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   اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
  الدورة اخلامسة

 2010 أبريل 30 إىل 26جنيف، من 

  التقرير

نة متدنه ا للجاذلي ا  ع

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

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

ييل والص ندا و بوداي والاكمريون و شـو ك تارياك وكوت ديفوامك يا وكو سـني وكولو ية رمب هورية ا يك وكواب وقربص وا لتشـمجل
ية ية ادلميقرا هورية كوراي ا طو لشعب بويت ووادلامنرك  مج سلفادور جيو ية وإكوادور ومرص وا هورية ادلو لا يك مينمجل

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

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

يا والاحتاد الرويس  تس ويفس نوروما نوسانت  يا كي نغال ورص بوا يون لسـ نغافورة ولوسريا يا وسـو جنوب فينسلو
يا و يا وإيقإفر نبا سودان رسي الناك وسـ ند لا سورييلوسواز هورية العرية ا سويد وسورسا وا لوا ب ي ند يلة واتمجلل

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

ية بصوشاركت .3 تا ية ا نظامت ادلوية احلكو ل ا ل ل هادئمجموعة د: ة مراقبفممل يط ا يا والاكرييب وا لول أفر  ACP( حمليق

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

نظمة ادلوية للفر لوا يج العريةو )OIF( ننكوفويةمل تعاون دلول ا بتب براءات الاخرتاع جمللس ا خلل ل  GCC( مك

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

ساتو يو سنآ ئة ادلويلو )IQSensato (يك تحدة األمو )CIEL( لبيمركز قانون ا تجارية للوالايت ا ملالغرفة ا يةل  يكر
)CCUSA( متع املدين تالف ا جملوا يةل ادلوية حلنظمةملاو )CSC( ئ تو فيققوق اإلبداع ا ية  )CCI( ل بكة العا ملوا لشـ

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

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

)ICTSD(تجارة ادلو يات موزعي األفالم )ICC( ليةل وغرفة ا والاحتاد ادلويل  )FIAD(مجلع والاحتاد ادلويل 
تجي األفالم  نيات  يني )FIAPF(ممجلع يد تجني ا يات ا لوالاحتاد ادلويل  لص ن الاحتاد ادلويل و )IFPMA( ملمجلع

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

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

نغالديشة وترأس ادلور .5 ثل ادلامئ  نان، ا بد ا سفري محمد  با ملم حل ع  .لل

 

ند  تاح - من جدول األعامل 1لبا  الاجامتعفت ا

يوم األول ابرحب املدير العام  .6 يوم العاملي ناميزتلجنة لمن دورة اللوفود وأشار إىل أن ا لل مع اذلكرى العارشة 
نوية األربعني  للملكية الفكرية شدلخول لسـواذلكرى ا ية إ ناتفا نفاذق بو حزي ا لاء الو نظمة . ي ملوأضاف أن أصول ا

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

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

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

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

يات اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء تو صوا ية  أولوية أخرى  يهل ثاو ،لألمانةمهذات أ  ىسعتاألمانة   أنلاث
مترار  ية يف إىل سـاب ية وجدول أعامل ا مجإدماج ا من تمن لت شطةيع ل بو تعزز تعاوهنا مع  أن رابعاو ،ملنظمةا نأ يالو

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

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

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

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

ية اذل ثريا يلتمنا يات ابال كاهمت  ية التيجسرتا تاكر، طنو بية الفكرية والا بدلان إ وقالللملك لن عددا مزتايدا من ا
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بو ي ياتهعىليعمل مع الو ية الفكريةتيج وضع اسرتا ية  للملك الو نظمة تقودها ادلول  شددو. طن بو  معىل أن الو ي
يةاألمانة تويل  وأناألعضاء فهيا  بريةمهأ ية اذلي ك  تهلتمن جلدول أعامل ا الصدد، ويف هذا .  ادلول األعضاءحاقرت

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نة  .للجا

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

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

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

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

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

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

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

يع القضااي املطروحة من الرتايض إلحروروح   .مجاز تقدم يف 

 

ند    من جدول األعامل ـ اعامتد جدول األعامل3لبا

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

 

بنيل ـ  من جدول األعام4لبند ا  قاعامتد املرا

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

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

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

 

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

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

ية واجلزائر يوفد تحدة األمر يك الوالايت ا توايلأ 13 و2 ويميمل  .هامخلتد  خبصوصلبريل عىل ا

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

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

نغالد .16 تقرير2 ادلول املذكورة يف الفقرة إىلأيضا إضافة بدله ينبغي  هيش إىل أنبوأشار وفد  رشوع ا ل من   .م

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

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

هادئ  .")APEC-IPEG( لا

نأ  .19 بويت الريس واقرتح هو ئوفد  بل تقسـمي جي نة يف ا ملسـتقتقارير ا شت هبافية للكيوفقا  إىل فصولللج نود قاليت نو ب 
ثالجدول األعامل يل ا مل عىل   .سب

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

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

تدخلوأكد طبعيةملاألخطاء عىل ا تصسـت أهنا  باتل ا تقريرعىل  الالزمة يو  .لا

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تطرد. جدول األعاملمن  املعين تقريرتضمن يأن ه من املفروض نإ  قائاللوفد اسـوا يذ لا  املرونة مبوجب مواطنتنف 
. رباءاتال  غرييف جماالت أخرى منملرونة  إضافة إىل مواطن اياتفاق تربس، وال سـامي يف جمال الصحة العامة

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

ية امجموعة من  نا بدلان ا ملا م ل تفكري ل لشاهبة ا رشوع خبصوصت ، خاصة وأنه CDIP/4/7ثاملقرتح يف الويقة  ملا
بو تتعاون  أنرضورةبتعلق ي تحدة تشارك بصورة وي الو يايف جمالملفعاةل مع واكالت أخرى لألمم ا نولو ج نقل ا . لتك

ية وابورحب  تصادية والاجامت ية الا ية الفكرية وا شأن ا عرشوع اجلديد  من ب قمل تقدلتمللك رشوع  أن عا ملويقة ا  يهث
يد  شإلجراء جأساس  نا قمزيد من ا ناتاتمل نود خرييف األو. لتحسي وا لتقرير اب تاملربطةلب، اقرتح الوفد إضافة ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 . ادلول األعضاءاقدهمت اليت املقرتحاتوغريها من ديدة اجلرشوعات ملمقرتحات ا

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

تقال، عىل وجه اخلصوص، وأعربت عن تقديرها ية ا لنو نة عىل املعروضة األخرى  العملرير وواثئقع نظر للجا لل 
تني  إىل جانبفهيا تني اإلعال يا مسـ تقرير املدير العام ابء اجملموعة وأولت. جلل يذ جدول أعامل ل اهامتما خاصا  تنفعن 

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

تكوينمما ، 2009سـنة  يقة بمسح  ية يف برامج عن اق صورة د بذوةل حىت اآلن إلدماج جدول أعامل ا منهود ا لتمل جل
بو  شطويالو يةمبا يف ذكل اللجان  ،هتانأ رشوعات اجلارية وملعنا نجزالعمل عنتقرير لاباجملموعة  وأشادت. ملا  مل ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يدة  شاريع  ها األمانة يف إعداد  بذ هود ادلؤوبة اليت  يوية ا لاجملموعة اآل مف ل مجل ت نة و فهياظر تنسـ من  تقول إنه ال بدللجا
با أكرث معلومات توفري مل األشطة اخبصوص تيتر يدرأتفإهنا ، ةنفذن تأ يد ا ك من ا ل رشوعات ملعىل أن ا جمددا ملف

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

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

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

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

بادرة لوضع مقرتحات نشطة بأخذ  وةمزتايدبصورة األعضاء  رشوعاتملزمام ا بغي وتظن أنه. ملا ظ عىل افاحلين 
ية أن ذا الزمخ وه تكون يف ألمانة للفناخلربة ا ية  سـهذه ا ية حامسةلهالعمل يوية إهنا . مه أ سـوقالت اجملموعة األ

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

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

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

بني وكواب ومالزياي ومرص  سودان وغواتاميال وا بويت ورسي الناك وا يا و نوب أفر لفلوالربازيل واجلزائر و ل جي يق ج
مين ند وا لوا ن كام.له تخابه وأعرب ه  نأ الوفد الريس عىل ا يادته اجملموعةثقة عن ئ  أعامل  مجموعة جدولرأتو. قيف 

ية بو اعامتد  أن لتمنا ية العامة للو يا ية جلمجلع ية  2007يف لتمندول أعامل ا نا بدلان ا يق تطلع ا منعطف همم يف  حتق لم ل
ية الفكرية نظور ادلويل  ية ا تارخي إىل حتول يف آ للملكعرب ا مل ل ية الفكرية كغاية يف   أي:ّل نظر إىل ا مللكحتول من ا ل ّ

ية و ية الاجامت يل ا هور األمع يف  يةل خلدمة أهداف ا نظر إلهيا كو عحد ذاهتا إىل ا من سـ لتل ب سمجل تصاديةلاّ ية والا قثقا . ف
ية الفكرية، وإن اكنت نظور العاملي  توازن يف ا ية نقطة حتول أعادت ا شأة جدول أعامل ا للملك  مل ل من ّن  فإن الوفدلت

تقد يات  أنعا تو بري هو تعممي ا تحدي ا ص ا ل متدة لكل يذهاملعا ية وقال الوفد . تنفو  رأتلتمنإن مجموعة جدول أعامل ا
ية أن يات جدول أعامل ا تو ناحج  يذ ا منا ص ل لتل تعدد اجلوانب يف  لتنف تواصل و تيض اعامتد مهنج  مإنام  م يق  ملعاجلةّ

نوعة بو ا شطة الو تأ ي ية و، ملن با يادة ا تطلب  ًو ق ت سق ً ّ شاركة وإرشافا من ادلول األعضاءي تواصال و مالزتاما   وإطالق ،م
بو يد أمانة الو ية عىل  يحتول ثقايف دامئ ودامع  صع للتمن ها ادلول األعضاء كامي تكونّ نظمة تو هّج  تلزم  فهيا،م يسـ و

متع املدين ية ادلوية وا نظامت احلكو جملتفاعال مع سائر ا ل  فرصة  وكونهلتمنيةمهية جدول أعامل امن الوفد ألوإدرااك . ممل
بدلان اليت  بة  ية ولكن أيضا اب نا بدلان ا يع ا بة  يس فقط اب ية  للاتر سـ ل ل مجل سـ نخي لن مل تفادة اكمةلد يفسـتتسل  من سـا

ية الفكرية و نهعرتافامللكأنظمة ا يذه اب ما  تنفتحدايت اليت تواجه  يدا، أعرب الوفد عنل مفيذا  الزتام مجموعة  تنف
ية  يع جماالتملسامهة الابلتمنجدول أعامل ا بعد اإلمنايئ يف  مجفعاةل يف إدماج ا بو معلل  قالويف هذا الصدد، . ي الو
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ية مجموعة  إنالوفد  تو بادئ ا ية وضعت مجموعة من ا جهيجدول أعامل ا ل مل والعمل  اجملموعة خبصوص وجه نظرلتمن
تصل  بتنا ية فيذ مل ميلتمنجدول أعامل ا ستتغطي و، هتعمو ئات ا بادئ ا لهذه ا يات  لفمل صتو يةجدل . لتمنول أعامل ا
بو اليت ترغب يف  اجملموعةعضوية  أن إىلوأشار  يع ادلول األعضاء يف الو يتوحة  مجل بادهئا جب الالزتاممف ميع  م

نادا إىل  ية، ا تو ستا جهي بري ل تت جناهحا ا لكية أ ثب ية ومهنج نا بدلان ا متدهتا ا ما ل ل قيق موالع ية فتنسـ مها يف احملافل احلكو
نظومة مادلوية وال سـامي يف  تحدةل يق املواقف بني ادلول األعضاء وداخل يقول إ الوفد ومىض. مل األمم ا تنسـن 
ية ميكن أن  ُقلمياجملموعات اإل مييتنسـيق بسـتمكل ي يةل اصاحلللجهود اليت تهنض مب لأقا نا مبدلان ا هال سق موا قف و . تن

ناء حتالف بني إىل تريموأوحض أيضا أن اجملموعة  ية وادلاجملموعاتب  ناطق  يفول األعضاء للتمن املؤيدة  اليت ملا
توايت تشهد يةمتفاوتةمسـ  ها  جتسد أن اجملموعة وأضاف. لتمن من ا عالعزم عىل مراعاة مصاحل حمددة وفريدة من نو

بو  ياجاهتيلدلول األعضاء يف الو ية فامي خيص  احتوا ية الفكريةئاإلمنا تعلقة اب سائل ا مللكيع ا مل مل   الوفدوتقديرا من. مج
بو، قال مجلتلفة خملاولوايت األوصاحل امل ةمراعاللحاجة إىل  ية مجموعة ن إييع ادلول األعضاء يف الو لتمنجدول أعامل ا

بارش  تفاعل ا ملتقد أن ا ل نطاق تع يد حنو همحلومصااآلخرين مع وهجات نظر لواحلوار الواسع ا يل الو ح هو ا لسب
شرتكة  ووجود ءبني ادلول األعضاأكرب ثقة سـيادة ، مما يؤدي إىل حتقيق توافق اآلراء أقوى منظمة يف ممصلحة 

يةفوكوأكرث حرية  ية إىل مجموعة هتدف ، ويف هذا الصدد. لعا يع ادلول بني  الربطلتمنجدول أعامل ا مجمصاحل 
بو ياياألعضاء يف الو بدلانيعود ابلفائدة عىللتوصل إىل توافق يف اآلراء ل خ تو يع ا ل  أن وأشار الوفد كذكل إىل . مج

ية تنفيذ ل املطلوبيف هناية املطاف الزتام وهذا هو هو توافق اآلراء  ميلتمنجدول أعامل ا  وابمس.  فعاةله بصورةتعمو
تقدم احملرز يف  ية، شكر الوفد املدير العام عىل تقريره عن ا لمجموعة جدول أعامل ا يذ، وال سـامي معلية لتمن لتنفا

بارزة اخلاصة ية خالل نفيذ بت لاملعلومات ا بسويف هذا الصدد، . 2009 سـنةلتمنجدول أعامل ا  الوفد الفقرة قتا
تقرير املذكور25 يذ " :ل من ا ية  سامه يف  نة أن  تنفومن شأن ما تقدمه ادلول األعضاء من اقرتاحات  معل ي معي

ها،  يذ اليت تقودها ادلول األعضاء  سامهة مجة، وذكل من أجل الهنوض مبرحةل ا ية  سجدول أعامل ا نفنف لت م لتمن
تجاب تايل ا سـوتضمن اب ياتل تو نة يف ا ية الاك شواغل ا رشوعات  صة األشطة وا ل لل مل من  أن هذا األمر رأى و."حلقيق

بويف ساس األهو  شطة الو شلك فعال يف أ ية وإدراجه  ييذ جدول أعامل ا ن ب لتمن تتبىن وأكد أن اجملموعة . تنف
تاح لا نفشموية والا تعددة األطرافاتن ممزيتانمس وهامل ية ا مل لدلبلوما بو ل إن يقو الوفد ومىض. سـ يهنجه يف الو

تقاد راخس بأنيقوم عىل هود ومثاره جيب أن تعرب طريقة العمل ع ا بذوةل جل ا مجيع آراء ادلول األعضاء  عنملا
ناسب هاحلومصا تعلقومبا أن. معىل حنو  يجب أن  ي األمر  تاج الفكري،  فابإل بدأ تكونن مل العداةل اليت تعد ا

بذوةل  مصميناإلساين األمسى يف هود ا ملا   .جل

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

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

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

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

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

تفاوض  ناءإلجراء   الفرصةسـتتيحلإدارة إجراءات ا يح هدف من أجل  بحوار   هاقونطا املعاهدات املقرتحةضتو
باع هذا. اومضموهن ي أن يعينقد  الهنج توإ بل سـاألمر  قلل من حدوث حاالت سـيلكنه وصياغة لا بدءقطول 

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

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

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

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

ية شطهتائاإلمنا بو وأ يع برامج الو ن يف  ي أهداف جدول من بني ن إقال الوفد  تكوين الكفاءات فامي خيصرابعا، و. مج
ية ضامن يةلتكوين كفاءات  تدابري فعاةللتمنأعامل ا نا بدلان ا م ا ل يا م ل نوب أفر يقثل  تبغية ج تفادة فادسـا اكمةل سـهتا ا

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

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

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

بدلان منوا  ية وأقل ا نا بدلان ا لا ل تصاد القامئ عىل املعرفة خدمة أكرب يفمشاركة مل تاكر والا قالا  اجملموعة رأتو .ب
نأن  ية  مجدول أعامل ا يق هذه األهداف ولتمن تحقرب رييس  ية أن لئ متدة أمر ابلغ األ يات ا تو مهيذ ا ص ملعل متكن تنف تكامي 

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

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

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

بارها مللكية الفكرية نتفاع ابوالا ية الاعتاب قأداة  يةللتمن أن موعة  اجملأوحضتويف هذا الصدد، . عتصادية والاجامت
ية امليض قدما يذ جدول أعامل ا لتمن يف  يدةتنف رشوعات  مفعن طريق وضع  تدامة من شأنه أن م مسـ ومركزة و

يق هذه األهدافعىليساعد  بدلان منوا، أوابمس . حتق  بو يف قدمهتاملساعدة اليت اب الوفد شادلمجموعة أقل ا ي الو
يات مجماالت  ياسات والاسرتا ياغة ا يجثل  سـ تص تاكر واإلبداعاب والهنوضل سات  بال سوناء املؤ ية ابب مللكية ملعنا
بو عىل ت اجملموعةوشكر. الفكرية نظمي اختاذه ي املدير العام للو تبادرة  ندوةم يعال لا توى ةفر ية بشأنملسـ ا مللك ا

بدلان األقل منوا  هذه الاجامت2009ليويو يف للالفكرية  يجة  ل، و هم وتظاهراتعات نت  وواضعف أخرى مماثةل، 
ياسات  ية الفكريةفهام لسـا نفصةل أضاف أن و. مللكأفضل ا بدلان منوا يف حاجة إىل برامج  مأقل ا ية وخاصةل لتلب 

ياجاهت يث  احتا ية الفكرية حمن  متويل ومللكا تطرد قائال إن.  الربامجهذهلزايدة املوارد   جدول مرشوعات سـوا
بغي  ية  ينأعامل ا بدلان أن تأيت بلتمن ية  للفوائد إضا بو  ذات الوقت يف تسامه يفوف شطيإثراء برامج الو ية  هتانوأ ئاإلمنا

بو تزيد  أيضا أن ت اجملموعة كذكلواقرتح. األخرى ية منيالو شطاحبهثأمك  سن ن وأ ية و حتهتا اإلمنا يئ ينبغي وهتا عنو
شطةتتخذ ن أ نبادرات وأ تاكرية لفائدةم ية، وال ا ب ا نا مبدلان ا ل بدلان منوال تحدي اذلي أوحضت أن و. لسـامي أقل ا لا

بدلان األقل منوا  يةليواجه ا يق  تمنهو  تدامةحتق ية الفكرية وذكل يف جمال  تكوين الكفاءات ومسـ قوية و مللكا
تفادة ل تاكر واإلبداع الوإىل أقىص حد ممكن سـال نمن الا ية  اجملموعةرأتو. ينيطب ية الاجامت ع أن ا لتمن

تصا ثقاقوالا بدلان منوالدية وا لية ألقل ا ئة  وخاصة ف لبييف جماالت الطاقة والصحة العامة والزراعة واألمن الغذايئ وا
ثري  لكتجين ا باععربسـ رشوع ب أقرتو.  هذا الهنجت إ ية  مأ ية مه تعامل املعلومات ا نتكوين الكفاءات يف ا لتقسـ

ية ية حمددة املالمئة جملاالت لعلموا جنولو ية حمددةحلك تك تحدايت إمنا ئ  هورية كوراي عىل توشكر ل  اقرتهحممج 
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بديئ سه ملا نفشأن املوضوع   املامثةلخرى األقرتحات وامل املقرتحمثل هذا  حيظى أن  يفعن أمهلالوفد وأعرب . ب
نة بري من طرف ا للجابهامتم  بدلان األقل منوا . ك يق، قال الوفد إن ا ية ا تعلق بآ لوفامي  سـ ل ية أنترىلتني  ة هممل اآل

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

ساعدة  ية الفكرية وإذاكء   جمال يفهتاقدماليت ملوا  .كفاءاتتكوين المللكالوعي اب

يا .35 با نأ وفد إ نو سـ يه  الاحتاد األورويب  ابمسه رشين األعضاء  بع وا فوادلول ا لع تخابهئالريس عىل لسـ عن   وأعربنا
نة يادته لعمل ا للجته يف  ق يه . ثق  لألمانة عىل امتناهنتعرب عن افوقال الوفد إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء 

نة، وال ية  للجالواثئق املعدة لدلورة احلا ثالثعورشملا مسودة سـامي ل  اجلديدة الواردة يف الواثئق لات ا
CDIP/5/5 و CDIP/06/055/7 وCDIP/ بو يف عن ديدين اجل ينتقريرلا إضافة إىل يسامهة الو م

ية و ية لأل لفاألهداف اإلمنا تعدد األطرافعن ئ تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا يذها  مل تنفو
رشيعي عىل ا مييلتا قليد الوطين واإل ثل، . لصع تور   الوفد املدير العامشكرملواب سسكادل عىل تقريره عن  غري نفرا

ية اذلي  لتمنيذ جدول أعامل ا ساعدة اهو تنف يدة  لأداة  مل ية لجنة عىل مف يات جدول أعامل ا يذ تو منرصد  لتص تنف
ية اواقرتح  نرصا يف آ لباره  ع تطرد قائال و. لتنسـيقاعت رشين ويب وادلول إن الاحتاد األورسـا بع وا لعا األعضاء لسـ

يف بدء ل اتارياهحعن  تعرب فيه ية تاك توقعة  ليص األموال ا تغط مل متدة يف ادلورة األخرية اتعوملرشالتخص ملع ا
ُ وتكل اليت قد جنةلل ناء عمتد الحقات يةثأ نة الربانمج واملزيا تظار موافقة  ية يف ا ن ادلورة احلا جل ن تعلق  و. علهيال يفامي 

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

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

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

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

توقع ية  مآ  .ةل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رشبوضع يذ  اجلديدة وعاتمل ا نوات القادمةلتنفإضافة إىل ضامن امليض قدما يف ا ومىض الوفد يقول إنه . لسـيف ا
ية يويل  يق فعاةل لوضع كبريةمهأ ية  سـ آ ميتنل ية و يذ جدول أعامل ا تقيلرصد  لتمن تقاريرهتنف نحو بشأنه  ل وإعداد ا لعىل ا

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

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

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

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

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

تخابهو .37 ية الريس عىل ا تحدة األمر ننأ وفد الوالايت ا مل ئه ييان اذلي أدىل به وفد سورسا ابمس ايد  وبعد أن أيك لب
يط أعرب اجملموعة ابء،  ته يف  سلعن ر تب تيس االتاجملالضوء عىل بعض غ ية خاصة تكاليت  بة مه أ للوالايت لنسـاب

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

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

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

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

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

ية ا لتمنية الفكرية وا تجربةمللك نادا إىل ا لا ياساتو  واضعاسـتخدهميليك  ست يل لالرتكزي عىل ابوفد ال وأشاد. لسـا لتح
ته . الواقععىل  القامئ نة بثقكام أعرب عن  سة  للجأن ادلورة اخلا ناءة السـتتيح فرصة مواصةل م شات ا نا با ق يت لمل

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

ية اليت ميكن  يح ا لكيفتو ئاهتيتنسـهبا ض بو و ها مع جلان الو يق  هي وجشع ادلول األعضاء عىل مواصةل .  األخرىامعل
شات اليت دارت يف تكل ادلورة  نا قا توى من بمل ناءةملسـنفس ا ية الفكرية ونقل وفامي خيص . لبالروح ا مللكا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ساتسـامي  ية ادلويةسمؤ نظامت احلكو ل ا رشااكت وأضاف الوفد. ممل ثل هذه ا ل كذكل أن   إدراج سـتضمنم
تلفة يف األشطة وهجات نظامت ا ن نظر ا خمل رشوعاتمل بوملوا قدم ُأعرب عن أمهل يف أن تو. ي اليت تضطلع هبا الو
نةتقارير  للجنوية عن تكل األشطة إىل ا ن نة يلكل  وأنسـ نجاحللج معل ا تاجئ وحيقق لاب  .املرجوةلن ا

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

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

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

بو ثل يف أنيادلول األعضاء يف الو ية يكون ملمت وا بو  جزءا لتمنجدول أعامل ا ويظل كذكل جيب احرتامه يمن الو
يان اذلي أدىل به وفد مرص، إ تهشارويف معرض إ.  اكمالاحرتاما ية قال إن مجموعة لبىل ا  تضملتمنجدول أعامل ا
هم متنوعأعضاء  نون  يعني  مجب شرتكة ويت يةهلم موهجة نظر  تلفة من ا منتوايت  خم لتسـ باتم ياجات و تطل وا مت  ح

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

توى ية و. العاملي ملسـا نطوشامةل مبادرة لتمنجدول أعامل ا يع أبعاد العمل اذلي تقوم به لاسعة ا شمل  مجاق  بوت . يالو
يهيا مهيه نظرا إىل األوأضاف أن ية يكتسة اليت  ترص عىلال ميكنفلتمنجدول أعامل ا ئة واحدة داخل يق أن  هي 

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

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

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

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

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

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

ية أعامل  متر ضاف أنه يأمل يف وألتمنا نظمةب الزتامه يفيسـأن  يع جوانب معل ا ية يف  ملإدراج جدول أعامل ا مج  لتمن
يع ادلول األعضاءمع مراعاة بو وفقا للامدة . مج مصاحل  هدف الرييس للو يوأشار إىل أن ا ئ ية من الا3ل سة قتفا س املؤ

تعاون بني ادلولعرب العامل هتا عرب وحاميمللكية الفكرية اب الهنوض هو لها  من الاتفاق املربم بني 1كد املادة تؤو. لا
بو  تحدة والو ياألمم ا بو أن مل ست اليالو بة لسأ نا تدابري ا سـختاذ ا مل شاط الفكري  جبمةل أمور مهنالهنوضل  لنا
تاكري يع ع باإلبداعي والا ية ىللتشجوا نا بدلان ا ية الفكرية إىل ا تعلقة اب يا ا نولو م نقل ا مللك ج لتك ل مل عجةل بفع ادلول

ية  ية لتمنا توعالاجامت ية عىل ا ثقا سـا ملل ية وضع  رضورةورأى الوفد .  الوطين وادلويلينيف توازن  للملكنظام  م
تاكر فز حيالفكرية  ية يفهامعشجيوباإلبداع والا تصادية والاجامت ية الا ع لصاحل ا قمن بدلانلت يع ا ل  تطرد قائال. مج  سـوا

يام بذكل ال ميكننه إ ية مبجردلق ا تو عا ية الفكرية وأنل ية ا مللك بأ تطلبمه  يف املاكتب كفاءات التكوين أيضا ي ذكل 
ية الفكرية ية  للملكالو سه، . طن تقدنفويف الوقت  بو أن تعمل مع ادلول األعضاء فهيا من أجل  عىل الوفد أنعا ي الو

شأ شورة  بتقدمي ا ية مل يات الو نن الاسرتا طيج تالءململكية الفكرية لت بدلان مع  تاليت  ية يف ا لتوى ا من لتسـ فق اوتوتم
يس فكرة . سـياسة احلكومةو يةلوأوحض أن ذكل  لثا تقدمة و سـامي م تفعتملأن ادلول ا ية الفكرية ب نا هبذه مللكنظام ا

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

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

ية اذلي دفعه إىل إيالء  نة وكرر الزتامه ابكبرية لمهأ لعمل ا شاط يف هذا الاجامتع وهامعتعاون للج  من غريهيف بن 
متيضوأضاف أنه . الاجامتعات شطهتا وسـهبذه الطريقة  نة قدما يف أ ن ا ثال للوالية تللج ندهتامتضمن الا  سـاليت أ

بو ييات الو هامجع شريا إىل. ل  ته  موواصل  ية وعنتقرير املدير العام  لكم يذ جدول أعامل ا لتمن  تقرير  اصفاتنف لإايه اب
تقدم احملل عن تقديره اللزتام املدير العام وعرابمفيد للغاية وملا ها لضامن إبقاء الوفود عىل عمل اب لهود اليت بذ ل رز لج

رش يذ ا مليف  تقدم ه أن رأى ولكن. اتعوتنف يال عن ا يد احلصول عىل معلومات أكرث  لمن ا تفص رز حىت اآلن احململف
تعلق ثاليفامي  ياتالواردة يفرشوعات مل ابم  تو ص ا   احلصول عىل معلوماتوقال إنه يود. 10 و9 و8 و5 و2 ل

ية ةددحم تكون شد املوارد من أجل ا تخذة  تدابري ا شأن ا منأكرث  حل مل ل توقعة  ولتب بالغ ا ملا توسط عىلمل مل املدى ا
يع  ية  تو شطة ا شجوأ ع ل تربعنيلتن تربعملا ية وفامي خيص . ل عىل ا تو صا ته الوفدأعرب، 5ل  يف اإلرساع من غب عن ر

يةتوفري معلية ساعدة ا شأن ا ياانت  ن قاعدة  مل ب ية أداة رأىو. لتقب ساعدة ا ن أن ا يةلتقمل ندما مهابلغة األ  يتعلق األمرع 
تايل اب ية، واب ية لأل يق األهداف اإلمنا سعى إىل  لبدلان اليت  ئ ت لفل تضمن قينبغي حتق يع الواثئق تأن  ياانت  مجاعدة ا لب

تقارير والعروض اليت  شيلوا شاط من أ نها لك  ن يح العالقة بني شمل ية وتو شفا ية لضامن ا ساعدة ا ضطة ا ل ن فمل لتق
ساعدة  يةملا ية وجدول أعامل ا منا لتن تعلق. لتق ية اب يوفامي  صتو ند إلهيا  املعايري أن يعرف رغب الوفد يف، 8ل تستاليت 

يةمراكز ادلمع غريها أن أو   أم الفقطخرتاع الا برباءات تمربطة إذا اكنت املعلومات  ومالتقن يف جمال املعلومات ا
ية رمق وأما ما خيص. يف وقت الحق سـتدرجمن املعلومات  تو ص ا ن يعرف ادلول يف أ الوفد ، فقد رغب10ل

ميت فهيااليت  رشوعات قأ ينإلشاء  الرائدة ملا ية الفكرية ات يف جمال ميأاكد ها ذكل القضااي  يهماومللكا  يشملاليت 
رشوع  يهنم نيدربامل وطريقة تدريبملا ية  يو تعيف ية احلصول عىل وأراد .ك بعةملهنج مزيد من املعلومات حول ا  اليت ملتا

ية و.  يف تقرير املدير العامُتذكرمل  تقدم احملرز يف املراكز الو ته يف معرفة ا نابإلضافة إىل ذكل، أعرب عن ر ل طب غ
ية توقعقلميواإل شاؤهامل ا رشوإطار  يف ن إ متأمهل يف من جديد عىل وأكد الوفد .  DA_10_04عملا يذ رارسـا تنف 

رشوعات تكل يذها وجب ملا يات اليت جيري  تو نصوص علهيا يف ا نارص ا تنفيع ا ص ل مل لع تقدم شمل عا بغي أن  ت أهنا  ين
نيع األشطة  رشالواردةمج نحو احملدداتعمل يف ا شريا إىل. ل عىل ا رشوع  موواصل تدخهل  ربامج ب تمربطمأن لك 

تايل لحمددة  بو واب للو يهن من األفضلي يص املواردابمعرفة الرابط  ية و يث املزيا ختص من  ن  الوفد قال، يف الهنايةو. ح
ندُإنه يود أن يدرج لناول ا اب  رشوعيت يذ ا ملتقرير عن  نةجدول أعامل لك دورات يف تنف  .للجة من دورات ا

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

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

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

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

تصادية ادلفع بعجةل أجل  ية والا قيهتا الاجامت ع يةلاوتمن تطرد قائال إ. فثقا بو عىل ن سـوا ام همدورا أن تؤدي يالو
ية،  ية لأل يق األهداف اإلمنا سعي إىل  تعلق األمر اب لفندما  ئحتق ل ي سني ابجملاعةتربطة وخاصة تكل املع اخلدمات حت و

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ية لأل يق األهداف اإلمنا ئساعد عىل  شريا إىل. لفيةحتقي دور ب الاضطالع عىل احلكومات أن موواصل تدخهل 
بغي أن يكون نشط  ية ينو ية حمددة اب انامقرتلتمنجدول أعامل ا ية عىل أساس خطط و نياسات ا حملل طسـ  إلذاكءل

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

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

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

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

منوي لمفيدا للغاية  نطاق اذلي يعد جدول أواسع اللتإلطار ا ّا ُ نالتمنية جزءاعامل ل ته ابإلشارة إىل . هم  لكموواصل 
تلفة  العديد من احملافلأن  ه تناولتخملا ية ولا تصادية والاجامت ية الا عدف العام  قمن تني للت دور فرسات ثيقأن الو

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

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

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

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

يات لسؤو هامةللم هال ا  .تق امللقاة عىل عا

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

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

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

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

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

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

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

يةل هممة جدا سـت ية الفكرية و سـؤكد أن نظام ا ية والالتحقيق امللك ثقا فية ا ل يةقتصلتمن ية والاجامت يا عادية وا سـ ، لسـ
بغي ل  .والرصاحةلوفود إبداء املرونة ينومن مثة 

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

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

يذللتأكد من أن جدول  ية قابل  للتنفأعامل ا سب  لتمن يؤدي إىل  كو ثريةفوائدسـ ب الوفد أن رأىو. ك  اإلمنايئ عد لا
نظمة وسيشمل لتمنية ادول أعامل جل مليع جماالت معل ا ية حامية هو ضامن ن هدفهإ قالمج مللك أحصاب حقوق ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تطرد قائال إن هذا او شسـا يع ادلول ل خري ريبلهنج اإلجيايب  شاركة  ية  مجيق أهداف جدول أعامل ا مب لتمن تحق
بو ية خطوة أضاف أنو. ياألعضاء يف الو يات جدول أعامل ا من اعامتد تو بو يف تعزيز  حنو إىل األماملتص يسامهة الو م
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يةهداف األحتقيق  يةئاإلمنا نا بدلان ا شامةل  م ا ل لل ية يف و. ل لتمننذ اعامتد جدول أعامل ا  الوفد الحظ، 2007 سـنةم
ية ارتفاع  نا بدلان ا ندويب ا مالوعي بني  لم يةبني  الروابط خبصوصل ية الفكرية وا لتمنحقوق ا  دعوي الوفد واكن. مللك

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

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

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

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

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

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

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

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

يع ادل ومفتوححوار  مجناء مع   .ول األعضاءب

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

بو بادرات اليت اكام . يالو بو حتت إرشاف املدير العام ملأثىن عىل ا املقدمة لتقارير والواثئق إلعداد ايختذهتا أمانة الو
تطرد قائال إنه يؤيد. لدلورة يان متاما سـوا يوية ولبا ند ابمس اجملموعة اآل سـ اليت أدىل هبا وفد ات وفد مرص بيان يل
ية مجموعة ابمس  ثاُاليت شلتمنجدول أعامل ا ية مليؤمن إمياان راخسا بأن او. يلكت حد للتمنية الفكرية أداة  لك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سعي عند تصاديةإىل ل ا ية والا ية الاجامت قيق ا عحتق تطلب مهنا لتمن تفادة الاكمةل من ي  سـأن تكون قادرة عىل الا
ها األمانة يف إطار اإلجراءاتالوفد ابقر وإذ ي. لالزتاماهتا ادلويةو اليت تامتىشاملرونة مواطن  بذ لهود اليت   تجل
تخذة ية ملا تو يذ ا ص  ل شريتمنية، ل من جدول أعامل ا14لتنف بغي إيالء يفإنه   املرونة أكرب ملواطن اهامتمين إىل أنه 

ياجات  ية الا بة  نا تا ب سـ حمل  يف هاجمودلتمنية لدامعة معايري  وضعوشدد الوفد عىل رضورة .  معنيلبدل اخلاصةلتل
يدية  ية واملعارف ا تعدد األطراف، وال سـامي يف جمال املوارد الورا ية الفكرية ا تقلنظام ا ث لمل بري مللك لتعوأشاكل ا

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

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

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

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

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

يا وبدلان ية الفكرية يف  نا يكيمللك ية األفر نظمة اإل يق ا مي ية الفكريةقلمل نظام حقوق . للملكة  تفعني  بوعرب الوفد ابمس ا ملن
نة يف جمال  ية الاك نواقص األسا ية وغطى ا رشوع اذلي عزز الفعا هذا ا نانه  يا عن ا ية الفكرية يف  ما ل ن سـمللك ل ل مل مت كي

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

يا وأكد عىل دور إدماج  تطوير يف  بحث وا سات ا ية الفكرية يف مؤ ياانت ا نفاذ إىل  نطويال يف تعممي ا كيمللك ل ل س ب ل
يات اإل ية الفكرية يف الاسرتا تيجا يةمللك ية الو نمنا بو إىل تعزيز ما تقدمه . طئ يا الو يق ذكل، دعت  يا حنو  يو نسع كيحتق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هل ا سأةليسمبا  ية يف هذه ا يا ملختاذ القرارات ا سـ  . لسـ

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

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

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

ية والاكرييب باعا وعرب عن الزتامه ابلعمل مع مجموعة جدول أعامل اتينالال ية  ل ومجموعة جدول أعامل ا تل وأفاد . تمنيةتمن
ية  ته أوال عضوا يف مجموعة أصدقاء ا ية  شاركة فعاةل يف بلورة اقرتاحات جدول أعامل ا منالوفد أنه شارك  من تم لت بصفل

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

يمي  يات الرصد وا يق وآ ية ا ية إال أن اعامتد آ يذ جدول أعامل ا بري يف  تقورأى الوفد أنه أجنز تقدم  لنف لت سـ ل من لتنك ّ لت ُ
يوية ية  تيس أ يات، إجنازات  تو يذ اكفة ا شأن  حوتقدمي تقرير  تك مهنف ص ل تقدم وعرب. تب نة  ت الوفد عن تفاؤهل ألن ا للج

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

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

رش يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  تا لمل نفت مييم يد الوطين واإل قليعي عىل ا ورحب " لصع
يات املرونة اليت . بصورة خاصة ابلعمل املرتكز عىل توافق اآلراء لوشكر الوفد يف هذا الصدد األمانة عىل مجع آ

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

ية يق ا مية  ها أداة  ية الفكرية بو نظام ا منالاتفاع  ب لتن تحق صف لمللك تعلق جبدول األعامل . ق ملوقال الوفد إن العمل ا
بدل مت ته امليض قدما ورشح أن ا تواصل وعرب عن  ية  لا يمن نم تعلق جبدول لت تكن هبذه الطريقة من إجناز برامج 

يا نولو جاألعامل يف جمال نقل ا  .لتك

يا .53 نأ وفد بو ليفو يات-دوةل  (ه تعددة القو م  تخاهبام)م به عىل ا ن الريس وان ئ يان اذلي أدىل به وفد . ئ لبوأيد ا
يان اذلي أدىل به وفد مرص اب ية والاكرييب وا سلفادور ابمس مجموعة أمرياك الال با لل ية تين لتمنمس مجموعة جدول أعامل ا

بري تفقا مع اقرتاحاهتا إىل حد  ترب أنه قربا مهنا و كاليت  ي ية هو أحد أمه . ميع يذ جدول أعامل ا لتمنورأى الوفد أن  تنف
بو يق . يأعامل الو رشوعات يه فقط طريقة من الطرق إلحراز تقدم يف جمال  ية القامئة عىل ا ترب أن ا حتقوا مل ملهنج ع
همةغاايته وأنه مث تكل ا مثر  يذ  ية الفكرية من أجل  تلف األشطة واملقارابت داخل نظام ا ملة حاجة إىل  نف لمللك ن مخم . ت

شأن  ئة ابء  بوأشار الوفد إىل رضورة إيالء اهامتم خاص  ياسة للف لسـوضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة وا
ئات األخرىالعامة واملكل العام ية ا لف دون إغفال أ بري وفد مرص عن وهجات نظره ابمس مجموعة تعوعىل إثر . مه

ية  ياسة العامة وهو الهنوض اب يق هدف ا نة مواصةل  يا أن عىل ا ية، رأت بو منجدول أعامل ا سـ للج تمن لت لل حتق ليف
ية ثقا ية وا تصادية والاجامت فالا لق تصادية وعقد . ع ية والا ية الاجامت تعلق اب رشوع ا قورحب الوفد بإدراج ا ع من مل لتمل ّ

ية الفكرية ومعايريها األمل عىل أن ي شرتاك حول قواعد ا هوما  ية وشلك  نا بدلان ا ية  بات ا مللكليب الر مف م ميق ي ل لل حلقغ
ها أيضا آاثرا ضارة علهيا سب بل ألن  ية  ية عىل ا ها آاثرا إجيا ليس ألن  ل حفل من بدلان . لتب متكن ا لوهبذه الطريقة  ست

سوايت الرضورية حىت يكون جلدول األعامل األثر ا يذ ا لتمن  ية مباكن . ملنشودنفت مهوقال الوفد إنه من األ
نظام ومزاايه  يف ا ية وتاك توايت ا تلف  بو  ية اليت تقدهما الو ساعدة ا يا أن تراعي ا بة إىل بو لاب ل من سـ خم ي ن مل لتسـ م تقن لل يفل

تفاء ابلرتوجي العامتد معايري  توازنة وعدم الا يدات بطريقة  ناءات وا شدد عىل مواطن املرونة والا كوأن  ي مت لتقث سـت
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يةعا ساب أهداف أكرث صةل اب منية للغاية عىل  ح ته . لتل ية ودرا تعراض جدول أعامل ا ترب الوفد أن ا سـوا من سـ لتع
يات شأن اآل تان  تايل يؤيد الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الربازيل واجلزائر واب لمعل هام للغاية وهو اب ب سـ . كل

هم مباكن ا تقرير املدير العام ورأى أنه من ا ملورحب الوفد أيضا  تقرير ال ميكن أن يعوض ب ُإلشارة إىل أن ا ل
يات تو يذ ا تعراض ما أحرزته ادلول ذاهتا من تقدم يف  صا ل بو يف . تنفسـ سامهة الو يوشدد الوفد أيضا عىل  م

ية سأةل جدول أعامل ا ناوها  ية يف إطار  ية لأل مناألهداف اإلمنا مل ت لتئ ل  .لف

ته بأن ا .54 تخابه وعرب عن  نأ وفد الصني الريس عىل ا للو ن ثقه يادته ئ قنة يف ظل  متزيةج تاجئ ملا يق  متكن من  ن  حتق ست
سالسة. مشجعة هود اليت بذلهتا األمانة لضامن تقدم أعامل الاجامتع  بورحب الوفد أيضا اب وقال إن جدول . جل

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

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

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

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

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

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

سمرب  نة شانغدو يف د ية واليت عقدت يف مد شأن جدول أعامل ا ياليت نظمهتا ابالشرتاك مع الصني  ي من . 2009لتب
سار جدول أعامل ية  هود اليت بذلهتا اكفة األطراف ا مبورحب الوفد اب ملعن ية فضال عن حتلهيا خالل جل لتمن ا

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

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

نة .55 نجاح يف رئاسة ا للجورحب وفد فزنويال ابلريس ومتىن هل ا ل ئوشكر الوفد الريس اخلارج من تونس عىل . ئ
هو تهجلا يق توافق يف اآلراء خالل فرتة رئا ها  بارة اليت بذ سـد ا تحقجل تقرير . لل لوشكر الوفد أيضا املدير العام عىل ا

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

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

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

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

ناعة اكفة األعضاء،. ابلربانمج املذكور ية، رمغ  تصةل جبدول أعامل ا قوأشار الوفد إىل أن األعامل ا من باطأت لتمل ت 
يق ذكل دون موافقة اكفة أعضاء . لبعض الوقت وطالب بإجراءات للميض قدما تحاةل  حتقوأشار الوفد إىل ا سـ

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

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

ها  تحدة وبرا يقة ويدمج يف اكفة أعامل األمم ا بح الالزتام املذكور  يريات حىت  جمدعا الوفد إىل إدخال  ملحق يص تغ
ية هم مباكن أن تلزم . ئاإلمنا ترب الوفد أنه من ا ملوا ية ع تحاةل اخزتال جدول أعامل ا بدلان األعضاء ذاهتا بفكرة ا منا سـ لتل

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

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

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

ية ته، عقد الوفد األمل عىل أن حتقق ادلورة تقدما يف احملاور . سسـرضورة إجراء إصالحات مؤ تام  لكمويف  خ
ميةاجلوهرية ذات األولوية يادة الريس ا حلك  ئ  . بق

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

نذ اعامتد جدول أع مها  ها لنفس بغي  ها اليت  ية يف أعام بو إلدماج قضااي ا ية وعرب عن دمعه للو لامل ا ن يل من ي تمن لت ل
ية ية لأل يق األهداف احملددة واألهداف اجلديدة احملددة يف إطار األهداف اإلمنا لفالاضطالع هبا  ئتحق وشكر . ل

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

نظمة وجلاهنا سارات ا ية مضن  بو مبواصةل العمل عىل إدماج جدول أعامل ا ملاألعضاء يف الو م من وأعرب الوفد . لتي
ثل مجموعة بدلان أمرياك ا ممته  ته اليت جاءت بصف سلفادور عىل مدا ته يف شكر وفد ا ية والاكرييب عن ر خللال ل غب تين

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

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

يع قضااي نقل ا لتكورحب الوفد  يك شددت دامئا عىل أن هذه القضااي رضورية جبم يا والحظ أن ا ملكسـنولو ج
تصادية ية الا يق ا توازنة  تطور بطريقة  ية الفكرية أن  نظام ا بغي  قللغاية وأنه  تحق م مللك منن ي لتل ل  . ي

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

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

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

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

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

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

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

تجزأ عن اكفة األعامل اليت تضطلع هبا  ية كجزء ال  نظمة، ويضمن األخذ بقضااي ا يحتويل طريقة معل ا من لتمل
نظمة يمي " ملا يق وا يق الفعال وإجراءات الرصد د يات ا ياق، أن املزيد من آ تقورأى الوفد يف هذا ا لق سـ ل نسـ لتل

يذ جدول  ية  نارص حامسة يف جناح  تقارير  يد وإعداد ا تنفا معل ع ل بلجل ية يف ا ملسـتقأعامل ا  . لتمن

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

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

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

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

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

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

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

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

منوية ياهتا ا يذ اسرتا لتاألعضاء عىل  تيج باع مقاربة . تنف ية ا ها  يريات جيب إدخا توأضاف أن مجموعة أخرى من ا بغ لتغ ل
يات جدول أع صتظمة إلدراج تو يع اللجانمن ية يف معل  مجامل ا بدلان . لتمن لوأوحض الوفد أنه قام مع مجموعة من ا

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ها امللموسة متدة وتا شاريع ا ياس وقع ا جئيدة وصاحلة  لق نمف بغي اإلخفاق يف الاتفاع ابألدوات وقال. ملعمل ن إنه ال  ين
ية يف إجر يذ جدول األعامللتقنا ناسب وشامل  يمي  نفاء  م يق للرصد . لتتق ية  تدرك قائال إن وضع آ سـوا ل تنسـ ً

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

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

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

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

شاريع القامئة يمي أثر ا ئة ألف و يات ا يذ تو يمي وضع  توح  ملفإنه يرغب يف اقرتاح عقد اجامتع  تقص لف نف تق تمف ورصح . ل
يكون  مبأن هذا الاجامتع  تقاده أن هذا الاجامتع سـ متع املدين، وأعرب عن ا نظامت ا شاركة  عتوحا  جململ م ًف

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

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

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

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

شكر إىل الريس اخلارج .60 تخابه وتقدم اب ييل الريس عىل ا نأ وفد  ئو لئ ن شـ يان اذلي أدىل به وفد . ه لبوانضم إىل ا
سلفادو ية جدول لا نذ بداية  ييل تضطلع  ية والاكرييب، ورصح بأن  يابة عن مجموعة بدلان أمرياك الال معلر اب شـ من تين ل

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

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

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

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

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

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

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

نظمة شطة ا ملوإدراجه يف أ  .ن

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

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

يذ جدول  نة ويف  سامههتم الكربى يف معل ا تاز وعىل  بو عىل ما قاموا به من معل  تنفوسائر موظفي الو للج م مم ي
ية شأ. لتمنأعامل ا بو  بريا جبدول أعامل الو بورصح الوفد بأنه هيمت اهامتما  ي ًك ية ً يق ا ية اذلي يريم إىل  منن ا تمن لت حتقل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يذ هذا اجلدول يان . بتنفاملقاربة يف تقريره اخلاص  تقدمي  بني الزتام املدير العام  بادرة  بومىض يقول إن تكل ا ب ت مل
نرصممقتضب وواحض عن العديد من اإلجنازات احملرزة و ناء العام ا ملاألشطة املضطلع هبا أ ث ورصح بأن هذا . ن

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

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

نا ندما ختضع  شأهنا  يقات حمددة  يقدم  للمإنه  ع ب تعل شاريع، . قشةسـ يده الاكمل للمقاربة القامئة عىل ا ملوأعرب عن تأ ي
ية شاريع املوا يعوخص ابذلكر ا يذ يف العديد من . ضمل ية ا لتنفوقال إنه يؤمن بأن هذه املقاربة رسعت من  معل

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

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

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

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

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

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

 .وأولوايهتا احملددة

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

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

بو بذلت هجو تني هو أن الو تخالصه من هاتني الو ياذلي ميكن ا ناء ليك ثيقسـ تحق ا ية هائةل و ية وما ثدا  سـ ل لمي ت تنظ ً
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا هام يف  لفمتكن من اإل حتق ئس ته يف اإلشارة إىل وجود ثغرة بني إرصار . ت غبوأبدى الوفد ر

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

نذ ذكل  سجل أدىن معدل منو يف العامل  يث  بدلان الفقرية و يث يوجد أكرب عدد من ا يا  موخاصة يف أفر ح ح ييق ل
يات جدول أ. الركود يذ تو رسع  نة بأن تضاعف هجودها  صوانشد الوفد ا ت تنفللج ية ليك تكون قادرة عىل ل لتمنعامل ا

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

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

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

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

ية يف أرسع وقت ممكن، ورصح بأنه  نفذ أهداف جدول أعامل ا ناءة وحتدوه اآلمال يف أن  منبروح  ت سيسامه لتب
نة لك دوةل عضو من  ثة  ثا بادئ احملددة يف ادلورة ا شة بعض اجملاالت، أوال ليك ميكن احرتام ا نا للجيف  ل ل مل ّق ً م

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

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

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

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

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

تامئية هو  ناديق الا نا تاكرملاسلص يع الا ية  ية الفكرية العا ية  ية ا بو اخلاص اب سايم للو بتدى ا شج مل ت ي ل تن لتح للملك لن  لب
يه 2010كاذلي عقد يف طويو يف مارس  يس غري، وبادل  تور فرا بو ادل ف يف حضور مدير عام الو تس ك ني

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

تعقد يف الفرتة من  ية الفكرية  يجي اب سـالاتفاع الاسرتا ت يضاء ابملغرب، وأعرب 30 إىل 27مللكن لب أبريل يف ادلار ا
يا من خالل لقة اهذه احليك عن أمهل يف أن تذ نولو مية نقل ا جلوعي  لتك يجي اببق تالاتفاع الاسرتا مللكية الفكرية ن

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

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

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

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

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

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

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

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

متدة يات ا تو يذ ا يمي  ملععىل  ص ل نف بغي . تتق همه أنه  تكامال ملا قاهل وفد الاحتاد األورويب، أعرب الوفد عن  نوا يتف ً سـ
مت يق اليت  ية ا نارص آ نرصا همام من  تقرير  بار ا سـتعا سـ ل ع ع ل نت لتع ً نةً تقرير . للجدها ا يقا عىل بعض جوانب ا لو ًتعل

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

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

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

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

ية اجلديدة 6ذكل، أشار الوفد إىل الفقرة  يع األهداف الاسرتا ية  تقرير اليت ترد فهيا قامئة وا يج من ا جبم تل ف
يذ جدول أعامل ا شاركة يف  سام ا منوالربامج واأل مل لتق بو . يةتنف نة اجلديدة ملوظفي الو يورحب مبدونة أخالق ا مله
ية  تو بادئ الواردة يف ا تضمن ا بغي أن  صاليت  ل مل ت  من 9وأشار إىل أن الفقرة .  من جدول األعامل املذكور6ين

تقدم إىل تحدة يه اليت  متدهتا األمم ا نة اجلديدة اليت ا ساؤالت عام إذا اكنت مدونة أخالق ا ثري  تقرير  سـا مل ه ت ت عل  مل
تكون  متد أم  تلزم أن  نة يف هذه احلاةل  متدها، وساءل الوفد عام إذا اكنت مدونة أخالق ا نة  سـا سـ ه ت تعجل تتع مل ل

تحدة توحاة من منوذج األمم ا بو  ملناك مدونة خاصة ابلو سـ ي ته يف أن يعرف من األمانة مىت . مه غبوأبدى الوفد ر
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يق  نة ا نة املذكورة  لتزمع تقدمي مدونة أخالق ا سـن للج لته تعلق ابلفقرة . تنظر فهيامل نأ الوفد 10يوفامي  تقرير  ه من ا ل
ية ادلوية األخرى، وأشار إىل  نظامت احلكو نظمة مع ا تعزيز تعانون ا تاه من هجود  نظمة واألمانة عىل ما بذ لا مل مل ل ل ممل

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

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

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

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

شطة نيه هبذه األ نظمة عىل جدول أعامل ا. ف ية ا لوقد وافقت  مل ند إىل مجع نة  يه فإن معل هذه ا سيستية، و للج عل تمن
ية بو  منجدول األعامل املذكور ويس إىل برانمج تعده الو للتي نظمي اجامتعات . ل توأخريا، أعرب الوفد عن قلقه إزاء  ً

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

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

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

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

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

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

بو يف عام  تامئية للو يا ن بدلان منوا عىل 2004س ية وأقل ا نا بدلان ا ساعدة ا يذ األشطة اليت تريم إىل   ً ل ل ل م من لتنف
ية يق ا ية الفكرية يف  نالاتفاع اب لمتن حتق نت برامج الاتفاع اب2008ويف عام . مللك ن د ش مللكية الفكرية دلمع تطوير ُ

ية متعات ا حمللا ناء . جمل يد العاملي، قدم اقرتاحان أ ية عىل ا ية ا يع نطاق برامج دمع ا يا إىل تو ثو لصع حملل من سـ لتسع ً
نة ثة والرابعة  ثا للجادلورتني ا ل رشوعني قامئني عىل هذين املقرتحني . ل ناقش ادلول األعضاء  مومن املزمع أن  ت

بدلان منوا. دلورةوتوافق علهيام يف هذه ا ية وأقل ا نا بدلان ا ية لصاحل ا شطة أسا رشوعان أ تضمن هذان ا ًو ل ل ل سـ ن مل . مي
نفذا يف أرسع وقت ممكن رشوعني وأن  يوأعرب الوفد عن أمهل يف أن تمت املوافقة عىل هذين ا  .مل

ية، وأعرب عن ارياحه  .66 ية فهيا جبدول أعامل ا سلطات الو للوشدد وفد بامن عىل اهامتم ا ت من ن لتل بذوةل ط ملهود ا ج
متدة يات ا تو شاريع اجلارية عىل أساس ا ملعيذ ا ص ل مل ئوناء عىل دعوة من الريس، أعرب الوفد عن الزتامه . لتنف ب

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

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

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

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

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

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

بل نجز يف ا نة ابملعمل اذلي  متر املدير العام يف إبالغ ا ية، وأعرب عن أمهل يف أن  تقأعامل ا ملسـي س للج يسـمن . لت
ي ية لتمنوأيد الوفد جدول أعامل ا ثا نصة  تربه  ية وا يا مع ادلور اذلي يضطلع به يف مجموعة أصدقاء ا لة متا ع من مشـ م لت ً

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

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

شارك يف إعادة  ية  تادلو ساتهمينيك ية ومؤ ناه ا سيد  ت لتحب تعاون . تشي بو ميكهنا الاعامتد عىل ا لوأضاف قائال إن الو ي ً
يام بأي معل يف هذا الصدد ية  هورية ادلو ية الفكرية يف ا تب ا للقالاكمل من  يك مجل مللك تام، قال . مينمك خلويف ا

تلفة إلدراج جدول أعامل ا يق بني القطاعات ا خملالوفد إن من الرضوري تعزيز ا بولتنسـ شطة الو يية يف لك أ ن  .لتمن

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

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

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

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

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

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

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

يع  بل،  يح انفذة مل تكن موجدة من  بدلان منوا ليك  تطا لتسـل ق يت هذه ً ها  متويل من خال يه ا هات املاحنة تو لا ل ج لجل
ية  تو ية، كام هو مزمع يف ا شطة إضا تضطلع بأ بدلان  صا ل ن ل ية2فل ويف هذا الصدد، أوحض . لتمن من جدول أعامل ا

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

بدلان منوا بة إىل أقل ا ًمباكن اب ل نظر فهيا يف هذه ادلورة وإن هذه . لنسـ شاريع جيب ا لوقال إن عددا من ا مل ً
تومس  بدلان منوا  ساعد عىل تكوين الكفاءات دلى أقل ا شاريع رمبا  ما ل ل ت رشاكت ًمل لتجاهتا وتعزز فرص حصول ا ن

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

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

بةل أيضا نوات ا ها يف ا تواصل ر تظام عىل أن  تقارير اب ًا ملق سـفع ي ن ، أوحض CDIP/5/2ثوابإلشارة إىل الويقة . لل
يا من معل ا لالوفد أن جزءا أسا ًسـ يق العمل مع سائر ً ية  نظر يف  ثل يف اإلبالغ عن ما أجنز وا سـنة  ل مت تنلج كيف ي

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

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

يلك جديد يس  هإنه ال جيد رضورة يف تأ يمي يف الو س ية ا لتقآل يوم . يبول تفال اب بة الا نا شاركني  يع ا نأ  لو سـ مب مل مج حه
بو ية الو ية الفكرية واذلكرى األربعني إلبرام اتفا يالعاملي  ق  .للملك

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

ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا مناب لتن  .ل

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

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

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

تواصل . ًبذالها ومل يدخرا فهيا هجدا تان  سـوأكد أن قريغزي نجاح سـ تعاون والالزتام الرضورية  يع أشاكل ا لتقدمي  ل مج
ية لتمنيذ جدول أعامل ا  .تنف

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

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

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

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

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

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

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

ية الفكرية لربملانيي  .73 ميي اخلاص اب تدى اإل يات اليت صدرت عن ا تو نة إىل ا باه ا يجر ا ّووجه وفد ا مللك قلت ن ص ل للج ملن نل
بدلان  نني يف كوتونو يويم لأقل ا بو وحكومة  ته الو ية، اذلي  ناطقة ابلفر بمنوا يف بدلان أفريقا ا ي نظم سـ نل  14 و13ً

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يه نفاذ إ تحديد ما آل إىل املكل العام وا تاحة  تلفة ا شف األدوات ا يه، وهو  نفاذ إ هل ا لو ل ل مل خمل تك ل يسـل ويف . يس
ثل الضوء عىل أثر  ياق، سلط ا ملمهذا ا يةلسـ نولو جتدابري امحلاية ا ترص لتك شار إلهيا  مبخ ا وقال إن هذه . TPMsمل

شالك إذ ال  تدابري تطرح  ما نفاذ حمدود إىل املكل العامل ها سوى  بسمح  تدابري ال . لي شاغل األول هو أن هذه ا لوا ل
يعهتا موعد انهتاء رساين امحلاية حبق املؤلف بقى غري . بطبتعرف وال ميكهنا أن تعرف  توى أن  يه، ميكن  يو للمح عل

تقادم؛ و. متاح وإن آل إىل املكل العام هو ا ثاين  شاغل ا لأما ا ل يةتدابري امحلايةفل نولو ج ا شأهنا شأن العديد من ، لتك
ية تجون بفعا ها ا تقادم ما مل  يا، رسعان ما  نولو لأوجه ا ن ملت حيفظ ج توسطة . لتك ثل يقول إن مدة العمر ا ملوراح ا ملم

يان  تجني  تجاريني فامي بني ا تحواذ ا نوات وإن الاندماج والا تدابري ترتاوح بني ثالث إىل مخس  نهذه ا ن ل سـ سـ يعل مل ل
نصات جديدة أو أنظمة أنه قد ال يعرث  نف الرمقي إىل  تعذر نقل ا يه  يا األصيل، و نولو معىل صاحب ا ج ملصتك ي عل ل

بل. عامةل ية يف ا نولو تدابري امحلاية ا ية  ية ا نفات الر بري من ا تاح عدد  تايل، يرحج أال  تقواب ج سـتك ملل ب حملم مق ملص ك ي . ل
يه حف بات املوعز إ شلكة ألن عامل ا بات هذه ا لوقد أدركت ا ت مل ملكت ثقايف يلزمه أن يكون قادرا عىل ملك ًظ الرتاث ا ل

ـي  ندما  تاحا ابلاكمل  تواها  يكون  ها،  ية إىل أشاكل أخرى بغرض  ية ا نفات الر نهتنقل ا م يحفظ ع حم ل حملم مق ًملص
يرباري . رساين احلقوق يش  بة بر بات الكربى ومهنا  لوأعربت ا ت يتت مك ، عن ابلغ (The British Library)ملك

ياسات بأن قلقها إزاء أثر تدابري  ثقايف والعلمي وانشدت صانعي ا ية يف حامية الرتاث ا نولو سـامحلاية ا لل ج لتك
شلكة تكل ا ملساعدوها عىل إجياد حل  ل تدابري املذكورة . ي تقاده بأن دور ا نظمة عن ا ثل ا تام، أعرب  لويف ا ع مل مم خل

بغي  يه، واكن  نفاذ إ سأةل حامسة وحمورية يف إثراء املكل العام وإاتحة ا ينهو  ل ل تعراضه بوصفه جزءا من م ًا سـ
رشوع ساعدة يف هذا الصدد. ملا شورة وا تقدمي ا تعد  بات  متع ا ملوأضاف أن  مل ل سـ مت ملك  .جم

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

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

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

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

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

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

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

بات ية  همة األسا ية عرب احلدود دلمع ا بوعة والر تا سـ مق للمكملط نفات . مل بات  يغطي كذكل إعارة ا للمصواكن  ت ملكسـ
ية الا ية للميض قدما اب ها خدمات أسا ها للواثئق بو منوتقد لتسـ ً صف تصاديةمي ية والا قجامت ثل إىل أن . ع ملموأشار ا

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

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

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

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

يت وتقادمت يف العرص الرمقي ياسات العامة اليت . لنساليت لواله  رشوع ا تطلع ا سـكام اكن من املطلوب أن  مل لسـ ي
نارص هممة  ناءات يف جمال حق املؤلف يه  يدات والا جتتؤكد أن ا ع سـتثي ية ودوية وما اكن لتق بادئ و لسد  طن م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تصف  ننفات املكل العام ووضع عالمات علهيا ومن املفرتض أن تكون هذه األداة جاهزة يف موعد أقصاه  ممص
شأن أية2010صيف عام  نجز  ب، عىل أن حيصل أي معل  توى املكل ي نفاذ إىل  سري ا حم أدوات تريم إىل  ل تي

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

تعاو تقد أن لللرباءات اب يا واليت من ا نولو يو ية األخرى اليت تعمل يف جمال ا نظامت غري احلكو ملعن مع ا ب جمل تك لم
ية نا بدلان ا برية يف ا تاجئ  محترز  ل ل ك  .ن

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تعلق ابلفقرة  متع املدين قد تعززت يف ل من ا11يويف هناية املطاف وفامي  شاركة ا جملتقرير اليت يذكر فهيا أن  م
نظمة  بو، فإن ا ملاجامتعات الو تطوري لالحتاد ؛ لكهنا دعت املدير العام، مبوجب كونه األمني العام لترحب هبذا ا

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

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

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

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

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

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

باع املقاربة القامئة عىل حقوق اإلسان ومراعاة  ية اب يذ جدول أعامل ا يادة  يف ميكن  بني  نهذه الويقة  ت من ك ت لتث نف تق
ية ية والغذا ية وا نفاذ إىل اخلدمات ا تعلق اب ية، وخاصة فامي  نا بدلان ا ية  ياجات األسا ئالا مي لصح ل ي ل لل سـ لتعلت م . ح
ية تكل احلقوق األسا يد، إن مل تعرقل، الوفاء  ية الفكرية قد  ثل يقول إن قوانني وقواعد ا سـومىض ا ب تقملم . مللك

ثالCDIP/5/4ثوابإلشارة إىل الويقة اخلاصة مبواطن املرونة  يل ا مل عىل  تقد أن سب نظمة  ثل إن ا تع، قال ا مل ملم
ثري يد  تلفة وأ تاجئ  يق  سان من شأنه أن يؤدي إىل  باع املقاربة القامئة عىل حقوق اإل بكا ف خمحتق ن ن ًوعوضا عن قرص . ت

بغي  تعراض مواطن املرونة املوجودة ابلفعل يف اجلزء اخلاص ابلصحة يف اتفاق تربس، اكن  نادلراسة عىل ا يي سـ
يق إجنازات للم ية الفكرية  ية يف جماالت تعرقل ا نا بدلان ا ياجات اخلاصة  حتققاربة املقرتحة أن حتدد الا مللك م ل لل حت

تكون  تحدايت احملددة،  ها ملواهجة هذه ا يات املرونة اليت ميكن و تفكري يف آ ففهيا؛ ومن مث تؤدي إىل ا لضع ل ل
بحث عن وجود  سري ا يجة احملققة من شقني؛ األول هو  لا تي لمواطن املرونة املذكورة يف الاتفاقات ادلوية لنت

شة  نا ها  يكون بو نة إبالغ ادلول األعضاء  يكون عىل ا قتعددة األطراف وإن مل تكن موجودة،  ل مللج سع ف م
لإماكيات إدراهجا يف الاتفاقات ادلوية ية تدعى ادلول األعضاء إىل . ن يا، وضع مجموعة من مواطن املرونة  منواث للتن ً

شأن إبرام اتفاقات دوية أو اتفاقات جتارة حرة أخرى من شأهنا أن احرتاهما خارج  تفاوض  ثل ا بو،  لنطاق الو ب ل مي
ية الفكرية تعلق اب مللكتقدم تدابري جديدة فامي  ية واحدة . ي نة اتفا يع ادلول األعضاء يف ا يقة األمر وقع  قويف  للجحق مج

يات حقوق اإلسان عىل األقل نمن اتفا تايل، فإن احرتام . ق مجواب بغي أن ل نصوص علهيا اكن  ينيع مواطن املرونة ا مل
تويني الوطين وادلويل يات حقوق اإلسان اليت وقعهتا هذه ادلول عىل ا تلف اتفا سـتوافق مع  ن خم ملي تام، . ق خلويف ا

يذ جدول أعامل  سامه يف  ية تقوم عىل حقوق اإلسان قد  باع مقاربة  ية ترى أن ا ثل إن ا تنفقال ا ت ن مهنج ت مجلع ملم
ية؛  يق حقوق لتمنا يا  ية، واث نا بدلان ا شعوب ا ية  بات ا برية  تجاابت  سامهة اب بأوال اب ن ل ل ل لفعل تطل ك سـ تطمل بللم ً م ً

يذ جدول األعامل املذكور، األمر اذلي يعين أن تفي ادلول األعضاء ابلزتاماهتا  ناء  تنفاإلسان يف إطار قانوين أ ث ن
 .لادلوية

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

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

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

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

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

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

هات املاحنة هدت ا جلاليت  بات ا تع متعني أنه إىل تكل اللحظة خبالف ا ها، وأخرب ا لتقد ه لب جمل برية مي ية ا لكنا ئ  اليت ًجداث
تطع 19 إىل 17قدمهتا ادلول األعضاء وبلغت ما مجموعه حوايل من  يون فرنك سورسي، فإن األمانة مل  سـ  ي تمل

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

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

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

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

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

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

شأن  يا  با بوفد أ ن ها بأهنا10الفقرة سـ ية دوية أخرى، وو نظامت حكو صف واتصاالت األمانة  لم ثفة مب مك اتصاالت 
نفصةل تصدر عن األمانة شلك أساسا لويقة  مو ث ًت ثةل عىل هذه الاتصاالت . س ثه ضاراب بعض األ تأنف حد موا ً ي سـ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بل شلكة يف ا ملسـتقاملؤمترات اجلديدة هذه ا بكة العامل . مل نظمة  تام، أجاب املدير العام عىل مقرتح  شـويف ا مخل
نظمة األ تعلق  ثالث فامي  مبا ي نح وضع املراقب يعود يف الواقع إىل ادلول ل بو، فقال إن قرار  يقة للو موبوف ا يشق ل

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

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

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

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

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

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

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

تقد أن قدرا  .83 يان العام اذلي ألقاه، فقال إن اجملموعة  شريا إىل ا يابة عن اجملموعة ابء  ًوحتدث وفد سورسا اب تعً ب م ن لي ل
تعل تقدم قد أحرز فامي  يبريا من ا ل ناء ادلورة ًك شاورات اليت دارت أ يق ويعزى ذكل إىل ا ية ا سأةل آ ثق  مل سـ ل لتنمب

نة نة انطوت عىل . للجالرابعة  تطورات، ذكر الوفد بأن ادلورة الرابعة  يع الوفود عىل عمل بآخر ا للجوتكون  ل مج ّل
ية  يام به إلشاء آ ية ملا ميكن ا نقاط الر مثر لآلراء مما أدى إىل حتديد ا لبادل  ل ن سـ ل لقت ئي وابإلشارة إىل . لتنسـيقم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سأةل شأن هذه ا ملقرار   .ب

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

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

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

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

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

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

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

تقارير شلك فعال يف  ميكنلوإعداد ا ية وإدراجه  شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو بريا يف  هاما  هم إ ب أن  من ب ي لتك نف س تس ًت ً



CDIP/5/10 

40  

نظمة شطة ا ملأ شك يف . ن يا مبا ال يدع جماال  هاما إجيا هم إ تطرد قائال إن هذا األمر من شأنه أن  للوا ب ًسـ ً ً س يس ً
بو  .يجوانب أخرى من معل الو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ية نة احلا لا  .للج

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يدا اتماأدىل به وفد سو يق تأ ية ا تعلق بآ يابة عن اجملموعة ابء فامي  ًرسا اب ً ي سـ ل ي ن ني نارص . لتل يع ا لعواتفق مع  مج
بو،  يلك العام للجان الو ها جزءا من ا ها بو نة وو ية يف موقف تكل اجملموعة، ومهنا مركز ا يالر ه للج لسـ ً صف ضع ئي

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

يع نفعة واملصلحة  للجميق ا مل  .لتحق

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

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

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

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

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

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

يذ  نة برصد  بو قد لكفت ا مجالعامة للو للج شأنه، تنفي تقارير  ته ورفع ا نا ميه و متدة و يات ا تو بيع ا ل شـ ص قل م ي تقملع
ية من أجل بلوغ ذكل الغرض بو ا ئات الو يق مع  نواب ي ي ملعسـ ه بغي أن . لتن يق  ية ا تقاده أن آ ينوأعرب عن ا سـ ل لتنع

يمي. تقوم عىل ثالث راكئز يني بإجراء ا يف خرباء خار تقوميكن  لج شطة ا. تلك تقارير اخلاصة بأ نوميكن رفع ا لتمنية ل
ساواة بني تكل اللجان نة، لضامن ا يات العامة ومهنا إىل ا ملمن اللجان إىل ا للج شة . مجلع نا قوميكن لدلول األعضاء  م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مثرة والاتفاق عىل شلك اآل شة ا نا ملظل توجهيات الريس من مواصةل ا ق مل تام أعامل ادلورةئ بل ا تية  خل  .ق

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

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

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

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

شأن هذا املوضع  .بتوافق يف اآلراء 

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

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

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

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

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

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

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

يا بأنه يديل .96 با نورصح وفد أ يان الاحتاد األورويب األول هبذه سـ سفري قد أدىل  يانه ابللغة اإلنلكزيية ألن ا ب  بب لب
بالغ عددها . اللغة نه يف جزء 27لوقال إن ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب ا ع دوةل تود أن تذكر مبا أعربت 

يدها للمقرتحات املقدمة من اجملموعة ابء فامي  ياانت العامة، وأن تؤكد تأ يا ي يقلب ية ا سـتعلق بآ  .لتنل

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

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

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

تخابه .98 نذ أن أخذ اللكمة للمرة األوىل يف هذه ادلورة أن هيئن الريس عىل ا يا إنه يود  نوقال وفد أملا ئن وأعرب . م
يد للغاية مما . عن دمعه الاكمل هل يف معهل سابقة يف جو  جورصح بأنه الحظ أن املفاوضات جرت يف املرة ا ل
شف ع متعني من ا لكقرب ا ناوهاجمل متع  تلفة أن  تقارب اليت ميكن لألفرقة ا لن جماالت ا لتت جت خمل ويف هذا الصدد، . ل

ثل الربازيل املوقر ويه أن مقديم املقرتح األول  ند مالحظة أدىل هبا  توقف  ممقال الوفد إنه  ع  اجلزائر –ي
تان  يصلوا إىل هذه املرحةل، ورصح مع لك الا–كسـوالربازيل واب ل قد ساروا دراب طويال  ً حرتام الواجب، بأنه ً

نقحة من  يغة ا مليرى كذكل أن اجملموعة ابء قد سارت دراب طويال أيضا للوصول إىل ا لص ً ً وأيد كذكل . املقرتحاتً
بدأين عكف  سلط الضوء عىل  بري ما قاهل وفد أذريجان، وقال إنه يود أن  ممداخةل وفد سورسا وأيد إىل حد  ي ب ك ي

سق اجملموعة ابء وأش هام  منعىل تعد بة إىل بدلهيل ورأي أنه ال يوجد . لنسـار إلهيام، ورأى الوفد أهنام همامن اب
نة من  ية مالمئة وفعاةل متكن ا بون يف وضع آ شاركني ير يع ا نظر يف القاعة وأن  تالف يف وهجات ا للجا ل غ مل مج ل خ

ًالوفاء بواليهتا وفاء اكمال يع. ً تفق عىل أن تقف  يع  باعا بأن ا مجومىض يقول إن دليه ا ي مجل بو عىل قدم ًنط ي جلان الو
ية العامة كام تفعل اللجان األخرى تقارير إىل ا ساواة لرتفع ا مجلعا ل ية . مل يده لفكرة الاتفاع اب لبنوأعرب الوفد عن تأ ن ي

شاؤها يف املوارد قدر  ية املطلوب إ بة يف أال تؤثر اآل يؤدي إىل الر نظمة، مما  ية املوجودة يف ا نا ل غ سـ مل لتحت
تطاع تني ابلفعلوقال الوفد إن. ملسـا ناوهلام يف تكل اللحظة ألهنام معرو نه ال يود  تني أخريني  فه يريد طرح  تلك . نقط

سق اجملموعة ابء  .منوأضاف أنه يرغب يف دمع 

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

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

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

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

 .دول أعضاء أخرى

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

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

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

ية .102 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالايت ا يدمل يابة عن اجملموعة ابء، ي عن تأ يان اذلي أدىل به وفد سورسا اب نه  ي لب لل
بو العديدة  ئات الو متكن من العمل كواحدة من  نة  ناسب  يوقال إنه مقاربة معقوةل لوضع إطار مؤسيس  ي هللج لت م

شامةل يات ا تو يذ ا بة  لوتكون ملكفة مبرا ص ل نف ناء وليك يض. تق بذل قصاراه ليك يكون  ًوراح الوفد يقول إنه  ّ ب في ي


