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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

  تقريرال

نة متدته ا للجاذلي ا  عت

تدة من  .1 ية الفكرية يف الفرتة ا ية وا ية اب نة ا سادسة  ملمعقدت ادلورة ا من ن للج مللكل لت  .2010نومفرب  26  إىل22ملع

ثةل .2 يـة  تا ممـواكنت ادلول ا ل يويـا٬الاحتـاد الـرويس: ل ب وإ تـني٬ب وأذريجـان٬ث يـا٬ واألردن٬جن واألر يا٬مين وأر با ن وإ  ٬ســ
يا يــل٬لوأســرتا تان٬ئ وإرسا يــا٬نــسـ وأفغا تحــدة٬ن وأملا مل واإلمــارات العريــة ا يا٬ب  ٬ وأوروغــواي٬ وأنغــوال٬نيــسـ وإندو
يا ية اإل-مجهورية ( وإيران ٬نوأوكرا يـا٬ل وآيرنـدا٬)مسال تان٬ وابراغـواي٬ل وإيطا  ٬ وبـرابدوس٬ والربازيـل٬كـسـ واب
ياك٬والربتغال نـا فاسـو٬ت وبوسواان٬ وبامن٬ب ونغالديش٬ وبلغاراي٬بلج و هرسـك٬ وبورونـدي٬كي وبور نة وا بو ل وا ســ  ٬ل
يا ٬لوبوندا يات-دوةل (ليف وبو تعددة القو م ا ند٬ب ويالروس٬ وبريو٬)مل يـداد وتوابغـو وت٬ك وتريا٬يل وات  ٬ وتـونس٬ينر

ية٬واجلزائر هورية ا يك وا تحـدة٬لتشـمجل يـا ا هورية تزنا مل و ن يـة٬مج هوريـة ادلو يك وا هوريـة كـوراي٬مينمجل هوريـة ٬مج و مج و
ية ية ادلميقرا طكوراي ا ية٬لشعب هورية الكونغو ادلميقرا ط و ية٬مج ية ا هورية الو ادلميقرا ب و لشعط هوريـة مقـدويا ٬مج ن و مج

ساب ية ا يوغوسال لا يـا٬قةفل نـوب أفر يق و بـويت٬ج يـا٬ وادلامنـرك٬جي و يـا٬ن وروما بـابوي٬مب وزا  ٬ ورسي النـاك٬م وز
سلفادور يا٬لوا نغافورة٬فين وسلو نغال٬سـ و سويد٬لسـ وا رسا٬ل وا ييل٬يـ وسو يـا٬شــ و  ٬ والعـراق٬ والـصني٬ب ورص

ــامن ــابون٬وع ــا٬ وغ ي ية٬غين و توا ــا الا ي ئ و ـــ س ــا٬غين ي ــساو-غين و سا٬بي ــ وفر ــني٬ن ب ــزنويال٬لفل وا ــة  ( وف  –مجهوري
بويفاريــة لا نــدا٬)ل بــوداي٬ والكــريس الرســويل٬ وقــربص٬فنل و نــدا٬مك و ــواب٬ك و تارياك٬ وكــوت ديفــوار٬ وك  ٬ســـ وكو
يــا يــا٬ والكونغــو٬مبوكولو يــا٬كين و يــا٬تف وال توا ن و شقر٬ ومــالزياي٬لي يك٬ ومــرص٬غــ ومد ب واململكــة العريــة ٬ملكــسـ وا
سعودية يا العظمى وآي٬لا تحدة لربيطا ن واململكة ا يةمل شام لرندا ا لـ يامنـار٬ وموانكـو٬ل سا٬ والـرنوجي٬م و بـال٬لمنـ وا  ٬ني و
يجر ند٬ن ويجرياي٬لنوا نغاراي٬له وا ية٬ل وهوندا٬ه و تحدة األمر يك والوالايت ا ياابن٬مل يوانن ٬ل وا  ).106(ل وا

ية بـصفة مراقـب .3 تا ية ادلوية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ل يـة : ممل تجـارة وا تحـدة  منمـؤمتر األمم ا لل ، )UNCTAD(لتمل
تحدة لألغذية والزراعة  نظمة األمم ا ملو ثقافـة )FAO(م تحـدة للرتيـة والعـمل وا نظمة األمم ا ل، و ب مل ، )UNESCO(م

يا  نوب رشق آ ســورابطة أمم  يـة )EU(، والاحتـاد األورويب )ASEAN(ج يـة  يـة األفر نظمـة اإل للملك، وا يق مي قلمل
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يوية لــرباءات الا)ARIPO(الفكريــة  نظمــة األورويــة اآل ســـ، وا ب يــة )EAPO(خــرتاع مل تجــارة العا نظمــة ا مل، و ل م
)WTO( نوب، والاحتاد األفريقي بحر الاكرييب )AU(جل، ومركز ا نظمة دول رشق ا ل، و  ).OECS) (11(م

يــة بــصفة مراقــب .4 تا يــة ا نظامت ادلويــة غــري احلكو ثلــو ا لوشــارك  ل ل ملــ يــة الفكريــة : ممم يــة لقــانون ا يــة األمر مللكا يك مجلع
)AIPLA( يـة سامجع، و يو سنـآ يـة )IQSensato(تو يك با ناعة العلـوم ا يـة  بكة العا ت، وا ن لـص مل لشـ  CropLife(لـ

International( ــة يا الاحتادي ناعة لرو تجــارة وا ــة ا ســـ، وغرف ــص ل ــوفري املعلومــات )CCI RF(ل سة ت ســ، ومؤ
بـات  يـة  تاإللكرتو يـة األورويـة لطـالب احلقـوق )eIFL(للمكن ب، وا سة )ELSA International(مجلع سـ، ومؤ

ية يف أورواب الربامج احل ناسوية اجملا نـاين األداء )FSFE(ب بـريي الاليـين األمـرييك  لف، والاحتـاد األ ت ، )FILAIE(ي
يــة ادلويــة للمحــامني  لوا تدامة )IBA(مجلع يــة ا تجــارة وا سـ، واملركــز ادلويل  من ملــلل ، والاحتــاد ادلويل )ICTSD(لت
تجــي األفــالم  ــات  ني تجــني)FIAPF(ممجلع ــات ا ي ن، والاحتــاد ادلويل  يني ملمجلع يد ل ا ــص ، والاحتــاد )IFPMA(ل

ناعة الفونوغرامـــات  نـــديس العـــامل )IFPI(لـــصادلويل  يـــة  هم، و يـــة )IdM(مجع يـــة وا يـــة ادلويـــة األد ن، وا ب ل لفمجلع
)ALAI( يـــة الفكريـــة هــد ادلويل  للملك، وا نـــارشين )IIPI(ملع يـــة ادلويـــة  لل، وا ل يـــة ادلويـــة )IPA(مجلع ل، وا مجلع

تجارية  يديو ، والاحتا)INTA(لللعالمات ا يـا املعرفـة )IVF(للفد ادلويل  سة ادلوية إليكولو ج، واملؤ ل ، )KEI(س
بات حلـق املؤلـف  بـاء بـال حـدود LCA((ملكتورابطة ا يـة أ ط، و سة ، و)MSF(مجع  بـراءات األدويـة أرسسـمؤ

)MPPF(ثالــث ، و لبكة العــامل ا ساء اخملرتعــات واملقــاوالت يف العــامل )TWN(شـــ يــة ا نــ، و  (WWIEA(لمجع

(25.( 

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

 

ند  تاح الاجامتع:  من جدول األعامل1لبا  فتا

شاركني  .6 يـع ا يـة الفكريـة، ورحـب ابلوفـود و يـة وا ية اب نة ا سادسة  تاح ادلورة ا ملـأعلن الريس ا جبم من ن للج ل مللكت لتئ ملع ف
نة أ بري بأعامل ا للجاآلخرين، وأشار إىل أن اهامتهمم ا شاء لك نـذ إ هائل اذلي حتقق  تقدم ا يا يف ا نـدى دورا أسا ل مسـ ل

نــة يف عــام  ــة . 2007للجا ــة الفكري ي شاركني ا يعاب ا يــق ا ــة ســاعدت يف  ن ــضا إىل أن ا مللكوأشــار أي ملــت تعم ســللج
هـا يف هـذا الـصدد بو واخنرا ية، وأهنا عززت الزتام الو ية  بارها أداة اسرتا طاب ي من يج للتت ت ودعـا الوفـود إىل مواصـةل . ع

تحة وناءة للحفاظ عىل الزمخ املوجودالع بمل بروح  تعـاون والـوعي الذليـن أبـداها . منف تقـدير، اب لوذكر الـريس،  ب ئ ّ
توصـل إىل قـرارات هممـة يف ادلورة ا ندوبني  لليع ا مل نـة الـيت عقـدت يف مج سة  للجخلا فقـد اكنـت . 2010أبريـل مـ

يق وإجراءات الرصد وا ية ا متدت يف ذكل الاجامتع آ نة ا سـا ل لتنللج تقـارير، الـيت أقرهتـا اع مجليـمي وإعـداد ا ل عيـة لتق
بو الحقا يف رشوعات، ووافقت من هجة أخرى عىل عدد من 2010سبمترب  يالعامة للو تـأثري إجيـايب يف ملـا ل ذات ا

يــة شأن ا بــو  يات جــدول أعــامل الو منيــذ تو بــ ي لتصــ سابقة . تنف نــة تلقــت يف دورهتــا ا لــوذكــر الــريس أيــضا بــأن ا للج ئ ّ
يدة من تكل مفاقرتاحات  تـصل  بل؛ وُعرض علهيا يف وقـت الحـق عـدد مـن الواثئـق  ها ا شأن  ندوبني  بـ ا ت ب ملقمل معل

باه ابخلصوص إىل مقرتحات . الاقرتاحات رشوعاتنتوقد لفت الا نقـاش، وبـرانمج ملا ل املعدةل واجلديدة، وورقيت ا
شأن مواطن املرونة، وأشار إىل وجـود اتفـاق عـىل عـدد مـن القـضااي األ بحث يف بالعمل املقرتح  سـتُخـرى الـيت 

يح فهيا نظر ا يت رشوط ا تو بةل مىت ا لصحدورات  ل فسـ ناك جدول أعامل حافل إىل حـد مـا معـروض عـىل . ُمق هو
سن تـدبري جـدول األعـامل املـذكور ـي الاجامتع يف الوقت احملدد إذا  توقع أن  نة، لكن من ا ُا حـ مل َللج ذلا، فقـد . ينهت

نـدوبني عـىل أن تكـون تـدخال يع ا ملحث الريس  مج يعلن قربـا عـن خطـة معـل إرشـادية . بهتم مركـزة ونـاءةئ يو ســ
سات عامــة قــدر اإلمــاكن. لــدلورة ية، يعــزتم إدارة أعــامل ادلورة يف شــلك  شفا شموية وا يــا  جلــوتو لــ ل فللــ ونــوه . خ

نـة قـدما يس غـوري، للمـيض بعمـل ا يد فرا مترار من املدير العام، ا تلقاهام اب شورة وادلمع الذلين  للجاب سـ ي نسمل ل . سـ
يد ونوه أيض يد عرفان ابلـوش، املـدير ابإلانبـة جيفريلسـا ابدلمع اذلي قدمه هل ا سـ أوياما، انئب املدير العام، وا لن

سادسة يـة، وزمـالء آخـرون مـن األمانـة أدوا دورا فـاعال يف إعـداد ادلورة ا يق جدول أعامل ا لـبة  من سـ لتشع ن . تل
توصـ نـة عـىل رضورة ا سابقة  لوذكر الريس بأنه شدد يف ادلورة ا للج ل ئ تكـر إلبـرام اتفـاق ّ مبل إىل توافـق يف اآلراء 

ية ابلغة مهشأن القضااي اليت تولهيا الوفود أ هـدف، . ب يـق ذكل ا هود اليت بـذلهتا الوفـود  يعا ا ته  لوقد  تحق لجل ً شج تجشع
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ية أيضا تاكر يف ادلورة احلا ثقة والوعي والاخنراط والا سود نفس روح ا لوأعرب عن أمهل أن  ب ل ئمث دعـا الـريس . ت
نةاملدير  يخاطب ا للجالعام   .ل

نـة .7 سادسة  يـب ابلوفـود يف ادلورة ا للجومض املدير العام صوته إىل صوت الـريس للرت لـ ح نـة . ئ للجوأشـار إىل أن ا
يـة يف  سأةل ا تني، ويف إدراج  تني املا ية عىل مـدى ا يذ جدول أعامل ا منحققت تقدما ملحوظا يف  مـ ي تمن لت ضـل ن سـنف لـت

بو معل ا نة . معومايلو نذ اجامتع ا للجو سدان الاجتاه العـام م نني خاصة  سني ا جياألخري، أحرز تقدم يف اجتاهني ر ث ًي ئ
يـة يف معـل  بـولتمنحنو إدراج ا تحقـق يف إدراج . يالو تقـدم اذلي  يأوال، الحـظ املـدير العـام ا  جـدول مـرشوعاتل

بحـث ا نـدما  هور القادمـة  تضح أكرث يف ا ية، وهو األمر اذلي  ية املزيا ية يف  تأعامل ا ع ن معل شمن لـي س دلول األعـضاء لت
بةل تني ا ية فرتة ا ملقواألمانة برانمج ومزيا لسـن تدرج يف دورة مـرشوعاتوشـدد عـىل أن . ن يـة  ســ بـرانمج معـل ا لتمن

نظر يف  ية العادية، وأن الفاصل الزمين بني ا لاملزيا رشوعاتن يـة ملا ية اب نة ا بل ا من من  ن لتللج ملع يـةق  الفكريـة مث مللكوا
نة الربانمج  ية جلمن طرف  يق . يسيمنحنواملزيا يـة ا شاء آ تقدم اذلي أحرز بإ يا إىل ا سـوأشار املدير العام اث ل نـ ل لتنـن

ية الفكرية يف دورهتا األ ية وا ية اب نة ا مللكاليت أقرهتا ا من ن لتللج ية العامةخريةملع يق . مجلع مث ا يـة ا سـوقـد مسحـت آ لتنـل
تقدير، ووفرت لدلول األعضاء أداة فعاةل للرصد، يمي وا تني  لبوضع نظام  تق بـادرات األخـرى، للم ية عـدد مـن ا مل  مبع

يـد األمانـة ية، إضافة إىل كوهنـا أداة لـإلدارة  تعلق جبدول أعامل ا تاجئ ا بوابألخص إطار اإلدارة القامئة عىل ا من مل لتن . ل
يـة اإلبـالغ اجلديـدة يف الوأعرب املدير العـام عـن أمـهل أن تر لشـد آ بـوَّ يـة يو يـذ مـن ان يـث يوفـق بـني ا ح  لتنف َّ حب

ية أخرىواإلبالغ من يـة عـن . ح ان تقـارير املر نظر يف ا سادسة  نة بأن ادلورة ا حلوأبلغ ا ل لـ رشوعا يف 14سـتللج مـ 
ية، وكـذكل  يـذ19لتمنإطار برانمج معل ا ية فوريـة ا لتنف تو تـام، صـوته إىل صـوت . صـ خلومض املـدير العـام، يف ا

نة يف خال شاركون من إجناح أعامل ا متكن ا ته يف أن  للجالريس فعرب عن ر مل يب غ بوع يف الوقت احملددئ  .سـل األ

بوع .8 نـاء األ شات أ نا ســوشكر الريس املدير العام عىل مالحظاته الوجهية وأمل أن حيدد تدخهل احلكمي معـامل ا ث قـ مل . ئ
نــد  نظــر يف ا نــة أن  بمث طلــب إىل ا ت رشوع جــدول األعــامل الــوارد يف الويقــة 2لللج ث مــن جــدول األعــامل ويف  مــ

CDIP/6/1 Prov.2 قصد اعامتده. 

 

 اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل2بند لا

تعلقان ابعامتد جدول األعامل .9 يـة . يقدم وفد الربازيل اقرتاحني  يغة احلا نـه حـذف ا لفأما الاقـرتاح األول فـرياد  لـص م
رشوع جدول األعـامل5للبند  تقـدم : "م من جدول األعامل من  تعراض ا لا يـذاحملـرزســ يـد ا يات  تو نف يف ا لتق صـ " ل

يغة ا ية ماكهنالصووضع ا لتا ته : "ل نا يـذ و يـمي ا متـدة و يـة ا يات جـدول أعـامل ا يـع تو يذ  شـرصد  من صـ قـمج م نف تق تنف لت ملع لت
نه يغ  عوا تني "لتبل شري إىل الـو ية الـيت  يغة األ بقى ا يق، عىل أن  ثت تـ صـل لص وأوحض . CDIP/6/3و CDIP/6/2تُس

ية  بـريا أفـضل عـن الواليـة األ يغة اجلديدة اقرتحت يك تعـرب  صـلالوفد أن ا تع يـة العامـة إىل ُلص ندهتا ا مجلعالـيت أ ســ
يـة الفكريـة يف عــام  يــة وا يـة اب نـة ا مللكا من ن لتللج يــة 2007ملع شأن آ نــة  سابقة  ل وكـذكل عــن قـرارات ادلورة ا بـ للج لـ

يق نـة هبـا. لتنسـا ية العامة ا يغة املقرتحة ابلاكمل من الوالية اليت لكفت ا متدت ا للجوقد ا مجلع لص وأمـا الاقـرتاح . سـ
نه إ يقصد  ثاين  ما ف نوان ل ند جديد إىل جدول األعامل  بعضافة  يـة"ب يـة الفكريـة وا لتمنا ية " مللك صـليراعـي الواليـة األ

نة يف عام  ية العامة إىل ا ندهتا ا للجاليت أ مجلع تـألف مـن ثالثـة . 2007سـ ية اكنـت  توذكر الوفـد بـأن الواليـة األ صـل ّ
شة  نا ثالث مهنا إىل  شري الركن ا قـأراكن،  ل يـة الفكريـة وامي وأضـاف الوفـد قـائال إن الوقـت قـد . لتمنيـةمللكقـضااي ا

تقـاريرحان، عقب إقرار  يـمي وإعـداد ا يق وإجـراءات الرصـد وا يـات ا لآ سـ لتقل سابقة، لتنـ نـة ا لـ يف دورة ا لـيك للج
ثالـث مـن واليهتـا يذ الـركن ا شة طريقة  نا نة يف  لرشع ا ق للج نفت وطلـب الوفـد إىل األمانـة أن تـوزع عـىل ادلول . تم

ي نـد، مساألعضاء ورقة غري ر شة ذكل ا نا يـق  يـة قـصد  ثهتا مجموعـة جـدول أعـامل ا بة عن األفاكر اليت  قـ تعم من لحب م لت
ند اجلديد تعد ملدارسة ا بوقال إنه  لسـ  .م

يغة اجلديدة الـيت اقرتهحـا وفـد الربازيـل  .10 بول ا تعدة  لصوحتدث وفد فرسا ابمس اجملموعة ابء فقال إن اجملموعة  سـ لقن م
ند  بشأن ا تني لكنه .  من جدول األعامل5لب  ألن CDIP/6/3و  CDIP/6/2ثيقرأى اإلبقاء عىل اإلحاةل إىل الو
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ند  تقدم 5لبتركزي ا نصب عىل ا ل من جدول األعامل  يـذاحملرزم يـد ا يات  تو نف يف ا لتق ص تعراض . ل ســوظـل ذكل الا
ند  يوي من العمل يف إطار ا باجلزء ا ثـاين اذلي قدمـه و.  من جدول األعامل5لحل لوعرج الوفد عىل الاقـرتاح ا فـد ّ

يه نظر  سن للمجموعة ابء بعد ا فالربازيل فقال إنه مل  ل ُت نـده . ي تعدة إذا العامتد جدول األعـامل  ببفاجملموعة ابء  ً  5مسـ
نظر يف  سأةليُاملعدل، عىل أن  ند ملا بل:  من جدول األعامل7لب اجلديدة يف إطار ا  .ملقالعمل ا

يوية فعرب عن دمعه ا .11 نغالديش ابمس اجملموعة اآل سـوحتدث وفد  نقحـة الـيت اقرتهحـا وفـد الربازيـل ب يغة ا ملعامتد ا لـص
ند  نـد احوشكر الوفد الربازيل، من هجة أخرى، عىل تقدمي ورقـة عـن اقـرت.  من جدول األعامل5لبعىل ا ب إدراج 

ية ية الفكرية وا لتمنجديد يف جدول األعامل عن ا تـاجون إىل املزيـد مـن . مللك يوية  حيوقال إن أعضاء اجملموعة اآل سـ
ند لالوقت  يه يف إطار  نظر  بين املقرتح  بنظر يف الورقة، واقرتح  لل فل بل"ت  .من جدول األعامل" ملقالعمل ا

تعـديالت الـيت .12 بـل ا ية والاكرييب فقـال إن اجملموعـة قـد  يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال لوحتدث وفد ا تقسـ تين  ملك
تعديالتاقرتهحا تكل ا متد جدول األعامل  لوفد الربازيل و ب  .تع

تعـديالت الـيت اقرتهحـا وفـد الربازيـل وحتدث و .13 ية فاقرتح اعـامتد جـدول األعـامل اب لفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر يق
شأن هـذه  بارها إشارة إىل املرونـة  بـواجملموعة ابء اب سأةلعت نظـر يف الورقـة الـيت . ملـا بغـي ا لوأضـاف الوفـد أنـه  ين

بل ها الربازيل يف إطار العمل ا ملقيوز ع  .سـ

ند وأيد وفد الصني،  .14 يا، الاقرتاحات اليت قدهما وفد الربازيل خبصوص ا ببد لئ  من جدول األعامل، وأعرب عـن 5م
يغة اجلديدة يـة، واقـرتح . لصدمعه ا يـة الفكريـة وا تعلـق اب ية أخرى، عىل اقرتاح الربازيل ا منووافق، من ان لتمل مللك ح

نظر يف  سأةللا بلملا  .ملق يف إطار العمل ا

نـد وشكر وفد الربازيـل األعـضاء، يف .15 يغة اجلديـدة  هـم  يـاانت الوفـود، عـىل د ب معـرض رده عـىل  للـص للب  مـن 5مع
ناديجدول األعامل، ووافق عىل الا ته يف ملقرتاح ا نا بـل قـصد  ند اجلديـد يف إطـار العمـل ا نظر يف ا شـ اب ب قـل مل ملق

ناسب  .ملالوقت ا

شق األ.  اذلي قدمه وفد الربازيل مزدوجقرتاحئوأشار الريس إىل أن الا .16 نـد ملتعلقول الفأما ا  5لب ابقرتاح تعديل ا
يـغ "من جدول األعامل إىل  ته وا نا يـذ و يـمي ا متـدة و ية ا يات جدول أعامل ا يع تو يذ  بلرصد  شـ من ص تمج لقـ م نف تق تنف لت ملع لت

تني "عنه شأنه األ"CDIP/6/3و  CDIP/6/2ثيق، مع اإلحاةل عىل الو ب، فعقد الريس  يـع مل عـىلئ بهل  مج أن  تقـ
ث. الوفود شق ا لوأما ا شأنه عن تقديره للمرونة اليت حتىل هبا  املاينل ية، فأعرب الريس  ية الفكرية وا برتط اب من ئب لتمللك

ته يف نا شـيع األعضاء مبوافقهتم عىل  قمج ند  م بـل7لبإطار ا ثـت الوفـود، . ملق من جدول األعامل اخلاص ابلعمل ا ُحو
يه  ية مع معار شاورات غري ر شة، عىل دراسة املقرتح وعقد  نا لبل تكل ا ض مس م ق مل يحهق يح ما يلزم تو ضتو  .ض

تعلقني جبدول األعامل .17 ندين ا شأن ا يه  توافق اآلراء اذلي توصل إ ملوأعرب وفد مرص عن تقديره  ب ب ل لل نة . ُ للجوأبلغ ا
يات  يـذ بعـض تو رشوع  تـضمن اقـرتاح  رش ويقـة  بـا إلهيـا أن  صـبأنه أرسل مذكرة شفوية إىل األمانـة طا مـ ت ث نـ تنفل لت

بارها وي ية اب ثجدول أعامل ا ت عمن يـة الفكريـة، لت يـة وا يـة اب نـة ا سادسة  يـة مـن واثئـق ادلورة ا مللكقـة ر من ن للج لـ لتمس ملع
نـد  نة يف إطـار ا ته إىل ا بوأعرب عن أمهل أن تقدم و لللج ثيق شة ذكل 6َّ نا قـ مـن جـدول األعـامل، رمغ أنـه ميكـن  م

شأنه يف وقت الحق  .بواختاذ قرار 

ثوقال الريس إنه يعمل أن األمانة تلقت تكل الويقة يف  .18 نةئ باح وأهنا سرتفع إىل ا للجذكل ا وبعد أن أشـار إىل أن . لص
بوع نـاء األ نـة أ تعديالته اليت أقرت، اقرتح برانجمـا يوجـه معـل ا متدت جدول األعامل  نة قد ا ســا ث للج ب حبـث : عللج

نود من  سات معـل، 5 إىل 1لبا شمالن مخس  يوم األولني، الذلين  يومني ونصف ا ناء ا جل من جدول األعامل أ ي ل ل ث
يـة األم يـة وا يـة اب نـة ا يغ مـن معـل ا يمي وا شات وجوانب الرصد وا نا يا  تا اك مللكر اذلي يوفر و تق ف منق ن للج بل ق لتللم ملع لت ل

يق ية ا سجاما مع آ سـالفكرية، ا ل ند . لتنن ناول ا بوميكن  ثالـث 6لت يـوم ا هر ا بحث من بعد  ل من جدول األعامل اب ل ظل
س يوم اخلامس؛ وشمل هذه الفرتة أربع  هر ا جلحىت بعد  ت ل نظـر يف . ات معلظ تام إنـه ميكـن ا لوقال الريس يف ا خل ئ

ندين  يوم اخلامس8 و7لبا سة األخرية من ا ل يف ا بل اجلدول الـزمين املقـرتح، اكن عـىل . جلل نة  سـتقفإذا اكنت ا للج
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ية عن هذا اجلدول نـد . مساألمانة أن توزع مذكرة غري ر شة ا نا تح الـريس ابب  بمث ا قـ لت م ئ :  مـن جـدول األعـامل3ف
بني، ودعا األمانة إىل عرض الويقة اعامتد  ثاملرا  .CDIP/6/7 Revق

 

ند  بني:  من جدول األعامل3لبا  قاعامتد املرا

بـا ابحلـصول عـىل اعـامتد مؤقـت مـن متعنيجملوأبلغت ا CDIP/6/7 Revثعرضت األمانة الويقة  .19 طل بأهنـا تلقـت 
تني يتني غري حكو منظم يـة ام تجـارة واملعـايري وا هـد ا ملـ، أال وهـام  من لتل سة أرس بـراءات األدويـةسـتدامة، ومع . سـمؤ

يـة األمانةوأضافت  نـة ا شار إلـهيام صـفة املراقـب املؤقـت دلى ا تني ا تني غري احلكو نح ا ن أنه جيوز  للج مل ي ملعنظم ممل م
ية الفكرية لفرتة عام واحد معال ية وا مللكاب بقـا لتمن نة و نظام ادلاخيل  ط اب للج نظـام ادلاخـيل العـام 2-8للـامدة ل ل مـن ا

بو نا مبوافقهتايللو نة ور ناء عىل طلب ا ه،  للج  .ب

ت .20 تني غـري احلكـو نح صفة املراقب  نظر يف  يودعا الريس الوفود إىل ا نظم مل للم م  املـذكورتني آنفـا، وأشـار إىل أن نيئ
يـة الفكريـة لفـرتة عـام واحـد نظـرا إىل عـدم نظمتنيملا ية وا ية اب نة ا تا صفة مراقب مؤقت دلى ا مللك  من ن للج لتنح ملع م

شاركة يف الاجـامتعوجود اعرتا نـد . ملـض عـىل الاقـرتاح، ودعـاهام إىل ا شة ا نا تح الـريس ابب  بمث ا قـ لتـ م ئ  مـن 4ف
يـة الفكريـة، ودعـا األمانـة إىل : جدول األعامل يـة وا يـة اب نـة ا سة  رشوع تقريـر ادلورة اخلا مللكاعامتد  من ن للج مـ لتمـ ملع
 .CDIP/5/10 Provثعرض الويقة 

 

ند  ية الفكريةماعامتد :  من جدول األعامل4لبا ية وا ية اب نة ا سة  مللكرشوع تقرير ادلورة اخلا من ن للج لتم  ملع

ــة  .21 ــوارد يف الويق ــة، ال ــة الفكري ي ــة وا ي ــة اب ي ــة ا ن سة  ــر ادلورة اخلا رشوع تقري ــة إن  ــت األمان ثقال من ن للج ــ م ــ مللكم لت ملع
CDIP/5/10 يه2010ل، صدر يف يويه يح لدلول األعضاء يك تعلق  عل وأ مترب27وتلقت األمانة يف . ت  2010 سـب 

يـة، يقـرتح فهيـا أساسـا إدخـال  تحـدة األمر سادسة، هو وفـد الـوالايت ا بل ادلورة ا يكيقات من وفد واحد  ملق ل تعل
يـان اذلي أدىل بـه ياغة ا بتعديالت عـىل  يـت لك الوفـود األخـرى الـيت ترغـب يف اقـرتاح تعـديالت أو . لصـ عود

تابة بات إىل تقدمي اقرتاحاهتا إىل األمانة  ًتصو ك تصدر ا. ي لو سادسةسـ متد بعد ادلورة ا تقرير ا ية من ا ليغة الهنا ل ئ  .ملعص

يـان اذلي أدىل بـه يف الفقـرة  .22 ياغة ا بواقرتح وفد مرص إدخال تعديل عىل  تقريـر، ووافـق 370لص رشوع ا ل مـن  مـ
تابة تعديل إىل األمانة  ًعىل تقدمي ا ك  .ل

تعديلني الذلين اقرتهحام لك من  .23 لوأشار الريس إىل وجود اتفاق عىل إدراج ا تحدة ومرص يف نـص ئ ملوفد الوالايت ا
تقرير يـة الفكريـة، علـام بـأن . لا يـة وا يـة اب نـة ا سة  متدت تقرير ادلورة اخلا نة ا مللكمث أشار إىل أن ا من ن للج مـ لتللج ملع ع

يــصدر بعــد الاجــامتع تقريــر الهنــايئ اذلي  تدرج يف ا تابــة أو شــفاهة  تعــديالت املقرتحــة املقدمــة  سـا ل ســـ ك تح . ل فــو
ياانت يف اجملموعـات العـامةل ئالريس ابب اإلدالء بغي، إن أمكن، حرص هذه ا شريا إىل أنه  ياانت العامة،  ب اب م لب ينل

توحـة العـضوية الـيت  ية ا شاورات غري الر ناء ا ثلام ذكر يف أ ية الفكرية،  ية وا ية اب نة ا ملفيف إطار ا م مسمللك مل ث من ن ُللج لت ملع
شة ا2010 نومفرب 5عقدت يف  نا قـ، قصد توفري الوقت الـالزم  ية جلـدول األعـاململ عنـود املوضـو وعـىل الوفـود . لب

نـة تابـة يك تـدرج يف تقريـر ا سخة مهنا إىل األمانة  ياانهتا أن تقدم  بة يف اإلدالء  للجالرا ك ن ًغ يـع . بب مجوشـكر الـريس  ئ
يـان وطـين أن يفعـل ذكل،  ها املوضوع، وأشار إىل أنه ميكن لك وفد ال يزال يرغـب يف اإلدالء  بالوفود عىل  بهم تف

تجاوز ثالث دقائقعىل   .يأال 

 

 عامةبياانت 

نـاء ادلورة  .24 يـع الوفـود أ رسورة ابحلـوار مـع الـريس و سا ابمس اجملموعـة ابء فقـال إن اجملموعـة  ثحتدث وفـد فر مج مـ ئنـ
يـة العامـة األخـرية  يـة الـيت اختـذهتا ا يـة الفكريـة، بعـد اإلجـراءات اإلجيا يـة وا يـة اب نة ا سادسة  مجلعا ب من ن للج مللكل لت ملع
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ية  يق ابضـالقا يــة ا سـعــامتد آ يــة اخلاصــة لتنـل يــة املزيا تقــارير، إضـافة إىل  يـمي وإعــداد ا نوإجــراءات الرصــد وا معل ل لتق
نةملرشوعاتاب سادسة، . للج اليت اقرتحهتا ا لـوشـكر الوفـد األمانـة عـىل الواثئـق اجلديـدة الـيت أصـدرهتا لـدلورة ا

تو شأن ا تقـدم اذلي حتقـق  تعمقـة عـن ا شات  نا تطلع إىل إجـراء  صـو ل بـ ل قـ مي شأن مقرتحـات م يـذ و يـد ا بـيات  نف لتق
رشوعات نقحة واجلديدةملا نـة فـدعا إىل تـويخ احلـذر يك يكـون الـربتفت الوفد إىلل وا.مل ا  انمجللج برانمج معـل ا

يـذ  يويـة يف  يـه مـن حتديـد القـضااي ا تأكـد  يه وال تفريط، يف الوقـت اذلي  نفتوازان ال إفراط  ن ف ف تم لب رشوعاتيُ . ملـا
ية ا سـورحب ابعامتد آ ها  تيق اليتلتنل بـو  يـة يف الو ئـات ا تفـادي تكـرار ا بعـضوفر لالجامتع اإلطار الالزم  ي ن ي ملعل له

ساواة يع اللجان تعامل عىل قـدم ا بدأ القائل إن  يه عىل ا ملـمعل بعض يف الوقت اذلي حتافظ  مج مل ومـىض الوفـد . ف
يق، مبـا يف  يـة ا يـذ آ نـة  ناقش داخل ا تعدة  سـقائال إن اجملموعة ابء  ل للج ت نـسـ ل لتم شات غـري تنف نا قـذكل بواسـطة  م

بوع ناء األ ية أ سـر ث ية العامة. مس متده ا بغي أن  مجلعوأشار إىل أن أي قرار رمسي يف هذا املضامر  تع تقـدم . ين لوأشـاد اب
بــو، خاصــة يف إطــار اخلطــة  شطة الو يــة يف أ ساعة يف إدمــاج جــدول أعــامل ا بــري اذلي حتقــق حــىت ا يا ــ ن من ــ لتل لك

ية ا ملالاسرتا تطلع إىل العوأضا. توسطة األجلتيج نـاءين يف خـالل مـلتف الوفد أن اجملموعة ابء  ب وبـادل اآلراء ا لت
يادة الر بوع  بقاأل ميةسـ حلكيس ا  .ئ

يل يف  .25 تـب ا سجل يف  بـت إىل الوفـود أن  هرة دعـا إلهيـا املـدير العـام، و نـة  سجوأبلغت األمانة ا تـ طل لتـللج مك تس بـ
ثات ادلامئة أن يرسلوا امل ندويب ا بت إىل  بعالرواق، كام  لطل شرية إىل أهنـا م ندوبني،  شفوية اليت تعني ا مـذكرات ا مل ل

سة مـا بعـد . تعمتد عىل تكل املعلومات دلى إعدادها تقرير ادلورة ناء  يقدم أ جلوأبلغت األمانة أيضا بأن عرضا  ث سـ
هر يف القاعة  ية Bلظا ساعدة ا ياانت ا ن عن قاعدة  مل ية ) IP-TAD(لتقب تو ناء عىل ا صاليت وضعت  ل  من جـدول 5ب

يةأعامل  شأن حـق املؤلـف واملـكل العـام يقدمـه صـاحب . لتمنا تـايل عـرض دلراسـة نطـاق  يـوم ا يقدم يف ا بـو ل ل سـ
ية الفكرية واملكل العام تعلق اب رشوع ا مللكادلراسة يف إطار ا مل  .مل

هود اليت .26 نأ الريس عىل ا ية  جلوحتدث وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر ئ يـة  بـذلتفهيق نـة ا سة  ن يف ادلورة اخلا للج ملعمـ
تابعـة  يـذ و شامةل  يق والرصد ا ية ا توصل إىل اتفاق عىل آ ية الفكرية  ية وا ماب نف لتمللك لت سـ ل لل نمن ل نـة مـرشوعاتلت للج ا

ية شأن ا بو  سة واألربعني من جدول أعامل الو يات ا تو منوا ب ي مخل ص بدلان . لتل ية ا ية رأي أ لوشاركت اجملموعة األفر غلب يق
نة بدلان األقل منوا القائل إن ا ية وا نا للجا ل بـو ملكفـة مل ئـات الو ئـة هممـة مـن  ية الفكريـة  ية وا ية اب ي ا ي ي من هن ه مللكملع لت

بـو يف عـام  يـة العامـة للو متدة واليت أقرهتـا ا ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو يبوضع برانمج معل  مجلع من ملعص لت . 2007لتنف
نة ملكفة أيضا برصد  يـذ وللجوأضاف الوفد أن ا يـمي ا متدة و يات ا تو يع ا نفيذ  تق تنف لت ملع ص ل نـهمج يـغ  ته وا عنا بل تشـ لقـ . م

ية ابملوضوع بو ا ئات الو سق مع  بغي أن  نذلا،  ي ي ملعن ه ت يـة . ين يـة يف هـذا الـصدد ابعـامتد آ بت اجملموعـة األفر لور يق ح
يق وإجراءات الرصد يـذها يف هـذه ادلورة دون لتنسـا شة  نا رشوع يف  بت ا تقارير، و يمي وإعداد ا نف وا م تتق قـل لـ طل ل

تأخري بـت أيـضا اإل. لاملزيد من ا يـذ الفقـرتني طلو يق 3 و2بتنفرساع  يـة ا شأن آ يـة العامـة  سـ مـن قـرار ا ل بـ لتنـمجلع
نـاول وإجراءات الرصد نـة  نـد دامئ مـن جـدول أعـامل ا بـان إدراج  تني  تقارير ا يمي وإعداد ا ت وا يتق للج ب تطل لل ل رصـد ل

نه يغ  ته وا نا ميه و يات و تو يع ا عيذ  بل شـ ص ل تمج لق م تقينف د طلـب متديـد الفـرتة ومىض وقد أنغوال قائال إن اجملموعة تـو. ت
يـة وأسـلوب أو شـلك  يات جـدول أعـامل ا يذ تو تعراض  شة ا نا نة قصد  سابعة  مناخملصصة لدلورة ا ص سـ ق للج لتل نف تم

يق ية ا سـآ يق من هجة والرصـد مـن هجـة 5و) ب(2 معال ابلفقرتني ،لتنل ية ا شأن آ ية العامة  سـ من قرار ا ل ب لتنمجلع
نة .أخرى تـشـ وأشارت اجملموعة إىل أن والية ا نـرص اثلـث، أال وهـو للج شة قـضااي إاتحـةعمتل عـىل  نا قـ فرصـة  م

شات يف هـذا امل نا ية، وجشعت ادلول األعضاء عىل تـكل ا ية الفكرية وا قـا مل لتمن واقرتحـت اجملموعـة إدراج  . قـاممللك
ند  ية بعد ا ية الفكرية وا بند عن ا من لب لت نـوي هبـا ال5مللك شة أمور مهنـا الطريقـة الـيت  نا ت من جدول األعامل  ق بـو مل يو

ية  تو تعاطي مع ا صا ل يـة 40ل شأن قـضااي ا ثـف تعاوهنـا  بـو أن  ية اليت تطلـب إىل الو مللك من جدول أعامل ا بـتك ي لتمن
يـة  تجـارة العا نظمـة ا يـة و تجـارة العا نظمـة ا ثـل  تحـدة،  تخصصة أخرى اتبعـة لـألمم ا ملالفكرية مع واكالت  ل مل ل ممل م م م

ئة وغريها  تحدة  تاد وبرانمج األمم ا بغواألو يمل يـةللبنك يذ بـرامج ا ية يف  يق بأقىص حد من الفعا منية تعزيز ا ل لتسـ تنف . لتن
بق عىل تفتت اجملموعة إىللوا رشوعاتملط اإلجراء املزيين ا يـة الفكريـة ملا يـة وا يـة اب نة ا مللك املقرتحة من ا من ن لتللج ملع

تــضمن حــ يــة واذلي  نــة الــربانمج واملزيا يــة، اذلي أقرتــه  يات جــدول أعــامل ا ييــذ تو ن جل من لتصــ متويــل لتنف تــا  لال مؤ ق
ية يف عام مرشوعات يـذ 2011لتمن جدول أعامل ا يـة  بغـي متويـل  ها القائـل إنـه  نف، فكررت مو ن تقف معل  مـرشوعاتي
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نظمـة ية العادية  ته من املزيا ية وأ للمجدول أعامل ا ن شط نمن  املـدير العـام عـىل ددوشـكرت اجملموعـة يف هـذا الـص. لت
توزيع املوارد يف املزي ية  لاقرتاحه إدراج آ ية إلجنـاز ل يـةمـرشوعاتنا تعلـق جبـدول أعـامل ا شطة  من وأ ت وأشـادت . لتنـ

نقحـة عـن  رشوع  ماجملموعة ابألمانة عىل إعدادها ويقة  م يـاث نولو يـة الفكريـة ونقـل ا جا تك شرتكة : لمللك تحـدايت ا ملـا ل
تني بوناء احللول رشوعات، وكذا CDIP/6/4  وCDIP/4/7ثيق ترد يف الو ية الفكرية واملـكل ملا العـام مللك عن ا

تني  سب . CDIP/6/5 و.CDIP/4/3 Revثيقالواردة يف الو رشوع  حـوأشادت هبا أيضا عىل إعداد مقـرتح  مـ
ــة ــة الفكري ي ــىل ا ــة ع ــامنذج القامئ توحــة وال ــة ا تعاوي رشوعات ا مللكاملوضــوع عــن ا ملف ن ل ــ ــرد امل. مل ــرتحوي ــة ق ث يف الويق

CDIP/6/6 ية تو نـاول ا صـ اليت  ل يـة، والور36تت يـة الفكريـة وجهـرة لتمن مـن جـدول أعـامل ا نظريـة عـن ا مللكقـة ا ل
تـصاد . األدمغة يـة الفكريـة والا يـة تـصورية عـن ا قوشكرت اجملموعة األمانة عىل إعداد وعرض ورقة غري ر مللك مس

ية  تو سة املربطـة اب بعض القـضااي الر صـغري الرمسي تطرقت  ل ت يـ يـة34ئل وأشـادت اجملموعـة . لتمن مـن جـدول أعـامل ا
ية الفكريـةابألمانة أيضا عىل برانمج شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل املقرتح  مللك العمل ا وتـود يف هـذا املقـام . بملق

بو أن متحص أكرث الويقة  ثأن تطلب إىل الو يقات اجلوهريـة الـيت CDIP/5/4 Revي بغي ا سد كام  يث  تعل  جت لحب ين
ت يـذ العمـيل والا شأن قـضااي ا ســقدمهتا ادلول األعضاء، السـامي  تامـة مـفادةلتنفبـ ن مـواطن املرونـة يف جمـاالت ل ا

ثل الصحة العامة واألمن الغذايئ والزراعة ية،  ية األسا ما سـ ية . لتمن تو يقـي  هـدف ا بغـي لدلراسـة، وفقـا  صـو لل حلق لل ين
بدلان األقـل منـوا الا40 يـة وا نا بدلان ا لـ، أن تعاجل الطريقة اليت ميكـن هبـا  ل بقـا ســتفادة مـنمللـ ط مـواطن املرونـة 

ها يف جمال ا لتألهدا ياسات العامـةمنيـةف بغـي لدل. لـسـ وا تعلـق راسـة أن تعـاجلينو شالكت خطـرية أخـرى  ت أيـضا  مـ
ناول مبواطن املرونة اليت نح الرباءة، وحتديد معايري تُت مل  سابق والاعرتاض الالحق  ثل الاعرتاض ا تقرير،  مليف ا ل مل

تحقاق الرباءة نـة . سـا سابعة  بت اجملموعة إىل األمانة أن تقدم يف ادلورة ا للجو ل يـة الفكريـة طل يـة وا يـة اب مللكا من لتن ملع
نح الـرباءات  ية، وإماكية  شأن مواطن املرونة األخرى، خاصة الفرتات الاتقا نجز  مـتقريرا مفصال عن العمل ا ن ل ن ب مل

شف، وأنظمـة الفحـص تعلقـة اب يعـة، ومـواطن املرونـة ا لكـيف املواد املوجـودة يف ا مل ّوعـرج وفـد أنغـوال عـىل . لطب
يــ ساعدة ا نموضــوع ا ية املقرتحــة لتقملــ بــت ابالســرتا يــة ر تعامل مــواطن املرونــة فقــال إن اجملموعــة األفر يجة وا تســـ ح يق

ية  ساعدة ا يس يف ا بغي إدراهجا  بو يف جمال مواطن املرونة، وإهنا ترى أنه  ية اليت تقدهما الو نساعدة ا مل ي ن تقللم لتق لل ين
ية الــيت تقــدهما  رش ساعدة ا سب، بــل يف ا يعيف جمــال مــواطن املرونــة  تــ ملــ شأن لحفــ شورة  بــو عــن طريــق ا بــالو ملــ ي

شطة تكـوين الكفـاءات أيـضا ية الفكرية ويف أ يدان ا ية يف  يات الو نـالاسرتا ن مللكيج م ط وأكـدت اجملموعـة جمـددا . ت
تحـدة  بو يف أهـداف األمم ا هام الو تعلق بإ تقرير ا شأن ا نة  سة  ته يف ادلورة اخلا ملالطلب اذلي اكنت قد ي مل ل ب للج سم م

ية والوارد  ية لأل لفإلمنا يـني CDIP/5/3ثيف الويقة ئ تحـدة اخلاصـني ا تحـدث عـن دعـوة مقـرري األمم ا ن اليت  مل ملعت
يهنا نة حملاورهتم يف تكل القضااي  تعلمي إىل ا بعابحلق يف الغذاء واحلق يف الصحة واحلق يف ا للج وأحاطت اجملموعـة . ل

تقرير املقدم يف ذكل احلني كام جيب  يمي ا ية علام بقلق ابلغ بعدم  لاألفر تق يـة يق بـو عـىل األهـداف اإلمنا ئآاثر معـل الو ي
ساعدة عـىل  ياس مؤرشاهتا  شطة ملموسة ميكن  تضمن أ يث  تقرير  نقح ا بو أن  بت إىل الو ية، و للمـلأل ن ي حب ل ت ي قطل لف

ية ية لأل لفيق األهداف اإلمنا نـون . ئحتق رشوع اذلي قدمـه وفـد مـرص وا تـام مبقـرتح ا بـت اجملموعـة يف ا ملعور ملـ خل ح
تعاون يف جم" بدلان األقل منوالتعزيز ا ية وا نا بدلان ا ية فامي بني ا ية الفكرية وا لال ا ل ل ممن يات " لتمللك تو يـذ ا صـقصد  ل تنف
ية32 و23 و19 و13 و11 و10 و1 يـا عـرض . لتمن من جدول أعامل ا يقوجشع اجملموعـة بوجـه خـاص أن بـدلا أفر َ ّ

يـ ية، وجشعـت بـدورها  يات جدول أعامل ا يذ تو هم يف  رشوع  مجمقرتح  من ص لتم نف تس يـد ي يع ادلول األعـضاء عـىل تأ
ها من جتارب بعـض يف  يد  بدلان األقل منوا عىل أن  ية وا نا بدلان ا ساعدة ا سـهتدف  رشوع اذلي  بعضا تف تسـم ل ل ل م ي مل

ية ية الفكرية وا لتمنجمال ا يذ اإلعالن . مللك متر األمانة يف الاخنراط يف  ها أن  ية عن أ نفوأعربت اجملموعة األفر مل تيق تسـ
بدلا شأن ا لالوزاري  هر القادمةب بـو، وقـد صـدر يف عـام . شن األقل منوا يف األ تعلق اإلعالن بقضااي الو يو ، 2009ي

نـصة  شاء  يـذ اإلعـالن وإ نوي عـن  بدلان األقـل منـوا، مهنـا تقـدمي تقريـر  يات هممة لفائدة ا تضمن تو مو نـنف ســ لـ ص تي
بو، السـامي املدير العام، . للبدلان األقل منوا توى يوأعربت اجملموعة عن تقديرها للو يـع ا ملـسـعىل عقد الاجـامتع الر ف

تدى األ شأنمنمن أجل إعداد  تحدة  بمم ا بدلان األقـل منـوا املقـرر عقـده يف مل سمرب 14 و13ل ا وتظـل . 2010يـ د
نجاح يف األايم القادمة تلكل أعامل الاجامتع  ناء يك  بملزتمة ابلعمل ا ت  .لب
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يوية فأعرب عن أمهل أ .27 نغالديش ابمس اجملموعة اآل سـوحتدث وفد  يـة الفكريـة ب ية وا ية اب نة ا مللكن ختطو ا من ن لتللج ملع
يادة الريس يل إجناز واليهتا  ئاملزيد من اخلطوات يف  بق ئوشكرت اجملموعة الـريس عـىل توجهياتـه لوضـع جـدول . سب

يـة عـىل  يل أمام تعممي جـدول أعـامل ا يد ا بل يف  نة ا متر معل ا ية، وأملت أن  منأعامل ادلورة احلا ه للج تل لي ب لسملق مت سـ
بو، مبا فهيا جمال وضـع املعـايريمجي تعـاون الويـق مـع . يع جماالت معل الو يوية إىل ا تطلـع أعـضاء اجملموعـة اآل ثو ل ســ ي

يهنا شرتكة  يق األهداف ا باجملموعات األخرى قصد  يق . ملحتق بة  سـوشكر الوفد املدير العام واألمانة، والسـامي  تنشع
تحضريية لدلورة ا ية، عىل األعامل ا لجدول أعامل ا يـذ لتمن تقريـر املـرحيل عـن  تنفسادسة، وأعـرب عـن تقـديره  لل لـ

نـة سابقة  يوية يف ادلورة ا ناء عىل اقـرتاح اجملموعـة اآل ية،  يات جدول أعامل ا يات حمددة من تو للجتو لـ ســ ب من ص . لتص
يا مـن  نـرصا أسا نفـذ  نـة يك  تظـام إىل ا يل اب ية من ذكل ا ســوأضاف الوفد أنه يأمل أن تقدم تقارير مر ع ت للج ن ب لقحل

يفهت يغظو يمي وا ثةل يف الرصد وا بلا ا لتمت لتق يق وإجـراءات . مل ية ا بو آ ية العامة للو بت اجملموعة بإقرار ا سـور ل ي لتنـمجلع ح
نة متدة يف ادلورة األخرية  تقارير ا يمي وإعداد ا للجالرصد وا ملعل يـة العامـة إىل . لتق تعلـاميت الـيت وهجهتـا ا مجلعواكنـت ا ل

بغي أال ت يد، و نة واحضة إىل حد  ينا بع يـةللج تأو شالكت ا يلفيض إىل املزيد مـن ا ل نـة . ملـ يـة  للجغـري أن ادلورة احلا ل
تعلقـة  يق، خاصـة تـكل ا يـات ا يـذ آ شأن بعض قضااي  توحة وناءة  شات  نا يح الفرصة  ملبغي أن  سـ ل ب ب ق لتنـمل نف مف ت تن ت ي

ية ابملوضـوع بو  ئات أخرى اتبعة للو نة مع  نيق أعامل ا ي ي للج معسـ ه عتقـد أنـه تومـىض الوفـد يقـول إن اجملموعـة . بتن
ية الفكرية، أن جتـد  ية وا ية اب نة ا ساواهتا اب ساوم عىل  ية، من دون أن  بو املوضو مللكبغي للجان الو منن ن للج م ت ع لتي ملع ي

ية العامة توجهيات ا ثال  ياقاهتا لال ناسب مضن  مجلعالطريق ا ل ت سـ وشددت اجملموعة عىل أنه إذا اكن من واجـب . ممل
يذ تكل ا ية  بو ا ئات الو تنفيع  ن ي ي ملعمج شأن ه نـة يك تقـرر  تاحـا لـلك  شا مـن املرونـة  بـتوجهيات، فـإن مثـة ها جل مـ مل

هـا يـة يف  يات جدول أعـامل ا معلأسلوهبا اخلاص يف معاجلة قضااي إدراج تو من نـة أيـضا أن حتـدد . لتص جلوميكـن لك 
ها ية العامة وفق واليهتا وظرو ها إىل ا تقارير ور فإجراءات إعداد ا مجلعفع يوية. ل  علـام مبقـرتح ســوأحاطت اجملموعة اآل

شأن  نقح  رشوع ا با مل يا"مل نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرتكة ونـاء احللـول: لمللك تحدايت ا با ملـ وأضـافت اجملموعـة ". ل
يـة الـيت أولهتـا  سدت األ نة  رشوع يف ادلورتني األخريتني  شأن ويقة ا ية اليت جرت  شات الوا نا مهأن ا ج للج مل ث ب ع ق مل

رشوع يح بعـض وشعرت بوجود جم. للمادلول األعضاء  سني، خاصـة تو سمح ابملزيـد مـن ا ضـال يف املقرتح  تحـ ليـ
رشوع يل ا ملتفا شطة املقرتحـة . ص رشوع حـددت عـددا مـن األ يذ ا ية  نـواسرتسلت اجملموعة تقول إن اسرتا مل تنفيج ت

توقعة ها ا ها وتا يث  تاج إىل إعادة نظر من  ملاليت  ن جئحت سل بيد أن اجملموعـة شـعرت بأنـه ميكـن حتديـد بعـض . تسلح
هـا، وحتديـد عالقاهتـا ناألش تا بكرا دون اإلرضار  يذها  نة معوما من أجل  جئطة املقرتحة اليت وافقت علهيا ا ن م بنف ت للج

شطة مقرتحة أخرى يات جـدول األعـامل املربطـة . نبأ يع تو يذ  رشوع أن هيدف إىل  بغي  توأضافت أنه  ص مج نفللم تن ي
يا تقا ئابملوضوع دون أن يكون الهنج ا بت أيضا مبقـرتيح ا. ن ملـور شأن ح بـرشوع اجلديـدين الذليـن قـدمهتام األمانـة 

ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكالرباءات واملكل العام، وا ملف ن ل توجـه . مل يا ا بـد لوأيـدت  ئ م
تكل  رشوعاتلالعام  يد نطاق ملا بغي عدم  تقي، لكهنا أشارت إىل أنه  رشوعاتين بعد إماكيـة ملا يـث  ها  ن وهد تحب تـسف

يةلا ية الفكرية وا ياق ا رشوعات تعاوية قد تكون وجهية للغاية يف  يهنا أو  مننظر يف ممارسات  سـ ن م لتبع ومـضت . مللك
تـصاد غـري  يـة الفكريـة والا توســمي، مـن هجـة، وا يـة الفكريـة وا شأن ا شة  نا قاجملموعة قائةل إن ورقيت ا مللك لمللك بـ ق مل

يدا عـن آاثر ا يال  تا  مللالرمسي، من هجة أخرى، قد مف تني عـىل حتلم تني احلـا نـك ا تعلقـة  مسيـة الفكريـة ا ي لقـضمل ي بتك
ية نا بدلان ا ممعظم ا ل نظـور . ل شة رمبـا جـرى أساسـا مـن خـالل مـن  نا يل يف ورقـيت ا تح ملكهنا الحظت أن ا قـ مل ل ل

ية الفكرية وحاميهتا مللكالاتفاع اب شموية، . ن سامن اب توازتني و تني أن تكوان  لوأضافت اجملموعة أنه لو أريد للور لـ تـ تن م ق
يـة املقـابةل يات جدول أعـامل ا تو بقا  ية و نظور ا يد معاجلة القضااي من  منلاكن من ا ص ل ط تمن لت ل م  موعـةتوناولـت اجمل. ملف

توجـه اإلمنـايئ يف  ية وا شفا يـة احلفـاظ عـىل ا شأن مواطن املرونة فأكدت عـىل أ بل املقرتحة  لبرامج العمل ا لـ مه فب ملق
بو للمرونة يية تعزيز الو ية القامئة عىل وأكدت جمددا عىل أن. معل رشوعاتملهنج ا يـة ملا معل جانـب واحـد فقـط مـن 

نظـر إلهيـا عـىل أهنـا غايـة يف حـد ذاهتـا بغي عدم ا ية، و يات جدول أعامل ا ليذ تو من نص ينف لت يـة . ت نـة ا بغـي  نو ملعللج ين
شجع ادلول األعــضاء عــىل وضــع مقرتحــات  ــة أن  ــة الفكري ي ــة وا ي ــاب ت مللكمن سد مــرشوعاتلت يــث  ها  ــد جتــ وتق حب مي

رشو ها الطلبعاتملا ية اليت يو بو ا ساعدة الو يعة  هج  ن ي م لتقب يوية . ط نغالديش يقول إن اجملموعة اآل ســومىض وفد  ب
رشوعني الذليـن أقـرا والذليـن اقرتحـهتام  تقـدم احملـرز يف ا تظام عـن ا تجدة اب ملـتقد أيضا أن تقدمي معلومات  ل ن سـ متع
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ْهورية كوراي يف األصل من شأنه أن حيفز ادلول األعضاء إىل َ تطلع إىل اإلصدار .  تقدمي مقرتحاتمج توأضافت أهنا 
بل من  ية بإعـدادها، وكـذكل ملقا بو هجة خار هورية كوراي لكفت الو ية الفكرية يف  تصادايت ا جدراسة عن ا مج مللك يق

بيك معـال  بو ا ية الفكرية عىل موقع الو ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت ا شـما جرى مؤخرا من إطالق قاعدة  ي ن مل لب مللك لتق
تو يةلاب سة من جدول أعامل ا منية اخلا م ياانت جيب أن تكون أمشل مـن . لتص يوية أن قاعدة ا بوترى اجملموعة اآل لسـ

تعامل رس لال سـيث املعلومات املقدمة وأ ي ساء عـن. ح ملوتطلع إىل عرض ا يـاانت وقاعـدة ت لب طـرق تـصفح قاعـدة ا
شاريني تضمن قامئة اخلرباء الا ياانت اليت  تا ت سب تعراض توتطلع اجملموعـة أيـ. ل ســضا، كـام جـاء سـابقا، إىل تقريـر الا

يـة الفكريـة يـة وا يـة اب نـة ا يه ا بو اذلي وافقت  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا تقل  مللكاخلاريج ا من ن للج عل ي ن للم لتسـ ملع . لتقمل
يـة يف  نظمي مؤمتر دويل عن إدمـاج ا ها  تام الاسزتادة من املعلومات من األمانة عن  منوتود اجملموعة يف ا ت لتخل ل خطط

نةجم تني الرا ية لفرتة ا ية الفكرية، وفق ما جاء يف ويقة الربانمج واملزيا نع القرارات اخلاصة اب هال  ن ث نص  . لسـمللك

يك ابمس  .28 ية والاكرييبملكسـوحتدث وفد ا ئ فأعرب عن رسوره بأن يـرى الـريس يـرأس تينمجموعة بدلان أمرياك الال
نطقـة ها أولويـة  تيس  نة اليت  للمجمددا اجامتع ا معلللج نـاء اذلي سـلكه . يك سكل ا بوشـكر الوفـد الـريس عـىل ا لملـ ئ

سابقة نة ا نقاشات يف دورة ا يه ا لتو للج ل تعـاون مـع الـريس يف . جل بـة يف ا تعدة ورا ئومىض قائال إن اجملموعة  ل غ مسـ
بوع، ومقدرة لألمانة عىل وضع  ناء األ ّأ سـ متدة الواردة يف جدول مرشوعاتث يات ا تو يذ ا ملع وإعداد دراسات  ص ل لتنف

يقات ادلول األعضاءأعامل ا يث أدرجت  تعلية  حمن ئـات . لت يق سـلمي مـع  يق  برية  ية  يوتويل اجملموعة أ سـ ك همه تن لتحق
يـة يـذ جـدول أعـامل ا تعلـق  يغ مـا اكن األمـر  يمي وا همة األخرى يف جمال الرصد وا بو ا منالو ي بل لتي نف تق بتمل لت والحـظ . ل

يـذ جـدول أعـام تحدايت اليت يصطدم هبـا  تنفالوفد أن أحد أكرب ا يـة إدراج هـذا اجلـدول يف بـرانمج معـل ل لتمنل ا
بو العادي يق تكـون فعـاةل ومتكـن ادلول . يالو يـة  شاء آ تحقق تقدم يف هذه ادلورة يف إ هو يأمل أن  سـذلا،  ل نـ تنـي ف

شطة  يـة بواسـطة أ يـذ جـدول أعـامل ا تقـدم احملـرز يف  بو مـن أن تكـون دامئـا عـىل عـمل اب نـاألعضاء يف الو من ل لتي تنف
رسيع وأشار إىل. ملموسة يد أهنا ترى مـن الـالزم  نة؛  بريا قد حتقق يف معل ا تـ أن اجملموعة تعرتف بأن تقدما  ب للج ك

يد العاملي يذي عىل ا لصعالعمل ا يـذ . لتنف ثـل  هـا يك  بغـي لـدلول األعـضاء أن تواصـل  تـأىت ذكل،  نفولـيك  معل تن مي يي
يـث ال يظـل جمـرد معـل مؤقـت بو اجلاري  يا من معل الو شطهتا جزءا  حبأ ي تـام إىل أن . حقيقن خلوأشـار الوفـد يف ا

يـذ  ية واإلنصاف يف  شفا يوي ضامن ا نفاجملموعة ترى من ا تف ل رشوعاتحل يـث ملـا نـة سـواء مـن  ثقـة عـن ا ح ا للجب ملن
تعمةل ية ا يدة أو املزيا بدلان ا يار ا سـا ن ل ملت سـتف  .ملخ

سري عقد ادلو .29 ها الريس واألمانة  هود اليت بذ لتيوأعرب وفد الصني عن جزيل شكره عىل ا ئ ل نـع . رةجل مقتوقـال إنـه 
يـا تحقق تقدما إجيا مية،  يادة الريس ا ببأن ادلورة، يف ظل  سـ حلك ئ يـة اكن حمـل . ق لتمنوأشـار إىل أن جـدول أعـامل ا

نذ عام  بو  شاورات يف الو منقاش و ي يـع . 2004م ها، مسح الـصدق اذلي حتـىل بـه ا ية بأ مجلويف خالل تكل ا مكللعمل
يـذوالهنج اجلامع اذلي انهتجوه بإحراز تقدم لتنف ملموس ورسيع خطـى ا يـا، جـد . ت مواكنـت الـصني، بـصفهتا بـدلا ان

تقدم احملرز عـىل غـرار بـدلان أخـرى لرسورة اب هـود . م يـع ادلول األعـضاء فهيـا عـىل ا بـو و جلوأشـاد الوفـد ابلو جبم ي
يق تـكل الغايـة يل  بذوةل يف  حتقا سب بـرية الـيت أوالهـا . مل يـة ا خشـوشـكر ابخلـصوص املـدير العـام عـىل األ صيا لكمه

ية ابملعلومات لـدلورة، األمـر اذلي  ته إلعداد الواثئق ا بري اذلي بذ هد ا ية، واألمانة عىل ا نجلدول أعامل ا ل لغمن لك جل لت
شات نا يع ا نا  قوفر أساسا  مل مجل سادسة وفرت واثئـق . مكي لومما جيدر ابذلكر خاصة، يف نظر الوفد، هو أن ادلورة ا

ست؛ وقـد وفـر ذكل  ية ا ليع اللغات الر مس شة جبم نا شارك يف  يـع ادلول األعـضاء بـأن  يـدا مسـح  قـأساسـا  تـ ممجل ج
شة معمقة نا نود  قا مب ية . ل ية، ويه أيـضا  نا بدلان ا ية إحدى أمه القضااي اليت تواجه ا قـضوغين عن القول إن ا ل ل ممن لت

تحـدة علهيـا اه يـع واكالت األمم ا يـة ركـزت  ية  متـع ادلويل، و يـع أعـضاء ا ثري خماوف  ية  ملر مج معل قـض مج ت جملسـ . امتهمـائي
توى عـن األهـداف اإلمن ناء املؤمتر الريع ا بدلان الحظت أ يع ا سـوذكر الوفد بأن  ث ل ملـمج ف يـة اذلي عقـد يف ّ يـة لأل لفا ئ

يذ تكل األهـداف2010بمترب س نذ بدء  نرصم  نوايح عىل مدى العقد ا يع ا نف حتقق تقدم يف  تم مل ل غـري أن الوفـد . مج
تـوازان يف يذ هـذه األهـداف مل يكـن  مالحظ أن  تلـف اجملـاالتتنف نـاطق و تلـف ا خم  مل يـدا . خم شوط ال يـزال  بعفا لـ

يـق أهـداف األمم  بارها جـزءا همـام مـن  ية الفكرية، اب يقان من أن حقوق ا حتقيق تكل األهداف والا مللك ت عتتحق س ل
يـف  يا يف إجناز العديد من األهـداف احملـددة، خاصـة عـن طريـق تو ية، تؤدي دورا ر ية لأل تحدة اإلمنا ظا سـ ئ ئيمل لف

يـق شــىت األغـراضالعمل بدلان عـىل  تعزيز قدرات ا يا  نولو حتق واإلبداع وتطوير ا ج لـتك ل ساعي . ل تـرب الوفـد ا ملـوا ع
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ها  بـذ بـو هجـودا خارقـة، دون أدىن شـك،  تلـف بـرامج الو يـة يف  ية إىل إدراج قضااي ا لالرا تم ي خم بـو لتمن لتحقيـق يالو
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا َورس الوفد مالحظة. ئ ّ هودَ سابقة والـيت لهتا اليت بذجل ا نـة ا هـات يف دورات ا يع ا لـ  للج جلمج

تح تعاون الصادق وا نت عىل روح ا ملنفبر ل متر ادلول األعضاء يف امليض قـدما هبـذه الـروح . ه تسـويأمل من مث أن 
سـهتدية  نـة،  يع ا يـث  نـب اخلالفـات  شرتكة و سادسة، إلجيـاد القـوامس ا تعاون، يف ادلورة ا ًوا مـ للج تط حب جت ملـ ل تـسـل

ي يات ا سـبآ يات جـدول أعـامل لتنل تلـف تو يـذ  تقـدم يف  تقـارير، أن  يمي وإعداد ا صـق وإجراءات الرصد وا خم ت نفل تتق ل
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا نا  ية، األمر اذلي يوفر أساسا  لفا ئتحق ي لمن مك نهتج اكلعادة . لت تام إنه  سـيوقال الوفد يف ا خل

تصةل ابمل شة القضااي ا نا شاركة فعاةل يف  ناء وشارك  ملهنجا  ق م ي نظرمب  .لوضوع حمل ا

نـأ الـريس وانئـيب الـريس، ووعـد بـأن  .30 يـق  يا ابمس مجموعـة بـدلان أورواب الوسـطى وا ئوحتدث وفد سـلو ئ ه بلط فن ل في
هـا نة، وأكـد هلـم مواصـةل د معمتر اجملموعة يف الالزتام ابلعمل اجلاري يف إطار ا للج وشـكر الوفـد األمانـة عـىل . تسـ

يـة الواثئق اليت أعدهتا لدلورة، السـامي ورقيت  ية الفكرية وجهرة األدمغة، من هجة، وشأن ا شأن ا شة  نا مللكا بمللك ب ق مل
شأن مواطن املرونة بل  تصاد غري الرمسي، من هجة أخرى، وكذكل برانمج العمل ا بالفكرية والا ملق سن . ق سـتحـوا

ثريا احلصول عىل تقرير مرحيل عن  يـذهامـرشوعاتكالوفد  تعلقـة  يات ا تو يـة وا بتنف جـدول أعـامل ا مل صـ ل .  فـورالتمن
متدت يف  ية اليت ا نة الربانمج واملزيا ية  عوأضاف الوفد أن اجملموعة وافقت عىل تو ن جل يـة "ص شأن آ ية العامة  لا بـ مجلع

ية  تهمرشوعاتنإعداد مزيا ية وأ شط جدول أعامل ا نمن نة" لت نـد . لسـاليت عقدت هذه ا ية عـىل  تو بوقـد نـصت ا صـ ل
بة لفرتة ا2011مؤقت لعام  نا يغة  لسـ  سـ بةلمبص ملقتني ا يـة العامـة األخـرية أن . ن ندة يف ا مجلعوجـاء يف الواليـة ا ملـسـ

ند دامئ من جدول األعامل يق يف إطار  ية ا نة ملكفة مبعاجلة آ با سـ ل يـل . لتنللج ية من هذا ا بواعرتف الوفد مبزية آ لقل
نــة بغــي يف إطــار ا شـهتا كــام  نا ها و للجالــيت جيــب  نقــ م ييل سأةل. تــشك بان مشويــة  مــواقــرتح الوفــد، آخــذا يف ا ل  حلــسـ

سمح  ية بهنج أفقي  ية، أن تأخذ اآل يات جدول أعامل ا يـتو ل من بـات اخلاصـة بـإدارة لتص يـة يف الرت يتفـادي الازدوا تج ب
بو نـه دون . يالو شه وبلغ  متدة ونا يات ا تو يذ ا بغي أن ترصد  يق  ية ا تقد أن آ عومىض يقول إنه  ت ق ت ص ل سـ ل ملعيع نف تن ي لتن

ئات أخرى  ساس ابلعمل اجلوهري اذلي اضطلعت به  يا يـع جلـان همل يـة ابملوضـوع مـا دامـت  بـو  مجاتبعـة للو ن معي
ساوية بو  تالو يـة . مي يق ابلوا يـة ا سام آ يـه رضورة ا بغـي أن يراعـى  قعوأضاف الوفد أنه يف الوقت اذلي  سـ ل لتنـتـ ف ين

ياديـة  بـو مـن مـداوالهتا الا ئـات الو بغي أيضا أال حتول مركز اهامتم  ية،  شفا ية والكفاءة وا تواملرونة والفعا ي ي ل عل ه ِّ ن يف
يـة العامـة ها إىل ا تقارير أو تر ية ا تعمل هبا اآل بغي أن  ية عن الطريقة اليت  شات إجرا نا مجلعإىل  ل ل سـ ئ فعق ن تم بغـي . ي ينو

يـة بـو ا ئـات الو يـة الفكريـة و يـة وا يـة اب نة ا هل معل ا نأن  ي ي من ن ملعللج ه مللكملع لتس ئمث أكـد الوفـد جمـددا للـريس أن . ت
نود جدول األع ند من  ته يف معاجلة لك  بشار ب ك هام توقعة و شة ا نا سب توجه ا ناءة،  تكون  معقامل  مل ق مل ح ب  .سـ

نـة  .31 سادسة  بدلان األقل منوا فأعرب عن ابلغ رسوره برتؤس الريس ادلوةل ا بال ابمس مجموعة ا للجوحتدث وفد  لـ ئل ني
تـه وخربتـه  نـف  تـاجئ ملموسـة يف  تحقق  تـه بـأن ادلورة  ية الفكرية، وأعـرب عـن  ية وا ية اب حمكا ك ن ســ من ثقن مللك لت ملع

يا تـه. دتهقو يوأكد الوفد للريس دمع اجملموعة الاكمل لوال بـو عـىل . ئ يوأعـرب أيـضا عـن تقـديره الـصادق ألمانـة الو
يع الواثئق الوجهيـة وعـىل العمـل املـضين اذلي اضـطلعت بـه تـه يف أن . مجإعدادها  غبوأعـرب ابخلـصوص عـن ر

ث لسجل تقدير اجملموعة لألمني العام عىل الزتامه ا تعابتَّي متر  ل وا بدلان األقل منوا وحاميهتاملسـ وأعرب . لزيز مصاحل ا
يـة الفكريـة ساع األشطة يف جمال ا مللكالوفد عن رسوره أن يرى ا ن يـادة املـدير العـام، . ت بـو،  بقوأشـار إىل أن الو ي

تطاعت إطالق  يـا وتكـوين كفاءاهتـامرشوعاتسـا نولو بدلان األقل منوا عىل ا سري حصول ا ج ابرزة  لتك لت ي ومـن . ل
ثةل عىل  تطـوير واإلبـداع، واحلـصول عـىل املعلومـات عـن الـرباءات مرشوعاتذكل ماأل بحـث وا ل الوصول إىل ا ل

ــا  ي نولو بة يف جمــال ا نا يــة ا يــة وا تعامل املعلومــات ا تخصــصة، وتكــوين الكفــاءات يف جمــال ا جا لتك ســـتق مل لعلم ن ســـ لمل
منوية حمددة تحدايت  بارها حال  تاب ل رشوعاتوقد انطلقت تـكل . عت بدلان 2010 و2009 يف عـايم ملـا ساعدة ا لـ  ملـ

يا نولو ية جماان يف قطاع ا ية من أجل ا ية وا جاألقل منوا عىل احلصول عىل املعلومات ا لتك منتق ن لتلعلم وأعـرب الوفـد . ل
رشية ونـاء  تكوين كفاءاهتا ا بدلان األقل منوا  توى ادلمع املقدم  سني  يواصل  ته بأن املدير العام  بعن  بـ ل لل سـ حت لسـ م ثق

تة ية وأ متقدراهتا املؤ بةلسسـ نوات ا يـة الفكريـة يف ا ملقـ نظام ا تقـدم املطـرد اذلي حتققـه . لـسـمللك لوأشـار أيـضا إىل ا
يعي ية يف إطار هنجه املوا ية ابملزيد من الفعا يات جدول أعامل ا يذ تو بو  ضالو ل من ص لتي غري أنه أعرب عن حـذره . لتنف

بدل ية، وابخلصوص حاجـة ا نا بدلان ا بات ا بب  تقدم احملرز،  لـمن أن ا ل ل تطل مل مس ان األقـل منـوا امللحـة إىل تطـوير ب
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نوات القادمــة  يــا وأنــه ال بــد مــن تقــدمي املزيــد مــن ادلمع امللمــوس يف ا يــة الفكريــة، مل يكــن اك هــا  لــسـقطا ف للملك ع
يـة الفكريـة دلهيـا تـة نظـام ا ية وأ رشية وناء قـدراهتا املؤ مللكساعدهتا عىل تكوين كفاءاهتا ا مت سـ ب ب سـمل واقـرتح الوفـد . ل

رشوعاتمئ عىل جتاوز الهنج القا يهتـا ملا سني  بدلان األقـل منـوا قـصد  يويـة  سوية مواطن الضعف ا ن فقط  بن حتـل للـ لبت
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكا رسعة عـىل أهنـا قطـاع أسـايس عـىل . لتحت ناعة املعرفة برزت  بـوأضاف أنه يرى أن  ص

يـ شاء  ية الفكرية مربط ارباطا ويقـا بإ يد العاملي، وأن تطوير ا نا بمللك نـ ث ت ت يـة للمعرفـة واملعلومـاتلصع ورحـب . حتتة 
يـة يف جـدول األعـامل يـة الفكريـة وا لتمنالوفد يف هذا الصدد ابقـرتاح الربازيـل إدراج ا بدلان . مللك لـوأشـار إىل أن ا

ية الفكرية تخلفة جدا يف تطوير قطاع ا مللكاألقل منوا  يـة الفكريـة قـادرة عـىل أن تـؤدي . م تقـد أن ا مللكوقال إنه  يع
تصاد القامئ عىل املعرفةدورا همام يف  ية والا ية ا قمجمل  من بدلان . لتمعل لـوعىل هـذا، أضـاف الوفـد، جيـب أن تركـز ا

يـة  تعـاظم  تفادة من ادلور ا توازن لال ية الفكرية سلمي و تحداث نظام  للملكاألقل منوا تركزيا أكرب عىل ا م ملللملك سـ سـ
ية ية والاجامت نولو ية ا تصاد وا عالفكرية يف الا جمن تك لق هـا بـذكلغري أن. لت سمح  يـة ال  يـة واملا ل حش مواردهـا ا يـ ل . لتقن

بدلان األقـل منـوا بواسـطة  بـريا يف دمع ا هاما  هام إ بو قادرة عىل اإل تقاده أيضا يف أن الو لـوأعرب الوفد عن ا ك ي سع س
ــاءات ــة وتكــوين الكف ي ساعدة ا نا ــ ــل . لتقمل رشوع عــن نق ــرتح ا شة مق نا متر يف  ــوأشــار إىل أن ادلورة  مل ــ ق م ــسـ ست

يــا، نولو جا رشوع رمغ لتك يــع مكــوانت ا شأن  توصــل إىل توافــق يف اآلراء  ملــ لكــن قــد يكــون مــن الــصعب ا مج بــ ل
ية تا يحات ا لا ملت رشوع . لتنق يـة ا بب أ تفـق علهيـا  رشوع ا بكرة ملكوانت ا ملـيد أن الوفد يؤيد جين الامثر ا مه مل ملـ مل بـسب

يق فقال إن اجملموعة تفت الوفد إىللوا. للبدلان األقل منوا خاصة ية ا سـ آ يـة العامـة وإهنـا لتنل ية عن قـرار ا مجلعرا ض
يـذ  يـة العامـة عـن  تقـارير إىل ا بـه ا يـة مبو بـو ا يـع جلـان الو ياري تقـدم  يد وضع هنج  نفتقد من ا ج تملف مجلع ل ن ي مج مع ملعتع

ها ية و يات جدول أعامل ا تعمميتو من شرتك . لتص تعد للعمل من أجل إجيـاد هـذا الـوعي ا ملـومىض الوفد يقول إنه  مسـ
بدلان األقـل منـوا يف عـام و. يف هذا املضامر نة إىل اإلعالن الوزاري  باه ا للـلفت ا للج بـو 2009نت شأن قـضااي الو ي  بـ

شاء  يـذ اإلعـالن، وإ نوي عـن  بدلان األقـل منـوا، ويه تقـدمي تقريـر  يد مهنا ا يات هممة  نـاذلي تضمن تو ســ ل نفص تتف
بدلان األقـل منـوا  بة خاصـة اب شاء  بدلان منوا، وإ تامئين ألقل ا لـندوق ا شـع نـ ل رشية سص بـتمـد مبـا يكفـي مـن مـوارد  ُ

بدلان األقـل منـوا تقلني خاصـني اب ية  تحداث برانمج ومزيا ية، وا لـوما سـ ن سـ متر . مل تـسـوأعـرب الوفـد عـن أمـهل أن 
هور القادمـة يذ اإلعـالن يف ا شاألمانة يف العمل من أجل  لـنف تة . ت بول برتيـا، يف أقـل مـن  يعقد يف إ ســو ك ن سـطســ ُ

تحدة الرابع هر، مؤمتر األمم ا ملأ بدلان األقل منواش شأن ا ل  بدلان األقـل . ب للـوأضاف الوفد أن هذا الاجامتع همم جدا 
يـة بدلان األقـل منـوا يف جمـال ا تطلعات ا يفرد  منمنوا، ذكل أنه يعقد مرة يف لك عقد من الزمن، و ل ل لتسـ يكون . ُ ســو

نظامت دوية أخرى تحدة و بريا لألمم ا لرهاان  مل ية . مك نخرط يف ا لعملوقال الوفد إنه  تحضريية للمؤمتر اذلي هيـدف م لا
سل ثالـث أو بـرانمج معـل برو يات املؤمتر ا تو يذ  نرصم من  يمي ما أجنز يف العقد ا كـإىل  ل ص ل نفمل تتق بونـاء عـىل ذكل . ِ

مثر بعـض احللـول  بال إن املؤمتر الرابع  تغري، قال وفد  تصادي والاجامتعي ا ياق الا نظر إىل ا يمي، واب سيُا ي ق نتق مل سـ لل ل
بدلان األقل منواامللموسة هبدف ال تخلف يف ا لقضاء عىل الفقر وماكحفة ا يـذ يف . ل توضع تكل احللول موضع ا لتنفو سـ

بدلان )2020-2011(العقد القادم  تقرتح مجموعـة ا ية الفكرية يف هـذا الـصدد حاسـام، و يكون دور ا لـ، و ســ مللكسـ
ية نشطةاألقل منوا عىل املؤمتر بعض األ همة جدا يف جمال ا هامات ا مللك واإل مل بوس تعاون مع الو يالفكرية، اب وحـض . ل

ياق عـن تقـديره  شطة، معـراب يف ذكل ا يـذ تـكل األ ئـة تفـيض إىل  يع ادلول األعضاء عىل إجياد  سـالوفد  نـ لـمج نف تي ب
بدلان األقـل منـوا  شأن ا توى إلعداد املؤمتر الرابع  يع ا تدى ر بو خاصة وللمدير العام عىل عقد  لالصادق للو ب سـ ن ملي ف م

سمرب 14 و13يف  بدلان األقـل منـوا . 2010ي د يد مهنـا ا بو اليت ميكن أن  شطة الو يحدد ذكل املؤمتر أ لـو ي ن تـسـتفسـ
بدلان األقل منوا اليت عقدت يف  ثالثة  ية ا تلقاة من الاجامتعات اإل هامات ا نادا إىل اإل بل، ا لليف العقد ا ل مي قلمل س ت سملق

ندا وبنن ونغالديش بأو نظمي . غ متس الوفد دمع ادلول األعضاء  جلو لت ية خمصـصة يف إطـار املـؤمتر سـيل ضـيعسة موا
بدلان األقـل منـوا تفع هبا ا بو اليت ميكن أن  شطة الو بدلان األقل منوا قصد اعامتد أ لـالرابع  ي ن تطلـع . تنلل يوأضـاف أنـه 

شرتكة يق تكل األهداف ا يع اجملموعات  تعاون مع  ملإىل ا مج  .لتحقل

ية فأكد .32 ساعدة الـريس لتمنوحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا نـة و ئ الزتام اجملموعة الصارم بعمل ا مبـ للج
سة ثلام فعلـت يف أبريـل يف ادلورة اخلا مـعىل إدارة دورة انحجة أخرى  ّوذكـر الوفـد بـأن مجموعـة جـدول أعـامل . م

هر تة أ ية الفكرية وبأنـه مـىض عـىل ذكل  ية وا ية اب نة ا سة  ئت يف ادلورة اخلا ية أ شـا مللك ســش من ن للج م تمن لت ملعل وقـد . ن
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يـة بـني مس يق إ ئـة  يد ملهئا فراغا وأن مثة ابلفعـل حاجـة إىل  تأ ية عىل مدى تكل الفرتة  ميحت جتربهتا ا سـ ي ك ب قلن نـ ه تلغ
نحى اإلمنايئ ها ذي ا ية ملواصةل  نا بدلان ا ملا ل هنجل بـو ابخلـصوص، وإدراج جـدول  م يـة الفكريـة يف الو ييف جمـال ا مللك

بو يع جماالت معل الو ية يف  يأعامل ا مج نـاء وأكد ال. لتمن مترار يف أداء دور  يـد عـىل الا بوفد من جديد عزمه الو ســط
هامات واملقرتحـات  بحـوث واإل شطة وضـع املعـايري وتقـدمي ا شاركة الفـاعةل يف أ بو اب نقاش يف الو سـيف مجمل ا ل نـ ملـ ي ل

تضاء ند الا سائل  قشأن شـىت ا ع مل يـة الـيت . ب ية جملموعة جـدول أعـامل ا تو بادئ ا منوأكدت من جديد أيضا ا جهي ل لتمل
نة سة  يا يف ادلورة اخلا ثور علهيا يف الويقة اليت قدمهتا ر للجميكن ا م مس ث يس . لع تاح اجملموعة،  بادئ ا لـومن تكل ا نف مل

بدلان  يـع ا شمل  يع عـضوية اجملموعـة  تو بو وآحاد األعضاء فقط، بل  يع مجموعات الو لـبارشة احلوار مع  مج تـ سـ ل ي مج لمل
يد برانمج اجملموعة أيضا ئت. ياليت ترى تأ يةل دامئـة نشوقد أ بـو، وو هد الو نرصا دامئـا يف  تكون  ســ اجملموعة  ي ع مـشل

توصل إىل توافق يف اآلراء ثغرات وا لساعد عىل سد ا ل يدة اليت خلصت إلهيـا . ت يجة األمه الو حوأشار الوفد إىل ا لنت
تفـا نفد ا تقـارير، اذلي ا يـمي وإعـداد ا يق وإجـراءات الرصـد وا يات ا نة، ويه إقرار آ لدورة ا ل سـ ل تللج سـتق ل وض لتنـ

سابقة أيـضا سب، بـل يف ادلورات ا سة  يس يف ادلورة اخلا نة،  ثريا من وقت ا لـشأنه  حف م للج ك وقـال الوفـد إن . لب
يـذ ية موضع ا شأن أفضل طريقة لوضع اآل ية  مثرة يف ادلورة احلا شة  نا تعدة إلجراء  نفاجملموعة  لتم ل ب ل ق مسـ وأضـاف . م

تقريـرين املقـدمني يف إطـار ا بأنه يود شكر األمانـة عـىل ا تني 5نـد لل نان الـو ثيق مـن جـدول األعـامل الذليـن  يتـضم
CDIP/6/2  وCDIP/6/3 . شاملني واملفـصلني تقريـرين ا نـك ا بذول يف ذ بري ا هد ا لـوعرب عن تقديره  ل ي مل لك للج

ية يات جدول أعامل ا يذ تو بو قصد  شطة الو بدوان أهنام مشال لك أ منوالذلين  ص ي ن لتي بـار . تنف عتوأضـاف أنـه ميكـن ا
ئـات تنوع اجملاالت ا بارشهـا  بـادرات  تني، علام بـأن تـكل ا تا الو بادرات املذكورة يف  يشديد، وكرثة عدد ا ت مل لك مل هل ثيق

يح بو، بأهنا إشارة إىل أن األمور سائرة يف الاجتاه ا لصحعدة يف الو هرا أيـضا . ي تقريرين أ ظومىض الوفد يقول إن ا ل
يات جـدول أ بـرية إلدمـاج تو بـذالن هجـودا  بو وأعضاءها  صـأن الو ك ي ئـات ي يـع  يـة يف معـل  يعـامل ا مج همن بـولت . يالو

تقـدم يف  يح وأن من املقطوع به حتقق بعـض ا لوأضاف أن من املعقول القول إن مثة حتراك شامال يف الاجتاه ا لصح
ية يذ الفعيل جلدول أعامل ا لتمنا بـا يف . لتنف بغـي وضـع الغـرور جا يقـي، لكـن  نوقال الوفد إنه يرى أن مـا أجنـز  ن يحق

ن نوات عىل اعـامتد جـدول أعـامل . ةهاملرحةل الرا تاجئ اليت حتققت حىت اآلن، بعد ميض ثالث  سـوأشار إىل أن ا لن
يــة  يات جــدول أعــامل ا يــذ تو ثةل يف  يــة املعقــدة ا تاج مفــاده أن ا بغــي أال تقــود إىل ا يــة،  منا صــ متــ لعمل تمن مل لت نفل ن تن ت ســـي

بو قد انهتت يري يف الو يع ثقافة ا يو تغ لشج يدا؛ وا. ت شوط ال يزال  بعفا يـهتام، ل مهتقريران الذلان أعدهتام األمانة، عـىل أ ل
نوعي يل ا تح لتقران إىل ا ل ل هاما أو . يف تقريرين ال يعـدو كونـه إ هدف من ا يب، فإن ا سـوإذا مل يكن يف األمر أي  لل ع

ها نا نة  ية معروضة عىل ا قشمعلومات أسا ت للج ية تظـل تقـع عـىل عـاتق . لسـ سؤو يدان للغايـة، لكـن ا هام  لذلا،  ملـ مف ف
يةادلول ا يذ جدول أعامل ا يل نوعي  منألعضاء إلجراء  لتحتل شة مـا يـيل عـىل . لتنف نا يـل  تح شمل ا بغي أن  قـو ل ل ميـ ين

تدالل سـيل الا يات اليت نفذت؛ ) 1: (سب تو صآاثر ا يات؛ ) 2(ل تو يذ الفعيل  ية اليت تعرتض ا بات ا صا لل نف بق تلعق لت مل
شطة وضع املعايري) 3( ية يف أ نالطريقة اليت يدرج هبا بعد ا لتمن ُ يـذ .  اجلاريةَ يـد  يـل نـوعي  نفوال ميكن إجراء  لتج حتل

تام نة ا ية إال ابخنراط أعضاء ا لجدول أعامل ا للج بـري عـن . لتمن سقي اجملموعة من مواصةل ا هم إذن متكني  تعمن ا لن م مل
ية سأةل، وكذكل الوفود الو نآراهئم يف ا يـاانت عامـة. طمل تاح هلم فرصة اإلدالء  بغي أيضا أن  بو بن  وأضـاف الوفـد. تي

نفصةل عـىل لك ويقـة تعـرض لدلراسـة، وذكل يف إطـار  يقات  ية أن تقدم  بغي جملموعة جدول أعامل ا ثأنه  تعل ممن لتن ي
ند  نـون .  من جدول األعـامل6لبا رشوع وفـد مـرص ا يـة، دمع مقـرتح  ملعغـري أن اجملموعـة تـود، يف املـرحةل احلا مـ ل
يـة فــامي بــني " يــة الفكريــة وا تعــاون يف جمــال ا منتعزيـز ا لتل بدلان األقــل منــوامللك يــة وا نا بدلان ا لـا ل واملقــصود مــن ". ملــ

ية  يات جدول أعامل ا يذ تو رشوع  منا ص لتمل وأعرب الوفد عـن رسوره بـأن . 32 و25 و19 و13 و11 و10 و1تنف
هـم  يـع األعـضاء عـىل تقـدمي د شجع  هو  رشوع تقدمه دوةل عضو، خاصة أنه بدل انم؛ ومن مث  معيرى مقرتح  مجف يـ م

سعى إ يـرشوع اذلي  يـةللم يـة الفكريـة وا نـوب يف جمـال ا تعـاون بـني بـدلان ا يخ ا منىل تر جل ل لتســ ّوذكـر الوفـد . مللك
تني  بـو لفـرتة ا ية الو لـسـنالاجامتع بأن برانمج ومزيا ي يق 2011 و2010ن بة  تعلـق  بـاب ا تـضمن، يف ا سـ  شع مل ل نـي تبـ

بـري عـن  نظـمي مـؤمتر دويل  ية، إشارة إىل  كجدول أعامل ا ت يـة دلىمراعـاةلتمن سأةل ا من  يـة لتمـ ياسـات ا مللك وضـع  سـ
شة موعـد انعقـاد املـؤمتر وماكنـه، واألمه مـن ذكل . الفكرية نا رشوع يف  قـواسرتسل الوفـد قـائال إنـه آن أوان ا ملـ

تطلب إجـراء . جدول أعامهل ية واملفصةل اليت  تحضريية املوضو يدعو إىل إعداد األعامل ا توقال الوفد إن املؤمتر  ع ل سـ
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ية فائقة،  ية ذات نو عدراسات أسا تـصوب عقـد املـؤمتر يف بـدل انمسـ واقـرتح أن . ملسـوأملح إىل أنه رمبـا اكن مـن ا
يـة  شاورات غـري ر يـف  تحضري للمؤمتر، وأن تعقـد يف  ية ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا مستوىل ا مـ ن ل معل من ن للج جت ُ مللك لت ملع

ية نة  بةل  بل ادلورة ا بغمدهتا يوم واحد  للج ملق شة املوضـوع ق نا قـبـدء  يـاان ئوشـكر الوفـد الـري. م بس وقـال إن دليـه 
يه ابمس الربازيل الحقا بعد إذنه يا  يلقو  .طن

تـه يف أن  .33 نة، وأعرب عن  ثقوحتدث وفد ُعامن ابمس اجملموعة العرية فأشاد بداية ابلريس عىل همارته يف إدارة ا للجئ ب
نة متم والية ا ية جدا، األمر اذلي  تاجئ إجيا يق  تؤدي إىل  ها  بذ هود اليت  للجا ب ن سـ يي حتق ل بـو وشك. جل ير الوفـد أمانـة الو

يدا ســتعدادات الـيت وشكر األمانة واملدير العام أيـضا عـىل الا. جبرئاسة املدير العام عىل إعدادها ادلورة إعدادا 
يةاختذاها يات جدول أعامل ا يذ تو من  لتص يـة إىل مقـرتح . لتنف بوأضاف الوفـد أن اجملموعـة العريـة نظـرت بعـني إجيا ب

تظر  يق وأهنا  ية ا نفآ تن ت سـ يـذا فعـاال وشـفافالتنل يـة  تنفيـذ اآل نـة للمقرتحـات الـيت قـدمهتا دول . ل للجورحـب بـدمع ا
ية ية بفعا يذ جدول أعامل ا ساعد عىل  لأعضاء عدة، وجشع هذه األخرية عىل تقدمي أي مقرتح  من لتي ومـىض قـائال . تنف

يـة الفك تعـاون يف جمـال ا شأن تعزيـز ا ته مـرص  رشوع اذلي قد تدمع ا مللكإن اجملموعة  لم بـ مل يـة فـامي بـني سـ لتمنريـة وا
ية يف هذه ادلورة ناقش بفعا بدلان األقل منوا، وأعرب عن أمهل أن  ية وا نا بدلان ا لا ي ل ل َل يق . م تطلع إىل  حتقوقال إنه  ي

ية بتاجئ إجيا  .ن

بـو عـىل الواثئـق الـيت  .34 شكر أمانـة الو رشين  بعة وا ياك ابمس الاحتاد األورويب وأعـضائه ا يوحتدث وفد  فـ لعـ سـ لـبلج
نةأعدهتا دلورة رشوع . للج ا متةل  ملـوأضاف أن الاحتاد األورويب يود اإلفصاح عن الرأي القائل إن الاجتاهات ا حملـ

نظامت دويـة  بـو أو  ئـات أخـرى اتبعـة للو نـب تكـرار معـل  سعى إىل  بل، أن  بغي، يف ا نة  لا ي ي جت تـ مـللج تق هن ملـسـ ي
تحدة ية ابملوضوع اتبعة لألمم ا ئات أخرى  ملأخرى، مبا فهيا  ن معي يقـات حمـددة عـن واثئـق ويـود الو. ه تعلفـد تقـدمي 

بوع يـة العامـة األخـرية . سـأخرى يف وقت الحق من األ تقـدير إقـرار ا مجلعوأضـاف أن الاحتـاد األورويب الحـظ  ب
ية  ية إلعداد مزيا ية، آ نة الربانمج واملزيا ية من  ناء عىل تو بو،  نللو ل ن جل ص ب يـة مرشوعاتي شطة جدول أعـامل ا من وأ لتن

تاكمـل للفـرتة 2011ثل يف حل مؤقت لعام يمتابنهتاج هنج تدرجيي  وقـد اكن ذكل اإلقـرار . 2013-2012م وحـل 
تقـارير،  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا شأن آ نة  ليدا يف إكامل القرار يف ادلورة األخرية  سـ ل ب تقللج لمف لتن

بو ية العامة األخرية للو متدته ا يذكل القرار اذلي ا مجلع يدة حتديـدا ألن مـن شـأهنا وأضاف الوفد أن تكل اآل. ع مفية  ل
بو مبعزل عن غريها، وتكرار معل اضـطلع بـه يف مـاكن آخـر،  ية من جلان الو نة  يه لك  ُتفادي وضع تعمل  ي ن معجل ف

بل  ية من  ية إضا قوحتايش الزتامات ما ف بـول شة . يالو نا تطلـع إىل  قـواسرتسـل الوفـد قـائال إن الاحتـاد األورويب  مي
نة مرة  يق يف ا ية ا للجآ سـ ية إلحـداها عـىل األخـرىلتنل ساوية وأنه ال أ بو  سـبقأخرى، وأكد جمددا أن جلان الو تم . ي

شاركة فعـاةل ونـاءة  شاركة  تعد  نة أهداف واليهتا،  يق ا بوقال الوفد إن الاحتاد األورويب، يف أفق  مـ للمـ سـ مللج حتق
نود جدول األعامل يع  شأن  شات القادمة  نا بيف ا مج ب ق  .مل

تخا .35 نأ وفد مرص الريس عىل ا نو همـة ئه نـة ا ساعة يف تـكل ا ملبه، وأشاد ابلعمل امللحوظ اذلي اضطلع به حىت ا للج ل
سامه يف إجناح ادلورة هود اليت  تجدا، وأيد ا تـب ادلويل عـىل . جل ملكوأضاف أنه يود شكر انئيب الريس وكـذكل ا ئ

هود اليت بذلوها إلعداد واثئق ادلورة يان اذلي أدلت به أنغوال ابمس اجمل. جلا يـان لبوأيد أيضا ا يـة، وا لبموعـة األفر يق
يـان اذلي أدلـت بـه الربازيـل ابمس مجموعـة جـدول أعـامل  نة عامن ابمس اجملموعـة العريـة، وا باذلي أدلت به  ب لسلط

ية ثالث. لتمنا يع األولوايت اليت عرضهتا اجملموعات ا لوأضاف أنه بذكل يؤيد الرؤية الواردة يف  ّوذكر الوفد بأن . مج
ت نـة يف أبريـل لاألمني العام قال يف ا سة  يـة يف ادلورة اخلا يـذ جـدول أعـامل ا تقدم احملرز يف  للجقرير عن ا مـ من لتل تنف

يـة "، إن 2010 يـذ جـدول أعـامل ا بـريا يف  هاما  هم إ بغي أن  منلك مقرتح من دوةل من ادلول األعضاء  لتك نف س س تن ي ي
سمح  يـذ مـن طـرف ادلول األعـضاء، األمـر اذلي  لليث يعـزز ا يـ  بـأن تعـاجل رصاحـة  والـربامجمـرشوعاتلتنفحب

يات تو شالكت الواردة يف ا صا ل يـذ جـدول أعـامل ". مل نـه، وهـو أن  تنفوقال وفد مرص إن ذكل أمـر طاملـا دافـع  ع
بغي أن يمت وفقا ملقرتحات ادلول األعضاء ية  ينا رشوع . لتمن مـوأضاف الوفـد أنـه يـود يف هـذا الـصدد تقـدمي ورقـة 

ية الفكري"بعنوان  تعاون يف جمال ا مللكتعزيز ا بدلان األقـل منـوال يـة وا نا بدلان ا ية فامي بني ا لـة وا ل لـ ممن يـذ " لت تغـاء  تنفا ب
يــة  يات جــدول أعــامل ا منتو وقــال الوفــد إن املقــرتح اكن . ت، عــىل الرتيــب32 و23 و19 و13 و11 و10 و1لتصــ
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نوات بدلان األقـل منـوا يف ا يـة وا نا بدلان ا يت يف ا نافع اليت  يق أقىص حد من ا سـهيدف إىل  لـ ل لـ ن لـمل م يةل ُجحتق لقلـ ا
ية ية الفكرية يف أغراض ا سخري ا ية دلى  مناملا ت لتض تعلقواكن األ. مللك بـار اخلـصائص يمر  هارات تأخذ بعني الا عت  مب

ياجاهتا ية وا بدلان ا ية  تصادية والاجامت تالا ن لل حع ملع يـا،. ق نـوب  ناث تعـاون بـني بـدلان ا ياق ا رشوع يف  جلاكن ا ل ســ ملـ
تعاون ادلويل باره أحد أمه اجتاهات ا لاب ميـة مـضافة عت رشوع ألنـه يـضفي  ق، ودعا الوفد ادلول األعضاء إىل دمع ا مل

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ياجات ا ية ا ية و يذ أهداف جدول أعامل ا بدلان عىل  لويقدر ا ل ل ت ب من مل حنف تلت لت ْ وأشـار . ُ
رشوع حظـي حـىت اآلن بـدمع قـوي مـن بـدلان اجملمو تقـدير يف ذكل الـصدد إىل أن ا ملـثري مـن ا ل يـة بك يقعـة األفر

شة نا رشوع بوصـفه ويقـة  قـواجملموعة العرية، وأوحض أنه طلـب إىل األمانـة أن تـوزع ا للم ث ملـ يـذ . ب لتنفوالحـظ أن ا
نة مـن مث أن تـضع خطـة معـل  بغي  بو، وأنه  ئات الو يع  بق عىل  ية هدف  للجالفعيل جلدول أعامل ا ي ي مج نط ينمن ه ي لت

يث  ية  يات جدول أعامل ا يع تو تيذ  حب من ص تمج لتت نف تعـاون ل تقـارير اب ية؛ وإعـداد ا يمي ابلفعا تابعة والرصد وا لسم ا ل ل لتقمل
يـة يـة الفكريـة وا يع القضااي املربطـة اب ية ابملوضوع؛ ودراسة  تلف األطراف ا منمع  ت مج ن لتخم مللك إهنـا مـن مث واليـة . ملع

شطة  يع أ نشامةل  بو مجل يد. يف ذكل اجملاليالو ية إىل حد  يذ جدول أعامل ا تجاوز  بعو من لتي  جمـرد اعـامتد مقرتحـات تنف
شاط همممرشوعات تقـدم اذلي أحـرز يف ادلورة األخـرية . ن، رمغ أنه  للوأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تقـديره 

تقةل  بغـي أن تكـون أداة  تقارير اليت  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا سـاليت متزيت ابعامتد آ ل سـ مـل نن يتق ل لت
يذ جدول أعامل ا نـة قربـا يف وضـع . لتمنية بكفاءةتنفوفعاةل تفيض إىل  تام عن أمهل أن رشع ا يوعرب الوفد يف ا للج ت خل

ية  .لتكل اآل

بكـر يف جـدول  .36 هامه ا نة وإ ته الفاعةل يف ا شار نة، وشدد عىل  ييل ابلريس عىل إدارته ا ملوأشاد وفد  للج ك م للج سـشـ ئ
ية تو. لتمنأعامل ا تام والفعال  يذ ا للوأضاف أنه يعلق آماال عريضة عىل ا ل ية العامـة، 45صيات الـلتنف مجلع اليت أقرهتا ا

رشوعاتوعىل  ياملا يذها حا ل اليت جيري  نـة . تنف تقدم احملرز يف إطار ا للجوأعرب عن رسوره بأن يالحظ معدل ا ل
تة، وابخلصوص احللول اليت توصل إلهيا إلدراج  نة الفا ّعىل مدى ا ُ ُ ئ يـة يف مرشوعاتلسـ لتمن بـرامج جـدول أعـامل ا

بو ية الو يمزيا يـة يف معـل و. ن تقد أن إدراج جدول أعامل ا منمىض يقول إنه  بـولتيع ية إىل األمـام، يالو ســ خطـوة أسا
يـذ  يـمي ا ية  تقارير، اليت أقرت مؤخرا، تعد أداة ر يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا نفوإن آ تق تتق ل لل ئ سـت ل سـ يل ن ل

يات الـ تو يح  صا لل تحقق يف ادلورة . 45لصح تطرد قائال إنه يأمل أن  يوا سلمي سـ يـذ ا سادسة تقـدم صـوب ا لـا لتنفلـ
ية والكفاءة سم ابلفعا ية عىل حنو  لتكل اآل ت ل نـاء عـن طريـق . يل يع األعـضاء عـىل مواصـةل العمـل ا بوحث الوفد  لمج

تقدم احملـرز يف اجلـزء املوضـوعي  ياهتم، لكن مع اإلبقاء عىل ا سا ياجات األعضاء اآلخرين و تلف ا لمراعاة  سـ ح ت حخم
يا بـو يف اآلونـة األخـرية  أضاف أن جتربـة اجامتعـات اللجـان األخـرى الـيت عقـدتو. ئيسـمن العمل هدفا ر ييف الو

يات الـ تو يذ ا يق تقدم يف  تت أن أمه يشء  صأ ل نف تحق تب ل يـع األعـضاء45ث وشـكر الوفـد يف . مج هـو مراعـاة مـصاحل 
تني  تام األمانة عىل إعداد الواثئق، السـامي الو ثيقا نانCDIP/6/3 وCDIP/6/2خل تني  تضم ا يـة تلل تقـارير املر حل ا ل

يذ  رشوعاتتنفعن  يـذها فـوراملا تعـني  يات اليت  تو تقرير املرحيل عن ا ساعة، وكذكل ا تنف اليت أقرت حىت ا ي ص ل ل . ل
نـود جـدول األعـامل  تقدم يف إطـار  سة  بقـى مـن واثئـق ا يقات الوفد عىل هذه الويقة ومـا  بوأضافا أن  ســ جللـ ت ث َّتعل

بة نا سـا تام عن ر. مل بوأعرب الوفد يف ا بوع ابلصورة اليت أعلهنا الريس قصد غخل ناء عىل مدى األ ئته يف العمل ا سـ لب
بل نة ا توصل إىل اتفاق عىل معل ا ملقا للج  .ل

ميـة، .37 لقوأشاد وفد بامن ابلريس، وشدد عىل العمل ادلؤوب اذلي قامت به األمانة إلعداد تكل الواثئق ا ومـن ذكل  ئ
بــري بــت اهــامتم الوفــود ا لكالقــضااي الــيت  سا واعــرتف ا. جل ته ر ئيــلوفــد ابدلور الرائــد اذلي أداه املــدير العــام  بــصف

يهتـا  توى  هـود الالزمـة لرفـع  ها ا بدلان دلى بـذ تحدايت اليت تواجه ا مننظمة، وهو اذلي أبدى اهامتما اب سـ ل ل تللم مـ جل ل
تصاديني تقـدم احملـ. قومنوها الا شأن ا يـضة  شامةل وا تقارير ا لوأعرب الوفد عن عرفانه لألمانة عىل ا بـ لـ رز يف ملسـتفل

يادة املدير العام ية  بقيذ جدول أعامل ا لتمننف سد ذكل الزتامه . ت يات، الراخسجيو تو يـذ ا يـة و صـ جبدول أعـامل ا ل تنفمن لت
بو يع جوانب معل الو ية عىل  ياألمر اذلي يعمم بعد ا مج لتمن سريها األعـضاء، قـال الوفـد . ُ نظمة  بو  ّوملا اكنت الو يـ مي

تـاجئ مثرات من ا لنإنه يود أن جيين لك ا يـة الفكريـةل يـة . مللك يف إطـار نظـام ا ية امجلا سؤو تطرد قـائال إن ا عوا ل ملـ ســ
يع جماالت  هود يف  مجمطلوبة إلدراج تكل ا بوجل نـاء . يالو تقـدم احملـرز أ تابعـة ا بـريا  ثوأضاف أن بـامن تـويل اهامتمـا  ل مل ك

ية، وهو األ ية جدول أعامل ا منيذ  لتمعل تـاجئ احملـمر اذليتنف بدل بأن يـرىض عـن ا ن مسح  ددة الـيت حتققـت والـيت للل
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ته مصلحسدت  يـث . ج ياجاتـه  نـامغ مـع ا بـذوةل، خاصـة تـكل الـيت  هـود ا يـع ا حبوأكد الوفد الزتامه بدمع  ت مل حمج ت تجل
شات نا يا يف ا ناء وإجيا هاما  هم إ قـته من أن  مل ب ب سن يس تقدم . مك تقـارير الـيت  يل ا تعقب بدقـة شـديدة تفا ســو ل صـ سـي

يضة دامئا شات ا نا ملسـتفوتاجئ ا ق مل رشوعات وقا. ن تعـددة الـيت قـدمت، ورحـب بوضـع  مـل إنه يؤيد الاقرتاحات ا مل
ية يذ جدول أعامل ا لتمنجديدة تريم إىل  تعـاظم واذلي يؤديـه األعـضاء يف اختـاذ . تنف تأ  يواعرتف ابدلور اذلي ال  يف

يـة.  مقرتحـات جديـدةمـرشوعاتمبادرات لوضـع  تحـدايت العا بـو يف مغـرة ا هامات الو ملوشـدد أيـضا عـىل إ ل ْي َ  سـ
ناخ وقضااي الصحة العامة، إضافة إىل األمن الغذايئ يل تغري ا يع من  تعلقة مبوا ملا ب ض وقال الوفـد إن تـكل اكنـت . قمل

شديد بت اهامتمه ا لـقضااي  يـا . جل نولو ثـل نقـل ا يـة،  يق جـدول أعـامل ا بـادرات  جوأضـاف أن مثـة  تك م لم من لتسـ لتنـ
شالكت الـيت تط ية يف ضـوء ا تربهـا الوفـد أسا ملـواإلبداع،  ســ يـةيع يـاانت، . لتمنرهحـا ا لبوأشـار أيـضا إىل قواعـد ا

رشوعاتوعىل امجلةل، فإنه يدمع . ومواطن املرونة، وتعزيز القدرات نـة والـيت يـرى أهنـا ملا للج اليت عرضـت عـىل ا
يـة مية إىل جـدول أعـامل ا يع املقدمة أضافت  ثري من املوا منيدة؛ و ض لتك ق سـهتدي . مف تـوأعـرب الوفـد عـن أمـهل أن 

نة تقارير املقدمة شددت عىل العمل املضين اذلي اضـطلع للجأعامل ا تقد أن ا ُ جبدول أعامل الاجامتع، وقال إنه  ل يع
ها مية عن األشطة اليت جيـب و ضـعبه واذلي من شأنه أن يقدر الوفود عىل احلصول عىل معلومات  ن ق ْ بغـي أن . ُ ينو

بادرات اجلديدة  ية بإقرار ا تو ثل يف ا ملنعكس ذكل يف دور وقايئ  ص ل مت يع علهيايي تـام . لتشجوا خلوأعـرب الوفـد يف ا
ية والاكرييب يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال يان اذلي أدىل به وفد ا تينعن دمعه ا سـ ملكب  .ل

شأن جـدول  .38 نـاءة  شة  نا تجري  نة  ته يف أن ا ية الريس، معراب عن  هورية إيران اإلسال نأ وفد  بـو ب قـ سـ للج مه ثق ئ م مج
تاجئ ملم يق  ية  ناألعامل املوسع  بو عىل ا. وسةحتقبغ جلوأعرب عن تقديره ألمانة الو يل هودي مية اليت بـذلهتا يف  سـب ا لق
تقــارير لالجــامتع نغالديش والربازيــل ابمس اجملموعــة . لإعــداد الواثئــق وا يــانني الذليــن أدلــت هبــام  بــوأيــد الوفــد ا لب

ية عىل الرتيب يوية ومجموعة جدول أعامل ا تاآل من بـو، اب. لتسـ تخصـصة يوأضاف أن من األسـايس للو مبارهـا واكةل  عت
ية العامة تحدة اإلمنا تحدة، أن سرتشد بأهداف األمم ا ئاتبعة لألمم ا مل ت ياق، . مل تقدير، يف ذكل ا سـوأحاط علام مع ا لـل

يـة يـة لأل بـو يف األهـداف اإلمنا هامات الو تقرير عن إ لفاب ئسـ ي تـاج إىل بعـض . ل تقريـر  حيوالحـظ أنـه مـا دام ذكل ا ل
يث يضم اقرتاحات نات  حبا هوريـة إيـران لتحسي مج ومالحظات عدد من الوفـود، مبـا فهيـا اقرتاحـات ومالحظـات 

ية العامـة واذلي طلـب  متدته ا سة واذلي ا نة القرار اذلي اختذته يف ادلورة اخلا شارك ا ية، فإنه  ُاإلسال مجلع م للج عي َ م
نة، وهو أمر ال بد من فعهل، كام أشار الو تقرير وإعادة تقدميه إىل ا به مراجعة ا للجمبو ل واسرتسل الوفـد . فد سابقاج

بـو  ئـات الو يع  هم جدا هو أن يطلب إىل ادلول األعضاء واألمانة و نة ا تقد أن جدول أعامل ا يقائال إنه  ي مج للج هيع مل
ية يذ جدول أعامل ا ية األخرى  منا لتن تنف يذ الفوري والفاعل. ملع رس ا بغي أيضا أن  نفو تن لي ي سري . ي بـديه أن  يـومن ا تل َ

تلزم  يذ الفاعل  يـسـا يةلتنف تقال يـة اب تـاجئ ا تحقـق مـن  يـث ميكـن ا يق  شأن ا يـة فعـاةل  لوجـود آ ســ لعمل ن ل حب سـ بـ . لتنـل
يـة العامـة  متدتـه ا نـة واذلي ا سة  يـه يف ادلورة اخلا مجلعورحب الوفد يف ذكل املقام ابالتفـاق اذلي توصـل إ للج مـ عل ُ ُ

يـع جلـ تقارير، اليت ميكن  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا مجلشأن آ ل سـ ل لتقب بـو أن تقـدم مبوجهبـا لتن يان الو
ساواة بو عىل قدم ا ية العامة للو ميه إىل ا ية و يذ جدول أعامل ا ملتقارير عن  ي مجلع تعممن لت تطرد الوفد قـائال إنـه . تنف سـوا

يـة العامـة،  بغي مـن مث أن ترفـع تقـارير إىل ا ية، و تعممي جدول أعامل ا بة  نا بو  يع جلان الو مجلعتقد أن  من ل س ي مج نيع يم لت ِ
يةويه هممة  مجلعند إىل والية ا يق، يف هـذا الـصدد، عـىل أهنـا أداة . تست يـات ا نظـر إىل آ سـوقال الوفد إنـه  ل لتنـي

ها أداء دورها يف رصد العمل املضطلع بـه يف بو من خال ية ميكن للو لر ي ميـه ئيسـ وأضـاف أن . تقياللجـان األخـرى و
ند موضوعي يف جدول أعامل ا للجمن املعقول إذن توقع أن يكون ذكل أول  نظـر ب تـاح الوقـت الـاكيف  للنة، وأن  ي

تقريرين الذلين أعدهتام األمانة والذلين عرضا يف. فيه ند  للوأعرب الوفد عن تقديره   من جدول األعـامل، 5لبإطار ا
تني  يـة مؤداهـا أن األمـور سـائرة . CDIP/6/3 و CDIP/6/2ثيقويردان يف الو تقريـران رسـاةل إجيا بوقد قدم ا ل

سن يـة ويف الوقت . ححنو األ تقارير املر تاج أن ا تاجئ اليت حتققت حىت اآلن إىل ا بغي أال تفيض ا حلسه،  ل ن ننف تن سـي ل
يـة يـذ جـدول أعـامل ا نوعي والمكي ملدى  يل ا تح نقصه ا ها  بة، ذكل أن  شوهبا شا منال  ل ل ل ي ئ لتت نف ورأى الوفـد . تمعظم

يـة عـىل شــىت تام أن الرضورة تقـيض ابنهتـاج هنـج شـامل يقـود إىل تعمـمي ا منيف ا بـولتخل ئـات الو ي  وإذا اكنـت . هي
ية القامئة عىل  رشوعاتملهنجا نظام، فإن احلاجة تدعو إىلُ ملا ميي يف ذكل ا ل مكون مفا ه نظـر هنجّ سمح اب ل أخـرى  تـ

تعلقة اب ية ا تا يات ا تو تاجئ ادلراسات وا ملإىل  خل ص ل يـة األوىل الالحقـةملرشوعاتمن . لعمل عىل أهنا أساس اخلطـوات ا
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ية الفكريـة عـن ذلا، فإن الوفد يرى أن عىل تعلقة اب تحدايت ا نة أن تضع معايري وتقرتح حلوال ملموسة  مللك ا مل لل للج
بة نا ية وأدوات  بادئ تو سـطريق وضع  مجهي  .م

يك ابمس  .39 سائل الوجهية جدا اليت حتدثت عهنا ا سـوأشار وفد الربازيل إىل أنه لن يكرر ا مجموعـة بـدلان أمـرياك ملكمل
ية والاكرييب، نـود جـدول األعـامل  والربازيل ابمستينالال يق الوقـت وكـرثة  بب  ية،  ب مجموعة جدول أعامل ا ضـ بسمن لت

نة سادسة  للجبل ادلورة ا ل يـانني وإنـه يـود إضـافة مـا يـيل. ق نـك ا يـا ذ تدرك الوفد قائال إنه يؤيد  بوا ي لك أوال، : لسـ
نذ إقراره يف عام  ية،  مأضاف جدول أعامل ا يب ت2007لتمن بو يدعو إىل أسا ل، بعدا جديدا للو ي ية ُ ية و مهنجعمل  معل

ــه ت ــة تعــدل أ ي ــة، عــالوة عــىل مــوارد للمزيا ــذ مرن يي مهن ياق أن إدراج . تنف ــرى يف ذكل ا ــه ي ــد أن ــسـوأضــاف الوف ل
شطة مرشوعات يـع أ يـة يف  يـة إدراج جـدول أعـامل ا بـو العاديـة خطـوة هممـة يف  ية الو نة يف مزيا نـ ا مج من معل ي ن لتللج

بــو، وذكــر بأنــه جيــب احلفــاظ عــىل املرونــة الال ّالو يــة دون املزيــد مــن ي يــق تــكل األهــداف اإلمنا ئزمــة لــضامن  حتق
يدات بغي أن يعم األجـواء . لتقيا يري  ية،  بو ا يري يف ثقافة الو ية إحداث  تلزم جدول أعامل ا يا،  ّاث ين ٍ تغ مي ي تغ من سـ نظن تت لل ي

ية ادلوية لاليت تقام فهيا املفاوضات احلكو ناءات . م شأن الا سـتثوأضاف أن إقرار برانمج معل شامل  يـداتوب  لتقيا
ية حبق املؤلف واحلقوق اجملـاورة الـيت عقـدت مـؤخرا إجنـاز  نة ادلامئة ا سة  بقة عىل حق املؤلف يف  نا للج جل ملعملط

ثقايف قد بدأ يري ا ثال عىل أن ا لعظمي و لتغ ثـاال . م بـة، كـام رضب  موبني أن احلوار والعزم قادران عىل ختطي لك  عق ّ
بو يع جلان الو يتذيه  مج بغي . حت ثا،  لاث ساءةل عـىل نطـاق ينل ية وا شفا شجع عىل املزيد من ا يري أيضا أن  ملـثقافة ا ل ت فتغ ل

شطة  تحمك أكرث يف أ بو كلك، وإاتحة الفرصة لدلول األعضاء يك  نالو ت بوي بـو . يالو بغـي للو يومىض الوفد يقول إنه  ين
يـاانت عـن الـربامج و يث توفر لدلول األعضاء تكل املعلومات وا بأن تعزز هجودها  رشوعالحب يـذ تملـا تعلقـة  بتنف ا مل

يـة نـة الـربانمج واملزيا يه الربازيل وبدلان أخرى يف الاجـامتع األخـري  ية، وهو ما شددت  نجدول أعامل ا للج عل . لتمن
بلـغ  متـل أن  هم أن تكون الصورة واحضـة جـدا عـام أدرج يف ذكل الفـصل، وهـو مـا  يواسرتسل قائال إن من ا حي مل

ية الو19نسـبة تقدر بـ تام إنه يود اإلشـارة إىل أن . يبون يف املائة من مزيا يات مـن 9خلوقال وفد الربازيل يف ا صـ تو
يـة وتكـوين الكفـاءات19أصل  ساعدة ا ئة ألف وتعلق اب ندرج مضن ا يذ  ية فورية ا ن تو مل ت ت تقص لت لفل وملـا اكن قـد . نف

تني، قال الوفـد إنـه يـود أن يقـرتح جمـددا عقـد ا ية أكرث من  سـنمىض عىل اعامتد جدول أعامل ا تـوح لتمن مفجـامتع 
يمي آاثر  ئة ألف و يات ا يذ تو تقيمي وضع  لف نف صتق ت رشوعاتل يذملا يد ا نف  متـع . لتق نظامت ا بغي متكني  جملوأضاف أنه  مـ ين

شاركة يف ذكل الاجامتع يـدا . ملاملدين من ا يكون  يل  تقد أن اجامتعا من ذكل ا ته بأن قال إنه  تمت  مفوا سـخ ب يع لقلكم
يذ ت شأن  بل  يه العمل ا نفيف تو ملق تج ئة ألفب يات ا لفو  .ص

بدلان األقـل  .40 بـال ابمس مجموعـة ا يان اذلي أدىل بـه سـفري  ية فقال إنه يؤيد ا ته ا لـوحتدث وفد أنغوال  ب يشخص نبصف ل ل
ية تـضم . منوا هم جدا معرفة أن اجملموعة األفر يقوأضاف أن من ا بدلان األقـل منـوا39 أو 38مل وأشـار . لـ بـدلا مـن ا

يد اذل تقدم ا جلالوفد ابرياح إىل ا ل يـة ت يات جدول أعـامل ا يذ تو ته  يب اذلي بذ هد ا بو وا ته الو مني  ص ل لط لتي نف جل لتحقق
سب املوضـوع رشوعات  ية عـن طريـق هنـج ا حـابملزيد من الفعا ملـ تـيض . ل تقـد أن الـرضورة  تقومـىض قـائال إن  يع

بدلان األقـل منـوا وتفردهـ ية ا يه خـصو ية يف الوقت اذلي تعالج  نا بدلان ا بات ا ّالاعرتاف  لـ ص ل ل فتطل َم ا، الســامي يف مب
يـة ابملوضـوع بـو  ية الفكرية ويف جلان أخـرى اتبعـة للو ية وا ية اب نة ا نا ي من ن معللج مللكملع نـة إىل جتـاوز . لت تـاج ا للجو حت

رشوعاتالهنج القامئ عىل  يـة يف ملا يهتـا ا سني  بدلان األقـل منـوا قـصد  يويـة  ت ملعاجلة مواطن الضعف ا حتـ لتحللـ ن بن لب
ية الفكرية يد العـاملي، وأشار الوف. مللكجمال ا رسعة عىل أهنا قطاع حامس عىل ا ناعة املعرفة برزت  لصعد إىل أن  ب ص

بدلان األقل منـوا  تخلفة جدا عن الركب يف تطوير ذكل القطاع، وشارك رأي العديد من ا بدلان األقل منوا  لوأن ا مل
تـصاد ا يـة لال ية اإلجام ية الفكرية ميكن أن تؤدي دورا همام يف ا قالقائل إن ا لمللك وعـىل هـذا، . لقـامئ عـىل املعرفـةلتمن

يد مـن  توازن  ية الفكرية سلمي و شدد عىل وضع نظام  بدلان األقل منوا أن  تفرأى الوفد أنه جيب عىل ا م يـسـللملك ت ل
ية ية والاجامت نولو ية ا تصاد وا ية الفكرية يف الا تعاظم  عادلور ا من جمل تك ق لللملك بدلان . لت بغـي  للـوأكد الوفد عىل أنـه  ين

ش شطة اتـاألقل منوا أن  ها احملـددة واخلاصـة وادلفـاع عهنـا يف أ نـارك هبمـة يف عـرض مـصا حل بـوّ  يف جمـال وضـع يلو
تحدة، وقـال إنـه . املعايري نظومة األمم ا شطة اجملموعة يف  شأن أ بدلان األقل منوا  شة أجراها سفراء ا نا ملوذكر  ن ب ل ق ممب ّ

يل بادرات من ذكل ا ساعدة اجملموعة يف  بتعد  مل لقسـ م بدلان األقـل وشدد الوفد أيضا. م بغـي جملموعـة ا لـ عـىل أنـه  ين
يـة ألعـامل  ية إجيـاد حلـول فعـاةل و ية يف  هام ابملزيد من الفا ية أخرى عىل اإل تعاون مع بدلان ان معلمنوا أن  معل عل ست م
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شطهتا بو وأ نالو ية يف حد ذاهتـا، وإمنـا مجموعـة . ي تةل إ ست  بدلان األقل منوا  ميوأكد من جديد عىل أن مجموعة ا ك ي قلل ل
شارك لمن ا ها إىل بعـض و تحدة كذكل واعرتفت هبا عىل ذكل األساس يك تضم قواهـا  نفهتا األمم ا تـبدلان  مل بعـضص

ها يه عىل مصا تحدة يف الوقت اذلي حتافظ  ية يف إجياد توافق يف اآلراء يف األمم ا حلبفا ف مل يـان . عل لبوأيد الوفد أيضا ا
يظل ملزتمـا ية، وقال إنـه  ســاذلي أدلت به اجملموعة األفر بدلان األقـل منـوا لعـام يق يـذ إعـالن ا لـ  شأن 2009بتنف بـ 

بو بدلان األقل منـوا، خاصـة . يقضااي الو يد مهنا ا يات هممة جدا ميكن أن  تضمن تو لوأشار إىل أن اإلعالن  ص تسـتفي
تعلق األ يندما  بدلان األقل منوا، مرع ثل وضع برانمج  يذ اإلعالن، وأحاكما أخرى  نوية عن  تقدمي تقارير  لل  سـ مب تنف

نفـصلني وت يـة  يـة، ووضـع بـرانمج ومزيا يـة الاك رشية واملا بـو ابملـوارد ا بدلان األقـل منـوا يف الو معزيز وحـدة ا نف ل بـ ي للـ
بدلان يف  ئة من ا لخاصني هبذه ا بـولف بـو، والســامي املـدير . يالو تـام عـن تقـديره الـصادق للو يوأعـرب الوفـد يف ا خل

شأ يع إلعداد املؤمتر الرابع  بالعام، عىل عقد اجامتع ر بدلان األقل منواف  .لن ا

بات حلق املؤلف ابمس أكـرث مـن .41 ثل رابطة ا توحتدث  يـة وعامـة يف الـوالايت 139 000 ملكمم يـة و بـة أاكد ث  مي حبت مك
مترار الـريس يف إدارة  ية وتهنض ابملصلحة العامة فقال إن الرابطـة تقـدر ا ية تقدم خدمات  تحدة األمر ئا ســيك ب مكتمل

ــة ن ــة تواصــل . للجا ن ــت ا ــا اكن تنومل ــىل إدراج للج ــإن الرابطــة حتــث ادلول األعــضاء ع ــل، ف ــرانمج العم ــذها ب في
يـة حبـق املؤلـف واحلقـوق  نـة ادلامئـة ا رشون  همة الـيت خلـصت إلهيـا ادلورة احلاديـة وا تاجات ا نالا للج ملعلعـ مل سـتن

رشوعاتاجملاورة يف  يذها وتكل اليت مل توضع بعدملا ا ادلول وأشارت إىل الاتفاقات الـيت توصـلت إلهيـ. تنف اجلاري 
بقـة عـىل حـق املؤلـف، 2010 نومفرب 12األعضاء يف  ناءات ا يـدات والا تعلـق اب شأن خطـة معـل  ملط  ي ت ســتثب لتق

بوعات وغريمه من املصابني بإعاقات تـربط بـصعوبة القـراءةوعىل األشخاص  تغري القادرين عىل قراءة ا وعـىل ، ملط
سا ية ومؤ سات الرتبوية وا بات واحملفوظات واملؤ سا مي س لتعلت بحوث واألشخاص املـصابني بإعاقـات أخـرىملك ، لت ا

تني تني ا شة تكل القضااي يف ا نا ثري من الوقت  يص  بلو ق مل ك ملقختص نسـ يح .ل يـة  يتـ وترى الرابطة أن جدول أعامل ا لتمن
بدلان  يـة وا نا بدلان ا بقة عىل حق املؤلف يف ا ناءات ا يدات والا شاف واقع ا بة ال نا لـفرصة  ل لـ ملط ي تك مسـ ث سـتم لتق سـ

نظراألقل منوا هب ناء الفرتة حمل ا نة ادلامئة يف أ لدف سد الفجوات وتعزيز معل ا ث يـام بـذكل وفقـا ملـا . للج لقوميكـن ا
يـة  CDIP/6/10ثجاء يف الويقة  شأن مـواطن املرونـة يف نظـام ا بـل  تحـدث عـن بـرانمج العمـل ا مللكاليت  بـملق ت

يدات و. الفكرية ييل يف وجود ا بحث ا يوأضافت الرابطة أن من شأن ا تفص لتقل يـة ل نا بدلان ا ناءات يف ا مالا لث لـ ســت
بدلان األقل منوا ودورها وجناحاهتا وإخفاقاهتا، و ية شـامةل مبـواطن املرونـة يف نظـام حـق إاتحةلوا ع معرفـة موضـو

يـة حبـق  نـة ادلامئـة ا يـة الفكريـة وا يـة وا يـة اب نـة ا تقدم يف لك مـن ا ناملؤلف، أن يوفر أساسا  للج من ن للج ملعلل مللكملع لت
بدلان . جملاورةاملؤلف واحلقوق ا ناءات يف ا يـدات والا يـدها للعمـل اذلي يعـزز ا لـوأعربت الرابطة عن تأ ي ســتثي لتق

نة ادلامئة شاط ا يع ادلول األعضاء، املدرجة يف  ية ويف  نا للجا ن مج ية . مل سؤو تقادهـا أن أمه  لوأعربت أيضا عـن ا مـ ع
ناءات  يـدات وا تني يف الوقت الـراهن وضـع  تا ا تطتقع عىل اكهل  ي ن ســتثلك تق بـق عـىل حـق املؤلـف متكـن مـن للج

بوعات وغريمه من املصابني بإعاقات تربط بصعوبة القراءة؛ وإجيـاد َالقراءة األشخاص  تغري القادرين عىل قراءة ا ملط
بات سمح  تئة  للمكت هـا وصـوهنا بي ثةل يف مجـع املعلومـات و متـع وا يهتا جتاه ا سؤو تنظمي واحملفوظات ابالضطالع  متـ ل ملمب جمل

سؤو سات لية ال يــضطلع هبــا أحصــاب احلقــوق؛ وإقــدار مــوإاتحهتــا، ويه  يــة ومؤ سات الرتبويــة وا ســاملؤ مي لتعلســ
بحوث عىل رشوعة دون خوف أو شكلا شطهتا ا يام بأ مل ا ن متع معلومات عاملي، وهـو . لق جمإن ذلمك تطلع معقول يف 

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا بل ا لعامل حامس  ل مل  .ملسـتق

ثل  .42 سة مموشكر  هـا إايهـا صـفة املراقـب براءات أرسةسمؤ ية الفكرية عـىل  ية وا ية اب نة ا نحاألدوية ا ممللك من ن لتللج  ملع
يـوم رشاء األدويـة . لاملؤقت يف وقت سابق من ذكل ا بـادرة مـن املرفـق ادلويل  سة، الـيت يه  لـوقـال إن املؤ مسـ

)UNITAID( ئت يف عام سورة واملالمئة لعالج اإل2010نش، أ يل احلصول عىل األدوية ا ي  مله يدز والعدوى لتس
يــة نا بدلان ا مبفريوســه يف ا ل نــذ عــام . لــ بــو  تعــاون مــع الو تفادت مــن ا سة ا موأضــاف أن املؤ ي ل ســـ ، وتــود 2009ســ

شاركة  هور األخرية، عـن طريـق وسـائل مهنـا ا ها من دمع تقين عىل مدى ا ته  ملـابخلصوص شكرها عىل ما قد ش ل لم
سة مفاكرة مجعت طائفـة مـن اخلـرباء نظمي  يد يف  يو َمع ا جل ت يص أرسة بـراءات نيتل يل تـرا شة تفا نا خ ادلويـني  صـ قـ مل ل

يـة، . األدوية بـو واألرسة يف إطـار جـدول أعـامل ا تعـاون بـني الو مترار ا تطلع إىل ا سة إنه  ثل املؤ منوقال  ي ل ي س لتمم ســ
نة شاركة بصفة مراقب يف مداوالت ا للجوإىل ا  .مل
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ند  متدة يف جـد:  من جدول األعامل5لبا يات ا تو يع ا يذ  ملعرصد  ص ل مج يـغ تنف ته وا نا يـذ و يـمي ا يـة و بلول أعـامل ا شـ تمن لقـ م نف لتتق لت
 عنه

ند  .43 نظروا يف ا متعني أن  بطلب الريس إىل ا لي جمل تـني يف إطـار هـذا .  من جـدول األعـامل5ئ ثيقوأشـار إىل وجـود و
ند، هام  تنيالحظات يود إبداء بعض املقال إنهو، CDIP/6/3 وCDIP/6/2لبا شة الـو نا بل  يق  م ثق وأضـاف . قـ

يقأنه يدرك أن  يات ا شأن آ ية العامة  بو توجهيات ا ئات الو يذ  شة  نا متة  سـالوفود  ل ب مجلع ي ي ق نمب لته تنف والحـظ أن . هم
ية نة احلا شة املوضوع يف دورة ا نا لعددا من الوفود فضلت  للج ق شاء فريـق عامـل غـري رمسـي . م نـواقرتح الـريس إ ئ

توحة ورصحية شة  نا شة املوضوع  مفنا قم ق ية،منسقي اجملوميكن أن يضم الفريق  .مل  إضـافة إىل الوفـود قلميموعات اإل
متة ب إىل ئ الريسطلبو. ملها يةهئان شاورات غري الر بد الرؤوف بديوي، إدارة تكل ا يد  مس، ا مل ع مـن ، ورأى أن لسـ

شاورات سن عقد تكل ا ملا تفاديملسـتح سمح  ب بطريقة  سات العامةهاخل تدات يد . جلل مع ا لـسـوطلب الـريس إىل ا ئ
هـرجلبديوي أن يعلن عن موعد ا سة مـا بعـد ا يـة يف هنايـة  شاورات غـري الر لظسة األوىل من ا جلـ مس مل ت. ل ُو عد ســ

شاوراتتياألمانة الرت ية الالزمة  للمبات اللو يقدم ،جست سة العامة سـو ية تقريرا إىل ا شاورات غري الر جلل ريس ا مس مل ئ
ندما يكون الفريق العامـل جـاه ناسب  سة يوم األربعاء أو يف وقت آخر  عيف دورهتا اخلا زا إلعـداد تقريـر عـن مم

يعاجل وأشار. أعامهل سـ الريس يف هذا الصدد إىل أن الاجامتع  سأةلئ نظـر ملا يق ا سة العامـة مـن أجـل تـد ل يف ا قجلل
ند من جدول األعامل شات يف ملخص الريس قصد اعامتده يف هنايـة . لبفهيا يف إطار نفس ا نا ئوسرتد خالصة  ق للم

سة تظرئوقال الريس إن. جللا تـاجئ، إنتنه يقرتح أن  يه الفريق العامـل غـري الرمسـي مـن  نة ما خيلص إ ن ا ل بلـت للج ق 
 .املذكور آنفامجيع الوفود املقرتح 

نـاول اللكمـة ألول مـرة، فإنـه يـود اإلعـراب عـن تقـديره الـ .44 توشكر وفد تونس الريس وقـال إنـه ملـا اكن  صادق يئ
تازة اليت نة أداململلطريقة ا للجر هبا الريس أعامل ا تحـضريية وأعرب الوف. ئ لد أيضا عن شكره لألمانة عىل األعامل ا
يـة . هلأاتحهتا وجودة الواثئق اليت  شات غـري الر نا نة، إدارة ا با لريس ا ته ان مسورشف الوفد وسعده،  قـ مل للج ئ ي ئي بصف

يـة والرابعـة  ثا تني ا سا تـايل، بـني ا يـوم ا يق يف ا يـة ا ية آ نشأن  ل ع لـ ل ل سـ ل قض ناسـب ظهـرالتنـب تـا، إن اكن ذكل  ي مؤ ق
سقني شات الوفـد وأعـرب .  وادلول األعضاءملنا نا قـعـن أمـهل أن جتـري ا وقـال إنـه .  مضـن ذكل احلـد الـزمينيفمل

توحة ناءة ورصحية و تكون  شات  نا مفيقن من أن ا ب سـ ق مل  .مت

به وأشار إىل أن لكهيام  .45 ئوشكر الريس ان بة يف وضـع صـعبئ ل اب بـذوةللنـسـ ملهـود ا تطرد قـائال ، لج شعر ســوا يـإنـه 
بت عدم الارياحيشء منب بنهه، وإئ لإلطار الزمين اذلي اقرتحه ان تقد أن دلى ان ئ  ثـة، هيع ثا ساعة ا ل ارباطـا بعـد ا ل لـ ت

يومموعد آخروسأهل إن اكن يود حتديد  سة ا شاركني يف الاجامتع يف هناية  ل وإبالغ ا جل ئوسأل الـريس إن اكن . مل
سأةل شأن هذه ا ملناك رأي آخر  ب  .ه

ساعة ورد وفد تونس قائال إن الاقرتاح اذلي قد .46 تـداء مـن ا يـة ا شاورات غري الر لـمه مؤقت وإنه ميكن عقد ا ب مس مل
سأةل الوقت احملـدد  سقني  ناقش مع ا نظر و نه أضاف أنه  يوم باكمهل،  هر، بل عىل مدى ا ثة بعد ا ثا ما ن ي ل ل ملل ي لك سلظ

ية شات غري الر مسنا ق  .للم

نظر يفوأي رأي آخر، مثة ئوسأل الريس جمددا إن اكن  .47 ئيت انئب الـريس  املوضوع حىت يألإال فإنه يقرتح إرجاء ا
شأن الويقة ، وأضاف أنهجبدول زمين ملموس شات  نا رشوع يف ا ث ميكن ا ب ق مل ، وطلـب إىل األمانـة CDIP/6/2ل

 .ثأن تعرض الويقة

نظر تقرير CDIP/6/2ثوقالت األمانة إن الويقة  .48 رشوعا من 14 عن مرحيلل موضع ا  جدول أعـامل مرشوعاتم 
تلفة ية يف مراحل  خما يذ من لتمن يـة الفكريـةلتنفا يـة وا يـة اب نـة ا ثة  ثا تداء من ادلورة ا نذ اعامتدها ا مللك  منم ن للج ل ل لتب . ملع

رشوعاتوأضافت أن مديري  نـصة، يفملـا يدعون إىل ا مل  نظـر يف الويقـةســ نـاء ا ث أ ل شأن ،ث شات  نا سري ا بـ  قـ مل لتيـ
تقرير املرحيل نت. لا نـني األمانةعلوأ ث أنه عـرث عـىل خطـأين ا نـذ إصـدار الوُ ث  يب فأمـا . يقـةم تو صـا  فيتعلـق األولل

رشفقد جاء يف ت. املرفق الرابع من 3لصفحة اب يذ ا ملكل الصفحة أن معدل   يف املائـة، يف حـني 46.7 وعات بلـغتنف
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يقي هو  تعلـق اب.  يف املائة24.6حلقأن املعدل ا ثاين  تصويب ا يوأما ا ل يـث ورد  مـن 5لـصفحة فل تاسـع،  حاملرفـق ا ل
يذ هو  مللكفـني عـزى الك اخلطـأين إىل تلكفـة املـوظفني اُوي.  يف املائـة16يف املائـة بـدال مـن  18.8لتنفأن معدل ا

رشوع يا  املعادملاب هم دا خل توز يفت يع يف غري املوظفني-ًخطأ-ضأ نـك اخلطـأين. ل إىل تاك . يوأسفت األمانة عـىل ذ
نة هبا والـامتس موافقهتـ سأةل األخرى اليت تود األمانة إبالغ ا للجوا رشعـىلا مل تعلـق ابملـؤمتر ملـ ا شد حبـاملعـين ملوع ا

ت يــة اذلي ا ُاملــوارد ألغــراض ا ســـ رشوع يف املرفــق األول مــن الويقــة . مكللتمن رشوع تقريــر عــن إكــامل ا ثويــرد  ملــ مــ
CDIP/6/2 .يدا غري مرصوف قدره رشوع42 000 صوقالت األمانة إن ر بقى مـن ا ملـ فرنك سورسي  ت  وإن ،ي

متي إىل رشوع  تذكر أن ا نة رمبا  ينا مل ت سعة مؤلفة مجموعة للج يات اب تتعلـق مرشوعاتت من  صـتو  10 و9 و8 و5 و2ل
بلغ  موأهنا مولت من  ٌودع ماليني فرنك م8ُ يا  َ ياطات لحا بوحتيف ا تعراض . يالو رشوعاتسـوبعد ا نـدرج ملا ت الـيت 

يد غـري  نـاء عـىل طلـب ادلول األعـضاء، اقرتحـت األمانـة نقـل الر ياجـات  نظر إىل الا ئة وا صـمضن نفس ا ب ت حل لف
رشوع  يــة الفكريــةإمــاملــرصوف إىل  يــة يف جمــال ا يــات و مللكشاء أاكد ن مي نــة . طنــ تذكر ا للجوقالــت األمانــة إهنــا  ّســـ

رشوعابملوضوع شة ا نا ندما حيني وقت  مل  ق ثوعرجـت األمانـة عـىل الويقـة . نيمع رشوع األول نّ ملـها فقالـت إن ا فـس
شد املوارد ألغراض يتعلق مب ية، وإن مما يؤسف هل أن حؤمتر  رشوعلتمنا يد جو بـراديل،ملمدير ا حيـرض  لـن لسـ، ا

يف جنبب سفر رمسي خارج  تقريـر املـرحيل إىل يـوم . سب نظـر يف ذكل ا يـل ا نة تأ بت األمانة إىل ا لذلا،  ل للج جطل
ثاين  تقرير ا تداء من ا تقرير املرحيل ا نظر يف ا هر، واقرتحت بدء ا لاألربعاء بعد ا ل ب ل ل ثـاين مـن الـواردلظ ل يف املرفـق ا

 .ذكورةثالويقة امل

رشوع  .49 يـة بشأنبياانت لاقاعدة موقدمت األمانة  ساعدة ا ن ا يـة الفكريـةلتقمل الـوارد يف ) IP-TAD (مللكيف جمـال ا
ثاين من الويقةاملرفق  ثا ثرية حرضت  ّوذكرت بأن، CDIP/6/2 ل يـاانت كوفودا  بـارش لقاعـدة ا بالعـرض ا اذلي لمل
هرعد ُنظم ب رشوع عىل خري وجه و. لظا شابكة تُبني إحصاءات رصد موقعه عىل ممكن؛ ومل نفذت األمانة ا حـىت لـا
يا 300و 200 بنيعدد زائريه تراوح  أناآلن  بريميو نظر إىل ك، وهو عدد  ث اموقعـكونـه  لاب ياايحـد وأضـافت . نـسب 

متـني ابملوقـع نـاس  هماألمانة أهنا تأمـل أن يظـل ا يقـات قـدم أنأشـارت إىل و ،ل نـاء العـرضيف لتعل عـددا مـن ا  ،ثأ
بت إىل  بع، فودالوطلو سة العامة ألهنا قد هتم لك خشص؛ واب يقات يف ا سـ أن تكرر تكل ا لطل جلل األمانـة تحيط تعل

يا  باره جزءا من الاجامتعبذكل مسر  .عتاب

ثاين من الويقة .50 شري إىل املرفق ا يا، وهو  با ثوطلب وفد إ ل ي ن يـة CDIP/6/2 سـ شأن مزيا يحات من األمانة  ن، تو ب ض
رشوع رس عام إذا اكنت . ملا يف املـوظفني سـتفوا ثـري لتاك رشبكجتـاوزت  يـا، وهـو فـرسسـتوا. وعاتملـتلكفـة ا ن اث

سطس  تمكل يف أ رشوع مل  رشوع، عام إذا اكن ذكل يعـين أن ا غـشري إىل املوعد األويل  سـ ملـ للم  أو أنـه 2010يـي
تمكل يف  ية يهلكن واقع األمر سـا بة اليت رصفت من املزيا نا  . يف املائة فقط85.4 لنسـ

هود اليت بذلهتا األمانـة يف إعـداد تـكل الويقـةوقال وفد الربازيل  .51 ية تقدر ا ثإن مجموعة جدول أعامل ا جلمن أضـاف و. لت
تقرير أن  هرلا شطة عدة قد اضطلع هبا قصد ظأ يـع حتقيقن أن أ ية عىل  يات جدول أعامل ا مج تقدم يف تعممي تو من لتص

بو يئات الو شأن . هي يقات حمددة  ئةل و بوأضاف الوفد أن هل أ تعل يـد جـدا أن تـضم وأ ،عدة مرشوعاتسـ ملفن من ا
ثـل جـدول أعـامل الاجـامتع، بشأنبياانت لااعدة ق بة،  نا يـع الواثئـق ا يـة الفكريـة  ساعدة يف جمـال ا م ا ســمللك مل مج مل

توبة تقارير ا ملكوالربانمج، والواثئق والعروض، وكذكل ا ية للعروض أو رمبـا إاتحـة  وضعواقرتح الوفد. ل يغة  مسع  ص
بيك بعد أن تكون األ ية شـبث  تقـدم اذلي .  املعلوماتمجعمعلمانة قد فرغت من  يـمي ا هم أيضا  لورمبا اكن من ا تق مل

بلحيرزه  تعملون تكل ملسـتقيف ا سـمي وذكل بواسطة األداة،يسـ األعضاء اذلين  يان، إضـافة إىل  تقـ ا يـفســتب  لتاك
هار  شارية إل ظاخلربة الا  .طلبت اخلدمةاليت شعبة لاست

سؤال اذلي طرحـه وفـ .52 بلـدلـوردا عىل ا يا، أوحضـت األمانـة أن  با م إ ن شمل  200 000غ ســ رسي ال  يـفرنـك سو يـ
يـف املــوظفني تــألف مــن أربعــ. لتاك رشوع  يغــري أهنــا أشــارت إىل وجــود فريــق   أشــخاص يعملــون عــىل ذكل ةمــ

رشوع بلغ ،ملا توى الـربانمج 490 000م وأن  يه  يف مـوظفني وفـق مـا  بارة عن تاك سـ فرنك سورسي  تـض ل ع مـي يق
ية ئيت املوظفني وغري املوظفني األمانة أيضا الفرق وأوحضت. نواملزيا نظـر ،فبني  رشوع حمـل ا ل وأشارت إىل أن ا ملـ

يـف بـ ية أو تاك يص إضـا يـف تـر شرتط أي تاك لال  ل في تعامل بحاسـويةرامج خ يـةســ نظـرا إىل ا بـرامج و خلمـوارد دا



CDIP/6/13 

20 

ية نحاسوية جما شابكةخدماأاتهحا مزودو  ب رشمانـة موضـوعتوناولـت األ. لـت ا  2009وع يف أبريـل ملـ موعـد بـدء ا
بالغة  توقعة ا لومدته ا هر12مل هرا فأقرت بوجود تأخري فعيل مدته ثالثة أ ش  تـضمن أضافت تقول إنو. ش رشوع  ي ا ملـ

ية  تو صا تـان 6ل يـاانت مرتا يـة، وأن قاعـديت ا م من جدول أعـامل ا بط ب لمن شاريون يقومـون نـذ أن اكنلت ستـ خـرباء ا
متــون مبعرفــة قامئــة  شطة ودول أعــضاء  هيابأل شطة املــضطلع هبــاستــشاريني الارباء خلــانــ يــه، فــإن . نــواأل  دمــجعلو

يف، أي أن العمل بدأ يف  تأخر ا بب يف ا نظامني  لطفا لس تطردت األمانـة قـائةل إهنـا تلقـت . 2010ل يويه 1تل سـوا
ياان تدرج يف قاعدة ا بعددا ال بأس به من الاقرتاحات من ادلول األعضاء اليت  يفة أن مثـة فائـضا مـن لسـ ًت،  مـض

نات،يفرنك سورسي 300 000 غمبل شري . لتحسي وأن الفريق ال يزال قامئا إلدخال تكل ا تـوأكدت األمانـة، ويه 
يقات وفد الربازيل، أن إرفاق  نظـام ادلاخـيل، وأن التعلإىل  شأن ا شلكة، إذ إهنا تفعل ذكل أصال  يس  لواثئق  بـ م ل

نظـام اخلـاريج شأن ا يد  تأ لذكل ممكن اب ب ك يـمي ،ل نـةلل الحـقتق وكـذكل أي  ملمكنات ا يـق تحـسي شمل مـدى  ب  تطيـ
نظـامني بــوشعبة داخـل لــاوأضـافت األمانــة أن مــن املمكـن معرفــة .  مــؤرشات األداءمــن ألن ذكل ،لا  الــيت يالو
شاطذكل بفضلطلبت  يل ا ن تفا نقـاش مانـة عـىلّوعرجت األ. لص نـاء ا سائل األخـرى الـيت طرحـت أ ل بعـض ا ث ملـ

تالمس فأشارت إىل أن  ستكون بلغـايســلـنظام وجه ا يـة ا تحـدة الر لـت األمم ا مس تاحـة ابالجنلزييـة ،مل م رمغ أهنـا 
شأن اللغـات األخـرى. فقط يف الوقت الراهن بـيد أهنا أكدت أن العمـل جـار  شاركني بـأن . ب ملـوأبلغـت األمانـة ا

هم ناس بلغات  يث جيدها ا ية إن مل تكن ابالجنلزيية  نظام بلغاهتا األ تدرج يف ا معلالواثئق  ل حب صل ل  .سـ

ية نـوع وأيد وفد م .53 يـة، وأضـاف أن مثـة  يان اذلي أدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعـة جـدول أعـامل ا قـضرص ا من لتب ل
تاحة  شارينيفملاملعلومات ا شأن اخلرباء ونوع ا ياانت  تـ قاعدة ا ب ملسب يـة الـواردة إىل إضـافة ،ل ساعدة ا ن خـرباء ا لتقملـ

شاريني مية قاع. ستأسامؤمه يف قامئة اخلرباء الا ياانت تمكن يف أهنا شامةل يف حد ذاهتـاقوأشار إىل أن   وقـدم. لبدة ا
تعامل مع الوفد نني  لل اقرتاحني ا سأةلث ثةل يف رسيـة املعلومـاتملا رشوعة ا مت ا هـون إدراج . ململ ففأمـا الاقـرتاح األول 

شاريني جـدد، خيـربمه بإاتحـة تـكل املعلومـات احملـددة عـىل يالوبورشط يف العقود مع  ئجار خرباء ا ستـ، دلى ا ست
بوهلم ذلكلق ياانت وتلقي  قاعدة ا ثاين . لب تعلقلوأما الاقرتاح ا شفاذلي ابجلزء من تكل املعلومات ملا ، هكـ ال يـودون 
يـه املعلومـات ف تـاح  هـور يف الوقـت اذلي ال  تعامل نظام مزدوج بإاتحة بعض املعلومات احملـدودة  فميكهنم ا تللجم سـ

سلطات احلكو ماملفصةل إال لدلول األعضاء والوفود وا تاح رسيبواسطةية ل نظام املقرتح يف عـدد . مف  لوقد جرب ا
يـة،  تجارة العا نظمة ا نظامت، مهنا  ملمن ا ل رسية، مـع احلـرص عـىل إاتحـةممل شلكة ا سمح حبـل  لـو مـ  املعلومـات سيـ

ست،لعن تقديره  الوفد وأعرب. للجميع ما أمكن ية ا نظام وتوفرها ابللغات الر تخدام واهجة ا لهوةل ا مس ل سـ نـه س لك 
تعمةل يف تـكل ملسـتـصوبرأى من ا يـة ا تحـدة الر يهنـا بلغـة األمم ا نطقـة  نـه يـؤثر يف  شاط  سـ إاتحـة  مس مل بع ي ملـنـ مبع

نطقة يـة . ملا بدلان ا شاط من األشطة قد اضطلع به يف مرص أو أي بدل عريب آخر، أمكـن ا نثال، إن اكن  لـ ن ملعن م
شأن تعريـف وأضاف الوفد أنه يود احلصول . بطلب إاتحة املعلومات ابللغة العرية كذكل يحات  تو بعىل بعض ا ض ل

ية ساعدة ا نشاط ا مل شاط يعرف بأنه. لتقن شاركة بدلان لنوملا اكن هذا ا شاط يعين  م أي  ية، فـإن الوفـد شـددن  مان
يق تعريفتضيعىل رضورة  بل القريبل هذا ا  .ملسـتق يف ا

يـ .54 يان اذلي أدىل به وفد الربازيـل ابمس مجموعـة جـدول أعـامل ا يا ا منوأيد وفد بو لتب ل يـان اذلي أدىل بـه وفـد ليف لبة وا
بدلان. مــرص تكون هممــة جــدا  يــاانت  للــوأكــد جمــددا أن املعلومــات الــواردة يف قاعــدة ا ســـ  تفــت الوفــد إىللوا. لب

بغي إدراهجا يف جـدول أعـامل الاجـامتع ية  ناك أربعة مكوانت أسا ندوات واألشطة فقال إن  ينا سـ ه ن أوال، عـدد : ل
يا، العروض اليت يقدهما بـو ناخلرباء؛ واث ثـا، العـروض الـيت تقـدهما الو ي أوئك اخلرباء والواثئق اليت يوزعوهنـا؛ واث ل ل

بدل يق عالقات هبا يف ا هة ا ها؛ ورابعا، مصادر املعلومات اليت  لوالواثئق اليت توز لتنسـ جل هـم . ع ملورأى الوفـد مـن ا
ها ية اإلرشاف عىل تكل األشطة و توىل وزارة اخلار يقللغاية أن  تنسـج ن  ة ثالثـمثةأشار الوفد إىل أن وعن اخلرباء، . ت

ّنارص معلومات عدهتا هممة ها؛ . ع ية اليت يعملون  نظمة أو ا بل لك يشء، ا معأوال و مجلعق يـة؛ ومل يـا، سـريهتم اذلا تاث ن
ثا، إعالن اهامتهممو سأةل وأضاف . لاث تلقـى فهيـا ادلول األعـضاء أخرىمالوفد  توقـع أن  يـة الـيت  ت، يه الفرتة الز ي ُن م

يةتكل املعلومات اإل  .فضا
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يـان  .55 ية، وكـذكل ا يان اذلي أدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا بوأعرب وفد اجلزائر عن دمعه ا من لب لتل
يـا بدلان رأى الوفـد و. ليفاذلي أدىل به لك من وفد مرص ووفد بو تفادت مهنـا ا شطة الـيت رمبـا ا لـأن عـدد األ ســ نـ

بدلان يف ندوة نظمهتا ا،مصطنع شاركة تكل ا ل ألن  نت م بو قد  ُمضّلو يه، . ذكل العددي تقاده الوفد أعرب علو ععن ا
هم اأن  لمتمن ا بة،يزيمل نا ية  ساعدة  بدلان يف إطار  تفادت مهنا ا سـ بني األشطة اليت ا ن م ل سـ من شاركهتا يف شــىت تق م و

بوهتنظمناألشطة اليت   .يا الو

يـاانت املقدمـة، و .56 يـد ا تأ بومض وفد بامن صوته إىل أصوات الوفـود األخـرى  ي أشـار إىل أن القـوة ادلافعـة يف تـكل لل
سأةل يةملا شفا ف يه ا يل تدفق تكل املعلومات إىل أقىص حـد ممكـن يف . ل بو قادرة عىل  هم أن تكون الو هومن ا تسي مل

ية املقدمة إىل ادلول األعضاء ساعدة ا نجمال ا تأكدا من أنه حيق للامحن أن يطلـب قال إنهبيد أن الوفد . لتقمل يس  م  ل
شف ابمسه، وإ نقص يفن اكن ذكل يصل إىل حد لكا يةلا شفا ف ا نـاك بعـض املعلومـات املفقـودة . لـ هوأضـاف أن 

تطع الاطـالع عـىل  سـعن العدد احلايل للامحنني، وأشـار إىل أن الـرابط الـوارد يف الويقـة معطـل ألن الوفـد مل  يـث
يه توى اذلي يفيض إ لا  .حمل

رشية و .57 بدلان يف أورواب ا قوحتدث وفد أذريجان ابمس بعض ا ل ل نـوب القوقـاز فأفـاد بـأن بـدلاان ب يا الوسـطى و جآ سـ
تـرب  يـة الفكريـة، الـيت  يـة يف جمـال ا ياهتا الو بو لـرمس اسـرتا ساعدة من الو ست ا نطقة ا تععدة من ا ن يج ي مل مت مللكمل ط ت ل

بدلان وقال إن . ذات أمهة قصوى  يف هـذا الـصدد إىل احلـصول عـىل لك ادلمع الـالزم مـن األمانـة، حتتاجلتكل ا
تلقىوأعرب عن أمهل بدلانت أن  يـات ل تكل ا ية، وا تو بادئ ا ثات اخلرباء، وا يمي و ساعدة يف جمال ا ملهنج ا جهي ل مل بع لتقمل

بق أن وضــعت  بدلان الــيت  يــة ومــع ا نــاطق دون اإل بــادل اخلــربات بــني ا ســـوأفــضل املامرســات، وكــذكل  لــ مي مل قلت
نفــذها ــيت  ــة وال ــة الفكري ي يــة يف جمــال ا يات و تاســرتا ن مللكيج ط يــة  أعــضاوأضــاف أن. ت حتتــاج قلميء اجملموعــات اإل

يـذها مـن هجـة، واألهـداف ابخلصوص يـة الفكريـة و ية يف جمال ا يات الو نف إىل الربط بني رمس الاسرتا تمللك ن طيج ت
تدامة تصادية  ية وا ية اجامت ية من أجل  يات احلكو ية والاسرتا سـا ع من يج مـللك قت مـىض الوفـد و. ، مـن هجـة أخـرىتم

نطقة يقول إن تـمت الوفـد  .مـا يكفـي مـن أمـوالصد ن األمانة يف تكل األشطة، مبا فهيا ر عىل دمعّتعولمل بدلان ا خوا
شطة  تطـوير أ ناسـب  توقـع مهنـا تقـدمي دمع  يـة الـيت  يق جـدول أعـامل ا بة  شاء  يب بإ نـته ابلرت ل ي من سـ شع ن ملكم لتح تن

نطقة بو يف ا ملالو  .ي

تـداره يف إدارة ا .58 شكر الريس عـىل ا تان اللكمة ألول مرة  لوناول وفد اب ف سـ قت ئ لجنـة، واألمانـة عـىل العـرض اذلي ك
ناء اسرتاحة وقت الغداء  ته أ ثقد تقرارهوم نظام وا يل ا يا ابملعلومات عن  يد و يدا إىل حد  سـاذلي اكن  ل شغ ن تبع غ . مف

توحض القـضااي  رس عـام إذا اكنـت  يذ، وا نظام بعد ا نات يف ا َّوالحظ الوفد أن األمانة أشارت إىل  ســ تف سـل نف لتي حتس
تلزم دعام واهامت بةلتسـاليت  نة ا ملقما فوراين يف ا شاء واسرتسـل قـائال . لسـ رش إىل أي حاجـة ملحـة إىل إ نـإنـه مل  َيُـ

ية  تاكمةل للمعلومات ) DSS(لتمنواهجة بني نظام قطاع ا ويود الوفد من مث أن يعـرف ). AIMS(ملونظام اإلدارة ا
شمل  سأةل ومــا إذا اكن ذكل  تقــدم يف تــكل ا يــق ا يــة احملــددة  يــاملــدة الز ملــ ل لتحقن  يف املائــة مــن تلكفــة 15نــسـبة م

ية نة اعامتد املزيا ية من  سني ا نا سـ ملتبقتح  .ل

يا ألن الاقرتاحات اليت قدهما هذا الوفد وجهية جدا  .59 يان اذلي أدىل به وفد بو ليفوأعرب وفد الربازيل عن دمعه ا لب
رشوع بان وإدراهجا يف ا بغي أخذها يف ا ملو حلسـ تعلق ابل. ين يا  يوأضاف الوفد اقرتاحا إجرا عـرض اذلي قـدم وقـت ئ

سات العامـة، بـل حـىت يف بدايـة تـكل حسنملسـتالغداء والقائل إنه رمبا اكن من ا نـاء ا جللـ تقدمي تكل العـروض أ ث
ئةل يث تزتامن العروض واأل نصف ساعة،  بذلاك  سات أو  سـا حب ب  .قجلل

ئلهتا والاهـامتم اذلي أبدتـه خـالل العـرض .60 تـت أ. سـوشكرت األمانة ادلول األعضاء عىل أ يقـات واللتفوا لتعل إىل ا
رش املعلومــات عــن اخلــرباء فأشــارت إىل أنالــيت قــدهما وفــد مــرص  ــة بــأن  سامح لألمان رشط القــايض اب نــ ا ــ ل ــ تل

شاريني يع عقود اتفاق اخلدمات اخلاصة،  قد أدرجستالا يـع املـوظفني يف إطـار اتفاقـات كتبـت وأهنامج يف  مج إىل 
ناير  نذ  ياخلدمات اخلاصة  بة  أجوبـةوقد وردت. افقة سائةل إايمه املو2009م ســنا هـا إجيـايب  م معظمعـىل األمانـة و

يد يار إاتحة إماكية نفاذ ادلول األعضاء وحدها بلكمـة رس أن األمانةأضافتو. بعإىل حد  ن  با، و مل يكـنخ أن صـع 
تطلع ادلول األعضاء من حق ساعدة ماكتهبـا تأن  بة  ناسب طا تصل هبا األمانة يف الوقت ا بـ إىل أن  مـ ل مل شأن أي ت
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يقم هات ا تعلق  سـسأةل  لتنت نظام ومضت تقول إن . جب ستقادر عىللا تحـدة ا تعامل بلغـات األمم ا لـ ا مل بـع ؛ل لط واب
يهنـا نطقـة  بغي إاتحهتـا بلغـة الاجامتعـات إن يه عقـدت يف  ية  ها واثئق أ نظام بو بعسرتفع الواثئق إىل ا صل مل ن يصف ُ .

توقع من األمانة أن  يد حتدثيُو تأ هراي، وميكن اب نظام  ك ا ل يقاتمعاجلةشل بقـي الاقرتاحـات /لتعل معظم ا يد ا تابلر ملصـ
يـة متر للربجمـة يف اخلـارجوأضـافت أن املـوارد اخملصـصة . نمن املزيا تـواردستـسـ الـيت   قـد 2011ن حـىت يويـه ليف ا

يت أيضا بقوهكذا، فقد. ستُبقا رشوع حتقيـق الفـرناكت، أي إنـه ميكـن مـن آالف ة بضعتت  ملـ لك يشء مبـوارد ا
سأةل األمانةرت وأشا. املوجودة بكـر ووصـف بأنـه  يـة قـد قـدم يف وقـت  ساعدة ا شاط ا مـ إىل أن تعريف  ن مل ُن م لتق

ياسات العامة سـتعلق اب  حـضور متويـل حضور اجامتعات اللجان ادلامئة ألنـه ميكـن راهن الوقت الِوقد أدرج يف. لت
يـار شاركهتا يف العمـل ا ملعادلول األعضاء تـكل الاجامتعـات و تعـذري، ذكل أنـه مـ  علهيـا احلـضور دون تـكل يقـد 

ساعدة متت . ملا بـرية جـدا األمانةختوا ساعدة  ك لكمهتـا مبالحظـة أن  بدلان قـد مـ بدلان األقـل منـوا وا لـقـدمت إىل ا لـ
يس لألمانة أن حتدد  ية وأنه  نا لا م يـة، لكهنـا اعرتفـت بـرضورة وضـع تعريـف ت اكنإنل ساعدة  ساعدة  ن تكل ا مـ تقملـ

يق ياسة العامةقد توى ا سـ، رمبا عىل  لسـ  .م

بة مـا دام موقـف األمانـة  .61 تربا إايها  سأةل  ية عىل تكل ا تعاون ألغراض ا صعوعلق انئب املدير العام لقطاع ا مع مل من لتل
ية يههو  ساعدة ا نأن ا بدلان األقـل منـوا تلقـى دعـام، أللك لتقمل يـة وا نا بدلان ا شاط لفائدة ا لـ  ل لـ بدلانمن  لـن تـكل ا

ترص ع. ذلكلمؤهةل  شاط ال  يه، فإن ذكل ا يقو ن تدريب لعل حفىل برامج ا شطة الـيت سبل شمل متويـل األ نـ، بـل  يـ
بو  ها الو شطة أخرى  بو أو أي أ يحترضها الو ن  .أيضاتنظمي

شأن رضورة إرفاق الواثئـق واملعلومـات عـن عـدد اخلـرباء،  .62 يا  يقات وفد بو شري إىل  بوأكدت األمانة، ويه  تعل ليفت
بلذكل ممكنأن  يـا مراكز ناولت موضوع تو. ملق رمبا يف اجلزء القادم بعد اإلصدار ا يق فقالـت إنـه يوجـد حا لا لتنـسـ

ساعد توى الـوطين  تعامل معه األمانـة عـىل ا نظمي، وهو الطرف اذلي  شارك يف ا يـهوم ا سـ ت ت لمل ملـ ل نظـمي هامف ت عـىل 
هـوم  مفاألشطة، وكذا  يـاان" بطلـب مـن"ن نظم . حاذلي يعـين نفـس الـيشء أ نـه  بـه وزارة،  شاط قـد  َّفا يـ تطل لكنـ ل

تب ا مللشاركة  مك ثالمب مية الفكرية  يـة وإعـالن  األمانة إىل موضوع اخلـرباء اذليـن يقـدمتفتتلوا. ك تون سـريمه اذلا
تأكدة من مذمهتم يه عرب وسائل أخـرى غـري م فقالت إهنا غري  ية اإلعالن هذا، وإنه ميكهنا  تلقا شابكةه ، وإنـه ال لـا

تـه عـىل املاكتـ بل إحا سه  هم اليشء  يع  يقان من أن ا لبد من الا نف قمجل يف شفرست نفـاذ ا يـة مـن طريـق ا ّب الو ملـ ل ِن . ط
يـة،  ساعدة ا شطة ا تلف أنـواع أ يزي بني  يقات وفد اجلزائر ورضورة ا شري إىل  نوقالت األمانة، ويه  ملـ نـ خم مت تعل لتقت ل

نفـذ  نظـام  نـوع يف ا سب ا بحـث عهنـا  بة الـيت ميكـن ا نا يـة ا َّإن األشطة ا ت ل ل حبـ ل ســ مل ن يع ادلول لتقن تـسـتطعـىل حنـو 
بحث األعضاء معه بو ادلامئة، وسـوى ذكلالاطالع عىلحبسب ت أن  نة من جلان الو ي ادلراسات، أو حضور  . جل

تظام بواسطة ردود ادلول األعضاء نظام اب تيض حتديث ا نوأشارت أيضا إىل أن الرضورة  ل رت األمانـة بـأن َّوذك. تق
يح املزيد مـن املعلومـات، اك ية، أي إنه لكام أ شفا سأةل ا توفد بامن اكن قد أشار إىل  ل بـو شـفافةفم شطة الو ينـت أ . نـ

رشوع وأضافت شري إىل ا مل األمانة، ويه  شة أنه، 9ت نا بغي  ق  م تـذرت موضوعين ع عدد املاحنني يف تقريـر آخـر، وا
يحـا  حصلدلول األعضاء عن أن الرابط الوارد يف تكل الويقة مل يكـن  وقالـت إهنـا تـداركت ذكل .  معطـالوأنـه اكنث

تقصري نظـام  عن طريق وضع الرابط يف الصفحلا نفاذ إىل ا سع ادلول األعضاء ا يث  شاشة  ية أسفل ا لة الر ل ي حب ل ئيسـ
بــو يــدا اتمــا تــكل . يعــىل صــفحة الو سائل الــيت أاثرهــا وفــد أذريجــان، قالــت األمانــة إهنــا تؤيــد تأ يوردا عــىل ا ب ملــ

سأةل األخـرية الـيت . أيضا قد أبدهتا وفود أخرى اكنتاملالحظات العامة اليت  أاثرهـا وفـد ملـوتطرقت األمانـة إىل ا
هرت  نظام واليت  ها ا شالكت اليت يوا تان فأشارت إىل أن إحدى ا ظاب لهج مل وقـت الغـداء يه قدم يف العرض املكسـ

متل نظام غري  مكأن ا سؤوةل عـن إدراهجـا نواعرتفت بأن بعض األشطة مفقود، لكهنا . ل ست يه ا ملـأوحضت أهنا  لي
نظام هايتنسـيق مركز  35وأضافت أن . ليف ا بو  عىل نطاق معلساعدها يف   وضـعت وأضافت أهنـا. تفعل ذكليالو

نفصال بدأ مؤخرا أخذ املعلومات من  رشوعا  ماآلن  بـو  يف حيـدث ميكـن أن ألنه ال يشء ،نظام املايللام دون يالو
نظام الرجوع إىل يا . املايلل هذا ا بـد يـاانت  نقـل ا يـث  نـاك  تـضع واهجـة  ئومـضت قـائةل إهنـا  ب ت حب ه مسـ ل نظـام إىلُ ل ا

َوأكدت أنه لن هيمل أي جانب آخـر، وأنـه . َّ حيدث الحقايف أول األمر، عىل أن مقتضب شلك اخلاص هبا، يف
ومن شأن ذكل أن يعاجل املواد املفقـودة . ّ تذكر بإكامل إدراج املعلوماتيف ذكل الصددميكن الفريق أن يعد تقارير 

ثة واتمة قدر اإل ياانت حد تأكد من مث من أن ا نظام، وا يوكذكل مجمل ا ب ل  .ماكنلل
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شأن وأشار وفد الرباز .63 يا  بيل إىل مالحظة وفد بو يق مراكز مسأةلليف نرص همـم جيـب لتنسـا هوم  ع فقال إن هذا ا ملف
بل األشطة نإدراجه  نات رأسا، خبالفق ً ا بو . لتعيي ياان ويه أن الو شلكة تطرح أ يومثة  بعض الـوزارات بـ تتصلحم

بمباكتب الوقت، ولكسب نا ية الفكرية يف بعض ا سـ ا مل تـاج وأكد الوفـد مـن جديـد أن .تامللك  يف بعـض حياألمـر 
تب  يان إىل أكرث من  مكاأل يق مع الوزارات األخرىلح للتنسـية الفكرية  يق ،لملك يد وجـود هجـة  تنـسـ وأن من ا ملف

يث  بغي تسـتطيع األمانةحبسلفا  هة اليت  ن معرفة ا توجه إلهيايجل بدلان لا بدل مـن ا تصل  ندما  لـ  ب ت  تـسـتطيع مفـثال،. ع
ثة ادل ية أن تؤدي دور لبعا يف أو وزارة اخلار جامئة يف  يقمركز جن يـه جـدا أن وأضاف الوفد أن. لتنسـا ج مـن الو

ثال يل ا ية الفكرية عىل  تب ا نظمي وزارات أخرى أو  ملشارك يف ا ت بي مللك سمك  .ل

شارك ادلو .64 نظـامبـشأن األعـضاء إايه َلتـووافقت األمانة عىل الاقـرتاح وقالـت إنـه جـدير بـأن  ا غـري أهنـ. ل ذكل ا
بة  ها يف ر غأعربت عن  نظـام مراكز شك هـم إال إذا أدرجـت يف ا يع أحناء العـامل، ا يق يف رش أسامهئا يف  لا مج ن للسـ لتن

 .املغلق

نفـاذ إىل . ئوشكر وفد عامن الريس واألمانة عىل العرض املقدم يف اسرتاحة وقـت الغـداء .65 تطع ا لوأوحض أنـه مل  يـسـ
ية رمغ فائدة العرض امجل ية ا ملعناملواقع ا شري إىل وجـود لشـبك هر انفذة  تـة، ذكل أنه اكنت دامئا  ّوعـرج ". خطـأ"تظ

ساعدة  بو يه اليت متـول تـكل ا ته يف معرفة ما إذا اكنت الو ية فأعرب عن ر ساعدة ا ملـالوفد عىل موضوع ا ي ب ن غمل لتق
ها ية  بدلان ا سأم ا نفتلق مل تعمل أيضا عام إذا . ل ياانتاكنسـوا يدرج يف املوقع أم يف قاعدة ا ب ذكل   .لسـ

هرين، وأكـدت أنـه إذا أرادت  .66 بـل  تذرت األمانة عن عدم حصة الرابط الوارد يف الويقة اليت اكنت أعـدت  شـوا ق ث ع
يح يف املوقـع  تجده أسـفل الـصفحة >int.wipo.www<لـصحادلول األعضاء الاطالع عىل الـرابط ا ســ، فإهنـا 

ياين يف الوسط لبيث الرمس ا بـو أم ف. ح ناك، سواء أاكنت متـول عـن طريـق الو هر  ية  بو ا شطة الو يلك أ ه ن ي تظن لتق
تعلق ياانت  تبوسائل أخرى، ألن قاعدة ا شطة لب بدلان أكرث مهنا مبن ميول تـكل األ نـمبعرفة ما جيري يف ا تـت . ل لتفوا

يـع أ اجلزءإىل بني  يـاانت  سؤال اذلي طرحـه وفـد عـامن فقالـت إن قاعـدة ا ثاين من ا نـ ا مج ب لـ ســتل ساعدة ل ملـشطة ا
ية، سواء اكن  متويل منلتقنا بو ألا ها احلكوماتوي الو تامئية، وكذكل تكل اليت تد مع عن طريق أموال ا  .نس

شطهتا  .67 يقاهتـا وحتـديث أ بدلان بـإدراج  سمح  تح انفذة أو بوابة  تعلق  يقدم مقرتحا  نـوقال وفد عامن إنه  تعل للـ تـ ي بفسـ
يا ياانت حا شار إلهيا يف قاعدة ا لغري ا ب  .لمل

يـبورد .68 تحظى بـلك الرت هامات ادلول األعضاء  يد، وأضافت أن إ هوم  حت األمانة قائةل إن ذكل  س ج يا ،سـمف سـع 
ية ياانت  بإىل جعل قاعدة ا شعب بدلان الـيت هذهإن . ل بـو يف الوقـت الـراهن، لكـن ا شطة الو لـ األداة خمصـصة أل ي نـ

بادراهتا اخلاصة هبا مدعوة إىل تقدمي  هـار . معلوماهتا وخرباهتاوتقامسمتدير  تعـديالت إل تـيض بعـض ا ظ إن ذكل  ليق
شاط املعين بدل زمام ا تالك ا نا لل هـار مـا جيـري يف وأضافت األمانة أهنـا ال تـرى . م ظأي بـأس يف الاقـرتاح، ألن إ
هم  سجم مع الغرض ا بدلان  ملا ن توىخيل ياانتملا يـة . لب من قاعدة ا يـة العا ساعدة ا ياانت ا بار قاعدة  ملوميكن ا ن مل ب لتقت ع

)G-TAD (هام ألن اليت ية مصدر إ تجارة العا نظمة ا ل وضعهتا  ملم  املعلومـات، وأن مـن إاتحـة تكل القاعدة هدفل
شطهتا فهيا بدلان يف إدراج أ بت ا بل إن ر ها يف ا ناملرحج  ل غ تق سـيف ملي  .تك

رشوع  .69 تقل إىل ا ملـوأعرب الريس عن أمهل أن تكـون ردود األمانـة قـد أرضـت وفـد عـامن، وأشـار إىل أنـه  ن ســيئ
تايل إن مل يقات أخرىلا ناك  تعل تكن   .ه

ية  .70 تو تعلـــق اب رشوع ا صـــوعرضـــت األمانـــة ا ل مل تخصـــصة ودمعـــه "8ملـــ يـــاانت ا نفـــاذ إىل قواعـــد ا ملا ب ورمـــزه " لل
DA_08_01  ث من الويقة 3يف إطار املرفقCDIP/6/2 . سة مكـوانت تألف مـن  رشوع  مخـوأفادت بأن ا ي مل

ية نــرص األول. ســـأسا تعراض قواعــد : لعا ياجــات وا ســـيــل الا ت يــاححتل يــاانت؛ اث نا يــاانت : لب نفــاذ إىل قواعــد ا با لل
ثا تخصصة؛ اث ية ا لواجملالت ا مل تخصـصة يف الـرباءات؛ رابعـا: لتقن يـاانت ا نفـاذ إىل قواعـد ا ملا ب شاء مراكـز دلمع : لل نـإ
سا تاكر؛ خا يا والا نولو مـا بـ ج يـة: لتك تو تـدريب وا عا ل تقريـر املـرحيل اذلي أ. ل ُوجـاء يف ا نـة ل يـة  للجعـد لـدلورة احلا ل

يحملعا سري يف الطريـق ا رشوع  ية الفكرية أن ا ية وا لـصحية اب ي مل من مللكن تعرض أمه قواعـد ،لت تـسـ وأن ادلراسـة الـيت 
يل تقين ومفصل  لياانت الرباءات وغري الرباءات قد أعدت، وكذكل د يـاانتعنب وأضـافت األمانـة أن . لب قواعد ا



CDIP/6/13 

24 

يـة الفك تاح ملاكتـب ا نادا إىل ادلراسة وأنه  يل أعد ا مللكادل م ست بيكل بـو ا تفعـني معومـا عـىل موقـع الو شـريـة وا ي لـن . مل
شأن خدمـة  بـو  رشااكت بني القطـاعني العـام واخلـاص والو بـوأفادت أيضا بأن ا ي نفـاذ إىل األحبـاث مـن أجـل "ل لا

تاكر يــة والا بــا تــرص " (لتمن نفــاذ إىل قواعــد "، وتلهتــا خدمــة 2009 يف عــام ُاســـهتلتقــد ) aRDiخملاملعــروف اب لا
تخصــصة  يــاانت ا ملا ــرباءاتلب ــرانمج " يف ال ــيت ASPIأو ب نت، ال شــد مترب ُ ــة أن . 2010ســب يف  وأوحضــت األمان

شاء مراكـز مـن ذكل  تعلـق بإ تـدريب ا تاكر، وأن ا يـا والا نولو شاء مراكـز دلمع ا تعلق بإ نرص الرابع  نـا مل ل بـ نـ ي جلع لتك
يل  نظميلقبا يحبتو سري يف الطريق ا نة  ية يف هذه ا لصح ثالثة مؤمترات إ ي سـ لمي رشوع قـد تـأخر أ أضـافتو. قل ملـن ا

ــيشء  ــض ال توى اخلــدمات خبــصوصبع ــرام اتفاقــات  تعــني ) SLAs(مــسـ إب شطة الــيت  يح إطــارا لأل يالــيت  ــ ن ــ تت
تاكر يا والا نولو شاء مراكز دلمع ا بة يف إ ية الرا نا بدلان ا بالاضطالع هبا يف ا ن غ ل جل تك تأخري أساسا ُوي. لم لعزى ذكل ا

تكل الاتفاقــات ثــف  لــإىل رضورة اإلعــداد ا سـهتدفةل اب،ملك بدلان ا ملــتعــاون مــع ا  إىل أن عــدد األمانــةوأشــارت . لــ
يال، وأوحضـت أن األمـر  تاكر ال يزال  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا شاركة يف برانمج ا سات ا قلـاملؤ ب من ل مل لتس

نفـاذ اجملـاين إىل الـربان نحـت ا بدلان األقـل منـوا الـيت  لتاج إىل شـن محـةل تـروجي فعـاةل، عـىل األقـل يف ا لـ . مجُمحي
نظم َّو رشوعامحلالت تكل ست يذ ا مل يف املرحةل األخرية من اجلدول الزمين  وتعزتم األمانة إضافة ثـالث جمـالت . لتنف

يـد نوعـا مـا بقـةل  رشوع  يـذ ا بـاه ادلول األعـضاء إىل أن  بهتا يف لفـت ا مقإىل الربانمج، لكهنا أعربت عن ر نف ملـت تغ ن
يف. املوظفني رشوعلوأشارت يف هذا املقام إىل أن تاك وقـد قللـت إعـادة . للم غري املوظفني يه وحدها اخملصصة 

يص  تلزم  مترارية، األمـر اذلي  نة من الصعوبة األوية، لكهنـا مل تـوفر الا توزيع ادلاخيل يف بداية ا ختـصا سـ ل سـ يـل ســل
رشوع بـني أن حنـو . للماملزيد من املوظفني  رشوع فأفـادت بـأن آخـر اإلحـصاءات  يذ ا توأشارت األمانة إىل  مل تنف

ناطق قد َاتفاق 14 يع ا توى اخلدمة يف  مل  مج تايلُوقع،مسـ نحو ا ل ويه عىل ا يـا   يف4: ل نطقـة4ويقأفر ب العريـة مل يف ا
ية، و يف أمرياك4و يا2تين الال تـدايت عـن . سـ يف آ رشوع، نظمت ثالثـة  نذ انطالق ا شاركني بأنه  نوأبلغت ا مل ممل ُ م

رشوع؛ واضطلع بأكرث من  يـمي مشلـت 30ملا ثة  تق  بـات  بـدلا10بع يـه املزيـد مـن ا لطلن، يف الوقـت اذلي توجـد  ف
رشوع يذ ا ملإلشاء تكل املراكز و  .تنفن

يـة .71 ية ومجموعة جدول أعـامل ا يانني الذلين أدلت هبام اجملموعة األفر نغال ا منوأيد وفد ا ب لتسـ يق ل يـان اذلي ،ل لب وكـذكل ا
تعلق رشوع ا بدلان األقل منوا، وأعرب عن قلقه إزاء ا ملأدلت به مجموعة ا مل تخصـصة ل يـاانت ا نفاذ إىل قواعد ا مل اب ب لل

يـة 33وأشار إىل أن حنو . ودمعه يـة قـد أنفقـت، ونظـرا إىل أنـه جيـب رصف ثلـيث املزيا ن يف املائة من مجمـل املزيا ن
يث  رشوع  ية ا شأ هبا آ ته يف معرفة الطريقة اليت  ية من الربانمج، فإنه أعرب عن ر ثا حبتقربا يف الفرتة ا مل ل ن ب ن ل سـُتي غ

يع األشطة املربجمة رمغ نقص املوظفنيمتكن من إ نجناز  بدلان . مج تقرير أشار إىل تزايـد عـدد ا لـوأضاف الوفد أن ا ل
رشوع نظر إىل جناح ا بات، السـامي اب ملاملقدمة  ل يـة الـيت أولهتـا ذلكل . للطل نة عـىل األ تام ا مهوشكر الوفد يف ا للج خل

نهتـ يـة، ألهنـا  نا بدلان ا بة إىل ا مكالربانمج، خاصـة اب م ل لـ يـد يف وضـع لنـسـ سة  تفا مـن احلـصول عـىل معلومـات  نفيـ
بات يف جمال الرباءاتمرشوعات  .ل حبوث ويف احلد من املطا

تـدار،  .72 نـة اب متراره يف إدارة ا شكر الـريس عـىل ا ية اللكمة ألول مرة  تحدة األمر قوناول وفد الوالايت ا ئ للجيك ف مل ســت
رشو تقرير املرحيل عن ذكل ا يق  ملواألمانة عىل إعدادها ادل لل نـذ . عق بـري احملـرز  تقـدم ا تقريـر إىل ا موقد أشار ا لك ل ل

ية نة املا ضا ثاال واحد. لسـ شاء مراكـز 25 عىل ذكل، وهو الاضطالع بـامورضب الوفد  تعدادا إل يـمي ا ثة  نـ  ســ تقبع
تاكر، يف حني أنه مل يضطلع إال بـ يا والا نولو ُدلمع ا ب ج نرصمة يف نفس 5لتك نة ا ثات يف ا مل  سـ وأشـار أيـضا . الفرتةلبع

تفادة بدلا آخر طلب 30 أن أكرث من إىل بـدو، مـن تـكل املراكـز، سـالا يـمي يف يفـامي  ثـات ا لتق وأن املزيـد مـن  بع
ها من مث إىل اإلجناز رشوع لـىبوالحظ الوفد أن. يقطر بني أن ا َّ تكل األعداد  مل بـاة يف العديـد مـن ت مل حاجـة غـري 

بدلان بو يف . لا ها الو بذ هود اليت  ثين عىل ا هو  يذلا،  لت جل ي يدانف ناك عـدد . ملهذا ا هواسرتسل الوفد قائال إنه ال يزال 
يل تـاج إىل مزيـد  يد أن األمر رمبا ا ية،  رشوع طرقت يف املالحظات الاسـهتال ئةل عن ا تفـصيل من األ ب ل مل سـ حقل ُ .

تاكر ال يـزالَّتعجب و يـة والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا شاركة يف برانمج ا سات ا بـالوفد من أن عدد املؤ من ل مل  لتس
يـف . 2009ليويه   رمغ أن اخلدمة أطلقت يف،ضئيال يص تاك تـصار عـىل  بب الا توحض الوفد  يا، ا لاث ختـص سـ قن سـ

تـاج إىل مـوظفني  رشوع  رشوع، علـام بـأن مـن الـواحض أن ا حيغري املوظفني  ملـ يـا لتـدعميللم نولو ج مراكـز دمع ا لتك
تاكر  .بوالا
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تعلق ابحلاو .73 سأةل أثريت يف العرض ا ند إىل  ملأشار وفد ا م سأل امللكفـنيجة إىل املزيد من املـوظفني له رشوع  فـ اب ملـ
ية اليت تود هبـا معاجلـة تـكل  سأةللكيفاألمانة عن ا بـاتملـا يفاء تـكل ا هـا ال با تطل وعـن اخلطـة الـيت جيـب ا ملت ت . سـع

تقـد  تاكر، وقـال إنـه  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا رشوع ا يعورحب الوفد بإضافة ثالث جمالت إىل  بـ من ل لتم
يد جدا وأنملأن ا يحهمفرشوع  بحـث املقـدم، . لـصح سائر يف الطريـق ا شأن ا يحات  تو لوطلـب املزيـد مـن ا بـ ضـ ل

رشوع يفوأشار إىل أن  تخصصة يف الرباءاتلا ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا مل برانمج ا ب ن اذلي يوفر إماكيـة احلـصول ،لل
تخصصة عن الرباءات هر يف مؤرشات،معىل معلومات  توخاةظ أ تاجئ ا مله أن ا تخصـصة إاتحة  منلن يـاانت  م قواعد  ب

ية الفكرية  وطلب الوفد يف هذا الصدد معلومات عن الطريقـة الـيت . قد حتققت ابلاكململلكيف الرباءات ملاكتب ا
ياانت تكل وحدثت تعرضت هبا قاعدة ا ُا ب لسـ يا،ُ نفذ إلهيا حا ية الفكرية اليت  ل وعن عدد ماكتب ا ت وأشار الوفـد . مللك

تحدث تقرير  يإىل أن ا تدريب األسـايس لـلك مركـز  عنل ياجات وا يل الا بري احملرز يف إمتام  تقدم ا ل ا ت حتل حل مـن لك
تاكرمراكز دمع يا والا نولو ب ا ج نا، فإنه ال يزال يود احلـصول وأضاف. لتك يا و سـ أنه إذا اكن ذكل تطورا إجيا مسـتحب

تاكر يف الوقـت الـرا يا والا نولو شأن ما تقوم به مراكز دمع ا يحات  بعىل تو ب جض وقـال الوفـد إنـه يـدرك أن . هنلتك
نـة يف ادلورة مـا  نة بأنه هو من اكن اقرتح تكل األداة يف إطـار ا ها األوىل، وذكر ا للجاملراكز ال تزال يف مرا للج ّ حل

يـة يف . قبل األخرية تاكرات ا يع الا تاكر  يـا والا نولو يقـي  حمللوأوحض أيضا أن ما اكن اقرتح مركـز  بـ شج لتـبـ ج تك للحق ُ
ية نا بدلان ا ما ل هـاو. ل يع نطا تو يـة للمراكـز، ومـا إذا اكنـت مثـة خطـط  هـام احلا توحض الوفـد ا قا ســمل ل ل وذكـر الوفـد . ســ

هـا وعـام  يل عـن طا تفا ية اليت نظمت فطلب املزيـد مـن ا تدر مقاحللقات ا صـب ل ُل هم مـوظفني يف أمانـة  إذاي مجـيعاكنـوا 
بو يل تـدريب املـدربني وعـن ،يالو بحث عن برامج من  ب وعام إذا اكنت األمانة  تدامة للمراكـزقت ورمبـا . مـسـمنـاذج 

توى اخلدمـة املوقعـة بـني  رشوط العامـة التفاقـات  ياجـات وا يـل الا تاجات  يد تقامس ا سـاكن من ا لـ ت مـحتل ح ن سـتملف
تقدمي فكرة عن الطريقة اليت تعمل هبا  يل ولكن  يس اب بو،  لاملراكز والو تفص لي ثـل، قـد يكـون مـن . يف الواقـعل ملواب

يد معرفة عدد املراكز اإل تني وأماكهنـاملفا تني القـاد شاؤها يف ا ية اخملطط إ مضا ن لـسـف تقريـر . نـ لوأشـار الوفـد إىل أن ا
تخصـصة يف جمـال األمانة، أن يتحدث عن CDIP/6/2ثالوارد يف الويقة  مل رمغ عـدم إدراج موضـوع اخلـدمات ا

بو يف ادلراسـة، بـوتعـزتم اقـرتاح خـدمات جديـدة  يالرباءات وغري الرباءات يف الو  حبلـول هنايـة عـام ييف إطـار الو
تقـدم يف ذكل املـضامر. 2010 تقرير أيضا إىل حتقق بعـض ا لوأشار ا بـاه الوفـد لفـتو. ل  إىل أنـه رمبـا اكن مـن نتالا

ن نة  تقدم احملرز وموقف ا يد معرفة نوع ا ما للجملف يـة ل نـة ا سادسة يه آخـر دورة  نظر إىل أن ادلورة ا نه، اب للج ل ملعل
ية الفكرية يف عام  ية وا مللكاب تاوسأل الوفد يف. 2010لتمن يـميمخل ا يه ا لتق عن املدى اذلي وصل إ  إىل أنـه ، وأشـارل

يـة الفكريـة  يـمي مـدى زايدة الـوعي حبقـوق ا ية قصد  يمي بعد لك حلقة تدر ياانت ا مللكبغي توزيع ا تق ب تق ب ين ت لي تقيـامي سـ
 .مكيا

ثةل عىل وفد بامن لبوط .74 تخلـصة والاحملققـة اإلجنازات مرضب أ إذا اكنـت األمانـة فكـرت يف  وسـأل عـام، ملسـعـرب ا
يع العمل اذلي ميكن أن تقوم به املراكز يـا ،تشجوقت من األوقات يف  نولو بكة ملراكـز دمع ا ج ألنه أشري إىل  لتك شــ َ

يـة يـة و سات أاكد شمل مؤ ية، وإمنـا  نا ية ا ية الفكرية أو ا تاكر غري موجودة يف ماكتب ا ثوالا مي سـ تـ ع لـص حبب مللك . مللك
ساءل عـن حظـوظ تُنقـل الـيت  اجلامعات،تفت الوفد إىللوا يـة،  سات  يـا وتوجـد هبـا مؤ نولو تـ مهنـا ا ث فسـ حبل ج تك

بـذوةل  هـود ا يع ا يـة  يق مـع تـكل املاكتـب  يق فعال يف إماكية ا بحث وا ملا شج بغ سـ ن جلل تـتحق لتنـ بـادرات يف إطـارل مل ا
تعلقة رشوعب ملا يل ابل. ملذكل ا تام عام إذا اكنت األمانة تعمل مىت يصدر ادل لوسأل الوفد يف ا يةخل با نلغة اإل  .سـ

تـاجئ الـيت حتققـت  .75 يـة، ورحـب اب يان اذلي أدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعـامل ا نوأيد وفد كواب ا من لب لتل
تاكر يــا والا نولو تاكر، وكــذكل مراكــز دمع ا يــة والا نفــاذ إىل األحبــاث مــن أجــل ا رشوع ا بــبواســطة  بــ من ل جمــ لتك . لت

هم أن تواصل األ تقاده أن من ا ملوأعرب عن ا هادفةمانة هجودها ع يـة الـيت ميكـن أن لا نا بدلان ا م إىل زايدة عـدد ا ل لـ
رشوع ميد من  تسـتف
تخصصة يف الرباءات   ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب تخصـصة عـن بغيةلل نفاذ إىل املعلومـات ا مل ا ل

 .الرباءات

نفـاذ إىل قواعـد ا .76 رسه أن يـرى أن ا يـة فقـال إنـه إذا اكن  ته الو سا  لوحتدث وفد فر لط يـ ن تخصـصة بـصفنـ مليـاانت ا ب
رشوع تقـدم احملـرز يف ذكل ا هد ا رسور بـأن  نا، فإنه جد  بح  ملـودمعه أ ل مـ شص يـل عـربو. يـممك تقـاده أن د ل عـن ا ع
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تخصـصة يف الـرباءات، وكـذكل  يـاانت ا نفاذ إلهيا، الذليـن هلـام طـابع تقـين وعلمـي، وقاعـدة ا ياانت وا ملقواعد ا ب ل لب ل
ه تاكر،  يا والا نولو شاء مراكز دمع ا لكإ ج بتك تعامل نظـام الـرباءات خـري لن بريا يف رش املعرفة وا هاما  هم إ ســا  ن ك س ستس

تعامل  .سـا

يـا  .77 نولو شريا بوجـه خـاص إىل مراكـز دمع ا بـريا قـد حتقـق،  تقـاده أن تقـدما  تان عـن ا جوأعرب وفـد اب لتك مـ ك ع كـسـ
تدال بأن أكرث من  تاكر، و سـوالا تاح تـكل املراكـز30مب سن احمل. فت بدلا طلب ا هـر ا لتحـوأضـاف أن ذكل  قـق يظ

تقدم احملرز يف ذكل الاجتاه هـا. لوا يح ويه دور تـكل املراكـز ونطا تـاج إىل تو سأةل ال تزال  ناك  قو ضـ حت م فـبحمك . ه
ها،  نفاذ إلهيا فقـطفهـيمسا ياانت وا نحرص يف قواعد ا شمل جمال معل خضام، لكن الظاهر أهنا  ل  ب ت تـمت الوفـد . لت خوا

يح هذه  ضته سائال األمانة تو نقطةلكم  .لا

يـةوبدأت األ .78 نفقات املا نغال إزاء ا نه وفد ا بديد القلق اذلي عرب  لمانة  ل سـ لع يـة ثلـث  ُوأوحضـت أنـه رصف. بت ناملزيا
بـدو حىت يح عـىل مـا  سري يف الطريـق ا نوات، فإن لك يشء  رشوع ثالث  ي اآلن، وأنه ملا اكنت مدة ا لـصح ي سـ مل
رشيةمسأةلرمغ  تحدة، . لب املوارد ا قالت األمانة إهنا أحاطـت علـام مبالحظاتـه ملوردا عىل ما أورده وفد الوالايت ا

تعلقة بزايدة الطلب عىل اخلدمات ية ذكل الطلب. ملا سعي إىل  بوأكدت الزتاهما اب بـريا اهامتموأضافت أن مثة. تلل  اك 
تح  تعلق  بفـألن األمر ال  سب اببي يـاانت تـكل  نفـاذ إىل قواعـد ا حفـ ا ب بدلان إاتحـةبـل بلل ساعدة ا لـ ادلمع أيـضا  ملـ

يةملواألطراف ا ياانت تكل بفعا تعامل قواعد ا لمتة عىل ا ب لسـ ذلا، فإن تكوين الكفاءات همم، وهو األمر اذلي دفـع . ه
تاكر يف يـة والا نفاذ إىل األحبـاث مـن أجـل ا بـإىل إطالق برانمج ا من والحظـت األمانـة أن هـذا . 2009ليويـه  لتل

نـدرج  بكة ادلويـة للـصحةيفيالربانمج  يـه ا نـدرج  ل نفـس اإلطـار اذلي  شـ لـت تـاجئ - ف سري الوصـول إىل  بـادرة  ن  تيـ م
بحوث  يـة عـرب اإلنرتنـت ) Hinari(لا ية العا ية، وبرانمج الوصول إىل األحباث الزرا نظمة الصحة العا تابعة  ملا ع مل مل ل

)Agora ( ئـة يـة يف جمـال ا بحـوث ا بـارشة إىل ا ية  نظمة األغذية والزراعة، وبـرانمج وصـةل  تابع  يا م لببك لعلم ل مل شــل
)Oare (تابع لربان ئةلا تحدة  للبيمج األمم ا نـارشين اذليـن . مل ثـريا عـىل الاتـصاالت اب متد  رشوع  لوأوحضت أن ا ك يعمل

شوراهتم وجمالهتم بفضل خساهئم نفاذ إىل  بو من ا ننوا الو ل مي تة منذ ما يزيد عن ، شعرتقالت األمانة إهناو. مك ســ 
يل، بأهنا  هر  بقلأ يـق ش ٍتح حتقاكنت عـىل وشـك  هـافـ شورات ئ ريـيسفهـرس ليف أن يكـون  . عـىل األقـلملنـ مـن ا

شورات متر يف فعـل ذكل لكـام حـصلت عـىل  تضاف، وأهنا  ناك جمالت أخرى  نـوأوحضت أيضا أن  سـ مه . ستـسـ
لكـن، ملـا  .ًمجـةل واحـدة جمةل جديدة 50 بإضافة مفاجأة تريد يف أول األمر أن حتدث واسرتسلت قائةل إهنا اكنت

بـارة . بأول علهيا أوال ِيرد إضافة ما تحقق ذكل، ارتأتيمل  يفت  ية مـن اجملـالت الـيت أ عواكنت اجملموعـة األ ضـ صـل
شأن الــرباءات  تعــاون  نص علهيــا معاهــدة ا ندات غــري الــرباءات الــيت  بــعــن جمــالت عــن احلــد األدىن مــن  ل تــ ســـ

)PCT( يه نفاذ إ ها اكن يصعب ا ل،  ل نهتج أهنا إىل األمانة أشارتو. نسبيابعض تلفا تقد  نطاق قطعـا وتوسعخم هنجا  ل ا
َ جمالت أخرى غري اجملالت اليت أهديتليشمل نص علهيـا ِ ندات غـري الـرباءات الـيت  تـ عـن احلـد األدىن مـن  ســ

شورات عديدة يف أقـرب وقـت ممكـن يث تضاف  شأن الرباءات،  تعاون  نمعاهدة ا حب ب سؤال . مل لـوابإلشـارة إىل ا
ية  شأن قةل املوظفني، قالت األمانة إن تكل  ند  قضاذلي طرحه وفد ا ب نظريعادله يا يف الوقـت الـراهن فهيا ل ا خل دا

ية ذكل الطلب اذلي مل  رشوع وأضافت األمانة أنه حىت األحداث .  حق قدرهَّيقدرتلبقصد  سمح جبعـل  مـاليت  تـ
رشوعاتمن  تـدريب يه األخرىمل تقدر  فعاال ملا نطوي عىل ا رشية اذلي  نرص املوارد ا ل حق قدرها، وكذكل  ي ب لع

تظم تاكرعاتمرشو إن تقولومضت األمانة . ملنا ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا يل ا بـ من  من ل لتب نفـاذ إىل ،ق ل وا
تخصـصة يف الـرباءات يـاانت ا ملقواعد ا يـاانت ،لب يـد إىل مـا أهـداه مقـدمو خـدمات قواعـد ا ند إىل حـد  ب  لبع تـست

بدلان املـؤهةل شأن ا تجارية عن الرباءات إىل األمانة، ويقع عىل عاتق هؤالء اختاذ القرار  لـا بـ وة عـىل ذكل، وعـال. ل
تجاريـة عـن الـرباءات، وإهنـا أقـرب إلـهيم  يـاانت ا يدة مبقديم خـدمات قواعـد ا بو إن دلهيا عالقات  لقالت الو ب لي ج

سارع األمـور أكـرث نارشين ادلويني، وإهنـا تأمـل أن  تـثري مقارنة اب ل تل تجاريـة عـن ،بك يـاانت ا ل رمبـا جلعـل قواعـد ا لب
تجالب ُالرباءات هتدي املزيد، وتفكر من مث يف ا يـث ميكـن ا تاكر  يـة والا ســنفاذ إىل األحباث مـن أجـل ا حب بـ من لتل

شورات تخصصة يف الرباءات فقالـت إنـه مانة عىل موضوعّوعرجت األ. ملناملزيد من ا ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا مل ا ب لل
هد قريب جدا نذ  يه إال  رشع  عمل  م ف ُ مترب ، وذكلي طلبـات،  وأهنا تلقـت مـا ال يقـل عـن ثالثـة ،2010سب يف هناية 

ها عـىل جعزهـا عـن . أحدها ملح بعض اليشء بـاتسفوأعربت األمانة عن ابلغ أ لطليـة تـكل ا تح عـن طريـق تلب فـ 
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نظام سات. لا نـوح للمؤ تعامل ا يص الا سـوشددت عىل رضورة إضفاء الطابع الرمسي عىل تر ملم سـ تلـف . خ هـذا خيو
تاك ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا يص بعض اليشء عن ا بالرت من لتل نـارشين، علهيـا ،رخ ل ألن األمانـة، خبـالف ا

يـاانت  يـع قواعـد ا توافـق بـني  يـق ا تجارية عن الرباءات، ومـن الـرضوري  ياانت ا تعامل مع قواعد ا بأن  مج ل ل ب لت حتقل
ست عن الـرباءات تجارية ا لا تالف،أن األمانـة أضـافتو. ل نفـاذ إىل قواعـد  وكـذكل األمـر بـنيخـ أمه ا ل بـرانمج ا

تخصصة يف  ياانت ا ملا تاكر، هـو أن والرباءات لب يـة والا نفـاذ إىل األحبـاث مـن أجـل ا بـبربانمج ا من  يف املوضـوعلتل
ية أويل تعلـق ابتفـاق  تـصفالربانمج األول  يـاانت . ي نفـاذ إىل قواعـد ا بة إىل بـرانمج ا بوهمـام يكـن مـن أمـر اب ل لسـ لنـ

تفعــني أن يوقعــوا رشوط يــع ا بغــي  تخصــصة يف الــرباءات، فإنــه  نا مجل ململ تجاريــة عــن  قوا وأحــاكمين يــاانت ا لعــد ا لب
يـاانت . الرباءات يل ردا من أحد مقديم خدمات قواعد ا يل  تأخري، وقد تلقت األمانة  ناك بعض ا بيد أن  قل ب ل ه لب ق

تجارية عن الرباءات شار القانوين للحصول عـىل ردود يف . لا تب ا يقاهتم إىل  ها أن توجه  توأعربت عن أ ملستعل مك َّمل
نفاذ يهنم من ا لأقرب وقت، و بوع القادم أو متك تأكد من أهنـم حيـصلون عـىل تـكل بعدهسـ إىل اإلجاابت يف األ ل أو ا

تفعـني بـربانمج . اإلجاابت بدو لزايدة عـدد ا نوأضافت األمانة أن احلاجة تدعو إىل املزيد واملزيد من الرتوجي فامي  ملي
ية وا نفاذ إىل اجملالت ا تاكر  ية والا نفاذ إىل األحباث من أجل ا لا لعلم لل ب من بدلان األقل منوا، لتل لية، السـامي لفائدة ا تقن

نفاذ إلهيا جماان رشية خاصـة الكفاءاتوقالت إن . لاليت ميكهنا ا بذوةل يف جمال املـوارد ا هود ا رشية الالزمة وا بـ ا مل لب جلل
شاركة هبمة يف ذكل الرتوجي ّتيض ا مل سمع أي مـن . تق يـث مل  يق  ثاال من موزا تـواسرتسلت يف القول فرضبت  حب مم

نـذ اجلامع تاكر، رمغ أن الـربانمج يعمـل  يـة والا نفاذ إىل األحبـاث مـن أجـل ا ثالثني بربانمج ا مات الامثية وا بـ من ل ل لتن
نفـاذ إىل الـربانمج جمـاان، -نظـراي–سـنة، علام بأنه ميكـن تـكل اجلامعـات   بـأن الاشـرتاك يف قواعـد أيـضاعلـام ول ا

يون دوالر ياانت تكل رمبا لكف األمانة زهاء نصف  ملا هـود ذلا. لب جل، قالت األمانة إنه ال بد مـن بـذل املزيـد مـن ا
تخصصة يف الرباءات،لرتوجي الربانمج املذكور ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا مل إضافة إىل برانمج ا ب بغي . لل ينوأوحضت أنه 

تفعني أن حيصلوا  ية، أي الطريقة اليت ميكن هبا  تاكر أن تقدم خدمات أسا يا والا نولو نملراكز دمع ا سـ للمب ج عـىل لتك
يا نولو جا بحـث يف . لتك هوةل اجللوس أمام حاسوب وا يس  لإن األمر  س تعلـق ابحـوثبل يةل  ت غوغـل عـن لكـامت  قلـ

بحث فهيا ياانت اليت جيب ا بغي معرفة قاعدة ا ياانت الرباءات، وإمنا  لبقواعد  ب لب بحـث يف مـنت . ين لفإن أراد املـرء ا
بحـث  بحث يف خدمة ا تحدة، لزمه عدم ا لواثئق األمم ا ل ب أو ماكتـب الـرباءات األورويـة، وإمنـا يف  الـرباءاتركـنمل
تحــدة تجاريــة للــوالايت ا ملتــب الــرباءات والعالمــات ا ل بحــث فهيــا يه . مك بغــي ا يــاانت  لإن معرفــة أي قاعــدة  ينب

بحث،  نطلق؛ مث من الالزم معرفة طريقة ا لا بحـث، وذكل عىلمل يات ا تعمل عىل دراية ابسـرتا ل أن يكون ا يج تسـ مل
تخدام اللكام يـع تـكل املراحـلسـاب بغـي تـدريس  يف ادلويل للرباءات، أي أنه  ية وا مجت الر ن ينسـ تص لي هـم . ئ ملومـن ا

نطلق األمانة من ذكل تاحة يف أي مركز أو أي ،تجدا أن  ياجات واملوارد ا ثريا جدا عىل الا متد  مل وأن ذكل  ت حك يع
بكة ما ميكن تقدميه إضافة إىل ذكل، وما اليشء اإلضايف اذلي. بدل يه احلاجةلشـوتقرر ا توفر . ل تدعو إ يـه،  ســو عل

بو،  يني من شـىت اإلدارات يف الو نة مبوظفني  تدريب،  ياألمانة ا ن ي همل ًتع يني وخبـرباءمسـ  يقـدمون ادلمع أيـضاج خـار
تدريب الالزم تكامل ا لية ا سـ سة . بغ ية األوية يومان ونصف يوم، وأن  تدر مخـوأفادت األمانة بأن مدة احللقات ا ل يبل

بحـث يف قاعـديت لخرباء دويني، مبن ف ثال عـن ا يـة،  بـو، أداروا دورة نظريـة، تلهتـا دورة  لهيم خرباء من الو معل مـي
تحـدةركن الرباءات بياانت  تجارية للوالايت ا تب الرباءات والعالمات ا ملو ل تـا ادلورتـني، . مك بـني أن تلقـي  لكلقـد  ت

يض، ألن مـدة يـومني ونـ يض مـن  ية، اكن همام جدا، لكن ذكل  نظرية وا فـا غـيق يـوم ال تكفـي، وهـو لتطبل لصف ا
تظم أيــضا تــدريب ا يــة ا نــعامــل يؤكــد أ ل ياجــات يف . ملمه يــل الا ثــور عــىل  تمث أوحضــت األمانــة أنــه ميكــن ا حتل حلع

تعلقـة ابلويقـة  بيك ا ثور علهيا، بدورها، يف صفحات املوقع ا ثادلراسة، اليت ميكن ا مل شـ إىل جانـب ،  CDIP/3لـلع
يل األخرى لدلراسة، مبا فهيـا  تفا صيع ا ل ياجـاتمج تيـل الا توى . ححتل مـسـوأكـدت األمانـة أن منـاذج مـن اتفاقـات 

بارة عن ويقة عادية جدا سب الطلب، وأهنا  تاحة  ثاخلدمات  ع ح ية خاصـة مبراكـز . م ناك أيـضا صـفحات  شــبكو ه
تاكر، لكن إذا يا والا نولو بدمع ا ج ياانلتك تعملون إىل قاعدة  ب ذهب ا ونقروا عـىل الـرابط اذلي ت ركن الرباءات ملسـ

رس، وجدوا رابطا يفيض إىل يقو رشوعاتيد إىل الرباءات يف العمود األ يـا ،ملـا نولو يـث توجـد مراكـز دمع ا ج  تك لح
تاكر أيضا رشوع ُوخل. بوالا يـة ا رشوع وأن مزيا ملـصت األمانة إىل القول إن أربعة أشخاص يعملون عىل ذكل ا ن ملـ
شاء  نسمح بإ يـذ12ت ثة مـن ا ثا نة ا لتنف مركزا حبلول ا ل ل توقعـالكـن الطلـ. لسـ تجـاوز ابلـضعف مـا اكن  مب  وهـذا . ي
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رشية  بغي إعادة توزيع داخيل للموارد ا لبيعين أنه  تمكل إذ لين رشوع املعـين لـن  سـية الطلب، مع مراعاة أن ا ملـ يـب تل
مترة ية  مسـإنه  تاكر . معل يا والا نولو شاء مركز دلمع ا ها إىل إ بـوجوااب عن سؤال بامن، قالت األمانة إهنا يف طر جن تك ليق

تاكر معين اب يـا والا نولو شاء مراكـز دلمع ا هدف الهنايئ هو إ ية الفكرية، لكن ا بـيق داخل ماكتب ا نـ جسـ تك ل لمللك لتن
ية  نا تطــوير والرابطــات ا بحــث وا سات ا ثال يف اجلامعــات ومؤ تعملون للمعلومــات،  ــامث وجــد  عي لــص ل ل ســ مــسـ مــح ُ

يـة الفكريـ غري أهنا أشارت إىل أن. وسواها شأة داخل ماكتب ا مللكاملراكز ا يق ملن تـوىل ادلور األسـاس يف  سـة  تنـت
نـه، وإقامــة رشااكت عقـب ذكل قــصد وضـع خطــط، وبـرامج تــدريب،  شأ يف بــدل  يـة الــيت  بكة الو يا نـ ن بعشـ ط ُلـ ت

يمي اخلدمات اليت تقدهما تقدهما تفتت األمانة إىللوا. تقوكذكل  سؤال األخري عن نوع اخلـدمات األخـرى الـيت  ســ ا ل
بحث والفحص الواردين يف شأن ا بو  لالو ب تعـاون ي سمى بـرانمج ا بـو تقـدم خدمـة  رشوع فقالت إن الو ل ويقة ا تـ ي مل ث

ته  يا ها اذلي تعــاد  شأن حبــث الاخرتاعــات و غادلويل  صــ يــاحفــصبــ يــه مــن اآلن فــصاعدا بــرانمج لحا يطلق  عل و ســـ
تعاون ادلويل يف جمال الفحص تقدم . لا تجـات واخلـدمات الـيت  نصة وحتديد ا شاء ا ها إىل إ ســواألمانة يف طر ن مل ملن يق

يـةأ نا بدلان ا ساعد ابألساس ماكتب ا هذا الربانمج، و نصة اجلديدين  مساسا يف إطار الربانمج وا لل ل ت  ، يف إطـارسمل
بحث والفحص  تـاجئ أو العمـل لالخرتاعات، يف لا تعامل ا نية ا لســ يـة اذليكيف معل تـضطلع بـه املاكتـب األخـرى يف 

ية  يف ا تاك هود وخفض ا ية ا نب ازدوا ملالفحص قصد  جل يلج ل ل ية الفكريةلتشـيغجت مللكتب ا  .ك

يـاانت  .79 نفـذ إىل قواعـد ا بدلان األقـل منـوا أن  رشوط واألحاكم اليت ميكن مبوجهبا  ييل عن ا رس وفد  بوا ت للـ ل شـ لتف سـ
تـدابري املوجـودة يف الويقـة، ألن األمانـة أشـارت إىل . اخلاصة توى اخملـاطر وا تـه يف معرفـة  ثوأعرب عن ر ل سـ مـب غ

يذحيول دووجود نقص حاد يف عدد املوظفني  يةتنفن  رشوع بفعا لا وطلب الوفد إىل األمانة أن حتـرص عـىل أن . مل
تقرير تكل  لتضمن ا نقطةي  .لا

ند إن  .80 نه بعدسؤالالهوقال وفد ا ع آخر اكن طرحه مل جيب  يـمي،َ ياانت ا تق وهو تعمـمي ا لب وطلـب الاسـزتادة . ســت
يا با اث ساعة، وأضاف  يمي حىت ا ها ا يل عن املرحةل اليت  تفا نمن ا طل ل ص تقل تعـاون لبلغ تحـول مـن بـرانمج ا تعلق اب ل  ل ي

تعــاون ادلويل يف جمــال الفحــص ها إىل بــرانمج ا شأن حبــث الاخرتاعــات و لادلويل  ــ ساءل. حفــصب عــام إذا اكن  تــو
بل انطالقه ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا يعرض يف ا رشوع  قا ملك من ن للج سـ لتمل يه يف ،ملع شار إ توقع ا بداية ا ل ألن موعد ا مل مل ل

يك CDIP/6/2 ث من الويقة3املرفق  يعرض . شـو ســفإن مل يكن األمر كذكل، فإن الوفد يود معرفة مـا إذا اكن 
نة يف عام   .2011للجيف ادلورة القادمة 

بدلان  .81 رشوط واألحاكم الـيت ميكـن مبوجهبـا  تعلق اب ييل ا سؤال اذلي طرحه وفد  للـوأجابت األمانة أوال عن ا ل مل شـ ل
تجا ياانت ا نفذ إىل قواعد ا لاألقل منوا أن  ب بدلان إىل لت ئاي القواعـد لـن تـكللـرية، وقالت إن نفاذ تـكل ا . شـيلكـف 

تخصصة يف الرباءات،  ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ئات يف إطار برانمج ا بدلان إىل ثالث  نفت ا ملوأضافت أهنا  ب ل ل لص ف
بدلان ا: يه يدة؛ وا بالغ ز نفاذ  ها ا بدلان اليت  نفاذ جماان؛ وا نح حق ا بدلان اليت  لا ه ل ل ل تم مل سـيلكف ُ بـالغ سـ تدفع  مليت  ســ

ية ثا ئة ا بدلان من ا ها ا يل من تكل اليت تد نأعىل  ل ل لفبقل نـاك حـىت اآلن ثـالث قواعـد . فع هومضت األمانة تقول إن 
بقى يف الوقـت  رشاكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص  ُتـستياانت جتارية يف الربانمج تعمـل يف إطـار نـوع مـن ا س لـ ب

تمك ندما  نقطع الاتصال  يث ال  سـالراهن  ع ي ُحب رشوعي سؤال اذلي طرحـاورد. ملل ا تعلـق هلـ عـىل ا نـد وا مل وفـد ا له
نـدم نة القادمـة  يعرض يف ا ها، قالـت األمانـة إنـه  شأن حبث الاخرتاعات و تعاون ادلويل  عبربانمج ا سـ ســ ب لـل ا حفص

نصة واخلدمات إل ملحتدد أكرث ا تـضح بعـد إن اكن ذكل اتحةَّ يـة، لكـن مل  نا بدلان ا نـوع مـن اخلـدمات  ي ذكل ا ل للـ مل
يـة الفكريـة يف عـام سيُ يـة وا ية اب نة ا ية  ثا مللكنجز يف ادلورة األوىل أو ا من ن للج ن لتل ومـن املـرحج أن جيـرى . 2011ملع

نة للجيمي يف ادلورة القادمة  يـمي . تق يحات عن اسـامترات ا لتقوقدمت األمانة تو بغـي ملؤهـا بعـد إجنـاز أي ض ينالـيت 
شاركوتدريب يع ا يـث  نة أهنـا أصـدرهتا  ملـ،  تط حب سـي يـب ً ّ بةلم ياجـات ا ملقـن تقـدمي ردودمه وإبـداء آراهئـم عـن الا . حت

ئةل  ية األوىل، وتـضمن أ تدر هر بعد ادلورات ا تة أ نة أن تكل الاسـامترات تقدم دوراي لك  ســوأضافت ا ت ل سـ بللج يش
تدريب ية ا يمي نو لمفصةل عن اخلدمات املوهجة إىل الزبون  ع  .لتق

نظـر املفصةل وقال إنه ردودها ئوشكر الريس األمانة عىل  .82 بقـي، أن  بب الوقـت القـصري ا نة،  تال ميكن  ت ملللج يف بس
 .الالحقةثذلا، فقد دعا إىل عرض الويقة . مرشوع واحد آخرغري 
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يـة وقدمت األ .83 تايل عـىل جـدول أعـامل ا رشوع ا منمانة ا ل ، اذلي CDIP/6/2ث مـن الويقـة 6، املرفـق 02_10لتمل
تحد يفة  تجارية ا تخدام املكوانت واحللول ا لشمل ا ل سـ يـة ملكي سات الو ية الفكرية للمؤ ية  ية ا نيث ا سـ طت للملكتح لن لب

يـة الفكريـة يـة العـامةل يف جمـال ا مللكواإل ساعدة ادلول األعـضاء عـىل . قلمي رشوع هـو  هـدف األسـاس مـن ا مـوا ملـ ل
يـة يـة ا يـة ا ية الفكرية من خـالل زايدة تطـوير ا ية  ية الو نسني القدرات املؤ ت ن سـ لتقحت تح ط لس ن حبيـث تعمـل  لبللملك

يةتكل املؤ لسات ابملزيد من الفعا رشوع من أربعة مكوانت، ويه. س تألف ا ملو يـة : ي تخدام ا لبنرشوع رائـد ال ســ مـ
يـة  نظمـة األفر يـصا  يـة املـصممة  يـا املعلومـات والاتـصال؛ ونظـام الاتـصاالت اإللكرتو نولو ية  يقا ج للمتك خص ن لت لتح

رشوع املـذكور أعـاله لفائـدة رشوع مماثـل  للمـية الفكريـة، إضـافة إىل  مـ يـة للملك يـة  يـة األفر نظمـة اإل للملك ا يق مي قلمل
يصا يف ثالثة بدلان أخرى أقل منوا؛ وأخريا،  تة املصممة  تخدام حلول شامةل من األ رشوع ال خصالفكرية؛ مث  مت سـ م

ها يل تقامس اخلربات وأفضل املامرسات وباد تة  شأن األ لحلقات معل  ت ه مت رشوع . لتسب ملـوالحظت األمانة أن ذكل ا
بب يـذهلـستأجل حىت اآلن  بـدء  تعدادات الالزمـة  تنف أسـايس هـو الا ل وأشـارت إىل أن املكـون األول، أي . ســ

يــة  يــة  نظمــة  يــة الفكريــة، قــد بــدأ، وأنــه أمــد ا يــة  نظمــة األفر ترشوع ا مل مل حتمــ ن للملك يــاتببيق جنولو  املعلومــات لتك
بيك وخدمات الربيد اإللكرت تضافة موقعه ا تب ال شـوالاتصال، وترتب عىل ذكل أن هجز ا لسـ ملك ُ . وين اخلاصني بـهْ

يـة تقـدم حـال  بكة إ تـة اخلـدمات يف إطـار  تحدد قربـا وسـرتكز عـىل أ رشوع  ية من ا تا ميأما املرحةل ا شــ مت ي سـ مل ل قلل ف
ــض اخلــدمات  ــدمي بع ــة، وتق تجاري ــات ا ــرباءات والعالم ــاون يف جمــال ال تع ــب عــىل إدارة ا ــكل املاكت لساعدة ت ل ــ مل

تعلق اب ية عىل اإلنرتنت لدلول األعضاء  تاإللكرتو شوراتن يـاانت وعـىل ا نـالتصاالت والاطـالع عـىل قواعـد ا ملب . ل
ية  ئت اآل ية الفكرية، فقد أ ية  ية األفر نظمة اإل رشوع ا لوعن  مي مل شم للملك نيق يـقل تجر يبا يـاانت بـني هـذه ةل بـادل ا ب  لت ل

يـذ تـكل  ساعد األمانة عىل  ية الفكرية، ويه  تب كوراي  هد  بو و نظمة والو نفا للملك مك تمع ت ي رشوعاتمل افت وأضـ. ملـا
شاء  ية الفكرية عىل إ ية  ية األفر نظمة اإل ثل الغرض مهنا يف إقدار ا نـأن املرحةل القادمة قد حددت؛ و مي مل للملكمت يق قل ي

ية يات األسا نطلق مهنا ا يهتا اخلاصة هبا اليت  سـآ لعمل ت ثـات . ل بدلان األقل منوا، فقد أجريت مجموعة من  بعأما عن ا ل
بق عل يمي قصد حتديد ثالثة بدلان  يطا تـةلتق تـة يف . متهيا حـل األ شأن األ متويف هـذا الـصدد، عقـدت حلقـة معـل  بـ

نطقة العرية يف القاهرة يف يويه  لا ب رش2010مل تة  ثيل املاكتب ا يع  ع، وحرضها  سـ مم ونوقش يف حلقة العمل أمه . لمج
ية الفكرية تة ماكتب ا مللكحل، وبودلت أفضل املامرسات يف جمال أ مت شات عن وضع . ت نا قومتخضت تكل ا منـوذج مل

يث يؤيت مثاره فورا وحيقق تقدما رسيعا رشوع  تدبري ا باعه  تعني ا حبمعل  مل ل ت وأشارت األمانة أيـضا إىل أنـه ميكـن . ي
هدف ب ليق ذكل ا يـذ إاتحةحتق رسيع ا تـارة  يـة ا ناطق دون اإل ناطق أو ا تنف طامق مؤهل من املوظفني يف ا لل تـ خمل مي مل قلمل

يني وإىل بني إ ميونقل املعرفة إىل أمه  قلت بنيمك نك ا بدلين العضوين اآلخرين ذل ت ا ي وتواجه األمانة يف هذا املقـام . ملكل
رشوع تعانة ابملزيد من املـوظفني امللكفـني اب تأخري ادلاخيل العائد خاصة إىل الا ملـبعض ا سـ لقـد اكن ذكل عـامال . ل

يعاب يط خبصوص ا توقع يف مرحةل ا تغري  سم ية لتخط ساعدة ا ية  نظامت اإل نتكل ا للم مي لتقمل  .قل

يـة الفكريـة يك  .84 ية يف جمـال ا ياجات اإلمنا ياانت مطابقة الا شأن قاعدة  مللكوعرضت األمانة ما حتقق من تقدم  ئ ت ب حب
ــه ادلول األعــضاء ي ــق  ــرين. علتعل ــأن تفعــل أم ــدلول ب سمح ل رشوع نظــام  ــوأوحضــت أن ا ي ــ ــق : مل األول، أن توث

تحث ردودا مــن املــاحن ثــاين، أن  نظــام؛ وا ياجاهتــا وتــدوهنا يف ا سـا ل ل ــت ت متلــني يف جمــال اخلــدمات أو تلقــي ح حملني ا
ساعدة من ادلول األعضاء ية . ملا يجمـع مكـوانت شــىت  يق املطابقة، فقد مصم  سعى إىل  نظام  لقـضوملا اكن ا ل ي ّل ُ حتق

ية تا جشرتكة ألغراض إ ن نـاير . م يـذ يف  توقـع أن تـدخل مـرحةل ا ياانت، ا يوقد ُعرض منوذج لقاعدة ا مل لتنفب ، 2011ل
بدي مالحظاهتاُوطلب إىل ادلول األ شأنهتعضاء أن  تحـدة . ب  نظومـة األمم ا نظام نظام أخـرى يف  هم ا ملوقد ا مل سـتل

بـرصية وغـريمه مـن املـصابني  بل ذوي العاهات ا نفاذ من  تويف معايري ا يط  ميه ا لوسواها، و ل سـ قسـ ي لب بإعاقـات تصم
يــاراتيتــيح و. تتــربط بــصعوبة القــراءة سة  نظــام  خا مخــ ث. ل ــرضب أ ي يــار األول  مــفأمــا ا ف رشااكت يف خل ــةل عــىل ا ل

رشوعات سابقة أو ملا بو أخرى داخل مرشوعاتل ا ساعدة عـىل تـروجي يالو للمـ، مبا فهيا القصص واألرشطة املريـة  ئ
نظام بـون يف . لا ثوا عن فرص إلقامة رشااكت مع هجـات مهنـا املـاحنون الرا تفعني بأن  سمح  ثاين  غوأما ا بح ن ي يل للم ف

بحث عن ماحن بحث عـن عـروض هممـة يقـدهما املـاحنونتمعرفة ادلول األعضاء اليت  . تني أو ادلول األعضاء اليت 
بـدوا آراءمه أو مـا ميكـن أن يقـدموه بـصفهتم مـاحنني، وميكـن ادل تفعـني بـأن  سمح  ثالـث  يار ا يوأما ا ن يـ ل للمخل ول ف

ياجاهتا سمح حتاألعضاء من إبداء ا بارشةي يف حني  تربع  يار الرابع اب ما ل بـارة . خل يار اخلـامس  فعوأما ا عـن خدمـة خل
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نظـام حاجـة أو  هم بواسطة إخطارات ابلربيد اإللكرتوين مىت رفـع إىل ا بوا إبال تفعني بأن  سمح  لاشرتاك  يطل ن ُت غ للم
تويف بعض املعايري نـد . يسـتربع  شالكت الـيت تواجـه  بـاه إىل بعـض ا رشوع الا تقرير املرحيل عن ا عولفت ا ملـ ملـ َل نت

ية وسري املامرسات اليت يقوم عل بادئ تو جهيوضع  يـة الفكريـةم يـة. مللكهيـا نظـام ا تو بـادئ ا يـذ ا هـم  جهيومـن ا ل مل نف  تمل
نظام شغاال ابلاكمل بح ا بل أن  لالوجهية وأن تقرها ادلول األعضاء  يص يـة الفكريـة ويقدم نظام. ق يـاز ا مللك ا  IP(مت

Advantage(،يـاابين تامئين ا ندوق الا تخدم ا ياابن واذلي  بو يف ا تب الو ية  ل، اذلي وضع  لـص سـ ل ي سـمبع يمك ثـاال ُ م 
توي عىل قصص جناح أجنزهتـا  بـو حيعىل نظام  . أو دول أعـضاء عـن الطريقـة الـيت أقـام هبـا آخـرون رشااكتيالو

يل ية الفكرية قصصا من ذكل ا ياجات يف جمال ا ياانت مطابقة الا تضمن قاعدة  بو ت لقب مللكح يار . ست تعلق اب خلوفامي  ي
تاحة  تفعون الفرص ا هم أن يعرف ا ثاين، من ا للا مل ن ملل بـومل وقـد مسحـت وظـائف . يرشاكة مع دوةل عـضو أو مـع الو

ياجـات ادلول األعـضاء تعرفوا عـىل ا بحث عن عروض وللامحنني بأن  تاجون إىل ا تفعني اذلين  بحث  تا ي ل حي ن حل . للم
نظـام ياجاهتـا داخـل ا هـا اإلفـصاح عـن ا لوأشري إىل أن ادلول األعضاء يه وحدها اليت حيق  حت بحـث . ل لوميكـن ا

سب معايري سة الـيت قـدمت حبأيضا  تدريب أو حلقـات العمـل، ونـوع املؤ شطة ا ثل نوع األشطة، مبا فهيا أ سـ  ل ن ن م
هزيات احلاسـوية ثل ا ياج،  بالطلب، ونوع الا تجت لم بحـث عـىل جمـال . ح تأسـس ا لوعـالوة عـىل ذكل، ميكـن أن  ي

بدل نطقة أو ا ثل تدريس حق املؤلف، أو ا لالاهامتم،  مل سمح اب. م نظام عىل حنـو  يـوقد مصم ا ل لوصـول إىل املعلومـة ُ
هزهـا . بواسطة ثالث نقرات ياجاهتـا إىل األمانـة يك  هامات ادلول األعضاء اليت أعربت عـن ا جتوقد أرسلت إ حتس ِ

رش عـىل اإلنرتنـت بـل ا يق لالسـزتادة مـن املعلومـات  هات ا ُّصل  نـوجتزيها، ورمبا ات لسـ ق يـت ادلول . لتنجب عوقـد د
باري خاألعضاء أيضا إىل الاشرتاك يف رشة إ هـان يع اليت  بة إىل املوا هتمة وخدمة إخطار اب ض نظـام . لنسـ تعمل ا لو يـسـ

ثون عن عروض أو اذلين يقدمون عروضا، وسمح هلم أيـضا بـإبالغ األمانـة  تفعني اذلين  شاهبة  يفة  يو بح ن م يظ للم
تو. بوهجات نظرمه بـادئ ا تكامل ا تربع ابملـال فـور ا ناسب اب نظام يف الوقت ا سمح ا تام،  جهيويف ا ل مل ســ ل مل ل ي يـة سخل

ست لغات. واإلجراءات نظام  تاح ا بو ل  .سي

نظـام عـىل  .85 رش ا تلقني وبني املاحنني، وعرب عن اهامتمه  ياجات وا نصة املطابقة بني الا يا  با لورحب وفد إ ن مل ت مب ن بسـ ح
ست ية ا تاح ابللغات الر لنطاق واسع، وأشار إىل أنه  مس تأخري اذلي دام حنـو . م توحض أمر ا لوا هر، وإذا 10سـ شـ أ

بة  يحة وتوافـق مـع مـا اكن 24.7نسـاكنت  تقرير املرحيل ال تزال  ية والواردة يف ا يذ املزيا تعلقة  ت يف املائة ا حص ل ن بتنفمل
 .متوقعا

بـو  .86 تاح لـدلول األعـضاء واملـاحنني عـىل موقـع الو نـصة  رش فأشـارت إىل أن ا سأةل ا يوردت األمانة عـىل  مل نـ سـتمـ ل
بيك تع. لشـا تأخري فأشارت إىل أهنا  سأةل ا تت إىل  سـوا ل تم تقين يف لتف نفس الفريق ا لني  رشوعاتب ها ملا ثالثة  مجيع ا ل

يات  تو صيف إطار ا باعا9 و6 و5ل نفذ  ية، اليت  ت من جدول أعامل ا ت َّمن نـصة واسـعة . لت مومن الـرضوري أوال وضـع 
ندرج يف مضن  رشوع اذلي  ية، ال بد من مراعاة تدبري املوارد ألن ا باب تعود إىل املزيا رشوع؛ وأل يتؤسس  مل ن سـ للم

تو صا تجاوز 9ية ل ية غري املوظفني اليت ال  تميول من مزيا ن رشوع يف شـلك ُوو. ي فرنك سورسي190 000 َّ ملـضـع ا
رشوع ُفقد و. سلسةل رشوع  5ملضع ا تقريـر . 9ملأوال، ويأيت يف أثره ا نذ ا رسعة أكرب مما ذكر  لو قد تقدم العمل  مب ُ

يا، املرحيل، با نوفق ما قال وفد إ بب الضغط امل سـ يا ألنه أبـرم بسوذكل، أوال،  نة، واث يق تقدم يف ا نامرس  للج لتحق
نني يف اخلارج يف نومفرب  يني ا هّدين إضا ثعقد مع  ف َتع تحداث بـرامج حاسـوية2010م ساعدة يف ا ب  ســ تـيس . للمـ يكو

يـة بـادئ تو جهيوضع إجـراءات و متر العمـل قـصد  م تحداث الـربامج احلاسـوية؛ وقـد ا يـة الـيت ال ســنفـس األ ب ســ مه
ـي ا يق بني و تو ملا هَجل يـة قـد خصـصت لعـام . رشوعف بـالغ ما يحة وأن  ية  لوأشري إىل أن املزيا حص بني 2011من لـسـب 

نني ية حىت يويه إاتحة األول، : هامثا ن املوارد ا رشوع 2011لتقن تعني بـه يف ا نفس الفريـق اذلي ا تعانة  ملـ ابال ســ ب سـ
ية  تو ندرج يف ا صا ل ية5مل نظام يف الاجامتعات اإل ثاين هو تروجي ا بب ا مي؛ وا ل قلل تأكـد لس لل اليت قد حيرضها املاحنون 

نظام من توى  للتوفر ا  .حمل

رشوع، اذلي هـو اقـرتاح مـن  .87 سري هبـا ا يـة عـن تقـديره للطريقـة الـيت  تحـدة األمر ملـوأعرب وفد الـوالايت ا يـ يكمل
تـه ميه وجام تحدة يف األصل، السـامي  يالوالايت ا لمل رس عـام إذا اكن قـد حتقـق تقـدم يف حتديـد وإقـرار . تـصم سـتفـوا

تقريـر قواع نظـام، نظـرا إىل أنـه جـاء يف ا بغي أن يقوم علهيا ا نظام اليت  يل ا تعلقة  لد العمل واإلجراءات ا ل ل شغ ينمل بت
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ت ية  لاملرحيل أن تكل العوامل أسا تأخريفادي سـ بـات . لاملزيد من ا تعالم عـن ا تحقق تقـدم، لـزم الا لعقفإن مل  ســ ي
ته  .قاليت عا

ساعد عىل  .88 رشوع  يوأشار وفد عامن إىل أن ا بـادل اخلـرباتسمل بدلان، وميكن مـن  يع ا رشااكت بني  تيع ا ل مج ل . تشج
ساعدة  شطة ا بـو األخـرى وأ ياانت الو ياانت وقواعد  تعامل قاعدة ا رس عام إذا اكنت مثة عالقة بني ا ملـوا نـ ي ب ب سـ لتف سـ

شرتكة بـني اجملـاالت ية، يف ضوء القوامس ا ملـا ست، . لتقن يـة ا تاح ابللغـات الر لـونظـرا إىل أن الـربانمج  مس فقـد سـي
ترتمج الحقـا، وإن اكنـت لغـة  نظـام، وإن اكنـت  يـاانت يف ا تدرج هبـا ا يـة الـيت  تعمل الوفـد عـن ا ســا ل ب ســ لسـ لكيف

ية فقط ياانت بلغهتا األ تفظ اب نظام أو إن اكن  متد يف ا صلشرتكة  ب يح ل لم ُسـ  .سـُتع

يــاانت ورسيهتــا .89 يحات عــن أمــن ا ييل تو بوطلــب وفــد  ضــ تو. لشـــ يــاانت  نفــاذ إىل ا ســيوأشــار إىل أن ا ب افق مــع لل
يـاانت  تحديـد لـضامن سـالمة ا رشوع اب تخذ يف إطـار ذكل ا تدابري  توحض أي ا نه ا بو،  ببات الو ل ملـ ل سـ ي لتطل تُ سلك م

شابه يان  نظمة أو حكومة أو  يح ابدعائه أنه  تعامال غري  ياانت ا تعامل ا نع أي خشص من ا مو ك حص سـ ب مسـ  .لم

رش .90 يعه وعـىل مقـرتح  تحـدة عـىل  مـوشكرت األمانة وفـد الـوالايت ا شج يد جـو . وعه األصـيلتـمل لـسـوقالـت إن ا
متع يف ذكل احلني برؤساء ماكتب  يةجيبراديل، اذلي اكن  شد املـوارد، مللكا شة موضـوع  نا يا  حـ الفكرية يف أفر قـ مل يق

سأةل القواعـد واإلجـراءات نة الحقا عن  ميب يف اجامتع ا للج بـادئ . سـيج بحـث يف ا ملوأشـارت األمانـة إىل أهنـا  ت
ية واإلجراءات اليت تو جهيا ها واكالت أخرى اتبعة لألمم ل تحدتسـتعمل  يط يقـوم عـىل ةملا سـ وسعى إىل انهتاج هنج  بـت
ئةل الــيت طرهحــا وفــد عــامن فقالــت إنــه ميكــن إقامــة روابــط بــني . حفــص لك حــاةل عــىل حــدة تــت إىل األ ســـوا لتف

يـاانتمرشوعات ية،وإنه ميكن إدراهجـا يف قاعـدة ا ساعدة ا شطة ا بو وأ ياانت الو ب قواعد  ن مل ن ي لب بـاه. لتق تـت الا تو  نلف
ناسـب،  ية تـكل احلاجـة يف الوقـت ا هزيات حاسوية، أمكن  تاج إىل  ية الفكرية، إن ا تب ا ملإىل أن  ب تلب جت ح مللك مك
ناريو رشاكـة اتمـة بـني القطـاعني العـام  بو وإما عن طريق مورد من القطاع اخلاص يف إطـار  سـيإما بواسطة الو ّ ي

سأةل الرتمجـة ف. واخلاص يـاانت وامللخـص مـوعرجت األمانة عـىل  ية لقاعـدة ا بأشـارت إىل أن الـصفحات الر لسـ ئيـ
بب  ست، علام بأن الواثئـق الطـويةل واملفـصةل قـد ال تـرتمج  ية ا يرتمج إىل اللغات الر منوذج، لك ذكل  بـسوا ل مس سـ ل

ية نيود املزيا يـاانت، إهنـ. ق بات يف قاعـدة ا ند إدراج العروض أو ا ياانت،  سأةل أمن ا بوقالت األمانة عن  لطل ع ب لم ا ل
هر عـىل  يق  رشكة، وإن هجات ا ية ا يق صال تد توسةل بإجراء رقايب  سهر عىل حفص املعلومات  ح ق م تس ست سـس ل لتنل ً ّ

ية ياانت احلكو يق حصة ا متد تأكـد مـن أهنـا . لبق يـاانت، حتـول إىل فريـق املراجعـة يك  تحقـق مـن حصـة ا يوفور ا ب َّل ل
ياانت إىل. تندرج يف برانمج العمل العادي تام، حتول ا بويف ا يد فريـق اإلدارة لخل ئة الختـاذ القـرارات عـىل  صـع  هي

بو بت يف موضوع اندراهجا يف برانمج معل الو تب املدير العام،  يا أو  يا لل نظـام . مكلعل به نظام املراجعة هذا ا لو يشـ
يحة بات والعـروض ا نظام إال ا تحدة، ويكفل أال يدرج يف ا تعمهل واكالت أخرى اتبعة لألمم ا لـصحاذلي  لطل ل مل . تسـ

يـا املعلومـات نوفور  نولو بو ألمن  ياانت جبدران حامية يديرها فريق الو بو، تصان ا ياانت يف موقع الو جرش ا تك ي ب ي لب ل
شأن الـرباءات تعـاون  بـنفس القدر مـن األمـن املـوفر ألمـن واثئـق معاهـدة ا ل تواصـل . ب يجرى ا تـام،  لويف ا ســ خل

يهنـا ماكتـب ا يق اليت  نظام وهجات ا ملبارشة بني من يديرون ا تعم سـ نظـام، قـصد لتنل هّـد ا ليـة الفكريـة  تع  إاتحـةللك
ياانت  .للبأقىص حد من األمن 

ية الفكريـة اذلي أقرتـه  .91 ية جديدة يف جمال ا يات و رشوع الرائد إلشاء أاكد مللكوأفادت األمانة مبعلومات عن ا ن مي ن طمل
يف يف الفـرتة ا ية الفكرية يف الاجامتع اذلي عقدته يف  ية وا ية اب نة ا ملا ن من ن جللج مللك لت  1 أبريـل إىل 27متـدة مـن ملع

شاء ريموي. 2009مايو  بدلان األقـل منـوا عـىل إ يـة وا نا بدلان ا ساعدة ا بار منوذج جديـد  رشوع إىل ا نـ ا لـ ل لـ ملـ ت ممل خ
تخصـصني يف  بـات املزتايـدة مـن ا يـة ا ية الفكريـة بـأدىن حـد مـن املـوارد  تدريب يف جمال ا سة  ملمؤ لطل ب لل لتلس مللك

س يني، وا ية الفكرية، وا ملا ملهن يني وأحصـاب مـصلحة آخـرينمللك رشوع يف أول . مؤولني احلكـو توقـع مـن ا ملـواكن  ُي
تني  شمل أربعة بدلان رائدة لفرتة ا لسـنأمره أن  بدلان لالنـضامم إىل 2011-2010ي بـات مل تـرد مـن ا لـ، لكـن ا لطل

رشوع إال يف يويه  لا با واحدا فقط ورد يف أواسط عام 2010مل بط مـن ذكل. 2009طل، علام بأن   أن ســُتنوقـد ا
بـل تقـدمي طلـب رمسـي  مترارية  شأن الا ية  شات دا نا بدلان اكنت تود إجراء  تأخر اكن عائدا إىل أن ا قا ســم بـ خل ق ل ّل

نطقـة . إىل األمانة يـة، وواحـد مـن  سعة بـدلان، ثالثـة مـن أمـرياك الال ية مـن  بات ر موقد تلقت األمانة  تين تـ مس طل
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يوية، وواحـد  نطقة األوروية اآل ســالاكرييب، وواحد من ا ب بدلان العريـةمل يا، وثالثـة مـن ا بمـن آ لـ ويف الوقـت . ســ
يـة، وواحـد مـن  يـا، وثالثـة مـن أمـرياك الال نان من أفر تة بدلان أخرى، ا شات جتري مع  نا نذاته، اكنت  يق تيم ث سـ ق

رشوع ية لالنـضامم إىل ا بات ر سة مهنا  توقع أن ترسل  نطقة العرية،  ملـا مس طل مخ ي ب سأةل . ُمل مـوعرجـت األمانـة عـىل  ّ
يذ فقا تـرب هـذه لتنفا يـة، و بـات ر سعة اليت اكنـت قـدمت  بدلان ا يدية يف ا رشوع يف مرحةل  تعلت إن ا مس طل ت ل ه لمل مت

يـذ مفـصةل تعـاون عـىل خطـة  بدل مقدم طلب ا ية بعد إبرام اتفاق مع ا تنفاملرحةل  لم ل يـة . نهت تلبوأضـافت األمانـة أن 
تيض املزيد من األموال، ألن هذه ا ساعدة اليت تلقهتا  بات ا تقيع  مل طل  .ُألموال إمنا رصدت ألربعة بدلان فقطمج

رشوع اكن أبريل  .92 بداية األوية  يا إىل أن موعد ا با للموأشار وفد إ ل ل ن رشوع ال يزال يف املـرحةل 2009سـ مل؛ وملا اكن ا
ية اخملصصة هل سوى  يدية ومل يرصف من املزيا نا ُه بريا5لمت ثل تأخرا  ك يف املائة، فإن ذكل  توحض الوفد موعـد . ّمي سـوا

بة ملبدء ا نه، وملاذا رصفت  نسـرشوع والفراغ  ُ يدية10.5م تجاوز املرحةل ا رشوع ملا  ية وا ه يف املائة من املزيا ي مل لمتن ّ. 

يات  .93 ية برامج وحمارضات أاكد ساعدة ا ياانت ا ميواقرتح وفد الربازيل أن تدرج يف قاعدة  ن مل لتقب يـةُ  الفكريـة فـور مللكا
شاهئا  .نإ

ي .94 تلف ا تعلوأشارت األمانة، ردا عىل  رشوع ال لخم ئةل الـيت طرحهتـا، إىل أن تـأخر ا ملـقات اليت أبدهتا الوفود واأل سـ
رشوع يف عـام ُي تفادة من ا ملعزى إىل األمانة، ألن بدلا واحدا فقط أبدى اهامتمه ابال بدلان . 2009سـ لـأمـا سـائر ا

رشوع إال يف يويـه  يدة فمل تقـدم طلـب الانـضامم إىل ا لا ملـ بـريا مـن ، علـام بـأن األمانـة تلقـت 2010ملسـتف كعـددا 
نة سادسة  يةل من ادلورة ا هر  يل أ بات  للجا ل قل ب شلطل نـدما أرسـل . ُق يـذ  رشوع دخل مرحةل ا ِوأوحضت أن ا ع لتنفمل

ية يف جمال  تدر ياجاته ا يمي ا يدين  ته األوية يف أن يكون من ا يان إىل بدل أعرب عن ر با تق تف يب لت ت ل حب ل ملسـ غ يـةسـ  مللكا
بدل. الفكرية ثلون عن األمانة ا لمث زار  سلطات واحلكومـة مم ية الفكرية للقاء ا تدريب يف جمال ا بري يف ا ية  ل  ل مللكمبع خ

ياجاته شة ا نا بدل  متة يف ا توالقطاعات ا ق مل حل يه قامئـة أولـوايت . مله بري تقريرا بعدئذ سريسل إىل احلكومة، و فوأعد ا َ خل
ية الفكرية ية أو مركز تدريب يف جمال ا شاء أاكد رشوع وإ مللكيذ ا مينف ن مل شار َوعرضت. ت سعة ا بدلان ا ملـ األمانة  تـ لللـ

يـذ تحدث عن األولوايت ويضع خطـط ا تقرير اذلي  رشوع دخل مرحةل الانهتاء من ا لتنفإلهيا آنفا فقالت إن ا ي ل . مل
متـة يف وقـت  بدلان ا بـات الـواردة مـن ا رشوع يعود إىل أهنا تلقت ا يذ ا تأخر يف  ملهوأوحضت األمانة أن ا لـ لطل مل تنفل

بات لطلتأخر، وأن عدد ا توقعـام ثـري ممـا اكن  م اكن أكرب  يد أربعـة بـدلان مـن . بك يـسـتففقـد اكن مـن املرتقـب أن 
بلـغ  تة بدلان عربت عن اهامتهمـا، األمـر اذلي  بت الانضامم، إضافة إىل  سعة بدلان  رشوع، يف حني أن  يا سـ طل ت مل

متل أن  بدلان ا تسـمعه عدد ا حمل رشوع تل ملـيد من ا ح وفـد الربازيـل إدراج وأشـارت األمانـة إىل أن اقـرتا.  بـدلا15ف
ياانت ية يف قاعدة ا لبمواد تدر يد اقرتاحيب  .مف 

نظـر أحـد أكـرث  .95 رشوع حمل ا لوأشار وفد مرص إىل أن ا رشوعاتمل ية، ويـوفر ملـا نظـر  يـد ا رش  ب األربعـة  ل شـععـ ق
ية نا بدلان ا مإماكانت هائةل  ل ية املطلوبـة أو اعـامتد . لل توحض الوفد جحـم املـوارد اإلضـا فوا  عـن  الحقـةمـرشوعاتسـ

سه  .نفاملوضوع 

ية الفكريـة وتعـززه يف  .96 يف اب متة، ا بدلان ا تعاون مع ا ييل عىل رضورة أن تطور األمانة، اب مللكوشدد وفد  لتثق مله ل ل شـ
ية نا بدلان ا ما ل ثـل أحـد . ل ية الفكريـة أمـر أسـايس، و تفادة من ا رشية عىل الا ميوأضاف أن تدريب املوارد ا سـ مللكب ل

نقاط الواردة يف جدول أعام يةلأمه ا بـو . لتمنل ا يـة الو تمل إدارة أاكد يـرتو مل  يد دي  يوأشار الوفد إىل أن ا مي سـ يـسـ بيلـ
باهتـا رشوع مبجـرد أن ترسـل ادلول األعـضاء  يـذ ا ته يف  طلإال مؤخرا، وأعرب عن  ملـ نف سأةل . تثق مـونـاول الوفـد  ت

رشي يـة ا يـة ا رشوع حددت خطرا واحدا، هو قـصور ا بـاخملاطر فأشار إىل أن ويقة ا ت مل لث لتح بدل لبن لـة واملاديـة يف ا
تغلب عىل هذا اخلطر وختطي احلاجز احملدد توقع  رس عام إذا اكن مثة حل  تار، وا للا تف مخمل  .سـ

توحض األمانـة إن اكنـت  .97 بدلان، وا رشوع وردت من ا بات الانضامم إىل ا نغال إىل أن جل  َوأشار وفد ا سـ ل مل طل لسـ
نظمة األفر ثل ا ية،  نظامت اإل شات مع ا نا يتجري  م ملم مي مل ق يـاقلسـ ية الفكريـة يف أفر يقية  للملك وأشـار أيـضا إىل أن . ق

ثةل يف قـةل املـوارد  تغلـب عـىل الـصعوبة ا بدلان يف بعـض أحنـاء العـامل، قـد  يع ا سمح  متـهذا الهنج، اذلي  ي لـ تجم ملي ب
يا شاء هذه األاكد رس إ ية الفكرية، األمر اذلي  ية  يات الو يل إلدارة األاكد تأ رشية الفائقة ا ميا ن ي ن مي ه ل يب للملكل  .تط
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بـو، وأشـار إىل أن  .98 يـة الو نصب مـدير أاكد يرتو قربا يف  يد دي  بت ا يا عن أمهل أن  با يوأعرب وفد إ مي ي سـ ن مسـ ي بث لي ّ ُ
رشوع أوســع يف هنايــة املطــاف ثــريا مــن العمــل، وأعــرب عــن أمــهل أن يوضــع  تدعي  رشوع  مــا ك سـ وملــا اكن . يــملــ

تخل تاجئ اليت قد  رس الوفد عام إذا اكنت ا رشوع رائدا، ا سـا ن تف تمل ل تجارب األوية قد تؤدي إىل تغـريات سـ لص من ا ل
رشوع سار ا مليف  بدلان الـيت قـد . م ياجـات ا يل ا نادا إىل  ناسب لك بدل، ا رشوع يك  يف ا لـوميكن  ت حتل ي مل حي ستتك

يـث  ياجات بطريقة عقاليـة  يث يليب تكل الا رشوع  بو؛ وميكن تصممي ا يات الو متة بربامج أاكد حبتكون  ن ت حب مل ي حمي هم
تامثريتحقق أعىل عائد عىل يا الوسطى. س الا سه يف الاكرييب أو يف آ رشوع هو  سـولن يكون ا نف وميكـن للمزيـد . مل

ية ياجات ا سب الا يفا  رشوع أكرث عقالية و يد من  بدلان من مث أن  لفعلمن ا ت ح ن م حل مكسـ تف  .ت

ية قد وردت علهيا .99 بات  سعة  رشوع، وإن  حقيقوقالت األمانة إن مثة أربعة بدلان رائدة يف ا طل ت يـذ وقد تأ. مل تنفخر 
يـق يف عـام  يـذ حـزي ا توقع أن تدخل مرحةل ا بات، ومن ا بب تأخر تلقي ا رشوع  با مل لطل لتطمل نف تس وملـا مل . 2011لب

رشوع يف عـام  هام جديـد يف فـرتة 2011مليكن من املمكن الفراغ من ا توقـع جتديـده برؤيـة جديـدة وإ سـ، مفـن ا مل
بةل تني ا ملقا بـات . لسـن يـع  تـوىل  بغي لألمانة أن  طلو مج ت رشوع، ألن ين بـة يف الانـضامم إىل ا ملـادلول األعـضاء الرا غ

يس إىل األمانـة ها يعـود إىل ادلول األعـضاء و بـات أو ر بول ا لـقرار  فـض يـق اذلي . لطلق لتعلوتطرقـت األمانـة إىل ا
متـل أن  بدلان ا ية يف بعـض ا ية ا ية ا تقرير املرحيل أقر بوجود نقص يف ا ييل فقالت إن ا حملقدمه وفد  لـ حملل ت ل لتحشـ لبن
يـة  رشوع وأاكد يا املعلومات، يف حني أن هدف ا نولو ية يف جمال  ية ا رشوع، السـامي ا مييد من ا ملـ ت جمل تك ن لتحتف لب تسـ

بو هو  تدريب للمدربنيإاتحةيالو رشوع يف عام . ل ا يذ ا تأخر يف  ملوسب ا ل تنفن بب آخـر، هـو أنـه مل 2009ُ س إىل 
بدل الرائـد األول يـة  لـيكن يف مقـدور ا يـة ا لتحتأن يـوفر ا ساعدة لبن ملـاملاديـة الالزمـة؛ ذلا، فقـد قـدم املزيـد مـن ا ُ

ية الفكرية ية ا مللكللمرافق الرضورية إلشاء أاكد مي شـهئا احلكومـات، . ن يـة  يـات و نـوجيـدر ابملالحظـة أن األاكد ن تمي ط ُ
تـدريس وتـدريب املـدربني يـة لوضـع الـربامج واملقـررات ومـواد ا ساعدة ا بو بواسطهتا ا لوتقدم الو ن ملـ لتقي تـت. ّ  لتفوا

يـا، يعـود  يـا أم إ تـدريب، سـواء أاكن و شاء مركز  نغال فأشارت إىل أن قرار إ مياألمانة إىل تدخل وفد ا ن لل ن قلسـ ط ل
تطردت األمانـة قـائةل إنـه ميكـن . لإىل احلكومات ويس إىل األمانة ية الفكرية، ا ية  نظمة األفر سـففي حاةل ا للملكمل يق

نطقة تلف بدلان ا ملإبداء الاهامتم ابمس  رشوع يف مـرحةل وتطرقت . خم يا فأشـارت إىل أن ا با يق وفد إ ملـإىل  ن ســ تعل
ي ياةيبجتر يارا أسا بارها  مترارية اب تطلب الا ســ وأنه  مع ت عي يد مـن أن . سـ بدل ا مترارية، ال بـد  يـق الا تفو سـتحق ملـل للـ ســ

بقاء والا تدريب قابال  يل جبعل مركز ا ية، واإلطار القانوين ا ية ا رشية، وا سـيوفر املوارد ا لل ل ت لكفب لتحن لب وقـد . مترارل
ية يف املرحةل  تحدايت بد هيبدت تكل ا يل تجر يبا سن ةل توقـع أن  با، و بطء أشد مما اكن مر َّ األوىل اليت تقدمت  حتـ ي ُب تق

رشوع يف الفرتة  ية من ا ثا ملاملعايري يف املرحةل ا ن ية2013-2012ل رشوع ابملزيد من الفعا نفذ ا ل يك  مل  .َّي

بـت ا .100 ّوأكد وفد فزنويال من جديد أمـهل أن  نـوع يُث يـق  يـة  بـو  يـة الو به يف أاكد يـرتو يف  تيد دي  بغ ي مي نـص حتقسـ مي ب لـ
بـو ثـل الو تعددة األطراف  سة  يالرؤية يف مؤ مس تـدريب الـيت. م شطة ا شدد عـىل أن أ رشوع  تفـت إىل ا لوا نـ فـ ملـ  ل

يـ نا بدلان ا ياجـات ا تأسـس عـىل ا بغي أن  ية الفكرية  تعزيز القدرات يف جمال ا بو  ية الو منظمهتا أاكد ن لمللك لـ ت ت ل ي حمي ة ي
ها ترص عىل جمرد. قعووا بغي اإلقدام عىل أي حماوةل  تقوال  تحـدة  ين ثـل الـوالايت ا تقدمـة  ملنقل نظـم مـن بـدلان  م م
يـب املـصلحة . وأورواب بغـي  ست غايـة يف حـد ذاهتـا، وأنـه  يةل و يـة الفكريـة و هم إدراك أن ا تغلومن ا يـ نســ مللك يمل ل

يق توازن، األمر اذلي  ية  ية عىل املصلحة ا لتحقامجلا شخص يـة الفكريـةلع وقـد . مللكمل يكـن واحضـا يف اترخي نظـام ا
نـوع  تـوىخ أيـضا بواسـطة ا تـوازن اذلي اكن  يق ذكل ا ية هيدفان إىل  يذ جدول أعامل ا تاكن اإلعالن و ي ل لمن ُ حتق لتنف ت

 .يف األمانة

شاء  .101 ية إ نوأوحضت األمانة أن  تـدرجيمرشوعاتمهنج نفـذ اب نـارص شــىت  متل عـىل  يات جديدة  ل أاكد ت ع َّمي مـا فأ. تشـ
يـمي جترهيـا  ثـة  ثاين  يد أن ميألها؛ وأما ا بدل ا بغي  ياجات  بارة عن اسـامترة عن الا نرص األول  تقا تف بعن ل لل ت فع فلع سـ ملح ي
بـارة عـن ويقـة  ثالـث  نـرص ا يد؛ وأمـا ا بدل ا سلطات ا تقي فهيا  ية الفكرية  بري يف ا ية  ثاألمانة  فع ل لع ل ب تل تفمبع مللك ملسـخ

لرشوع تقوم عىل مصدري املعلومات األوي متد مهنـا قامئـة األولـوايتَم بدل ميكـن أن  ياجات ا بت يف ا ُتـسـني  لـ ت . حلل
سلطات  شت مع سلطات لك بـدل إلقـدار لك واحـدة مـن تـكل ا لـوأضافت األمانة أن الويقة اليت أعدت قد نو ق ث

ية تخذه. طنعىل حتديد أولوايهتا الو تو تقام األشطة املطلوبة عىل أساس القرار اذلي   .ن
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ن .102 للجوقال الريس إن ا يدئ شأن نقـل ر تاج إىل اختاذ قـرار  صـة  بـ رسي غـري املـرصوف مـن  42 000 حت يـفرنـك سو
ية إىل شد املوارد ألغراض ا تعلق مبؤمتر  رشوع ا منا ح مل ية جديدة يف جمـال لتمل يات و رشوع الرائد إلشاء أاكد ن ا مي ن طمل

ية الفكرية نة اكنت وافقت عىل هذا املوضـوع، وطلـب إىل األم. مللكا ُوأشار إىل أن ا انـة أن تـورد ذكل القـرار للج
 .ئيف ملخص الريس

تــايل الــوارد يف املرفــق  .103 تقريــر ا لوقــدمت األمانــة ا نــوان CDIP/6/2ث مــن الويقــة 7ل تاكر ونقــل "بع  بــيــة دمع الا بن
يـة سات الو يا إىل املؤ نولو نا طسـ ج سني . "لتك شاء وحتـديث و نظـر هيـدف إىل إ رشوع موضـع ا حتـوقالـت إن ا نـ ل ملـ

يـة الفكريـةمجموعة من الوحدات واملواد  بحـث  سات ا تعلقة بإدارة اجلامعات ومؤ للملكا ل س رشوع، . مل ملـويف هنايـة ا
تـدريب واألدةل واألدوات عـن طريـق مـدخل واحـد عـىل  تاح فهيا وحدات ا ية  لخططت األمانة إلشاء بوابة ر ت مق ن

بيك بو ا شـموقع الو تقرير املرحيل املقدم إىل ادلورة ا. لي بدأ لواكن من املفرتض، وفق ما جاء يف ا نة، أن  يلرابعة  للج
رشوع يف نومفرب  هر، يف 2009ملا تة أ رشوع يف غـضون  متلـت املـرحةل األوىل، أي وضـع ويقـة ا شـ؛ وقـد ا ســ ملـ ث ك

يني ملراجعهتا. 2010مطلع عام  بريين خار جمث ُعرضت الويقة عىل  خ تلخص يف حتديـد مـا سـقط . ث تـواكنت هممهتام 
تواها من و نات عىل  حممن الويقة واقرتاح  مترب . هجة نظرهامحتسيث ثـاين مـن  نـصف ا يقـاهتام يف ا سـبوقد وردت  ل ل تعل

بيك2010 توبر، مث رشت يف املوقع ا شـ، وأدرجت يف أ ن رشوع، من اآلن فـصاعدا، . لك ملومضت األمانة تقول إن ا
رسعة أشد ألن عددا من الوحدات واألدوات وغريها من املـواد قـد حددتـه األمانـة اخلـرباء، إضـافة إىل  بتقدم  سي

تأهن يـه تـصممي  رشوع اكمال، مبا  يذ ا رشوع، علام بأن  خما وردت يف ويقة ا مل مل فث ًنف توقعـة، قـد بـدأ لـت نـارص ا ملف ا لع
 .ابلفعل

ته للحاةلو .104 رشوع وأعرب عن د شأن ا شكر إىل األمانة عىل رشوهحا  يا اب با شـتقدم وفد إ مل ب ل ن  اليت آل إلهيا هسـ
رشوع تصدى وأشار، ملا ل إىل أنه  سائلسي ياملهذه ا تقرير املرحيل أشار  .جي تدر لبادئ ذي بدء، جسل الوفد أن ا ف

رشوع بدأ يف أبريل  تغل  .2009، يف حني أشارت األمانة إىل أنه بدأ يف نومفرب 2009ملإىل أن ا تُسـومع ذكل، مل 
ية بعد رشوع قد بدأ ابلفعل يف نومفرب يف عن أمهل أعرب وفد غري أن ال .نخمصصات املزيا ملمعرفة ما إذا اكن ا

نه2011 رشوع حىت  بلغ عىل ا ي ويف أنه مل يرصف أي  مل حك والحظ الوفد أنه مبوجب جزء اخملاطر  .م
رشوع  بدء يف ا بق أن أشارت األمانة إىل أن تأخر ا يف،  ملوا ل سـ توقعة"لتخف باب غري  ميرجع إىل أ وطلب  ".سـ

تفا توقعةلالوفد املزيد من ا باب غري ا مليل عن هذه األ سـ نه إىل أنه حىتيشرياكن واقع احلال ، معال أن ص  حي 
هرا 17وبعد مرور  رشوع، اش  رشوع لوحدها، وهذه سـتمكلللممن الفرتة اخملصصة  ياغة ويقة ا مل العمل من  ث ص

شري الربانمج إىل ذكل شابكة كام  ها ال توجد عىل ا يالويقة  ل ثاين للتواربط  .نفسث يق ا لا وفد ابملوعد الهنايئ، لتعل
نظر إىل أن فرت لوساءل عن هذا املوعد اب تني اقرتبت أكرث فأكرث ومل حيدث يشء بعدت وأشار الوفد يف  .لسـنة ا

باه إىل أن  ية أيضا، ولفت الا يف إضا ترتتب عهنا تاك ية اليت  رشية اإلضا ثالث إىل املوارد ا تيقه ا ف نف ل سـ ب ل لتعل
ية رشية اإلضا شأن هذه املوارد ا ته األوية ابملرة، ومل يصغ أي حمك  نفذ  رشوع مل  فا ب ب ل يغ ي لمل ُ رب الوفد عن وأع .بص

يري ته يف معرفة ما طرأ من  تغر رشوعغب ية  ياغة األ نذ ا للمات  صل لص ية احلوأشار إىل أن مثة  ،م رشوعات وا قعاجة  مل
ها أيضا رشوع اخملطط  شاطات ا سب، بل تراعي  ية  بارات املزيا ند إىل ا يات مفصةل وشفافة ال  لمبزيا ملت ن حف ن ت عن  .تس

ثور تطع ا لعوشدد الوفد جمددا عىل أنه مل  يهيسـ شار إ رشوع يف املاكن ا ل عىل ويقة ا مل مل تمت  .ث مالحظاته الوفد خوا
شلكة خطرية بعد أن مجدت  ثل  بدأ بعد، األمر اذلي  رشوع مل  يامن ا ـي  تني اكدت أن  ُقائال إن فرتة ا م مي ي مل ب نهت تن لسـ

رشوع آخر  ها يف  تغال رشوع اليت اكن من املمكن ا مخمصصات ا سـ يذلمل سب ما جاء يفللتنفقابل   ح، وذكل 
تقرير املعين هبذا املوضوع ته ابإلشارة إىل و .لا تمت الوفد  لكما رشوع زادت يف حدة خ شأن ا تاحة  ملأن املعلومات ا ب مل

يحات يف هذا الصدد تقرير، وطلب إىل األمانة تو نف قراءة ا بس اذلي  شويش عالوة عىل ا ضا ل ت يكت  .للل

يزنويال عن شكره أي .105 ته األمافوأعرب وفد  يه طلب عام إىل ، ونةمضا عىل العرض اذلي قد ته يف تو جعن ر غب
يد ادلرس رشوع  تفاء اب رشوعات، وعدم الا يع ا شأن  قاألمانة  مل ك مل مج رش ويقة  قائالالوفدأضاف و .ب بغي  ث إنه  ن ين
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هور رشوعات األخرى وإاتحهتا  يع ا ية وكذا  شأن األاكد سابق  رشوع ا للجما مل مج مي ب ل يدمع مفن شأن هذا األمر أن  .مل
متع  ية وا شفا جملا ف يةشجياملدين ول ترب يف غاية األ مهعه عىل إبداء آرائه اليت  الوفود قادرة عىل إدارة  حىت تكون تع
رشوعات شري الو .ملهذه ا ته يف أن  يوأعرب الوفد عن ر ت شطةبو بلك وضوح إىل ما تضطلع به من غب ، ال سـامي نأ

ية شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب  .لتي

ئةل اليت .106 بدء األصيل حسـوأشارت األمانة يف ردها عىل األ يا إىل أن اترخي ا با ُ طرهحا وفد إ ل ن دد يف واقع األمر يف سـ
تارخي إىل نومفرب  قدو .2009أبريل  لعدل هذا ا ِّ توقعة تربط ابملوارد 2009ُ ساطة ألنه حدثت أمور غري  ت  مب ب

يث أن ب رشوع،  رشية اليت خصصت  حا للم ند عض هذه املوارد اذلي اكن قد أولكلب رشوع  يذ ا يه  عإ مل  تنفل
ته غيا رشوعص يذ ا تعانة به  ته ومل يعد من املمكن الا مل غادر  نفسـ لتنطق بحث  .م بعا ذلكل ا لفاكن من الرضوري  ت

رشوع بدء يف ا بل ا بة  نا ملعن بدائل  ل قسـ ية قائةل  .م تخدام املزيا تعلق اب سؤال ا نوأردفت األمانة يف ردها عىل ا سـ مل ل
باب يمكن يف أنه اكن من الرضو سسـإن من الواحض أن أحد األ رشوع  هر ألن ا تأخر بضعة أ نقري ا مل يل م أساسا ش

يني سمني ر سـإىل  رشوعامأوهل: ئيق مل هو ويقة ا شطةنهتاء من ذكل، اكنتعد الافب .ث بدأ أ ن  ية، ست رشوع ا حلقيق ا مل
تغالل اخملصصات ذات الصةل ها ا بدأ  سـو رشوع قائةل إهنا  .معي بدء يف ا تطردت األمانة يف إشارة إىل تأخر ا ملوا ل سـ

بري يف ما بعد، وهو ما قامت به األمانة ابلفعلالزتمت بف شاور مع ا تقرير وا هر اخلاصة بإعداد ا تة أ خلرتة  ت ل لسـ  .ش
ية إهنا خططت ابلفعل هذا األمر رشية اإلضا سأةل املوارد ا شأن  فومضت األمانة تقول  ب م ملا اكنت األمانة و .لب

شرتكة ختص  بت موارد  يق وفورات يف املوارد، فإهنا  محتاول  م طل يد حتق يا اذلي يوجد  نولو قرشوع نقل ا ج لتك
نقاش ولو مل يصدق  رشوع اذلي خيضع كذا عليه بعد، ولا للا رشوع اآلخر  .نقاشمل يه أيضا ملوملا اكن ا علمل يصدق 

رشوع اآلخر؛  يه املوارد  يحت  رشية يف نفس الوقت اذلي أ يل ضامن موارده ا للمبعد، فإنه اكن من ا ت ب فتح ل ملسـ
رشوعولألمانة ما يكفي من امل رشوع دخلت ابلفعل يف  .ملوارد إلمتام ا شاطات ا يذ  ملومضت األمانة تقول إن  ن تنف

رشوع وأعربت عن ثقهتا يف أهنا  ية اليت تدخل يف صلب ا ثري من احلصص واألدوات ادلرا بار ا ملمرحةل ا سـ لكت خ
يدا جتأخذ شالك   . سـ

يح وجزي أيضا أشارت األمانة و .107 يث أن ويقةثويقة اعن ضإىل أهنا ترغب يف إاتحة تو ثرشوع  تاكر ونقل  حمل بالا
شابكةلتكا يا توجد ابلفعل عىل ا لنولو ياسة اللغوية اليت صدقت علهيا  ،ج لسـولو أهنا ال ترد إال بلغة واحدة، معال اب

ية مؤخرا ية  .مجلعا يع اللغات الر هذه الويقة اليت سوف ترتمج إىل  يح األمانة عام قريب ملخصا  مسوسوف  مج ُث ل تت
رش األخرى شابكةتُن و  . لعىل ا

تابه بعض  .108 يا عن شكره لألمانة عىل رشوهحا وأشار إىل أنه عىل الرمغ من ذكل ال يزال  با ينوأعرب وفد إ ن سـ
رشوع يذ ا شأن  شكوك  ملا ب يني، وما  .تنفل شارين خار هوم اليت عرضت عىل  جوساءل الوفد أوال عن ويقة ا تملف ث مست

ية شارة جما نإذا اكنت هذه االا ته يف .ست سدد هبا أتعاب هؤالء  معرفة الطريقةغبوأعرب عن ر ست اليت 
نة يف لك مرة  .شارينستملا شارة ا بغي ا شديد مرة أخرى عىل أنه  يا يف ا ته اث للجكام أعرب الوفد عن ر ت ت ن سب ينل غ

ها إلاتحة هذه املوارد،  با بغي ا تعلق ابلطريقة اليت  ية، وذكل يف ما  ية إضا عهر احلاجة إىل موارد أو مزيا ن ف تتظ ي ين
يةطبقا لل نة الربانمج واملزيا نقرارات اليت اختذهتا  نطوي عىل د وق .جل ية  تا تقرير املرحيل أن اخلطوة ا تجاء يف ا ل ل ل

ية بوابة الر مقحتديد ا شأن جدوها الزمين ألنه  .ل لومع ذكل، فقد أعرب الوفد عن بعض شكوكه  شاء لن ب نجيري إ
تعراض  يه أصال إال بعد ا رشوع اذلي صدق  بقا  بوابة  مجا سـ عل للم ط ية الفكرية والهنوض هبال  . مللكيع أدوات إدارة ا

بة إىل أنه ات .109 نا يا عن شكره لألمانة عىل رشوهحا وأشار اب ُوأعرب وفد أملا سـ مل رشوع احلايل ونفذ ن شأن ا ُفق  مل ب
بب،  .موظفنييف لدون أي تاك سوهذا ا سـمي أشارلل رشوعات األخرى إىل  هم ملاذا معدت ا تق الوفد إىل أنه ال  مل يف
يف غري رشوع لتاك يف مل املوظفني واملوظفني، يف حني أن ا نطوي عىل أي تاك لاحلايل ال  بقا ذلكل،  .موظفنيي طو
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رشوع ابلفعل، وإذا  يا، أي هل بدأ العمل يف ا با سؤال اذلي وضعه وفد إ يا عن ا تلف سؤال وفد أملا ململ  ن سـ ل ن خي
تخلص من املزيا يف مل  تاك بب اذلي جعل ا ناكن األمر كذكل، مفا هو ا سـ ل تل وأضاف الوفد قائال إن مثة  .يةلس

ية يف  نة الربانمج واملزيا سأةل يف  بو، وأنه تطرق إىل هذه ا يون وموظفو الو شارون اخلار نمصدرين، هام ا جل مل ي جت ملس
يف موظفي .وقت سابق لوساءل الوفد إن اكنت تاك بو سوف ختصم من الربامجت  اكن األمر غري ذكل، ذاوإ. ي الو

بالغ فإن من الرضوري إضافة بضعة  بلغ اإلجاميل ا لماليني إىل ا يون فرنك سورسي16مل ي  يا أضاف و .مل نوفد أملا
ية وتكل اليت ال ختصم  بو من املزيا يف موظفي الو سؤال يدور حول تكل احلاالت اليت ختصم فهيا تاك نيقول إن ا ي ل ُل

ياسة يف هذا الصدد يف، وما إذا اكنت مثة  تاك سـيه هذه ا ل ل   .ف

ينيَّوردت األمانة ابلقول إ .110 شارين اخلار شأن ا يل  تفا ثري من ا جهنا ال متكل ا تلك ب ص ييل ، وملسل شـبت إىل حكومة  طل
يقاهتا يص ،تعلإاتحة  ية ادلوية ملديري الرت بت أيضا إىل ا خ و ل مجلع  Licensing Executive Society(طل

International (رشوع نظر يف ا ملا شاران و .ل تقاابجملان، فملخدماهتام عىل أن تكون ملستقد وافق ا ض  تايل ياي ل اب
بالغ مقابل ذكل يا .مأي  يق  ية، أقرت األمانة بأنه  بوابة الر تعلق ابجلدول الزمين  نسبويف ما  ض مق لل وأشارت مع  .ي

بارات عىل الامنذج واألدوات  نذ مدة ا ختذكل إىل أهنا جتري  سني أداهئام وأنه جيري  ،حتاملوجودة وتعمل عىل 
يا يف بري من األدوات يو تخدام جزء  ما ك ياسـ نولو تاكر وأعامل نقل ا يات الا ج  لتك ب تطردت األمانة  .معل  يف تقولسـوا

يف املوظفني، شأن تاك يا  سؤال اذلي أاثره وفد أملا تعلق اب لما  ب ن ل بق أن ذكرت أن إهناي شخص اإلضايف سـ  ل ا
ي رشوع الراهن،بضطلع سـاملطلوب اكن  رشوع اآلخر ملنصف ا بقي يف ا نصف ا ملوا ت شخصلكن .ملل  ل هذا ا

تدعي يةسـا بت يف واقع األمر موارد إضا رشوع اآلخر، و ف مبوجب ا طل والحظت األمانة أيضا يف ردها عىل  .مل
سع رشوعات ا رشوع أحد ا يا أن ا تسؤال وفد أملا مل مل يات ةلن تو ص اليت طورت عن ا ، 10، و9، و8، و5، و2ل

رشية مير عرب إعادة توزيع داخيل ل رشوع املوارد ا يهنا أن تعزيز  بوأنه تقرر يف  لم يعة احلال، اكنت  .لموظفنيح بطبو
هذا الغرض  يهنا  تري  رشوع، يف حني أن املدير اذلي ا لمثة احلاجة إىل مزيد من املوظفني لالضطالع اب ح خ مل

رشوعني مياغة  يالص نولو نقل ا ج، يربط األول  لتك ب يف  ت تاك تار أن يدرج ا يد ادلرس، ا رشوع  ثاين هو ا لوا ل مل خل ق
رشية يف هذا ا ية للموارد ا لباإلضا تصديق حىت  .ملرشوعف رشوع اآلخر اب لوسوء احلظ، مل حيَظ ا مل يث حينهل ح، 

بعض الضغوط رشوع تعرض  لاكن من الواحض أن فريق ا رشوع،  .َّمل رشوع نقل ا ها أن  ملوأعربت األمانة عن أ م مل
رشوع  رشوع وتوظفهيا يف ا تخدام بعض املوارد من هذا ا رشوع من ا ميكن مدير ا يه،  تصديق  ملبعد ا مل سـ مل عل سـل

نظر ليد ا يف غري املوظفني سببيرجع و .ق لهور تاك يد  إىلظ رشوع قد أ هذا ا رشية اليت وظفت  ع أن املوارد ا مل لب ل
يا ها دا خلتوز تقل وفوق هذا وذاك،  .يع بو، نا نه من جمال إىل جمال آخر داخل الو يد  شخص اذلي أ يا ع علام تعييل

بدال املوظف، فإن ذكل يعين أن املوظف اجلأنه  ستندما جيري ا يعاب ع تاج إىل بعض الوقت ال ستديد  حي
يه بدء  رشوع وا فا ل رشوعقد سامه و .مل  .ملهذا األمر ابلفعل يف تأخري ا

 

تقرير املرحيل وإاتحة  .111 هم ا شاركهتم يف الاجامتع وتقد رشوع وفريقه عىل  لوأعرب الريس عن شكره ملدير ا م ميمل ئ
شاركني ساؤالت ا يحات ردا عىل  ملتو ت تقل  .ض ثاين وطلب إىل األمانة تقدمي بعد ذكل إىلئالريس نوا رشوع ا ل ا مل

رشوع ملويقة ا  . ث

بو  .112 رشوع يربط بربامج الو يوأحاطت األمانة يف مقدمة ردها علام بأن ا ت نطوي  ، وبرامج أخرى15 و9 و3مل يوأنه 
نني مكوننيعىل ية يف حني  .ث ا ناعات اإلبدا عأوهلام يربط اب لص يةيتعلق ت ثاين ابإلدارة امجلا عا نفيذ ت  وأضافت أن.ل

ندوات وحلقات العمل وادلراسات  نظمي مجموعة من ا نجاح من خالل  ـى  ية ا ناعات اإلبدا رشوع ا لجزء  ت ب ع لص نهتم
نة شأن املوضوعات والقضااي طوال ا ية  سـدون اإل ب لمي ت .قل ية، صليوفامي  شاطات اإلدارية امجلا ع اب فقد أفىض لن
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رش نظر يف خطة  رشوع إىل املزيد من ا ميذ ذكل اجلزء من ا ل مل يا تنف ية يف غرب أفر نظامت اإلدارة امجلا يقوع  عم
)West Africa Copyright Network.( تطردت األمانة تقول إن الفحص اذلي جرى م ن خالل سـوا

بو قد ملمجموعة من الاجامتعات وا تابعة للو ية الفكرية ا يشاورات مع صاحب املصلحة وأفرقة دوية ودائرة ا ل مللكل
بقأفضت إىل الاعرتاف ابحلاجة للهن ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اب ملسـوض ا علربانمج احلاسويب لإلدارة امجلا

)WIPOCOS ( ناننيوذكل نظمة جامعة  رشوع يربط  للفمبوجب  مب ت سني هذه أكرث  .م تغرقت فرتة ا تحوقد ا لسـ
توقعا بب  إذممما اكن  يس يرجع  تجاري وإىل  منوذج ا نطق ا نة يف  يدات الاك نفذكل أساسا إىل ا م م تتعق لل ذ الربانمج ل

تأخري بب الرييس وراء هذا ا لاحلاسويب، كون هذا األمر األخري ا ئ ساعدة اإلدارة  .لس هر الفحص أيضا أن  موأ ظ
يقى  يد للمو بالغ ا يط ا ئة عن ا نا تجارية ا بات ا ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الوفاء اب سـامجلا ل حمل شـ ل ل تطل لتعقع مل

تخدام برانمج  ترص عىل ا شابكة  سـعىل ا ثل يقل ياانت  ية إلدارة قاعدة ا محاسويب أكرث فعا ب " أورالك"لل
)Oracle ( ية تخديم الربانمج احلاسويب لإلدارة امجلا رس الرتابط بني  شابكة  يات قامئة عىل ا نولو عو سـ ي مل ُ ت ج تك

سأةل أخرى .لحلق املؤلف واحلقوق اجملاورة والرتابط مع األنظمة ادلوية الرضورية  مومضت األمانة تقول إن مثة 
هرت و شاركة يف الرايدة مل يرقظقد  شابكة يف بعض املدن ا َتمكن يف أن الاتصال اب مل شود، ل توى ا ن إىل ا ملسـ مل

ية  نظامت اإلدارة امجلا بو و تعاون بني الو تحدي وذكل اب هذا ا عوأن دراسة جتري من أجل إجياد حلول  ي ل مل ل
)CMOs.(  ية حلق املؤلف بكة الاكر رشوع ا يبو شـ رش مكون)CCL(لم وع حق املؤلف أو اإلدارة مل ممكل 

ية آنفة اذلكر نفصةل .عامجلا يا بطريقة  ية العضو اليت تدار حا رشوع عىل ربط جوانب معل ا مويركز هذا ا ل مجلع  .ُمل
نطقة الاكرييب تخدمة يف  نفات ا نات من ا يا  تضمن ذكل نظاما إ مو سـ ملص ي مي ملي للع توزيع ،قل سقة  ل وإصدار قواعد  من

شأن نطاق وأضافت األ .اإلاتوات احملصةل ية حلق املؤلف أاتح نصاحئه  بكة الاكر بمانة قائةل إن ريس ا بشـ يئ ل
يب بت به األمانة أي تر رشوع وهو األمر اذلي ر حا ح ـى العمل من العديد من مكوانته حىت اآلن،  .مل نهتوقد ا

ـي ابلاكمل يف هناية نومفرب  رشوع  سـينهتويقدر بأن ا تطردت األمانة  .2010مل نه ملا إقبيل ملسـت عن الهنج اتقولسـوا
رشوع املر ية قد املاكن جزء ا ناعات اإلبدا نهتتط اب ع لص سب ما جاء أعاله، فإن املزيد من الرتكزي ـىب نجاح  ح  ب

ناطق أخرى يف عام  شاهبة يف بدلان و يات  تابعة ونظمي فعا يات ا نصب عىل فعا مسوف  م ل ت مل ل وأما ما  .2011ي
رشوع، فإن اإلدار ية من ا ملتعلق جبزء اإلدارة امجلا ع ياانت ي بة ارتأت أن من الرضوري الانهتاء من تطوير قاعدة 

شابكة  ية الفكرية قامئة عىل ا نصة  ية و لدون إ للملكمي م ها قل شاركة من أجل فهد ية ا نظامت اإلدارة امجلا ملربط  ع م
يا يف عام  ية يف غرب أفر نظامت اإلدارة امجلا رشوعات  ياانت و يقإاتحة قواعد  ع مل م رشوع  .2011ب تصل  مبويف ما  ي

ية، إ بكة الاكر يبدارة ا نات اإلاتوات انصب لشـ سجمة مع نظام  توزيع ا يالرتكزي عىل الانهتاء من قواعد ا ن عل مل
ييل يط ا نظام يف ا تاج القواعد وا بار إ شغاحملصةل، وا حمل ل ن لتت  .خ

تخدام .113 شأن ا يل  تفا يا عن شكره لألمانة عىل رشوهحا، طلب املزيد من ا با سـويف حني أعرب وفد إ ب ص ل ن بلغسـ  م 
ية268 000 رشوع األ سب توارخي ا ية  يف املوظفني اإلضا ية تاك صل فرنك سورسي  مل حب ل تغط في وفد إىل الوأشار  .ل

رشوع بدأ يف أبريل  هم أن ا ملأنه  تغرق  و2009ف توبر 18يسـاكن خمطط هل أن  ـي يف أ هرا و ك  نهت  .2010يش
سطس 14وأضاف الوفد أنه يف نقطة  رشوع يف أ نذ بداية ا هرا  غ  مل م تخد2010ش  يف املائة 37.4م سوى تسـ، مل 

هر عىل  بق سوى أربعة أ تخدمت يف حني مل  ثلث فقط ا بة ا بارة أخرى أن  ية العامة، أو  شمن املزيا ت سـ ل سـ بع نن
رشوع ية قد  .ملموعد انهتاء ا تا طويال قد مر وأن املزيا شأن الوضع علام أن و يل  تفا نوطلب املزيد من ا ب ص قل

 . رصفت
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تفا .114 رشوح وا لوطلب وفد الربازيل بعض ا يل  ذات الصةلصيلل رشوع من  تابعة الواردة يف ا ب بأحداث ا مل قمل
ندوات وحلقات العم ية ولا ناعات اإلبدا شأن ا عل  لص شطةب ناطق أخرىنأ شاهبة يف  م  ىل األمانة وطلب الوفد إ .م

ها األحداثأيضا تقدمي رشوح عن نوع شاركني فهيال اخملطط   .مل، وإاتحة معلومات عن ا

ئةل وف .115 تعلقة برصف سـوردت األمانة عىل أ يا، ال سـامي تكل ا با ملد إ ن ية، 37سـ قائةل إن جزءا من ن يف املائة من املزيا
رشوع،  يامنظاممكون خاصة ملا ية لغرب أفر يقت اإلدارة امجلا باب، ع   إىل تعزيز نظام يرجع أغلهباسـتأخر لعدة أ

ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة تخدم بعض ا .عاإلدارة امجلا يجة ذلكل، مل  يُسـو توقعانت  .مخملصصات كام اكن 
سأةل رصف  بلغ ابإلشارة إىل أن يف املائة 37موردت األمانة عىل  ناعات 240 000م  متد  للص فرنك سورسي ا عي

ـى ابلفعل رشوع قد ا تاكرية وأن جزءا من ا نهتالا مل بب، توقعت األمانة أهنا الوهذ .ب بهناية العام سوف حتصل لس ا
رشو سمرب ،عملاجلاري عىل اعامتدات ختص هذا ا شابكة وأنه بهناية د رشوع ا ي وذكل يف جمال  ل ، سوف 2011م

توقعا ية ولن خترج عام اكن  مترصف خمصصات املزيا سأةل اليت تطرق إلهيا وفد الربازيل  .ن تت األمانة إىل ا ملوا لتف
يات عام  لشأن فعا بني ونظمت  قائةل إن ندوات 2009ب يةلفليف ا هورية ادلو يكا تلف اجملمو ،مينمجل عات خموأن 

بريا  هرت اهامتما  ية، وأهنا أ ندوات وحلقات العمل دون اإل تاكرية شاركت يف ا ناعات الا كذات الصةل اب مي ل ب ظلص قل

نهتا ورأت فهيا فائدة مجة نادا إىل .مثهبا و يةستوأضافت األمانة أنه ا تقصا ئ دراسة ا  بعد انهتاء الاجامتع أن ا أجرهتسـ
شاركني رأوا 76ما يقارب  تح املزيد من مل يف املائة من ا بهتم يف  مية للغاية وأعربوا عن ر يات اكنت  فأن الفعا غ قل

تطورات اجلارية يات ختص ا نظمي فعا نقاش أو  لا ل ت بقا ذلكل، قررت األمانة الرتكزي عىل ذكل يف عام  .ل  .2011طو

سمرب  .116 رشوع هو د شأن ما إذا اكن موعد الانهتاء من ا رشوح  يا املزيد من ا با يوطلب وفد إ مل ب ل ن و  أ2010سـ
بلغ ، وأوحض 2011 ية اليت  يف املوظفني اإلضا رشوع مل يرد عىل سؤال تاك تأن مدير ا ل فمل  فرنك 260 000ُ

يل تفا صسورسي، وطلب إىل األمانة تقدمي املزيد من ا ل  . ي

بلغ  .117 يا وأشارت إىل أن  با تذارها كوهنا أغفلت سؤال وفد إ موقدمت األمانة ا ن سـ ثل 260 000ع مي فرنك سورسي  ي
رشوعيف الواقع تاك تحديد بإعادة توزيع املوظفني عىل ا ية اليت تربط اب مليف املوظفني اإلضا ل ت وأعربت األمانة  .فل

سمرب  رشوع يف موعده، أي بهناية د يعن الزتاهما بإمتام ا واعرتفت بوقوع تأخري يف هذا  . عىل أبعد تقدير2011مل
سأةلأوحضت أهنا الصدد لكهنا  يح هذه ا ملختطط يف املقابل من أجل  رشوع عالقاتصح بقى ا مل حىت ال   . ي

شأن  .118 رشوع  تايل، وهو  تقرير املرحيل ا بوقدمت األمانة ا م ل ية "ل تفعني يف جمال ا سات وا مللكتعزيز قدرات املؤ ن ملس
ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل قلالفكرية عىل لك من ا قل  .CDIP/6/2ث من الويقة 9اليت ترد يف املرفق " لصع

ية ملوأشارت األمانة إىل هدف ا ية  ية الو للملكرشوع إشارة عابرة وأكدت أنه يريم إىل تعزيز القدرات املؤ ن طسـ س
تاكمل  ابعامتدالفكرية ياري ومهنجي و م هنج  يجي واملؤسيس خيمع ية الفكرية وإصالهحا الاسرتا ياسة ا تص  مللكسـ
ية موحدة إال أن األمانة أشارت إىل .وحتديهثا نطوي عىل  رشوع  مهنجوعىل الرمغ من أن ا ي  أهنا تعي متام الوعي مل

ية، لك عىل حدة ياقات الو تلف ا ها عىل  ها و ية مرنة مبا يكفي  بغي أن تكون هذه ا نأنه  سـ خم طملهنج ل س يف ين يي تقتك ل  .ي
رشوع اكن واسعا   مكوانت ةحيث تضمن ثالثته حظميكن مالحسب ما ملوأضافت األمانة قائةل إن هدف ا

ية اليت ج رشوعات الفر عتلفة أو مجموعة من ا مل بار  .رى تطويرهاخم رشوع ال توقد تصدى املكون األول من ا خمل
تطوير اسرت ية املقرتحة  لا يةملهنج ية الفكرية الو يات ا نا طيج تقرير وهذا . مللكت نقطة اليت ركز علهيا ا لاملكون هو ا ل

تق .عىل اخلصوص رشوع كام يردان يف ا لوأشارت األمانة إشارة عابرة إىل املكونني الانني اآلخرين من ا مل قد ف .ريرث
سني ُع تحديد  رشوع وتصدى اب نوان ا ية كام ورد يف  ية ودون اإل تحين أحد املكونني ابجلوانب اإل ل مل ع مي لمي قل قل

ية ية الفكرية دون اإل ية  ميالقدرات املؤ قلسـ للملك شاء نظام  .س نوأشارت األمانة يف هذا الصدد إىل ما حتقق من إ
ميي للرباءات يف الاكرييب  سني القدرات ) Caribbean Regional Patent System(قلإ ثال  لتحوهو  م
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ية ية دون اإل مياملؤ قلسـ ية وافقتو .س ش عىل)CARICOM(يب امجلاعة الاكر ميي وصدقت ن إ قلاء نظام براءة إ

نفذه؛عليه نظام وسوف  ئة هذا ا شأت ادلول األعضاء يف تكل ا ت وقد أ ل ي ثالث عىل العمل  .لهن لوانطوى املكون ا
رشاكت الصغ شأن ا لاجلاري  ية لدلريب توسطة وتطوير  مهنجة وا يةمل تقصا ئراسات الا ية سـ ية ا ن وادلراسات الو ملعن ط

ية  بار ا تقرير انصب عىل العمل اجلاري ال يد أن صلب ا توسطة،  رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا ملهنجاب ت ل ب مل خل مللك
ية إىل املقرتحة  يةمالرا ية الفكرية الو يات ا نتطوير اسرتا طيج رشوع انطلق مبوجب وأضافت األمانة .مللكت مل أن ا

ية  ثالثة اإلضا بدلان الرايدية ا هد ا فهذا املكون، وأنه جيري يف الوقت احلارض يف ثالثة بدلان يف حني سوف  لش ل ت
رشوع يف الربع األول من عام  رشوع  .2011ملانطالق مرحةل ا متدة  ية ا تطردت األمانة قائةل إن ا للموا لعمل ملعسـ

تكون من أربع خطوات أسا سـاكنت  ية انطوتلأوها  :ية يهت ية الفكرية الو يمي حاةل نظام ا طنعىل  مللك يف لك بدل  تق
بو تخدام مجموعة من األدوات اليت أاتحهتا الو ياب ية ابإلطار القانوين  .سـ رشوع خالل هذه ا لعملوقد اهمت ا مل

ية ته ا بدل وحاةل  تصادي الواسع  يط الا يايس، وا تا لل حمل تحسـ لل ي إلطار إىل أنه أجري وأشارت األمانة يف هذا ا .بنق
يقحل تقيامي ية أو تد ية الفكرية الو قاةل نظام ا بو اكن اطنمللك تخدام مجموعة من أدوات أاتحهتا الو ية الفكرية اب ي  سـ للملك

مترين بارها من خالل هذا ا لجيري ا ئة  .خت ية اكنت تمكن يف حتديد و ثا بومضت األمانة تقول إن اخلطوة ا ن تعل
ياغ يني  بصأحصاب املصلحة ا ية يف لك بدلملعن ية الفكرية، وحتديد القطاعات الر ية ا سـة اسرتا ييج ئت تسـتطيع  مللك

ية الفكرية يجي  تخدام اسرتا تفادة من ا للملكالا ت سـ شاورات مع أحصاب املصلحة من  .سـ ثة عقدت  موكخطوة اث ل
يجي  هدف الاسرتا تأجل حتديد ا يةللملكيةل يج الفكرية يف اجملاالت األوية لالسرتا يعة احلا .تل متت بطبو ختل، ا

شـهتا واعامتدها نا ية تقدم إىل احلكومة  ياغة اسرتا ية  قا مل يج بص ُلعمل نه أرسلتوأشارت األمانة إىل أنه حىت .ت  حي 
يمي  ثات  تقثالث  يق ثالثة بدلان إىلبع حتقية  يني وضامن أقوى الزتام بغ ئيسـ تعاون فعال بني أحصاب املصلحة الر

ية وتطوير إطار اسرتا يذ هذه ا لعمليايس  يةلتنفسـ ية الفكرية الو ية ا نيجي السرتا يج طت تطردت األمانة  .مللكت سـوا
ية الفكرية  يق ا ياانت تد يع  ية، وأنه جرى  يذ ا بدلان  نوا يف هذه ا يني  شارين و مللكتقول إن  ق بنف جتم لعمل ل ي ن تت لس عم ط

ها ندت إىل حبث  .حتليلو ياانت ا يع ا ية  ستواقرتحت  ب تجم لمهنج ل دراسات أويل من خالل إجراء مقابالت وُ
ية تقصا ئا ينيسـ رشيعات وواثئق أجري وإضافة إىل ذكل،  .ملعن مع أحصاب املصلحة ا يل ا شأن  تحبث اثنوي  حتل لب

ية  بدلان قطعت ا تلمت األمانة تقارير من أحد ا ياسات، وا لعملا ل سـ أشواطا، يف حني أاتح بدل آخر بعض فيه لسـ
ية وأشار بدل اثلث  تاجات املر حلالا ياانإىل سـتن تخلصة من  .تلبأنه ال يزال جيمع ا تعلق ابلعرب ا سـويف ما  ملي

يذاملرحةل ية ا لتنف اليت وصلت إلهيا  ية املعلومات اليت ، معل مهأشارت األمانة إىل أهنا ركزت عىل اخلصوص عىل أ
يون شارون الو نأاتهحا ا طت بدل  .ملس يط ا تصادية يف  ية والا يا لهؤالء اكنوا عىل عمل اتم ابلظروف ا حم سـ قسـ لف

بوا و تو عا بريسـ يط املؤسيس العامكإىل حد  رشيعات وا تلف ا حمل  ت هر يف الوقت ذاته أنه ميكن  .لخم يف بعض ظو
يةاحلاالت  ساعد فريق اخلرباء الوطين،لعمللفريق أوسع أن يدير هذه ا شار دويل أن  ي وأنه ميكن   .ملست

تطردت األمانة ق يقمية ائةل إن تكل املقاربة انطوت عىل سـوا تطوير القدرات ادلا خلمضافة مسحت  بدل ب ته للة  مكنو
ية يذ هذه ا لعملمن  تدريب واإلرشاد ال،تنف شارين أيضا ا ل وأاتحت  تجربة ، ورضوريني إلدارهتاللمست نادا إىل ا لا ست

تة األوىل اليت بدلان ا بدلان األخرى غري املدرجة يف مجموعة ا رشوع يف عدد من ا سـهبا ا سـاألوية اليت ا ل ل مل ت لل  ك
رشوع،  شاركة يف ا تريت  ملا للم يةابم واسع اهامتظهر خ ملهنجتخدام هذه ا بو  .سـ يد للو يوارتأت األمانة أنه من ا ملف

ئةل اليت وردت يف  ية األ يهتا ذاهتا و ية الرايدة وصقل  رشوع من خالل  تصديق عىل ا سـا مهنج معل مل تنقل
ية مصدق علهيا  يح  ئةل املطروحة عىل أمل أهنا  تايل عىل صقل األ ياانت واألدوات، والعمل اب مهنجالا سـ تل تب سـت سـ

ية يهتا الفكرية الو ية  ية تطوير اسرتا بدء يف  سعى إىل ا بدلان األخرى اليت  نيد مهنا ا يج معل ل ت طل ملكت وميكن  .تسـتف
ية ية الفكرية الو ية ا تطوير اسرتا ناسقة  بو إاتحة مقاربة موحدة و نللو يج ل ت طي مللكت  . م
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تاز، وطلب إلهيا معلومات  .119 ها ا بني عن شكره لألمانة عىل عر بوأعرب وفد ا ملم ها ضلفل تتيحشأن األدوات اليت 
رشوع سب ما رصح به مدير ا ها، وذكل  ية و يهتا الفكرية ادلا يل  بدلان عىل  ساعدة ا بو  ملالو ح خل سج ل مل ميي تقيملك  .ت

يف جرى تطوير هذه األدوات يف املقام األول  .كوأضاف الوفد أنه يريد معرفة 

يةوأعرب وفد  .120 هورية ادلو يكا ئ عن ارياحه لرتأس الريس دورة مينمجل ية الفكريةت ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج ومتىن هل  ملع
يق يف معهل تو نجاح وا فا ل نة اوأض .ل للجف الوفد أنه عىل يقني أن إرشاف الريس عىل ا يأخذها يف الاجتاه ئ

يح، وأكد يع الاعامتد عىل تعاون الوفد الاكمل معهلصحا يسـتط للريس أنه  وأعرب الوفد أيضا عن شكره  .ئ
ي نو علألمانة عىل ا يدة للغاية ل ساهما اكنت  تاحة، وأشار إىل أن املعلومات اليت جرى ا ية للواثئق ا مفة الرا تق قمل

ها يل سلمي  نت الوفد من إجراء  لو يار وفد الكام أعرب  .حتلمك توفد عن ارياحه ال يةخت هورية ادلو يكا  بدلا مينمجل
شاء إطار اسرتا ية إ ية  ية الفكرية الو تطوير أنظمة ا يجياداي  ن بغ ن تل ط مللك رشوع ق ية وذكل مضن ا ملية و -DA-10طن

تاسع من الويقة 05 ث الوارد يف املرفق ا نونة  CDIP/6/2ل تفعني يف جمال "ملعا سات وا نتعزيز قدرات املؤ ملس
ميي ميي واإل يد الوطين ودون اإل ية الفكرية عىل لك من ا قلا قل لصع بادرة مضن  ".مللك بو وراء هذه ا ملوتقف الو ي

ية العارشة جلدول أعامل تو صا بدلل يذه يف هذا ا شار حميل  رشوع  ية؛ فقد عني من خالل هذا ا ل ا ت مل تنفمن لس م ُ  أما .لت
تصل ها، فقد شدد يما  نفس ابلويقة  توعب الث شار وطين  يني  تأثري اإلجيايب اذلي ترتب عن  سـوفد عىل ا ت تع يل مس

ية ته ا بدل و ية  يا تاحلاةل ا لل سـ تحسـ لل تعلق اب .بني يةيويف ما  يكهورية ادلو عن وفد الوص، أعرب  عىل اخلصمينمجل
ته يف تقامس ت رشوع الرايديفغبر ية تربط ابلطريقة اليت نفذ هبا ا يل أسا ملا ت سـ توقع أن جيري  .ص ملوقد اكن من ا

تايل نحو ا رشوع عرب ثالث مراحل عىل أساس مواصفات املراجعة عىل ا لا ل انطوت املرحةل األوىل عىل مجع : مل
شأن احلاةل  ية  ياانت اإلحصا ياانت وا با ئ ب لب ية الفكرية يف ل نظام ا نة  مللكالرا ل يةه هورية ادلو يكا يا، حدد  .مينمجل نواث
نطوي عىل تقامس  رشوع القطاعات اليت  تا ية الفكريةنإماكياتمل منوية من خالل نظام ا تجارية وا بدل ا مللك ا لت ل كام  .ل

ية ياانت وبادل املعارف بني القطاعات ا ننت أيضا مجع ا ت ب ملعتضم ثة،  .ل ثا لويف املرحةل ا ية ل ية و نرمست اسرتا طيج ت
رشوع تني األويني  للمراعت املر ل متكن من  .حل ية من أجل ا شاور وطين مع األطراف ا لوقد أفىض ذكل إىل  ن ملعت

رشوع شة ا ملنا ق متكني  .م ياانت  نني وكذا ا شارين ا بو  رشوع الرايدي، أاتحت الو يذ ا لوخالل  ب سـتنف ث ت ي سمل مت
ياس طريقة العمل الرضورية وذكل  ية من  قا ية الفكرية يف لعمل نظام احلايل  للملكعىل أساس ا هورية ل مجلا

ية نظامويف الو .مينيكادلو هذا ا يمي  يح  سه، أ لقت  ت لنف بدل متكني  ،تق يا مع الزتام ا تان  بو و يحت للو لوأ شـ ي متت ثيق
رشوع الرايدي من امليض قدما  يف حني 2010ثدمت الويقة األوىل اليت تغطي املرحةل األوىل يف مايو ُوق .ملا

سطس قدم ية يف أ ثا ية عن املرحةل ا ثا غت ا ن ل ن ية مع األطراف  .2010ل شاورات الو نويف الوقت الراهن، تدنو ا طمل
رشوع الرايدي ية وذكل من أجل إغالق ا سودة األوية لويقة الاسرتا شة ا نا متكني  متة من الانهتاء  ملا يج ث ل مل تق م ل  .مله

ياره بدل نانه ال بني عن ا توأعرب وفد ا ت خلفل رشوعام هذا ا مل  ته و .ل تمت الوفد  لكما سامهة  ابإلعرابخ ملعن شكره 
ية األخرى نا بدلان ا ية يف ا ية إجيا نه آاثر  رشوع وعن أمهل يف أن ترتتب  ماألمانة يف ا ل ل ب حمل ع  . مل

ية وطلب  .121 رشوع جدول أعامل ا ها وحتدث ابمس  منوأعرب وفد الربازيل عن شكره لألمانة عىل عر لتم ض
شأن موضوعات يحات  بتو ها صةل ض مب  ننيرشل شأن : ثوعني ا بني  يه وفد ا بق أن أشار إ بأوها وعىل غرار ما  لفل ل سـ ل

ياس  ية، طلب وفد الربازيل بدوره املزيد من املعلومات عن أدوات ا ية الفكرية الو يات ا لقمعل اسرتا نمللك طيج ت
تخداهما وعن الطريقة اليت حددت هبا ات عن وفد املزيد من املعلومالواثنهيا، طلب  .سـاليت جرى تطويرها وا

بدلان الرايدية هم من أجل ضامن احلصول عىل معلومات من ا شاور  بغي ا لأحصاب املصلحة اذلين  معت لن  . ي

شأن وأهنا وأعرب وفد ُع .122 ها يف هذا ا يمي  رشوع وأضاف يقول إن عامن بدأت يف  بالغ اب لامن عن اهامتمه ا مل سل نفتق
بو يميتوساءل الوفد عن األ .يأرسلت تقريرا يف هذا الصدد إىل الو بو إلجراء هذا ا تخدمهتا الو لتقدوات اليت ا ي  .سـ
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ـى من ادلوأضاف ال يمي اذلايت ابلعرية وا تمل أداة من أدوات ا نهتوفد يقول إنه ا بتق اسة ذات الصةل وأنه يرغب رلسـ
 . يف احلصول عىل املزيد من املعلومات عن هذا املوضوع

رشوع وأع .123 تقدم اذلي أحرز مبوجب ا ملوأحاط وفد بامن علام اب بارة اجلاريةل هود ا يه لألمانة عن ا جلرب عن هتا  .جلن
ية ومولهتا ختطيط ، بدأت بامن يف سابقاوأشار الوفد إىل أنه عىل غرار ما ذكره  ية الفكرية الو ية ا ناسرتا طيج مللكت

بو يف هذا الصدد تواصل ادلامئ مع الو ناة  يها وحافظت عىل  لل ق بو شاركت يف  .بنفس تطرد الوفد يقول إن الو يوا سـ
شلك عاملك ية وتعاون  بو ا ساعدة الو تفادت من  ية الفكرية اليت مولهتا بامن إذ ا رشوعات ا ب  ن ي م سـ لتقم  .مللك

سب، الوأضاف  نافيس  بق  يق  ية، األمر اذلي مل يضمن  حفوفد أن ذكل ساعد عىل الهنوض ابلقدرات ا ت سـ حتقحملل
ها ية رائدة يف جمال  بو كوهنا واكةل عا معلبل أفىض إىل تصديق الو مل مية و .ي يل زاد  بني أن تعاوان من هذا ا ققد  ب لقت

رشوع ية الفكرية يف  .ملمضافة إىل ا تارة  ها ماكتب  ية اليت  نفاذ إىل ا ـى الوفد إىل القول إن ا للملكوا بع خمنهت ملهنج تتل
شأن ته بامن يف هذا ا نانه لدلمع اذلي  بة عن ا نا ية وأعرب اب لغاية األ ت سـ مل تلقمه  .م

يداد وتوابغو عن  .124 نة، وكذا األمانة عىل العروض ينوأعرب وفد تر ته يف إدارة معل ا للجشكره للريس عىل  نك حئ
نة يدة اليت قدمهتا أمام ا تازة وا للجا ميي للرباءات يف  .ملفملم نظام اإل قلوأشار الوفد إىل أنه يويل اهامتما ابلغا  لل

مترب  .الاكرييب رشوع، عقد فريق عامل تقين اجامتعا يف  نادا إىل تقرير ا سبوا مل يداد  .2010ست ينوجسل وفد تر
تاجئ ذكل الاجامتع ابذلات، وساءل إن اكن لألمانة أي عمل  شأن  توتوابغو ذكل وطلب املزيد من املعلومات  ن ب

بدء يف رس عن املوعد الزمين الرضوري  للبذكل، وا ميي للرباءات يف الاكرييب سـتف نظام اإل قلالعمل اب   .ل

يع الوفود عىل  .125 تعلوأعربت األمانة عن شكرها  رشوعمجل ها ا مليقاهتا ود سأةل أدوات  .مع نظر يف  موأشارت إىل أهنا  ت
يات  تخدمت مجموعة من األدوات اخلاصة ابسرتا بو ابذلات، وأن هذه األخرية ا تخدمهتا الو ياس اليت ا يجا سـ ي تسـ لق

ية بدلان عىل هذه ا ية، وساعدت ا ية الفكرية الو لعملا ل طن رشوع جاء اب .مللك تطردت األمانة قائةل إن ا لوا مل تحديد سـ
نني هممة تطوير مجموعة من  .ملواءمة مجموعة من األدوات املوجودة شاريني ا هد إىل ا بب، فإنه  ثوهذا ا ست ُعل س ل

بدلان الرايدية تخداهما يف ا يو ا بق أن اقرتحت الو ياس  لأدوات ا سـ ي سـ ته مضن  .لق حوأضافت األمانة أن ما أات
رشوع اكن إىل حد ما مجموعة من األدوات اليت األدوات  بوملا بل الو ياليت اكنت موجودة  لكن األمانة أشارت  .ق

بدلان ساعدهتا عىل مجع  بو  هذه اجملموعة من األدوات اليت أاتحهتا الو تخدام احلايل  للمع ذكل إىل أن الا ي لسـ
يوب اكنت تعرتي هذه األدوات ية ال تزال عالقة وعىل حتديد  ئةل إضا شأن أ ية  عمعلومات يف غاية األ سـ ب  .فمه

بو من املعلومات الرضورية وأضافت األمان نت للو تحديد اليت  رشوع الرايدي يه اب ية أن هذه مقاربة ا ل مكمل
تخالص العرب يدة وصاحلة لكهنا اكنت إىل حد ما جمردة أو  .سـوا يعة احلال أدوات  تخدمت  نه، ا مفحفىت  ب سـ بطي ح

تلف املعلومات ا بدلان مسح لألمانة جبمع  تلف ا تخداهما يف  خمنظريية غري أن ا ل خم سـ ـي  .لرضوريةت ندما  تنهتو ع
بو قد مجعت ما يكفي من املعلومات للخروج مبجموعة أدوات  تكون الو تة  بدلان الرايدية ا ية يف ا يا سـ سـ ل فلعمل ل

ية شار الوطين يف  .مسر تاز اذلي أجنزه ا تطردت األمانة قائةل إن العمل ا توا ملم يةملسسـ هورية ادلو يكا  واذلي مينمجل
تمك بو  ها قد مسح للو نو بحظي  ي هي شارهيا من أدواتبت ته  ملستةل ما أات تجربة .ح نادا إىل ا لويف واقع األمر وا  اليت ست

بهتا األمانة  بو يف يةمينيكوادلهورية مجليف اكتسا ية جارية، بدأت الو يث ال تزال ا نغويا  ي وبدل اثن هو  لعمل حل م
تكون  ية و ئةل اإلضا تالم تكل األ سـا سـ يقةفسـ رشوع عىل  حلقيف ا ند هناية ا حتلقادرة  مل يع املعلوماتع  مجيل 

نطلق من القاعدة ابجتاه القمة ية معودية  تصديق عىل  توا مهنج هرت أنه يف  .ل تجارب أ ظوأضافت األمانة تقول إن ا ل
يات املصدق علهيا أيضا، فإن بإماكن بدلان أخرى  سب، بل يف ا بو ال ترغب يف األدوات  لعملحال اكنت الو حف ي

ية تخدم هذه ا رشوع أن  ها ا ملهنجمل  سـ تمل رشوعات تكون قد  .يطل يجة، فإن ا ملوإذا اكن من املمكن ضامن هذه ا لنت
ها تا جئحققت  نه  .ن ميي للرباءات يف الاكرييب إىل أهنا قادرة حىت  نظام اإل يوأشارت األمانة يف ردها عىل سؤال ا حل قل
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يداد وتوابغو ية لوفد تر يل إضا نعىل إاتحة تفا يف ية والاكرييب  .ص يا الال تب أمر يسـتطلكن  ن يك يد تزويد تيمك تأ كيع اب ل
تاجئ سة  .لنالوفد بآخر املعلومات عن ا تضافة املؤ يداد وتوابغو اقرتحت ا سواألمر املعروف واملؤكد هو أن تر سـ ين

نظام  .لاخلاصة هبذا ا

هام وأحا .126 رشوع عىل عر طوأعرب وفد الربازيل عن شكره لألمانة ومدير ا ض نظر إىل الاهامتم اذلي  علام بأنهاممل له اب
هر ياس، فإن من املمكن وضع مرفق طي ه بعض الظأ شأن أدوات ا ية  لقوفود يف احلصول عىل معلومات إضا بف

ية الفكرية يف دورهتا القادمة ية وا ية اب نة ا ها إىل ا نوع من املعلومات وتقد تضمن هذا ا رشوع  مللكا منمي ن للج ل ي لتمل  .ملع
بق أن سأل عن أحصاب املصلحةالوفد ًّذكر و بغي الاتصال هبمسـعالوة عىل ذكل األمانة بأنه   .ين اذلين 

تطوير واجلامعات  .127 بحث وا سات ا ية ومؤ سات احلكو يع املؤ لوأشارت األمانة إىل أن أحصاب املصلحة مه  ل س س ممج
ية نا نطوي عىل مزااي  ية  يع القطاعات اليت حدد أهنا مجموعات أسا سـوالقطاع اخلاص إضافة إىل  ت ت سـ يجة  .فمج نتو

يعة احلال من األمور ا يكون  بذلكل،  سؤال علهيا بطسـ بغي وضع ا سات القطاع اخلاص  ية معرفة أي مؤ لبد س ه ينل
شأهنا ياانت  بومجع  تضمن هذا  .ب ية،  يوأضافت األمانة إىل أنه من وهجة نظر  مجموعة شاسعة من األمر معل

رشوع سات العامة واخلاصة كام يرد ذكل يف ا ملاملؤ شأن  .س بوأكدت األمانة يف ردها عىل اقرتاح وفد الربازيل 
رشوع جدول األعامل هذاجزء  يقة صةل بوضع  بو أنه مثة  ية عىل موقع الو شأن ا مجدول األعامل  ي من حقب  .لت

ته وأدواته وكذا أي  رشوع ويعطي  يواقرتحت األمانة وضع أي دراسة أو ويقة تربط مبا يعده مدير ا مل ت مهنجث
بقاهئا يف ماكهنا  شابكة ضامان  هر احلاجة إلهيا عىل ا لمعلومات قد  ل الرجوع إلهيا ي وفد أو دوةل عضو ألميكن تظ

ها جزءا من تقرير مرحيل إضافة إىل الويقة  ثعوض  شابكة يف وقت الحقيشطبان جعل  .لمن ا

ند  .128 لبوالحظ الريس أنه مبوجب ا رشوعات حىت CDIP/6/2ث من جدول األعامل والويقة 5ئ م، مل تفحص أربعة 
ية الفكرية واملكل العام  مللكنه، بدءا بويقة ا ث  ىوأعط) Intellectual Property and Public Domain(حي

تقدمي الويقة ثاللكمة لألمانة   .ل

رشوع  .129 يه ا شار إ ية الفكرية واملكل العام  شأن ا يا  ملوقدمت األمانة تقريرا مر ل ي ب يف يرد  DA/1620/01مللكحل
ية الفكرية 10املرفق  ية وا ية اب نة ا مللك من ويقة ا من ن للج لتث رشوع  .CDIP/6/2ملع : عىل ثالثة مكوانتملوانطوى ا

تجارية سم مكون حق املؤلف  .لمكون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ ومكون الرباءة؛ ومكون العالمات ا ينقو
يةةواحلقوق اجملاورة بدوره إىل أربع لأوها دراسة نطاق حول حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل : ع مكوانت فر

يل الطوعي يف ن سجالعام؛ واثنهيا يربط اب ية ألنظمة تويق حق املؤلف لتت تقصا ثظام اإليداع؛ واثلهثا دراسة ا ئ سـ
ها املؤمتر  بعواملامرسات املربطة هبا يف القطاع اخلاص؛ ورا يةاملت ية ا تويق حق املؤلف وا تعين  ث لتحب وأشارت  .لبن

ست لغات ووضعت عىل موقع  باألمانة إىل أن دراسة نطاق حول حق املؤلف واملكل العام انهتت ورشت  ن
شابكةال بو يف ا لو ية الفكرية املعقودة يف أبريل  .ي ية وا ية اب نة ا سة  مللكوأضافت األمانة أن ادلورة اخلا من ن للج لتم ملع

شأن املوضوعني يف 2010 شات اليت دارت  نا تجارية عقب ا ب صادقت عىل مكوانت الرباءات والعالمات ا ق مل ل
سلمي وسوف يقدمان2009عام  تعلق مبكون الرباءة،  .2011 يف عام ل وأن هذين املكونني عىل الطريق ا يوفامي 

ياانت  ية ووضع ا تجالء جسل الرباءات الو يطت ادلول األعضاء علام بأن دراسة جدوى تريم إىل ا بأ ن لسـ ط ح
تاح الحقا تالقانوية سوف  سور دوسوليي  .ن نقطة الربو ند هذه ا يوقدمت األمانة  ل تاذ ) Dussolier(فع سـأ

شأن حق املؤلف ) Namur(القانون يف جامعة انمور  يه هممة عرض دراسة نطاق  هدت إ بياك اذلي  ل عبلج ب
 .واحلقوق اجملاورة يف املكل العام

تني  .130 تو ثقت من ا تاجات ادلراسة اليت ا سور دوسوليي ا يوقدم الربو ل صي ب نن سـت تني تردان يف جدول 20 و16ف لل ا
ية؛ والكهامالأعامل  شأن ا بو  منو ب تطرقت ادلراسة إىل املكل العام من و .متني يريم إىل تعزيز مكل عام ثري ولتي
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ية الفكرية يه رضرا عىل ا ته ومل تر  مللكوهجة نظر أن لليشء  ف ية معل مواز  .قمي يس أر هدف تأ ضوقد اكن ا س ل
 15قوانني إىل  هبا أحصاب حق املؤلف نظريادلراسة الطريقة اليت حفصت و .بشأن املكل العام وحق املؤلف

يود عىل املكل العام تضمن  . واترخيه ومربراتهدوةل يف عالقهتا بدور املكل العام قوجسلت ادلراسة أنه اكنت مثة 
ياان مع الا تعارض أ يات قانوية وغري قانوية  حآ ت ن ن ملواد املوجودة يف املكل العام، وذكل بوضع من ااجملاين نتفاع ل

يود وضوابط علهيا ناءات و قا ثل ُطكام  .سـتث تلفة  يات  مبقت آ خم يص ل ىل األعامل اليت تقع أصال لنفاذ جماان إاخترا
ية ألن هذه ادلراسة إىل إعطاء املمكوانتوقد تطرق بعض  .مضن رشوط املكل العام  بكل العام وضعا أكرث إجيا

نظر شأن حامية حق املؤلفةلا ياان عكس ما هو سائد  هذا األمر اكنت أ ب العامة  ح وهبذه الطريقة ميكن تعريف  .ل
يا هبذا احلقاملكل العام بأنه ذكل اجلزء اذلي ال يه حق املؤلف أو مل يعد  محم  سور دوسوليي أن  .حيم فيوأوحض الربو

نظ نه ا تأويل حق املؤلف أو قوا نوعة  نوعة يف الغالب ألن مثة طرقا  ِمقاربة املكل العام  مل ل ت نيت م مة، وأن املقاربة م
متدة من شأهنا  تضا تقرير إ .يق نطاق املكل العاميملع ية األخرية من ا تو لوأشارت ا ص ناء املكل العام ل بىل رضورة 

ية  .عىل أسس أكرث قوة سة قطاعات ذات أ ية إىل  سور دوسوليي هذه ا سم الربو مهويف هذا الصدد،  مخ لعمل ي فق َّ
تجات دخلت املكل العام بعد انهتاء فرتة . خمتلفة منوقد اكن أمه جزء من املكل العام هو املكل العام املؤقت، أي 

ية حق املؤلف، واكن من الواحض أنه سب نظم اإل نظمة  ها ألهنا اكنت  مي يصعب بعض اليشء حتديدها وتعر قلح م يف
ية برن يث أودع طلب امحلاية كام يرد يف اتفا بدل  ية، علام أن قواعد امحلاية حيددها ا يادة الو قوا ح ل ن طسـ تطرد  .ل سـوا

ند إيداع الالامتس األصيل يف شلكة  ثل  با ما اكن  سور قائال إن هذا األمر غا عالربو م مي ل هور بدل آخر ألن في  مجلا
هل الق بس واكن مثة  .انونجياكن  سعى للبعض ا بدل اذلي  ـى ابلفعل يف ا ييف ما إذا اكن حق املؤلف قد ا ل نهت

هور يه طلب امحلاية األصيلن الاتفاع ابمجلا بدل اذلي أودع  فتج يف املكل العام أو يف ا ل وإضافة إىل ذكل، اكن  .ملن
تكون مضن املكل ددت فهيا فرتة حق املؤُمثة حاالت م نه أن األعامل اليت اكنت  سـلف، األمر اذلي متخضت  ع

ية بب انهتاء فرتة حق املؤلف دخلت مضن حامية حق املؤلف مرة اث نالعام  سور أن القواعد  .بس فيوأوحض الربو
بدل اذلي مدد فرتة حامية حق املؤلف دامئا غري ا لذات الصةل اكنت غري واحضة املعامل يف الغالب، واكن ا بدل اذلي ل

تفعون من املكل العام يه ا ملنيوجد  سري هذه القواعد. ف هرت ادلراسة هذه الصعوابت واقرتحت  تيوأ وتطرق  .ظ
هم أو ناجلزء األخري من ادلراسة إىل املكل العام الطوعي وأحصاب حق املؤلف اذلي تخيل طوعا عن  حق قرروا ا ل

ته أصال تاروا عدم حام يا سور إىل أنه اك .خ رست للمؤلف أو لصاحب حق فيوأشار الربو يص  ينت مثة ترا خ
ته شأن رش ئةل  نه أ تخيل عن حق املؤلف تربت  يار، لكن ا ياملؤلف هذا ا ب سـ ع ل عخل سؤال اذلي اكن مطروحا  .ت لوا

تخيل عن حقه  تخيل عن حق املؤلف أو هل ميكن للمرء ا سور هو هل ميكن للمرء ا لسب ما أوحض الربو ل ي فح
نو سه مؤلفا ملعا تعريف  نفي يف ا وهذا بدوره أفىض إىل  .لمرء فعل ذكل دون انهتاك القانونوهل ميكن ل ،للمنتجبل

نوع أيضا نوعة ورد فعل  شك والربة ومقاربة  تا ت ي مل يةمث إن هذ .م تقصا ئه ادلراسة الا  خلارطة املكل العام ة الوجزيسـ
تغري وأن من ا تغري للغاية وأن مكوانته  يط  هرت جبالء أن هذا ا نارصه أ تلف  تو ي حمل ع لصعب جدا حتديدها أو ظخمل

ها بصورة واحضة للغاية تطرد  .يفتعر سورسـوا تعريف أقوى للمكل العام يقول  دوسوليي فيالربو بإن ادلراسة اندت 
متي إىل املكل العام وتوحض مبا ال يدع جماال  تجات اليت  يه حامية أفضل متكن من حتديد ا تنوالقوانني اليت  ن ملحتم

تج من ا ندما يدخل  ملشك أنه  ن ع يات ملل تعادته بآ بح مضن هذا املكل، وال ميكن ا لتجات املكل العام، فإنه  سـ يص ن
ية نولو جقانوية أو تعاقدية أو  تك سب ثالثة أهداف .ن سم  يات  سور قامئة تو تعرض الربو حوا نق ص ي تسـ لأوها يريم  .ف

سه من  تأكد يف الوقت  شاط قانوين أو رشيعي وا توى حتديد املكل العام بفضل  نفإىل الهنوض  ل ت ن أن قواعد مبسـ
ثال ياانت موجودة  ما ته، األمر اذلي  .لب تدا مواثنهيا هيدف إىل إاتحة أفضل ملا هو يف املكل العام والعمل عىل ا سـ

ئة ثقايف أو حامية ا لبييخرج املوضوع من جماالت حق املؤلف ويدخهل إىل جمال حامية الرتاث ا ل هر أنه من  .سـ ظو
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هذه األمور ليك تصدي  ية مباكن أن جيري ا لاأل ل ها يف مه هور و ية  بات الر بح من املمكن إاتحة ا جعل  للجم مق ت ملكيص
تدامة مضن املكل العام سـناوهل و مت تأكد من أن املوارد  .م لواثلهثا يريم إىل ضامن أن املكل العام يشء إجيايب وا

تع حرصاي هب تصدي ألي حماوةل  نفعة العامة، قادرة عىل ا متاملوجودة يف املكل العام، ويه موارد ا ل ا أو للمل
تحواذ علهيا ية وموحدة من أجل ضامن  .سـالا يات  ها قدمت تو سور يقول إن ادلراسة باك معلوأردف الربو ص ملي ف

هور تفع به ا مجلوضع   .ين

شأن مكونوأوحضت األمانة أن  .131 رشوع  ب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف ا تمل ية الفكرية واملكل العام  يا ضمن مللك
ها بعمباد تداخل يف  تلفة  بعضرات  ت نحو صوب مرحلهتا  ،ضاخم بادرات ال تزال جارية ويه  يع هذه ا توأن  مل مج

توقع يف هناية عام املاألخرية يف املؤمتر  ية ا ية ا تويق حق املؤلف وا ملعين  ت ث لتحب تعرضت األمانة  .2011لبن سـوا
تحديد عىل واحدة مهنا، أي ادلراسة  بادرات وركزت اب تلف ا تطورات يف  لبصورة وجزية بعض ا مل خم ل

ت يل الطوعي وأنظمة اإليداعسـالا شأن ا ية  ثا ية ا سجقصا ب ن ل تطردت األمانة تقول إنه يف عام  .لتئ ، 2005سـوا
يل حق املؤلف مشلتطور ية عن  تقصا بو دراسة ا سج الو ئ سـ نهتن بدلا ورش12 تتي وقد رمت ادلراسة  .حي يف 

تعدى ا يع نطاق حبهثا  يإىل تو بو، عوض الرتكزيل بدلا 12 لـلسـ يع أعضاء الو يشمل  مج يل حق املؤلف ي تسج عىل 
تاكر شأن واثئق الا بفقط، والعمل يف املقابل عىل مراعاة أنه وديعة قانوية وطريقة أخرى إلاتحة املعلومات  ب  .ن

ها الرمقي و سجالت العامة مع  يف ا حميطوأضافت األمانة أن ادلراسة تطرقت إىل  لتك نفات مع ي ثل ا ملصجماالت  م
مية ومواد املكل العام بق .ليتا تة عىل أساس سـوقد  تاجئ املؤ ق أن خرج من هذه ادلراسة بعض ا  ردا عىل 79لن

يان من  ت50سـتبا ُ سؤال ا نه، إضافسـ يعا عىل موقع ُوة إىل ردود ادلول األعضاء علهيا حيلمت حىت  مجضعت 
شابكة بو عىل ا لالو شأن  .ي رش معلومات  نه  ية أكرب هجد حىت  تقصا ثلت ادلراسة الا بوعىل العموم،  ن ي ئ لسـ ح م

ي ميةلتسجا نفات ا يل ا تويق العام، مبا يف ذكل جماالت من  ليتل العام وا ملص ب ث يحت قامئة مبعلومات نقاط  .قل توقد أ
يام يف  سات، وا تواصل مع هذه املؤ سري ا ية  يل العام واإليداع القانوين وذكل  يع أنظمة ا لقالاتصال  س ل ي بغ سج تمجل لت

شابكة ألنظمة ناوين يف ا بحوث وذكل بإاتحة  يان  لبعض األ ع ب يل واإليداعح وسوف تعمل األمانة يف  .لتسج ا
يع الردود، مبا يف ذكل الرسوم  ية الفكرية عىل إاتحة ملخص  ية وا ية اب نة ا جبمادلورة القادمة  من ن مللكللج لت ملع

يال يل أكرث  تفصواجلداول من أجل  بادرات املربطة مبكون حق املؤلف واحلقوق  .حتل بايق ا تعلق  تويف ما  مل ب ي
شأن اجملاورة، ال يزال ية  تقصا ثل دراسة ا يام ابدلراسات الرضورية  بت األمانة ا يث  ب العمل جاراي  ئ سـ مطل لق ح

تاجئ اخلاصة  يع ا متكن من تقدمي  تويق احلرة حلق املؤلف واملامرسات ذات الصةل، وذكل حىت  نأنظمة ا مج ث لل ت

تويق حق املؤلف ية الفكرية واملكل العام يف املؤمتر املذكور آنفا واملعين  ثاب ب توقع يف هناية عام مللك ية ا ية ا مل وا لتحت لبن
2011. 

شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف  .132 نطاق  ساندته دراسة ا ية عن  تحدة األمر بوأعرب وفد الوالايت ا ل م يكمل
ية والقانوية اليت عززت  ية لألدوات ا تقصا ية وأجرت دراسة ا رشيعات الو ناملكل العام اليت قارنت ا ن ئ سـ ن تقت لل ط

نفا نفاذ إىل  مصا سور دوسوليي عىل إعداده  .ت املكل العام وحتديدهال فيوأعرب الوفد أيضا عن شكره للربو
ند طلهبا هذه ادلراسة متدهتا األمانة  ية اليت ا بت ابملقاربة ا عدراسة عن املكل العام، ور علعمل وأعرب الوفد عن  .ح

ثري  تعرضت ا لكارياحه ألغلب ما جاء يف ادلراسة، ونوهت بكون هذه الويقة ا سـ ث من أوجه املكل العام من ت
سمح  بدلان واليت من شأهنا أن  ية برن اليت شلكت املكل العام  بدلان يف اتفا تخالل حفص قوانني عدد من ا لل َّل ق

شأن بعض  .لأكرث مشوية حول هذا املوضوعنقاش لآلخرين ابالنضامم إىل  بيد أن الوفد أعرب عن قلقه  ب
بو يات اليت اقرتحت تعديل معاهديت الو تو يا ص تقاده أن من املمكن إ1996 لإلنرتنت ل نشاء مكل ع وأعرب عن ا

نصوص امتنيعام  بويف مة لواردل والالزتام اب تعديالت  ،يعاهدات الو  محلاية ليست رضوريةلومن مث فإن هذه ا
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نفاذ إىل املكل العام ية حواجز عديدة  .لا نولو ثل إجراءات امحلاية ا جوعالوة عىل ذكل، سوف  لتك  طريق عىلمت
ش قنا شأن هذا املوضوعم مثرة  بات  بقا ذلكل، ارتأى الوفد  .م شاف خطوات أطو ثري ا سـتكنه من األفضل  بك

تقرير اذلي تصدى  . وذكل هبدف احلفاظ عىل املكل العام وتعزيزه، ادلراسةاأخرى اقرتحهت لويف ما خيص جزء ا
تجارية  يل العالإذ) 46الصفحة (للقانون العالمات ا بغي رفض  نص عىل أنه  سج  تي تجارية عىل أساس ين لمة ا

تجارية إىل إنعاش حق حرصي مماثل حلق املؤلف،  سعى العالمة ا ندما  لاملكل العام  ت َّعلق الوفد ابلقول إن فقد ع

تقر  ندما تكون اإلشارة عامة أو  تجارية، ال سـامي  سا لرفض حامية العالمات ا تجارية أاتح أ تفقانون العالمة ا ع ل س ل
ِّوقد أول قانون الع .زيللمتي سلع ُ يعة ا ترصت عىل  يل ألن امحلاية ا هذا ا نعا  يقا  تجارية تأويال  لالمات ا ب سج ض طل قت ل لم

بغي حامية أي إشارة ،ومن مث .متاما عن حامية حق املؤلفخيتلف لمصدر، وهذا ا لأو اخلدمات مؤرش ين فإنه 
ية تجارية الو ثل لقوانني العالمات ا نمؤهةل  ل طت  .مت

يسور دوسوليي عىل عرضه ادلراسة، وأشار إىل أن الربازيل ترى أن فوأعرب وفد الربازيل عن شكره للربو .133
بكر من  ية؛ وملا اكن الوفد قد واجه صعوابت يف احلصول عىل الويقة يف وقت  يد ادلرس يف غاية األ سأةل  ما ثق مه مل

يوم، فإن ية الفكريأ طلب هلذكل ا ية وا ية اب نة ا بةل  ها يف ادلورة ا تعرا مللكن جيري ا ملق منض ن للج لتسـ يفا أنه ملع مضة، 
شطة جديدة ختص هذا اجملال نظر يف أ نسوف تكون مثة فرصة يف الاجامتع الحقا  ثوأشار الوفد إىل أن الويقة  .لل

شابكة، واقرتح إدر بو عىل ا تاحة يف موقع الو لغري  ي يع ام تقريرالروابطمجج  ل الواردة يف الويقة مضن ا  وطلب ،ث
ية واأيضا ية اب نة ا تاح  مللك أن  من ن للج لتت تني ملع تني ا شارين يف ادلرا بلية الفكرية مواصفات املراجعة وأسامء ا سـ ملقت ملس

ها القانوين يف شلك ويقة معلومات شأن جسل الرباءات وو يان  نة الا نفس ا تاح  ثوأن  ب للج ل ضعي وذكر الوفد  .سـتب
تجارية والرباءات أيضا سب، بل عن العالمات ا تحدث عن مكوانت حق املؤلف  لأيضا أنه ال  حف  . ي

نظورها لك وأكد .134 ية إاتحة  يع الروابط املذكورة يف الويقة تعمل، وأنه من األفضل للوفود ا مت األمانة أن  ن ث ملعمج
يدها ية تو حعىل حدة وذكل  سةل ادلراسات  .بغ تلفني من  نني للجزأين ا يار مؤلفني ا سلوأضافت أنه جرى ا خمل ث خت

ية تقصا ئالا تريوقد  .سـ سوا سايف لواتن خا يد فرا ن ا نظوره  )François Savie Lutan(لسـ تعانة  مبية الا سـ بغ
ية تعلقة بعامل اإلدارة امجلا يع الواثئق ا عشأن  مل مج سور ريكولفي  .ب نو، فقد ) Ricolfi(فيأما الربو يمن جامعة تور

يا  ناطق، مبا فهيا أفر تلف ا ثني من  با يث يزتمع فريقا من ا يل اخلاصة،  يه أنظمة ا يقهدت األمانة إ ح ح ملع خم ل سج لتل
ياتوأمرياك الال سـية وآ ية حول أنظمة تويق  .ين تقصا هذين املوظفني، لك عىل حدة، إجراء دراسة ا ثوقد أولك  ئ سـ ل

ية  تقصا يل ادلراسة الا ئحق املؤلف واملامرسات املربطة به يف القطاع اخلاص، ويه ادلراسة اليت مصمت  سـ تمك لت
يل حق املؤلف يف القطاع العام تضمن معلومات CDIP/3/4ثوأضافت األمانة أن الويقة  .تسجحول أنظمة  ت 

ثل مواصفات املراجعة يقة عن هذه ادلراسات و يل د متيح تفا قص ية  .تت نا حومع ذكل، اعرتفت األمانة بأن من ا ل
شأن  نا إىل مواصفات املراجعة اليت ختص ادلراسات  ية، ال تزال مثة احلاجة للميض أبعد من اإلشارة  با عل لعمل

بت إاتحة املزيد من  طليط حق املؤلف، و يه يف هذا الصددحم تو جا بغي الزتام هامش  .ل ينوأشارت األمانة إىل أنه 
ية  ية وا ية اب نة ا نعكس الوالية اليت أولكهتا ا سأةل حىت  هذه ا ية  تكمت ضامان ملقاربة أاكد مللكمن ا منل ن للج ت مل مي لتل ملع

ية وأسس لطلب ادلراسات، رشوعات موضوعا تالفكرية يف تكل الويقة ابذلات اليت توصف بأهنا  م سب ث ح وذكل 
تقرير وتاجئه رش ا بل  نتعلاميت ادلول األعضاء  ل ن نفاذ إىل ادلراسة، إما  .ق تلفة  للوخلصت األمانة إىل أن مثة طرقا  خم

ية، وه شابكة أو جزء جدول أعامل ا منعن طريق جزء حق املؤلف عىل ا تخدم يف هذا ولتل يار اذلي ا سـ ا خل
ثال نفاذ عن طريق  .ملا تار ا بغي ملن ا لغري أنه  خ تار املوضوعات ين خيجزء حق املؤلف أن مير أوال حبق املؤلف، مث 

نة  يل أخرى )Current Topics(هالرا شطة  يث توجد أ سج، وبعدها القطاع العام  تن ها يف ادلراسة ورد ح صفو
يل مضن الوصف  شأن ا ية  تقصا سجالا ب ئ سابقلتسـ ية ذات الصةل لا تقصا نفاذ إىل جزء ادلراسة الا ئ، وبعدها ا سـ ل
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شابكةجبزء جدول أ ية عىل ا لعامل ا ياان مجع  .لتمن بار أنه يصعب أ حواكن عىل األمانة أن تأخذ بعني الا عت
ها مع  شأن حق املؤلف وأوجه تال يلكة املعلومات  بارة  هد قريب هجود  ساملعلومات؛ وقد بذلت إىل  ج مع بل ه

نظامي أفضل ها  ية و تجدول أعامل ا تنظميمن بري عن أ .لت متت األمانة لكمهتا اب موا لتع ية يف خت تاجئ إجيا تحقق  بها أن  ن ت ل
 .هذا الصدد

هل إدراج هذه ادلراسة  .135 شأن ماكن الواثئق وأضاف أن من األ يحات  تو نانه  سوأعرب وفد الربازيل عن ا ب ض لل مت
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سادسة  مللكيف جدول أعامل ادلورة ا من ن للج لتل هل بأن  .ملع جلوأحاط الوفد علام أيضا بأن ا

توافر يطلب إضافة هذه الويقة إىل مادلراسة  ناسب، وأن الوفد اكن  ها يف الوقت ا تعرا ثة حرمه من ا سـ مل ضسـ
ند بارها  ية الفكرية وا ية وا ية اب نة ا بل  بواثئق الاجامتع ا ت من ن عللج مللكملع يا يف الويقةلتملق ثا ر بغي CDIP/7 مس ين 

ته قشـنا  . م

شاطرته رأي وفد الربازيل وأشار إىل أن بعض .136 ييل عن  موأعرب وفد  نف ادلراسة الواردة يف شـ بس ا كت ا لل
توافرة فعال ابللغة جارية  ترمجة ادلراسة ثفقد ورد يف الويقة أن .CDIP/6/2ثالويقة  ملكن الوفد الحظ أهنا 

ية با ناإل بة الوفد يف أن تدرج  .سـ رس ر يل الويقة وهذا ما  نظر بعد يف تفا غوأشار الوفد إىل أن عامصة بدله مل  يف ث ص ت
نقاشكبند هام يف جدوليف ادلورة الالحقة  تاج املزيد من ا ل األعامل  يب عىل ، وأن الوفد حي لتعقيرغب يف ا

يل الطوعي وأنظمة اإليداع شأن ا يان  سجادلراسة والا لتب تطرد الوفد  .سـتب إىل معدت شـييل إن  يقولسـوا
ب2010لإرسال ردودها يف يويو  هرتطل و تقريرتظ يف هذا الصدد إىل األمانة حتديث هذه املعلومات ليك  ، ل يف ا

نظر إىل مكون الرباءة أكد الوفد الزتامه بإرسال الردود عىل  . ألهداف جسالت الاجامتعدعاموذكل  لواب
يان يف أقرب فرصة تأخريات ا سـتبالا ملعىل الرمغ من ا  .تكررةل

يق إضايف من الوفود األخرى، فقد شكر األم .137 ييل، وملا مل يكن مثة أي  تعلوأعرب الريس عن شكره لوفد  شـ انة ئ
ية رشوعات األربعة ا نة إىل حفص ا يد ودعا ا ها ا بقأيضا عىل عر ملتض مل للج ئوأشار الريس يف هذا الصدد إىل أنه  .جل

سة، وترك اللكمة لألمانة نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا فبدأ  مل سـ مللكمب  .سي

سة  .138 نا ياسة ا ية الفكرية و رشوع ا يذ  تعلق  تقرير ا فوقدمت األمانة ا مل سـ م مل مللكل ، وأشارت 11يف املرفق  الواردبتنف
سطس تداء من أ يذه ا رشوع قدمي بعض اليشء ولو أنه يعكس احلاةل اليت وصل إلهيا  غإىل أن ا ب وعقدت  .تنفمل

شأن الاجامتع العاملي املعين  يه األمور  تقرير وأوحضت ما آلت إ تجدات عن ا بارية بآخر ا سة إ باألمانة  ل ل سـ ملجل خ
يص حلق املؤلاب تجدة يف الرت خألمناط ا سطر األخري من  .فملسـ تحديث الوارد يف ا لوالحظت األمانة أن ا ل

ية بلغ 11 من املرفق 2الصفحة  تخدام املزيا يث يرد أن معدل ا ن،  سـ سطس 13.2ح ، 2010غ يف املائة يف هناية أ
بغي  تخدام تفسريه بينتعديل  بة لعام % 85سـأنه معدل ا سـتقربا اب بة 2010لني بة جملموع املوارد % 40نسـ و لنسـاب

ها يف الصفحة  . املوظفنيمن غري ية اليت ترد توار ية ودون اإل بة لالجامتعات اإل خيأما اب مي مي قلسـ قل ، فقد حدد 3لن
سمرب  يهر د بةل2010ش ية ا تا لعقد حلقة العمل اإل ملق اترخيا مؤ بب أكدت األمانة أن حلقة العمل  .قلميق سوهذا ا لل

سة سوف تعق نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا ية  فاإل مل سـ ب مللكمي ياقل نوب أفر يقد يف برتوراي  جب وأشارت األمانة إىل أهنا  .ي
يا نوب أفر سة  نا نة ا يق مع  يقنظم حلقة العمل هذه  جلت ف مل جل بتنسـ تصل ابلصف األول من الصفحة  .س  4يويف ما 

بق أن نظمت ادلورة  سة، أكدت األمانة أنه  نا ياسة ا ية الفكرية و يف حول ا سـاليت ترد فهيا ندوة  ف مل سـ مللكن ج
ية  ثا للا ن توبر ل يص   .25كندوة يف أ تطرق األوىل إىل الرتا تني،  تقصا تني ا نة أن مثة درا خوذكرت األمانة ا تي سـ سـ ئللج

ية  ثا بارية وا ناإل ل تاكرإىل ج ياز وماكحفة الا حواهجة الامتس بني الا تعىص. مت سـوسوء احلظ، ا  اإلحاطة  عىل األمانةل
بري من الردود نه  كوهنا كعلام بعدد  تلمت حىت  يا بارية  ردا ال35حسـ يص اإل شأن الرتا ياهنا  ج غري عىل ا خ بب سـت

تاكر27و ياز وماكحفة الا شأن الا يان  ح ردا عىل الا تب مب رشوعدد إلُقد حف. سـت  ملحدى ادلراسات أن تقدم ا
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ية  يمي العالقة بني الواكالت الو ية أو العمل عىل األقل عىل  تقصا نطوي عىل دراسة ا نوتعمل عىل أن  ئ سـ طت تق
ية الفك ية اب مللكا تاكرملعن تخدمة يف تطوير ادلراسة ُوعالوة عىل ذكل، جت .حرية وماكحفة الا ياانت ا سـمع ا ملب ل

يل من الردود بارية، لكن ا يص اإل شأن الرتا يان  شأن سؤال يف الا نادا إىل الردود  لقلا ب جب خ ب تت  عىل هذا سـس
يان وصل نهسـتباجلزء من الا تقرير الأضافت األمانة أنه و .حي حىت  ـي إعداد ا لندما  هنايئ العام القادم، ينهتع

ُسوف ي مترينف ية يف نفس ا شاركة مرة اث لطلب إىل ادلول األعضاء ا ن وأعطت األمانة رشوحا عن الاجامتع  .مل
يص حلق املؤلف اذلي انعقد يويم  تجدة يف الرت خالعاملي املعين ابألمناط ا ئ ابملقر الرييس 2009 نومفرب 5 و4ملسـ

يف بو يف  نللو يث حرضه أكرث من وقد عرف الاجامتع حضور .جي ثفا  حا  شاراك ألقى 350مك ته 40م  لكم مهنم 
يص  .أمام احلارضين تداخل بني مناذج الرت شأن ا بادل اخلربات واملعلومات  نة  خواكنت هذه الفرصة فرصة  ل ب ت لي مث

ئة اجلديدة نا يص ا يدية وأمناط الرت شـا ل ختقل شابكة وكذا مجموعات  .ل يع العروض عىل ا يح  لوقد أ مج بوداكست"ت  "لا
شابكةا بو عىل ا تحدثني لك عىل حدة عىل صفحة الو لية للك عرض مسعي  ي للم شات يف كام  .لسمع نا قدارت  م

نفات  بدلان األقل منوا، وا يط ا تجارية يف  نفاذ إىل املعارف واألمناط ا يل ا شأن قضااي من  ية  ملصغاية األ ل حم ل ل ب ب ًمه ق
ية اخل بىن ا يص برامج احلاسوب وكذا خدمات ا مية وترا تا لتحل خ نفات، ليت تحديد ا سمح  ية  ياانت  ملصاصة  ب ت مضن بب

يص شأن  .خوأحصاب احلق ووالايت الرت بوخلصت األمانة إىل القول إن الاجامتع العاملي اكن فرصة للحوار 
ية يف جمال  بىن ا ية، وذكل ألن الاجامتع ركز عىل خدمات ا رشوعات املوضوعا تلف ا تالروابط القامئة بني  ل ت مل لتحخم

تكو رشوع املوضوعايت سـحق املؤلف اليت  ملن نقطة اهامتم يف الاجامتع اخملطط هل يف هناية العام القادم مضن ا
ية الفكرية واملكل العامنبشأ  .مللك ا

ساعدة  .139 بغي لدلول األعضاء أيضا  تجداهتا وأضاف أنه  ها و موأعرب الريس عن شكره لألمانة عىل عرو نسـ ض يئ م
ثال ياانهتا  ماألمانة وذكل ابلرد عىل ا نظر ادلول األعضاء من جديد يف إماكية الرد وأعرب  .سـتب نعن أمهل يف أن  ت

ياانت  . سـتبعىل هذه الا

ته مباكحفة املامرسات  .140 بق توزيعه، وعال باري، اذلي  يص اإل شأن الرت يان  يا عىل الا با قوعلق وفد إ ج خ سـب ب ن سـتسـ
ية الفكرية يقا حلقوق ا ية  نا مللكا حتق سـ فت ساند فك .ل يان مرة يورشح الوفد أنه عىل الرمغ من أنه  سـتبرة توزيع الا

بارية، إال أنه  يص اإل نة للرتا ية  يهتا إضافة إىل آ يع عدد الردود ونو ساعد عىل تو ية، األمر اذلي قد  جاث خ ي ل ع سـ ي معن
ها نفس األثر ميكن لدلول األعضاء اإلبالغ عن تدابري أخرى ثال،  .لقد يكون  يل ا ملفعىل  سلطات يفسب لتع ا  تمت

ئة بدلان اليت يوجد فهيا  يا ية الفكرية فهيا هل تخدام حقوق ا ية واليت قد يكون ال سة الو نا مللك  سـ ن ف آاثر عىل طللم
سةماكحفة نا ف ا يهمل نا يص  ية الفكرية املعين احلق يف ترا سلطة واملؤهالت للقول بأن لصاحب ا سـ اب مل فل خ  .مللك

ئة األثر هممة للغاية ويه جديرة بإدراهجا يف الاالوأضاف  تاك تدابري ا سـوفد أن هذه ا ف مل تبيان إذا اكن من ل
يان سوف جيلب املزيد من الردود ية وال شك أن الا سـتبالرضوري توزيعه مرة اث  . ن

شابكة وكذا عروض  .141 توافرين عىل ا لوالحظ وفد الربازيل، يف إشارة إىل العروض والربانمج ا " ييوار بونت"مل
)PowerPoint(يمل، أن تكل العروض وبعض حلقات الع تدخلني اكنت  شاركة ا ض و مل مل إذ قة بعض اليشء م
ُ شاركة َرشي توسطة، وأنه جسلت  رشاكت الصغرية وا ناعات العادية وا شاركة أعضاء من ا ثال إىل إماكية  م  مل ل لص م ن م

سة نا ئات ا برية و بدلان ا فخضمة من ا مل ي هل نة علام بأنه شارك أيضا، وأملح إىل أن بعض  .لك للجوأحاط الوفد ا
سة نا ئة  ية فقط ميكل  نا بدلان ا فا للم ي ل هل نة من  ،مشلكةاألمر ، وقد يكون هذا م نع ا بغي أن  للجلكن ذكل ال  مي ين

يني آخرين تد إىل فاعلني  شاركة  يع نطاق ا نأن حتاول تو مي مل معسـ  . ل

بت إىل الريس توجهياته  .142 تعد واليهتا و ئوأكدت األمانة يف هذا الصدد قدرهتا عىل الوفاء هبذا الطلب ما مل  طل ي
نقطة لشأن هذه ا ي .ب ُوأضافت أنه  بارية سـ يص اإل شأن الرتا يان  جطلب إىل ادلول األعضاء الرتكزي عىل الا خ بب سـت
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ياغة عريضة للغاية يغ عن قصد  صاذلي  تدابري اليت من شأهنا منتضو .ص يع ا رشوح تغطي  ية  ياغة حا لت ا مج ب شـ لص
ئة  يص اليت تفاوضت ا ثة، أو رمبا للرتا بارش للحقوق احلرصية ألطراف اث تغالل  بأن تفيض إىل ا ي ل لهسـ خ  .شأهنام

يص ختضع لرصد  ية لكهنا ترا يص الطو ها عالقة ويقة ابلرتا ية تكل اليت  نت اجملاالت الواردة يف احلا خو خ عل ث شـ تضم
ئات يئة من ا هي تظر توجهيات  .له ياانت لكهنا  تطردت األمانة تقول إهنا ال متانع يف إعادة توزيع تكل الا نوا تب سـت سـ

نة ثل، شاطرت األمانة رأي وفد الربا .للجا ية اليت عقدت يف ريو دي ملواب ية اإل تعلق ابحللقة ادلرا ميزيل ا سـ قلمل

يحت هلم فرصة إلقاء لكامهتم رشاكت العادية حرضوا احللقة وأ ثيل ا تجانريو يف يويو، وأوحضت أن  ل مم وأكدت  .ن
نظامت حامية  ثلني من  مأيضا أن  سـهتلكنيمم تعددة األطراف شاركت أيضاملا نظامت ا تقدمة وا بدلان ا مل وا مل مل وأن  .ل

نهتز أي فرصة  توجه وسوف  نوي امليض قدما يف هذا ا شاراكت تدخل يف والية األمانة وأن األمانة  تهذه ا ل ت مل
هم أفضل لواهجة الامتس هذه نظر من أجل  فتقامس اخلربات ووهجات ا ل نظم يف  .ل ية اليت  بة للحلقة ادلرا تواب سـ لنسـ

نظامت حام يا دعوة إىل  مبرتوراي، فقد وهجت حكومة سلوفا ك سـهتلكني ي يطة للغاية يف كون ملية ا نظامت  شـهذه ا نمل
ية؛  يدال تجات ا يص أسعار ا تاكر  يف قوانني ماكحفة الا نحماولهتا تو لص ن تقل ملظ ل يقات وفد ح ست  تعلوقد  عك

هاوكذا ، هذا األمرالربازيل متاما  بارات ادلول األعضاء وشوا غلا ه مراعاة شواغل ادلول األعضاء يف هذا ت وأكد،عت
 .الصدد

ياانت مرة أخرى وأعر .143 ئةل واقرتح أن ترسل الا بب الريس عن شكره لألمانة عىل ردها عىل األ سـتئ شلك يف سـ
  .تذكري لدلول األعضاء

ية أ .144 تحدة األمر يكواعرتف وفد الوالايت ا نقاشمل يق عىل لنه مل حيرض جزءا من ا ته يف ا نه أعرب عن ر تعل  لب غ لك
رشوع نأ الوفد األمرييك األمانة وموظفهيا  .ملا تجدة يف هو ملسـعىل الاجامتع العاملي األخري املعين ابألمناط ا

شأن الاجامتع سة  يقات ا ثري من ا يص حلق املؤلف والحظ ا بالرت تحم ملتعل ل لك بو عىل  .خ يونوه الوفد أيضا ابلو
سة  نا ياسة ا شأن  نني مؤخرا  تديني ا ها  فاخلصوص  مل سـ ب ث من توبر 25 مايو و 11يف عقدا لتنظمي وأشار  .2010ك أ

يدين للغاية يف حني تويل الوفد إ تديني املذكورين رأوا أهنام اكان  يني اذلي شاركوا يف ا سؤولني األمر مفىل أن ا نيك ململ
رشوع ابلغ  يذ ا تجارة، ووزارة العدل  ية  نة الفدرا تحدة، وا تاكر يف الوالايت ا ملواكالت ماكحفة الا لل ل للج نفمل تح

يطالوالحظ  .اهامتهما ئةل ا سـوفد بعدها أن بعض األ تقرير املرحيل ظلت دون جوابلبسـ شأن ا لة  لأوها أنه ورد  .ب
يص تدريب يف جمال الرت بو  رشوع أن برامج الو خيف مواصفات ا لل ي نافس  مل شأن جوانب دمع  تتضمن مكوان  ب ست

تاكرية يص الا يص، وممارسات الرت حالرت خ تقرير .خ رشوع مضن ا تاجئ ا تدريب أيضا يف جزء  لوقد ورد ا مل ن  .ل
ها وما يه املواد وأعرب الوفد أيضا عن ية ومن  تدر تجري هذه الربامج ا ته يف معرفة مىت وأين  نظم ر يب سي ل سـ غب

هذا الغرض تخدم  لاليت  سة معوما يف الوالايت  .ستسـ نا ية الفكرية يؤيد ا يص ا فوأشار الوفد أيضا إىل أن تر مل مللك خ
رس دمج  تحدة ألنه  يا تاجمكوانت يمل ية الفكرية، ويزيل املواقناإل ية مللك يف حقوق ا مللكف املانعة بني أحصاب ا

ية الفكرية يف فعال حلقوق ا تو مللكالفكرية، وسمح  ظ ب تخدام ي تلف جماالت الا يف  سـمن خالل  خم تمت  .تصن خوا
رشوع ابلقول إن  تقدم جزء ا يقاته ذات الصةل  ملالوفد  ب سامه يف "تعل رشوع بدأ ابلفعل  شري إىل أن ا يتاجئ  مل ت ن

شاطات بني ا يق ا ملتعاون معزز و ن لسـ سة يف عدد من ادلول األعضاءتن نا ئات ا ية و فية الفكرية الو مل ي هن ط  .لك
تعاون املعزز ياس هذا ا يف جيري  سريا مفصال عن  لوطلب الوفد  ك  .قتف

ية مث أجابت عن سؤاهل األول ابلقول إن دائرة  .145 تحدة األمر يكوأعربت األمانة عن شكرها لوفد الوالايت ا مل
نظمي دورات  سؤوةل عن  بالرباءات اكنت  ت رشوع اكنم يص، وإن مدير ا تدريب عىل الرت يص وا ملشأن الرت خل  خ

تلف القطاعات ال غري خمسق بني  سؤال سوى ردا جزيا؛ين ئ وذلكل فال ميكن أن يكون الرد عىل هذا ا  .ل
سادسة إلدراهجا مضن  بارشة يف حتضري اللغة ا شارك  تصل مبوضوع اإلدارة إىل أهنا  لوأشارت األمانة يف ما  ت مي
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نة ملاكحفة مواد ادلورات بعات ا ية أساسا إىل ا نا بدلان ا تفاوضني يف ا باه ا ية، األمر اذلي شذ ا تدر ملمك ا م ت تب ل ل مل لل ن ي
يص تاكر يف اتفاقات الرت خالا ية الفكرية، مبا يف ذكل  .ح يص حقوق ا مللكوقد مت الاتفاق معوما عىل أن تر خ

يس ابلرضورة كذكل ألن م سة، ولكن األمر  نا لحقوق الرباءة، يدمع ا ف سـهتلكني، إذا رخص مل ملن وهجة نظر ا
سك الطرفان بوضع من  شخص وا متماكل الرباءة براءته  تواطؤ"سـل بة "لا تغري اب لنسـ، فإن ال يشء  سي

يص اكنت جمرد حوافز قدهما مالكو  .للمسـهتلكني ثري من اتفاقات الرت خوشددت األمانة عىل رضورة مراعاة أن ا لك
نو متلني  نني أو  يالرباءات إىل خصوم  حم يل من حقوق براءاهتم، وبدا من وهجة نظر ملمممك وسة أن بعض لنون ا

ية حافظ نا بدلان ا ما ل سة من عدمهل نا تأكد من أهنا حتوي فقرات ضد ا يص  يات رصده اتفاقات الرت ف عىل  مل لل  .خمعل
يدة القادرة عىل حتديد ما إذا اكن ذكل أمرا محمودا أم ال تجربة يه الو حوأوحضت األمانة أن ا هدف .ل  للكن ا

نه تدريب  باه؛ ومل يكن الغرض  ترص عىل إاثرة الا ية ا تدر نص اذلي وظف يف ادلورات ا مالرييس  ت ق ب نئ ي ل لل
شواغل  هر بعض ا توى الوعي أن من املمكن أن  تاكر، بل الهنوض  لاملفاوضني عىل قانون ماكحفة الا يظسـ مبح

يص تاكر جراء اتفاقات الرت خشأن ماكحفة الا ح رشوع وأهنا ال تزال وأشارت األمانة إىل أهنا يف .ب يذ ا مل طور  تنف
يذه عرب مراحل بهناية عام  .بعيدة عن نقطة الهناية رشوع اذلي جيري  توقع الانهتاء من ا تنفومن ا مل  .2011مل

شاء صفحة  تقرير وهو إ تاجئ ملموسة، أشارت األمانة أيضا إىل أن أمرا واحدا غاب من ا يق  نوهبدف  ل ن حتق
شابك بو يف ا لخمصصة عىل موقع الو تلف مكوانت حلقات العمل ي شطة  تقرير باكمهل أل خمة تريم إىل عرض ا ن ل

ها تقارير والعروض وما شا سخة من بعض ا يث ميكن لدلول األعضاء اإلطالع عىل  يذ  يد ا تدايت  هبوا ح نف لق ن لتن  .مل

تاج إىل مراجعة يف ا .146 ية اليت  رشوعات إضا يوم املوايل وأشار إىل تقارير  حتوأعلن الريس عن برانمج ا م فل ثلويقة ئ
CDIP/6/2 ث وكذا الويقةCDIP/6/3ية ُ اليت ت تصدى لقضااي يف غاية األ مهعد أيضا ويقة  ت حتتاج املزيد من وث

يل والفحص تح لا تايل ئ الريسوأعرب .ل يوم ا باح ا ل عن أمهل أن يكون قادرا عىل الانهتاء من املداوالت يف  ل ص
ها اذلي وص نة من امليض قدما يف برانمج  معلليك ميكن ا سةللج يوم  .جللفه يف بداية ا هرية ا لوهذا يعين أنه يف  ظ

ندسـاملوايل،  تقلت إىل ا نة قد ا بتكون ا ن يل 6 لللج ب من جدول األعامل ونظر يف قضااي جوهرية من  قت
يا والرباءات واملكل العام وغريها نولو نقل ا ية  رشوعات ا جا لتك ب ن سة مرة ئأعرب الريس و .ملعمل تام ا جللبل ا خت ق

مثرا أخرى عن شكره للو ناخ احليب واإلجيايب اذلي ساد أعامل ادلورة واكن  يوم عىل ا شاركة ذكل ا مفود ا مل ل مل
نة  يقا بعمل ا شاركني ابالهامتم اهامتما  سه حامس ا تفاعل مع األمانة األمر اذلي  للجللغاية، ال سـامي ا مع مل عك ل

  .واإلصغاء ابلفعل ملا دار فهيا من الكم واعامتده

تقرير ا .147 ية لوقدمت األمانة ا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و رشوع ا مقملرحيل حول  لم ج تك مللك
نفاذ إىل املعرفة اذلي يرد يف املرفق  رشوع إىل جزأين .CDIP/6/2ث من الويقة 12لوا سم ا ملو عىن ُأحدهام ي: ينق

ية الفكرية نة حقوق ا ثاين بر نفاذ إىل املعارف وا مللكحبق املؤلف وا مق ل ندو .ل رشوع  ستا ملمكون حق املؤلف من ا
سوغ القائل بأن  نفاذ إىل من شأن ملإىل ا متكني ا ته، أن يضطلع بدور هام  لنظام حق املؤلف، مبا يف ذكل مرو لن

ية يق الفجوة الر ساعدة هبذه الطريقة عىل  يا املعلومات والاتصاالت، واملعلومات واملعارف، وا مقنولو ي تضمل ج  .تك
رشوع اك توازنة وذات صةل ابلفرص ملوأضافت األمانة أن ا من يريم إىل إاتحة ادلول األعضاء مصدرا ملعلومات 

ياسات العامة، أي  ثقت من ا ية اليت ا توايت اإلبدا توزيع املعلومات وا تحهتا الامنذج اجلديدة  سـاليت  ع حمل لل ب نف
بحث العلمي، وتطوير برامج اةسـياسات ادلول، وركزت عىل ثالث تعلمي وا ية يه ا ثا ل جماالت  ل ل حلاسوب، وما م

ية ومعلومات القطاع العام تحديد إىل اجملالت اإللكرتو شري اب ية اليت  نسمى خدمات املعلومات اإللكرتو ل ت ن  .ي
سب  ية  يات احلكو ياسات العامة والاسرتا ية للقوانني وا تقصا رشوع من ثالث دراسات ا تكون ا حو يج سـ ئ سـ مل مي ت ل

يا ية وآ يا وأمرياك الال ثةل مأخوذة من أفر سـأ ن يق سمرب سـو .تيم تعرضه األمانة يف د تقرير املؤقت جاهزا  ييكون ا سـ لتل
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نظم يف فرباير 2010 ُ عىل أن يقدم يف حلقة العمل اليت  ت ـي العمل من إعداد ادلراسات 2011ُ يف، و ينهت يف  جن
ياسات العامة،  .2011وإاتحهتا لدلول األعضاء يف بداية مايو  ندما أشارت إىل ا سـوأوحضت األمانة أيضا أنه  لع

ثل احلوافز معفإن  ياسات اليت انهتجهتا احلكومات  يعهتا وتطرقت إىل ا ية يف  مية تقيص احلقائق اكنت أ سـفق ب لل ط
متويل العام نات وا لالرضية واحلا ض ثال، وإاتحة /يب نات برامج احلاسوب يف جمال الربامج احلاسوية  ماخلاص، وحا ب ض
هور  ظهار الروابط املوجودة أصال أو اليت من واكنت هذه حماوةل إل .شلك أوسعبللجممعلومات القطاع العام 

شلك أوسع من  ية الفكرية وإاتحهتا  ية حبقوق ا توايت ا ياسات ادلول األعضاء، وا بشأهنا أن توجد يف  حملم حمل مللكسـ
ية ية احلكو بىن ا ياسات اليت قد تأيت من أجزاء أخرى من ا مخالل احلوافز واإلعاانت وا ت ل تحسـ وهبذه الطريقة،  .لل

ياسات حق اكن األمر هجدا توايت اليت ترجع إىل  نفاذ إىل ا ياسات اليت سامهت يف ا يعاب ا سـ ال حمل ل لسـ ست
نحرص امل ية الفكرية وال  يؤلف وا نة اذلي يريم إىل  .هيافمللك رشوع عىل مكون الر ثاين  مقوانطوى املكون ا للم ل

هارات إلشاء ق ية ونقل املعرفة وا ها الور نة واث نساعدة ادلول األعضاء عىل ر مق ملم ق يةئق ية و ياانت ر نواعد  مق  طب
رشوع بدأ يف مثاين بدلان يف عام  .لملكية الفكريةل سعة أخرى يف 2010ملوأحاطت األمانة علام بأن ا بدأ يف  ت و ي

يح .2011عام   .لصحوأكدت أيضا أن الك املكونني مييض يف الاجتاه ا

رشوع اب .148 بدلان الامثية اليت بدأ فهيا ا يك معرفة أسامء ا ملوطلب وفد ا ن ل   .لفعلملكسـ

ي .149 نا يف ذكل بربانمج  نة الواثئق  نة علام بأنه معل عىل ر َوأحاط وفد بامن ا مك ي مق ف يفي بأغراضه اخلاصة، مسـتعللج
متكن من نإماكيةوطلب إىل األمانة رأهيا يف ما إذا اكن مثة  يه بامن و بو يوامئ ما معلت  سح للو ت جعل برانمج ا عل ي مل

ية يف تكل ا ملهنجتو  .ظ

نة هذه يه للوأحاطت األمانة ا .150 رشوعات الر يذ  بدلان اليت جيري فهيا  مقنة علام بأن ا م ل ، يةمينيكوادلهورية مجلاتنفج
يا يا، وزا يت انم، و تني، وغواتاميال، و يا، واألر بوكولو ن مب ج نم يا،كيف ية ،ميب وان ية  ية األفر نظمة اإل للملك وا يق مي قلمل

تة اكمل إل ).ARIPO(الفكرية  شاء نظام أ نت الانهتاء من إ متوأ ن ية عل نظمة اإل ميدارة املاراكت والرباءات يف ا قلمل

ية الفكرية ية  للملكاألفر بو، فقد أكدت  .يق بدلان وبرانمج الو تخدم يف بعض ا بة ملواءمة الربانمج ا يأما اب ل سـ ملسـ لن
يق هذا الغرض ية  توصل إىل  تعدة للعمل مع بامن من أجل ا حتقاألمانة أهنا  كيف ل   .مسـ

رشوع  .151 باط "موقدمت األمانة  تعلقة ابلرباءاتسـتنا نفاذ إىل املعلومات ا ملأدوات   DA_19_30_31_01" لل
ية .CDIP/6/2 ث من الويقة13الوارد يف املرفق  نا بدلان ا رشوع يريم أساسا إىل متكني ا مواكن ا ل ل  مبا فهيا ،مل
بدلان األقل منوا ًا نفاذ ، ل نة وا يات  نولو شأن  تخدام معلومات الرباءات  رس ا لمن أدوات ال  ي ب سـ معي ج تك إلهيا ت

يل هذه املعلوماتتساعد حفسب، بل  ية .حتلأيضا عىل  رشوع ثالثة مكوانت ر تضمن ا سـو مل ترتب عن  :ئيي
نطوي علهيا معلومات 12املكون األول إعداد  تغالل املوارد الضخمة اليت  ت تقريرا ألوضاع الرباءات اليت ميكهنا ا سـ

نة وذات ال يات ا نولو يع ا يال  يح  يالرباءات و مجل ملعحتل ج تك لت تارةت ية الفكرية املوجودة يف جماالت  خمصةل حبقوق ا  .مللك
ية ادلوية  نظامت احلكو تعاون مع العديد من ا ميت أوارص ا لوقد أ مل مل ية )IGOs(ق نظمة الصحة العا مل، مبا فهيا  م

)WHO( رشاء األدوية نظمة األغذية والزراعة )UNITAID(ل، واملرفق ادلويل  ، والاحتاد )FAO(م، و
يويدو )ITU(ت ادلويل لالتصاال ن، وا تحدة اإلمنايئ )UNIDO(ل وأشارت  ).UNDP(مل، وبرانمج األمم ا

هقرية  نه عىل أوضاع الرباءات اخلاصة ابألدوية املضادة للفريوسات ا لقاألمانة إىل أهنا معلت إىل  " يرتوانفري"حي
)Ritonavir (نازافري"و رشاء األ)Atanazavir" (تأ تعاون مع املرفق ادلويل  ل، وذكل   ).UNITAID(دوية ب

بحوث اللقاح  ية  نظمة الصحة العا بادرة  لويف إطار  مل م ، )WHO Initiative for Vaccine Research(م
نظامت أخرى نظمة األغذية والزراعة و رشوعات أخرى مع  تعاون مع رشكة واحدة للقاح ونفذت  مجرى ا م م كام  .ُل

ش بري عن الاهامتم  شرتايت ووهجت دعوات  ية ا ببدأت  تع مل تا  .أن تقرير األوضاعللمعل تري مؤ نه، ا قوحىت  خ حي
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متال مقاوال33 ية  .طالع هبذا العملض لالحم  نظمي دورات إلكرتو رشوع هو  نواكن املكون الفرعي اآلخر من ا ت مل
يل الرباءات تغالل معلومات الرباءات، ال سـامي  تخدام وا ية عىل ا حتليح حصصا تدر سـ سـ ب يت ية  .ت معلوقد بدأت 

ناد إعد شرتايت إل سـا يةمل ـي العمل من ،ناد ادلورات اإللكرتو توقع أن  ينهت ومن ا  تقرير أوضاع الرباءات وكذا 12مل
رش بهناية عام  ية و نادلورات اإللكرتو ُن  . 2011ت

يا يف ادلول األعضاء،  .152 نولو نفاذ إىل املعرفة وا رس ا رشوع اذلي رأى الوفد أنه  يده ا جوأعرب وفد بامن عن تأ لتك لي ي مل ي
تايل يف تعز لوسامه اب تاكر احمليلي تطوير والا بحث وا بيز ا ل نة مبركز  .ل تعريف ا بة  نا للجوانهتز الوفد هذه ا ل سـ مل

سمى  نوع من العمل وميكل ) UROKA" (يورواك"ملاملعلومات ا شئ يف جامعة بامن واضطلع هبذا ا لاذلي أ ن
نطوي عىل .ابلفعل وحدة إلدارة املعرفة رشوع  يواعرتف وفد بامن بأن ا يف قببعض اخملاطر من  مل بال ا لضعيل اإل ق

شالك، وذكل من خالل، بني  هذه ا تصدي  سة ولو أن من املمكن اختاذ خطوات  نا ياب ا رشوع و ملعىل ا لل ف مل غ لمل
توى الطلب يجي  .مسـمجةل أمور، إاتحة حوافز لرفع  نويه ابلربانمج الاسرتا ته اب توخمت الوفد  ت   .18للكم

رشوع وأحاط علام .153 نانه عىل ا ند عن ا ملوأعرب وفد ا ت مه  تقرير أوضاع 12ت ابرياحه عن توقع الانهتاء من إعداد ل
تار خالل 2011الرباءات بهناية عام  سدل عهنا ا تعلقة ابلصحة سوف  تاجات تقارير األوضاع ا سـ، وأن ا ي لمل سـتن

ناير  ثاليث األطراف يف  تدى ا يانعقاد ا ل نادا إىل املرفق  .2011ملن ث من الويقة 13ستوأحاط الوفد علام أنه ا
CDIP/6/2 ية ادلوية نظامت احلكو بدلان األقل منوا وأن ا ية أو ا نا بدلان ا يف من ا ل، مثة طلب  مل ل ل ل مضع ًم

هرت اهامتما هبذا املوضوع ية أساسا يه اليت أ نظامت غري احلكو ظوا م شارك  .مل ند عن أمهل يف أن  توأعرب وفد ا له
ية أكرث يف هذا اجملال من العمل، وارتأى أن إشعارا يف هذا سلطات الو نا يع ادلول األعضاء طل مج الصدد إىل 

ساعد عىل حشذ الوعي يف من شأنه أن  ثات املوجودة يف  يعرب ا ن جبع شأن ما  .ل يحات  بوطلب الوفد تو ض
تقي األمانة هذه اخلربة ياب للخربة ومن أين  يه األمانة من  سـأشارت إ غ تدى  .تل شأن ا تام  نوارتأى الوفد يف ا ب ملخل

ناير  يقام يف  ياذلي  ملتاجات تقارير أوضاع الرباءات  أن تقدم ا2011سـ ية سـتن ية اب نة ا شـهتا أوال يف ا مننا ن للج لتق ملع
ية الفكرية بون أن ترثي العرض اذلي ،مللكوا يقات واآلراء اليت تعرب عهنا ادلول األعضاء واملرا يث ميكن  ق  للتعلح

ية تدايت خار بو يف  جتقدمه الو ن  .مي

ئةل وفد بامن ابلقو .154 تكون مثة سـوأوحضت األمانة يف ردها عىل أ ية جاهزة،  ندما تكون ادلورات اإللكرتو سـل إنه  ن فع
ناء القدرات والوعي من خالل مراكز ادلمع ية  لبمحةل حامسة  ثا تاكر؛ وخالل املرحةل ا يا واإل نولو نومراكز ا ل ب ج لتك

يف من خطر  يع ا تصةل ابلرباءات اليت  يل املعلومات ا تح يكون مثة مكون معني  تدريب،  لتخفمن ا تط مل ل ل سـ تسـل
تقرير  .ب الطلب أو ضعفهغيا ند، فإن األمانة أشارت إىل ا سأةل اخلربة اليت أوردها وفد ا لأما ما خيص  ه لم

تقرير أنه يث ورد يف ا لاملرحيل  شرتايت وأهنا ُ وهجتح ية ا بري عن الاهامتم من حول العامل عرب  مل دعوات  معل للتع
تلمت  بريا36سـا تري  .تع  بريا وطلب 32خومن بني هذا اجملموع ا إىل هؤالء املقاولني إعداد تقارير أوضاع تع 

يع ادلول األعضاء ابلقول إهنا توافق عىل ذكل،  .الرباءات مجوأجابت األمانة عىل اقرتاح إرسال إشعار إىل 
يقات ادلول األعضاء ومعلوماهتا يه  تعلوأشارت إىل أهنا سوف توزع تعمامي عاداي تطلب  وأوحضت األمانة أيضا  .ف

رشوع اربط ا تأن ا نة يف بداية عام مل يه اجامتع ا رشوع وافق  للجرباطا ويقا  عل مب ث يا 2010ت نولو ج، ُعين اب لتك
بة نا سـا رشوع يف  .مل يذ ا يف القدرات واخلربة اليت ترامكت خالل فرتة  ملوهبذه الطريقة اكن من املمكن تو تنفظ

سأةل إاتحة رشوعات أخرى تصدت  مليذ  م بدلان األقل منوا، تنف ساعدة  ً ا لل عداد تقارير أوضاع الرباءات ال سـامي إمل
بدلان نة هتم هذه ا ليف جماالت   .معي
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تفكري يف إماكية  .155 شابكة، فإن من الرضوري ا نوع قواعد الرباءات عىل ا نظر إىل  نورأى وفد كواب أنه اب ل ل ت ل
ياانت تكون قادرة عىل معاجلة  يع قواعد ا تخدمة يف  يا ا نولو تخدام أداة حاسوية متكن من رمس ا با مج سـ ب لسـ مل ج لتك

هذا الغرض شاء مصفوفة  ياانت، وذكل عرب إ لتلف أشاكل قواعد ا ن ب  .لخم

شأن مقرتح كواب، كون ذكل مل يكن أوأشارت األمانة إىل  .156 نة  سعى إىل احلصول عىل توجهيات ا بهنا سوف  للج ت
يه رشوع املصادق  علتوقعا مضن إطار ا مل نظر يف تطوير هذه األداة وأن عددا من .م  لوأضافت أنه اكن ابإلماكن ا

سوق شاهبة موجودة ابلفعل يف ا لاألدوات ا  .مل

رشوع  .157 شأن ا تقرير املرحيل  ملوقدمت األمانة ا ب بو DA_33_38_41_01ل تعزيز إطار اإلدارة للو تعلق  ي ا ب مل
ية شطهتا عىل ا يمي آاثر أ تاجئ من أجل دمع رصد و منالقامئ عىل ا ن لتن تق رشوع  .ل تدركت األمانة ابلقول إن ا ملوا سـ

تعزيز انطوى عىل مكونني أو ساعدة  القامئطاراإللهلام تصدى  تقل  تعراض ا ثاين عين ابال تاجئ، وا للم عىل ا سـ سـ ل ملن ل
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو منا ل ي لتن تقدم  .لتق تقرير املرحيل، جسل مزيد من ا نذ إعداد ا لو ُل م

تايل نحو ا يصه عىل ا لاذلي ميكن  ل تعزيز إطار اإلدارة ا :تلخ تعلق  بما  تاجئ، جسل معي ل حتضريي هام، لنلقامئة عىل ا
ياق  ية سـال سـامي يف  ي .2012/2013نإعداد الربانمج واملزيا تاجئتقوتضمن ذكل  تعراض مواءمة إطار ا نامي ال  لسـ

ياته ية وتو رشوعات جدول أعامل ا ية و بارات ا ية ودمج ا نة يف عالقهتا مع ا صالرا من م من ت من ته ت لت ل وإضافة إىل ذكل،  .عل
بريان شأخأاتح  يامي  يعان  ب ر تق تاجئ داخل نف يذ وضع إطار اإلدارة القامئة عىل ا لن  بوتنف ته يالو ق، مبا يف ذكل عال

تني  نات عىل فرتة ا بعض ا يا  ية وأو ناب لسـي لتحس ب ص ظمت مثاين حلقات ُوإضافة إىل ذكل، ن .2012/2013لتمن
تاجئ للك قطاع من قطاعات ا بولنمعل إلطار اإلدارة القامئة عىل ا يث شيلو ارك مديرو الربامج يف إعداد ح 

ية للفرتة  تاجئ الربانمج واملزيا نرشوعات  ن يات 2013م ية ودمج تو سامهة لك برانمج يف ا ص، وذكل مع مراعاة  من لتم

رشوعات ذات الصةل ية وا ملجدول أعامل ا رشوع،  .لتمن ثاين من ا بة للمكون ا ملأما اب ل  عىل ادلول ُفقد وزعلنسـ
رشوع م2010لاألعضاء يف يويو  تعراضه، وم  ُواصفات املراجعة قصد ا ن ها، مبا فهيا سـ تنقيحرشت املواصفات بعد 

رشوع اذلي حيمل الرمق املرجعي  شابكة مضن ا بو عىل ا يقات اليت أرسلهتا ادلول األعضاء، عىل موقع الو ملا ل ي لتعل
CDIP/4/8/Rev/TOR. يمي دوية ومن بني ُوو بكة  تعابري الاهامتم عرب  لزعت أيضا دعوات  شـ تعبري  30تقل

ية يار دا ية ا شاران عرب  تري  خلاهامتم، ا ت معل خت مس يدة اكروالين  .خ يار هام ا شاران الذلان وقع علهيام الا سـوا ت لت خ ملس
رشوع غلوابل ترايد غافوراننس ةكبري) Caroline Deere(دير  ثني ومديرة  با م ا  Global Trade(حل

Governance Project (تاغو رواك يد سا سفورد، وا نيمن جامعة أ سـ تصاد ) Santiago Roca( لك تاذ الا قأ سـ
سان ) Graduate School of Business(نمبدرسة غراديوايت سكول أوف بزييس  ) ESAN(يمن جامعة إ

ية الفكرية )بريو(يف لامي  هد بريو  سابق جمللس اإلدارة يف  للملك، والريس ا مع وخبالف  ).INDECOPI(لئ
ي تالك اخلربة الرضورية، اكن أحد معايري الا ختا ثال عن بدل م تضمن  توازن  تعرايض  ممار هو تكوين فريق ا ي مسـ

تقدم شار .مانيم وآخر  هاماملستوبدأ ا توبر معلن  توقع أن 2010ك يف بداية أ نهت ومن ا  2011ا يف نصف مارس ييمل
يل ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا ية  تا بقلبل انعقاد ادلورة ا من ن للج ل مللكل لتق سـتوعالوة عىل ذكل، سوف يرسل الا .ملع بيان ُ

شابكة بو عىل ا رش يف موقع الو لاملذكور يف مواصفات املراجعة إىل ادلول األعضاء و ي شارو .يُن ن املستسوف يزور ا
بدلان يار ادلراسات اإلفرادية القطرية وحتديد أسامء هذه ا يار ا ياغة  لتة بدلان بعد الانهتاء من  ت مع ص  .خسـ

تخد نة علام بأن ا متت األمانة لكمهتا بإحاطة ا سـوا للج رشوع خت ية ا ملام مزيا توقع يسري ن يح وأنه  ييف الطريق ا لصح
رشوع بهناية عام  ـي ا ملأن   . كام اكن خمططا2011ينهت

رشوع وأشار إىل .158 شأن ا شامل  يض وا تحديث ا ند عن شكره لألمانة عىل ا ملوأعرب وفد ا ب ل ل سـتفه ثري ملل لك أن ا
تقدم قد حتقق،  تصل بإطار اإلدارة القامئة عىل المن ا نقاش قد  .لنتاجئيال سـامي ما  ثري من ا لوذكر الوفد أن ا لك َّ
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شأن هذه ا ملدار  يقات خالل فرتة سأةلب بو واجامتعاهتا، وأعرب عن أمهل أن تراعى هذه ا تعل داخل جلان الو لي
رشوع مليذ ا توعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن ارياحه حللقات العمل اليت نظمت لفائدة مديري الربامج  .تنف

يةبشأن دمج جدول أعام تحدة، علام  .لتمنل ا نظومة األمم ا تعراض شامل مماثل عرب  ملوساءل ما إذا اكن مثة ا سـ مت
تاجئ نظومة قدلنأن اإلدارة القامئة عىل ا تقل اذلي يضطلع به  .مل دخلت هذه ا تعراض ا تعلق ابال سـويف ما  سـ ملي

بري اذلي حت تقدم ا ية، أعرب الوفد عن ارياحه  ساعدة ا بو  لكخرباء الو لل ت ن للم بريين لتقي يني  خقق يف هذا اجملال و لتع
نني يني ا ثخار تقرير .ج توازاي وأعرب عن تطلعه لقراءة ا ثل فريقا  لوأشار الوفد أن هذا األمر  وأكد الوفد أنه  .ممي

يحات  شابكة، وطلب تو نقحة املوجودة عىل ا سخة ا تعرض ا نه مل  ية  ضراجع مواصفات املراجعة األ ل مل ن سـ لصل ي لك
نظر عام إذا اكنت املواصفات  نة  يات إىل ا متكهنام من تقدمي اقرتاحات وتو يني  بريين اخلار نوحة  للا للج ص للخ سـملم ج

 .فهيا

شأن اإلدارة القامئة  وأكدت األمانة .159 نني نظام  تعراضني ا تقد أن ا ند ابلقول إهنا  ئةل وفد ا بيف ردها عىل أ ث سـ تع ه لسـ
نظومة تاجئ عرب ا ملعىل ا تعراض األول إىل الواكالت اوقد  .لن تحدة، وإىل أمانة  ملتخصصةسـتطرق الا ملاألمم ا

تاجئمكوانتوحاول حتديد  نة يف اإلدارة القامئة عىل ا ية الاك نجاح الر ن ا سـ لل مي تاجات  .ئ سـتنوقد اكنت بعض ا
تعراضني هممة تاجئ،)John Mayne(وأجرى جون ماين  .سـالا بري إدارة القطاع العام القامئة عىل ا لن،   خ

يث تطرق إىل  ثاين  تعراض ا نالا تح ل تحدة، وحاول أيضا حتديد سـ تاجئ يف أمانة األمم ا مليذ اإلدارة القامئة عىل ا لن ف
تلف  تاجئ يف  يذ اإلدارة القامئة عىل ا نادا إىل  شلت، وذكل ا يدة وتكل اليت  خمتكل اجلوانب اليت اكنت  ن لف نف ت تج س

ية شا .طنالقطاعات العامة الو نة أن ا توأكدت ا يات إلهياملسللج يعون تقدمي تو صرين  وأوحضت أن دورها  ،يسـتط
نة تقدم إلهيا ها هؤالء  يات يصو سريه، وأن أي تو يني و شارين اخلار يق معل ا للجنطوي عىل  ص ي ت سـ غي تج ملس  .نت

تقرير املرحيل .160 للوأعرب وفد بامن عن ارياحه الاكمل  شأن اخملاطر  .ت ساوره من قلق  بيد أن الوفد أشار إىل ما  ي ب
تصوره شأن ما قد  رشوع  يالواردة يف ويقة ا ب مل تاجئ يف ث لن مديرو الربانمج أن تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا

ساءةل عوض تعزي يه أنه تعزيز  نظر إ ية، سوف  تاجئ ا تصل  بو، مبا يف ذكل ما  للمالو ل ي من ي لتي ومن أجل  .لتعمللز بن
شارية  كيص هذه اخملاطر، أكد وفد بامن رضورة الزتام أكرب عدد من الهنج ا ت سـتخلصة مل وهذه إحدى العرب ا-لتقل

توى الوطين بب،  .ملسـعىل ا سوهذا ا يق اإلدارة القامئة سريصد لل ثب ألنه من املمكن  رشوع عن  بالوفد ا ك تطمل
توى الوطين أيضا تاجئ عىل ا سـعىل ا ملن  .ل

ب .161 ساءةل جا تعمل وا نوأشارت األمانة إىل أهنا ترى أن جانيب ا مل تعملن همامال ية جانب ا يل من أ بغي ا لن وأنه ال  مه لتقل  .ين
تاجئوقد نظمي حلقات معل حول اإلدارة القامئة عىل ا نة وراء  باب الاك ن اكن هذا األمر أحد أمه األ ت لسـ وشددت  .م

تني  ية لفرتة ا يط حتضري الربانمج واملزيا ية  لسـناألمانة عىل أن مقاربة حلقة العمل اكنت أول خطوة يف  ن ختط معل
تاجئلكية واسعةملن مديري الربانمج اكنوا يف حاجة  أل2012/2013 يف أكرب عدد ممكن ،لن إلطار ا تو ظ وذكل  ب

شارية يات ا كمن ا ت يأيت بعد ذكل ادلمع الرضوري عرب لك ا .للعمل بوسـو يةيلو يط إضا يات  ف و ختط  . معل

تأثري CDIP/4/8/Rev/TORثوأشار وفد مرص إىل الويقة  .162 ية وا ل وإىل قضااي الفعا ئةل الواردةل سـ يف جزء األ
نقطة األوىل  .اجلوهرية لوشري ا بو يف جمت ية للو ساعدة ا متل يف تركزي ا ييف ذكل اجلزء إىل حتول  ن لتقمل ية حم لتمنال ا

تعراض بو؛سـخالل فرتة الا يحات عام إذا حدث أي حتول يف مقاربة الو ي وهذا طلب الوفد تو ض وشدد الوفد  .ل
ية اليت نفذت عرب لك  ساعدة ا شطة ا يع أ يذ  تعراض  تعني ا نعىل أنه  مل ن مج سـ تقي لت بونف يل ، مبا يالو سبيف ذكل عىل 

ية ساعدة ا ية هذه ا تجالء فعا ية ا سم حق املؤلف، وذكل  ثال  نا مل ل سـ بغ ق ثة  .لتقمل ثا نقطة ا لوأشار وفد مرص إىل ا ل ل
تاجئ، وما يه اخملاطر العامة اليت ميكن حتديدها، وقال  يق ا بو يف  ناليت ذكرت دور أحصاب املصلحة يف الو لي حتق

ية جتمع آراء  ية،  .خمتلف أحصاب املصلحةلإنه يرى أن مثة حاجة آل نوان الفعا لوعالوة عىل ذكل ويف إشارة إىل  ع
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يث طلب الوفد إاتحة  تخداما فعاال،  ية ا ية يف جمال ا ساعدة ا تخدام موارد ا حاكنت مثة إشارة إىل ا سـ من ن مل لتسـ لتق
تاجئ يل مما أجنز من  يحات عام إذا اكن من املمكن اختاذ تدابري فعاةل دون ا نتو ن  ذكل، شدد الوفد وعالوة عىل .لض
ية ومصادر ساعدة ا تخدمة  نعىل رضورة اإلشارة بوضوح إىل املوارد ا للم لتقسـ تمت وفد مرص  .هذه املوارد مل خوا

ية  تو ياق ا ساؤل داخل  صابلقول إن ا ل سـ ية 1لت ية الفكرية الو ية عن أي جوانب ا ن من جدول أعامل ا طمن مللك لت

تصادية و ية واألهداف الا يات اإلبدا قوالاسرتا ع ية وأولوايتتيج بو عالاجامت ية للو ساعدة ا شطة ا ي أ ن مل  تواءمتلتقن
يهنا، يار هذه اجلوانب، بيف ما  ت ويف جيري ا يعا خك تربها  مجوا تعراض هماماجزءع ية الا سـ من    الوفدوشدد .معل

تعراض لدلول األعضاء ها الا بغي إاتحة املعلومات اليت  سـأيضا عىل أنه  مجع  .ين

تعراض ل .163 سب، بل سـوأوحضت األمانة أن الا ية  ية اذلي يقدمه قطاع ا ساعدة ا شطة ا يع أ تضمن  حفن  من ن مل ن مج لتي لتق
بوعرب لك اليرسي  شاور  .يو ية معقودة عىل ا سأةل طلب آراء أحصاب املصلحة، فإن األمانة أكدت أن ا تأما  ن لم ل

تعراض اكن  .ممع أكرب عدد ممكن مهن تطردت األمانة تقول إن الا موا سـ شارين سوف سـ تتقال وأن ا ملسسـ
ياان ويعقداايسـتخدم شاورات واسعة خالل زايرهتامنسبن ا بدلانم  سأةل  .ل ا تعراض يف  نظر الا موسوف  سـ ي

ية ساعدة ا شطة ا يف وكذا حتديد مصدر متويل أ تاك ياسا عىل ا ية  نالفعا مل ن ل ل لتقل يح  .ق تتوأكدت األمانة أهنا سوف 
س تعراض لدلول األعضاء وتعمل يف الوقت  نفاملعلومات اليت طلهبا الا رسيةسـ  . له عىل أن حترتم قواعد ا

شأن  .164 تقرير املرحيل  يق عىل ا نظر وا نة إىل ا بودعا الريس ا ل تعل ل لللج يذ الفوري"ئ يات  للتنفتو ثالواردة يف الويقة " ص
CDIP/6/3.  متدت ندما ا يث ُعرفت  ية  يات جدول أعامل ا متي إىل تو تقرير  نة بأن ا عوذكر ا عن من ص ل ِّللج ح لت ي ّ

بو جد ية العامة للو يا تاج إىل أي مواردمجلع يات ال  ية بأهنا تو حتول أعامل ا ص يذها يف  لتمن ية  ية إضا نفرشية أو ما لتف ل ب
تالهما .وقت اعامتدها يقات، وذكل فور ا سـوسوف يطلب إىل مديري الربامج الرد عىل هذه ا لتعل ُ. 

ية .165 ية إضا رشية أو ما تاج أي موارد  يات ال  تو فوأكدت األمانة أن ا ل ب حت ص ند إىل وأوحضت أن تقريرا  .ل يستسابقا 
نظر  ـى ا ية الفكرية، وا ية وا ية اب نة ا ثة  ثا بة انعقاد ادلورة ا نا يح  بق أن أ يات  تو لهذه ا من ن للج ل ل سـ مب ت سـ ص نهتل مللك لت ملع

تقرير يف ادلورة الرابعة ية  .ليف ا ية اب نة ا شت ا يذه، فقد ان يات  تقرير واسرتا يلك ا بة  منأما اب ن للج ق يج ل ه لتسـ ملع ت تنفن ل ل
ية الفكرية يف  بقى يف ويقة سابقة مللكوا يات، يف حني جاء ما  بع تو يذ  يات  ثدورهتا األوىل اسرتا ت ص سـ تنفيج ت

يات يذها إىل تكل الاسرتا ند  تيجوا نف تت شطة وأن من  .س ثةل عن األ تقرير أاتح أ نوأشارت األمانة أيضا إىل أن ا مل
ساعدة ا ياانت ا ناملمكن الاسزتادة من قامئة اكمةل ابألشطة توجد يف قاعدة  مل ب شابكةلتقن  .لية عىل ا

هود .166 نانه  ية ا ية مرة اث للجوأكد وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ت ن ممن  إعداد اليت بذلهتا األمانة من أجل لت
هرت أن عددا من CDIP/6/3ثالويقة  يات جدول أعامل لغرض  نظمت ناألشطةظ اليت أ تو صضامن دمج فعال  ل

بو ئات الو يع  ية يف  يا ي مج همن ية وابإلشارة إىل .لت تو ص ا يحات من 1ل تحديد، طلب الوفد تو ض من اجملموعة ألف اب ل
بدأ القائل إن  تواءم وا يات، وساءل إن اكنت  تو نادا إىل هذه ا شطة اليت نظمت ا شأن األ ملاألمانة  ت ت ص ل ن ستب

ها الطلب و ية وحير بغي أن تكون قامئة عىل ا ية  ساعدة ا كا منن ن لتمل ي يةلتق شفا فمتزي اب ل عىل  الربازيلتوساءل وفد  .ت
تطابق مع  تأكد من أن هذه األشطة  تخدمهتا األمانة  يات الرصد اليت ا ثال عن املعايري أو آ تيل ا ن لل سـ ل مل سب

ية  تو صا ية  .1ل تو نظر إىل ا صواب ل ية ابلقدر اذلي نصب عىل الهنوض ابملوارت  الا، أكد الوفد أهن3ل رشية واملا لد ا لب
ية فكرية تت يه إىل تعزيز ثقافة  ُسعى  ملك يةبُو .يةلتمنعىن ابف تو يذ هذه ا يمي  صية  ل نفغ  طلب الوفد املزيد من ،تتق

تأكد من أهنا ت ية ا ية وذكل  ساعدهتا ا شطة  بو إىل إعادة رمس أ يف معدت الو ُاملعلومات عن  ل بغ ن م ن ي ية لتقك لتمنعىن اب

يةُور ية،لتمنمست ليك تفي بأهداف ا ية الو توايت ا تلف  بار  ن وأهنا أخذت يف عني الا من سـ خم طت م  وأضاف .لتع
شطة يل أكرث عن هذه األ تقرير تفا تضمن ا يد أن  نالوفد أنه من ا ص ل ي ية  .ملف تو بة  صأما اب لل ، فإن الوفد سلط 6لنسـ

ساءلهتم، وطلب املزيد من  ية حمايدين وميكن  ساعدة ا شارو ا ية أن يكون موظفو و مالضوء عىل أ ن مل ت تقمه لس م
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يق هذه األهداف ية  يريات اليت طرأت  حتقاملعلومات عن ا بغ ية عن قامئة و .لتغ فطلب الوفد معلومات إضا
توي سوى عىل أسامء  بو أم أهنا ال  تعانت هبم الو شارين اذلين ا يع ا تضمن  شارين وما إذا اكنت  حتا ي سـ ت مج ت ست ملس مل

نعمت، وساءل الوفدمبوجب اتفاق اخلدمات اخلاصة بب ذكل إذا اكن اجلواب  ب عن  ورأى وفد الربازيل  .س
ية  تو بة  صاب لل يذها فعال أنه ال يزال7لنسـ ثري من العمل  نف مثة ا تأكد من ذكل يف األشطة ،لتلك ن وأنه ميكن ا ل
ياتCDIP/6/3ثالواردة يف الويقة  تو ص مبوجب تكل ا بدلان  .ل توافر  ية مباكن أن  للوأضاف الوفد أنه من األ ت مه

ية الفكرية، إذ أهنا رض سة ذات الصةل اب نا ية  نا تصدي للمامرسات ا مللكتدابري فعاةل  فف للم مل ورية لضامن توازن معل لل
ية الفكرية نه .مللكنظام ا سة حىت  نا ئات  ها  بدلان اليت  يةل يه ا يوأشار الوفد إىل أن  ف ي ل حقل م وعالوة عىل  .هل

سة أحد األهداف  وفدالذكل، ارتأى  نا ياسات ا ية الفكرية و هم لواهجة الامتس بني حقوق ا فأن الهنوض  مل سـ مللك بف
ية تو ية  صالر لل ية لواليهتايويف هذا الصدد،  .ئيسـ ية إعطاء فعا ية  تو بادرات أخرى مبوجب ا لبغي اختاذ  بغ ص ل م  .ن

شطة ويس  سة واحدا من هذه األ نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا تخصص  رشوع ا بار ا بغي أيضا ا لو مللك نن ف مل سـ ب مل مل عت ي
يد شاط الو حا شأن،  .لن بو يف هذا ا شورة الذلين أاتحهتام الو ية وا رش ساعدة ا بة  لأما اب ي مل يع ت للم لسـ فقد طلب لن

يحت لدلول األعضاء شورة اليت أ توى ا تالوفد إىل األمانة تزويده ابملزيد من املعلومات عن  مل ورأى الوفد أن  .حم
ية  تو شأن ا يقات الواردة  صا ل ب ية 1لتعل تو بق أيضا عىل ا ص  ل هار .13تنط ية إ ظو يذ هذه  بغ تنفيف اكن جيري  ك

ية تو صا يال تالم معلومات افعل  ية مباكن ا ل، مفن األ سـ بو، منومه شورة الو سب  توجه  يذج أو ا م ح تعلق ل يال سـامي ما 
يةمب رشيعات الو ناءات املوجودة يف ا نواطن املرونة واحلدود والا طت ل تعلق ابألشطة الواردة مضن  .سـتث نويف ما  ي

تني  تو ياجملموعة دال، أي ا مترار يف تعزيز قدراهتا ادلا37 و35صل بو الا بغي للو تحديد، أكد الوفد أنه  خل اب ي سـل ية ين
تصادية وكذا العمل الرضوري إلجراهئا واقرتح أيضا أن جيري إعداد مواصفات املراجعة  .قبفضل ادلراسات الا

شاور مع ادلول األعضاء بتهذه ادلراسات  بقت اإلشارة إىل ذكل، أشار  .ل يف السـوكام  سني  كوفد إىل رضورة  حت
ية، ال سـامي  يات جدول أعامل ا يذ تو سق  نة و منترصد ا ص ن لتللج تنف يذها فورات بغي  يات اليت  تو نفتكل ا تن ي ص  .ل

هود اليت بذلهتا األمانة من أجل  نظر إىل ا نواب تجل يات الواردة يف الويقةل تو ثيذ ا ص ل حتتوي عىل ، CDIP/6/3 ف
يذ جدول  شأن  بو، طلب الوفد أن يواكب ذكل نقاش عام  شطة اليت اضطلعت هبا الو تنفقامئة موحدة لأل ب ي ن

ية يق ومع ذكل، فق .لتمنأعامل ا تا الرصد وا سأ سـد حث الوفد عىل أن تذهب  ل يات أبعد من للتنم تو صيذ ا ل تنف
ية يذ جدول أعامل ا يف سامهت هذه األشطة يف  نة  نافش ا منذكل، واقرتح أن  ن ك للج لتت ثال،  .تنف يل ا ملوعىل  سب

يدنأشار الوفد إىل تكل اجملاالت اليت نفذت فهيا هذه األشطة،  يذا فعاال،لتقيوا يذها  نف عىل  تنف يات ت تيج والاسرتا
يل تح يذ هذا ا بو مراعاهتا من أجل  بغي للو لاجلديدة اليت  ل نفي تن وفد إىل األمانة تقدمي املعلومات الوأخريا، طلب  .ي

ية  نة ا نوعي إىل ادلورة الالحقة  يل ا تح سري هذا ا هادفة إىل  يات ا تو بعض ا ناملطلوبة ذات الصةل  للج ل ل ل ي ص ل ملعب ت ل
ية الفكرية ية وا مللكاب  . لتمن

يان وفد الربازيلوأ .167 يا  بيد وفد بو يةليف نظر يف  لتمن ابمس مجموعة جدول أعامل ا ية ابلغة  للوأشار إىل أنه يويل أ مه
شأن  ية  ية  يوية مباكن إاتحة معلومات نو بو، وأنه من ا شطة الو يع أ ية عىل  بيق جدول أعامل ا يل ع حل ي ن مج من تفصب لتتط

يريات اليت حدثت نظر هذه، أشار الو .لتغا فد إىل أنه يدرك العمل اذلي أجنزته األمانة من أجل لومن وهجة ا
يذا فوراي تاج  يات اليت  تو شأن ا تقرير املرحيل  تنفحتديد ا حت ص ل ب يا  .ل سه، ارتأى وفد بو ليفويف الوقت  أنه من نف

سني هذه الويقة ثاملمكن  هم أيضا يف ادلورة الالحقة إاتحة؛ وملا اكنت حت ية ابلغة، فإن ا تيس أ ية  ملهذه ا مهتك  لعمل
يذها رشوعات اليت جيري  شأن ا تنفاملزيد من املعلومات املفصةل  مل ثال، ارتأى  .ب يل ا ملفعىل  وفد أن معلومات السب

تني  تو ييذ ا صل ية وأن الويقة 13 و 1تنف نو يل ا تفا بعض ا تقران  ساعدة القانوية  ية وا ساعدة ا شأن ا ث  ع ل ص ل ل ن مل ن مل تفب لتق
يذ همل تكن و تني أما ال ااتنيتنفاحضة يف ما إذا اكن جيري  تا اتنيوأضاف الوفد أن ه .صيلو تني ار تو بط ا ي تل ص
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تواهام  ساعدة القانوية و ية وا ساعدة ا ية ا حمنو ن مل ن مل ع ية يي أن ينبغالذلين لتقب شفا تطوير وا فساهام يف املزيد من ا ل ل
نادا  بقا الستا نافع  .حتياجاهتاطإىل مطالب ادلول األعضاء و ساعدة عىل  بغي أال تركز هذه ا مكام  ملن ية الفكرية ي مللكا

ها أيضا شا ها و لكسب، بل عىل تاك ميف تقرير قامئة ابألشطة اليت نظمت يف هذا الصدد لكن  .لحف نوقد أاتح ا ل
ية  بات جدول أعامل ا شري إن اكنت هذه األشطة تفي  يةل، ال سـامي ما  تواها  مناملعلومات ذات الصةل  تطل ن ي قل لتمبح مب

ية  .أم ال تو تصل اب صويف ما  ل شار42ي شأن  م  نه أشار إىل أن ب هود األمانة  متع املدين، رحب الوفد  لككة ا جب جمل

يمي  ية  يامن يمكن أحد املعايري األسا متدة،  ية ا نظامت غري احلكو ترصت عىل عدد من ا تاحة ا تقاملعلومات ا ب م لق سـ مل ملعمل

ندوا شاورات واألحداث، وكذا ا متع املدين يف ا ية يف إرشاك ا يذ جدول أعامل ا لتقدم  مل جملمن لت ت اليت نظمهتا تنف
بو شارين أيضا .يالو سب، بل اخلرباء وا هور  توهذا األمر ال يعين ا ملسحف ية  .مجل تو نطو ا بارة أخرى، مل  صو ل ت  42بع

متع املدين يف أن  سب، بل عىل حق ا شاركة  يُعىل حق ا حف بارجململ تمت  .عتسمع صوته وتؤخذ آراؤه يف عني الا خوا
تضمن اجملموعات اليت ُالوفد مالحظاته ابلقول إنه يرغب يف أن ت متع املدين  تقرير اإلشارة إىل أن ا يعكس يف ا جملل

سـهتلكني  يات ادلفاع عن حقوق ا هور سواء أاكنت  ملثل مصاحل ا مجع يني، وأال أم مجلمت ساكن األ صليات ا ل مجع
ناعات من القطاع اخلاص تلف ا ثيل  لصحيرص يف  خم  .مم

يان وفد الربازيل اب .168 ساند  ند إىل أنه  بوأشار وفد ا ي يق عىل له ية، وأنه يرغب يف ا تعلمس مجموعة جدول أعامل ا لمن لت

تني  تو ييذ ا صل ية4 و3تنف ية و .طن من وهجة نظر و تو تصل اب صيف ما  ل شلك خاص عىل 4ي ب اليت شددت 
بو نة علام بأن الو توسطة، أحاط الوفد ا رشاكت الصغرية وا ياجات ا يا للج مل ل بق أن نفذتحت رشوعا من سـ  م 

لترشوعات جدول أعامل ا ندم توسطة يف ا رشاكت الصغرية وا ية لقطاع ا ناء القدرات ا هية خيص  مل ل ن ب لمن تضمن و .لتق
رشوع ثالثة مكوانت رشاكت الصغرية منه ُعين املكون األول  :ملا ية الفكرية وا ية عن ا لبدراسة و مللكن ط

توسطة رشاك .ملوا ية الفكرية خاصة اب بات  يف وترمجة أربع  ثاين  لواربط املكون ا ي ل للملكت كتي ت الصغرية بتك
توسطة رشاكت الصغرية وا ملوا ية الفكرية  .ل سة أايم ختص ا ية من  تدر ثالث، فاهمت ابدلورة ا مللكأما املكون ا مخب ل يل
توسطة رشاكت الصغرية وا ملوا تفاد مهنا املدربون ل ثالث .سـا ثاين وا لوقد نفذ املكوانن ا ل بو  و.ُ أيضا يوضعت الو

رشاكت الصغرية وا شاركني من قطاع ا ملسة  ل م تفادة من مخ ند يف القامئة املصغرة للمرحشني لال سـتوسطة من ا له
يف وبون نظم يف  ية الفكرية  تقدمة عن قضااي ا ية  ندورات تدر جت مللك م تطرد الوفد يقول إن اإلعداد  .يب سـوا

ـي، وأعرب عن أمهل أن  توسطة اكد  رشاكت الصغرية وا ية الفكرية وا شأن ا ية  نهتلطلب ادلارسة الو يمللك مل ل ب طن
بو  نادا إىل يالو تدخالت ا يذ ا ياغة و ها يف جمال ا ناء عىل أسس ادلراسة بإاتحة د ساعد عىل  تسوف  نف سمع ل لص ب تت

شارية  .القضااي اليت حددهتا ادلراسة بو عىل الطريقة ا كويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن شكره ألمانة الو ت لي
ثة ادلامئة  رشوع، وعن إحاطة ا يذ ا شاركة اليت جيري هبا  لوا بعت مل لمل تلف مراحل نف يف علام  مبخند يف  ن جه ل

رشوع ية  .ملا تو شأن ا صوأحاط الوفد األمانة علام  ل ية الفكرية 3ب هد وطين إلدارة ا ند يف طور تطوير  مللك أن ا مع له
بور  متزي)Nagpur(جيف ان يا  هد مركزا و ترب هذا ا ند  ُ، وأن حكومة ا لل ن تع طه ملع ية ل تعلمي يف جمال ا مللك يف إدارة ا ل

تطر .الفكرية هد يريم أساسا إىل سـوا سؤولنيإاتحةملعد الوفد يقول إن ا ية  للم دورات تدر ية يب تب ا مللك عن  مك
نيي ية همالفكرية، و تلف أحصاب املصلحة يف جمال  .اهي الفكرية ومديرمللكا ياجات  خمكام هيدف إىل الوفاء اب حت

ية الفكرية وإدارهتا تاكر وسويق حقوق ا مللكالا ت تطرد  .ب تطوير وفد يقول إنه يوالسـوا بقا ملابيل اهامتما  طرشوع 
ية الفكرية ودمع  هاراهتا ومواههبا يف جمال ا ند عىل الهنوض  ساعدة ا ية الفكرية  ية وا ية اب مللكنة ا مب همللك مل من ن لللج لت ملع

هد تطوير هذا ا ية  ية ا ملعا لن لتحت  .لب

ية اليت أات .169 نانه حهتا وأعرب عن لتفصيلوأعرب وفد الصني عن شكره لألمانة عىل املعلومات ا  اليت دلجهولمتا
ية رشوعات جدول أعامل ا يذ  منبذلهتا األمانة من أجل  لتم نة علام بأنه يف  .تنف للجوانهتز الوفد الفرصة إلحاطة ا
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نغدو 2010مارس  تضافت  تشي، ا ية، األمر اذلي سامه ) Chengdu(سـ شأن جدول أعامل ا يا  منتدى إ ب مي تن لقل م
شالك، وكذ تلف ا شاركني  هم ا سني  مليف  خم مل يةفحت  .لتمنا اإلجنازات اليت حتققت مضن جدول أعامل ا

ية  .170 تو ياابن يف ما خيص ا صوأشار وفد ا ل بة 11ل ية الفكرية أمر حامس اب تغالل الفعيل حلقوق ا سـ إىل أن الا لنسـ مللك
تدامة ية  يق  بدلان األقل منوا يف سعهيا إىل  ية وا نا تقدمة وكذا ا سـبدلان ا من ل ل مل ملل ت حتق نانه .ًم  متوأعرب الوفد عن ا

يذ  نة عىل  تنفملوافقة ادلورة الرابعة  ية "للج ية الفكرية ألغراض ا تغالل ا شأن ا بو  منتقامس جتارب الو سـ ب لتي مللك
تصادية بو إي" قالا ياانت )E-SPEED(سبيد -يأو قاعدة الو ياابن وتربط بقاعدة  بادرة اليت اقرتحهتا ا ب، ويه ا ت ل مل

مترب  ية الفكرية اليت انطلقت يف  سبمزااي ا بغي أن  .2010مللك ثل هذه احلاالت  تطرد الوفد يقول إن يف  نوا يم سـ
تامئية يف  ناديق الا ياابن وبرانمج ا تب ا بو و تخزين عىل أن تديره الو ية الفكرية  تخدام ا نخيضع ا لص ل ي لل سسـ مك مللك

ياابن  إن تقامس هذه املامرسات الفضىل سوف يقول وفد الأضاف و ).Japan Funds-in-Trust program(لا
لسامه يف ا يةي نا بدلان ا تصادية  مية الا لق لل ياانت هذه،تمن تخدم ادلول األعضاء قاعدة ا ب وأعرب عن أمهل أن  لسـ  .ت

ثل  رشوعاهتا اجلارية  ياانت هذه يف  تخدام قاعدة ا موانهتز الوفد الفرصة لإلعراب عن شكره لألمانة عىل ا م ب لسـ
ية يف جمال اDF91مرشوع  ياجات اإلمنا ياانت مطابقة الا مل وقواعد  ئ ت  IP Development(لكية الفكرية حب

Matchmaking Database ( و آي يب ديج إمي يب)IPGMB.( 

ثري من الاقرتاحات وأهنا أولهت .171 تلمت ا لكوأحاطت األمانة علام أهنا ا شطة اسـ ناية خاصة ليك يعىن تقرير األ ن  ُع
ية ية ويس اب نو لمكاب ع شأملسائلوردت األمانة عىل ا .لل بة األشطة ب اليت أاثرها وفد الربازيل  ية مرا نن معايري آ قل

بات و ية  شطة نفذت  للطلابلقول إن األ ب تلن ياجات ُ يت ا ترو يةحع ساعدة ا ند تصممي برامج ا نلك بدل  مل  .لتقع
بو وشددت األمانة عىل أن  شطةيالو ية  .نلن تفرض أي أ تو تصل اب صويف ما  ل يق 3ي تأكد من  سأةل ا حتق، و ل م

ية، أشارت األمانة أن أحد راك ند إىل تطوير لتمنأهداف ا ية  تعاون يف جمال ا بو  يات الو يستئز اسرتا من لل ي لتيج ت
ية الفكرية يات ا مللكاسرتا تطر .تيج ية دسـوا بدلان من أجل تطوير اسرتا بو معلت مع ا يجت األمانة تقول إن الو ل تي

بدلان  تصادية الكربى  منوية الا يات اكنت تربط ابألهداف ا ية الفكرية وأن هذه الاسرتا للا ت قيج لتمللك ثق ت  .هنامتنبو
شارين  ياانت اخلاصة بقامئة ا شارين، أكدت األمانة أن قاعدة ا بو، وال سـامي عالقهتا اب ياد الو تأما عن  ب ت سي ملس لمل ح
شارين مبوجب اتفاقات اخلدمات  ترص عىل ا شارين ولن  يع ا تضمن قامئة  تاليت جيري تطورهيا  ت سجبم ملس تقمل ست

ية  .اخلاصة نا سأةل املامرسات ا فوقد اكنت  مل ثري مهنا ال م ية، إذ أن ا نا بدلان ا بة  سة هامة، ال سـامي اب لكنا م ل لل سـ ف لنللم
هذه املامرسات تصدي  يات الرضورية  سات واآل لميكل املؤ لل ل بة  .س ئت  بب، أ شعوهذا ا ش س نل بو ل يداخل الو

ملتصدى ابألساس  سةسائل املامرسات ست نا ية  نا فا للم ية، فمل نا بدلان ا شورة وادلمع  يح أيضا ا موسوف  لت لل مل  لوضع ت
سة، ال سـامي  نا ية الفكرية وا تصدي لقضااي ا ية من أجل ا ية ا يات أخرى  بة وآ نا رشيعات ا فا مل ل ت ل سـ مل مللكت لتحن للب ل

سة نا ية  نا فاملامرسات ا للم بو ذكل بوضوح يف  .فمل ية، أاتحت الو نا بدلان ا توافرة  بة ملواطن املرونة ا يواب ل لل مل مسـ لن
بدلان  ية اليت قدمهتا إىل ا رش شورة ا لا يع ت يةلمل نا ما بدلان،  .ل نة عىل هذه ا بو أي تدابري أو قوانني  لومل تفرض الو ي معي

تاحة ها إىل مواطن املرونة ا با تت ا مللكهنا  ه ت ية  .نلف تو صوابإلشارة إىل ا هارات وإعداد 35ل ناء ا ياق  مل، مضن  ب سـ
ثفة يف  شاركة  مكادلراسات مع ادلول األعضاء، أكدت األمانة أن ادلول األعضاء شاركت   .ادلراساتعداد إم

تصادي،  ية يف اجملال الا تح مترار يف تعزيز هماراهتا ا بو من أجل الا نة علام بأنه مضن هجود الو قوأحاطت ا يل ل ي لللج سـ

يل  تح سأةل ا تصادي رييس، وأن  بري ا يات يديرها  تصادية والاحصا شؤون الا بة  بو  لوضعت الو ل م ئ لل شع ئي ق خ ق
تصادي أحد اجملاالت اليت أوالها املدير العام  ية الفكرية عىل قالا هر ابمللموس آاثر ا ية خاصة ليك  مللكأ يظ مه

ية ال تزال جارية وأهنا جسلت .خمتلف ادلول األعضاء تطردت األمانة قائةل إن هذه ا لعملوا بأنه  الرأي القائل سـ
شاور مع ادلول األعضاء؛ ويف واقع األمر، أخذت آراء  بتبغي إعداد مواصفات املراجعة اخلاصة ابدلراسات  ين



CDIP/6/13 

58 

ياغة مواصفات املراجعة وتطويرهاادل ند  بار  صول األعضاء يف الا ع بو عىل  .عت يوعالوة عىل ذكل، ظلت الو
يف هجودها يف هذا اجملال تعداد  ثا شطة  .لتكسـ شأن تأثري األ يل  تح نوابإلشارة إىل رضورة إجراء املزيد من ا ب ل ل

بات اليت تقف يف طر ية، وحتديد ا لعقاليت نفذت مبوجب جدول أعامل ا يذها، جسلت األمانة هذا لتمن تنفيق 
شطة،  يمي ورصد تأثري هذه األ ساعدة عىل  تقلني  شارين  يني  نالاقرتاح، وأضافت أنه جرى  للم سـ ت تقتع م مس

نة يف دورهتا الالحقة يف عام  هود  تاجئ هذه ا تاح  للجوسوف  ن تصار، أشارت األمانة إىل أن  .2011جلت خواب
بغي اإلبالغ عن تأث بغي أن ينالاقرتاح القائل بأنه  ها مضن قامئة األشطة وأنه  نفذة خالفا لو شطة ا نري األ يضع ن مل ن

ها يا نات ملموسة ميكن  هار تطورات و تطاع إىل إ تقرير قدر ا سسعى ا ق ي حتسظ سـ ل هذه  قد ملي يجة  لجاءت ابلفعل  نت
شأن عددها باألشطة، عوض إاتحة معلومات  هال، لكن األمانة تطو .ن ست معال  همة  سوعىل الرمغ أن هذه ا ر ليمل

يني شارين خار تعاون مع  جناجه يف هذا الصدد  تم سأةل اليت أثريت  .مسب تصدي  للموأضافت األمانة تقول عن ا ل
تواصل مع  ها يف ا ية، إن مثة دائرة حرص  تقرير معلومات إضا يح ا متع املدين ورضورة أن  لشأن ا ل معلب ف ُت ي جمل

متع املدين، وأنه جيري تطوير برامج  ية وا نظامت غري احلكو جملا م متع املدين يف مل نظامت وا شاركة هذه ا جملتعزيز  مل م ل
بو تربة ،يمعل الو سامهة مبعلومات  يع ا بني يف الاجامتعات، وأن هذه األخرية  شاركة جمرد مرا مع عوض ا مل تط تسـمل ق

 .يف تطوير الربامج

ية  .172 تو ية إىل ا هورية الكونغو ادلميقرا صوأشار وفد  ل ط يح11مج تو ض وطلب املزيد من ا شاتل شأن نوع ا مل  اركني ب
ية تو شار إلهيا يف هذه ا ية ا تدر تفادة من ادلورات ا صاذلين ميكهنم الا ل مل ل  .يبسـ

بدل معوما  .173 هذا ا بغي  ها الطلب وأوحضت أنه  ية حير ساعدة ا ية إن مقاربة ا لوردت األمانة ابلقول مرة اث ن مل لن ن يك لتق
ياته و تاكر واإلبدأن جحتديد أولوايته وحا بادرات تعزز الا بيقدم إىل األمانة  ية م ية الفكرية وتضع ا ناع وحترتم ا لبمللك

ناء القدرات ثة  يالك إداراي ركزية اث بة، و نا ية ا با ل ه سـ مل لت بغي و .لتح ياق للك ينأشارت األمانة إىل أنه  لسـيف هذا ا
تفادة  تطوير اليت ميكهنا الا بحوث وا سات ا ية ومؤ ثل اخملرتعني واألوساط ا نارص اإلبداع  سـبدل حتديد  ل ل س لعلم مع

ن تدريببمن برامج  تطردت األمانة تقول إن املقصود هو أن هذا األمر رشاكة وأهنا حاولت  .لاء القدرات وا سـوا
نارصه  تلف  ية  تايل تو بدل املعين اب بغي  ياسات يف هذا الصدد، وأنه  يات وأنظمة و عتطوير أدوات وآ خم ع ل لل سـ ينل

يعة ت بدل نظرا  ها داخل ا سا سامهة يف تعزيز ا ية، وا بومكوانته الو ل ت مل لطن ية قط ها، وذكل  ية الفكرية  بغقاطع ا مع مللك
رشاكة يع أحصاب املصلحة انضموا إىل هذه ا تأكد من أن  لا مج ياق إرشاك  .ل لسـوسوف حتاول األمانة مضن هذا ا

ية الفكرية نظام ا مللكيع أحصاب املصلحة الرضوريني اذلين هلم اهامتم  ب  .مج

يضة،  .174 يحاهتا ا تفوأعرب الريس عن شكره لألمانة عىل تو ملسـئ بات أخرى من ض طلوأضاف إنه إذا مل يكن مثة 
شأن الويقة شات  نا تمت ا شاركني،  ثا ب ق مل يخ نائب املدير العام عىل انضاممه إىل  .CDIP/6/3 فسـمل نانه  لوكرر ا مت

نارص اليت أاثرهتا الوفود املوقرة يع تكل ا شأن  يحات  ته تو سة وإات لعا مج ب ض بل رفع  .حجلل تطرد الريس يقول  قوا ئ سـ
ش نا سة إن  قا تني مجلل بة عن CDIP/6/3 وCDIP/6/2ثيقات الو نا يدة وناءة للغاية، وأعرب اب سـ اكنت  مل ب مف
يع الوفود سود نفس ر .مجلشكره  سات ادلورةتفامهلوح احلوار واتكام أعرب عن أمهل أن  ية  جل  ئوأشار الريس  .بق

ند  شأ مبوجب ا بأيضا إىل أن الفريق العامل غري الرمسي ا لن ن5مل سابق اذلي لكث من جدول األعامل اإل ُني ا ف ل
ية وذكل هبدف  بو ا ئات الو يات العامة املوهجة إىل  يذ تعلاميت ا شأن  شة أي اقرتاحات  نا نبوالية  ي ي مجلع ب ملعق ه نف تم
ها، وأن هذا الفريق عقد اجامتعه حتت رئاسة انئب ريس  ية يف أعام يات جدول أعامل ا تلف تو ئدمج  ل من ص لتخم

سابق يوم ا نة يف ا لا ل هم من هذا  .للج توصل يفو نه مل  يدة  بادل وهجات نظر  يالاجامتع أن الفريق العامل  لكت مف
سةحىت تكل املرحةل إىل أي يشء ملموس حيوهل إىل  ُوأوىص الريس بأن  . العامةجللا ت شاورات مع ئ ملمتر ا سـ
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ها يف هم أفضل لوهجات نظر الوفود وموا نة للميض قدما، وذكل من أجل  نظر يف الطريقة ا قفانئب الريس  ف ملمك  للئ
نقاشات .هذا الصدد توحا عىل مزيد من ا يظل هذا املوضوع  بب،  لوهذا ا مفسـ س  .لل

ية  .175 تو رشوع املربط اب صوقدمت األمانة ا ل ت ناء 2مل ية بعقد مؤمتر حول  ية والقا ب الواردة يف جدول أعامل ا ض لتمن

ية يف نومفرب  شد املوارد لفائدة ا رشااكت  منا حل نة وقد انعقد املؤمتر يف بداية نومفرب .2010لتل للج وخالل اجامتع ا
هرا بعد ذكل، ق ية الفكرية اذلي انعقد  ية وا ية اب ُا ش مللك من لتن يحملع ـي عام حققه املؤمتر وأ تدم عرض   خالل تشفه

نوي اختاذها الحقا تاجئه واخلطوات اليت  تلف  يتكل ادلورة معلومات عن  ن نة  .خم سة  بل انعقاد ادلورة اخلا للجو م ق
ية الفك ية وا ية اب مللكا من لتن ُ، 2010رية يف أبريل ملع ست لغات يف موقع ن ـي  تقرير ا سخة من ذكل ا برشت  ل لشفهن

شابكة بو عىل ا لالو تابعة وكذا تكل ا .ي شطة ا تلف أ ملوجرى دمج  مل ن يةمنبثقة خم نن املؤمتر يف ويقة الربانمج واملزيا  .ث
رشوع تاجئ ا تقرير املرحيل عددا من  هرت نظرة عىل ا ملوأ ن ل تاجئ .ظ توسطة نوأوحضت األمانة أن  ها  رشوع  م ا نفس مل

ته، وجيمع املاحنني يف غرفة  ته، وحيرتم مزيا نظمي مؤمتر، يكون يف و يا، مبعىن أن املطلوب هو  ياألجل  ق نب تس ن
يف ميكن رفع الوعي بني مجموعة املاحنني شة  نا كواحدة، ويفيض إىل  ق تاجئ يف  .م يع هذه األهداف وا نوقد حتقق  لمج

رشوع عىل األمد ا نادا إىل جدول زمين أطولملحني أن أهداف ا يغت ا ستلطويل  تكون ادلول األعضاء  .ص سـو
رشوع جاءت يف هناية فرتة  يمي لك من أهداف ا تقرير املرحيل، عىل مالحظة أن نقطة  نادا إىل ا ملقادرة، ا تقل ست

تني  تقارير املربطة هب  .2011/2010لسـنا ندما جيري إعداد تقرير أداء الربانمج وكذا ا بارة أخرى،  تو ل ع ذا بع
رشوع يف بداية عام  تلف األهداف 2012ملا تلف األهداف واإلبالغ عن  تقرير  تعرض ا سوف  خم،  خم ل سـ يف

هر أن 20كام أشارت األمانة إىل الربانمج  .ثالواردة يف تكل الويقة ية وأوحضت أنه  يظ من ويقة الربانمج واملزيا ن ث
رشوع ترمجت يف واثئق الربانمج وامل ملاألهداف الواردة يف ويقة ا يةث تطردت األمانة تقول إن هذه  .نزيا سـوا

ناديق  توافرة من خالل ا بالغ ا لصاألهداف اكنت يف األساس زايدات يف ا مل تامئيةمل نالا ، وزايدة فرصة حصول س
يد  تامئية  ناديق ا شاء ومتويل  ية الفكرية وإ رشوعات ا توافرة  متويل واملوارد ا ية عىل ا نا بدلان ا تفا س مللك تسـم ن ص ن مل مل ل لل

بدل بت األعامل طوال عام  .ان األقل منوالمهنا ا نصوعقب املؤمتر وتاجئه يف نومفرب، ا تابعة لك من 2010ن م عىل 
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا ـي أمام ا بع اليت تضمهنا العرض ا تاجئ ا مللكا منه ن للج سـ لتن ملع ل وأوحضت األمانة أيضا أن  .لشفل

بوع يرجع إىل بكرة من األ ياب مدير الربانمج يف فرتة  سـبب  مغ نظمة س للم أنه اكن حيرض اجامتع اجمللس اإلداري 
شد املوارد ويف  ية  شأن اسرتا تجدات  ية الفكرية اذلي اضطلع عىل آخر ا ية  ية األفر كاإل ح يج ب سـ تمي مل للملك يق قل

بو العمل يف هذا اجملال ينوي الو ناسب، وسوف يكون اجلدول الزمين السرت .ت شد املوقد بدأ العمل ا حية  تيج
س تقرير حتت رمق حاملوارد جاهزا،  وتصدت األمانة أيضا إىل  .2011، يف الربع األول من عام 6لب ما جاء يف ا

شد  ية  تطوير اسرتا رشاكة مع القطاع اخلاص، اليت رأت أهنا تربط نوعا ما  ية  تو حسأةل اخلطوط ا يج ب ت لل جهي ل تم
نظامت  .املوارد تخدمهتا  تجاري اليت ا تحدة يف اجملال ا ممثة توجهيات األمم ا سـ ل مل رشااكت يف ف ية أخرى ألغراض ا لأ مم

متدهتا .القطاع اخلاص توجهيات وا تخدمت هذه ا تخصصة أخرى ا ثةل عن واكالت  عوإضافة إىل ذكل، مثة أ ل سـ م  .م
ثل، جت ُواب تحدة يف مل تحدة وتراجع توجهيات األمم ا ئات األخرى لألمم ا تعراضا للمامرسات يف ا بو ا ملري الو مل ي سـ لهي

تجارة ملعرفة ما ميك متر  . وتقدمه إىل ادلول األعضاء،هنا أن تطوره يف هذا اجملاللجمال ا سـوعالوة عىل ذكل، ا

تواصل مع املاحنني ون ُا شات مع ل نا يث أجريت  يات ذات الصةل هبم شاركت فهيا األمانة،  قظم عدد من الفعا مل ح
ية منوية اإل نك ادلويل وبعض املصارف ا ثل ا مياملاحنني  قلب تل ل مت .م يات، ا سـويف هذه الفعا بو يف سعهيا من ل يرت الو

ساعدهتا عىل  ية وكذا  ية الفكرية وا ية بدور ا ية العا سات املا يس املؤ هم و مأجل الهنوض ابلوعي وا من مل ل لتس مللك س حتلف
ها يات متو يعاب أولوايت  يلا معلت سه احلاجة إىل  .س ية أو العرب من إعداد املؤمتر  نفواكن أحد ادلروس الر ئيسـ

بدلان أو  متلرشوعات تقودها ا ل بقا ذلكل، انصب اجلزء األكرب من الاهامتم عىل إاتحة ادلول األعضاء  .كهام طو
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يدة  بدلان ا ها ا بو، و ساعدة الو رشوعات إىل املاحنني  بدل، وذكل ليك تقدم ا يد مهنا ا تفخدمة  متلك سـتف ملسـ لي ي مب مل ل
ها بدلان اليت قامت بعر ضوا يد  .ل نا ال يزال  يا  رشوعا إ قوأشارت األمانة إىل أن  ي مي معم تطوير قل تعلق مباكتب لا يو

يا نولو جنقل ا ند مجموعة املاحنني، ولتك سمرب من أجل تعزيز الربانمج  نظمي حدث يف د عاكن من اخملطط  ي  .ت
يذها يف عام  ثةل فقط عىل خطة العمل املوجودة اليت جيري  متت األمانة لكمهتا ابلقول إن هذه بعض األ نفوا تم خت

بع اليت قدمت إىل ادلورة الر2011، وأنه جرى إعداد خمطط معل لعام 2010 تاجئ ا يع ا تصدي  سـ  ن مجل للل بعة ال
نة سة  بل انعقاد ادلورة اخلا ية الفكرية ورشت  ية وا ية اب للجنة ا م ن من ن قللج مللك لت  .ملع

بو اليت تعود ابلفعل إىل  .176 بة موارد الو ها وساءل عن  يوأعرب وفد الربازيل عن شكره لألمانة عىل عر سـ نت ض
تامئيةاملاحنني وتكل اليت مصدرها ناديق الا ن ا ساهامت  .سلص ته يف معرفة ما إذا اكنت  موأعرب الوفد عن ر غب

تخدم هذه الاعامتدات يف  تقرر  بو  نة أم أن املوضوع ترك للو رشوعات  بدلان قد خصصت  سـا ك ل ي ي مل تل  .مع
يهنا من هذا املصدر من املوارد رشوعات اليت مولت  رس الوفد أيضا عن ا حوا مل ته  .سـتف تمت الوفد  لكموا خ

متدة وما إذا اكنت مثة زايدة يفاب بالغ املوارد ا ملعساؤل عن  م بالغ عقب انعقاد املؤمترلت يح  ،مل هذه ا  األمانةضوأن تو
تامئية يف  ناديق الا هم أفضل لدلور اذلي تضطلع به هذه ا ساعده عىل  سائل من شأنه أن  نشأن هذه ا لص ي مل سب ف

بو  .يالو

شاطرته الاقرتاح ادلا .177 يا عن  با موأعرب وفد إ ن ية وذكل سـ شد موارد  ية من أجل  نح طو منعي إىل مجع  ح للتع م
يات املؤمتر سأةل مشوية ال ميكن حرصها  .صمبوجب تو ية  بقت اإلشارة، اكنت ا لوكام  م من الرثوة والفقر ال كون لتسـ

ية تاحا .طنيعرتفان ابحلدود الو تلفة وأكرث ا بغي انهتاج مقاربة  تقاده أنه  نفوأعرب الوفد عن ا خمن  مل وأضاف أنه .يع
يت أقالمي من غري  نتوعب ملاذا ا سـتثسـ يا من نطاق ذكل املؤمتر وأني بد الوفديقأفر يد أنه مل  ُ يرغب يف تأ ي  أن ك

توقعة حيهنا حقق ر قداملؤمت تاجئ ا ملاآلاثر الرضورية وا يف اكنت األمانة التوساءل  .لن كوفد يف هذا الصدد عن 
يمي ما حتقق  ليجة تققادرة عىل  شدت بفضل هذا املؤمترهذا املؤمتر، أي منت ية األموال اليت  حا يه  ه من مث إن .مك

بب  رشوع يف أبريل سغري الواحض  إىل  أشارت ات الواردة يف الصفحة الالحقة يف حني أن املعلوم2009ملبداية ا
ناير  ته  .2009يأنه بدأ يف  تمت الوفد مدا بوا خل يه اقرتاح إىل األمانةتقدمي خ يحات عن ف طلب  تو ضإاتحة بعض ا ل

سائلهذه   . ملا

يحات  .178 تو ضوسعى وفد الاحتاد الرويس إىل طلب املزيد من ا تملعل بدلان  سـام إذا اكن بعض ا ساهامت من يل م 
بة لعدد مهن ساس للغاية اب تحديد  يا ألن هذا املوضوع اب نولو سـأجل نقل ا ح لنل ج  .التك

شد موا ،مانة أوال عىل سؤال وفد الربازيلوردت األ .179 يقا ألهداف  حوأوحضت أنه  تصل حتق ية  ترد خارج املزيا ن
ية  بدلان  تلمت من أحد ا ناديق حددت عىل أهنا أموال ا بو، فإن هذه ا تامئية يف الو ناديق الا بغاب ل سـ لص ي ن سلص

ثة شطة يف بدلان اث لالاضطالع بأ تني  .ن ية لفرتة ا لسـنوعىل هذا األساس، فإن الربانمج واملزيا ، 2011/2010ن
بو، 5كام ترد يف املرفق  سب تعريف الو تامئية املوجودة  ناديق الا يع ماحني ا يل  تفا ي، أاتح جدوال  ح ن لص مج ص سب

ناديق يف هناية عام  ية يف لك من تكل ا بالغ ا لصاألمر اذلي يوحض ا ساهامت أخرى2009ملتبقمل با  مل   .حتسـ
ية وسرتد يف فرت توقعة ختضع لقرارات احلكومات ا ساهامت ا نوشددت األمانة عىل أن ا مل يط ملعمل لتخطة ا

بلغ  .2011/2010 تالم  توقع ا مو سـ ساهامت للفرتة 11.3ي يون فرنك سورسي  م  ي يث 2011/2010مل ح، 
ية وخارج إطارهام بالغ يف معزل عن الربانمج واملزيا نتدار هذه ا مل ية العادية لفرتة  .سـ نوأشارت األمانة إىل أن املزيا

بلغ حوايل  تني  تا يون فرنك سورسي يف حني أن ا600لسـن ل  ي تامئية لوحدها بلغت مل نناديق الا يون 11.3سص مل 
نة، أو  .يفرنك سورسي نوحة  ناديق  بو اذلي أدار  تامئن إىل مركز اتصال داخل الو ندوق ا هد لك  يو مم ص ي معص س ُع

شاور مع املاحنني ومؤازرة للربامج اليت  ناديق  تفادت من هذه ا رشوع أو الربانمج اليت ا شطة هذا ا تأ لص سـ مل بن
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يجة ذلكل .تديرها شطةل هؤالء ، سوف ميونتو تلفة من األ نأنواعا  يل تصل مبييف ما و .خم سبجال حق املؤلف عىل 
بت  ية  تحدة األمر هورية كوراي والوالايت ا ياابن و ندا وفرسا وا تامئية من  ناديق ا ثال، مثة  صا يك مج ملس ل ن نل ن ص فمل

تامئية ت .اهامتهما عىل حق املؤلف ناديق ا ُوأضافت األمانة أن مثة أيضا  ن توسطة عىنسص رشاكت الصغرية وا مل اب ل
شطة  ية تظل جزءا من أ ميي، لكن اخلطط واألشطة ا ها هل تركزي إ ية،  نا ية ا يذ وا نوا لفعل ن ع قللص بعض مللك لتنف

ية ساهامت  .ملعنالقطاعات ا بو عادة ما أاتحوا  مومن بني األمور اليت سعى املؤمتر إىل إبرازها هو أن ماحني الو ي
ية الفكر ية من ماكتب ا مللكطو ناديق  .يةع رشااكت أو ا لصوأشارت األمانة إىل أهنا متكل عددا حمدودا من ا ل

منوية  نك ادلويل واملصارف ا يل ا تعددي األطراف معروفني من  يني أو  نا سات ماحنني  لتمصدرها مؤ ب ب ئ ث لس ق م
سات تظم من هذه املؤ ية، األمر اذلي يعين أن األمانة مل تكن حتصل عىل متويل  ساإل ن ممي صدد، ويف هذا ال .قل

متويل املوجودة اليت اكن بإماكن  يات ا تجالء آ لأشارت األمانة إىل أن جزءا من هذا العمل اكن يريم إىل ا ل سـ
بو  هايالو تغال لا ناديقسـ ية الفكرية مضن هذه ا رشوعات ا بة  نا يوب ا لص، أو تكل ا مل سـ مل اليت اكن بإماكن  مللكجل

تجارة أو ا تعلقة اب ثل تكل ا لادلول األعضاء حتديدها،  مل يةم نساعدة ا تطردت األمانة تقول إهنا اضطلعت  .لتقمل سـوا
شأن  شات ادلائرة مع الاحتاد األورويب  نا ثاال عىل ذكل، أي ا رشوعات يف هذا اجملال وأعطت  ببعض ا ق مل مل مب

تان سـرشوع يف اب نطوي عىل أولوية  .كم ناديق، وهو موضوع  بدلان األقل منوا من هذه ا تفادة ا يأما عن ا لص ل ًسـ
بة للو ياب يات لنسـ ية للعملآخريلبو، فإن مثة آ يح آ ية  تجارة العا نظمة ا ثل الهنوض بإطار أكرب يف  ل  مل تل م ويف  .يم

ية  رشوعات ا بعت من أجل الهنوض بإطار أكرب وتصل  مللكهذا الصدد، أضافت األمانة أن املقاربة اليت ا مب ت ت
شد املوارد شطة  حالفكرية نقطة نفوذ أخرى إىل أ يذها وأردفت األمانة تقول إن .ن يات اليت جيري  تنف إحدى ا لعمل

ساعدة  يف ميكن  تلفة ملعرفة  متويل ا يات ا يع آ نظر إىل  شد املوارد يه ا ية  مبفضل تطوير اسرتا ك خمل ل مج ل ح ليج ت
نفاذ إىل هذه املوارد ميي، أاتح املاحنون  .لادلول األعضاء عىل ا رشوع إ ندما اكن مثة  ثال،  يل ا قلوعىل  م ع مل سب

ية  تسـلألمانة خمصصات ما تصل ل بالغ مضن اعامتدات  ية، وقد تكون هذه ا تصادية اإل تيد مهنا امجلاعات الا مل قلمي ق تف
ية الفكرية نفاذ إلهيا، ويف ميكن لألمانة أن  .مللكاب ية معرفة األمانة مصدر األموال وا هامة يف  نقطة ا كوتمكن ا ل يفل كل

ية من ادلول األعضاء عىل احلصول عىل هذه اخملصصات نا بدلان ا مساعد ا ل ل ئةل وفد  .ت يقات وأ سـوردا عىل  تعل
ية  تو سه طورا عىل أساس ا ياابن، ذكرت األمانة أن نطاق وهدف املؤمتر  صا ل نف َل ية2ُ  .لتمن من جدول أعامل ا

بالغ اليت مجوأضافت  شأن جحم ا ُاألمانة  مل رشوع عن ب يد يف هذا الصدد هو ما ورد يف ويقة ا ملعت أن الرد الو ث ح
سؤال يمي اليت ختص ا لفرتة ا تني لتق ميكن األمانة من فرصة 2011/2010لسـن يف هناية فرتة ا تارخي اذلي  سـ، وهو ا ل

ياغة رد عىل  يكون من املمكن  تابعة الرضورية؛ ويف هناية هذه الفرتة،  شطة ا صنظمي املؤمتر والانهتاء من أ سـ مل ن ت
رشوع ملذكل كام ورد ذكل يف ويقة ا  رت األمانة إىل أنه فقد أشاوردا عىل سؤال طرحه وفد الاحتاد الرويس، .ث

بحوث  سات ا شاء هذه املاكتب يف مؤ يا وإ نولو تصل مباكتب نقل ا يذ  يد ا رشوع معني  ليوجد  س ن ي جم تك نف لق لت
رشوع ط .واجلامعات بداية  تطردت األمانة تقول إنه اكن يف ا ُوا م ل تطوير سـ يد ا لور أو  تونس، إذ ارتأت لفائدة ق

نطق ثايل يصلح منوذجا يف ا رشوع  ملاألمانة أنه  نطقة ابذلاتمم يع نطاقه ،ملة، ويقدم للامحنني يف تكل ا سـ وميكن تو
ية حتديد  .ليشمل أربعة بدلان أخرى رشوع  توحة عن ا نقاشات ال تزال  متت األمانة ردودها ابلقول إن ا بغو مل مفل خ

سمرب  شأنه يف تونس العامصة يف د نظمي حدث  يموعد  ب رشوع دلى املاحنني وبغرض 2010ت للم، وذكل تعزيزا 
نقل احلص شاء ماكتب  تصل بإ لول عىل متويل هل، كونه  ن ياي نولو جا بدللتك  . ل يف هذا ا

تعراض ما  .180 سابقة ال يةل ا ية اليت نفذت طوال األايم ا يق عىل ا ته يف ا يا عن ر با سـوأعرب وفد إ ل لقل لعمل تعل ب ن لسـ غ
بق أن  رشوعات اليت  سـحتقق من تقدم يف ا يذهامل تنفصدق عىل   العرب اليت وأضاف الوفد أن مثة العديد من .ُ

يع هذه  يط الضوء و ية مباكن  سابقني، وأنه من األ يومني ا تخلصت من العمل اذلي نفذ خالل ا جتما سل مه ل ل تسـ
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بل يد مهنا الوفود يف ا تقالعرب ليك  سـتف ملسـ رشوعات ومناذهج .ي ياغة بعض ا سني  ملبداية، مثة حاجة ملحة  ص لتح ، اف
ياته تعلق جبدوها الزمين ومزيا نال سـامي ما  سطح خالل ظوقد  .لي شالك اليت طفت عىل ا ثري من ا لهر أن ا مل لك

يقة أهنا مل تصمم أو ها، بل إىل  يذ  ية ا يذ ال ترجع إىل  حقمرحةل ا س نف نفنف ت لت يداُ ت ملمعلل وأعرب الوفد عن  .جصغ 
رشوعات يع األشطة اليت نظمت مضن ا يل وتراعي  تفا يات مزيدا من ا تضمن املزيا ته أيضا يف أن  ملر ن مج ص ل ن ت  .غب

ساعد يف وأضاف  ته األمانة من شأنه عادة أن  ية اذلي أدر نوع من املزيا سائد هو أن هذا ا هم ا يالوفد أن ا ن ل جل لف
رشوع، و ملية إدارة ا رشوعات أن معل يل ا ية الفكرية من أداء هممهتا يف جمال  ية وا ية اب نة ا ملميكن ا حتل من ن مللكللج لت ملع

سب احلاجة تعديالت  يات أو ا تو ياغة ا حورصدها و ل ص ل ساعد وا .ص يتطرد الوفد يقول إن هذا األمر سوف  سـ
ية واعامتدها يف جرى رصف املزيا هام أكرث حتديدا عن  ياانت موحدة ويعزز  تاج  نعىل إ ك ب وارتأى الوفد أنه من  .فن

شلك املعمول به يف اإلبالغ أو عىل  يض  تعراض  تكون مثة احلاجة إىل ا هدف،  يق هذا ا للأجل  سـ تفسـ ل مسـحتق
تخد شلك اذلي ا سـاألقل ا نه، وذكلل يةحيم إىل  متد هبا بغ  يعاب للطريق  تاجئ ملموسة إضافة إىل ا يق  تع  ت سحتق ن

ية ميكن ادلول سـهذا األمر مث إن  .لاملوارد املا نظر إىل الوضع املايل حول العامل، و يدا اب سـيح ر ل ص  من األعضاءيت
هم أين ت يات و ُأن تدمع املزيا تف ند الرضورةن ها  عرصف األموال وأن تقدم د  .مع

يقاته العامة وأكد أن األمانة سوف تراعي هذه األمور كام جيبوأعر .181 يا عىل  با تعلب الريس عن شكره لوفد إ ن سـ  .ئ
ها  يض وعىل تو ها ا سني وأعرب عن شكره لألمانة عىل عر سع  ناك  يحوأضاف أن ال يزال  تف ضض سـ ملم تح ت لله

  .املواقف والقضااي اليت تطرقت إلهيا الوفود املوقرة

بكة العا .182 ثل  شـوأعرب  ثالث مم ته الفرصة إللقاء ) Third World Network(لمل ا حعن شكره للريس عىل إات ئ
ية  .لكمته نا بدلان ا شواغل ا تصدي  ية خطوة هامة إىل األمام يف ا يذ جدول أعامل ا ثل إىل أن  موأشار ا لنف ل ل ل من لتملم ت

يذ  شأن  تقرير املرحيل  ية الفكرية، وأن ا ية إىل نظام عاملي عادل  نفالرا للملك تم ب هر أنه حتقق تقدم 14ل رشوعا أ ظ  م
توقعا ية مقارنة مبا اكن  يذ جدول أعامل ا متدرجيي همم يف  لتمننف ية  .ت تقرير انطوى عىل معلومات  مكويف حني أن ا ل

بريبأنهجيدة، ميكن القول  ية املعلومات ورسها إىل حد  سني نو ك اكن ابإلماكن  ي ع سيساعد عىل ذكل واكن  .حت
شأ بيق مداوالت أكرث إحاطة  تقرير وميكن ادلول األعضاء واألمانة وأحصاب املصلحة من امليض قدما يف حتق لن ا

يح تقرير معلومات  .لصحالاجتاه ا تح ا بات عديدة، مل  نا ثالث يقول إنه يف  بكة العامل ا ثل  تطرد  لوا ي سـ ل شـ مم مسـ
ها رشوعات وتا جئاكمةل عن تقدم ا ن شار أو  .مل تقرير إىل امس ا رش ا ثال، مل  يل ا تفعىل  ل ي ملسمل شارين اذلين سب ملستا

يذ ادلراسات نفهد إلهيم  يع الواثئق  .تع ية تفيض إىل  تقرير املرحيل روابط  يد لو أاتح ا ثل، اكن من ا مجواب ل بكمل شـملف
تقرير شار إلهيا يف ا لا رشوعات جيري بطريقة  .مل يذ ا ثالث اكنت ترغب يف أن ترى  بكة العامل ا ملوأضاف أن  ل تنفشـ

يةشفافة ويعكس ابلاكمل روح جدول أع تعراض  ه،وأهداف لتمنامل ا يط الضوء عىل ا سـوأنه من الرضوري  تسل
ية جانب هام  ساعدة ا نا يةمن أجل لتقمل لتمنيذ انحج جلدول أعامل ا تعراض  ،تنف تضمن الا بغي أن  سـوأنه اكن  ي ين

ية لل ساعدة ا يلكة برانمج ا ية متكني ادلول األعضاء من إعادة  يات  تو نمجموعة من املقرتحات وا مل ه بغ ص بو لتقل يو
ية ثالث و .لتمنخدمة ألعراض ا بكة العامل ا ثل  تطرد  لا شـ مم بغي أن تكون يقولسـ ين إنه عالوة عىل ذكل، اكن 

يقات ادلول األعضاء  توحة عىل حد سواء عىل  رشوعات  تلف ا تعلادلراسات اليت أجريت مبوجب  مل مفخم
نظاموأحصاب ا متع املدينتمملصلحة اآلخرين، مبا يف ذكل  تاج إىل وأضاف أن ال .جمل ا تعرايض  حيفريق الا سـ

ثل برانمج األمم  ية الفكرية  ية يف جمال ا ساعدة ا شط يف ا ية ادلوية اليت  نظامت احلكو شاور مع ا ما مللك نم مل ن ل مل تقت ت لل
متع املدين العام نظامت ا ية و نظمة الصحة العا تحدة اإلمنايئ و جملا م ملم ية الفكريةمل وأنه اكن  ،مللكةل يف جمال حقوق ا

شارونمن الرضوري أن تة بدلان اليت اكن من املفروض أن يزورها ا شاورات عىل  ترص هذه ا ت  سـ ملسمل  .تق
شابكة  شاور عىل ا نصة  شاء  ية إىل إ ته ابالقرتاحات الرا يب  ثل يف هذا الصدد عن تر لوأعرب ا ت ن للملم مشـ م بك ح
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بو ية للو ساعدة ا شأن ا يع اآلراء  يل  يوكذا موقعا  ن مل ب مج لتقتحم ته اب .ل ثل مدا تمت ا خلوا ملم ثإلشارة إىل الويقة خ
CDIP/6/3ية يذ دون إغفال ا ية ا لمك وحث األمانة عىل الرتكزي عىل نو بري آخر، لوال إشارات  .لتنفع بتعأو 

يات تو يذ هذه ا يمي  ية، ملا اكن يف اإلماكن يف واقع األمر  نو صا ل ع نفل ية مباكن أن  .تتق بب، فإن من األ مهوهذا ا س لل
نت ادل مكيح األمانة املعلومات اليت  اكن جدول أعامل  ذا إول األعضاء وأحصاب املصلحة اآلخرين من معرفة ماتت

بو شطة الو يري يف أ يقة أي  ية قد أحدث  يا ن تغ حقمن  .لت

ية  .183 سة برامج احلاسوب اجملا ثل مؤ نأما  س ، )Free Software Foundation (FSF) Europe( أورواب -مم
رشوع املربط اب يق عىل ا ته يف ا مللفقد أعرب عن ر ت مل تعل لب سةغ نا ياسة ا فية الفكرية و مل سـ بة عن  .ك نا سـوأعرب اب مل

هود اليت بذلهتا يف  يع ا بو عىل  نانه للو جلا مج ي رسورمت هام وأضاف أنه  شاف هذا املوضوع ا ما لتك  ملا حتقق من سـ
ثلوأضاف .تقدم سة ألهنا ملم ا نا توحة و يوية من أجل احلفاظ عىل أسواق  سأةل  سة  نا ياسة ا ف أن  ت م ف مل مسـ مف ح

نرص توا عيح  ئه حق املؤلف والرباءاتتت وعالوة عىل ذكل، اكن  .ينشـزي همم يف مقابل الطابع احلرصي اذلي 
سة نا ياسات ا ية الفكرية والرباءات و شاف العالقات املعقدة بني حقوق ا تربا يف ا رشوع  فا مل سـ تك مع مللكمل  .سـ

ته  رشوع وعال سابق مبوجب هذا ا ثل يف إشارة إىل العمل اذلي حتقق يف ا قوأوحض ا مل ل ته ملم تدى اذلي  نظماب ملن
بو يف هذا اإلطار يف  توبر 25يالو نوان 2010ك أ يف حتت  ع يف  تاكر ابلرجوع إىل "جن حيذا لقانون ماكحفة الا تنف

ية الفكرية ية "تطورات وآفاق جديدة: مللكأرصدة ا نظر املؤ سـ، إذ تضمن جدول األعامل دورة عن وهجات ا سل
تجارة ته .لوأخرى عن آفاق قطاع ا ثة هشـوأعرب عن د ثا تضمن وهجات نظر اجملموعة ا ل أن جدول األعامل مل  ل ي

سـهتلكون تفعون وا ية، أي ا نا ياسات ا ملمن أحصاب املصلحة يف ا ن سـ ت ملسـ ف ل وقد أاتحت رشاكت مايكروسوفت  .ل
)Microsoft( هامي نغر إ نغل، وبور توم )Boehringer Ingelheim(ي بس أند كوا ن، و  Philips and(فيل

Quantum.(  متي إىل جمال برامج احلاسوب، فقد ُعومبا أن رشكة رف عهنا عىل اخلصوص أهنا تنمايكروسوفت 
تحدة  تاكر يف الوالايت ا بري من دعاوى قانون ماكحفة الا سة يف عدد  نا ية  نا نت جراء ممارساهتا ا ملأد ك ف للم حمل ف ي

ية وأورواب سب  .يكاألمر رشكةسـيكويف حني أن ذكل اكن  شأن  لا يد جتارب  ببلك تأ ، فقد بدا غري  املوضوعاهذك
سة يف أسواق برامج احلاسوبتمناسب أن  نا ياسة ا يدات  يد للمعلومات عن  فترب املصدر الو مل سـ تعقع وأشار  .ح

ية  تو بارشة مع ا تعارض  ثل أيضا إىل أن هذا األمر  صا ل مملم ية اليت دعت إىل تعزيز 23سي لتمن من جدول أعامل ا

يص ياسات اليت تدمع الرت خا ثل عن أمهل .لسـ نظمي ملموأعرب ا ند  ت أن يكون قد روعي معىن أوسع لآلراء  ع
نظور  سب  رشوع اكن مصمام معوما  تدى وجشع ادلول األعضاء عىل طلب ضامانت من األمانة أن ا ما ح مل ملن

سـهتلكني تفعني وا ملا ثل يقول إن .ملن تطرد ا ملموا تفعني هسـ ملن يأمل أن توجه ادلعوى إىل أحصاب املصلحة من ا
سـهتلكني من أجل إاتحة رشوع آراهئملوا تمت .ملم خالل الفصل القادم من ا ثل خ وا لكمته ابإلشارة إىل أن برامج ملما

ية  بو من خالل إاتحة خرباء ومعلومات وتدمع ) FSF(ناحلاسوب اجملا ساعدة الو تعدة للغاية  يسوف تكون  مل مسـ
يعاب هذه  بو وادلول األعضاء عىل ا ستالو سأةلي هامة للغايةملا  . ل ا

ثل املؤ .184 ية مموقد أشار  يا املعر فسة ادلوية لإليكولو ج ل إىل املرفق ) Knowledge Ecology International(س
تقرير املرحيل والويقة 11 ث من ا يقه خيص CDIP/6/2ل سة ابلقول إن  نا ياسة ا ية الفكرية و شأن ا تعل  ف مل سـ مللكب

بو املعين بـ  يتدى الو ية الت"من تاكر ابلرجوع إىل أرصدة ا مللكيذ قانون ماكحفة الا ح  25اذلي نظم يف " فكريةنف
توبر  يف2010كأ هر  .جن يف  سـهتلكني اليت  تدى ا سة أيضا إىل أنه عارض عدم إرشاك ا ثل املؤ ظوأشار  مل ن س ملمم

شأن  سـهتلكني  يضا من وهجات نظر ا ية، ال سـامي أن مثة  تعارض مع الطموحات األوية جلدول أعامل ا بأهنا  مل من ل فت لت

ند .هذا املوضوع ثال، ا يل ا تفعىل  سب سة من أجل ملس نا يا إىل قانون ا نوب أفر نفاذ يف  فت محةل معاجلة ا مل يقل ج
رشي ناعي ا سعرية املفرطة ألدوية العوز ا تصدي  با مل ت لل ند قانون  .اإليدز/لل متع املدين يف ات يلووظفت مجموعات ا جمل
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يل ادلواء هم من حسب  تصدي للغري و ية ا سة  نا سجا ل بغ ف تمل بارية يف ،منع يص إ ج وذكل عقب إصدار ترا هذا خ
سائل براءات األدوية سة ذات الصةل  نا متع املدين يف الربازيل شواغل ا بدل، يف حني أذكت مجموعات ا مبا ف مل  .جملل

يص حرصية  تخدام ترا شأن ا سـهتلكني عن قلقه  ية العامة وحامية ا ية ا خوأعرب عدد من مجموعات ا سـ ب مل لصح لتمن

متوين ألدو وإبرام عقود مع مموين مكوانت االايدزخاصة برباءات أدوية  ية قطع ا ية  يدال لية ا بغ ن تجني علص ملنن ا
تاملان  .العاديني شارد  يد ر سة وا يا املعرية يقول إن املؤ سة ادلوية لإليكولو ثل املؤ تطرد  سـوا ت سـ س ل س مم يسـ ل ف ج

)Richard Stallman (ية والاحتاد األور تحدة األمر يكبا إىل وزارة العدل يف الوالايت ا مل ويب العمل عىل طل
ية دم معلنع  يت  جم لصنصة ذائعة ا ياانتوم وقد شارك احتاد حامية  .لببرانمج حاسويب جماين خلدمات قواعد ا
سـهتلكني  سـهتلكني محل، والاحتاد األمرييك )Consumers Union(ملا  Consumers Federation(ملاية ا

of America( ،شأن املصلحة العامة و بحوث  بمجموعات ا ، )Public Interest Research Groups(ل
نني  يا املعرية يف العديد من الزناعات توتربط . )Public Citizen(طومعوم املوا سة ادلوية لإليكولو فاملؤ ج ل س

ية يات ا نولو يص املعلومات وا لطبمبامرسة تر ج تك يص سخ  .لخ شأن رفض ريرتوانفري تر نوأثريت شواغل أخرى  خب
شاركة من أدوية  ميغت  سة ادلوية أيضا عن  .الايدزص قلوأعربت املؤ ل رشاكت اخلاصة اليت دعهتا س شأن ا لها  ب ق

تلفة، مبا  ية  تاكر يف والايت قضا ثل رشاكت تواجه حترايت وعقوابت بهتم الا تدى  شاركة يف ا بو  خمالو ئ مت ن للم حي مل
يا نوب أفر ية و تحدة األمر يقيف ذكل الاحتاد األورويب والوالايت ا ج يك رشاكت اليت ىفو .مل ثل أحد ا ل املقابل، مل  مي

ئات ماكحفة جنحت يف هجودها بايق مع  شلك ا سة ومعلت  نا ثال لقواعد ا ية إىل ضامن الا ي الرا ب ف مل هت ت سم م
ية ا سه مع األ تاكر، وتكرر األمر  لالا ب غلنف ناعات اليت مل تعرف ح سةألصساحقة من ا نا فبدا أي نزاع مع قانون ا  .مل

ية تب ادلويل والية جدول أعامل ا يذ ا ته ابلقول إن  ثل  تمت ا منوا لكم لتملم ملك نف ياسة تخ ية الفكرية و شأن ا سـ  مللكب
ناعات تلف ا سـهتلكني ومزيدا من آراء  بغي أن يراعي آراء ا سة  نا لصا خم مل ف  .ينمل

ناين األداء  .185 بريي  ثل الاحتاد األمرييك الاليين األ لفوأشار  يت ناين األداء من أمرياك ) FILAIE(مم نانني و فابمس ا لف
نة اك يا والربتغال إىل أن معل ا با ية وإ للجالال ن سـ تاج تين رشوعات اجلارية  يدا، وأضاف أن ا حتن همام و مل الرتكزي مف

يات معززة مجلع  نولو رشيعات، وتفيض إىل  يذ ا جعىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة مضن نظم تهنض  تك لتنف بت
بدلان األقل منوا تقدمة وا بدلان ا لوإدارة احلقوق يف ا مل نظامت غري  .ل شارك ا ية مباكن أال  ملوقد اكن من األ ت مه

سب، بل فهياحل ية يف دورات تقامس املعلومات  حفكو يذها ا م رشوعات و سامهة يف تطوير ا تنفيعا من أجل ا مل مل مج
 .أيضا

بات حق املؤلف  .186 ثل رابطة  توأشار  شاركة ) Library Copyright Alliance(مكمم شارك  بو  مإىل أن الو ت ي
ية هود .لتمنفعاةل يف عدد من الربامج مضن إطار جدول أعامل ا نة جلونوه اب تصةل اب بذوةل جلعل املعلومات ا للج ا مل مل

ية  ية اب منا لتن يةملع ساعدة مللكوا ية وعددا من برامج ا ساعدة ا ياانت ا نال، مبا يف ذكل قواعد  هةل ا مل الفكرية  ن مل ب لتقمل س
ية نا بدلان ا تاحة  ية ا ما ل لل مل ثري من هذه ا. لتقن يث أن ا جلومع ذكل، التزال مثة شواغل  لك شطة ح ست أ نهود  عك

ب يديةيالو توى وتاجئ أوسع  وُع.لتقلو ا تضمن  بل  تد يف ا ُقد األمل عىل أن هذه املعلومات سوف  ت نتق حم ت لمت ظهر ملسـ
ية ية والاجامت ية اإلسا يريات يف ا ية  عيف أحدث جدول أعامل ا ن ن من تغ من تك لت هرت  .ل ثال،  ظففي جمال حق املؤلف  م

متكني نفاذ أوسع إىل املعلومات  توايت من امحلاية  لاحلاجة  ية الفكريةملسـ تطوير ا مللكخدمة  ثل عن  .ل ملموأعرب ا
ية CDIP/6/10ثلويقة ادمعه  تو يذ ا ص املربطة  ل شأن مواطن املرونة يف 35بتنفت بل  بل برانمج العمل ا ب و ملق مسـتق

ية الفكرية ثل وأضاف.مللكنظام ا رشوع ملم ا ثلون آخرون، واقرتح إضافة  يقات اليت أدىل هبا  شاطر ا م أنه  مم تعل لي
تغالل املعلومات ألغراض تقمن أجل  ية ا ية يف جمال املرونة  رشيعات الو يريات اليت طرأت عىل ا سـيمي ا بغ ن ت طتغ لل

ية ية،لتمنا ية جلدول أعامل ا من احرتاما للروح األ بات حق املؤلف نوهت  .لتصل ثل أن رابطة  توأضاف ا مكملم
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بذوةل يف برانمج العمل هذا، وأشار مرة أخرى إىل أن احلاجة ال هود ا ملاب تصدي عىل وجه جل لل زالت قامئة 
يح  بدلان األقل منوا، والعمل عىل  ية وا نا بدلان ا توايت امحلاية املفرطة حلق املؤلف يف ا تصحاخلصوص  ل ل ل ًسـ م مل

ية ملموسة تفيض إىل ت نصاحئ رش يعالوضع  ت سات تغري القوانني اليت عديل ب يف واملؤ بات واألر ساألمور يف ا شـ ملكت
هور العا ية وعرب ا مجلا  .ملتعلمي

 

ند  متدة:  من جدول األعامل6لبا يات ا تو يذ ا نظر يف برانمج العمل  ملعا ص ل  لتنفل
 

ند  .187 شأن ا نقاشات  تح الريس ا با ب ل لت ئ متدة6ف يات ا تو يذ ا نظر يف برانمج معل  ملع من جدول األعامل  ص ل  .تنفلل
ند جدول األعامل اخلاص هذاُوق نظر يف  .بدمت ست واثئق مبوجب  لودعا الريس األمانة إىل ا ثالويقة األوىل، ئ

ياCDIP/6/4أي  نولو ية الفكرية ونقل ا ج، اليت ختص ا تك   .لمللك

رشوع املعين ق .188 ُوأشارت األمانة إىل أن ا ية الفكريةمل ية وا ية اب نة ا مللكدم أول مرة إىل ا من ن لتللج ثة ملع ثا ل يف دورهتا ا ل
ته دورات سةقشـوان نادا إىل .مها الرابعة واخلا سة، تقرر ا ستففي ادلورة اخلا ية اليت أعدهتا األمانة م مس الورقة غري الر

شأهنا تفق  ثرية للجدل ا نارص غري ا رشوع ليك تعكس ا بغي مراجعة ويقة ا بأنه  مل مل لع مل ث وأضافت األمانة أهنا  .ين
رشوع املعدلةثويقسوف تقدم  يريات اجلوهرية الواردة يف مقرتح ا نة علام اب رشوع من أجل إحاطة ا مل ا تغ للج  .لمل

يري بل لتغوانطوى ا ميي عقد أوال  شاري اإل ثل كون الاجامتع الا شطة  ق األول عىل تريب املراحل أو األ م قلت ت سن
تدى  ية لطلب ادلول األعضاءالملنادلراسة وا توى  بريع ا تلسـ مل تعلق  .ف رشوح  ثاين بإدراج بعض ا يري ا تواهمت ا ل ل لتغ

يا نولو نقل ا نوعة  نارص  بق تطويرها وكذا  جنصة جديدة  لتك لم ت ع سـ ثالث، فقد ُعلتغأما ا .مب ين بإضافة دراسة ليري ا
تاكر خارج نظام الرباءات القامئ تطوير ودمع الا بحوث وا ببدائل هجود ا ل ل افة إىل ذكل، أدرج عدد من وإض .ل

يا، كوانتامل نولو نقل ا ية الفكرية ادلوية ذات الصةل  رشوع املعدل، مبا يف ذكل معايري ا ج يف ويقة ا تك لمللك ب ل مل ث
يات ذات تعراض األد بوا بدلان سـ يا من ا نولو تطوير ونقل ا بحوث وا ياانت إماكيات ا ل الصةل، وقاعدة  ل ل ن جب لتك

تطوير يف القطاعني العام  بحوث وا ياسات ا شأن  تعراض تقارير أوضاع الرباءات، ودراسة  تقدمة، وا لا ل سـ ب سـ مل
ية، نا بدلان ا تطوير يف ا بحوث وا تقدمة وتأثريها يف تعزيز قدرات ا بدلان ا مواخلاص يف ا ل ل ل ل مل شأن ل ب ونقاش 

تقدمة بدلان ا ية الفكرية يف ا يا املؤيدة  نولو ملياسات نقل ا ل للملكسـ ج ية ،لتك ياسات ا يقة معل ختص  مللك وو سـ ث
بادرات ذات الصةل ئة  .ملالفكرية وا رشوع املعدل، فقد أشري إىل أن لألمانة موظفا من ا ية ا لفأما ما خيص مزيا مل ن

ية  بغي حتويهل) P3 (3ملهنا نصف دوام  ينيعمل  يكون قادرا عىل ب شطة أخرى الاضطالعل إىل دوام اكمل  ن بأ
يا أيضاختص  نولو جنقل ا   .لتك

ية الفكرية  .189 رشوع ا سخة املعدةل  ية عن شكره لألمانة عىل ا بدلان األفر مللكوأعرب وفد أنغوال ابمس مجموعة ا مليق ن لل
يا الوارد يف الويقة  نولو ثونقل ا ج ب .CDIP/6/4لتك ية  بت اجملموعة األفر بور يق يريات اليت طرأت عىل ح لتغعض ا

سابق كام يرد يف الويقة  رشوع ا رشوع اجلديد مقارنة اب ثا ل مل ومع ذكل، أحاطت اجملموعة علام بأن  .CDIP/4/7مل
يريات مل تط َا رشوعْللتغ ية ِراعُومل ت مل معوما لك ا نة ا تني  سا ن شواغل اجملموعة كام وردت يف ادلورتني ا للج ملعل بق

ية الفك ية وا مللكاب رشوع قدما دون امللكن الوفد أعرب عن أمهل  .ريةلتمن ثري اجلدل، وكوانتملأن مييض ا أن ت اليت 
شة أوسع ويُ نا قناقش  بهتا  .عدهل ادلول األعضاء واألمانة يف مرحةل الحقةُتأن م ية عن ر غوأعربت اجملموعة األفر يق

رشوع سعى إىل تعديل ا مليف تقدمي مقرتح  تصد،ي نةل وجشعت ادلول األعضاء عىل ا يه يف ادلورة الرا هيق   .عل
بارة  يه  توعب ابلاكمل بعد ما  عوأضاف الوفد أنه مل  ن تعسـ تعاون يف جمال "ي يا وا نولو نقل ا لنصة جديدة  جل تك لم

ية الفكرية شار إلهيا" مللكا تدابري امللموسة الفضىل  .ملا تاكمةل من ا لويف هذا الصدد، مل تفلح اإلشارة إىل مجموعة  م
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ثرية للجدل وا يا يف رفع الغموضملوغري ا نا ئبوةل  ث ية أن من األفضل شطب اإلشارة  .ملق يقواقرتحت اجملموعة األفر
بارة  ية الفكرية"عإىل  تعاون يف جمال ا يا وا نولو نقل ا مللكنصة جديدة  ج تك لم ها " لل رشوع ووضع يف  حملمن ا مل

تلف ادلرا تاجئ  ية وكذا  شاورية اإل توافرة من الاجامتعات ا خماملعلومات ا ن مي ت قلمل شابيكل تدى ا لسات وا وبعد  .ملن
ية الفكرية، ت ية وا ية اب نة ا ية يف ا شات إضا ُنا مللك ف منم ن للج لتق تصديق ملع شأهنا إىل األمانة  تفق  ية ا تو للقدم ا ب مل ص ل

بو نقل  .يعلهيا وإدراهجا يف برانمج معل الو ميي املعين  شاوري اإل نظمي الاجامتع ا ية  بت اجملموعة األفر بور قلت ل ت يق بح
يا،  نولو جا شاركني مع ادلول لتك شأن مواصفات املراجعة وا شاور  مللكهنا ارتأت أنه اكن من الرضوري ا ب لت

ية اليت  .األعضاء تح بت اجملموعة أيضا ابدلراسة ا سـور يل لل شاور مع ادلول األعضاءيتجرح ها  .بت  ملوأعربت عن أ
ند  رشوع األويل الوارد يف ا سةل املعلومات يف ا بأن تقدم مراجع  مل ث من الويقة 2رة  من الفق1.2لسل

CDIP/4/7.  تدى نظمي ا نوأشارت اجملموعة إىل  توىالملت يع ا ملسـر يف ُ واقرتحت أن ي،ف جنعقد هذه احلدث يف 
تحدة ا ملوحترضه واكالت األمم ا ياجات يف هذا اجملال من عملُ نصب عىل الا تية، وذكل يف شلك مؤمتر دويل  ي حن
نولويج ونحرص  ياإلطار ا بغي أن أضافت اجملموعة و .هيافلتك ية ُتينأنه  نة ا شاط إىل ا تاجئ ذكل ا نقدم  للج ن ملعن ل

نظر فهيا، وت ية الفكرية  ية وا ُاب لل مللكمن بولت ية العامة إلدارهجا مضن برانمج معل الو يات إىل ا تو يرفع ا مجلع ص وأخريا،  .ل
منو توايت ا تلف  يات يف هذا اجملال  تو بغي أن تراعي ا لأحاطت اجملموعة علام بأنه  سـ خم ص مل  .ين

 

رشوع الوارد يف الويقة وأش .190 يك إىل أن ا ثار وفد ا مل م تصمامي حمكام عىل الرمغ من أن ُ مصCDIP/6/4ملكسـ
يا نولو شأن نقل ا بو  بق أن نظمهتا الو شطة اليت  جاخلطوة األوىل تمكن يف حفص وإدراج األ لتك ب ي سـ ورحب  .ن

يار معايري يا، إضافة إىل ا نولو نقل ا نصة جديدة  شاء  تالوفد ابقرتاح إ ل خن جل تك شاركون يف م سي للخرباء اذلين 
يات املوجودة يف هذا اجملالالمنتدى اخلرباء  رشوع، ومراجعة األد ميي يف بداية ا شاور اإل توى وا بريع ا مل ت قلسـ ل مل  .ف

سام اذل نارص األكرث  يا أحد ا نولو حوأحاط الوفد علام بأن نقل ا لع ج ية، لتك ها مضن جدول أعامل ا بغي  لتمني  يق حتقن ي
بد رشوع يف أقرب اآلجال، كام يرد ذكل يف شلكه احلايل يف الويقة للوأعرب عن دمعه  ثء يف ا  .CDIP/6/4مل

ياابن عن ا .191 توأعرب وفد ا ته األمل هد العظمي اذلي بذ لنانه  واثئق العمل، ال سـامي أن إعداد مانة من أجل للج
بق أن نوقش خالل اجامتعات  رشوع  سـا ية الفكرية عدةمل ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  2شار الوفد إىل الصفحة وأ .ملع

نون CDIP/6/4ثمن ويقة العمل  وصف موجز "ملع الواردة يف الصفحة األوىل من املرفق، يف أسفل العمود ا
ية" للمرشوع ثا نيف الفقرة ا تدابري امللموسة:"ل رشوع يربط ا لوال يزال هذا ا يا  مل نولو نقل ا نصة اجلديدة  جاب لتك ل مل

ية الفكرية، إ تعاون يف جمال ا مللكوا سابقةل شـهتا اللجان ا لذ ان شأن إماكية تأويل هذا  ".ق نوأعرب الوفد عن قلقه  ب
تخذ تدابري ملموسة جديدة بعد  بقا مث  بو أن حتمك عىل هذا األمر  بغي للو يعين أنه  ئا  بري تأويال خا تا سـ ي ط متع نل يف

بحوث أو ادلراسات ي،لإجراء بعض ا تدى اخلرباء العاملي الر شات جتري يف  نا يجة  ف أو  م نت مق توىن ومن  .ملسـع ا
شأن  بقة  ئة، اقرتح الوفد أن األفضل عدم إصدار أحاكم  تأويالت اخلا يل من احامتل هذه ا بأجل ا سـ ط ل متقل ل

توهجات يف هذه املرحةل بارة  .لا يف وذكل بوضع  يري  ياابن يف هذا الصدد إجراء  عواقرتح وفد ا تغ يفة"طفل " ظو
بح من املمكن ".تدابري ملموسة"حمل  يري  يصوهبذا ا تأويللتغ تعزيز ل حمايد ب اخلروج  لتكل اخلصائص الرضورية 

نصة ذات الصةل ية الفكرية وا تعاون يف جمال ا يد ادلويل وا يا عىل ا نولو ملنقل ا ل مللكلصع ج  .لتك

سخة املعدةل  .192 ية عن شكره للريس واألمانة عىل حتضريهام ا نوأعرب وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا لمن ئ لت

شت قرشوع اليت نو تلفةللم خم مضن ويقة حتمل أرقاما  ية  .ث ية وا ية اب نة ا مللكوخالل ادلورة الرابعة  من ن لتللج ملع
شت الويقة حتت رمق 2009الفكرية يف نومفرب  ث، نو ها ُ؛ ويف تكل املرة، قCDIP/4/7ق لدمت مجموعة من الوفود 

يضة  يقات  توجه  مسـتفنفس ا تعل رشوع األمانل مشأن   ادلول األعضاء من أجل ة املقرتح، وتقرر تقدمي طلب إىلب
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نة يف أبريل  ية  تا سة ا نظر فهيا يف ادلورة اخلا توبة  يقات  للجرفع  ل ل م لل ية  .2010مكتعل يقوقدمت وفود اجملموعة األفر
تان سـوالعرية والربازيل واب توجه،كب يعا نفس ا ها  بع بدلان أعضاء  تقةل من  ثات  بع  ل وكذا  مج سـ سـ بع لسـ يقات ،م تعل 
رشوع شأن ا مليضة  ب ية ودارت .مسـتف ية وا ية اب نة ا ية خالل دورة ا ية وغري ر شاورات ر مللك  من ن للج مس مس لتم ملع

يقات يع ا رشوع مع مراعاة  تعلالفكرية تكل، وجرى الاتفاق عىل أن األمانة سرتاجع ا مج واعرتفت مجموعة جدول  .لمل
يريات اليت وردت يف الويقة املعدةل لكهنا أشارات إىل أنه ال تزال مث ية اب ثأعامل ا تغ لمن يريات أخرىلت  .لتغة حاجة 

ية الفكرية، فإن مجموعة جدول  ية وا ية اب نة ا نص الهنايئ يف دورة ا شأن ا توصل إىل اتفاق  مللكوإذا مل  من ن للج ل ب لتي ملع
رشوع  ثرية للجدل من ا نة وغري  تصديق عىل جوانب  يع امليض قدما  نة  ملاألعامل ارتأت أن ا ي لل تط مللج مع تسـ

ها نظر يف ا،قوإطال بث ا ل عىل أن  ية الفكريةيُ ية وا ية اب نة ا ية يف ادلورة الالحقة  مللكجلوانب ا منبق ن لتللج ملع  .ملت
نصة جديدة  هوم  ياابن، ظلت مجموعة جدول األعامل غري مراتحة من  يه وفدا أنغوال وا موعىل غرار ما أشار إ مف ل ل

ية الفكرية تعاون يف جمال ا يا وا نولو مللكنقل ا ج لتك تعريف مل  .لل شلكة اليت ميكن لوأضافت اجملموعة أن ا ملحيل هذه ا
نصة نب احلديث عن  مجتاوزها  شاورات  .بتج ند حتضري ا ملوشلك ضامن أن يكون لدلول األعضاء قول أكرب  ع ي

شواغل الكربى األخرى ية أحد ا تدايت اإل لوادلراسات وا مي قلن تطاعت مجموعة جدول األعامل هبذه الطريقة  .مل سـوا
يق يف ميكن  نة عن  حتقتقدمي اقرتاحات  ك نقاشمعي شاركة أكرب يف مرحةل الحقة من ا ل  شارك  .م بغي أيضا أن  تو ين

رشوع ية الفكرية يف ا ية اب تحدة األخرى ا ملواكالت األمم ا ن مللكمل شواغل أضافت اجملموعة أن و .ملع يمكن لأحد أكرب ا
ية ية وا ية اب نة ا رشوع إىل ا توقعة يف ا شطة ا يع األ يجة  مللكيف رضورة تقدمي  منت ن للج مل مل ن لتمج ملع نظر فهيا ن لل الفكرية 

بو يات العامة من أجل إدراهجا يف برانمج معل الو شأهنا تقدهما إىل ا ية  يوإصدار تو مجلع ب موعة عن اجملومل ترض  .ص
توى، وفضلت تقدمي هذه ا يع ا تدى والاجامتع ر سـا ملن نة ليك تصدقفمل يات إىل ا للجتو ص ما عىل  ادلول األعضاء ل

با نا سـتراه  تو .م بغي أن تراعي ا صو ل يةيات يف هذا اجملين نا بدلان ا تلف ا مال أوضاع  ل ل ند  ،خم بغي أن  توال  سن تي
سجمة أو ممارسات فضىل، وإمنا  نة إىل معايري  نا بار مللج ها عتتأخذ بعني الا تكييفممارسة فضىل واحدة ميكن 

تحديد بدلان األقل منوا عىل وجه ا ية وا نا بدلان ا لوتصلح  ل ل ًلل  .م

ياك ابمس مجموعة الا .193 بو عىل 27حتاد األورويب ودوهل األعضاء بلجوأعرب وفد  ي عن شكره للريس وأمانة الو ئ
يا، ومراعاهتامحتضريه نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع املعدل  ج مقرتح ا تك لمللك ب نقاشات اليت دارت خالل اممل ل ا

ية املؤرخة  شأهنا والواردة يف الورقة غري الر تفق  نارص ا نة وكذا ا سابقة  مسادلورة ا ب مل لع للج  .2010 مارس 12ل
نة ية  يا، أحد األهداف الر نولو ياك مرة أخرى أن الاحتاد األورويب يدمع تطوير نقل ا للجوأكد وفد  سـ ئيبلج ج  .لتك

توصل إىل حل  سار ا نقاش و تحديد شلك ا برية  نطوي عىل إماكية  رشوع املعدل  لوأضاف أن مقرتح ا م ل ل ك ن ي مل
سأةللهذه  شائكةملا تجالء بعض ال تزال احلاجة قامئ، ومع ذكل .ل ا رشوع وا نارص ا سـة للعمل عىل بعض  مل ع

شودة تاجئ ا نف ا نالغموض اذلي  ن ملت بري اذلي عرفه  .ليك سن ا تطرد الوفد يقول إنه عىل الرمغ من ا لكوا تح لسـ
ياغة ادلراسات وادلراسات اإلفرادية  يت  شأن تو شواغل  رشوع، فال يزال مثة بعض ا صاجلدول الزمين  ب ل قللم

ية بحوث يف جمال ا مللكوا هال نظريية حول إجياد حلول  يا، وحتضري ويقة  نولو ل الفكرية ونقل ا ج تتك ث وأضاف الوفد  .ل
ية ذات الصةل تح توافرة من ادلراسات ا نظريية املعلومات ا بغي أن تعكس الويقة ا يلأنه  ل مل ت لث ل بب أيضا  .ين سوهذا ا لل

ُبغي أن ت ثاين من عام ين لعد هذه الويقة يف الربع ا ية، أي بعد الانهتاء2012ث تح يل من ادلراسات ا وعالوة عىل  .لل
تاكر  ططاخلت ذكل، دع تطوير ودمع الا بحوث وا هود ا نظر يف بدائل  سةل من ادلراسات  بإىل إجراء  ل ل لل جلسل

نظام القامئ للرباءات بغي أن  .لخارج ا ناب بذل هجود تصب يف نفس اجملال،  ية ا تطرد الوفد يقول إنه و ينوا ت بغ جسـ
يا أو أي مناذج أخرى عىن هذه ادلراسات ابلقضاُت نولو ساهامهتا يف نقل ا توحة و جاي اليت ختص الامنذج ا تك لملف م

شالك جهرة األدمغة كام يرد ذكل يف الويقة  ثتصدى  مل ية  .CDIP/6/8ت تح شأن ادلراسات ا يلوأعرب الوفد  ل لب
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توازنة حددت اآلاثر شديد عىل أن إعداد هذه ادلراسات تطلب مقارابت حمايدة و معن أمهل يف ا ية لت ب اإلجيا
ية، و نا بدلان ا ية عىل ا موا ل ل ئات دوية راعت لسلب نة ادلامئة و ثل ا بو  لالعمل اذلي اضطلعت به جلان الو ي للج هي م

ية تجارة العا نظمة ا يويدو و تاد وا ثل األو ملأخرى  ل ن مل نك رشوع يف شلكه  .م ته ابلقول إن ا ياك  تمت وفد  ملوا لكم بلج خ
نصة ية و تكون من مخس مراحل تدر ماملقرتح  جي يا وي نولو نقل ا ج تطوير جديدة  لتك ية ل تعاون يف جمال ا مللكا ل

يضة ،الفكرية رشوح ا بان املزيد من ا ها  نصة و هذه ا تفولو أن الوضع القانوين  شلك ملسـل ل تطل  . يمل

يه .194 ياك ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء  يقات اليت قدهما وفد  يده  يا عن تأ با فوأعرب وفد إ بلج تعل ي ن  .للسـ
ية الفكرية، وأنه خالل انعقاد ادلورة الرابعة وأضاف الوفد  يا ا نولو نقل  رشوعا جديدا  ساند بقوة  مللكأنه  ج تك ل م ي

يا لضامن فرص جديدة  نرصا ر ية، كونه  يا كجزء من جدول أعامل ا نولو ية نقل ا سـنة شدد عىل أ ع من مه ئيللج لت ج لتك
يا عرب العامل نولو جرشاكت ورش املعرفة وا لتك ن بغي وارتأى الوفد أن األم .لل نادا إىل هذه املقرتحات، وأنه  نر همم ا يت س

ساس  رشوع أو بعض أجزائه دون ا يع أجزاء ا بول  يق  نة من أجل  ناء داخل ا مليكون مثة معل  مل مج للج قب حتق
هر يف ما بعد يقات األخرى اليت قد  تظاب ها  .لتعل تلفة من املقرتح  يا إىل أن أجزاء  با تنقصوأشار وفد إ خم ن سـ

ثرية، مبا يف  ية خالل انعقاد كمعلومات  ياغة الويقة غري الر ند  ساهامت اليت قدمهتا ادلول األعضاء  مسذكل ا ث ص ع مل
نصة مادلورة اخلا تخدام  ية اب نة ا مسة  سـ ن ياملعللج نولو جنقل ا نصة ُومل خي .لتك هم ابلاكمل هدف ا ملف الوفد أنه مل  يف

يفهتا، لكن نظرا  نطوي علهيا، فإنه يرى أنه من انلإلماكياتظوو ملف اليت  شـهتا أكرثت نا قيد  وأضاف الوفد أنه  .م
بغي  نه شدد عىل أنه  رشوع،  نصة من ا نبل ابملقرتح اذلي قدمه بعض الوفود وادلاعي إىل شطب هذه ا لك ييق مل مل
نصة اعامتدا  متد عىل هذه ا رشوع ألهنا  مليف هذه احلاةل تعديل بعض الوظائف الواردة يف األجزاء األخرى من ا تعمل

با .ثويقا تصل بإعداد ويقة سـوأعرب وفد إ نة أخرى من الاقرتاح ألهنا  شأن أجزاء  ثيا عن نفس األفاكر  ت ي ب معن
هوم  .تنظريية الحقا تصار عىل ا رشوعات وعدم الا يذ ا ياغة مقرتح مفصل عن  بذ  ملفوأشار الوفد إىل أنه  ق ملنف ص تحي

ته شاط من أ شطفقط بل عىل لك  يع إعداد  .نن تطوساءل الوفد عام إذا اكنت األمانة  هذه الواثئق املفصةل؛ تسـت
ية، األمر اذلي  نادا إىل أجزاهئا ا شة املقرتحات ا نا نة من  سـهذه الواثئق سوف متكن ا يل ق لتفصللج ت م ثريا يسف كرس  ي

شـهتا واعامتدها قنا رشوع ابلقول إنه  .م نة من مقرتح ا ية وبعض اجلوانب ا شاورات اإل ملوأشار الوفد إىل ا ي مي ملعمل قل

تلفة، أم أهنا من غري الواحض ما إذا اكنت ه ية  ناطق جغرا نفذ يف  توحة أم أهنا سوف  شات  نا خمذه ا ت ق فمل م مف
شات  نا يل ا يع األمانة إاتحة تفا هان ويف  ية اخملصصة  قتجري مبوازاة أمور أخرى، وما يه املزيا مل ص تط ك ن تسـسـ ل

ية شا .قلمياإل ية من ا شات جوالت إضا نا ملوأضاف الوفد أنه من غري الواحض ما إذا اكنت هذه ا ق  أم أن وراتفمل
تعمل عىل ية األخرى إجراهئاسـاألمانة  شات اإل نا مي يف نفس الوقت عىل غرار ا ق ويف هذا الصدد، طلب  .قلمل

يح اجلدول الزمين ذلكل شاورات إلرشاك  .ضالوفد إىل األمانة تو هرت احلاجة خالل ا ملوشدد الوفد عىل أنه  ظ
بح ثل مراكز ا يا  نولو ية نقل ا لأحصاب املصلحة يف  ممعل ج رشاكت العامة واخلاصة، وأحصاب احلق، لتك لوث، وا

ياوماليك نولو تغالل ا سعى إىل ا رشاكت اليت  يا، وكذا ا نولو ج حق ا تك ج لتك سـل ت أن األمر مث إن من شأن هذا  .ل
نع القرارات  يا داخل ادلول وما يربط بذكل من  نولو نقل ا ناخ موات رضوري  شاء  صساعد عىل إ ت ل ن جي تك لم

رشيعات ياك ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاءوأعرب الوفد عن .لتوا يقات اليت قدهما وفد  يده  بلج تأ تعل   الـللي
ية27 تح شأن ادلراسات ا يل  ل تدى اخلرباء سوف و .لب رسب المنميكن شلك  تدى من ا تاجئ ا توى  تريع ا ن ن لسـ مل مل ف

بو األخرى نة أن .يإىل برامج الو بغي  للجوأشار الوفد عىل غرار وفد الربازيل إىل أنه  ثل هذه الاجامتعات ين نع  م  مت
نع القرار بو لربامج  بارشة يف تصممي الو تأثري  تاجئ من ا صوا ي ل من وأضاف الوفد أن مثة خطرا حمدقا وأشار إىل  .ل

يا نولو بارشة يف نقل ا جشاركة أحصاب املصلحة  تك لم ية ،م هذه ا نظري  بعد األاكدميي ا ية جتاوز ا لعمل وذكل  ل ل لبغ
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تأكد من أن أحصاب املصلحة مي يالوا نولو جلكون املعلومات والظروف الرضورية لضامن نقل ا وخمت الوفد  .لتك
رشوع يمي ا ند مراعاة معايري  متةل ألحصاب املصلحة  شاركة ا ية ا شديد عىل أ ملته اب ع مل مه ت تقلكم حمل  .ل

نادا إىل  .195 رشوع املعدةل ا ية عن شكره لألمانة عىل إعدادها ويقة ا تحدة األمر تأعرب وفد الوالايت ا سيك مل ث مل
تلف اقرتاحات ادلول األعضاء، وأضاف أنه دمع املقرتح  سابق و نقاشات اليت دارت خالل الاجامتع ا خما ل ل

يوب اليت  رشوع رمغ ا لعاألصيل  تهللم تحديد كتنفا يدة جملموعة من األشطة اخلاصة  تربه نقطة انطالق  ب، إذ ا ن جع
تع تخدم  ية الفكرية اليت من شأهنا أن  ياسات ذات الصةل اب لا سـ تسـ بدلان مللكل يا ورشها يف ا نولو لزيز نقل ا ن ج لتك

بدلان األقل منوا ية وا نا لا شأن  .مل ساؤالت  يقات وا تحدة سوى بعض ا بومع ذكل، مل يكن لوفد الوالايت ا ت تعل لمل ل
رشوع املعدل رشوع يف  .ملمقرتحات ا بت بأن يكون ا ملفقد أشار الوفد بداية إىل أن الويقة طا ل  املقام األولث

يةيالزتاما شامال للو ئة جمي من جدول أعامل ا يذ مجموعة ا يا و نولو سأليت نقل ا شأن  منبو  م لتب لف نف ج تتك كام رأى وفد  .ل
تعدد  رشوع  تابعة لكن الالزتام  هر احلاجة ألشطة ا رشوع، رمبا  ـي ا ندما  تحدة أنه  مالوالايت ا تظ مبنهت مل ن مل ع يمل

ياغة  .اماملراحل دون حتديد املراحل الالحقة أمر غري حكمي وهو الزتام دون إمل صواقرتح الوفد بديال يمكن يف 
ية تا لتضمن اخلطوط ا ل رشوع: "ت تاجئ هذا ا نادا إىل  تابعة ا رشوعات ا نة حتديد  ملجيوز  ن مل م به " ستللج بارة  شـأو  تع

ثرية  .ذكل تدابري امللموسة وغري ا تاكمةل من ا نصة اجلديدة ترجع إىل مجموعة  رشوع إىل أن ا يا، أشار ا ملواث ل مل مل من
ية الفكريةملللجدل، وا يا وا نولو تعاون يف جمال نقل ا تعزيز ا مللكبوةل والرضورية  ج تك لق ل بدلت يف الويقة  .ل ثوا ست

سب ما جاء يف العرض األصيل اذلي قدمه الوفد لألمانة،  ".تدابري خضمة"بعبارة " تدابري ملموسة"عبارة  حو
يد الوارد يف ا تأ يا الالزتام اب نولو رشوع نقل ا بغي ألي  كفإنه  ل جم تك لن ثات ي با بدء يف ا شأهنا  تفق  يات ا حتو مل لل ب مل ص ل

ية  تطوير أي تو يا مكقدمة  نولو ية الفكرية اليت عززت نقل ا ياسات املربطة اب شاف ا صوا ل ت سـ جتك تك لمللك ل سـ
نصة  .جوهرية بغي حرص ا نه ال  تخذ،  تدابري امللموسة اليت  شري إىل ا تلفة أن  شات ا نا ملوميكن  ل ت خمل ق نللم لك يت س

تدابري أو شطة امللموسةلاجلديدة يف ا ياابن  .ن األ شاطر مداخةل وفد ا تحدة يقول إنه  تطرد وفد الوالايت ا لوا ي مل سـ
نقطة لشأن هذه ا يريات عىل ادلراسات امخلس املقرتحة أصال وكذا  .ب رشوع  ثا، تضمن ا تغواث مل تانل  سـدرا

ية الفكروأضاف الوفد قائال .أخراين تانحمقرت ية اب ياسات ا شأن ا مللك إن ادلراسة  ن سـ ملعب بقةية ل  يف بدلان ملطا
يل  يا من  نولو نقل ا ية الفكرية اخلاصة  يا، مبا يف ذكل املعايري ادلوية  نولو تعزيز نقل ا بتلفة  ب ل ل قخم ل جل تك للملك ج تك

ية الفكرية،  تخدام مواطن املرونة يف الاتفاقات ادلوية  للملكا ل مكون مواطن املرونة راعت و . جديدعنرص فهياسـ
ية الرباءة، و"يف ادلراسة  بارية، واملامرسات هلأ يص اإل شف، والرتا ناءات احلقوق احلرصية، ورشط ا جا خ لكث سـت

سة نا ية  نا فا للم ية بقانون 2010 مارس 1وعىل غرار ما عرضه الوفد يف  ".فمل نة ادلامئة ا ن، فقد الحظ أن ا ملعللج
ية وا ية اب نة ا ها ا مللالرباءات تدرس هذه املوضوعات خاصة وأنه ال داع أن تدر منس ن لتللج والحظ  .كية الفكريةملع

بدل تطوير يف ا بحوث وا سات ا تعاون بني مؤ شأن ا لالوفد أيضا أن ادلراسات اإلفرادية  ل ل س ل بدلان ب تقدمة وا لان ا مل
نرص جديد نطوي عىل  ية  نا عا ي يا من  .مل نولو بحوث وإماكيات تطوير نقل ا ياانت ا بة لقاعدة  جواب لتك ن ل ب لنسـ

تقدمة، فإن الوفد يرى أنه ال  بدلان ا ينا مل بو إعداد قوامئ ل يا، وأنه لنإماكيات نقل القطاع اخلاص بيبغي للو جنولو لتك
نرص اجلديد بو قاعدة  .لعال ميكن للوفد أن يدمع هذا ا شاء الو بحث يف إماكية إ يواقرتح الوفد بديال ذلكل ا ن ن ل

سات اليت  سياانت تربط ابملؤ ت ية أو مراكز دتتيحب سات احلكو ثل املؤ يا  نولو نقل ا م فرصا  م ج ستك رشاكت لل لمع ا
توسطة يا قد توسع  .ملالصغرية وا نولو ئة يف جمال نقل ا نا شأن القضااي ا تطرد الوفد يقول إن ادلراسة  جوا لتك شـ ل ب سـ

بدلان األقل منوا، وطلب  ية وا نا بدلان ا يدية  شواغل ا شمل قضااي تعكس ا رشوع املعدل  ها يف ا ًنطا ل ل لل تقل ل ي ممل لق ل
شواغل ية هذه ا يحا عن ما لتو ه نظر يف وأضاف الوفد .ض سةل من ادلراسات  شأن إجراء  لل أن مثة اقرتاحا  سل ب

نظام القامئ للرباءات تاكر خارج ا تطوير ودمع الا بحوث وا هود ا لبدائل  ب ل ل ية  .جل فكام طلب الوفد معلومات إضا
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سةل،  تضمهنا هذه ا تجري دراسـهتا، وعدد ادلراسات اليت  بدائل اليت  ثل ما يه ا نرص اجلديد  سلشأن ا ت سـ ل لع لب م
توحكويف  تعاوين ا رشوع ا شأن ا رشوع اجلديد  ملفسرتبط األشطة املقرتحة مع ا ل مل ب مل ن ية  ت مللكوالامنذج القامئة عىل ا
نظامت  .(CDIP/6/6) الفكرية يات معل ا تعراض أد ته إىل القول إنه يدمع ا تام  ملوخلص الوفد يف  ب سـ لكم خ

ية مباكن ا يا، ولو أن من األ نولو شأن نقل ا لادلوية األخرى  مه ب جل تعراض يراعي ابلاكمل لتك سـتأكد من أن هذا الا
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا ثل ا بو األخرى  نالعمل اذلي اضطلعت به جلان الو للج ملعي  .م

ية ويان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول  .196 يان وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر شاطرته  بوأعرب وفد مرص عن  ب يقم
ية مبتصل يف ما الوفد رأى و .لتمنأعامل ا يا أنه لو جرسأي نولو جةل نقل ا يةلتك تقصا ئت دراسة ا يذ سـ تنف حول 

تغرقت أطول فرتة هر أن اجملموعة جمي ا نه، فإن من املمكن أن  ية حىت  يات جدول أعامل ا سـتو ي من يظص ح ، لت
متلني هاموذكل  بني  حميرجع إىل  ية :سـب سأةل تطرقت إىل صلب جدول أعامل ا منأوهلام أن ا  ورمبا اكن نقل .لتمل

ية وراء  نولويج العاملي القوة ادلافعة الر نظام ا تصدي للخلل يف ا بذوةل من أجل ا هود ا يا وا نولو سـا ل ل ئيمل تك جل ج لتك ل
يةاجدول أعامل  شأن ا بو  منلو ب توقعات املرتفعة لدلول األعضاء  .لتي نطوي عىل ا بب األول و لواثنهيام يربط اب ي لست

ها أن  بغي  ها أو  لشأن اجملموعة جمي وما اكن  ن يل شار إلهي .تتيحهب ا آنفا أاتحت ملوأضاف وفد مرص أن الوفود ا
يل تفا صمزيدا من ا ية  ،ل توى طموح أقل  مترار يف الويقة ابلطريقة اليت عدلت هبا، أو عىل  بغوأنه ميكن الا سـ مث سـ

نارص األقل إاثرة للجدل  رشوعلعإطالق تكل ا ثرية للجدل من ا ملأو غري ا الحظ الوفد عددا من   يف حنيمل
يذ بأنه CDIP/4/7ثدرج يف الويقة ُأوعىل عكس ما  . اإلداريةالقضااي تنف، أشار الربانمج اجلديد إىل برانمج 

ية18الربانمج  تحدايت العا بة ا مل مبوجب  ل تودل  .شع يد  شـكام أعرب الوفد عن ارياحه كون ا سـ يت بل
)Baechtold( بق أن قدم الربانمج رشوع1سـ، اذلي  شعر ابالرياح  وأضاف الوفد أنه.مل، هو من يقدم ا ت  سي

تاكر ونقل  سم الا تحديد إىل  متي اب رشوع  تودل الربانمج، كون الوفد يرى أن ا يد  بإن ترأس ا ق ل مل شـ ينسـ ي بل
يا مبوجب الربانمج  نولو جا ت تربط 10، و9، و8 وكذا الربامج 18وفد أيضا أن الربانمج الومع ذكل، الحظ  .1لتك

شأن توسع  بيعا هبذا املوضوع، وطلب مزيدا من ا ل يذ الربانمجمج يضطلع  بتنف من  تعلق  .سـ يوالحظ الوفد يف ما 
بة مبوجب الربانمج  تاجئ املر شري إىل ا ية أهنا  تاجئ الواردة يف الربانمج واملزيا تقابلروابط إىل ا ن ت ن لن بغي 18ل ين يف حني 

بة مبوجب الربانمج  تاجئ املر تقإدراج ا اف الوفد أن ، أض1وابإلشارة إىل الربانمج  .9 و8 وكذا الربانجمني 1لن
ية تا بة ا تاجئ املر لا ل تقن ناء عىل نظام الرباءات، مبا يف ذكل جوانب املرونة :"ل بادئ واملامرسات القانوية  بوعي أكرب اب ن مل

سائل املربطة  هر عىل ا ئة اليت  نا نة وا يح للقضااي الرا تو هم معزز ومزيد من ا نظام، و تاملوجودة يف ا مل شـ ل ه ض ل تظل ف
ته إدراج وأعرب وفد مرص ع ".ابلرباءات ية"غبن ر بادئ جدول أعامل ا مندمج أوسع   8يف الربانمج " لتمل

تحديد؛ ورأى  تايل عكس ذكل إضافة إىل ثالث الوفد لاب بغي اب ية تصب يف صلب اجملموعة جمي و لأن ا ينلعمل
بة مبوجب هذا الربانمج تقتاجئ مر بغي إدراهج9أن الربانمج أشار إىل و .ن بة أيضا  تاجئ مر نطوي عىل  ن  يتق ن  .اي

توى طموح أقل؛ وأضاف الوفد أنه ال أضاف و نه و نطلق يف  رشوع  شعر ابالرياح كون ا سـالوفد أنه  ي مل ت مبي ح سي
شأن  ياابن اذلي أعرب عن قلقه  ثل ما أاثره وفد ا شواغل اليت أعربت عهنا بعض الوفود  بشاطر بعض ا ل ل مي

نصة اجلديدة تطرد وفد مرص يقول إنه ي .ملبعض القضااي ذات الصةل اب يقات اليت أدىل هبا وفدا سـوا لتعلدمع ا
هوم املرحةل األوىل، اليت رأى الوفد أهنا غري واحضة ثل  ية  تحدة األمر يا والوالايت ا با مفإ م يك مل ن وأضاف أن أي  .سـ

شاركة يف  ية، وأن الوفود ا ية جدول أعامل ا نفس تو تصدى  رشوع آخر قد  ملدوةل عضو حرة يف تقدمي  من ص ل ي لتم

ية ية اب نة ا منا ن لتللج هاملع تحديد املرحةل األوىل أو افرتا ية الفكرية غري ملزمة  ض وا وأوحض الوفد أن هذا األمر  .بمللك
رشوع نة، وأن للك وفد احلق يف تقدمي أي  متدته ا سب ما ا ية  بادئ جدول أعامل ا مبدأ من  للج ح عمن لت م  .م
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ية امليض قدما تطلع إىل توجهيات الريس اخلاصة  يفوخلص وفد مرص إىل القول إنه  بكئ رشوع، وأنه ال ي مل يف ا
سب ما اقرتحه الريس ية  شاورات غري ر ئيعارض قراءة أوية للويقة أو إجراء  ح مس م ث  .ل

ييل أن الويقة  .197 ثورأى وفد  يات تطرق إلهيا عدد من CDIP/6/4شـ سا توازنة راعت مصاحل و سـ معوما ويقة  ح مث
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بدلان يف ادلورات األخرية  مللكا من ن للج لتل وأضاف الوفد يقول إن من املمكن الهنوض  .ملع

ييل" الكامل أن يأيت عكس املطلوب"بأي برانمج، غري أن من شأن  شـسب القول املأثور يف  والحظ وفد  .ح
ية  رشوع، وهذا أمر مؤسف كون  شأن ا تاجئ ملموسة  يل أي  نة ونصف دون  قضمرص أنه بعد ميض  مل ب ن سج تسـ

يا هممة نولو جنقل ا ية إىل درجة أنه ال يوجد َّوذكر الوفد أن ب .لتك ية مضن جدول أعامل ا نا رشوع د منرامج ا ي لتمل ميك
ية واحدة ند إىل تو يع أن  صبرانمج  يستتط رشوع املقرتح أاتح أساسا  .يسـ ييل أن ا بب، رأى وفد  ملوهذا ا شـ س لل

يات  تو تعلق اب رشوع يف ما  بل ا صسلامي  ل ي مل ت اليت ل الوفد الاقرتاحات واملقرتحاِبقَو .28 و27 و26 و25ملسـتق
تلف الوفود األخرى اليت  بة معوماأخذت اللكمة خموردت يف لكامت  ياانهتا صا بكر واكنت  ئيف وقت  ب ونظرا  .م

يكون قادرا عىل اختاذ اخلطوات الرضورية ويوجه  ته أن الريس  سأةل، أعرب الوفد عن  ية هذه ا سـأل مل ئمه ثق
رش نة املوافقة عىل ا يع ا بوع ليك  شات خالل األ نا ملا للج تط سـ ق ية تسـمل ية وا ية اب نة ا مللكوع يف دورة ا من ن لتللج ملع

ية اليت  .الفكرية اجلارية شاورات اإل شأن ا ييل عن شكره لألمانة عىل مراعاهتا شواغهل  ميوأعرب وفد  مل ب قلشـ

ية  شاورات العا بق ا ملبغي أن  مل تسـ رشوعالين يذ ا سأةل  نظر إىل  توى، وذكل اب ملريعة ا م ل نفسـ تف   .مل

تحدةو .198 يح اليت أثريت خالل ادلورات ملأشار وفد اململكة ا تو يا راعى أغلب نقاط ا رشوع املقرتح حا ض إىل أن ا ل ل مل
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا سابقة  مللكا من ن للج لتل يال  .ملع ياغة أكرث  نه من  تفصوأعرب الوفد عن ارياحه ملا عا ص ي ت

توى، يع ا تدى ر ية وادلراسات اإلفرادية اليت اقرتحت عىل ا تح سـلدلراسات ا ن يل ملل مل ييل فل لتمك واعرتف ابلعمل ا
بو به عدد من اللكن  .ياذلي جيري يف اللجان األخرى للو يحات عىل غرار ما  تو طلوفد طلب املزيد من ا ض ل

ية الفكرية تعاون يف جمال ا يا وا نولو نقل ا نصة اجلديدة  شأن ا مللكالوفود  ج لتك ل مل تعد  .لب مسـوأشار الوفد إىل أنه 
يارات  خلنظر يف بعض ا توصل إىل لتعدياملعروض لل ية ا لل هذا اجلانب من املقرتح عىل اخلصوص، وذكل  بغ

ية الفكرية اجلارية ية وا ية اب نة ا مللكطريقة تدفع األمور إىل األمام يف دورة ا من ن لتللج  .ملع

نه شدد  .199 نوي اإلدالء هبا،  يقات اليت اكن  ثري من ا ندا إىل أن وفودا أخرى تطرقت إىل ا لكوأشار وفد  يلك تعل لك
ية العمل اذلي جيري يف جلان عىل أن من األ نب ازدوا رشوع، العمل عىل  بة ألي  جية مباكن، اب جت م سـ لنمه

يه وفد الربازيلعىل غرار ماو .أخرى ها يف معل ، فل أشار إ بل د يات إىل ادلول األعضاء  تو بغي تقدمي ا جمأنه  ق صن ل ي
يا بو عوض معل ذكل تلقا ئالو رش .ي شار إىل املرحةل األوىل من ا ملوطلب الوفد أن  يقات ي تعلوع، وذكل عىل غرار 

ية ومرصوفدي  تحدة األمر يكالوالايت ا تحدة ادلاعي م عن دمعه  معرابمل ته الوالايت ا رشوع اذلي قد ملقرتح ا ممل
ته يا غإىل تعديل  نة املرحةل األوىل يف حني مل تملوأشار الوفد إىل أنه غري مراتح ابلاكمل  .ص شة ا ُنا للج درج يف ق

رشوعواقع األمر املراحل األخر متد يف ادلورة اجلارية  .ملى يف ا رشوع سوف  ته يف أن ا يعوأعرب الوفد عن  مل ثق
ية الفكرية ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  .ملع

ية، واعرتف بأنه جرت  .200 يان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ساند  يا إىل أنه  منوأشار وفد إندو ب ي لتسـ ني
رشوع نات عىل واثئق ا ملبعض ا ثري من ادلول األعضاء والحظ  .لتحسي تاب ا لكالوفد أنه عىل الرمغ من ذكل ا ن

بار نة مل تؤخذ يف عني الا يقات اليت وردت يف ادلورة األخرية  شعور بأن ا تا للج تعل عل ثري من  .ل لكوعىل غرار ا
بريا  يا اهامتما  كالوفود األخرى، أولت إندو ياملنيسـ نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع يف جمال ا جقرتح ا تك لمللك واعرتف  .مل

تعاون يف  يا وا نولو نقل ا نصة اجلديدة  تعلق اب لالوفد أن اخلالفات والغموض ال يزالان قامئني، ال سـامي ما  ل مل جي لتك
ية الفكرية،  يةحيث مللكجمال ا يا أن  .جعأعرب الوفد عن دمعه مقرتح شطب إشارهتا املر نيسـوارتأى وفد إندو
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بغي أن يؤخر، وأعرب  رشوع همم للغاية وال  ينا ية مل رشوع يف ادلورة احلا نة عىل ويقة ا لعن أمهل أن توافق ا مل ث للج
 . أو عىل األقل عىل مجموعة هممة من بعض مكوانته

يق األهداف اخملططة يف الاجامتع .201 يه إىل  سلفادور إىل أنه يدمع الريس دعام اكمال يف  حتقوأشار وفد ا سعئ وعىل  .ل
نة سابقة  يه الوفد يف ادلورة ا للجغرار ما أشار إ ل سأةل نقل ل ية اليت يولهيا  مل، فقد شدد مرة أخرى عىل األ مه

شة نا يد ا رشوع  تقدمي ا با حارا  يا، إذ رحب يف هذا الصدد تر نولو قا مل مل ب قي ج حتك وفد الوفود األخرى الوشاطر  .ل
رشوع يذ ا تأخري يف  نب املزيد من ا ته يف  سأةل هممة للغاية، وأعرب عن ر ملرأهيا أن هذه ا ل جت ب تنفمل وأضاف  .غ

نظر يف ما إذا اكن من الو يذه، والعمل بعدها عىل ا بدء يف  رشوعا أويا جيوز ا بار ذكل  لفد أنه ميكن ا ل ل م تنفت ع
رشوع تاجئ ا نادا إىل  نارص معدةل ا نارص جديدة أو  ملاملمكن إدماج  ن ع وأعرب الوفد عن أمهل أن ادلورة  .ستع

نة  ية  للجاحلا هذا من امل، وأنه يرى أن تختمت ابملوافقة عىل املقرتحسـل يقا  توصل إىل وفاق بني الوفود  لمكن ا حتق ل
هدف  . لا

يذها .202 سعى إىل  يات اليت  تو رشوع وا ية  ية ما أواله من أ ند مرة اث تنفوأكد وفد ا يل ص ل للم مه ن واكنت هذه  .ه
يات  تو صا يةيف ل تظم خالل الفرتة ،لتمنصلب جدول أعامل ا ها ا ملن إذ أعرب الوفد عن شكره إىل األمانة عىل د مع
نهالطويةل ال ييت قطعهتا الويقة حىت  شاطرته  .حث سخة اجلديدة للويقة، وعن  نانه  موأعرب الوفد أيضا عن ا ث ن للت م

توازنة إىل حد ما مالعديد من الوفود القول إن الويقة  تلف الوفود ، وأهناث شواغل اليت عرب عهنا  ست ا خم  ل عك
ية الفكرية األخرية ية وا ية اب نة ا مللكخالل دورات ا من ن لتللج يقات اليت أدلت هبا وفود وارت .ملع ند أن ا تعلأى وفد ا له ل

شرتكة  ية  بني أنه اكن مثة أر نادا إىل ردود فعل وفود أخرى،  توازنة، وا ناء و مأخرى خالل الاجامتع اكنت  ض ت تب سم
بوهل الطرح القائل الوفد أيضا أعرب و .كبرية خالل الاجامتع نة امليض قدما عىل أساس مقاربة قعن  للجإنه ميكن 

يعكس جتميعية رشوع، األمر اذلي  يذ ا بكرة و سـ  مل نف ِبكوانتتكل املتم يعق اليت  ويف هذا اإلطار،  .مجلل هبا ا
ييل القائةل إن من شأن الكامل أن يأيت عكس املطلوب بغي تذكر  .شـشاطر الوفد مالحظة وفد  ينوأضاف أنه 

تابعة، ورمبا ترتتب عهنا  ية تعقهبا  رشوع  مأن ا معل يد أنه جديدة قدمكوانت ومسائل مل تابعهتا؛  ب ترغب الوفود يف  م
وأعرب  .اكن من الرضوري اختاذ اخلطوة األوىل، واألمل معقود عىل أن تكون الانطالقة من ادلورة اجلارية

هامة جدا سأةل ا ناء من أجل امليض قدما عىل هذا طريق هذه ا تعداده إجراء حوار  لالوفد عن ا مل ب   .سـ

ئةل وا .203 يحات، إذ ذكرت أهنا مل تكن سـوسعت األمانة إىل الرد عىل األ تو بق طرهحا وإاتحة بعض ا ضلقضااي اليت  ل سـ
نة بعد ناقش أو مل توافق علهيا ا شأن بعض املقرتحات اليت مل  ها ابختاذ موقف  سمح  للجيف وضع  ت ب  توأعرب .لي

سني الويقة باهتا واقرتاحاهتا  ثاألمانة عن شكرها للوفود عىل مالحظاهتا و تح ها وشكرت أيضا الوفود ع .لطل معىل د
نه عىل األقل رشوع، أو جزء  مترار يف ا بهتا يف الا مور مل نصة اجلديدة، أوحضت ا .سـغ بة  للجواب للم نة أنه ال لنسـ

بدء  تفق يف لليوجد أي اقرتاح  يات ا تو تدابري وا نصة مادية ملموسة، غري أن تراكام أو مجموعة من ا ملالعمل  ص ل ل مب
ثقتبشأهنا  ية برمهتانبا نصة املقرتحة قد والحظت  .لعمل من هذه ا شرتاك شائعا مفاده أن ا ملاألمانة أن مثة موقفا  م

شلكة يف هذا الصدد بس ورمبا إىل شطهبا؛ ومع ذكل، ال ترى األمانة أي  متفيض إىل ا نة أيضا  .لل للجوأشارت ا
سأةل إدراج ادلول األعضاء، وإىل أنه يف حال اعامت شأن  ثري من الوفود  شواغل اليت أعرب عهنا ا مإىل ا ب د لكل

رشوع تضمن ادلول األعضاءتُسوف ف، ملا توايته  تلف  هود عىل  يبذل قصارى ا سـ لخم م والحظت األمانة أيضا  .جل
شأن قضااي عديدة، وأهنا وافقت عىل إاتحة  ثري من الوفود يرغب يف احلصول عىل املزيد من املعلومات  بأن ا لك

بب، اقرتحت .هذه املعلومات سوهذا ا ثية اإلجناز ويقة أو ت أوىل السرتاة خطو األمانةلل ية ويج تفصيلرقة 
ها ادلول األعضاء تعر تلف املراحل  يضة  تضمن مواصفات  ضرشوع  سـتف خمل ت تللم تف .مسـ بة  لواب ية، النسـ نيل املزيا ص
نة بل هناية دورة ا يل املطلوبة  تفا ية اب للجوافقت األمانة عىل إعادة تقدمي املزيا ص ل تصل  .قن يوارتأت األمانة، فامي 
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شاورات العام تلف ملاب تفادة من جتارب  ية الا ناطق من العامل  تلف ا ية يف  شاورات إ خمة، أن جتري  سـ بغ مل خم مي قلم

ته، وميكن إرشاك  .األقالمي نا يل بعد، إال أنه من املمكن فعل ذكل و ها مل يصمم اب شـويف حني أن  قتفص مل شلك
كن إرشاك هؤالء إذن خالل ومي . ادلول األعضاءةأحصاب املصلحة اذلين اقرتحهتم الوفود بعد احلصول عىل موافق

ست جمرد أقوال ية  تأكد من أن ا ية ا ية، وذكل  يلك ا لعمل ل بغ وأشارت األمانة إىل أهنا انضمت إىل املائدة  .للعمل
توجه املوحد  تديرة ألن الاقرتاح صدر عن مجموعة ا لا ية )Like-Minded Group(ملسـ مس، وتضمن ورقة غري ر

ثري للجدل رشوع من شأهنا أن تفيض وارتأت األما .مكون ذكل غري  ملنة أيضا أن اإلشارة إىل املرحةل األوىل من ا
رشوع بت من ا هم، وأنه ال رضر إن  ملإىل سوء  شط ية اليت .ف شاورات غري الر مسوهذه اإلشارات تربت عن ا مل  ت

نة يقة أن ُأ وللجعقدت خالل ادلورة األخرية  تعكس  حقدرجت فهيا  رشوع نطاق ل تأكد من حمدودملمقرتح ا ي، و
يع إضافة نارصتسـتطأن ادلول األعضاء  رشوع يف مرحةل الحقةع  وإضافة إىل ذكل ويف حال  .مل أخرى إىل ا

ية سوف ت نة ترتتب عن هذه ا يات أو تدابري  نة ذكل، فإن أي تو ُبت ا لعمل ص للج قدم إىل نظر ادلول ممكطل
بو بل إدراهجا يف برانمج معل الو ياألعضاء  متت األمانة ردودها ابإلشار .ق بحوث "ة إىل ادلراسة حول ختوا لا

ية بديةل وهجود ا منا ب" لتل ْاليت مل  توجه املوحدُدي ندما اقرتحهتا مجموعة ا ل أهنا أاثرت أي جدل  ية مماثةل  .ع معلوتوجد 
ياق بو يف هذا ا ية تعكس العمل اذلي اضطلعت به الو نظمة الصحة العا سـيف  ي لمل وأشارت األمانة يف ردها عىل  .م

ية الطلب اذلي قدمه وفد  شأن طلب اجملموعة األفر صيجرياي للحصول عىل رد  ب نب يقن يدة  تجياغة واحضة  تبع
بس إال نة ترى للا نصة املقرتحة، وأوحضت أن ا ياق ا بس يف  بق أن أشارت إىل ا للج أن هذه اجملموعة  مل سـ للسـ

بغي شطهبا بعد احلصول عىل موافق نصة غري رضورية و بدو، أن اإلشارات إىل ا ينمعوما، عىل ما  مل نة ي للجة ا
 .ابلاكمل عىل ذكل

ية الفكرية ونقل  .204 شأن ا رشوع  يدة للغاية حول مقرتح ا بادل لوهجات نظر  مللكوالحظ الريس أنه اكن مثة  مف بئ مل ت
يا نولو جا رشوع، وهذا  .لتك ية الفكرية نظرت يف ا ية وا ية اب نة ا ية  تا ملوأضاف أن ثالث دورات  من ن للج ل مللكت لت ملع م

ية اليت تولهيا ادل رشوعمهيعكس األ يد امليض  .ملول األعضاء ا رشوع، الحظ الريس أن من ا ية ا ملفونظرا أل ئ مل مه
يذه رشوع .لتنفقدما  نة ختص مقرتح ا متع الاجامتع القرتاحات  ملوا معي تاجسـ زيد  إىل محت، وأشارت الوفود إىل أهنا 

شأنه بل اختاذ قرار  نظر يف هذه الاقرتاحات  بمن الوقت  متة هبذا ئواقرتح الريس أن يعقد بعض .قلل مله الوفود ا

رشوع القامئ، كام  ياق ا تعديل هذه يف  تصدي القرتاحات ا يف ميكن ا ية ملعرفة  شاورات غري ر ملاملوضوع  سـ ل ل ك مس م
ند الرضورة شاورات  يق هذه ا ععرض خدمات وفده  مل متة أئوارتأى الريس  .لتنسـ بت الوفود ا ملهنه يف حال ر غ

ب ناءة، فإنه  ية ا شاركة يف هذه ا يصا ب لعمل سـمل هامة هذهل رشوع ا تصديق عىل ويقة ا هل ا لح من ا ملس ث ل هر  .ل ظوملا 
سة الويقة  شات  نا ثأن األعضاء قد وافقوا عىل هذا الاقرتاح، رفع الريس  جل ق م باح امجلعة CDIP/6/4ئ ص إىل 

ند  نظر يف ا بأو مبجرد الانهتاء من ا   . من جدول األعامل6لل

رشوع ورد عىل م .205 ملوأشار وفد الربازيل إىل ويقة ا شات اذلي قدمه الريسث نا ئلخص ا ق وارتأى الوفد أنه من  .مل
با، وذكل  نا متكن الوفود من تعديل ما يرونه  شاوات ليك  شاشة خالل ا يد وضع نص الويقة عىل ا سـا مل ل مث يملف

رشوع إىل األمامرضبغ  .مل دفع ا

ند .206 ية اليت اقرتهحا، و شاورات غري الر بغي امليض قدما يف ا عورد الريس يقول إنه  مس مل ن العمل عىل إجياد   الرضورةيئ
نص شأن ا شاور  ناسب  لوقت  ب للت رشوع  .م ملمث دعا األمانة إىل تقدمي ويقة ا  . CDIP/6/5ث

رشوع  .207 ملوقدمت األمانة ويقة ا شأن CDIP/6/5ث وأشارت إىل أنه خالل دورهتا " الرباءات واملكل العام"ب 
ية الفكرية يف ا ية وا ية اب نة ا سة، نظرت ا مللكاخلا من ن للج لتم شأن ملع برشوع  ية الفكرية واملكل العام"مل الوارد " مللكا

نارص ختص َّعدُوتقرر أن ت .CDIP/4/3ثيف الويقة  تصدى بني مجةل أمور إىل ثالثة  رشوع قرار  ع األمانة  ي م
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تجارية يف : الرباءات واملكل العام يا، تأثري بعض املامرسات ا نفاذ؛ واث هل ا هام ملكل عام ثري و لأوها، ادلور ا ن ل س ل ل
شأن املكل العامجم بو  شطة الو ثا، إماكية حتديد شلك موحد أل بال الرباءات واملكل العام؛ واث ي ن ن وأشار الوفد  .ل

رشوع  شأن الرباءات واملكل العام اليت أجريت مبوجب ا تاجئ ادلراسة  رشوع  بغي أن يمكل ا ملإىل أنه  ب ن مل ين
DA_16_20_01. تني رشوع املقرتح مر حلوقد تضمن ا توى األصغر لأوها جتري خ: مل ها دراسة عىل ا ملسـال ل

رشاكت يف هذا اجملال لشأن الرباءات واملكل العام، وتأثري ممارسات بعض ا تضمن ادلراسة دراسات إفرادية تو .ب
ية تقصا ثال إىل دراسات ا يل ا ند عىل  ية  يل جتر ئوحتا سـ مل بل ت سب س تاجئ ادلراسة  .تي ية ومبراعاة  ثا نوخالل املرحةل ا ن ل

نظر يف بشأن الرباءات واملكل شار إلهيا آنفا مبوجب املرحةل األوىل، ميكن لدلول األعضاء ا ل العام وادلراسة ا مل
ية دمع املكل العام  شطة، وذكل  شطة حتديد شلك موحد لأل بغالقضااي املربطة ابلرباءات واملكل العام مضن أ ن ن ت

نظمي اجامتع أو مؤمتر لفريق خرباء .دعام قواي عنون ابلرباءات واملكل العام خالل يُ توعالوة عىل ذكل، اقرتح الوفد 
ها أشار إىل  بعد الانهتاء من ادلراسات، و2013الربع األول من عام  تا جئأن هذا احلدث سوف يطور  ن

تعزيز حتديد شلك األشطة ذات الصةل ابلرباءات دعام ملكل عام قوي يف ادلول  شف أفاكرا واقرتاحات  نو ل يسـتك
بو تاجات ادلراسة وهذا احلدث أن تقرر املزيد وميكن لدلول األ .ياألعضاء يف الو تاجئ وا نادا إىل  نعضاء ا تت سـس ن

ية يات جدول أعامل ا يذ تو منمن األشطة دعام  ص لتن  .لتنف

يه  .208 رشوع اكن واعدا وأعرب عن أمهل أن توافق  ية إىل أن ا علوأشار وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا مل لتمن

، CDIP/4/3 Revن قد مكلت األشطة الواردة يف مكون الرباءة CDIP/6/5ثوالحظ أن الويقة  .تكل ادلورة
سابقة نة يف دورهتا ا يه ا لاذلي صدقت  للج تعرض نظام  .عل سـويف حني أن الويقة األخرى اقرتحت دراسات  تث

يال عىل  توى األكرب ويقة تقرتح  نفاذ، إال أنه ال توجد عىل ا هل ا ته مبكل عام ثري و حتلالرباءات وعال ث سـ ملل س ق
ية ملسـا تو يذ ا شأن  صتوى األصغر يدمج مقرتحا ملموسا  ل ية اليت نصت عىل أنه 20تنفب لتمن من جدول أعامل ا

بو  يبغي للو تني يف ادلول "ين ية الفكرية وادلامعة ملكل عام  شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب مالهنوض بأ مللك ت ن
بو ية بعض ا ".ياألعضاء يف الو سخة لتمنوقدمت مجموعة جدول أعامل ا نيقات والاقرتاحات احملددة تدمج يف ا لتعل ل

شأن الرباءات واملكل العام يف اجلزء اخلاص  .املعدةل لدلراسة توى األصغر  بأوها، ميكن إدراج ادلراسة عىل ا ملسـ ل
ها تأثري سليب عىل املكل العام تجارية اليت  ناحجة يف احلد من املامرسات ا ية ا لابملامرسات الو ل ل بغي  .طن يا،  ينواث ن

ية تعزيز  ية الفكرية، وذكل  ية وا ية اب نة ا رشوعات  شطة ا تاجات أ تاجئ وا شأن  بغإاتحة تقرير  من ن للج مل ن ن مللكب لتن ملع سـت
ية  تو نص عىل ذكل ا ية الفكرية واملكل العام، كام  شطة وضع املعايري ذات الصةل اب صأ ل ت وأضافت  .20مللكن

ناقش األشطة اإلضا ناجملموعة تقول إن ادلول األعضاء سوف  ية، الاضطالعفية اليت ميكن ت تو يذا  ص هبا  لل تنف
شطة وضع املعايري يف هذا اجملال ناقش أيضا أي أ نوسوف   .ت

رشوع، األمر اذلي  .209 ياغهتا ويقة ا نانه لألمانة عىل  يا عن ا ملوأعرب وفد بو ث ص مت مكل مكون الرباءة الوارد يف أيفل
سابقة  ية الفكرية يف املكل العام خالل ادلورة ا لويقة ا ية الفكريةمللكث ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج أن الوفد وأضاف  .ملع

يا عىل اخلصوص ية معوما وبو نا بدلان ا ثري من ا شواغل اليت أاثرها ا ثري من ا يفالويقة تصدت  م لك لللك ل ل ل واقرتح  .ث
بغي أن  رشوع  ته، وذكل بدءا بوصف موجز  رشوع وفعا يفة تعزيزا لوضوح ا تعديالت ا نالوفد بعض ا يلطف للم ي مل لل

نفاذ إىل املعرفة ي نفاذ يف تعزيز ا هل ا يضطلع به مكل عام ثري و هام اذلي  يل ادلور ا سعى إىل  لرشح أنه  ل سـ حتل سي ل
يا نولو جونقل ا بو تريم  .لتك ها الو تعر شطة وضع املعايري اليت  ية مباكن اإلشارة إىل أن أ يا، من األ يواث سـ ن مه ضن ست

ته رشوع، لكن ميكهنوسعت هذه الاقرتاحات. يإىل تعزيز املكل العام وحام يح الوصف املوجز  للم إىل تو  أن اض
سني تكل األجزاء ذات الصةلت حتيد يف  ثجلزء الرييس للويقة ابف ية  .ئ با يا أن الرتمجة اإل ثا، أوحض وفد بو نواث سـ ليفل

تايل نحو ا رشوع اعرتاها بعض اخلطأ إذ اكن من الرضوري أن تكون عىل ا لللوصف املوجز من ا ل تأثري بعض " :مل
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تجارية يف جمال الرباءاتاملامر واقرتح الوفد أيضا أن تكون  .املكل العام" عىل"املكل العام عوض " يف ""لسات ا
نص مضن  لياغة ا بة"ص تاجئ املر تقا بغي إاتحة " لن شار إىل أنه  نيث  يح إىل آخر امجلةل، وأن تكون " وعي أكرب"ي

تايل نحو ا لعىل ا نفاذإدراك أوسع " :ل هل ا لمبكل عام شاسع وثري و متع، مبا يف ذكل جوانب املرونة س للمج وبفائدته 

نظام بغي أن يكون هدف هذه " لاملوجودة يف ا نفاذ  هل ا ية مكل عام ثري و يل أ نألن الوفد يرى أن  يس ل مه حتل
ية و بةأن لعملا تاجئ املر تقيدرج يف قامئة ا  .لن

شأن الاقرتاح يف و .210 شواغل  ية عن عدد من ا تحدة األمر بوأعرب وفد الوالايت ا ل رشوع ادلاعي إىل يكمل مليقة ا ث
تجارية يف جمال الرباءات واملكل العام يل عىل تأثري بعض املامرسات ا لإجراء  وأضاف الوفد أنه يف حني  .حتل

يا  نولو تحديد ا ها  تغال تخصص األصيل عىل معلومات الوضع القانوين اليت ميكن ا رشوع ا جانصب ا تك لل ل سـ مل مل
ية، بدت أهداف اخلارجة عن نطاق حامية الرباءات، ودراسة  يدة و رش مبعلومات  معلند إىل الوقائع  مفب تت تس

ية غري واحضة يقاته ا ته و رشوع الراهن، و لعملا ب ي تطمل تجارية"كام مل حيدد بوضوح  .مهنج الوارد " لبعض املامرسات ا
رشوع رشوع .مليف مواصفات ا بب، مل حتدد بوضوح مواصفات املراجعة يف ويقة ا ملوهذا ا ث س وطلب وفد  .لل

ته ويفالوال يجري درا شأن ما  تحدة إىل األمانة املزيد من املعلومات  كايت ا سـ سـ ب بل أن ي،مل  هدمععرب عن ق 
رشوع يا .ملا يحا  تاج  ته ابإلشارة عىل األمانة أن الويقة  تمت الوفد مدا نوا تصح حت ث تقخل ند 2ففي الفقرة  .خ  1.2لب من ا

ية نة ا شات خالل ادلورة الرابعة  نا شري إىل ا ناليت  للج ق مل ية الفكرية، أشارت الويقة إىل أن ملعت ية وا ث اب مللكمن وفد "لت
ية ابلرباءات  نة ا ية أشار إىل أن ا تحدة األمر نالوالايت ا للج ملعمل األفضل دلراسة ممارسات الرباءة، واقرتح يه يك
توهجات بعد الانهتاء من دراسة الرباء يضا اب لاهامتما واسعا و ياق اتمسـتف رشوع سـيف   .DA_16_20_01مل ا

تقرير وأضا يضة بعد الانهتاء من ادلراسة، كام يعكس ا توهجات مراعاة واسعة و لف الوفد أنه يدمع مراعاة ا مسـتفل
 أدىل عندماوالحظ الوفد أنه  ".CDIP/4/14ث من الويقة 431 من الفقرة 124، والصفحة CDIP/4الهنايئ 

شري يان إمنا اكن  يبذكل ا شلب نطاق  ب إىل دراسة ا دراسة لجملاورة يف املكل العام، ويس ن حق املؤلف واحلقوق األ
بقا ذلكل، طلب الوفد إىل األمانة تعدي .املكل العامو اتالرباء بارة لطو شطب ا رشوع  يان ويقة ا لع  ب مل ث واقرتح "ب

رشوع  توهجات بعد الانهتاء من دراسة الرباءة مبوجب ا يضة  ملمراعاة واسعة و لل  ".DA_16_20_01مسـتف

شأ .211 ياابن عن قلقه  بوأعرب وفد ا نه يف ل رشوع اخلاص بدراسة الرباءات واملكل العام، عىل غرار ما أعرب  عن ا مل
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكدورات سابقة  من ن لتللج رشوع دون  .ملع يف ا توسع سريفع تاك ملوالحظ الوفد أن هذا ا ل ل

بدو أن ت ُبب وأن من األفضل عىل ما  ي ئة املؤهةل إلس ية ابلرباءات، ا نة ا يعىن ا ن هللج دارة نظام الرباءات، هبذا لملع
 .اجلزء من ادلراسة

متر  .212 سني ا سامه يف ا شأن الرباءات واملكل العام أن  رشوع  يا إىل أن من شأن ويقة ا با ملسـوأشار وفد إ تح ت ب مل ث ن لسـ
ئةل الرباءات  .للعالقة بني اجملالني املذكورين والرباءات واملكل العام سـوتطرق الوفد إىل قضااي ادلراسات وأ

ية بقانون الرباءاتوأحصاهبا و نة ادلامئة ا ها ا تاج أيضا إىل أن  نرأى أهنا  للج ملعحت ثري من  .حتلل لكوعىل رمغ أن ا
رشوع اكن أوسع من  نوان ويقة ا نة، إال أن  ها أثر يف ممارسات  رشوع اكن  هذا ا ملاألشطة املقرتحة  ث ع ي مل معن ل ل

تجارية و .ناألشطة املقرتحة توازنلمث إن العالقات بني بعض املامرسات ا لوهذا  .مجهوما عىل املكل العام أمر غري 
توى األصغر، واملؤمتر،  بب، أعرب الوفد عن أمهل أن األشطة املقرتحة، ال سـامي ادلراسات، ودراسة ا سـا ملن لس

ها تعرا ند ا ضسوف تراعي هذه األمور  سـ يقات ادلول األعضاء القائةل إن  .ع شاطرته  تعلوأعرب الوفد أيضا عن  م
تاجات امل شطة وضع املعايريسـتنبعض ا نقاشات من  .نؤمتر سوف تفيض إىل أ يات وا تو لفقد يكون مثة بعض ا ص ل

ية الرضورية يف هذا  تا تعراض اخلطوات ا شطة وضع املعايري، وأن ا سم أمره يف أ لنوع آخر مل  ل سـ ن يدانحي بغي ملا ين 
يه تصديق  بل ا ته  بو ويقدم إىل ادلول األعضاء ملرا علأن يدمج برامج الو ل جع  . قي
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تحدة واعرت .213 هور إلهيا بأن ملف وفد اململكة ا مجلسأةل ضامن توازن بني نظام الرباءات وحقوق أحصاهبا ونفاذ ا م
نقاش رشوع يفلكن الوفد رأى  .للموضوع هام  يجة ا رشوع قد يكون أكرث وضوحا بعد اإلبالغ  مل املقابل أن ا بنتمل

ية الفكرية يف املكل العام  مللكشأن ا تقارير  .CDIP/4/3ث يف الويقة الواردةب نادا إىل ا لوالحظ أيضا إىل أنه ا ست
شأن  يح، وأن مثة دراسة  سري يف الطريق ا رشوع  ية املقدمة خالل ادلورة أن مكون براءة ا باملر لصح ي مل حل

ناير  ـي يف  يالرباءات واملكل العام سوف  بق عىل ادلراسة .2011تنهت وأشار  .مسـومل يرغب الوفد إصدار حمك 
ية  ية الفكرية نفس العمل اذلي اضطلعت به أنإىل نالوفد مرة اث ية وا ية اب نة ا يد ا بغي أن  مللكه ال  منن ن للج لتتع ملع ي

شطة وضع املعايري كام اقرتح ذكل يف املرحةل  ُجلان أخرى، ال سـامي أي أ رشوع، والعمل 2ن  املقابل عىل يفمل من ا
ية بقانون الرباءات نة ادلامئة ا شطة يف ا نأن تظل هذه األ للج  .ملعن

سابقة وأشار  .214 شت لفرتة طويةل خالل ادلورات ا يات اليت نو تو برية عىل ا ية  ند إىل أنه يعلق أ لوفد ا ق ص ل ك مه له
ية الفكرية ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج تني  .ملع تو يوأضاف أن ا ية ألهنام 20 و16صل ثالن صلب جدول أعامل ا من  لتمي

سـ تفعني وا يان إىل وضع توزان بني أحصاب احلق من هجة، وا ملير ملن ورأى الوفد أن  .هتلكني من هجة أخرىم
شجع لكن الطريق ال تزال طويةل نة  مالعمل اذلي أجنزته ا رشوع  .للج للجنة جلزء واحد املعروض عىل املوتصدى ا

ية  تو صفقط من ا ية عىل حتديد 20ل ساعد لك دوةل من ادلول األعضاء ا توجهيات اليت  ن، أي إماكية إعداد ا ت ل ملعن
ثاين فقط  .نكل العام وفقا ألنظمهتا القانويةاملواد اليت آلت إىل امل نصف ا لغري أن الوفد الحظ أن هذا اجلزء هو ا ل

ية  تو صمن ا يات  .20ل تو رشوع ترجع يف واقع األمر إىل ا صفاإلشارات إىل وضع املعايري الواردة يف مقرتح ا ل مل
ية  .نفسها تو صفقد نصت ا ند و:" عىل16ل بار  عأخذ حامية املكل العام بعني الا ياق عت سـضع القواعد واملعايري يف 
بو ية  ".يالو تو يف ا صكام  ل ية الفكرية وادلامعة ملكل :"20تض شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب مللكالهنوض بأ ت ن

بو تني يف ادلول األعضاء يف الو يعام  بس يف  ".م تقاده أنه ال يوجد أي  ند عن ا بب، أعرب وفد ا لوهذا ا س عل له ل
تنيهاتني  تو يا تنيصل نفذهاملل ا يف  شة  نا نة سوى  تاج ا بق أن صدقت علهيام ادلول األعضاء، وال  ت  ك ق للج حت  .مسـ

يريات تقرتهحا وفود أخرى،  شة أي  نا لوأشار الوفد إىل أنه يرحب  تغ ق رشوع املقرتح كام هومب ملنه يدمع ا وكذا  ،ك
يحات كام طلب ذكل بعض الوفود تو ضإاتحة بعض ا بة للجدول الزمين رأى و .ل لالوفد اب رشوع أنه نسـل مليذ ا تنف

يذ ادلراسة اجلديدة يف الفصل األول من عام  شة  نا نفبغي  م تن ق نة2011ي تظار الانهتاء من ادلراسة الرا ه، دون ا  .ن
تالفات الوأعرب  رشوعني ألن مثة يف واقع األمر ا بارشة بني هذين ا تقاده أيضا أنه ال توجد عالقة  خوفد عن ا ملم ع

تني من هجة سـبرية بني نطايق ادلرا توى األكرب للرباءات يف املكل ك يل عىل ا تح ية اب نة ا سـ وادلراسة الرا ل ل ن مله ملع
تلف متاما وال ترتابط يف  .العام رشوع  سـهيام، فإن اجملاالت اليت يريم إلهيا ا تني  تو بة  ختوأضاف أنه اب مل نف ي لل صسـ لن

يهنا إطالقا تظار الانهتاء م .بما  رشوع دون ا نفذ ا بب ذكل أن  نواقرتح الوفد  مل ُي رشوع الراهنبس  .ملن ا

رشوع  .215 ية، وأكد مرة أخرى أن  يان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا موأعرب وفد كواب عن دمعه  من لتب

يا نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا بة لكواب، وذكل عىل غرار  يوي اب جالرباءات يف املكل العام همم و تك مللك لح م  .لنسـ

شأن املامر .216 يل هذه بوأشارت األمانة إىل املداخةل  تجارية وانعدام الوضوح يف مواصفات املراجعة وتفا صسات ا ل
ُوذكرت األمانة أنه ات .املامرسات شأن مصطلح ّ ية " ممارسات جتارية"بفق  ية اب نة ا سابقة  منيف ادلورة ا ن للج لتل ملع

نة يف الويقة اليت عرضهتا عىل ثالني عن ممارسات جتارية  ية الفكرية، وأن األمانة أعطت  ثوا ممك م نةمللك  .للج ا
شجع  تقد أهنا ممارسات  تجارية وأهنا  شاف وحتديد املامرسات ا توأضافت األمانة أن ادلراسة تريم إىل ا تع ل سـتك

ثريا عىل مكل عام قوي شجع  كعىل املكل العام ولو أن مثة ممارسات ال  والحظت األمانة أن هذه املامرسات مل  .ت
ية قامئة ألن أحد أهداف ادلراسة اكن يرأي درج يف ُت يا  يغة فضفاضة  تخدمت  بغيم إىل حتديدها، فا ص نسبسـ

 .إدراج هذا اجلانب يف ادلراسة
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يويةشاروأ .217 نغالديش ابمس اجملموعة اآل سـ وفد  ية أن اجملموعة تويل اه إىلب  وأن اجملموعة لتمنامتما ابلغا جلدول أعامل ا
يق  ية إىل  هود الرا تني يف صلب ا تو تقادها أن هاتني ا حتقأعربت عن ا م جل ي ل شود بني أحصاب احلق صع توازن ا نا ملل

هور األوسع شخيص ومصاحل ا تفعني، وبني الرحب ا مجلوا ل يع جوانب هاتني  .ملن بكر  يذ  تطلع الوفد إىل  يه،  مجلو ي معل تنف
تني تو يا تطرق إال جزيا إىل  .صل شأن املكل العام حمدود للغاية وال  رشوع الراهن  ئوالحظ الوفد أن نطاق ا ي ب مل
ية  تو صا شأن اجلو20ل بحت مضن املكل العامب  ية ملعلومات الرباءات وحتديد تكل اليت أ يا صانب ا ن ورحب  .لب

ته األمانةمليضا ابأ هام  ،مرشوع املقرتح اذلي قد يث نطاق  نني من  با نفصلني و رشوعني  معلوأشار إىل أن ا ح يم ت ممل
تني  تو يوجانيب ا ية20 و16صل ب .لتمن من جدول أعامل ا بب، ارتأى الوفد أنه  نوهذا ا س يل رشوع املقرتح ل يذ ا ملغي  تنف

نه يا دون الاتظار الانهتاء  محا ن  .ل

للجوالحظ الريس أن ا .218 ثري من الوفود ئ متعت إىل ا لكنة ا تهُيسـ رشوع املقرتح، لكن غبعرب عن ر مل يف امليض قدما اب
توصل إىل اتفاق .بعض الوفود أعرب عن حتفظاته يف هذا الصدد تلف الوفود  تح الريس حوارا مع  للوسوف  خم ئ  يف

سقي اجملموعة يف هذا الصدد شاور مع  نشأن امليض قدما و ت مب با والرجوع  .ي بغي وضع املقرتح جا بب  نوهذا ا ن س يل ل
ية شاورات غري الر يه بعد جوةل ا مسإ مل رشوع الويقة بعد ذكل ئاقرتح الريس و .ل شأن  شات  نا ثتح  م ب ق م ف

CDIP/6/6 توحة والامنذج القامئة عىل ا" حول تعاوية ا رشوعات ا ملفا ن ل رشوع "مللكية الفكريةمل م، وهو مقرتح 
ته األمانة وط ُجديد قد ية م تو يا مع ا صور  ل ية36متشـ ثوطلب الريس إىل األمانة تقدمي ويقة  .لتمن من جدول أعامل ا ئ

رشوع  .ملا

رشوع الوارد يف الويقة  .219 توى مقرتح ا ياق و ثوتصدت األمانة  مل حم نوانه CDIP/6/6للسـ شأن "ع و برشوع  م
تعاوية ا رشوعات ا نا ل ية الفكريةمل مللكتوحة والامنذج القامئة عىل ا رشوع إىل اجملموعة دال من  ".ملف ند ا ملوا ست

ية  تو صا ية، وُع36ل سمى لتمن من جدول أعامل ا يل "يين مبا  توحة من  رشوعات ا شأن ا تجارب  ببادل ا مل ب ل قت ملف
ية الفكرية رشي ومناذج ا مللكرشوع اجملني ا ب بارة وانطوت اخلطوة األوىل عىل إاتحة تع ".لم تاكر تعاوين "عريف  با

نجي  ".مفتوح شاء إ ناحض العكيس للمعرفة عرب  ناحض وا توح بأنه ا تعاوين ا تاكر ا سفوميكن تعريف الا غملف ت ت ل لب ل
بو يفصل  هاميالو متع عن  حميطأو ا رسعة، ومن  .جمل تحول  نولويج ا تطرد الريس يقول إنه يف عرص الواقع ا بوا مل تكسـ لئ

تاكر ما خي ُأجل ا يارج العامل منب نا نافس الزتاما د بدأ ا بغي الالزتام  نة عىل اخلصوص، فإنه  ته الرا يك أز ن مم يي ت مب  .له
بدةل ياته ا رشاف حا سب، بل اب يا  سـهتلكون حا تصدي ملا يفضهل ا تعلق اب تهذا األمر ال  ت حف ل مل ل ملي ج وميكن  .سف

تاح واملرونة وتال ثق من الا تاكرات جذرية  نافيس من خالل ا بق ا نفاحلفاظ عىل ا تنب ب ت لسـ تاكرل باكت الا بحق   .شـ
يطروا عىل نزعهتم إىل حت تكرون أن  تطاع ا سـورأى الريس أنه لو ا ب يسـ مل يائ تاكراهتم  يع جوانب ا حملديد  ب ، مج

سمح لوجدوا تدرجيي يف وقت ال  تاكر ا تخطى الا شاف أماكن واعدة  هم يف موقع ميكهنم من ا ت هؤالء أ ل ب ت سـتك نفس
يا بإجراء  تج القصرية حا ياة ا ليه دورة  ملن ح تا طويالف تاج و يدية اليت  تطوير ا بحث وا قيات ا حت تقل ل ل يه،  .لمعل علو

توح"يصبح  تعاوين ا تاكر ا ملفالا ل سامهون " ب يفني  ناءة لفاعلني  سامهة ا ية جديدة قامئة عىل ا يحمور اسرتا حص ب مل ليج ت
تاكر بيف رسيع وترية الا ية  .ت تو يات أخرى، إضافة إىل ا متت تو صوا ل ص  سـامي ، ابدلراسات ذات الصةل، ال36ه

تان  تو يا شأن الرباءات واملكل العام20 و16صل تني يف العرض  .ب  تو شة هاتني ا نا يوأضاف الريس أنه جرت  ل صق م ئ
سابق للويقة  ثا نة ،CDIP/6/5ل ية الرا تو ها مع ا بغي مراعاة ترا هو ص ل بط تحدي  .ين نطوي ا لو رشوع الاكمن يف ي ملا

تعاوي رشوعات ا شأن ا تجارب  بادل ا ناحلايل عىل جعل  ل مل ب ل يدة ت ية الفكرية  توحة والامنذج القامئة عىل ا مفة ا مللك ملف
يةبغية  نا بدلان ا تاكر احمليل معوما، ال سـامي يف ا متعزيز قدرات الا ل ل تاج ألن  .ب رشوع  حيوأوحض الريس أن ا مل ئ

نظامت أخرى،  ية، وكذا العمل اذلي اضطلعت به  توافرة يف األوساط األاكد ناجه ا مند إىل العمل وا ميت مل مل يس
توحملوا تعاوين ا تاكر ا ية ادلوية يف جمال الا نظامت احلكو ية وا ملفنظامت غري احلكو م لم ب ل ئأشار الريس إىل أن و .مل
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نقطة  ية لألمانة لا ثا نا رشوعاتصلت ل ملتوايت ا توح، سواء ئورأى الريس أنه  .مبح تعاوين ا تاكر ا ملفميكن تعزيز الا ل ب
يات أو  تجات أو ا يقه عىل ا هتعلق األمر  لعمل ن ملب تضمن مناذج بتط تلفة قد  بات  سوق، من خالل تر تيلك ا خم تيل

تعاوية،  تطوير، والعقود ا بحث وا باطن، وا تعاقد من ا ية الفكرية، وا يص ا يل تر نيدية من  ل ل ل ل ل ب مللكتقل خ ق
رشااكت تفاعيل اذلي يضع  .لوا تاكر ا شابكة عززت الا ها ا يارات األخرى عىل توهجات جديدة تد توي ا لو ب ل خل معحت

تفع يف صلب شاء  . اهامتمهملنا رشوع يريم إىل إ نواكن ا ية"مل علنصة تفا تجارب واملامرسات " م لبادل املعلومات وا لت
ية إنعاش  ية الفكرية  متةل لامنذج وإجراءات ا تخدامات ا هم لال بغالفضىل، والعمل أيضا عىل الهنوض  مللكسـ حملبف

تاكر احمليل ية"يوشري مصطلح  .بالا تفا نصة ا علا ل ية اب" مل شابكة مقإىل بوابة ر تدى عىل ا ها موقع و لجتاهني  من ل
تجارب بادل املعلومات وا نوات  لكأفضل ا لت تجارب اخلاصة  .لق هار ادلراسات وا تودع ذيك إل بيك  لواملوقع ا سـ ششـ م ل

ية الفكرية توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكاب ملف ن ل تطرد و .مل بيك يقول إن ئالريس سـا تدى ا شـا لن مل
تال تجاربسـسوف يضطلع اب شأن هذه ا لم الردود  نطوي عىل أربع خطوات تفيض  .ب رشوع  يذ ا ية  توأن  مل تنفمعل

نصةإإىل  ملشاء ا ية : ن توحة من خالل دراسة  تعاوية ا بادرات ا تلف أمناط ا يل  يع و يلأوها، رمس و ن ل مل خم حتل حتلجتم ملف ل
تجارب واملامرسات الفضىل خالل اجامت لية؛ واثنهيا رمس طريقة معل يف ضوء ا عات ادلول األعضاء تصنيف
نصة شاء ا ها، إ ية معمقة، ورا تخلصة يف دراسة  ملواخلرباء؛ واثلهثا، دمج العرب ا ن مي بعسـ تقي ئوخلص الريس إىل  .مل

تعاوية  باكت ا تطوير ا يدة  ناء  رشوع إىل أن يكون جحرة  نصة، سوف يريم ا شاء ا نالقول إنه بعد إ ل شـ ل ب مل مل لن مف
تاكر ية ابال با رشوع  .ملعن تاجئ ا ملوأن  بو ذات الصةلن شطة الو يسوف تدمج يف أ ومن املعقول إذن توقع أن مقاربة  .ن

توح" تعاوين ا رشوع ا ملفا ل ية اليت " مل نا بدلان ا تاكر، ال سـامي يف ا نان املزيد من إماكيات الا مسوف تطلق  ل ل ب ن ع
يا املعلومات والاتصاالت نولو جعرفت تطورا هائال يف جمال  تعاو .تك تاكر ا بح الا تصار، أ لواب ب ص ين مالزما خ

ية،  هوة الر ية يف سعهيا إىل ردم ا نا بدلان ا يا املعلومات والاتصاالت اليت شلكت حتداي  نولو مقثورة  ل لل لل م ج تك
تقدمة عرب طريق أقرص ية للوصول إىل مصاف ادلول ا ملوفرصة اتر  . خي

سقة متاما مع ا .220 رشوع اليت اكنت  ياغة ويقة ا يا عن شكره لألمانة عىل  با توأعرب وفد إ مل ث ص ن ية مسـ صتو  من 36ل
ية تعلق ابألشطة املقرتحة  .لتمنجدول أعامل ا ية، وذكل يف ما  ية ا تح نورحب الوفد مبقاربة ادلراسة ا ي يل لتصنيفل ل

رشوع ترب أنه ميكن  .ملمبوجب ا عويف حني مل ير الوفد أن مثة ما يربر ابلاكمل اجامتعات ادلول األعضاء، إال أنه ا َ
رشوع عىل األ تة  للميف املرحةل املؤ هاق رشوع و شأن جوهر مراحل ا شاور  منطققل ا مل ب وأعرب الوفد عن  .لت

ية الفكرية معهل يف الوقت الراهن ية وا ية اب نة ا بغي  تقاده أن هذا هو ما  مللكا منن ن للج لتع ملع يد  .ي ملفوأنه من غري ا
ية ا تح يل ادلراسة ا يذ ادلراسات من  رشوع مرة أخرى إذا اكن قد بدأ يف  نظر يف ا لتصا يل ل ب مل لل ق  .نيفيةنفت

توحة خالل  تعاوية ا رشوعات ا شأن ا بادل اخلربات بني ادلول األعضاء  بغي  تطرد الوفد يقول إنه  ملفوا نن ل مل ب ت يسـ
تعانة حرصاي خبرباء من القطاع اخلاص أو من القطاع العام،  بغي القول برضورة الا سـاجامتعات اخلرباء وال  ين

ثال تاجئ امللموسة لدلراسة، .ماكجلامعات  بة  نواب للسـ بغي الرتيث إىل أن جيري لن نف فإنه  تن رشوعاتي يع ا مليذ  . مج
شاركة أوأضاف الوفد  نوع ا رشوعات من هذا ا بارشة من  ثيل ادلول األعضاء اذلين هلم جتارب  بغي  ملنه  ل م مملم ين

رشوع هدف ألف، كام يرد ذكل يف مقرتح ا شأن ا مليف اجامتع اخلرباء  ثوفد أنه خالل قراءة ويقة الوأعلن  .لب
رشوع يعة اجامتع اخلرباءملا ئةل يربط  هر هل عدد من األ ب،  ت بطسـ نظمي  .ظ يق األهداف احملددة  تفأوال، ميكن  بحتق

بةوأشار. اجامتع أو مؤمتر واحد نا سـ الوفد هبذه ا تصدى للقضااي مل ت إىل أنه ال يعول عىل أن اجامتعات اخلرباء اليت 
ه تخدام جزيئ  تت املعلومات وا يرتتب عهنا  يا، إذ  لتدر سـش سـ تصل تجي ية  هور صعوابت إضا يك عن  تا، ان فه ظ

شأن ا تاجات عامة  توصل إىل ا ملاب ب شاتسـتنل بارة  .قنا يح  يا، طلب الوفد تو عواث ض اجامتعات اخلرباء " تعزيز"ن
بارة دعن نظمي " تنظمي"لع مقارنهتا اب بارشة يف  شاركة  نوي عدم ا بو  تالاجامتعات، وما إذا اكنت تعين أن الو مل ت مي
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هاهذه الاجامتعات، ور ئات أخرى  بت إىل  تنظميمبا  ي ية عن  .هطل به عىل ادلراسة ا يلوأعرب الوفد يف  لتفصي تعق
تحديد فوائدها وحتدايهتا،  تعلق  شأن ادلراسة، ال سـامي ما  ييل  تح نص ا تداخل مع ا تقاده أن مثة بعض ا با ي ب ل ل ل ل ع

يذ تكل اليت تأيت يف املقدمة ال غري بغي .تنفواقرتح أن جيري  درج ادلراسة األوىل ُ أن تينوأضاف الوفد أنه 
ية و تح يعهتا ا ية تعزيز  ية الفكرية، وذكل  ناجه ا ية والفعاةل  رشوط املوا يلا ل ب بغ مب ت لل ط تكون نقطة انطالق ليك مللك

تاجات اليت خيلص إلهيا فريق  .أفضل الجامتع اخلرباء ية يف الا ثا هدف الهنايئ لدلراسة ا نوميكن إدراج ا سـتل ن ل
نظر فهيا الريس  ئاخلرباء و شاركني يف الاجامتعي بادل  .ملمن جديد مع ا ية  تفا نصة ا تويف األخري، اكنت فكرة ا عل ل لمل

تفعني رشوع ووسائط تقربه إىل ا ية مباكن معرفة أهداف ا تجارب فكرة هممة، لكن من األ نا ي مل مه وخلص الوفد  .ملل
تاجئ اجامت بغي أن جيري إدراج  يه أعاله، فال  نإىل القول إنه عىل غرار ما أشري إ بو ينل يعات اخلرباء يف معل الو

ها  بغي تقد يا، بل  ميتلقا ين نظر ادلول األعضاء يف أمرهاأوال ئ ية الفكرية ليك  ية وا ية اب نة ا تإىل ا من ن مللكللج لت  .ملع

ند  .221 يع ادلول األعضاء  بة  ية اب يا أمر يف غاية األ ها  بادل املعلومات وتقا عوأشار وفد الصني إىل أن  مجل سـ مه فعل لنت مس
يات  صيذ تو يةتنف شأهنا سوف  .لتمنجدول أعامل ا بب، فإن إجراء ادلراسات وتقامس املعلومات  بوهذا ا س لل

يات ذات الصةل تو يع ا يذ فعال  صساعدان عىل  ل مجل ية  تنفي تعاوية القامئة عىل ا شأن الامنذج ا رشوع احلايل  مللكاب ن ل ب مل
تاجئ ادلراسات .الفكرية رشوع وعن أمهل أن  نوأعرب الوفد عن دمعه مقرتح ا ها مل مس واملعلومات اليت جرى تقا

يات تو يذ ا بةل وساعد عىل  صسوف تدمع ادلراسة ا ل نفت   .تملق

ية من جوانب معل  .222 توحة أمر يف غاية األ تعاوية ا رشوعات ا شأن ا بادل اخلربات  يا أن  مهوأعلن وفد بو ن ل مل ب ملفت ليف
ية الفكرية، و ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج رشوع اجلديذلملع ته األمانةملكل رحب الوفد اب والحظ الوفد  .مصمد اذلي 

بغي أن  شأ عن طريقة العمل هذه  تاكرات اليت  تعاوية ألن الا رشوعات تمكن يف جوانهبا ا مية هذه ا ينأن  ن ب ن ل تمل ق

تارة رشوعات ا هورا واحضا يف ا خملهر  مل ظ ية  .تظ نارص األسا رشوع أحد ا توح  سـورأى الوفد أن اجلانب ا لع للم ملف
باريف األخرى اليت مل تؤخذ  هذه  . مبا يكفيعتعني الا ية  سامهة الر تاكر وا تاجئ الا توح  لفاجلانب ا سـملف مل ب ين ئل

نفاذ إىل  شالكت ا نه  توح لألفاكر مل ترتتب  بادل  تاكر القامئ عىل  رشوعات أاتحا مناذج بديةل انحجة لال لا م ع ت ب مفمل
يا نولو جاملعرفة وا ية يف .لتك نظمة الصحة العا ياق  نظر هذه ويف  ملومن هجة ا سـ يا إىل 2009 عام مل ليف، قدمت بو

تطوير أربعة اقرتاحات ختص  بحث وا متويل ا نام إىل فريق اخلرباء املعين  نغالديش وبرابدوس وسور لجانب  ل ي بب

نفاذ إىل املعرفة شالكت تربط ابلرباءات وصعوبة ا تطوير دون مواهجة  بحث وا متويل ا تكرة  لطرقا بديةل و ت م ل ل لب  .م
ساكن إىل األدوية، وخاصة وأضاف الوفود أن هذه املقرتحات يا ابلصحة العامة ونفاذ لك ا ثقت من الزتام بو ل ا يف لب ن

يزي، وأن ادلوةل  نني يف الصحة دون  يع املوا نص عىل حق  بدل  تور ا متأكرثمه فقرا، ألن عددا من مواد د ط مج ي ل سـ
ية الفكرية يود جتارية أو معايري ا هور إىل األدوية دون  مللكسؤوةل عن ضامن نفاذ ا ق مجل تطرد الوفد يقول إن  .م سـوا

توصل  متع ادلويل وا ها ا ية اكنت تريم إىل معاجلة اجملاالت اليت أ نظمة الصحة العا لالاقرتاحات املقدمة إىل  جململ مهل م
تطوير  بحث وا يف ا تطوير وبطريقة تفصل بني سعر األدوية وتاك بحث وا بدعة تعزيزا  لإىل مصادر متويل  ل ل ل لل م

ثال .الرضورية بة ملرض شاغاس موهذا األمر همم  ية ) Chagas(لنسـ اب توا سل من مجةل أمراض ا ئوداء ا سـ ل
يعهتا بب  يدية اهامتما  بحوث ا بأخرى مل تعرها ا تقل طل والحظ الوفد أن تطورات طرأت عىل جماالت أخرى  .بسل

يث جس ُثل حق املؤلف  ح تاكرم بادل اجملاين للمعرفة دون اجلانب الا تاكرية انحجة  شأن مناذج ا حل تقدم  ت ب ي للب
ية اليت تعد من بني  .اذلي ميزي نظام الرباءات ثال، أشار الوفد إىل حركة برامج احلاسوب اجملا يل ا نوعىل  مل سب

بادل اجملاين للمعرفة تعزيز ا تخدام حق املؤلف  تاألوائل اذلين سعوا إىل ا ل ية مباكن  .لسـ مهوأضاف الوفد أنه من األ
تجارب وعدم قرصها عىل نقاش ا تفادة من هذه ا لالا رشوعسـ نقطة بداية  .مللامنذج املذكورة يف ا كواقرتح الوفد 
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بل إجراء أي  توح، وذكل  تعاون ا شأن ا تجارب واملعايري  بادل ا بو  توح العضوية يف الو قعقد اجامتع  ملف لمف ب ل ت لي
ية   .حتليلدراسة 

ث .223 رشوع  توح أن ا تعاون ا تاكري اجلديد  رشوع الا َّوالحظ وفد بامن يف إشارة إىل ا م ململف لل ب بة ل حتمل بريا اب سـداي  لنك
سة ت بو كوهنا مؤ ُللو س هور وتعمل ِّعملي ت ا رشوعات الواردة يف ويقة  .نهممجل ثةل من ا ثوالحظ الوفد أيضا أن أ مل م

تصادية  ية والا رشوعات الاجامت يف بعض ا تقىص عن إماكية  ية، وا ئة ا رشوع جاءت مضن ا قا علف مل ن ن سـ لعلم تصمل
رشوعات ا ليف خانة ا توحة نظرمل ملفتعاوية ا يعهتان ُاليت ميكن أن  لطبا  َّنت ية ص نوان املوارد الورا ثف أيضا حتت  ع

يدية نطوي عىل  .لتقلواملعارف ا تجاوزة كوهنا  يدية ال تعين ابلرضورة أهنا معرفة  شائع أن املعرفة ا تومن ا تقل مل ل
تاكرات أيضا ثري من الا با توي عىل للمرشوع احلايل، اذلي وصفه بأنه همم لللثابت وأعلن الوفد دمعه ا .لك حيغاية و

ية بوابة الر ية وا تفا نصة ا ثل ا نارص  مقيع ا ل عل ل مل لع ها، ما أاتح  .ممج تدى معلومات وتقا تمل ا مسوإضافة إىل ذكل، ا ن ملسـ
ناديق َّومك) RSS(ردودا بواسطة خدمة ملخصات املوقع  بارشة يف  تالم إشعارات  تفعني من ا صن ا سـ من مل

بة ما حتقق من تقدم ومن بريدمه، و يع الامنذجآخكذا قمرا ثات عىل  تحد مجر ا ي وأشار الوفد إىل أن هذه قد  .ل
تلمه من معلومات يا ملا  تودعا ذ يفهتا  بادل املعلومات واخلربات بفضل و سـبح أداة قوية  ك سـ ظ ت تتص م وشدد الوفد  .ل

ية ميكهنا أن تفيض إىل تطور ية هممة يف جدول أعامل ا ياجات بدله ويه تو ية تامتىش مع ا تو منعىل أن ا ص ت ص لتل  ح
ية وس .أكرب تو َّوأوحض الوفد أن ا ص ية العامل ساعدة ا نعت أيضا نطاق برانمج ا  وساعدت كذكل عىل تعزيز ،لتقمل

ية والهنوض هبا ألهنا سات الو ناملؤ ها يف املقام سـ طس رشوعات اليت  يل انعاكسات ا بدلان من  هتممتكن ا مل حتل ل
ية وتقدمي وذكر الوفد أنه اكن مثة طلب إلعداد دراسة صارمة وتطوي .األول تاكرات امجلا يمي الا ية  عر أدوات  ب لتقمعل

ياسات العامة يف بدلاهنا متد ا تكل اليت  سـادلمع  لل رشوعات  .تع رشوعات سابقة، فإن هذه ا ملوابإلشارة إىل  م
سايرة  تحدي  تصدي  بدلان عىل ا مساعدت ا ل ل تطوراتل ية لا نولو ج ا تصاديةواألوضاعلتك وأضاف الوفد أنه . ق الا

يعي أن ا مية مضافة لطبمن ا نطوي عىل  رشوع ألنه  بغي دمع ا يدية، وهبذا  قبدلان انفصلت عن األفاكر ا ي مل تقل ينل ل
ُتربة، األمر اذلي يعين أن املعرفة اليت تربت عن ذكل ت ت بو األخرىمع رشوعات الو يمكل  يف ،م ظ وأنه ميكن تو

رشوعات ياس جناح هذه ا ملابرامرتاهتا  تجاربسمح يوسوف  .لق بادل ا رشوع من  لا ت ية مل ملعن بني األطراف ا
تاجئه هار  شاء وسائط إل نوإ هر  .شن تاج أنه رمبا  يع هذه األمور سوف تفيض إىل الا تظوأوحض الوفد أن  سـتن مج

رشوعات  نفصل عن معرفة أوسع اب يل اإلشارات املمزية للامراكت الفاخرة ال  ملمناذج جديدة للحامية من  ت قب
تاكرية ية .بالا سات عولن يكون هذا األمر ماركة جام تطورات اليت طرأت عىل املؤ س مألوفة بل سوف يعكس ا ل

توحة، تعاوية ا رشوعات ا ملفاليت اكنت تعمل مضن هذه ا ن ل تخدمة يف  مل يدة ا سـيضاف إىل قامئة األدوات ا ملل ملف
ية الفكرية يين وتالحق ا يل ا مللكحاالت الرباءات وا لب نولو .لتشغ نرص نقل ا جوأضاف الوفد أن  لتك يا الوارد يف ع

رش رشاكت اخلاصة يف الصفحة كوانتوع أحد اململا ثةل عن ا همة، كام ورد يف األ ل ا م ، ويف اإلشارات إىل )ب(4مل
يف  نو ثل إ رشاكت اخلاصة  نامجة عن جتارب ا شورة ا تبعض املامرسات ا سـنم ي ل ل ، ومريك )InnoCentive(ملن

)Merck( يف إنديكس  أن تصممي وأشار الوفد أيضا إىل ).Natura(ن، وتورا )Gene Index(جن، و
ند  يذ انطوى عىل أمر همم، ال سـامي ا ية ا باسرتا ليج ية الفكرية ) ج(1لتنفت تلفة  سا بإجراءات  للملكاذلي أاتح أ خم طل

تلفة، ومبواطن القوة والضعف فهيا بادرات  ندت إىل  خما م  . ست

تعاو .224 رشوعات ا شأن ا رشوع  ية مبقرتح ا لورحب وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا مل ب مل توحة لتمن ملفية ا ن
ية  تو يذ ا ية الفكرية من أجل  صوالامنذج القامئة عىل ا ل نف ية36تمللك وأشار إىل أن اجملموعة  .لتمن من جدول أعامل ا

متزي اب لتؤمن بأن عاملا معوملا  تاكر ومناذج جديدة من من لك اجتاه تاكمل وتدفق األفاكر واإلبداعي تاج الا ب  حي
تخطى األمناط وال توح  تاكر ا تالا تحجرةملفب يدية ا ملامنذج ا توحة ضاف الوفد أوأ .لتقل تعاوية ا رشوعات ا ملفن ا ن ل مل
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شحذ خربة وأفاكر اخملرتعني،  تاكرية وذكل  تضافرة والا تاكرية كوهنا مجعت بني احللول ا بأاتحت مناذج ا ب مل ب
سـهتلكني وياانت أخرى عرب العامل كوأحصاب احللول، وا يدة  .مل بشأن مفوشدد الوفد عىل أن دراسة جادة و

بريين يف إجراء دراسة معمقة  مية ومربرا  بو، وأن مثة  توحة رضورية وحان وقهتا يف الو تعاوية ا رشوعات ا كا ي ن ل قمل ملف
ها من دلن  يفيض إىل حتديد أفضل املامرسات اليت ميكن تو نة يف هذا اجملال، األمر اذلي  ظيفللمامرسات الرا سـ ه

نظامت ادلوية  بحوث، وا سات ا بو وكذا مؤ لالو مل ل س بدعني وغريمهي بت اجملموعة مضن  .ملاألخرى، وفرادى ا حور
يذه ست  رشوع املقرتح واملراحل ا يلك الواسع  تنفهذه الروح اب لل ل للم ها  .ه سه عن  قلقلكهنا أعربت يف الوقت  نف

بغي مراعاته رشوع اذلي  ينشأن بعض جوانب ا مل وتعود شواغل اجملموعة إىل أن هذا اجملال جمال جديد للعمل  .ب
بة  بولنسـاب يني يف الو بة ألحصاب املصلحة الر يدان غري مألوف اب بو، و يللو سـ سـ يي ئن ل يق  .م حتقوأوحضت اجملموعة أن 

هذه ا يقي  ملهم  ل حق همسأةل ف همة واملعقدة، أي  فا بو، مل تلف برامج العمل يف الو ي يفيض إىل ردود ملموسة عىل  خم
بادل اخلرباء رشوع يعزز أوسع نطاق ممكن  تأكد من أن ا تتطلب ا مل ل توحة، مبا يف لي تعاوية ا رشوعات ا شأن ا ملف  ن ل مل ب

ية و تو ثل اإلبداعات ا ية  يقذكل تكل املربطة مبجموعات الرباءات، وبرامج احلاسوب اجملا فم ل ن يدايموسوعة ت  .يكيبو
بارة  يه  بداية ملا  يدا من ا ها تعريفا  يق نطاقه بو رشوع مل  نت اجملموعة أن مواصفات ا يا، أ عواث ن ل تض مل عل تعن مق ضع

توحةمرشوعا" مفت تعاوية  بارة ".ن هذه ا تعريف واسع  تفاظ  بغي الا لعوهذا،  لب ح ن ثا، قد تكون ادلراسة  .يل لواث
نقطة  ية املقرتحة يف ا لا مية 4لتقيمي تاجات غري  سابق ألواهنا ورمبا أفضت إىل ا ية اإلجناز من ا سل من اسرتا سـتن ل تيج

تو تعاوين ا رشوع ا يق  هم شامل و ها  ملفابلاكمل لو مل  ف لبق للم مع شاء أفضل يُوإذا مل  .حيسـ يمي وإ نتوخ احلذر، فإن  تق
نقاش وما  يق نطاق ا لاملامرسات قد  توحة من فوائد تيض تعاوية ا تاكرية ا ثل هذه الامنذج الا يه  ملفنطوي  نم ل ب عل

رشوع املقرتح .تعلميية ية عددا من املراجعات  باب، اقرتحت مجموعة جدول أعامل ا للموهذا األ من لتسـ لأوها، أشار  .ل
تلف اجامتع شاركة  توح العضوية وسمح  بغي أن يكون الاجامتع  خم ادلول األعضاء كام ورد إىل أنه  مب ي مف ين

توحة تعاوية ا رشوعات ا تأست اب ياانت اليت ا ملفا نلك ل مل ن نقاشا عريضا حول مجموعة فتح يومن شأن ذكل أن  .سـ
بو يب عن ادلول األعضاء والو تجارب، مبا فهيا تكل اليت قد  ينوعة من ا تغ ل بادل اآلراء اجملارتأت و .مت تموعة أن 

تلف  تخلصة من  تجارب والعرب ا نظر، وا يدا لوهجات ا بادال  رس  توح العضوية هذا سوف  خما سـ ل ل ت ملي مف يملف
هات،  يع أحصاب املصلحة وويجلا يحيمجرثي  رشوع يف الاجتاه ا يه ا لصحساعد عىل تو مل وعالوة عىل ذكل،  .ج

يفي  ييل ا تح تقرير ا ند ا نبغي أن  ل ل لتصل ت سن تهاملقرتح يف يي يات حلمر تعراض شامل وصارم ألد ب األوىل إىل ا سـ
سابقة و يت هبذا املوضوعلادلراسات ا رش يف حني ، عناملؤلفات اليت  تعراض يف الفقرة يُمل  ثل هذا الا سـإىل   3.2م

ية اإلجناز يف أي ماكن من الويقة) أ( ثمن اسرتا هاُأن تاجملموعة واقرتحت  .تيج نقاط األوية ا لدرج هذه ا ل مة ل
رشوع رشوع، وشار إلهيا رصاحة أهنا اخلطوات األوية  يات املوضوع يف مواصفات ا تعراض أد للمال ل ي مل ب  .سـ

شف أضافت اجملموعة أنه و توحة، و تعاوية ا ية أيضا الامنذج ا ية ا تح تكبغي أن تفحص ادلراسة ا ن ل يل سـل تل ملف يف لتصنن ي
ية الفكرية مللكيف تصدت لقضااي ا نت بعض فقد اكن من املعروف جدا أن .ك تالفات يف هذا اجملال، و تضم مثة ا خ

نظور أوسع كام  .الامنذج حامية مقابل رسوم وأخرى ابجملان تني يف ادلراسة من أجل إاتحة  مبغي إدارج الك احلا لن ي
توح تعاون ا ملفعن ا ها من أجل  .ل مية املقرتحة وتا بات ادلراسة ا بغي أيضا مراعاة اجلدول الزمين وتر جئو ي نن لتقي ت ي

بل أواهنا أو حتديد ال تأكد من أن ادلراسة مل ترد  ها ممارسات فضىل، وا سا ية الفكرية ال ناحجة  قامنذج ا خ لللملك ن سـتل
رسعة يح .متأهنا  تو بت اجملموعة بعض ا ياق،  ضويف هذا ا ل طل ند إجراء اتلسـ ها  با بغي ا شأن الطريقة اليت  ع  ت عب ين

ياميت املقرتحة يحات .لتقا بت اجملموعة تو ثال،  يل ا ضفعىل  طل مل ياميت، سب تكفل اب بو يه اليت  تق إن اكنت الو لت س ي
ياميت تجري هذه ا يون، أم فريق من اخلرباء، ويف  يون، أم اخلرباء اخلار تقأم األمانة، أم األاكد لج سـ ك واعرتفت  .مي

بادل اجمل يع نطاق  شابكة ودورها يف تو ية عىل ا تفا نصة ا ية ا تموعة بأ سـ ل عل ل مل وطرحت اقرتاحني يف هذا  ،اخلرباتمه
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رشوعات ) 1 (:الصدد يع ا شأن  سب، بل  رشوع الوارد يف واثئق األمانة  شأن ا يقات  بغي طلب  ملال  مج ب حف مل ب تعل ين
شابكة؛ و توحة أيضا وذكل من خالل بوابة ا تعاوية ا لا ن سات قادرة ) 2(ملفل رشوع إرشاك مؤ سبغي أن يراعي ا مل ين

بحوث، ال سات ا بات ومؤ ثل اجلامعات وا ية  نصات تفا سري  لعىل  س ت عل ملكي مت بدلا سـامي يف م بدلان نلا ية وا نا ل ا مل
تفعني  مترار ا ية، وإىل ا ية العا هوة الر يقة ا نظر إىل  ناألقل منوا، وذكل اب مل مق ملل سـ ل حق ناطق العاملً ثري من  ميف ا يف  لك

شابكة نصات القامئة عىل ا ثل هذه ا نفاذ إىل  لمواهجة صعوابت  مل ية من مرفق  .ملل ثا بة ملا يرد يف الصفحة ا نواب ل لنسـ
نوان CDIP/6/6ة ثالويق ية"ع حتت  بة يف الربانمج واملزيا تاجئ املر نالصةل اب تقن ، أشارت اجملموعة إىل أنه من "ل

ته ارتكز عىل  رشوع بر ية كإحدى هذه الصالت، علام أن ا سأةل رش املعلومات ا ية مباكن إدراج  ماأل مل ن ن م لتقمه
تدى و اجملموعةوالحظت .تبادل املعلومات واملامرسات ثل ملن أيضا أن ا رش  نصة  تخدما  يني ا ماملوقع ا م نبك لسـ لشـ

ية  تو هدف اذلي يقع يف صلب ا صهذه املعلومات، وهو ا ل رشوع ذاته36ل تايل ا ية واب مل من جدول أعامل ا ل  .لتمن
هار  بغي إ رشوع، وأنه  يا أحد األهداف اليت يريم إلهيا ا نولو رشوع إىل أن نقل ا ظفقد أشار مقرتح ا ن ج يتك مل لمل

بغي .ذكل يف أهدافه تني ينو تو ي اإلشارة بوضوح أيضا إىل الصالت اليت تربط بني اجملموعة ألف وا  32 و24صل
يا نولو تني ختصان نقل ا ية ا جمن جدول أعامل ا لتك لل يعة وشلك  .لتمن شأن  يحات  بت اجملموعة تو بو ب ض ططل

تكون املدا ية، ويف  ية أم غري ر تكون ر نوي ادلول األعضاء إجراءها، وهل  شاورات اليت  سـا ك مس مس سـ ت والت، مل
ي ُوهل  ية َّقدسـ ية اب نة ا شأهنا إىل ا منم تقرير  ن للج لتب يةملع توساءلت  . الفكرية، واجلدول الزمين املقرتح لالجامتعمللكوا

ها  ية الفكرية أم أن  ية وا ية اب نة ا بق ا شاورات  لاجملموعة أيضا عام إذا اكنت هذه ا مللك من ن للج سـ لتمل ملع  جداولست
شأن م .مقرتحة يحات  بت أيضا تو بو ض ية الفكرية طل رس توافر أدوات ا رشوع  يه اإلشارة إىل أن ا مللكا  ي مل ين تع

شابكة كام يرد ذكل يف الفقرة  تدريب عىل ا لومجموعات ا رشوع2.2ل بت  .مل، مضن اجلزء اخلاص بأهداف ا حور
ياجمل تطوير ومراكز ا بحث وا باكت ا رش يف تطوير منوذج  رشيكة ا سات ا بو واملؤ بادرة الو مللكموعة  ل ل شـ لع ل س ي ة لمب

يدة وهامة يا مناذج  يا وكولو تة بدلان يف غرب أفر تة  ثةل ا تربت أن األ مفالفكرية، وا يق بم سـ سـ مع ل طلبت اجملموعة و .ل
بات الرباءة  يحات عام إذا اكنت  ياق تو طليف هذا ا ض مترب 18لسـ نذ بداية الربانمج يف  سب اليت أودعت   2004م

يا رشوع يف كولو بيجة  مللم نوننت ها موا بات براءات أود ط  يون أم أجانبعطل ساعد  .مب كولو يح سوف  تو يهذا ا ض ل ف
تاكر احمليل رشوع يف تعزيز الا هم آاثر ا بعىل  مل متت اجملموعة لكمهتا ابإلعراب عن شكرها لألمانة عىل  .ف ختوا

ية الانهتاء من  نة  شات يف ا نا ها إىل مزيد من ا رشوع اذلي أعد إعدادا حمكام، وأعربت عن  بغمقرتح ا للج ق مل تطلعمل
رشوع   .ملا

بل إاتحة  .225 رشوع وأشار إىل أنه  ية عن شكره لألمانة عىل إعدادها ويقة ا تحدة األمر قوأعرب وفد الوالايت ا مليك ث مل
يحات ملعرفة ما إذا اكن مثة اهامتم اكف من دلن عدد  تو ضادلمع الاكمل للمقرتح احلايل، سوف يطلب مزيدا من ا ل

تخدام يانة وا متلني إلشاء و تفعني ا سـبري من ا ص ن ن حملك تجارب مل بادل ا ية  تظرون من  ية، وما  تفا نصة ا ل ا ت معل عل ل ينمل
 . هذه

ندشاروأ .226 بة األمانة  إىلله وفد ا نا ية، وشكر اب سق مجموعة جدول أعامل ا يان وفد الربازيل،  شاطر  سـ أنه  مل من ن ب لتي م
رشوع ياغهتا مقرتح ا ملعىل  يدة، ورحب بذكلCDIP/6/6ث يف الويقة الوارد ص ياغة  ج  تاك .ص نظر إىل ا لواب مل ل

ية و يوم حتدايت معقدة وعا يقة أن حتدايت ا توايت، و تلف ا رسيع عىل  تالعاملي املزتايد وا مل ل سـ خم حقل تطلب حلوال مل
ند إىل  نصحشذتستتضافرية  هارات من خالل  م القدرات وا توحة، فقد أعةمل مف تعاوية  تقاده أن فرب الون عد عن ا

سب، بل رضو يد  رشوع مل يكن يف أوانه و حفمقرتح ا  الواسع لكيللهعن دمعه الوفد وأعرب  .أيضاي رمفمل
ية طرحت بعض الاقرتاحات  نارصه املقرتحة، والحظ أن مجموعة جدول أعامل ا تلف  منرشوع و ع خمل لتللم

ساؤالت يف هذا الصدد تعاوية  .لتوا رشوعات ا شاركة  توح ا تعريف  ند عىل أن مثة حاجة  نوشدد وفد ا ل للم مل ل مفه ل
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ية واسعة  سمح  توحة  مجلا تغط بي بادرات يف هذا اجملالملف ياق عن أمهل أن تدرج  .مليع ا لسـوأعرب الوفد يف هذا ا
توحة يف  يص حق املؤلف، واملصادر ا ية لرت تو يل منوذج اإلبداعات ا تعاوية األخرى من  رشوعات ا ملفا خ فيق ل ب ن ل قمل

ت ية ا ية أيضا، وذكل  بات ا يل املوسوعات وا بادرات من  لجمال برامج احلاسوب، وا بغ ت ب شـبكمل ملك وصل إىل لق
نفعة تاكر وا نطوي عىل الا ملرشوع أكرث مشوية، و ب ي ل  .م

تاكر و .227 تعاون والا تلف أنواع ا شة  نا تحدة بفرصة  بورحب وفد اململكة ا ل خم ق يات َّأيد ممل بو  بعملفكرة أن تضطلع الو ي
بحث يف هذا اجملال شأن  .لا ها  بوأعرب الوفد عن شكره لألمانة عىل  ثة رشوع املقرتح األويل وطرح ثالملامعل

رشوع تصل اب ملاقرتاحات  ية  :ت يف وبادل املعلومات بني ادلول األعضاء واخلرباء، وادلراسة ا ميأوها، أن ا ت لتقين لتص ل
يدة يف هذا املوضوع سامهة  تكون  مفاملفصةل  م بغي  .سـ ية وفد الربازيل القائةل بأنه  ينوأعرب الوفد عن دمعه تو ص

يات املوضوع نقطة  شامل ألد تعراض ا بأن يكون الا ل ومع ذكل، أشار الوفد إىل أن بعض الغموض  .الانطالقسـ
ية، وساءل ما إذا اكنت تعين تقامس املعلومات كجزء من  تفا نصة ا شري إىل ا نقطة الرابعة اليت  شأن ا تتابه  عل ل مل ت ل ب ين

تعاوية بحوث ا تعزيز املزيد من ا نادلراسات أم أهنا أداة  ل ل نقطة األخرية، فإن الو .ل فد يفضل لوإذا تعلق األمر هبذه ا
بة نا بل حتديد أي األدوات يرى أهنا  تاجئ ادلراسات  تظار  سـا ن من بغي أن يركز  .ق يا، شدد الوفد عىل أنه  ينواث ن

تاكر  توح، عوض أن يكون دراسة عامة عن الا تاكر ا ية الفكرية والا ياسة ا رشوع عىل العالقة بني  با ب سـ ملفمل مللك
توح بل  .ملفا نصب العمل يف ا ملسـتقواقرتح الوفد أن  تارات أوسع من ادلراسات اإلفرادية، وذكل ي خمعىل حتديد 

ثةل من القطاع الزراعي، وأخرى من  .عىل غرار ما الحظه بعض الوفود األخرى موندرج يف هذا اإلطار أ ت
يا املعلومات  نولو توحة يف قطاع  ية وكذا تطوير املصادر ا يدال تجات يف قطاع ا جرشااكت تطوير ا تك ملف ن لص ملن

ية يف هذا الصددوأعر .والاتصاالت شات إضا نا به بأي  فب الوفد عن تر قم  . حي

ياوردت األ .228 با ئةل وفد إ نمانة أوال عىل أ سـ بدء العمل  سـ ليث أوحضت أن اجامتعات ادلول األعضاء رضورية  ح
ية ية ا تح تاجات األوية الواردة يف ادلراسة ا يفعىل ضوء الا لتصنن يل ل لل متون إىل القطاعني ،سـت يني  ين وأن اخلرباء ا ملعن

نظمي الاجامتعات مع ادلول األعضاء واخلرباء، ف .لعام واخلاصا تعزيز أو  بة للمصطلحات الرضورية  تأما اب ل إن لنسـ
بو ها الو ياألمانة رأت أن  ية، أي  ،تنظم تفا نصة ا شابكة هو ا بو عىل ا تقادها أن موقع الو علوأعربت عن ا ل مل ل ي ع

رشوع، وكذا عىل مواقع أحصاب اليت الواسطة،  ملرش هبا ا هار هذه املصلحةسـين سعون إىل إ ش اآلخرين اذلين  ي
نصة بل ت األمانة وأضاف .ملا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا رشوع سوف تقدم إىل ا يات ا قأن تو مللك من ن للج مل لتص ملع

يا تصديق علهيا هنا ئا ثال اذلي أورده الوفد  .ل يا، فإن األمانة ردت بأن ا ئةل اليت طرهحا وفد بو بة لأل ملواب سـ ليفسـ لن
ية الفكريةهمم وسوف منوذج القامئ عىل غري ا ثاال يف ا مللك يدرج  شاهبة، ميكن  .لم ثةل األخرى ا ملومن بني األ م

رشي، علام أن مناذج مؤرش مريك أند دجني  رشوع اجملني ا باإلشارة إىل  ) Merck and Gene Index(لم
توح ملفند إىل منوذج اجملال ا تواوأوحضت األمانة أن يف جمال األمراض  .تست ئالا  وقطاع الصحة، أاتح منوذج يةسـ

تعاون  ثةل يف هذا الصدد، وا بو أ ية الفكرية اذلي طورته الو تعاون يف جمال ا ية وا بحوث وا لباكت ا ي ل من ل مشـ مللك لت

ية الفكرية يف خدمات ا تقامس تاك شرتكة وإجراءات  ياسات  بحوث اليت وافقت عىل  سات ا مللكبني مؤ ل ل م سـ ل  .س
باكت يف قطاع الصحة يف يلشـوساعدت هذه ا يف  يص تاك يا عىل  يا كام يف كولو ختص أفر ل تقل مب ص الاعامتدات يق

شف عالجا  .وفورات بفضل ذكلحققت إىل أقىص حد ممكن و باحث اذلي  ثال، ميكن  يل ا تفعىل  لل يكمل سب
شأن إبرام العقود  شورة  تحرير براءته، وأن حيصل عىل ا ية الفكرية  تصل مبركز ا توايئ أن  بملرض ا مل ل ي مللكسـ

تغالل  ملكوا ها وهنضت بإماكياهتا  .يته الفكرية ألغراض جتاريةسـ تا تطوير هذه  بحوث وا باكت ا نوتقامست  ن ل ل جئشـ
شرتكة تقادلوهذا .ملدعام ملزيد من الاخرتاعات ا بب، أعربت األمانة عن ا ع ا توحة لس ملفها أن الاجامتعات ا

يل تكل اليت أشارت إلهي ثةل من  قبالعضوية لدلول األعضاء من شأهنا أن تدرج أ يا ودول أعضاء أخرى م ليفا بو
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ية نظمة الصحة العا ملو ية واملعارف  .م ثةل املربطة ابملوارد الورا شأن األ سؤال اذلي طرحه وفد بامن  بة  ثواب ت ب لل مسـ لن
ية  يا رشوع  ثةل الواردة يف ا تخداهما وأن األ ثةل أخرى ميكن ا يعة احلال أ يدية، أكدت األمانة أن مثة  نا ب مل سـ ب متقل م بط ل

توح مؤخرا بني وأوردت  .ال غري تعاوين ا تاكر ا يث أفىض الا يا  ملفثال زا ح لم ب رشات همندسنيمب حل مديني وعلامء ا ن
بدل بدة يف هذا ا سني الطرق غري ا لإىل  ملع ية  .حت ناايهتا العا يالك  منل اليت ظلت  شوش ا لفقد حفص العلامء  ب ه لع

ية خلط الرتاب  منل طور  بنجافة ابلاكمل يف مومس األمطار، وذكل ألن ا تقن يالك من ل لهبات عازل مكن هذه ا
به املعجزة ياه إلهيا بطريقة  شـنع رسب ا مل تت ياه اليت علامءوطور هؤالء ال .م ية عازةل  ثون عن  للم اذلين اكنوا  ن تقبح ي

يا  نولو بحت هذه ا بدة ال تعرتهيا ثقوب، إذ أ ناء الطرق غري ا منل أساسا ووظفوها يف  جطورها ا لتك ص ملع ب ل

يةمسـتخدمة عىل نطاق واسع يف أ ناطق الر يا، ال سـامي يف ا يففر يقات اليت أدىل هبا وفد  .مليق بة  تعلواب للسـ لن
توح العضوية لدلول األعضاء اقرتاح تربت األمانة أن اقرتاح اجامتع  مفالربازيل، ا بة  معقول، وكذا األع لنسـمر اب

رشوع يات ا تعراض أد يح ا تجالء وتو ملللعمل عىل ا ب سـ ض رشوع اب .سـ سـوأضافت أنه ميكن بدء ا تعراض شامل مل
ية ية ا تح بل اختاذ أي خطوة يف ادلراسة ا ياته  يفألد لتصنق يل ل بة لالقرتاحات األخرى، ارتأت األمانة أن  .لب لنسـواب

توح"تعريف  تعاوين ا تاكر ا ملفالا ل تضمن الاقرتاحات اليت طرهحا " ب يع إىل أبعد احلدود وميكن أن  تو يبل ا سـ ل يق
ية الفكرية، مبا يف ذكل الرباءات لتضمن أيضا تكل الامنذج ايوميكن أن  .الوفد يص ا ثل تر مللكيدية  خ م تقل

تعاوية  باطن والعقود ا تعاقد من ا تجارية، وا ية، واألرسار ا نا نفعة والرسوم ا تجارية ومناذج ا نوالعالمات ا ل ل ل ل ع لص مل ل
رشااكت تطوير وا لبحث وا ل يارات األخرى .لل توهجات اجلديد،خلومن بني ا شابكة ل القامئة عىل اةل ميكن إدراج ا

باطن امجلاعي، ونافس األفاكر، واإلبد تعاقد من ا ثل ا يل  تاكر اذلي يقوده ا تاليت تعزز الا ل ل لعم ية، مب تو فيقاعات ا ل
بادرات أخرى  مو توحةثلم يداي واملصادر ا ملف و وأيدت األمانة الفكرة اليت دعت إىل أن تكون اجامتعات  .يكيب

توحة العضوية تكون مواصفات ا .مفادلول األعضاء  ية شامةل وموسعة إىل أبعد حد سـو ميرشوع وادلراسة ا لتقيمل

رشوع موسعا إىل أبعد احلدود بات وجتعل نطاق ا يع الرت تضمن  ملممكن ليك  مج توافر األدوات  .تيت بة  لواب لنسـ
توح  تاكر ا بو لال ها الو تدريب اليت  ناء القدرات وا تصدى أدوات  تدريب، سوف  تُومجموعات ا ملف بيح ي ل ب ت كيف تتل

ية اذلي طلب  .ملصلحة لك عىل حدةحسب أحصاب ا تحدة األمر يقات وفد الوالايت ا بة  يكأما اب مل تعل لسـ لن
نصة ثل هذه ا متلني إلشاء  تفعني ا ية عام إذا اكن مثة اهامتم اكف دلى ا يحات إضا ملتو ن ن مض حملف يان مل ، فقد هتاصو

هر نومفرب  توح2010شالحظت األمانة أنه بهناية  تاكر ا نظم اجامتع لال ملف، سوف  ب بار ي يا حيرضه  يا بأفر ك يف  يق كين
ية اذلي أبدى قدرا من الاهامتم هبذا  نا بدلان ا ثل نويا وعدد من ادلول األعضاء من ا رشاكت الغرية  ما لم ل ك ب ل

نوهبا .املوضوع يا و ثالني عىل اخلصوص يف شامل أفر جوسلطت األمانة الضوء عىل  يق يك  .م تفاألول هو ديزيرت 
يوم  سـكوسور ية يف الصحراء ) Desert Tech Consortium(ن تخدام الطاقة ا هوما ال سـاذلي اقرتح  لشمسـ مف

ياجاهتا من % 15باليت ميكهنا أن تزود القارة األوروية مبا يقارب  بكة دوية  .من الطاقةحتا رشوع  لومجع هذا ا شـ مل
يك ديزيرت،  بكة  تجددة، اليت شلكت صلب  يني من جماالت الطاقات ا يا ثني واخلرباء وا با تمن ا شـ مل سـ سـ لل ح

ية ومي هراب ية وكذا الاكبالت ا تحقق من إجنازات يف جمال املركزات احلرارية ا ند إىل ما  ئكهنا أن  سـ لكي لشمت تس
بارش  هرابء ذات ) High Voltage Direct Current Cables(ملذات الفولت العايل ا لكمن أجل نقل ا

توسط يض ا بحر األ يار اخملفف عرب ا ملا ب ل نوب أف .لت ثاين إىل  ثال ا جويعود ا ل رشوع تريب مل يث  يا،  تر ح ميق
يلومرت املربع  ته ) Square Kilometer Array(لكا بلغ  سكوب السليك  رشوع  تلكفوهو  ت تل ليون دوالر ب 2م

ية  سا يح  نه أن  يلومرت مربع، و ية مجلع املعلومات واحد  ته اإلجام سـو ح ك ل تسع  مرة أكرث من األدوات 50يميك
ية رشوع من  . األخرىسلكالال تكون ا ملو بلغحصن  3 000ي ساحة  رش عرب  تسكوب  م ت يلومرت عرب 3 000 ينتل ك 



CDIP/6/13 

85 

ية ادلقة للكون يح صورا عا سكواب معالقا  يكون بذكل  يا وادلول اجملاورة،  لنوب أفر تل تل يق رشوع  .يج موقد اكن 
ثاال سكوب الالسليك هذا  ما توحلتل رشوع تعاوين  مف  ية بأكرث من مل تضمن رشاكة عا مل   . بدلا20ي

يا عن شكره  .229 با نوأعرب وفد إ رشوع املقرتح اكن سـ ها ألن ا مللألمانة عىل رشوهحا ونوه بأصالهتا ووضوح عر ض
هم لفسري ا تاز وأعرب عن أمهل أن أن الوفدوأضاف .ي رشوع  مم ا رشوع  توظف هذهمل تقدمي ا بدعة  مل الطريقة ا ل مل

 .يف عرض برامج أخرى

شامل واملمزي عن شكره لألمانة عىل الربازيلوأعرب وفد  .230 ها ا يحاهتا وعر لتو يقات  ،ضض لتعلوالحظ أن ا
بانوالاقرتاحات رشوع، وهو ،حلسـ اليت قدهما سوف تؤخذ يف ا ثريا لدلمع اذلي تلقاه ا مل وأعرب عن ارياحه  ك ت

ية نا بة لدلول ا ماألمر اذلي رأى الوفد أنه همم، ال سـامي اب ل  .لنسـ

يقات اليت .231 رشوع وكذا ا ية إىل أنه أوىل ا تحدة األمر تعلوأشار وفد الوالايت ا مل لمل ناية فائقة، وأنه يفضل يك ته  ع را فق
شأنه يريات املقرتحة  ثري من ا بب ا رشوع إن أمكن، وذكل  بويقة معدةل  تغ للم لث لك وأعرب الوفد عن أمهل أن  .بس

ته يطلب مرا نه  رشوع،  تصديق عىل ا تعديل لن يؤخر ا جعهذا ا سـ مل ل  .لكل

سري يف الاجتاه ا .232 لصحوالحظ الريس أن مثة تقاراب موسعا وأن الاجامتع  ي يةئ تاجئ إجيا نه  ترتتب  بيح و ن ع وعىل  .سـ
تحدة األ ية، اقرتح الريس أن جتري األملغرار ما اقرتحه وفد الوالايت ا ئمر تعراضا رسيعا للويقة وتوزيك ثمانة ا عها سـ

ناف الاجامتع هذا املوضوععىل ند ا هر  يريات بعض ا نة ا ئ الوفود ملعا سـتلظ ع تغ شأن  .لي شات  نا تح الريس ا بوا ق مل ئت ف
رشو ملويقة ا شأن CDIP/6/8 عث ية الفكرية وجهرة األدمغة"ب   .ث، وطلب إىل األمانة تقدمي الويقة"مللكا

سابقة ) CDIP/6/9 و CDIP/6/8(ثوالحظت األمانة أن الويقني  .233 نقاش تقررات خالل ادلورة ا تان  لور لل ق
تا عىل معاجلة  ية الفكرية، وا ية وا ية اب بنة ا من ن نصللج مللكملع تنيلت تو يا تني  مبوجب جدول أعامصل تو ية، أي ا يل ا ل صمن لت

توايل34 و39 تصاد غري  .ل عىل ا تا عىل موضوعي جهرة األدمغة والا تني ا تو قوالحظت األمانة أن ا ب ي نصل ص
توجه األسايس  .الرمسي شأن ا ية من ادلول األعضاء  تقاد األمانة أن احلصول عىل ردود إضا بب ا لويرجع  ب فع س

نني هام تلفة امأوهل :ثلالقرتاح أمر همم إىل أمرين ا تاجات  تني إىل ا تو خم، خيلص القارئ العادي بعد قراءة ا ي سـتنل ص
رشوع يأخذه أي  توجه اذلي  مشأن ا سـ ل شأن  .ب ياانت  ثاين بإاتحة ا بب ا بواربط ا ب ل لت هام الوارد الالس لتالف ا خ

رشوع  يةCDIP/5/7مليف ا نة ا سة  يه ادلورة اخلا ن اذلي وافقت  للج م ية الفكرية وتصدملععل ية وا مللك اب  ىلتمن
تني املذكورتني تو تصادية و ية والا ية الاجامت يية الفكرية وا لل ع صمن ق تان إجراء  .لتللملك تو بت الك ا يفقد  ل صطل

ند إلهيا أي دراسة ياانت اليت  شأن ا ية مباكن الزتام الوضوح  تستدراسات وارتأت األمانة أن من األ ب ب وأشارت  .لمه
ية الفكرية والا سأليت جهرة األدمغة وا مللكاألمانة إىل  هم أن تكون املقارابت م ملتصاد غري الرمسي وأكدت أن من ا ق

ها تخال ية اجلديدة اليت ميكن ا تجر شأن الرؤى ا ية للغاية  صوا سـب ل ب توهجات  .يقع نقاش عىل ا تا ا لوشددت ور ل ق
رشوعات تلف أنواع ا بل وكذا  رشوع يف ا متدها ا نة اليت قد  ية ا ملاملوضو خم مل تقع ملسـملمك وأشارت األمانة إىل  .يع

بلأهنا بغي اختاذه يف ا شأن ما  متع ملقرتحات ادلول األعضاء  تق  ملسـن ي ب تربت و .ستسـ نرصين عا لعاألمانة ا
تني،  نارص أخرى مل تدرج يف الو يا، لكن من املمكن أن يكون مثة  تني أمرا بد يني الواردين يف الو يقاملوضو ثيق عث ه ع

تايلوأعربت نال اب يهبا الاكمل بآراء ادلول األعضاء حول ا لع عن تر بغي إدراهجا يف أي ح ية اليت  ينرص املوضو ع
تني تو بل مبوجب هاتني ا يرشوع يف ا ل صم  . ملسـتق

شة ورحب وفد الربازيل ابمس مجموعة  .234 نا ية  قجدول أعامل ا مب ية طريقةلتمن تو يذ ا ص  ل ية، 39تنف لتمن من جدول أعامل ا

تطابق مع القاعدة األ ثالث اليت نصت عىلتوذكر أهنا  ية ا لوىل من القواعد اذل بل هب ية أوال  شة لك تو نا ق  صم ق
يذها بغي  شطة اليت  نفالاتفاق عىل األ تن ي ية اليت  .ن نا بدلان ا بة  ية هممة للغاية اب تو موأضاف الوفد أن ا ل لل سـ ص لنل

توايت  ثا عن  يني لرتامه يف ما بعد هياجرون  نهيا من ا يل موا تأ ية خضمة  مثرت موارد ما با ما ا سـغا حب ن ط ه ل ل مل مله ست
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بدلان ا لشة أفضل يف ا نفاذ إىل املعرفة ، وللمفارقة .ملتقدمةمعي ية  سب إاتوات عا ية  نا بدلان ا با ما تدفع ا للغا ل ن ل ل مل
يني اذلين هاجروا ها نفس ا ملهناليت أ بة للويقة  .نتج ثواب ية CDIP/6/8لنسـ بت مجموعة جدول أعامل ا من،  لتطل

يدات املزعومة الواردة  تأ ية اليت دمعت ا تح بحوث ا كتزويدها ابدلراسات وا ل يل ل من شأن " والقائةل إن 5يف الفقرة لل
شأن  يني  يني ا يا املعلومات وا نولو ندسني وخرباء  ية الفكرية أن تؤثر يف قرارات العلامء، وا بحامية ا ن ن ملعه مله ج تك ململلك
بدلان وتوافر املعرفة، يف حني أن  تاكرية  ها أثر يف القدرات الا للاألماكن اليت ميكهنم ممارسة همهنم فهيا ويكون  ب ل

تغري األسايس اذلي يؤثر يف القرارات ادلويةجحم ا يكون ا لسوق  مل سـ توايت حامية  .ل تالف يف  مسـمفن شأن الا خ
هاجرين ية الفكرية أن يؤثر يف تدفق ا ملا ية غري  .مللك تخمني أن املعايري العا لوأشار الوفد إىل أن من املمكن ا ل

ن بدلان ا تعني عىل ا ثل تكل اليت  ية الفكرية،  بة  نا لا ل ي سـ ممل تجارية احلرة، للملك يف مع الاتفاقات ا ية اعامتدها  لا تك للم
بدلان  هجرة إىل ا ثني عىل ا با تايل العلامء وا نفاذ إىل املعرفة، وحتفز اب شئ حواجز يف طريق ا لميكهنا أن  ل ل ل لن ح ت

يث ال توجد هذه  تقدمة  حا يداتمل تقر إلعفاء حبوث الرباءات .لتقيا بدلان اليت  ثال عىل ا بق هذه احلاةل  تفو لم  .تنط
شات جهرة األدمغة  نا تقادها أن  ية عن ا قوأعربت مجموعة جدول أعامل ا ع ممن يل حتلت لتاج دعام قواي ودراسات وحتا

ية  تو نص عىل ذكل ا صيدة، كام  ل ت  . 39ج

ياك ابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء الـ  .235 شأن 27بلجودعا وفد  نة إىل إاتحة توجهياهتم لألمانة  ب أعضاء ا للج
ية تو صيذ ا ل ية 39 تنف تصل اب بيل ا شأن توجه العمل ا ند اختاذ قرار  بو  ية للو مللك من جدول أعامل ا ملتق ب ع ي ملسـمن لت

نظامت  .الفكرية وجهرة األدمغة تعاون مع ا ية،  نا بدلان ا ساعدة ا بو  ية طلب إىل الو تو ملومبوجب هذه ا ب ل ل م ي ص مل ُ
ي تو ياغة ا شأن جهرة األدمغة و ية، عىل إجراء دراسات  صادلوية ا ل ص ب ن بةملعل نا سـات ا واعرتف الاحتاد األورويب  .مل

ية نا بدلان ا تاكر وتوافر املعرفة يف ا ية جهرة األدمغة وانعااكساهتا عىل القدرة عىل الا مبأ ل ل ب وشاطر الاحتاد األمانة  .مه
تعلق  بيل ا ملنظورها أن العمل ا تق يةملسـم هجرة ويس مللكاب نرص ا بغي أن يركز عىل  ل الفكرية وجهرة األدمغة  ل عن ي

تحديدعىل  هجرة، شدد الاحتاد األورويب عىل  .لجهرة األدمغة اب ية الفكرية ذات الصةل اب بة جلوانب ا لواب مللك لنسـ
هجرة  نظمة ادلوية  نظمة العمل ادلوية أو ا نظامت ادلوية األخرى، ال سـامي  تعاون الويق مع ا ية ا للأ لم مل ل ل مل ث ل مه

ئات ية العمل داخل هذه ا نب ازدوا ية  يوسكو،  يوا جت بغ ن لهل نظم  .ج ياق بأن  توأوىص الاحتاد يف هذا ا لسـ
نظامت املذكورة أعاله تعاون ويق مع ا ملاألشطة اليت اقرتحهتا األمانة  ث ب يقات أوالحظ الوفد أيضا  .ن لتعلن هذه ا

ها ادلول  يقات فردية اليت قد  بق أي  يقات أوية وال  تضيفابمس الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء  تعل سـ ل تتعل
 . وضوعاألعضاء إىل هذا امل

ية  .236 تو يذ ا ية أن اجملموعة تويل اهامتما ابلغا  بدلان األفر يابة عن مجموعة ا صوأعرب وفد أنغوال اب ل ل نفن لتيق  ألن 39ل
ية تو صأعضاءه مه من ابدروا هبذه ا نة  .ل رشوع ا شأن  للجوالحظت اجملموعة الاقرتاحات الواردة يف الويقة  م ب ث

شأن ا ية الفكرية  ية وا ية اب مللا بمللك من لتن بت معلومات عن اجلدول الزمين ملع طلية الفكرية وجهرة األدمغة، و ك
ية الفكرية حمدود وأن مثة  .لتنفيذه ية وا ية اب نة ا رشوع ا تقادها أن نطاق  مللكوأعربت اجملموعة عن ا من ن للج م لتع ملع

رشوع هدفه  ملاحلاجة إىل دمج مزيد من األشطة ليك حيقق ا ية من الاالرايم إىل ن نا بدلان ا ممتكني ا ل سـتفادة من ل
شون يف اخلارج يني اذلين  يخرباهئا الو يعن تدابري اليت اختذها بعض 4وابإلشارة إىل الفقرة  .ط شأن ا ل من الويقة  ب ث

شأن  بو دراسة إفرادية  تحويل جهرة األدمغة إىل عودة األدمغة، أوصت اجملموعة بأن جتري الو باحلكومات  ي ل
رشوع حلوال جتعل عالوة عىل ذكل .املامرسات الفضىل يف هذا اجملال يح ا ها أن  مل، أعربت اجملموعة عن أ ت يمل

تقرون يف بدلاهنم بفضل  ياز"يسـاألشخاص ذوي املؤهالت  تناديق الا وارتأت أنه ابإلماكن وضع صةل بني  ".مص
بو يف هذا  شطة الو تعراض أ سمح اب نصة  تخدم  بيك،  بو ا ية الفكرية وجهرة األدمغة عىل موقع الو يا ن سـ ت سـ شـ مي تمللك ل

رشاكةاجملال  بادل وا تدى  يح  لو ت للن م بو  .تت تعاون ادلويل بني الو ية ا يوإضافة إىل ذكل، اعرتفت اجملموعة بأ ل مه
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نظامت ادلوية األ لوا هجرةمل نظمة ادلوية  ثل ا للخرى  لم هجرة األدمغة، مل تصدى  نظامت أخرى  يوسكو و ل وا تم ن ل
بو يف ا بغي أن تضطلع به الو رشوع ادلور اذلي  ملواقرتحت أن حيلل ا ي نظامت ادلوية ينمل تخذها ا لبادرات اليت  مل ت

تعاون بني  .األخرى ثل ا تعاون ادلويل،  ميي ا تعاون اإل بغي أن يمكل ا لوأشارت األمانة مرة أخرى إىل أنه  ل مل قلن ي
يا  ية أفر رشاكة اجلديدة من أجل  يل ا ية من  يالك وبرامج القارة األفر يا من خالل  بو وأفر يقالو يق منيق ل ب ه تي ق

)NEPAD.( بة تحديد هوية لنسـواب سمح  ية أن ذكل  سأةل خارطة جهرة العلامء، ارتأت اجملموعة األفر ب  ي سمل يق
تقدمة، وإاتحة الفرصة ألي بدل من  بدلان ا تقروا يف ا ية وا نا بدلان ا تقلوا من ا ملأوئك األشخاص اذلين ا ل سـ ل ل ن مل

يه تالم إاتوات عن أي اخرتاع يف اخلارج يرجع إىل أحد موا نا نبغي أن يرجع حق يوعالوة عىل ذكل،  .طسـ
ية اليت جاؤوا مهنا نا بدلان ا تقروا يف اخلارج إىل ا تغالل براءة اخلرباء اذلين ا ما ل ل سـ  5أما عن العالقة بني الفقرة  .سـ

ية الفكرية وجهرة األدمغة اليت أشارت إىل أن ال مللكمن ويقة ا هرة يفضلون مغادرة أقاث ميعامل ا تع هم لمل تمتيث  ح
ية الفكرية حبامية قو يد الاحامتلمللكا تقاده أن هذا األمر  بعية، فقد أعرب الوفد عن ا والحظ أنه عىل الرمغ  .ع

يا وتوهجوا إىل  ثني غادروا بدلاهنم يو با ثري من ا بدلان األوروية، فإن ا ية الفكرية يف ا يار حامية ا ممن  ح لك لمللك ب ل مع
 . أورواب

تعلقة هبجرة األدمغة وا .237 تحدايت ا مللوأشار وفد الصني إىل أن ا مل وأن إجراء  ،كية الفكرية حتدايت خضمة للغايةل
رشوع  ية؛ علام أن الوفد يدمع هذه ا نا بدلان ا بة  ملدراسة مفصةل يف هذا الصدد أمر هام جدا، ال سـامي اب ل لل مسـ لن

بدأ يث ا ملمن  ياجات  .ح ميي سوف يراعي ا يل اإل رشوع، أعرب الوفد عن أمهل أن ا يذ ا ياق  تويف  ث مل حسـ قلت لمت نف
ية نا بدلان ا ما ل  . ل

نانهوأعرب وفد الوالاي .238 ية عن ا تحدة األمر تت ا ممل ية  عىليك نقاش اليت بدأت توحض بعض قضااي ا مللك ورقة ا ل
هام منوي ا تحدي ا لالفكرية ذات الصةل هبجرة األدمغة، ا لت ثالثة الواردة يف  .ل رشوعات ا لومن بني مقرتحات ا مل

ية  تحدة األمر يكالورقة، أشارت الوالايت ا رشوع إىل مل نظمي حلقة ملأن ا ها هو اقرتاح  تاذلي حيظى بأقوى د مع
ية الفكرية واألدمغة شأن جهرة ا مللكمعل خرباء من أجل تطوير جدول أعامل حبوث  ومن شأن ذكل أن يكون  .ب

يات تو ياغة ا بحث و شطة ا ية الفكرية املكون من أ ية وا ية اب نة ا رشوع ا تابعة  صأساس  ل ص ل ن من ن للج مللكم لتم  .ملع
ية وارتأى الوفد أن هذا  تو بو وا يار يوامئ والية الو صا ل ي شأن جهرة األدمغة " من أجل 39خل بإجراء دراسات 

بقا ذلكل شأهنا  يات  طوتقدمي تو ب ية يف  ".ص نظامت ادلوية ا تعاون مع ا بو ا بغي للو نوأوحض الوفد أيضا أنه  ل مل ل ملعي ين
نظمة اة، مع صدد، مبا يف ذكل ما يرد يف الورقهذا ال ملنظمة العمل ادلوية وا ل نك العامليم هجرة وا بدلوية  لل  .لل

ية  .239 تو ندا أن ا صوالحظ وفد  ل ية عن طريق إجراء دراسات " نصت عىل 39ك نا بدلان ا ساعدة ا بو  بة الو ممطا ل ل مب ي ل
ها يات عىل أسا سحول جهرة األدمغة وتقدمي تو نظريية نصت عىل أن "ص ثالث من الويقة ا ت، وأوحض أن اجلزء ا ث لل

ية الفكرية و هممللكمثة عالقة بني ا سرية ا لفظاهرة جهرة األدمغة، لكن هذه العالقة ال تزال  بب،  .ع سوهذا ا لل
ية  تو بو مبوجب ا تجرهيا الو تقاده أن ادلراسات اليت  صأعرب الوفد عن ا ل ي سـ تفاعل 39ع تطرق إىل ا بغي أن  ل  ت ين

ية الفكرية وظاهرة جهرة األدمغة ياسات ا مللكبني  ثال عىل دراسة ميكن إجرا11والفقرة  .سـ يعة م أفضل  بطبؤها 
ية بإعداد هذه ادلراسات نظامت ا تعاون مع ا ناحلال  مل نت  .ملعب نظريية  تضموالحظ الوفد أيضا أن الويقة ا ت لث

نة، علام أن  سابق ألوانه يف املرحةل الرا تدى وحلقة العمل ونصت عىل أن هذا األمر من ا ثل ا هنارص  ل ن ملع م
سرية نظريية أشارت بوضوح إىل أن العالقة  عالويقة ا ت هملث تقاده أن الرتكزي  .لف ا بقا ذلكل، أعرب الوفد عن ا عو ط

تو يذ ا صعىل  ل يه األتنف تو بدأ اب بغي أن  جية  لن ي   . لدلراساتويلي

ية ومجموعة جدول أعامل  .240 بدلان األفر ياانت اليت أدىل هبا وفدا أنغوال والربازيل ابمس مجموعة ا يقوأيد وفد اجلزائر ا ل لب
توايل ية عىل ا لا بب جهرة األشخاص املؤهلني 5يان الوارد يف الفقرة لبوالحظ أن ا .لتمن س من الويقة والقائل بأن  ث
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ية الفكرية يف هذه األقالمي ناطق العامل يرجع إىل امحلاية الصارمة  للملكإىل بعض  ن طرحم تأكد  م يصعب ا  أو هل
يل يدمعه هجرة يرجع أساسا إىل الظروف الاجامت .لتقدمي د نوع من ا عوأضاف الوفد أن هذا ا تصادية لل قية والا

ية وإىل كون خربا نا بدلان ا نة يف ا ماليت اكنت  ل ل ياة هئهممي بدلان الرثية أمال يف  هجرة إىل ا با ما يقررون ا حا غا لل ل
نقل املعرفة واخلربة  .أفضل ها  ية الفكرية عىل هذه األخرية  ندت العالقة بني جهرة األدمغة ونظام ا لوا تج مللك مت س

هاجرين  يعون إفادة بدلاهنم مهنا أيضاملوكذا مجموعة همارات ا رشوع الويقة املزمع  .يسـتطاذلين  ثوأوحض الوفد أن  م
ية  تو يذ ا ية الفكرية وجهرة األدمغة مضن إطار  سأةل ا تعراض  صإعداده ال ل م نفسـ بغي أن يركز 39تمللك رشوع  ين  م

تفادة من معارف خرباهئا ية عىل الا نا بدلان ا ساعد ا بل والوسائل اليت  سـعىل حتديد ا ل ل ت مسـ تقروا يف ل سـ اذلين ا
ية نا بدلان ا عا لص توجهيات اليت اقرتحهتا األمانة مضن إطار مبعلام الوفد أحاط وعالوة عىل ذكل،  .ل لتلف ا خ

شاف جماالت مماثةل للعمل بال، واقرتح ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا تكرشوع ا من ن للج سـم تقملع مسـمللك والحظ الوفد  .لت
تلفة للحد من " :ث من الويقة شددت عىل4أيضا أن الفقرة  ياسات  خمإضافة إىل ذكل، وضعت احلكومات  سـ

نجم عن جهرة األدمغة  تصادية اليت  تاألرضار الا سارات ذات الصةل هبا(ق يف من وطأة ا خلأو عىل األقل ا ) لتخف
يع  توجه من جهرة األدمغة وحتويهل إىل  .""عودة األدمغة"تشجو ية مباكن عكس هذا ا لوأضاف الوفد أن من األ مه
يةنتاجئ نة  .ب إجيا رشوع ا تجزأ من  سأةل جزءا ال  شأن هذه ا بو  بغي أن تكون بوابة الو بب،  للجوهذا ا م ي مل ب ي ن س يل ل

رش  يح فرصة  ية الفكرية، وأن  ية وا ية اب معلا ت نمللك من لن ت لت يقا هاملع بادل املامرسات الفضىل  يدان، وكذا  حتق يف هذا ا ت مل
تفادة من حت ية من عودة األدمغة والا سـتاجئ إجيا ب وأشار الوفد إىل أنه  .ويل حبوث اخلرباء اذلي غادروا بدلاهنملن

نة أيضا  للجبغي  تفكري ين ثهيا يف بدللا يةل ابحلفاظ عىل اب بل ا حيف ا لكف ياهنلسـ شاء رشاكت ةصلم األ ن من خالل إ
بحوث سه من معاهد ا تفادة يف الوقت  لهلم والا نف تطلب تعاوان بني  .سـ رشوع سوف  يوارتأى الوفد أن هذا ا مل

هجرة ال نظمة ادلوية  متت مبوضوع جهرة األدمغة، ال سـامي ا ئات دوية أخرى ا بو و للو ل مل ل ي هي يوسكوه نوا بغي  .ل ينكام 
بادرات  تلف  بو مضن إطار  تعراض ادلور اذلي ميكن أن تضطلع به الو نة بني مجةل أمور ا مرشوع ا خم ي سـ للج مل

نظامت ادلوية لهذه ا ية  .مل تو صوالحظ الوفد أن ا يا أساسا، وأن جهرة األدمغة دفعت القارة  أشارت إىل أف39ل يقر
تصادي تويني الاجامتعي والا ية يف الواقع إىل دفع مثن ابهظ عىل ا قاألفر شاء رشاكة  .ملسـيق بغي إ بب،  نوهذا ا ن س يل ل

تفاع أفضل  شرتكة ال يات  يذ اسرتا يا، و ية أفر رشاكة اجلديدة من أجل  يا عرب ا بو وأفر نبني الو م يج من ل تي نف يق تيق ت

ياللخرباء ا نولو جألفارقة، ال سـامي يف جمال العلوم وا توجهيات اليت اقرتحهتا  .لتك تلف ا يا  لوطلب الوفد جدوال ز خمل من
ية الفكري ية وا ية اب نة ا رشوع ا مللكاألمانة مضن إطار  من ن للج لتم يس وحشملع تدى  تحسة، مبا يف ذكل  للم  الوعي دن

بو بحوث للو رشوعات ا يو ل شأن أه .م بوبوطلب الوفد أيضا معلومات  بحوث للو رشوع ا هجرة  يداف خارطة ا ل مل  .ل
بري و ته اب تمت الوفد  تعا للكم رشوع اخلارطة خ شأن أهداف  ية  معن دمعه املقرتحات اليت قدمهتا اجملموعة األفر ب يق

 . هذا

 

ية الفكرية وجهرة األدمغةو .241 رشوع املقرتح، ويرى أنه همم للغاية، ورحب بويقة ا مللكأعلن وفد بامن أنه يدمع ا ث . مل
يه سوا رشوع نظرا للطابع اخلاص اذلي  يع نطاق ا بغي تو توهجات األوية،  توجهيات وا سـنادا إىل ا مل سـ ل ل تكتل ن يت

ية تو صا بق أن تطرقت إىل هذه  .ل تخصصة أخرى  ئات  ية مباكن إرشاك  سـوالحظ الوفد أن من األ ي ممه ه
نك ادلويل هجرة وا نظمة ادلوية  نظمة العمل ادلوية وا ثل  باملوضوعات  ل مل لل لل م بادل وأش .م تار وفد بامن أن من ابب 

نهيا يف  يا يف بامن عىل تطوير برانمج إلعادة همارات موا نولو ية للعلوم وا نة معلت األمانة الو طآرائه مع ا ن جللج لتك ط
تطوير بحث وا لجمال ا سارها من خالل العمل عىل جذب  .ل ناب جهرة األدمغة أو عكس  موحاول الربانمج ا جت
ثني ا با منأبرز العلامء وا لبل يف إعادهتم إىل وطهنم  .يني اذلي حققوا جناحا يف اخلارجح لوذكل ابلعمل عىل تقامس تاك
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ثني با يف هؤالء العلامء وا نظامت اليت قررت تو حمع ا ل ظ ية  .مل تقاده بأن من األ مهوأعرب الوفد يف األخري عن ا ع
يف من وطأة جهرة األدمغة  يع عىل األقل ا تاكرية  يات ا لتخفمباكن اعمل عىل آ تط ب بة تسـل سارها اب سـوعكس  لنم

ية نا بدلان ا ثني من ا با مألفضل العلامء وا لح ل  .ل

رشوع  .242 شات ويقة ا نا ملوأكد الريس جمددا أن هدف  ث ق م ية الفكرية وجهرة CDIP/6/8ئ شأن ا مللك، ويقة نقاش  ب ث
رشوع، ودعا الو ترتمج هذه الويقة إىل  نة عام إذا اكنت األمانة  ماألدمغة، هو احلصول عىل توجهيات ا ث سـ فود للج

ية الفكرية وجهرة األدمغة سأةل ا مللكإىل الرتكزي عىل    .م

ي .243 نا بدلان ا بة  سأةل هممة للغاية اب ييل أن موضوع جهرة األدمغة  مالحظ وفد  ل لل سـ م سأةل  ،ةلنشـ ملوأضاف أن هذه ا
نارص اليت تؤثر يف ذكل ية الفكرية الرصف وأن مثة عددا من ا تعدى قضااي ا لعظاهرة  بقا ذلكل، اقرت .مللكت ح طو

يمي جترييب دلور  تقالوفد خطوة أوية يف هذا اجملال تمكن يف أن تضطلع األمانة بدراسة يف هذا الصدد تريم إىل  ل
ساعد عىل  ياانت ملموسة  ند إىل احلصول عىل  ية الفكرية يف جمال جهرة األدمغة، وذكل ألن هذا األمر  تا ب ت يسمللك

بل سأةل يف ا هذه ا تصدي  بغي ا يف  تقتقرير  ل ملسـن مل ل نب  .يك توافرة واحلاجة إىل  نظر إىل املعلومات احملدودة ا جتواب مل ل
يع  تحدة  نظومة األمم ا ئات األخرى داخل  تعاون مع ا ية املوارد، طلب الوفد إىل األمانة ا تجمازدوا مل ي لل مه لج

ياانت الرضورية والاضطالع هبذه ادلراسة  .لبا

ياغة الويق .244 ثوأعرب وفد سورسا عن شكره للريس واألمانة عىل  ص توظف نقطة انطالق CDIP/6/8ة ئي سـ اليت 
ية  تو يذ ا نة  بل ا بحث عن ا صيدة  ل سـ نفلل ملمك لتمف ية  .39ل بت إجناز دراسات دا ية  تو خلوأضاف أن ا طل ص ل

يه الفقرة  شري إ نادا إىل ما  ية، وأنه ا لوخار ت ت ية الفكرية غامضة6سج  .مللك، ال تزال الصةل بني جهرة األدمغة وا
هر الصةل بني وأعلن الوفد يف هذه املرحةل أ ية وذكل من أجل الاضطالع بدراسة  تو يذ ا يد  تظن من ا نف صملف ل ت

يعااب أفضل توعب أي صةل ا ية الفكرية وجهرة األدمغة و تا سمللك يكون الوفد يف  .تسـ نادا إىل هذه ادلراسة،  سـوا ست
رشوع، بغي إدراهجا مضن هذا ا نارص اليت  شأن األهداف وا ياغة رأيه  نه من  ملوضع أفضل  لع ب نص يكون يميك ف 

يل حلقات العمل رشوعات من  بندها قادرا عىل تقرير موعد إطالق مزيد من ا مل وأوحض الوفد أنه سوف  .قع
بو تعاون الو يد أن  ناسب وا ييكون من ا ت شأنملفمل ية ل يف هذا ا تو نظامت أخرى، كام يرد ذكل يف ا ص مع  ل  .39م

يان وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر .245 شاطرته  بوأعرب وفد مرص عن  بية ويان وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول م يق
يان اذلي أدىل به وفد اجلزائر ية وكذا ا بأعامل ا لمن يقاته للجزء  .لت شأن 4تعلوخصص الوفد  نقاش  ب من ويقة ا ل ث

نقاش ثالث أفاكر وردت يف ويقة ا ية الفكرية، ورحب  ية وا ية اب نة ا رشوع ا نة  توهجات ا لا ث ب من ن للج مل مللكل لتملمك  .ملع
بة ش لنسـواب شاف دحللفكرة األوىل الحظ الوفد أن  ية الفكرية هبجرة األدمغة وا شأن صالت ا تك الوعي  سـب مللك

ية  ساعدة ا شلكة جهرة األدمغة، مبا يف ذكل من خالل ا تصدى  ية وادلوية أن  ياسات الو نيف ميكن  مل مل ت ل ن سـ لتقك ط لل
شوبران بو، وأن هذا ا بحوث للو حلمج ا ي بقه ترادل بغي أن  يل لكن  سـ هدف  يفض شأن الصالت ين بحوث  بمك  لل

ية الفكرية وجهرة األدمغة ها، ال تكفي  .مللكالقامئة بني ا نقاش  هرته ويقة ا سوأضاف الوفد أنه عىل غرار ما أ نفظ ل ث
سأةل شأن هذه ا يات املوجودة  ملاألد ب ية  .ب تو تطرد الوفد يقول إن ا صوا ل بو 39سـ ي تعرتف بذكل، وطلب إىل الو

شأن  مإجراء املزيد من ادلراسات  ية الفكرية وجهرة األدمغة،ب تدى مللكسأةل ا ها يف  من اليت ميكن تو  لشحذيفظ
ية  .الوعي تو يذ ا يدة للميض قدما حنو برانمج العمل، ال سـامي يف  ية طريقة  ثا صورأى الوفد أن الفكرة ا ل ن نفل تج

يمي ،39 يات املوجودة يف حلقة معل تقوأضاف أنه قد يكون من الرضوري إدراج  ديد خلرباء، وحتاب لألد
بلمل بحث يف ا ملسـتقشالكت حمددة وموضوعات  نارص يف هذا الصدد الوفدوأوحض .لل سة  ع أنه ميكن إدراج  : مخ

هارات، ويف أن  تطوير ا ية الفكرية حواجز أمام تدفق املعرفة الرضوري  شأت ا يف أ كأوها خيص  ل ن ملك مللك ل
ه ية الفكرية هو اذلي يدفع إىل ا نفهثا ا تقار للمعرفة اليت  لالا مللك ساب تف تقدمة من أجل ا بدلان ا تجرة إىل ا مل كل
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توايت املرتفعة محلاية  .همارات أفضل، األمر اذلي يفيض إىل جهرة األدمغة ية عىل أن ا ثا سـوانطوت الفكرة ا ن ملل
بحوث الصغرية وموظفهيا وجشعت العاملني  سات ا بب يف تعطل حرية معل مؤ ية الفكرية قد يكون ا لا س س لمللك

هجرة ية والفك .لفهيا عىل ا نافع، وذكل  تقامس ا بات  ثة رمت إىل معرفة ما إذا اكن من املمكن تطوير تر ثا بغرة ا مل ل ل تيل
يف من وطأة جهرة األدمغة ثال هل .لتخفا يل ا ملوساءل الوفد عىل  رشية من َ يطالب سبت تضاف موارد  ببدل ا سـ

نافع اليت تربت عن هذه ا سام ا ية الفكرية اب يدا من ا ملبدل انم وطور ر ت ململلك ت نايملقص بدل ا لية الفكرية مع هذا ا ل  .ك
بت الفكرة الرابعة توح العضوية  اكن الا إننصوا ملفتاكر ا يف ب بغي ختفقادرا عىل  ينوطأة جهرة األدمغة، ويف  ك

توح املصدر تاكر ا شأ ضد الا تصدي للحواجز اليت قد  ملفا ب ن سة عام ميكن أن تفعهل  .تل موانطوت الفكرة اخلا
سني  تجارية  رشاكت ا سـا تح ل مل بدلان ل يني الصغار يف ا باطن ا تعاقدين من ا يا املمونني وا نولو لتوى  حملل ل مل ج تك

ية نولو تطوير العام للمعرفة ا سامهة يف ا ية، ويف ميكهنا ا نا جا تك لم ل مل ك نظمي حلقة معل  .ل بتوشأن الاقرتاح القايض  ب
 الرباءات يف جهرة خلرباء أعلن الوفد يف األخري أن خارطة الرباءات لن يكعس ابلرضورة إىل أي حد أثرتا

يط فقدا .األدمغة ثال، لن يعكس ا يل ا تخطفعىل  لمل ثا عن تعلمي عال، سن رأسب هجرة  بب ا رشي  حب املال ا لب بس ل
ية نا بدلان ا ية الفكرية يف ا يود ا بحوث جراء  ية وفرص ا تقار للمواد ا موالا مللك ق لف ل ل  الوفد أن رأىويف حني  .لتعلمي

يد تطلب موجمترين اخلارطة هذا قد يكون طريقة  مترين مل يراع أنه  ية للميض قدما، إال أن ا ارد خضمة واقرتح ل
باع تطوير أويل نة تا متكن ا يعااب أفضل، و توعب القضااي ا للج لدلراسات ليك  تسـ ست ها يف مرحةل من ت لوضع خطة 

 .الحقة

ه .246 ياك ابمس ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب وأنه  يان  يده  فوأعرب وفد الرنوجي عن تأ بلج ب م من ذكل أن ي
سعى إىل احلصول عىل بعض اإلرشادات ية  .تاألمانة  تو شأن ا تطرد الوفد يقول إن املزيد من العمل  صوا ل ب  39سـ

تأكد من  هجرة، وا ها خربة طويةل يف جمال ا نظامت دوية أخرى  تعاون تعاوان ويقا مع  يعة احلال ا لتطلب  ل ث ل ب لي ل م بط
تعلقة اب ملأن األشطة تركز عىل جوانب املوضوع ا وأضاف أن جدول أعامل سلمي يوجه ادلراسات  .مللكية الفكريةن

ناءة ية،  .بنقطة انطالق  تحدة األمر ته ابلقول إنه يدمع الاقرتاح اذلي طرحه وفد الوالايت ا تمت الوفد  يكوا ملخ لكم
 .ث من الويقة10كام يرد ذكل يف الفقرة 

ياك ابمس الاحتاد  .247 يان وفد  بلجوأشار وفد فرسا إىل أنه يؤيد  ب يان وفد 27األورويب ودوهل الـن ب األعضاء، وكذا 
سأةل، أو بدراسة الصةل  .يسورسا شأن هذه ا نظامت أخرى  بو مع  ملويف هذا الصدد، رأى الوفد أن تعاون الو ب مي

تني جعل الوفد  سأ هم شامل للصةل بني هاتني ا ياب  يد للغاية، لكن  ية الفكرية وجهرة األدمغة،  لبني ا مل فغ مف مللك
نوع وموسع خيص هذا املوضوعيشعر بأن من  سابق ألوانه املوافقة عىل برانمج  تا تعني عىل  .مل يوأضاف الوفد أنه 

بارها غاية يف  شامةل عوض ا ية ا سائل ا بق يف مراعاة  تخصصة، أخذ قصب ا ية ا نظمة ا بو، ا تالو ل من م سـ مل ن مل عي لتل لف
ية بني جهرة األدمغة ووال .ذاهتاحد  يل عىل قطعوخلص الوفد إىل أنه لن توجد صةل  بو ما مل يوجد د لية الو ي

 .عكس ذكل

توقف  .248 ية وأكد جمددا أن امليض قدما  يان وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر شاطرته  يجرياي عن  يوأعرب وفد  ب م يقن
بق أن  تحدة األخرى يف هذا الصدد، وذكل ألن واكالت أخرى رمبا  بو مع واكالت األمم ا سـعىل تعاون الو مل ي

بحثأجرت بعض ادلراسات وتو يد ا سائل  لصلت إىل حلول   . قللم

نة، وأضاف أن الويقة أوردت معلومات  .249 بة  متل اب ند عىل أن هذا اجملال جمال معل  ثوشدد وفد ا للج سـ لنه حم ل
ية الفكرية تاكمل اذلي قد يوجد بني جهرة األدمغة وا ية عن ا مللكأسا ل ية  .سـ تجر يبوأشار الوفد إىل ادلراسات ا ل

هرت صةل وحددت  ند، كام يرد يف الفقرة ظاليت أجريت وأ ية، مبا يف ذكل الصني وا بدلان ا هالعديد من ا ن لل  6ملع
ترب الوفد هذا رأاي من اآلراء شري إىل عودة األدمغة ويس جهرهتا، وا عاليت  ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل  .لت
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هاجرون  شأن املوضوع من أجل معرفة إىل أي حد سامه ا حقأنه هيمت بإجراء دراسة معمقة  مل يقة يف جمال ب
ية  سأةل جهرة األدمغة وا تداخل بني  تجالء املزيد من املعلومات عن ا ية، وا بدلان األ تاكر يف ا مللكالا م ل سـ ب ل جنب

يح لالضطالع  .الفكرية تدى ا بو يف الواقع ا باب، تظل الو يع هذه األ نادا إىل  لصحورأى الوفد أنه ا ن ي سـ ملمج ست
نص عىل ذكل الفقرة  بيل، كام  تابلعمل ا  . من املقرتح10ملسـتق

يق بني  .250 تو يدة، والحظت أن من الصعوبة ا يضة وا يقاهتم ا فوأعربت األمانة عن شكرها لألعضاء عىل  ملف لتف ملسـتعل
تقاطع ابلرضورة تلفت ومل  تيقات ا شديد عىل أنه  .ختعل ية مباكن ا توأضافت األمانة يف هذا الصدد أن من األ لمه

ية، ثات اليت دارت طوال العقود املا با ضبعد ا تقر الرأي القائل معوما بأن حتدايت جهرة األدمغة جوانب حمل سـ ا
ية نظامت  .لتمنهامة من حتدايت ا شأن هذا املوضوع، وكذا دراسات أجرهتا  ممثة عدد هائل من ادلراسات  ب ف

نك ادلويل تحدة اإلمنايئ وا نظمة العمل ادلوية، وبرانمج األمم ا ثل  بدوية  مل ل لل م بحث يريم إىل الرتك .م زي لوملا اكن ا
ية لل بوسـعىل اخلربة األسا يا جديدا يو ناول هذا املوضوع جماال معر ية الفكرية، فإنه اكن ابإلماكن  ف، وجوانب ا تمللك

ية الفكرية وجهرة األدمغة بق أن فكر بعمق يف الصةل بني ا هور  يل من ا مللكألن ا َّمجل سـ ية  .لقل مهورأت األمانة أن أ
هر بوضوح من هذه شري إىل  . الزاويةتظدراسة هذا املوضوع أكرث  ية  تا نقطة ا تطردت األمانة تقول إن ا توا ل ل ل سـ

سائل شأن ثالث  موجود توافق  سابق ألوانه حش: ب شة، يف تكل ذلقد يكون من ا نا ق الوعي، كام ورد يف ويقة ا مل ث
يل عىل القول بأكرث من ذكلرمبا توجد  ، إذ ال ميكن سوى حشذ الوعي أنهاملرحةل  .لصةل، لكن ال يوجد أي د

ية، أدرك عدد من الوفوم نظمي حلقة معل خرباء تنن هجة اث ية  تود أ نظامت اليت تطرقت إىل هذا ضمه تلف ا ملم  خم
بق أم  تزتامن أم  ها  تايل سؤال ما إذا اكنت ادلراسة  يدا؛ وقد طرح اب تربته الوفود  سـاملوضوع إذ ا سـ ل تع س نفمف ُ

بذ أوال  .تلحق حلقة العمل هذه تنظمي حلقة معل خرباء تضع جدول أعامل حيوقد أشار بعض الوفود إىل أنه 
نظمي حلقة العمل بعض اآلخر إجراء ادلراسة أوال مث  ها ادلراسة، يف حني اقرتح ا بحوث،  تا ل تجىل  .تتبعل يو

سأةل سلط الضوء عىل هذه ا ياانت موثوقة  يع  هذه الصةل يف  يعاب أفضل  تحدي الرييس أمام ا ملا ت ب جتم لل ت وقد . سئ
يقات األوية ا هرت ا لأ تحق شأنلظ ث .لليت أجريت أن ابإلماكن تصممي خارطة يف هذا ا ثا نقطة ا لوهذه يه ا ل ة اليت ل
شة و نا قوردت يف ويقة ا مل هجرةتحددث نحدرون من ا ل من مه اخملرتعون اذلين  تغالل من خالل  وذكل ،ي سـا

نادا إىل واثئق الرباءات نامه ا يهتم وماكن  شأن  توافرة  تاملعلومات ا سك سس جن ب هر أن .مل  املعلومات ظومع ذكل، 
تقرون ملعلومات اكمةل  هم  بغي الوعي أن اخملرتعني أ ها غري اكمةل؛ وذلكل،  يفالواردة يف واثئق الرباءات  س ن نفس ينف

بعض الصالت اليت ختص جهرة األدمغة  .عن الرباءات يه وفد مرص، يصعب وضع خارطة  لوعىل غرار ما أشار إ ل
ياانت اكمةل عن الرباءة يحت  بأساسا حىت وإن أ تطلب موارد و .ت يط مل  يط ا يمن هجة أخرى، فإن ا سـ بتخط لل

ياانت موجودة أصال تخدام  نطوي عىل ا بثرية ألنه اكن  سـ ي تطردت األمانة تقول إنه و .ك بعد الانهتاء من سـا
ية أساسا عىل إجراء  تا ية ا يط، انطوت اخلطوة ا لا ل ملنطقتخط ية عن ال تقصا ئدراسة ا ادلارسات و .خملرتعنيسـ

ية  تقصا ئالا بقسـ شفت يف أغلب احلاالت معلومات مفصةل عن سـهذه  تلفة، إذ  نظامت  ك أن نفذهتا بدلان و خم م
تغالل هذه املعلومات  تايل اب سؤولني عهنا، األمر اذلي مسح اب سـياانت اخملرتعني اذلين قدموا براءات أو اكنوا  ل م ب

ساؤل عن احلافز اذلي دفع هؤالء اخملرتعني  تطرق لعدد من إىلللتأساسا  هجرة، وا ل ا ئةل اليت طرهحا ل سـاأل
ياسة شأن هذه ا سـاألعضاء  بغي طرحه هو .لب سؤال اذلي  ينوا بدء ابل بغي ا ت ما إذا اكن  لل نظمي خطيط،ين ت مث 

شأ ية أخرى  نظامت  بحلقة معل خرباء يديرها اخلرباء العاملون يف  معن ئةل اليت طرحت يف م دراسة سـن نوع األ
شاهبة ية  تقصا ما ئ يذه بعد ذسـ رشكلتنف، و يف ا مل، و بقا ذلكل الحقاتكي ويف املقابل، مثة فكرة تقول  .طوعات 

تقرر  بحوث يقدم إىل ادلول األعضاء  تكون أساسا من حلقة معل خرباء تصوغ جدول أعامل ا رشوع  لتطوير  ل ي م ب
بل بغي إجنازه يف ا تقأي معل  ملسـن تام،  .ي سأةل أشارت األمانة إىل أنه خلويف ا شأن  ية  تا ية ا ماخلطوة ا ب ل ل ملنطق
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يت  تو قا ية الفكرية من أجل تصديق مكن يف تل ية وا ية اب نة ا ية  تا رشوع يقدم إىل ادلورة ا مللكإعداد  من ن للج ل ل لتم ملع
يه  . علادلول األعضاء 

بارزة  .251 نقاط ا ست ا بة والحظ أن األمانة  ثا يقاهتام ا ند عن شكره للريس واألمانة عىل  لوأعرب وفد ا ل عك ل تعل قه ئ ل
تطلب كام أعرب الو .اليت طرحهتا ادلول األعضاء يط اليت ال  ية ا بدء يف  يده اقرتاح األمانة ا تفد عن تأ تخط معل ل لي

ينبغي أن توحض حلقة العمل هذه القائل إنه وأيد الوفد أيضا اقرتاح األمانة  .تموارد خضمة ونظمي حلقة معل خرباء
بان موارد ونطاقات واسعة بادرتني  شطة هاتني ا بحوث، وذكل ألن أ ية  تطلجماالت إضا مل ن تلل ى الوفد أن ورأ .ف

ية الفكرية وجهرة األدمغة أمر هام، وأن اخملطط املقرتح للعمل  تقاطع بني جهرة ا يعاب ادلول األعضاء ا مللكا لت س
مثرة للميض قدما شئ قاعدة  تقاطع املعقد و هذا ا هم أوسع  مسامه يف  ن ل يي لس  .ف

يقات وفد ا .252 تعلوأعربت األمانة عن شكرها للريس والحظت أن  بط ائ لند خلصت اب لض ، توجه الرضوريله
نت أهنا  ية الفكريةعلوأ ية وا ية اب نة ا بل  رشوعا تقدمه إىل الاجامتع ا مللكسوف تعد  منملق ن للج لتم يتكون من  ملع

نني هاممكونني  نظم األمانة : ثا يا،  تطلب موارد خضمة؛ واث ية وال  تخدم املوارد ادلا تأوال، دراسة خارطة  ن ت خل تسـ
نظامت ادلوية العامةل لحلقة معل جتمع ا يني هبدف وضع جدول أعامل مل مي يف جمال جهرة األدمغة وكذا اخلرباء األاكد

ئةل العامة ذات الصةل بذكل ية الفكري وجهرة األدمغة، عوض األ سـحبوث، والرتكزي خاصة عىل الصةل بني ا  .مللك
ية ايوشلك جدول أعام بحوث هذا وكذا  لل ا معل تاجئتخطيطل رشوع، إذ سوف توجه هذه ا تاجئ ا ن صلب  مل معل  لن

ية ترغب فهيا ادلول األعضاء شأن أي دراسة إضا فاألمانة   .ب

شات إىل  .253 نا يقات اليت أدلت هبا الوفود خالل ا تلف ا ته ابلقول إن األمانة سوف ترتمج  تمت الريس  قوا مل تعل خم للكم ئ خ
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بةل  يه ادلورة ا نظر  مللكرشوع  ملق منف ن للج ت لتم ث تقدمي الويقة ئودعا الريس األمانة إىل .ملع

CDIP/6/9تصاد غري الرمسي ية الفكرية والا شأن ا شة  نا ق، ويقة ا مللك ب ق مل   .ث

بداية  .254 تصاد غري الرمسي، وذكرت بأنه اكن مثة يف ا ية الفكرية والا شأن ا شة  نا لوقدمت األمانة ويقة ا ب ق مل قث مللك
نان هام يان ا ثحتداين أسا ية : سـ تو صتعلق األول اب تصاد غ34ل ثاين  ري الرمسي،ق اليت تصدت لال تحدي ا لوانطوى ا ل

ية الفكرية وجهرة األدمغة، وذكل  ياانت يف هذا اجملال أكرث من جمال ا هائةل اليت طرحهتا ا تحدايت ا مللكعىل ا بل لل
يات  تايل أي إحصا ية ومل يرتك اب يات الر ته يف جسالت اإلحصا نعكس  تصاد غري الرمسي مل  ئألن الا ل مس ئ يع بطبي ق

يجة ذلكل،  .ملموسة نظور ملموس جديد إىل املوضوع حتداي عويصانتو سأةل إضافة  ماكنت  ثوقد أشارت ويقة  .م
نني متلني ا نقاش إىل اجتاهني  ثا تصاد غري الرمسي انهتجت نفس سلوك : حمل قأوهلام الاعرتاف بأن رشاكت الا

يد يقا ألداء  مثرت يف مواد غري مادية  تصاد الرمسي، إذ أهنا ا جرشاكت الا حتق سؤال ا .ستق ملوا ثري للجدل اذلي ل
ية الفكرية  تلف لو أهنا دخلت نظام ا تصاد غري الرمسي أن  يف اكن ألداء رشاكت الا سه هو  مللكيطرح  خيق ك نف

شئ فرص معل يد  .ينالرمسي، وهل اكن ذلكل أن  شطة جمال ا ية عىل الاعرتاف بأن أ ثا نقطة ا تقلوانطوت ا ن ن ل لل
تصاد غري الرمسي وت با ما جرت يف الا نة غا نوالقر ل سه؛ ويويح قص تصاد  نفجت عهنا فرص معل يف هذا الا ق

تقال فرص العمل  ية الفكرية من شأنه أن يفيض إىل ا نبعض ادلالئل غري املؤكدة عىل األقل أن تعزيز حقوق ا مللك
بوا  .إىل القطاع غري الرمسي تو ياسات عىل أن  ناع ا ناءة أكرث  ساعد مقاربة تكون  عواكن من املمكن أن  سـ سـ ص ب يت ل

ية ا لأنه  بغي هلم الاعرتاف أن هذه بغ نة، فإنه  يد والقر تصدى  تدامة  يات  ينتوصل إىل اسرتا ص تقل ت سـ لليج م ت
هم هور ولوالها لضاعت وظا تاحة  تجزأ من فرص العمل ا يات جزء ال  ئفالاسرتا للجم مل ي يعااب أفضل  .تيج ستمث إن ا

ية الفكرية أ يذ يف جمال ا شطة ا تأثر بأ مللكنوع العمل اذلي من شأنه أن  لتنف ن ي ية، وجشعت ادلول ل مهمر يف غاية األ
سائل شأن هذه ا سامهة بآراهئا  ملاألعضاء عىل ا ب   .مل
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ية عىل الفقرة  .255 سامهة يف 10لتمنوعلق وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا ية ا نقاش، وذكل  مل من ويقة ا بغ ل ث
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا متل  رشوع  شأن  ية  تو مللكيذ ا مننف ن للج م ب ص لتل ملع حم سؤال وأ .ت شأن ا لعرب الوفد عن قلقه  ب

ية  تو شأن ا بيل  صاألول املقرتح يف الويقة، والحظ أن مثة توهجا للعمل ا ل ب بغي هل أن يركز 34ملسـتقث ين اذلي اكن 
ية الفكرية ية إىل نظام ا رشاكت غري الر ية وإىل نفاذ ا مللكعىل األرصدة غري امللموسة وغري الر مس ل واكن بإماكن  .مس

ية تهذه املقاربة أن  تو صشئ صةل ويقة اب ل ث ئةل  كام اكن من الرضوري أن تطرح .34ن سـهذه ادلراسة عددا من األ
ية، مبا يف ذكل أو تصاد غري الرمسيفاإلضا تاكر يف الا شأ الا يف  قال  ب ن ية بامنذج ؛ك يا، ما إذا اكنت األرصدة  محم واث ن

ية الفكرية يدية  للملكأخرى غري احلقوق ا يف وميكن أن حتلل ادلراسة أ. لتقل يل وتاك ليضا ما إذا اكن ا لتسج
ية الفكرية تخدام هؤالء األفراد أنظمة ا يدا حرية ا يانة قد  مللكا سـق ثاين اذلي . لص سؤال ا لويف هذا الصدد، فإن ا ل

باره مرحةل أوىل ته هذه الويقة ميكن ا تطر عث شأن  .ح نقاش  بار الويقة أيضا أساسا  بوأضاف الوفد أنه ميكن ا لل ث عت
تاألشطة اليت ميكن  ية ن تو صها مبوجب ا ل ية34نظمي  .ن وأنه ميكن إجراء دراسات أخرى مكرحةل اث

ياك ابمس الاحتاد األورويب ودوهل الـ  .256 بلجوذكر وفد  نة أن الاجامتع اكن يريم إىل إاتحة  األعضاء 27ّ للجأعضاء ا
ية  تو يذ ا شأن  صتوجهيات لألمانة  ل بو34تنفب ية للو ي من جدول أعامل ا ية .لتمن تو هذه ا بقا  صو ل تفكري يف لط ل، جرى ا

نافع امللموسة محلاية  يف وا تاك تصاد غري الرمسي، مبا يف ذكل ا ية الفكرية يف الا يود حامية ا شأن  ملدراسة  ل ل قب مللك ق
يضة ية  شاء برامج و ساعدة األعضاء عىل إ شاء فرص للعمل و تصل بإ ية الفكرية، ال سـامي ما  تفا مسـمللك ن ن م ن  .طي

نانه لألمانة عىل  ية الفكرية يف متوأعرب الوفد عن ا تصدي للجوانب املعقدة جدا  ية إىل ا للملكهجودها الرا لم
تصاد غري الرمسي تقار إىل . قالا يل الا فومع ذكل، فإن وفد هوندا اكن عىل وعي أن مثة حتدايت مجة من  ب قل

تصاد غري الر ية الفكرية يف الا ية وحتديد دور ا رش شأن األشطة غري ا قياانت موثوقة وذات مغزى  مللك ع ل ن ب  .مسيب
ية  تو ها مبوجب ا بة للرتكزي عىل ادلراسة اخملطط  صواب ل لسـ ، فإن الوفد رأى أن الاعامتد عىل مجموعة من 34لن

يق اكمل وشامل ويف املقابل، ميكن إجراء جرد  .حتقادلراسات اإلفرادية وادلالئل غري املؤكدة ال يغين عن إجراء 
ناحجة اليت نفذت خال يذ ا يات ا يل مفصلني  لو لعمل ية وذكل من أجل تطوير لتنفحتل نوات امخلس املا ضل ا لسـ

نع الهتريب تخدمة من أجل  يات واملقارابت ا يل ا يدة من  يذ  ممؤرشات  مف سـنف ن ملب تق ق وميكن لألعضاء تزويد  .لت
ياق نب از .لسـاألمانة ابملعلومات ذات الصةل هبذا ا ية  جتو نة دبغ يذ ادلراسة يف إطار ا ية العمل، ميكن  للجوا نف تج

شارية ا ملالا ية  .عنية ابإلنفاذست ية الفكرية عىل فرص العمل واألرصدة غري الر بة النعاكسات حامية ا مسواب مللكسـ لن
تصل هبذه  ثرية  تني جزءان من أجزاء  سأ تصاد غري الرمسي، شدد الوفد عىل أن هاتني ا تامللموسة يف الا ك ل مل ق

شلكة ية الفكرية مهنا خماطر الصحة ا ،ملا تصل اب سائل أخرى  نت  مللكو ت م هجرة تضم للعامة، واألمن الغذايئ، وا
بدلان اليت ميكن  تاكرية  ية، عالوة عىل اإلرضار ابلقدرات الا تصادات الر بدها الا سارات اليت  للوا ب مس قخل تتك

تصاد غري الرمسي ية الفكرية والا ها يف قامئة الصالت بني ا قو مللك ياانت موثوقة أساسا،  .ضع تخدمت  بولنئ ا سـ
تصدي محلاية ا مللكفإن هممة ا تصاد غري الرمسي هممة يف غاية ل يا يف عالقهتا ابال قية الفكرية والهنوض هبا هنوضا  حقيق

شأن  .الصعوبة بيل  توجه املوضوعي للعمل ا شأن ا شات  نا يل ا بواقرتح الوفد يف هذا الصدد تأ ل ب ق تقمل ملسـج
ية  تو صا يل واجلرد لإلنفاذ املمكن34ل تح توافر حاالت عن ا ل إىل أن  ل تاجئ هذا .ت يل أن ينومن شأن  تح ُ ا ل ف َّوظل

بة تربة اب ية  سـمادة مر مع شلنجع ية بني األعضاء  شات إضا نا ب  ق يةأفمل تا لن اخلطوات ا بة او .ل نا سـنهتز الوفد هذه ا مل
ية الفكرية وماكحفة  شطة الاحتاد األورويب يف جمال إنفاذ ا تجدات عن أ مللكإلحاطة األعضاء علام بآخر ا ن ملسـ

نة يد والقر صا شئ املرصد األ .لتقل نة نوأ يد والقر صورويب املعين اب  EU bservatory on(لتقل

Counterfeiting and Piracy ( متكني سلطات ادلول  .2009 أبريل 2يف نصة  ئة  تخدمت هذه ا لوا م ي لهسـ
تجارب واملعلومات وتقامس ما دلهيام من  بادل ا ية  يف هجودهام  ثيل القطاع اخلاص من  لاألعضاء و ت بغ ث تكمم
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بة واإلبالغ عن معلومات حامسة تهنض  .ممارسات اإلنفاذ الفضىل سا للمرا قوسوف يوظف املرصد موردا ر ئي
يه موارد إنفاذها توجهيا أصوب تو يعااب أفضل وسمح لدلول األعضاء  نة ا يد والقر يعاب ظاهرة ا جاب ت بت ي ص ستقل  .لس

ية األوروية أبرمت  بومىض الوفد يقول إن املفو سمرب ض ية2010ييف د تحديد مهنج عقدا دلراسة شامةل تضع  ل 
تصادات األوروية داخل سوق الاحتاد األورويب ها عىل الا نة وو يد والقر بنطاق وهمارات وآاثر ا ص قتقل قع وهذا  .ل

ي تواصةل  تقالعقد أول مرحةل مضن هجود  ياسات قامئة عىل ادلميلم شلكة وتطوير  سـ ا ية لمل مللكيل يف جمال حقوق ا
يط الضوء عىل أ .الفكرية ته  تمت الوفد  مهوا سل بتلكم بو خ ئات الو ية العمل اذلي تضطلع به  ناب ازدوا يية ا ي هت ج ج

ية ابإلنفاذ  شارية ا نة الا ناألخرى، ال سـامي ا ت ملعللج أو ) Advisory Committee on Enforcement(س
نظمة العمل ادلوية ثل  ية  تحدة ا ئات األمم ا نظامت ادلوية األخرى، مبا يف ذكل  لا ن مل ي ل ممل م ملع  . ه

يا .257 بوصدق وفد فرسا عىل ا ياك ابمس الاحتاد األورويب ودوهللن والحظ  األعضاء، 27 الـبلجن اذلي أدىل به وفد 
ية صيغة أن  تو تطرق سوى جلزء من ا صالويقة وضعت املوضوع بطريقة معقدة ومل  ل ت تصل بدراسة عوائق ي 34ث

نافع امللموسة محلاية ا يف وا تاك تصاد غري الرمسي، مبا يف ذكل ا ية الفكرية والا مللكا ق ململلك ل واقرتح الوفد  .ية الفكريةل
ية  يل وجزء مكون  تطوير ا ية الفكرية أداة  تخدام ا هذا املوضوع من وهجة نظر ا تصدي  لعملا شغ ل سـ لتل مللك ل

تاكر بدلان اذلي هل  .بالا ثل قطاع نإماكياتلواقرتح الوفد أيضا أن حتدد األمانة العديد من القطاعات يف ا م 
يامن واملو ية، وقطاعي ا لساألغذية الزرا ية الفكرية ع تخدام أفضل  شأن ا يث ميكن إجراء جتارب  للملكيقى  سـح ب سـ

 .لتطوير هذه القطاعات

ندوأعرب  .258 يدهلهوفد ا يان اذلي قدمه وفد الربازيلي عن تأ يةلب ا تنفيذ  وأشار إىل أن لتمن ابمس مجموعة جدول أعامل ا
ية  تو صــا ينييتطلــب مكــونني  34ل بــو  أوهلــام،:ســـأسا يــداتي دراســة الو يــة الفكريــةلــصةل حباميــة  ذات التقيا  مللكا

تصاد غري الرمسي يف امللموسة وفوائد حامية ُ تعىن ابقوالا لتاك ية الفكريةل شاء،مللكا نـ السـامي تكل املربطـة بإ  فـرص ت
ثاين، أي املكون و. للعمل بعد ا لبغي أن يركز ا ل ثاينين يةلا يط مه، عىل أ بة محلايـة نشاءعىل إتسل  نا توايت  ســ  مسـ مـ

ية الفكرية توى الوطين  عىلمللكا تايج احمليلمنو تعزيز من أجل ملسـ ا شاط اإل نا  مبا يف ذكل القطاع غـري الرمسـي ،لن
ندمج اذلي قد بليف القطاع الرمسيي  ياق ُقو. ملسـتق يف ا سـدم هذا الاقرتاح يف  تعراضّ  القطاع غري الرمسي يف سـا

ياس  ية  نا بدلان ا لا ل مكقل سامح دجمه تعزيز م تـصادي يف القطـاع ليف القطاع الرمسي مع مواصةل ا شاط الا قبوجود ا لنـ
يـة مضن غري الرمسي نا بدلان ا بل رزق الفقراء يف العديـد مـن ا مياسة حامسة للحفاظ عىل  ل لـ سـ سؤال . سـ لـولعـل ا ّ

تعلق حبامية  يه ا ملالو ية الفكريةج تصدي هل  اذلي مللكا لبغي ا بويف إطار معل ين يـف يالو تأكـد مـن أن كهـو  ل ميكـن ا
يةحامية توى الوطينمنحت ليت  الفكرية امللك ا يـني   لـن حتـول دونملسـعىل ا يـد ا تاكر وا حمللالا تقل تـصاد لبـ قيف الا
تعني أشار الوفد إىل و. احمليل تجربة يأنه  سائل اليت مـن ورضورة لالعمل اب ية دلراسة ا ية  ياغة  بدء  ملا يل مهنج بص حتلل

يط الضوء ساعدة عىل  سلشأهنا ا سأةل اتمل ت عىل  نةقليدلم نل ص والقر بحثت اليت مل  لها من ا  .قسط

تصاد غري الرمسـي أن وفد فزنويال ورأى  .259 نعـزلقالا يس مموضـوع  نـد  وأشـار إىل أنـه مـسأةل،لـ و عمـن األفـضل 
شة  قنا سأةل تفـادي م تفـاء بملـهذه ا نـوعكالا يات ودراسـات مـن هـذا ا لإحـصا  تقيـمي، بـل العمـل يف املقابـل عـىل ئ

نهيا  يـةجتاألرابح املفرطة اليت  سلع ا حملما يـة الـ تفكـري يف مـا لفكريـةمللك اب ناسـب ل، وا يـاب ا تإذا اكن  بـل لغ يقهـذا 
سلعةا هور هذه احلاةل يف ،لملقارنة مع تلكفة ا باب  ظ وما يه أ ية فقراأشد سـ نا بدلان ا ما ل هـدف، . ل يـق هـذا ا لو لتحق

نة صغرية ميكن  ية، عيّأخذ  يـل أو أتينمن أحد بدلان أمرياك الال تح يا  يا أو آ لفر ل ســ نـاجت يق  هـذه احملـيل يفلإجـاميل ا
توى األجو بدلان و سـا تجاتمل يف ا نر وتاك تجاتملل يع هذه ا ن وأسعار  ذكل، قـد يكـون مـن وعـالوة عـىل .  فهياملب
يد حبث العالقة بني ت إجاميلملفا تج من ا ناجت احمليل وأي  ن ا ن ملل يـة تـأثري نظرلوامقدلا، كون ي قد يجات اذلم كيف يف 

ية القطاع الرمسي وال تجات ا حملمعديد من هذه ا تـصاد غـري الرمسـييفملن تجـات الا ق  تخدام وسـ، وذكل من ائل ســاب
سوقبديةل أخرى ها يف ا ل لعر يـد إىل القول إن الوفدُصخلو. ض   هـذههـذه ادلراسـة ألن إجـراء ملفه قد يكون مـن ا

سأةل  ست ملا نظريـة  يـمن الوهجة ا يـةمـسأةل وهجـة نظـرلل نا بدلان ا بة  م اب ل للـ تـصادي يه عامـل، بـللنـسـ يـدفع  ق ا
نةسلعلاء ااألشخاص إىل رش  .ص املقر



CDIP/6/13 

95 

نة قليدلتربازيل إىل أن الرتكزي عىل اأشار وفد الو .260 ية يعكس ما يـرد يف لن ص والقر تو صـا  نبغـيينـه ال وذكل أل 34ل
ية الفكرية تصاد غري الرمسي وانهتاك حقوق ا مللكاخللط بني الا بت. ق يـدا وثفقد  يلك أكـرث  تعق أن هذا ا نتـاج هـو له

تصادية عدملتغريات ية وا ق اجامت شارية لإلنفـاذ ينبغـي ويف هـذا الـصدد، . يدةع تـنـة الا تـصدى)ACE(سللج  ت أن 
نة، وذكل يتملسأل يد والقر ص ا بذوةلتكرار تفادي بغية لتقل هود ا ملا بق  إذ أن جل نة  ســهذه ا متـدت بـرانمج للج عأن ا

ناولمعل شامل خالل دورهتا األخرية يل  تت  تح ليف إطاره اب تصاد غري الرمسي ول لكيـة الفكريـة ملانهتاك حقـوق اقال
 .احصيحتناوال 

شات ن اإاألمانة قالت و .261 قنا يـه املوضـوع صعوبة أشارت إىل مل يداتـه، إذ أدخـل  فو د اجلديـدة العديـد مـن األبعـاتعق
همة ثل. ملوا شغاهلام  لك منمموأبدى  نة مـن تقليـدلبـني االـربط بـشأن نـ وفد الربازيـل والاحتـاد األورويب ا صـ والقر

تصاد غري الرمسي ،هجة ياق أن يتعـني عـىل ادلول األعـضاءورأت األمانة أنـه . من هجة أخرىق والا لـسـ يف هـذا ا
تدى األفضلختتار إن اكن ية الفكريـة  هوملن ا ية وا ية اب نة ا مللك ا من ن لتللج شارية لإلنفـاذمأملع نـة الا تـ ا بغـي  .سللج ينو

سأةل يف هذا اإلطار ا نـاول هـذه ا يـة  ملـتفكري يف  ت شأهناكيفل شاور  بـوا بغـي د لتحديـوذكل  ،لتـ للجنـة ينمـا إذا اكن 
ية  ية وا ية اب مللكا من لتن سأةل اخلاص هبذهرشوعملالفكرية أن متيض قدما يف مقرتح املع  .مل ا

نقاش و .262 ند إىل أن هذا ا لأشار وفد ا مباليربط ابلرضورة له سأةل يف األعضاء ، لكن إذا رغب إلنفاذاسأةل ت شة  مـنا ق م
شارية ، فإن الوفد يرى أن اإلنفاذ نة الا تا يحذإلنفالسللج تدى ا لصح يه ا  .ملن

يـة الفكريـةو .263 تصاد غري الرمسي وعالقهتا اب سأةل الا ية إىل أن  تحدة األمر مللكأشار وفد الوالايت ا ق ميك  د معقـ جمـالمل
تحق ادلراسة، وأضاف أنه وهمم دراسـة غـري مؤكـدة عـوض إجـراء وأدةل إفراديـة األمانـة دراسـات مجـع يدمع يسـ 

ية تقصا ئا رشط أن  جديدةسـ ية األمانـةتستنب،  توازنـة  إىل معـايري مهنجد  سائل ذات تتطـرق إىل مصـارمة و ملـلك ا
تعانت دراسـات سـابقة  إىل ، بـني مجـةل أمـور،يبـو الرجـوعإضـافة إىل ذكل، ميكـن للوو. الصةل هبذا املوضوع ســا

ية الفكرية لفحص  رشاك اليت الصعوابتبعض مللكاب توسـطةت لواهجهتا ا نظـام ملالصغرية وا ب يف الاتفـاع  . الـرباءاتن
رشاكت القطاع غـري الـر مسـيميكن  أنه  الوفدوأضاف بة  تاجات هذه ادلراسات اب لبول ا لنسـ ن   ورد ذكلكـام، سـتق

ية الفكرية يف إحدى الواثئق األوىل ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج وفامي خيـص . )CDIP/1/3 (ث من الويقة5، املرفق ملع
ية تنفيذ تو ص ا ُ، فإن نفس الويقة 34ل ت بـو يف طلبهتـا  دراسـاتإىل ئجزيـا ستند تـأن بـإماكن ادلراسـة أنـه بني ث يالو

ها سابق توخت من خال لا رشاكت اليت تواجهالصعوابت حتديد بعض  مجةل أمور، بني،ل توسـطةل ا يف  مل الـصغرية وا
بالاتفاع  ية الفكريةن بـارنإماكيـة ، وأشـار إىل مللكنظام ا ثـري مـن  عتا تاجات ادلراسـاتلكا يحـةســتنا بة حص  لنـسـ اب

تصادلرشاكت يف ل نـة تـضمن يالوفـد أن  واقـرتح. غري الرمسـي قالا للجرشوع ا تفاتـة إىلمـ يـة األصـول  لا مسغـري الر
رشاكتهذه ، وعدم قدرة امللموسةو يـة لا نفـاذ إىل نظـامعـىلمس غري الر يـة الفكريـةل ا ذكل عـىل تـأثري ، وكـذا مللك ا

بطاةل وا تا نةقليدلل ية ين املوضوعنيهذلو. ص والقر نمهأ شةع حامسة  نا قد  تصاد غري الرمسيم ية الفكرية يف الا ق ا  .مللك

سأةل إاألمانة وقالت  .264 يـد ادلرس، وأشـارت  معاجلـةحتديـد طريقـةنطـوي عـىل تملن ا ية  تو ق ا صـ شات إىل أن ل قـنا م
نة أ ثل  احلاجة إىل ظهرتللجا نارص  ممزيد من ا رشثويقةوضع خطوط عريضة تدخل يف لع تطـوير توع ومل ا بسمح 

شات ، نــهحيوإىل . أمــور أخــرى نا قــأوحــت ا يــة مل هــرت حضــةواتوجهيــات رضورة وضــع إىل خلادلا ظ، يف حــني 
تالف نظـراتخا رشوع مهنـا أخـرى كثـريةجمـاالت  يف ل يف وهجات ا ياغة ويقـة  هـا و مـمل يكـن مـن املمكـن  ث صـ . مجع

بت  نةإىل األمانة طلو شأن  إاتحة للجا يا،  تا بتوجهياهتا،  ب يةمعاجلة طريقة ك تو صهذه ا يح ، ول بغـي مـا إذاضتو ين اكن 
نظر يف  ية الفكرية للجنة القادم جامتعالاثنفس الويقة خالل لا ية وا ية اب مللكا من لتن  .ملع

تلفة ويف ضوء ما رأت األمانة أنه  .265 شأن ويقة اخمآراء  ملعديدة  ث لتتـضمن إعادة مراجعهتـا  ناقرتح وفد فرسا، رشوعب
تعدد الرؤية بارشة إىل مـرحهذا، وأضاف  ىرؤل أوسع  مأن الاتقال  رشوع ةل ن يح ملـا عـن فكـرة أفـضل يتـسـوف 

نقاش لالويقة موضع ا  .ث

نقــاش ادلول األعــضاءه اكن بــإماكن أنــوفــد مــرصرأى و .266 يــةل إدراج ا شاوراهتا غــري الر مس يف  ، وذكل ألن الوفــد مــ
ية  نظر فهيااملوضوعات عىل هذه طرح بعملرحب  نة  للا يذللج  تنف؛ ومع ذكل، فقد أشار الوفد إىل أنه يعي رضورة 
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هامة يف تللمعيل وأرسع  يات ا لو يةص يـة تـأخري ن أضـاف الوفـد يقـول إيف هـذا الـصدد، و. لتمنجدول أعامل ا لعملا
هر أخرى شتة أ نقحة أخـرى قـد يكـوانسـ ية  هو ياغة ويقة  م و م مف ث شاور  هـدرا لوقـت األعـضاء، واقـرتح نص تتـأن 

يةالوفود يهنـاملعن ا ياغة ويقـة . ب فامي  يؤيد  ثوأوحض الوفـد أنـه اكن  صـ نقـاش يف ادلورة مـرشوع تســ لكـون موضـوع ا
ية الالحقة، ولو أن تقدمي  مسويقة غري ر بـذوةل  ورقة نقاش من شأهنام أن يعطـال أوأخرى ث هـود ا ملا هـذه لتنفيـذ جل

ية تو صا  .ل

ية الفكريةو .267 تعلقة اب مللكأشارت الرئاسة إىل أن من األفضل مراجعة الويقة ا مل تصاد غري الرمسي خالل ادلث ة ورق والا
ن ية الفكريةللجالقادمة  ية وا ية اب مللكة ا من لتن  .ملع

سأةل حترأى وفدو .268 مـ فرسا ابمس اجملموعة ابء أن  تـصاد غـري الرمسـي إىل ويـلن ق ويقـة الا ســتكون مـرشوع ثويقـة ث
نقحـة صوغأن تـأن اجملموعة ابء تفضل وأضاف . مسأةل سابقة ألواهنا م األمانـة ويقـة  بةل ث يـة ملقـلـدلورة ا ننـة ا ملعللج

ية  ية وا مللكاب ية خبصوص هذا املوضوع، وأنه ال يرى أي فائدة من الفكريةلتمن مسشاورات غري ر  .م

نقحة من الويقة  أنيسئوأعلن الر .269 ثسخة  نقحـة  تعمـل عـىل وأن األمانةقد وزعت  .CDIP/6/6 Revمن مسخة  نـ
يــايتــصل ابمــرشوع بــشأن  .CDIP/6/4 Revثمــن الويقــة  نولو جيــة الفكريــة ونقــل ا تك مجيــع عــىل  تــوزع لمللك

سق يني ملنا شاورات غـري  يسئذكر الرو. ساءملابهناية ذكل قلميني اإل بق أن جـرت  مـأنـه  يـة ســ يف هـذا الـصدد مسر
بلعنبحث لبغرض ا يغة موحدة لسـ  توصل إىل  ص ا ملـويقـة ال نادا إىل رشوعث سـتلمة ملـالاقرتاحـات اسـت، وذكل ا

نظـمي واقـرتح الـر. ثخبصوص هذه الويقـة تيس  يـة ئ مسشاورات غـري ر تـامـ يـوم ا لباح ا ل يغة يل صـ شة هـذه ا لـصنا قـ مل
تحديد قوا يدا  مساملوحدة  ل شرتكةهامته توصل مل ا ملويقة اإىل اتفاق حول ل وا األمانـة إىل إدراج ئودعـا الـريس . رشوعث

ية الفكريةمضن مسـتقبال  CDIP/6/10ثالويقة  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبرانمج العمل   .ب

ن CDIP/6/10ث الويقة وقدمت األمانة .270 سةهتادور خالل أنة وذكرت للجإىل ا نة إعداد إىل لبت ط م اخلا للجا
ية الفكرية. عىن مبجال مواطن املرونةُخطة معل ت ية وا ية اب نة ا تقدم األمانة إىل ا مللكو من ن للج لتسـ خطة مقرتح  ملع

شأنمعل سمح  مواطن املرونة يف جماالت أخرىب  ب، األمر اذلي  بومعل جلان أخرى يف اتكرار  تفاديسي كام . يلو
ية ، ثويقةل األوية للتوايتحملا األمانة سـتعرضست مواطن ، وإدراج تعليقات ادلول األعضاءاإلشارة إىل بغوذكل 

ثكل، قدمت الويقة طبقا ذلو. مرونة جديدة ّ ُCDIP/6/10 شأن لل أساسا شات  بنا ق بيلم  يف ملسـتقخطة العمل ا
سمت. جمال مواطن املرونة واطن املرونة يف جمال ممهنا إىل زء ألف اجلتطرق : ثالثة أجزاءإىل ث الويقة نقوا

نقحة وأشار الرباءات  ملإىل الويقة ا مبواطن فية ذات الصةل  للمجاالت اإلضااوصف، وقدم .CDIP/5/4 Revث
ية املرونة يف شطة تقيميعىل اجلزء ابء انصب اهامتم و. الفكريةمللك ا بون أ مبواطن املرونة يف ذات الصةل   القامئةيالو

نظام ادلويل نة، ودعاالفكريةللملكية  لا ُ قد تدرج  اليت املرونة مواطنلتفكري يف العمل خبصوصابلبدء  إىل اللج ا
بيليف برانمج العمل بو، فإنه من الرضوري  و من هجة،ملسـتق ا تخدام املوارد يإذا ما دار هذا العمل داخل الو سـا

تاحة  تخدام وتفادي ملا ية مقرتح وعرض اجلزء جمي . من هجة أخرىتكراره سـأفضل ا لساعدة التيجاسرتا نية تقلم
بو يف جمال مواطن املرونةل  .يلو

ياابن عن تقديره وأعرب  .271 يدةالوفد ا جلههود ا شأن جل بذوةل  ب ا ية مل تو سأةل عـىل ضـوء ا صـهـذه ا ل الـيت قـدمهتا  14ملـ
يه شار عىل غرار ما أو. األمانة سابقة، لإ سة ا لالوفد يف ا ياابن  تأعربجلل تقادها لحكومة ا بـو ينبغـي ل أنهععن ا يلو

تخدام مواطن املرونة ا هم وا ية وملموسة حول  شورة  سـتقدمي  معل تجـارة ذات الـصةل لواردة يف اتفـاق فم لجوانـب ا
ية الفكرية  ية وا) TRIPS() يتربس(مللكحبقوق ا نا بدلان ا متكن ا لحىت  ل مل هت رساتطبيقبدلان األقل منوا من  عند  بي 

ية مجع أحاكم القو من هذا املوقف، أشار الاوانطالق. الرضورة ية لدلول األعضاء معلوفد إىل أن  يةل طنانني الو سـو
يـة واألقـل منـوااتحة إلدةجي نا بدلان ا شورة  م ا ل لل بـو احملايـدت و،مل تطبيـق ، عـوض العمـل عـىل يتوافـق مـع دور الو

ية الـيت تـرد  يل العامة واملفا تحا ميا ل يـة ذات الـصةلبحـوث ليف اهل ن تكـوي أن ينبغـ، ال وعـالوة عـىل ذكل. مياألاكد
بللك بدل عضو، بل ىص هبا يوإجراءات ي تربس ابألساس  املرونة املوجودة يف اتفاقمواطن عتبغي ا بـدائل رها اين
بااعامتدها للك بدل عىل حدة ميكن  نا نادا إىل ما يراه  سـا م شار إلهيـا بشأن قلقه وفد عن الكام أعرب . ست نقطـة ا ملـا ل

ميي ا يل املفا تح تعلقة اب سابق وا هيف ا ل ل مل ثملـدرج يف ويقـة العمـل ل ُCDIP/5/4 Rev.يت مـن شـأهنا أن تعطـي  والـ
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نة  يات  بو تدمع تو باع أن الو يالا ص ي سمـواطن املرونـةالوفـد أن والحـظ .  وتـويص هبـادلول األعـضاءلمعنط  ةمخلـ ا
شار إلهيا يف  خطـة تطـوير صـفحات موقـع ، ويف CDIP/6/10ثالويقـة  مـن 2 الـصفحةملُذات الصةل ابلرباءات ا

بــو شابكة يالو يــة نظــام يف  املرونــة واطن ملــ خمصــصة،لــعــىل ا شأن الفكريــةمللكا ية  تقــصا بــ وتــضمن دراســات ا ئ سـ ت
تجارب ذات الصةل ابملرونة يف نظام  ية وا رشيعات الو لا ن طت ية الفكريةل شغال  الكام أعرب .مللكا نـوفد عـن نفـس الا

س املرونة مواطنفامي خيص بو ، واقرتح أال توسعابلرباءاتذات الصةل  ةمخل ا  مواطن املرونـة ذات الـصةل نطاق يالو
رش إلهيا رصاحة  علام أن هذهي تربس دون مربر،ابتفاق بـساطة  ال يوجـد بـلك ، إذييف اتفاق تـربسي اجلوانب مل 

شري إل ُأي حمك   .هيا مضن مواد الاتفاقي

ياك ابمس الاحتاد األورويب وو .272 تخدام ا  من جديدءعضا األ27دوهل الـبلجأكد وفد  يـاراتسـأن فكرة ا  خللعديد من ا
مية  بدلان اليت ال قممارسة  بة  للاب لتيد اي تربس زال فهيا اتفاقيلنسـ يـدمع هبـذه  الاحتـاد األورويب  وأضـاف أن.نفيذق

شات ملاالطريقة  ميي كأداة الملعىل اقنا قلتوى اإل يـف تعمـلسـ كتجالء  ومـن .  مـواطن املرونـة عـىل أرض الواقـعســ
تخدامشأن  سـبادل اخلربات يف ا ساعد  املرونة  مواطنت بدلان يأن  ياسـاهتا اخلاصـة لا يـار  تعني علهيا ا سـندما  ت ي خع

بيل . هبا ل الـرباءات،  يف جمـامللكيـة الفكريـةاباملرونـة ذات الـصةل مـواطن بشأن ملسـتقوفامي خيص برانمج العمل ا
نقحة غري أنـه  أحاط علام ابأنهإىل أشار الوفد  مللويقة ا تـبسـتطيعيـأنـه ال أوحض ث يـة الفكريـة مك دمع إدراج   ،مللكا

به رشوطم ،منــصحبــمك  ــة ا ب ــرا ل سةق نا ــة  ي نا ــة ا تعاقدي ــ ا ف للم مل  ex officio IP office control of (فل

contractual anti-competitive clauses( بيل ألنمضـن يـة الفكريـة ماكتـب ملـسـتق العمـل ا ال متـكل  مللكا
ية  سةحصال نا ية  نا سائل ا تعامل مع ا فا للم مل مل سائ، كون فل تـصللملـهـذه ا بـات الـرباءة مبراجعـةت ال  كـام طلـب . طل 

يحا الوفد يةضتو ية وعن  فت إضا لاملراحل الاتقا يعةاملوجودة مواءمة املواد ن ية مقرتح وفامي خيص . لطبيف ا تيجاسـرتا
ية للوتتعلق  ساعدة ا ناب سب رؤيـة الوفـد، فـ، ةيبو يف جمـاالت املرونـلتقمل مـواطن عـن إدراج معلومـات حـميكن، 
ية مضنلكية الفكرية ملا يف املرونة ساعدة ا ن إطار برانمج ا بـوللتقمل تطرد و. يلو ن تطـوير صـفحات يقـول إالوفـد ســا

شابكة املوجــودة يف موقــع بــا لــا بيكيلو يــة الفكريــة يف نظــام واطن املرونــةملــصص ُ ختــلــشـو ا شحذ الــوعي لــ ومللكا
ية  ية الفكرية واطن املرونة يف نظام نالاتفاع مبتيجابسرتا بـو قـد تاالقطعرب لك مللكا ية يف أمانـة الو يعات ا كـون ملعن

بو . أمرا محمودا نة من جلان الو يواقرتح الوفد مراعاة أهداف لك  يار أي امةل  العةفرقاألأو لك فريق من جل ختبل ا ق
بيل لموضوع بو، وتفاداي ملسـتقلعمل ا ية يف معل الو يق وفورات يف املوارد وفعا ي، وذكل من أجل  ل معـل لتكرار حتق

ئات  يتلف  بوهخم  .يالو

تاجات  أن  إىلأشار وفد أوروغوايو .273 نة سـتنالا ية  للجالهنا توازنة إن أئ نصفة و ُتكون  م م ية درج سـ لتمنجدول أعامل ا
بو عرب  شطة الو يع أ تطوير اإلمنايئ يف  يوا ن مج مية املصدق علهيا45 الـ ناألشطةل الوفد أنـه يـويل ضاف وأ. سل بطريقة 

يةجلاهامتما ابلغا  يـانصـدق عـىل أنـه  و،لتمندول أعامل ا يك  ام أدىل هبـالذليـن نيلبا مجموعـة بـدلان ابمس ملكـسـوفـد ا
ية  يـةابمس ووفد الربازيل ) GRULAC (يربييوالاكتينأمرياك الال شأن ا منفريق جـدول األعـامل   خـالل انعقـاد لتبـ

نةدورة  بالغ كام أعرب الوفد عن اهامتمه . للجا سائل اليت لا شت،ملبلك ا تعلقةقنو  إىل املعرفـة نفاذل ابمل السـامي تكل ا
يابو املكل العام، يف نولو جنقل ا يـة،لتك ن وناء القـدرات الو  ي تـربس، ويهاتفـاقنـة يف واملرنتفـاع مبـواطن  والا،طب

ياسجدير أمور بة لوضع ا سـة ابالهامتم اب لسـ توى ادلوةلاتلن بـرانمج ينطـوي ، الـصددويف هـذا . مـسـ العامة عـىل 
ي تو شأن مواطن املرونة عـىل أسـاس ا صـالعمل  ل نظـر عـىل  14ة ب نـد ا يـة قـصوى  لأ ع ن الاتفـاع مـن طريقـةإىل مه

يةهــذه خدمــة لاملرونــة مــواطن  نفــاذلــصحلوقايــة ا ثالويقــة  الوفــد أنوالحــظ . يئ الغــذامتــوينل إىل األدويــة وال وا
CDIP/6/10  تعديالت، وركز عىل أن بعض ا لخضعت  نفعة ل يةمفيدة عىل ملمناذج ا توايت ا حمللا  وميكـن أن ملسـ
رشاك لساعد ا توسطةت ت تخدمت ملالصغرية وا نة60يف أوروغواي ملدة تزيد عـن سـ، ويه مناذج ا ابإلضـافة و. ســ 

ية  تو صإىل ذكل، وعىل أساس ا تـصديفقـد ي تـربس، واطن املرونـة يف اتفـاقنالاتفاع مبـ و14ل لبق ا   ابلاكمـلســ
نفعة ل  .ها أكرثإىل تطوير، ومن مث فال داع األحاكم املوجودةهذه مبوجب ملامنذج ا

ية عن تقديره رب وفد الوالايأعو .274 تحدة األمر يكت ا عمـل البرانمج مقرتح عداد  به األمانة إل اضطلعتلعمل اذليامل
شطة وادلراسـات، وأشـار إىل أن املرفـقبشأن مواطن املرونة نـ، اذلي يقـمي العديـد مـن األ  ذات الـصةل مبـواطن ّ
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بو  أجرهتااليتاملرونة  شلك خاص،يالو يدا  ب اكن  بة . مف ل، والعمـل يف مقـرتح بـرانمج العمـمـن  ألف ندللبلنسـواب
بريا الحظجمال الرباءات،  سأحرز ك الوفد أن تقدما  يةمواطن مرونة  ةمخيف  نقحة ميكن تقدمي  وأنه ،فإضا مدراسة 

ية الفكريةإىل  ية وا ية اب نة ا سابعة  مللكادلورة ا من ن للج لتل توعب أشار الوفـد أنـه و. ملع بـارة يـسـمل  يـة مكتـب "لعا مللكا
سةوقـعامل حبـمك ةالفكريـ نا يـة  نا تعاقديـة ا رشوط ا بـة ا فـ ملرا للم مل ل فلـ  ex officio IP office control of ("ق

contractual anti-competitive clauses(  فـإذا اكنـت هـذه . خـصص لدلراسـةوهو اجملال اإلضـايف اذلي
تجاريـة  شري إىل سلطات براءة حق املؤلـف أو العالمـات ا بارة  لا ت  إذا اكنـت رشوط مـاةل مـسأ تفـصل يف الـيتلع

سة، نا ية  نا يص  فحمددة للرت للم ف م يع عندئذ ينبغي ف خ سة وأضـاف الوفـد . هـذا العمـلتشجعدم  نا فـأن سـلطات ا مل
تاكر يه اخملوةل  ها خربة يف جمال ماكحفة الا باليت  ح سةل نا يل ا فتح مل ية الفكريـةسلطات ل، ويس ل ها مللكا تنقـص الـيت 

تـه   ابء،لبنـدتأما ما يـربط اب. اخلربةهذه  يـمي، فـإن الوفـد أعـرب عـن موا فقأي مكـون ا عـىل اقرتاحـات ادلول لتق
تـصدي جملـ اليت رأت أن، ويه الاقرتاحاتخالل الاجامتع األخري األعضاء مللكيـة مـن ااالت أخـرى ل ابإلمـاكن ا

يذ، يالفكرية مبوجب اتفاق تربس، مبا يف ذكل سأةل ا لتنف  نةيتعني عىل  أنه  أن الوفد رأىبيدم يفللجا  العمـل ظ تو
نـة يف جمـالو. تكـرار العمـل تفـاديمن أجل  اللجان األخرى َأجنزتهاذلي الضخم  تعـني عـىل ا للج حـق املؤلـف،  ي

ية الفكرية ية وا ية اب مللكا من لتن ية حبقوق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورة  ملع نة ادلامئة ا نالرجوع إىل معل ا ) SCCR(ملعللج
نفصةل إجراء وعدم  ورأى الوفـد . املؤلـفذات الصةل حبق  املرونة واطنُت تعىن مبأو أمناط من ادلراسامدراسات 
تكرار أيضا  هود يف هذا اجملاللأنه ال داع  ية حبقوق املؤلف وابحلقوق اجملـاورة  تعمل يف وقتجلا نة ادلامئة ا ن ا ملعللج

ناءجاهدة عىل مراعاة  يداتات وسـتثالا يـة او. لتقيا يـة وا يـة اب نـة ا رشوعات ا مللكميكن  من ن للج لتمل سب لفكريـةملع حبـ 
نةالوفد يد من اهامتمات ا للج أن  يـده وضـع روابـط يف  وابلـرمغ مـن ذكل، . ومواردهـاتسـتف يأعـرب الوفـد عـن تأ

شابكة تفيض إىل دراسات  بو عىل ا لصفحة موقع الو ية حبقوق املؤلـف وابحلقـوق اجملـاورةي نة ادلامئة ا نا مـع  جتملعللج
ناءات و لتتصدى وق املؤلفقوانني ادلول األعضاء اخلاصة حب يداتسـتثال نظم هـذه وضع ، أو لتقيا ياانت  ُقاعدة  ت ب

تجارية، . املعلومات يحات طلب لويف جمال العالمات ا  يف نظـام املرونـةمـواطن مـوطن مـن عـن أي ضـالوفـد تو
تجارية ته لالعالمات ا سـيجري درا ، فقـد سـعى الوفـد إىل احلـصول عـىل اقرتاحـات حمـددة نفـاذاإلجمال أما يف . سـ

نرص مضن برانمج العملإدراج بشأن  تعلق اب. لعهذا ا لوفامي  إدمـاج معلومـات عـن دمعـه الوفـد أعرب  جمي، بندي
ية الفكرية يف مواطن املرونة ساعدة امللكا بـو  ل مضن برامج الو للمـ رشط أن قنيـةتي يُ،  بـارات   مـن ذكلفهـمبـ عتأن ا

منـو جـزء واحـد  ساعدة لا يـة لملـمــن ا بــولتقنا شلك واحض يف اريـ كـام ،يلو ية بــد ذكل  صـتو  الـيت أشــارت إىل أن 1ل
يـة بـني مجـةل أمـور بو تـريم إىل ا ية للو ساعدة ا منا ي ن لتمل ساعدة حيـرك الطلـب واشـرتطت أن ،لتق شطة ا يـع أ ملـ  نـ مج

ية يده تطوير صفحات أوأعرب الوفد . ادلول األعضاءتطلهبا أن  أو لتقنا شابكة ختعىل ييضا عن تأ ُا صص للمرونـة ل
ية الفكريةنظام يف  ية يف إطا مللكا ند من) ب(عر الفقرة الفر بة . جمي لبا نـرصالـوارد يف لالقرتاح لنسـواب ) 1(ب لعا
ند جمي[ بو لوضع خارطة طريق القايض ب] لبحتت ا ية وكـذا  يف القطاعـات مـواطن املرونـةبـشأن يعمل الو ئيـسـالر

بوموقع االلجان يف  شابكةيلو مثـة يـدا غـري أن مفأن هـذا الاقـرتاح ميكـن أن يكـون إىل أشـار الوفـد فقد ، ل عىل ا
بة . علومـاتمزيد من املللاجة احل تعلقـ)2()ب( للعنـرصلنـسـواب نظم أحـاكم القـوانني ةمل ا يـاانت  تطـوير قاعـدة   ّ تـ ب ب

ية وجتارب  تصدي ملطنالو نـاء، غـري أن الوفـد يبـدو أشار الوفد إىل أن الاقرتاح فقد ، واطن املرونةلا ال باقرتاحـا 
ية  تقصا ئبذ إجراء دراسات ا سـ ية حي ناول ادلول األعضاءة، علام أن مثة  هذه الفرتيففإضا كام . متمعلومات وفرية يف 

يـات ومـوارد الـروابطعن دمعـه الوفد أعرب  يـن اخلـرباء اذلاألمانـة و  أاتحهتـامـواطن املرونـةب الـيت تفـيض إىل أد
بوفوضهتم لنظامت دوية ، وكذا روابط خسرهتا ي الو  .أخرىمعنية م

ية ابلويقـةابمس مجموعة  وفد الربازيلورحب .275 ث جدول أعامل ا هممـة مـواطن املرونـة أن والحـظ  CDIP/6/10 لتمن
طريقـة بهـذا الاقـرتاح يـهنض  ميكـن أن  رأى الوفد أنـهوعىل هذا األساس،.  الفكريةللملكيةمتوازن لضامن نظام 

بو تصدي  سأةلليالو شأن مقرتح برانمج العمل. ملهذه ا  انمج العمـل بر إدراجاهل أوبوطرح الوفد بعض الاقرتاحات 
ناحجة دراس ية ا تجارب الو شأن ا لات إفرادية  ن ل يـف مـواطن املرونـة طب ســيا لتحقيـق أهـدافظعـن تو عامـة ية سـ

تاكرأوسع  بثل الا تعلـميتطـوير  و، واألمن الغذايئامة، والصحة الع،م يـا وا نولو لالعلـوم وا ج نفـاذلتك  إىل املعرفـة ل، وا
ثقافةو يـةمواطن املرونةادلول األعضاء  طبيقت يةفكيعىل أن تركز هذه ادلراسات ينبغي الو. لا يهنـا الو طن عـىل قوا  ن
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يةبل ، حفسب يفكيفعىل  ياألهـداف حتقيقـا ل هـذه األحـاكم ظ تو سـا شار إلهيـا آنفـاية لـسـ وميكـن أن . ملـالعامـة ا
يـة ذات الـصةل َتوظ رشيعات الو شأن جتـارب ا ية  تقـصا نف ادلراسـة الا تـ بـ ئ طسـ يـة نظـام يف  واطن املرونـةمبـل مللكا

ند جمي أساسا مجلع املعلومات الواردة  يةالفكر سب ما جـاء يف الاقـرتاحراسات بشأن ادللبيف ا ية،  تقصا حالا ئ . سـ
يـة الفكريـةنبغي أيضا يو ية وا ية اب نة ا مللكتقدمي هذه ادلراسات إىل ا من ن لتللج بـلملع يـق علهيـا  ق  ها، وميكـن نـرش للتعل

 واطن املرونة اخملصص مللشـبكيياملوقع ايتضمن أن  نياينبغي اثو. يف مرفق ادلراسةتعليقات ادلول األعضاء إدراج 
شاهبا ذلكل اذلي طـــ نـــرصا  نـــد جـــمي  ُاملقـــرتح يف ا مـــ ع يـــاز ور يف املوقـــع لب بيك ال تا مشـ يـــة الفكريـــةلـــ  IP (مللكا

Advantage( ، يـاانت عـن بيث ترد   والـامنذج  اإلفراديـةراسـاتادلاج رميكـن إدو. مللكيـة الفكريـةنالاتفـاع ابح
ناحجة  ية. ديداجلوقع املأعاله يف حة املقرتلا تقـصا بة لدلراسات الا سب ما اقرتح اب ئو سـ سـ بغـي ، لنح ثـا ينفـال  أن لاث

ند جمي ع ُ الطريقة اليت ىللبيركز ا سب، بـل طريقـة ِنفت يـة  يهنا الو حفـذ هبا ادلول األعضاء مواطن املرونة يف قوا طن ن
ية عامة أوسـع يا يقا ألهداف  تخدام هذه األحاكم  سـا سـ يـةاتبـادل وفـد أن وأضـاف ال .حتقسـ لعملتجـارب ا بـشأن  ل

تخدام مواطن املرونة  سـية ا بة لدلول األعـضاءينطوي عىل كيف برية اب سـفائدة  بغـي تقـدمي  .لنك ينوعـالوة عـىل ذكل، 
ية إىل  تقصا ئادلراسة الا ية الفكرية سـ ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج تطلـب ملـا اكنـت و. للموافقة علهيـاملع تهـذه ادلراسـة 

ها دلول األعضاء، اهيئات خمتلف تعاون  بغي إرسا لفإنه  يفين هـا اليت  جنأوال إىل الوفود ادلامئة يف  تحو يلتكفل  بت س
هات يةجلإىل ا هاملعن ا سري مص يف عوا ية  ي، وذكل  يق مع هذه تبغ يةلتنسـا ئات ا نا ملعي ويف األخري، أشار الوفد إىل . له
بغي ل بو ينأنه  توى عقد ندوةأيضا يلو مييما بني ملسـ عىل ا يف، إلاتحة ،قلإ ها يف  جن ميكن  بـادل واسـع تنظمي تفرصـة 

متع املدينالقطاع اخلاص و، وللخربات بني ادلول األعضاء ته ابلقول إنـه و. جملا دلول األعـضاء ينبغـي لـلكمخمت الوفد 
يه مضمون  ية ، وإاتحة املهذه الاجامتعاتمجيع جتو نـدوات سـعلومات األسا يـة لذات الصةل اب يـة اب مننـة ا ن لتللج ملع

شاركني والواثئق و، لكية الفكريةملوا تاجات العروض املوزعة ملمبا يف ذكل قامئة ا  .آاثرهاوسـتنوالا

يان أعرب وفد مرص عن و .276 يده  بتأ يـةوفد الربازيلي سة إىل أشـار  ولتمن ابمس مجموعة جدول أعـامل ا مـأن ادلورة اخلا
ملنة ا ية الفكريةللج ية وا مللكية اب من لتن بق أنع تقرير اذلي سـ  شت ا ل ان تـصةل مـواطن املرونـةبـشأن أعدته األمانة ق مل ا

نةوأحاطت . تعدد األطرافملاابلرباءات يف اإلطار القانوين  تقريرللجا يدية ل علام اب ه ويقة  مراجعـة األمانـة وتقـرر متث
تقرير  يقات لا يه  تعلوتدرج  يه مواطن املرونة اجلديدة وإدراجادلول األعضاءف  مقـرتح األمانة تقدمي إىلُكام طلب . ف 
ية الفكريةالبرانمج  ية وا ية اب نة ا مللكعمل إىل ا من ن لتللج ، CDIP/6/10ثالويقة أي الربانمج احلايل، وقد تطرق . ملع

يات  تو صــإىل ا يــة25 و22 و17 و14 و13ل ــو، لتمن مــن جــدول أعــامل ا نــارص سم إىلُق ــة  عمــل الربانمج لــع ثالث
نـرص . سـتقبيلملا تقريـر أن  إىل CDIP/6/10ثلويقـة ا أشـارت الـرباءات،يف جمـال العمـل عوفامي خيص  بـشأن لا

تعراضــه، وأ .CDIP/5/4 Revث يف الويقــة  الــواردالــرباءاتيف  مــواطن املرونــة ُقــد جــرى ا خــذت يف عــني سـ
بار  يـة الفكريـةعتالا يـة وا يـة اب نـة ا سة  مللكيقات ادلول األعـضاء خـالل ادلورة اخلا من ن للج مـ لتتعل لكـن مـواطن  ؛ملع

نقحلايف  يبدو أهنا ترداملرونة هذه ال  هرت و. ملتقرير ا نقح بعـض و CDIP/5/4ثالويقـة بـني مقارنـة ظأ تقريـر ا ملـا ل
يفة الـيت ال تـ تعديالت ا لطفا يقـات ادلول األعـضاء ورد ل ناسـب  تعلشلك  خـالل  CDIP/5/4ثالويقـة بـشأن مبـ

نة ا سة  ملعادلورة اخلا للج ية الفكريـةم ية وا مللكية اب من ثـال، ف. لتن يل ا ملعـىل  نشـددت سـب بدلان ا لا يـة لـ عـىل أنـه ال ما
يد نفسها يفادلراسة  ينبغي أن حترص تـوافرة مـرة أخـرى، بـل  مواطن املرونةحقائق ك إعادة تأ حفـص مـا تواهجـه ملا

بدلان من صعوابت  ياجاهتا تعزيز أولوايهتا بغية ذه، وذكل هاملرونة واطن مبالاكمل ن الاتفاع يفلا يةحتوا كـام . ئاإلمنا
سجرت  نظر ة ماإلشارة خالل ادلورة اخلا بغي أن  تإىل أنه  املرونـة مـن وهجـة نظـر الـصحة يف مـواطن ادلراسة ين

يح الويقـة .  والزراعة،واألمن الغذايئالعامة،  ثوطلب الوفد من األمانة  يـضا  .CDIP/5/4 Revتنقـ تفيحـا  سـنق مت
يقات لتعكس  يح ا شلك ا تعلاب لصح ية لل تقـاريرأدلت هبا اليت ئيسـالر الـيت سائل ملـالســامي ا ،لادلول األعضاء حول ا

يذ  لتنفتصل اب ثـل الـصحة العحلاتمنوية لااالت اجمل يف واطن املرونةمبالاكمل نتفاع العميل والات واألمـن امـة مساسة 
يـة إىلوطلب الوفد كذكل . الغذايئ والزراعة يـة اب نـة ا سابعة  من األمانة تقدمي تقرير مفصل خالل ادلورة ا ن للج لتلـ ملع ّ
ية الفكرية شأنمللكوا يـةأخـرى،  مـواطن مرونـةيف معـل  ما حتقق مـن ب  لالســامي خـالل الفـرتات الاتقا يـة  و،ن هلأ

يعــةلعنــارص املوجــودة ابــراءات  شف عــن  ،لطبيف ا يــة ،مــواطن املرونــةلكــوا نا تعاقديــة ا رشوط ا بــة ا ف ومرا ملق ل ــ ل
سة فنا تب موقعحبمك  للم ية الفكريةمك  نرص . لفحص وأنظمة ا،مللكا بة  للعواب ثاين لنسـ شطة الا يـمي أ نـشأن  بـو تقبـ يلو
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بـو CDIP/6/10ثلويقـة أاتح مرفـق اذات الصةل مبواطن املرونـة،  شطة الـيت تـضطلع هبـا الو يوصـفا عامـا لأل ، نـ
تاجاهتا، إضافة طبيعة و نا لآلاث عامإىل وصفسـتنا شاطمجـلر ا نـرص غـري أن. لنـة عـن هـذا ا أي  يقـدم مللع هـذا ا

تـصدي ملـواطن  عن طريقة مفصل حتليل شطةهـذتنظـمي عنـد هـذه املرونـة لا ثـال، ف. نـه األ يل ا ملعـىل  أوحض سـب
بو املرفق  تلفـةمـن بدلان لأاتحت يأن الو خمنـاطق  يـة  م خطيقـات  نفعـةلـرباءات ومنـاذج تتـصل ابتعل وادلوائـر  ،ملا

تاكمةل شوف عهنالوماتواملع ،ملا يقاتملك غري ا ند مراجعـ وظفهتا لتعل، وأن هذه ا ياانت  بدلان  عسلطات هذه ا ب ة ل
يذ  شف املعلومات اخلاصة وعالوة عىل ذكل. ين القانوهاإطارتنفأو  ندوات وحلقات العمل كيفية بتك، مل  لتصدي ا

بــو الــيتواطن املرونــةملــ ته  ي نظمهتــا الو ثــل العــروضبــرامجســـتنتجعــام ا هــذه كــون عــن أســفه  دوأعــرب الوفــ. م 
سمح ب املعلومات يميتمل  تخدام مواطن املرونةنألشطة لتصدي ا تقأي  يـة اجلكـذا ، و، وإىل أي حدسـال لعملوانـب ا

ياجات واألولوايت  حتيذها، والعمل عىل مراعاة الا نفت توايت ول سـتلف  بدلانمنومخم تطرد الوفد يقول إنـه . ل ا سـوا
شأن لن يكون، ذا اجلانب احلامسهبمعرفة اتمة من دون  ألنـه مل  مـواطن املرونـةبـ من املمكن تطوير برانمج معل 

تطلب ا اليتاالتاجمل  تكلالضوء عىليسلط  ل  حـني أن املرفـق أاتح معلومـات عـن ادلراسـات الـيت ويف . تطويرت
ثأجرهتا  نة ادلامئة حلقـوق الـرباءاتمجلان أخرى،  تقـاد أن هـذه املعلومـات ه ال ، إال أنـللجل ا عبغـي الا تعكـس ين

ئاتوهجة نظر هذه  يق، ابو. لهيا ية ا سـعامتد آ يذ ادلامئةُطلب إىل اللجان لتنل منيـة لتجـدول أعـامل اتنف اإلبالغ عن 
ها بغي .معليف  نظر إىل ين وأضاف الوفد أنه ال  نـةاألمانة تقريـراليت قدمهتا ااملعلومات لا سأةل هممـة ، وأن مثـةّللج  مـ 

ثـ معل جلـمعمعلها تداخل يف هذا الصدد يه تظهر من شأهنا أن  نـة ادلامئـة حلقـوق الـرباءاتمان أخـرى  . للجل ا
نـة اجلاريـة يف ادلراسات وشدد الوفد عىل أن  ادلراسـة دراسـات وقـائع يف حـني أن ادلامئـة حلقـوق الـرباءات للجا

ية الفكريةمواطن املرونة األخرى يف الرباءات وبشأن  ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج بدلان ريم إىل متكنيت ملع يـة لـ ا نا ما ل
يا من بشلك فعال  معلمن الاتفاع  بب، فإنـه مواطن املرونةن س؛وهذا ا شالك املينبغـي حفـص لل بربطـة ملـا . هاتنفيـذت

نـة ادلامئـة حلقـوق الـرباءاتيف ادلراسات حني أن ويف  ياغة بـرانمج معـل خيـص للجا نـة صـ اكنـت تـريم إىل  للجا
يـة الفكريـة يف ادلراسات، إال أن ادلامئة يـة وا يـة اب نة ا مللكا من ن لتللج سامه يف ا ملع ملـبغـي أن  تـ بنـاء تقنيـة ولاساعدة ين

شطة وضعال بواعايري  منقدرات وأ يـة تضطلع كن العمل اذلي يمتسهبذا املعىن وفد أنه وأضاف ال. يلو نـة ا نبه ا ملعللج
ية الفكرية ية وا مللكاب نة ادلامئة للرباءات واللجان األخرى لتمن يل معل ا للجمن  نرص و. تمك بة  للعاب ثالث اخلاص لنسـ لا

يــة  ساعدة ا ناب تقــاده أن ااملرونــة، نلالتفــاع مــن مــواطن لتقملــ ية اعفــإن الوفــد أعــرب عــن ا بــوتيجســرتا شأنيلو  بــ 
ية يف  ساعدة ا نا نـاءجمال مـواطن لتقمل بغـي . لثاملرونـة جـديرة اب يف إدمـاج مـواطن املرونـة ينوأضـاف الوفـد أنـه ال 

ية  ساعدة ا شطة ا نأ مل ية حفسب، بل لتقن رش ساعدة ا يعيف رزمة ا ت شورة اليت تقـدهما للمل بو وا مللو ية بـشأن ي تيجإسـرتا
ية الفكرية ية  مللكا ناء القدطنالو شطة  بوأ ية إدراج مواطن املرونة يف برانمج تونطوي إحدى . راتن سائل يف  معلا مل

تأكد من الرتكزي عىل مواطن املرونة ية  شفا ية عىل ضامن ا ساعدة ا للا ل ن فمل هـوم . لتق مفوأوحض الوفـد أنـه يف حـني أن 
يدبياانت قاعدة  بو أيـضا ، مفأمر  بغي للو يإال أنه  ها وحلقـات اإاتحـةين يـة وعرو تدر ضـ موادهـا ا يب اعـدة  قيفلعمـل ل

ياانت يال شامالص ُوخل.  هذهلبا ها احتلالوفد إىل القول إن  بدلان األقـل منـواتنهتج للطريقة اليت  يـة وا نا لـبدلان ا ل  مل
تفاعا أفضل نتفاع الل تلفة مواطن املرونةمن نا ياقات  خميف  بغـي أن يوظـفسـ يل  ين،  ساعدة حتل يـل  ياغة د للمـ  ل لـص

ناء القدرات بو وألشطة  ية للو با ن ي  .لتقن

يمة والوجهيةو .277 يقات ا يع الوفود اليت قدمت هذه ا ّعربت األمانة عن شكرها  لق تعل لمجل يبـني  وأضاف أن هذا األمـر، ّ
سب ثبــرانمج العمــل يف الويقــة  يــرد يف مقــرتح مــا حــالاهــامتم اذلي حيظــى بــه موضــوع مــواطن املرونــة، 

CDIP/6/10 .بة لو بيل يف جمــال لعمــل تــصدى ل اذلي لجــزء ألــفلنــسـاب ردود وردت  دفقــالــرباءات، ملــسـتقا
يـث ال تـزال احلاجـة األمانـة أشري فهيا عـىل اليت واحضة وحمددة ختص اجملاالت  ملزيـد مـن قامئـة حابملـيض قـدما و

يحاتلا بو و. ضتو األمانة إىل وطلب  يف لك اجملاالت، مواطن املرونةبشأن يقدم اجلزء ابء وصفا للعمل الراهن للو
بيلإاتحة  بـوملسـتقمزيد من العمل ا ي، وساءل عن أين ميكن أن جيري هذا العمـل داخـل الو تلمت  و.ت األمانـة ســا

سلصدد يف هذا ا تلفة  يحات من وفود  عكتو خم ها ض ية الفكريةفهمت  ية وا ية اب نة ا مللكدور ا من ن لتللج للجـان اجتاه ا ملع
بو تابعة للو ياألخرى ا تطردت األمانة تقول إنه عىل الرمغ من ذكل، فإهنـا و. ل تمل إسـا ية تـسـمل  عـن ضـيحشـارات تو

تعدى الرباءاتسـتقبيلملا هامعلجماالت  تجاريـة، املؤلف، وحقت  تـاج ملزيـد مـن حت، وأهنـا  واإلنفـاذ،ل والعالمـات ا



CDIP/6/13 

101 

شأنه اتاإلرشاد تفق  بإن يه أرادت تطوير برانمج معيل  ياجات ادلول األعـضاءم ويف األخـري، اقـرتح . حت يفي اب
ية  يجاجلزء جمي من الويقة اسرتا بو يف جمال مواطن املرونـةللمساعدتث شطة الو ية وأ ية ا ن يـث أعربـت األمانـة لتقن ح 

تالهما  ناهنا عىل ا سـعن ا شرتكة وامت يحات ختص اجملـاالت ا ملـتو متكهنا ملوافقـة ض مـن املـيض قـدما يف هـذا ســالـيت 
 .اجملال

ئييل الرشكر وفد و .278 جـزء املرونـة مـواطن أن  اوأشار إىل أن مثة إجامع CDIP/6/10ث واألمانة عىل الويقة يسشـ
ية الفكريةنظام من  بـوملاالعديـد مـن الاتفاقـات فهم من يُ كام مللكا يتعـددة األطـراف الـيت تـديرها الو  مبـا يف ذكل ،ُ
مل تربس اتفاق برين وابريس وياتقاتفا يـة ي نا يـة ا يـة والاتفاقـات اإل تجـارة العا ئنظمـة ا ث مي مل لل تلفـة قل تـضمن تالـيت خملا

ية الفكريةعنارص  ياق، عرب وفد ويف هذا. مللكا ّ ا بـاراتمجةل مـن وأضاف ثلويقة اشـييل عن دمعه لسـ ويف . عتالا
تصل اب شأن جلزء ألفيما  جديـدة مرونة  مسأةل إدراج مواطنعن دمعه الوفد أعرب العمل يف جمال الرباءات، ب 

ّتقدم معلومات  ية الفكريةإىل اُ ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج رش) دال(أما اجلزء ألف. ملع يـة لاخلاص اب نا تعاقدية ا فوط ا مل ل
سة  فنا ية الفكريةمكتب موقع مك حبللم تربمللكا يحات  طلـبه غـري أنـ، وجهيـا للغايـةه الوفـدع، فقد ا ية ضـتو ف إضـا

رشوعبشأن  نقطة املقرتحة مضن هذا ا ملا ية لبشأن جمي اجلزء أما . ل ساعدة ا نا فإن مواطن املرونة، نالتفاع من لتقمل
يالدراسات مقاإجراء الوفد رأى أن  رشيعات و حتلرنة  ية  لللت يد للغايةطنلخربات الو تطرد الوفد يقـول . مفأمر  سـوا

بو عززت إجراء شـييل إن  نة ادلامئـويف يدراسات يف الو تـدايت ة حلقـوق املؤلـف واحلقـوق اجملـاورةللجا من، ويف 
يكلدوية  با يا وا نطقة آ تعاون يف  تصادي  تدى الا ثل ا سفأخرى  م ق لم سـ لل هـذه . ملن اجلديـدة اسـات ادلرفومع ذكل، 

تفادي تكرار العمل يف هـذا اجملـال تطوير  بو جماالت حباجة إىل ا ليف الو ل ويف األخـري، دمع الوفـد وجـود روابـط . ي
هرسة املراجع املوجودة يف املوقع  بيك فبني  بو واملوارد ذات الـصةل مبـلشـا  والـروابط املوجـودة يف واطن املرونـةيللو

نظامت دوية أخـرى لاملواقع األخرى يف  نظمـة الـصحة م يـة و نظمـة األغذيـة العا يـة و تجـارة العا نظمـة ا ثـل  م  م م ملم مل ل
تاد ية واألو نكالعا  .مل

سابقة أورده ما جمددا وفد بامن أكد و .279 شأن ليف ادلورات ا بنة  ية تطوير للج بدل  قـانوينصك مهأ للـيمكـن  بقـه ُ يطأن 
منوية طبقا خل ميـة ابلغـة أن املوضوع الوفد وأضاف . لادلويةاته لزتامويفي ابلتططه ا قنطـوي عـىل  بة ي لاب تطـوير لنـسـ

يةا بب،طنلقدرات الو س وهذا ا نظم لل سمرب يف يف بامن ي سوف  ميي فرعيحدث م 2010يد ية بشأن قوانني  قلإ مللكا
يديةالفكرية ية ا ثقا بريات ا تقل وتأثريها عىل ا ل لتع يح اجامتع فل ية الفكريـةمدراء معاهد يت، األمر اذلي سوف   يف مللكا

شةيةيكمينهورية ادلومجلا و وبامنأمرياك الوسطى نا يح فرصة  ق، و مل  . موضوع مواطن املرونةيت

ساهامهتا وئيسشكرت األمانة الـرو .280 بـشأن  سـتقبيلملـالعمـل او .CDIP/5/4 Revثالويقـة  يف مـلك الوفـود عـىل 
يقـات، وأضـافت موضوع مواطن املرونـة أن والحظـت  .CDIP/5/4 Revثلويقـة  تـصدت للتعلأن عـددا مـن ا

نقحة ثالويق يقات اليت تضمنت ملة ا سابقة لتعلا يقـات إذ و. للجنـةلـوردت خـالل انعقـاد ادلورة ا نـت هـذه ا تعلبا لت ي
يـق  ثـل  ياغة واألخطـاء،  بعض مهنـا عـىل ا تعلانصب ا لـص ية وفـد الربازيـل مل بة للحا شــاب هـرت ،24لنـسـ يـث  ظ  ح

نقحة تعديالت يف الويقة ا ملا ث يع . ل يقات ذات الصةلمجوأضافت األمانة أن  تعديالت لتعلا ثل مـا ،ثالويقةصياغة ب  م 
يغة جديدة 32يف الفقرة يرد  يث عدلت  بص  يد ادلرس، قـد نفـذتشري إىل ح سأةل  تلفة  َمقاربة  ِّ ُ ق للم ويف حـاالت . خم

يل حمك من األحاكم القانوية اليت مل دلت بعض األخطاء ُأخرى، ع يل تفا ناملادية من  ص تتوافق مـع مـادة القـانون قب
ندتلبية لطلب نـدا إدراج أحـاكم أخـرى مـن القـانون يف سـبق أن أنه إىل وأشارت األمانة . اك وفد  كطلـب وفـد 

يع ا .CDIP/5/4 Revثالويقة  لتضمن  مج سابقةلبت خالل ُطاليت تعديالت ت يت  حنيويف. لادلورة ا بعض ع رو
سابقةدمت ُ اليت قخرىاألتعليقات لا يدات السـامي ،لخالل ادلورة ا بدلانلتقيا ها ا ل اليت توا نـد هج ية  نا ع ا تنفيـذها مل

لتـصدي  من الوفود أن أفضل طريقة كثريل، رأى امواطن املرونة سأةل تلل يـة مكـن ملـهـذه ا قلمييف عقـد اجامتعـات إ
ندوبيتقامس خالها  شأنوملا يدات بن خرباهتم  يـذ فعـال لتقيا تاحة، وذكل من أجـل  تنف واحللول ا ، واطن املرونـةملـمل

ية و يا يارات ا تلف ا هحتديد  سـ سـ خل متخم سب ،املرونةتنفيذ مواطن ليدا ل ياجـات حـ  بدلان حتا يـةلـا أوحضـت و. ملعنا
ن اذليالهامتمنظرا لاألمانة أنه  ع عرب  شأن العديد من الوفودهّ يدات ب  يذ لتقيا م ِّسُقـفقـد ، مـواطن املرونـةتنف عىل 
يـةبـنفس تطـوير الواثئـق مواصـةل عـىل اجلـزء األول انصب : أجزاءعدة العمل إىل  يـذ ملـ، وتـصدى ملهنجا تنفسأةل 
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توى الوطينتنفيذا فعاال مواطن املرونة  تعـدد ملااإلطـار القـانوين ترجـع إىل مواطن املرونـة ولوحظ أن . ملسـعىل ا
هر األطراف بدلأن ظ، إذ  بة  للأول خطوة اب سعى إىل الالنسـ هـا عـىل ســتفادة مـن املرونـة يـ اذلي  تطبيقتمكـن يف 

سابإلضـافة إىل ذكل، و . الوطيناقانوهن مـهـر أن  يـداتأةل ظ شأن الاتفـاع الفعـال لتقيا ن  مـسأةل رونـة واطن املمبـبـ
بب، ت ُهامة، وهذا ا س شة هـذ يف األمانةفكر لل نا ية  قـنظمي اجامتعات إ مل مي سأةلقلت بيل و. ملـه ا بة للعمـل ا ملـسـتقاب نـسـل
ثاينانصب بشأن مواطن املرونة،  يقات  عىللاجلزء ا ّقـدمت قد و.  اجلاريةالوفود خالل ادلورةأدلت هبا اليت لتعل ا ُ

يحات  سة مواطن  ةثالثبشأن ضتو مـواطن أي  ثح تطويرهـا يف الويقـة اجلديـدة،ُاقـرتجديـدة مخـمرونة من أصـل 
يعـة،  املرونة يـة املـواد املوجـودة يف ا يـة وأ باليت تربط ابلفـرتات الاتقا هل ل ن يـة لطت نا تعاقديـة ا رشوط ا بـة ا فومرا ملق ل لـ

سة حبــمك  فــنا يــة الفكريــةموقــعللم تــب ا مللك  بة لأمــا . مك ــةبــشأن ثلويقــة األوىل لنــسـاب  ذات الــصةل مــواطن املرون
هـذه فقد ، تابلرباءا لقدمت الويقـة خارطـة  ساملـواطن ث أشـار وقـد . ابـشأهننقـاش أاكدميـي إاتحـة أي دون ة مخلـا
توى الوطينلطريقة اليت نفذت هبا مواطن املرونة هذه إىل ااملرفق  تطردت األمانـة تقـول إن . ملسـعىل ا هـذه ســوا
ّ قدمت  اليت امخلساحلاالت ُها أبغرض ادلول األعضاء إىل ُ تلفة من جمالميادينمن خذت تقيمي وعـىل .  الرباءاتخم 

ثال،  مليل ا تمواطن املرونةُأدرج أحد سب ية الرباءة بعلق ي  مـن بعـض الوفـود خـالل وردت تعليقـات ردا عـىل هلأ
سابقةادلورة ية براءة مواد مو، اكناإلطارويف هذا . ل ا سأةل أ هلت  يعة م تريم إىل اإلشـارة إىل أصال لطبجودة يف ا

ية مبوجب املادة  محمأن اجلزئات الصغرية  تلف اي من اتفاق تربس، يف حني27ي متدت  ل ا خم تلفـة ع خمبدلان مقارابت 
يهنبشأن  ثل ا نقوا يعـةكوتريـب وعزل تصفية ميف جماالت  وأشـارت األمانـة إىل أن . لطباملـواد املوجـودة أصـال يف ا

هــدف  هــا هــو جــرد ء ذكل مــن ورالا يــة الــرباءة لاملــواد الــيت  بدلان هلأ تلــف ا لــيف  يــةخم تعلــق . ملعنا ابلفــرتة يوفــامي 
لالاتقا هدف هو وضع قامئة  ،يةن أرجـأت ذكل إىل حـني ألهنـا الـيت تكل ، وي تربساتفاقنفذت لبدلان اليت ابلاكن ا
يةفرتة ّمتر ب تقا لا بة ملوضوع معني . ن ية،مثل املواد لنسـويف املقابل، واب يدال نا  املعلومات عـن طريقـة اتحةميكن إف لص

يف  بدل ظتو ية إلرجاء الفرتة لا لالاتقا بة الاتفاق تنفيذ ن ملاب ية سأةل لنسـ بة لو. بشلك حمددة الرباءهلأ  حـاكمأللنـسـاب
سة حبمك  نا ية  نا تعاقدية ا فا للم مل يـة الفكريـةمكتـب موقع فل سع، مللكا َأشـارت األمانـة إىل أهنـا مل   أيأن تطـور  إىل تـ

سة أو  نا ية  نا تصدي للمامرسات ا تب  تصاص ا شأن قدرة أو ا فـموقف  للم مل لل فب ملك هـذه لقامئـة أو تعريـف أن تـضع خ
سة، أو  نا ية  نا فاملامرسات ا للم سلمي فمل تصاصات تأن تقرتح  ية الفكريةماكتب إىل خهذه الا ففي واقـع األمـر، . مللكا

يص درج يف اتفــاقتــاشــرتطت أال  قــوانني بعــض ادلول األعــضاء تنــص يــة الفكريــةخ تــر يــة  مللكا نا فأي أحــاكم  م
يـة الفكريـة، تـب ا يص هذا دلى  يل اتفاق الرت ندما تعني  سة، وأنه  مللكنا مك خ سج ع ف تـب يف حـاالت تللم للمك اكن 

سة يف العقـد نا نـاف  نـد اإلبـالغ عـن حـمك  يل  فـعديدة حـق رفـض ا للم ع مسج القـوانني وأوحضـت األمانـة أن . لتـ
تلفـة خمشفت أحاكما  تـب مضـن القـانون، ويف ُاالت، أ ففـي بعـض احلـ.ك تـصاصات ا شأن ا يـان عـام  ملكدرج  خ بـ ب

هرت بعض  ية الفكرية ظحاالت أخرى  سةمللكأحاكم ا نا ية  نا فا للم ثلفمل  no-challenging(رشط عدم الرتافـع  م 
clause  (يص أو الزتام تفاع بأي خ ماحن الرت بة ملـواطن املرونـة هـذ. يـضاف إىل مـادة براءتـهتطوير نابال ه لنـسـواب

هدف هو  تحديد، فقد اكن ا لاب بدلان اليت تكلحتديد ل تبا ترشيعاهتمتنح ل ا ية  للمكالصال  . هامتنحاليت ال ، وتكل ح

يد لوهجـات  لك الوفود ئالريسشكر و .281 بادل ا ملفعىل ا شأن لت نـاك أوالحـظ  CDIP/76/10ة ثالويقـبـنظرهـا  هن 
تتظل يف حني كثرية اتفاقا يف جماالت  نظر الفات يف وهجات خبعض الا يـة وألا جهيياب خطـوط تو يف جمـاالت  غ

ية بذكلطرشبناألمانة هذه األشطة موضع الاتفاق، تنفذ أن  ئالريس واقرتح. أخرى نة ا بول ا ن  ملعللج بة . ق لنـسـواب
نظر للجنة ميكن  أنه رأتفقد للمجاالت األخرى،  يد ا لأن  ها إىل ادلورة ثيف الويقة تع بةلميوتقد  .ملقا

بيل وأعربت األمانة عن شكرها .282 ملـسـتق لـدلول األعـضاء الـيت قـدمت إرشـادات واحضـة يف جمـال بـرانمج العمـل ا
ية وجمـاالت  بل ا شأهنا اتفـاق واحض خيـص ا بلشأن مواطن املرونة، والحظت أن مثـة جمـاالت يوجـد  سـ بـ ملـسـتقب لـ

يحات تو تطلب املزيد من ا ضأخرى  ل سأةل مـواطن امل .ت تـصل  بـادئ اذلي  ناك بعـض ا مبـكام أن  ي مل بـدو أه ن يرونـة 
يه سأةل مـواطن املرونـة هممـة للغايـة وأن :  معوماعلادلول األعضاء وافق  ية أن  مأوها، اكن مثة اتفاق عام حول أ مه ل

شأهنا، وكـذا الهنـوض ابلـوعي عـرب أمانـة أيضا مثة  سأةل بـني ادلول األعـضاء  هذه ا هم أوسع  بـاحلاجة إىل تطوير  مل ل ف
ية رش املع بو وادلول األعضاء فهيا، وذكل  نالو بغ هامهبذالومات ذات الصةل ي بو أيـضا ملزيـد  .ل املوضوع ا تاج الو يو حت

شاركة و شمل هذا اجملاليسـتولملمن ا ها  ليع نطاق  تطردت األمانة تقول إنه توجد حاجـة . معل ملعلومـات سـة امسـوا
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يعاب مـواطن املرونـة هــذه  بدلان عــىل ا ساعدة ا شأن مـواطن املرونــة وذكل مـن أجـل  سـتيـة وملموسـة  لـ مـ بـ معل
ية، ال سـامي مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تربسنوالات يفاع هبا بطريقة  تـوىخ و .معل تيوجد اتفـاق أيـضا عـىل أن 

تفادي ا يـة الفكريـة تكرار لألمانة احلذر  يـة وا يـة اب نـة ا شأن مواطن املرونة اذلي تـضطلع بـه ا مللكها  منعلم ن للج لتب ملع
تابعة لألمانة تـداخل وأضافت األمانة تقول. لواللجان األخرى ا تفـادي ا ها عىل اخلصوص تويخ احلذر  بغي  ل إنه  ل ل ين

تجاريـة، وذكل  ية يف جمال الرباءات، وحق املؤلـف، وجمـاالت العالمـات ا شأن األشطة ا ياراهتا  لبني ا بل ن ب تقت ملسـخ
شأن مـواطن املرونـ بغي أن يمكل العمل  ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا بـألن العمل اذلي اضطلعت به ا من ن نللج يمللك لت ة ملع

بو اختاذها للهنوض  .اذلي أجنزته جلان أخرى شأن اخلطوات اليت ميكن للو يوأشارت األمانة إىل أن مثة أيضا اتفاقا  ب
يـة ساعدة ا بو يف جمال ا هم ووعي الاتفاع مبواطن املرونة، ال سـامي عالقة ذكل بعمل الو نأكرث  مل ي لتقن فقـد توصـل  .بف

شاء صفحا بو إ بغي للو نإىل الاتفاق عىل أنه  ي تفـاع مبـواطن ين شابكة هتـمت أساسـا ابال هـا يف ا ية عـىل مو نت  لـ قع شـبك
تـضمن  بغـي أن  تاملرونة  شأن الاتفـاع عـىل اخلـصوصين يـة إاتحـة املـوارد  يـاانت للمعلومـات، وذكل  ن قاعـدة  بـ بغ ب

توى الوطين يذها عىل ا ملسـمبواطن املرونة و يـة ذ .تنف يع أحاكم القوانني الو بغي لألمانة يف هذا الصدد  نو طجتم ات ين
توى الـوطين و يـذها كـام يـرد كـذا ملـسـالصةل اليت نفذت مـواطن املرونـة عـىل ا يف ردود ادلول ذكل تنفجتارهبـا يف 

ية نفـ تجارب و َّاألعضاء، إذ ميكن أن تأخذ هذه املعلومات شلك دراسات إفرادية  ن  .ذت مـواطن املرونـة هـذهطل
نة  بت األمانة أن تقدم املعلومات اليت سوف جتمع إىل ا للجو ية الفكريةطل ية وا ية اب مللكا من لتن تـضمن  .ملع توميكـن أن 

ياغهتا، وكـذا روابـط  بـت إىل خرباهئـا  بـو أو  يات مواطن املرونـة صـاغهتا الو ياانت روابط إىل أد صـقاعدة ا طل ي ب لب
نظمـة  تـاد، والفـاو، و يـة، واألو تجـارة العا نظمـة ا يـدان، مبـا يف ذكل  يـة يف ا نظامت دوية  متعمل علهيا  نك م ملم ل مل ن معل

يةال يـة،  و.ملصحة العا تدر تخدم يف العـروض ا بـو  يـاانت معلومـات عـن مـواد الو تضمن قاعـدة ا يبميكن أن  ل سـ ي ب تـت ل
يــة أو ادلويــة الــيت  نــدوات اإل يــة، أو ا لومــواد حلقــات العمــل، والــردود الو مي ل قلن شاركة ادلول هــامنظتط بــو  مبــ الو ي

سأةلاألعضاء شأن هذه ا مل  بو أيضا .ب بغي للو يورأت األمانة أنه  شأن مـواطن املرونـة عـرب ين بـ أن تدرج معلومـات 
ية  تو ية، وأن تراعـي ا ساعدهتا ا صـبرامج  ل ن يـة 1لتقم ساعدة ا نص عـىل أن ا يـة الـيت  ن مـن جـدول أعـامل ا ملـ تـ لتقمن لت

ية بني مجةل أمورُحت ها ا لتمنر تطردت األمانة تقـول إنـه  .ك ُبغـي أن حيـسـوا تطلهبـا أن  هـذه املعلومـات وُرك الطلـبين
تأكـد مـن أن معلومـات مـواطن  .ادلول األعضاء بغي لألمانة أيضا أن  تو شورة الـين  يتملـاملرونـة قـد أدرجـت يف ا

سأةل اتتيحه شأن  ناء القدرات عـرب أمانهتـا  شأن  شطهتا  ية وأ ية الفكرية الو يات ا شأن اسرتا بو  مـ الو بـ ب ب ن ن يج ب طي مللكت
سأةل ها هبذه ا سس برا ملمواطن املرونة، وأن  نـدوات ويوجد مثة أيضا اتفاق . جمحت نظم األمانـة ا بغـي أن  لعام أنه  تـ ين

يذها مـواطن املرونـة  ند  ية  بادل ادلول األعضاء جتارهبا ا سري  ميي لضامن أو  توى الوطين واإل تنفعىل ا عت لعمل ت ي قلسـ مل
توى الوطين ياسـاهتا، رأت األمان أنه و. ملسـعىل ا يـار  بدلان عـىل ا بادل املعلومات هذا ا ساعد  سـبغي أن  ت لـ ت خي ين

ياق ثرية اليتسـوذكل يف  يارات ا سائل وا لك ا خل وأضـافت  . الربازيـل وأوروغـوايا ذكرهتا الوفود، مبـا يف ذكل وفـدمل
متكـني ادلول األعـضاء  أنه األمانة يـف  ميي تعقـد يف  توى ما بني اإل نظمي ندوة عىل ا لاكن مثة أيضا مقرتحا  نقل سـ جت مل ل

بـادل املع متع املدين مـن  ية وا ية غري احلكو نظامت الو توا ن جململ م شأن خرباهتـا حـول مـواطن املرونـةط وكـام . بـلومـات 
نـدوات عـرب صـفحاهتا  يح األمانـة لـدلول األعـضاء معلومـات وردود هـذه ا لبقت اإلشـارة إىل ذكل، سـوف  تتـسـ

هذا الغرض ابذلات ية اخملصصة  لا تقدم . لشـبك يـة، فـإن األمانـة  تطلب مـوارد ما يذ هذه األشطة  ســوإذا اكن  ل ي ن تنف
ن ية الفكرية للموافقة علهياللجهذه املعلومات إىل ا ية وا ية اب مللكة ا من لتن يحات يف  .ملع تو بت األمانة مزيدا من ا ضو ل طل

شأن مـواطن املرونـة ية  تعلـق خبارطـة الطريـق الـيت شـلكت جـزءا مـن الاسـرتا نني، ال سـامي مـا  بـجمالني ا يج ي  .تث
هور وادلُورشحت األمانة أن خارطة الطريق هذه مص تخدمني من ا يح  مجلمت  للمسـت ول األعضاء وصـفا ابلـصور لت

تـصدى ملـواطن املرونـة بو اليت  تلف قطاعات الو تللروابط اليت تفيض إىل العمل اجلاري يف  ي ثـري مـن  .خم لكويـرد ا
يث CDIP/6/10ثهذه الروابط يف مرفق الويقة  ظهر ما جيري من معل يف جماالت حق املؤلـف والـرباءات تح 

يذ تجارية والرسوم وا لتنفوالعالمات ا شري إىل واقرت .ل تخدمني عالمات  تاح  تـحت األمانة يف هذا الصدد أن  سـ للمي
نا تحـدة  .ممكماكن هذا العمل وكذا الروابط اليت تفيض إىل هذه املعلومات لكام اكن ذكل  ملوطلب وفد الوالايت ا

ناءات  نة ادلامئة حـول الا تاح الروابط اليت تفيض إىل معل ا ية أيضا أن  ثاألمر ســتيك للج يـداتوت القـا مـن  انطلتقيا
ية اليت ت ُالصفحات ا يـة ذات الـصةللشـبك ية الفكريـة الو طنعىن مبواطن املرونة وكذا أجزاء أخرى من قوانني ا  .مللك
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شأن مـواطن املرونـة الـيت  يذ، وأي معل  تجارية وا ية يف جمال العالمات ا بـوطلب الوفد أيضا معلومات إضا نفل لتف
يدا بيل يف  مميكن إدراهجا يف برانمج العمل ا  .ن مواطن املرونةملسـتق

شأن أمرين هام .283 توصل إىل قرار  بغي ا بوالحظ الريس أنه  ل ن شطة : يئ شأنه عـن األ تفق  نـأوهلام ما إذا اكن املوقف ا ب مل
نة إىل اتفـاق، وذكل ملعرفـة مـا  توصل فهيا ا تعلق ابجملاالت اليت مل  بول، واثنهيام  للجاليت حددهتا األمانة موقف  ت ي مق

نظ يد ا نة  لإذا اكنت ا تع بيلسـللج ها ا نظر يف  يد ا تقر يف الويقة  معل ملسـق ل  .ث

يـضة وأشـار إىل أن مثـة اتفاقـا عامـا  .284 يـة ا سـهتام اإلعال تفوأعرب وفد مرص عن شكره للريس واألمانة عىل  م ملسـئ جل
يات  .بشأن مواصةل املقرتحات تو تعلـق  سابق، ال سـامي ما  يوم ا شات اليت دارت يف ا نا صـغري أنه ويف ضوء ا ب ي ل ل ق مل

شة، لول أعــامل اجــد نا يــد ا قــيــة  مل قمن تقريــر يف الويقــة ت نــة تعــديال  ثقــد تكــون مثــة فائــدة مــضافة ألن تطلــب ا لل للج
CDIP/5/4 Rev.نــارص اذل يــ نــوقشيلع والحــظ الوفــد أن بعــض ا نــة ا سة  ن يف ادلورة اخلا للج يــة ملعمــ لتمنة اب

ية الفكرية مل  تقديمللكوا تقرير مرة أخـرى  نقح، وطلب أن يراجع ا تقرير ا لرد يف ا ل مل نـةل سابعة  للجميـه إىل ادلورة ا . لـ
ية  تو صهذا العمل يف صلب ا ل بدلان 14ف يـة وا نا بدلان ا يـف ميكـن  ية اليت نصت عـىل  لـ من جدول أعامل ا ل للـ ك ممن لت

تـصل  نـة  ياساهتا العامة ومواطن مرونـة  توى منوها وأهداف  يا مع  يف مواطن املرونة  تأقل منوا تو ي سـ سـ شـ معظ م مت
بـري يف ُخلص الوفد إىل و .لزراعةابلصحة العامة واألمن الغذايئ وا شلك  سامه  تقرير أن  كأن من شأن مراجعة ا بـ ي ل

هامة سائل ا هذه ا تصدي  لالرفع من القدرة عىل ا ملل  .ل

تقريـر توأعرب .285 تـوايت ا شأن  نـة  سامههتام، ال سـامي تذكريهام ا ل األمانة عن شكرها للريس ووفد مرص عىل  حم بـ للج م ئ
سابقة لب اذلي قدمه العديد من الوفود بـأن يراعـي معـل مـواطن املرونـة أيـضا وذكرت األمانة ابلط .ليف ادلورة ا

نـاخ ثل الـصحة واألمـن الغـذايئ وتغـري ا ملسائل حمددة  ومـن الـواحض أن مـواطن املرونـة هممـة للغايـة يف هـذه  .مم
ية  نظمة الصحة العا هدف تمكن يف أن  تقرير هذا ا ثال عن الطريقة اليت لىب هبا ا ملاجملاالت، وأفضل  مل ل تعانت م ســا

تاكر وبـرانمج  شأن تقـدم الا يذ مواطن املرونة يف قطاع الصحة، وذكل يف تقريرها  ياس  ية  بو آ بـتقرير الو بـ ل ي نفب تلق
ية الفكرية يـد الاقـرتاح، رأت األمانـة أن ادلول األعـضاء سـوف  .مللكا سة اجلـدد  بة ملـواطن املرونـة ا قواب مخلـ لنسـ

يــة هــذه،  ياق الفــرتة الاتقا لتالحــظ أن يف  ن يةأنــه ســـ يدال يــة بــراءة املــواد ا سأةل أ ناكنــت مثــة إشــارة إىل  لــص هل . مــ
يـا  نولو يعـة عـىل اخلـصوص، توجـد صـةل ابخرتاعـات ا يـة بـراءة املـواد املوجـودة يف ا سأةل أ بة  جواب لتك ب هل ملـ لطسـ لن

تصل بعض امحلاايت اتصاال ويقـا ابلـصحة يوية و ثا ي تقـدم اذلي حتقـق يف  .حل يـع ا تطردت األمانـة تقـول إن  لوا مج ســ
تلفةصياغ يع القطاعات ا بة  يذ مواطن املرونة سوف يكون همام اب شأن  خملة خارطة  مجل سـ لنب وأضافت األمانـة أن . تنف

نة سأةل تقررها ا يفه  يان ويف ميكن  للجسأةل الا م ي ك تكم يـث  .سـتب حوسوف يقـرر األعـضاء طريقـة املـيض قـدما، 
ية  تحديد مواطن املرونة  نفس الهنج،  مترار  بغاكنت إحدى الطرق الا ل ب رس سـ يإدراهجا يف الويقة، األمر اذلي  سـيث

ثل الصحة أو األمن الغذايئ أو جمـاالت  نة  يدة يف جماالت  يف ميكن أن تكون مواطن املرونة  مأكرث مراعاة  يمف معك
 .أخرى

بغي لألمانة امليض قدما يف األشطة اليت حددهتا واليت يوجـد اتفـاق  .286 نة وافقت عىل أنه  نوالحظ الريس أن ا نللج يئ
شأ بشرتك  ها هنا، وم تعرا ضا ثـل سـ يـث ال يوجـد  بةل  ميف ادلورة ا ح ئوذكـر الـريس بعـد. هـذا الاتفـاقملقـ  ذكل أن َّ

نة يـة الفكريـة كـام تـرد يف للجا توحة ومنـاذج ا تعاوية ا رشوعات ا رشوع ا شأن  توحة  شات  نا مللك تركت ا ملف نمف ل مل م ب ق مل
تعراضوقد أولكت إىل األمانـة هممـة . CDIP/6/6ثالويقة  رشوســا نـةملـ مقـرتح ا شات ا نا نادا إىل  للجع ا قـ م . سـت

شأنه  شات  نا تح  نقح ودعا الريس إىل  رشوع ا بووزع ا ق مل ممل ف  . اعامتدهنوإماكيةئ

يـع شـواغهل .287 نقحة للويقة وسأل إن اكنت قـد أدرجـت  سخة ا مجوأعرب وفد الربازيل عن شكره لألمانة عىل ا ث مل . لن
يح وكـرر جمـددا أ تو تاج بعض ا ضـوأشار الوفد إىل نقطة صغرية  ل شاورات حت بغـي أن تكـون الاجامتعـات وا ملـنـه  ين

يع أحصاب املصلحة، و توحة العضوية، وأن رشك  ية  مجا ت مفن ترص عىل ملع  .ليس ادلول األعضاء فقطتقأال 

يــة .288 تا يــا مــن جديــد إىل اقرتاحــه إدخــال امجلــةل ا لوأشــار وفــد بو ل نغالديش، : "ليف تــه حكومــات  بــهــذا املقــرتح قد م
نام إىل يا وسور يوبرابدوس، وبو بو العليف تطـويي فريق خرباء الو بحث وا متويل ا لامل املعين  ل مبـارشة بعـد امجلـةل  "رب
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توحة" ية ا تربات ا شأن ا ية األوروية  ملفرشوع املفو حل خمل ب ب ض سخة اإلنلكزييـة الـيت تعطـي " م لنيف الفقرة األخرية من ا
رشوع  .للموصفا وجزيا 

يه ا .289 يحات عام  ية تو تحدة األمر نوطلب وفد الوالايت ا ض تعمل شاركني يف " مفتوح العضوية"مجلةل يك شري إىل ا ملاليت  ت
 .الاجامتع أو مدته

يـة اذلي دعـا إىل َّوذكر .290 يه مقرتح وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعـامل ا بق أن أشار إ منت األمانة مبا  ل إضـافة لتسـ
توح العضوية"عبارة  يـدوذكل بغرض " مفاجامتع  يني يف املوضـوع  قإرشاك أحصاب املصلحة ا شة ملعن نا قـا وذكل ، مل

شاور  تسب ما تقرر  تضاف إىل الويقة اليت ت. ادلول األعضاءبح نت األمانة أن إشارة يف هذا الصدد  ُوأ ث سـ قـدم عل
شاور مـع ادلول األعـضاء يـع أحصـاب املـصلحة و تعلق  يحا  توح العضوية، مبا يف ذكل تو تـإىل الاجامتع ا جبم ي بض  .ملف

نص  يضاف أيضا إىل ا لو نغالداقرتاح سـ شأن مـصابحكومات  يا، وبـرابدوس  نام، وبو بـيش، وسور متويـل دليفي لر ا
 .تكرةملبا

رشوع يف الويقـة  .291 نـة صـدقت عـىل نـص ا ثوالحظ الـريس أن ا ملـ للج تعاويـة CDIP/6/6ئ رشوعات ا شأن ا ن  ل ملـ بـ
يفــة تعــديالت ا يــع ا يــة الفكريــة، إضــافة إىل  توحــة يف الــامنذج القامئــة عــىل ا لطفا مللك لملف تح الــريس  .مج ئوبعــدها ا فتــ

شملا شات  بنا  .، ودعا الوفد إىل أخذ اللكمةCDIP/6/11ث مقرتح وفد مرص الوارد يف الويقة أنق

يـه  .292 يـب اذلي  يلقى نفـس الرت لقوأعرب وفد مرص عن أمهل أن مقرتحه  ح سابقاقرتاســ بح املقـرتح  .لـحـه ا صـفقـد أ
بـو،  يـة للو هورية مـرص العريـة ويقـة ر ته حكومة  ياذلي قد مس ث ب مج رشوع CDIP/6/11م شأن  تن،  مـ فيـذ بعـض بـ

ية يات جدول أعامل ا منتو تطاعت . لتص شاورات بني ادلول األعضاء اليت ا ثفة من ا ية  ســهذا اجلدول مثرة  مل مكمعل ف
ية العام  ية45 أن خترج بعدد 2007مجلعخالل ا ية هامة اليت شلكت جدول أعامل ا من تو وأشار الوفـد إىل أن  .لتص

نة ا سة  نتقرير املدير العام يف ادلورة اخلا للج يات جـدول ملعم يـة الفكريـة أكـد مـن جديـد أن تو يـة وا صـية اب مللكمن لت
يذها شأن  تفادة مجة من مقرتحات ادلول األعضاء  يد ا ية سوف  نفأعامل ا تتف بسـ سـ تمن ورحب الوفد بكون وفـدا . لت

يـة الفكريـة إىل يـة وا يـة اب نـة ا سة  ثـة والرابعـة واخلا ثا ياابن ابدرا خـالل ادلورات ا مللككوراي وا من ن للج مـ ل ل لتل  اختـاذ ملع
يـت يف آخـر  يـة الـيت  يات جـدول أعـامل ا يـذ بعـض تو يديـة  حظاخلطوات األوىل إلاتحة مقرتحاهتام ا من صـ لته تنف لمت ل

رشوعات يـذ وأن حكومـة مـرص  .ماملطاف ابملوافقة علهيا  يه هذا ا بغي لدلول األعضاء تو نفوأضاف الوفد أنه  ج لتن ي
هام مضـن هـذه الـروح رشوع ا لقررت تقدمي هذا ا تعـاون ومتحـور ا. مل رشوع الهنـوض اب لرشوع أساسـا حـول  مـ ملـ

بدلان األقـل منـوا ية وا نا بدلان ا ية بني ا ية الفكرية وا ًشأن ا ل ل ل من مب بدلان  .لتمللك يـة وا نا بدلان ا تفـاع ا نـاىم ا لـفقـد  ل لـ ن مت
تـصادية يـة الا يـة الفكريـة أداة  يا اب قاألقل منوا تدر منمللك للتجي نوات األخـرية، تـضمن هـذا األمـر وسـائل .ً  لـسـففـي ا

تالف  تـصادية وا يـة والا هـا الاجامت بـار ظرو تـوازان، واألخـذ بعـني الا ية الفكرية رشا  رش ا خـبدعة  ق ف م مللك عم ت ن عن ل
شأن الاتفــاع  .مــسـتوايت منوهــا تجــارب  تقةل للمعرفــة وا ئــة  ثقــت  يجــة ذلكل، ا نوأضــاف الوفــد أنــه  بــ ل سـ مــي ه ب نت ن

ي نا بدلان ا ية يف ا ية الفكرية يف جمال ا يجي اب مالاسرتا لمللك ل من بدلان األقل منوالتت رشوع . لة، مبا يف ذكل ا ملـوقـد اكن ا
ية من خالل تعـاون معـزز يف هـذا اجملـال بـني  ية الفكرية وا شأن ا مية  منحماوةل مجلع وبادل معارف وجتارب  ب لتت مللك ق

بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًا ل ل يـة ابذلات ا .مل يات جـدول أعـامل ا منويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل تو لـيت لتصـ
تجارب لاربطت هبا هذه املعارف وا يـة. ت نـة مـن جـدول أعـامل ا يات من ثالث مجموعـات  تو منوقد اكنت ا ي ص لتل : مع

تان  تو ياجملموعة ألف، ا يـة 3 و1صل يـة يف جمـال ا يـة والقانويـة  ساعدة ا سأةل تعزيـز ا تان تربطان  مللك ا من ن ن ملـ مبـ ت للتلل لتق
ية . الفكرية تو صـوأشار الوفـد أيـضا إىل ا ية يف جمـال أعـاملل  يف جـدو10ل نـاء القـدرات املؤ شأن  يـة  سـ ا ب بـ سـمن لت

ية الفكرية ية . مللكا تو صويف األخري، أشار الوفد إىل ا تاكر 11ل نـاء قـدرات الا بـ مضن اجملموعة ألف الـيت دمعـت  ب
تني  .احمليل تو تني ابء وجـمي إىل ا رشوع أشار مضن اجملمو تطرد الوفد يقول إن ا يوا ل ع مل  ولـوحظ أهنـام 25 و19صـسـ
رشهايـرس يـة الفكريـة و يـا وكـذا الاتفـاع مبــواطن املرونـة يف ا نولو نفـاذ إىل املعرفــة وا نــات وعـززات ا ن مللكل ج ويف . لتك

ية  تو صاألخري، أشار الوفد مضن اجملموعة جمي إىل ا سة32ل نا ياسات ا ية الفكرية و هم الصةل بني ا شأن  ف  مل سـ مللكب . ف
رشو هام اذلي جعل ا تطرد الوفد يقول إن اجلانب ا ملوا تعـاون لسـ يـده عـىل ا سه هـو تأ لع فريدا وقامي يف الوقت  ك نفـ

نوب يـق األهـداف الـيت يـرد  .جلبني بدلان ا تعـاون أن يـؤدي دورا هامـا يف  حتقوأعلن الوفد أن من شـأن هـذا ا ل
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ية يات جدول أعامل ا ها يف تو منو لتص تعـاون . صف بل أوسـع  يل بـني  نوب  تعاون بني بدلان ا للوالحظ أن ا ســ جل سـبل
تعاون نوب دون أن حيل حمـهللويوازي ا شامل وا جل بني بدلان ا يـدان . ل يلني، أي  موأضـاف أن تقـاطع هـذين ا لـسب

تـوازي متر تعزيـزهام اب نوب،  شامل وا نوب وبدلان ا ثاليث بني بدلان ا تعاون ا لا جل ل جل ل رشوع  .سيـسـل بة  للمـأمـا اب لنـسـ
ية ال يق أنظمة ا يد للغاية  نوب  تعاون بني بدلان ا مللكاحلايل، فإن ا تحق لمف جل يـة ل نا بدلان ا يـة يف ا مفكريـة تـدمع ا ل لـ لتمن

بدلان هـا هـذه ا تحـدايت اخلاصـة الـيت توا نظر إىل الظـروف وا بدلان األقل منوا، وذكل اب لـوا ل ل وأضـاف الوفـد  .هجل
يـة  نا بدلان ا ية اليت ميكـن ا بادرة ا يعاب ا يعزز القدرة عىل تقامس املعلومات ويدمع ا رشوع  ميقول إن ا لت لـ لعمل مل سـ سمل

بدلان األق يـةلوا ياسات عامـة أوسـع وأهـداف ا ية الفكرية أداة  تفع مهنا لربط ا منل منوا أن  لتسـ ل مللك تن وأشـار الوفـد  .ً
رشوع ية إجناز ا ملإىل أنه وهجت ادلعوة إىل ادلول األعضاء ملراجعة اسرتا تصار، الحـظ الوفـد أن نقطـة . تيج خواب

بـو  يني مركز اتـصال داخـل أمانـة الو ية تمكن يف  يالانطالق األسا تع تعـاون بـني بـدلان سـ سائل ا لسؤول عـن  مـ مـ
رشوع ابذلات نوب اليت ختص هذا ا ملا تطرد الوفد يقول إن الفقـرتني . جل ث مـن ويقـة 3.2يف اجلـزء ) و(و ) أ(سـوا

شطة حمددة نصان عىل أ رشوع  نا ت هوريـة كـوراي  .مل رشوع الـيت قـدمهتا  يا مع خـط العمـل يف مقرتحـات ا مجو ملـ متشـ
ياابن، فإن عددا من اجملاال هـا أكـرثلوا يع نطا رشوع وتو ياغة جوانـب ا شاركة األمانة من أجل  تاج  قت  ســ ملـ صـ مل . حت

يال مـن اجلـزء  شاور مع األمانة من أجل تطوير جوانب أكرث  تفصوأضاف الوفد أنه سوف  تعراض 3يت شأن ا ســ  بـ
رشوع، وكذا اجلزء  يمي ا ملو يذ، وأخريا اجلـزء 4تق شأن اجلدول الزمين  للتنف  يـة5ب شأن املزيا ن  ب الوفـد عـن وأعـر .بـ

ساؤالت تــرد مــن ادلول األعــضاء يف ادلورة  رشوع وتراعــي أي اقرتاحــات و تــأمــهل أن جتــري مراجعــة ويقــة ا ملــ ث
ية الفكرية ية وا ية اب نة ا بةل  تاكمل يف ادلورة ا رشوع  تقدمي  نة، وذكل  مللكالرا ملق منم ن للج م ل لته  .ملع

نة  .293 للجوأعرب الريس عن شكره لوفد مرص عىل تقدمي مقرتحه ودعا ا يق عىل املقرتح ئ  .CDIP/6/11لتعلإىل ا

هوريـة مـرص العريـة مـن أجـل  .294 تـه  رشوع اذلي قد ية مبقرتح ا بدلان األفر بورحب وفد أنغوال ابمس مجموعة ا ملـ مجل م يق
يات جـدول  يـذ تو يـة  بدلان األقـل منـوا  يـة وا نا بدلان ا ية بني ا ية الفكرية وا شأن ا تعاون  صـتعزيز ا بغ لـ ل ل من ب نفل م تمللك ً لت

ية  رشوع  .32 و25 و19 و12 و11 و10 و1لتمنأعامل ا نـة بـدل أفريقـي يقـدم مقـرتح  مـوأشار الوفـد إىل أن معا ي
شجع يـة ألمـر  يات جدول أعامل ا يذ تو بذوةل  هود ا مـسامهة يف ا من ص مل لتم نف لتجل يـع ادلول األعـضاء  .ً مجوجشـع الوفـد 
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ساعدة ا رشوع اذلي يريم إىل  ًعىل دمع ا ل ل ل م ها ممل تفادة مـن جتـارب  بعـضعىل الا ســ

ية ية الفكرية وا لتمنبعضا يف جمال ا  .مللك

ياك ابمس الاحتاد األورويب ودوهل الــ .295 يـذ بعـض 27بلجوشكر وفد  رشوع  تنف األعـضاء وفـد مـرص عـىل مقرتهحـا  مـ
يـة يات جدول أعامل ا منتو يـة اب. لتص نـة ا نـة  لتوملـا اكن املقـرتح قـد قـدم يف بدايـة ادلورة الرا ن للج ملعه يـة ُ مللكيـة وا من

شأن  يع تقـدمي رأيـه الهنـايئ  ية، فقد الحظ الوفد أنه ال  بو الر يع لغات الو تاحا بعد  بـالفكرية، ويس  تط مس ي يـسـجبم م ل
رشوع يف  شة ا نا بـل  شاور مـع اخلـرباء يف العـوامص األورويـة  تاج إىل مزيد مـن الوقـت  ملـاملقرتح، وأنه  قـ ب تـ محي ق لل

ية  ية اب نة ا بةل  منادلورة ا ن لتللج ملع ية الفكريـةملق رشوع . مللكوا يقاتـه األويـة أن مواصـفات ا ملـوأشـار الوفـد مضـن  ل تعل
يح وادلقة تو تاج إىل مزيد ا ضوأهدافه  ل  .حت

يـة .296 نا بدلان ا بدلان األقل منـوا وا نانه لوفد مرص عىل طرح مقرتحه لصاحل ا بال عن ا موأعرب وفد  لي لـ ل ًت م ويف حـني  .ن
يا، كو يق هنا يع ا ئأن مجموعة الوفد ال  تعل لتط يـب تسـ ناقش املقرتح، إال أن الوفد عىل العمـوم رحـب أشـد تر حهنا مل  ت

بدلان األقل منـوا ألهنـا بـدلان . ابملقرتح ية وا نا بدلان ا بة للمقرتح، فقد أشار الوفد إىل أنه يصعب مقارنة ا ًواب ل ل ل مسـ لن
ها ألن يف ذ ية  نا بدلان ا بغي الرتكزي أكرث عىل مقارنة ا يعا، والحظ أنه  سباين  م ن نفت ل ل يمج نفعة أكربت  .مكل 

نانه لوفد مرص عىل  .297 يوية عن ا نغالديش ابمس اجملموعة اآل توأعرب وفد  سـ تـربه ذي صـةل اقرتاحـمب رشوع وا عه  للمـ
نة ابلاكمل يه ا نظر  تحق أن  للجو ت فسـ رشوع وسـلطت الـضوء عـىل . ي شأن ا يا عن آراهئا  بد ملوأعربت اجملموعة  ب ئ م

سائل بت املزيد من ا. ملبعض ا طلأوها أن اجملموعة  ية املقرتح، ومـن األفـضل ل يت ومزيا نملعلومات املفصةل حول تو ق
تعـاون  ياغة  يـد ا ية الفكرية ألن هذه اجلوانب قد تكون  ية وا ية اب نة ا بةل  بأن تقدم إىل ادلورة ا لـص من ن قللج مللك لتملق ملع ُ

بو، كام أشار إىل ذكل وفـد مـرص يق حمـمك و. يمع أمانة الو يـة  شديد عـىل أ سـواثنهيـا أنـه جـرى ا مه تنـتـ تـآزر بـني ل
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شلك فعـال رشوع  بـتلف شعب األمانة هبدف إجنـاز ا ملـ رشوع بطريقـة . خم بغـي تـصممي مكـوانت ا ملـواثلهثـا أنـه  ين
ية يات جدول أعامل ا يذ تو منتراعي عدم تكرار العمل اذلي اضطلعت به جلان أخرى  لتص  .لتنف

سه للمقـرتح اذلي قدمـه وفـد مـرص .298 حتموشكر وفد الربازيل الريس وأعرب عن   الوفـد أن الوقـت قـد وأضـاف .ئ
يـة  نا بدلان ا يـة بـني ا ية الفكريـة وا نوب يف جمال ا تعاون بني بدلان ا بو يف تعزيز ا نخرط الو محان ليك  لمللك لـ من جل ل ي لتت

بدلان األقل منوا ًوا بدلان األقـل  .ل يـة، مبـا فهيـا ا نا بدلان ا نه وفد مرص كون ا لـوشاطر الوفد الرأي اذلي أعرب  ل ل مع
تخدم ا ئت  ملمنوا، ما  سـ تـت تقةل ف تجـارب ا تـصادية، وأن مجموعـة مـن املعـارف وا يـة الا سـيـة الفكريـة أداة  ل ملـمن ق للتلك

نـوب ثـق يف بـدلان ا ية قد ا ية الفكرية من أجل ا يجي  تخدام الاسرتا جلشأن الا من ت سـ بب نللملك بـادل . لت تمفـن خـالل 
ش يـة، فـال شـك أن أ يـة الفكريـة وأدوات ا شأن ا مية واملعارف  تجارب ا نـهذه ا من بـ لتل مللك تعـاون بـني بـدلان لق لطة ا

يـة ذات الـصةل والـواردة يف  يات جـدول أعـامل ا سطرة مضـن تو يذ األهداف ا سامه يف  نوب سوف  منا صـ ملـ ت لتجل تنف
رشوع اذلي رأى الوفــد أنــه ال يعكــس  .الاقــرتاح نــاءة يف ا شاركة  شاركة  تعداده ا ملــوأعــرب الوفــد عــن ا ب مــ ملــ ســـ

سب، بل األ ية املذكورة  يات جدول أعامل ا حفتو من سهلتص ية  نفهداف املوسعة جلدول أعامل ا وأوحض الوفـد أن  .لتمن
يـمي  تعراض وا يـذ والا يـة اخلاصـة اب ية واجلـداول الز تضمن معلومات واملزيا ية للويقة اليت  سخة الهنا تقا لنف ت م ســل ن ن ت ث ئ لن

ند شة هذا ا نا متكن ادلول األعضاء من  نة حىت  بةل  ها خالل ادلورة ا ببغي تقد ق لللج م ملق مي تن  .ي

بدأ وشكر وفد مرص عىل إعـدادهوأعرب وفد  .299 يث ا نانه ودمعه للمقرتح من  ملالصني عن ا حت وأعـرب عـن أمـهل  .م
تحديـد  ية وتعـزز اب ية الفكرية وا تعزز يف جمال ا رشوع  نوب من خالل هذا ا تعاون بني بدلان ا لأن ا ت من مل جل لتل مللك سي

ية الفكرية يف  بدلامللكا بدلان األقـل منـوانلـا يـة وا نا ً ا لـ بـو يف دمع وأعـرب الوفـد .مل متر الو ي عـن أمـهل أيـضا أن  تـسـ
رشوع  .ملا

يقـات مفـصةل خـالل ادلورة  .300 يع تقـدمي  ندا وفد مرص عىل مقرتحه والحظ أنه ولألسف ال  تعلوشكر وفد  تط يـسـك
تأخر تالمه الويقة يف وقت  بب ا ية الفكرية، وذكل  ية وا ية اب نة ا نة  مالرا س ثمللك سـ من ن للج به لت وأضـاف الوفـد أنـه . ملع

يوية، ال تزال مثة احلاجة إىل مزيد من املعلومات حـول األجـزاء عىل غرار ما أ يه اجملموعة اآل سـشارت إ  5 و4 و3ل
شأن هـذه الويقـة بل تقدمي أي آراء  ية  يذ اجلدول الزمين واملزيا يمي و تعراض و ثشأن ا ب ن سـ قب نف وأشـار الوفـد أنـه  .تتق

نة ا بةل  شأن املقرتح يف ادلورة ا يضة  يقات  مليقدم  للج ب تعل ملقسـ ية الفكريةمسـتف ية وا مللكية اب من لتن  .ع

ياته .301 يـة وتو شطة جـدول أعـامل ا بـذوةل إلثـراء أ هـود ا هورية كوراي وفـد مـرص ورحـب اب صـوأعرب وفد  من نـ لتمل جل  .مج
بدلان األقـل منـوا يـة وا نا بدلان ا ية ا نوب رضوري  تعاون بني بدلان ا ًوأضاف أن ا لـ ل ل من جل مل مثـة بعـض  .لت فومـع ذكل 

ية معل  شأن ازدوا شواغل  جا ب يـالك أخـرى يف ل نـة مضـن  شطة الرا ية الفكريـة واأل ية وا ية اب نة ا ها ه نـ من ن مللكللج لت ملع
بو بة  .يالو يوية وا بة اآل ثل ا ثال، قد يزدوج دور مركز الاتصال مع دور اجملاالت القامئة  يل ا شعفعىل  ســ شع لـمل ل م سب

ية يق جدول أعامل ا بة  ية و مناألفر سـ لتشع تن يح د .يق بغـي تو ضـوأضـاف الوفـد يقـول إنـه  ته يف ين نـشطور املقـرتح وأ
نة بةل  للجادلورة ا  .ملق

يـة ويـان وفـد الربازيـل ابمس مجموعـة جـدول  .302 يان وفـد أنغـوال ابمس اجملموعـة األفر ساو عىل  يا  بوصدق وفد  ب يقي بن غي
ية، ونوه  يـة الفكريـة  . وفد مرصابقرتاحلتمنأعامل ا يـة وا يـة اب نـة ا نانه لألمانـة وا مللكوأعرب الوفد عن ا من ن للج لتت ملع م

ية والاع نةقرتاحاتلتمنىل هجودهام لعقد الاجامتع، والحظ اهامتهمام اخلاص جبدول أعامل ا  .للج املقدمة إىل ا

شأن الا .303 تـأت للوفـد الوقـت الـاكيف قـرتاحبـوحتفظ وفد الاحتـاد الـرويس  ي اذلي قدمـه وفـد مـرص وذكل ألنـه مل 
تظر معلومات  تعراضه كام جيب وسوف  ينال ية سـ  .يف هذا الصددفإضا

رشوعوأيد .304 يوية وشكر وفد مرص عـىل تقدميـه مقـرتح ا نغالديش ابمس اجملموعة اآل يان وفد  يا  ملـ وفد إندو سـ ب ب  .نيسـ
بـو، وأنـه  شطة الو يع أ ية يف  بذوةل من أجل دمج ا هود ا سامهة هامة يف ا رشوع  ترب الوفد مقرتح ا يوا ن مج من مل م مل لتع جل

بدلان وأضــاف الوفــد أن املقــرت. يــسـتحق بفــضل ذكل مراعــاة ادلول األعــضاء لــح يــريم إىل الهنــوض بإماكيــات ا ن
شاء تعـاون بـني  يـة مـن خـالل إ ية الفكرية ألغراض ا تفاعا فعاال من ا بدلان األقل منوا لالتفاع ا ية وا نا نـا من ن ن ل لتل مللك ًم

يات  تو يـذ ا نـد  بدلان  يق بني هذه ا بو  نوب ومركز اتصال يف الو صـبدلان ا ل ع ل سـ ي تنفجل  25 و19 و13 و11 و1للتن
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ت. 32و لهذه ا بدلان األقـل منـوا يف ف يـة وا نا بدلان ا تجارب واملامرسات الفضىل بني ا يات نصت عىل تقامس ا ًو لـ ل ل ل مص
تصادي والاجامتعي منو الا توايت ا تلف  ية ومراعاة  ية الفكرية وا قجمال ا لمللك سـ خم ممن يا دمعـه  .لت نيسـوجدد وفد إندو

بال ته  نا شاركة يف  تعداده ا تقاملقرتح وأعرب عن ا مسـم شـ مل  .قسـ

ياابن عـن شـكره لوفـد مـرص عـىل وأعرب و .305 بـة وطلـب املزيـد مـن الوقـت اقرتالفد ا بـادرة  يـه  طيحـه إذ رأى  م ف
تالم ردود عامصة بدله تعراض املقرتح وا سـال شأن األجـزاء  .سـ  5 و4 و3بـوطلب الوفد أيضا املزيد من املعلومات 

ندا شأن امل .ككام أورد ذكل وفد  شات  نا شارك يف ا بـوأشار الوفد إىل أنه سوف  قـ مل نفس الطريقـة الـيت ي بـقـرتح، 
ياابن يف دورات سابقة شأن مقرتح ا لشارك هبا وفد مرص ووفود أخرى   .ب

نـني وضـع يف  .306 ته مـن وفـد مـرص اإل سأةل تـوافر الويقـة ورشحـت أن املقـرتح اذلي ا ثوعلقت األمانة عىل  تلم ث ســمـ
ثالاثء، وأهنا أاتحت أيضا ترجامت شابكة ابللغة اإلنلكزيية يوم ا ها عىل ا لمو ل نة قع ية  يع اللغات الر للج للمقرتح  مس جبم

يس  .مخلا

بةل  .307 شة املقـرتح يف ادلورة ا نا يـهتم  نة وادلول األعضاء اليت دمعت مقرتحه خاصة عىل  ملقـوشكر وفد مرص ا م قـن للج
نغالديش ابمس اجملموعـة  .للجنة يـة ووفـد  بـوأعـرب الوفـد عـن شـكره اخلـاص لوفـد أنغـوال ابمس اجملموعـة األفر يق

يوية، ووفد  رشوعسـاآل هـا فكـرة ا ية عىل د ملـالصني ووفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا معمن وأوحض الوفـد  .لت
تحـدة،  تابعـة لـألمم ا تخصـصة ا يـع الـواكالت ا نـوب يف  تعـاون بـني بـدلان ا سأةل ا بغي إدراج  مليقول إنه  ل مل مج جل ل مـ ين

تخصصة الا تحدة أشارت عىل واكالهتا ا ية العامة لألمم ا ملخاصة وأن ا مل  .ضطالع بربامج معـل يف هـذا الـصددمجلع
بـال عـىل عرضـه  هام للفكـرة، وخاصـة وفـد  ساو عىل  يا  بال و نانه لوفدي  يوأعرب الوفد أيضا عن ا س ن ني ي حتمـن ب يم غت
رشوع إىل أبعـد احلـدود، وقـد  تفادة مـن ا ساعدة هذه اجملموعـة الا بدلان األقل منوا عىل  ملـالعمل مع مجموعة ا ســ م ل

يده الاكمل  يـة يف أيضاوشكر الوفد  .ملقرتهحاميأعلن الوفد تأ شاركهتام اإلجيا يـاابن عـىل  هورية كـوراي وا ب وفدي  مـ ل مج
يات جـدول  يـذ تو بريا ألخذ ادلول األعضاء الـرايدة يف  رشوع، والحظ أن هذين الوفدين يويان اهامتما  صـا ك ل تنفمل

ية يقاته  .لتمنأعامل ا ياك عىل  نانه لوفد  تعلويف األخري، أعرب الوفد عن ا بلج يحه أنه عىل الرمغ مت ضاألوية، وعىل تو ل
يــة لــألمم  ست الر تاحــة يف اللغــات ا يــة لالحتــاد األورويب، إال أهنــا اكنــت  مسمــن عــدم إاتحهتــا يف اللغــات الر لــ ممس

تحدة رشوع أكرث .ملا نظر يف ا تعداده ا ندا عىل ا ملوشكر الوفد أيضا وفد  ل سـ وأعطى الوفـد ضـامانت أنـه سـوف . ك
شأن ية  بتاح معلومات إضا ثف مع األمانة5 و4 و3 األجزاء فت  .مك وتطلع يف هذا الصدد إىل تعاون 

يقاهتــا .308 يــع الوفــود عــىل  تعلوشــكر الــريس  مج وملــا اكن املقــرتح قــد قــدم يف بدايــة ادلورة، فقــد الحــظ أن الوفــود . ئ
نظـر يف املقـرتح تاجت املزيد مـن الوقـت  للا يـة  .ح يـة اب نـة ا سابعة  نظـر ادلورة ا منواقـرتح أن  ن للج لـ لتت يـة ملع مللكوا

 .ثالفكرية يف الويقة

يـداي وأشـري بوضـوح إىل أنـه سـوف  .309 بداية عرضا  بغي مالحظة أن الويقة قدمت يف ا هوأضاف وفد مرص أنه  ل متث ين
شأهنا ية  بتاح معلومات إضا  .فت

ند  .310 شأن ا شات  نا تام ا نة إىل ا بودعا الريس ا ب ق مل ت لللج خ تني مل 6ئ سأ ل من جدول األعامل، وذكر من جديد أن مثـة  مـ
ــص ــديت ن ــد مبوجــب ذكل ا نقح  .لبد هلــام بع رشوع ا ــرتح ا ــريس أن مق ــظ ال ــوالح مل ــ مل ــل CDIP/6/4ئ شأن نق ــ  ب

تاح خارج القاعة يا  نولو ما ج يـة الـيت  لتك شاورات غري الر شات ا نا ست  نص  ية، وأن أحاكم ا مسللوفود ا مل ق عك ل من ملع
باح بة للويقــة. لــصعقــدت يف ذكل ا ثواب شأن الــرباءات يف املــكل العــاCDIP/6/5 لنــسـ هــرت بــ  ظم، فقــد أ

تعلقـة مبامرسـات بعـض  سائل ا يـة أن بعـض الوفـود أولـت اهامتمـا ابحلـصول عـىل قامئـة اب شاورات غري الر ملا ملـ مس مل
رشوع هـذا تدرس مبوجب مقرتح ا ها وقع عىل املكل العام يف جمال الرباءات  رشاكت اليت  ملـا سـ وأعـدت األمانـة  .لل

ها سائل اليت جرى تقا مسبطلب من الريس قامئة اب يـةملئ شلك غري رمسـي مـع الوفـود ا ن  ومل تكـن القامئـة جامعـة  .ملعب
رشاكت ثةل عن ممارسات بعض ا تضمن سوى بعض األ لمانعة بأي شلك من األشاكل، ومل  ئوطلب الريس إىل . مت

سائل ية احملددة ملاألمانة قراءة قامئة ا  .فبلك شفا
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نة علام أن القامئة ال تريم إىل أن تكون و .311 ثوأحاطت األمانة ا ية وأهنـا تعكـس فقـط بعـض األفـاكر الـيت للج مسيقة ر
شلك غري رمسي شـهتا  نا بميكن  ق رسة ابلـرباءات،  .م رشاكت، أي ا نـة  سمـوقرأت األمانـة بعـض املامرسـات ا لللـ ملمك

متديد مـدة حاميـة الـرباءة وذكل  يري نطاق حامية الرباءات، وكذا حماوالت  يع أو  لوغاابت الرباءات، وحماوالت  تغ متي
نف بة  بابملطا نح  .س موضوع الرباءةل ثـل  مـوأشارت األمانة أيـضا إىل املامرسـات الـيت وسـعت نطـاق املـكل العـام  م

ها يف املــكل العــام ثــل  .ضــعالــرباءات أو و ــه ميكــن اإلشــارة إىل ممارســات أخــرى  ــة تقــول إن تطردت األمان موا ســـ
بات الرباءة وجسالت للرب ية عن طريق رش  ية، وامحلاية ادلفا توا طلوالرباءات ا ن ع وشدد األمانة عىل هـذه . اءاتفقل

يد ادلرس سأةل  ياق ا هرت يف  سائل اليت  يةل غري اكمةل  قست سوى إشارات  ملظ سـ للم قل  .لي

ية وتقامسه القامئة وأعلـن أن أنـه يـود إرسـال  .312 تحدة الريس عىل إدارته املفاوضات غري الر مسوشكر وفد الوالايت ا ئمل
يقا نةتعلالقامئة إىل اخلرباء يف عامصة بدله وتقدمي  بةل  رشوع يف ادلورة ا شأن ا يال  للجته األكرث  مل ب  .ملقتفص

سائل الـيت طرهحـا يف  .313 ثـري مـن ا يهنـا وأشـار إىل أن ا تـة يف  ند األمانة عىل إجنازها القامئة املؤ ملـوشكر وفد ا لكه ح ق ل
شات سابقة حول هذا املوضوع وردت يف القامئة قنا تربهـا قاعـدة  .م جوالحظ الوفد أن القامئة غـري اكمـةل وا يـدة ع

رشوع ملبدء ا يـه  .ل سائل الـواردة  ية، ألن ا رشوع يف ادلورة احلا ته يف أن يصدق عىل ا فوأعرب الوفد عن ر ملـ ل مل غب
بـو ياقات أخرى يف الو نة ويف  شـهتا ا يبق أن ان سـ للج ق شأن هـذه  .سـ نـاء  بـوأعـرب الوفـد عـن تطلعـه إىل حـوار  ب

بك رشوع  بةل وعن أمهل أن يصدق عىل ا سأةل يف ادلورة ا ما ململق  .رامل

رسعة وأعـرب عـن ارياحـه أن أحـد شـواغهل  .314 رشوع  نقحـة  سخة ا يا األمانة عىل إاتحهتا ا با توشكر وفد إ بـ للمـ مل ن ن لسـ
نقحـة .ثورد يف الويقة شطهتا يف الويقـة ا سب أ يـة  سم املزيا به أن  ملومل ير الوفد مع ذكل أي إشارة إىل  ث نـ حـ ن تق  .طل

نـة صـدقت  األهـد2.2تواربطت مالحظة الوفد األخرى للوفد ابلفقرة  تـذكر أن ا للجاف، إذ أشـار الوفـد أنـه ال  ي
بـوال يا سـلامي و با تربتـه إ يك، واملقرتح اذلي ا تني يف املقرتح اذلي قدمه وفد ا مقعىل شطب املعقو نف ســ ع فقـد  .ملكسـ

تني يك مل يقرتح شطب هاتني املعقو فالوفد أن وفد ا  .ملكسـ

يا علـام بـأن .315 با نوأحاط الريس وفد إ سـ يـد ادلر مقـرتحئ رشوع  ق ا يس نقـل ملـ تـصل ابلـرباءات واملـكل العـام، و لـس  ي
يقات يدعو الحقا إىل تقدمي  يا، وأنه  نولو تعلا سـ ج نـة علـام بـأن . ختص هذا املوضوع األخري لتك للجوأحـاط الـريس ا ئ

رشوع يف  نظـر يف ا رشوع واقـرتح أن  تاج املزيد من الوقـت لفحـص ا همه وفد واحد عىل األقل ا ملـسب  ي ملـ حح ف
نة، إ بةل  للجادلورة ا سائل اليت قرأهتا األمانةملق  .ملضافة إىل قامئة ا

يطلب إىل األمانـة إعـداد ويقـة  .316 بةل، فإنـه  يقدم إىل ادلورة ا رشوع  ثوأشار وفد الربازيل إىل أنه ملا اكن ا ســ ســ ملقـملـ
شأنه يقات اليت صدرت  رشوع إضافة إىل  بنقحة  تعل للم  .م

يل طلب وفد الربازيل، وأعاد جمددا .317 تسجوطلب الريس إىل األمانة  رشوع يف الاجـامتع ئ نظر يف ا نة ا ملـ قرار ا ل للج
نة بل  للجا نظر يف الويقة  .ملق ثودعا الريس بعد ذكل إىل ا ل يـا وطلـب CDIP/6/4ئ نولو رشوع نقـل ا شأن  ج  لتك م ب

يـة  شاورات غـري الر شات الـيت دارت يف ا نا تعديالت اليت أحلقت ابلويقة عـىل ضـوء ا مسإىل الوفود حفص ا ملـ قـ مل ث ل
باح  .لصذكل ا

شأن الرباءات واملـكل العـام وأشار وف .318 رشوع  سابقة والحظ ابرياح أنه تقرر أن ويقة ا ته ا يا إىل مدا با بد إ مل ث ت ل خل ن سـ
نة بةل  للجسوف تقدم إىل ادلورة ا ته ابلقول إنـه يوافـق ابلاكمـل مبوجـب الفقـرة . ملق تأنف الوفد مال حظوبعدها ا سـ

متدة5 الواردة يف الصفحة 2.2 نظامت ا شاركة ا ملع عىل إضافة  مل يك م تذكر أن وفـد ا نه ال  سـ ورشاكء جدد،  ملكـي لك
تني بدءا  يـا "بلكمةفاقرتح شطب ما جاء بني املعقو نولو جمديرو ا نظامت"وانهتـاء بلكمـة " لتك ولـو أن الوفـد ، "ملـا

تني يـة تـضمن مـا جـاء بـني املعقـو بل يف ادلورة غري الر فتذكر أن املقرتح اذلي  وعـالوة عـىل ذكل، مل تـرد يف . مسق
سب األشطةثالويقة اقرت ية  سـمي املزيا ناحه  ح ن  .تق

تاكر ونقـل 1وأشار وفد مرص إىل أنه طلب يف األصل أن يكون الـربانمج  .319 يـذ إذ أن جـزء الا بـ هـو بـرانمج ا لتنف
تاكر بة الـرباءات والا يا يرد يف جزءا من  نولو بـا شـع ج بب بقـاء الـربانمج  .لتك  بـرانمج 18سـوطلـب الوفـد رشح 
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يذ ويس الـربانمج  لا رشوع املقـرتح وأعـرب عـن ارياحـه عـن وأعـرب . 1لتنف تالوفـد عـن شـكره لألمانـة عـىل  مـ
يذ تصل بربانمج ا رشوحات األمانة يف ما  بل  رشوع كام هو، وأنه  نفا لتق ي ب  .مل

بارة  .320 يا إىل أنه اقرتح إضافة  با يقات وفد إ يك يف رده عىل  عوأشار وفد ا ن سـ تعل متع املدين"ملكسـ جملنظامت ا ، لكـن "م
نص يـرد يف مواضـع إذا اكن من الرضوري شطب  تني، فإنـه ال يعـارض ذكل ألن ا نص الوارد بـني املعقـو لـلك ا فل

 .أخرى

رشوعالربازيلوأشار وفد  .321 شأن ا تني  سأ ملـ إىل أنـه غـري راض عـن  بـ ل شأن . مـ نص  سوية املقرتحـة يف ا بـلكـن ا لـ لتـ
سوايت ا رشاكء اجلدد، وا رشاكء اجلدد، من دون اإلشارة إىل ا متدة وا نظامت ا تسأةل ا ل ل مل لم . 3.2لواردة يف الفقرة ملع

يـل الاتفـاع "اليت نصت عىل ) ابء( يـا مـن  نولو نقـل ا تـصل  ية الفكريـة الـيت  نإدراج املعايري ادلوية  ب ب ت قل جل تك للملك
ية الفكرية للملكمبواطن املرونة يف الاتفاقات ادلوية  بغـي أن " ل شديد عـىل أن ادلراسـات اجلديـدة  ينإضافة إىل ا لتـ

سواي يـة العمـل  تـتفادى ازدوا هـا الوفـدجت يـدة و بلت  بـول  .يقج تعدة  لقوأعـرب عـن أمـهل أن الوفـود األخـرى  مـسـ
رشوع شأن العمـل  .ملا نـد جـدول األعـامل  نظـر يف  نـوي الـريس ادلعـوة إىل ا بـوساءل الوفـد بعـد ذكل مـىت  ب ل ي ئت

ند شأن هذا ا ية مقرتحا همام للغاية  بيل، والحظ أن جملموعة جدول أعامل ا با ب لمن لت  .ملسـتق

شأن بـرانمج اواقرتح وفد مرص .322 لت أن تقـدم األمانـة ردا  بـ يـه الاجـامتعّ تظـر  فيـذ يف الوقـت اذلي  ن  ردود بعـض ينف
 .الوفود

 ث يف الويقـة يعـزى إىل عوامـل عديـدة، وأن18ّوأشارت األمانة يف ردها عىل وفـد مـرص إىل أن إدراج الـربانمج  .323
يا قد أدرجـت يف مضـن الـربانمج  نولو تاكر ونقل ا شطة الا جأ لتك ب تحـد (18ن يـةلا يني ) ملايت العا عوالربانجمـني الفـر

ها، يف الوقــت اذلي  2.18 و 1.18 سأةل يف ضــوء أهــدا ثــت هــذه ا باب عــدة، مهنــا أن بعــض الوفــود  فأل ملــ حب ســـ
ية ية احلا يه ويقة الربانمج واملزيا لوضعت  ن ث ف يد بـويل اذلي يفوأضافت األمانة أن اإلدارة . ُ رشف علهيا ا بو  سـ الو ي لي

تاكر وا ليرتأس قطاع الا شمل ب يا، وهو قطاع الرباءات سـابقا، و يـنولو ج  اخلـاص ابلـرباءات، 1 الـربانمج معومـاتك
شأن الـــرباءات  5والـــربانمج  تعـــاون  بـــاخلـــاص مبعاهـــدة ا تاكر ونقـــل 2.18 ، والـــربانمج)PCT(ل شأن الا بـــ  بـــ
يــا نولو جا يــع املــ. لتك سؤوالن عــن  يد بــويل وذكل القطــاع هــام ا مجومــضت األمانــة تقــول إنــه إذا اكن ا ملــ وارد لــسـ

بغي  شدها الربانمج، فقد ريئ أنه  بب األهداف اليت  نواألشطة،  يس ُ ن ين رشوع إدراجب  .18 الربانمج يفمل ا

ية، إضــافة إىل إدارة  .324 يــة األسا نــارص ا همــه مــن أن ا يــد مــا  ســـوشــكر وفــد مــرص األمانــة وطلــب إلهيــا تأ لعمل لع فك
يد بويل توالها ا رشوع،  سـا لمل  .سي

يفة أن  .325 مضوردت األمانة ابإلجياب،  ية أخرىّ تعاون مع وحدات  يكون اب نذكل  ل  .معسـ

تقلت من .326 ية ا يا إىل أن املزيا با نوأشار وفد إ ن ن توحض أمـر هـذا  298 000  إىل160 000 سـ ســفرنك سورسي، وا ي
سابق يري وطلب إجابة عن سؤاهل ا لا  .لتغ

يا خبصوص حذف األقواس .327 با سؤال األول اذلي طرحه وفد إ نوردت األمانة عىل ا سـ ل  إهنـا، بعـد ، وقالـت املعقوفةّ
نظـر واآلراء،  تلف وهجات ا متعت إىل  لأن ا خم ّتكـونسـ نظامت معومـا وعـدم تعريـف َ بـاع بـأن إدمـاج ا ملـ دلهيـا ا نط

رشاكء اجلدد أو حتديدمه رمبا مسح ابملزيد من املرونة نـة. لا يد رهن إشارة ا تأ للجلكهنا قالت إهنا اب ك ّوعرجـت عـىل . ل
ية فقالت إهنا سلكت ال سـمي املزيا نموضوع  ية، وإنه ميكهنـا تقـدمي تق بو يف عرض املزيا بقه لك جلان الو نهنج اذلي  ي تط

بـل هنايـة  يل  تفا تـضاء، حمـاوةل تقـدمي بعـض ا ند الا رشوع املقرتحة، وإنه ميكهنا،  قسـمي مفصل يف ويقة ا صـق ل ع مل ث تق
يوم نقحـة مش. لا ية فأوحضـت أن األرقـام ا يريات اليت طرأت عىل املزيا تت األمانة إىل ا ملوا ن لتغ لـت تلكفـة املـوارد لتف

تب املراقب رشية اليت اكنت مطلوبة واليت وفرها  مكا  .لب

ية إىل  .328 تحدة األمر يكوأشار وفد الوالايت ا بأن الويقة حتظى مل يدمع الاقـرتاح اذلي قدمـه ث ســبول واسع، غـري أنـه  ق
يك، ومؤداه إعادة إدراج ما جاء بني قوسني بعد  رشاكء اجلدد"ملكسـوفد ا بـارة "لا ناء  ع، اب متـع املـدين"سـتث ، "جملوا

متدة"، بعد إدراج 2-2وذكل يف الفقرة  نظامت ا ُملعا  .مل
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متـع املـدين  .329 نظامت ا متـع املـدين هـو أن بعـض  نظامت ا بب مـن وراء اإلشـارة إىل  جملوقال وفـد مـرص إن ا مـجمل مـ لـس
بدلان األقـل منـوا، تعـىن بقـضااي نقـ يـة، مبـا فهيـا ا نا بدلان ا ية، يف بعض ا نظامت غري احلكو لـوا ل ل ممل يـا، م نولو جل ا لتك

يـاه مـن اآلابر سمح ابلوصـول إىل ا يـات  نولو ملالسـامي قضااي تطـوير  تـ ج نظامت جـد . تك ملـوأضـاف الوفـد أن تـكل ا
بـو أو تـسـتطيعكن ت مل امتخصصة، وأن من املرحج أهن بـةي احلـصول عـىل اعـامتد دلى الو  يف احلـصول غمل تكـن را

يد أهنا بيه،  يا عىل  عل نولو سأةل نقل ا جهم يف  تك لس بريا؛ مت هاما  توى احمليل إ كا سسـ بغيمل رشوع ينو  مـنملـ ألهـداف ا
متع املدين همة من ا هامات ا تقطاب تكل اإل جملمث أن تكون قادرة عىل ا مل س بل اقرتاح . سـ يقومىض الوفد يقول إنه قد 

رشاكء اجلدد دون حتديدمه نظامت وا لاعامتد ا يـة اإلبقـاء عـىل ا. مل تحدة األمر يكولو اقرتح وفد الوالايت ا إلشـارات مل
تعاضة عن  ته يف الا سـبني قوسني، فإن الوفد أعرب عن ر متع املدين"غب جملنظامت ا يـة "بـ" م نظامت غـري احلكو ما ملـ

ية شاركة "ملعنا رشاكء اجلدد، علام بأن ادلول األعضاء سرتحب  ساطة، حذف اإلشارة إىل ا ميكن، بلك  مب، وإال  ل ب ف
تكل اجملـاالت ية  هات الفاعةل فهيا ا بـا ملعن شأن تـكل وقـال. جل سأةلبـ الوفـد إنـه يأخـذ بـهنج مـرن  َ مـا دام يراعـى ملـا

متع املدين يف  بري  هام ا للمجاإل لك يامسأةلس نولو ج نقل ا  .لتك

متـع  .330 نظامت ا يـده اإلبقـاء عـىل اإلشـارة إىل  يان اذلي أدىل به وفد مرص فأعرب عن تأ ند إىل ا جملوأحال وفد ا مـ ي ب له ل
يات. املدين تو توىخ مـن ا هدف ا صـوقال إن ا ل مل تعمـمي ل شاف وا يـذها هـو الا رشوع إىل  سعى ا ل الـيت  تكـ ملـ سـيـ تنف

نظامت  شاركة  تلزم  رشوع، وأن ذكل  ياغة شـلك ا تقدم عىل ذكل األساس صـوب  مـوا مـ سـ ملـ صـ متـيـل .  املـدينعجملا
رشاكء اجلـدد نـد حتديـد ا نظامت اجملمـع املـدين مـن القامئـة  يف ميكن حـذف  لـومىض الوفد يقول إنه ال يرى  ع . مـك

يـا وأضاف أنه يوجد  نولو شار نقـل ا رس ا ية  ية  نظامت غري حكو متع مدين و نظامت  ند أيضا  جيف ا تك م م لم ن ت تـل ي حمل جمه
بدلان  يـا إىل ا نولو يات تريم يف األساس إىل نقل ا تو يد احمليل، وتكل ا يب شديدة الرتكزي عىل ا لـبأسا ص ل لصع جل لتك

ية ئات ا ها إىل ا بدلان األقل منوا، وإيصا ية وا نا با ل لشعل لف ل متـع وخلـص الوفـد . م نظامت ا بقاء  جملإىل أنـه يفـضل ا مـ سـت
رشاكء اجلدد  .لاملدين يف قامئة ا

نـد ذكـر  .331 متـدة وحـذف القوسـني  نظامت ا يان اذلي أدىل به سابقا فقال إن إدراج ا عوأشار وفد الربازيل إىل ا ملـ ملعب ل
يد، وإال فإنه ال يرى  رشاكء اجلدد حل وسط  جا امء واملـديرون ُ يدرج أهـل القـانون وأحصـاب األعـامل والعلـاملاذل

متع املدين نظامت ا ثىن  جملو م يـه . تسـت بب و تلفـا، وال يوجـد  هاما  هم يف املوضـوع إ نـه أن  جفلك واحد  سـ سـ س خمميك يـ
بعض اآلخر بعاد ا بعض وا لسمح بإدراج ا ل يـة وأنـه . ستي متع املدين يف تكل ا شارك ا هم أن  لعملوأضاف أن من ا جملي مل

 .ال يعرف أين تمكن الصعوبة

يا .332 با نوقال وفد إ بول حذف القوسـني سـ تعد  نص بني قوسني؛ غري أنه  لق إنه يؤيد اإلبقاء عىل اجلزء األول من ا سـ مل
يق توافـق  ساعد عىل  يا، إن اكن ذكل  نولو يع جوانب نقل ا يني  رشاكء اجلدد ا ثل ا حتقوإضافة يشء  ج تك يم جبم ن لل ملع

متع املدين وأحصاب األعـام. يف اآلراء نظامت ا شمل الك من  جملوأضاف أن ذكل  م يـا إىل لك ي فل، دون اإلشـارة حر
تني تـه، وأكـد . لفئواحدة من هاتني ا رشح اذلي قد يـف املـوظفني وعـىل ا موشكر الوفد األمانة عـىل خفـض تاك لـ ل

شاط سب ا بال  ية  سـمي املزيا به  نجمددا  ح ن تق لطل تقسـ  .م

بوهل الاقرتاح عنّعرب وفد الربازيل و .333 تهق  متع املدينماذلي قد سأةل ا شأن  يا  با جمل إ م ب ن  .سـ

يا عىل اقرتاحه شكو .334 با يك وفد إ نر وفد ا سـ بوهل وأعربملكسـ  .إايهق عن 

يا إعادة طرح اقرتاحهو .335 با ية من وفد إ تحدة األمر نطلب وفد الوالايت ا سـ  .يكمل

يا وقال .336 با ن وفد إ بعض  يقرتحنه إسـ بـل اجلـزء األول، وا تايل للخروج مـن املـأزق، ألن بعـض الوفـود مل  نص ا لـا ل تقل
ثاين بل اجلزء ا لاآلخر مل  يا “:يق نولو يع جوانب نقل ا يون  رشاكء اجلدد ا جا لتك جبم ن يل" ملعل إن . لقبأو يشء من هذا ا

يع دون اإلشارة إلهيم يف واقع األمر شمل ا بارة  مجلهذه ا ت  .لع

تعديلو .337 ته عىل ا ية عن موا تحدة األمر لعرب وفد الوالايت ا فقمل يك ّ. 

ته وأعرب .338 تعديلأيضافق وفد مرص عن موا  .ل عىل ا
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يا معومـا الوفـود شكرت األمانة لكو .339 با ن ووفـد إ هـا خـصوصاســ تـصةلملـسائل التفهم  يـةملا ن بعـض وقالـت إ, ن ابملزيا
تعرض قربـا مـن دون شـك سـمي  ية عن ا يل اإلضا تفا يا ســ تق ص لل يدرج يف . ف يـري اذلي نـوقش  ســوأضـافت أن ا لتغ

ند  نص الـوارد بـ: ث من الويقة2-2لبا يـل ا نص الوارد بني قوسـني؛ و يحذف ا يث  لـاألهداف،  ب ل ُقسـ ُ ني قوسـني، ح
يا با تـايل، وفـق مـا جـاء يف اقـرتاح وفـد إ نحـو ا رشاكء اجلـدد، عـىل ا بدأ اب نيصاغ اجلزء من امجلةل اذلي  ســ ل ل ل ي : سـ

يا“ نولو يع جوانب نقل ا يون  رشاكء اجلدد ا جا لتك جبم ن يـري اذلي ". ملعل متت األمانة الكهما قائةل إن ذكل هـو ا لتغوا خت
توافق لبدو أنه حيقق ا  .ي

تعـديالت  األمائالريسشكر و .340 شأن لنة عىل حتديـد ا يحات الـيت قـدمهتا  تو نص وعـىل ا بـالـيت أدخلـت عـىل ا ضـ ل لـ
رشوع ــول مقــرتح ا ب ــع إىل  ي تعــديالت ا ــكل ا ــدفع ت ــيقــات احلــضور، وأعــرب عــن أمــهل أن ت مل مجل ل ــوارد يف قتعل  ال

هم واملرونـة الـيت حتلـت هبـا الوفـود، وأعلـت ارياحه مث أعرب عن. CDIP/6/4 Rev.2ثالويقة ن إقـرار لـتفلـروح ا
رشوع ند . ملا نظر يف ا بودعا الريس بعدئذ إىل ا لل شأن العمل ا7ئ مل من جدول األعامل   .سـتقبيلب

 

ند   سـتقبيلملالعمل ا:  من جدول األعامل7لبا

يـة الفكريـة .341 يـة وا ند جديد من جدول األعـامل عـن ا شأن إدراج  مللكأشار وفد الربازيل إىل اقرتاحه  من ب فقـال إن  لتب
نة ا نوالية ا تكون من ثالثة أجزاءملعللج ية الفكرية  ية وا تية اب مللكمن تعلـق بوضـع بـرانمج معـل . لت فيفأما اجلزء األول 

نة متدة، وهو األمر اذلي تقوم به ا يات ا تو للجيذ ا ص ملعل تقدم اذلي أحـرز يف هـذا . لتنف للوأعرب الوفد عن ارياحه  ت
يق الـيت ا. املضامر يـة ا ثاين من الواليـة فعـن آ سـوأما اجلزء ا ل نـاقش ادلول لتنـل سابقة والـيت  تمتـدت يف ادلورة ا لـ ع

يذها يا  تنفاألعضاء حا يـة . ل ناقش قـضااي ا نـة  يقول إن ا بحث بعد،  ناول اب ثالث، اذلي مل  منوأما اجلزء ا للج ل لتل ت ف سـت ُي
يـة العامـة ية الفكرية اليت وافقت علهيا، وكـذكل تـكل الـيت قررهتـا ا مجلعوا تقـد أن أوان . مللك يعوأضـاف الوفـد أنـه 

ثالث من واليهتا قد آنمعاجل نة اجلزء ا لة ا يـة، يف . للج يذ جـدول أعـامل ا شأن طريقة  شات  نا منوذكر بأن ا ب ق لتمل تنف ّ
نة، أفضت إىل اعامتد هنج يقوم عىل  يه ا ئت  للجالوقت اذلي أ ف رشوعاتنش يـدا، . ملا ئا  جوإذا اكن ذكل الهنج  شـي
نارص، وإن ذكل هو ما جعل مجموعة جد يع ا توعب  لعفإنه مل  مج تـاج إىل يسـ نـة  شعر بـأن ا ية  حتول أعامل ا للج تـ لتمن

ــهنج القــامئ عــىل  ناوهــا ال ــة ملعاجلــة القــضااي الــيت ال  يــة الفكري يــة وا نــد يف جــدول األعــامل عــن ا لإدراج  ت يمللك من لتب
رشوعات ند اجلديد من جدول األعـامل. ملا . لبواقرتح الوفد ثالث قضااي ميكن معاجلهتا يف الوقت الراهن يف إطار ا

شأن ملسأةلافأما  نـدوات  سةل ا شة  نا بـارة عـن تقريـر و ـي  بـ األوىل  ل سلـ قـ لع ٍ م ٍهـ تـصف يـة الفكريـة الـيت تادايقا مللك ا
يو تصاديي الو بري ا يها  قك ها . ينظم شة موا نا سمح للوفـود  يق الوقت ال  ندوات هممة جدا، لكن  ضـيعإن تكل ا قـ مب ي ض ل

ياان حألهنا تعقد وقت الغداء أ يـد . ُ يكون من ا ملفويرى الوفد أنه  بـري سـ نـة أن يعـرض  كجـدا يف ادلورة القادمـة  للج
ندوات شات اليت تكون قد جرت يف تكل ا نا تصاديني ا لالا ق مل سأةلوأما . ق بـو ملا هامات الو شة إ نا ـي  ية  ثا ي ا ق ن سل م فه

يةيف أ ية لأل تحدة اإلمنا لفهداف األمم ا ئ بـو يف . مل هامات الو نة، يف دورهتا األخرية، يف تقرير عن إ يفقد نظرت ا سللج
تضمن أمورااألهد تقرير  بدو أن ذكل ا ية، و ية لأل ياف اإلمنا ل ي نـة أن  لفئ نقاش، وميكن  ناوها ابملزيد من ا للجميكن  ل لت

نة نقاش بعض العمل اإلضايف اذلي ميكن الاضطالع به يف إطار ا للجمتد من ذكل ا ل سأةلوأما . تسـ ـي ملا ثة  ثا فهـ ا ل ل
ية الفكرية ية وا مللكإعداد املؤمتر القادم عن ا ته يف أول األمـر يف ادلورة هذا. لتمن ح املؤمتر، اذلي اكنت الربازيل اقرت

بو للفرتة  ية الو ته يف مزيا نة، أقر وأدرجت مزيا ية  ثا يا ن للج ن نيل َّ تطرد الوفد قائال إن مجموعـة جـدول . 2010-2011ِ سـوا
شارك يف إعـداد احلـدث بغـي لـدلول األعـضاء أن  ية رأت أنه  تـأعامل ا ينمن تـار املو. لت ختبغـي أن  يـد واملـاكن، فين عا

تحدثني، وما هو جـدول األعـامل شة موضوع هوية ا نا ملو ق يـة . م نـة ا تقـد أن ا نوأضـاف الوفـد أن اجملموعـة  للج ملعتع
نـد يف جـدول األعـامل إلجـراء تـكل  سأةل؛ ذلا،فال بد من  ناسب ملدارسة تكل ا ية الفكرية ماكن  ية وا باب مل ممن مللك لت

يـة 2011ر هو عام وملا اكن املوعد املرتقب للمؤمت. املدارسة شاورات غـري ر يد إجـراء  مس، فإن الوفد يرى من ا مـ ملف
نة بةل  للجبل ادلورة ا ملق يع عىل هذا الاقرتاح. ق  .مجلوأعرب عن أمهل أن يوافق ا

يـة  .342 تعلـق اب نـد  يـد عـىل أن اجملموعـة تـود اقـرتاح إدراج  تأ يـة جفـدد ا منوحتدث وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر ي ب ك لتل يق
ية الفك ية مللكوا تو بـو ا بحث الطريقة اليت تعاجل هبا الو صـرية  ل ي ية الـيت 40ل تو يـة، ويه ا صـ مـن جـدول أعـامل ا ل لتمن
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تحـدة،  تابعـة لـألمم ا تخصـصة ا يـة الفكريـة مـع الـواكالت ا شأن قضااي ا ثف تعاوهنا  بو أن  ملتطلب إىل الو ل مل ب مللكي تك
تــاد،  يــة، واألو نظمــة الــصحة العا يــة، و تجــارة العا نظمــة ا نكثــل  م م ملم مل تــني ل ئــة، قــصد  تحــدة  متوبــرانمج األمم ا للبيمل

ية يذ برامج ا يق أقىص قدر من الكفاءة يف  يق  منا لتسـ نف تتحق ل ذلا، فـإن الوفـد يؤيـد الاقـرتاح اذلي قدمـه وفـد . لتن
ية املذكورة آنفا تو بحث ا ند إضايف يف جدول األعامل  صالربازيل أيضا، ومفاده إدراج  ل ل  .ب

نونـة نوحتدث وفد فرسا ابمس اجملموعـة اب .343 شكر وفـد الربازيـل عـىل الويقـة ا ملعء  ث نـد جديـد إىل جـدول "فـ بإضـافة 
ية الفكرية ية وا شأن ا مللكاألعامل  من سمني"لتب يقاتـه عـىل الويقـة  سم  قـ، و ث تعل نـد جديـد يف : قـ نـاول إدراج  باألول  يت

توى الويقة بحث  ثاين  ية الفكرية؛ وا ية وا نوان قضااي ا ثجدول األعامل  حم ي ل من مللكبع تفت. لت  الوفد إىل فكرة إضـافة لوا
بكر يف هذه اآلونـة مند دامئ إىل جدول األعامل فقال إن موقف اجملموعة ابء هو أن وقت املوافقة عىل الاقرتاح  . ب
ند غري واحض ية الفكرية؛ ذلا، فإن املراد من ذكل ا ية وا تعلق اب نة  بفاجملموعة ترى أن مجمل معل ا من ي لللج مللك فـإن . لت

شة  نا قاكن املقصود  ند وعاتمرشم نة، فإن ا ية  ب إضا لللج نـون 7ف بـل"ملع مـن جـدول األعـامل ا يبـدو " ملقالعمـل ا
يــا ــوزع إال يف ذكل . فاك ثالث املــذكورة، ألن الويقــة مل ت تــوى الويقــة، مبــا فهيــا القــضااي ا ثوعــرج الوفــد عــىل  ــ ل ث حم ّ

ها يف الا شارة عوا تاج إىل ا بوع، فقال إن ادلول األعضاء يف اجملموعة ابء  مصاأل ت حت وعـىل . قرتاحات الواردة فهياسسـ
بت ادلول األعضاء يف عرض تكل القضااي عىل أهنا مقرتحـات  بل، فـإن ذكل مـرشوعاتغهذا، فإن ر ملـسـتق يف ا

سالف اذلكر بارشا لعرض أفاكرها أكرث من الهنج ا لرمبا اكن هنجا   .م

ياك ابمس الاحتـاد األورويب وأعـضائه الــ .344 شكر مجموعـة جـدول أعـ27بلجـوحتـدث وفـد  يـة عـىل اقرتاهحـا فـ  لتمنامل ا
رشوع تعلق  مبا يـة مل يات جـدول أعـامل ا منيذ بعض تو لتص سا. تنف يـان اذلي أدىل بـه وفـد فر يـده ا نـوعـرب عـن تأ ب . لي

يـة الفكريـة، فإنـه ذكـر  يـة وا يـة اب نة ا سق اجملموعة ابء املعين ابلعمل يف ا ّوأضاف الوفد أنه ملا اكن  مللك من ن للج لتن ملع َ م
رشوعاتبلك من  رشوعاترية و اجلاملا نـة، وفـق مـا تقـرر يف عـام ملا ، خاصـة 2007للج املقرتحة يف إطار والية ا

ية الفكرية ية وا شة قضااي ا مللكنا منم تامة يف اقـرتاح . لتق تع ابحلرية ا نة  تطرد الوفد قائال إن لك عضو يف ا لوا مت للج يسـ
نة وفق األصـولمرشوعات ها ا تدار يهنا  للج أخرى  ت بغـي، يف لك. سبع بـاه إىل ينوأضـاف أنـه  نت اقـرتاح جديـد، الا

يس مـن . ناآلاثر املزيية نة، فإن اجملموعة رأت أنه  ية الفكرية جزء من والية ا ية وا سأةل ا لونظرا إىل أن  للجمللك من لتم
ية الفكرية ية وا نفصل إىل جدول األعامل عن ا ند  مللكالرضوري إضافة  منم  .لتب

شة وفد مرص وقال .345 نا نة رمبا تود  قللريس إن ا مللج سأةل  هذهئ شاورات يف إطارمل ا يـة ملا تعـذرمس غـري الر  يألنـه قـد 
سة العامة  توصل إىل توافقجللعىل ا توافق عىلوأضاف أن. لا سأةل له ال بد من ا يةمل هذه ا  .لإلجناح ادلورة احلا

ثالثـة  .346 تعلـق  بق هل أن ذكر أن املقرتح ال  بوأوحض وفد الربازيل أنه  ي  جديـدة، وأنـه ال يـرى أن معـل مـرشوعاتسـ
نحرص يف للا ينة  رشوعاتج يـة . ملا يـة وا سأةل ا نـة أيـضا أن تكـون قـادرة عـىل حبـث  بغـي  مللكوقال إنه  منن مـ لتللج ي

ياق أوسع، وإنه ال يفكر يف  ثالثـة املقرتحـةمرشوعاتسـالفكرية يف  ل لألشطة ا وأضـاف أن مـن غـري املعقـول، . ن
يـة رشوع للمؤمتر، وهو وارد يف ويقة الـربانمج واملزيا نثال، تقدمي  ث م بحـث سـوى طريقـة . م نـة أن  بغـي  تفـال  للج ين

ميـه، ووافـق عـىل الاقـرتاح اذلي  ومىض يقول. تنظمي املؤمتر شارك ادلول األعـضاء يف  يد أن  تنظإنه يرى من ا ت ملف
ية شاورات غري الر شة املوضوع يف ا نا تعمق يف  مسقدمه وفد مرص ومفاده ا مل ق وقال وفد الربازيل إنـه يـود أيـضا . مل

نةثتقدمي تكل الويقة يا إىل  بارها اقرتاحا ر للج اب مس  .عت

ته يف  .347 ية وردود فعل احلضور فأعرب عن ر ته مجموعة جدول أعامل ا ند إىل الاقرتاح اذلي قد بوأشار وفد ا من غه لت م ل
سائل ملناول بعض ا يـة . ت يـة وا شأن قـضااي ا نقاشـات الـيت جـرت  نـة أصـال عـىل ا نص واليـة ا مللكأوال،  من بـ ل للج لتت

نـة، إىل أنـه ويعـزى إدراج هـ. الفكرية بـاره واليـة خاصـة  يـة العامـة، اب للجذا اجلانـب يف قـرار ا ت ند إىلعمجلع  ســأ
تعني علهيا الاضطالع هبا توايت من العمل  شاهئا، ثالثة  ند إ نة،  يا سـ ن ع يـذ . مللج تعلـق  توى األول  بتنففأما ا ي فسـ مل

بت ا بة، وقد ا نا متدة عن طريق برامج معل  ية ا يات جدول أعامل ا للجتو سـ من نكص م ملع نهتجـة هنجـا لت ًنـة عـىل ذكل  م
رشوعاتيقوم عىل  نفـذ هبـا . ملا يـمي ومراجعـة الطريقـة الـيت  ـي رصـد و نة  ندة إىل ا ية ا ثا توأما الوالية ا للج سـ ن تقل فه مل

نـة  يـة يف ا نحرص جدول أعـامل ا يث ال  ها  ية يف جماالت  بو جدول أعامل ا للجئات أخرى اتبعة للو من ي حب من ي تي لت معلل ه
ثالث. وحدها ية الفكريةلوأما اجلانب ا ية وا شة قضااي ا نا مللك من الوالية  من ق يد . لتمف تأ ته يف ا كوأعرب الوفد عن ر ل غب
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بارة  شة"ععىل  قنا تـرص عـىل إقـرار "م نة ال  يه وفد الربازيل، إن دور ا يق، وقال، دعام ملا ذهب إ للج رشوعاتل  ملـا
يذها ية ال مي. تنفو يات عدة يف جدول أعامل ا ند أن مثة تو منوأضاف وفد ا ص لته هـا إىل ل ، وهـو مـرشوعاتيلكـن حتو

تجاوز نطاق . أمر تدركه ادلول األعضاء ناك قضااي  ثل،  تواب ه نـة فهيـا مرشوعاتمل نظـر ا يـة  للج جدول أعامل ا ت لتمن
ية نا بدلان ا يهتا  ها وأ ساع نطا يث ا ثري من  يا، ويه أمه  محا ق ح لبك لل مه ت تكل يه القـضااي الـيت يـود الوفـد حبهثـا يف . ل

نة نقاشـات ال آاثر هل وأعرب الوفد ع. للجا نوع مـن ا ئةل اليت طرحت، ذكل أن هذا ا لن اندهاشه من عدد األ ل سـ
ية يـة الفكريـة الـيت . نعىل املزيا يـة وا بـادل اآلراء عـن قـضااي ا نـربا  نـة  تعامل ا مللكفقد اكن الغرض مهنا ا منم ت للج لتســ ل

شأهنا ية العامة والية  ندت ا بأ مجلع سة غـري. سـ يـوم قـصد جللـوطلب الوفد إدراج املوضوع يف ا يـة يف نفـس ا ل الر مس
يـث  يـة إىل ادلورة القادمـة  سة غـري الر تـدة مـن ا حثه، وعرب عـن اعزتامـه دراسـة املوضـوع يف الفـرتة ا مس جللـ ملم حب

ته نا ية هبدف  شـيدرج يف ويقة ر مس ث قسـ  .م

نـد جديـد مـن جـ .348 هـام األويـة، وتطـرق إىل  بوشكر وفد أنغوال اجملموعة ابء والاحتاد األورويب عـىل ردود  ل دول فعل
ية الفكرية ية وا تعلق اب مللكاألعامل  من ية . لتي تو صوقال إن ا بـول مـا يـيل .  هممـة40ل با  قوأضـاف أنـه قـد يكـون  صـع

تـاد، تأتهيـا دامئـا  يـة، بـل األو تجـارة العا نظمـة ا ية، و نظمة الصحة العا ثل  نظامت أخرى،  نكهوةل، لكن  م م م م ملس ل مل ب
ية الفكرية بحث موضوع ا مللكبات  ل هة اليت تطلب ذكل دامئاواجملموعة ابء . طل هم أن يـضع املـرء يف . جليه ا ملومن ا

تاد تجرى يف األو نقاشات  بو، فإن هذه ا نقاشات يف الو نكبانه أنه إذ عرقلت ادلول األعضاء ا سـ ل ي ل هـم . حسـ ملمن ا
بحـث هـذا  نـد يف جـدول األعـامل  نظامت أخـرى وإدراج  بـو و تعـاون بـني الو يـة تويـق ا تفكري يف  لإذن ا ب ي ل ث مـل كيف

بواملوض نا يف الو يوع  هم أن يقـف املـرء . ه سأةل، لكن من ا ية هذه ا ياان أ ملوأضاف الوفد أن العوامص ال ترى أ ملح مه
يف تحا يف  جنموقفا  تدرس، و إنـه يـرى عـدم حبـث . منف تـه  تـاد ومزيا ســواسرتسل قائال إن ويقة برانمج األو يث ننك

تاد ية الفكرية يف األو نكموضوع ا هذه . مللك سأةللودعا إىل إجياد حل  ، وقال إن ادلول األعضاء، إن مل تكن تريـد ملا
ند إىل جدول األعامل، فإن الـرضورة تظـل بـو مـع  بإضافة  تعاون هبـا الو يتـدعو إىل إجيـاد حـل للطريقـة الـيت  سـت

 .منظامت أخرى

نـدا جديـ .349 تـدارس  نة  يا أن ترى ا بد يوية فقال إن اجملموعة تود  نغالديش ابمس اجملموعة اآل بوحتدث وفد  ت للج ئ سـ دا مب
ية الفكرية ية وا مللكعن ا نـربا . لتمن ية الفكريـة و ية وا بحث قضااي ا ية  مإن من شأن ذكل أن يوفر فرصة إضا مللك منف لتل

يا. لتبادل اآلراء واألفاكر واخلربات بـد نة، لكن اجملموعة تـود  يب طرح املوضوع عىل ا شة أسا نا ئوميكن  للج ل مق أن  م
ية الفك ية وا بحث قضااي ا نة  مللكترى ا من ت  .ريةلتللج

يـان اذلي أدىل بـه وفـد  .350 يـة، وا يان اذلي أدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا بوأيد وفد اجلزائر ا من لب لتل
يـذ  يـة، اكنـت قـادرة عـىل  نذ بداية جدول أعامل ا ية، وقال إن ادلول األعضاء،  نفأنغوال ابمس اجملموعة األفر م تيق لتمن

نة نني من والية ا نني ا للجر ث يـةغري أن مث. ك يـة الفكريـة وعالقاتـه اب شة موضـوع ا نا ثا، وهو بدء  نا اث منة ر قـ ل لتك مللك . م
نـد يف جـدول  نـة ذكل ا ية، فقـد حـان وقـت إدراج ا يذ جدول أعامل ا نوات عىل  بوبعد ميض ثالث  للج من لسـ لت تنف

ها باه إىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعة جـدول األعـامل فقـا. لأعام ل إنـه ال توجـد نتولفت الوفد الا
يةل  هر ا ها يف األ ندوات اليت  نة عن ا تصاديني إىل ا بري الا ية لالقرتاحني األولني، وهام تقرير  لقلـآاثر ما ل للج ك شل نظم ق

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  نظر يف دور الو نة ا ية؛ وإعادة ا لفاملا ئحتق ي ل للج ثـة . ض ثا سأةل ا لوعرج الوفد عىل ا ل ملـ ّ
ية الفرتة لفقال إن املؤمتر عن ا ية الفكرية مدرج أصال يف مزيا نية وا مللكمن نكـب 2011-2010ت نـة أن  بغي  ت، و للج ين

يث تقف عىل مجمل  ية  شاورات غري الر تح ابب ا حبعىل  مس مل سأةلف  .ملا

تـاد مـا ذكـره عـن الســامي ، تدخل وفـد أنغـوالفهم متاماينه مل إنوفد فرسا وقال  .351 يانـه . نكالعالقـة ابألو بفقـد جـاء يف 
سابق  تعدة أن اجملموعة ابء لا  وفـد الربازيـل ألن أعـضاء اجملموعـة اذلي قدمـه مـضمون الاقـرتاح ملدارسـةمسـغري 
هحيتاجون َّويفضل . ممص إىل نقل مضمون الاقرتاح إىل عوا يـةتـكلعـدم إدراج ُ شاورات غـري الر سأةل يف ا مس ا ملـ  ملـ

شـهتا إىل ا نا يل  قوتأ م نةج  .للجدلورة القادمة 

يان اذلي ّعرب وفد كواب عن دمعهو .352 يـة أدىل بهللب الاكمل   إدراج بـشأنلتمن وفد الربازيل ابمس مجموعـة جـدوا أعـامل ا
ية الفكرية ية وا مللكموضوع ا ية العامة لتمن نة اليت أقرهتا ا مجلعيف إطار والية ا  .للج
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نـ .353 ية جاء يف  يا إن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا يوقال وفد بو حمن لتل ه، ألن الـهنج يف
رشوعاتالقامئ عىل  نـرب ملا يـة وألن وجـود  يات جـدول أعـامل ا نـة وتو نارص واليـة ا يع  م مل يعرب عن  من صـ للج ع لتمج

يع للغاية يد ا نارص  مجلبحث تكل ا لع  .يفل

تصعبوقال وفد الربازيل إنه يدرك أن بعض الوفود  .354 رس سـا يسـتفـ الاقـرتاح يف هـذه املـرحةل وإنـه يرغـب يف أن 
نـة تكل الوفود عام تـصاديني أن يقـدم يف ادلورة القادمـة  بـري الا للج إذا مل تكـن تـرى مانعـا مـن أن يطلـب إىل  قك ُ

يـة  ية وا نظر يف حتضري املؤمتر عن ا ندوات اليت عقدها، وإىل ادلول األعضاء أن رشع يف ا مللكعرضا موجزا  من ل ت لتلل
تحـ شأن ذكل ا ية  شاورات غري ر لالفكرية، ومن ذكل الاتفاق عىل عقد  ب مس يـع ادلول م مجضري، ألن مـن مـصلحة 

هم شارك يف إعداد ذكل احلدث ا ملاألعضاء أن   .ت

هاماهتا الوفود عىل ئوشكر الريس .355 يدةسإ تدرس ملف ا شك يف أن األمانة قد دونت املقرتحات وأهنا  ســ، وقال إنه ال  ي
يع وافق علهيا سائل اليت. مجلاألفاكر اليت بدا أن ا نة عـىل إدراهجـا ملودعا األمانة بعدئذ إىل أن تلخص ا للج وافقت ا

ها ا مليف   .سـتقبيلمعل

بـل .356 نة ا ناوها معل ا نارص اليت  يدة جدا وعددت ا هاماهتا ا يع الوفود عىل إ ملقوشكرت األمانة  ل ت ملف للجس لع سـيمج وأول . ّ
نة ثة  ثا بل لك يشء تقرير املدير العام، وفاء ابلوعد اذلي قطعه يف ادلورة ا نارص  للجهذه ا ل ل ًلع تقريـ. ق يكون ا لو ر سـ

شمل جماالت معل  سة،  تقرير املقدم يف ادلورة اخلا يجامعا، عىل غرار ا م بو ل يـذ جـدول أعـامل يالو شأن  تنفاكفـة  بـ
ية ومرفقاته و تعمميا تجدات هالتمن نة بآخر ا سـ قصد إمداد ا ياتعنملللج تو يذ شـىت ا ص  ل ثـاين هـو أن . تنف نـرص ا لوا لع

تعلق ابلرباءات واملكل رشوع ا شة ا نا نة  ملتأنف ا مل ق للج مسـ بقـا مل .  العـامت نـة،  هـو أن ا ثالـث  نـرص ا طوأمـا ا للج ل فلع
يه يف إطار  ُّفق  به تـكل الـيت قـدمت يف ادلورة حبهثاعلات تقدم ويقـة  شأن مـواطن املرونـة،  ُ خطة العمل  شـ ث ســ تـبـ

تعلق ابلرباءاتعناألخرية،  سة مواطن مرونة جديدة  ت  نظر يف الويقة اليت . مخ نة أيضا عىل إعادة ا ثووافقت ا ل للج
شأن مواطن املرونةعنت يف تكل ادلورة ُقدم بةل  ب خطة العمل ا ُوعالوة عىل ذكل، ميكن أن يـدرج أيـضا يف . ملق

سةل مـن  شأن آخـر  بـو  تـصاديي الو بـري ا بل  ية من  سة إعال سلـجدول أعامل الاجامتع القادم عرض أو  بـ ي ك قجل ق م
يـه وفـد الرب ندوات وغريها من األشطة اليت اضطلع هبا، وهـذا مـا أشـار إ لا ن تـت األمانـة إىل موضـوع . ازيـلل لتفوا

سـىن  يـة يك  شاورات غـري ر ية و سات إعال يد عقد  ية الفكرية فقالت إن من ا ية وا تـاملؤمتر عن ا مس م جل يمن م ملف مللك لت
بات ادلول األعضاء غها حتديد ر يـة، رمبـا أمكهنـا إعـداد ورقـة نظريـة دلورة . ل سات غـري الر مسوناء عىل تكل ا جللـ ب

نة القادمة  .للجا

َوفد فرسا إىل طليب وفـد الربازيـل الـواردين يف وأشار  .357 تـهن ها مامللخـص اذلي قد يـسعف األمانـة فقـال إن الوقـت مل 
يـل يـل  شارة اجملموعـة ابء ألن الاقـرتاح مل يقـدم إال  قلال ب قت نـة عـىل تـكل . س يـه، فإنـه ال يوجـد اتفـاق يف ا للجو عل
ثلام حدث  نة،  بةل  شـهتا يف ادلورة ا نا بغي  سأةل و ما ملق م للجن ق يـة يمل شأن املـؤمتر عـن ا ية  شات غري الر نا منمع ا ب مس ق لتمل

ية الفكرية بةل. مللكوا نة ا شاط مواز دلورة ا تخذ شلك  تصاديني قد  بري الا ملقوأضاف أن تدخل  للجق ن ي  .ك

شغةل  .358 شاط املوازي فقال إن الوفود جد  شأن ا سأةل األخرية اليت أاثرها وفد فرسا  نـوأشار وفد الربازيل إىل ا ن ب ن ممل ل
نة املوضوعي مبا دلهي ناء اجامتع ا للجا من أعامل أ هم يف إىل حدث شاط مواز، علام بأن األمر ا مل يصعب معه حضور  ن

نة ته إىل ا تصاديني تقريرا عن أ بري الا للجالواقع هو أن يرفع  شط نك تـصاديني . ق بـري الا نح  قذلا، اكن الوفد اقـرتح  كمـ
يح ما جرى يف تكل األشطة يف إطار ما ه تو نالوقت الالزم  ض يـة أصـالل يـة موازيـة وغـري ر مسو  وأرص الوفـد . معل

تصاديني بري الا شاط مواز آخر مع  تعذر علهيا حضور  يث  شغةل  تكون جد  قعىل أن الوفود  ك ن ي حب ن  .مسـ

ند  .359 ية إدراج  شأن اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا تواصل  نقاش  ند عام إذا اكن ا رس وفد ا بوا من ب ل ه لتتف سي ل  جـدول يفسـ
ية وا مللكاألعامل عن ا ُوأشار إىل أن ويقة قـد وزعـت . ية الفكريةلتمن نـاءث  ادلورة وأنـه يـرى أن الوفـود متـكل مـا ثأ

نـة عـن الطريقـة الـيت ترغـب هبـا  نظـر يف الاقـرتاح وتقـدمي تقريـر إىل ا للجيكفي من وقت حىت ادلورة القادمـة  لل
نة القادمة شات دورة ا نا للجإدراج الاقرتاح يف  ق  .م
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يده الطلب ا .360 يـة، وأشـار إىل أن يوأعرب وفد مرص عن تأ لتمنذلي قدمه وفد الربازيل ابمس مجموعـة جـدول أعـامل ا
تأكد من أ ية، ذكل أنه يود أن  نة احلا ية دلورة ا تحويل الويقة إىل ويقة ر با  يمثة  ل للج مس ث ث ب بحت ويقـة مـن هناطل ث أ ص

ية مقرتنة برمق نة الر ًواثئق ا مس يد . للج تقد أن من ا ملفوأضاف أنه  سأةل احبثيع مل تكل ا همـة يف الفـرتة الفاصـةل بـني مل
نة رش يف . للجهذه ادلورة وادلورة القادمة  يد آخـر، أشـار وفـد مـرص إىل أن األمانـة مل  تـوعىل   إىل ملخـصهاصع

رشوع الوارد يف الويقـة  شأن ا بل  ثالعمل ا مل ب هـم أن قـرارا قـد اختـذ ملواصـةل حبـث CDIP/6/11ملق ف، يف حـني أنـه 
ية ه. تاملوضوع يف ادلورة اآل توحض األمرفذلا،   .يسـو يود أن 

شأن الويقـة  .361 نة  ثوشكرت األمانة وفد مرص عىل تذكريه إايها ابلقرار اذلي اختذته ا ب تـذرت CDIP/6/11للج ع وا
هو  .لسعن ا

شأن دراسة نطاق حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام، وشـدد  .362 هو آخر  باه إىل  بولفت وفد الربازيل الا س نت
بغي حبث هذا امل  .وضوع يف ادلورة القادمة و أن يكون هل رمق خاص بهينعىل أنه 

توحض  .363 تعدها، وا ــة الــيت  ــة أمــر الويقــة عــن الــرباءات ومــواطن املرون رسا مــن األمان توحض وفــد سو ســـوا ســـ ث يــ ســـ
بحث يف الويقة ناول اب يع اليت  ثابخلصوص أمر املوا ل  .سـُتتض

توحض .364 يــة الفكريــة وجهــرســـوا شأن ا نــة  شات ا نا نــد بــدوره  مللك وفــد ا بــم للج قــ يــة الفكريــة له شأن ا مللكة األدمغــة و بــ
تصاد غري الرمسي تـصاد غـري . قوالا يـة الفكريـة والا قوقال إنه يدرك أن الوفود تعـزتم مواصـةل حبـث موضـوع ا مللك

بةل يقدم يف ادلورة ا ية الفكرية وجهرة األدمغة  رشوع عن ا ملقالرمسي وأن مقرتح  سـمللك  .م

نــود .365 هــا بعــض ا ــة عــن إغفا تــذرت األمان بوا لع شأن الويقــة وجــوااب. ل رسا  سؤال اذلي طرحــه وفــد سو ث عــن ا ــ ب ــ ي ــ ل
CDIP/6/10 سة جماالت من مواطن املرونـة يف حقـل الـرباءات، 2، الصفحة مخ، اجلزء ألف، أشارت إىل حتديد 

تقدم يف  تـضمن مـواطن املرونـة تـكل  نظر يف الويقة عىل أن ويقة  ناء ا نة قد وافقت أ ســوإىل أهنا تعي أن ا ت ث ث ل ث للج
بةل نةملقادلورة ا سة. للج  نة يف دورهتا اخلا به تكل اليت قدمت إىل ا موأضافت أن الويقة  للج شـ وشـكرت وفـد . ستث

تـصاديني  بـري الا يعدها  ية الفكرية وجهرة األدمغة  رشوع عن ا يقه، وشددت عىل أن ويقة  ند عىل  قا كمللك ســ م ث تعل له
نـة القادمـة ن. للجابلفعل وتعرض يف دورة ا نـة قـررت ا لوشـددت أيـضا عـىل أن ا يـة للج مللكظـر يف الويقـة عـن ا ث

تصاد غري الرمسي تعرض يف ادلورة . قالفكرية والا سـوأشارت أيضا إىل أن دراسة نطاق حق املؤلف واملكل العام 
نود اليت أغفلت سرتد يف  يع ا ية وأن  باآل مج  .ئ الريسملخصلت

منيـة وإهنـا تـرى مــن لتوقـال وفـد أوروغـواي إن وفـد الربازيـل قـدم اقرتاحـات عـدة ابمس مجموعـة جـدول أعـامل ا .366
ية الفكرية ية وا شأن ا نقاش  ناء ا ناسب للغاية إ مللكا من ب ل غ  .لتمل

بت متاما القضااي اليت أاثرهـا احلـضور تو عوقال الريس إنه يرى أن األمانة ا سـ نـة قـد تواصـل . ئ للجوأشـار إىل أن ا
تحقق توافق عام علهيا يف امل شأن احللول اليت مل  يشاوراهتا يف ادلورات القادمة  ب نـة، وشـدد عـىل أنـه م هرحةل الرا

شورة إىلسيسـمتر، عىل غرار ما اكن يفعـل يف املـايض، يف  ها جـدول أعـامل ادلورة ملـتقـدمي ا ضـع األمانـة دلى و
نة سابعة  للجا ند من جدول األعامل. ل شة هذا ا نا بوعىل هذا أغلق ابب  لق  .م

 

ند   )اتبع( من جدول األعامل 5لبا

تقل ند جمددائ الريس نا شات  من5لب إىل ا نا نة أجرت بعض ا يق فقال إن ا ية ا شأن آ ق جدول األعامل  مل للج سـ ل لتنب
نـد  تـمت حبـث ا نقاش بوسائل أخرى؛ وهكذا ا يواصلون ا تفقوا، وإهنم  يدة، وإن األعضاء اتفقوا عىل أال  با ل سـ لي خ ملف

رشوع .  من جدول األعامل5 سمح للوفود بأن تراجـع  مـمث اقرتح الريس إرجاء الاجامتع بعض الوقت  لي ملخـص ئ
شأن بالريس  ند  ئ هـم إال .  من جدول األعامل8لبا للوميكن الاطـالع عـىل ذكل امللخـص خـارج قاعـة الاجـامتع، ا

يل سـرتد يف . سـتقرؤها األمانة الفقرة األخرية اليت تفا ندوبني بأن امللخص جمرد ملخص، ألن ا صـوذكر الريس ا ل مل ئ ّ
نة سلط الضوء عىل ب. للجتقرير ا بات اليت اقرتحهتا بعض الوفودتمث دعا األمانة إىل أن  تصو يعض ا  .ل
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ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل8لبا

نقـائصاعرتفت  .367 شفت بعض ا يحات وأن األمانة  تو لاألمانة بأن بعض الوفود أضافت بعض ا ك ض تـت األمانـة . ل لتفوا
نص الاجنلزيي الـيت جـاء فهيـا 12إىل امجلةل األخرية من الفقرة  نوعـة مـن الورقـة وكـذا مجموعـة"ل من ا مت واسـعة و

شأن ورقة املواصفات يقات  با بـارة " لتعل بغي حـذف ا لعفأشارت إىل أنه  ُيـث تقـرأ " مجموعـة واسـعة"ين الورقـة "حب
شأن ورقة املواصفات يقات الوفود  بوكذا مجموعة  بغي إدخال تصويب أمه عىل الفقـرة . "تعل ينوأشارت أيضا إىل أنه 

ثاين من الفقرة . 13 سطر ا لوعرجت عىل ا ل نقحـة لورقـة  " اليت تقول13ّ سخة  نة إىل األمانة تقـدمي  مبت ا نـ للج طل
نظر فهيا بدأ بـ، "...ياملواصفات ليك  نص اذلي  بغي حذف لك اجلزء من ا يشددت عىل أنه  ل ـي " طلبـت"ينف ينهتـو

نه بـ"من دلن"بـ تعاضة  ع والا شات هـذه خـالل ادلورة "سـ نا شأن ورقـة ا شات  نا قـقررت إجراء املزيد من ا مل ب ق مل
ية الفكريةملا ية وا ية اب نة ا مللكبةل  منق ن لتللج  ."ملع

تحدة طلب و .368 شأن ملوفد الوالايت ا يحات  بتو تعديالت اليت أدخلت عـىل الفقـرة ض ليعة ا ، وشـدد عـىل أن 13طب
بة نا نظر يف الويقة ا بات، وساءل عام إذا اكن  تصو تضمن تكل ا سـالويقة اليت بني يديه  مل ث ي ت ي ل ت  .ث

تـاوشكرت األمانة وفد الوالايت ا .369 تـني وز تني ا شأن ا يقه وأوحضت أنه وقع خلط ابلفعل  عتحدة عىل  لل يغ ب تعل  ،لصمل
نقحة يغة ا يغة اليت حبوزة الوفد يه ا ملوأن ا لص ست ،لص ندوبني اذليـن  سامع ا يـ وأن األمانة قررت قراءهتا عىل  مل لم

يحة يغة ا لصحدلهيم ا  .لص

تت األمانة إىل الفقرة  .370 رس األمانـة أكـرث تطـوير هـذا  " جاء فهيا فأضافت أن امجلةل األخرية اليت15لتفوا تيـوسـوف 
يل ويقـة . سـتحذف حىت هناية امجلةل املذكورة" الاقرتاح ناول ابملزيـد مـن ا ثوشددت عىل أن وفد مرص  لتفـص سـيت

شاور مـع ادلول األعـضاء األخـرى هام األمانـة واب شفوعة بإ رشوع  تـا م لمل تقرأ مجمـل . س ســوأشـارت أخـريا إىل أهنـا 
ند  يف إطار16الفقرة  شت بعـد أن أرسـل 7لب ا بـل، ويه الفقـرة الـيت نو شأن العمـل ا قـ من جـدول األعـامل  ملقبـ
شات إىلامللخص نا نـاء ا قـ دوائر الرتمجة، وذكرت أن عددا من الاقرتاحات قد قـدمت أ مل وأضـافت األمانـة أهنـا . ث

ي تـمت قـوهل بأنـه  نـة القادمـة، وإن الـريس ا توفر دلورة ا ســأحصت واثئق العمـل الـيت  للج خســ قدم توجهيـات إىل ئ
ية رشوع جدول أعامل ادلورة اآل تاألمانة يك تعد   .م

ند  .371 ند 4لبوأشار وفد الربازيل إىل ا يث وصف هذا األخري تعديل ا رشوع ملخص الريس  ب يف  لم ح  من جـدول 5ئ
تني  رس الوفــد عــام إذا اكن أشــري أيــضا إىل الــو ثيقاألعــامل، وا يف إطــار ذكل  CDIP/6/3و  CDIP/6/2سـتفــ

تعديل تني، وإنه ال مانع دليـه مـن إدراهجـام، عـىل غرابـة هـذا الطـرح .لا نك الو يقوقال الوفد إنه ال يرى إدراج  ثي . ت
ند  تفت الوفد إىل ا بوا يه، وكـذكل 16لل بغي اإلشارة إ بل  شأن العمل ا تقد أن مثة اقرتاحا ملموسا  ل فقال إنه  ب نيع يملق

 .إىل عدد الواثئق

رس وفد فرسا عام إذا اكن يف وسع .372 نوا تابـة، نظـرا سـتف يقاهتا عىل ملخص الـريس  ً الوفود أن ترسل إىل األمانة  ك ئتعل
سمح لـلك واحـد ب نحـو أن  يق عىل هذا ا تأخر، وشدد عىل أن من شأن ا يـإىل أن الوقت  ل لتعل  الوقـت، إاتحـةم

تام ادلورة سمح اب تثلام  خي  .م

تقدر كون الويقة ملخـصا، وإنـه إذا مل .373 ثورد الريس بقوهل إنه يرى أن الوفود  سـ تالفـات جوهريـة، ئ نـاك ا خ تكـن  ه
ترب الوفود امللخص تقريرا موجزا ويس اكمال لفإنه يرجو، إلهناء ادلورة، أن   .تع

ثـريا مـن  .374 كوأيد وفد مرص اقرتاح الريس الاتقال إىل اعـامتد امللخـص يف هـذه ادلورة ألنـه ال يـرى أن مثـة عـددا  ن ئ
ية اجلوهرية تام عدم ت. فالقضااي اخلال  اذلي قرأتـه األمانـة، 16عديل اجلزء اإلضـايف مـن الفقـرة خلوطلب الوفد يف ا

 .18 و17وكذكل الفقرتني 
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نـد  .375 سأةل األوىل اليت أشار إلهيا وفد الربازيل، شددت األمانـة عـىل أن وفـد الربازيـل، يف إطـار ا بوردا عىل ا  2لمل
تني املـذكورتني، ل تعديالت املقرتحة وأشـار إىل رمق الـو ثيقمن جدول األعامل، قرأ ا هل حـذف ذكل ل لـسكـن مـن ا

 .وإجياد حل

نــب عــادة يف ملخــص الــريس، وطلــب  .376 نظــر  ثــري خالفــات يف وهجــات ا نــود الــيت  ئوالحــظ الــريس أن ا تجئ ل ت ُب ت ل
 .اإلفصاح عن اخلالفات اجلوهرية اليت قد تكون موجودة

شأن اقرتاح ملموس يدرج يف .377 بيلبوقال وفد الربازيل إنه ال يرى أن مثة خالفات  شدد عىل أنه ال و. ملسـتق العمل ا
ية ينبغي اإلشارة إال إىل  نقاط ا لفعلا بيلل شات مبوجب العمل ا نا ملسـتقيف ا ق  .مل

بغي إضافة امجلةل اجلديـدة الـيت قرأهتـا األمانـة إىل هنايـة الفقـرة الـيت 15يوعلق وفد سورسا عىل الفقرة  .378 ين قائال إنه 
ية شات سا. لحتل حمل الفقرة احلا نا قوذكر بأن وفد مرص قال يف  م ساعدة ّ رشوع  يفـصل القـول يف ا مبـبقة إنـه  ملـ سـ

بارة . األمانة تذكر أنه أشري إىل  عوأضاف وفد سورسا أنه ال  ي شاور مع ادلول األعضاء"ي وإنـه ال يظـن ذكل " لتواب
شات نا تاجات اليت خلصت إلهيا ا قاكن من الا مل هو يقرتح حذف ذكل اجلزء من امجلةل اجلديـدة ووضـع . سـتن فذلا، 

 ."ةاألمان"نقطة بعد 

تعاون مع سـائر  .379 يانه، وأضاف أنه أشار حتديدا إىل أنه  متع إىل  سيورد وفد مرص قائال إن وفد سورسا رمبا مل  ب يسـي
بدلان األقـل منـوا بـال ومجموعـة ا لـالوفود، وأشار حتديدا أيـضا إىل وفـد  رسا يف هـذا . ني يـوقـال إن تأويـل وفـد سو

يحا  .حصالصدد مل يكن 

رسا وفـد مـرص عـىل هـ وفـد شكرو .380 يـه يـسو تدور  ياق اذلي  بح يـدرك ا يح وأشـار إىل أنـه أ تو فذا ا ســ سـ صـ ضـ لـل
شات، وأنه ال يعارض امجلةل اليت صاغهتا األمانة نا قا   .مل

سا  .381 ــوقــال وفــد فر توعب ابلاكمــل طلــب ن ــه مل  بــدوان أهنــام 18 و17وفــد مــرص حــذف الفقــرتني يــسـإن تــني  ت ا لل
سائدة لتعمالن اللغة ا  .تسـ

بــه إىل .382 بــاع بــأن ة األمانــة جمـرد قــراءطلورد وفـد مــرص قــائال إن مــا  نط الفقــرة األخــرية، األمــر اذلي أدى إىل الا
تحذفان أيضا18 و17الفقرتني   .سـ 

يفني للفقرتني  .383 ند إىل تعديلني  طفوأشار وفد ا سطران 7، السـامي الفقرة 8 و7له أحاطـت "، اليت جاء فهيـا 3 و2ل، ا
نة[ رشوعاتتعلام ابملعلومات الواردة يف مرفقاهتا وشاركت يف ] للجا رشفني عىل ا ملبادل للمعلومات مع ا وشـدد . ”مل

بـادل “: حبيث تقرأ امجلةل كام ييل" املعلومات"إىل " اآلراء"الوفد عىل أنه يرغب يف أن تضاف لكمة  توشـاركت يف 
رشوعاتلآلراء و رشفني عىل ا ملاملعلومات مع ا بـارة ممـاثةل إىل الفقـرة . ”مل عومىض الوفد يقول إنه اقرتح إضافة  ُ8، 
سطر  شاركون “: 2لا ملوبادل ا تني جتـاوزت يعتقدوقال إنه . ”واملعلومات مع األمانةاآلراء ت نـك الـو شة  نا يق أن  ي ثم ت ق

بادل للمعلومات تثري جمرد  نـاءة، األمـر . بك شة جـد  نا نـة  شت يف ا بوقال أيضا إنه قدم بعض اآلراء اليت نو قـ للج مقـ
تعديالت املقرتحة يك سد موقفهلاذلي دفعه إىل أن يطلب إدخال ا  .جت 

تعديالت .384 لووافق الريس عىل تكل ا  .ئ

شت .385 يـع الواثئـق الـيت قـدمت ونو يـل إىل  تقريـر يـصف مـا جـرى وأنـه  قـوقال وفد الربازيل إنه يـدرك أن ا مج حي . ل
يت رمقـا  شلك جمرد اإلشارة إىل أن ويقة قد قدمت وأ هم ما اذلي جيعل وفدا من الوفود  عطوأضاف أنه ال  ث يست يف

نواان حمددين؛ ذل شةعو نا هو ال يرى جدوى من هذه ا قا،  مل  .ف

تعلق مبجـرد وصـف للويقـة، فإنـه ال مـانع دليـه مـن إدراج تـكل  .386 باه إىل أنه ما دام األمر  يا الا ثولفت وفد أسرتا ي نتل
 .اإلحاةل

شأن الرمق والويقة اليت حتدث عهنـا .387 بت األمانة إىل وفد الربازيل أن يقرتح ويقة برمق ويوحض الاقرتاح األويل  ثو ب ث  طل
 .يف أول األمر
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بـل، إىل أنـه وزع خـارج  .388 تعلقـة ابلعمـل ا شات ا نا نـاء ا ملقورد وفد الربازيل عىل األمانة قـائال إنـه أشـار، يف أ مل قـ مل ث
نقاش ية اكن يأمل أن تكون أساسا  للالقاعة ويقة غري ر مس يا إلجـراء . ث بـت وقـت إضـا فوملا اكنت بعض الوفـود  طل

بعض اآلخر اكن  شاورات، وا لاملزيد من ا تعامل مع الويقـة عـىل أهنـا مل تحفظات، فإن الوفد طلب ا ثدليه بعض ا ل ل
ها رمق يث يكون  نة  ية من واثئق ا لويقة ر حب للج مس  .CDIP/6/12وأضاف أنه يرى أن حتمل الرمق . ث

تعلـق ابلويقـة الـيت أشـار إلهيـا .389 يـان وفـد الربازيـل ا هم متاما  ثوقال وفد فرسا إنه مل  مل ب ثفقـد اكن يظـن أن الويقـة . يفن
يـة، ا ها أول مرة، وأضاف أنه إذا أريد للويقة أن تكون ويقـة ر ية دلى عر مسملذكورة قد قدمت بطريقة غري ر ث ث ضمس

ها  بةل، ومن مث يكون ر مقفال بد من أن تكون ويقة لدلورة ا ملق  .CDIP/6لويس  CDIP/7ث

يـع الواثئـق .390 هل لو أدرجـت  ندا إنه رمبا اكن من األ مجولزايدة األمر وضوحا، قال وفد   الـيت أحـصهتا األمانـة يف سك
بارها واثئق معل، يف تكل الفقرة وقدمت يف شـلك نقـاط ية، اب ثا تامجلةل ا ن بح الويقـة الـيت قـدهما . عل ثوهكـذا،  تـص

نـة القادمـة بحـث يف دورة ا يـة  للجوفد الربازيل ويقة ر ت مس يـع . ُث سمح  يـل  مجلوأشـار إىل أن قامئـة مـن ذكل ا تـ سب لق
ند الاطالع عىل بةل؛ فـإن يهعالوفود بأن تعرف،  بحث يف ادلورة ا ملقـ امللخـص، الواثئـق الـيت  أحالـت إىل  سـت

يع الواثئق يف واقع األمر يل إىل  يهنا، فإهنا بذكل  مجويقة  حت بع  .ث

نـد  .391 شات مبوجـب ا نا بوالحظت األمانة أن عددا من اإلضافات قدمت خالل ا قـ شأن 7لمل بـ مـن جـدول األعـامل 
بيل، مبا يف ذكل مقرتحا من و بغـي أن يـدرجملسـتقالعمل ا بيل، ولو أنه ما اكن  تعلق ابلعمل ا ُفد الربازيل  ن يتق ملسـ   .ي

ند ومب بيل7لبوجب ا بداية، ملسـتق من العمل ا شات، مبـا ُاإلضافات الـيت أ لقرأت األمانة من ا نا قـدخلـت خـالل ا مل
ترب ويقة معاقرتاحفهيا  ث وفد الربازيل اذلي  نةيع بةل  بة لدلورة ا للجل اب ملقسـ بت. لن واثئق العمل الـيت بامئة قأيضا  تور

بةل ملقتاح خالل ادلورة ا سعى جاهـدة اداته إىل األمانـة ئيقدم الريس إرشـوسوف  ،ست رشوع تـالـيت  مـإىل إعـداد 
 .جدول أعامل هذه ادلورة

ية مباكن رأى و .392 يـة  ابمس مجموعاقرتاهحااإلشارة إىل أن الربازيل قدمت مهوفد الربازيل أنه من األ لتمنة جدول أعـامل ا
يا يفـرتض أن وأضاف الوفد أنه يدرك أن. ادلورة اذلي قدم خالل تكل قرتاحوهو الا يا وجدوال ز ن مثة اترخيا هنا مئ

نـة، أي  ها إىل لك  بدلان واث جلتقدم خالهل ا ئقل بـل انعقـاد ادلورة10ُ لكـن الوفـد أشـار أيـضا إىل أن ادلول . ق أايم 
نــدا ،عــضاء مل تلــزتم فعــال هبــذه القاعــدةاأل املقدمــة خــالل الاقرتاحــات نظــر عــىل العمــوم يف ك والحــظ أن وفــد 

ية . ادلورات سن ا نفس  تحيل  نوطلب وفد الربازيل إىل الوفود ا ح ب بـار والظن لل نظر يف هذه الواثئق، وا تند ا ل عع
ِّ قدمالاقرتاح اقرتاحا نة ُ  .هخالل ادلورة الرا

يه  .393 تعديالت اليت أدخلت  يع ا علوأشار الريس إىل أن ملخص الريس و ل مج ئ  . قشت مبا يكفي وأعلن اعامتدهقد نوئ

 

ند  تام ادلورة : من جدول األعامل9لبا  ختا

ياك ابمس .394 ته ئ الـريس عـىل الاحتـاد األورويب ودوهل األعــضاءبلجـشـكر وفـد  تـدرة طـوال  ســرئا نــملقا ة، للجدورة ا
يب الوفد وأعرب  نة، األمـر اذلي عكـس تقـدما حعن تر  هامـا يفللجالاحتاد األورويب ابجلو اإلجيايب اذلي ساد ا

ية نة ا منتقدمي جدول أعامل  ترب الاحتاد، وأضاف لتجل تـه يع  هر فعا نة أ رشوع ا يلك الراهن القامئ عىل  يأن ا للج م له ظ ل
يريه تـه يف الاحتـاد الوفـد إىل أن وأشار . لتغوال يوجد أي داع  يـة غبأبـدى ر شات غـري الر نا يـق عـىل ا مسا قـ مل لتعل

يق اليت انعقدت عىل هامش أعام ية ا سـشأن آ ل نةلتنب شرتك بـني الوفـود، ف .للجل ا أعـرب ملـعىل الرمغ من القامس ا
ية، و يق جدول أعامل ا ية  شأن آ شرتكة  توصل إىل مقاربة  منالوفد عن أسفه كون الوفود مل  سـ ل ب م لتت أن وفد أوحض تن

توصــل إىل حــل يف أقــرب اآلجــال  ن وســوف يواصــال،لالاحتــاد األورويب ودوهل األعــضاء اليــزالان ملزتمــان اب
ية الفكريةمفاوضاهت ية وا ية اب نة ا مللكام داخل ا من ن لتللج  .ملع

ت .395 شل يف ا ية عىل أنه يرغب يف إرسال خطاب إجيايب ابلرمغ مـن ا لوشدد وفد أنغوال ابمس اجملموعة األفر لفـ وصـل يق
يق ية ا شأن آ سـإىل اتفاق  ل يـة لـدلورةالوفد  وأضاف .لتنب تـاجئ اإلجيا يط الضوء عـىل ا ية مباكن  بأن من األ ن سل لمه ، ت
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رشوعات دورةويه ثــرية للجــدل،ملــ صــدقت عــىل العديــد مــن ا رشوعات ا مل، مبــا يف ذكل عــددا مــن ا   وأشــارملــ
نة ثة  ثا ية الفكرية خالل ادلورة ا يا وا نولو شأن نقل ا شات  نا تحديد إىل ا للجاب ل ل ب ق مل مللكل ج والحـظ الوفـد أيـضا . لتك

ــة ا تعاوي ــامنذج ا ــة وال ــة الفكري ي رشوع ا ــصديق عــىل  ت ــه جــرى ا ملأن نمللك ل ــ م ــن ، وأشــار إىل فتوحــةل ــد م أن العدي
يـة،  تلمت ردودا إجيا رشوعات ا با سـ سه عـن مل رشوعات عـىل ُيـأمـهل أن نفـمعـراب يف الوقـت  ملـصدق عـىل هـذه ا

بةلُتــأســاس الــردود الــيت  ملقــتمل خــالل ادلورة ا يــة الفكريــة  .سـ سأةل جهــرة األدمغــة وا مللكورأى وفــد أنغــوال أن  مــ
سأةل نظر إلهيام  بان ا ًتو م ل جسـ بةلً جوهريةت شات اكن أمـرا  .ملق يف ادلورة ا نا قـلكن الوفد اعرتف بـأن إجـراء تـكل ا مل

سامهة بطريقة حمددة ابلعديـد مـ ية اب ملهاما ألهنا مسحت للمجموعة األفر رشيق همـة ذات الـصةل اب نقـاط ا ملـن ا  .وعملل
ساقائال وأردف الوفد  شأن هذه ا يق إجامع  سوية و توصل إىل  ملإنه عىل الرمغ من عدم ا ب ت ن املوقـف  إال أئل،حتقل

تواصلني جعالو يني ا ملالروح اإلجيا تقد بأنب ية،  سق اجملموعة األفر ته  يع الوفد،  يقن توصـل مبصف له اكمن من املمكـن ا
يـع الوفـود ملـزتم مبواصـةل . اتفاقاتإىل  ياك، بـأن  يه وفد  ناع، عىل غرار ما أشار إ مجوأوحض الوفد أنه عىل ا بلجـ ل قت

ت توصل إىل  ية ا شات  نا نا ل بغ ق ية وتوافق يف هذا الصددمل تـه ابلقـول إنـهو. باجئ إجيا تـمت الوفـد  لكما يواصـل وف  سـخ
نفس الروحفائدةالعمل ل ية  ب اجملموعة األفر يعغرف  وذكل ب،يق بل هبا ا سوايت وتاجئ  توصل إىل  مجلا ن ت  .يقل

يـة ا .396 يـة وشـدد عـىل أ يع الوفود ابمس مجموعة جدول أعـامل ا مهوأعرب وفد الربازيل عن شكره  من لتـصديق عـىل لتمجل
تعاويــة  رشوع الــامنذج ا يــا و نولو رشوع نقــل ا ثــل  تطــوير ملــدة طــويةل  يــد ا رشوعات الــيت ظلــت  نا ل مــ مــ ل جملــ تك م لق

توحة تطلبملفا رشوعات  ت، ويه  تطرد الوفد يقول إن هذا األمر يف واقـع األمـر إجيـايب  . إلجنازهاكبريا ا هجدم سـوا
ية ملزتم ابلهنوض  يع حمـاوره لـيك يـلتمنللغاية، وأن فريق جدول أعامل ا رشوع وتو ُاب ســ يـه خـالل ادلورة مل علصدق 

بةل يق، . ملقا ية ا شأن آ ية  شات غري الر نا بة  سـواب ل ب مس ق للم نـسـ تن يـة الحـظ لل يـة وا يـة اب نـة ا مللكالوفـد أن ا من ن لتللج ملع
توصـل إىل اتفـاق حـ شاركني إمنـا سـعوا إىل ا هـا، وأن ا ناسـب  تدى ا ست ا ِالفكرية  ل ملـ مل ن لي مل هـم يفل سريا  لعمليب   تيـ

نة أخرى .اللجان األخرى متع ا يه جلوأشار الوفد إىل أن  ية ابإلنفاذ  شارية ا نة الا سـتجا ن ت ملعللج تـايل؛ س بوع ا لأل ســ
سأةل خـالل هـذه ادلورةللوملا اكنت هذه ا نة فقط، فإن عىل أعضاهئا حبث هذه ا متع مرة واحدة يف ا ملـنة  سـ لج . جت

سأةل شة هذه ا نا تعني عىل الوفود  ملويف حني أنه اكن  ق نـاءمي تعـاون تعـاوان  بغـي علهيـا أيـضا ا ً، فاكن  ب ل  مـن أجـل ين
ها سائل خـالل  .لإجياد أفضل حل  شأن عـدد مـن ا شرتكة  ية  تقاده أنه توصـل إىل أر ملـوأعرب الوفد عن ا بـ مـ ضـ ع

تايل يوم ا ية يف ا شـهتا مرة اث نا تعد للغاية  شات، وأنه  نا لا ل ن ق سـ ق ممل  .م

يا ابمس مجموعـة بـدلان أورواب ال .397 يـع الوفـود واألعـضاء عـىل هجـودمه فينوشكر وفـد سـلو يـق  مجوسـطى ودول ا لبلط
هم ادلؤوبني سائل العالقـة، شـدد الوفـد عـىل أن مجموعـة بـدلان  .معلو تحديـد إىل أي مـن ا ملـومن دون اإلشارة اب ل

يق تأمل بصدق أن  يُأورواب الوسطى ودول ا بل القريـب وأن اجملموعـة لبلط سأةل يف ا ملسـتقتوصل إىل حل هذه ا مل
ية سائلقلمياإل يع هذه ا بذل قصارى هجودها وتعمل عىل إجياد حل  مل سوف  مجل  . ت

َّوأعرب وفد مرص عن ختوفه من أن ترح .398 نظورُ بل غري  مل األمور إىل  وعىل الرمغ من الصعوابت، اعـرتف . مسـتق
بـ نة، إجناز حتقق بفضل قدرات الـريس واكمـل فريقـه وهجـدهام ا نة، ال سـامي يف دورهتا الرا لكالوفد بأن ا ئ ه ري، للج

يـع بة  يكون إجنـازا هامـا ابلفعـل اب يـا  نولو رشوع نقـل ا تصديق عىل  للجموأن ا سـ ســ مـ لنـل ج والحـظ الوفـد أن  .لتك
ثالثـة، وشـدد عـىل  نارص واليهتـا ا نرصين من  ناءة يف  شاركة  ية الفكرية شاركت  ية وا ية اب نة ا لا ع ع ب م من ن مللكللج لت ملع

ية شة ا نا ثالث، أي  نرص ا تطرق  ها ا بغي  مللكأنه  م ل قن ل للع ل يةي وقال الوفـد يف هـذا الـصدد إن مجموعـة  .لتمن الفكرية وا
ند  ية قدمت اقرتاحا مبوجب ا بجدول أعامل ا لمن بيل مـن جـدول األعـامل وأهنـا تـود املـيض 7لت شأن العمل ا ملسـتق  ب

يذه يق، ال ســامي الوفدوشدد. تنفقدما يف  ية ا شأن آ ية  ثا سـ أيضا عىل أن اجملموعة مراتحة للريس والوالية ا ل ب ن لتنـل  ئ
تطاعت عـىل األقـل إدراج  مترب املايض، كون اجملموعـة ا يات إايها يف  ند إىل الوالية اليت أولكهتا ا ســأهنا  سبمجلع تست

بـو بة للو ية العامة، وهذا إجناز اب سب تعلاميت ا يندا من جدول األعامل  سـ مجلع ح وأعلـن الوفـد يف هـذا الـصدد  .لنب
ية العامة من ية والية ا مجلعأن اجملموعة ترى أن  يـذ الواليـة بق ية، وأن عىل اجملموعة  بو ا ئات الو ية  سؤو تنف  ن ي ي ل ملعم ه

ية العامة نـاء اذلي . مجلعاليت أولكهتا إايها ا تعامـل ا يـة وا نانـه للـردود اإلجيا تـه عـن ا تام  بوأعرب الوفد يف  ل ب ت للكم م خ
تعاون نة جتاه اقرتاحه الهنوض اب ته ا لا للج بة ملداخةل وفـد الربازيـل ابمس مجمو. نهتج يـة، لنسـواب لتمنعـة جـدول أعـامل ا



CDIP/6/13 

121 

ناءة مع ادلول األعـضاء الـيت  شات  نا نة وأنه سوف يدخل يف  بة  بفقد قال وفد مرص إهنا خطوة هامة اب ق للج مسـ لن
تعدادها ذلكل  .سـأعربت عن ا

هـود الـيت بـذالها خـالل معـل  .399 يوية عن شكره للريس وفريقه عـىل ا نغالديش ابمس اجملموعة اآل جلوأعرب وفد  ئ سـ ب
سادسة يـادة الـريس، لادلورة ا تطاعوا، بفـضل  يـة الفكريـة، وعـن ارياحـه كـوهنم ا ية وا ية اب نة ا ئ  ق ســمللك ت من ن لتللج ملع

ية عرب لك ادلورة تقدم احملرز خـالل ادلورة  .باحلفاظ عىل وترية إجيا تقادها أن من شأن ا لوأعربت اجملموعة عن ا ع
بيل ناء العمل ا ساعد عىل  نة أن  ملسـتقالرا ب ي يـع ادلول األعـضاء وانهتز الوفد هذه الف .ه بـري عـن شـكره  مجلرصة  للتع

ية ساهامهتا اإلجيا بعىل هجودها و بةل  وأعرب عن أمهل أن ،م ملقهد ادلورات ا هاتش  .نفسالروح 

نـة حتـت  .400 للجوأعرب وفد فرسا ابمس اجملموعة ابء عن شـكره للـريس عـىل العمـل اذلي أجنزتـه ا يدة قيادتـهئن شــ الر
بوعللموشدد عىل أن اجملموعة ابء مراتحة  ناءة اليت دارت خالل األ شات ا سـنا ب ية  .لق ضـوقد اكن واحضا أن مثـة أر

ية العامة بقا لقرار ا يق  ية ا ية وآ يذ جدول أعامل ا مجلعشرتكة وعزمية واحدة  ط سـ ل من تنم لل لت نقطـة  .تنف هذه ا بة  لواب لسـ لن
يا أن مثة احلاجة ملزيد م هر  جلاألخرية، قال الوفد إنه يف الوقت اذلي حتقق تقدم هام،  يـق املزيـد ظ لتحقن الوقـت 

شأن هذا املوضوع تقدم  بمن ا  . ل

ية والاكرييب  .401 يك ابمس مجموعة بدلان أمرياك الال تينوشكر وفد ا نـة وعـىل هجـوده مـن املكسـ ته ا للجلريس عىل رئا ســ ئ
شأن  .أجل توصل الوفود إىل الاتفاقات الرضورية توصـل إىل وفـاق  بـوعىل الـرمغ مـن أنـه مل يكـن مـن املمكـن ا ل

ند اخل ية، إال أن الوفـد اعـرتف لبا بات ا بب أحد ا ية  يذ جدول أعامل ا شلكاص  تطل لـمن مل س بنف لت أنـه حتقـق بعـض ببت
تلف اللجان  ساخلطوات قدما وأن  نـد  عاكون قادريسـ شدد عىل أنه، وتتصدى جلوانب هممةخم نظر يف لك  بىل ا ل

نهيعىل حدة وأن   .  دفع الاتفاق قدماميكقمي إىل أي حد 

توصل إىل اتفاق والحظ وفد الصني أن .402 بوع، وأعرب عن أمهل أهنا  يع الوفود بذل قصارى هجده طوال األ ست  سـ مج
توصل إىل اتفاق حيب اكمل أو رمبـا توافـق حـيب يق، ال سـامي ا ية ا شأن آ ليف أقرب اآلجال  سـ ل يع ،لتنب تـسـتط وأن 

بةل ية، وذكل خدمة دلوراته ا تلفة يف جدول أعامل ا نارص ا يع ا ملقالوفود دمج  من خمل لع   .لتمج

تلـف  .403 شأن  توصـل إىل توافـق  تعداده ا نجز وأعرب عن ا نغال الريس وفريقه عىل العمل ا خموشكر وفد ا بـ ل سـ مل ئسـ ل
رشوعات اليت ص ُأجزاء ا يا اذلي يمل نولو رشوع نقل ا ُدق علهيا، ال سـامي  ج لتك بة م ية اب سـعد موضوعا يف غاية األ لنمه

ية نا مبدلان ا ل تاح والا. لل سـوأعرب الوفد عن أمهل أن الا شار إلـهيام نف هرهام أغلب الوفود سـوف  يـتعداد الذلين أ ظ
بيل وسرتشد هبام يُيف العمل ا بيل اذلي . ملسـتق ملـسـتقوأشار الوفد خصوصا إىل اقرتاح وفـد مـرص واقـرتاح العمـل ا

يـة  ،قدمه وفد الربازيل شأن ا ثالـث مـن واليهتـا  نـة مـن الاتقـال إىل اجلانـب ا بغي متكـني ا مللكوأوحض أنه  بـن ل ن للج ي
يةالفكر بل .لتمنية وا متر يف هذا الهنج يف ا نظورها اإلجيايب وأعرب عن أمهل أهنا  تقوشكر الوفود عىل  ملسـم  .ستسـ

تام دورة ئالريس أشار و .404 ملنة اانحجة أخرى من دورات اختإىل ا يـة الفكريـةللج يـة وا مللكيـة اب من لتن ته  ،ع بـصفوأعلـن 
سا هائير نة ل  تجربة اكنت  ي أن هذه ا يه معـلومثل جته من تو نـة خـالل العـام املـايض، وأعـرب عـن شـكره مكن للج ا

نـةامجليع الوفود عىل ثقهت يه وعىل تعاوهنا الاكمل إلجناح معـل ا للج  ادلورة أن مـا حتقـق خـالل ئالـريس وأضـاف . ف
ساعد نة سوف  سادسة  يا للج يعل بارة يف مجل ا يق خطوات  ج ال حماةل عىل  يـةحتق يات جـدول أعـامل ا منيـذ تو لتصـ  تنف

يـق أهـداف  الضوء خصوصمسلطا يكون هلـام وقـع عـىل  تـصديق علـهيام و بق ا رشوعني هـامني  حتقا عىل  ســ ل ســ مـ
نة تطاع هو أنئ الريس يقول إن أكرب إجناز عىل اإلطالق مىضو .للجا يـع ا ســ ا معـهل يف غـضون فـرتة ـي يهنـأن مجل
يس غوري، املدير العام .معقوةل يد فرا يعرب عن شكره للك من ا بة  نا سوانهتز الريس هذه ا نئ سـ ل سـ يد لمل لـسـ، وا

يد  ندا لونغكروفـت، وا يدة لو يد عرفـان ابلـوش، وا يـة، وا يق ا بة  سـيفري أوياما، مدير  سـ سـ من سـ شع لـن لـ لـ ين سـج لت ت
ي يع الزمالء والـز بة، و ندور من نفس ا مجورج  مج شع هـم الغ ملالت مـن األمانـة عـىل د بوعتواصـلمع . ســ طـوال األ

سقي اجملموعات عىل نواب الريس و نوأعرب الريس عن شكره أيضا  مل ئ نـةئ متـزي معـل ا هـم ا للج د مل وإضـافة إىل  .مع
يع موظفي األم مجذكل، شكر الريس  يني واملرتمجني الفورينيائ يـة . لتقننة ا نـة ا نوأعرب عن أمهل أن تواصل ا ملعللج

يـة الفكريـة  نـة يف ا تح اجملـال للطاقـات الاك يـذ واليهتـا مـن أجـل  ية الفكرية يف العمل عـىل  ية وا مللكاب م فـ نف تمللك لتمن
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ت تمت . وازنة وذات مغزىمبطريقة  نـة مـن العمـل مضـن ئالريس خوا ته اكنـت جتربـة  شددا عـىل أن رئا يته  ســ مـ مثلكم
بني قيط رائع من الوفود وأعضاء األمانة واملرا  .خل
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