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يـا" نولو يـة الفكريـة ونقـل ا شأن ا رشوع  نة أيضا ا شت ا جان تك لمللك بـ مل للج شرتكة و: ق تحـدايت ا با ملـ نـاء احللـول، الـوارد يف ل
نــةCDIP/4/7ثالويقـة  سة  شات حــول تــكل الويقــة يف ادلورة اخلا نا للج وقــررت مواصــةل ا مــ ث قــ مل تقدم مجموعــة مــن . ّ ّو ســـ

تفكري" شاهبة ا لالوفود  بـل " مت يـة  يات ا تو يـذ ا يقـات حـول  تـوي عـىل  قويقة  ننف صـ ل تعل حت ملعث تدعى . 2009 هنايـة عـامت ســو
نـاير 31ثردودها عـىل تـكل الويقـة حـىت ادلول األعضاء األخرى إىل تقدمي  يـة . 2010ي  تعد األمانـة ويقـة غـري ر مسمث  ث ّســ
نة سة  شـهتا يف ادلورة اخلا للجنا م ق  "مل

نفذ القرار املذكور يهوهذه .2 ية اليت  ت الويقة غري الر مس بدلان يه . ث لـوالفقرات الواردة حتت امس لك بـدل أو لك مجموعـة مـن ا
ته  متطفات مما قد بدلان أو تكلمق  .اجملموعةل ا

نظر إىل  .3 يقاتلواب تلفة لتعلا ها يف ثالثة أجـزاء وإىل هب ة املقرتحاملقاربةريم ، تاملقدمة خملا تنظمييلكة الويقة إىل  نص إدراجث لـ ا
ثالثة يه.  يف املرفقاملقدمة للتعليقاتالاكمل   : لواألجزاء ا

بري من فهيا مقرتحات  -ًأوال   ؛ اجامتع اآلراءكقدر 

يا  ًاث شرتكل نإماكيةهيا فمقرتحات  -ن  ؛ملوصول إىل حل 

ثا  ًاث تلفة -ل  . خممقرتحات 
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بري من مقرتحات فهيا  -ًأوال  اجامتع اآلراءكقدر 

ية من املقرتحات املقدمة من ادلول األعـضاءتعرب  .4 تا ئات ا لا ل بـدو ،لف بـري عـىل  عـن توافـق يف اآلراء ،يعـىل مـا  كإىل حـد 
 .األقل

يا  ) أ ( نولو جتعريف نقل ا   )1( )5الفقرة (لتك

تفكري شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

بارة  .5 يه  نظر يف ما  يات املذكورة أعاله اب تو يذ ا هم بدء  علعل من ا ن ل ص تعل نف يا"تمل نولو جنقل ا ها" لتك ويف هذا الـصدد، . يفوتعر
ها بارة حمل عدة حماوالت سابقة وال بد إذن من مراجعة تكل احملاوالت هبدف الاتفاق عىل معا ملاكن تعريف ا سـهتل يف و. لع مـخري 

يا  نولو شأن نقل ا سلوك  رشوع املدونة ادلوية  جهذا الصدد  لتك ب لل ل  . )1985نص (م

ياأ  لسرتا

يـا .6 نولو نقاش حـول تعريـف نقـل ا يا مواصةل ا جتؤيد أسرتا لتك ل سلوك . ل رشوع مدونـة ا تـداد  لـوتـرى أن مـن املمكـن الا مبـ ع
يا، عىل أن من الرضوري أن تؤخذ لك حم نولو شأن نقل ا جادلوية  لتك ب بانل تعريف يف ا سـاوالت ا تعريف أيـضا أن . حلل لومن شأن ا

بو تلف جلان الو يا وفقا  نولو نقل ا تعلق  يساعد عىل فرز العمل ا خمل ب مل جي تعريـف . لتك شات حـول ا نا بغـي أال تطغـى ا لومع ذكل،  قـ مل ين
يا إ نولو ية لزايدة نقل ا سعى إىل اختاذ تدابري  يات  ساب تو رشوع مبا يكون عىل  جعىل ا لتك معل ت ص ح ية ورسيعهمل نا بدلان ا تىل ا ل  .مل

 إمارة موانكو

تعريـف  .7 شرتك  لتؤيد إمارة موانكو الرأي الوارد يف ويقة مرص والقائل برضورة إجياد قامس  م يـا"ث نولو جنقـل ا أوال، عـىل " لتك
ية الفكرية تعريف عىل اجلوانب املربطة اب مللكأن يركز ا ت  ل

تحدة ملاململكة ا
 

بارة  .8 يالتنقل ا"عمن شأن حماوةل تعريف  جنولو رشوع" ك يح نطـاق ا ساعد عـىل تو ملـكام اقرتحه املرصيون أن  ضـ عـىل أن . يـ
تصل  يا فامي  نولو نقل ا يان ما يقصد  ترص عىل  بغي أن  بو  رشوع الو يل يف  تحدة ترى أن تعريفا من ذكل ا ياململكة ا ب ب ي م ب جمل تك يق لن يلق

ية الفكرية  .مللكاب

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

تفق مع مرص ومجم .9 نا  نإ تفكري ن شاهبة ا ية  نا بدلان ا لوعة ا ت ل مل هـم واحض ") مرص("م رشوع  سرتشد ا بفإذ قالت برضورة أن  ملـ يـ
بارة  يا"بعملا يقصد  نولو جنقل ا يـة الفكريـة مـن ". لتك يـة وا نـة ا يـد نظـر  رشوع  تفادة يف ا نا أن من املمكن الا مللكففي رأ منق جل مل سـ لتي

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

                                                           
ية إىل أرقام الفقرات تشري )1( ناوين الفر ع أرقام الفقرات الواردة يف ا ية الواردةلع نا بدلان ا يابة عن مجموعة ا م يف املقرتح املقدم من مرص اب ل ل لن

تفكري لشاهبة ا  . مت
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سة  شاركة فــرد أو مؤ ســاإلجــراءات  يــة(ملــ ئــة حكو مأي رشكــة أو جامعــة أو  ــا أو همــارات يف أفــاكر أو) هي ي نولو ــة أو  ج دراي تك
هارات يا أو ا نولو ساب الطرف اآلخر تكل األفاكر أو ادلراية أو ا ملوا ج لتك  ). SCP/14/4 ،16الفقرة (."تك

بارة   ) ب( يح  عتو يا"ض نولو نقل ا جقاعدة جديدة  لتك  ) 15الفقرة " (ل

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

بارة  .10 تعاون يف "بعما املقصود  ية الفكريةللقاعدة جديدة  يا وا نولو مللكجمال نقل ا ج هـم "لتك يث ال ميكـن  بارة غامضة  ف؟ فا حب لع
يه  .تعنما 

 إمارة موانكو 

يـة "مفهـوم نطـاق تلمتس إمارة موانكو مزيدا مـن املعلومـات عـن  .11 يـا وا نولو تعـاون يف جمـال نقـل ا مللكقاعـدة جديـدة  ج لتك لل
ها من دور ومعل ، وال"الفكرية  . لسـامي ما يراد 

 ملتحدة اململكة ا

بارة  ال .12 يح ما يقصد  بعبد من تو يـا"ض نولو نقـل ا جقاعدة جديدة  لتك بغـي . CD/IP/4/7ثالويقـة يف " ل بـارة غامـضة و ينفا لع
تحققه؟. حتديد مغزاها هدف اذلي ترى األمانة أهنا  سـوما هو ا  ل

رشوع  )ج( شأن ا ية  ملأفاكر إضا ب  ) 19الفقرة (ف

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

شمل،ينبغي لألف .13 رشوع أن  شأن ا تاكر اجلوهرية  مل يقات احملددة الواردة يف اجلزء الالحق، ما ييل ب  :لتعلابإلضافة إىل ا

تاكر من خـارج نظـام الـرباءات  )2("3" تطوير ودمع الا بحث وا بذوةل يف جمال ا هود ا نظر يف حلول بديةل  با ل ل مل للجل
ي. احلايل ية أن فعلت ذكل يف  نظمة الصحة العا بق  سـوقد  مل مل تاكر سـ ية الفكريـة والا ية حبقوق ا نهتا ا بـاق  ن مللكجل ملع

بو شابه يف إطار الو تعانة به منوذجا لعمل  يوالصحة العامة، وميكن الا م  .سـ

نة وما هو " 4" توحة املصدر ا ملمكما يه الامنذج  يـا إمف نولو جهاهما يف نقـل ا تك ية ا(لس تو صـنظـر ا  مـن جـدول 36ل
يةأ  ).لتمنعامل ا

سور هورية العرية ا لا ب  ية مجل

شمل ما ييل .14 رشوع، اليت  يد األفاكر اجلوهرية املقرتحة ألغراض ا تنود تأ مل بـذوةل يف "3: "ي هـود ا نظر يف حلول بديةل  ملا للجل
تاكر من خارج نظام الرباءات تطوير ودمع الا بحث وا بجمال ا ل  . ل

                                                           
ن )2( يةولبترقمي ا تخدم يف الفقرة املطابقة يف الويقة األ صلد ا ث  . ملسـ



Paper No. 1 

CDIP/5 
- 6 - 

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

ثة والرابعـة يف الاقـرت .15 ثا لبدو أن الفكرتني اجلوهرتني ا ل ي يـةي يـة ا منوذ شمالن دراسـات عـن احلـوافز ا يلاح املـرصي  لتمكتـ ج . ل
تاك تطـوير ودمع الا بحـث وا بذوةل يف جمال ا هود ا بديةل  بـوإحداهام دراسة يف احللول ا ل ل مل  ؛ر مـن خـارج نظـام الـرباءات احلـايلللجل

يا نولو توحة املصدر يف نقل ا هام الامنذج  ية دراسة يف إ ثا جوا تك مف لس ن نا نعلق األ. ل ّومع أ نـا مـن اإلشـارة ن لية عىل الفكرتني، فال بد  مه
يـة  يات جدول أعـامل ا منإىل أن واحدة فقط من تو ية (لتص تو صـا يـة الفكريـة وتـدعو ) 36ل يـة خـالف ا منوذ مللكنـاول احلـوافز ا ج لت ت

ية الفك"ادلول األعضاء إىل  رشي وكذا مناذج ا رشوع اجملني ا ثل  تعاوية  رشوعات ا تجارب حول ا مللكبادل ا بم م ن ل مل ل  ".ريةلت

يا  ًاث شرتك نفهيا إماكية لمقرتحات   -ن  ملوصول إىل حل 

يتسمح .16 تا ئات ا يعة ا ل  ل لفب بدو من املقرتحات املقدمة من ادلول األعضاءةط شمل مقارابت بإعداد ي فامي  شرتكة، إذ إهنـا  تـ  مـ
شري إىل اجتاه شرتكة أو إهنا  تبعض األسس ا  . شاهبةتم نتاجئ أو متشاهبة اتمل

يا تعريف نقل ا ) � ( جنولو  )6الفقرة (لتك

بدلان تفكري لا شاهبة ا ية  نا ل ا ت مل م
 

يص  .17 بــارشة والرتا يــة ا تامثرات األ تجاريــة والا ثــل الــصفقات ا سوق  يــات ا تعريــف آ شمل هــذا ا خــبغــي أن  ســ م ملن ب ل لــ ل ل جنيــ ي
تطوير بحث وا شرتكة يف جمال ا بات ا لوالرت ل مل يـة . تي رشوعة غـري الر نـوات ا تعريـف أيـضا ا شمل ا بغي أن  مسو ملـ ل لقيـ واخلارجـة عـن ين

ي ية و ندسة ا تج وا نة ا يد من خالل معا ثل ا سوق،  تفكا سـم ه ن ي تقل لعكل مل يةكلل بدا تجربة ا ئ الربامج احلاسوية وا ل ل بغـي أن . ب ينوأخـريا، 
يـة نظامت غـري احلكو يـة وا ية ادلوية وواكالت ا نظامت احلكو ها ا بذ هود اليت  تعريف يف ثالث مقوماته ا مشمل ا م ل ملـجل من ل مل ت ل وعـىل . لتي

نوا تاحة، والملا يا من خالل دراسة املعلومات ا نولو تعريف عىل نقل ا سحب ا بغي أن  سه،  ملل  ل ن جنف تك لن ي شف عهنا  ي ناء ا لكسـامي أ ث
سـهتدفة يا ا نولو هم ا تصني  ندسني وا مليف الرباءات عىل حنو يكفي ا خمل جه تك للف  .مل

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

تفا) 11 الـصفحة(ّيلمح الاقرتاح املرصي  .18 يـة الفكريـة ســإىل الا يـة وا نـة ا نـة ادلامئـة يف معـل  مللكدة مـن دراسـة ا من جل لتللج

يا، وحنن نـويص ابألخـذ بـذكل الاقـرتاح نولو ية الفكرية ونقل ا جاملربط اب تك لمللك يـا يف )3(.ت نولو ج ونـرى أيـضا أن تعريـف نقـل ا لتك
نة الرباءات يغطي القامئة املوسعة احملددة يف الاقرتاح املرصي  .جلدراسة 

                                                           
ية )3( تحدة األمر يكالوالايت ا نا أيضا: مل يا" أن تعريف حظال نولو جنقل ا شمل ) 6 الفقرة(الوارد يف الاقرتاح املرصي " لتك متال ألنه  ييس  مك ل

رشوعة ألحصاب  نه ال يذكر املصاحل ا يا، و نولو يات وغريها من الوسائل للحصول عىل ا يك الرب ية و ندسة ا يد وا ملا لك ج تك لتفك جمل سـ ه لعكتقل ل
بدلان موافقة املاكل . احلقوق تيض قوانني بعض ا لو رشعي عىل تكل األفعالتق  .لا
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يامعا )ب( نولو نقل ا تصةل  ية الفكرية ادلوية ا جيري ا تك لمللك ب مل  )9الفقرة  (ل

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

يا .19 نولو نقل ا تصةل  ية الفكرية ادلوية ا جمعايري ا تك لمللك ب مل هـا لفائـدة : ل يـا و نولو نقل ا ميبغي ألي مقاربة معززة احلراك  ج تك تعمن ل ل ي
بدلان األقل منوا أن  ية وا نا بدلان ا لا ل بة مل نا ياسات ا نظام ادلويل إىل أقىص احلدود وحتوي ا ســيد من مواطن املرونة يف ا مل سـ لل تسـتف

 :خبصوص ما ييل مضن مجةل أمور

ية للرباءة(معايري امحلاية  "1" هلثل األ  ؛)"م
تاكر واإلبداع؛ "2" تجاوز فرتة معقوةل ميكن فهيا تربير ماكفأة الا بومدة احلقوق اليت   ت
ناءات من احل "3" ثارية؛سـتثوالا  سـتئقوق الا
هور  "4" تاحة  تخدام األدوات ا للجموا مل باريـة (سـ يص اإل تغالل والرتا شف عن الاخرتاعات ورشوط الا جثل ا خ سـم لك

توحة املصدر يات  مفوالرب  ؛)جم
ناسب  "5" ية؛لملونظام امحلاية ا  طنلظروف الو
ية؛ "6"  ئواجلوانب اإلدارية واإلجرا
رش "7" سة ا نا نايف  سلوك ا ملورصد ا ف للم مل سف يف احلقوقل  .لتعوعة وغريه من أشاكل ا

ياأ  لسرتا

يح يف هذا الصدد .20 تو متس ا بدو إىل املرونة يف اتفاق تربس، و شري فامي  يا أن تكل الفقرة  ضترى أسرتا ل ي ت تلل يا . ي لوتـرى أسـرتا
يات جملـس تـربس ندرج مضن صـال سأةل  يأيضا أن مدى املرونة يف اتفاق تربس  ح تي بـو دورا يف وضـ. م ع قواعـد أو يوال نـرى للو

شأن املرونة يف اتفاق تربس يمعايري  يس يف . ب تفادة من تكل املرونة و شورة يف الا بو عىل إسداء ا ترص دور الو بغي أن  لـو يق سـن مل ي ي
ها ها أو  يقنطا هـا األعـضاء . تطبق بل اليت  شورة يف ا نا نرى أن يكون معل األمانة إسداء ا يا، فإ نولو نهتجوفامي خيص نقل ا ج يتك سـ مل لن ل

تفادة من تكل املرونةعىل أرض   .سـالواقع لال

 إمارة موانكو

تمكهل،  .21 يـا و نولو سأةل نقـل ا نـاول  بـو األخـرى الـيت  رشوع معل جلان الو سـترى إمارة موانكو أن يراعي ا مـ ي يـمل ج تك لت وذكل ت
تفادي ية يف العمللخاصة   . ج أي ازدوا

تحدة  ملاململكة ا
 

ية ابلرباءات دراسة أوية حو .22 نة ادلامئة ا لثت ا ن للج يا ملعحب نولو جل نقل ا يـات (SCP/14/4)لتك تعرضـت بوجـه عـام أد ب ا سـ
يـة حـول نقـل  نـة ا رشوع  تطابق بني ذكل العمل و تاكمل بدل ا نظر يف الطريقة اليت تكفل ا هم مباكن ا منهذا اجملال، ومن ا جل م ل ل لتل مل

يا نولو جا تفكري . لتك شاهبة ا بدلان  ست مجموعة من ا نة ادلامئة، ا ياق ا لففي  ت ل مت للج مسـ نـدمبا فهي(ل يا ومرص وا نوب أفر لها  يق دراسـة ) ج
يـا نولو جتابعة تركز عىل ما للرباءات من وقع سـليب عـىل نقـل ا تك بغـي أن . لم نظمـة بإجراهئـا  هـد ا نـا أن أي دراسـة  نومـن رأ يتع مل تي

يا نولو ية الفكرية عىل نقل ا سليب  توازنة وبحث يف الوقع اإلجيايب والوقع ا جتكون  تك للملك لم ل  ت
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تحدة األ يةملالوالايت ا يكمر
 

يــة الفكريــة –يف صــدد مجموعــة القــضااي األوىل احملــددة يف الاقــرتاح املــرصي  .23 يــة للــرباءة مبــا فهيــا مللكمعــايري ا  هلاأل
ثارية ناءات من احلقوق الا ئوالا تث سـت رشوعة سـ سة ا نا ية  نا بارية واملامرسات ا يص اإل شف والرتا مل ورشوط ا ف للم مل فلك ج الاقرتاح (خ

يـة ابلـرباءات أو مـن املقـرتح  نود أن –) 9 املرصي، الفقرة نة ادلامئـة ا ياق ا نظر يف  يد ا نشري إىل أن تكل القضااي يه  للج سـ ل ملعن ق
نة املذكورة ها ا للجأن تدر يـة . س نـة الـرباءات تفـاداي الزدوا يق مـع  يـة الفكريـة عـىل ا ية وا نة ا هر  نا نرى أن  جوإ مللك جلس سـ من جل لتنـن لت ت
يق مع ا. العمل وتضارب املقارابت ية الفكريـة مـن لتنسـعىل أن ا ية وا نة ا تفادة  بغي أن حيول دون ا مللكللجان األخرى ال  منن جل لتسـ ي

يذ واليهتا يق. تنفمعل تكل اللجان يف  نـوع مـن ا يع هـذا ا سـونرى أيضا أن من الرضوري  ل نـشج يـات . لتتـ نظـر يف آ لومـن شـأن ا ل
ساعد عىل  ية الفكرية أن  ية وا نة ا بةل  ناء ادلورة ا يق أ يا من للج ث مللكسـ لتملق ها يف أداء لتن نة أن  هذه ا بغي  يح الطريقة اليت  بعتو ل تن تي للج ض

بو العديدة ها واحدة من جلان الو ياهتا بو يسؤو ل  .صفم

يات  )ج(   )17الفقرة (بمراجعة األد

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل  م

ن .24 بـذوةل يف جمـال نقـل ا هـود ا يات العمل احلايل وا بدأ مبراجعة أد رشوع من أن  تكال بد  لجل مل ب ي يـا وال ســامي عـىل يـد للم جولو
يـة تجـارة العا نظمـة ا يـة و نظمة الصحة العا يويدو و ئة وا تحدة  تاد وبرانمج األمم ا ملنظامت دوية أخرى، اكألو ل مل ن ل مل مل م ي نك بغـي . للبم ينو

تعدد األطراف يف هذا املوضوع نظر يف اترخي العمل  ما شود معاجل. ل بغـي وضـع قامئـة ابلقـضااي ا يـات  تعراض األد بل ا نـو ب ملسـ ن هتـا يق
تني ا( تو ينظر بوجه خاص ا ية40 و30صل شأن ). لتمن يف جدول أعامل ا تـوح  تـدى ا نـاء ا سائل رصاحـة أ بـوقد أثريت تـكل ا ن ث ملفملـ مل

بو يويم  ته الو تضا ية اذلي ا يرشوعات جدول أعامل ا سـ من فم توبر 14 و13لت يقـات . 2009ك أ رشوع ا بغي أن يراعي هـذا ا تعلو لملـ ين
تدى ا ناء ا ملفاليت أثريت أ ن  .توحملث

ياأ  لسرتا

يا ومـدعوما ابألدةل .25 يال يكون موضـو بو  رشوع الو يا يف مضامر  نولو سأةل نقل ا يل  يا  عتؤيد أسرتا حتل ي م م حتل جل وتـرى أن . لتك
ية بات مقاربة موضو بداية يامتىش و ها من ا يا وتعر نولو يق نقل فعال  متةل يف  شالكت ا عحتديد ا تطل ل ممل يفلل ج تك حتق ومع ذكل، لعـل . حمل

سأةل حبقرص ادلراسات  يق هبـا أن حتقـق يف ا توازن وحيد من الفائدة املرجوة من دراسة  تقص من ا بات  ملـيث تركز عىل ا خل ّل ن يلعق
يل ية وعىل أساس ما يقوم من د لمبوضو  .ع

تحدة  ملاململكة ا
 

بـدو)CD/IP/4/7) 2.1.2ثالويقة فامي خيص ادلراسات املقرتحة يف  .26 نا نرحـب مبزيـد مـن العمـل يف هـذا اجملـال، و ي، فإ  ن
با يف نظران ها املقرتح صا ئنطا شمل تـكل ادلراسـات مراجعـة أل. ق تفق مع ما جاء يف الاقـرتاح املـرصي بـرضورة أن  نا  تـوإ ن يـات ن بد

هـود يـة ا جلالعمل احلـايل تفـاداي الزدوا نـوع احللـول ال . ج نطلـق ادلراسـات واألحبـاث مـن إماكيـة  بغـي أن  توعـالوة عـىل ذكل،  ن ت ين
تفاوت  بدلان اليت  تالف ا تاب ل تالف القطاعات أيضاخ سب ولكن اب يهتا  ختوايت  حف من تسـ تجامع املعلومـات . م نا مـن ا ســفقد اتضح  ل

تلفة ية  نولو تلفة يف قطاعات  بلور قضااي  ناخ أن من املرحج أن  ية الفكرية وتغري ا تصل اب يا فامي  نولو خمعن نقل ا خم مل جي تك ت مللك ج تتك  .ل
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ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

نا نرحب  .27 يا وال ســامي ) 17الفقرة (قرتاح املرصي دلعوة يف الاابنإ نولو يات العمل احلايل يف جمال نقل ا جإىل مراجعة أد لتك ب
ها  بغي أن  يل  نا نود أن نؤكد عىل أن أي مراجعة من ذكل ا نظامت دوية أخرى، عىل أ بقما أجنزته  ن سـم يلق ي ب ن وضع قامئـة ابلقـضااي "ل

شود معاجلهتا يقا" ملنا رشوع اب تعلوأن يأخذ هذا ا ية اذلي لمل شأن ا بو  توح حول جدول أعامل الو تدى ا منت املدىل هبا إابن ا ب ي لتن ملف مل
بو يف  يته الو توبر 14 و13نظم يد معرفة ما يه . 2009ك أ شار إلهيـا يف " قامئة القـضااي"ملفورمبا يكون من ا يقـات احملـددة ا ملـوا لتعل

 .هذا الصدد

رشوع  )د( شأن ا ية  ملأفاكر إضا ب  )19الفقرة (ف

بدلان ا تفكري لا شاهبة ا ية  لنا ت مل م
 

رشوع .28 شأن ا ملبغي لألفاكر اجلوهرية  ب يقات احملددة الواردة يف اجلزء الالحق، ما ييل ين شمل، ابإلضافة إىل ا تعلأن   : لت

بحـث  "1" شطة ا يـة مـن أ تأ يـا ا نولو تحديـد فـرص نقـل ا سـهتدف مـن ابب ا يـاانت  شاء قاعـدة  لإ نـ ت مل ل تـ ب جن لتك
ية نا بدلان ا تطوير إىل ا موا ل ل  .ل

تقارير الـيت تـصف  "2" تعراض ا لوا شأن ظـلمنـاط الـرباءات واجلـاري إعـدادها يف أسـ رشوع  بـ  باط "مـ ســتنا
تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات  تـوافرة يف هـذه اجملـاالت CDIP/4/6) " (لل يـا ا نولو ملهبدف حتديد فرص نقـل ا ج لتك

يد ادلويل شابه لوضع الرباءا. لصععىل ا يل  بغي إجراء  مو حتل يا يف جمال األغذية والزراعةين نولو جت من وهجة نظر نقل ا  .لتك
يـا يف  )4("5" نولو باب اليت حالـت دون نقـل ا نظر يف اتفاق تربس واأل جوا تك لي سـ شة مـا . هلظـل نا قـوال بـد مـن  م

سأةل يل ا بو أن تفعهل يف هذا الصدد و ملميكن للو حتل  .ي
شلكة جهرة األ "6" تصدى  ية أن  نا بدلان ا ملويف ميكن  ت ل لل  ؟دمغةمك

سورية  هورية العرية ا لا ب مجل
 

شمل مـا يـيلنود أن نؤيد  .29 رشوع واليت  تـاألفاكر اجلوهرية املقرتحة ألغراض ا سـهتدف مـن " 1: "مل يـاانت  تـشاء قاعـدة  ب نـ
يـة؛  نا بدلان ا تطـوير إىل ا بحـث وا شطة ا يـة مـن أ تأ يا ا نولو تحديد فرص نقل ا مابب ا ج لتك لـ ل ل نـ ت مل تقـارير الـيت " 2"لل تعراض ا لوا ســ

شأن تصف أمن رشوع  باط الرباءات واجلاري إعدادها يف ظل  تعلقة ابلـرباءات"م نفاذ إىل املعلومات ا باط أدوات  ملا لل هبـدف " سـتن
توافرة  يا ا نولو ملحتديد فرص نقل ا ج  .(CDIP/4/6)لتك

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

تحديـد فـرص" 1"نلاألويا] الفكراتن[تتطلب  .30 سـهتدف مـن ابب ا يـاانت  شاء قاعـدة  لإ تـ ب يـة مـن ن تأ يـا ا نولو ت نقـل ا مل ج لتك
ية،   نا بدلان ا تطوير إىل ا بحث وا شطة ا مأ ل ل ل ل تقـارير الـيت تـصف أمنـاط الـرباءات واجلـاري إعـدادها يف ظـل " 2"ن تعراض ا لوا ســ

يد ادلويل توافرة يف هذه اجملاالت عـىل ا يا ا نولو نة هبدف حتديد فرص نقل ا لـصعرشوع آخر  مل للج جم تـرب أن تـكل . لتك نـا  نعومـع أ ن
متس مزيدا من املعلومات املفصةل عن هذه األشطة املقرتحـة، مبـا يف األ نا  رشوع احلايل وها جدوى، فإ ندرج يف نطاق ا نفاكر  ن مل نلت ل

رشوع احلـايل مـن عـدهما نري يف رضورة إضـافهتا إىل ا ميكن اختـاذ قـرار  يـة  ملـذكل عواقهبا املا مـسـتل يـاانت . لـ لببخـصوص قاعـدة ا ف

                                                           
نود ترقمي )4( يةلبا تخدم يف الفقرة املطابقة يف الويقة األ صل ا ث  . ملسـ
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ثال،   يـة الفكريـة ما الف" 1"ماملقرتحة،  يـة يف جمـال ا ياجـات اإلمنا يـاانت ملطابقـة الا يهنـا وبـني قاعـدة  مللكرق  ئب ت ) IP-DMD(حب
ية  تو ناء عىل ا ها  صاجلاري و ل ب ية 9ضع شاطني؟)  املرفق الرابعCDIP/4/2(لتمن من جدول أعامل ا " 5 "لنـأو هل ميكن امجلع بني ا

شأن م يال  سة اليت تقرتح نقاشا و بوخبصوص الفكرة اخلا حتل تقـد م نا  يا يف ظل اتفاق تربس، فإ نولو يق نقل ا نعا حال دون  ن ي ج تك لحتق
بـات ادلول األعـضاء املرتبـة  ثال لوا بذوةل يف جملس تربس، أي رصد الا هود ا بو تكرار ا تفادى الو تأن من الرضوري أن  ت مل ي جت ي مجل

نا يف الفقرة. 2.66عىل املادة  يقا تانظر يف هذا الصدد  باب الـيت " الرتكـزي يف ادلراسـة مـن ولعـل نقـل مـوطن.  أعـاله11 تعل ســاأل
يا يف  نولو جحالت دون نقل ا يـا إىل "إىل " ي اتفـاق تـربسلظلتك نولو نقـل ا سني الاتفـاع ابتفـاق تـربس للهنـوض  جيـة  تك ي ليف بك ن حتـ
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل رشوع" مل يـدة إىل قامئـة األحبـاث يف مـضامر هـذا ا ملـيكون إضافة  ة اجلوهريـة وأمـا الفكـر" 6". مف

شلكة جهرة األدمغة تصدى  ية أن  نا بدلان ا يف ميكن  ـي  سادسة واألخرية يف الاقرتاح املرصي  ملا ت ل لل ك مل يات . فه ناول إحدى تو صو تت
ية  ية (لتمنجدول أعامل ا تو صا بو ) 39ل تحديد، وتطالب الو سأةل اب يهذه ا ل يـة "مل نا بدلان ا ساعدة ا ها وهممهتا،  تصا ميف حدود ا ص لخ ل مب

ية بذكل، عـن طريـق إجـراء دراسـات حـول جهـرة األدمغـة لوال سـامي ا نظامت ادلوية ا تعاون مع ا ية، اب نبدلان األفر ل مل ملعل كـام يف [يق
نص األصيل ها] لا يات عىل أسا سوتقدمي تو تعاون مع غريهـا . ص بو بإجراء تكل ادلراسات اب يف الو تحدة  لوترحب الوالايت ا ي تلك بمل ّ

ية، إللقاء نظامت ادلوية ا نمن ا ل باب جهرة األدمغة ملعمل يـة الفكريـة (سـ الضوء عىل أ تقـار نظـام ا باب انجتـة عـن ا مللكمبا فهيا من أ ف سـ
ية ته). لللفعا نظر إىل أ رشوع خمصصة هل اب تقد بأن هذا املوضوع جدير بويقة  يو ل م ث  .مهنع

توى للخرباء )ه( يع ا تدى ادلويل ر سـيل ا ملن فمل  )9الصفحة  (تشك

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

يار اخلرباء  .31 بت يف الاقرتاحات وا ية ادلول األعضاء ا بغي أن يكون من صال تدى؟ إذ  تار اخلرباء يف ا تمن  ل ن خيخ ح ين مل سـ
تدى  ملناألعضاء يف ا

سورية  هورية العرية ا لا ب مجل
 

توازان .32 تدى  تايل أن يكون ذكل ا توى وجيب اب يع ا تدى اخلرباء ر يات  بو تو منؤيد اقرتاح تضمني برامج الو نف ل سـ ن ص ملي مل  وأن م
تدى شلك ا نتار ادلول األعضاء ممن  ت ملخت   سـي

تحدة  ملاململكة ا
 

ية .33 شفا تفـق مـع مـا جـاء يف الاقـرتاح املـرصي مـن حاجـة إىل ا توى،  يع ا تدى ر ففامي خيص العضوية يف ا لـف ن سـ ملن بغـي . مل ينو
يه ذكل من تدى نظرا إىل ما  نوط اب سـلدلول األعضاء أن توافق عامة عىل األعضاء وادلور ا ن تمل يـع يكمل شاركة  ية يف ضامن  مج أ مـ مه

رشوع يذ ا ملاألطراف عىل مدى  هريـة. تنف نا نقر ابحلاجة إىل إقامة توازن بني إرشاك األطـراف وبـني اإلدارة ا جملومع ذكل، فإ الـيت  ن
رشوع يق تقدم ا ملمن شأهنا أن   .تع
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يفاء املادة  )و( شة مدى ا نا ستدراسة  ق  )10الصفحة  (ي تربس من اتفاق2.66مل

بدلان ا لا تفكري ل شاهبة ا ية  لنا مت م
 

نا .34 يفاء املادة ملإعداد دراسة  ستشة مدى ا نح . 2.66ق متونص هذه املادة عىل أن  تقدمة األعضاء حوافز "ت بدلان ا ملا ل
يع ذكل هبدف متكني  بدلان األعضاء األقل منوا و يا إىل ا نولو نقل ا سات يف أراضهيا ألغراض الهنوض  شجرشاكت واملؤ ل ب س تلل ج لتك

تدامة مية و ية  نولو شاء قاعدة  بدلان من إ سـتكل ا ن مل سل ج  ."تك

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

يفاء املـادة تتناول ) 10 الصفحة(يويص الاقرتاح املرصي بدراسة أخرى  .35 وال تـدخل . ي مـن اتفـاق تـربس2.66سـتمـدى ا
يـة وغريهـا مـن احلـوافز2.66املادة  تجـارة واملا نـصب عـىل جمـال األعـامل وا بـو ألهنـا  تـصاص الو ل من اتفاق تربس يف ا ل ت ي خ وتقـع . ي

ية رصد م لسؤو يـام نولو نقـل ا بدلان األقـل منـوا  تقدمة إىل ا بدلان ا جا تقدمه ا لتك ل ل مل تجـارة  ل نظمـة ا لعـىل عـاتق جملـس تـربس يف  م ي
يه  ية، كام  تضالعا تظـام إىل اجمللـس . ي من اتفاق تـربس2.66املادة تقمل تمكةل اب تقدمـة واجـب رفـع معلومـات  بدلان ا نوعـىل ا سـ مل مـلـ

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

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

تقدمة )ز( بدلان ا تطوير يف القطاع العام واخلاص يف ا بحث وا ياسات ا ملدراسة  ل ل ل  )11الصفحة  (لسـ

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

ها عىل تعزيز قدراإجراء  .36 يل و تقدمة و بدلان ا تطوير يف القطاع العام واخلاص يف ا بحث وا ياسات ا قعدراسة  حتل مل ل ل ل ت لسـ
تطوير بحث وا ية يف جمال ا نا بدلان ا لا ل ل بدها . مل تلكفة اليت  ياسات اليت تزيد من ا يث حتدد ا بغي إعداد ادلراسة  تكو تن ل سـ لحب ي

ية وتؤدي إىل متكل غري  نا بدلان ا شطة يف ا يق تكل األ تطوير أو  بحث وا شطة ا ند إجناز أ ية  نا بدلان ا سات ا ممؤ لم ل ن تع ل ل ن ع ل ل س
ية دلى يولو جرشوع للموارد ا ب يةلم نا بدلان ا م ا ل  .ل

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

يـل دراسـة بإعـداد ) 11الـصفحة (يويص الاقرتاح املـرصي  .37 تح لنـاول اب ل تطـوير يف القطـاع العـام تت بحـث وا لياسـات ا ل سـ
تطـوير بحـث وا يـة يف جمـال ا نا بدلان ا ها عىل تعزيز قدرات ا يل و تقدمة و بدلان ا لواخلاص يف ا ل ل لـ حتل مل مل يـ.قع ي وبإماكنـا تأ د دراسـة ن

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

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

بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا تقدمة ومؤ بدلان ا لا ل ل ل س مل يةل  ).منا
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ثا  ًاث  مقرتحات أخرى  -ل

تالفيتضح من .38 برية من الا بدو درجة  ية املقدمة من ادلول األعضاء عىل ما  تا خ املقرتحات ا ك ي ل  . ل

يا  ) أ ( نولو نقل ا ية الفكرية وادلامعة  تصةل اب تقدمة ا بدلان ا جياسات ا تك لمللك ل مل مل ل  )10الفقرة (سـ

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

بدل .39 لــياســات ا يــاسـ نولو نقــل ا يــة الفكريــة وادلامعــة  تــصةل اب تقدمــة ا جان ا تك لمللك ل مل يــا :مل نولو نقــل ا يا إىل الهنــوض  ج  لتك ب ســع
سب  ية،  نظامت ادلوية ا شارك يف نقاش مع غريها من ا نظمة أن  بغي  بو،  ها، وهذا واحد من مجةل أهداف الو حـو ن ل مل ت للم ملعي ن يمي تعم

تخذه بادرات اليت  با، حول ا نا تما قد يكون  مل سـ تقدمي ما ييلم تقدمة  بدلان ا لا ا مل  :ل

يا؛ "1" نولو يعاب ا بدلان عىل ا سني قدرة ا ية إىل  ية الرا ية واملا ساعدة ا جا تك ت لم ستق ل حت ل ن  لمل
تقدمـة  "2" بدلان ا با يف ا تاح غا نوع ذاته ا ية، من ا نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا رشاكت اليت  ية  ملوفوائد رض ل ل مل ل ل ل ت ملل ج تك لب ي

نقل ا للفائدة رشاكت  ناطق األقل تقدما فهيا؛ت يا إىل ا ملنولو ج  تك
نجـزة يف اخلـارج كـام يف ادلاخـل "3" تطـوير ا بحث وا ية ذاهتا ألشطة ا ملواملزااي الرض ل ل ن ثـال ذكل تقـدمي مـزااي رمبـا . يب مو

رش ية، مبا يفـي  نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها من ا نجزة يف ا تطوير ا بحث وا شطة ا بـتكون أكرب لفائدة أ ل ل ل مل ل ل  2.66وط املـادة من
 ين اتفاق تربس؛

يـة  "4" نا بدلان ا ندسـة واإلدارة مـن ا هادات يف العلوم وا رشاكت عىل تدريب ذوي ا يع ا ية  موحوافز رض ش لب لـ ه ل لشج ل لت ي
يا يف بدلمه األم؛ نولو تخدام معرفهتم من أجل تطوير ا جميكن ا لتك سـ  ل

ية ومعا "5" سة العلوم الو ية من مؤ تأ تكل ا ية،  نوموارد حكو س ت مل طك تحـدة، ميكـن م ية يف الـوالايت ا ملهد الصحة الو طن
يا؛ نولو ية ونقل ا نولو ية ا ية إىل ا نا بدلان ا ياجات ا بحث يف ا تخداهما دلمع ا جا تك ج تك لم ل منح ل ل ت ل  لتسـ

ياجــات  "6" يــة الا يــات األقــدر عــىل  بحــث يف ا شاؤها ألغــراض ا ية الــيت ميكــن إ نح ادلرا ــرامج ا توب ب ن ل ــ ن ســـ حملــ تلتق ل
ية اليت  ية ابألحتظىعالاجامت نا بدلان ا مولوية يف ا ل تحدثة يف . ل يـات ا سـولعل من املمكـن إاتحـة ا ملـن هـور لتق للجمظـل تـكل الـربامج 

متويل حكويم؛ وال  بسـامي ما حيض مهنا 
شاركة  "7" ية  نا بدلان ا ثني يف ا با شارك فهيا مجموعات من ا رشوعات  شاؤها دلمع  ية ميكن إ نح درا مـوبرامج  ل ل ل ت م ن مسـ ح م

ثني با حية مع مجموعات ا ل بدلان املاحنة؛فعل  ل يف ا
يـا  "8" نولو يـة وتـدريهبم يف جمـال العلـوم وا نا بدلان ا بول الطالب الوافدين من ا يع اجلامعات عىل  بغي  جو تك م ق لن ل لـ تشج ي

شاء معاهـد . واإلدارة هادات أو حـىت إ ـي  تعلمي عـن بعـد  تحداث برامج  يد بوجه خاص إاتحة احلوافز ال نـولعل من ا لل شسـ نهتـ بـملف ت
ية؛  جنبأ

سلع وأمو "9" يـا األقـدر عـىل إاتحـة ا نولو نقـل ا سريا  يـا  نولو تدريب العاملني يف علـوم ا ية خاصة  لـال ائامت ل يـ ل جن تك ج لتك ت ل
ية نا بدلان ا بحث يف ا يع ا مالعامة و ل ل ل  .لتشج

تح  دةملاململكة ا

ه .40 نـا جنـد يف  يه آنفا، فإ يقات الواردة يف الاقرتاح املرصي، كام أرشان إ تفق مع عدد من ا نا  بعـضمع أ ن ل تعل ن نـالن ثـري  قلقا مـا  : ي
ثـل مـا ورد يف الفقـرات  رشوع، علام بأن بعـض الاقرتاحـات احملـدد،  بق يف ظاهرها مآل ا مترب أن عددا من الاقرتاحات  ملت تسنع
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يل19 و11 و10 يل أو د ند إىل أي  نه ال  نقاش و تحق ا ل،  حتل ل تسـ يسلك مية. ي يـة  ثري مهنا هل عواقـب ما جـسـوا ل وقـد تكـون يف . لك
يةماكهنا ولكن من املم تصادي األويل. لكن طرح غريها مما هو أكرث فعا بلور ذكل إال بعد إجناز العمل الا قولن   .يت

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

ية احملددة يف الاقرتاح املرصي  .41 ثا نيف صدد مجموعة القضااي ا ية الفكرية وادلامع–ل تصةل اب تقدمة ا بدلان ا ياسات ا مللك  مل مل ل  ةسـ
يا  نولو جنقل ا لتك بحـث –) 10 الفقرة(ل سات ا يع مؤ يا مـن أجـل  ثري حا بذل ا شري إىل أهنا  تحدة أن  ل تود الوالايت ا سـ شج ل ت ت تـمل لك

يـا الـيت تـديرها وزارة  نولو يـة عـن طريـق اتفاقـات العلـوم وا نا بدلان ا تعـاون مـع نظرياهتـا يف ا تطوير يف ادلاخـل عـىل ا جوا تك لم ل لـ ل ل
تطوير املربمة مـع  بحث وا ية وعن طريق اتفاقات ا لاخلار ل يـة للـصحة وغريهـا مـن الـواكالتج وتعمـل . طنوزارة الطاقـة واملعاهـد الو

رشااكت بـني  يع ا ثـري غريهـا عـىل  يـة ادلويـة و يـة  يـة والـواكةل األمر ثـل وزارة اخلار ية،  ية األمر لـالواكالت احلكو شج ك ل تـمن للت يك ج م يك م
ساعدة املا يا وحترص عىل تقـدمي ا نولو لالقطاعني العام واخلاص يف جمال نقل ا ملـ ج رشوعات القطـاع اخلـاص لتك تامثر يف  مـيـة والا سـ

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

تعددة األطراف )ب( نوع الوارد يف املادة اعامتد : متدابري ادلمع   ")1 "11الفقرة  (ي من اتفاق تربس2.66لالزتامات من ا

تفكري شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

تعددة األطراف .42 يةميكن: متدابري ادلمع  تا بادرات ا نظر يف ا ل ا ل مل نوع الوارد يف املادة : ل  من 2.66لاعامتد تدابري الزتامات من ا
ية أخرى؛ياتفاق تربس،  ها لفائدة بدلان ان يع نطا موتو ق  سـ

ياأ لسرتا
 

يذ املادة .43 يا قلق بعض األعضاء من  تنفتدرك أسرتا تـرب أن مـن الـصائب القـول بـأن 2.66 ل نـا ال  نع من اتفاق تـربس، إال أ ن ي
يـذ املـادةن يـة  بـت يف فعا يا أن جملس تربس هو اذلي  تحقق يف ظل اتفاق تربس، بل ترى أسرتا يا مل  نولو نفقل ا ي ي ي ج تتك لل ل  2.66 ي

يذ املادة. من عدهما نظر يف  نا أن نؤيد فكرة ا نفويس بو تل ل بو2.66 سع  .ي داخل الو

تحدة  ملاململكة ا
 

بهية11.1يشري الاقرتاح املرصي  .44 نـضم إىل 66.1 ابملادة ش إىل اعامتد الزتامات  سحب عىل بدلان مل  ت من اتفاق تربس،  تن ي
ية تجارة العا ملنظمة ا ل شجع األعـضاء عـىل الوفـاء ابلزتاماهتـا . م نا بدال من احللول حمل اتفاق تـربس أن  نا نرى أن من احلري  نـوإ ب ين

 تاملرتبة عىل ذكل الاتفاق

تعددة األطراف )ج( ناء عىل: متدابري ادلمع  شأن الرباءات بفرض رمس خاص  تعاون  ب معاهدة ا  ")2 "11الفقرة (ل

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل  م

شطة ف .45 شأن الـرباءات، ختـصص إيراداهتـا للهنـوض بأ تعـاون  ناء عىل معاهـدة ا بات املودعة  نـرض رمس خاص عىل ا بـ ل ب لطل
ية نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها من ا تطوير يف ا بحث وا ما ل ل ل ل  .ل
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 إمارة موانكو 

شأن الرباءات، كام هو مقـرتح  .46 تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  بال ترى إمارة موانكو أن فرض رمس خاص عىل ا ل ب لطل
بـو  يذ جدول أعـامل الو متويل ألغراض  بري من ا تكفل بقدر  بة، ألن ذكل القطاع  ييف الويقة اليت تقدمت هبا مرص، فكرة صا ك ي ئ تنفث ل

ية منشأن ا  لتب

هورية العرية ا با لسورية مجل
 

شأن الـرباءات، ختـصص  .47 تعـاون  ناء عىل معاهـدة ا بات املودعة  بـأيضا نؤيد املقرتح القايض بـفرض رمس خاص عىل ا ل ب لطل
ية نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها من ا تطوير يف ا بحث وا شطة ا مإيراداهتا للهنوض بأ ل ل ل ل ل  . ن

تحدة  ملاململكة ا
 

بات املودعة  .48 ية عىل ا لطلإن فرض رسوم إضا شأن الـرباءات بناء عىلف تعـاون  بـ معاهـدة ا يس ابالقـرتاح )2.11الفقـرة (ل لـ 
يا من تكل الرسوم  ية ميول حا شطة جدول أعامل ا بريا من أ يه نظرا إىل أن قدرا  لالو من ن لتك نـا% 75ما ال يقل عن (ج ) علمعـىل حـد 

ها الهنوض اب. وهذا أمر ال ميكن أن ندمعه لتمنومع أن املعاهدة قد وضعت مضن أهدا يـة ف نا بدلان ا تصادية ودفع جعلهتا يف ا مية الا لق ل
رس إىل املعلومـات  نجز ذكل عن طريق ضامن نفاذ  ية أنظمهتا القانوية محلاية الاخرتاعات، فقد اكن القصد أن  يبفضل تعزيز فعا ي ن مل

رشوعات حمددة متويل  ية ويس زايدة الرسوم  نولو تطورات ا تعلقة اب ما ل لمل ل ج  .لتك

تحدة األم ية ملالوالايت ا يكر
 

ثــة احملــددة يف الاقــرتاح املــرصي  .49 ثا ليف صــدد مجموعــة القــضااي ا تعــددة األطــراف –ل  يــدعو –) 11 الفقــرة (متــدابري ادلمع 
تخدم عائـدات تـكل  شأن الـرباءات  تعاون  ناء عىل معاهدة ا بات املودعة  سـالاقرتاح املرصي إىل فرض رمس خاص عىل ا ب ل ب لتـلطل

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

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

رشوع إع )د( ية ا ملادة   )12الفقرة (تسم

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل  م

نوا .50 رشوع  ية ا بعبغي  مل تسم يـا "نين نولو نفاذ إىل املعرفة وا جا لتك بـري عـن جـوهر نقـل ". ل يةل  تعويـراد بـذكل الاقـرتاح و للســ
يا نولو جا  .لتك

سورية  هورية العرية ا لا ب مجل
 

نوان كذكل نؤيد  .51 رشوع  بعية ا مل نفاذ إىل امل"تسم يالا نولو جعرفة وا  ".لتك
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ية تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

رشوع احلــايل  .52 نــوان ا نــا أن  ملــبــدو  ع ل يــامــرشوع حــول  "-ي نولو يــة الفكريــة ونقــل ا جا تك شرتكة ونــاء : لمللك تحــدايت ا با ملــ ل
رشوع- "احللول ند إلهيا ا ية اليت  يات جدول أعامل ا بري ويف عن تو مل  من ص ّ يستتع يا. حرفا وروحا لت تو صوتركز تكل ا ت عىل جوانب ل

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

ياالفكر نولو نقل ا جية يف عالقهتا  لتك  .ب

ية الفكرية  )ه( تعلقة اب بادرات ا ياسات وا مللكويقة معل حول ا مل مل سـ  )14الفقرة (لث

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل  م

يـة  .53 توايت ا تفـاوت  سرتشد املقاربـة  يد عىل أن مـن الـرضوري أن  تأ يا مع احلاجة إىل ا بد ية  منترب األفاكر إجيا سـ ب تـ ك ل ئ ب لتنع مـ م
بات املقاربة تتجو يع"مطنب الوقوع يف  بة  نا للجمالواحدة ا سـ ية الفكرية دوروال بد من اإلقرار ". مل  ميكهنـا أن تـضطلع بـه اللملكبأن 

يقه أيـضا يا عىل أن بإماكهنا أن  نولو تعيف دمع نقل ا ج تـدى . لتك يات  بـو تو تـضمني بـرامج الو هـم اإلشـارة إىل اقـرتاح  نومـن ا صـ ي مب مل
توى وجي يع ا ملسـاخلرباء ر تـدىف شلك ا تـار ادلول األعـضاء ممـن  تـوازان وأن  تـدى  تايل ألن يكـون ذكل ا نب اب تـ خت ن ملل سـيمل بـل . م قو

نظورهـا إزاء نقـل  بدلان أن حتـدد  هـم أوال  رشوع املقرتح، من ا بني يف ويقة ا نحو ا رشوعات طموحة عىل ا رشوع يف  ما للـمل مل ث مل ل م ل
يا نولو جا ي. لتك بغي لألمانة أن تعد ويقة معل حول ا سـو لث نقل ين ية الفكرية مما هو رضوري للهنوض  تعلقة اب بادرات ا باسات وا مل مللكمل
يا نولو جا بت يف اخلطوات الالحقة. لتك متكن ادلول األعضاء من ا نة  بغي أن تكون ويقة العمل حمل نقاش يف ا لمث  للج لتث  .ين

يا مبكولو
 

نـوع الـوارد يف الـصفحة اخل .54 يـاانت مـن ا لال نوافق مـع  مللكسة والقائـل بـأن ااب بـة تعـرتض نقـل مـ عقيـة الفكريـة قـد تكـون 
يا نولو جا تـاج . لتك شجع اإلبـداع وإ ية الفكرية تكفل نظاما من احلوافز اليت  يد عىل أن ا تأ يد ا بق، من ا نظر إىل ما  نواب تـ ك ل سـ مللكل ملف

يـا نولو نولـويج ومـا اكن نقـل ا تقـدم ا ية الفكرية ما اكنت احلـوافز  يا، ولوال ا نولو جا تك تك مللك ج لتك ل شري إىل ويقـة خل ويف ا.للل ثتـام،  نـ
ية  تصادية والاجامت ياسة الا عاجمللس الوطين  قسـ يـة الفكريـة وفقـا " حول 3533لل مللكأسس خلطـة معـل مـن أجـل تقـومي نظـام ا

ية  تا ية واإل نا جللقدرة ا ن سـ فت ية : "واليت جاء فهيا ما يـيل" 2010-2008ل يـة الفكريـة: 4تيجالاسـرتا يـق الفعـال حلقـوق ا مللكا  .لتطب
نـيب ونقـل تريم هذه الا تامثر الـوطين واأل ية الفكرية، ألنه أسايس ألغراض الا ناسب لقواعد ا يق إنفاذ  ية إىل  جسرتا س مللك م حتق تيج

ية حبفز اإلبداع بدعني املا يا  ولضامن الاحرتام حلقوق ا نولو لا مل ج  ".لتك

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

ياغة أي تو .55 تحدة أن من الرضوري أن تكون  صتقد الوالايت ا ص مل بوقة بدراسـة تع ياسة العامـة  توى ا سـيات عىل  سـ مـسـ ل م
يمي تجامع للوقائع و تقمعمقة وا بـادرات املربطـة . سـ ياسات وا ية الاقرتاح املرصي بأن تعد األمانة ويقة معل عن ا تونرى يف تو مل سـ ث لص

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

نا أن الاقرتاح احلايل  بني  لو يا من األمانة) 6.2.3الفقرة (يت يحا إضا تلزم تو فيطرح ذكل املهنج وإن اكن  ض  .يسـ
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  )16الفقرة (رشوع ملمقاربة ا )و(

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل  م

ية .56 تاجئ  رشوع من  معليس يف ا ن مل بان احلاجـة . ل يدة األجل، فإنـه ال يأخـذ يف ا يد ملقاربة  رشوع أساس  سـومع أن ا بع حلـمل ج
ية نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا بادرة  بدء ا مإىل خطوات ملموسة  ج لتك ل ب مل  .لل

يا لأسرتا
 

يا عرضا و .57 رشوعلتؤيد أسرتا نوع تدل عىل مدى جنـاح ا يث المك وا رشوع مبؤرشات أداء من  ملـاحضا  ل هـم أن . حللم ملومـن ا
يد مـن إجـراءات  يـمي وأن  بة  نا يـات  تخصـصة، آ رشوعات ا نة، مبـا فهيـا ا متدة يف ا رشوعات ا تفشمل لك ا تق سـم تـلل ســ ل مل ملـ للج مل ملعت

توى ادلاخيل بعة عىل ا يمي ا سـا ملت مل يا تـرى أن تع. لتق يـة"ريـف لعـىل أن أسـرتا تـاجئ ا لعملا هـا الواسـع " لن قبـل حبـث القـضااي يف نطا ق
باط  يح فرصة ساحنة ال توى  يع ا تدى اخلرباء ر توازن يكون سابقا ألوانه، وأن  نوا ت تف سـي سـ ن ململ ية"م تاجئ ا لعملا  ".لن

تحدة ملاململكة ا
 

رشوع يف بـرامج الو ال .58 تـاجئ ا يـا، وهـو إدراج  ملـبد أيضا من تعريف أدق للمـآل املقـرتح حا ن بغـي أن ل ينبـو، و أكـرث يكـون ي
ميـة ًطموحا يـة اخملصـصة هل  بق يف ضـوء املزيا رسي1,7ن يـون فرنـك سو يـ  تفـق مـع الاقـرتاح املـرصي بـرضورة أن يـؤدي . مل نـا  نوإ ن

رشوع إىل مزيد   .من العململا

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

تفق علهي .59 يات ا تو نا أن الاقرتاح األصيل صائب يف تركزيه عىل ا ملبدو  ص ل ل رشوع"ا، أي ي شاتلا نا ق يف  ية" (م تو صـا ) 19 ل
شاف"وأيضا  تان  ("سـتكا تو يا باط ) 28 و25صل بـل ا يـا،  نولو نقـل ا ية الفكرية الـيت تـهنض  ياسات املربطة اب نا ق ج تك ســتمللك ل ب ت لسـ

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

سائل ما مي رشوع األصيلملا تخلصة من ا رشوعات الحقة عىل أساس العرب ا ملكن إدراجه يف  سـ  .ملم

ية  )ز( شاورات اإل ميا  )20الفقرة (قلمل

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

بداهة .60 ية  نا رشوع  سل األحداث يف إطار ا بدو أن  رشوع  يذ ا تعلق ابجلدول الزمين  للفامي  مل سل ي مل في م تنف إذ جيب أن تأيت . لت
شاو ياجات، ويس يف آخرهملا ميكن حتديد الا رشوع  ية يف مقدمة ا لرات اإل ت مل حمي ل  .قل
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تحدة  ملاململكة ا
 

رشوع  .61 ية يف بداية ا شاورات اإل بدو ا ملقد  مي مل با للـوهةل األوىل ) 20الاقرتاح املرصي، الفقرة (قلت تا صـا ته تو ئبدال من هنا ي قي
يـا يف العمـل، عـىل أن  يع األطراف من الاخنراط  لكمتكن  مج سارلي بطـئ ا يـت قـد  تو ملـذكل ا ي بـل بـأن ادلول . قل بغـي لـن أن  نقو ين

رشوع تدى ا ها يف  ثل مصاحل أقا ملاألعضاء  ن ممت لمي  .سـ

تاحة يف ظل اتفاق تربسلتدابريل دراسة )ح( ي ا  )10الصفحة  (مل

تفكري  شاهبة ا ية  نا بدلان ا لا ت ل مل م
 

ية ومدعومة ابملراجع(ورقة  .62 تاحة يف) عتكون موضو تدابري ا شة ا ملنا ل ق ية ممل نا بدلان ا م ظل اتفاق تربس لفائدة ا لي  أجل نل
ناءات عىل  يدات والا ية للحصول عىل براءة وا ها، مع تركزي خاص عىل رشوط األ يا و نولو نقل ا ثالهنوض  مي ج سـتتك ي هل تقب لل تعم

سة غري ا نا ية  نا تفاع واألحاكم ا بارية وترصحيات احلكومات ابال يص اإل ملاحلقوق يف الرباءات والرتا ف للم مل فن ج رشوعة والاعرتاض خ
يق املادة  ها و نح الرباءة والالحق  سابق  با مل تطل بدلان األقل منوا وما إىل ذكل2.44ل ية لفائدة ا ل من اتفاق تربس والفرتة الاتقا ل ن  .ي

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا مل
 

تان (يدعو الاقـرتاح املـرصي  .63 نـ. إىل إعـداد املزيـد مـن ادلراسـات) 11 و10لـصفحا اول إحـدى هـذه تتومـن املقـرتح أن 
هـا مـع تـركزي خـاص عـىل  يـا و نولو نقـل ا بة يف الهنـوض  ية الرا نا بدلان ا ها اتفاق تربس  تدابري اليت  ميادلراسات ا ج تك م ي تعميح ل ب غ ل لل يتل
تفاع احلكويم  ترصحيات ابال بارية وا يص اإل ناءات عىل احلقوق يف الرباءات والرتا يدات والا ية للرباءات وا نمعايري األ ل ي جهل خ سـتث لتق

يـق املـادةوأحاك نح الرباءة و سابق والالحق  رشوعة والاعرتاض ا سة غري ا نا بم ماكحفة ا مل ل مل ف ي مـن اتفـاق تـربس والفـرتة 2.44 تطمل
يه بدلان األقل منوا وما إ ية  لالاتقا لل ل رشوع . ن ناء عىل ا بق وروده يف ادلراسة املقرتحة  ملـوحنن نرى أن املوضوع العام املقرتح قد  ب سـ

شأن  تفا"باألصيل  ية الفكرية ادلويةسـالا لدة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا يا " مللك نولو نقل ا جللهنوض  لتك )) ب(2.1.2الفقـرة (ب
نظـر أو الاقـرتاح  يـد ا ـي  ناءات وغريهـا  يـدات والا ية للـرباءات وا ثل معايري األ لوأما املوضوعات احملددة األخرى  ي قهل هـ ث فم ســت لتق

ــربا ــة ابل ي ــة ا ــة ادلامئ ن ياق ا نبحــث يف  للج ســـ رشوع األصــيل . ءاتملعلل ــداد ادلراســة املقرتحــة يف ا ــد إع ــا نؤي ن ــوذلا، فإ مل ــرة (ن الفق
 )).ب(2.1.2

يا"تقيمي عام  )ط( نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب  )CDIP/7/4(ث، الويقة "للم

يك  ملكسـا

يا .64 ند اث نخبصوص املالحظات عىل ا يـة ونقـل ا: لب يـة مـن جـدول أعـامل ا يات ا تو منيل ا ن ص ل لتحتل ثـاملع نـد اث يـا وا لنولو لب ج : لتك
ناوهـا يف  بق  سائل قد  رشوع املقرتح، نرى أن معظم هذه ا ئةل عامة حول ا ليقات وأ ت ســ مل مل سـ يـة الفكريـة "تعل شأن ا مللكرشوع  بـ مـ

يــا نولو جونقــل ا تــه األمانــة يف الويقــة " لتك ثكــام قد م ّCD/IP/4/7 . يق نطــاق يــد ســوى يف  يوذلا، فــإن مضــه إىل الويقــة ال  تــضث يف
رشوع بان أن . ملا بغي أن يؤخذ يف ا تام،  سـويف ا حلخل يا"ين نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع احلايل  جا تك لمللك ب مطـروح خطـوة " مل

يات  تو يـا ألغـراض ا نولو تدايت حـول موضـوع نقـل ا شاورات وا تعدادا لدلراسات وا صـأوىل ا ل ن مل جسـ لتك  مـن 28 26 و25 و19مل
يذه حىت تك ـي  ية، وما أن  نفجدول أعامل ا تنهت ي ياجـات لتمن نة يف اجملال املعين وا بو دراسات عن األوضاع الرا بة الو تون يف  ه ي حجع

توى  رشوعات حمـددة عـىل ا تحـول تـكل ادلراسـات إىل  تدابري احملددة املطلوب اختاذهـا يف لك حـاةل،  سـادلول األعضاء وا مـ ت ملـل ف
تاكر ونقل ا شطهتا العادي بفرعه اخملصص لال بو يف برانمج أ بالوطين وتدرهجا الو ن ياي جنولو يـا مـن . لتك نولو ترب موضوع نقل ا جو لتك يع
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رشوع  يذ  بدء  ية  تايل األ ية، ونويل اب ية يف جدول أعامل ا ماجلوانب األسا ل مه ل من تنفسـ يـا"لت نولو يـة الفكريـة ونقـل ا جا تك الـوارد " لمللك
سن الطرق لفائدة ادلول األعضاء مجعاءCD/IP/4/7ثيف الويقة  يد وبأ ح، يف أفضل املوا  .ع

 و إمارة موانك

رشوع .65 تلـف مراحـل ا ساس مبـآل  ناسب يف هذه املرحةل معوما ا تام، ترى إمارة موانكو أن من غري ا ملـيف ا خم مل مل بغـي . خل ينو
يقـه يف  سعى إىل  هـدف اذلي  يان املآل املرتقب لـلك واحـد مهنـا وا تلف األشطة املعزتم إجنازها  رشوع أن تضع  حتقلويقة ا ل تـب ن خم مل بث

نـاء مجبد من طرح  وال. هناية املطاف بحـث أ يـا عـىل مائـدة ا نولو نقـل ا تعلقة ابملوارد الـرضورية للهنـوض  ثيع الاقرتاحات ا ل ب جمل لتك
ها رشوع  رشوع ويس يف ويقة ا ستلف مراحل ا نفل مل ث مل  .خم

تحدة  ملاململكة ا
 

يا .66 نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع املقرتح  نا نؤيد متاما ا جإ تك لمللك ب مل يـا موضـوعا . ن نولو جوما زال نقل ا يـة يف لتك مهيـزداد أ
ناخ ثل تغري ا ساعة،  ملياق قضااي ا ل يق أهداف احلـد مـن .  مسـ يواي إذا ما أردان  يا  نولو بح تعممي ا ياق  حتقويف هذا ا ح ج لتك يص سـسـ ل

تغري سوية تـكل القـضااي . لا يل حنـو  يـد ا يـدة و بريا مـن املعلومـات ا نقاش قدرا  رشوع أن حيمل إىل ا تـومن شأن هذا ا ه ك ل بمل لـسملف مت
رشوع مبا يـضمن CD/IP/4/7ثالويقة ترب نع. العويصة نطاق ا يق  ية إلجياد تعريف أ نا نويل األ يدا، عىل أ نطلقا  مل جبملهتا  ل ض مه ن ج م

بو رشوع. يعىل وجه اخلصوص بقاءه مضن والية الو تربه األمانة نطاق ا ملويس من الواحض ما  تع فهل هيدف إىل إجياد حلـول مـن . ل
بحث عن  ية الفكرية أو  يداخل نظام ا يـا مللك نولو يوسـع مـن نطـاق نقـل ا جحوافز أوسع من خارجه؟  وأما الاقرتاح املـرصي  تك لف ّ

ية، وال ساعدة ا متويل  يات ا نمعوما، وكذا حال آ للم لتقل يـة الفكريـة10 سـامي ما ورد يف الفقرة ل تصةل اب ياسات ا مللك خبصوص ا مل . لسـ
نـا خنـىش رشوع القـضااي األوسـع و نا نقر ابحلاجة إىل أن يراعي ا نوإ مل رشوع إىل خـارج واليـة لكن ملـ أن يأخـذ الاقـرتاح املـرصي اب

بو  .يالو

ية  تحدة األمر يكالوالايت ا  مل

تـصادية  .67 يـة الا ية  تـصممي إمنـا يكفـل أداة أسا يـد ا ية الفكرية مـىت اكن  تحدة أن نظام ا تقاد الوالايت ا قيف ا ج منمللك ســ ل مل للتع

يا نولو جونقل ا نا نؤيد . لتك ية الفكرية "نوذلا، فإ مللكرشوع ا يـام نولو جونقل ا رشوع (CD/IP/4/7)" لتك يـدا  نطلقـا  للـ بوصـفه  ج م
نقـل  سخريه للهنـوض  يـة الفكريـة ممـا ميكـن  ياسات واملامرسـات املربطـة اب يـة إىل حتديـد ا شطة الرا بيف مجموعة مـن األ تـ ت سـ مللكنـ لـم

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ها يف ا يا و نولو لا ل مل مي ج تعمتك  .ل

 ]تيل ذكل املرفقات[
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 ]ةـمـرجـت[

 

يف نظامت ادلوية يف  تحدة وسائر ا تب األمم ا هورية مرص العرية دلى  ثة ادلامئة  نا ل مل مل ب جبع مك مجل  ل

 

نظامت ادلويـة تحدة وسـائر ا تب األمم ا هورية مرص العرية دلى  ثة ادلامئة  لتقدم ا ملـ مل ب بع مكت مجل يـف ل ياهتـاجن يف  يـب  حتبأ تـب ط للمك 
ية ا ية  نظمة العا للملكادلويل  مل بو(لفكرية للم بـو )يالو نـة الو نـاء ادلورة الرابعـة  شات الـيت دارت أ نا شري إىل ا رشف بأن  ي و للج ث ق مل ت تت

يف يف الفرتة من  ية الفكرية اليت انعقدت يف  ية وا ية اب نا من جن مللك لت نظـر 2009 نومفرب 20 إىل 16ملع نـاء ا نـة، أ ل، حني وافقت ا ث للج
رشوع حول CDIP/4/7ثيف الويقة  شأن  م  ية ال"ب يـامللكا نولو جفكريـة ونقـل ا شرتكة ونـاء احللـول: لتك تحـدايت ا با ملـ عـىل أن ، "ل

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

بل هناية  ية  يات ا تو يذ ا قيقات حول  ننف ص ل ملعتعل  .ئص الريس من ملخ8، كام جاء يف الفقرة 2009ت

شاهبة  ية  نا بدلان ا يقات هذه اجملموعة من ا توي  يه الويقة اليت  ثة ادلامئة ملرص بأن ترفق  رشف ا تويف هذا الصدد،  ل ل تعل حت ث ط بع مت مت ل
ند بدلان العرية والربازيل وا ية ومجموعة ا بدلان األفر هالفكر واملكونة من مجموعة ا ب ل لل  .يق

هورية مرص العرتو ثة ادلامئة  بتمن ا بع مجلغ بةية هذه ل نا سـا يـة الفكريـة لتعرب جمددا مل ية  نظمة العا للملكتب ادلويل  ملللمك  فـائق  عـنللم
 .واحرتاهما تقديرها
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سمرب 31  2009ي د

تفكري  شاهبة ا ية ا نا بدلان ا ليقات مجموعة من ا ت ل ل ملتعل   )1(م
يا نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا جرشوع  تك لمللك ب  :م

شرتكة وناء احللول  تحدايت ا با مل  )CDIP/4/7(ل
 
 

سب املوضوع: أوال رشوعات  حمقاربة عىل أساس   :م

بو قد اقرتحت مقاربة  .1 بو، ياكنت أمانة الو يات جدول أعامل الو تو سب املوضوع إعامال  نفذ  رشوعات  يند إىل  ص ل ح ت م تست
يـة الفكريـة  يـة وا ية اب نة ا ثة  ثا ناء ادلورة ا مللكأ من ن للج ل ل لتث طـالع عـىل وميكـن الا). 2009 مـايو 1 أبريـل إىل 27مـن (ملع

بــو  تكل املقاربــة يف ويقــة الو يالاقــرتاح العــام  ث ــ ــة أنوبعــد . CDIP/3/INF/1ل شت ادلول األعــضاء تــكل املقارب قــ ان
بـو 270 إىل 212الفقرات من ( نـة يف ويقـة الو ثـة  ثا ي مـن تقريـر ادلورة ا ث للج ل يس )CDIP/3/9/Prov.2ل ئـ، اقـرتح ر

رشو شة ا نا نهتجة يف  نة مقومات للمقاربة ا ملا ق مل سب املوضوعمللج وأقرت تـكل املوافقـة بـإجامع يف الـرأي . حعات املعدة 
ث من ملخص الريس يف الويقة 8وأدرجت يف الفقرة   : ويه ترد أدانهCDIP/3/9/Prov.2ئ

ند "  ية7لبويف إطار ا تا ية ا تو بادئ ا نة عىل مواصةل العمل عىل أساس ا ل من جدول األعامل، اتفقت ا ل جهي ل مل  :للج

ية "1" صناقش لك تو يذها؛َت تنف أوال لالتفاق عىل األشطة املقرر   ن

تطابقة حتت موضوع واحد، إن أمكن؛ "2" شاهبة أو  شطة  ناول أ يات اليت  تو موجتمع ا تت ن ص مل ت ُ 

ناسـب، مـع إماكيـة اقـرتاح  "3" سب ما هو  رشوعات وغري ذكل من األشطة،  يذ يف إطار  نظم ا نو ح ن م مي لتنف َّ
ية شطة إضا فأ  ."ن

نة عـىل أ .2 يات للجوهكذا، اتفقت ا سب املوضـوع هـو تو رشوعات املقرتحـة  شات حـول ا نا صـن يكـون أسـاس ا حـ ملـ قـ مل
رشوعات يف إطارها ندرج ا ية اليت  ملجدول أعامل ا ت  .لتمن

يا يا: ناث نولو ية ونقل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو جيل ا لتك من ن ص ل لتحتل  :ملع

بـو، يف الويقـة  .3 ثتقدمت أمانة الو رشوع حـول موضـوع CDIP/4/7ي يـاا"ملـ، ابقـرتاح  نولو جيـة الفكريـة ونقـل ا تك : لمللك
شرتكة وناء احللول تحدايت ا با مل يات ". ل تو رشوع يف إطـار ا ندرج هذا ا صـو ل ملـ  مـن جـدول أعـامل 28 و26 و25 و19ي

ية  .لتمنا

                                                           
ية ومجموع )1( بدلان األفر يقات لك من مجموعة ا يقتقدم هبذه ا ل تعل ندلي بدلان العرية والربازيل وا هة ا ب تانلل يقات عن رأي مجموعة . كسـ واب لتعلوتعرب هذه ا

رشوع املطروح يف الويقة  تفكري يف ا شاهبة ا ية  نا بدلان ا ثمن ا ل ت ل ملل م توتقدم اجملموعة هبذه .  مبوقف أي بدل أو مجموعةدون إخالل، CDIP/4/7م
ية اب بو ا نة الو يقات معال بقرار  منا ن ي جل لتتعل ملع ية الفكرية يف دورهتا الرابعة ل  من ملخص 8كام يرد يف الفقرة ) 2009 نومفرب 20 إىل 16من (مللكية وا

 .ئالريس
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يات  .4 تو بار ا يات األربع ميكن ا تو صوابإلضافة إىل تكل ا ل ت ص يات األخـرى 31 و29 و27 و23 و22 و17عل تو صـ مضـن ا ل
ياق نق ياسـالوجهية يف  نولو جل ا  .لتك

هم بد .5 نظـر يف ءملولعل من ا يات املـذكورة أعـاله اب تو يذ ا ل  ص ل بـارة مـا تنف عيـه  يـا"تعن نولو جنقـل ا هـا" لتك ويف هـذا . يفوتعر
بارة حمل عـدة حمـاوالت سـابقة وال بـد إذن مـن مراجعـة تـكل احملـاوالت هبـدف الاتفـاق عـىل  لعالصدد، اكن تعريف ا

ها سـهتل يف هذا الصدد . ملمعا يا موخري  نولو شأن نقل ا سلوك  جرشوع املدونة ادلوية  لتك ب لل ل  ).1985نص (م

يص  .6 بـارشة والرتا يـة ا تامثرات األ تجاريـة والا ثـل الـصفقات ا سوق  يـات ا تعريف آ شمل هذا ا بغي أن  خـو سـ م ملن ب ل لـ ل ل جني ي
تطــوير بحــث وا شرتكة يف جمــال ا بــات ا لوالرت ل ملــ رشوعة غــري ا. تي نــوات ا تعريــف أيــضا ا شمل ا بغــي أن  ملــو ل لقيــ يــة ين مسلر

يـ ية و ندسـة ا تج وا نة ا يد من خالل معا ثل ا سوق،  تفكواخلارجة عن ا سـم ه نـ ي تقل لعكـل مل تجربـة كلل ل الـربامج احلاسـوية وا ب
ية بدا ئا يـة ادلويـة . ل نظامت احلكو ها ا بـذ هـود الـيت  تعريف يف ثالث مقوماتـه ا شمل ا بغي أن  لوأخريا،  ملـ ت ل مي ل جل  وواكالتين

ية نظامت غري احلكو ية وا ما مل سهوعـىل. لتمن نـوال  نفـ ا يـا مـن خـالل مل نولو تعريـف عـىل نقـل ا سحب ا بغـي أن  ج،  تك لن لي نـ ي
هــم  تــصني  ندســني وا شف عهنــا يف الــرباءات عــىل حنــو يكفــي ا نــاء ا تاحــة، وال ســـامي أ لفدراســة املعلومــات ا خمل ه لكــ ث ململ

سـهتدفة يا ا نولو ملا ج  .لتك

بغي الاسرتشاد  .7 سأةل نقلابألحاكمينو نظر يف  ند ا ية  تا م القانوية ا ل ع ل ل يان نولو ج ا  :لتك

نولـويج ونقـل : ي من اتفاق تربس7املادة  تاكر ا ية الفكرية وإنفاذهـا يف الهنـوض ابال هم حامية حقوق ا تكبغي أن  مللك س لن بـت ي
تخدهما مبـا يـؤدي إىل الرخـاء الاجامتعـي  ية و نولو تج املعرفة ا بادةل عىل  ها مبا يعود ابلفائدة ا يا و نولو سـا ن مـت جمل تك مي ج لتك م تعمل

تصادي وإ باتقوالا  .جىل توازن يف احلقوق والوا

بو 1املادة  تحدةواألممي من اتفاق الو ية الفكرية : مل ا ية  نظمة العا تحدة اب للملكتعرتف األمم ا مل مل سامة فـامي يـيل (مل نظمـة"ملا ") ملا
شاط الفكري  تعزيز ا يام، بوجه خاص،  تدابري املالمئة،  سؤوةل عن اختاذ ا ها  تخصصة وبو ها واكةل  نبو ب ل لم للق صف م اخلـالق صف

يــا نولو يل نقــل ا جو لتك هس تــصادي والاجامتعــي تــ يــل اإلمنــاء الا يــة  يــة  نا بدلان ا يــة الفكريــة إىل ا تــصةل اب ق ا م تعجمللك بغ ل ــ ل مل
ثقايف  ...لوا

نظـر يف ثـالث مجموعـات حمـددة مـن وابإلضافة إىل ه .8 سني من الصكوك ادلوية، ال بـد مـن ا همني ا نصني ا لذين ا ل ب ملقتل مل
شة نقـل ا نا ند  سائل  تا لم قـ ع ياسـات مل يـا، و نولو نقـل ا تـصةل  يـة الفكريـة ادلويـة ا يـا، ويه معـايري ا سـنولو ب مل جل تك مللك ج لك

بدلان  تقدمةلا ياملا نولو نقل ا ية الفكرية وادلامعة  تصةل اب ج ا تك لمللك ل تعددة األطرافمل  .م وتدابري ادلمع 

يـا .9 نولو نقـل ا تـصةل  ية الفكرية ادلوية ا جمعايري ا تك لمللك ب مل هـا ينبغـي ألي مقاربـة معـززة: ل يـا و نولو نقـل ا مي احلـراك  ج تعمتك ل ل
نظـام ادلويل إىل أقـىص احلـدود وحتـوي  يد مـن مـواطن املرونـة يف ا بدلان األقل منوا أن  ية وا نا بدلان ا للفائدة ا ل ل تفل تـسـم

بة خبصوص ما ييل مضن مجةل أمور نا ياسات ا سـا مل  :لسـ

ية للرباءة(معايري امحلاية  "1" هلثل األ  ؛)"م

تج "2" تاكر تومدة احلقوق اليت   ؛واإلبداعباوز فرتة معقوةل ميكن فهيا تربير ماكفأة الا
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ثارية؛ "3" ناءات من احلقوق الا ئوالا تث سـت  سـ

هور  "4" تاحة  تخدام األدوات ا للجموا مل يص (سـ تغالل والرتا شف عن الاخرتاعـات ورشوط الا خـثل ا ســم لك
توحة املصدر يات  بارية والرب مفاإل  ؛)جمج

ناسب  "5" ية؛لظروف لملونظام امحلاية ا  طنالو

ية؛ "6"  ئواجلوانب اإلدارية واإلجرا

سف يف احلقوق "7" رشوعة وغريه من أشاكل ا سة ا نا نايف  سلوك ا تعورصد ا مل ف للم مل  .لل

يـة الفكريـة .10 تـصةل اب تقدمة ا بدلان ا مللكياسات ا مل مل ل يـاسـ نولو نقـل ا ج وادلامعـة  لتك يـا :ل نولو نقـل ا يا إىل الهنـوض  ج  لتك ب سـع
ها ، وهذا واحد من مجةل  نظامت ادلويـة تعمميو شارك يف نقـاش مـع غريهـا مـن ا نظمـة أن  بغـي  بـو،  لأهداف الو ملـ تـ للم يني

تقدمي ما ييل تقدمة  بدلان ا تخذها ا بادرات اليت  با، حول ا نا سب ما قد يكون  ية،  لا مل ل ت مل سـ ح من  :ملع

يا؛ "1" نولو يعاب ا بدلان عىل ا سني قدرة ا ية إىل  ية الرا ية واملا ساعدة ا جا تك ت لم ستق ل حت ل ن  لمل

يا وف "2" نولو نقل ا رشاكت اليت  ية  جوائد رض تك لب ت لل بدلان إىلي بـا يف ا تاح غا نوع ذاته ا ية، من ا نا بدلان ا لـ ا ل مل ل ل مل
ناطق األقل تقدما فهيا؛ يا إىل ا نولو نقل ا تقدمة لفائدة رشاكت  ملا ت جمل  لتك

نجزة يف اخلارج كام يف ادلاخل "3" تطوير ا بحث وا ية ذاهتا ألشطة ا ملواملزااي الرض ل ل ن ث. يب ال ذكل تقـدمي مـزااي مو
يـة، مبـا يفـي  نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها مـن ا نجزة يف ا تطوير ا بحث وا شطة ا مرمبا تكون أكرب لفائدة أ ل لـ ل مل ل ل ن

 ين اتفاق تربس؛ 2.66برشوط املادة 

يةوحوافز  "4" ندسةيبرض هادات يف العلوم وا رشاكت عىل تدريب ذوي ا يع ا ه  ل لشج شل بدلان لت لـ واإلدارة مـن ا
يا يف بدلمه األم؛ا نولو تخدام معرفهتم من أجل تطوير ا ميكن ا ية  جنا تك لم سـ  لل

يــة يف الــوالايت  "5" يــة ومعاهــد الــصحة الو سة العلــوم الو يــة مــن مؤ تأ تكل ا يــة،  نومــوارد حكو ن ســ ت مل طكــ ط م
ن ية ونقل ا نولو ية ا ية إىل ا نا بدلان ا ياجات ا بحث يف ا تخداهما دلمع ا تحدة، ميكن ا تكا ج تك لم ل منح ل ل ت ل سـ يا؛لتمل  جولو

ياجـات  "6" يـة الا يات األقـدر عـىل  بحث يف ا شاؤها ألغراض ا ية اليت ميكن إ نح ادلرا توبرامج ا ب ن ل ن سـ حمل تلتق ل
ية نا بدلان ا ية اليت حتىض ابألولوية يف ا مالاجامت ل ل تحدثة يف . ع يـات ا سـولعـل مـن املمكـن إاتحـة ا ملـن  تـكل ظـللتق

متويل حكويم؛ هور وال سـامي ما حيض مهنا  بالربامج   للجم

يـة  "7" نا بدلان ا ثني يف ا با شارك فهيا مجموعات من ا رشوعات  شاؤها دلمع  ية ميكن إ نح درا موبرامج  ح لم لـ ل ت م ن سـ
بدلان املاحنة؛ ثني يف ا با ية مع مجموعات ا لشاركة  ل فعل  حم
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بــول الطــالب  "8" يع اجلامعــات عــىل  بغــي  قو تــشجن يــة وتــدريهبم يف جمــال العلــوم ي نا بدلان ا مالوافــدين مــن ا ل لــ
نولو جوا ـي . يا واإلدارةلتك تعلـمي عـن بعـد  تحداث بـرامج  يـد بوجـه خـاص إاتحـة احلـوافز ال نهتـولعل مـن ا تملف لل ســ

ية؛ شاء معاهد أ بهادات أو حىت إ جنن  بش

يةوأموال  "9" يـا األقـدر عـىل إاتحـة نائامت نولو نقـل ا سريا  يا  نولو تدريب العاملني يف علوم ا ج خاصة  تك ج لتك ت لل يـ ل
بحث يف ا يع ا سلع العامة و لا ل شج يةلتل نا مبدلان ا  .ل

تعددة األطراف .11 تعدد األطراف: متدابري ادلمع  يد ا ية عىل ا تا بادرات ا نظر يف اختاذ ا ملميكن ا لصع ل ل مل  :ل

نوع الـوارد يف املـادة  "1" يـة 2.66لاعامتد الزتامات من ا هـا لفائـدة بـدلان ان يع نطا م مـن اتفـاق تـربس، وتو ق ســي
 أخرى؛

نـاءف "2" بات املودعـة  برض رمس خاص عىل ا شأن الـرباءات، ختـصص إيراداهتـا لطل تعـاون  بـ عـىل معاهـدة ا ل
ية؛ نا بدلان ا بدلان األقل منوا وغريها من ا تطوير يف ا بحث وا شطة ا مللهنوض بأ ل ل ل ل ل  ن

شرتي  "3" ــني  ــصفقات اخلاصــة ب ــاء ال ن ــات أ ــل يف وصــول املعلوم ــن اخلل يط للحــد م سار و شاء  ــإ م ث ســـ ــ م ــ ن
ميكن الاطالع عىل برامج يا وابئعهيا،  نولو لا ج يـة أو لتك ناحجة الـيت نفـذهتا احلكومـات الو يا ا نولو ساب ا ن ا ل طت ّ ج لتك ك

ية يف املايض بادل بـني احلكومـات األعـضاء. طندون الو تعاون وا يع ا تفادة مهنا يف  تولعل من املمكن الا ل شج لسـ . ت
رشااكت الفعـاةل بـني ياسات وا يل مبعلومات مفـصةل عـن مـايض ا تعلق برانمج من ذكل ا ثال أن  لـوميكن  سـ ب لـي لق  م
ثل معدالت اإلاتوات ورشوط العقـود  يا ورشوط الاتفاقات،  نولو ساب ا ية يف ا رشاكت ا مالواكالت وا ج لتك تك حملل ل

توي احملـيل يعاب فعـيل عـىل ا ملـسـاليت أدت إىل ا تـوي تـكل الـربامج أيـضا عـىل وصـف دلور مرافـق . ست حتوقـد 
يا بأكرب قدر من ال نولو سري نقل ا ية واجلامعات يف  بحث احلكو جا تك لم يت يةل رس مجـع مـا يكفـي مـن . لفعا يتيـوما أن 

تلـف القطاعـات  يا سرتشد بـه  نولو نقل ا ياغة عقد منوذيج  خمتكل املعلومات ودراسـهتا، ميكن العمل عىل  ت ل جص لتك
سواء بائعني عىل ا شرتين وا رشوعة  لويكفل املصاحل ا ل للم  )2(؛مل

ثا رشوع املقرتح:لاث ئةل عامة حول ا يقات وأ مل  سـ  :تعل

رش .12 ية ا ملبغي  تسم يا "نبعنواوع ين نولو نفاذ إىل املعرفة وا جا لتك بـري عـن جـوهر نقـل ". ل يةل  تعويراد بذكل الاقرتاح و للســ
يا نولو جا  .لتك

يا .13 نولو بات اليت تعرتض نقل ا بدلان األقل منوا وا ية وا نا بدلان ا ياجات ا رشوع عىل ا بغي أن يركز ا جو تك لعق م لن لح ل ل ت مل وال . ي
شالكت تعريفا ملموسا  .ملبد من تعريف ا

يـة نعو .14 توايت ا تفاوت  يد عىل أن من الرضوري أن سرتشد املقاربة  تأ يا مع احلاجة إىل ا بد ية  منترب األفاكر إجيا سـ ب ت ك ل ئ لتب م م
بات املقاربة  نب الوقوع يف  مطو يع"تتج بة  نا للجمالواحدة ا سـ يـة الفكريـة دور ميكهنـا أن اإلقراروال بد من ". مل للملك بـأن 
يا نولو جتضطلع به يف دمع نقل ا يقه أيضا عىل لتك بـو . تعأن بإماكهنا أن  تـضمني بـرامج الو هم اإلشارة إىل اقـرتاح  يومن ا ب مل

                                                           
يا )2( نولو نقل ا ية  ها أن أجنزته يف هذا الصدد، مبا يف ذكل العمل اذلي أجنزته عىل عقود منوذ بق  نظر يف العمل اذلي  بو أن  جبغي للو تك ج ل لن ل سـ ت ي  ي
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تـار ادلول األعـضاء ممـن  تـوازان وأن  تـدى  تايل ألن يكـون ذكل ا توى وجيب اب يع ا تدى اخلرباء ر يات  ختتو ن ل سـ ن مص ملف مل م
تدى نشلك ا ملت رش. سـي بني يف ويقـة ا نحو ا رشوعات طموحة عىل ا رشوع يف  بل ا ملـو ث مل ل م ل هـم أوال وع املقـرتح، مـن ق ملا

يـا نولو نظورهـا إزاء نقـل ا جبدلان أن حتـدد  تك لم بغـي لألمانـة . لل بـادرات أنينو ياسات وا مل تعـد ويقـة معـل حـول ا سـ لـث
يـا نولو نقـل ا ية الفكرية ممـا هـو رضوري للهنـوض  تعلقة اب جا تك لمللك ب بغـي أن تكـون ويقـة العمـل حمـل نقـاش يف . مل ثمث  ين

متكن ادلول األ نة  لتا بت يف اخلطوات الالحقةللج  .لعضاء من ا

بارة  .15 ية الفكريـة"بعما املقصود  يا وا نولو تعاون يف جمال نقل ا مللكقاعدة جديدة  ج لتك يـث ال ميكـن "لل بـارة غامـضة  حب؟ فا لع
يه تعنهم ما   .ف

ية .16 تاجئ  رشوع من  معليس يف ا ن مل يدة األجل، فأنومع . ل يد ملقاربة  رشوع أساس  بع ا بانأنه ال يإجمل  احلاجـة حلسـخذ يف ا
بد يةءلإىل خطوات ملموسة  نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا بادرة  م ا ج لتك ل ب  .لمل

يا وال  .17 نولو بذوةل يف جمال نقل ا هود ا يات العمل احلايل وا بدأ مبراجعة أد رشوع من أن  جوال بد  تك لجل مل ب ي  عـىل يـد سـاميللم
يويدو ئة وا تحدة  تاد وبرانمج األمم ا ننظامت دوية أخرى، اكألو ل مل يل نك يـةللبم تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا مل و ل ممل . م

تعدد األطراف يف هذا املوضوع نظر يف اترخي العمل  بغي ا مو لن بغـي وضـع قامئـة ابلقـضااي . ي يـات  تعراض األد بل ا نو يق ب سـ
شود معاجلهتا  تني (ملنا تو يأنظر بوجه خاص ا ية40 و30صل سائل رصاحة أ). لتمن يف جدول أعامل ا ثوقد أثريت تكل ا ناء مل

رشوعات جدول  شأن  توح  تدى ا ما ب ملفن بو يويم أعاململ ته الو تضا ية اذلي ا ي ا سـ فمن توبر 14 و13لت بغـي أن . 2009ك أ ينو
توح تدى ا ناء ا يقات اليت أثريت أ رشوع ا ملفيراعي هذا ا ن ث تعل ململ  .ل

ترصا عىل جمـال الـرباءات، مفـن الـرضوري أن ال هيمـل .18 ترب يف أساسه  يا  نولو مقومع أن نقل ا ج يعتك  جمـال حـق املؤلـف ل
ية هبذا املوضوع بو ا ية من برامج الو تأ ساهامت ا ية الفكرية مبا يف ذكل ا ئات حقوق ا نوغريه من  ي ت مل ملعمل مللك  .ف

رشوع .19 ية ألغراض ا تا نظر يف األفاكر اجلوهرية ا بغي ا يقات احملددة الواردة يف اجلزء الالحق،  ملوابإلضافة إىل ا ل ل ل ينتعل  :ل

يـاانت  "1" شاء قاعـدة  تـإ ب بحـث سـهتدفن شطة ا يـة مـن أ تأ يـا ا نولو تحديـد فـرص نقـل ا ل مـن ابب ا نـ ت مل جل لتك
ية نا بدلان ا تطوير إىل ا موا ل ل  .ل

تقارير الـيت تـصف  "2" تعراض ا لوا شأن ظـلمنـاط الـرباءات واجلـاري إعـدادها يف أسـ رشوع  بـ  باط "مـ ســتنا
تعلقة ابلرباءات نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات  تـوافرة يف هبدف حتديد فرص CDIP/4/6) " (لل يا ا نولو ملنقل ا ج لتك

يد ادلويل يـا يف . لصعهذه اجملاالت عىل ا نولو شابه لوضع الرباءات من وهجة نظر نقـل ا يل  بغي إجراء  جو تك لن م حتل ي
 .جمال األغذية والزراعة

تاكر من خارج نظام الـرباءات  "3" تطوير ودمع الا بحث وا بذوةل يف جمال ا هود ا نظر يف حلول بديةل  بوا ل ل مل للجل
تاكر . ايلاحل ية الفكريـة والا ية حبقوق ا نهتا ا ياق  ية أن فعلت ذكل يف  نظمة الصحة العا بق  بـوقد  ن جل سـ مل مل مللكسـ ملع

بو شابه يف إطار الو تعانة به منوذجا لعمل  يوالصحة العامة، وميكن الا م  .سـ
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نة  "4" توحة املصدر ا ملمكما يه الامنذج  يا إوما هو مف نولو جهاهما يف نقل ا تك توا(لس صنظر ا  من جـدول 36ية ل
يةأ  ).لتمنعامل ا

يـا يف  "5" نولو باب اليت حالـت دون نقـل ا نظر يف اتفاق تربس واأل جوا تك لي سـ شة مـا . هلظـل نا قـوال بـد مـن  م
بو أن ت سأةليميكن للو يل ا ملفعهل يف هذا الصدد و  .حتل

شلكة جهرة األدمغة "6" تصدى  ية أن  نا بدلان ا ملويف ميكن  ت ل لل  ؟مك

تعلق ابجلدول ال .20 بداهةي وفامي  ية  نا رشوع  سل األحداث يف إطار ا بدو أن  رشوع  يذ ا للزمين  مل سل ي فمل م تنف إذ جيـب أن . لت
ياجات، ويس يف آخره ميكن حتديد الا رشوع  ية يف مقدمة ا شاورات اإل لتأيت ا ت مل مي حمل ل  .قل

تاكر وورد ذكـره يف ويقـة الـربانم .21 يـا والا نولو شاء مراكز دلمع ا رشوع يريم إىل إ بو  ثواكن للو بـ ن م جي يـة للفـرتة لتك نج واملزيا
رشوع؟. 2010-2011 ندرج ذكل الاقرتاح يف هذا ا مليف  ي  فك
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يقات :رابعا رشوع املقرتحتعل   :ملحمددة عىل ا

رشوع تضب  للموصف   :مق

 

 

بادرات  شف ما ميكن اختاذه من  رشوع مجموعة من األشطة اليت  مشمل ا تك ن مل ستسـي س
نو نقل ا ية الفكرية للهنوض  تعلق اب ياسات  تكو لمللك ب ت يا والسـ بدلان  جلو لسـامي لفائدة ا

ية نا ما شاء قاعدة جامعة جديدة . ل تدرجة حنو إ رشوع عىل مخس مراحل  سحب ا نو مل من سـي
ية الفكرية يا وا نولو مللكتعاون يف جمال نقل ا ج لتك تدى " 1:  "وهذه املراحل يه. لل ننظمي  مت

يع ا ملدويل ر ية الفكرية"سـتوى للخرباء حول ف يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة : لتك تحدايت ا ملا ل
يا واقرتاح قاعدة جديدة " بوناء احللول نولو ياجات يف جمال نقل ا يل الا جتح لتك تح ل ل

ية الفكرية،   يا وا نولو مللكتعاون يف جمال نقل ا ج لتك وإعداد بعض ادلراسات " 2"لل
ت ية مبا يف ذكل من دراسات ا تح قا يل يا عىل لل نولو شأن نقل ا جصادية ودراسات إفرادية  لتك ب

توى،   يع ا تدى اخلرباء ر هاما يف معل  يد ادلويل إ سـا ن مللصع ف تدى " 3"مس شاء  نوإ من
ية الفكرية"إلكرتوين حول  يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل ، "ل

ي" 4" نولو ية حول نقل ا شاورية إ سة اجامتعات  جو لتك مي ت وتضمني برامج " 5"ا،  قلمخ
يجة لألشطة املذكورة أعاله متدة  يات  بو أي تو نالو ص نتي  .مع

 :تعليقات

بل تعممي  • نظر يف  يا فقط، بل جيب ا نولو نقل ا هدف الهنوض  سـيس ا ل جب تك ل لل
ية نفاذ إلهيا ألغراض ا سري ا يا و نولو منا ل لتي ت جل  .تك

تعاون؟ • شاء قاعدة  للما هو الغرض من إ  ن

تدى اخل • يح  نال بد من تو نه؟ هل مض توى مفا يه الغاية  يع ا مرباء ادلويل ر ملسـف
تقدمة هذه اجلوانب لضامن نقل  بدلان ا بق ا ياسات؟ ويف  ياغة  مليه  ل تط ك سـ سـص

يا؟ وما يه  نولو جا نظامت دوية أخرىلتك نجز يف  لأوارص الصةل ابلعمل ا إذ . ممل
نجز ويس تكرارا هل لجيب أن يكون العمل ممكال للعمل ا بغي أن تكون . مل ينو

توىملا يع ا تدى ر ثةل يف ذكل ا ية  سـنظامت ادلوية ا ن مم ن ملل مل  .فملع

توىل ذكل؟ • يكون اإليعاز بإجراء تكل ادلراسات ومن  ييف  سـ  ك

نظر يف إماكية  • نبغي ا ل بة إىل ادلراسات اإلفراديةين ند اب سـاملراجعة عىل يد ا  .لنل
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رشوع .2  ملوصف ا
يقات  لتعلا

سأةل املطروحة 1.2  هامتمموضع الا/ملمقدمة عن ا

 

توى الوطين  تلف الفاعلني عىل ا هام بني  يا و نولو نفاذ إىل املعرفة وا سـيزتايد الاهامتم اب خم ملل نقل ج من (لتك
ناعي ميي وادلويل) لصجامعات وقطاع خاص والقطاع ا تاكر . قلواإل بويعزى ذكل إىل أن اإلبداع والا ُ

تصادي يف  منو الا ية وا نا ية حامسة يف القدرة ا قيان أ ل سـ ت مه فسـ ل تصاد القامئ عىل املعرفة كام يعزى يكت ُالا ق
شالكت  بعض ا يجة  ثارة  بعض القضااي ا تاكر رمبا حيمالن يف طهيام احلل  ملإىل أن اإلبداع والا ل مل ل نتب
ية  هوة املعر يص ا ية إىل  ياق احملاوالت الرا ثال أو يف  نايخ  تغري ا ياجات املعقدة يف جمال ا فوالا ل م تقلم سـ مل ل حت

بدلان ية بني ا نولو لوا ج  .لتك

نارص يه سة  بو من  رشوع الو تكون  عو مخ ي م  :سي

بدلان  .1 سري نفاذ ا بل  شات حول  نا توى للخرباء هبدف اسـهتالل  يع ا تدى ر لنظمي  ي سـ ق سـ ن تت مم ملف
بو، وال سـامي يف اجملاالت  تصاص الو يا، يف حدود ا نولو بدلان األقل منوا إىل املعرفة وا ية وا نا يا ل خل ج تك لم

نايخ، فضال تغري ا ثل ا تجدة،  ملا ل مسـ ية خاصة وتأخذ يف مل ية أ نا بدلان ا مه عن جماالت أخرى تولهيا ا ل مل
يات  تو بان ا صا ل توحا . 28 و26 و25 و19حلسـ ثابة إطار يكفل حوارا  تدى  مفومن املقرتح أن يكون ا مب ملن

يا يف القطاع  نولو نقل ا ية يكونون عىل دراية  نا بدلان ا تقدمة وا بدلان ا تقلني من ا جبني خرباء  تك لم ب ل ل مل ل مسـ
يات . والقطاع اخلاصالعام  تو يع اخلرباء حتديد قضااي إىل جانب اجملاالت احملددة يف ا صورمبا  ل  19يسـتط

متةل28 و26 و25و يا واقرتاح حلول  نولو سني نقل ا حم  ج لتك تدى . لتح شود من ا هدف ا يكون ا نو ن ملسـ مل ل
يات أساسا إلشا تو ناد إىل تكل ا نكني والا يات من اخلرباء ا تحصال عىل تو نالا ص ل حمل ص قاعدة "ء ستسـ

ية الفكرية يا وا نولو تعاون يف جمال نقل ا مللكجديدة  ج لتك  ".لل

 

 

 

 

 

بغي  • تدى؟ إذ  تار اخلرباء يف ا ينمن  ن مليخ بت يف أنسـ ية ادلول األعضاء ا ل يكون من صال ح
تدى يار اخلرباء األعضاء يف ا نالاقرتاحات وا ملت  .خ

يدو • ناخ جمال الاهامتم الو حيس تغري ا ن. ملل بدلان ا تاج ا لإذ  ل يا حت نولو ية واألقل منوا إىل نقل ا جا تك لم
نه بغي الرتكزي عىل قطاع واحد  بعييف قطاعات عديدة أخرى وال   .ين

بارة و • توى"بعما هو املقصود  يع ا ملسـر  ؟"ف

تدى حتديدا وهو و • بذ الرتكزي عىل موضوع ا نمن ا يا"ملحمل نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك حبيث ال " لمللك
 .ل أوسع مما جيبظي

بغي أن يك • ند ينو يات تضمن األخذ بأكرب عدد من األصوات  يع بآ توحا  شاركة  عون ابب ا ل للجم مفمل
يات تو صياغة ا ل  .ص

توى رضوري فعال، أالو • يع ا تدى ر شاء هذا ا سـهل إ ن ملن بقة جديدة من العمل فقط؟ فمل ط يزيد 
 أهو نوع من إبعاد العمل أو اإليعاز به إىل اخلارج؟
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يع ا .2 تدى اخلرباء ر يد  سـو ملن ف متف ساعد وساند اخلرباء يف مداوالهتمسيسـ تتوى من دراسات  . ست
 :ومن تكل ادلراسات ما ييل ذكره بوجه خاص

يد  )أ (   يا عىل ا نولو ية الفكرية ونقل ا تصادية حول ا لصععدد من ادلراسات الا ج تك مللك لق
تصادية. ادلويل يت ابهامتم أقل يف ادلراسات الا قوسرتكز هذه ادلراسات عىل اجملاالت اليت  سابقة حظ ل ا

بل اليت من شأهنا أن تهنض به؛ يا واقرتاح ا نولو بات أمام نقل ا لسـوعىل حتديد ا ج تك  للعق

ية  )ب(  شأن حقوق ا بادرات القامئة  ياسات وا تضمن معلومات عن ا مللكودراسة  بت مل لسـ س
تفادة  ية، مبا يف ذكل الا نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا بدلان للهنوض  تلف ا سـالفكرية يف  ل ل ب ل مخم ج من لتك

ية الفكرية ادلوية؛ لمواطن املرونة يف اتفاقات ا  مللك

تطوير يف  )ج(  بحث وا سات ا بادل بني مؤ تعاون وا لوعدد من ادلراسات اإلفرادية  ل س ت للل
ية؛ نا بدلان ا تطوير يف ا بحث وا سات ا تقدمة ومؤ بدلان ا ما ل ل ل ل س مل  ل

ها  )د(  رشاكت مـن أجـل  ية واحلافزة  ياسات املؤا تـشجيعودراسة عن ا للـ ت شاركة يف لسـ ملـعـىل ا
يد الوطين وادلويل؛ يا عىل ا نولو لصعنقل ا ج  لتك

 

 

 

 

شاورات مع ادلول األعضاء أيضا • توى من ا يع ا تدى اخلرباء ر يد  ملبغي أن  سـ ملن ف تف من يسـ  .ي

 

ياغهتاما يه • ند  شارة ادلول األعضاء  ص مواصفات هذه ادلراسات؟ جيب ا ع  .ست

ياو • نولو تكرار دلراسات سابقة يف جمال نقل ا نب ا هود لضامن  جال بد من بذل  تك لجم ل  .جت

تفاء . جيب إبراز املزااي واملآخذ • ية ويس الا نا بدلان ا ها ا تحدايت اليت توا بغي الرتكزي عىل ا كو ل ل لل م هج ين
بغي مبجرد جرد ملا تفع يا و نولو بدلان يف جمال نقل ا تلف ا نهل  ج يتك ل ل ياسات أنخم لسـ يكون الرتكزي عىل ا

ية بادرات امللموسة وا لعملوا  .مل

ية/ينبغي إعداد األوراق تا ية ا لادلراسات اإلضا ل  :ف
ية ومدعومة ابملراجع(ورقة  • تاحة يف ) عتكون موضو تدابري ا شة ا ملنا ل ق بدلان ظمل لل اتفاق تربس لفائدة ا ي

ية نا ما ية للحصول عىل ن مل ها، مع تركزي خاص عىل رشوط األ يا و نولو نقل ا هل أجل الهنوض  ميب ج تعمتك ل
بارية وترصحيات احلكومات  يص الا ناءات عىل احلقوق يف الرباءات والرتا يدات والا جبراءة وا خ سـتث لتقي

سة  نا ية  نا تفاع واألحاكم ا فابال للم مل نح الرباءة واغري فن سابق  رشوعة والاعرتاض ا ملا ل يق مل ها و تطبلالحق  ل
بدلان األقل منوا وما إىل ذكلي من اتفاق تربس2.44املادة  ية لفائدة ا ل والفرتة الاتقا ل  .ن

يفاء املادة  • شة مدى ا نا ستودراسة  ق نح . 2.66مل متونص هذه املادة عىل أن  تقد"ت بدلان ا ملا  ة األعضاءمل
نو نقل ا سات يف أراضهيا ألغراض الهنوض  رشاكت واملؤ لتكحوافز  ب س بدلان األعضاء األقل لل يا إىل ا للو ج

تدامة مية و ية  نولو شاء قاعدة  بدلان من إ يع ذكل هبدف متكني تكل ا سـمنوا و ن ل مشج سلت ج  .تك
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تجدة )ه(  يا يف اجملاالت ا نولو يل ملوضوع نقل ا سـو ملحتل ج  .لتك

 

يــة، مبــا فهيــا واضــعو  .3 هــات ا يــع ا سرييم إىل إرشاك  رشوع  ثالــث مــن ا نــرص ا نوأمــا ا مج فــ ملــ ل ملعلع جل
ية والقطــاع اخلــاص وا ياسات واألوســاط ادلرا ســـا ــسـ ــضاء يف ل ــة دلى ادلول األع ي ــري احلكو منظامت غ ــ مل

بـو حـول  يـة للو تـدايت إلكرتو شاء  سأةل بإ نقاش، وامليض يف تطـوير ا يا ن ن نـ ملـ يـا "مل نولو جنقـل ا يـةلتك  مللكوا
شرتكة: الفكرية شرتكة واحللول ا تحدايت ا ملا مل يـا "وحول " ل نولو تعـاون يف جمـال نقـل ا جقاعدة جديـدة  لتك لل

ية الفكرية  ".مللكوا

 

ها عىل ودراسة  • يل و تقدمة و بدلان ا تطوير يف القطاع العام واخلاص يف ا بحث وا قعياسات ا حتل مل ل ل ل لسـ
تطوير بحث وا ية يف جمال ا نا بدلان ا لتعزيز قدرات ا ل ل ياسات يو. مل يث حتدد ا سـبغي إعداد ادلراسة  لحب ن

تطوير أو  بحث وا شطة ا ند إجناز أ ية  نا بدلان ا سات ا بدها مؤ تلكفة اليت  لاليت تزيد من ا ل ن ع ل ل س مل تتك
بدلان  ية دلى ا يولو رشوع للموارد ا ية وتؤدي إىل متكل غري  نا بدلان ا ليق تكل األشطة يف ا ب م ل ل ن جتع لم

ية نا ما  .ل

يد و • تفادة من ادلراسة  قالا ية بقانون الرباءات حول سـ نة ادلامئة ا ناء عىل طلب ا يا  ناإلعداد حا للج ب ملعل
بةل ها يف دورهتا ا نا نة املذكورة  يا واملعزتم طرهحا عىل ا نولو ملقنقل ا ش ج قتك تل  .لللج

به  • ياجات بعض األقالمي احملددة أو  شـودراسات حمددة حول ا يااإلقلميحت نولو ج إىل نقل ا  .لتك

 

ترص ذكل ع • بغي أال  يقو شغل ين شمل القضااي اليت ما زالت  تجدة بل األمه من ذكل أن  تىل القضااي ا ي ملسـ
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لا ل  .مل

 
يع اآلراء حول املوضوع وال سـامي  • تقاط  يع ا تدى الالكرتوين قد ال  مجاخلطر يف ذكل أن هذا ا ل تط سـن يمل

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لآراء ا ل تدعي األمر . مل يقة ويس نقاشا يسـو ية د ية وإ شات و لنا ق ميم ن قلق ط
يا افرتايض تدى ا. نإلكرتو تعانة اب نعىل أن من املمكن الا هور عىل إللملسـ يقات عامة ا مجلكرتوين مجلع  تعل

سق  تخذ شلك ملف يف  ناألوراق املعدة وقد  يةإل ومدونة PDFي  .نكرتو

س • تدى اإلحتوميكن  تعلق اب نني الاقرتاح ا ناململ شاء  صلكرتوين بإ ية توضع فهيا أي إديق بريدية ن نلكرتو
يا نولو يق نقل ا نة  بل ا يات حول ا جدراسات أو تو تك تحق لملمك ل سـ  .لص
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يـا لفائـدة و .4 نولو شأن نقـل ا يـة  شاورية إ سة اجامتعـات  نظمي  رشوع أيضا  جشمل ا لتك بـس مي تـ مخـ ت مل قلي

شة  نا تقدمـة أيـضا هبـدف  بدلان ا قـا مل ية " القاعـدة اجلديـدة"مل ياسات واألوسـاط ادلرا ســمـع واضـعي ا لـسـ
ميي توى اإل قلوالقطاع اخلاص عىل ا  .ملسـ

يـا دلمع ا .5 بـو حا نجزها الو لوتعزيز األشطة اليت  ي ت يـة ن نا بدلان ا يـا يف ا نولو منفـاذ إىل املعرفـة وا ج لتك لـ لل
شطة  تـضمني تـكل األ يد احملـيل  تاكري عـىل ا ها اإلبـداعي والا شا بدلان األقل منوا والهنوض  نـوا ب لـصع بـ ن طل ب

 ".القاعدة اجلديدة"عنارص من 

 

ية • تديرة أقا ية موائد  ية واإل شاورية الو شمل الاجامتعات ا ميبغي أن  سـ مي ن ت لت مقل ط ل  .ين

 

ية فقط" تعزيز"ملاذا  • شطة احلا لاأل شطة جديدة؟ وعالوة عىل ذكل، مَومل. ن رشوع يف أ ن ال ا ا يه ل
بو؟ ية يف الو ياألشطة احلا ل  ن

ئة لدلول األعضاء عىل و • نارص"هيال بد أن توافق  عتضمني تكل األشطة   ".ن

  األهداف 2.2

يات  تو رشوع يف إطار ا صندرج أهداف هذا ا ل مل رشوع بوجه خاص . 28 و26 و25 و19ت ملوسـهيدف ا
ية تعلقة اب ياسات  بادرات و شاف ما ميكن اختاذه من  مللكإىل ا م سـم يا سـتك نولو تعزيز نقل ا ج الفكرية  لتك ل

ية نا بدلان ا يد ادلويل وال سـامي لفائدة ا معىل ا ل ل  .لصع

سـهتدفة يه يدة ا هات ا ملوا تف سات : ملسـجل ياسات واجلامعات ومؤ يون وواضعو ا سؤولون احلكو سا سـ لمل م
يا نولو ناعة واحملرتفون يف جمال الرباءات ومديرو ا بحث وا جا لتك لص  . ل

 
سؤولني حكو • مضامن دعوة  ية الفكريةم تفاء خبرباء ا تلف اجملاالت ال الا مللكيني من  ك  .خم

يذ 2.3 ية ا لتنفاسرتا  تيج

 

رشوع املذكورة أعاله؛ -  نارص ا تضمن وصفا مفصال  ملإعداد ويقة  لع ت  ث

سـامب  -  توىل األمانة إعداده  حومن املعزتم تلزمي ما ورد وصفه أعاله من دراسات خلرباء أو  ت
با نا سـيكون   ؛م

ته  • رشوع وموا يذ ا شاورات مع ادلول األعضاء حول طريقة  يذ  ية ا شمل اسرتا صلبغي أن  مل م يج نفت نف تن لت ت ي
تلف مراحهلع  .خمىل 

تعراض • توىل فهيا األنداد أعامل الا يات  بان آ يذ يف ا ية ا بغي أن تأخذ اسرتا سـو ي ل سـ حليج نفت لتن  .يب
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شات يف رييةضتنورقة وإعداد  -  نا شرتكة وناء احللول تكون أساسا  تحدايت ا ق حول ا للم ب مل ل
توى؛ يع ا سـتدى اخلرباء ادلويل ر ملن ف  م

تدى إلكرتوين حول  -  شاء  نوإ ية الفكرية"من يا وا نولو مللكنقل ا ج شرتكة : لتك تحدايت ا ملا ل
سات الو" بوناء احللول ية ادلامعة للمؤ بوابة اخملصصة  نيف إطار ا س طل تاكر ونقل للبن بية يف جمال الا

ية  تو رشوع اخملصص  ياق ا شاؤها يف  يا املعزتم إ نولو صا لل مل سـ ن ج  ؛10لتك

متدة  -  يات ا تو متدة من ا ية وغريها من املواد ا ية ودرا ية وتدر ملعوإعداد مواد إعال صسـ ل ملسـ ب يم
تكوين ا شامل  بو ا تاجئ يف إطار الو ليف اجامتع اخلرباء وتوزيع تكل املواد وإدراج ا ل ي شمل . لكفاءاتلن يوقد 

ية  ية الرضورية إلدارة أصول ا ية ا تصممي ا تعلق  رشوعات قطرية ملموسة  مللكذكل معلومات و تن ب ت لتحم لب
بىن؛ نوع من ا يا وتطوير ذكل ا نولو نقل ا لالفكرية ابالقرتان  ل جب  لتك

ية حول  -  شاورات إ ميونظمي  م يا "قلت نولو تعاون يف جمال نقل ا جالقاعدة اجلديدة  لتك لل
 ؛"ية الفكريةمللكوا

متد ادلول األعضاء القاعدة اجلديدة  -  بادرات جديدة تكون رضورية  شطة أو  لتعوأما أي أ م ن
شأن  بو العادية  شطة برامج الو رشوع وقد تدرج مضن أ يذها، فإهنا تقع خارج نطاق هذا ا بوتأخذ  ي ن ُمل تنفب

يا نولو تاكر ونقل ا جالا لتك  .ب

سأ رشوع ا ناول ا هم مباكن أن  ملومن ا مل ت نظر إىل تفاوت يمل تلفة وال سـامي اب ناسب الظروف ا لةل مبا  خمل ي
ية منتوايت ا لتسـ ية عىل . م هات ا تلف ا شاورات مع  يكون من األسايس إجراء  نوضامان ذلكل،  خم م ملعسـ جل

رشوع يذ ا ملمدى   .تنف

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
بل اعامتد ينبغي أن تأيت هذه  • ية  شاورات الا قا مي  ..."القاعدة اجلديدة"قلمل

 
 
 

 

 

بارة  • شري  عإىل من  ية"ت هات ا ملعنا  هنا؟" جل
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يمي .3 تعراض وا لتقالا يقات سـ  لتعلا

رشوع 3.1 تعراض ا يد ا ملموا سـ   ع

ثاين بعد  .1 تقرير األويل وا هر من صدور ا تة أ لبني تقريران للرصد أوهلام يصدر بعد  ل شسـ يقه من 18سـي هرا ما مت  حتق  َّش
رشوع؛ ية وما أجنز من تقدم حنو أهداف ا ملاألهداف العامة واملر  ُحل

يمي اذلايت يف هناية .2 يعد تقرير هنايئ  للتقو رشوع وأفضل سـ يقه من ا يمي مدى ما مت  تقرير اب ناول ا رشوع و مل ا ل حتقمل تق َّت ل سـي
تكوين الكفاءات شامل  بو ا تاجئه يف إطار الو بل إلدراج  لا ل ي ن  .لسـ

 

رشوع 3.2 يمي اذلايت  للما  لتق

تقل هل أيضا يمي  نجز  رشوع، قد  يمي اذلايت  سـابإلضافة إىل ا ي مللم تق  لتق

نظر يف هذا األم • يقات . رلال بد من إعادة ا نا بأن ا تذكري  بغي ا تعلو ه لل ين
توبر  بو يف أ ته الو توح اذلي  تدى ا كالصادرة عن ا ي نظم ملفن  أبرز 2009مل

نحاز يمي خاريج غري  ماحلاجة إىل   .تق

رشوع ملتاجئ ا ناحج ن يذ ا لمؤرشات ا  لتنف
تاجئ(  )لنمؤرشات ا

ياس ال ميكن • ميي اذلي تكتنلاق  يد الوطين واإل ناحج إال عىل ا قليذ ا لصع ل ون ف
يا نولو نقل ا ثةل واحضة  جيه أ تك م لف  .ل

رشوع .1 ملويقة ا رشوع ث هر من املوافقة عىل ا ملويقة أوية جاهزة يف غضون ثالثة أ ل   .شث

يل .2 يل يف اإلطار الزمين املقرر ووفقا للمعايري املطلوبة يف  لدراسات عامة وإفرادية وحتا تحا تكامل ادلراسات وا لا ل سـ
 .مواصفات ادلراسات

 

شأمنتد .3 تخدمُمنى إلكرتوين  هر - مسـ و سعة أ تدى اإللكرتوين جاهز يف غضون  شا ت  ملن
ته - هم عىل نو تدى وردود  يوعدد رواد ا عن  فعلمل
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يهل - تطالع الرأي العام و حتلوا تدى سـ شورة عىل موقع ا شات  نا نو ن ملق م  .م

توى للخرباء .4 يع ا تدى ر سـنظمي  ن ملت ف تدى -م توى يف ا يع ا نحضور ر ملسـ مل  ف
شاركني عىل الورقة وردود فع - ية من ا ملل إجيا نب   وادلراساترييةضلتا
ية  - يا وا نولو نقل ا تدى تؤدي إىل اعامتد قاعدة جديدة  مللكوتاجئ ا ج لتك ل ن ملن

 .الفكرية

 .مشاورات مع ادلول األعضاء •

ية  .5 شاورية إ مينظمي اجامتعات  ت قلت

يا نولو جحول نقل ا  لتك

شاركني - شاورات من ا ملردود فعل عىل ا  .اورات مع ادلول األعضاءمش • .مل

يا • نولو تد فهيا احلاجة إىل نقل ا ناطق اليت  جحتديد األقالمي وال سـامي ا لتك شـ  .تمل

بو اجلارية تزيد  .6 يتعزيز ألشطة الو ن

يا نولو نفاذ إىل املعرفة وا جا لتك  ل

رشوع - شطة ا يجة أل متدة  يات  بو أي تو ملتضمني برامج الو ن ص نتي   .مع

 

رشوع) أهداف(هدف  رشوع) مؤرشات(مؤرش ملا يق هدف ا نجاح يف  ملا  حتقل
 )مؤرشات اإلجنازات(

يقات  لتعلا

بادرات  شاف ما ميكن اختاذه من  ما سـتك
ية الفكرية وتعزيز  شأن ا ياسات  مللكو ب سـ

توافق علهيا هبدف نقل  لها وضامن ا فهم
ية نا بدلان ا يا وال سـامي لفائدة ا نولو ما ج لتك ل  ل

متد القاعدة اجلديدة، وردو هم تعادلول األعضاء  نة عىل مدى زايدة  فد فعل من ا للج
 القضااي وبلوغ األهداف

نرصا لوضع القواعد واملعايري • شمل  عبدو أن ذكل  ي وإن اكن األمر كذكل . ي
ية  تو صفال بد من الاسرتشاد اب يةأعامل من جدول 22ل  .لتمن ا

ثاينكل املرفقييل ذ[   ]ل ا
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 )2010 فرباير 17تعليقات وردت يف  (ملكسـيكا

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

ند  .68 يالبخبصوص املالحظات عىل ا يـا: ناث نولو يـة ونقـل ا ية من جدول أعامل ا يات ا تو جيل ا لتك من ن ص ل لتحتل نـد ملع لب وا
ثا رشوع املقرتح: لاث ئةل عامة حول ا مليقات وأ سـ ناوهـا يف ،تعل بق  سائل قـد  ل نرى أن معظم هـذه ا ت ســ مـرشوع "ملـ

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

ند رابعا .69 رشوع املقرتح: لبوخبصوص ا مليقات حمددة عىل ا ئةل إابن إعـداد ،تعل يب األمانة عن تكل األ ســ نرى أن  جت
نظـر يف األجو رس لـدلول األعـضاء ا نـة، لـيك  شار إلهيـا يف تقريـر ادلورة الرابعـة  ية ا لالويقة غري الر يـ للج ملـ مس بـة يتث

نة سة  ناء ادلورة اخلا ية أ للجاملدونة يف الويقة غري الر م ث مس  .ث

بان أن  .70 بغي أن يؤخذ يف ا تام،  سـويف ا حلخل يـا"ين نولو ية الفكرية ونقـل ا شأن ا رشوع احلايل  جا تك لمللك ب مطـروح " مل
يات  تو يا ألغراض ا نولو تدايت حول موضوع نقل ا شاورات وا تعدادا لدلراسات وا صـخطوة أوىل ا ل ن مل جسـ لتك  19مل

بو دراسات عـن األوضـاع 28 26 و25و بة الو يذه حىت تكون يف  ـي  ية، وما أن  ي من جدول أعامل ا جع نفمن تنهت ي لت

تحـول تـكل  تدابري احملددة املطلوب اختاذها يف لك حاةل،  ياجات ادلول األعضاء وا نة يف اجملال املعين وا تالرا ل ت فه ح
توى الوطين وتدرهج رشوعات حمددة عىل ا سـادلراسات إىل  شطهتا العادي بفرعه اخملـصص ملم بو يف برانمج أ نا الو ي

يا نولو تاكر ونقل ا جلال لتك  .ب

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

سن الطرق لفائدة ادلول األعضاء مجعاء  .حوبأ

 

يا  )2010 فرباير 18تعليقات وردت يف  (مبكولو

يـا، ابلـرمغ مـن   نولو نقـل ا تقدمـة  بدلان ا يـة مزيـدا مـن الالـزتام دلى ا نا بدلان ا شد ا جنرى أن من الصائب أن  تك لم بت مل لـ ل لـ ن
بادرا تقادان بأن ا ملا ية الفكريةع يق حقوق ا هدف ال ميكهنا أن  يق ذكل ا ية إىل  مللكت الرا ل حتق  .تعم
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يالت  ية الفكريـة أو لـصحة ا رشط ملامرسة حقوق ا يا  نولو نقل ا سجوال ميكن الهنوض  ك لتـب مللك ج نـدرج . لتك بغـي أن  يبـل  ين
ها نظام ا يات اليت  ية الفكرية واملصلحة العامة مضن اآل ملاملزيان بني حقوق ا يكفل لكية الفكريـة، مبـا فهيـا املرونـة  يف املعاهـدات لمللك

 .لادلوية

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

يا نولو نولويج وما اكن نقل ا تقدم ا ية الفكرية ما اكنت احلوافز  يا، ولوال ا نولو جا تك تك مللك ج لتك ل  .للل

ية   تصادية والاجامت ياسة الا شري إىل ويقة اجمللس الوطين  تام،  عويف ا سـ ث ن قخل أسس خلطة معل من أجـل " حول 3533لل
ية الفكرية وفقا للق ية مللكتقومي نظام ا تا ية واإل نا جدرة ا ن سـ فت  :واليت جاء فهيا ما ييل" 2010-2008ل

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

 ".اإلبداع

 

سورية هورية العرية ا لا ب  )2010 فرباير 18تعليقات وردت يف  (مجل

يـف  نظامت ادلويـة يف  تحـدة وسـائر ا تـب األمم ا هورية مـرص العريـة دلى  ثة ادلامئة  نإشارة إىل املذكرة املقدمة من ا ل ملـ مل ب جبع مك مجل ل
رشوع حول  ية الفكرية ون"مخبصوص  يامللكا نولو جقل ا شرتكة وناء احللول الويقة : لتك تحدايت ا ثا ب مل يـث مت الاتفـاق عـىل أن 7ل ح 

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

بل هناية  ية  يات ا تو يذ ا قيقات حول  ننف ص ل ملعتعل  .ئ من ملخص الريس8 الفقرة، كام جاء يف 2009ت

يقاهتا عىل املذكرة وفق ما ييل سورية بعرض  هورية العرية ا تقدم ا تعلويف هذا الصدد  ل ب  :مجلت

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

نص عىل أنه يـا : تواليت  نولو نولـويج ونقـل ا تاكر ا يـة الفكريـة وإنفاذهـا يف الهنـوض ابال هم حامية حقوق ا جبغي أن  تك تك مللك س لن ل بـت ي
تج املع بادةل عىل  ها مبا يعود ابلفائدة ا نو مت مل تـصادي وإىل تعممي تخدهما مبـا يـؤدي إىل الرخـاء الاجامتعـي والا يـة و نولو قرفة ا ج مـسـتك ل

بات  .جتوازن يف احلقوق والوا

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

يا وابئعهيا نولو شرتي ا ناء الصفقات اخلاصة بني  جوصول املعلومات أ لتك م  .ث
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بدلان األقـل ية وا نا بدلان ا ياجات ا رشوع عىل ا يا وأن يركز ا نولو نفاذ إىل املعرفة وا نوان ا رشوع  ية ا لنؤيد  ل ل ت مل ل بع مل مسم ج حتك ل  منـوا ت
شالكت تعريفا ملموسا يا، وتعريف ا نولو بات اليت تعرتض نقل ا ملوا ج تك تـدى . للعق يات  بـو تو نونؤيد اقـرتاح تـضمني بـرامج الو صـ مي

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

نظر يف األفاكر اجلوه يد ا لمع تأ ثةل يفي رشوع وا مترية املقرتحة ألغراض ا  :ململ

بدلان " .1 تطوير إىل ا بحث وا شطة ا ية من أ تأ يا ا نولو تحديد فرص نقل ا سـهتدف من ابب ا ياانت  شاء قاعدة  لـإ ل ل ن ت مل ل ت ب جن لتك
ية نا ما  ".ل

شأن " .2 رشوع  تقارير اليت تصف أمناط الرباءات واجلاري إعدادها يف ظـل  تعراض ا بـوا مـ ل باط أدوات "سـ للنفـاذ إىل ســتنا
تعلقة ابلرباءات توافرة " ملاملعلومات ا يا ا نولو ملهبدف حتديد فرص نقل ا ج  ".(CDIP/4/6)لتك

بذوةل" .3 هود ا نظر يف حلول بديةل  ملوا تاكر من خارج نظام الرباءاتللجل تطوير ودمع الا بحث وا ب يف جمال ا ل  ".ل

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

 

تحدة  )2010 فرباير 22تعليقات وردت يف  (ملاململكة ا

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

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

سوية . لتغرياحلد من ا يل حنـو  يد ا يدة و بريا من املعلومات ا نقاش قدرا  رشوع أن حيمل إىل ا تـومن شأن هذا ا ه ك ل بمل لسملف مت
 .تكل القضااي العويصة

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

يوسـع مـن نطـاق  بحث عن حوافز أوسع من خارجه؟  وأما الاقرتاح املرصي  ية الفكرية أو  ّحلول من داخل نظام ا ف يمللك
ية، وال ساعدة ا متويل  يات ا يا معوما، وكذا حال آ نولو ننقل ا للم تقل لل ل ج ياسات 10 ما ورد يف الفقرةسـامي  تك لـسـ خبـصوص ا

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

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

ية الفكرية تصل اب مللكفامي   .ي
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بارة  ال .4 يح ما يقصد  بعبد من تو يـا"ض نولو نقـل ا جقاعدة جديدة  لتك بـ. CD/IP/4/7ثالويقـة يف " ل بغـي لعفا ينارة غامـضة و
تحققه؟. حتديد مغزاها هدف اذلي ترى األمانة أهنا  سـوما هو ا  ل

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

رشوع إىل مزيد من العمل  .ملا

نه .6 يغ  ثب وا رشوع عن  بغي رصد اإلنفاق عىل  ع  بل ك لتم  .ين

ية .7 شفا تفـق مـع مـا جـاء يف الاقـرتاح املـرصي مـن حاجـة إىل ا توى،  يع ا تدى ر ففامي خيص العضوية يف ا لـف ن سـ ملن بغـي . مل ينو
يـة يف ضـامن لدلول األعضاء أن توافـق عامـة عـىل األعـضاء وادل يه ذكل مـن أ تـدى نظـرا إىل مـا  نـوط اب مهور ا سـ ن تـمل يكمل

رشوع يذ ا يع األطراف عىل مدى  ملشاركة  مج نا نقر ابحلاجة إىل إقامة توازن بني إرشاك األطراف وبني . تنفم نومع ذكل، فإ
هرية" رشوع" جملاإلدارة ا يق تقدم ا ملاليت من شأهنا أن   .تع

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

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

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

هودأل ية ا يات العمل احلايل تفاداي الزدوا جلد ج نـوع وعالوة عىل ذكل. ب نطلق ادلراسات واألحباث من إماكيـة  بغي أن  ت،  ن ت ين
تالف القطاعـات أيـضا سب ولكن اب يهتا  توايت  تفاوت  بدلان اليت  تالف ا خاحللول ال اب حفخ من سـ ت تل نـا مـن . م لفقـد اتـضح 

بلور ق ناخ أن من املرحج أن  ية الفكرية وتغري ا تصل اب يا فامي  نولو تجامع املعلومات عن نقل ا تا مللك ج تتك مل ي تلفـة يف لسـ خمضااي 
تلفة ية  نولو خمقطاعات  ج  .تك

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

ي يالتمنا نولو جة حول نقل ا تفكـري . لتك شاهبة ا بدلان  ست مجموعـة مـن ا نة ادلامئة، ا ياق ا لففي  تـ لـ متـ للج مسـ نـوب (ل جمبـا فهيـا 
ند يا ومرص وا لهأفر يا) يق نولو تابعة تركز عىل ما للرباءات من وقع سليب عىل نقل ا جدراسة  تك نـا أن أي دراسـة . لم يومـن رأ

تواز بغــي أن تكــون  نظمــة بإجراهئــا  مهــد ا ن يتع مل يــة الفكريــة عــىل نقــل ت سليب  للملكنــة وبحــث يف الوقــع اإلجيــايب والوقــع ا لــ ت
يا نولو جا  .لتك

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

رشوع، ع .أ بق يف ظاهرها مآل ا ملـترب أن عددا من الاقرتاحات  ثـل مـا تستنع ملـام بـأن بعـض الاقرتاحـات احملـدد، 
يــل19 و11 و10ورد يف الفقــرات  يــل أو د ند إىل أي  نــه ال  نقــاش و تحق ا ل،  حتل ل تسـ يــسلك ــ ثــري مهنــا هل . ي لكوا
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مية ية  جسـعواقب ما ية. ل بلـور ذكل إال . لوقد تكون يف ماكهنا ولكن من املمكن طرح غريها مما هو أكرث فعا يتولن 
تصا  دي األويل؛قبعد إجناز العمل الا

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

 ذكل الاتفاق؛تاألعضاء عىل الوفاء ابلزتاماهتا املرتبة عىل 

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

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

نجـز ذكل عـن طريـق  ية أنظمهتا القانوية محلاية الاخرتاعات، فقد اكن القصد أن  ية بفضل تعزيز فعا نا بدلان ا يا ن ل ل مل
رشو متويل  ية ويس زايدة الرسوم  نولو تطورات ا تعلقة اب رس إىل املعلومات ا مضامن نفاذ  ل مل لي ل ج لتك  .عات حمددةم

 

يا  )2010 مارس 1تعليقات وردت يف  (لأسرتا

رشوع املقرتح بو من خالل ا ية الفكرية يف الو يا وا نولو سأةل نقل ا يل  يا  ملتؤيد أسرتا ي م حتل مللكل ج شاهبة . لتك بدلان  توشكر مجموعة ا ل مت
ية تا يقاهتا وتقدم ابملالحظات ا تفكري عىل  لا ل ت تعل  :ل

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

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

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

نظر  يد ا يه العمل عىل القضااي  لتو ق  )13 إىل 8الفقرات (ج
يا  يا ومـدعوما ابألدةللتؤيد أسرتا يال يكـون موضـو بو  رشوع الو يا يف مضامر  نولو سأةل نقل ا عيل  حتل ي م م جحتل وتـرى أن حتديـد . لتك

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

يل ية وعىل أساس ما يقوم من د لمبوضو  .ع

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

يات جملـس تـربس نـدرج مضـن صـال سأةل  يمدى املرونة يف اتفاق تربس  ح تي بـو دورا يف وضـع قواعـد أو معـايري . م يوال نـرى للو
يشأن املرونة يف اتفاق تربس هـا . ب تفادة من تكل املرونة ويس يف نطا شورة يف الا بو عىل إسداء ا ترص دور الو بغي أن  قو ل يق سـن مل ي ي
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ها هـا األعـضاء عـىل وفامي خيص نق. تطبيقأو  بل الـيت  شورة يف ا نا نرى أن يكون معل األمانة إسداء ا يا، فإ نولو نهتجل ا ج يتك سـ ملـ لـن ل
تفادة من تكل املرونة  .سـأرض الواقع لال

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

يـمي  يد مـن إجـراءات ا يـمي وأن  بة  نا يـات  تخصـصة، آ رشوعات ا نة، مبـا فهيـا ا متدة يف ا رشوعات ا تقلك ا تف تق لم سـ تـلل ســ ل مل ملـ للج ملعمل

توى ادلاخيل بعة عىل ا سـا ملت يا ترى أن تعريف . مل ية"لعىل أن أسرتا تاجئ ا لعملا تـوازن " لن هـا الواسـع وا ملبـل حبـث القـضااي يف نطا ق ق
باط يكون سابقا أل يح فرصة ساحنة ال توى  يع ا تدى اخلرباء ر نوانه، وأن  ت تف سـي سـ ملن ية"م تاجئ ا لعملا  ".لن

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

تحقق يف يا مل  نولو يا ج يـذ املـادةلتك يـة  بـت يف فعا يا أن جملس تربس هو اذلي  نف ظل اتفاق تربس، بل ترى أسرتا ي ي تي ل  مـن 2.66 ل
يذ املادة. عدهما نظر يف  نا أن نؤيد فكرة ا نفويس بو تل ل بو2.66 سع  .ي داخل الو

 

 )2010 مارس 1تعليقات وردت يف  (إمارة موانكو

تقدم ابلويقـة املعممـة ت وCD/IP/4/7ثالويقة تشكر إمارة موانكو األمانة عىل  شكر مرص عىل ا نقاش، كام  يدا  ثتربها أساسا  ل ت لل جع
رشوع املقـرتح سني ا تفكري هبدف  شاهبة ا ملابمس مجموعة من الوفود  حت ل يـة مبـاكن، . مت سأةل مـن األ يـا  نولو مهوتـرى أن نقـل ا مـ ج لتك

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

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

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

ها؛ تصا صجوانب من خارج نطاق ا  خ

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

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

متس إ )4( هوم تلو توى"مفمارة موانكو من األمانة أيضا مزيدا من املعلومات عن  يع ا سـتدى اخلرباء ر ملـن ف ثالويقـة كـام ورد يف " م
CD/IP/4/7 . بارة توى"بعمفا املقصود  يع ا ملسـر تاجئ املرجوة؟"ف شاركني؟ وما يه ا يار ا ن؟ ويف يكون ا مل ت لك  خ
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بغــي أن CD/IP/4/7ثالويقــة وتــرى إمــارة موانكــو أن  )5( حت  يــذ ين لتنفتــوي عــىل جــدول حيــدد اإلنفــاق اإلجــاميل املرتقــب 
رشوع؛  ملا

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

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

ية؛ شأن ا بو  منالو ب  لتي

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

يـا عـىل مائـ وال. هناية املطاف نولو نقـل ا تعلقة ابملوارد الـرضورية للهنـوض  يع الاقرتاحات ا جبد من طرح  لتك ب مل نـاء مج بحـث أ ثدة ا ل
ها رشوع  رشوع ويس يف ويقة ا ستلف مراحل ا نفل مل ث مل  .خم

 

ية تحدة األمر يكالوالايت ا  )2010 مارس 2تعليقات وردت يف  (مل

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

تـصادية  .1 يـة الا ية  تـصممي إمنـا يكفـل أداة أسا يـد ا ية الفكرية مـىت اكن  تحدة أن نظام ا تقاد الوالايت ا قيف ا ج منمللك ســ ل مل للتع

يا نولو جونقل ا نا نؤيد . لتك يـامرشوع "نوذلا، فإ نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك رشوع (CD/IP/4/7)" لمللك يـدا  نطلقـا  للـ بوصـفه  ج م
نقـل  سخريه للهنـوض  يـة الفكريـة ممـا ميكـن  ياسات واملامرسـات املربطـة اب يـة إىل حتديـد ا شطة الرا بيف مجموعـة مـن األ تـ ت سـ مللكنـ لـم

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ها يف ا يا و نولو لا ل مل مي ج تعمتك  .ل

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

ية  ن. (CD/IP/4/7)صلاأل رشوع األصيل والاقرتاح املرصيتوفامي ييل مالحظا ملا األوية عىل ا  1.ل

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

يات جوهرية ناوهـا . صأي تو نا نرى أن مـن غـري العمـيل  نقاش، عىل أ تحق ا سائل اليت  ثري الاقرتاح املرصي طائفة من ا لو ت ن ل سـ مل تي

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

يقا تفكري يف ذكل الاجامتع واردة يف الاقرتاح املرصيلتعلأن ا شاهبة ا ية  نا بدلان ا لت اجلوهرية اليت تقدمت هبا مجموعة ا ت ل مل وذلا، فقد ركزان عىل . م
 ).فضال عن الاقرتاح األصيل(الاقرتاح املرصي 
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رشوع واحد ميعا يف  يـا . مج نولو نطـوي علهيـا نقـل ا ية الـيت  نارص الر تقد أن من احلري أن تركز املقاربة عىل بعض ا جو لتك ي سـ لع ئينع
ية ا مللكاملربطة اب نارص الواردة يف الويقة (لفكرية ت ثأي ا يف إىل قامئـة )CD/IP/4/7لع نـض وأن توىل األوية ذلكل، مث بإماكنا أن  ن ل

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

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

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

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

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

يا، وحنن نويص ابألخذ بذكل الاق نولو جا نة الـرباءات يغطـي القامئـة 2.رتاحلتك يا يف دراسة  نولو جل ونرى أيضا أن تعريف نقل ا ج لتك
 .املوسعة احملددة يف الاقرتاح املرصي

شة نقــل  .5 نا نــد  بان  بغــي أن تؤخــذ يف ا قــويطــرح الاقــرتاح املــرصي ثــالث مجموعــات حمــددة مــن القــضااي الــيت  ع مسـ حلــن ي
يا  نولو جا تقدمـة ملويه معـايري ا). 11 إىل 8الفقـرات (لتك بدلان ا ياسـات ا يـا و نولو نقـل ا تـصةل  مليـة الفكريـة ادلويـة ا لـ سـ ب مل جل تك للك

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

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

يد  شري إىل أن تكل القضااي يه  قأن  نـة املـذكورةن ها ا ية ابلرباءات أو من املقـرتح أن تدر نة ادلامئة ا ياق ا نظر يف  للجا ن للج سـ سـل . ملع
ية العمل وتـضارب املقـارابت نة الرباءات تفاداي الزدوا يق مع  ية الفكرية عىل ا ية وا نة ا هر  نا نرى أن  جوإ مللك جلس سـ من جل لتنن لت عـىل . ت

بغي أن حيـول د يق مع اللجان األخرى ال  ينأن ا يـذ لتنسـ يـة الفكريـة مـن معـل تـكل اللجـان يف  يـة وا نـة ا تفادة  نفون ا تمللك من جل لتســ

يق. واليهتا نوع من ا يع هذا ا سـونرى أيضا أن من الرضوري  ل نشج بةل . لتت نـاء ادلورة ا يق أ يـات ا نظـر يف آ ملقـومن شـأن ا ث سـ ل لتنـل
هذه ا بغي  يح الطريقة اليت  ساعد عىل تو ية الفكرية أن  ية وا لنة ا ن يمللك ض ي من ها واحـدة لتللج ياهتا بو سؤو ها يف أداء  صـفنة أن  لبع مـ تتللج

بو العديدة  .يمن جلان الو

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

يا الـيت تـديرها وزارة  نولو ية عن طريق اتفاقات العلوم وا نا بدلان ا تعاون مع نظرياهتا يف ا تطوير يف ادلاخل عىل ا بحث وا جا تك لم ل ل ل ل ل

                                                           
نا أيضا أن تعريف  2 يا"حظال نولو جنقل ا مت) 6 الفقرة(الوارد يف الاقرتاح املرصي " لتك مكيس  ية ل ندسة ا يد وا شمل ا سـال ألنه  ه تقل لعكي لل

رشوعة ألحصاب احلقوق نه ال يذكر املصاحل ا يا، و نولو يات وغريها من الوسائل للحصول عىل ا يك الرب ملو لك ج تك لتفك بدلان . جم تيض قوانني بعض ا لو تق
رشعي عىل تكل األفعال  .لموافقة املاكل ا
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يـة للـصحة وغريهـ تطوير املربمة مـع وزارة الطاقـة واملعاهـد الو بحث وا ية وعن طريق اتفاقات ا ناخلار ل طل وتعمـل . ا مـن الـواكالتج
رشااكت بـني  يع ا ثـري غريهـا عـىل  يـة ادلويـة و يـة  يـة والـواكةل األمر ثـل وزارة اخلار ية،  ية األمر لـالواكالت احلكو شج ك ل تـمن للت يك ج م يك م
رشوعات القطـاع اخلـاص  تامثر يف  يـة والا ساعدة املا يا وحترص عىل تقـدمي ا نولو مـالقطاعني العام واخلاص يف جمال نقل ا ل سـملـ ج لتك

يةامل نا بدلان ا يا يف ا نولو مربطة اب ج لتك ل  .لت

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

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

هالتابملعاهدة من أجل حامية ا يا اجلديدة و مينولو ج  .تعمك

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

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

 .هذا الصدد

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

يـدات والا ســتللرباءات وا تفـاع احلكـويم وأحـاكم لتقي تـرصحيات ابال باريـة وا يص اإل نناءات عـىل احلقـوق يف الـرباءات والرتا ل ج خـ ث
يق املادة نح الرباءة و سابق والالحق  رشوعة والاعرتاض ا سة غري ا نا بماكحفة ا مل ل مل ف يـة 2.44 تطمل ل من اتفاق تـربس والفـرتة الاتقا ن ي

يه لبدلان األقل منوا وما إ رشوع األصـيل وحنن نرى أن املوضوع ا. لل نـاء عـىل ا بق وروده يف ادلراسة املقرتحة  ملـلعام املقرتح قد  ب سـ
ية الفكريـة ادلويـة"بشأن  تفادة من مواطن املرونة يف اتفاقات ا لالا يـا " مللكسـ نولو نقـل ا جللهنـوض  لتك وأمـا )) ب(2.1.2الفقـرة (ب

يدات والا ية للرباءات وا ثل معايري األ سـتاملوضوعات احملددة األخرى  ي لتقهل بحـث م نظـر أو الاقـرتاح  يد ا ـي  للناءات وغريها  ل ق ه فث
ية ابلرباءات نة ادلامئة ا ياق ا نيف  للج رشوع األصيل . ملعسـ نا نؤيد إعداد ادلراسة املقرتحة يف ا ملوذلا، فإ  )).ب(2.1.2الفقرة (ن

يفاء املـادة تتناول ) 10 الصفحة(ويويص الاقرتاح املرصي بدراسة أخرى  .11 املـادة إن . ي مـن اتفـاق تـربس2.66سـتمـدى ا
يـة وغريهـا مـن احلـوافز2.66 تجـارة واملا نصب عىل جمال األعـامل وا بو ألهنا  تصاص الو ل من اتفاق تربس ال تدخل يف ا ل ت ي خ وتقـع . ي

يـا نولو نقـل ا بدلان األقـل منـوا  تقدمة إىل ا بدلان ا ية رصد ما تقدمه ا جسؤو لتك ل ل مل ل ل تجـارة  م نظمـة ا لعـىل عـاتق جملـس تـربس يف  م ي
ية، كام  تظـام إىل اجمللـس . ي من اتفاق تـربس2.66املادة تقتضيه ملالعا تمكةل اب تقدمـة واجـب رفـع معلومـات  بدلان ا نوعـىل ا سـ مل مـلـ

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

بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا يا إىل ا نولو نقل ا لالاتفاع ابتفاق تربس للهنوض  ل ل ب من ج تك  ).انظر أدانه(لي
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يـل دراسـة بإعـداد ) 11الصفحة (ويويص الاقرتاح املرصي  .12 تح لنـاول اب ل تطـوير يفتت بحـث وا لياسـات ا ل  القطـاع العـام سـ
تطـوير بحـث وا يـة يف جمـال ا نا بدلان ا ها عىل تعزيز قدرات ا يل و تقدمة و بدلان ا لواخلاص يف ا ل ل لـ حتل مل مل يـد دراسـة .قع ي وبإماكنـا تأ ن

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

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

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

رشوع .13 ست أفاكر جديدة ألغراض ا ملويويص الاقرتاح املرصي أيضا   :ب

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

رشوعظإعدادها يف  نة مل  يد للج آخر  توافرة يف هذه اجملاالت عىل ا يا ا نولو لـصعهبدف حتديد فرص نقل ا مل ج لتك
ترب أن . ادلويل نا  نعومع أ متس مزيـدا مـن ن نـا  رشوع احلـايل وهـا جـدوى، فإ نـدرج يف نطـاق ا نلـتـكل األفـاكر  ن ملـ لت

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

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

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

ية دراسة يف نظام الرباءات احلايل ثا ن، وا ياسهامإل نولو توحة املصدر يف نقل ا ج الامنذج  تك نا نعلق. لمف ّومع أ يـة ن مه األ
ية  عىل الفكرتني، فال يات جدول أعامل ا نا من اإلشارة إىل أن واحدة فقط من تو منبد  ص ية (لتل تو صا تتنـاول ) 36ل

ية الفكرية وتدعو ادلول األعضاء إىل  ية خالف ا منوذ مللكاحلوافز ا ج تعاويـة "ل رشوعات ا تجـارب حـول ا نبادل ا ل ملـ ل ت
ية  رشي وكذا مناذج ا رشوع اجملني ا مللكثل  بم  ."الفكريةلم

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

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

بدلان األقـل منـوا" يـة وا نا بدلان ا يـا إىل ا نولو نقل ا سني الاتفاع ابتفاق تربس للهنوض  لـية  ل لـ ب ن محت ج تك ي ليف يكـون " ك
رشوعإضا يدة إىل قامئة األحباث يف مضامر هذا ا ملفة   .مف

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



Paper No. 1 

CDIP/5 

ANNEX II 

- 11 - 

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

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

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

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

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

يا نولو نقل ا جالفكرية يف عالقهتا  لتك  .ب

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

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

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

يقاهتا عىل الويقة وت .16 تحدة  شارك اململكة ا تحدة أن  ثود الوالايت ا تعل مل ت مل ّCDIP/4/7وعىل الاقرتاح املرصي . 

 

ثاينهناية املرفق[  ]ث والويقةل ا


