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  مشروع التقرير
  األمانةمن إعداد

نة يف الفرتة من  .1 سابعة  للجانعقدت ا3ورة ا   .2011 مايو 6 إىل 2ل

ث; يف ا3ورةواكنت ا3 .2 ية  تا ممول ا ل ياك  :ل سا ونغالديش وبردوس و يا وا تني وأسرتا بلجاجلزائر وأنغوال واألر ب من ل لن ج
يا  يات(ليفوبو تعددة القو مدوS ـ  نا ) م يوبوسواW والربازيل وبلغارU وبور يا فاصوكت ييل والصني وكولو ندا و ب والاكمريون و شـ مك

هورية ا تارياك وقربص وا مجلوالكونغو وكو ية وا3امنرك سـ هورية الكونغو ا3ميقرا ية و ية ا3ميقرا هورية كورU ا طية و ط مجب مج لشعيك تشـل
يا وهاييت والكريس الرسويل و يجي وفرسا وأملا يويا و سلفادور وإ بويت وإكوادور ومرص وا نو ن ب ث ل في يا هنغارUج ند وإندو سـ وا نيه ل

ية-مجهورية (وإيران  يان واألر) م اإلسال يا وا لوالعراق وإيطا يك ل نان وا يا و تان وال يا والكويت وقريغزي سـدن و ب سـ ملكي ل تفك ن
يا اجلديدة  تان وب� وبوا  يا وهوندا ويجريU والرنوجي وعامن و Wيامنار و نغويا واملغرب و يا و تا نوموWكو ومور م يم سـ ن ل ب ل ن غي ك مي

هورية مو3وفا  هورية كورU و بني وبوندا والربتغال وقطر و مجوراغواي وبريو وا مج ل يا و�حتاد الرويس واململكة لفل نوروما
ند وسورسا  يا ورسي الناك وسواز با يا وإ نوب أفر يا و نغافورة وسلوفا يا و نغال ورص سعودية وا يالعرية ا يل ن سـ ك سـ ب سـ ل يقب ج ل
تحدة  يا واململكة ا ندا وأوكرا يداد وتوغو وتونس وتريا وأو ند وتر تان و� سورية وطا هورية العرية ا ملوا ن غ ك ي يل سـ ل نب جيكمجل

هو ية وأوروغواي وفزنويال مجو تحدة األمر تحدة والوالUت ا يا ا يكرية تزنا مل مل بويفارية-مجهورية (ن ل ا يا ) ل مين وزا يت Wم وا بو مي لف
بابوي   ).100(موز

ية بصفة مراقب .3 تا ية ا نظامت ا3وية احلكو لوشاركت ا ل ل ية  :ممل تجارة وا تحدة  منمؤمتر األمم ا لل و�حتاد ) UNCTAD(لتمل
ية الفكرية  وا)EU (األورويب ية  ية األفر للملكنظمة اإل يق مي يوية للرباءات ) ARIPO(قلمل نظمة األوروية اآل سـوا ب ) EAPO(مل

تب األورويب للرباءات  ية) EPO(ملكوا تجارة العا نظمة ا ملو ل ية(WTO) م نظمة الصحة العا مل و نظمة ا3وية (WHO) م ل وا مل
نوب و�حتاد األفريقي) OIF(نفوية نكاللفر  ).10 ((AU) جلومركز ا
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بني .4 ية بصفة مرا تا ية ا نظامت ا3وية غري احلكو ثلون عن ا قوشارك  لم ل ل مل ساتو  :مم يو نية آ سمجع ومركز ) IQSensato(يك
ئة ا3ويل  ناعة لالحتاد الرويس ) CIEL(لبيقانون ا تجارة وا لصوغرفة ا ية ) CCI RF(ل بات اإللكرتو ناعة احلا ية  نو سـ ص مجع

ي) CCIA(وأ¾زة �تصال  بكة العا ملوا ية لشـ با ناعة العلوم ا تة  ن سة الربامج ) CropLife International(للص سومؤ
 ية يف أورو ناحلاسوية اÅا شاور ) FSFE(ب ية  نة األصدقاء العا تو مل ناين ) FWCC(للجل بريي الاليين األمرييك  لفو�حتاد األ ت ي

نديس العامل ) FILAIE(األداء  ية  Êو ي(IdM)مجع ية ا3وية محلاية ا مللك وا ل تجارة ) AIPPI(ة الفكرية مجلع للواملركز ا3ويل 
تدامة  ية ا سـوا ملمن تجارة ا3وية ) ICTSD(لت لوغرفة ا يات موزعي األفالم ) ICC(ل و�حتاد ) FIAD(مجلعو�حتاد ا3ويل 

تجي األفالم  يات  نا3ويل  يني ) FIAPF(ممجلع يد تجني ا يات ا لو�حتاد ا3ويل  لص ن هد ا3ويل ) IFPMA(ملمجلع للموا لكية ملع
نارشين ) IIPI(الفكرية  ية ا3وية  للوا ل تجارية ) IPA(مجلع ية ا3وية للعالمات ا لوا ل يديو ) INTA(مجلع للفو�حتاد ا3ويل 

)IVF ( يا املعرفة سة ا3وية إليكولو جواملؤ ل بات حلق املؤلف ) KEI(س سة مجموعة براءات ) LCA(ملكتورابطة ا سومؤ
ثالث  بكة العامل ا لاألدوية و  ).TWN) (23(شـ

نغالديش .5 ثل ا3امئ  نان، ا بد ا سفري محمد  بوترأس ا3ورة ا ملم حل ع  .لل

ند  تاح  : من جدول األعامل1لبا  ا3ورةفتا

تاح ا3ورة مث  .6 سس غري، ا تور فرا بو، ا3 تأعلن املدير العام للو ن ك ند أشارفي تخاب ( من جدول األعامل 2لب إىل ا نا
تب ية مرحشنيودعا) ملكأعضاء ا   .تسم الوفود إىل 

تب : من جدول األعامل2بند لا تخاب أعضاء ا ملكا   ن

نة .7 سا  نغالديش، ر ثل ا3امئ  نان، ا بد ا سفري محمد  تخاب سعادة ا للجاقرتح وفد فرسا جتديد ا ي ب ملم حل ع ل ن ئن  .ل

نان .8 بد ا سفري محمد  تخاب ا تجديد ا يده القرتاح وفد فرسا  يا عن تأ نوب أفر حلوأعرب وفد  ع ل ن ب ن ي يق  .ج

ياب أي اعرتاض،  .9 تخأعلن اغويف  ناننملدير العام ا بد ا سفري محمد  حلاب سعادة ا ع ترصحياتل  .ل عىل أساس هذه ا

تخابه .10 شكر الوفود اليت اقرتحت وأيدت جتديد ا يع الوفود وخص  نورحب الريس  ل ّجبم مترار دمع  .ئ سـوتطلع إىل ا
تني سا نة ا نوال دوريت ا يع الوفود عىل نفس  بقوتعاون  لم للج تقد .مج للوأعرب الريس عن تقديره  نة يف ئ للجم اðي أحرزته ا

يات امخلس وأربعني من 2010 عام تو يذ ا بو ويف  شطة الو يع أ ية يف  شأن ا بو  ص فô خيص تعممي جدول أعامل الو ل ي ن مج من ب تنفي لت
تùر الزمخ اإلجيايب خالل هذه ا3ورة أيضا شاركهتم من أجل ا مترار  سخالل تدابري ملموسة، كام حث الوفود عىل ا م  .سـ

يح Wئيب ريسوطالب الوفود  ئبرت نذ عام .شـ نة  ممث أشار الريس إىل أن ا شة 2007 للجئ نا تدى الرييس  ها ا ق برزت بو مل ئن ملصف
يات  نة لضامن تعممي تو ته ا يق والرصد اðي  ية، كام ذكر الوفود بدور ا ية الفكرية وا تعلقة  صالقضاU ا للج ب سـ من لعمل لتن ّ لت مللك

تصديق عىل جد ية و للول أعامل ا ية ورخاء األممتدمعمشاريع لتمن هم يف  ية  ية الفكرية كأداة اسرتا من ا تيج س تمللك نظر إىل  .ت لولفت ا
ية  ية هو ضامن  من وراءهدفلا بأن العامةمجلعترصحي ا ية إدراجلتمن جدول أعامل ا بارات ا من ا لتت بوإدراجا �ما يفع ، ي أعامل الو

هدفو يق جيب أن تدمع هذا ا ية ا لأوحض أن آ سـ ية ّوذكر الوفود بأن. لتنل بل يف دورات غري ر مس املوضوع قد نوقش من  ق
نة سأS يف اآلراء وحهثم عىل إجياد توافق،للجخالل آخر اج
ع  نة قد تلقت  .مل حول هذه ا للجوأشار الريس أيضا إىل أن ا ئ

بل،  ها يف ا يدة من الوفود فô خيص  سابقة اقرتاحات  تقخالل ا3ورة ا معل ملسـمف يهل علوناء   الو�ئق اليت عدد من إلهيا ُقدم ب
يدة للوقت ميكن �نهتاء  .�قرتاحاتقابل هذه ت نة، وأنه مع اإلدارة ا يا أمام ا ناك جدول أعامل مزدمح  جلوأفاد بأن  للج س به ن

يع الوفود أن تظل مركزة وناءة يف مداخالهتاتحقييك ول .من أعامل �ج
ع يف الوقت احملدد بق ذ�، دعا الريس  مج وقال  .ئ
يعلن بعد تة ل�ورةسـإنه  يل عن خطة معل مؤ ق  سس  .قل يد فرا نوأعرب الريس عن تقديره ملا قدمه � املدير العام، ا لسـ ئ

نة متر من أجل امليض قدما يف أعامل ا نة عىل حنو  شورة  للجغري، من دمع و ي مسـم كام أعرب عن تقديره ل�مع اðي تلقاه  .مث
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يفري أويا يد  نمن ا جسـ يد عرفمال ية والزمالء لسـ، Wئب املدير العام، وا يق جدول أعامل ا بة  منان لوش، مدير  سـ لتشع تن
سابعة ند  .لاآلخرين يف األمانة اðين اكن هلم لغ األثر يف اإلعداد ل�ورة ا نظر يف ا نة أن  بمث طلب إىل ا ت  من جدول 3لللج

 . قصد اع
ده.CDIP/7/1 prov ثاألعامل الوارد يف الويقة

ند   جدول األعاملاع
د  : من جدول األعامل3لبا

ثرية ط .11 ناك اقرتاحات  يوية وذكر أن  ند مس اÅموعة اآل ُحتدث وفد ا ك ه سـ ية اليت عقدهتا له سة اإلعال مرحت خالل ا جلل
نود جدول أعامل ا3ورة، وقد اقرتح الوفد سلس; األمانة، وبعد عقد  ية، مت �تفاق عىل إعادة تريب  بشاورات غري ر مس تم

ية هبذا الصد تا يريات ا لا ل ند خبصوص :دلتغ ياغة إىل  اقرتح الوفد  من جدول األعامل6لب ا لصيري ا ، وخبصوص "بيان عام"تغ
بارة  توي عىل  ند اðي  ثاين من نفس ا شق ا عا حي ب ل ية، "لل يذ جدول أعامل ا شأن  نظر يف تقرير املدير العام  منا ب لتل تنف

ند ُ أن ياقرتح ،"CDIP/7/2 ثالويقة نو7لبدمج يف ا يذ "ن ملع من جدول األعامل، ا شأن  يغ  شة و نا يمي و نفرصد و م تتق ب بل تق
ية يات جدول أعامل ا منيع تو ص ند  ".لتمج يه يف 7لبوأضاف الوفد أنه فô خيص ا شار إ ل من جدول األعامل ا مل

تني بغي أن يCDIP/7/3 وCDIP/7/INF/2 ثيقالو  ،ُ ند فين نون من جدول األعامل 8لبدمج مع ا نظر يف برWمج  "ملعا لا
ي تو يذ ا صمعل  ل متدةلتنف  ".ملعات ا

نة .12 ند مبا إنه مل يصدر أي اعرتاض من ا تعديالت اليت اقرت(ا وفد ا للجوأعلن الريس اع
د ا ه لل تفت .ئ ئ الريس إىل لوا
نود من  ناول ا تة وقال إنه يقرتح  باقرتاحه خبصوص وضع خطة معل مؤ لت يومني ونصف 7 إىل 4ق ناء ا ل من جدول األعامل أ ث

شمالن يوم األولني، ال*ين  يا سات معلل ندين ،جل مخس  يوم اخلامس، 9 و8لب وا ثالث إىل ا يوم ا ل من جدول األعامل من ا ل ل
سات معل جلوشمل هذه الفرتة أربع  ندين ،ت يوم اخلامس11 و10لب وأخريا ا هر ا ل بعد  نة إىل اع
د  .ظ للجودعا الريس ا ئ

ند  باجلدول الزمين و�تقال إىل ا تعلق ع
4لن بني، كام دعا األمانة إىل عرض الويقةي من جدول األعامل اðي  ثد املرا  .ق

ند  بني : من جدول األعامل4لبا  قاع
د املرا

نظمة CDIP/7/7ثعرضت األمانة الويقة  .13 با للحصول عىل صفة مراقب مؤقت من  متعني بأهنا تلقت  م وأبلغت ا طل Å
ثني حول احلومكة يف ا3ول اجلزرية با ية الطالب وا ية، ويه  حغري حكو لم نظمة غري و .مجع نح ا ملأضافت األمانة أنه جيوز  م

نظام ا3اخيل،  ية الفكرية لفرتة عام واحد معال  ية وا ية  نة ا شار إلهيا صفة املراقب املؤقت 3ى ا ية ا لاحلكو من ن للج مللكمل لتم ملع
نا مبوافقهتا نة ور هناء عىل طلب ا للج   .ب

نظمة  .14 نح صفة املراقب  نظر يف  للمودعا الريس الوفود إىل ا مل نظمة ئ ية املذكورة آنفا، وأشار إىل أن ا ملغري احلكو م
ية الفكرية لفرتة عام واحد نظرا إىل عدم وجود اعرتاض عىل ُم ية وا ية  نة ا مللكنحت صفة مراقب مؤقت 3ى ا من ن لتللج ملع

ثلهيا إىل اختاذ أماكهنم يف الغرفة ند  .مم�قرتاح، ودعا  نظر يف ا نة إىل ا بمث دعا الريس ا ل لللج جدول األعامل وطلب إىل  من 5ئ
نة.CDIP/6/13 Provثاألمانة أن تعرض الويقة  سادسة  رشوع تقرير ا3ورة ا توي عىل  للج واليت  ل  .محت

ند  سادسة : من جدول األعامل5لبا رشوع تقرير ا3ورة ا لاع
د   م

يحت ل�ول األعضاء يك2011 فرباير 1 صدرت يف .CDIP/6/13 Provث الويقة أن األمانة أوحضت .15  تعلق ت وأ
يقات خبصوص أخطاء حنوية 2011 مارس 13ويف  .علهيا ية،  تحدة األمر تعل أرسل وفد واحد، هو وفد الوالUت ا يكمل

يان اðي أدىل به وردت يف الفقرات  يطة يف ا ية  بو سـ لبع ب   .274 و263 و238 و210 و195مط

يث ئودعا الريس .16 تقرير  نة إىل اع
د ا ح ا ل يقات أو إللج طلنه مل تصدر أي  تعديل، مث أعلن اع
دهتعل  .للبات أخرى 
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ند  ياWت العامة : من جدول األعامل6لبا  لبا

ياWت العامة .17 لبتح الريس ب اإلدالء  ئ   .ف

تخابه إلدارة ا3ورة  .18 نأ الريس عىل جتديد ا يق  يا مس مجموعة ب�ان أورو الوسطى وا نوحتدث وفد سلو ه بلط ئن ف ل في
Åمتر ا نة ووعده بأن  سابعة  تسـا للج نةل وشكر الوفد أيضا األمانة عىل الو�ئق  .للجموعة يف �لزتام لعمل اجلاري يف إطار ا

ية يذ جدول أعامل ا لتمناليت أعدهتا، خاصة تقرير املدير العام حول  تقرير قدم نظرة شام;  .تنف كيفية تعممي جدول عن لوقال إن ا
بو ية يف معل الو يأعامل ا شاريع تتزايدهناك  وقال الوفد إن .لتمن يذ ا ية و يات جدول أعامل ا ية تو ملدرجيي يف أ من ص تنفمه  .لت

متدت يف عام وأضاف أن ا3ول ا ية 2010عألعضاء ا تقارير، وال آ يمي وإعداد ا ليق وإجراءات الرصد وا لتقسـ أ�ح ذ� قد لتن
ية تعلقة  شطة ا يذ األ يمي وتعممي  مناملزيد من الرتكزي عىل رصد و مل لتن نف بان إوقال الوفد إنه .تتق حلسـذا ما أخذ يف ا بارات أن ُ  عتا

سائل  يع ا يث تكون  بو  شطة الو شامل بني أ توازن ا يجب احلفاظ عىل ا بو،  تجزأ من أعامل الو ية تعد جزءا ال  ملا مج حب ي ن ل ل ي ي فمن لت
ية العامة ساواة وفقا للوالية اليت أWطهتا ا ية عىل قدم ا مجلعاملوضو مل ب .ع ية واليت  ينوأقر الوفد مبزاU هذه اآل ل سم ملرونة ّ تتغي أن 

ية بو ا ئات الو نة يف  يل معل ا ية من أجل  ية والوا شفا ية وا نوالكفاءة والفعا ي ي للج ه قع ل ملعل ه تس يعة  وأخذا.ف بان ا ب يف ا لطسـ حل
تد يةملا يات جدول أعامل ا تو مناخ;  ص بات ، لتل ية يف الرت نب �زدوا ناول أفقي  ية أسلوب  بق اآل ياقرتح الوفد أن  تج تج ت ل لتط

بواخلاصة بإدا ته يف  .يرة الو شار كمث أكد الوفد جمددا للريس أن  م ناءة، تناولئ تكون  نود جدول األعامل  ند من  ب لك  سـ ب ب
ها شات و نا معقسب توجه ا ق مل  .ح

تخابه وأشار إىل أن انعقاد ا3ورة  .19 نأ الريس عىل جتديد ا ية  نوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ه ئمن ف لت
نة يواكب اðك سابعة  للجا يةل نوية األوىل النطالق مجموعة جدول أعامل ا منرى ا لتسـ نت  .ل هوأضاف أنه خالل هذه الفرتة بر

ناء مع سائر اÅموعات األخرى بعد اإلمنايئ من أجل ت ، كام هو احلال مع فرادى الوفود،لباÅموعة عىل الزتاÊا لعمل ا لعممي ا
بو يع جماالت معل الو ييف  ية كام أشار الوفد إىل اختاذ .مج ية العامة األخرية، أال ويه اع
د قرار آ ل خطوة هامة خالل ا مجلع

ية يات جدول أعامل ا يذ تو تقارير  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا منا ص ل لتسـ نف تتق لل نت ئات  .ل تني من  هيوأضاف أن  هيئ
ية بقان نة ا3امئة ا ية إلنفاذ وا شارية ا نة � ية، وهام ا بو ا نالو للج ن ت للج ن ملعي ملع تجارية والرسوم وال�ذج سملع لون العالمات ا

ية يذ جدول أعامل ا هاÊام يف  ية العامة عن إ تا لفعل تقارير  ية، أر ياWت اجلغرا ية وا نا منا للجمع سل ب ع لتلص نف س تف ن أ ه رأىلكن .ل
تقارير قدمت عىل أساس خاص وحث ا3ول األعضاء عىل �تفاق  تقاريرعىللهذه ا يايس و�بت إلرسال ا ل إجراء  وجيب  .ق

تفق أيضا عىل ية العامةتعلهيا أن  تقارير  ية اليت جيب أن ترسل ا بو ا ئة الو للجمع  ل ن ي ملعي نطلق، حث الوفد  .ه ملومن هذا ا
تظاره شرتك طال ا هم  سأS هبدف الوصول إىل  نة اآلخرين عىل اختاذ ما يلزم من الوقت ملعاجلة هذه ا نأعضاء ا م مل وأشار  .فللج

نة إىل أن مجموعة جدول أعامل ا ند دامئ إضايف يف جدول أعامل ا نة إدراج  للجية قد اقرتحت خالل ا3ورة األخرية  ب للج لتمن
ية"حتت امس  ية الفكرية وا تعلقة  منالقضاU ا لتمل ند اجلديد يف جدول األعاملورأى أن هذا ".مللك بغي أن خيصصلب ا شة ين  نا ق  مل

ثالث من الوالية وقرار ا سائل اليت يغطهيا الركن ا مجلا ل ية الفكريةمل ية وا ية  نة ا به ا شلكت مبو مللكية العامة اðي  منج ن للج ت لتع  .ملع
نة إىل ثالثة أراكنو سم والية ا هذا القرار،  للجوفقا  تنق ثل يف  :ل متدة"يمتالركن األول  يات ا تو يذ ا ملعوضع خطة معل  ص ل " لتنف

ثاين مت " هولوا يات ا تو يع ا يذ  شة ووضع تقرير عن  نا يمي و ملعرصد و ص ل مج نفق م يق تتق هذا الغرض، جيب علهيا ا يقا  لتنسـدة، و ل حتق
ية بو ا ئات الو نمع  ي ملعي ثالث" ه ية الفكرية والقضاU  " هولوا ية ا مللكحبث  تعلقةقض نة وكذ� ملا يه ا ية وفقا ملا وافقت  للج  عل لتمن

ية العامة بوبعدنه إ الوفد وقال ".مجلعالقضاU اليت حتددها ا يق جدول أعامل الو ية  ي اع
د آ سـ ية، حان الوقت ليك تنل شأن ا من  لتب
ثالث من الوالية يق الركن ا ية  نة يف حبث  لبدأ ا ب للج تطت بغي أن حيرأى و .كيف ية ال  يذ جدول أعامل ا ُأن  ن ينف لتمن رص يف تصممي ت

شاريع فقط يذ ا ملو بادرات يه الغايةكون تجيب أن بل  .تنف بو لاكمل وأن تؤدي إىل  يلك الو ية  تخلل ا م ضامن أن  ي ه من لتت
ية وضع قواعد ومعايري مل شمل  معلموسة  توEت نحو ا ية عىل ا ملساندة  ل من يةللتم ية  .لتمن يف جدول أعامل ا مهوشدد الوفد عىل أ

بري عن آراهئا  يع الوفود عىل ا ند يف جدول األعامل وجشع  سأS حتت أميا  بحث أميا  تا(ا  ياق وا نة يف هذا ا تعا مج ب م ل سـ لللج نفل
يةوذكر الوفد أن .حول هذا املوضوع هاÊا األول،لتمن مجموعة جدول أعامل ا  يف س قد اقرتحت، يف إ

شات الواردة يف تنصب أن CDIP/6/12 Rev. ثالويقة نا ق ا ند ظلمل تقارير يف " 1" :قضاU من مجلهتا ما ييلعىل  املقرتح لبا
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بو عن  س; ندوات الو شات  ينا سل ق ية الفكرية"م تصادUت ا مللكا بو يف أهداف ا" 2"و" ق هام الو يإ ية س ية لأل تحدة اإلمنا لفألمم ا ئ مل
ية" 3"و ية الفكرية وا شأن ا بل  مناإلعداد للمؤمتر ا لتب مللك تفت الوفد إىل .ملق أشار إىل أن املوارد الرضورية و املؤمتر املقرتح، لوا

ية الفكرية قد حتددت لفعل نع القرارات اخلاصة  ية يف جمال  شأن إدماج ا بري  مللكنظمي مؤمتر دويل  ص من ب ك لتت بو ل ي يف ويقة الو ث
ية  سار اإلعداد للمؤمتر. 2011-2010 للفرتةنللربWمج واملزيا نة  توىل ا سابق بأن  موأكد الوفد عىل اقرتاحه ا للج ت تعني  .ل ييهنا  سح

ناقش ا3ول األعضاءعىل يق ودراسات ت أن  بري ود يه من إعداد  ق توارخي انعقاد املؤمتر وماكنه وجدول أعام�، وما  ك يقتض
ية نون وأ .جعمر ية ا ب�ان األفر يده القرتاح مجموعة ا ملععرب الوفد أيضا عن تأ ل ية الفكرية "يقي تعاون حول ا تعزيز ا مللكرشوع  ل ل م

ية وب�ان أقل منو W نوب من ب�ان ية فô بني ب�ان ا موا جل وأبدى تقديره لوفد مرص عىل تقدمي املقرتح األول يف آخر " لتمن
نة واðي  بأيدتهللجدورة  يةل مجموعة ا يع الوفود  .يق�ان األفر توصل إىل اتفاقمجودعا الوفد أيضا   حول اتلإىل العمل عىل ا

شأن الرباءات واملK العام، الوارد يف الويقة رشوع املعلق  ثا ب شأن مواطن املرونة يف CDIP/7/5 مل بل  ب، وبرWمج العمل ا ملق
ية الفكرية يضة اليت جرت لفعل يف دورات ، عىل أساس اCDIP/6/10 ث الوارد يف الويقة،مللكنظام ا ملسـتفنقاشات ا ل

نة شديدة إىل  .للجسابقة  ث; يف احلاجة ا بو وا هرت يف الو يد عىل رضورة سد الفجوة اليت  تأ ته  تمت الوفد  لوا مت ي ك ل مللكم ظ خ
تلف األقالمي  يق بني  تتدى  خم سـ للتنن ية من خال� م نا ب�ان ا ميع ا ل ل شأن ااسـتط ية  ملباع هنج موجه حنو ا ب من تعلقة لتت ملسائل ا

نظمة ية الفكرية داخل ا مل ند، . مللك توجهيات وفد ا ناءة وفقا  شاركهتا ا متر يف  نة أن اÅموعة  هوأكد الوفد جمددا  ل ب م لللج ل ستسـ
ية الفكرية ية وا ية  نة ا سابعة  يادة اÅموعة بعد انهتاء ا3ورة ا توىل  مللكواðي  ق مني ن للج ل لتس  .ملع

ند مس اÅموعة .20 ية والوفود عىل لهوحتدث وفد ا يع اÅموعات اإل تخابه وشكر  نأ الريس عىل جتديد ا يوية  مي اآل مج ن ه قلسـ ئ ف
نة سا  يوية، ر نغالديش، عضو اÅموعة اآل تخاب  يد جتديد ا ها عىل تأ للجإجام ي سـ ب ن ئي مية للريس اليت . ع يادة ا ئوأشاد الوفد  حلكلق

نة خطوات هامة حنو تعممي جدول أعامل اكنفهايف  ل اختذت ا يق ،تمنيةللج تقارير وا ية للرصد وإعداد ا سـ مبا يف ذ� وضع آ ل لتنل
بو يع جماالت معل الو ية يف  نة من اإلرشاف عىل دمج جدول أعامل ا يمتكن ا مج من ناع بأن ا3ورة  .لتللج قتواكن الوفد عىل ا

يدة للريس يادة الر تقدم يف ظل ا ئتحرز املزيد من ا شـلق ل نانه لرؤية ما ورد  .سـ يف تقرير املدير العام من متوعرب الوفد عن ا
ية يذ جدول أعامل ا شجع  تعراض شامل و منا م لتسـ بو، إلضافة إىل املدير  .لتنف تقرير أن ا3ول األعضاء يف الو هر ا ييث أ ل ظ ح

بو وإحراز تقدم ملموس حنو  ية يف أعامل الو توجه حنو ا يالعام وفريقه، قد اختذت عدة خطوات هامة لضامن املزيد من ا من لتل
ية عىل حنو مؤثر وجوهريتعممي جدو تحول ورأى .لتمنل أعامل ا بغي عىل املدير العام وفريقه أن يرسوا األساس  ل أنه  ني

بو تجزأ من أعامل الو يا جزءا ال  ية تلقا يه قضاU ا بح  نظمة  توى ا تدام عىل  يجوهري و ي ئ من تص مل سـ لتسـ ف م وأشار الوفد أيضا إىل  .م
تقارير ا مترار تقدمي ا لهد املدير العام  سـ بت تع  Qسـ تظام،  ية  يات حمددة يف جدول أعامل ا يذ تو ية حول  طلملر ح ن من ص لتحل تنف

نة سة  يوية يف ا3ورة اخلا للجاÅموعة اآل م تفظ.سـ نفصلحبقه يف   الوفدح وإذ ا يقاته اخلاصة عىل حنو  مإبداء  يان تعل ب عن 
يوية نة اث;ممشكر املدير العام عىل تقريره وتطلع إىل تقدمي تقارير ، سـاÅموعة اآل تظامللج  يذ ن نة يف  ساعدة ا تنف  للج جوهر مل

ثلواليهتا  يةملمتا يذ جدول أعامل ا تقارير حول  شة وإعداد ا نا يمي وا من يف الرصد وا ل ق لتمل نف تتق وشكر الوفد أيضا األمانة عىل  .ل
تحديث  نة اإلعداد وا لالو�ئق  نظر وعىلحسـ نة ليك  ف مقرتح برWمج العمل اجلديد املطروح عىل ا ت سـيقدم وأضاف أنه  .يهللج

نود جدول األعامل  نفصل يف إطار  شأهنا عىل حنو  بيقات  ب تعلقةمتعل شأن حق 3"وأكد أيضا عىل تقديره  .ملا نطاق  براسة ا ل
يه، واليت وردت يف الويقة" املؤلف واحلقوق اÅاورة واملK العام تاذ دوسو ثاليت أعدها األ ي  واقرتاح ،CDIP/7/INF/2 لسـ

نون  رشوع ا ملعا ية الفكرية وجهرة األدمغة"مل رشوع تعزيز،CDIP/7/4ثالوارد يف الويقة " مللكا تعاون فô م و  ب�ان بني لا
نوب الوارد يف الويقة  ثا سأS الرباءات واملK العام . CDIP/7/6جل نة إىل إجامع حول  موعرب الوفد عن أمU يف أن تصل ا للج

شات اجلمع،CDIP/7/5ثالواردة يف الويقة  نا ق أخذ ا نةجرتوهرية اليت مل بارللج يف دورات سابقة  وأضاف  .عت يف عني �
ية أال ويه مواطن ية شديدة األ تحقق إجامع حول  نفس القدر أن  مهالوفد أنه يأمل  قض ي ية نظام يف املرونة ب  الفكرية مللكا

ند جديد يف جدول أعامل ا3ورة القادمة ومتىن أيضا. CDIP/6/10ثالواردة يف الويقة  ل إدراج  لجنة، املقرر عقدها يف ب
يةمل، 2011 نومفرب ية الفكرية وا هام بني ا شة الرتابط ا مننا لتق مللك ثالثة للوالية اليت أWطهتا  .ل نارص ا لوأوحض الوفد أنه من بني ا لع

نة يف عام  ية العامة  للجا ية وهام ُ، أ2007مجلع نرصان فقط يف جدول أعامل ا3ورة احلا لدرج   لتنفيذ معل خطة وضع) 1ع
يات تو صا متدة و ل يمي رصد) 2ملعا شة تقو نا قو شأن م يغ  بو يات مجيع تنفيذ تبل تو صا متدة، ل يق ملعا بو هيئات مع لتنسـوا ية  يالو ملعنا
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ثالث وهو حبثولكن  .لتحقيق هذا الغرض نرص ا لا ية قضية لع تعلقة والقضاU الفكرية مللكا بعدا رمغ ملا ية ال يزال  ست ممن   أنلت
ية العامة ية ورأى .يته أWطت والمجلعا ناول  ية العامة إذا مل  رشوط والية ا ية  نة لن تكون مرا قض الوفد أن ا ت مجلع ع تللج ل

ية" ية الفكرية وا لتمنا ية الفكرية قال اجلوهرية، و" مللك شة الرتابط بني ا نا نة  نب ا هم ملاذا  مللكإنه من الصعب حقا  م قف للج تتج
نة يل ا نطقي وراء  ية رمغ أنه األساس ا للجوا مل تشكمن ند جدول األعامل املقرتح،اقرتح الوفد، و .لت تناول ثالث قضاU  بيف إطار 

بل؛ ويه  ناقش من  قهامة مل  ية إدماج بشأن دويل اإلعداد ملؤمتر) 1ت ية اخلاصة القرارات صنع جمال يف لتمنا الفكرية  مللك
ية؛  تني احلا ية يف فرتة ا لواðي خصصت � مزيا ن) 2لسـنن س; ا شات حول تقرير  نا لا سل ق ية "دوات عن مل تصادUت ا مللكا ق

بو؛ " الفكرية تصادي الرييس للو بري � ياليت أقاÊا ا ئخل ية ) 3ق تعلقة  شطة ا هاÊا يف األ بو وإ شة اشرتاك الو مللكنا س ملم ن ي ق
ئات واحملافل ا3وية األخرى  لالفكرية يف ا نحولهي نا. وحض يف تقرير املدير العامامل لعىل ا ية هذه ا ملوأكد الوفد عىل أ قشات يف مه
ية ية الفكرية وا هم الرتابط بني ا لتمنتعزيز  مللك نقاشات، جيب أيضا عىل ا3ول األعضاء أن  .ف توازي مع هذه ا لوأضاف أنه  ل

ند جدول األعامل هذا وأن توافق علهيا هبذا املوضوعتنظر يف القضاU األخرى ذات العالقة شـهتا يف إطار  نا ب اليت ميكن  ق  .م
يدو تأ ته  تمت  كا ل لكم تقدم يف القضاU األخرى العالقة عىل خ نة وتطلع إىل إحراز ا نقاش القادم  ناءة يف ا شاركة ا لالزتامه  للج ل ب   .لمل

نة  .21 ته يف أن ا تخابه وأبدى  نأ الريس عىل جتديد ا ية  ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر للجوحتدث وفد  ن ه ثقل ئ يق يق فج
يادته ناءة حتت  قتعقد نقاشات  ب ساعدة اوشكر الوفد أي .سـ  ملقدمةملضا األمانة عىل إعداد الو�ئق ل�ورة، وخاصة عىل ا

رشوع شأن إعداد اقرتاح  ية  ب�ان األفر مÅموعة ا ب تعاون تعزيز يقل نوب ب�ان بني فô لا ية ب�ان من جلا Wمنوا أقل وب�ان م. 
ها املدير العام  هود اليت بذ لوأعرب الوفد عن تقديره  تجإلللج نة  سـعالم ا ية يف ملللج يذ جدول أعامل ا لتمندات فô خيص  تنف

بو ييع أحناء الو ية الوارد يف الويقة .مج يذ جدول أعامل ا ثاين للمدير العام حول  تقرير ا ثوأشار أيضا إىل ا من ل لتل  CDIP/7/2 تنف
يحو ند جدول األعامل ضطلب تو تقرير يف إطار  توى ا شأن  يل  ب املزيد من ا ل حم ب تعلقلتفص  إنه اكن ومىض الوفد يقول .ملا

نطاق دراسةب"مرسورا عىل وجه اخلصوص  الواردة يف " العام واملK اÅاورة واحلقوق املؤلف حق بشأن لا
تازا حول موضوع حق. CDIP/7/INF/2 ثالويقة يال مزتW و مميث وفرت ا3راسة  حتل  املKيف  اÅاورة واحلقوق املؤلف ح

ياهتا تاجاهتا وتو ية ا W صالعام، خاصة من نت هرت ا3راسةل إنوقا .سـح ية الفكرية واملK العام مما أوجد أساسا ظ أ مللك دقائق ا
نة نري داخل ا ناء وا للجنقاش ا ب ملسـتلل ية عن طريق ا3ول األعضاء،  .ل ية جدول أعامل ا يه  بدأ تو منوأضاف أنه معال  معل لتمب ج
ية اقرتاح ب�ان األفر يققدمت مجموعة ا نوان  ل بعرشوع  ي تعزيز"م تعاون حول ا مللكا نوب ب�ان بني فô ة الفكريةل  ب�ان من جلا

ية Wنوان هذا  وفد مرص قد عرض وقال إن ".منوا أقل وب�ان م نة حتت  رشوع أوال يف آخر دورة  عا للج  لتعزيز مرشوع"مل
تعاون ية حول لا ية الفكرية مللكا نوب ب�ان بني فô لتمنوا ية ب�ان من جلا Wثكام يف الويقة" منوا أقل وب�ان م CDIP/6/10 .

يهنا حول   ôبادل اخلربات ف نوب هبدف  تواصل القوي فô بني ب�ان ا تفاعل وا تعزيز ا سعى  رشوع  بوأوحض الوفد أن ا ت جل ل ل ل ي مل
ية ية الفكرية وا لتمنا يا أمU أن تعقدوأعرب عن  .مللك رشوع ر ند تقدمي ا مثرة وناءة  شة  مسنا ع ب ملق م وذكر الوفد أن مجموعة  .م

ية اك ب�ان األفر يقا ية الفكرية وجهرة األدمغة يف ل شة حول ا نا يقات و�قرتاحات يف ورقة ا مللكنت قد قدمت بعض ا ق مل لتعل
نة ية الفكرية وجهرة األدمغة اðي أعدته من مثو .للجآخر دورة  رشوع اجلديد حول ا ية  ب�ان األفر بت مجموعة ا مللك ر يق ملح ل

ثابة نقطة حتول يف خطاب حقوق .األمانة رشوع  مبواكن ا شرتكة بني مل ناول احلدود ا رشوع  ية الفكرية ألنه أول  مل ا تي ممللك
ية الفكرية وجهرة األدمغة يذها يف  .مللكا ية وتطلع إىل  ب�ان األفر بة Åموعة ا ية  سأS ذات أ نفوقال إن هذه ا تيق ل سـ مه لنمل

بل ية ال .ملسـتقا ها عىل مواطن املرونة يف نظام ا ية اليت  مللكوأكد الوفد عىل األ يعلق فكرية وذكر أنه من خالل مواطن املرونة مه
بري ية الفكرية إىل حد  ية من نظام ا ية أن حتقق فوائد  نا ب�ان ا كميكن ملعظم ا حق ل مللكل يق هذا الغرض، ذكر الوفد أن  .م يقا  لو حتق

ند جدول األعامل  بق يف إطار   ôية اكنت قد قدمت اقرتاحات ف ب�ان األفر بمجموعة ا سـ بل العمل برWمج"يقل  مواطن بشأن ملقا
ية نظام يف املرونة تعلقة لرباءات يف جماالت " الفكرية مللكا تخدام الاكمل ملواطن املرونة ا يذ العميل و� شأن ا ملخاصة  سـ لتنفب

ثل الصحة العامة واألمن الغذايئ والزراعة ية  مÊمة  وذكر أيضا أنه حدد األوجه األخرى للعالقة بني نظام الرباءات  .للتمن
يلوونة ومواطن املر تاج إىل مزيد من ا تفصاليت اكنت  بل يه  و،لحت ثال ال احلرص �عرتاض عىل الرباءات  يل ا قعىل  ملب س

تحقاق الرباءة نح وحتديد معايري ا سـوبعد ا تحديد، وأضاف  .مل يع  ناء حول هذه املوا شاركة يف نقاش  لوتطلع الوفد إىل ا ض ب مل
شة وإعداد  نا يمي وا ية الرصد وا يذ آ قأن  مل تقل لنف يس فقط ت ية  يق والرصد هو أمر يف غاية األ ية ا تقارير املعروفة بآ لا مه سـ ل لتنل
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ية أيضا نا ب�ان ا يع ا ية ولكن  ب�ان األفر بة Åموعة ا م ليق ل مجل ل ناء حول هذا  .لنسـ شاركة يف نقاش  ته يف ا بوأعرب عن ر مل غب
يق والرصد تعد أمرا يف غاية األ .املوضوع ية ا سـواسرتسل الوفد قائال إن آ ية لتنل ب�ان األفر بة Åموعة ا يس فقط  يقية  لل سـ لنمه

ية أيضا نا ب�ان ا يع ا مولكن  ل ل بو يف عام  .مجل يات العامة للو يوقال إن ا يع 2010مجلع نفذ  ية هبدف أن  متدت هذه اآل مج ا ت ل ع
ية هذا القرار بو ا نئات الو ي ملعي يع  .ه سق يف  يذ القرار عىل حنو  شأن عدم  مجوأعرب الوفد عن قلقه  ت مب بو نفت ئات الو يأحناء  هي

ية  ية كام جيبوأعرب عن أمUملعنا نفذ اآل ها ليك  سأS وتضع حال  نة هذه ا ناقش ا ل أن  ت مل للج ومىض يقول إنه يرغب يف  .لت
 Uية الفكرية والقضا شات حول ا نا نة من أجل عقد  شموال يف معل ا ية  ثالث من جدول أعامل ا مللكرؤية الركن ا قم للج م من لتل

تعلقة يةملا ية الفكرية  .لتمن  ند دامئ حول ا شأن إضافة  نة  سابقة  مللكوأكد الوفد عىل �قرتاح اðي قدمه يف ا3ورة ا ب ب للج ل
نة ثالثة لوالية ا تام لألراكن ا يذ ا يضمن ا نة ألنه  ية إىل جدول أعامل ا للجوا ل ل سـ للج لتنفمن وأكد أيضا عىل موقف اÅموعة  .لت

ند جدول األعامل املعين جيب أن  يالقائل إن  يةب تو تعاطي مع ا بو ا نوي هبا الو صناقش، يف مج; أمور، الطريقة اليت  ل ل ي  40 ت
ية اليت  تمن جدول أعامل ا تخصصة أخرى منطلب تلتمن ية الفكرية مع واكالت  شأن قضاU ا ثف تعاوهنا  بو أن  م الو مللك بتك ي

ية واألو نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثل  تحدة،  نك�بعة لألمم ا م م ملم مل ل ية مل ئة وغريها  تحدة  بغتاد وبرWمج األمم ا ب يمل لل
يق  يةللوصول إىل أقىصلتنسـتعزيز ا يذ برامج ا ية يف  من حد من الفعا لتل شأن  .تنف ند من جدول األعامل  بورأى أيضا أن هذا ا لب

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  هام الو شة إ نا هل  ية من شأنه أن  لفا حتق س م ئس ي ق يمن به ا .لت ملوأشار إىل  تعلق بدعوة مقرري طل
يهنا،   Uالقضا Kنة حملاورهتم يف ت تعلمي واحلق يف الصحة إىل ا يني حلق يف الغذاء واحلق يف ا تحدة اخلاصني ا بعاألمم ا للج ل ن ملعمل

ية  يق األهداف اإلمنا بو  بعه الو سار اðي جيب أن  إلضافة إىل رمس ا Uتفامه حول هذه القضا نقاش وا ئوإثراء ا ي ت مل ل تحقل لت
بارلفية، لأل ية الوارد يف عتعىل أن يوضع يف � ية لأل هاÊا يف األهداف اإلمنا بو حول إ تقرير األخري للو لف أن ا ئس ي ل

يا متاماCDIP/5/3 ثالويقة تني  .ض مل يكن مر ية فرتة ا شة مزيا نا بدأ يف  تطرد الوفد قائال إن ا3ول األعضاء  نوا م لسـت ن ق س سـ
ية  تا لا بارأخذا وإنه 2013-2012ل ية عت يف � ية من خالل املزيا يذ جدول أعامل ا شأن  هد اðي قطعه املدير العام  ن ا من لتب نف تلع

بو ية العادية للو ية جيب أن متول من املزيا شطة جدول أعامل ا شاريع وأ بو، فإن الوفد يكرر موقفه القائل إن  يالعادية للو ن من ن م  .لتي
متر يف ممار ته، أكد الوفد جمددا للريس أنه  تام  سيسـويف  ئ يادتهلكمخ هامه يف إجناح ا3ورة حتت  ناء وإ قسة دوره ا س  .لب

يادته .22 يده ل�ورات القادمة حتت  تخابه وأعرب عن تأ نأ وفد الصني الريس عىل جتديد ا قو يئ ن كام أعرب عن تقديره  .ه
ية ها املدير العام عىل جدول أعامل ا برية اليت  ية ا منلأل لتمه علق ها اجلاد يف  .لك إعداد الو�ئق اليت معلوشكر الوفد األمانة عىل 

نقاش نا  للأرست أساسا  تقرير اðي أعده املأضاف أنو .متي يث ل ا ية  حدير العام اكن لغ األ يا إمه يال شامال و مهنجنه وفر  حتل
ية يذ جدول أعامل ا شأن  منوحدد أهدافا واحضة  لتب بدي خالص تقديره لإلجنازات اليت  .تنف ب� Wيم يود أن  يوقال الوفد إنه  ك

شأن حتققت حىت يوم  تنف ا ب ية ل شاريع جدول أعامل ا منيذ  نة من أجل ومن مث .)19(لتم للج أكد الوفد عىل دمعه والزتامه بعمل ا
ية ا3ول األعضاء يد مع  ية يدا  يات جدول أعامل ا يذ تو بقدمع  بنف من لتص  .ت

نة  .23 سا  نان ر بد ا سفري  للجوحتدث وفد فرسا مس اÅموعة ء فأعرب عن رسوره لرؤية ا ي حل ع ل مرة أخرى وفقا ملا ئن
نأ الوفد الريس  .اقرتحه سابقا ئو شاورات غري وأثىنه شاركة يف  ي� وافقت عىل ا هرهتا الوفود  ناءة اليت أ م عىل الروح ا مل حب ظ ل

يق ية ا يذ آ نة حول  ية عىل هامش دورة ا سـر ل للج لتنمس ند قال و .تنف يل لك  ناول مبزيد من ا يأخذ اللكمة الحقا  بإنه  تفص ي لسـ تل
  .عامليف جدول األ

سا  .24 نان ر بد ا سفري  تخاب ا تجديد ا يوشكر وفد فزنويال املدير العام عىل ا3مع اðي قدمه وأعرب عن سعادته  حل ع ل ن ئب
نة مية .للج3ورة ا يادته ا تاجئ املرجوة حتت  يحقق ا ناع بأن �ج
ع  حلكوقال أيضا إنه عىل ا ق ن سـ لت وشكر الوفد أيضا أمانة  .ق

ن بو عىل إعداد الو�ئق  للجالو يق اإلجامع الرضوري اðي  .ةي نظمة و يع األعامل اليت أجنزهتا ا حتقوأعرب أيضا عن تقديره  مل مجل
ية لغة األ Uتقدم حول هذه القضا مهمكن الوفود من إحراز ا يان اðي أدىل به  .ل للبويف هذا اإلطار، أكد الوفد عىل دمعه 
سأS آ شأن  ية  موفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ب يقلتمن سـية ا بو وأضاف أنه  .لتنل ية للو يوأكد الوفد أنه إجناز لغ األ مه

مترت ا3ول األعضاء يف إذا ت ا سب أهواهئاسـ حسريه  شلف ية الفكرية  .يف، فرمبا  ية وا ية  نة ا مللكواسرتسل قائال إن ا من ن لتللج ملع
تلف مع الرأ بو وا ساواة مع اللجان األخرى يف الو نة تقف عىل قدم ا خشلكت  ي مل لكج تعني ت يي القائل إن اللجان األخرى ال 
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ية الفكرية ية وا ية  نة ا مللكعلهيا توفري املعلومات  من ن لتللج ية  .ملع يال عىل مدى أ ية يعد د شاء هكذا آ مهوأضاف الوفد أن إ ل ل ن
يد عن املوضوع الرييس يع أعضاهئا، ألهنا تعين أن ا3ول األعضاء لن  نظمة و بة  ئهذا املوضوع  حت مج للم  الوفد إنه وقال .لنسـ

ية سد هذه األ نقطة  بو وإن هذه ا ناك حاجة ملحة إلجراء حتول جذري يف الو مهاكنت  جت ل ي ورأى أن ذ� اكن من إحدى  .ه
تدفق املعلومات ل�ول األعضاء  Sهم إجياد طريقة فعا يث اكن ا ية،  يل مجموعة جدول أعامل ا باب  لأ من ملسـ ح لتشك  واللجان ،ت

نة تأيت إىل ا للجاألخرى اليت  يةب ،سـ يذ جدول أعامل ا لتمنشأن  نة إىل الرجوع إىل  .تنف للجوقال الوفد إنه يأمل أال تضطر ا
نظامت  متد عىل تدفق املعلومات كام هو احلال يف العديد من ا بىن مهنجا  ملاللجان األخرى فô تفعل، ولكن بدال من ذ�  يع تت

بة  ية  ها اليت تعد لغة األ سـاألخرى، وذ� ليك حتقق أهدا لنمه  .ل�ول األعضاءف

ترصحيات  .25 تخابه، وأيد الوفد ا نأت الريس عىل جتديد ا يك صوته إىل أصوات الوفود األخرى اليت  لومض وفد ا ن ه ئسـ ملك
ية ية لغة األ يات جدول أعامل ا يذ تو ناولت  مهاليت أدلت هبا الوفود واليت  من ص لتت ية  .تنف يذ جدول أعامل ا لتمنورأى الوفد أن  تنف

نظمة مليعزز ماكنة ا تحدةسـ شدة ويقوي دورها داخل األمم ا مل  ية  .ب يق األهداف اإلمنا هم فقط يف  ئوقال الوفد إنه لن  حتق يس
ية و نا ب�ان ا تدامة  ية  يق  ية، ولكن أيضا يف  ملأل حتق للف لل سـ ممن ب�ان ت ويف هذا اإلطار، شكر الوفد املدير العام  .األقل منوالا

ية وذكر أ يذ جدول أعامل ا لتمنعىل تقريره حول  نة أن تنف يذ هذا اجلدولتنسقللجنه جيب عىل ا وأشار الوفد أيضا إىل أن  .تنف 
يات  تو تصديق عىل ا ها وأعرب عن تقديره  نظمة بأ ساعد ا صذ�  ل لل مل مكلي بالغ عددهاس هود األمانة فô خيص  .45 لا جبكام أشاد 

شار ياWت وا هم يف ا3راسات و� ته أن  يات وأعرب عن  تو ية من ا مللك تو ت ن ص ل بص س سـي يات األخرى ي تو تعلقة  صيع ا ل مل
يع  ية حول املوا ندوات يف أمرياك الال بادل اخلربات من خالل حلقات العمل وا ضإلضافة إىل  ي ل نت تعلقةت تاما، أعرب  .ملا خو

شأن  تقدم  مترار يف إحراز ا يع ا3ول األعضاء من أجل � ها يف ظل تعاون  نة أ شات ا نا بالوفد عن أمU أن تؤيت  ل مج للج سـق لك م
يةتنف يات جدول أعامل ا منيذ تو  .لتص

يه  مس �حتاد األورويب هنغارUوحتدث وفد  .26 رشون فوا3ول األعضاء  بع وا لعا تخابهلسـ ننأ الريس عىل جتديد ا ئه  .ف
يذ جدول أعامل  شكر املدير العام عىل تقريره حول  تنفوشكر الوفد أيضا األمانة عىل الو�ئق اليت أعدهتا ل�ورة، وخص  ل

ية ية  .لتمنا بارلتمنوأشار الوفد إىل أن جدول أعامل ا عتأخذ يف � يات ُ هم يف مراعاة خصو نظمة كلك، مما أ يد ا ص عىل  مل سصع
ية عىل حنو مالمئ نا ب�ان ا ما ل نة يف  .ل متدهتا ا شاريع اليت ا ية القامئة عىل ا للجوأعرب الوفد عن ارياحه أيضا  مل للمهنج عت

ش19 مما مسح ع
د 2009 أبريل رشوعا  ي  يات م تو صمل ا بالغ عددهال وقال الوفد إنه يريد أن يعرف آراء املدير العام  .45 لا
هاÊا األخرى بو اhصصة  نفذها األمانة يف وقت معني دون إثقال اكهل موارد الو شاريع اليت ميكن أن  ملخبصوص عدد ا ي ت  .مل

تابعة الرضوري شاريع جديدة وا بين  ملورأى الوفد أنه جيب إقامة توازن بني  م يات شاريع القامئة حا لة  وقال إن القدرة عىل  .للم
يذها شاريع نفذت لفعل أو جاري  ية اليت مت حتديدها يف عدة  تابعة اكنت حقا من نقاط الضعف الر تنفا م سـ تفت الوفد  .ئيمل لوا
نظامت بو أو  ئات أخرى �بعة للو نة معل  سابقة وقال إهنا تطرقت إىل رضورة أال تكرر ا مإىل ا3ورة ا ي ي للج ل دوية أخرى، هل

تحدةلاعنية ملاخرى األهيئات لامبا فهيا  تطلب من ا3ول  .ملتابعة لألمم ا توالها  نة أن  بلت ا يوقال إن جحم األعامل اليت  ت للج ق
ية املطروحة ية وا ناألعضاء أن تعمل بأقىص قدر ممكن من الكفاءة وأن تركز عىل القضاU املوضو وذكر الوفد أن �حتاد  .لفع

ية �عرتاف األورويب ودو ية وأقر بأ نون �قرتاح اðي تقدم به وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا مه� األعضاء  من تمث لي
ية ية الفكرية وا تعلقة  سائل ا شة ا نا بو  تدى الرييس يف الو نة عىل أهنا ا من مل مل ق مل ي ن لتللج مللك ئ  رأى الوفد أن ا3ور األمه ولكن .مل

شة قضاU ا نا مللنة هو  قم ية، للج لتمنية الفكرية وا يؤدي إىل ومن مثك ند جديد إىل جدول األعامل هبذا الصدد  سـ فإن إضافة  ب
ية ية الفكرية وا شة قضاU أخرى غري ا نا شلكت  نة  يوj أيضا أن ا نة و نوان ا منتكرار  ق مل ت للج سـ للج لتع وقال الوفد إنه  .مللك

نود حمددة إىل جدول األعامل ختأن تضاف أكرث اÅدي منسـيكون  ية الفكرية ب  للملكص قضاU فردية حتت اإلطار العام 
سب اللزوم ية  حوا ثالثة اليت وردت يف مسـتعدونومن مث فإن �حتاد األورويب ودو� األعضاء  .لتمن شة املوضوعات ا نا ل  ق مل

ند دامئ إضايف إىل جدول األعامCDIP/6/12 ثالويقة نة ولكهنم ال يوافقون عىل إدراج  سابقة  ب يف ا3ورة ا للج وأخريا ذكر  .لل
مثر وفعال تطلعون إىل تعاون  مالوفد أن �حتاد األورويب ودو� األعضاء   .ي
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بري  .27 هاÊا ا تاز وإ ية عىل معل األمانة ا يق جدول أعامل ا بة  تان املدير العام وفريقه يف  لكوشكر وفد  س ملم من سـ شع لتسـ ن تك
ية يذ جدول أعامل ا نة و منيف معل ا لتللج يد .تنف يوية ولبيان هيوأعرب الوفد عن تأ يةبيان سـ اÅموعة اآل  .لتمنمجموعة جدول أعامل ا

هدف األسايس  ها ا ية بو ية اðي يريم إىل تعزيز ا شأن ا بو  تأصل جبدول أعامل الو تان 3هيا اه
م  لوقال إن  صف منم من ب ي تسـ لت ل ك
ية الفكرية العاملي مللكنظام ا نظامل ياجاتل، وهو ا ية � تع ملرونة يف  ت اðي  ب حمت تل يةي توUت ا تالف  من عىل ا لتسـ م ترب  .خ عوا

ية و نا ب�ان ا ساعد ا بغي أن  يوم، ولكن  ية الفكرية رضوري يف عامل ا مأن نظام ا ن لمللك ل ي ي ب�ان األقل منوال ، وال يعوق تقدÊا لا
ها أسرية لالع
د عىل ب�ان العا تقدم إىل األبدملجيعلو تانهتاج أسلوب فعالوقال إن من الرضوري  .مل ا بل سـ يف ا لسـطالع ا

ية الفكرية من  مللكوالطرق اليت من شأهنا أن متكن ا يةّ بة مع Êمة ا نا هاÊا الاكمل ليك تكون  منيق إ سـ لتت م س شمل  .حتق يوهذا 
ية الفكرية  هم نظام ا مللكرضورة ضامن أن  نحويس يةلعىل ا 
تصادية و�ج ية � يق ا ع املالمئ يف  قمن نة،  .لتحتق للجويف إطار ا

شاريع، أعرب الوفد عن ت يده الاكمل للهنج القامئ عىل ا ملأ يةخاصةي شاريع املوا يع الهنج القامئ عىل ا وقال إنه يؤمن بأن هذه  .ضمل
تاجئ ملموسة يف هذا  يق  يات يف العديد من اÅاالت وأعرب عن تطلعه إىل  تو يذ ا ية متزيت مبعدل أرسع يف  نا ص ل حتقملهنج تنف

تقدم اللكي احمل .الصدد رشوعات لوأطرى الوفد عىل ا يقات حمددة حول ا يديل  شاريع القامئة وقال إنه  تعلق   ôملرز ف تعل سـ مل بي
نود جدول األعامل  تعلقةبيف إطار  تعلق لكفاءة  .ملا باب  رشوعات أل ية القامئة عىل ا بين ا توإذ أعرب عن تقديره  سـ ململهنج تل
تداخل،  تكرار وا نب ا لو ل نأشار إىلوجت ية املذكورة جاء  بين ا ب أن  ملهنج تقرتح اء عىل ت ية أنه  سـفر هذه ض ية  شطة إضا لأ ف ن

يات تو صا ناك لفعل  .ل ية، حىت إذا اكن  بة ألي تو شطة جديدة  رشوعات أو أ هوقال إنه من املمكن اقرتاح  ص سـ لنن م
يذ يد ا نفرشوع  تق ية .لم متدهتا  .ملهنجوأردف قائال إن هذا جزء أسايس من هذه ا يق اليت ا ية ا تفت الوفد إىل آ عوا سـ ل لتنل

تعلقة 2010عية العامة يف عام مجلا ناول الزتاماته ا ية اليت  ية األخرى يف جدول أعامل ا ها بأهنا من األراكن الر مل وو ت من تسـ لتصف ئي
تقارير يمي وإعداد ا للرصد وا ية العامة . لتق بو ترسالن لفعل تقاريرهام  تان للو تان � ناك  هذا القرار،  للجمعوقال إنه وفقا  ي بع ي ئه هل

هاÊام  يةسحول إ يذ جدول أعامل ا لتمنيف  نه .تنف يايس و�بت قال لكو تفق عىل إجراء  ق إنه ال يزال عىل ا3ول األعضاء أن  ت
تقارير ية العامة .لإلرسال ا تقارير  تعني علهيا أن ترسل ا ية اليت  بو ا ئات الو للجمعوجيب أيضا أن تقرر من يه  ل ي ن ي ملعي وأكد  .ه

ية  يني آل ته من املؤيدين األ لالوفد،  صل شرتكبصف هم  ية الوصول إىل   Sسأ نة أن تعاجل هذه ا يق، أن عىل ا ما بغ مل للج فسـ كام  .لتن
شة القضاU أكد  نا تعلق  نة  ثالث من والية ا يذ الركن ا قأن  مب ي للج ل تعلقةتنف يةملا ية الفكرية وا لتمن  وأعرب الوفد يف هذا  .مللك

سأS يف جدول أعامل  ند دامئ حول هذه ا يده إلدراج  ملالصدد عن تأ ب ية ي سـQ اقرتحت مجموعة جدول أعامل ا نة  منا ح لتللج
نة سابقة  للجخالل ا3ورة ا يع أحصاب املصلحة يف  .ل يد مع  يد عىل الزتامه لعمل يدا  تأ ته  تان  تمت وفد  مجوا ب ك ل لكم كسـ خ

تلفة نظر ا تو¾ات وو¾ات ا سور بني ا بو وناء ا hالو ل ل جل ب تقاد  .ي بارة عن  جدول أعالقائل إنعواتفق الوفد مع � ية  عامل ا لتمن
ياجاهتا وأولوUهتا اخلاصة ها وا يع ا3ول وفقا ألهدا يد مهنا  بغي أن  ية  ترشاكة عا مج ي حمل فسـ تف  .تن

تاز للو�ئق .28 نأ وفد الرنوجي الريس وشكر األمانة عىل اإلعداد ا ملمو يان اðي أدىل به وفد  .ئه مس هنغارUلبوأيد الوفد ا 
بع وا�حتاد األورويب ودو�  شاريع اليت بدأت لعرشونلسـا يدة  تابعة ا يل حول ضامن القدرة عىل ا يد ما  تأ للم، وخص  جل مل ي قل

ند دامئ جديد إىل جدول األعامل  .لفعل سأS إضافة  تفت الوفد إىل  بوا م نة، وقال إن هذه ول شت يف آخر دورة  للجاليت نو ق
نة سأS تقع مضن نطاق والية ا للجا ناك حاجة إىل  ،مل يةمعاجلهوأشار أن  ية الفكرية وا لتمنة قضاU ا ولكن رأى أن أفضل  .مللك

نة يه إضافهتا إىل جدول األعامل عىل أساس خاص يهنا داخل ا  Uللجطريقة ملعاجلة قضا يضمن  .بع سـوقال الوفد إن ذ� 
يع املزمع طر(ا شات حول املوا نا يع ا3ول األعضاء  ضحتضري  ق للم فيد جدا اðي ملوشكر الوفد املدير العام عىل تقريره ا .مج

نةCDIP/7/2 ثورد يف الويقة سابعة  مثرة خالل ا3ورة ا ناءة و شات  نا شاركة يف  للج، وأعرب عن الزتامه  ل ب ق ممل  .م

سا  .29 نان ر بد ا سفري  تخاب ا تجديد ا يوشكر وفد املغرب املدير العام عىل ا3مع اðي قدمه وأعرب عن سعادته  حل ع ل ن ئب
ناع عىل إنه وقال .للجنة تاجئ سـيحقق ع�ج
 بأن قتا وشكر الوفد أيضا املدير العام عىل اه
مه  .قيادته حتت املرجوة لنا

هود اليت بذلهتا وجودة الو�ئق اليت أعدهتا نة، وشكر األمانة عىل لك ا شطة ا جلبأ للج يان اðي  .ن يده  بوأعرب الوفد عن تأ للي
ية ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يقأدلت به  يق ناسب وأضاف أن ا .لج ية هو األسلوب ا شاريع املوا مللهنج القامئ عىل ا يع ضمل

بل يدا جدا يف تقدمي قائال إوأردف  .للمسـتقلرمس الطريق  يه ا3ورة اكن  نظر  مفن تقرير املدير العام اðي قدمه ليك  ف ت
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تلخص يف ا ية اليت  سا نة ا يق أهداف ا توجهيات من أجل  تعلقة  يحات وطرح األفاكر ا تو تا ل للج ل مل ض مل تصادية حتق قية � لتمن
ية و نا ب�ان ا ية ل�ول األعضاء، خاصة ا 
مو�ج ل ل ب�ان األقل منواع نذ عام  .لا شاريع  شأت عدة  نة أ موقال إن ا م ن  .2007للج

سات يد املؤ ها عىل  شاريع اليت نفذت حىت اآلن ود سوأشار الوفد إىل ا صع تاجئ هذه  .جممل نوأشار الوفد أيضا إىل أن 
رشوعات لن تعلن  قا تني مل يح  . أو بعد انهتاهئا2013-2012لسـنبل انهتاء فرتة ا ية مباكن تو ضومع ذ�، رأى الوفد أن من األ مه

تني تا تني ا ها يف ا نة حىت �رخيه ميكن  نهتا ا شاريع اليت  يع ا يأن  ل ئ للج مل لمج لف ن يفت ية ) 1 :تصب تاكر وا شجع � شاريع اليت  مللكا ب ت مل
نوعة وتعممي ية؛ ملتالفكرية من خالل ا3راسات ا ندوات اإل ية الفكرية ونظمي احملافل وا مي املعلومات حول ا ل قلت شاريع ) 2مللك ملا

يةاليت هتدف إىل تقدمي  ساعدة ا نا ب�ان األقل منوالتقمل ية وا نا ب�ان ا ل وتكوين الكفاءات يف ا ل شاريع اليت  .مل ملوقال الوفد إن ا
ية  ية والقانوية حول ا بادل املعلومات ا مللكهتدف إىل  ن لعلم بتت بىنتطلالفكرية  رشية الرضورية وا ل الكفاءة ا ية لب ية  للملك ا لتحت

يذها ية يف  .لتنفالفكرية الالزمة  نا ب�ان ا نقص العديد من ا3ول األعضاء، خاصة ا موأضاف أنه لألسف هذا ما اكن  ل ل ي
ية وأيضا من ظاهرة جهرة األدمغة ية ا ياب ا يا، واليت اكنت تعاين أشد معاWة من  تأفر ب تحغ لل ن ناقش الحقا سيُ، وهو ما يق

يذها تطلب  .حسب جدول األعامل بات من دول أعضاء و نة اكنت عىل أساس  نهتا ا شاريع اليت  نفوقال الوفد إن ا تب طلت للج مل
ب�ان  بة ملعظم ا يقة اكنت مصدر قلق  لموظفني مؤهلني، وأردف أن هذه ا لنسـ  وذ� ألنه اليت تعد يف أشد احلاجة إلهياحلق

تنفتعذر علهيا  ياب اخلربةي بب  شاريع  غيذ ا بغي  .بسمل ية  شاريع احلا نة أنه مبجرد �نهتاء من ا ينومن مث طلب الوفد إىل ا ل مل للج
شاريع تقدمي  يةمتعزيز  ساعدة ا نا ب�ان  . وتكوين الكفاءاتلتقمل ته مجموعة ا رشوع اðي اقرت يده  لوأعرب الوفد عن تأ حي للم

تعاون فô بني ب�ان ية حول تعزيز ا لاألفر ية الفكرية يف يق تاكر وا يع �  Sية فعا شلك فعال آ نوب، وأضاف أنه  مللك ا ب شج ل ي لتجل
ية نا ب�ان ا ما ل نة .ل سابعة  ية خالل ا3ورة ا ناءة واإلجيا شاركة ا ته، أكد الوفد جمددا للريس الزتامه  تام  للجويف  ل ب ب مل للكم ئ  .خ

تخابه  .30 نأ وفد مرص الريس عىل جتديد ا نو يده � وأنوأعرب عنئه نة ي تأ هام اإلجيايب يف أعامل ا تعداد لإل للجه عىل ا سسـ
هامة ية و .لا تقرير اðي قدمه يف ا3ورة احلا لوشكر الوفد أيضا املدير العام عىل ا يةعىل ل لتمنيذ جدول أعامل ا وشكر أيضا  .تنف

تلف اللغات الر مية اليت بذلهتا يف إعداد الو�ئق ل�ورة وإ�حهتا  هود ا مساألمانة عىل ا مبخ لعظ وتطلع يف هذا  .ية قدر اإلماكنجل
توفرا هبذه اللغة يث مل يكن  نة،  يع الو�ئق للغة العرية خاصة تقرير آخر اج
ع  مالصدد إىل إعداد  ح للج ب وأعرب عن  .مج

ية ويان وفد الربازيل مس مجموعة جدو ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يان اðي أدىل به وفد  يده الاكمل  بتأ ل ب يقي يق ج ل لل
ية و نا ب�ان ا ية إلضافة إىل أولوUت ومصاحل ا مأعامل ا ل ل ب�ان األقل منوالتمن ياWتلا وقال إن ا3ول  .لب كام ورد يف هذه ا

نة، واليت انعقدت يف مارس  ثة ألول دورة  ثا نوية ا نة ðكرى ا سابعة  تفل خالل ا3ورة ا للجاألعضاء  ل ل سـ للج ل وقال . 2008لحت
ثالث اك نوات ا لإن هذه ا تحدUت يف الوقت ذاتهلسـ ئة إلجنازات وا لنت  يري اðي طرأ  .ملي لتغولعل أمه هذه اإلجنازات اكن ا
نظمة ليك يدار يق أهداف  هذا العململعىل معل ا ية و مية ا تحدة، يف دمع  نظمة األم، األمم ا حتق بطريقة تواكب معل ا من مل لتمل ق

ية ية  ية، خاصة األهداف اإلمنا ية العا منا ئ مل تمن للت ية، اكن وقا .ل نظمة مبعاجلة قضاU ا ي� اضطلعت ا منل الوفد يف هذا الصدد إنه  لتمل ب
 Sسأ ي�، من اجليل أن  منوي،  نظور  ية الفكرية من  ية ا ناول  تادوا  بعض ألهنم مل  مناك بعض الرتدد 3ى ا قض ت يع ل به م تمللك

نظم ا3وية وا نارص ا3امئة يف ا يقة، تت من ا ية الفكرية، يف ا لا ل لع حلق ية مللك مية إضا ها  ية  ها  ية وأن ر فلقو نح بط قم م لتمن
سب بعض،حو تقد ا يهتا كام ا ل ومل يقلل من خصو ع بريا  .ص ية، حققت الوفود تقدما  ثالث املا نوات ا كوأضاف أن خالل ا ض ل لسـ

متدة وذ� حتديدا ما اكن سريا يات ا تو يذ ا نة خبصوص وضع خطة معل  شق األول من والية ا تعلق   ôُف ملع ص ل للج ل جع لتنفي
شة تقرير املدير العام نا ناء  قأ شة ووضع تقارير عن  .مث نا يمي و ثل يف رصد و ثاين من الوالية  شق ا قوأردف الوفد قائال إن ا مت ل مل تق

هذا الغرض يقا  بو  تابعة للو تلفة ا ئات ا يق مع ا متدة، وا يات ا تو يع ا ليذ  حتق ينف ل h ي سـ ص ل همج لن لت ملع وقال يف هذا الصدد إن آخر  .ت
ية الع يقللجمعدورة  ية ا بو اكنت موفقة يف اع
د آ سـامة للو ل توصل بعد جانهباومىض يقول إن ا3ول األعضاء، من . لتني ت، مل 

ية، وأعرب عن أمU يف أن تصل ا3ول األعضاء إىل إجامع حول هذا األمر خالل ا3ورة  يذ هذه اآل لإىل إجامع خبصوص  تنف
ية نة حىت اآلن مل حترز أي تقدم  .لاحلا بحث للجوأضاف أن ا تعلق  ثالث من الوالية اðي  شق ا يذ ا بدء  تعلق   ôبف ي ل ل ب تنفي

 Uية الفكرية والقضا مللكية ا تعلقةقض ية العامةملا نة وكذ� القضاU اليت حتددها ا يه ا ية وفقا ملا وافقت  مجلع  للج عل وأشار  .لتمن
ية خال ته مجموعة جدول أعامل ا لتمنالوفد يف هذا الصدد إىل �قرتاح اðي قد يد ا3ول م تأ سادسة، واðي حظي  يل ا3ورة ا ب ل

ية ب�ان األفر يقاألعضاء، خاصة مجموعة ا شق  .ل يذ ا يع ا3ول األعضاء عىل دمع �قرتاح اðي يريم إىل  لوحث الوفد  تنفمج
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ثالث واألخري من الوالية  شلكاðيلا نة من أجUت  قرتاح وذكر الوفد يف هذا الصدد أنه اكن قد تقدم  . يف األساسللجت ا
ية، وأن هذا �قرتاح  ية الفكرية وا نوب حول ا تعاون فô بني ب�ان ا شأن ا منخالل ا3ورة األخرية  جل ل لتب ناء عىل مللك بجاء 

ته عنا يةق يات جدول أعامل ا يذ تو من بأن ا3ول األعضاء جيب أن تقود  لتص يقة  .تنف رشوع اكن يف ا حلقوقال الوفد إن اقرتاح ا مل
يا تو يذ ا صتعلق  ل ت نفي ية، وأنه يريم إىل تعظمي 32 و25 و19 و13 و11 و10 و1ت ب شأن ا بو  من من جدول أعامل الو ب لتي

ية و نا ب�ان ا بهتا ا ي; اخلربات اليت ا مومضاعفة الفائدة واملزاU املرجوة من  لس ل ب�ان األقل منواكتحص نني يف جمال لا لسـ عىل مر ا
ية ية الفكرية يف أغراض ا تخدام ا منا لتسـ تعلق أكرث ومىض يقول .مللك بار ألهنا  ت إن هذه اخلربات جيب أن تؤخذ يف � عت

ب�ان هذه ا منوية  ية وا 
تصادية و�ج لملعايري � لع بين هذا �قرتاح  .لتق ية  ب�ان األفر توأبدى الوفد تقديره Åموعة ا ليق ل
ته مع عدة مجموعات ومع األمانة نا رشوع اÅموعة بعد  ته  قشـوتقدميه يف ا3ورة  م  هذا هو أول  قائال إنوأردف الوفد .مبصف

ية، ومن مث أعرب عن أمU أن حيظى  نا ب�ان ا يقة من ا رشوع مقدم يف ا ية وأول  ب�ان األفر مرشوع تقدمه مجموعة ا حلق ليق ل مل م
ية و نا ب�ان ا نه  تحقق  ثرية اليت  بب الفوائد ا يع ا3ول األعضاء  يد  تأ رشوع  ما م ت لك لس لل س مج ي بب ب�ان األقل منوامل ر الوفد وذك .لا

نة خبطة  يعي، تقدمت ا يق العميل للهنج املوا للجأنه بعد ا ض متدةللتطب ية ا يات جدول أعامل ا يع تو ملعيذ  من ص لتمج واسرتسل  .تنف
بو وجدت  تابعة للو تلفة ا ئات ا يق مع ا تقارير  تلفة ووضع ا يات ا تو شة ا نا يمي ورصد و شطة  يقائال إن أ ل h ي سـ ل h ص ل ق هن لن لت م تق

ية حبجبانبلهذا الغرض،  ية الفكرية وا تعلقة  منث القضاU ا لتمل نفذها عكستوذكر الوفد أهنا والية شام;  .مللك هام اليت  ت معق ا مل
نظمة وفقا لقرارات ا3ول األعضاء يقي وإ الوفد قالو�ð،  .ملا هام بروح إحقنه حتدي  نفذ هذه ا ملن عىل ا3ول األعضاء أن  ت

ية اختلو من الرتدد أو  شأن قا شك  لتطا بل ب ية الفكريةبيق العميلل ناول قضاU ا منوي يف  نظور ا مللك  ت يفلتللم ، لتك وقدرته عىل ا
ية تحدUت اليت تواجه ا ية الفكرية يف عامل ميلء  منوجيب أن ترحب ملوقف اجلديد جتاه قضاU ا لتل   .مللك

يقات .31 بعض ا تعلوأدلت األمانة  يا إىل  .لب تا ياWهتا  بت إىل الوفود أن تقدم  بأوال،  ك ب يل إدرا¾ا يف تقرير طل لتسهاألمانة 
بارشة .ا3ورة ساء بعد انهتاء ا3ورة  بال هذا ا يقمي حفل ا نت أن املدير العام  يا، أ م� ملتق سـ عل وقالت إن بطاقات ا3عوة  .سـن

يل من أجل اطلبت األمانة أيضو .قد وضعت عىل ماكتب الوفود تب ا ها يف اخلارج 3ى  سجل أ سج إىل الوفود أن  لتت مك نفس
شاركنيإعدا شاركهتم يف  .ملد قامئة  ية خبصوص  يف أن يرسلوا مذكرات  ثات ا3امئة يف  ثيل ا بت األمانة إىل  مو ه ن بع مم شفطل ج ل

  .�ج
ع إذا اكنوا مل يرسلوها لفعل

نة .32 يادته  تخابه وأعرب عن ارياحه  نأ وفد بريو الريس عىل جتديد ا للجو ت ن لقه ئوأكد الوفد جمددا للريس الزتامه  .ئ
ساع نةمو هام الرا هدته يف إمتام ا تقد،قال إنهو .مل ية األخرى، أنيع  نا ب�ان ا ثل ا م  لم يق ل نة و يذ معل ا هم جدا  حتق من ا نف للجمل ت

تقرير الوارد يف  .نتاجئ Wحجة يف هذا الصدد نة وأعرب عن تقديره  سادسة  ية يف ا3ورة ا للوأشار الوفد إىل أنه شارك بفعا للج ل ل
تقدم احملرز عىل حنو واحضّبنيوقال إنه  CDIP/7/2ثالويقة  تور .ل ا نانه للمدير العام، ا3 كوأبدى الوفد يف هذا الصدد ا  مت

سس يات اغ نفرا تو يذ ا لري، اللزتامه  ص ل نفت هوده اليت ال تعرف اللكل من أجل متكني 45 بالغ عددهاب ية و جل جلدول أعامل ا لتمن
يع الو�ئق اليت قدمهتا يف لك دورةوشكر الوفد أيضا األمانة عىل .ا3ول األعضاء من امليض قدما نه رأى أنه .مج   ال يزال لكو

تكون قادرة، من  بو، ورأى أن ا3ول األعضاء  شطة الو يع جماالت أ يام به يف  تعني ا ثري من العمل اðي  سـناك ا ي ن مج ي لقه لك
ها يع أهدا يق  فخالل األمانة، عىل  يق اليت .مجحتق يات ا سـوأضاف الوفد أنه البد من تعزيز آ يذ جدول أعامل لتنل متكن  تنف  سـ

ته عىل حنو فعال تا ميه و ية و بعا ممن تقي يات  .لت تو يذ ا هام اليت ختص  يع ا مترار يف دفع  ته يف � صوأكد الوفد عىل ر ل مج نفب تمل سـ غ
توسط ها عىل املدى القصري أو ا يع أهدا يق  نة من  متكن ا تلفة إىل األمام ليك  ملا مج للج hف حتق متر ورأى  .ت هم أن  يسـأن من ا مل

تاكر جد يع � شاريع من أجل تعزيز القدرات و يع ا نة من األمانة فô خيص  ية يف تلقي ا3مع واملعونة ا بول أعامل ا شج مل مج ي تمن لمث تل
ية ية الفكرية كأداة  للتمنوتعزيز ا ميي  وشكر الوفد .مللك تب اإل ية وا يق جدول أعامل ا بة  شكر  قلاألمانة وخص  ملك من سـ شع لتل تن

ية والاك ية يف بريوتينألمرياك الال ب� من وضع جدول أعامل ا هم اðي اكن � لغ األثر يف متكني ا منرييب عىل د لتل وحث  .مع
شاريع عىل حنو فردي أو من  يذ من خالل تقدمي اقرتاحات ا ية ا ناء يف  هاÊم ا مترار إ ملاألعضاء اآلخرين عىل ا معل نفب لتس ل سـ

يذ و نة من  متكن ا ية ليك  تنفخالل اÅموعات اإل للج تمي ية وأكد جمددا  .اليهتاقل يذ جدول أعامل ا منوأعرب الوفد عن الزتامه  لتت نف ب
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بوع ناءة يف أعامل ذ� األ ته ا شار سـللريس دمعه و ب ك لم يع  .ئ يع ا3ول يف  يد  ية  ته قائال إنه يرى أن ا تمت  مجوا مج لعمل تفلكم سـخ
تحيل ملرونة مبا يكفي للوصول إىل إجام يع املوضوعاتلأحناء العامل، و�ð حث األعضاء عىل ا  .مجع حول 

ته رضورUن  .33 ته و تخابه وقال إن  نأ الريس عىل جتديد ا ب�ان األقل منوا  بال مس مجموعة ا نكوحتدث وفد  ئ حي حمك ن ه ل فن
نجاح تور .بإلهناء �ج
ع  تدح املدير العام، ا3 نة وا يده لعمل ا كوأعرب الوفد عن تأ للج سس مي غري، اللزتامه ا3امئ  نفرا

بوبدمع مصاحل ا3 ية  .يول األقل منوا من خالل أعامل ووظائف الو شطة يف جمال تطوير ا مللكوأشار الوفد أيضا إىل توسع األ ن
يل  هامة اليت تريم إىل  شاريع ا ب�ان األقل منوا وأعرب عن تقديره اخلاص إلطالق بعض ا هالفكرية يف ا مل تسل ب�ان نفاذل ل ا

يا وتكوين الكفاءات نولو جاألقل منوا إىل ا بو  .لتك ته الو تقدم املطرد اðي  شأن ا ب�ان األقل منوا اريا(ا  يوأبدت مجموعة ا ل ب ت حققل
ية شاريع املوا ية من خالل هنج ا ية عىل حنو أكرث فعا يات جدول أعامل ا يذ تو يعيف  مل ل من ضص لت ن .تنف ّبه هلكو نة ن  إذا أنهإىل للج ا

ية نصب األعني، خاصة احلاجات امللحة نا ب�ان ا بات ا موضعت  ل ل ية الفكرية، متطل ية قطاع ا ب�ان األقل منوا يف جمال  مللك  من تلل
ترب غري اكف تقدم احملرز  ٍفإن ا يع ب;  .ل نوات ا لوقال إنه جيب اختاذ تدابري دمع ملموسة يف ا ملقسـ يةتكوين الكفاءات ل  .سسـاملؤ

تحدUت ونقاط الضعف ا من الرضوري جتورأى الوفد أن يط يف موا¾ة ا لاوز الهنج الريك ا لل سـ ب�ان األقل منوا بك لية يف ا هيلك
ب�ان ية الفكرية هبذه ا يفة  ية ا ية ا سني ا لية  لضع ت ب حت للملكبغ تحن ية يعد من  .لل نولو جوأشار الوفد إىل أن الوصول إىل املعرفة ا لتك

تاكر واإلبداع املعريف ية لال بالعوامل الر ناعة امل .ئيسـ تغرية وأن  يعة  يا لطاملا اكنت ذات  نولو صوأضاف أن ا مب ج طتك عرفة برزت ل
يد العاملي لصعرسعة عىل أهنا قطاع أسايس عىل ا ية  .ب ية  شاء  ية الفكرية مربط ارباطا ويقا بإ توقال إن تطوير ا ب ن ث ت حتت ن مللك

تخلفة عن الركب يف هذا األمر ب�ان األقل منوا  مللمعرفة واملعلومات، وأضاف أن ا شور  .ل تطرد قائال إن آخر  نوا مسـ
تاد  هر أن من بني بشأنمؤمترات نظمهتا  أحداث ثالثة حولنكلألو ب�ان األقل منوا أ ظ ا يا 3ل سج; عا مل ماليني براءة اخرتاع  م

سعة 32، فقط 2008 إىل 1989خالل الفرتة من  نوات امخلس األخرية، فقط  ب�ان األقل منوا وخالل ا ت مهنا جاءت من ا سـ لل
ب�ان األقل منوا سج; جاءت من ا يون براءة  لبراءات من أصل  م ثلورأى الوفد يف هذا الصدد أن .مل متع ا3ويل مي من  Å ربع ا

تحق أكرث وأفضل% 12و ساكن العاملي  سـمن تعداد ا تطوير اللكي ورأى الوفد .يل بت دورا هاما يف ا ية الفكرية  ل أن ا لع مللك
ب�ان األقل منوا  بين عىل املعرفة، وأن ا تصاد ا للال مل ية إىل حتتاجق ساعدة ا نا ية إلضافة إىل املزيد من الرتكزي ل واملوارد املالتقمل

ية 
ية و�ج نولو تصادية وا ية � توازن من أجل ا تني و ية فكرية  شاء نظام  ععىل إ من جن تك ق م م لملك تعلق وقال الوفد .لت  ôي ف
يةكوين الكفاءات وبت ساعدة ا نا متد يف يويو لب�ان األقل منوا اإلعالن الوزاري اخلاص  أنلتقمل ل وا شأن ق2009ملع ضاU ب 

ندوق  شاء  يذ اإلعالن وإ نوي عن  ب�ان األقل منوا، ويه تقدمي تقرير  يد مهنا ا يات Êمة  توى عىل تو بو قد ا صالو ن سـ ل ص نفي تف تح
تwين  لا ب�ان األقل منوالب�ان األقل منواس تقلني خاصني  ية  تحداث برWمج ومزيا ل وا سـ ن بت اÅموعة إىل األمانة أن  .مسـ طلو

مترار  متؤكد جمددا ا يذ اإلعالن مع إعطاء األولوية �ðسـ ب�ان األقل منوا 3هيا نقاط ضعف  .تنفشاركهتا يف  لوقال الوفد إن ا
رشية سات واملوارد ا تصاد واملؤ لبيف � س ت .ق ية حمدودة وال تزال تعاين من عوائق نوإن قدراهتا اإل وأضاف أن هذا  .نيويةبجا

ية ا س; من األزمات العا بب  ملالوضع تفامق  مل سل تصادية وأزمة الغذاء والطاقة وحتدUت تغري بس ية و� ثل األزمة املا قتعددة  لم
ناخ ية  .ملا مية  يد من القدرات ا ية ليك  تاج إىل املعونة العا ب�ان األقل منوا  للملكوقال الوفد يف هذا الصدد إن ا لعظتف تسـ مل حت ل

ثقايف ا بري ا يدية وا تعلق ملعارف ا  ôتقلالفكرية خاصة ف ل تع تقل لي ل يةل يولوz من أجل ا نوع ا منيدي وا ب لتت ل وذكر الوفد إنه ملزتم  .ل
يدية ية واملعارف ا ئة عن املوارد ا نا نافع ا نصف  تقامس العادل وا به وأنه يؤيد ا تقلتطوير هذه املوارد خلدمة  ي شـ ل للم مل ل شع لب  .نجل

شفوا دامئا عن ب� ا تخدمون أن  تخدام هذه املوارد، جيب عىل ا ناء ا يكورأى أنه أ سـ سـ ية،  .ملنشأملث ية ا نا لعملو�ð من ا حل
ه تفقوا  شأ وجيب أن  بقة من ب� ا تخدمني احلصول عىل موافقة  معتعني عىل ا يي ن سـ سـ ملس م نافع، وإال امل بات تقامس ا مل عىل تر يت

ية تدابري وا3راية ا ياب ا بديد يف  نتعرض الرتاث الغين إىل خطر ا ل غ ت لفس ل ه .ي سلط الضوء عىل ا جلوقال الوفد إنه يود أن  ود ي
يه ثقايف الغين واحلفاظ  تصادية وحامية الرتاث ا ية � تعزيز ا علاجلادة املطلوبة  ل من قل ته  .لت بادرات محلا يوقال إنه البد من وجود  م

توسـمي ثل ا ية الفكرية، وذ� يف جماالت  لمن خالل قوانني ا م ب�ان األقل منوا ليك تليب  .مللك ساعدة ا بو عىل  لمث حث الو م ي
ياجاهتا، وهو ما  مثني يف تكوين الرثوات حتا تخدام هذا املورد احمليل ا يات شام; ال ساعدهتا يف وضع اسرتا ليعين  سـ يج تم
تاكر يف و� تو بوا ظ بول برتيا يف مؤمتر األمم  .ل بوع يف إ متع خالل أ ته، ذكر الوفد أن ا3ول األعضاء  تام  كويف  ن سـ سطلكم سـتج خ

ب�ان األقل منوا شأن ا تحدة ا3ويل الرابع  لا ب نعقد مرة وقال  .مل ب�ان األقل منوا ألنه  بة  ية  يإن هذا �ج
ع شديد األ لل سـ لنمه
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ب�ان األقل منوا ية وتطلعات ا لواحدة يف العقد، وأن هذا احلدث خمصص حرصا  يذ برWمج قال إنهو .لتمن يمي و نف عىل أساس  تتق
تصادي، جيب عىل مؤمتر األ نظر إىل تطور الوضع �ج
عي و� سل و قمعل برو ل ب�ان ك شأن ا تحدة ا3ويل الرابع  لمم ا ب مل

تاجئ للعقد  تطلع إىل األمام وقامئ عىل ا تدامة من أجل وضع برWمج  ية ومشوال وا بىن هنجا أكرث اسرتا ناألقل منوا أن  ي سـ ليج ت يت
بووقال إن .القادم بو قد حددت بعض  .حاسام يف هذا الصدد يعد ي دور الو شطة يوأعرب الوفد عن رسوره مبعرفة أن الو ناأل

هارات  ية ا ياسات والقواعد واملعايري وحىت  ب�ان األقل منوا، واليت ترتاوح من وضع ا ملاhصصة  من سـ تلل يةل يد لتقنا تشي من أجل 
يدية نة املعارف ا تاكر وتوسـمي وتويق ر يا و� نولو شاء مراكز دمع ا ية وإ ية املعر ية ا تقلا مق ث ب ن ت لب تح جل تك ف لن وأضاف أنه إذا نفذت  .ل

شط هال فذ� نهذه األ ية  بح الوصول إىل املعلومات حول ا ية وإذا أ هم يف سد الفجوة املعر ية فإهنا  سة بفعا ف منس ص لتل ست
ب�ان األقل منوا بضائع وخدمات ا باع هنج إبداعي يف الرتوجي  ليحث عىل إ ل ت  .سـ

نة .34 يادته  نجاح يف  تخابه ومتىن � ا نأ وفد ُعامن الريس عىل جتديد ا للجو ل ن قه يان اðي أدىل وأعرب الوفد عن  .ئ يده  بتأ للي
ية ته اإل تحدث مس مجمو يان ا ية إلضافة إىل  ميبه وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ع مل ب قلمن تب  .لت شكر  للمككام توجه  ل

تجابة ملطالب ا3ول األعضاء شامل للمدير العام اðي جاء ا تقرير ا سـا3ويل عىل الو�ئق اليت قدÊا و رحب  ل وفد وأوىل ال .ل
ية، كام رحب خلطوات  شطة ا يمي أ بو 3مع رصد و تاجئ اخلاص لو رشوع تعزيز إطار اإلدارة القامئة عىل ا برية  ية  منأ ن ي ن ك لتمه تق ل مل

رشوع يذ هذا ا تخذة  ملا نفت ل شطة اليت  .مل سني جودة الربامج واأل ية مباكن تطوير املعلومات وتعزيزها و نوقال إن من األ حت مه
بو يف جما تعاون الفينيتقدÊا الو يمي  .لل ا ية  ية  نا ياW عىل ا3ول ا تب ا3ويل وزع مؤخرا ا تقوذكر أيضا أن ا م ب بغملك ل ساعدة سـت ملا

ية يةلتقنا بو فô خيص ا من اليت تقدÊا الو تحدUت اليت  .لتي لوأعرب الوفد يف هذا الصدد عن قلقه خبصوص الصعوت وا
ته  يث ¾وا يان  ته عىل � ناء إجا حأ تب ب شورا لعرية، نه مل يكإسـث بن  بة إىل تراجع ذ�أدىومن بل معظم نسـ  شاركة من  ق ا مل

ته تقصاء رمغ أ ب�ان العرية يف هذا � يا سـ ب ية اختاذ إجراءات لزUدة  .مهل بة عىل أ نا مهوقال الوفد إنه أكد يف أكرث من  سـ م
ب�ان ا يع ا3ول األعضاء مبا يف ذ� ا ية اللغوية ومتكني  لا مج ية واألقل منولتغط منا شاركةل هاماتملا من ا ناء وضع س بإ ية أ ث إ قلمي

يذها ياسات و تنفا سقط بعامن يف  .لسـ ية يف  يق جدول أعامل ا بة  ُوإذ أشار الوفد إىل حلقة العمل اليت نظمهتا  م من سـ لتشع تن
يةو، 2011 مارس 22و 21 ية الفكرية يف خطط ا ية إدراج ا منشدد عىل أ لتمه يات .مللك نت عدة تو صوأوحض أن حلقة العمل   تب

ية  بو  سارات اليت تصدرها الو ياWت و� ية، خاصة � تعلقة جبدول أعامل ا ها اع
د اللغة العرية يف األمور ا بغأ ي تف ت من مل سـب بسـ لتمه
تعلقة  ب�ان العرية يف الربامج ا شاركة ا ملسني  ب ل م يةحت نساعدة ا شاء . لتقمل نوأشار الوفد يف هذا الصدد إىل ا3مع الرضوري إل

ية ية  للملكأاكد تعظمي مي  Sبذو هود ا يعزز من ا ية ألن ذ�  رشوع جدول أعامل ا نطقة العرية كجزء من  ل الفكرية يف ا مل سـ من ب جلمل لت م
نطقة العرية ية يف ا ية الفكرية بصفهتا أداة  بنافع ا مل للتمن مللك هذ .م يقا  لوقال إنه  نة عامن حتق وضع حنو سلطه الغاية، سعت حكومة 

ية ال ية يف جمال ا ية قو مللكاسرتا م يد تيج ية الفكرية عىل ا تخدام ا يمي ا لصعفكرية، واختذت خطواهتا األوىل يف رصد و مللكسـ تق
ية شام; ليك ت .الوطين بو يف إعداد وتطوير اسرتا ُوتطلع الوفد إىل دمع الو يج ب�تي ية اخلاصة  ياسات ا لدرج يف  من  .لتسـ

ناءة  ية وأكد عىل دمعه بواسرتسل الوفد قائال إنه حيث ا3ول األعضاء عىل تقدمي اقرتاحات  يذ جدول أعامل ا منساعد يف  لتت تنف
ية الفكرية نوب حول ا تعاون فô بني ب�ان ا تعزيز ا ية  ب�ان األفر مللكرشوع اðي تقدمت به مجموعة ا جليق ل ل ل تاما، أعرب  .للم خو

شود بني ا تحقق اإلجامع ا تاجئ املرجوة وأن  سابعة ا شطة ا3ورة ا نالوفد عن أمU أن حتقق أ ي ن ل ملن   .3ول األعضاءل

ناءة  .35 شات ا نا هل إجراء ا تخابه، ورأى أن ذ�  ية الريس عىل جتديد ا هورية إيران اإلسال نأ وفد  بو ق مل ن له سس ئ م يمج
هامة املدرجة يف جدول األعامل تقرير القمي للمدير العام  .لحول القضاU ا يدللوأعرب الوفد عن تقديره  سس لسـا غري  نفرا

ب�ان  .وشكر األمانة عىل إعداد الو�ئق ند ووفد الربازيل مس مجموعة ا يانني ال*ين أدىل هبام لك من وفد ا لوأيد الوفد ا ه لب ل
توايل ية عىل ا يوية ومجموعة جدول أعامل ا لاآل من بين .لتسـ ية توقال الوفد إن  يق لآ يمي الرصد وإجراءات لتنسـا  وإعداد لتقوا

نظمة بريا  تقارير اكن إجنازا  للما ك نه أشار إىل أن ا .ل لو يدة لك ته بعض الصعوت وذكر أنه األداة الو حيذ الفعيل لآلية وا ¾نف ل ت
بو يد الو ية عىل  يمي تعممي جدول أعامل ا بل األعضاء  ياملو¾ة من  صع لتمن تق هل ا3ول األعضاء  .لق تسوأعرب الوفد عن أمU أن 
ية ية وا ية  نة ا يات العامة وا تقارير من اللجان إىل ا مللكتقدمي ا من ن للج مجلع لتل ية كام جيب ُوقال إنه إذا ن . الفكريةملع لفذت هذه اآل

تلفة واختاذ إجراءات مركزة  نب تكرار األعامل يف اللجان ا تفادة و يق � نظمة وا3ول األعضاء عىل  ساعد ا hفإهنا  جت سـ مل حتقت س
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تاجئ يع وعىل ذ�، حث الوفد ا3ول األعضاء عىل �تفاق عىل إجراء دامئ و�بت إلرسال .لنوقامئة عىل ا تقارير من  مج ا ل
ية الفكرية ية وا ية  نة ا ية العامة وا بو إىل ا تابعة للو ية ا مللكاللجان ا من ن للج مجلع ي ل لتن ملع تقارير  .ملع لوأشار أيضا إىل أن إرسال ا

بو، تابعة للو يات ملموسة للجان ا بغي أن تكون فعاS وأن تؤدي إىل تو ية طوي; األجل، واليت  بداية فقط  يثل ا ل ص ي لعمل ل ّمي ن  سـ
ية بوضع القواعد واملعايري يق من  .ملعنخاصة اللجان ا ية ا متكن عرب آ ية الفكرية  ية وا ية  نة ا سـوأضاف أن ا ل من ن نللج لتملع ست مللك لت

يع اللجان ية وضع القواعد واملعايري يف  مجرصد  بحث قواعد ومعايري اللجان األخرى عرب هنج  .معل تفرغ  نة  تايل فإن ا لو س للج تل
ية واألقل منوامتوازن وشامل جتاه  نا ب�ان ا ب�ان، خاصة ا يع ا ية  شواغل اإلمنا تعاجل ا موضع القواعد واملعايري، و ل ل ل مجل ئ ل ويف  .سـ

نظمة شطة وضع القواعد واملعايري داخل ا نة أن تلعب دورا هاما يف قلب أ ملهذا الصدد، ميكن  ن يجة  .للج نتورأى الوفد أن 
ية الفكرية ليك نشاط وضع القواعد واملعايري يف اللجان األخرى جي ية وا ية  نة ا شأنه إىل ا تقارير  مللكب أن ترسل ا من ن للج ب لتل ملع ُ

ية  تو سلمي  يذ ا صتدرسه يف ضوء ا لل ل بغي 22لتنف شأن وضع القواعد واملعايري أن تكون "ين اليت أشارت إىل أنه  بو  شطة الو بأل ي ن
تحدة، مبا  نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا ملدامعة لألهداف اإلمنا مل يةمئ ومىض يقول إن  ".لففهيا األهداف الواردة يف إعالن األ

ية اليت  ية الفكرية وا ية ا شة  نا برية من القضاU، ومهنا  نة تغطي مجموعة  ية العامة  منالوالية اليت أWطهتا ا قض ق ك للج لتمجلع مللك م
شاريع يار هنج قامئ عىل ا نة عرب ا يل ا نذ  با  مليت جا ت للج ن خحن شكت م ّ راج هذا اجلزء من الوالية قد يكون وأضاف الوفد أن إد .ُ

رشوع و يذ ا ملممكال  نفت يةل ساعدة ا نا بغي أال هيمل بعد ذ�لتقمل  �ðو ،ُ ية الفكرية . ين نة حول ا شة ا نا مللكوأضاف أن  للجم ق
ثال ال يل ا ية، عىل  ية الفكرية ذات املضامني اإلمنا ية مالمئة من قضاU ا بق عىل أي  ية ميكن أن  ملوا س ئ قض نط بمن مللك ت  احلرص لت

ية الفكرية خاصة ضامن الوصول إىل املعرفة مع  ية يف نظام ا تحدUت احلا ية موا¾ة ا ية  ية  مللكدمع القواعد واملعايري املرا ل ل بغ من للتع
ية الفكرية ية ألحصاب حقوق ا رش مللكاحلفاظ عىل املصاحل ا ع شاريع وشدد عىل أن  .ل ية الهنج القامئ عىل ا ملوأقر الوفد بأ مه

نة للجشاريع ا ياجاهتا م ية اخلاصة هبا وفقا ال ية الفكرية الو ياسات ا ية عىل وضع  نا ب�ان ا ساعدة ا ت جيب أن تصمم  ن سـ ل ل حمل ط مللك م
نا تلفة  بو ا ئات الو ية يف جماالت و شامل هو فقط ما جيعل تعممي ا باهتا، ورأى أن الهنج ا ممكو h ي ي من ل هتطل لت تمت الوفد  .م خوا

تاجئ ا3ر نظر إىل  نته قائال إنه  ل تعلقة لكم ية ا ثا ية الفكرية إىل املرح; ا ية وا ية  نة ا تقل ا ملاسات، حان الوقت  ن ل من ن للج مللكت لتن ملع ل
بة نا ية الفكرية من خالل تصممي ا3الئل والصكوك ا تص;  تحدUت ا سـبوضع القواعد واملعايري ووضع حلول ملموسة  مل مل  . مللكلل

تخابه وأعرب ع .36 ند الريس عىل جتديد ا نأ وفد � نو يل يادتهئه ته يف  قن  وشكر الوفد أيضا املدير العام عىل تقريره . ثق
ية يذ جدول أعامل ا شامل حول  منا لتل يوية، وأضاف أنه  .تنف ند مس اÅموعة األ يان وفد ا سـوأيد الوفد يف هذا الصدد  ه لب
نة يد ا تقدم احملرز عىل  للجرسور  صع ل هد الوفد مبا ورد يف تقرير املدير العام من أن  .م شاريع خاصة جبدول ستشوا معدة 

ـي يف  ية  تنهتأعامل ا سـمن ندرج 27، وقال إن الفقرة 2012لت رشوعات  تاجئ هذه ا شري إىل أن  تقرير  ست من ا ن ت شطة ملل نيف األ
بو، و ية للو يا تابعةأملسـتقبل شاريع ا بو، وأخرى من خالل  شطة العادية للو نفذ من خالل األ تابعة  شطة ا ملن بعض أ م ي ن س مل  .تن

ية اليت وطلب الوفد إىل شاريع جدول أعامل ا تابعة بعض  يف ميكن ل�ول األعضاء  يح  من املدير العام تو م ك لتض  يف سـتكمتلم
بوإطار ية للو شطة ا ي األ بل متةقال إنو .ملسـتقن ند  � Ê ثاليل يل ا مل عىل  تخدمني يف بس سات وا رشوع تعزيز قدرات املؤ سـ  ملس مب

يد الوطين ودون ية الفكرية عىل لك من ا لصعجمال ا ميي وبرامج تدريب املدربني يف جمال اإلدارة الفعاS مللك ميي واإل قل اإل قل
تة ب�ان رائدة توسطة يف  رشاكت الصغرية وا ية الفكرية يف ا سـألصول ا مل ل ب� رائد  .مللك رشوع  هذا ا كوقال الوفد إنه انضم  مل ل

تدريب تاجئ ا لواآلن يريد أن يعرف  رشملشاركان إماكية يسـتفرس عنوأضاف أنه يود أن  .ن ية من ا ثا ملة يف املرح; ا ن يث ل حوع 
رشوع قد بدأ لفعل إ ب�ان الرائدةوجيريملن ا يذه يف ا ل  شاريع جدول  .تنف شاركني يف أحد  موأشار الوفد أيضا إىل أنه من ا مل

ب�ان ا ية وا نا ب�ان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا رشوع حول ا ية، وهو  لأعامل ا ل ل ل ن ممن ململلك م ألقل منوا، لت
رشوع حىت اآلن يذ ا تقدم احملرز يف  رسور  ملو�ð فإنه  ت نفم نه  .ل يا، و يدا واسرتا رشوع مل يكن فقط  لكوقال إن ا تيجمف مل

يق أقىص  ية من أجل ضامن  شاريع جدول أعامل ا شطهتا اخلاصة ليك تكون ممك;  تحداث أ ند أيضا عىل ا حتقجشع � من مل ن سـ لتيل
ش متعات ا نة  ملفائدة  للمج يةممك رشوع جدول أعامل ا نة  يجة  مناركة وأفضل  لتن مل ممك ند  .ت ييل نفذته � شاط  يلوأضاف أن أول  تمك ن

ساعدة  متعات، واðي يريم إىل  يدوية  شأن احلرف ا تجات وتعزيز املعارف  رشوع حول تصممي ا بارة عن  ماكن  ل ب ن Åع مل م
سالل تجات ا سني تصممي  لالقرويني يف  ن بار .محت ثاين  شاط ا عواكن ا ل رشوع حول تكوين الكفاءات يف نقل املعارف لن مة عن 

تجات  تاج وتصممي ا ية إ ئة يف  هوم مراعاة ا ئة، واðي يريم إىل دمج  تصممي املراعي  تجات ذات ا نحول ا ن معل ب ب ل ملن ل لل يمل مف ي
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تجات احلرير املطرز سوجة يدوU و ية ا نا ن من مل ية غزو ا. لقط هو يركز عىل  ثالث  ييل ا شاط ا نأما ا ل تمك ملن يفل كف ية ل حمللتجات ا
ية ية تعديل  .مللألسواق العا تفادة من خربهتم يف  ناحجني و� تعانة ملصممني املغرتبني ا رشوع � تضمن ا يفيث  كح سـمل ل سـ ي

ية ليك تليب الطلب العاملي اجلديد تكرات ا يدية وا تجات ا حمللا ب تقل ملن ل شطة  .مل ساعد هذه األ ند عن أمU أن  نوأعرب وفد � ت يل
ثالثة ية ا لا نجاحلتمكيل ها  تارة وضامن تو تجات ا سويق  تصممي وا سني نواj ا ب يف  h ن ت ل سـميحت للم متل  .ل يكوقال الوفد إنه حني 

يل شاطرة خرباته مبزيد من ا رسورا  يكون  بو، فإنه  تجات اخلاص لو رشوع توسـمي ا تفصيذ  مب سـ ي لن ممل م وأخريا، شكر الوفد  .نفت
ند  تعاوهنام مع � ية،  يلاألمانة، خاصة قطاع ا ل ية لتمن رشوع ا مثر واملريض  يذ ا بذل قصارى ¾ده لضامن ا هد  مللكو نف ملتع ملت ل ب

تجات   .ملنالفكرية وتوسـمي ا

نة من  .37 متكن ا ها  مية اليت من خال يادته ا ته يف  تخابه وأعرب عن  يا الريس عىل جتديد ا نأ وفد إندو للجو ن سـ ته سحلك ل ق ثق ئ ني
يد الطريق حنو تعممي جد يذ واليهتا و تقدم يف  هإحراز ا متل بونفت شطة الو يع نواj أ ية يف  يول أعامل ا ن مج وشكر الوفد أيضا  .لتمن

ية، الوارد يف الويقة يذ جدول أعامل ا ثاملدير العام عىل إعداد تقريره حول  لتمن ، وذكر أنه �ين تقرير للمدير CDIP/7/2 تنف
سمرب ناير إىل د يالعام عن الفرتة من  يده . 2010 ي بوأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تأ ند مس للي لهيان اðي أدىل به وفد ا

ية يوية ويان وفد الربازيل مس مجموعة جدول ألعامل ا مناÅموعة األ ب ية الفكرية معرتف هبا  .لتسـ مللكوأردف الوفد قائال إن ا
ية وإن ا3ول األعضاء قد لكف ب�ان من أجل ا تطوير يف العديد من ا يا كواحدة من األدوات العديدة  منحا ل لل حامية  بدمع تلتل

نظامت ا3وية األخرى تعاون مع ا تعاون فô بني ا3ول وأيضا  ية الفكرية من خالل ا لحقوق ا مل ل ل وتطلع الوفد يف هذا  .مللك
شارك يات املالصدد إىل ا تو يذ ا هام يف  لة واإل ص ل نف ية45 بالغ عددهاتس شأن ا بو  من بصفهتا جوهر جدول أعامل الو ب واسرتسل  .لتي

ية اðي للالوفد قائال إن معل ا يا مع جدول أعامل ا 
سيُنة ظل م من شـ ية لتج شاء آ ية عن طريق إ لنفذ عىل حنو أكرث فعا ن ل
يق ية راخسة،  .لتنسـا يق  ية الفكرية يف  ية ا منوأكد الوفد عىل أ تمه حتق شطة وأشار إىل احلاجةمللك يع أ ية يف  ن إىل دمج ا مج لتمن

بو رشع يف .يالو تعداده أن  يا ا يومن مث أبدى وفد إندو سـ يد مع ا3ول األعضاء نيسـ يجي يدا  هدف �سرتا يق هذا ا ب  ت ل حتق
هامة يق ا ية ا بو من خالل آ لاألخرى يف الو سـ ل ية8وأشار الوفد إىل الفقرة . لتني نت أن آ ل من تقرير املدير العام واليت   بي

يق يمي الرصد وإجراءات لتنسـا بارات  وإعداد لتقوا ية لضامن تعممي ا ية إضا بارة عن آ تقارير  تا ل ع عل بوف ية يف معل الو يا  .لتمن
متكن ا3ول األعضاء  ية لن  بو وبدون هذه اآل ترب جوهر معل الو ية ولكهنا  ست يف الواقع جمرد أداة إضا توأضاف أهنا  ل ي تع في ل

ية يذ جدول أعامل ا لتمنمن ضامن جناح  نة .تنف تدرك قائال إهنا من أراكن والية ا للجوا ية .سـ يق لومىض يقول إن آ  لتنسـا
يمي الرصد وإجراءات بو،  وإعداد لتقوا تابعة للو ئات األخرى ا بق أيضا يف ا ية العامة جيب أن  متدهتا ا تقارير اليت ا يا ل ي تط مجلع لهل ع

بو ا3امئة نعكس عن  .يمبا يف ذ� جلان الو بعد اإلمنايئ اðي جيب أن  برية عىل ا ية  نة وعلق أ تفت الوفد إىل معل ا يوا ل ك مه للج ل
بو شطة الو يع أ ميه يف  يطريق  ن مج نت من احلفاظ عىل الزمخ، مما  .تعم نة  سادسة  متكوأعرب الوفد عن رسوره ألن ا3ورة ا للج ل

يذها شاريع جديدة قصد  بري عن طريق اع
د عدة  يق تقدم  نفأ�ح  تحتق م ية يف  .ك لتمنورأى الوفد أن تعممي جدول أعامل ا
سواء، وأنه ثل حتدU ل�ول األعضاء واألمانة عىل حد ا بو اكن  شطة الو لأ مي ي يق ن بة  شري  ية مباكن أن  سـ من األ شع ت تنمه ست

ية  يذ جدول أعامل ا ية  تعلق   ôية توقعاهتم، خاصة ف تظم لضامن  ية ا3ول األعضاء عىل حنو  منجدول أعامل ا بك ي ب ن تمن لت نفل تيف تلم
بو شاريع جدول أعامل ا .يودجمه يف أعامل الو يذ  تظام  بو أن تقمي  تعني عىل أمانة الو منوأضاف أنه  م ن ي لتي تأثري تنف لية ليك ترى ا

ية  شاريع عىل ا هذه ا بارش  منا مل لتمل شاريع اليت يهل ملوتحدد ا نة من الوقتل مترار لفرتة  معي حباجة إىل اإلهناء أو � وأعرب  .سـ
ية ية الفكرية وا نوان ا ند إضايف يف جدول األعامل  يده إلدراج  منالوفد عن تأ بع ب لتي يع ا3ول األعضاء إىل أن .مللك باه  مجولفت ا  تن

نة يف عام  ية العامة  ية للوالية اليت أWطهتا ا للجمن األراكن األسا مجلع ية الفكرية 2007سـ تعلقة  شة القضاU ا نا مللك هو  ملم ق
ية نظر يف  .لتمنوا يني اآلخرين من الوالية وهام ا نني األسا شة الر نا نود يف جدول األعامل ختص  نة 3هيا  لوقال إن ا سـ ك ق ب مللج

يات ا تو يذ ا ملخطة  ص ل متدةتنف يات ا تو يذ ا شأن  يغ  يمي و ملعمتدة ورصد و صع ل ب نفبل تتق ند يف  .ت لبومن مث رأى الوفد أن إدراج هذا ا
ناسب جدا ية وهو أمر  ية الفكرية وا نقاش حول ا هل ا مجدول األعامل من شأنه أن  مللك منس لتل ورأى الوفد أيضا أن ا3ول  .ي

ية الفكرية و رشوع يف جمال ا يد من ا ية  نا مللكا تف ملم ستسـ يال نولو جنقل ا رشوع  .لتك يل ا ملومن مث ت من الرضوري عدم تأ ج
بل القريب .أكرث من ذ� يذه يف ا رشوع قصد  شاركة يف اع
د ا تقوتطلع الوفد إىل ا سـنف ت ململ وقال أيضا إنه يود أن يرى  .مل

ب�ا ية وا نا ب�ان ا ية فô بني ا ية الفكرية وا تعاون حول ا رشوع مو¾ا حنو ا لا ل ل من مل لتمللك يعزز مل سـن األقل منوا، وأضاف أن ذ� 
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باعا ب�ان  ية يف هذه ا يق ا ية الفكرية كأداة  ب�ان األقل منوا عىل تطوير ا ية وا نا ب�ان ا يد من قدرة ا تأ ت ل من ل ل ل ك لتل تحق مللك  .لم
تصاد القامئ عىل املعرفة واإل بح � تصادي، أ نافس � سم  يوم ا قواسرتسل الوفد قائال إنه يف عامل ا صق ت ت لل يوU مل حبداع أمرا 

شعب تصادي والرفاه  لليق ال�ء � ق يا اكن حاسام وحمورU يف  .لتحق تصاد غري الرمسي يف إندو نيسـوأوحض أيضا أن دور � ق
ية تصادية القو ية � ما ق نافس  .لبن تصاد عىل ا ية الفكرية يف تعزيز قدرة � لتوقال إنه ال ميكن يف هذا الصدد جتاهل دور ا ق مللك

يف ية وعزز و .لتكوا نا ب�ان ا يق الرفاه القويم  بري يف  هم عىل حنو  تصاد غري الرمسي أ مأشار الوفد أيضا إىل أن � حتق س لق لل ك
تصادية الكربى ثابة القوة  .ققدرهتا عىل احلؤول دون اندالع األزمات � تصاد غري الرمسي اكن  مبومىض الوفد يقول إن � ق

تاكرات، كام  تùر با3افعة وراء العديد من � يع � تصاد القويم من خالل خلق فرص العمل و هم يف منو � سأ ق تشجس
تصدير ية الفكرية واليت جيب  .لوا مت; لألعامل القامئة عىل ا ي;  تصاد غري الرمسي عىل أنه و مللكومن مث جيب معام; � حمق سـ

يدا ها وتطويرها  جد نظامت ا3و .مع بو مع ا ية تعاون الو لمث أكد الوفد عىل أ مل ي ية األخرى وأكد أيضا عىل رضورة أن تأخذ لك مه
نة ية الرا تحدUت العا بارها ا هنظمة يف ا مل ل عت بت  .م نة  يات ا تو ناحج  سلمي وا يذ ا ته، رأى الوفد أن ا تام  ثويف  نف يخ للج ص ل ل ل سـلكم لت

توازن ية فكرية فعال و شاء نظام  يع ا3ول األعضاء بإ بو و مالزتام الو ملك ن مج ممثر حيدد معامل دور وأعرب عن تطلعه إىل تعاون  .ي
يق ال�ء العاملي ية الفكرية كأداة  تحقا   .لمللك

ية .38 شات حول جدول أعامل ا نا ثافة يف ا تخابه وذكر أنه شارك  نأ وفد أوروغواي الريس عىل جتديد ا منو ق مل ن لته بك . ئ
تعلقة جبدول أعامل  ية ملقرتحات ا تة ا نة املؤ ته يف ا شار ملوأشار يف هذا الصدد إىل  ن للج ك ملعم ية وأعرب عن ق شأن ا بو  منالو ب لتي

ية يده لالقرتاح اðي قدمه وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا منتأ ثالث  .لتي ية مباكن إدراج الركن ا لوذكر الوفد أنه من األ مه
بيل ية يف العمل ا تعني إدراج قضاU ا نة وأنه  ملسـتقمن والية ا من ي  .لتللج

تخابه .39 نأ وفد ب� الريس عىل جتديد ا نو نةئه سا ألعامل ا ته ر للج وأعرب عن ارياحه لرؤ ي ي وأعرب الوفد عن تقديره  .ئت
يد  هره ا شخيص اðي أ نانه لاللزتام ا نة وأعرب أيضا عن ارياحه وا سـهود األمانة يف إعداد الو�ئق املقدمة إىل ا ل ت ت لللج ظ مجل

سس يذ  نفرا بو اللزتاÊم  يع ا3ول األعضاء يف الو تنفغري، املدير العام، و ي يةبمجل وأعرب عن تقديره أيضا  .لتمنجدول أعامل ا
ية وناءة مترار يف العمل بروح إجيا نة عىل � بري احملرز يف هذا الصدد وحث ا بتقدم ا ب للج سـلل وأردف قائال إن هذه  .لك

يدا  تخدمت  ية فعاS حقا، واليت لو ا ية الفكرية بصفهتا آ بري يف زUدة الوعي  همت عىل حنو  تطورات أ تا ج مللك سس سـ ل ك تحول ل
ية ية القو ي; 3مع أهداف ا مإىل و من ية الفكرية أداة  .لتسـ بح ا نة لضامن أن  به ا مللكوأشار الوفد إىل ا3ور احلامس اðي  تص للج تلع

توازنة ويف نفس الوقت حامية مصاحل أحصاب احلقوق تاكر بطريقة  يع اإلبداع ودمع � متحفزي و ب شج ومىض يقول إن العمل  .تل
ئول تضح من جدول أعامل اج
ع مديري ملسـاðي اضطلع به ا بح ملموسا كام  ية أ تاكر يف ب�ان أمرياك الال يون عن � ص ي نب ت

ية ب�ان أمرياك الال ية  نا ية ا نماكتب ا يمللك ل ع تحدUت اجلديدة  .تلص شاء الروابط وموا¾ة ا بدأ جيب إ يث ا لوقال إنه من  ن مل ح
بل بل هذه املاكتب لضامن إدارة أفضل يف ا تقمن  بو املزود واسرت .ملسـق ترب الو  Uتحديد ما جع يسل الوفد قائال إن هذا  يع ل

ية  ية والاكرييب وأكد جمددا عىل أ يان اðي أدلت به مجموعة دول أمرياك الال مهالرييس للمعلومات �، وأكد عىل دمعه  ي نب تئ لل
ية يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص ية الفكرية يف جماالت .تنف يدية من خططه وبراجمه مللكومىض يقول إن ب�ه يدمج ا تقل غري 

تعاون  ثل ا يع  متر يف العمل عىل موا تصادية، وإنه  ية و� 
ية �ج شأن ا ية  لالقو ض ع من مب ق يسـم ست تقينل  من أجل تكوين لا
تدامة ية و يع القطاعات بطريقة إجيا ية عىل أمل أن تؤثر عىل  سـالكفاءات القو ب ممج   .م

تخابه .40 بابوي الريس عىل جتديد ا نأ وفد ز نو ئه يده الاكملم ي وأكد جمددا للريس الزتامه وتأ يده  .ئ يوأعرب الوفد عن تأ
ية ية ويان وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر منيان اðي أدىل به وفد  ب ل لتب يق يق ج  .لل

سس غري عىل تور فرا ها املدير العام ا3 ية اليت  نوأبدى الوفد إجعابه أل ك يع علقمه ية يف  يات جدول أعامل ا مج تعممي تو من لتص
نظمة شطة ا ملأ تقرير وأعرب عن أمU الصادق يف أن  .ن شكر إىل املدير العام عىل إعداده  للوتوجه الوفد يف هذا الصدد  ل

بات ا3ول األعضاء ية طموحات ور شأن  نظمة  تقرير معل ا شات حول ا نا غتعزز ا ب ب مل ل ق يعطي األمانة وا3ول .تلمل  سـوهذا 
Sباد نفعة ا هامة ذات ا تاألعضاء الفرصة إلجراء حوار حول القضاU ا ململ تقرير وأقر  .ل  تالرباطاتلوتطرق الوفد إىل مضمون ا

نظمة واليت أدرجت للمرة األوىل يف ويقة الربWمج  نوعة يف ا ية ا ية والربامج املوضو يات جدول أعامل ا ثبني تو مل ت ع من ملص لت
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نة   Sية املعد سـواملزيا وقال إن هذا يعد مؤرشا ملدى اجلدية اليت تولهيا . 2011-2010ث ووردت أيضا يف ويقة الفرتة 2009لن
هذا املوضوع نظمة  لا يقات اليت أبدهتا الوفود  .مل هو يأمل أن تؤخذ ا يق هذه األهداف  يل  تعلوأردف قائال إنه يف  لس ف حتق ب

ية العامة يف  تلفة حول املوضوع خالل اج
ع ا مجلعا h2010بار بعني وتطرق الوفد إىل تقرير أداء الربWمج، وأقر بأنه  .عت �
توى تقرير الفرتة  ية2009-2008حللمرة األوىل ا يذ جدول أعامل ا هام يف  يغ عن اإل من عىل جزء خاص  لتبل نف تس وأضاف أن  .لت

نا متل بعد وأن  هود مل  ترب أن هذه ا تقر، وا تا حىت  تغرق و يات جديدة قد  هإدراج  ع سـ سـ تكمعل جل تق ك جماال ملزيد من ي
تاجئ واألداء تعلق مبؤرشات ا  ôنات، خاصة ف نا ي لس يتح يق  .ل يات ا هام آل سـوقال إن تقرير املدير العام أقر 3ور ا لتنل ل

بو ية يف معل الو بارات ا ية لضامن دمج ا تقارير كأداة إضا يمي وإعداد ا يوإجراءات الرصد وا من ت لتل ع ف نة لكفت  .لتق ُوذكر أن ا للج
ها يف عام بثالث والUت ند  شكيل  تقارير2007تع يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا ل، إحداها آ سـ لتقل وقال إهنا  .لتن

بو ميه يف معل الو ية و يذ جدول أعامل ا يثابة جوهر  من تعممب لت ية العامة حول املوضوع،  .تنف  فإنهمجلعو�بع قائال أنه لرمغ من قرار ا
ية يف ا شة فعاS ووا نا لمل جتر أي  ف بو ا3امئةقم بو مبا يف ذ� جلان الو تابعة للو يئات األخرى ا ي ل ته أحد  .هي بصفوقال الوفد إنه 

بو عىل توفري برامج تكوين الكفاءات اليت  شكر للو توجه  تمن الفرصة ليك  بو، فإنه يود أن  ية الو ييفي برامج أاكد ل ي يغ ي مي مض
ية الفكرية تخدام ا بريا يف تقدير وا هاما  همت إ مللكأ س سـس تابعة وأض .ك تدريب ا تخدام املزتايدين لربامج ا لاف أن احلاجة و� ل سـ

هد عىل جنا(ا ميي  يدين احمليل واإل بو عىل ا ية الو تشألاكد قل لصع ي بو عىل  .مي ية هذه الربامج فإنه حيث الو يوقال إنه نظرا أل مه
بة ل�ول األعضاء ية  ناسب أولوUت ا توى املواد  مترار يف ضامن تعديل  سـ� من ت نحم لل لت نظومة  .سـ موأضاف الوفد أنه يعي أن 

تحدة  تلفةأخفقتملاألمم ا يق فô بني واكالهتا ا ياب ا بب  نني  ها كام جيب عىل مر ا يام  h يف ا سـ غ نسـ لتل س بعمل و�ð رحب  .بلق
تحدة، وقال إنه ن نظومة األمم ا ساق عىل نطاق  يق � بادرة  بو يف  شاركة الو ملالوفد  ت ي ممب حتق نم ية  للمظرا للمزية ا بس ظمة يف لن

ها العاملؤش ية اليت يوا تحدUت العا شات حول ا نا ساعد يف إثراء ا هاÊا  ية الفكرية، فإن إ ¾ون ا س ململلك ل ق مل تايل جشع . سي لو
توى هذه  يدا إىل إجراءات و باه  شاركهتا هذه وحث ا3ول األعضاء عىل � مترار يف  بو عىل � نظمة الو حمالوفد  ن م جي ت سـم

ها أل بادرات لضامن  حتقيقا يةمل بل جيب أن تكون  .لتمنهداف جدول أعامل ا نظرة عن ا ته قال الوفد إن ا تام  تقويف  ملسـخ ل لكم
نة يف  للجثقة من الوالية اليت لكفت هبا ا يمي وإعداد 2007منب يق وإجراءات الرصد وا ية ا ناولت موضوع آ لتق، واليت  سـ ل لتنت

نظمة ته جوهر معل ا تقارير  ملا ساعدة اليت قدمهت .بصفل يةملكام رحب  ية الفكرية القو يات ا ية اسرتا شأن  بو  ما الو مللك يج من ب تي  .ت
ية الفكرية ل�ول  نة من ا تحقق أقىص فائدة  ساعدة و�ð ليك  يدين من هذه ا مللكوأضاف الوفد أن ب�ه اكن من ا ممك تتف مل ملسـ

ية ية القو ياسات ا توافق مع  ية الفكرية اخلاصة هبا  ياسات ا ماألعضاء، جيب تعديل  منمللك سـ ت لتسـ شام;ل   .ل ا

يدة واملدير .41 يادته الر يامنار الريس عىل  نأ وفد  شـو قه ئ بو، م تور يالعام للو سس كا3 شامل حول  نفرا لغري، عىل تقريره ا
يع اإلعدادات اليت اضطلعت هبا من أجل ا3ورة ية عىل  يق جدول أعامل ا بة  ية و مجيذ جدول أعامل ا من سـ شع تمن لت تنل وأيد  .تنف

يانني ال*ين أدىل  ب�ان األقل منوا عىل لبالوفد ا يوية ومجموعة ا ب�ان اآل بال مس مجموعة ا ند ووفد  لهبام لك من وفد ا سـ ل ن يه ل
توايل يات عىل  .لا شاء آ شأن إ مية احملرزة  شجع أن يرى يف تقرير املدير العام هذه اإلجنازات ا لوقال الوفد إنه ألمر  ن ب لعظم

شطة  ية يف أ تعممي جدول أعامل ا يد املؤسيس  نا من ل شاريعلتلصع يذ ا بو وجلاهنا، إلضافة إىل  ملالو ترب  .تنفي يعوأضاف الوفد أنه 
تب  هود اليت بذلهتا ا3ول األعضاء والزتامات ا ية وا ية املعلقة عىل جدول أعامل ا ثابة انعاكس لأل ملكهذه اإلجنازات  جل من مه لتمب

ناك  .ا3ويل وأحصاب املصلحة سن هوإذ أشاد الوفد هبذه اإلجنازات، فإنه رأى أن  حتمجموعة من اÅاالت اليت من املمكن أن 
يات تو يذ ا ية  صمن فعا ل نجز حىت اآلن .تنفل مية للعمل ا ملوسلط الضوء يف هذا الصدد عىل جمالني ميكن من خالهلام إضافة  . ق

ية رشوع يف غاية األ رشوع، تعد جودة ا يذ ا مهأوال، خبصوص  مل مل شأن قاعد .نفت متل  رشوع ا ثال، ا يل ا بعىل  مل ملكس مل ياWت ب بة 
شطة  ياWت مقصورة عىل أ يا  ية يوفر حا ية يف جمال ا ساعدة ا نا ب ل ن مللكمل يةلتق ساعدة ا نا ية لتقمل ية  نة ا نفذة يف إطار ا من ا ن للج لتمل ملع

ية الفكرية ية أيضا  .مللكوا تار ياWت ا ياWت عن طريق تغذيهتا  مية إىل قاعدة ا خيويرى الوفد أنه ميكن إضافة املزيد من ا ل ب لب ل لق
نفذة برعاية املاكتب ل بو مبا يف ذ� تK ا نفذة عن طريق الو تعاون ا شطة ا توفر ل�ول األعضاء جسل اكمل عن أ مليك  ي مل ل ن ي

شأن الرباءات تعاون  بونظام معاهدة ا رشوع حول  .ل ثال ا يل ا شاريع رائدة، عىل  نفذة عىل أهنا  شاريع ا يا، بعض ا مل� مل س م مل مل بن
تجات ية الفكرية وتوسـمي ا ملنا ية املالمئة مللك ية وا تعامل املعلومات ا رشوع تكوين الكفاءات يف ا تطوير األعامل و لعلم  ن سـ تقل لم

ية الفكرية  تخدام الفعال  بريا يف � هاما  هم إ تصممي وميكن أن  يدة ا شاريع  ية حمددة، اكنت  نولو للملكÅاالت  س س ج ج سـتك ك ل تم
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ية يق ا يا  نولو لتمنوا تحق ج لتك شاريع الرائدةوأضاف الوفد أنه حريص عىل احلص .ل ويف نفس  .ملول عىل ردود الفعل حول هذه ا
يد مهنا دول أكرث بو ليك  شطة يف إطار برامج الو نوع من األ يقنن هذا ا يف  ية مباكن معرفة  تسـتفالوقت، من األ ي ن ل سـ ك  .مه

ية مع وصف  ب�ان الرائدة يف الربWمج واملزيا يذه يف ا يعة  رشوع و نارص ا نواقرتح الوفد إدراج  ل ب تنفع يذ طمل تنفأكرث دقة لطريقة 
سب ما هو خمطط بدال من جمرد ذكر ارباط الربWمج نة  شطة ا تاأل ح ن نظر  .ملقن يا جيري ا بار أنه حا لومىض يقول إنه عىل ا ل عت

ية مباكن ضامن  ية يف طور �ع
د، مفن األ تقارير وأن إجراءات وضع املزيا يمي وإعداد ا ية للرصد وا ية املؤ مهيف اآل ن ل سـ لتقل س
يذ شاريعالفعال لتنفا يذ ا بعد اإلمنايئ وتصممي و مل إلجراءات دمج ا تقرير املدير العام  .تنفل بري عن تقديره  ته  تمت الوفد  لوا تع للكم خ

يذ واليهتا شأن  نة  شات القامئة حول تطوير معل ا نا ناءة يف ا شاركة ا تنفوأكد عىل الزتامه  ب للج ق مل ب   .لمل

تخاب .42 يان الريس عىل جتديد ا نأ وفد ا نو ل ية ئه نة ا بري يف اإلعداد 3ورة ا هاÊم ا نه واملدير العام واألمانة عىل إ ملعللج لك س
ية الفكرية ية وا مللك ية، مبا يف ذ�  .لتمن تعلقة  شطة ا برية عىل األ ية  منوعلق أ مل ن ك يةلتمه ساعدة ا نا ثل لتقمل م وتكوين الكفاءات، 

شـىت أ .بقية ا3ول األعضاء يان  بوقال إنه لطاملا تقدمت ا يان ل ندويق ا شطة من خالل  ساعدة فô خيص هذه األ لنواع ا ص ن مل
بو تwيني يف الو ي� ن يا واآلخر خمصص ل�ول  .س ب�ان األقل منوا يف أفر يقوأضاف أن أحدهام خمصص ل�ول األعضاء من ا ل

هادئ يط ا يا وا نطقة آ لاألعضاء من  حملم تwية اكن برW. سـ ناديق � نوقال إنه من بني برامج ا بو ا3رايس املعين سلص يمج الو
يضاء ملغرب يف الفرتة من  يا اðي أقمي يف ا3ار ا نولو تاكر ونقل ا بال لب ج ورأى الوفد أن . 2011 أبريل 15 إىل 11لتك

نقل املعرفة  تعلق   ôثل اجلامعات ومعاهد األحباث ف تاكر  هات � ناحجة  تجارب ا يات وا بالربWمج متكن من وضع ا ي ب ل ل مملهنج جل
يجي والفبناء تخدام �سرتا ت عىل � سسـ ية الفكرية بني أيدي  معال  نخرطني يف أعامل ؤللملك ية الفكرية ا ملويل ماكتب ا مللك

يا تدامة يف أفر ية  ية ا3ول األعضاء  ية  تاكر  يا و� نولو يقتعلقة مبراكز دمع ا ج تك سـم من من بغ مب ت ت وذكر الوفد أيضا ا3ور اðي  .ل
ياسات املعين  تدى ا لبه  سـم ن شأن للع ية  ية األفر تصادية اإل يان يف امجلاعات � تب براءات ا بو و برشاكة بني الو مي ل يقي ق قلمك

تصادي يق ال�ء � ية الفكرية  قتعزيز ا تحق تب براءات  .لمللك بو الشرتاك مع  نظمه الو تدى، اðي  مكوقال إن هذا ا ي ت ملن
نعقد يف لو يا  نوب أفر شرتكة 3ول رشق و سوق ا يان وا يا يق سج مل ل يا يف الفرتة من ل وقال . 2011 مايو 12 إىل 10مبسااك بزا

ية ال تخدام ا ناحجة حول ا تجارب ا نقاش واحلوار وبادل ا نصة  يكون  شئ  مللكإنه أ سـم ل ل ت لل ل فكرية ألغراض جتارية فô بني ن
بار من امجلؤمس سكولني  ية و تصادية اإل ماعات � قلمي بؤق سكولني  تولون  نطقة ممن  مار من دول ا ي ية وؤمل ياسات لو سـضع 

ية الفكرية ية الفكرية مبن فهيم رؤساء ماكتب ا مللكا ية الفكرية من خالل  .مللك نظام ا مللكوأضاف الوفد أنه يود أن يزيد الوعي  ب
ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا متر احلوار مع ا شطة سالفة اðكر وأن  لاأل ل ل من ية  .يسـ تغالل الفعال حلقوق ا مللكوقال إن � سـ

تدامة يف هذا الصددالفكرية أمر  ية  يق  ب�ان األقل منوا من أجل  ية وا نا ب�ان ا سـرضوري  من ل ل ملل ت حتق ورحب الوفد  .م
ندويق يان وبرWمج  بو يف ا تب الو ية الفكرية واليت خيزن فهيا لك من  ياWت مزاU ا صبإطالق قاعدة  ل ي مكب يان مللك  لا

ي ناحج  تغالل ا تwيني دراسات حاS حول � للملك� لس سـ ياWت قد  .ة الفكريةن شهدت زUدة يف لبوأشار الوفد إىل أن قاعدة ا
يث  ياWت  حعدد ا نه إىل إلب بدايةخبمسني حاS مقارنة 130حين عدد احلاالت وصل يف  بادل  .ل حاS يف ا تورأى الوفد أن 

ية نا ب�ان ا تصادية يف ا ية � هم يف ا ثىل من شأنه أن  مهذه املامرسات ا ق لس ل من لتمل وفد ا3ول األعضاء للميض قدما ودعا ال .ي
سة  تفق علهيا يف ا3ورة اخلا نة ا يق اخلاصة  ية ا توافق مع آ ية عىل حنو  شات املوضو نا ية وكفاءة يف ا مبفعا مل للج سـ ل ع ق مل لتنل م

ية العامة األخرية متدهتا ا مجلعنة واليت ا نب تكرار األعامل .عللج بادئ نصت بوضوح عىل أنه جيب  جتوأكد عىل أن هذه ا  .مل
يق و ية  يلك احلايل واإلجراءات احلا تغالل ا ية ا نظر يف  نطلق عىل ا3ول األعضاء أن  تحقأردف قائال إنه من هذا ا ليف ل لك ه سـ ت مل

ية ية جلدول أعامل ا سفة األسا منا سـ شات واختاذ القرارات  .لتلفل نا ناءة يف ا شاركة ا قمث أكد الوفد جمددا للريس الزتامه  مل ب لمل ئ
مية يادته ا حلكحتت   .ق

نأ .43 يدةهو يادته الر ته و نف  نجاح ا3ورة يف  تخابه وأعرب عن إميانه  مين الريس عىل جتديد ا شـ وفد ا حمك ك ب قن ئ كام شكر  .ل
هم  بو عىل د تب العريب يف الو مين سابقا، وشكر ا سس غري اðي تفضل بزUرة ا يد فرا معالوفد املدير العام ا يملك ن لسـ ل

تمن الفرصة  .ومؤازرهتم للوقال الوفد إنه يود أن  يانني ال*ين أدىل يغ يده  شاريع اليت اقرت(ا وفد مرص وتأ يده  ببري عن تأ ي للم ي للتع
يوية ند مس اÅموعة اآل ية ووفد ا سـهبام لك من وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ه لمن يده  .لت يكام أعرب عن تأ
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ياWت  شأن توفري الو�ئق و� تبترصحيات اليت أدلت هبا الوفود العرية  ب ب شاركة سـلل ب�ان من ا متكن هذه ا ملللغة العرية ليك  ل تب
ية بو لغة األ شاركة يف معل جلان الو ها ا يح  ياWت، مما  مهيف � ي مل ي لت ت ب شكر األمانة عىل إعداد الو�ئق . سـ ته  تمت الوفد  بوا لكم خ

ية الفكرية ية وا ية  نة ا يع الوفود دورة Wحجة  مللكومتىن  من ن للج لتمجل  .ملع

نأ وفد الكونغ .44 بو هو يذ جدول أعامل الو تخابه وشكر املدير العام وفريقه عىل تقريره حول  يو الريس عىل جتديد ا نفن تئ
ية منشأن ا يع الو�ئق اليت أعدهتا ووفرهتا ل�ول األعضاء .لتب ته األمانة من دمع مبا يف ذ�  مجوأشاد أيضا بلك ما قد وأعرب  .م

نوب أف يان اðي أدىل به وفد  يده  جالوفد عن تأ ب ناءة للي شاركة ا يع الوفود عىل ا ية وحث  ب�ان األفر يا مس مجموعة ا بر مل مج لل يق يق
يع ا3ول األعضاء شات لصاحل  نا مجيف ا ق نود املدرجة يف جدول أعامل هذه  .مل يع ا بوأشار الوفد يف هذا الصدد إىل أن  لمج

تداما نة حال عادال و بغي أن توفر ا ية ألنه  تأ تحق ا3راسة ا سـا3ورة  للج ي ن مل مسـ يةنت شالك ا من  واسرتسل الوفد قائال إن  .لتمل
نوب الوارد  تعاون فô بني ب�ان ا رشوع ا ية الفكرية وجهرة األدمغة و تحديد ا بة � وهام  تان  تان  جلناك  ل ل سـ Êم ي مه مللك ن لقض

نوب. CDIP/7/4 ثيف الويقة شالك الكربى يف ب�ان ا جلوقال إن جهرة األدمغة تعد من ا يدين وأكد الوفد أنه من .مل ملسـتف ا
Uتعامل مع هذه القضا يا خاصا ليك  شأ مركزا و ية وأنه أ يذ جدول أعامل ا يمن  ن ن طمن لت وطلب الوفد يف هذا الصدد املزيد  .تنف

رشية عىل وجه اخلصوص رشوع وتكوين الكفاءات يف املوارد ا تابعة ا تعلق   ôبو ف بمن ا3مع من الو لمل مب ي  .ي

ند  يمي : من جدول األعامل7لبا نظر يف تقرير املدير تقرصد و ية وا يات جدول أعامل ا يع تو يذ  شأن  يغ  شة و نا ل و من ص مج ب بل لتق نف تم ت
ية يذ جدول أعامل ا شأن  منالعام  لتب  تنف

يذ CDIP/7/2 ثقدم املدير العام الويقة .45 توى ملخصا أو نظرة شام; عن  ثاين اðي ا تقرير ا بارة عن ا نف ويه  تح ل ل ع
ية تايل اقرتح أن يوجز يف وأشار إىل أن الع .لتمنجدول أعامل ا تقرير الوارد يف الويقة و لديد من الوفود قد علق لفعل عىل ا ث ل

يع الوفود يدا 3ى  توى معروف  مجتقدميه، السـô أن ا وأشار املدير العام إىل أن األمانة قد اضطلعت بإعداد ملخص  .جحمل
ثاين تقرير ا ية ـ ا يذ جدول أعامل ا لموجز أو نظرة شام; عن  ل لتمن سة تنف تقرير األول قد قدم يف ا3ورة اخلا يث اكن ا م ـ  ل ح

نظمة وأشار املدير . 2010للجنة يف أبريل  ية يف ا ملوقال إن اجلزء األول من الويقة يغطي موضوع تعممي جدول أعامل ا من لتث
ي .العام يف هذا الصدد إىل تطورين اكن قد أشار إلهيام العديد من الوفود ية ا سـوقال إن أوهلام آ باره إق، ولتنل عتنه أخذ يف ا

يح تو شأن احلاجة إىل املزيد من ا ضيقات الوفود  ل ب بو ليك تدمج فهيا  .تعل ية الو شأن برWمج ومزيا يو�نهيام العمل اجلاري  ن ب
ية تلفة جلدول أعامل ا يات ا تو يذ ا شاريع اليت هتدف إىل  منا h ص ل لتمل ثيقة مث ذكر املدير العام الوفود بأن األمانة بصدد إعداد و .تنف

ية للفرتة  ية قد دجمت 2013-2012نالربWمج واملزيا شاريع جدول أعامل ا يد بأن  توفر معلومات  رش قربا و من واليت  م سـ لتي تف سـتن
ية العادية شاريع جدول أعامل وقال إن .نلاكمل يف الربWمج واملزيا ثاين من الويقة يوفر ل�ول األعضاء ملخصا  مل اجلزء ا ث ل

ناوه ية واليت  لا تت سـمن هالت تايل فلن خيوض يف تفا ية و صيلا عدة تقارير مر ل ثالثوقال إن اجلزء  .حل ث من الويقة يقدم نظرة عن لا
شأن إطار اإلدارة القامئة  رشوع اجلاري  ية خاصة ا تعممي جدول أعامل ا ية  يات املؤ بل وشري حتديدا إىل اآل با من ل سـ ل ملي لتسـ س تق مل

ية يف  بو  يقه لربامج الو تاجئ و منعىل ا ي ب للتن تط يةل بل  .لتمنإطار جدول أعامل ا باه الوفود إىل أنه يف ا تقولفت املدير العام ا ملسـت ن
ية2012 و2011القريب، يف عايم  شاريع جدول أعامل ا متل مجموعة من  من،  تم لسـ وقال املدير العام يف هذا الصدد إن  .تك

ية ية فعا W شاريع من يمي هذه ا نوي  نظمة  نظر توحض أن ا لالويقة حمل ا مل ت مل ل حث يات جدول أعامل تق نفذ فعال تو شاريع اليت  ص ا ت مل
شاريع ند انهتاء ا نة  تقدÊا األمانة إىل ا ية اخلاصة بلك مهنا واليت  ملا ع للج سـ  . لتمن

يعاهبم  .46 شاركني وا يل عرضه عىل ا تقرير املفصل، واðي جاء يف ثالثة أجزاء  ستوأعرب وفد ب� عن تقديره  مل ه لتسلل
تعلقة جبدول كام أعرب الوفد عن تقدي .حملتواه شطة ا شاريع واأل نظمة لضامن دمج ا ته ا شوط اðي  تقدم احملرز وا ملره  ن مل مل قطع ل لل

بو يمي تقدم برامج الو تابعة و سني  ية  تاجئ  ية حتت مظ; إطار اإلدارة القامئة عىل ا يأعامل ا حت بغ ن تقمن م ل تقدم الوارد يف  .لت لوقال إن ا
ثاين للمدير العام تقرير ا لامللخص ويف مرفقات ا يةل بو جمددا،  .مه اكن لغ األ ئة الو تمن الفرصة  يوقال الوفد إنه يود أن  ن لهتيغ

سس غري يد فرا نث; يف مديرها العام، ا سـ يني امللزتمني  .لمم تاج العمل امجلاعي Åموعة من ا نومىض يقول إن هذا حقا هو  ملهن
ية ويف األوقات احملدد ية بفعا يذ جدول أعامل ا لاðين معلوا عىل  لتمن تقدم احملرز حتققت  .ةتنف برية من ا بة  لوأكد الوفد أن  ك نسـ
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يع حمددة مع بعض  نت ب� من بدء العمل عىل موا ها  ية من خال شاء حتالفات اسرتا تفت إىل إ بو، وا ضبفضل معونة الو يج ن ل متكي ل ت
ثري ية أعىل  توUت إمنا بكاملاكتب اليت متزيت  ئ تعاوية  .مبسـ تجارب ا ثل هذه ا ثاال  نورضب الوفد  ل ل مل وهو العمل اðي نفذته م

تعلمي عن بعد ية من ا مية إضا ساعدة الطالب يف احلصول عىل  بو واðي ركز عىل  ية الو لأاكد م ي فمي تخدام  .ق سـوقال إنه ميكن ا
ثال يل ا تدريب عىل  سني Êارات ا ساهبم خربة أو  ية إلعداد وتدريب املدربني أو إل ملهذه اآل س ل تح ك بل وأعرب الوفد عن أمU  .ل

يع أخرى أدت أن خيلق الع سابقة حول موا تجارب ا نظر إىل أن ا ية الفكرية فرصا  ضمل عىل مواطن املرونة يف نظام ا ل ل ل مللك
تاكر  .إىل تطورات هامة ية و� بحوث من أجل ا نفاذ إىل ا برية عىل برامج ا ته أعلن الوفد أنه يعلق آماال  تام  بويف  من ل ل ك لتلكم خ

تاكر، واليت يا و� نولو بومراكز دمع ا ج ثلون جلامعات لتك يون و بوع الفائت يف اج
ع حرضه أاكد هوÊا يف األ مم رشح  مي سـ مف ُ
ب�، عامة وخاصة،شـىت   .ل من اكفة أحناء ا

تقدمي تقريره  .47 بادرته والزتامه  يوية فأعرب عن تقديره اخلالص للمدير العام عىل  ند مس اÅموعة اآل بوحتدث وفد ا سـ مه ل
يذ جدول أع ناسب حول  تنفيف الوقت ا يةمل تقرير املكون من ثالثة أجزاء قدم نظرة موجزة وشام; يف  .لتمنامل ا لوقال إن ا

بو يع جماالت معل الو ية يف  تعممي جدول أعامل ا مترة  هود ا ينفس الوقت عن ا مج من تل لمل سـ ناك  .جل تقرير أوحض أن  هوقال إن ا ل
بل ناك عدة خطوات قد اختذت من  قتقدما ملموسا قد أحرز يف هذا اÅال وأن  بو واملدير العام ه ي ا3ول األعضاء يف الو

ية إلضافة  بو من خالل إجراءات وضع قواعد ومعايري مو¾ة حنو ا ية يف معل الو توجه حنو ا منوفريقه لضامن املزيد من ا ي من تل لت ل
ية بو املوضو بادرات أخرى يف جلان الو عإىل  ي شاء الروابط بني .م يس طريقة إل هود تأ نوأضاف أن من بني هذه ا س يات جل ص تو

شطة  شاريع وأ ية وتقرير أداء الربWمج إلضافة إىل دمج  نوعة يف ويقة الربWمج واملزيا بو ا ية وبرامج الو نجدول أعامل ا م ن ث ت ي ملمن لت
ية  تدريب اخلاصة بأاكد ية يف وحدات ا تاجئ ودمج جدول أعامل ا بو لإلدارة القامئة عىل ا ية يف إطار الو ميجدول أعامل ا ل من ن ي تمن لت لل

ب متع املدينيالو شاركة ا شاريني، وتعزيز  Åو، ووضع قامئة اخلرباء � م ية ختطت حدود  .ست هود اإلجيا بورأى الوفد أن هذه ا جل
ية منشاريع جدول أعامل ا توى  .لتم يقي وطويل األجل عىل  ية حتول  بدء  هود أرست األساس  سـوأضاف أن هذه ا معل مل حق جل

ية شلك  بارات ا سة، عىل أساس أن ا تاملؤ من ت لتس يع اÅاالتع بو يف  تجزأ من معل الو يا جزء ال  مجتلقا ي ي وذكر الوفد معلام  .ئ
يق والرصد يف  يات ا ية العامة آل سـآخر وهو اع
د ا ل ثاين من واليهتا، وهو 2010لتنمجلع يذ الركن ا نة من  ل، مما مكن ا تنفللج

ئات ا يق مع  يات عن طريق ا تو يذ ا شأن  يغ  شة و نا يمي و يرصد و سـ ص ل ب بل هق ن لتت نف م ية األخرىتتق بو ا نلو نذ أن  .ملعي موأضاف أنه 
نة ويه تعد ية يف والية ا للجأدرجت اآل ثابةل ية دمج جدول مب  تابعة  ها  ية اليت ميكن ل�ول األعضاء من خال ية الر يف اآل م كل سـ ئيل

تقرير نة كام ذكر ا ية  نوعة بدال من كوهنا أداة إضا بو ا ئات الو ية عرب  لأعامل ا للج ت ي ي فمن مل ه ثل، فإن .لت ية ملو تيج اخلطة �سرتا
بل،  بو يف ا يل لعمل الو يد احلكويم ا3ويل كد متد عىل ا توسط اليت اقرت(ا املدير العام، حىت وإن مل  ملسـتقلألجل ا ي ل لصع تعمل

بو ية يف معل الو بارات ا ية بطريقة فعاS وأشارت إىل �لزتام املزتايد بدمج ا يسعت حنو دمج جدول أعامل ا من ت تمن لت وقال  .عل
ثل الوفد  مية  يق رؤية  يام به  تعني ا ناك املزيد اðي  بة �، ولكن  شجعة جدا  ية  تطورات اإلجيا مإن هذه ا تحق عظلق ل ي ه سـ م ب لنل

ية بادرات املذكورة آنفا .لتمنجدول أعامل ا سني ا بري  ملوأضاف أنه يوجد جمال  تح ي� يعد إدراج وحدات  .لك ثال،  يل ا بعىل  ملب س
ية يف الربWم يدة، جيب أن لتمنعن جدول أعامل ا ثابة خطوة أوىل  بو  ية الو تدرييب ألاكد جج ا مب ي مي ية تل مهبع ذ� خطوة أكرث أ ت

ية املدجمة بارات ا ية الفكرية وا شأن ا توازنة  تدريب نظرة  توى وحدة ا منويه ضامن أن يعكس  ت ب ل لتحم ع مللك ثل، فإن  .م ملو
ية ت�رباطات بني إطاري تقرير أداء الربWمج واإلدارة القامئة عىل ا نا ية عىل ا يات جدول أعامل ا ية وتو W حتاجئ من لح من ص لتن ل

يات جدول أعامل  يق تو هام الربامج يف  ية ومدى إ يمي الواحض  صاألخرى جيب أن تكون أكرث حتديدا من أجل ا حتقلك س يف لتق
ية يذها عىل أهنا  .لتمنا شطة أكرث حتديدا جيري  هم أوحض خبصوص أ توصل إىل  ند ا نفوأضاف الوفد أنه  تف ن ل ية يف ع شطة إمنا ئأ ن

يحقق  ية فإن ذ�  بو للربWمج واملزيا سـويقة الو ن ي ّشأن مكفهام أوحض بدوره ث ية ب شطة اإلمنا تغ; يف األ ئ املوارد ا ن ية منملسـ ن املزيا
ترب هذا األمر يف حد ذ .العادية ية األخرى وقال إنه يأمل أال  نظامت ا3وية احلكو بو لعمل ا تفت الوفد إىل دمع الو يعوا ل مل ي اته مل

ية بو يف جدول أعامل ا هام الو يال عىل إ مند ي لتل نظامت األخرى ولكن  .س هم يف معل ا بو  هم أن الو ملواسرتسل قائال إن من ا سي تمل
هام،  توى هذا اإل يعة و ساألمه من ذ� هو  حم ية الفكرية طب يا، واليت تلعب ا نولو ثل نقل ا  Uناول قضا مللكخاصة أنه مت  ج تك لم ت

يا، يف حم ثل مقة ريوئيسـفهيا دورا ر ناخ والصحة العامة واألمن الغذايئ20+مافل  ثل تغري ا  Uتح قضا مل مما وفر فرصا عديدة  م لف َ. 
نظامت، ورأى  ية الفكرية يف هذه ا تعلقة  ناء يف احلوارات ا همت عىل حنو  ملوأعرب الوفد عن إميانه بأن األمانة قد أ مل مللكب س
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شاراكهت بلغ األمانة عن  هم أيضا أن  مأنه من ا ت ية مل بو وأن توحض  نظامت األخرى إىل ا3ول األعضاء يف الو كيفا وتعاوهنا مع ا ي مل
منشاركهتا يف دمج جدول أعامل ا يث لتم هامة  نظامت ا حية يف هذه ا ل ثل إمل  Uنفاذمن قضا سورة تعد من لا تلكفة  يا  نولو ي  مب جلل تك

ية نا نصب علهيا جل اه
م ا3ول ا مالقضاU اليت  ل ية اليت ومىض يقول إن هذه ا .ي نا ب�ان ا بة  برية  يات  ها تدا مية  لل لل سـ ك ع لنلقض
ته إىل  ند اجلديد املقرتح إضا نة يف هذا األمر يف إطار ا نظر ا بو، واقرتح أن  تدى نقاش يف الو يا  فيس 3هيا حا بل للج ت ي ن لل م

ية ية الفكرية وا لتمنجدول األعامل حول ا شاريع اوأعرب ال .مللك لوفد عن رضاه عن معظم ا رشوعا18 هابالغ عددمل  اجلارية م 
شاريع هام اðي تقدمه هذه ا يدة وأعرب عن تقديره لإل سري بوترية  ملوقال إهنا  ست ناك  .ج هوقال إن تقرير املدير العام ذكر أن 

توقع اك
ها يف عام  شاريع من ا لعدة  مل شأن 2012م شام;  نظرة ا سادسة وا تقرير املرحيل ل�ورة ا ب، ومع ذ� فقد ورد يف ا ل ل ل ل
شا هاملا ناء الفرتة اhطط  متل أ شاريع اليت قد ال  ناك بعض ا تقرير املدير العام أن  ثاين  متدة يف املرفق ا لريع ا ث مل ه ب تكل عىل  .ملع

ية حمددة حال  نولو ية املالمئة Åاالت  ية وا تعامل املعلومات ا رشوع تكوين الكفاءات يف ا ثال،  جيل ا تك لعلمب ن سـ مل تقس لم
ية حمددة ال يزال  ئتحدUت إمنا يل فريق خرباء وطين حىت بعد مرور عامل تضمن  ته األوىل اليت  تشكيف مر ت ثل، فإن  .حل ملو

رشوع ية الفكرية و ية جديدة يف جمال ا يات و شاء أاكد مرشوع إ مللكم ن مي ية حول طن تجات وتوسـمي الفكرية مللكا  لتطوير ملنا
ب�ان يف األعامل ية لا نا ما ب�ان ل يا عن اجل األقل لوا تخلفان حا لمنوا  شاريع،  .دول الزمينم رسيع وترية هذه ا ملوأضاف أنه جيب  ت

ناسب ها يف وقت  ية  ية الاك رشية واملا يص املوارد ا تأخرة، عن طريق  شاريع أخرى  مإلضافة إىل  ل ف لم ختص وأشار الوفد . لبم
رشوع ما ال يعين  شاريع عىل وشك �ك
ل، وأكد عىل أن اك
ل  مإىل أن بعض هذه ا يات جدول تنفيذ تلرضورة مل صو

ية احملددة ية يعد  .لتمنأعامل ا شاريع، فإن جدول أعامل ا بق، بعد اع
د الهنج القامئ عىل ا  ôيه ف تفق  نحو ا منوعىل ا مل سـ عل مل لتل
نة،  نظر فهيا ا ية ليك  شاريع جديدة أو إضا مترا طويل األجل وجيب عىل ا3ول األعضاء أن تقرتح كام تريد  للجمعال  ت فم مسـ

رشوعات وطل .حسـQ يلزم نظمي  يد  يف عىل عمل مبوا ية يف  ب�ان ا ثات ا3امئة  بقي ا مب الوفد إىل األمانة أن  تج ع ن ن لل بع ملعت ل
ية يف ب�اهنم ثات .لتمنوحمافل جدول أعامل ا نفذة يف ب�اهنا تعد  اليتلبعوقال إن ا ية ا شطة جدول أعامل ا شأن أ مل ال تعمل  من ن لتب

ثات مثر ألن إرشاك ا لبعأمرا مؤسفا وغري  شاطم مية وفائدة ا لن من شأنه أن يعزز  تعراض اخلارz  .ق سـوتطلع الوفد إىل �
ساعدة  تقل  للما يةملسـ شطة لتقنا يق أ بو ومتىن أال  ن اليت تقدÊا الو تع يةي ساعدة ا نا تقدم لتقمل يذ، ا ثل ا نفذ يف جماالت  ل، اليت  نفت لتم

ية بري جمددا .لتمناحملرز يف إطار جدول أعامل ا ته  تمت  تعوا للكم هراه من خ ظ عن تقديره اخلالص للمدير العام واألمانة عىل ما أ
نة اإلعداد يدة و شجعة و سـ¾ود  حم يذ جدول أعامل  .مف تعلق   ôيع ف بغي أن تفخر مبا حققه ا ها  نظمة بأ نفورأى أن ا ن تمكل ي مجل ي بمل

يا مترار �لزتام واإلرادة ا ية وتطلع إىل ا ي; املا نوات ا ية يف ا سـا سـ ض لقل سـ لمن سـل تعيلت ناء علهيالة    .لبزيز اإلجنازات اليت حتققت وا

يات جدول  .48 يذ تو نة الزتامه  تخابه وأكد جمددا  يات الريس عىل جتديد ا تعددة القو يا  نأ وفد دوS بو صو ت للج ن نفه ئ م م بيف ل
ية بو .لتمنأعامل ا يع قطاعات الو يذ الفعال يف  يوشكر املدير العام عىل تقريره و¾وده والزتامه  مج تقرير وعلق الوف .لتنف لد عىل ا

تحول  ية اðي يعد ويق الص;  يذ الفعال جلدول أعامل ا بحث ا ية الرضورية  نقصه اجلودة واملعلومات ا بوقال إنه  ث من ل يل لتت لتنف لتفص
بو نصح  .يالو شطهتا، إلضافة إىل رؤيهتا وطريقهتا يف إسداء ا توى أ ها و تعلق بطريقة  بو  يري يف الو لوقال إن هذا ا ن حم ي ي معلتغ ل

ية الفكريةللب�ان يات يف جمال ا ياسات و�سرتا ية حول ا نا مللك ا يجم سـ تل تقرير  .ل ترص ا نواj ا لومع ذ�، يف العديد من ا قل
ية يذ جدول أعامل ا شطة يف  همت األ يف أ يريات اليت متت ومل يذكر  تضمن ا منعىل معلومات ال  ن ك تغ لتت نف تس وقال الوفد إنه فô  .ل

شطة اليت نتعلق هبذه األ يةحتقق تطورا ي ية، اكن جيب اإلشارة إىل الطرق اليت تعاجل هبا قضاU ا منت إجيا وقال إن ما هو  .لتب
شطة ويس العكس ية يف هذه األ هوم ا بو هو دمج  لمطلوب من الو نمف من تغري ليك و .لتي ية الفكرية أن  شطة ا تجيب عىل أ مللكن

ية هوم ا منتوعب  لتسـ مف تقرير، بدى جدول أعاملو .ت ية الفكرية لمع ذ�، يف بعض أجزاء ا يد عىل ا تأ ية وكأنه دعوة  مللك ا ك لل لتمن
هم يف  شطة األخرى اليت من املمكن أن  تعريف بقامئة األ ية وا تلفة  ياسات ا ية وإدرا¾ا يف ا بة  يهتا  تسوأ ن ل من h سـ من سـ تمه للت للل لن

ية ية يف إطار جدول أعامل ا منيق ا تمن لت ل نة يف .حتق مية لعمل ا ية ا تفت الوفد إىل األ للجوا مه ية، لعظل يذ جدول أعامل ا لتمن  تنف
يط الضوء عىل تأثري  ية و يال وتوفري املزيد من املعلومات املوضو بل عىل حنو أكرث  تقارير يف ا سلواقرتح إعداد ا ع تفص تل ملسـتق

يذ  شطة يف  تنفاأل يةن سلط الضوء إوقال الوفد . لتمنجدول أعامل ا تقرير ويود أن  يل هامة وردت  ناول تفا ينه يود أن  ل ص تي
شغUعىل ية لألجل  .ت بعض األمور اليت  ياته إىل أن الرتكزي األسايس للخطة �سرتا تقرير أشار يف  يجوذكر أوال أن ا ط تل

ية يف األجل الطويل يذ جدول أعامل ا توسط هو ضامن  منا لتمل بو، وفقا  .تنف يل أن الو تقرير  يوأضاف أنه يف جزء آخر من ا قل
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مت توسط،  ية لألجل ا ستسـللخطة �سرتا مل شات بني ا3ول األعضاء، خاصة ذوي العالقة بوضع القواعد تيج نا يل ا قر يف  مل تسه
بل ب�ان  .ملسـتقواملعايري يف ا توسط وإن العديد من ا ية لألجل ا متد اخلطة �سرتا لوأردف قائال إن ا3ول األعضاء مل  مل تيج تع

تواها اðي ال يعكس عىل حنو اك شأن  يقة عن قلقه  ية قد أعرب يف ا نا حما ب حلقل يةم ية وجدول أعامل ا منف الرتكزي عىل ا تمن لت ل ٍ. 
شطة وضع القواعد واملعايري ية العامة مف .نوقال إن ما يقلقه حتديدا، من بني أمور أخرى، هو ورود ذكر أ يه يف ا مجلعا اتفق  عل

شأن اخلطة �وجوب إدراجهو  يقات  ب ا توسطلتعل ية لألجل ا ملسرتا شطة ،تيج نعكس عىل أ تايل جيب أن  ن و ت بول  .يالو
شأن  ياWت  بوتطرق إىل قاعدة ا يةلب ساعدة ا نا شارينيلتقمل شأن قامئة اخلرباء �  Sبذو هود ا ت، وقال إنه يعرف مك ا ب سمل نه  .جل لكو

يةيلمتس إضافة  سري اðا تا نع اح
ل تضارب املصاحلل شارين  مل أيضا جبانب أسامء ا ته أن تدرج املواد  .ملست غبوأكد الوفد عىل ر
تخدمة يف ياWت جبانب الو�ئق املوزعة والعروض املقدمةملسـا شاط  .لب قاعدة ا نفذ ا سات اليت  نكام طلب ذكر أسامء املؤ ي لس

ية سلطات ا ها وكذ� ا يق  ن ل ملعسـ معن بو  .لت تخدÊا الو ية جيب أن تعرف عىل األقل نوع املادة اليت  نا يوذكر أن ا3ول ا سـ تل م
شطة  يةنيف أداء أ ساعدة ا نا تلفةُ وما قدم إىل لتقمل ب�ان ا hا ياWت،  .ل ند إضافة هذه املعلومات إىل قاعدة ا بوأكد أنه  لع

بو  شطة الو ية عىل أ نفذة والطريقة اليت انعكس هبا جدول أعامل ا يريات ا يمتكن ا3ول األعضاء من الوصول إىل ا ن من مل لتتغ ل ست
يةو ساعدة ا نا بو مع  .لتقمل ية أخرى، حتديدا يوقال إنه يرحب مبا ورد من معلومات حول تعاون الو منظامت دوية حكو لم

تحدة اإلطارية  ية األمم ا ية واتفا نظمة الصحة العا ية الفكرية مع  تخدام ا شأن ا تعاون  تحدة، خاصة ا ملنظومة األمم ا مل سـ ب ل قمل م مللك م
ناخ وريو تغري ا تعلقة  ملا ب نووية و. 20+مل بحوث ا نظمة األوروية  نقاشات اليت دارت مع ا موأشار أيضا إىل ا ل لل ب مل تجارة ل لنظمة ا

نظامت أخرى يوسكو و تاد وا ية واألو مالعا ننك ل شطة  .مل سات أخرى حول األ شات اليت دارت مع مؤ نا نكام أشار الوفد إىل ا س ق مل
سان  سايم حلقوق اإل تصادي و�ج
عي واملفوض ا ها إلضافة إىل �تصاالت مع اÅلس � تعاون  يذها  ناملزمع  ل قل مع تنف

تلفة وطلب وقال إن من ال .وغريمه بو يف احملافل ا يات اليت قدمهتا الو تو توقعات واملواقف وا hرضوري معرفة ما يه ا ي ص ل ل
ية هوم ا بو ليك تدمج  شطة ويف تغريت الو توى األ شاركهتا وما هو  منالوفد معرفة املزيد حول الرتكزي الرييس  ي ك ن حم لتمل مف وقال  .ئ

تعدى سوى كوهنا قامئة أل هم تإن املعلومات املقدمة ال  يف أ يمي  يس مثة طريقة  سشطة، ورأى أنه عىل هذا األساس  تق كل لن
ية يذ جدول أعامل ا تعاون يف  منا لتل بادالت  .تنف ية حول ما دار خالل هذه ا توقال الوفد إنه يود لو أدرجت معلومات موضو لع

ية ثيل اتفا بو يف �ج
عات مع  شاركة الو قشأن  مم ي م تحدة األمم ب تعلقة اإلطارية ملا ناخ غريبت ملا نظمة20+وريو ملا تجارة م و  لا
ئة، عىل  ثل الصحة وتوافر ا3واء وا  Uبة لقضا ية  بو ذات أ نة خاصة لو ية، وخاصة حول دور موضوعات  يالعا بم سـ مه ي ي لمل ن لمع

ثال مليل ا بو انهتاج مقار .بس شجع الو يد أن  يورأى الوفد أنه فô خيص هذه �ج
عات أو �ج
عات األخرى، من ا ت بة جل
ية حول هذا املوضوع ية وا تأثريات اإلجيا يل  بتوازنة عن طريق توفري  ب لل لسلحتل تقدم احملرز، إال أنه  .م لواسرتسل قائال إنه رمغ ا

ية والوصول إىل مرح;  يذ الفعال جلدول أعامل ا بو إىل ا شطة الو يام به ليك تؤدي أ تعني ا ثري اðي  ناك ا منال يزال  ي ن ي لته نف لق لتلك
ياسات بب فهيا لسـتعزيز ا شالك اليت  بدي; أو حل ا تاكر ا ية وتعزيز مواطن املرونة أو تعزيز مناذج � نا ب�ان ا س العامة  تم مل ل ب ل لل

ية الفكرية سليب  تأثري ا للملكا ل شاريع  .ل ية القامئة عىل ا ية، وقال إنه جتدر اإلشارة إىل أن ا تفت إىل جدول أعامل ا ملوا ملهنج من لتل
تمدت عىل أساس أنه ميكن ُقد ا يذ فإن ا3ول األعضاء ع يد ا رشوع  تايل حىت مع وجود  ية، و شطة إضا نف اقرتاح أ ق تف لم ل ن

ية تو ية يف إطار نفس ا شطة إضا ص3هيا الفرصة القرتاح أ ل شاريع  .فن توفرة عن ا يل املعلومات ا ملومىض الوفد يقول إن  مل حتل
سمرب  نوعة املدرجة يف املرفقات حىت هناية د يا يذ2010ملت  Sشأن حا تنف  يق مل ب يل، وإن ا تفا ية اكنت تعوزه ا تو سـ ا ص ل ص لتنل

ية يذ الفعال جلدول أعامل ا شاريع يف ا همت هذه ا يف أ منميكن الوفد من معرفة  مل لتك نف نظر إىل  .لتس ثال أنه  يل ا لوذكر عىل  مل بس
ية  تو صيذ ا ل تعلقة 1تنف يةمل ا نساعدة ا تقرير أشار إىل الويقةلتقمل ث، فإن ا شطة  اليت وردت هبCDIP/6/3 ل ساعدة نا قامئة بأ ملا

ية بو يف عدة ب�انلتقنا شطة، وال توجد معلومات مفص;، يف  .ي اليت نفذهتا الو توى هذه األ نولكن مل يذكر أي يشء عن  حم
ية  تو صحني أن ا يل 1ل ناولت حتديدا تفا ص  يةت ساعدة ا نا  وأهنا جيب أن تمت وفق مقاربة شفافة وقامئة عىل الطلب ومو¾ة لتقمل

ب�ان األقل منوالتمنحنو ا ية خاصة ا نا ب�ان ا ياجات اخلاصة  بان األولوUت و� لية وتأخذ يف ا ل لل ت مسـ ح  تعلقوقال إن األمر  .حل
بو عىل الواقع اجلديد شأن مدى تأقمل الو ساؤل  ية الفكرية وهذا مل جيب عىل ا ياسات ا ية يف  يبإدراج ا ب ت سـ لمن مللك وأضاف  .لت

يام  لتساعدة القالوفد أن جمرد ا تاز قنيةمل شطة جيب أن  ية، وأن األ يذ جدول أعامل ا هاما يف حد ذاته يف  مت ال يعد إ ن لتمن نف تس
مت;  ية ا تأثريات ا يف وا تاك يط الضوء عىل املزاU فقط ولكن أيضا ا تفي  ية الفكرية وال  حملالتزان فô خيص ا ب ل ل ل سلسل لت ب تك مللك

ية املK العام ومناذ ناءات ومواطن املرونة وأ مهو� ثت بدي;سـ تاكر ا لج � شأن . ب بوأردف قائال إنه ميكن قول نفس اليشء 
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ية  تو ثال حول ا يل ا صمعظم املعلومات الواردة عىل  ل مل يث مل تذكر 3بس ية،  ية الفكرية املو¾ة حنو ا شأن تعزيز ثقافة ا ح  منمللك لتب
بو 3مع املقاربة املو¾ ية حول ما اكنت تفعU الو شطة أي معلومات  يقامئة األ يل ية الفكريةتفصن تعلق   ôية ف مللكة حنو ا ي ويف  .لتمن

ب�ان خاصة يف  ساعدة  مترة يف توفري ا بو  بل وقال إنه من املعروف أن الو تفت الوفد إىل آفاق ا ته، ا للتام  مل ي ل مسـلكم تق ملسـخ
ية الفكرية عىل حنو �م ية تدمج ا يات و مللكجمال وضع اسرتا ن طيج تعلق بإدراج ا .ت مللوقال إن األمر ال  كية الفكرية يف ي

ية الفكرية يات ا ياسات واسرتا ية يف  تعلق أكرث بإدراج ا ية ولكن األمر  شأن ا ية  ياسات الو مللكا يج سـ من ي من ب ن تسـ ط تل لت وأضاف  .ل
يريه تعني  ية حتديد ما  W تغأن الفارق بني هذا وذاك يعد أمرا هاما من ي ياسات  .ح ية ولكن  ياسات  ست  سـوقال إهنا  من سـ تي ل

شطة ملكية فكرية مصحوبة  يةنبأ ساعدة ا نا بعد اإلمنايئلتقمل بو من أجل إدراج ا ل اليت تقدÊا الو توساءل الوفد يف هذا الصدد  .ي
يات  توى اسرتا يال حول  ية إلضافة إىل معلومات أكرث  شمل ا بل ليك  بو يف ا شطة الو ية تغري أ يجعن  حم تفص من ت ي تن لت تق سـيف ملك

متر العمل علهيا ية اليت  ية الفكرية الو سيسـا طن بلمللك  .ملسـتق يف ا

ها املدير العام يف إعالم  .49 هود اليت بذ ية فأعرب عن تقديره  ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر لوحتدث وفد  للج يق يق لج
ية يذ جدول أعامل ا شأن املوقف احلايل من  تجدات  منا3ول األعضاء  ب لتسـ تنف تقرير املؤلف  .مل لوأعرب عن رأي اÅموعة يف ا

بل إلضافة إىل املعلومات الواردة يف  ما ة أجزاء، خاص3من  نظرة إىل ا ية وا شاريع جدول أعامل ا تعممي  ملسـتقتعلق  ل من م ب لتي
بو  .املرفقني شطة الو يع أ شمل  ية أن  هم أنه جيب عىل جدول أعامل ا يوناول الوفد املوضوع األول وقال إن اÅموعة  ن مج ي من لتت تف

ميه بان يف وقال إن تقرير املدير العام  .تعمكربهان عىل  ية يف ا نظمة بضامن أخذ ا يدة حول الزتام ا سـقدم بعض الرؤى ا من حلمل لت ملف
توسط للفرتة  ية لألجل ا شطهتا خاصة اخلطة �سرتا ملأ يج تصديق يف العام 2015-2010تن تخضع للمراجعة وا ل، واليت  سـ

بل ي .ملقا شطة جدول أعامل ا شاريع وأ ية دمج  تطورات اإلجيا منوأردف قائال إن من ا ن م ب بو لإلدارة القامئة عىل لتل ية يف إطار الو
ية بة جلدول أعامل ا ية  ية اجلديدة إلعداد املزيا شاريع واع
د ا منا سـ ن لعمل لتمل ية  .لن رسور أيضا الع
د آ لوقال الوفد إنه  م

ية العامة األخرية يق يف ا مجلعا نظامت ا3وية12وقال إن الفقرة  .لتنسـ بو مع ا شطة الو تقرير ذكرت أ ل من ا مل ي ن ية األخرى ل م احلكو
تحدة وهيم اÅموعة عىل وجه اخلصوص موضوعان أثريا يف هذه الفقرة نظومة األمم ا تابعة  ملخاصة ا مل وقال إن أوهلام هو أن  .ل

بحث  تدريب وا تحدة  هد األمم ا شات مع  نا بو شاركت يف  لالو لل مل ق معي تطوير ) UNITAR(م لو�حتاد ا3ويل لالتصاالت 
تعاو نبرWمج لألشطة ا ل تعاون مع هاتني  .يةن بو  يه الو شأن الربWمج اðي تطمح إ لوقال إن اÅموعة تود أن تعرف املزيد  ي ل ب

ية  ثابة برWمج ا يا واليت تعد  ية أفر رشاكة اجلديدة من أجل  بو يف ا شاركة الو ها حتديدا وصف  تني، و منا مب من ي م تنظم لت يق لهيم مل
تصادية األسايس لالحتاد األفريقي نظامت وقال إنه ف .ق� بو يف ا هام الو يد معرفة حملة عن إ يكون من ا ملوق ذ�،  ي سسـ ملف

تحدة نظامت، ولكن الوفود ال تعرف ما  .ملاألخرى خاصة داخل األمم ا ية يف هذه ا شارك بفعا بو  ملوقال إن من الواحض أن الو ل ت ي
شاركة يعة هذه ا مليه  ب� .طب ية وقال إن مجموعة ا شاريع جدول أعامل ا تفت إىل  لوا من م ناهنا لألمانة لتل ية تعرب عن ا متان األفر يق

يا شاريع يف ب�ان عديدة، خاصة يف قارة أفر يذ ا يقعىل  ملنف يل  .ت تقرير تفا يد أن يذكر ا يكون من ا تدرك قائال إنه  صوا ل سـ ملفسـ
ية رشوعات جدول أعامل ا يع  يد من  ب�ان اليت  منا مج لتل م تفسـ ي�  .ت ب�ان يف بعض احلاالت فقط  بوقال إنه يذكر ا  .يف غريها الل

ثال الفقرة  يل ا ملوذكر عىل  تاكر ) ب(23بس يا و� نولو ية من مراكز دمع ا باكت و بيث ورد ذكر إطالق ست  ن جشـ تك لح ط
بق عىل الفقرة  يدين ونفس اليشء  ينطدون إدراج قامئة  ية جديدة يف ) ج(23ملسـتف يات و شاء أاكد ناليت ورد فهيا ذكر إ مي طن

ية ية الفكرية يف مثا نجمال ا تقرير جيب أن يكون شامال قدر اإلماكن . ب�انمللك ومىض الوفد  .لوأوحض أن ما يقصده هو أن ا
نة  ثالثة لوالية ا يذ الاكمل لألراكن ا بل جيب أن يراجع أيضا يف ضوء ا ية يف ا يذ جدول أعامل ا للجيقول إن  ل نفمن تق تنف سـ لت ُمل لت

شمل متدة) "1 :تواليت  يات ا تو يذ ا ملعوضع خطة معل  ص ل يع ") 2و" لتنف يذ  شة ووضع تقرير عن  نا يمي و مجرصد و نفق م تتق
ية بو ا ئات الو يق مع  هذا الغرض، جيب علهيا ا يقا  متدة، و يات ا تو نا ي ي سـ ص ملعل ه لتن ل حتق ية الفكرية ) "3و" ملع ية ا مللكحبث  قض

 Uتعلقةوالقضا ية العامةملا نة وكذ� القضاU اليت حتددها ا يه ا ية وفقا ملا وافقت  مجلع  للج عل نني األولني وق ".لتمن كال إن الر
بدأ بعد ثالث مل  يذ الركن ا شـهتام اآلن ولكن  نا يجتري  ل نفق نني اآلخرين .تم يذ الر ثالث أمر رضوري  يذ الركن ا كوأوحض أن  نفل تنف . لت

ند يف جدول يذ هذا ا تطلع إىل  سأS وأنه  ية قد قدمت اقرتاحا ملعاجلة هذه ا بوأضاف الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا ي مل لمن تنف  لت
نة بعض  .للجاألعامل يف إطار ا ية قد وصلت إىل هنايهتا، ولكن ا شاريع جدول أعامل ا لوقال إنه عىل الرمغ من أن بعض  من لتم

شاريع يذ هذه ا شأن  يل اآل�ر  تقرير  ملاآلخر مل يصل بعد إىل الهناية ومل يرد  ب حتل متل يف  .تنفل تقرير جيب أن  يشـوقال إن ا ل
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يل اآل�ر حو بل عىل  حتلا نافع اليت حتصل علهيا ملسـتق تعلق  ية  نفذة ألن �جتاه الرييس جلدول أعامل ا شاريع ا ملل ا ي من مل لتمل ئ
بو شطة الو ب�ان من أ يا ن يمي  .ل شاريع وأن هذا ا يمي  ناك  يكون  يقة أنه  ترصحي املدير العام حول  تقورحب الوفد  تق لحق للم ه سـ ب

يه نظر  نة ليك  فيقدم إىل ا ت للج شجع ا .سـ لوقال إنه جيب أن  شطة جديدة ألنه ي شاريع وأ نتقرير ا3ول األعضاء عىل تقدمي  م
شاهئا ية اكنت األمانة وراء إ ية احلا شاريع جدول أعامل ا ية  يا غا نحا ل من م ب لتل تقرير وفرا  .ل لواسرتسل قائال إن املرفقني امللحقني 

يذ  شاريع اتنفمعلومات اكم; حول  ية وا لجدول أعامل ا مل رشوعا19 بالغ عددهالتمن سني ، وم  ثاين  تحلكن جيب تعديل املرفق ا لل
ية شاريع جدول أعامل ا يذ   Sمنطريقة عرض حا لتم ثاين  .تنف ية يف املرفق ا شطة األسا ناول األ لوأوحض أن العمود اðي  سـ ن تي

به معود آخر مبؤرش حول  يذ"حجيب أن يصا ست لرضورة من " لتنفحاS ا شطة الواردة يف هذا العمود  يألن بعض األ لن
يةمضن اإلجن يذ  .سـازات األسا تحدUت اليت صادفت  تقرير عىل ا متل ا يد أيضا أن  يكون من ا نفوأردف قائال إنه  تملف ل ل يشـسـ

سواء ثابة حتدي ل�ول األعضاء واألمانة عىل حد ا  Wية اك يذ جدول أعامل ا بار أن تعممي و شاريع، مع ا لا مب من ت لتمل تنف تمت  .ع خوا
تقرير املدير العا يب  ته لرت بالوفد  يالحلكم تايل أكرث  تقرير ا تفصم وطلب أن يكون ا ل  .ل

نحو اðي تفضل به لك  .50 تقرير عىل ا يمي ا ية وذكر أنه يوافق عىل  لوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا ل تقمن لت
يا ية ووفد بو ب�ان األفر يوية ومجموعة ا يفمن اÅموعة اآل ليق ل تقر .سـ ية ترحب  بوقال إن مجموعة جدول أعامل ا ير املدير العام لتمن

ية حقا بو حنو ا يه معل الو ية وشري إىل أنه جيري إحراز تقدم ملموس لضامن تو يذ جدول أعامل ا منحول  ي ت تمن لت جل ورأى  .تنف
تحق اه
ما خاصا نفذة خالل الفرتة اخلاضعة للمراجعة، ثالثة مهنا  شطة العديدة ا سـالوفد أن من بني األ مل أوال اكن اع
د  .تن

ية العام يق والرصد يف مجلعا ية ا بو آل سـة للو ل ثاين من واليهتا 2010لتني يذ الركن ا نة من  نت ا يث  ل إجنازا هاما،  نفللج متك تح َ
يمي رصد لاكمل، وهو شة تقو نا قو يغ م ية تنفيذ بشأن تبلو يات جدول أعامل ا منتو يق طريق عن لتص بو هيئات مع لتنسـا  يالو

ية نت من .األخرى ملعنا ية جوهرية  متكوهذه اكنت آ تابعةل ها ا3ول األعضاء من  م خال ية أعامل جدول دمج كيفية ل  عرب لتمنا
بو هيئات نوعة يالو يا آخر .ملتا بو إجنازا إجيا ية العادية للو ية يف املزيا شاريع جدول أعامل ا يا، اكن قرار دمج  بو� ي ن من م وطلب  .لتن

شطة نفذة والواردة عىل أهنا أ شطة ا يل حول األ تفا نالوفد املزيد من ا مل ن ص بلغ ل ية، ومك  بو للربWمج واملزيا ية يف ويقة الو ي إمنا ن ي ث ئ
شطة شأن لك من هذه األ بط  نجحم اإلنفاق  ب تقدمة .لض ية وا نا ب�ان ا بة لك من ا ملوقال إن هذه ر ل ل وأخريا، ذكر الوفد أن  .مغ

تحدة، وخص ðكر  نظومة األمم ا نظامت دوية أخرى داخل  شاركهتا مع  شطة جدا يف  بو  ملالو ل م ن مي يات م معلشاركهتا يف  م
ية مفاوضات ريو نا� والصحة واألمن الغذايئ و تغري ا تعلقة  ية دوية أخرى  معلحكو مل ل مل يد  .20+م يكون من ا ملفوقال إنه  سـ

شاراكت  نف األمانة هذه ا نصاحئ اليت أسدهتا ويف  شاركة وما يه ا شأن نوع ا ملجدا أن خترب األمانة ا3ول األعضاء  تص ك ل مل ب
يةعىل أهنا جزء من يات جدول أعامل ا من تعممي تو هامة، اليت ال توجد حمافل  .لتص يع ا نال املوا لوأعرب الوفد عن أمU أن  ض ت

نة يا، حزيا من اه
م ا شـهتا حا للجنا ل ق ية مبعايري  .مل نة ا بو وأشار مع القلق إىل أن والية ا تفت الوفد إىل معل جلان الو نوا للج ي ملعل
ساؤل بعض الوفود  بو اكنت موضع  تالو شأن ي ية العامة  بو جيب أن تلزتم بوالية ا ية مبعايري الو نة ا بمؤخرا، وقال إن ا مجلع ي ن ملعللج
ية  تو بو و ية للو صالرؤية �سرتا ل ي ية 24تيج تو ص وا يل نواj 27ل بو حنو  ية، واليت توجه الو ه من جدول أعامل ا ي تسمن لت

ية الفكرية من أج تعلقة  يا املعلومات و�تصاالت ا مللكنولو ج تطوير وال�ءملتك يق ا لل  وأعرب الوفد عن رضاه عن رؤية  .حتق
يذها ية  شاريع وقد دخلت لفعل يف املراحل الهنا لتنفبعض ا ئ يات حمددة جلدول  .مل ناك تو يس املقصود أن  صوأشار إىل أنه  ه ل

ية قد ن ُأعامل ا تقرير، ولكنلتمن نحو اðي توj به لغة ا شت عىل أمكل وجه عىل ا لفذت متاما أو نو ل ية ق يذ جدول أعامل ا لتمن  تنف
تد� ية فكرية أكرث ا شاء نظام  مترا هدفه الهنايئ هو إ عيعد معال  ملكن ته معر عن تطلع مجموعة جدول أعامل . مسـ تمت  لكموا خ

ية إىل تقرير تعراض لتمنا تقل اخلارz سـ� ية للمساعدة ملسـا بو تقدÊا اليت لتقنا   .يالو

نأ وفد اجلزائر الريس وشكر املدي .51 ئو ية وعىل تقريره ه لتمنر العام عىل �ه
م اخلاص اðي علقه عىل جدول أعامل ا
تعداد ل�ورة تاز وشكر األمانة عىل توفري أوراق العمل الالزمة لال سـا يان عن الوفد وأعرب .ملم يده  بتأ  وفد به أدىل اðي للي

يا جنوب ب�ان مجموعة مس يقأفر ية لا ية أعامل جدول مجموعة مس الربازيل بويان يقاألفر نذ إطالق جدول  .لتمنا موأشار إىل أنه 
ية يف عام  شطة2007لتمنأعامل ا ية يف  .ن، بدأ العمل يف عدة أ ب�ان األفر يقوقال إنه مع ذ� جيب أن تؤخذ توقعات ا ل

بان يات ا .حلسـا تو يذ ا لورأى الوفد أن  ص ل متدة ال يعين 45 بالغ عددهاتنف شاريعلرضورةملع ا يذ ا مل  اف أن من وأض .تنف
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بو ية يف معل الو هذا الغرض، جيب أن يعمم جدول أعامل ا يقا  نظمة و ية يف ا رش ثقافة ا يالرضوري أيضا  من مل تمن لت لل حتق وقال إنه  .ن
ية املربمة بني األمم  سقوفقا لالتفا بو، فإن األخرية  تحدة والو ما ي يا إىل ؤمل نولو يل نقل ا يع اإلبداع الفكري و جوS عن  لتك هس تشج ت

ب�ان ا لا تصادية هبال ية و� ثقا ية ا رسيع وترية ا ية  ية الفكرية  تعلق   ôية ف قنا ف مللك لم من بغ لتي بو 3هيا دور هام  .ت يوقال الوفد إن الو
يذ مترار  تنفيف ا تحدة األمم أهداف سـ ية ملا ية ئاإلمنا تقرير اðي أعده املدير العام والوارد  .لفلأل لوأعرب الوفد عن لغ رسوره 

تقدم احملرزCDIP/7/2ثيف الويقة  يذ وأوحض ا يث قدم نظرة شام; عن ا ل،  نف ية  .لتح تقرير أشار أيضا إىل ا مجلعوقال إن ا ل
نعقدة يف  يذ جدول أعامل 2010ملالعامة ا تقارير حول  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا ية ا متدت آ نف واليت ا تتق لل سـ لتنل ع

ية تعممي ا .لتمنا نظمةلوقال إن ذ� مكن الوفد من تقدير ا ية يف معل ا ملألفقي جلدول أعامل ا وأشار الوفد أيضا إىل تطوير  .لتمن
ية يف إطار جدول أعامل  بؤ ملزيا يح ا نة، وقال إن ذ�  شاريع ا بق يف  نحو ا ية عىل ا نإجراءات وضع املزيا ت ي للج م ملط ل نن لت سـ

ية تو4 إن الفقرة وقال. لتمنا ية لألجل ا تقرير ذكرت أن اخلطة �سرتا مل من ا يج تتل ُسط  تني ولكن سـ ية فرتة ا لسـندمج يف مزيا ن
ية العامة يف  متدها ا مجلعهذه اخلطة مل  نقطة لفعل، 2010تع ب�ان عىل هذه ا لوقد علق بعض ا يب  .ل تسـتجواقرتح الوفد أن 

ب�ان حول الفقرة  يقات ا بار  بو بأن تأخذ يف � لالو تعل ت نظر يف الربWمج احلايل وتدجم6عي يث أرادت األمانة أن  ت  ه يف ح
ية يدمج  .لتمنأهداف ا ثال اÅاالت اليت  يل ا يل، عىل  تفا يح املزيد من ا تقرير وطلب تو سـوأعرب الوفد عن تقديره  مل س ص ل ض بلل

ية للفرتة  ية يف الربWمج واملزيا نفهيا جدول أعامل ا يه يف الفقرة 2013-2012لتمن شار إ نحو ا ل عىل ا مل فد عن كام أعرب الو. 9ل
نوع املذكور يهللتتقديره  يةف  نا ب�ان ا تعلمي عن بعد اhصصة  تقدمي دورات ا م وأيضا  ل لل ل وقال إن ا3ورات جيب أن تركز عىل  .ل

ناخ يا والصحة العامة واألمن الغذايئ وتغري ا نولو نقل ا تعلق   ôيذ األهداف خاصة ف ية الفكرية يف  هام ا ملإ ب جي تك نف مللك لس  .ت
ية، وقال يضات يف املزيا تفت الوفد إىل ا نوا تدريب املقدمة لتخفل بري يف دورات ا يض ا تقرير أكد أيضا عىل ا ل إن ا لكل لتخف

ية خاصة يف إطار حق املؤلف نا مب�ان ا ل ية .لل بري يف جدول أعامل ا هاÊا ا ية نظرا إل منواقرتح الوفد زUدة موارد األاكد لتمي لك  .س
تعاون مع12وأشار الوفد إىل الفقرة  ية ا3وية، ول خبصوص ا نظامت احلكو ل ا تحدة، ورأى أن دور الممل نظومة األمم ا  ôملسـ م
بو يف حوارها مع هذ نظامت ا3وية خاصة يف شيالو له ا بارؤمل ئة جيب أن يؤخذ يف � تون األمن الغذايئ وا عب ومىض يقول . يل

ية ا3وية أو أن  تعلق لعالقات احلكو  ôبو أن تقدم رؤيهتا اخلاصة ف بة للو بدو  بكر كام  لإنه من ا ي ي سـ ي ممل خترب األعضاء لن
نظمة ثل تK املربمة مع ا يات  يال اتفا تخذة  ملإلجراءات ا ممل ق نووية للبحوث باألوروية ح تقرير . لا لوقال إنه مع ذ� ال يذكر ا

يه بني ا3ول األعضاء تفق  بدأ اسرتشادي  ية اكنت قامئة عىل  علأن ا مملهنج شاريع ال  .م بدأ أن انهتاء ا ملوأكد الوفد أيضا عىل  م
ية يف مرح; الحقةيعين انهت شاريع إضا شطة أو  هوم أنه ميكن اقرتاح أ يات، مفن ا تو فاء ا مملف ن ص ته  .ل تام  لكموأشار الوفد يف  خ

بغي أن يكون ذ� جزء ية وأضاف أنه  شأن حاS ا يمي  ية  تقرير مل يذكر أي آ بل وقال إن ا نإىل ا تق يتق من ب ل لتل لل تجزأ من املسـ ي ال 
ية اليت وضعت 3مج جد ية املؤ سـاآل نظمةسل ية يف برWمج معل ا ملول أعامل ا ية يه واحدة من  .لتمن  أراكن 3لوذكر أن اآل

يذ واليهتا نة متكهنا من  ية  تنفأسا للج ية الفكرية  .سـ سأS ا نة حول  شات اليت جتري يف ا نا مللكواقرتح الوفد أيضا إضافة ا م للج ق مل
بريا هاما  هم إ ية، ورأى أن ذ�  ية إىل جدول أعامل ا كوا من سمن سيس ت لت ئة ل تعلق   ôبو خاصة ف شاريع الو يذ  ي يف  بنف ي ي لم ت

ية ية  .لصحواحلصول عىل اخلدمات ا يط الوارد يف ويقة الربWمج واملزيا ته معر عن رسوره  تمت الوفد  نوا ث تخط للكم خ
ية الفكرية و�ð اقرتح أن 2011-2010 للفرتة ية يف جمال ا شأن املؤمتر ا3ويل حول دمج ا مللك  من شتعقدلتب اورات غري مل ا

تحدثني يف هذا املؤمتر القادم ية  يع واألفاكر الر تارخي واملوا تحديد ا ية بأرسع وقت ممكن  للمالر سـ ض ل ل   .ئيمس

يوية ويان وفد الربازيل مس مجموعة جدول  .52 ند مس اÅموعة اآل يان اðي أدىل به وفد ا بوأيد وفد رسي الناك ا سـ ه لب ل
نأ الريس عىل جتديد ا ية و نأعامل ا ه ئمن نةلت سابعة  سا ل�ورة ا للجتخابه ر ل نائيب الريس  .ئي ياته  يب  ئكام أعرب عن أ ل ن متط

بوع مثر خالل األ ساعدهتام للريس الطريق الج
ع  هد  بني ومتىن أن  سـا م متخ ئ مت بارية  .ملن سة اإل خوشكر الوفد األمانة عىل ا جلل
بل بدء ا3ورة وأيضا عىل الو�ئ تجدات  قاليت عقدهتا إلعالم الوفود  شكر املدير العام عىل  .ق اليت قدمهتاملسـ لوخص 

شطة اليت اضطلعت هبا  نة حول األ نبادرته يف تقدمي تقرير  للج يات ام تو يذ ا بو  لأمانة الو ص ل  جلدول أعامل 45 بالغ عددهالتنفي
ية شطة اليت نفذهتا ا .لتمنا يع جماالت األ تقرير اكن شامال حقا وغطى عىل حنو مهنجي  ملوقال الوفد إن ا ن مج وأعرب عن  .نظمةل

ية تا يذ يف املرح; ا تظر ا بعض اآلخر  شاريع وا يذ العديد من ا لرسوره اخلاص ألنه جيري  ل ي ل نفمل ن تنف شكره  .لت بوخص الوفد 
ية الفكرية يف إطار  ية جديدة يف جمال ا ية و شاء أاكد رشوع رائد إل تضافة  يار رسي الناك ال مللكاألمانة عىل ا ن مي ن سـ طت م خ
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ية  تو صا ية يف جدول أعام10ل ية الفكرية . لتمنل ا ية اجلديدة يف جمال ا ية الو نت األاكد ته ا مللكوذكر الوفد إن حكو تض نم مي طح
نذ أكرث من عام ندما بدأت يف العمل  موعلقت آماال وتوقعات عريضة علهيا  سأS ا3مع املايل، وقال إن . ع تفت الوفد إىل  موا ل

رشوع توفر ما ييل  بو  للمأمانة الو سـ يل ملدة ) 2نطالقة توفري موارد �) 1 :ي يف ا ية تاك W يا من رشوع ما تدامة ا شغا ل ل لتسـ ح مل
ب� واملاحنني) 3سـنتني  يق بني ا رشوع عرب ا تكامل ا ب� يف ا ساعدة األمانة  تأكد من  لا سـ سـ لل م لتنل ناء عىل هذه  .مل بوقال إنه 

ب� أل رشوع يف ا يذ ا بدأ يف  بت رسي الناك إىل األمانة أن  متدة،  رشوط ا لا ت ملطل ت نفل هود ملع يوفر قوة دافعة  للجهنا رأت أنه  سـ
ية األخرى نا ب�ان ا تذى به  ثاال  تكون  ية الفكرية اليت  ية  ية الو شاء األاكد ماألخرى إل م لللملك لل حي سـ ن مي يوم،  .طن لوذكر أنه حىت ا

رشوع بة  متدة  ساعدة ا تلف رشوط ا رست عىل حنو  رشوع لألسف من الركود ألن األمانة  للميعاين ا ف سـمل مل لنخم وقال إن  .ملع
شاريع يف  ند تقدمي الهنج القامئ عىل ا نه األمانة  ناىف مع ما أعربت  ملذ�  ع ع ، من بني أمور أخرى، ضامن  اكنفالقصد. 2010تي

ية بأرسع ما ميكن يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص تقد .تنف شاريع ملعواكن ا يذ هذه ا مل أن اع
د هنج معيل وقامئ عىل الطلب يف  تنف
 Uنجاحيعد أمرا رضور بيذه  ساعدة بعد اع
دهاإ يف هذا الصدد وقال الوفد .لتنف . ملنه جيب أال تغري األمانة تعريف رشوط ا

ثل  نة  ياغة  ية  بلغ احلكومة ا موقال إن األمانة ال ميكن أن  ي بص ن معت ملع ية"ّ ساعدة موضو توفر  بو  عالو م سـ مث ترتك احلكومة " ي
شاريع وحدها ملنفذ ا تحول إىل وقال الوفد إنه يرى أن هذ .لت ية رضب منيا الهنج  ساعدة ا نا نظمة من خالل لتقمل مل اليت تقدÊا ا

تلفة ناخ  .hاإلدارات ا تغري ا تعلق   ôية ا3وية األخرى خاصة ف يات احلكو بو يف ا شاركة الو ملوأشار الوفد إىل  ب ي ل لعمل ي مم
شاركة وماوالصحة واألمن الغذايئ، وقال إن األمانة مل تفصح ل�ول األعضاء بعد عن نوع  نصاحئ يه ملا  كويف أسدهتا اليت لا

شاراكت هذه األمانة تصنف يات تعممي من جزء أهنا عىل ملا ية أعامل جدول صتو ناخ،  .لتمنا تفت الوفد إىل مفاوضات تغري ا ملوا ل
ية الفكرية ية حقوق ا مللكوقال إنه جيب اختاذ املزيد من اإلجراءات ملعاجلة  ي� وأكد الوفد أن اتفاق اكنكون  .قض هوضع 

ناخ و ية ا يف تزود  تحدد بعد  ية وقال إنه مل  نا ب�ان ا يا  نولو ياسات نقل ا ياجات و مليمي ا ن ك ي ل لل سـ تقت ل ح مل ج تك بكة مطابقة تق لشـا
ية ياملالعا نولو ج  ياللتك نولو ب�ان من ا ياجات ا ج ا لتك لح ي� مل حيدد اتفاق اكنكون أي من مواطن املرونة يف  .ت بوقال الوفد إنه 

ية يا دون اإلشارة إىل حقوق الفكرية، ولكن مللكحقوق ا نولو شة جمدية حول نقل ا نا ج ال خالف عىل أنه ال ميكن إجراء  تك لم ق
ية الفكرية ية مفاوضات ريو .مللكا ب�ان بعد يف اج
ع 20+معلوقال إنه فضال عن ذ�، تعد  تفق علهيا ا ية معقدة مل  ل  ت معل

يويورك تحضريية يف  نة ا نا ل يل نظام عاملي وأضاف أنه مل يكن .للج بب  يا  نولو شطة نقل ا يل من أ ناك سوى ا شك  س ج تتك ب ل ن لقل ه
ية الفكرية بعد مؤمتر ريو يف عام  با واðي اكن1992مللكجديد حول ا ية سب  نا ب�ان ا يا إىل ا نولو يل وصول ا م يف تأ ج تك لج ل ل

يةضعف مقابل تجارة العا نظمة ا تلكفة مع  مل ا ل تناقش ا3ول األعضاء بوضوح ا3ور وقال الوفد يف هذا الصدد إنه جيب أن  .مل
نصح  ية إسداء ا W ية من نا ب�ان ا بو يف تعزيز قدرات ا به الو لاðي ميكن أن  ل ل ي حتلع هامات أخرىأوم وقال الوفد  .س تقدمي أي إ

نصح حول  بو وإسداء ا هام الرمسي للو هو يرحب إل  �ðية حمدودة للغاية، و بو يف املفاوضات الر شاركة الو لإن  ي مس ي سم ف
يةا نظمة الصحة العا ية األخرية مع  يات ا3وية احلكو ملية الفكرية خالل ا ل ملعمل م وقال الوفد إنه مع ذ� فقد طرحت  .مللك

متدته األمانة  نظمة ألن املهنج اðي ا يادية ا هام حول  ععالمات ا مل ح ته قائال إن  .أكرث مما جيب حذرا بدىسـتف تمت الوفد  لكموا خ
هدف الرييس من جدول أعامل ا ئا متد يف ل ملعية ا ية الفكرية 2007لتمن نظور ا3ويل ألنظمة ا تاج حتول جذري يف ا مللك اكن  مل ن

ية ثقا تصادية وا ية و� 
ية �ج ية الفكرية كأداة خلدمة األهداف العامة الكربى ويه ا تخدام ا فوهو ا ق لمللك ع من وهذه  .لتسـ
منوذج فردي محلاية ا ية  يق العا ية ا ندت قا مللكالرؤية  لف مل ب يد القوانني اليت تؤدي إىل معايري حامية لتطبل ية تو حية الفكرية أو قا بل
ية توUت ا نظر عن  ب�ان بغض ا يع ا منأعىل يف  سـ ل ل لتمج نة أ�ر  .م للجوقال الوفد يف هذا الصدد إن العمل اðي نفذته ا

متدة ية ا ية احلا نظر إىل ا ها  يق هد ملعساؤالت حول ما إذا اكن من املمكن  ل ملهنج ل فت نة وð .حتق متد ا للج� مفن الرضوري أن  تع
نة يف والية جدول أعامل  بادئ ا نظر يف ا ية لضامن ا ته مجموعة جدول أعامل ا ند اإلضايف اðي اقرت تضمبرWمج معل  مل ل من ملب لتلل ح

نة ية كام جيب يف ا للجا   .لتمن

ند مس ا .53 يانني ال*ين أدىل هبام لك من وفد ا ية ا هورية إيران اإلسال هوأيد وفد  لب ل م يوية ووفد الربازيل مج سـÅموعة األ
ية وأعرب عن  يذ جدول أعامل ا ثاين اðي قدمه املدير العام حول  تقرير ا ية ورحب  منمس مجموعة جدول أعامل ا ل ل تمن لت تنفل

تقاريرتقديره اللزتامه  لتقدمي ا نوية ب سـنة بصفة  سن اإلعداد .للج يد و شجع وا تقرير ا حكام شكر األمانة عىل ا مل إن وقال  .ملفل
شاريع ية  يات واإلجنازات األسا تو يذ ا  Sيدة عن حا تقرير قدم نظرة شام;  ملا سـ ص ل نفل ية تج بالغ عددها لتمن جدول أعامل ا  19لا
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بلمرشوعا ثب مع الربامج األخرى يف  .ملسـتق وقدم أيضا نظرة عن ا ية عن  بة جدول أعامل ا كوأشاد الوفد بعمل  من لتشع
يذ جدول أعامل ا نظمة لضامن  منا لتمل بوتنف يع أجزاء نظام الو يية ودجمه يف  شاورت  .مج هم جدا لو  يكون من ا توقال الوفد إنه  ملسـ

بل  نظمة يف ا شطة ا ية وإماكية تغذية أ يذ جدول أعامل ا شان  تظام مع ا3ول األعضاء حول توقعاهتم  بة  تقا سـنف ملت مل ن ن من ب ن لتشع ل
ية اليت اخت .بنتاجئ ا3راسات بادرة جديدة يف بوقال إنه من بني اخلطوات اإلجيا يام  ناء علهيا ا تحق ا بو و مبذهتا إدارة الو ث سـ لقي ل ت

هام لك برWمج يف يقسإطار تقرير أداء الربWمج ليك يعكس إ ية وإطار حتق  شطة جدول أعامل ا شاريع وأ ية ودمج  من ا ن م تمن لت ل
تاجئ بو لإلدارة القامئة عىل ا نالو ثابة حماوS وكام أشار املدير العام يف تقريره يف العام املايض .لي ية  يذ جدول أعامل ا مب، اكن  لتمن تنف

ها يع أعام تجزأ من  ية جزءا ال  بارات ا نظمة وجعل ا يري طريقة معل ا لسعي حنو  مج ي من ت مل تغ لتلل بب رأى الوفد أن  .ع سوهذا ا لل
ية  بةلتمنتعممي ا ية  بارها  شع قض تت ثالثمع سم ا تجاوز ا ل جيب أن  لق ية لألجل ا مني يج ويقة اخلطة �سرتا وقال  .ملتوسطتث
سم إطارالوفد إنه يف  ية إدراج  ية إىل أ توسط، أشارت مجموعة جدول أعامل ا ية لألجل ا شات اخلطة �سرتا نا ق  مه من مل يج لتق ت م

نفصل  توسط يفمجديد  ية لألجل ا مل ويقة اخلطة �سرتا يج نظمةيتتث تلفة  ية يف األشطة ا للمضمن جدول أعامل ا h ن فضال  .لتمن
ي� حتدث  ئا بعن ذ�،  ية يف تقريره، فإنه مل يذكر  يذ جدول أعامل ا بة  بل  نظرة عن ا ياملدير العام حول ا نف شتق من سـ لتل ت لسـ ل نمل

تفىعن وضع القواعد واملعايري  ية كوا نساعدة ا تخطى أداء  . ل�ول األعضاءلتقمل يوقال الوفد إن ا3ول األعضاء توقعت أن 
نة هذه اÅاالت شاركة الو .للجا ئات ا3وية األخرى موقال أيضا إن  ية الفكرية يف ا تعلقة  هاÊا يف األعامل ا لبو وإ ي مل لهي مللك س

تظامتاكن نة  شـهتا يف ا نا يع األخرى اليت جيب  ن من املوا للج ق شورة  .مض يةملوأضاف أن ا بو إىل لتقنا سدهيا الو ي اليت  ت
ية الفكرية جيب أن تأخذ يف � نظامت ا3وية األخرى خاصة يف جمال ا مللكا ل وقال  .عتبار الرأي امجلاعي ل�ول األعضاء فهيامل

نظامت ا3وية األخرى هاÊا يف ا نة عن إ ية العامة وا بو ا بلغ الو ية أن  لإنه ألمر لغ األ مل للج مجلع ي ت   إفادة وتطلع الوفد إىل،سمه
نظامت ا3ويل األخرى يف بشأن املدير العام  سدهيا األمانة العامة إىل ا نصاحئ اليت  يل ا ملتفا ت ل وأشار الوفد إىل  .تقريره القادمص

تظر  يقات اليت أبدهتا تعديلينأنه ال يزال  ية يف ضوء ا ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو تقرير حول إ تعل ا ئ مل ي لل لف س
تحدة أن حتد تخصصة �بعة لألمم ا  Sبو بصفهتا واك تعني عىل الو ّا3ول األعضاء يف العام املايض، وذكر إنه  مل ي مس تقرير ثي ل هذا ا

يه نظر  نة ليك  فنوU وتقدمه  ت للج بو  .سـ ية يف جلان الو ته قائال إن تقرير املدير العام أشار إىل تعممي ا تمت الوفد  يوا من لتلكم خ
ية العامة يف العام  بو اليت أWطت واليهتا ا ية مبعايري الو نة اجلديدة ا تلفة، ورأى أنه جتدر اإلشارة إىل أن ا مجلعا ي ن للج hملع

ثل تكوين الكفاءات واملايض ية  شأن أراكن ا  ôيال ق نت د م،  من ب ل يةلتتضم ساعدة ا نا وقال إنه لألسف، يف �ج
ع األول  .لتقمل
ية العامة متدهتا ا نة، جتاهلت ق; من ا3ول األعضاء الوالية الرصحية اليت ا مجلعهذه ا عللج وأكد الوفد وشدد عىل أن قضاU  .ل

نة  ية مل تكن يف قلب ا للجا ية العامة لتمن ية اليت أWطهتا ا بو وأنه ال ميكن رفض الوالية املو¾ة حنو ا ية مبعايري الو مجلعا من ي لتن ملع
نة   .للج

تخابه .54 نأت الريس عىل جتديد ا بني صوته إىل أصوات الوفود األخرى اليت شكرت األمانة و نومض وفد ا ه وخص  .ئلفل
سس غري، عىل  تور فرا شكر املدير العام، ا3 نالوفد  ك يا يف ل نفذ حا مية إلضافة إىل العمل ا لتقريره اðي قدم معلومات  مل ق

يانني ال* .هذا الصدد ناء عىل ا بوقال إنه  توايل، آلين أدىل هبام لك من اÅموعة الب ية عىل ا ليوية ومجموعة جدول أعامل ا من لتسـ
نة  توى العمل اðي تقدمه أمعىل للجفإنه يود لو أطلع املدير العام ا حميعة و نحو طب نظامت ا3وية األخرى عىل ا بو  لانة الو ل للم ي

ية 12املذكور يف الفقرة  تو سب ا تقرير و ص من ا ل ح ية40ل تمن الفرصة لطلب . لتمن من جدول أعامل ا يغوقال الوفد إنه يود أن 
ية يذ جدول أعامل ا ية  يح حول  منتو لتض نف تيف يع ا3ول األعضاء عىل تقامس املعلومات ح .ك ول قوانني مجويف هذا الصدد، حث 

ية الفكرية  نةمللكولواحئ وممارسات ا سـية  حب ياWت اليت تعدها األمانةن هود اليت  .سـتب عن طريق اإلجابة عىل � جلوأقر الوفد 
ياWت، سوى  هم بوضوح املغزى من وراء � ياWت املذكورة وقال إن ا3ول األعضاء ال  ببذلهتا األمانة يف إعداد � تف تب سـت سـ

سبتبادل املعلومات ثىل و ح وبادل املامرسات ا مل بب .ت ية، خاصة  اðيلسوقال إن هذا هو حتديدا ا نا ب�ان ا م حث ا ل ل
تجارية توفري ويقة معلومات  ية بقانون العالمات ا نة ا3امئة ا سابقة  بني، عىل أن تطلب إىل األمانة خالل ا3ورة ا ثا ل ن للج ل ملعلفل

ية تعممي جدول أعامل ا ية حول  تا ليف دورهتا ا كيف ل ئةتمنية، خاصة ل ية بقانون لفا نة ا3امئة ا تعلقة  ن ء، يف األعامل ا للج ملعمل
ية نا شأن قانون وممارسات ال�ذج ا تجارية  عالعالمات ا لص ب يدا إىل حد و .ل ياWت  تخدام � ي� يعد ا مفقال الوفد إنه  ب تب سـسـ

يه عىل إنه  نظر إ بغي أن  لما، ولكن ال ميكن وال  ي ثالني ية للمتطل  موضوعيمتا لتمنبات اخلاصة للمجموعة ء من جدول أعامل ا
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ياسات العامة واملK العام سـشأن وضع القواعد واملعايري ومواطن املرونة وا يات وأشار الوفد  .لب تو صإىل ا  21 و17 و15ل
بو 22و شطة وضع القواعد واملعايري يف الو ية اليت ختص أ نارص األسا ياليت وفرت ا ن سـ يح .لع صوص  خباضمث طلب الوفد تو

رشوع تعزيز) هـ (23الفقرة  سات قدرات محول  ية جمال يف ساملؤ يد من لك عىل الفكرية مللكا ميي ودون الوطين لصعا  قلاإل
ميي ساعدة احملددة اليت توفرها  .قلواإل بت احلصول عىل معلومات حول ا ب�ان اليت  بني اكنت من بني ا ملوأشار إىل أن ا طل ل لفل

يا ل�ول األعضاء وا ية الفكرية لاألمانة حا ية يف جمال ا ية فô خيص تعزيز قدراهتا املؤ ية ودون اإل مللكÅموعات اإل سـ مي سمي قل قل
ئت هذه األدوات  نشويف أ ت119الفقرة مبقتىض ك نة اðي ا ُ من تقرير ا ع يةللج با سة ا حمد خالل ا لص وقال إن رد األمانة  .جلل

هر يف الفقرة  ساؤل كام  ظعىل ا تقرير لألسف 125لت سأS عىل حنو اكفخفقأل من نفس ا ٍ يف معاجلة هذه ا تايل طلب  .مل لو
Sسأ يح واإلرشاد حول هذه ا تو تقدمي ا شكورا  تفضل  ملالوفد إىل املدير العام أن  ض ل ب م يد عىل  .ي تأ ته قائال إنه يود ا تمت  كوا ل لكم خ

شاريع والربامج خاصة تجدات حول ا يف  ثات ا3امئة يف  ملرضورة إعالم ا سـ ن ملبع يذهاملزمع  تKجل هذه  يف ب�ان وأقالمي اتنف 
ثات بو يف  .لبعا سق مع أسلوب الو تدفق احلر للمعلومات مما  هل ا يق وبذ�  يضمن املزيد من ا يوقال إن ذ�  ت ل سـ يسـ سي لتن

بل األعضاء يه من  تو ية وا شفا تاح وا متزي ال تعامل اðي  قا ج ف لنف ل   .يل

تقرير املدير العام ووصفه بأنه ¾د إجي .55 تان  بورحب وفد  يةكسـ يذ جدول أعامل ا لتمنايب حنو  بادرة هذه وقال إن  .تنف ملا
ية  نذ ٍ تقرير �نهوفريعن طريق ت الزتام املدير العام عكستلشخصا شطة احملرزة  م واحض حول العديد من اإلجنازات واأل ن

تة ية من  .ئا3ورة الفا يذ جدول أعامل ا يا حول  تقرير رفع اآلمال عا منوأشار الوفد إىل أن ا ل لتل يةتنف هود امجلا عخالل ا وقال إن  .جل
توازن وحصي ية فكرية عاملي  ثل يف الوصول إىل نظام  ها اليت  يق أهدا متكن من  ما3ول األعضاء  ملك ف تمتحتق ورأى الوفد أن  .ست

يع جماالت مع ية يف  تعممي جدول أعامل ا مترة  هود ا تقرير املؤلف من ثالثة أجزاء يوفر نظرة عامة شام; حول ا مجا من ل تل لمل سـ ل جل
بو بل  .يالو ناك عدة خطوات قد اختذت من  ناك تقدما ملموسا قد أحرز يف هذا اÅال وأن  تقرير أوحض أن  قوقال إن ا ه ه ل

بو من خالل إجراءات وضع  ية يف معل الو توجه حنو ا بو واملدير العام وفريقه لضامن املزيد من ا يا3ول األعضاء يف الو من ل لتي
ية  يةلتمنقواعد ومعايري مو¾ة حنو ا بو املوضو بادرات أخرى يف جلان الو عإلضافة إىل  ي تقرير  .م لوأشار إىل اجلزء الوارد يف ا

بو، وقال إن اجلزء  شطة برWمج الو ية يف أ يشأن تعممي جدول أعامل ا ن من ية وتقارير أداء الربWمج ذكرلتب ن أن ويقة الربWمج واملزيا ث
ساقدمت  تعمميسأ ية  ل  ية من خهيلك شاء ج قامئ عىلالل هنلتمن جدول أعامل ا ية نإ يات جدول أعامل ا من ارباطات بني تو ص لتت

نوعة ية ا بو املوضو توبرامج الو ع بو لإلدارة القامئة عىل  .ملي تعزيز إطار الو ية املعين  رشوع جدول أعامل ا يوقال إنه يف إطار  ب لتمن م
شاط  تاجئ، أجري  نا تعراضلن تاجئ احلايل سـال بة بغية توفريلن إطار ا ية تعممي  حوقنظرة � معلل املواضع اليت ميكن أن تعزز فهيا 

ية للفرتة  ية يف الربWمج واملزيا نجدول أعامل ا ية يف  .2013-2012لتمن شطة جدول أعامل ا شاريع وأ منوأردف قائال إن دمج  ن لتم
يميإطار اإلدارة القامئة عىل يل الرصد وا تاجئ  لتق ا هس لتن ية اجلديدة إلعداد ال  اكن ممكالل بقت عىل لعملع
د ا ية واليت  طاملزيا ن

نة شاريع اليت اقرتحهتا ا للجا تطورات ورأى أن �رباطات بني تقارير أداء الربWمج وإطار  .مل هذه ا توأعرب الوفد عن تقديره  ل ل
يمي الواحض لطريقة  ية اكن جيب أن تكون أكرث حتديدا من أجل ا يات جدول أعامل ا تاجئ وتو لتقاإلدارة القامئة عىل ا من ص لتن ل

يةوم يذ جدول أعامل ا هام الربامج يف  لتمندى إ نف يان .تس يا يف بعض األ حوقال إن جمرد توفري �رباطات قد ال يكون اك ف ويف  .ت
يات اجلديدة  تاجئ واع
د ا ية يف إطار اإلدارة القامئة عىل ا شطة جدول أعامل ا شاريع وأ ي� يعد دمج  لعملنفس الوقت،  ن من ن لم لت ب

شاري ية  للمإلعداد املزيا ناك أي اخنفاض يف ن ية، اكن جيب عىل األمانة أن حتاول أن تضمن أال يكون  تطورات اإلجيا هع من ا ب ل
تاحة ية قال الوفدو .ملاملوارد ا توى خمصصات املزيا تأكد من  ن إن من املعوقات الكربى اليت تقف يف طريق حماوS ا سـ بة مل لنسـ

تعريفات الو ية هو نقص ا شطة جدول أعامل ا ليذ أ من لتن ية مل توفر صورة  .احضةلتنف بو للربWمج واملزيا نوأضاف أن ويقة الو ي ث
نفذة عىل أهنا  ملواحضة لألشطة احملددة ا ية"ن شطة إمنا ئأ ية إنفاق املوارد يف هذه اÅاالت" ن تفت الوفد إىل تعممي جدول  .كيفو لوا

تقرير ذكر أن معل ا بو وقال إن ا تابعة للو ئات ا ية يف معل ا هأعامل ا له لل ي ل ي تئات التمن سب ملي بو نفذ  تابعة للو حنوعة ا ي بادئ مُل
ية يات جدول أعامل ا منتو يجة .لتص تخدمة للوصول إىل هذه ا نتولكن مل يوحض ما يه املعايري ا لسـ ثال  .مل موقال الوفد إنه إذا ذكر 

رس هم أ يجعل ا يحي اكن ذ�  يتو لف سـ ية،  .ض شاريع جدول أعامل ا منوتطرق الوفد إىل اجلزء اخلاص  بالغ أن معظم ب وأشادلتمب لا
رشوعا18عددها  شاريعم  هامات املقدمة من خالل هذه ا سري عىل حنو مالمئ وأبدى تقديره لإل مل اجلارية  نه أشار إىل  .ست لكو

ناسب ها يف وقت  ية  يص موارد اك تأخرة ومتىن  شاريع حمددة  ناك  مأن  ل ف ختصم م وأردف قائال إنه رمغ أن هذا اجلزء سلط  .ه
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ثل هذه الضوء عىل بعض إجنازات  ية  شة فعا نا شأن  سني  سع  ناك  ية، إال أنه ال يزال  مشاريع جدول أعامل ا لم ق ب تح ت ه من للم م لت
ية بارات ا مناألعامل ومراعاة ا لتت نفاذ إىل  .ع رشوع ا تعلق   ôتقرير ف يع نطاق ا ثال أنه ميكن تو يل ا لوذكر الوفد عىل  ي ل سـ مل مبس ب

سلط الضوء عىل يث  تخصصة ودمعه،  ياWت ا يقواعد ا حب مل تاكر لب يا و� نولو بل مراكز دمع ا شطة اليت نفذت من  ب األ جن تك لق
تاكر تعزيز � ها  هام اخلاص املقدم من  بوحتديد ما هو اإل ل بلق وأضاف الوفد أنه بإلقاء نظرة رسيعة عىل املرفق األول يف  .س

يذ معظم تو باعا عن أنه جيري العمل لفعل عىل  صتقرير املدير العام فقد أخذ الوفد ا ية تنفنط امخلس لتمنيات جدول أعامل ا
ية، حىت  .واألربعون بة ألية تو  �ðيات، و تو هذه ا ية  شطة إضا سأS إماكية اقرتاح أ صولكن جتدر اإلشارة إىل  سـ ص ل ن ن لنم ل ف

شطة جديدة شاريع أو أ يذه، من املمكن اقرتاح  تفق عىل  رشوع  ناك لفعل  نلو اكن  م نفه تم تقرير، يف  .م لوقال الوفد إن ا
سم ا بة لقا نا ياسات ا ب�ان يف وضع ا ساعدة ا متر يف  بو  بل، يذكر أن الو نظرة عن ا سـخلاص  مل سـ ل م ي لل ستسـ ملسـتق

ية ية الفكرية الو يات ا نواسرتا طيج ية اخلاصة  وأشار .مللكت ية الفكرية الو يات ا ية وضع اسرتا نإىل أنه مل يكن واحضا  طيج مللكت كيف
ية ية إدراج قضاU جدول أعامل ا تاكر و منال لتب يذهاكيف ية الفكرية يف  .تنف يف  هدف جيب أال يكون دمج ا مللكوقال إن ا ل

ياسات وأولوUت  توافقة مع  ية فكرية  ياسات  ية ولكن جيب أن يكون الرتكزي عىل وضع  ية الو سـياسات ا سـ ن من مسـ ملك ط لت
ية ية الو نا طمن  .لت

ية الوارد يف .56 يذ جدول أعامل ا لتمنوشكر وفد مرص املدير العام عىل تقريره حول   وأشار الوفد CDIP/7/2ث الويقة تنف
ية يف  بو جلدول أعامل ا ية تعممي أمانة الو نة  يغ ا بادرته اخلاصة  ناء عىل  ثاين للمدير العام  تقرير ا منإىل أنه ا ي بك للج بل ب ل لتل يف لتم

شطهتا تقرير  .نأ ها وهو جاء مبعزللوأضاف أن ا نة  ية العامة  نفس عن رشط الوالية اليت أWطهتا ا للج يمي رصد"مجلع شة تقو نا قو  م
يات مجيع تنفيذ عن تقرير ووضع تو صا متدة، ل يقا ملعا يق علهيا جيب الغرض، لهذا حتقو بو هيئات مع لتنسـا ية يالو  ".ملعنا

ية العامة الصادر يف متربمجلعواسرتسل الوفد قائال إن ذ� اكن قرار ا هد  رحب الوفدولكن. 2007 سب  هام املدير العام  كج بإ س
بوإضايف من األمانة يع ية يف الو توجه حنو ا يكس �لزتام  من تقرير  .لتل بع نفس مهنج ا لومىض يقول إن تقرير املدير العام ا ت

سة يف أبريل  ية . 2010ماألول اðي قدمه خالل ا3ورة اخلا شان  تقرير رؤية املدير العام  كيفوقال إنه يف اجلزء األول، قدم ا ب ل
شطة ا ية يف برامج وأ نتعممي جدول أعامل ا بو األخرىلتمن ئات الو بو ويف معل  يلو ي ثاين قدم عرضا للحقائق  .هي لويف اجلزء ا

بل ثالث نظرة املدير العام عن ا ية وأخريا قدم يف اجلزء ا شاريع جدول أعامل ا ملسـتقحول  ل من توى عىل مرفقني . لتم حكام ا
سمرب  بارا من هناية د يات ا تو يذ ا  Sيمزودين جبدول شامل حول حا ت ص عل متدهتا  ونظرة ش2010تنف شاريع اليت ا عام; عن ا مل

نة ية ووفد الربازيل مس  .للجا ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر يانني ال*ين أدىل هبام لك من وفد  يقوأيد وفد مرص ا يق لج لب
ية  تا بع ا نقاط ا ية، وسلط الضوء عىل ا لمجموعة جدول أعامل ا ل سـ ل لمن تقريربشأنلت نقاط، رحب الوف .ل ا بل ذكر ا لولكن  د لزتام ق

ية نقطة، و .لتمناملدير العام جبدول أعامل ا بو لخبصوص ا ية وبرامج الو يات جدول أعامل ا يرحب الوفد الرباطات بني تو من ص لتت
ية املعدS لعام  نوعة الواردة يف ويقة الربWمج واملزيا نا ث  يف تقرير ورد إلضافة إىل األجزاء الواردة يف إطار لك برWمج 2009ملت

يةبشأن، 2009-2008ربWمج للفرتة أداء ال يذ جدول أعامل ا هام يف  لتمن اإل نف نه .تس تاجئ واألداء رأى لكو لن أن مؤرشات ا
نب  ثريا من هنج أكرث تركزيا،  يد  توقع  تجا ك يمل يذ جدول أعامل مبارشة أكرث ويؤسس عالقة ةواسعال اÅموعاتستسـتف بتنف 

ية يدا إىل حد توأضاف أن �رباطات بني لك برWمج وت .لتمنا ية عىل وجه اخلصوص مل تذهب  يات جدول أعامل ا بعو من لتص
يذ هذ ية  يح  نفتو تيف ك ياتهض تو ص ا توسط عىل  .ل ية لألجل ا تقرير إىل اخلطة �سرتا شري ا ي�  يا، أشار الوفد إىل أنه  ملو� يج ل ي تن ب

ية تضعأهنا  يات جدول أعامل ا ية وسعى إىل دمج تو بريا عىل ا من تركزيا  ص ت من تك لت ية45بالغ عددها لال بو، أشار ص تو ي يف معل الو
يقات حول  متدها ا3ول األعضاء والعديد من ا3ول األعضاء أدىل  توسط مل  ية لألجل ا تعلالوفد إىل أن اخلطة �سرتا مل بيج تعت

شري إىل  توسط  ية لألجل ا تاخلطة �سرتا مل ية عدم كفاية الرتكزيتيج ثا، ذكر الوفد أن .لتمنعىل ا يع ل�ول تشجناك ه لو�
ية حتت اإلطار اللكي األعضاء عن طريق شطة جدول أعامل ا شاريع وأ بة  ية  ية اجلديدة لوضع املزيا من اع
د ا ن مل سـ ن لتلعمل لن

ية بو للربWمج واملزيا ن3ورة الو يق ،ي ية القادمة للفرتة  لعمليةاتطب وتطلع الوفد إىل  يقي يف دورة الربWمج واملزيا نيف الوقت ا حلق
تقرير واليت ورد فهيا 25 إىل الفقرة  الوفدأشارو .2012-2013 ية تقدر ل من ا ليص إجاميل موارد ما يون 22 بنحوختص مل 

بلغ يح حول هذا ا تو ملفرانك سورسي وطلب املزيد من ا ض ل نظر  .ي نفع ألن ا3ول األعضاء  يكون عظمي ا ستوقال إن ذ�  ل سـ
يع ا ية عىل مدار األسا ية الربWمج واملزيا بقربا يف  ن معل توفر املعلومات يف أقرب وقت .لقادمةي  .توأعرب الوفد عن أمU أن 
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يث رابعا،  ها،  حناول الوفد نقطة ويقة الص; مبا  قبل ث ية من أن  قالت لتمنإنه يود أن يؤكد عىل ما ذكرته مجموعة جدول أعامل ا
بات نظمة ويس من خالل تر ية العادية  ية جيب أن ميول من املزيا يجدول أعامل ا تل للم ن ية ويود أن يؤكد أيضا لتمن ية إضا ف مزيا ن

شلك  تعلق"يعىل رضورة وجود تعريف شفاف ملا  مشاطا  يةان بو" لتمن  سا، أشار الوفد  .يداخل الو  إىل إشارة خاصةمخا
شطة الواردة يف الفقرة  تقرير، 12ناأل ية األخرىتواليت ل من ا نظامت ا3وية احلكو تعاون مع ا متعلق  ل مل تعاون  .ل بورحب الوفد 

شطة وعن  يح حول هذه األ تو يد توفري املزيد من ا نه قال إن من ا تحدة و نظومة األمم ا تابعة  بو مع الواكالت ا نالو ض ل مل مل ل ملفي لك
ية اليت تقدÊا األمانة إىل هذه الواكالت هامات املوضو عاإل سرتشدوقال إنه جيب ضامن أن .س شات ت  نا بو يف ا شاركة الو ق  مل ي م

مترة يف احمل ناخ وملسـواملفاوضات ا ثل تغري ا ية  تحدUت العا ملافل األخرى حول ا مل  إىل غري ذ�،الصحة والغذاء واألمن مل
بل ا3ول األعضاء، أو مل يمت ، علهيا ا3ول األعضاءاتفقتلوالية اليت  ناقش فهيا هذه القضاU من  ق ويف احلاالت اليت مل  ت

شأهنا،  توصل إىل إجامع  با نظمة أيعد منل بة  بكر  للم ا سـ ها حول هذه القضاUلنمل ها من تلقاء  سن حتدد مو سادسا،  .نفقف
يع األمانة كام ورد يف الفقرة  ية 28بتشجرحب الوفد  ية  يات الو ساعدهتا ل�ول األعضاء يف وضع �سرتا للملك و ن يج طم ت

ي ية الو شأن ا ياساهتا العامة  ية الفكرية إدراجا اكمال يف  ها عىل أن تدرج ا نالفكرية و من ب طسـ لت مللك ن .ةتشجيع أشار إىل أن ه لكو
سرتشد أيضا ا بكيفألمانة جيب أن  يه ت ية الفكرية هجية تو مللكياسات ا ية األوىل يف ذه سـ تو يه ا سب تو ية،  صحنو ا ل ح جمن لت

نص عىل أنه  ية واليت  تجدول أعامل ا ية بعدة مزيات ومهنا أهنا مو¾ة "لتمن ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ت
ي ب�ان لتمنحنو ا ية وا نا ب�ان ا ياجات اخلاصة  بار األولوUت و� لة وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأخذ بعني � ل ل ت مت ح ع

ية املدركة يف ا3ول األعضاء توUت ا تلف  مناألقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن  سـ لتخم سابعا، أشار الوفد إىل الفقرة  ".م
يا29 بادئ �سرتشادية  تقرير وا للح من ا مل ساءS، وقال إنه يود أن ل ية وا شفا ملدية وا يقاته فل سابقة خبصوص اإلشارة تعليكرر  لا

تقرير ذكر  نقص ا توسط يف هذا الصدد ورأى أنه  ية لألجل ا لإىل اخلطة �سرتا ي مل ية أكرث مرجعتيج ثل يف مهأ  و�ئق ملمتوهو ا
بو واليت صدقت علهيا ا3ول األعضاء  ية اخلاصة لو يالربWمج واملزيا إلجامعن. 

نأت الريس عىل جتديد  .57 هورية كورU اللكمة للمرة األوىل ومض صوته إىل أصوات الوفود األخرى اليت  ئوأخذ وفد  همج
تخابه ية. نا يذ جدول أعامل ا تقرير حول  يع الو�ئق، خاصة ا منكام شكر املدير العام واألمانة عىل إعداد  ل لتمج وأشار الوفد  .تنف

ند  يوية يف جدول األعام7لبإىل ا ند مس اÅموعة اآل يقات اليت أدىل هبا سابقا وفد ا سـل احلايل وأكد عىل بعض ا ه لتعل وقال  .ل
شاريع بدت وكأهنا ن منرمغإنه عىل ال ُ أن معظم ا تقرير أن بعض مل يا، ولكن يذكر ا لفذت كام جيب وحققت تقدما موضو ع

ثا يل ا ها، عىل  تخلفة عن اجلدول الزمين اhطط  شاريع  ملا س بمل ل ية الفكرية وتوسـمي م رشوع حول ا نون  رشوع ا مللكل ا م ملعمل
ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا تطوير األعامل يف ا تجات  لا ل ل ل من هدف األسايس اكن  .مل بارا 3لوقال الوفد إن ا عت ب�ان ولكن ا

سمرب  رشوع يف ب�ين فقط2010يمن د نون  .مل نفذ ا رشوع ا ثاال آخر وهو ا ملعورضب الوفد  مل  يف الكفاءات تكوين"م
تعامل يات املالمئة سـا يل فريق اخلرباء الوطين ".لتقنا رشوع بعد يف املرح; األوىل ويه  تشكبعد عام اكمل، مل يدخل ا  .مل

يدة بب فهيا الوضع ا3اخيل ل�ول األعضاء ا ثل تK اليت  هومة  تأخريات  تفوأضاف الوفد أن بعض ا س م سـمف ملت ولكن معظم  .ل
بب نقص  تأخريات اكنت  بسا بدءل تقدم احملرز يف إ الوفد وقال .للاملوارد الالزمة  لنه يود أن يطلب من األمانة الرتكزي عىل ا

ناسب ية يف وقت  يص املوارد الاك رشوعات و ميع ا ف ختص يد أيضا أن  .ملمج  ي األمانة ومدير لك منطلبيملفوقال إنه من ا
شاريع تعاون ا3ول األعضاء  متزي لقدرة واخلربة عىل داليتملا رشوع معنيت  يذ  ممع  شاريع  .نفت ملوذكر الوفد أنه قدم بعض ا

Uهورية كور نفذه  ية اðي  رشوع جدول أعامل ا بهية  مجا تش لتمن مب تعاون  .ل نظمة ا تعاون مع  نفذة  شاريع ا لوقال إن من هذه ا ل مل ممل
رشوع  هادئ  يط ا يا وا تصادي آل م� ل حملق رشوع ال" قرية واحدة وعالمة واحدة"سـ يه جدا  مبوهو  توسـميشب بو  للو وأضاف  .ي

ية تدعى  نظمة غري حكو تعاون مع  مالوفد أنه  م ية"ي نظمة ا3وية لإلغاثة وا منا ل يات بشأن" لتمل توفري  رشوع  ن  تقل ب�ان مالمئةم لل 
رشوعني يف عام  .األقل منوا نذ بدء ا بو، وأضاف أنه  يات املالمئة اخلاص لو رشوع توفري ا يه  ملوقال إنه  تق ممب يب ن  وهام 2009لش

ب�ان األقل منوا، وقال الوفد إنهيسـ ية وا نا ب�ان ا ساعدة من العديد من ا بات هائ;  بريا و لبان اه
ما  ل ل للم طل ك تخلصمتقط  سـ ا
تعاون الويق  يد وا ثأن العمل يدا  ل شاركني بنيب يع ا مل  رشوعنياكW مج نارص الرضورية إلجناح هذين ا ملمن ا وأكد الوفد عىل  .لع

يذهمل جبدول أعاملالزتامه الاك ية و تنف ا شة القضاU الكربى بطريقة قامئة عىل لتمن نا مترار  نة عىل ا ق عىل حنو فعال وحث ا مللج سـ
شاور  ية من ا3ورةنتاجئ  الوصول إىل وأن حتاوللتا  .بإجيا
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يع الو�ئق .58 تخابه واملدير العام عىل تقريره كام أشاد ألمانة إلعدادها  يا الريس عىل جتديد ا با نأ وفد إ مجو ن ن سـ لتفت وا. ئه
نقصه معلومات هامة وذكر مهنا  توى هذه الويقة اكن  يالوفد إىل تقرير املدير العام وأشار إىل أن  ث ن أ ويه نقاط حمددة،حم

يل تلكفة  نقصه  تلفة؛ و شاريع ا يات وا تو يس عىل حنو اكف تطور ا توارخي الرضورية ليك  ياWت وا تقرير تعوزه ا تفصا ي h مل ص ل ل ب ٍل يق ل
ث شاريع املطروحة حد يا ية . امل تلكفة ا ية كام ذكر الوفد يف حمافل أخرى، ا تلكفة ا هم جدا معرفة ا يلوقال إن من ا ل يل تفصل لتفص ل مل

شاريع يع ا ية  ية وكفاءة وفعا تلكفة ا متكن ا3ول األعضاء من معرفة ا ية ليك  ملتعد أمرا يف غاية األ مج ل حلق ل يقمه مل أضاف أنه و. ت
شاريع  ملتوفر معلومات حمددة أيضا يف قامئة ا تخدام واحضة عنتعطي ل�ول األعضاء فكرة ت ية ا شطة و ية متويل األ سـ  يفن كيف ك

ية وهذه األموال ثال، مل حتدد الويقة. نهذه املزيا يل ا ثعىل  مل ية، تلكفة أو )6 (9 الصفحة CDIP/7/2 بس با سخة اإل ن، ا سـ لن
نعقدة بو جيب عىل ا3ول األ. ملأصل متويل املؤمترات ا بل الو متويل من  يإذا اكن ا ق همت بمك تعرفعضاء أن ل ومن القضاU . سأ

يارمه ية ا سأS اخلرباء و باين  تاألخرى اليت هتم الوفد األ م خسـ مترار يف . يفك بب احلاجة إىل � سـوسأل الوفد عن  يفس  ظتو
تدرك الوفد قائال إنه يرحب  هم ليك يؤدوها؟ وا تعاقد  هام اليت يمت ا سـاخلرباء وما يه ا معل توجهمل تقرير املد اللكيل ير العام ل 

ية هذه أوأشار إىل  تقدم احملرز وفعا تلكفة وا ناك جفوات مل تعط فكرة واحضة عن ا بذول يف إعداده، ولكن  هد ا لنه يقر  ل ل ه مل جل
شاريع نة أن تكون حذرة . ملا نوات وقال إن عىل ا بة لعدة  ية  للجوأكد الوفد أن ا3ول األعضاء عانت من أوقات ما سـ صع  جدال

ندما  تهبة وحريصة  عو بلمتويللايتعلق األمر بإنفاق األموال ومن نظمةق من  يف اخلرباء . مل ا تو تعلقة  نقطة ا ظوأكد عىل ا ب مل ل
بدو مترة عىل ما  يني بصورة  ياخلار مسـ يام هبذه األعامل،ج بو  ناك خرباء يف الو للق وساءل الوفد عام إذا مل يكن  ي ه تمت الوفد . ت خوا

تقد يعته قائال إنه  سن  أن املدير ، رمغ لك يشء،لكم بة وأعرب عن أمU أن يرى ا بو قد بذلوا ¾ودا  تحالعام وموظفي الو ي لي ط
تقرير القادم  .لاملطلوب يف ا

يادته  .59 ته يف  تخابه وجدد  نأ الريس عىل إعادة ا ية اللكمة للمرة األوىل و تحدة األمر قوناول وفد الوالUت ا ثق ئ نيك ه مل ت
يدة يذ جدول أعامل وعرب الوفد عن تقديره للمدير العام واأل. للجنة شـالر ثاين املعلق اخلاص  تقرير ا تنفمانة العامة إلعدادهام ا ل بل

ية ها الطويل بدور . لتمنا تداد معظم �ر بو عىل ا يام الو ية، وأنه مع  بة  ية الفكرية Êمة  تربت ا خيوذكر أنه طاملا ا م ق يمللك من سـ للتع لن ُ
يق  ية الفكرية  تخدام نظام ا ساعدة ا3ول عىل ا تحقحموري يف  لمللك سـ تقرم ها، فإن ا لصا مترار جدول أعامل يحل سـر القامئ يوحض ا

بو هبذا اجلانب  ية، وهو بذ� يعمق من الزتام الو ها أداة  ية الفكرية بو ية يف إعادة الرتكزي عىل ا3ور األسايس  يا من تمن للت صفل للملك
نظمة هم من معل ا ملا يق تقدم . مل نة يف  مترار ا تقرير قد أوحض ا حتقوالحظ الوفد أن ا للج ية العامة سـل نذ اع
د ا مجلعملحوظ  م

نة  توبر  شاهئا يف أ سـإ ك نا . 2007ن نوات حىت رأ يومل تكد متر ثالث  يذ، 19سـ يد ا ية  رشوعا �بعا جلدول أعامل ا نف  تق لم لتمن
يون فرنك سورسي22بمتويل يصل إىل قرابة  ي  ياجات ا3ول األعضاء فقد ذكر . مل رشوعات ا بت العديد من ا توقد  حل مل

تقرير عىل  ية الرائدة قد أولهتا ا3ول األعضاء لا ية الفكرية الو يات ا شاء أاكد رشوعات اخلاصة بإ ثال أن ا نيل ا مي ن مل طس مللك ملب
بات يف  يات، وقد جاءت هذه ا ثل هذه األاكد ساعدهتا يف إقامة  بو  رش ب� دمع الو متس أحد  يث ا لطلاه
ما خاصا،  مي مل ي محب ع ل

ن سمرب من ا هري مايو ود سـالفرتة ما بني  لي يةش تقدم امجلاعي إلجناز . ضة املا ية بأن ا نة املا لواسرتجع الوفد ما ذكره يف ا ض لسـ
ية من املدير العام. عىل ا3ول األعضاء أن تفخر به تا تقارير ا سمل ا ته إلعراب عن تطلعه إىل  تمت الوفد  لوا ل ل ت لكم  . خ

يابة  .60 يان اðي تقدم به وفد الربازيل  يا اتفاقه مع ا نوأبدى وفد إندو ب لسـ ند ني ية، ووفد ا هعن مجموعة جدول أعامل ا لمن لت
يا سـيابة عن مجموعة ب�ان آ يات جدول . ن يذ تو تقرير اخلاص  شكر إىل املدير العام واألمانة العامة إلعدادهام ا صوتقدم  ت ل نفل ب

نه الويقة  ية اðي  ثأعامل ا تضم تمن يقات اخلاصة . CDIP/7/2لت بعض ا تقدم  ته يف ا بوأعرب الوفد عن ر تعل ب ل لب تنفيذ جدول غ
ية بريا يواجه لك من . لتمنأعامل ا  Uثابة حتد بو  نظمة الو شطة  يع أ ية عىل  كفأورد أوال شعوره بأن تعممي جدول أعامل ا مب ي ن مج ممن لت

شارة . ا3ول األعضاء واألمانة العامة عىل حد سواء ية عىل ا يق جدول أعامل ا بة  تفاكن من الرضوري أن تعمل  من سـ سشع لت تن
ية هبا وطريقة دجمه يف معل ا3ول األعضاء  يذ جدول أعامل ا شأن الطريقة اليت جيب  يق توقعاهتا  منتظام لضامن  ب لتن نف تحتق

بو يل إىل . يالو تفا متس الوفد من األمانة إضافة املزيد من ا يا ا صو� ل يع 1رفق امللن يذ  تعلق بوضع  تقرير املذكور ا مج من ا مل تنفل
هر بارا من  ية ا يات جدول أعامل ا شتو ت من عص سمرب لت يدة من الربامج 2010ي د تضمن ا3ول األعضاء ا يث  ملسـتف،  ي إذا وحب
يمي دوري للربامج اليت نفذهتا . اكنت الربامج هذه ال تزال قامئة أم أهنا انهتت تاج إىل إجراء  بو  تقوأضاف الوفد أن أمانة الو حت ي
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ب ية إدراك األثر ا ية  يات جدول أعامل ا يذ تو ملشلك عام يف إطار  بغ من ص لتب يةتنف نا ب�ان ا مارش للربWمج عىل ا ل وارتأى الوفد . ل
ية اجلديدة تطورا محمودا ية املزيا بين  بو مع  ته يف معل الو ية وأ رشوعات جدول أعامل ا نأن دمج  معل ي شط تمن ن لت نه اكن يود . م لكو

بو العادية بدال من أن تأيت ية الو ية من مزيا يذ جدول أعامل ا متويل املوجه إىل  يأن يأيت ا ن لتمن تنف يةل . ن األموال من خارج املزيا
تخدام األموال اhصصة لربامج جدول أعامل  بو املعلومات مع ا3ول األعضاء خبصوص ا شاطرة الو سـواقرتح الوفد رضورة  ي م

ية بو، وأنه من خالل . لتمنا تقارير ملن مصمي معل الو يق وإجراءات الرصد وإعداد ا ية ا ته بإقراره بأن آ تمت الوفد  يوا ل سـ ل لتنلكم خ
يةهذ يذ جدول أعامل ا متكن ا3ول األعضاء من ضامن جناح  ية فقط  منه اآل لتل تنف ية واإلجراءات . ت لوأضاف الوفد أن هذه اآل

ئات  ها عىل جل ا سحب  ية الفكرية ومن الرضوري أن  ية وا نة ا تصاص  ثالثة ال يواحدة من األراكن ا ن من جل لهل ُتط يق مللك بخ ي لت
نة ا3 بو مبا يف ذ� ا تصة يف الو للجا ي hبو  . يامئة للو

يد .61 شلك جيل قدر العمل اðي مت داخل . ملفوشكر وفد الرنوجي املدير العام عىل تقريره اإلعاليم ا تقرير  بفقد بني ا ل
شطهتا ية يف أ بو من أجل ضامن تعممي جدول أعامل ا نالو من وأعرب الوفد عن رسوره إذ وقف عىل إجنازات حمددة . لتي

سـQ أوحضت الويقة ثرشوعات  ح ية وذك. للم تعلقة  سائل ا منر أن ا مل تعلقةلتمل ية الفكرية تظل تقع عىل رأس أولوUت ملا مللك 
بو ياهتا  يالوفد، ولكن يف الوقت ذاته من الرضوري تأمني الو ية وإجناز  توفري خدماهتا العا تفرغ  يث  بة  نا معلاملوارد ا مل ل ت حب سـ مل

ية رشوع. لتنظميا ية الفكريةملوقال الوفد إنه ملن الواحض أن العديد من ا ية وا نة ا يس  نذ تأ مللكات املوسعة قد انطلقت  س منم . لتجل
بة إىل  ية اليت من املمكن رصدها  نواجت اإلجيا همة وا تاجئ ا تابعة ا بو  سـورأى رضورة توافر الكفاءات الالزمة يف الو ب ل ن مل ني لل مل

يذ يد ا رشوعات اليت ال تزال  نفا تق بع . لمل نجاح من خالل  ثري من ا تفقد حتقق ا تلك يدةل تاجئ ا جلسار ا ن تقد . لم عوعىل هذا، ا
نة، كام رحب الوفد بإعالن املدير العام  سرتشد به ا شطة ليك  رشوعات واأل يمي Wجز  للجالوفد أنه من الرضوري إمتام  ت ن للم تق

ية الفكرية ية وا نة ا يمي عىل  يمي وعرض هذا ا مت; إىل  رشوعات ا مللكخضوع ا تق منتق لتجل ل  . ملكمل

يةشكر وفد الصني املدو .62 يات جدول أعامل ا يذ تو تقرير وعىل  منير العام واألمانة عىل إعدادهام الو�ئق وا ص لتل . تنف
ية يذ جدول أعامل ا يال اكمال  يا و تقرير اðي أعده املدير العام قدم وصفا وا تقاده بأن ا منوأعرب الوفد عن ا حتل ل لتع نف . لتف

يالهتا من ا3ول األخرى بو صفوأعرب الوفد عن رسور الصني  ية بأن رأت إحراز مكث نا مها من ا3ول ا تاجئ 19ل رشوعا  لن  م
يق وإجراءات الرصد . حمددة وملموسة ية ا ية من خالل آ تو بادئ ا ياق ذكر الوفد أنه مع توافر ا سـويف هذا ا ل جهي ل مل نسـ لتل

بق  ôيل ف تاجئ حمددة كام  تلفة برتمجهتا إىل  يات ا تو تع ا تقارير سوف  سـوإعداد ا ن h ص ل مت قل ية وقد اكن هذا. ت هذه اآل تقدم مثرة  ل ا لل
بو وا3ول األعضاء هبا هود اليت بذلهتا الو يو ها مع . للج بل يف تعزيز  بو يف ا مترار الو يقوأعرب الوفد عن أمU يف ا سـتق نسـ تمل ي سـ

ية يذ جدول أعامل ا ية  يني موارد اك يص و يطي، مع  منا3ول األعضاء وتقوية دورها ا تع ختص لتتخط نف لتف  . ل

ند عن دمع .63 يةلهوعرب وفد ا يابة عن جدول أعامل ا يان اðي أدىل به وفد الربازيل اðي حتدث  منه  ن لتب وشارك مجموعة . لل
ية يف العديد من  يذ جدول أعامل ا بة  تحقق بداية  ياهنام  ية فô أورداه يف  يا ومجموعة جدول أعامل ا منب�ان آ ي ب ب من تسـ لت لتنفل ط

يقات . اÅاالت ته يف ذكر بعض ا تعلوأعرب الوفد عن ر لب يقات غ سابقني، ويه ا يانني ا يل يف ا ية دون تكرار ما  تعلاإلضا ل لب ل ق ف
ترب  ية، آمال بأال  يذ جدول أعامل ا ناء يف تعزيز  شلك  هم  تعاليت يأمل أن  من ب لتب نف تس هود اليت بذلت تقليلت ُ من شأن أي من ا جل

بو ند أنه فكام أورد. يإىل اآلن من جانب لك من املدير العام وفريقه وا3ول األعضاء يف الو لهت العديد من الوفود ذكر وفد ا
ية وتقرير أداء الربWمج، فقد  يقة الربWمج واملزيا ية وو نعىل الرمغ من ترحاب ا3ول األعضاء لعالقة بني جدول أعامل ا ث لتمن

ناسب متويل ا بادرة قرتاح برامج حمددة ذات توجه إمنايئ ومغطاة  هم جتاوز هذه الص; إىل ا ملاكن من ا لمل وذكر الوفد أن . مل
ناء عىل اقرتاح من الوفد بادرة مطروحة  ناء عىل  تاكر جاء  يا ودمع � نولو شاء مراكز ا بإ ب ب من ج فقد اكن من املقرتح أن . لتك

ب�ان األقل منوا"تعمل هذه املراكز عىل  ية وا نا ب�ان ا تاكر يف ا لتعزيز اإلبداع و� ل ل ية" مب منسب توجهيات جدول أعامل ا . لتح
ئت فهيا ال تزال غري واحضة إىل اآلنولكن مدى  ب�ان اليت أ بة  هاÊا  شيق هذه املراكز هذا الغرض ومدى إ س نحتق لل مث . لنسـ

تدعمي  بو  يان اخلطوات امللموسة اليت اختذهتا الو هذا األمر من خالل  متس الوفد بعد ذ� من األمانة العامة إيضا(ا  لا ي ب ل ل
ية و ية ا ية الو ية ا لعلمتطوير ا ن ت طب تح لل سـQ ورد يف ن ية  نولو حا ج ية لتك تو صا ساعدة يف إعداد 11ل ية اللم، و يات و نسرتا طيج ت

ية  تو ية الفكرية وفقا  بة يف جمال ا صنا لل مللكسـ ية الفكرية ذات توجه .  من جدول األعامل4م للملكوأضاف الوفد أن تعزيز ثقافة 
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ية جزء بارات اإلمنا ئإمنايئ ألمر رضوري، وجعل � تجزأ من معل لكاعت نظر إلهيا ي ال  تخصصة،  بو ا ئات الو ئة من  يُ  مل ي ي هي ه
بارها جزء بو من الرؤية �جوهرUا عت نظمة الو ية  يسرتا مل سابق مل . تيج يوم ا لوأضاف الوفد أنه كام ذكرت بعض الوفود يف ا ل

ية أمام  نا شأن الرسوم وال�ذج ا عحيظ �قرتاح املقدم مؤخرا خبصوص وضع القواعد واملعايري  لص ية ا3امئة للجنةاب  بقانون ملعنا
تجارية العالمات ية وال�ذج والرسوم لا نا عا ياWت لص ية  لبوا يات جدول أعامل ا يد تو تأ ية  مناجلغرا ص ي لتب .  القواعد واملعايريبشأنف

شأن ية يف هذا ا ية ضطرارها ال
س إصدار ويقة إعال نا شعر ا3ول ا بب  لوهذا ا ث ل مت م س وعرب الوفد عن أمU يف الزتام  .لل
نود اÅموعة ء من جدول أعامل م شلك ذايت  بو وجلاهنا  تصة يف الو ئات ا يع ا بببادرات وضع القواعد واملعايري داخل  ب ي h ي لهمج

ها تقارير عن هذا �لزتام شأن وضع القواعد واملعايري، مع تقد ية  ميا ب بو . لتمن ية مبعايري الو نة ا يوأضاف الوفد أن رفض ا ن ملعللج
تاكسة مؤسفةللقرار اðي اختذته ا نة اكن من و¾ة نظره ا بعد اإلمنايئ يف معل ا نية العامة خبصوص تضمني ا للج ل وقال إن . مجلع
ية الفكرية وعن عنهذا الرفض إمنا يعرب  تعلقة  يدية ا ية ا يري ا بعض عن  ناع من جانب ا مللك اإلرصار عىل � مل تقل لعقل تغ ل لت م

يع�عرتاف بأن نظور إمنايئتة طب أي نواجت حىت وإن اكنت ذات  ها تأثري من  مية  ل ية . قن تو صوأضاف الوفد أن ا  من 27ل
ية  يا املعلومات و�تصاالت  نولو ية الفكرية يف  تعلقة  سري اجلوانب ا بو لفعل  ية تطالب الو بغجدول أعامل ا مل ي ي جمن تك مللك بت لت

منو و ليق ا تحديد حتق بو  ية، بل وخصت الو با ي يات التمن ية الفكمتعلقةتيجسرتا يا مللك  نولو تخدام  جرية تعمل عىل ا تك سـ
ية ثقا ية وا 
تصادية و�ج ية � فاملعلومات و�تصاالت يف جمال ا لق ع نظر إىل . لتمن بة يف ا لوأردف أنه عىل الرمغ من توافر الر غ

بدو تواجه هذه الر  ôية الفكرية، فف ية وا نة ا يات من خالل  تو يذ هذه ا ية حمددة  يرشوعات إمنا من جل ص ل مللكئ لتنف ت نفور من لم ببة  غ
بو ية مبعايري الو نة ا بة  تصة كام هو احلال  بو ا يات لفعل من خالل جلان الو تو يتعممي هذه ا ن للج سـ h ي ص ملعل وأعرب الوفد . لن

ية العامة اðي يع ية وقرار ا تعلôت جدول أعامل ا تداء  مجلععن تطلعه إىل � من لتب نة، وق تصاص ا للجكس ا أخذ الصالت خ
نارص  عالويقة بني  يةث يا �تصاالت واملعلومات وا نولو تعلقة  ية الفكرية ا منا لتمل ج تك باربمللك ية عت يف � نة ا ن، وذ� بعدول ا ملعللج

بق ذكره بو عن قرارها عىل غرار ما  سـملعايري يف الو ية . ي تضمني جدول أعامل ا ية  توافر اإلرادة امجلا منوأضاف أنه إن مل  ل ع لتت
ئات ال ترصا عىل لهيلفعل يف العمل اجلوهري  ية  شعر لقلق إزاء بقاء جدول أعامل ا نوعة، فإن الوفد  تصة ا بو ا مقو من ي ت h لتي مل

ية الفكرية ية وا نة ا تابعة  تخصصة احملدودة ا رشوعات ا مللكعدد من ا من للج ل لتمل ب�ان . مل لورأى الوفد أن هذا لن يكون يف صاحل ا
ية أو األقل منوا عىل حد سواء نا ما تاما شكر الوفد امل. ل يذ خو شجع  شامل وا تعراضه ا لتنفدير العام مرة أخرى عىل ا مل ل سـ

سار متر عىل هذا ا تقدم ا ية وأعرب عن تطلعه إىل ا ملجدول أعامل ا ل ملسـمن  . لت

 مهنا عىل وجه 8 ذكر أن الفقرة CDIP/7/2ثوشكر وفد فزنويال املدير العام عىل تقريره ويف إشارة إىل ويقة  .64
يق ت ية ا نص عىل أن آ سـاخلصوص  ل ية لتنت بارات اإلمنا تأمني جعل � ية الفكرية  ية وا نة ا ية  ئوفر أدوات إضا ت ل من عللج مللك لتف

بواجزء تجزأ من معل الو ي ال  رس الوفد من املدير العام . ي بارسـتفوðا ا يامه بني جلان عتا ق دور تدفق املعلومات الرضوري 
بو جزء ساب.  من هذه األداة أم الايالو يوم ا لوذكر الوفد بأنه يف ا ل سري القرار سواء  ق أفادّ ية  تاj برضورة  يانه � تفيف  نح ت تب ف

تلف أو قراءة يف  سري  تعلق  شلكة  ية من كوهنا جمرد  تحول اآل يث  خماðي اختذته األمانة أو بعض ا3ول األعضاء  تف ت م ل ت بحب
ية يذ جدول أعامل ا ية إىل أداة  منسائل إجرا ئ لتم متس الوفد رأي املدير العام يف قرار. لتنف ية لمث ا نة اðي أثري يف ا مجلع ا للج

ية الفكرية،  ية وا نة ا تلفة إىل  شاطرة املعلومات أو تدفق املعلومات من اللجان ا بة   Uيمت فع ôمللكالعامة، ورأيه ف من جل h مل لتسـ لن
Kية ت تخدام األدوات اإلضا نا مبوجب ا هد  فوإذا ما اكن هذا قد  سـش  . حتسـ

يا الريس عىل إعادة  .65 نأ وفد كولو ئو ب تخابه مؤكدا � تعاون الوفد الاكمل من أجل ضامن إجناح �ج
عمه كام شكر . نا
يق أهدافه ية والزتامه  يذ جدول أعامل ا تقرير اخلاص  تحقالوفد املدير العام واألمانة عىل إعداد ا بنف منب ت تقرير . لتل لوذكر الوفد أن ا

ئات هام ا تعراض لطريقة إ يمكن ا3ول األعضاء من احلصول عىل ا لهسـ ية س يذ جدول أعامل ا بو يف  تصة يف الو من ا ي hلت تنف
ناوها نقاط اليت اكن من الرضوري  تاكم;، كام أوحض ا لبطريقة  تم يل اسرتشادي . ل ثابة د تقرير  يد سوف يكون ا تأ لو مب ل ك ل

ية العامة ية اليت أقرهتا ا يات جدول أعامل ا يع تو يذ  تقدم احملرز يف جمال  بة  مجلع من ص مج لل لتسـ تنف ته يف أن وأعرب. لن ثق الوفد عن 
نات املطلوبة  تصويب الرضوري وإدخال ا يوية من أجل تقدمي ا ية  رشوعات اðي قدمه املدير العام � أ ييمي ا ح ستق ل لتحمه مل

ية واألقل منوا نا ب�ان ا ية داخل ا بح آ�رها أكرث فا رشوعات حىت  معىل ا ل ل عل تص وذكر الوفد بأنه يويل اه
ما خاصا إىل . مل
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بة لالإشارة املدير بة، وخصوصا  نا ياسات ا ند وضع اخلطط ورمس ا ب�ان  سـ العام إىل توفري ا3مع  سـ مل سـ ع نلل ياتلل  تيجسرتا
يجي  هدف اإلسرتا ية الفكرية، وذ� مضن إطار ا شأن ا ية  تالو ب لن مللك ية الفكرية 3ط ياسة ا بو اخلاص بإدراج  نظمة الو مللك  سـ ي مل

ية ياسات الو نيف ا طسـ يا. ل ياسات مبوأفاد الوفد بأن كولو ية اليت وضعت بل ودفعت  سـ اكنت إحدى أوىل ب�ان أمرياك الال بي نت
ية 
تصادية و�ج ية � يق ا ية الفكرية  تخدام وتعزيز ا عية الفكرية مشلت حامية وا من قسـ تحق مللك لتللملك وعىل هذا فالوفد يرى . ل

ت سط وأرسع حىت ميكن أن  نوات أ يق ا3مع هذا من خالل  يرضورة احلفاظ عىل  ب ق ية الفكريةحتق  . مللكحقق منو ماكتب ا

يد  .66 تخابه وشكر املدير العام عىل تقريره وكذ� شكر Wئب املدير العام ا يجريU املدير العام عىل إعادة ا نأ وفد  سـو ن ن له
توبر  نذ أ تحققة  ية ا كيفري أونô عىل إجنازاته اإلجيا مل مب ية الفكرية2007ج ية وا نة ا مللك من خالل معU يف  من  الوفد ّودمع. لتجل

ب�ان اموقف مجموعة  تقدم أللا يكون من دواعي رسوره رؤية املزيد من ا ية وذكر أنه  لفر سـ يذ جدول أعامل يق تنفيف خطى 
نة يص املوارد لربامج ا ية و للجا ختص ية الفكرية . لتمن ية داخل نظام ا سعد لرؤية تعممي جدول أعامل ا مللكوأضاف الوفد أنه  من لتي س

تحدUت اليت العاملي وهو األمر اðي حظي نفاذ إىل األدوية وا تص;  بة للموضوعات ا ل ه
م املدير العام وخصوصا  ل مل لنسـ
ية الفكرية . تواجه ذ� القطاع ية وا نة ا يق  نظمة  يادات  ساس اللزتام من جانب ا مللكوأضاف الوفد توافر إ تحق منلق جل مل لتح ل

ها، وهو عىل ثقة بأن هذه ا3رجة من �لزت يذهامعلتقدما يف  نة و تنفام سوف ترتمج ح
 إىل تقدم إجيايب يف برامج ا  .للج

ياWت الوفود اليت أخذت اللكمة .67 ست املزيد من . بوعلق املدير العام عىل  لمتوذكر بداية أن العديد من الوفود ا
ية سوف تدرج يل اإلضا تفا نة أن هذه ا تقرير وأكد  سخ الالحقة من ا يل يف ا تفا ُا فل ص ل للج ل ن ص نة مث أبرز ا. ل للجملدير العام أن ا

بهًتوازWُعلهيا أن حتدث  رشوع وا3ور اðي  تلع بطريقة أو بأخرى بني و�ئق ا ية اليت ُعرضت يف ، مل تقارير املر حلوبني ا ل
ية، وبني ويقة الربWمج واملزيا تا تقارير اليت سوف تقدم يف ا3ورة ا ية الفكرية وتK ا ية وا نة ا ثا3ورة األخرية  ل ل ل من ُللج مللك نية لت
ية  يث تكون جزءا من املزيا رشوعات  يع ا بة األعضاء يف تعممي  ية مبا ي
ىش مع ر ياWت املا ناليت توفر قدرا من ا حب مج غ ل ملب ل

تلفة رشوعات ا ية اخلاصة  ياWت املا ها ا ية اليت تعاجل من خال بح بذ� الويقة الر hالعادية  ل ب سـ ث ملتص ل ي لل بع من املمكن . ئ لطو
ها تعديل . ثومات يف الويقةتكرار لك هذه املعل متس من خال نه وا يقات اليت أ�رها أحد الوفود  لواسرتجع املدير ا ل ي بعتعل ل

يق  رشوع فذكر أن هذه األهداف قد عدلهتا وأضافهتا ا3ول األعضاء وشدد عىل رضورة  حتقاألهداف املذكورة يف ويقة ا مل ث
يع املعلومات من تودعا  توازن بني كون هذه الويقة  مجلا سـ ث تقدم اðي أحرزه جدول أعامل مل تعراض  ية وكوهنا جمرد ا W لل سـ ح

ية يف مرح; ما ية رمس . لتمنا سؤو ية يف هذا األمر وكذ�  سؤو بة لوضع القواعد واملعايري فذكر املدير العام أن ا لأما  م ل مل لنسـ
رس العديد من امل ئا فقد  ياسات تقع عىل عاتق ا3ول األعضاء وأنه إن مل يكن  فيع ا خمط سـ ُداخالت اليت ذكرت يف هذا لمج

بعض، ذ� ألن ا3ول األعضاء والصدد عىل أهنا مو¾ة إىل األمانة،  ها ا بادل هذه املداخالت فô بني الوفود و ليقرتح  بعضت
تصل بوضع القواعد واملعايري  ôية ف يات جدول أعامل ا يذ تو تحديد  نوطة  ييه ا من ص ب لتمل يس بإماكهنا . تنف لوقال إن األمانة 

تهإحدا تأثري الفعيل عىل هذا األمر ألنه شأن خيص ا3ول األعضاء بر مث ا ها والحظ أن العديد من الوفود . ل فأعربت عن خماو
نظامت ا3وية األخرى، فرد بأن هذا األمر حظي  شاركة األمانة يف العديد من �ج
عات اليت عقدهتا ا لجتاه اإلشارة إىل  مل م

ية الفكرية وضعهتا ا3ول األعضاء وأن األمانة و. بتشجيع ا3ول األعضاء يف املايض تعلق   ôنظمة ف ياسة ا مللكذكر أن  ي مل سـ
ية حمددة، وهو األمر اðي  يا توافر فهيا  ياسة، أما يف املواقف اليت ال  ها سوى أن تعكس هذه ا سـالعامة ال  سـ ت لسـ يسع

ئ; وخ ية الفكرية وعىل العديد من األ تص;  سحب عىل عدة جماالت  سـا مللكن يه م تص; بأحدث ما توصل إ لصوصا تK ا مل
شأن الطريقة اليت جيري  ية الفكرية، فإن أقىص ما ميكن لألمانة العامة أن تفعU هو توفري املعلومات  بالعمل يف جمال ا مللك

تلفة  تصاص الوطين يف ا3ول األعضاء ا نود داخل نطاق � ند من ا تصدي هبا ألي سؤال أو  hا ب ب خل   وهذا هو أقىص ما–ل
رشوع قد. تقوم به األمانة العامة رشوعات، ما دام ا تص;  يقات ا بة لعدد من ا ملوأضاف املدير العام أنه  مل مل تعل لسـ يؤثر  لن

تابة وأهنا سوف ترد علهيا عىل  يقاهتا  تقدم  يهنا من ا3ول األعضاء، فإن األمانة تود أن تدعو هذه ا3وS إىل ا  Sكعىل دو تعل ل ببع
سعة ية الرائدة يف بالده، فعىل. لالرحب وا ية الفكرية الو ية ا ثال ذكر أن أحد الوفود حتدث عن تأخر أاكد يل ا ن  مي مل طس مللك ب

يل الرضورية تفا بحث يف ا صوعقب ا ل شات اليت اكنت قامئة فô ، ل نا تطاS ا تأخري يرجع يف املقام األول إىل ا قبني أن ا مل سـ ل ت
ها نوع املرصوفات اليت ميكن لألمانة  حتملتعلق  ب تحدة عىل مدار عقود و. ي نظومة األمم ا بعة يف  ياسة ا ملأضاف أنه وفقا  ت مسـ مل لل
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بب هو أن . ُاآلن حيظر اإلنفاق الرأساميل ية، وا ثال سداد إجيار املقر لألاكد يل ا سيس مبقدور األمانة العامة عىل  ب لفل مي مل س
تدامة، ألنه إن مل  نص عىل رضورة � ية  تحدة يف جمال ا ية األمم ا سـيا ت من مل سـ سداد اإلجيار لتسـ رشوع  لتوافر املوارد يف هناية ا ملت

رشوع يذ ا ساطة يقرتح ا3خول يف نقاش حول  ته، وأضاف أنه  رشوع بر يار ا بع إىل ا ملسوف يؤدي ذ�  ت ب نفمل بم هن لط  يف ف
نه ند . بعيجمال  باب افعوعىل هذا  ية ميكن إدراك أ نظمة يف جمال ا بقهتا ا ياسة طاملا  لأخذ �لزتامات  سـ من مل ط لتسـ تأخري يف ب

يق ية ا بة آل سـإحدى احلاالت  ل نسـ تن بارلل يق . عت يف � ية ا شأن آ سؤال اðي تقدم به وفد فزنويال  بة  سـأما  ل ب لل نسـ تن لل
تصاص ا3ول األعضاء ال  سأS تقع يف نطاق ا شعر أن ا سؤال ألنه  يس بإماكنه الرد عىل هذا ا خأجاب املدير العام أنه  ملل ي ل

شت يف عدد من اللجان وأشار املدير العا. األمانة يق نو ية ا تعامل مع آ سأS ا قم إىل أنه ال خيفى عىل الوفود أن  سـ ل ل لتنم
تفق ا3ول  بدو � ميكن أن   ôنة فف متع مرتني يف ا نة إن اكنت  نه القول أن ا شلك عام  تاألخرى، وأضاف أنه  ي سـ للج لب جت ميك

ية امل يذ جدول أعامل ا شأن  نة  مناألعضاء عىل أن تقرير ا ب لتللج ثاين األقرب تنف ته يف �ج
ع ا نا ية جتدر  لقدم إىل ا شـ قمجلع م
ته وطريقة  تا توىل  تقرير ومن  شأن شلك ا توصل إىل اتفاق  يات، وأنه يف هذه املرح; ال بد من ا بملوعد انعقاد ا ك ي ل ب ل مجلع

تفاضة يف الرد أكرث من ذ� ألن األمر يرجع إىل .إعداده يس بإماكنه � سـورشح املدير العام أنه  تفامه اðي ل ل مدى ا
يه ا3ول األعضاء وأن األمر مرتوك هلم الختاذ القرار  . لتوصلت إ

يديو  .68 ثل �حتاد ا3ويل  للفوحتدث  برصية حول العامل) IVF(مم ية ا تجي وموزعي األعامل ا ليابة عن  سمع ن لن مبا فهيم ، م
ب ية ا ناعة ا توسطة، وذكر أن ا رشاكت الصغرية وا رشاكت وا لكربUت ا سمع لص لمل ل ية ل شلك ملحوظ يف ا سامه  منرصية  ب لتت

ية حول العامل ثقا ية وا 
تصادية و�ج ف� لق نه . ع ثاري الفعال، و برصي عىل حق املؤلف � سمعي ا متد القطاع ا لكوا تئ ل سـل ع
بة نا يدات ا ناءات وا متد أيضا عىل � سـا مل ي لتقت ث سـ ي; يف نظا. ع نارص األ توازن واملرونة من ا ثل أن حتقق ا صوأضاف ا لع ل م ملم

بادراهتا اليت هتدف إىل ية الفكرية و ية وا نة ا رشوعات  ثل  ية الفكرية القامئ، ورحب ا ما مللك منمللك جل لتملم ية مب نا ب�ان ا م تدعمي ا ل ل
س يةحيف  ثقا تصادية وا ية و� 
ية �ج يق ا ية الفكرية يف  تغالل نظام ا فن ا ق حتق لمللك ع من ثل أن حماوS إعادة . لتسـ ملموأفاد ا

سدودمللاخرتاع نظام ا مية الفكرية لن تؤدي بأحصاب املصلحة إال إىل طريق  ية يف ، ك نا ب�ان ا ته قائال بأن دمع ا تمت  موا لخ ل لكم
يع نفع عىل ا يذها سوف يعود  ها و ياسات اليت ختدم مصا مجلحتديد ا ل نفسـ تحل  .ل

ثل ما يربو عىل  .69 بات حلق املؤلف، اليت  ثل رابطة ا نأ  متو ت مم بة لألحباث األاك139 000ملكه بة عامة يف مكت  ية و تد مكمي
هود  تخابه وذكر أن ا ية وتعزز �ه
م امجلاهريي هبا، الريس عىل إعادة ا ية تقدم خدماهتا ا تحدة األمر جلالوالUت ا ئ نيك ب ملكتمل

تويق ا نفذة، وا رشوعات ا ية كام هو موحض يف تقرير املدير العام، ومك ا يذ جدول أعامل ا  Sبذو هائ; ا تا نف سـل مل ملت ثل ل مل من فيض، لتمل
بو املوسع ية عىل جدول أعامل الو يها دالS عىل أولويهتا اإلسرتا تيج بذوS . لك هود ا ثل عن تقديره اخلاص  ملوأعرب ا للجملم

يع أحصاب  نفع عىل  تفامه وعاد  ية وهو ما زاد من درجة ا بادرة جدول أعامل ا متع املدين يف  شاركة ا مجسني  ل ل من م لتتح م Å ل
ية نظومة ا مللكاملصلحة داخل  تازة اليت أجريت عىل حق املؤلف واحلقوق اÅاورة يف .  الفكريةم نطاق ا ملموأثىن عىل دراسة ا ل

ثقايف اðي. املK العام نوعي �ج
عي وا يري ا نة عىل الرتكزي عىل ا ثل ا لوحث ا ل تغ للج من املمكن أن يؤدي إىل نظام  لملم
ية تعددة ضامن ملفرأى ا. طنأفضل ملواطن املرونة يف قوانني حق املؤلف الو رشوعات ا ملثل أنه من الرضوري من خالل ا ملم

ية يف  نا ب�ان ا تخديم املعلومات يف ا ياجات  ية ا يري اðي يليب بفعا يام بلك ما هو رضوري إلحداث ا ما للق ل سـ ت ل متغ حل
ية تعممي املعلومات واملواد اإلبدا بة  بل  عا ل لنسـ بذوS لزU. سـتقمل هود ا رسيع وترية ا ثل  ملواقرتح ا جلملم يدات ت لتقيدة ا

يمي  نظر يف  نة، مع ا ية من جانب ا بادرة  ية من خالل  ناءات وغريها من مواطن املرونة يف القوانني الو تقو� يق م لث للج حق ن طت سـ
ية الفكرية ية وا نة ا ناه  رشوع  ية كجزء من  يري الفعيل عرب القوانني الو مللكا منب جل ت ن لتتغ ت ط ثل أنه من الرضوري أن . مل ملمورأى ا

ب يع  متكون  نة يف العقود مج ياسات العامة اليت انطوى علهيا اتفاق برن وغريه من املعاهدات ا3وية األخرى  تضمادئ ا ل مسـ ل
تعلقةاخلاصة  هور األخرية.  ملعلوماتملا بو يف ا يس غري املدير العام للو تور فرا شكام أفاد ا3 لس ين  اكن من الرضوري  أنهك

تص; ل ية ا يس القواعد واملعايري العا ملتأ مل تص; بقانون حق املؤلف يف نظم س ياسة العامة ا ملعقود اخلاصة لضامن دمج ا لسـ
يص ياسات . خالرتا يث تدرج ا تعاقدات  يدات اخلاصة بقانون ا ثل ا3ول األعضاء عىل إقامة نقاش حول ا سـوجشع ا حب ل ي لملم ُ لتق

بل يص يف ا يات الرتا تقالعامة يف آ ملسـخ سأS. ل ية  ية تعممي جدول أعامل ا مواكنت  من إذ  2012 و2011 حرجة يف عايم لتقض
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ناءات  يدات و� شأن ا ها  ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة تعكف عىل وضع جدول أعام نة ا3امئة ا ثاكنت ا تل ي ب ن سـللج لتقملع
توصل إىل حلو. اخلاصة حبق املؤلف نة ا3امئة املعين  سامهة يف معل ا ية الفكرية عىل ا ية وا نة ا ثل  لوحث ا للج مل من جل مللكملم ل لت

ب�ان األقل منوا، وذ�  ية داخل ا يص من شأهنا تعزيز مواطن املرونة يف القوانني الو نح الرتا لية حلق املؤلف و ن طمي خ م تنظ
يس . إقرارا مهنا بكون هذا األمر حاجة ملحة تني آنذاك تأ يات اليت وقعت عىل عاتق ا سؤو ثل أن أمه ا سوذكر ا ن ل مل للجملم
متك ناءاته  ليدات حق املؤلف وا تث سـي ئة اðين ني األشخاص تق بوعات من القراءة ومن إجياد  بييوا¾ون صعوبة يف قراءة ا ملط

ها  ها و ث; يف مجع املعلومات و متع وا ياهتا جتاه ا سؤو ها الوفاء  بات واحملفوظات من خال متكن ا ية  حفظموا مي تنظل مت ل مب ت ملت Å ملكت
ش يام بأ ية من ا ية وا سات ا نوتوفريها، ويف متكني املؤ ث مي لقس لبح متع املعلومات العامليلتعل ثل . جمطهتا داخل  تاما حث ا ملمو خ

ية يدا عىل الزتاÊا جبدول أعامل ا تضافر تأ منا3ول األعضاء عىل ا ك  .لتل

ند  متدة:  من جدول األعامل7لبا يات ا تو يذ ا نظر يف برWمج معل  ملعا ص ل  لتنفل

نظر يف ويقة  ثا  CDIP/3/7ل

تعلقة لرباءات "بعنوان  CDIP/7/3ثعرضت األمانة العامة ويقة  .70 ثاين–ملمواطن املرونة ا ية " ل اجلزء ا خلفعىل 
شات ياقسـ نا ق  ية لام رشصتو ية، عالرابعة  سلتمن جلدول أعامل ا لمتوذكرت بأن ا3ول األعضاء ا ناء انعقاد ا3ورة الرابعة تّ ث أ

نعقدة يف إبريل  ية الفكرية ا ية وا ملنة ا من مللكللج بو مد ا3راسة ال2010لت نظمة الو ي من   CDIP/5/4ثيت أجريت يف ويقة م
ثوقد قدمت الويقة . بشأن مواطن املرونة يف جمال الرباءات إىل مواطن مرونة جديدة أخرى ُCDIP/7/3  إىل ا3ول

ناولت الويقة كام جرى �تفاق ثاألعضاء 3راسـهتا، كام  ية ت تا سة ا ية الفكرية عىل مواطن املرونة ا ية وا نة ا ليف  ل مخل من مللكجل : لت
نفذ اتفاق أوال تعر ية حىت  تجارة العا نظمة ا ية أمام ا3ول األعضاء  ية ا تضت إىل الفرتة �تقا مل ل مب ل ، وأوحضت عىل يتربسملتبقن

ية واألقل منوا نا ب�ان ا تاحة أمام ا يذ ا تلفة  موجه اخلصوص الفرتات ا لنف ل مل hللت . Uناول القضا ثاين من ا3راسة فقد  سم ا تأما ا ل لق
نح  تعلقة بإماكية  ما ن ها، مع الرتكزي عىل اإلطار القانوين ا3ويلمل يعة واملواد املطابقة  لالرباءات يف املواد املوجودة يف ا ، لطب

توى الوطين تلفة عىل ا نهتا ا3ول ا تلفة اليت  سـوفكرة �خرتاع واحللول ا h hمل شف مبا . تب ية ا ثالث  سم ا لكوناولت يف ا قض ل لق ت
شف عن مليف ذ� إيضاح اإلطار القانوين ا3ويل ا ية مع حرص بعض جماالت مواطن املرونة فô خيص ا لكتعلق  لقض

سم هبا هذه األنواع من . �خرتاع سامت اليت  سم الرابع إىل نظم الفحص املوصوفة يف الويقة وبعض ا توتعرضت يف ا ل ث تلق
ية تلقا بين الرقابة ا ب�ان  تاح أمام ا يار ا ناولت ا ئأنظمة حفص الرباءات، وأخريا  ل ل مل خل  من ماكتب الرباءات عىل عقود لتت

ية تفادي يص  بغالرتا سة خ نا ية  نا فاملامرسات ا للم نود . فمل ترصا عىل الرقابة عىل ا نوان  سم كام يوحض ا بوقد اكن ذ� ا لع للق مق
شلك عام يص  شامل التفاقات الرتا تفض يف رشح اإلطار ا تعاقدية ومل  با ل سـ خل توت عىل . ي حوذكرت األمانة أن هذه الويقة ا ث

تعلقة لرباءاتعدد من بة للويقة األوىل اخلاصة مبواطن املرونة ا شام; كام هو احلال  مل املرفقات ا ث سـ توى املرفق األول . لنل حفا
تعلقةعىل األحاكم  نارص احملددة يف مواطن املرونة اليت ملا ثاين بعض ا نف املرفق ا ي�  ية،  ية واإل لع لقوانني الو ل ص مي بن قل ط

توت الويقة علهيا ثا تصل مبواطن املرونة وا. ح  ôيمتت األمانة مداخلهتا بأن الويقة رمت إىل رمس خارطة للوضع حول العامل ف ث خت
ية يارات ا3ول بأكرب قدر ممكن من الوا سة هذه وحاولت أن تعكس  قعا بة إىل . خمخل لنسـوذكرت األمانة أنه كام هو احلال 

توحة  مفدراسة مواطن املرونة األوىل، تظل هذه الويقة  توي الويقة علهياث تعلقة حلقائق اليت قد  ثتصويب األخطاء ا حت مل  . ل

توت علهيا  وشكر وفد الربازيل .71 سابقة اليت ا تطويرها ا3راسة ا ية األمانة  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا حتحد�  لم ل من لتن ل
سة مواطن أخرى للمرونة أال و CDIP/5/4 ثالويقة يدية اخلاصة  ها ا3راسة ا خبمولعر لمته ية، وإماكية : يهض نالفرتة �تقا ل ن

تعلقة به، ونظم الفحص  شف ومواطن املرونة ا يعة، وا ملنح الرباءات يف املواد املوجودة يف ا لك لطب ية من م تلقا ئوالرقابة ا ل
يص رشوعة يف اتفاقات الرتا سة ا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا خماكتب الرباءات عىل ا ملف ف للم مل ل عىل واسرتجع الوفد إجراء ا3راسة . لب

ية  تو صية إطار ا ل يذ مواطن 14خلف شأن  ية  نا ب�ان ا شورة إىل ا بو مبوجهبا ا تعني تقدمي الو ية اليت  نف جلدول أعامل ا تم ب ل ل مل ي ي لتمن
توي علهيا اتفاق تخداÊايتربس  حياملرونة اليت  ها وا سـو قدمت حملة  CDIP/7/3 ثوذكر الوفد يف هذا الصدد أن الويقة. همف

سة من بني ما تعرضت � 3راسةعامة للغاية عن مواطن امل وذكر الوفد أنه يف أغلب احلاالت مل ختض ا3راسة يف . مخلرونة ا
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يل القضاU، مع ُتفا ية توقعت أن نة فقط عبرص نوعة، وذكر أن مجموعة جدول أعامل ا نة من أسامء املؤلفني من جماالت  من  لتت م حف
سة نارص ا نرص من ا مخلتكون ا3راسة شام; جامعة للك  لع بل .  ملواطن املرونةع بو  تحاS قدرة الو قوشدد الوفد عىل ا ي سـ

تعمق ملواطن املرونة هذه عىل  يل  مإجراء  يذ احلقوق "حتل تعلق   ôب�ان األقل منوا ف ية وا نا ب�ان ا شورة إىل ا نفإ�حة ا تم ي ل ل ل بمل
نص علهيا اتفاق  تخداÊا كام  هم مواطن املرونة وا ها و يو�لزتامات وإعام سـ ف ية" يتربس ل تو به ا صوفقا ملا  ل وأعرب . 14 تتطل

يام  متس ا يل، وا تح ثل هذا ا ياب  ية يف  نا ب�ان ا بو تقدÊا إىل ا شورة اليت اكنت الو مية ا شككه يف  لقالوفد عن  م لم لق ل غ ل ل ي مل ت
شأن نطاق اليت أجريت عىل حق املؤلف واحلقوق اÅاورة وامل. لملزيد من العمل يف هذا ا K لوأشار الوفد إىل أن دراسة ا

تذاء به ثل اðي جيب � ثابة ا حالعام  مل تقل الوفد إىل الويقة. مب ثوا يقات CDIP/7/3 ن نعكس هذه ا تعل فأفاد برضورة أن  لت
سخة املراجعة من الويقة ثعىل ا يح اعرتافا . لن ية أوحض الوفد أن هذا األمر قد أ تعلقة لفرتة �تقا همة ا ية ا بة  تو ل ن مل للقض ملسـ لن

تصادية يود � ق ية قادرة لق نولو متكن من إجياد قاعدة  يا¾ا إىل املرونة ليك  ها ا3ول األقل منوا وا ج واإلدارية اليت توا تك ت¾ حت
مترار ها . سـعىل � تاحة  ية العامة ا تخيل عن الفرتات �تقا تقرير أبرز أن ا3ول األقل منوا عكفت عىل ا لوذكر الوفد أن ا مل ل ن ل ل
ثري للقلق، وعن �نضامم إيتربسمبوجب اتفاق  ية، وهو األمر ا تجارة العا نظمة ا ملىل  مل ل وأعرب الوفد عن أمU يف أن تكون . م

ية مبوجب اتفاق  نا ب�ان ا ب�ان األقل منوا وغريها من ا تاحة  ممواطن املرونة ا ل ل لل ية  يتربسمل رش ساعدة ا يعموضع اه
م ا لتمل
بو ية اليت تقدÊا الو يوا نح ال. لتقن تصل بإماكية   ôمأما ف ن يعة، فقد الحظ الوفد بقدر من ي لطبرباءات يف املواد املوجودة يف ا

شلك عائقا أمام امحلاية مبوجب  يعة ال  نص رصاحة عىل أن توافر مادة موجودة يف ا ية  رشيعات الو يالقلق أن بعض ا ب ت لطن ط تل
ية أو الرباءة ية  تجة مبوجب  ية أو ا ئهتا ا ية املعزوS عن  يولو نللامدة ا معل ن يع تقب ملب ب لطل ي تحوSج ففي . مل يف صورهتا اخلام أو غري ا

رشوع للرباءة  متK غري ا رشيعات حافزا عىل ا ية، قدمت هذه ا ية ا يولو شف عن مصدر هذه املادة ا ملياب إلزام  لت ل ملع نل ب لك جغ
نح الرباءة عن خطأ يدي. مأو  ية واملعارف ا شأ املوارد الورا باري عن  شف اإل تقلوإمنا يؤكد هذا عىل رضورة ا ث ن للك م ة بوصفه ج

رشوع متK غري ا نح الرباءات عن خطأ وا نب  ية قصوى  ملذي أ ل م تج ياب تعريف ملعىن . لمه غعالوة عىل ذ� ذكر الوفد أن 
هامة يف اتفاق  هد أي تطوير يف  يتربسل�خرتاع إمنا هو واحد من مواطن املرونة ا يشوأن موطن املرونة هذا مل 

تع لك دوS من ا. CDIP/7/3 ثالويقة توافق مع تمتوسوف  ي3ول األعضاء ملرونة يف تصممي نظاÊا اخلاص للرباءات مبا 
شف أن الويقة. نظاÊا القانوين وممارساهتا تعلقة  تصل مبواطن املرونة ا  ôثوذكر الوفد ف لك مل ثابة مفاجأة CDIP/7/3 ي مب اكنت 

نطق األسايس ا هو ا شف  تحت اÅال أمام الفكر القائل بأن رشط ا ملألهنا  للك يام نظام الرباءة يف حد ذاتهف يه  ند إ قðي  لت . يس
تعارض فقرة  تعارضا 49تومل  ها أيضا  بب املربر لوجود نظام الرباءات، بل جاء  يه بوصفه ا تعارف  م فقط مع ما هو  نص س لم عل

يه املاد�ن يتربسمع اتفاق  نص  عل، وخصوصا مبا  شف الاكيف بدوره أداة .  من �تفاق29 و7ت أخرى لكوأضاف الوفد أن ا
تقايض مع تعريفه حدود الرباءات بقدر أكرب من الوضوح نايم ا يقني القانوين إذ تفادى  لسني ا ت ل تضمن . لتح تواقرتح الوفد أن 

سخة املراجعة من الويقة ثا هذا املوضوعCDIP/7/3  لن لسام خمصصا  شأن ذكر الوفد أن ا3ول األعضاء يف لك . ق لويف هذا ا
ية والو تجارة العا نظمة ا ملمن  ل ية يف أرسع وقت م شأ املوارد الورا شف عن  شلكة ا شرتك  توصل إىل حل  ثبو علهيا ا ن لك مل م ل مي

ي. ممكن تعدد األطراف  توصل إىل حل  بغكام رحج رضورة ا ثمل ية الفكرية  ممتة جعل نظام ا  إىل بروتوكول WغوU، وذ� المللك
Kمت ناء عىل ا ية الفكرية براءات عن خطأ  نح نظام ا للضامن أال  ب يديةمللكمي ية واملعارف ا رشوع للموارد الورا تقل غري ا لث وذكر . مل

ية  تعلق حبامية املوارد الورا  ôشرتكة ف ية  توصل إىل أر تع بوالية واحضة  بو  تابعة للو ية ا3وية ا نة احلكو ثالوفد أن ا ي م ض لل مت ي ل ل تللج م
يدية يق �. لتقلواملعارف ا ثىل  هو الطريقة ا شف اإللزايم  تحقوأضاف أن رشط ا لل مل متثال إىل بروتوكول WغوU ولضامن لك

ب�ان عن إصدار براءات عن خطأ ناع ا لا ية . مت يولو جوعىل هذا حث الوفد ا3ول األعضاء عىل ماكحفة رسقة املواد ا لب
بب أثرها  ية الفكرية،  نظام ا نفس القدر من �لزتام مباكحفة �نهتااكت األخرى  يدية املربطة هبا،  سواملعارف ا بمللك ل ب ت لتقل

توى األوسع يولوz عىل ا نوع ا يدية وعىل ا متعات ا سليب عىل ا سـا ب ت تقل ملل ل ل ل Å . ناول الوفد الفحص املوضوعي قائال بأنه تاما  تو خ
يع 83خيتلف مع الفقرة  بحث والفحص املوضوعي عىل  مج من ا3راسة اليت تقول بأن إجراء ا  رمبا ال يكون األسلوب املودعنيل

بة ملاكتب الربا ثل  لنسـاأل ية ووهو الرأي اðي جاء يف إشا، ءاتم نا ب�ان ا مرة واحضة إىل ا ل ب�انأقلل وقال الوفد إن .  منوال ا
 jية اخلاصة هبا، وأن علهيا أال تو ية الفكرية الو ية وأنظمة ا بو علهيا دمع ا3ول األعضاء يف تكوين الكفاءات الو نالو ن طي مللكط

تاكمال للرباءات إمنا هو حكر تالك نظاما  مبأن ا ب�انم نة من ا ل عىل  تاحة  CDIP/7/3 ثوعىل الويقة. حف يارات ا ملذكر ا خل
ث; يف تطوير نظام وطين للفحص املوضوعي الاكمل ب�ان، ا يع ا متأمام  ل بشلك  CDIP/7/3 ثففي الواقع توj الويقة. ملمج
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ية و نا ب�ان ا مخاطئ أن ا ل ب�ان ل يس علهيا سوى لا يل هذه الرباءاتلاألقل منوا  ، ولكن دون مراعاة جودة الرباءة تسجإعادة 
ية واألقل منوا علهيا أن تضمن  نا ب�ان ا حتقا م ل نح يل يق معايري إماكية  شف، و ثال هذه الرباءات إىل رشوط ا بدأ ا مق  نم ب لك تطت م

سم  يه فال بد من مراجعة ا لقالرباءة عىل هذه الرباءات بدقة، وناء  عل يات جدول  CDIP/7/3 ث من الويقة5ب صي
ىش مع تو ل
يةأ ية ا. لتمنعامل ا سام نظام ا نص عىل رضورة ا ية  مللكوذكر الوفد أن جدول أعامل ا ت ي ب�ان لتمن سمح  شموية مبا  لللفكرية  ي ل ل

نه تفاع  ب�ان األقل منوا ال ية وا نا ما نم ل يث يزيد . ل تعاون  تغالل ا يق هذا األمر يف طريقة ا ثل األسلوب األسب  حبو ل سـ ن لتحقمت ي
ية  ية  بغمن القدرات الو تع لقدرة عىل تطوير نظام وطين للفحص املوضوعي طن يع ا3ول األعضاء  متإ�حة الفرصة أمام  للمج

سأS مرتوكة للقرار الوطين. الاكمل يظل  يارات األخرى  بين ا مأما  فخل يع أعضاهئا عىل . ت بو أن تضمن قدرة  مجولكن عىل الو ي
ية مع  طنيذ حلوها الوسط الو ل هم �الوضعتنف بار وا قع يف � هم القانويةعت نتصادي �ج
عي و نظم ـي . ق لهوذكر الوفد أن هذه 

بو نظمة حبجم الو ها من  تو شورة اليت  يا ي ممل  . قع

س .72 يدية اخلاصة  ية بإعداد األمانة ا3راسة ا تحدة األمر خبموأشاد وفد الوالUت ا ه لمتمل تعلقة ةيك ية للمرونة  م مواطن إضا ف
ثالثة  تقدم  ته يف ا بلرباءات، وأعرب عن ر ل تعلقة . تعليقات عىل ا3راسةغب سم املعين مبواطن املرونة ا ملأوال وفô خيص ا لق

شف ولفحص  بدو بعض اإلشارات إىل35 وحىت صفحة 20، الحظ الوفد أنه بدءا من صفحة املوضوعيلك   ممارساتت 
تحدة ملتب الوالUت ا يقة مك ساعدته . قللرباءات والعالمات Wقصة أو غري د سائل موðا قدم الوفد  يح هذه ا تو ملإىل األمانة  ض ل

ية يف الصفحات . اخلاصة حلقائق عىل هامش �ج
ع يولو شأ املادة ا تحديد  سم اخلاص  بة إىل ا يا  ج� ب ن ب لق سـ لن من  27ل
توت 80 إىل 74، أو الفقرات 29 إىل ية اليت ا تجارة العا نظمة ا بو و يغات جمليس الو شت  W ح، أوحض الوفد أن الويقة ملم ل ي بل ق تث
ها نوع من أنواع مواطن املرونة عىل ها بو تعام; مع اشرتا شأن قوانني الرباءات،  شف جديدة  رشوط  صف اقرتاحات  ط م ب ك ب

تعلقة لرباءات ثل . ملا نامجة عن  يدات واآل�ر الضارة ا يغات اليت حددت ا نظر إىل ا مولكن الوفد أوحض أن الويقة مل  ل ي بل ت لتقث لت
لتبلوذكر الوفد . هذه �قرتاحات ث; عىل هذا ويقة جملس . يغات العديدة اليت تقدم هبا يف هذا الصددّ ثومن األ م

نظمة . IP/W/C/434 يتربس مترة داخل  شات  نا ية اكنت حمط  يولو شأ املواد ا شف عن  ية ا موأضاف أن  م مسـج ق ب ن لك لقض م
ية تجارة العا ملا سريات اخلاصة بأحاكم . ل برص عن ا3راسات وا تفوهكذا ارتأى الوفد أن غض ا نظمة  يتربساتفاق لل تابع  ملا ل

ياز ضد جملس  نظمة دون غريمه إمنا هو ا بعض أعضاء ا نظر  ية عالوة عىل إدراج و¾ات ا تجارة العا حنا مل ل ل مل تابع  يتربسل لا
نظمة شات األخرى اجلارية  نا ية وا تجارة العا ملنظمة ا ق مل مل ل سوية. مل هاتمث اقرتح الوفد  سأS ل يفضل  نقاش ويه ملهذه ا لفصل هذا ا

نوان  سم جديد يف ا3راسة  شف ووضعه يف  تعلقة  شأن مواطن املرونة ا نقاش العام  بععن ا ق لك مل ب ، مع "قضاU أخرى"ل
شأن يع اآلراء الواردة يف هذا ا نقاش يعكس  سم  ليل هذا ا مج ب لق ث من الويقة كام هو، 6وذكر الوفد اعرتاضه عىل اجلزء . تمك

نوان  تلقا"بعوهو اجلزء اðي جاء  رشوعة يف لالرقابة ا سة ا نا ية  نا تعاقدية اليت تعد  نود ا ملية من ماكتب الرباءات عىل ا فّ للم ل ب فئ م ل
يص اتفاقات تصاص احملدود اðي معلت األمانة من خال� فقد ذكر أنه يرى أن ". خالرت خوعىل الرمغ من اعرتاف الوفد ال

س نا ية  ناسب عن املزاU املوا شلك  فجزءا من هذه الويقة مل يعرب  للم ت ب بغي مث يص الرباءات، بل وأخفق يف أن يعرب كام  نة برت يخ
ية الفكرية سة وواكالت ا نا نوعة بني ا مللكعن العالقات ا ف مل ب�ان . ملت تالف ا باين  سة  نا ياسات ا لوأفاد الوفد أن  ت ف مل خسـ ت

ثل اجلزء . واألقالمي ياسات6ميومل  نوع من ا يف ا سـ من الويقة هذا ا ت لط لث توى ثفقد اكن حري بويقة حمايد. مل مسـة عىل 
ياسات، ال ليك تويص نهتا¾ا، بأن تدرج  تلفة إليضاح مداخل حمددة  ية ا ية واإل ياسات تقدم املقارت الو ُا سـ h مي ن للسـ ط قلل

ية تحدة األمر تقدمة مبا فهيا الوالUت ا ب�ان ا يكخربات ا مل مل شري إىل أن ماكتب . ل سـQ أورد الوفد أن  تواكن عىل الويقة  ح ث
ية الفكرية ب�ان يف العديد من مللكا ية لا يص ا نافيس التفاقات ترا ية ال تفحص األثر ا تحدة األمر ثل الوالUت ا مللك  خ يك تم لمل

نوطة بأداء  تاكر يه ا � Uتعلقة بقضا تلقى ا3عاوى ا تاكر أو احملامك اليت  ية مباكحفة � ملالفكرية، نظرا ألن األ¾زة ا مل ت حن ح ملع
سب � يق  يل املركب وا3 تح حهذا ا ل ية عىل حدةقل قضتضاء للك  هزة وال  .ق ية الفكرية  جمويف الغالب مل تكن ماكتب ا مللك

ية الفكرية هبذه الطريقة تعلقة  سة ا نا مللكمؤه; لفحص قضاU ا مل ف سم . مل بري عن الفكرة 6لقðا فا تع من الويقة جعز عن ا لث
سة نا شلك عام دامع  يص الرباءات اكن  نح ترا شائعة بأن  فا للم ب خل ثري فقد اق. م يص الرباءات  نح ترا سم بأن  مرتح هذا ا خ م لق

تحققة من . يف جوهره يللربة تعظمي الفائدة ا سة ألنه مسح ملاحني الرباءة  نا ترب داعام  يص الرباءات  نح ترا ملولكن  ب ف للم يع خ م
ثل إ تاج  ية اإل ية الفكرية مع أجزاء أخرى من  ماخرتاعاهتم من خالل إعطاهئم فرصة امجلع بني حقوق ا نمللك يع معل لتصنماكWت ا
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توزيع والعامل نوات ا لو توح، مع . ق تاكر  شاركة يف ا رشاكت  يا ومسح  نولو يص الرباءات نقل ا نح ترا رس  مفلقد  ج تك خ بم مل لل ل ي
شأت من خالل  تجاري، حىت إن اكنت هذه �خرتاعات قد  هم ا شا ناسب منوذج  نفاذ إىل أفضل �خرتاعات اليت  نا ل ن ت طل

هود ا لأحباث رشكة أخرى أو  ش�ت . تطوير اليت متت يف رشكة أخرىجب يف  تاك يص  يان حيل الرت ثري من األ مويف ا ل ب خ ح لك
ئة يات اخلا نولو رشاكت  تخدام ا طجحب الرباءات اليت قد حتول دون ا جسـ للتك يع . ل يص الرباءات  يجة لرت تطو يسـن خ ت

يل تلكفة  تجات جديدة ومن  تفادة من طرح  تخدمون � تقلا ن سـ مسـ تاجمل سم . ناإل ثمن الويقة عن إدراك املزاU  6قكام جعز 
تعادة الرباءة، أال ويه �تفاقات عىل إعادة حقوق الرباءة من املرخص � إىل  سة من خالل أحاكم ا نا ية  مت; املوا ُا سـ ف للم ت حمل

يص نحت الرت هة اليت  خا م يص الالحق اðي . جل تاكر والرت تعادة الرباءة من املمكن أن تعزز � خوأضاف الوفد أن أحاكم ا ب سـ
تابعة ُذ مترار يف إدخال تعديالت عىل اخرتاعه عقب متكني اآلخرين من  تكر األول عىل � مكر من خالل حامية قدرة ا سـ ملب

بعد أن ترض . اخرتاعه ثارية بل ومن ا يا ويه غري ا نولو يص ا نطاق برتا تعادة حمدودة ا تكام أن أحاكم � ئ ج تك سخ ت ل ملسـ سـ ل
سة نا ف سم وعالوة عىل إسقاطه للمزاU املو. مل يص الرباءات جعز ا سة لرتا نا ية  لقا ف للم يام والUت 6خت سري  ق من الويقة عن  تف ث

نطق، أي أهنا مبعىن  يص الصادرة هبا مبوجب قاعدة ا يل معظم اتفاقات الرتا تح ية  تحدة األمر ثل الوالUت ا ية  ملقضا ل ب مل خئ يك م
تصادية املرتبة عىل  ثب إىل اآل�ر � نظر عن  تآخر  ك سو�تفاق بفعل قت يه إرضار لا يرتتب  تحديد ما إذا اكن  علق  سـ ل

يث يغلب هذ سة  نا حب ف سة املرتبة عىل هذا �تفاقامل نا ية  ت الرضر عىل املزاU املوا ف للم  . ت

يا الريس واألمانة عىل إعداد الويقة .73 ثوشكر وفد كولو ئب يه . م ية العمل اðي أقدمت  W Sها دو يا بو علووجدت كولو مب صف م
ياألمانة Êام شلك عامو. اسـ وأسا ية الفكرية  ية ونظام ا برأى الوفد أن هذا العمل من شأنه دمع ا مللكمن نظر إىل  .لت لو
تني تعدد CDIP/7/3و CDIP/5/4 Rev. ثيقالو ية اإلطار القانوين  تعلقة لرباءة عىل  شأن مواطن املرونة ا م  خلف مل ب

ميي،  تويني الوطين واإل رشيعي عىل ا يذ ا قلاألطراف وا ملسـ تل نفت تني تضمنيد إىلالوف دعال نظر سـ ا3را سمح مبد و¾ة ا ل جوانب  ت
شأن مواطن املرونة هذه تفرقة اليت أقامهتا الفقرة . باملذكورة  بني  CDIP/5/4 Rev. ث من الويقة52لوأبرز الوفد ا

ية ها أساس للرخصة اإللزا تخدام من جانب احلكومات واملصلحة العامة بو م� صف ع وأفاد وكرر الوفد اه
مه هبذا املوضو. سـ
يل يف عامصة بالده تح تقرير سوف ختضع  توUت ا لبأن  لل ل ية الفكرية أشار الوفد إىل . حم تقرير املعين حبقوق ا بة  مللكأما  لل لنسـ

توازي لألدوية اhصصة ملاكحفة فريوس  ترياد ا نع � يات Êمة  شأت آ ية قد أ نا ب�ان ا تالفه مع الفكرة القائ; بأن ا ملا سـ مل ل ن ل مل خ
نا رشيملالعوز ا يف من وطأة . اإليدز/لبعي ا هم اختاذ اخلطوات الالزمة خلفض تلكفة هذه األدوية وا تخففرأى الوفد أنه من ا لمل

ية تصاد ا3ول ا ملعنرشاهئا اليت تقع عىل عاتق الضامن �ج
عي وا ية يف بالده لوزير . ق رشيعات الو طنوأعمل الوفد بإ�حة ا تل
سامح  ية احلق يف ا 
لامحلاية �ج توافق مع املادة ع ترياد املوازي ا ملال بني يف . يتربس من اتفاق 6سـ موأضاف أنه كام هو 

ية مطلق احلرية يف حتديد نظام  تجارة العا نظمة ا ملإعالن ا3وحة عن اتفاق تربس والصحة العامة، للك عضو من أعضاء  ل م ي
بع يف إقلمي دول األ  من 158 و54نديز مبوجب املادتني ملتاحلقوق اخلاص به، وقد اكن هذا هو نظام احلقوق ا

تفت. 4.6.8 رمق القرار ته يف اإلشارة إىل موضوعني مذكورين هبا أال وهام CDIP/7/3 ثالوفد إىل الويقة لوا غب وأعرب عن ر
شف تعلقة  يعة، ومواطن املرونة ا نح الرباءات يف املواد املوجودة يف ا لكإماكية  مل ب لطن نح ال. م بة إىل إماكية  مأما  ن رباءات لنسـ

رشيعات، مبا فهيا تK القامئة يف ب�ان ويف املواد امل يعة، قال الوفد إنه كام أوحضت الويقة أن العديد من ا لتجودة يف ا ثلط ب
 Sية حماو رشي  ناك تدخل  يعة حىت وإن اكن  نح الرباءات يف املواد املوجودة يف ا بعدت إماكية  بغنطقة األنديز، ا ه ب ن بس لط م ت م

يةعزل هذه املواد املو توافق هذا مع . طبيعجودة بصورة  نظم . يتربس من اتفاق 27ادة امليو يب أو ا بقت األسا لوقد  ل ط
ترب اخرتاعا يف إقلمي األنديز تلفة عىل ما  ية معايريا  رش يعا خم يع نقاش حول . لت مترار يف ا ناك رضورة لال بب مل تكن  لوهذا ا سـه س لل

سأS أو امل شأن املغزى من هذه ا ملاملزيد من اإليضاح  تعريف �خرتاعب بار أن . لعىن املقصود  عتوأشار الوفد آخذا يف �
نهتا املادة املذكورة آنفا فô خيص مواطن املرونة ية اليت  تضمهذا األمر أحد مواطن املرونة األسا تعلقة  يف الفصل الرابعسـ مل ا

شف إىل أن الويقة ث يCDIP/7/3 لك شأ املادة ا يني  تعلق  توت عىل إشارة  ب ا ن تع لت مب ب�ان ح ية اليت دمعت إحدى ا لولو ج
ية، كشفه تجارة العا نظمة ا يدان يوازي العمل اجلاري يف  ملوإىل أن العمل يف هذا ا ل يد . ممل ملفغري أن الوفد يرى أنه اكن من ا

نة  نت إشارة إىل �قرتاح املقدم  سـلو أن الويقة  تضم تجارة العا2008ث نظمة ا برية من ا3ول األعضاء يف  مل من مجموعة  ل ية مك
تقدمة و ب�ان ا ملمن ا ب�ان ل شأ، إلضافة إىل إشارة إىل لا شف عن ا يس رشط  يا دعا إىل تأ يهنا كولو ية ومن  نا نا للك ب ملل سم ب م
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zيولو نوع ا ية ا ثق من اتفا ها هذه ا3وS وتوافق مع بروتوكول WغوU اðي ا ب�قرتاحات األحدث اليت تد ت ن لت ل ق ب تقل . مع نوا
يث80الوفد إىل الفقرة  بو ح  تابعة للو ية ا3وية ا نة احلكو نقاش يف ا ي وردت إشارات إىل القضاU اليت سوف ختضع  ل ل للج ملل

ية تجارة العا نظمة ا ناه يف  باري أو اإللزايم مبوجب موقفه اðي  شف اإل ملوأفاد أنه دمع رشط ا ل ت ملك ب  . ج

يك الريس واألمانة عىل إعدادهام الويقة .74 ثوشكر وفد ا ئسـ ية وذكر يف ه CDIP/7/3 ملك ياق أن ا ملهنجذا ا لسـ
تعلقة  بة ل�ول األعضاء فô خيص مواطن املرونة ا بت مع مراجعة املعلومات الرضورية  نا ته  يا تخدمة يف  ملا سـ ت غ ص نسـ لمل س

توي علهيا اتفاق  تلفة ، واليت مييتربس حيلرباءة اليت  ب�ان ا ها يف ا hكن  ل تلفةآتطبيق ية ا رشيعات الو hخذا ا طن   عنييف تل
ب ساعدة يف هذا اÅال. ارعت� يق أي  بو  موذكر الوفد أن ا3ول األعضاء ميكهنا طلب ا3مع من الو سـ كام أشاد الوفد . لتني

يقة ية ود توى املرفق علهيا وذكر أن املعلومات املقدمة وا يك اليت ا رشيع ا قملعلومات الواردة عن  ف ح ملكسـ تاما عرب الوفد . ت خو
مترار يف هذا العملعن اه
مه 3راسة وعرض املزيد م متكن من � تعاون عىل األمانة حىت  سـن ا ت  . ل

هذه  .75 هد اðي بذاله يف هذه ا3راسة وعىل املقدمة اليت تقدما هبا  شكر إىل الريس واألمانة عىل ا ندا  ل وتقدم وفد  جل ئ ل ك
ية فô. ثالويقة تحدة األمر يان اðي تقدم به وفد الوالUت ا يده ا يكوأعرب الوفد عن تأ مل ب شف من لي سم املعين  لك خيص ا لق

سم رمق  تعلق لفقرات املذكورة   ôية الويقة ف تعديالت عىل  لقالويقة، وللفائدة املرجوة من إدخال تK ا ي ث ب ل عالوة عىل . 4نث
شات نا تعلقة  بو ا يقات اليت أ�رها بعض الوفود فô خيص تضمني بعض و�ئق الو قذ� أشار الوفد إىل بعض ا مل مل ي  ا3ائرة لتعل

با نا يكون أمرا  شف وقال الوفد إنه يرى أن تضمني تK الو�ئق يف هذه ا3راسة  سـحول ا سـ  . ملك

يهتا طلب ا3ول األعضاء بعرض الويقة .76 شكر إىل األمانة العامة  ند  ثوتقدم وفد ا ل تلبه اليت حتوي  CDIP/7/3 لل
تعلقة لرباءة سة ا شأن مواطن املرونة ا يدية  ملدراسة  مخل ب يان اðي أدىل به وفد الربازيل وأ، مته يده الاكمل  بعرب عن تأ للي

ية يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منتحد�  لتن يل، فقد أبرز نقطة عامة وعلق قائال بأن . م نب تكرار ما  قوأفاد الوفد أنه مع  جت
Åثل هذا ا مت; وغري مالمئة، وذ� عىل الرمغ من أن الوفود اكنت تود أن ترى  ما3راسة غري  هم حيظى بدراسة مك ملال ا

سأS مواطن املرونة تعمقة يف  مية توفر نظرة  ميل يقات اليت آُمانة طلب مهنا مراجعة ا3راسة ّوذكر الوفد بأن األ. تفص لتعلخذا ا
ية والوفود األخرى بارعني يف  لتمنتقدمت هبا مجموعة جدول أعامل ا متس الوفد بأن تأيت املراجعة عىل غرار دراسة . عت� لوا

شأن حق املؤلف واحلقوق اÅاورة واملK العام اليت وضعت عىل جدول أعامللا تازة  بنطاق ا وأضاف .  ا3ورة بدورها هذهملم
ته لقرار  تعلق لفحص املوضوعي، وأعرب عن د سم اخلامس من ا3راسة ا تحديد إزاء ا شعر لقلق  شـالوفد أنه  مل لق ل هي

يع ا3ول األعضاء ال ية بأن  تو مجاألمانة  ص بات الرباءةل يع  تاج إىل إجراء حفص موضوعي  طل  مجل واتفق الوفد مع ما ورد يف . حت
يادي للك دوS من ا3ول األعضاء يف 94فقرة ال شأن الرباءة واحلق ا رشيعات  ية  يعة اإل يث إقرارها  سـ من  ب مي لب لل تلط قل ح

يب  شاء نظام الفحص املوضوعي اðي  تجإ ييسـن ياجاهتا،  ثىل إىل ا فلصورة ا ت ها كام ييلحمل يل : "نصأيت  حتلبني من  يت
بحث والفحص اليت تالءم أنظمة الرباءات عىل  ية ا تصممي آ يارات  ب�ان األعضاء العديد من ا نافع أن 3ى ا يف وا تاك لا ل ل خل ل مل ل ل

ميي قليدها الوطين أو اإل يد اðي ورد يف الفقرة . "صع تأ ناقض مع ا نص  كولكن هذا ا ل ت إجراء هذا الفحص   عىل أن83ل
همة ومدى ارتفاع امل يد ا يجة ملدى  ملوضوعي يف لك طلب براءة اخرتاع قد ال يكون الهنج األفضل للك ماكتب الرباءات  تعق نت

يف املربطة هبا تاك تا ل يد يف الفقرة . ل تأ ية اليت تلت هذا ا تو كأما ا ل ص شة يف رأي الوفد، إذ 83ل ثرية لقدر أكرب من ا3 ه جفاءت  م
يارات شـىت  يني، أو إجراء الفحص املوضوعي مثل إجراء ال"خبأوصت  شلكي فقط أو إجراء حفص وحبث  شلكفحص ا ل

تعاون نجزه اآلخرون عرب اتفاقات ا لأيضا، ولكن الع
د عىل العمل اðي  شات اليت دارت حول ." ي نا قوذكر الوفد بأن ا مل ّ
بات الفحص للرباءات، وذ� يف  شأن بعض  ية  تعانة مبصادر خار طلشاطرة العمل و� ب سـ  ار الفريق العامل املعينإطجم

تعاون مب تصل هبذا املوضوعبشأنلعاهدة ا  ôنظر ف باين و¾ات ا يا  شفت  بو،  تابعة للو ي الرباءات ا ل ت جل ك ي ند إجراء . ل عوأفاد أنه 
ند  سة وخصوصا  يات  ناع عن تقدمي تو باحث � ية يكون حري  عدراسة موضو ب ص ت ل َع ت تقار إىل الوضعملم بار � ف يف � عت

نظرتوحد و¾ بحث . لات ا تحديد إجراءات ا ها  سمح  لوشدد الوفد عىل رضورة احرتام حق ا3ول األعضاء اðي  ب لي
ثل جودة الرباءة وكفاءهتا وتلكفهتا ية  باراهتا ا3ا ية وا يهنا الو سقة مع قوا موالفحص ا خلن ت ن عت ط ند . مل لهوعىل هذا وجد وفد ا

بول الفقرة  سخة املع83قصعوبة يف  ها من ا متس حذ لن وا ف  . ثدS من الويقةل
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سأS مواطن املرونة اðي أجرته األمانة يف ضوء  .77 تحمس فô خيص  يان عن تقديره للعمل ا موأعرب وفد ا مل ل
يات  تو صا تعلقةل ية ملا تو ثل ا ص  ل تخدام . 14م هم وا بة  ية وملموسة  شورة  بو  شديده عىل رضورة تقدمي الو سـوذكر  سـ معل م ي لفت لن

توي علهيا  ندما ااتفحيمواطن املرونة اليت  رس  يذها  ب�ان األقل منوا من  ية وا نا ب�ان ا متكن ا عق تربس، وذ� حىت  ل ل يل بت نف م تي
ي; . تسـتدعي الرضورة يكون و ية ل�ول األعضاء  نطلق أفاد الوفد أن حرص األحاكم الواردة يف القوانني ا سـومن هذا ا سـ حملل مل

ية واألقل منوا،  نا ب�ان ا شورة للك من ا تقدمي ا بة  منا لم ل مل ل تعاضة عن سـ بو، وذ� ا ياد الو يا مع  
يكون م سـبل و ي شـ حسـ
ية يف املوضوع يا عىل أحباث أاكد ميي  يل عام ومفا ميإجراء  ن مبحتل توي . ه حيإضافة إىل ذ� أوحض الوفد أن مواطن املرونة اليت 

نظمة ا بو أو  شلك أسايس سواء الو تدابري اليت تويص هبا  لعلهيا اتفاق تربس جيب أال تكون من ا ي ب مل ية للك دوS ي ملتجارة العا
نهيا وفقا ملا يرتاءى للك دوS من ا3ول األعضاء  ها بدائل من املمكن  ها بو تعامل  بمن ا3ول األعضاء، بل جيب ا صف تمع ل

تضاء قسب � ميي اðي قدم يف . ح يل املفا تح نظر املذكورة آنفا، بأن ا شعر لقلق إزاء و¾ة ا ُو�ð ظل الوفد  ه ل ل ل ي
تني  نوع   من شأنه.CDIP/5/4 Revو CDIP/7/3ثيقالو ئة، عىل الرمغ من  سريات خا تأن يقود ا3ول األعضاء إىل  ط تف

ها  بدو وكأهنا تدمع وتويص  بو  شأن مواطن املرونة يف اتفاق تربس، وهو األمر اðي جيعل الو بات اليت وردت  بعضالرت بي ت ي ب كي
بعض اآلخر، وأي تدابري معروضة يف الويقة اكنت ملزتمة  ثدون ا تعلقة . التفاقل ملوأضاف الوفد أنه فô خيص مواطن املرونة ا

سة املذكورة يف الويقة  ثلرباءات ا يق ذاتهCDIP/7/3مخل بري عن القلق ا سعه سوى ا لعم، مل  تع بة ملواطن . لي لنسـوخصوصا  َ
بو دون داع يف نطا توسع الو تعلقة لرباءات أراد الوفد أن يقرتح أال  سة ا ٍاملرونة ا ي ت مل سـQ ورد يف اتفاق مخل حق مواطن املرونة 

باحث، فقط  نص علهيا �تفاق رصاحة داخ; يف نطاق مواطن املرونة دون أي  نود اليت مل  ترب بعض ا تتربس، بأن  ي ب لتع ي
نود شري إىل تK ا بÅرد انعدام نص  ية عىل . لي ية  ية  شورة موضو تقدمي  بو عن ذ�  يض الو نواقرتح الوفد أن  معل ع م ب ي بتع مسـ ت

شأناحلق يل ا3ول األعضاء يف هذا ا نهبا  لائق، مع رضورة  تضل  قد 111 و110ويف هذا الصدد أوحض الوفد أن الفقرتني . جت
تني  Wنص يرد هبا ما ييل110فالحظ أن الفقرة . مضللتكو ئة قادرة : "ت  سة أداة جديدة معوما وال جتد دامئا  نا يياسة ا ف مل هسـ ف

تعلقة ملامرسات سائل ا ملعىل معاجلة ا رشوعةمل سة ا نا ية  نا مل ا ف للم ية من ." فمل تلقا تخدام الرقابة ا بدو أن ا ئفوفقا للويقة  ل سـ ي ث
يل ما إذا اكن . ّ قد تغلب عىل نقص الكفاءة هذا111املوصوفة يف الفقرة  ماكتب الرباءات تعني يف معظم احلاالت  حتلوإذ  ي

رشوعة من عدمه عىل أساس لك حاS عىل سة ا نا يا  نا يص  ملعقد الرت ف للم ف م تصة عىل الكفاءة خ ئة  خم حدة وذ� من خالل  هي
ية شأن تكوين ، فالاك ية  شورة ا تخدام ماكتب الرباءات بل ذكر تقدمي ا تفاء بذكر ا ثري عدم � بفإنه من األفضل  لعمل مل سـ ك بك

رشوعة سة ا نا ية  نا تعلقة ملامرسات ا سائل ا تصدي  ملالكفاءات أيضا  ف للم مل مل للم  . فلل

نأ وفد هوندا الريس عىل .78 ئو ل شكر إىل األمانة العامة عىل الو�ئق اليت أعدهتاه تخابه وتقدم  ل إعادة ا يقا عىل . ن تعلو
شلكي اðي جيرى يف هوندا وذكر 2 من املرفق 59 أشار الوفد إىل صفحة CDIP/7/3ثالويقة  ل يف اجلزء اخلاص لفحص ا ُل

يط يه  سلأنه  يجة الف تعل نظر عن  نح بغض ا نتالضوء عىل أن الرباءة  ل ية ُتم تغري نص احلا شـحص، وعىل ذ� فال بد أن  ي
يكون كام ييل ية  لا نح الرباءة: "لسفل تاجئ الفحص  نظر عن  تمبغض ا ن  ." ُل

مية اليت أعدت، ويف هذا  .79 شكر إىل الريس واألمانة عىل الو�ئق ا يات  تعددة القو يا ا لقوتقدم وفد دوS بو ئ م ليف مل ل
ياق الحظ الوفد أنه يف صفحة  ية26لسـا ية رمق شـ ويف احلا ش136لسفل ا يا لك املرفقة لفقرة اخلاصة  ليفف، وضعت بو ُ

بارها واحد ب�اناعت يا من بني ا3ول . ل من هذه ا شف يف نظام الرباءات مل تكن بو بة الشرتاطات ا ليفولكن  لك لنسـ
شأن إم. األعضاء يف تK اÅموعة تقدم قرتاح أوسع نطاقا  تقاده برضورة ا بوأعرب الوفد عن ا ل ياة لرباءةع حلاكية حامية ا . ن

ثرية  يعة توصل الوفد إىل معلومات  نظر يف اجلزء املعين بإماكية حامية املواد املوجودة يف ا شلك عام ذكر أنه  نه  مو بلك ن ل لطب
ها يف عامصة بالده وخصوصا يف الفصل رمق  ياق ذكر الوفد أن تعريف معىن �خرتا. 3حتليللاله
م اليت جرى  ع لسـويف هذا ا

يعة أيضا واسعة  يعة أو مواد موجودة يف ا تجات موجودة يف ا تعلق  نح الرباءة الخرتاع  نطاق وأن طريقة  بواسع ا ب ن ي لطل لط مب م
تلفة بو ا تدUت األخرى ويف جلان الو هاجس اðي أثري يف عدد من ا نطاق، وهو ا hا ي ن ملل ُ بدو أن هذا . ل  ôيوأفاد الوفد أنه ف

توي هذه الويقة علهياالهنج قد تأكد من خالل املعل ثومات اليت  متس الوفد املزيد من املعلومات حول هذا . حت لوعىل هذا ا
نظام ا3ويل تعلق مبواطن املرونة كام ترد يف ا  ôنه وخصوصا ف لالفصل  ي ورأى الوفد أن تركزي ا3راسة احنرص يف مواطن . بعي
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ي نات ا3 ية الاك تعريف ما تعلقة  قاملرونة وشلك خاص تK ا ئ ه ب مل ثل اآلداب العامة ب ها مواطن املرونة األخرى  مقة، مع إهام ل
نظام العام نارص احملددة . لوا تحديد ا شلك �خرتاع مبوجهبا، أو عىل وجه ا نارص اليت  رشح ا لعوذكر الوفد أن الويقة مل  ل ت لع يث ت

تعمق ملواطن. خلطوات �خرتاع يل  شلك مهنجي، مع إجراء  موهو األمر اðي ال بد من رشحه  حتل نظام ب ل املرونة القامئة يف ا
يط الضوء علهيا  . تسلا3ويل و

نأ وفد  .80 نة شـييلهو يده الاكمل لعمل ا نة وأعرب عن تأ تخابه لرئاسة ا للج الريس عىل إعادة ا ي للج ن نجزه من ئ تإلجناح ما 
شكر إىل األمانة. نتاجئ ثفاد الوفد أن الويقة وأ.  عىل وجه اخلصوصCDIP/7/3ثإلعدادها الو�ئق والويقة  لكام تقدم الوفد 

يقات األوية  ئذ سوى تدوين بعض ا سن � و بل �ج
ع ومل  ية إال بضعة أUم  با توافر للغة اإل نقاش مل  لموضع ا تعل ت ت ن سـ ت لل ق ي ق
يا 3راسة الويقة  تا اك نح الوفود واخلرباء و ية املوضوع، اقرتح الوفد أن  بار أ ثيف تK املرح;، وðا أخذا يف � تم مه فت ق ُ ع

ية . تفصيلل ية وا نة ا تايل  نقاش عىل جدول أعامل �ج
ع ا توحة  متس الوفد إبقاء الويقة املذكورة  مللكوعىل هذا ا منمف للج ل لل لتث ل
بري من . الفكرية توت عىل قدر  توازن وا سمت  شلك عام ا بو  كولكن الوفد قال إنه يرى أن الويقة اليت أعدهتا أمانة الو ل ت ب ي حث

ية عىل  ها. حقائقملبناملعلومات ا يهنا أو  يد بأن الويقة من املمكن  يقات  تفق مع من أ�روا  يحغري أنه  س نقتف ث تعل تي وأضاف . حت
بان نا بع يف إعداد الويقة  تخدمة والهنج ا ية ا سـالوفد أن ا ث ت سـ مملهنج مل توى وðا جيد . مل حملورأى الوفد أن الرتكزي انصب عىل ا

ته الويقة ثالوفد العمل اðي نفذته األمانة و يال للحقائق . ُ مطابق ملا طلب مهناتضمن تمس مهنا  حتلمث أردف الوفد أن األمانة ا ُل
شأن  تعدد األطراف  تعلقة إلطار القانوين ا3ويل وا يل اðي وفر معلومات  تح يل، وهو ا تح نت ذ� ا بوأن الويقة  مل ل ل ل ل تضم مث

توى ا ث; عىل ا سة وعالقهتا لرباءات عالوة عىل أ سـمواطن املرونة ا ملمخل متعن يف . لترشيعي الوطينم لوأكد الوفد عىل رضورة ا
تعلقة لرباءات  شأن مواطن املرونة ا ناسب  ملقراءة هذا المك من املعلومات لضامن اختاذ لك دوS من ا3ول األعضاء القرار ا ب مل

ها ها وظروف وا قعمع مراعاة مصا يل آنفا أشارت الويقة إىل عدد من مواطن املرونة اليت اك. حل ثوكام  نت Êمة للغاية وأن الوفد ق
ته الرجوع إلهيا يف دورة الحقة ية  إىل واحدولكن الوفد أراد اإلشارة. نيأعرب عن  تلقا ئ من هذه املواطن، أال ويه الرقابة ا ل

سة نا ية  نا ية تفادي املامرسات ا يص  نح الرتا تعاقدية يف اتفاقات  نود ا فمن ماكتب الرباءات عىل ا للم مل بغ ل فب خ م أن ورأى الوفد . ل
يه ية الحقة  نا ية قد أقرها اتفاق تربس بل واتفاقات  تعلقة حبقوق ا ية القصوى لوضع القواعد واملعايري ا علاأل ئ ث مل يمه ولكن . مللك

سلامت اليت يرى الوفد من و¾ة نظره أهنا  ياهتا عددا من ا تب الرباءة محلت يف  يل من جانب  تح ية أو ا تلقا ملالرقابة ا ط ل ل ئ مكل
تحقق يل . تال  ثال يف سبفعىل  يص شـييلملا يص أو اتفاقات الرتا يار مراجعة الرتا ية  نا ية ا تب ا تاحا  يس  خ  خ خ مللك ملك م عل لص

يس � احلق يف نحت بل وحىت  لاليت  ثل يف  ُم شآت خاصة وأن دور املاكتب  بار أن هذه عقود مربمة بني  متذ�  ن يت م ع
ترب من ا. تيسري هذه املعامالت ـي  سة  نا ياسة ا بة  تعأما  ف ف مل سـ هسـ ل شأة لن ندما ترغب  تب آخر، وعىل هذا  نتصاص  مع مك خ

ية الفكرية تب ا سؤول عن هذا، وذ� مقابل معل  تب آخر هو ا يكون  يل رخصة اتفاق براءة  مللكيف  مك ملمك سـ تاما . تسج خو
يقات عىل مواطن املرونة األخرى يف �رخي تاح � للعودة مرة أخرى ملزيد من ا تعلأعرب الوفد عن تطلعه للفرصة اليت  لس  ت

 . الحق

يدة .81 يادته الر تخابه وأعرب عن تقديره  يا الريس عىل إعادة ا نأ وفد أسرتا شـو ن ل لقه شكر إىل األمانة . ئ لكام تقدم الوفد 
شام;CDIP/7/3ثإلعدادها الويقة  يان اðي أدىل . ل وعىل وجه اخلصوص مرفقاهتا ا شلك عام ا بكام أضاف الوفد أنه يدمع  لب

يه يان اðي ذكر  فبه وفد ا نب إل بحث ال بد وأن  تج أن ا ها رصاحة يف املعايري جياد مواطن جديدة للمرونة مل جيريل تصدي  ل ا ل
ية لوالقواعد ا3وية احلا يق علهيا. ل بحث رغب يف ا تعلوحتدث الوفد عن ثالثة جوانب يف ا  4وهذه اجلوانب يه اجلزء . لل

شف، واجلزء  تعلقة  لكاخلاص مبواطن املرونة ا ية من ماكتب 6املوضوعي، واجلزء  اخلاص لفحص 5مل تلقا ئ اخلاص لرقابة ا ل
سة نا ية  نا ية تفادي املامرسات ا يص  فالرباءات عىل عقود الرتا للم مل فبغ يد من خالل . خ تسـتفواقرتح الوفد أن تK األجزاء قد 

ية علهيا يريات ا يلكإدخال عدد من ا هتغ يني الشرتاط ا58فقرة الوقد عرضت . لل نرصين أسا لك بوضوح  سـ أحد هذه . شفع
تغالل �خرتاع تخدم من ا متكني ا شف عن املعلومات  ثل يف ا سـاجلوانب  سـ لك ملمت ل واكنت هذه يه املعلومات املطلوبة . ي

يقة وفقا للفقرات 56 وحىت 53للمتكني كام يرد ذكرها يف الفقرات  نات ا3 ق، واملعلومات املطلوبة إليداع الاك ، 73 وحىت 72ئ
ث; عىل املع تغالل �خرتاعممع إعطاء األ تخدم من ا متكني ا سـلومات املطلوبة  ملسـ شف . ل ثاين الشرتاطات ا لكأما اجلانب ا ل
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هم ما  تاكر، و هم حدود � هور من  متكني ا  Uي شف عن نطاق �خرتاع املراد  ثل يف ا لفاملذكورة يف ا3ارسة  ح ف مجل ل سج لك تمت
تعدي عىل نب ا لاðي يدعى أنه جديد ومن مث غري واحض حىت ميكن  جت واكن ذ� هو لب ذاك اجلزء من ا3راسة .  الرباءةُ

متكني ونطاق �خرتاع شف أال وهام ا يني يف ا بني األسا لاðي تعامل مع اجلا لك سـ ولكن ذ� اجلزء أغفل نوعني آخرين من . ن
ناسب ðكرهام ناوهلام عىل الرمغ من أنه رمبا ال يكون املوضع ا تعني  ملاملعلومات اليت  ت تعلق أما املوضوع األ. ي ملول اآلخر ا

ها يف  ية املقاب; كام يرد و تعلقة لرباءات األ ثل يف املعلومات ا صفملعلومات اðي نوقش يف هذا اجلزء من الورقة  ب مل جنمت ف
ها يف اجلزء . 70 و69الفقرتني  تعامل  بة لفحص الرباءات وðا رمبا اكن جيدر ا يدة  معولكن هذه املعلومات  لمف  املعين 5لنسـ

تلف عن اجلانب األسايس املوصوف . ملوضوعيلفحص ا ثاين من املعلومات يف ذ� اجلزء من ا3راسة فقد ا نوع ا خأما ا ل ل
بارا من . آنفا نت عىل ذ� اجلزء ويه املوصوفة ا تمث وصفت ا3راسة نوعا آخرا من املعلومات، أال ويه املعلومات اليت  عمي ه

ناء الفقرتني 80 وحىت الفقرة 47الفقرة  تخدÊا اhرتع . 73 و72سـتث  شأ املواد اليت   Wيا سـوجاءت هذه املعلومات  ن يب مل
نه،  متل عىل املاكن اðي حتصل اhرتع عىل مادته  متطوير اخرتاعه واليت  تشـ ثال ل نفاذ إىل متوا ها ا لاhرتع للقوانني اليت خيضع  ل

نفاذ إىل املعارف ئة وا لا يب يل يف . ل بة ملطلب الرباءة، كام مل تقدم لقلومل تقدم املعلومات سوى ا3مع ا لنسـيمي اجلدة والوضوح  تق
بة إىل متكني  يل  تغالل املعلومات، ومل تقدم سوى ا3مع ا تخدمني من ا متكني ا بة  يل  سـسوى ا3مع ا لقل سـ سـ سـ نلقل مل لن لل

تاكر املطلوب هم حدود � هور من  حا ف ية مبا إذا اكن اh. مجل نفاذ معنلك تK املعلومات يف الواقع اكنت  تع حبق ا لرتع  يمت
تخدمة يف تطوير �خرتاع رشوع إىل املادة ا ملسـا تخدم . مل شأ"ملسـورأى الوفد أن املصطلح ا نيان ا يزي " ملب لمتاكن هيدف إىل ا

ياهنا يف الفقرات  متكني ونطاق �خرتاع، اليت ورد  تصل  شف ا ببني تK املعلومات واملعلومات اخلاصة  ب مل . 68 إىل 47للك
ناول موضوع ومع األ ية  تحدة األمر يا عن دمعه القرتاح وفد الوالUت ا بار أعرب وفد أسرتا يزي يف � تخذ بذ� ا بيك مل ل ت عمت ل

نفصل من ا3راسة80 إىل 74الفقرات  سم جديد  شأ يف  يان ا م اليت تعرب عن  ق ن يق أخري عىل هذا اجلزء، أقرت . ملب تعلويف 
تواصل من جا80ا3راسة يف الفقرة  ية واملعارف مل لعمل ا ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية ا3وية ا نة احلكو ثنب ا ن ل مللكللج ملعم

يدية والفوللكور يدية املربطة هبا كام أشار الوفد إىل . لتقلا ية واملعارف ا شأن املوارد الورا تواصل  تكام أقرت لعمل ا تقل ث ب لمل
ية ا3و نة احلكو تابع  ل�ج
ع األخري للفريق العامل ا للج نعقد يف الفرتة ما بني ا3وراتمل يارات . ملية ا خلوصفت هذه الفقرة ا

نة  نعقدة  نة ا ية من إحدى اج
عات ا يل إىل دارسة  ية  ية  نة ولكهنا أرفقهتا حبا سـاملطروحة أمام ا مل للج ن حت سفل شـ  2003تقللج
شف يارات ا لكناولت فقط  ها. خت بدو وكأهنا يف غري مو ية  ضعوارتأى الوفد أن هذه احلا ت لفعل تذكر الوفد أن هذه بل. شـ 

نة يارات األربعة وبلورهتا  تارخي سابق عىل تطوير هذه ا للجا3راسة جاءت  خل تاما قال الوفد إن أية مراجعات عىل . ب خو
ية ا3وية CDIP/7/3 ثالويقة نة احلكو شات ا3ائرة يف ا نا يجة  توصل إىل  لجيب أال حتول دون ا للج ق للم ن مل تفت الوفد . ت لمث ا

تب أاكدميي وعربت   املعين لفحص املوضوعي وذكر أن5إىل اجلزء  يان صادر عن  ية إىل  ية  مكا3راسة أشارت يف حا ب سفل شـ
ند  هواجس اليت أعرب عهنا وفد ا ناول الوفد ا يا يف الفحص املوضوعي،  سلكه أسرتا هبه عن الهنج اðي  ت ل لت  إن اكنت –لف

سلمي  شلك ا همت  هواجس قد  لهذه ا ل ُف تخدام أحد–ل تب آخر يف الفحص من سـ أن ا ية الفكرية لعمل  مك ماكتب ا مللك
ساري يف بالده سب القانون الوطين ا يمي طلب الرباءة لك  ية الفكرية ذاك من  تب ا لاملمكن أن حيرم  ح تق مللك وقد . مك

ية  ية ا هدت ا3راسة يف احلا سفلا لشـ يني يف قو� 155تشس ثني األاكد با مي بأحد ا تب ما "حل سمح  بادل  تغالل  ملكا ي ت من مسـ
تب آخر دون أن يكون ملزما بفعل ذ� تخدام معل  مكا يارات املذكورة يف الفقرة . "سـ ترب ا خلوقال الوفد إنه   معقوS 93يع
يارات إىل حد ما تخدام معظم ا يده عىل ا خلوأعرب عن تأ سـ يات الفحص املعدل، جيري . ك  Sثال يف حا يل ا معلفعىل  مل بس

تقارير املعدة مبوجب معاهد تدىل�ع
د عىل ا تعاون يف جمال الرباءات، وممارسة مراجعة تقارير ا نة ا ورأى الوفد أنه عىل . ملل
يار األخري يف الفقرة  تخدام93خلالرمغ من أن ا بدو غري دارج �  ôم فإنه ف
ثري لاله يار  سـ اكن  ي م وأضاف الوفد أن . خ

بات  بالده ذكر بأن العدد اإلجاميل  تابع  ية الفكرية ا للطلتب ا ل ل مللك نة مك نوات فô بني  سـهذه اخلدمة عىل مدار ا لسـ  1975ل
نة  تاما علق الوفد عىل اجلزء . 2262 مل يزد عىل 2005سـو ية من ماكتب الرباءات 6خو تلقا تعلق لرقابة ا ئ من ا3راسة ا ل مل

ي ته يف تأ سة معر عن ر نا ية  نا ية تفادي املامرسات ا يص  تعاقدية وعقود الرتا نود ا يعىل ا ب ف للم مل بغ ل غب فل  شـييلد ما ذكره وفد خ
يص . وآخرون سة يف اتفاقات الرتا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا نظم ا يا ال  يانه قائال بأن قوانني الرباءة يف أسرتا ـى  خوأ ف فهن للم مل ل ب ت ل لب

يص يف العقود ثل هذا الرت نظم بدوره  ية الفكرية يف بالده ال  تب ا خوأضاف أن  م مللك  . يمك
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ي .82 با سخة اإل نوقال وفد أوروغواي إن ا سـ متس املزيد من الوقت لن تأخرة وا نقاش وصلت  لة من الويقة موضع ا م ل ث
تعمق سارية فهيا . ب3راسـهتا  رشيعات ا ئة ا ب�ان عىل  بة  نت جوانب جوهرية  لوأضاف الوفد أنه مبا أن الويقة  ي لل سـ تضم لتث ه لن

نظمة للرباءات نظر يف ه، ملا متس عدم غلق الويقة أمام ا  Uي جعðبب ا لفإن هذا هو ا ث يل نة، بل ترك لس للجذه ا3ورة 
ية تا مترا حىت ا3ورة ا نقاش  لا ل  . مسـل

ثل هذه ا3راسات  .83 هود اخلالقة اليت تؤدي إىل إجراء  نانه لألمانة العامة عىل الويقة وعىل ا موأعرب وفد ب� عن ا جل ث مت
نظر فهيا نة  ها إىل ا للوتقد للج نقاش ذكر الوفد أنه . مي تعلق لويقة اليت ختضع   ôللأما ف ث سعى إىل املزيد مي ن اإليضاح فô يسوف 

نقاط امخلس سـهتا ا3ول األعضاءلخيص ا تعلقة ملرونة اليت ا مت اجلديدة ا ثل . لمل هم القول بأن هذه الويقة  متففي رأيه اكن من ا ث مل
نة بل إىل ا يدة، اكنت قد سلمت من  تكرة و توي عىل معلومات  بات و للجدورة ا ب حت قي ُمف م يفا. لتعق ية مضوأفاد الوفد  مه بأ

رشيعي القادم يف ب� ية اإلجراء ا لتا3راسة عىل  ميهتا . خلف يث  نعة لقدر الاكيف من  شلك عام  قوالحظ الوفد أن الويقة  ح مق ب ث
سمرب  هر د تفكري الوطين يف ب� يف أعقاب انعقاد ندوة يف  ية ا ياملضافة إىل  ل ب�ان أمرياك الوسطى عن قوانني 2010شمعل ل 

ية الفكرية وأث شأهنامللكا تفاوض  تجارة احلرة اليت اكنت قد جرى ا برها عىل اتفاقات ا ل ية . ل ثلت واحدة من ا3فعات األسا سـو َمت
تخدام الكفء ملواطن املرونة يف الرباءات تحديد يف � سـهذا املؤمتر  ل وقد زاد هذا من تفاؤل الوفد وتطوير الكفاءات . ل

تكر 3ى العديد ناء .  من حضور املؤمترملبالرضورية إذ جشعت عىل الرتكزي ا ثوعىل هذا شعر الوفد بأن الويقة اليت قدمت أ ُث
مثر  بذرة اليت قد  تكون ا مترار مراعاة مصاحل أحصاب املصلحة، و تكون رضورية ال ية الفكرية  ية وا نة ا تُاج
ع  لسـ سـ سـ من مللكجل لت

بول  يادة وبإماكهنا اختاذ قرار  تع  مثر مبا أن ا3ول األعضاء  بقأو ال  سـ لمت ت بو�تُ ناع عن  قتوى ا3راسة أو � ت وأعرب الوفد . محم
 Kمية ومن املمكن أن تؤدي إىل حتريك األفاكر ومن مث حتويل ت ته يف احلصول عىل معلومات من املمكن أن تكون  قعن ر غب

ناك مغزى من احلصول عىل املزيد من املعلوما. األفاكر إىل أعامل يس  نظور وطين  يفا أنه من  هوذكر الوفد  لمض ت إن مل م
يذ، وهو األمر اðي قد يؤدي إىل وقوع ما يعرف مس ازدحام املعلومات يمي وإن مل تكن قاب;  نفختضع إىل ا تتق وذكر الوفد . للل

يل كام اكن  تعراض الويقة  تح � الوقت الاكيف ال يان يعرب عن و¾ة نظر عام ألنه مل  تفصأنه يف الوقت الراهن أدىل  ث سـ ي لب ُ ب
يويص ولكن الوف. متوقع سم الرباءات كام  تخصصني يف  يويص بدراسـهتا من جانب العاملني ا سـد رحب لويقة وقال إنه  ق مل سـ ث

ئة الوطين  هاز ا تصلني  ثال أوئك ا يل ا يهنم عىل  توى الوطين بقراءهتا، ومن  ياآلخرين من أحصاب املصلحة عىل ا جب ب بب مل ل مل س لسـ مل
ية الفكرية من بني ا تخصصا  با  شأ  خاðي أ للملك م ت مكن يةُ وكرر الوفد أن مواطن املرونة اكنت . ثتصاصاته موضوع املوارد الورا

ث; اللزتاماهتا  ية اخلاصة هبا رشيطة أن تظل  ها وخطط ا توافق مع وا نع مبا  ب�ان أو  ها ا تأدوات قانوية قد  من ي ت ل ممن لتمت قع تطبق
 . لا3وية املطلوبة

ن .84 تخابه وعىل ا3 سلفادور الريس عىل إعادة ا نأ وفد ا يو ن ل نةئه ها عىل معل ا تازة اليت  ية ا للجا ملم بعم وشكر الوفد . طيك
ية الفكرية  CDIP/7/3ثاألمانة عىل إعدادها الويقة  ية وا نة ا ناء دورة  مللكوعىل طر(ا دراسات جديدة وفق الطلب أ من جل لتث
نعقدة يف نومفرب  سابقة ا ملا تحديد أن الو. 2010ل ثكام أبرزت الوفود األخرى ذكر الوفد عىل وجه ا سة مواطن ل نت  مخيقة  تضم

شف،  تعلق   ôيعة، ومواطن املرونة ف توافق واملواد املوجودة يف ا ية، وا تعلق لفرتات �تقا  ôلكجديدة للمرونة ف ي ب ل ل ن لطي
رشوعة يف اتفاقات  سة ا نا ية  نا تعاقدية ا نود ا ية من ماكتب الرباءات عىل ا تلقا ملوالفحص املوضوعي، والرقابة ا ف للم مل ل ب ئ فل ل

يصالرت يث . خا ية قصوى  تربهتا وفود ب� وأوروغواي من بني وفود أخرى ذات أ يقاته عىل الويقة اليت ا حبوكرر الوفد  مه ع ث تعل
ية با ية مهنا للغة األ سخة هنا نيقدر الوفد احلصول عىل  سـ ئ يد . ن  Sسأ قوذكر الوفد أن ا يل مل تب ا نظر من خالل  سجا لتل مك

سلفادو تصرلالوطين يف ا هة ا h، وهو ا هاجل يه  تعامل مع هذا املوضوع وأن الويقة قد سلمت إ لفحصة  ل ث يان اðي . ُل للبودعام 
ية تا متر يف ا3ورة ا نظر يف الويقة بل  سلفادور أال يغلق ا متس وفد ا لأدىل به وفد أوروغواي ا ل ث ل سـل يل تاح ل�ول  ُ يث  ينة  حب للج

ي ية تقدمي  تعلاألعضاء الفرصة يف تضمني مداخالت عوامص ب�اهنم  ية احلرجةبغ  . مهقات جوهرية حول موضوع هبذه األ

ها األمانة و .85 ية واحضة  بادئ تو تفصلأبرز وفد فزنويال رضورة توافر  ية عرض األمانة ملا . جهيم مهوذكر الوفد اتضاح أ
ثل يف اتفاق  نقاش  ية ذ� ألن مصدر القواعد واملعايري موضع ا تجارة العا نظمة ا متتقدمت به ا3ول األعضاء يف  ل مل يل موقع من م

نظمة بو تفاق تربس . ملخالل تK ا نظمة الو بلت ا3ول األعضاء الزتام  يكون من غري اÅدي إن  يوأضاف الوفد أنه  م يق سـ
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بو باره مصدرا ملعلومات للو ية عىل ا تجارة العا نظمة ا ناء اج
ع  تعامل مع ما نوقش أ سمح  يولكن دون أن  ت مل ل ث ل عت عالوة . م
نظام اكمال عىل ذ� اقرتح الوفد دعوة  يث يكون ا يح  ية والعكس  تجارة العا نظمة ا شاركة يف اج
عات  بو  لالو حب حص مل ل للم مي

سامهة اليت سوف . مرتابطا ية ويه ا تجارة العا نظمة ا يط الضوء عىل ما حيدث يف  ساعدة عىل  ملوهذا من شأنه ا مل ل سل ممل ت
يع ا3ول األعضاء بة ملصاحل  يهتا  مجبت أ سـ لنمه للوذكر الوفد ا. تث شلك ّ  Uته وال ح سو نقاش مل تمت  يد ا بنة أن املوضوع  ي ت ل قج

سوغا  ترب  يل يف وقت سابق من جانب بعض الوفود، فإن هذا  ية، وعىل العكس مما  تجارة العا نظمة ا ماكمل داخل  يع مل سـل ق م
نظمة  ية ذاهتا اليت جتري يف  شات املوضو نا  ôمسل ع ق بوللم يان اðي أدىل به وفد. يالو يا أيد وفد للبوعىل هذا ودعام  ليف بو

بت مبراجعة الفقرة  ب�ان األخرى اليت طا لفزنويال العديد من ا نح الرباءة ) ب(3.27ل ممن اتفاق تربس اليت تقيض حبظر  ي
ياة يع عىل بروتوكول WغوU. حلألشاكل ا تو شأن حتفظاته عىل ا يا  قواتفق وفد فزنويال مع ما قا� وفد بو ليف ب وأفاد الوفد أنه يف . ل

شات جملس تربس ا3راسات  نا يد  تقدم احملرز عىل  مترار يف وضع وصف  تعني عىل ا3ول األعضاء � يالالحقة  قم صع لل سـي
يد هذه املادة حلصول عىل معلومات مربطة حلقائق فقط بو، وذ� عىل أن  نقاش ا3ائر يف الو تندما تربط  ي ل ت  .تتقع

تان الريس واألمانة عىل تطوير ا3راسة او .86 لشكر وفد  ئسـ توت علهيا الويقة ك ثسابقة اليت ا ، وعىل CDIP/5/4ح
سة شأن مواطن املرونة ا يدية  مخلعرض ا3راسة ا ب بة . لمته يع هذه املواطن اكنت موضع اه
م خاص  سـوذكر الوفد أن  لنمج

بة للمامرسات والقواعد واملعايري القامئة يف هذه يدة  تعراضات  ية كام قدمت ا3راسات ا نا سـب�ان ا سـ ل لنلل مف .  اÅاالت احملددةم
Uية وأبرز ثالث قضا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا تحد�  يان اðي تقدم به وفد الربازيل  منوأضاف الوفد أنه دمع ا ن لتب م . ل

ية مبوجب اتفاق فأعرب أوال عن األمل يف نا ب�ان ا ب�ان األقل منوا وغريها من ا تاحة إىل ا هد مواطن املرونة ا م أن  لش ل ل مل ت
ي كتربس تأ بوي ية املقدمة من الو ية وا رش ساعدة ا يدا علهيا من خالل ا ن يع تقمل لت ياق الفحص املوضوعي و. ل ية  يا أنه عىل  سـ� خلفن

يادة حتديد  ية، فال بد من اإجراءاهتلسـيؤكد عىل حق ا3ول األعضاء ذات ا سقة مع القوانني والظروف الو ن اخلاصة هبا ا طت مل
تعاقدية . احرتام جودة الرباءة وكفاءهتا وتلكفهتا نود ا ية الفكرية عىل ا ية ملاكتب ا تلقا بة ا تعلق ملرا  ôثا وأخريا ف لأما � ب ئ ل ي لل مللك ق

هم  يص الرباءات، ذكر الوفد أنه اكن من ا سة يف اتفاقات ترا نا ية  نا ملا خ فف للم سة الوضعمل نا ياسات ا بار أن  ف يف � مل سـ عت
ب�ان األقل منو ية وا نا ب�ان ا نهتجة يف ا يفة ا لا ل ل مل سة، حىت يف ملضع نا ية  نا تعامل مع املامرسات ا فا عادة ما تصعب علهيا ا للم ل فل ُ

ية يهنا الو ها مواطن املرونة هذه يف قوا طنحاS د ن يقات تؤخذ بعني . جم يانه إلعراب عن أمU يف رؤية هذه ا تمت الوفد  تعلوا لب خ
شة هذه ا3راسة يف ا3ورة الق نا بار وأضاف أنه يقدر إ�حة الفرصة  ق� مل نةعت  . للجادمة 

تعلقة لويقة و .87 يدة ا شات ا نا ثرحب الريس  مل ق ملفمل نظر قد ُعرضت وأن  CDIP/7/3ئ لوذكر أن العديد من و¾ات ا
نة با يها اكنت  مت ية . بعض نة ا ية  تا ناء ا3ورة ا شة الويقة أ نا مترار يف  بهتا يف � منوذكر أن بعض الوفود عربت عن ر للج ل ل ث ث ق لتغ م سـ

ية الفكرية بارا من وبأخ. مللكوا تابة إىل األمانة ا يقاهتا  ية  يع الوفود ا بار اقرتح الريس تقدمي  باين يف � تذ هذا ا ك تعل ن مج ت عت ملع ع ئل
هر نومفرب  نعقد يف  ية الفكرية اليت سوف  ية وا نة ا نة  ثا بل انعقاد ا3ورة ا هر قادمة  تارخي وحىت ثالثة أ شهذا ا مللك م ق تش من للج ل لتل

ناف . 2011 نة ا تئوآنذاك ميكن  ها يف سـللج تاحة اليت تعمل األمانة عىل  يقات ا بة ا شأن الويقة مبصا نقاش  يعا جتمح مل تعل ث ب لل
بول . ثويقة ترب الريس أن اقرتاحه الىق  نصة ا ياب ال
سات إىل ا يقات، ومع  قوعقب ذ� دعا الريس إىل تقدمي ا ئ عئ مل غ لتعل

نة ها و¾ات نظر يف املوضوع إىل. للجا تابةلمث بعد ذ� دعا الوفود اليت اكن  نظر هذه إىل األمانة  ك تقدمي و¾ات ا  . ل

ند  تب :  من جدول األعامل2لبا تخاب أعضاء ا ملكا  )�بع(ن

ند  .88 ببل �تقال إىل و�ئق أخرى مبوجب  ن  من جدول 2بند لائ من جدول األعامل، اقرتح الريس الرجوع إىل 8ق
تب وأعلن حدوث تقدم جزيئ ودعا  تخاب أعضاء ا نظر يف ا ملكاألعامل  ن يانهلل تقدم  ند إىل ا ببوفد ا ل  . له

ند و .89 يكون واحدا من Wئيب ريس لهاقرتح وفد ا بابوي،  ثة ا3امئة لز يكو، سكرتري أول، ا يد غارياكي اك ئا م لت بع ي لسـ شـ ل
ية الفكرية ية وا مللكنة ا من ثاين. لتجل نائب ا يني ا لوأعرب الوفد عن تطلعه إىل  ل  . تع

ند وساءل و .90 تشكر الريس وفد ا له توافق اآلراءنعن إماكية دمع ئ  . بهذا �قرتاح 
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نة عن ا3ورةو .91 بابوي ملقعد Wئب ريس ا يح ز تحد� مس اÅموعة ء عن دمعه لرت للجعرب وفد فرسا  مي شـ ئن  . م

يد و .92 لسـأعلن الريس عن تقدمي اقرتاح لصاحل ا يابة عن اÅموعة ءئ يكو أيده وفد فرسا  نغارياكي اك ن لي وأعرب . تشـ
يع بول ا تقاده  مجلعن ا نقاش ا3ائر بقع بابوي، وذكر أن ا ثة ا3امئة لز يكو، سكرتري أول، ا يد اك نأ ا هذا �قرتاح و ل  بع ي سـ مه ت لل شـ ل

به يد للغاية من خرباته وموا ية الفكرية سوف  ية وا نة ا هيف  من يفجل مللك تطلع إىل . لت يوعقب ذ� ذكر الريس أن �ج
ع  ئ
ثاين يح Wئب الريس ا لتر  . ئشـ

نظر يف الويقة  ثا  INF/7/CDIP/2ل

ثدعا الريس األمانة إىل تقدمي الويقة  .93 ند CDIP/7/INF/2ئ  .  من جدول األعامل8لب مبوجب ا

توUهتاو .94 ترصة إىل  يه مع إشارة  بعض امللحوظات عىل اجلدول الزمين اðي أعدت الويقة  حمتقدمت األمانة  خم ث فب ُ .
ية وا نة ا ثة  ثا ناء انعقاد ا3ورة ا مللوذكرت األمانة أنه أ من للج ل ل لتث نة ّ سـية الفكرية  ية 2009ك تخصص عن ا رشوع  مللك، أقر  م م ُ

يذه عىل مدار  يدية وحق املؤلف  تعلقة لرباءات والعالمات واملعارف ا توى عىل مكوWت  نفالفكرية واملK العام ا م لتح لتقل
تني . 2011 و2010الفرتة ما بني  تو تعلق  تخصص اðي  رشوع ا يوذكرت األمانة أن ا ل ي صمل متل 20 و16مل متل عىل شـ ا شـفô ا

بو . دراسة نطاق عن حق املؤلف واحلقوق اÅاورة واملK العام يحت من خالل صفحة عىل موقع الو متلت هذه ا3راسة وأ يا ت ك
بكة ا3وية يف  لعىل ا ناء انعقاد . 2010 مايو 7لشـ ثوعرضت املؤلفة دراسـهتا من خالل اج
ع هاميش يف القاعة ء، وذ� أ
نة سادسة  للجا3ورة ا ية الفكرية يف نومفرب ل ية وا مللك ا يذ املرحيل . 2010لتمن لتنفعالوة عىل ذ� حرضت املؤلفة عرض تقرير ا

ئ; املقدمة من ا3ول األعضاءCDIP/6ثمن خالل الويقة  ست ا3ول . سـ وأجابت عىل عدد من األ ياق ا متويف هذا ا لسـ ل
ية ل� ها ويقة ر نطاق بو رش دراسة ا مساألعضاء من األمانة  ث صفل ية الفكرية ويه الويقة املاث; ن ية وا نة ا سابعة  ثورة ا من للج مللكل لت

شلك . بني يدي �ج
ع اآلن توافر فرصة أخرى لإلشارة  تقومي  ية وا سائل اإلجرا بة  بوأعلمت األمانة �ج
ع  ب ل ئ للم لنسـ
ية ية ا تويق حق املؤلف وا تعلين ل�راسة، أال ويه املؤمتر العاملي املعين  ب ث تحب لل رشوع  كام.ن نة �ج
ع بأن ا مل أعلمت ا للج

نعقد يف الفرتة ما بني  ية الفكرية واملK العام تدارس ذ� املؤمتر اðي  تخصص املعين  يا نة 14 و13مللكمل توبر  سـ أ . 2011ك
ية الفكرية واملK العام يف جمال حق تعلقة  تلفة ا شطة ا يع األ مللككام أفادت بأن ذ� املؤمتر سوف يضم  مل h ن .  املؤلفمج

هدف من وراء ذ� املؤمتر هو  شـهتا ألن ا نا بة الفرصة مرة أخرى لإلشارة إىل ا3راسة و نا تاح من خالل تK ا لوسوف  قم سـ مل ت
ية،  يل العام، وتويق اإلدارة امجلا رشوع، مبا يف ذ� ا نهيا مبوجب ا تلفة اليت جرى  شطة ا عربط وعرض األ ث سج h لتن مل بت

يل اخلاص، عالوة عىل ا3 نظرلتسجوا يد ا لراسة  يه هو  وعلقت األمانة عىل ا3راسة قائ; أن أول ما جيب. ق عليط الضوء  تسل
يفرين  يف  سـكون ا3راسة من تأ يهل نظر واآلراء اليت تعرب ا3راسة عهنا إمنا يه خاصة  ليدوسو لمن جامعة Wمور، وأن و¾ات ا

نطاق تقدمي ا3مع إىل ا. ملؤلفة وحدها هدف من دراسة ا ثل ا لو همةلمت ية ا تK ا مل3ول األعضاء من خالل رفع الوعي  لقض . ب
رس مت; للمK العام الغين وا يمي الفوائد ا تجت ا3راسة معلومات رضورية  يعالوة عىل ذ� أ ملل حمل تق مية املK العام . ن ثلت  قو مت

تاكرات ناء لال نة  يهنا توفري  يقه لعدة أهداف من  ية الفكرية يف  نظور أنظمة ا بمن  ب لب ب حتق مللك يد م لتقل اجلديدة، ومتكني ا
ثقايف نفاذ إىل الرتاث ا تعلمي، وا نخفضة، والهنوض  تلكفة  نفاذ إىل املعلومات  متكني من ا نافيس، وا لا ل ل ب ل مت ل تكونت ا3راسة . ل

تورة  يهكاليت أجرهتا ا3 مي. من أربعة أجزاء ليدوسو يزي مفا تعريف املK العام وحتديد نطاقه، إذ وضع  هجاء اجلزء األول  مت ي ل
ية أخرى، ومعلومات احلكومات، واألعامل  W ية وحق املؤلف من W العام من Kيدات امل ناءات و حواحض للفرق بني ا ح يث تقت سـ

يدية مية، والعالقة بني املK العام واملعارف ا لتقلا ية اليت تعرف . ليت رشيعات الو ية  توت ا3راسة عىل مقارنة إيضا يا ا �ُ نت طن لل ح ح
بارش بارش أو غري  مشلك  م ياب احلقوق .  املK العامب سم  نارص مل حتظ محلاية حبق املؤلف وا بغتكون املK العام من  ت ع ّ

ثارية باره داخل يف نطاق املK العام. سـتئ� بارش ما ميكن ا شلك غري  توعىل هذا عرف نطاق حامية حق املؤلف  عب وقد . م
تاج بأ يل املقارن عىل عدد من القضاU ووصل إىل � تح تنركز ا ل ئة مكوWت سـل يفه عىل  ين املK العام من املمكن  هن تص

يفا للمK العام باره  نا خلصت املؤلفة ما ميكن ا نتلفة، و ت ه تصخم تكون من األفاكر . ع يعي اðي  يناك املK العام املوا ض فه
نفات غري ية وا نفات غري األ ثل ا ناك املK العام املرتكز عىل املوضوع،  ملصواحلقائق واملعلومات، و صل ملص تة، مه ملثب ا
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ياسايت،  ناك املK العام ا متد عىل مدة امحلاية؛ و ناك املK العام الزمين اðي  رشيعات؛ و بعض ا نفات وفقا  سـوا ه ه ل لملص يعل ت
ناك مK عام تطوعي وهو  ميي رمبا يكون  نظور مفا ية اخلاصة حلكومات؛ ومن  نصوص الر ثال يف حاS ا يل ا هعىل  مس ل مل هس م ب

ثل يف احلاالت ال تخىل فهيا املؤلف عن امحلايةيمتاðي  بب يف . ييت  ناولت ا3راسة الظروف اليت قد  تتسعالوة عىل ذ�  ت
ية، وتدابري امحلاية  ية وحقوق ا ثل اخلصو يده من جراء بعض أنواع من املوانع القانوية  نفاذ إىل املK العام أو  مللكإعاقة ا م صتق ن ل

ية الفكرية ية وغريها من حقوق ا نولو مللكا ج ية واخلاصة أما ا. لتك رش بادرات غري ا سح  ثل يف  ثالث ل�راسة  يعملكون ا للم م مت لتل ف
يح  نفات من خالل تتاليت  سري توزيع ا يني ماكنه، عالوة عىل  نفاذ إىل املK العام و�تفاع به وحتديده و ملصزUدة ا ي تع ن تل

يص أكرث مرونة ثل هذه املكوWت املK العام ملعىن الاكمل لللكم. خرشوط تر رس متوال  نارص من املمكن أن  تية، بل يه  ع
ية نفاذ إىل املK العام وتوزيع املواد اإلبدا عا يص حلقوق املرتوكة . ل توح وال الرت يص ا ياق ال يدخل الرت خويف هذا ا ملف خ لسـ

تفاوتة تلفة بدرجات  يب  تخدام أسا هوم املK العام، وهو األمر اðي يوفر حرية أكرب يف ا محتت  خممف ل ث. سـ ; مومن بني األ
شورات توح  نفاذ ا توحة املصدر وا يات  ية، والرب تو بادرات حقوق اإلبداع ا نعىل تK ا ل جم ف ل للممل ملف مف سامت . يق لوحددت املؤلفة ا

ية الفكرية متلت عىل إدراج حقوق ا يص اليت ا ثل أنظمة الرتا شرتكة  مللكا خ شـم تخيل عن . مل يب  لومل توj أي من تK األسا ل
نه،  نازل  عحق املؤلف وال ا تلفا ملامرسة حق املؤلفلت سامت األخرى �تفاع العكيس . خمبل اقرتحت ش�  نومن بني ا ل

نوع سموح وما هو  تعلق مبا هو   ôثارية ف ممال م ي ئت تأثري الفريويس .سـ يزي، مث رابعا جاء ا ثا جاء عدم ا لو� مت متثل املكون الرابع . لل
متل أن يؤديه املK الع يل ا3ور اðي  حيل�راسة يف  ياسات العامةحتل وقد صاغت املؤلفة عددا من . لسـام يف جمال ا

نفذها بو أن  شطة الالحقة اخلاصة ملK العام اليت ميكن للو تعلق أل  ôيات ف تو تا ي ن ي ص يات إىل ثالثة جماالت . ل تو صأشارت ا ل
ياسات العامة يد من ا لسـمن املمكن أن  يل . تسـتف تحديد املK العام، عىل  تعلق   ôبأوها ف سل ب بادل بوضع ي ثال �عرتاف ا تا ململ

مية نفات ا ليتا تودع قانوين . ملص ثال يف تطوير  يل ا ته، عىل  تدا شطة اليت تمت يف جمال توافر املK العام وا سـو�نهيا األ مل س سـ من ب م
ية ياWت الو شمل ربط قواعد ا نلألنظمة اليت  ب طت نافس للم. ل ثار وعدم ا يات يف جمال عدم � تو متلت ا ثا ا تو� ت ص ل لل ئسـ K شـ

رسي عىل املK العام ية اليت  نولو ناع عن إنفاذ تدابري امحلاية ا تالعام عىل إيضاح � ل جم تك وأعلمت األمانة بأن هذا اكن . ت
ها يا نة يف  نقاش من جانب ا ترصا هيدف إىل وضع الويقة موضع ا قملخصا  سـ للج ل ث  . خم

يابة عن او .95 يا  نوب إفر لحتدث وفد  ن يق شكر الريس وج ية  ئب�ان اإلفر سورة دوساألفيق ه عىل يليوفيمانة العامة والربو
نة تازة املقدمة إىل ا للجا3راسة ا يل عىل و. ملم تح يدية من ا بعاد لفظي الفوللكور واملعارف ا تعلق  لذكر الوفد مالحظة  ل تقل س لت ت
باآخذاوأعرب الوفد إلضافة إىل ذ� عن تقديره ل�راسة . أساس عدم ان
هئام إىل املK العام ية عت يف � مللكر أن نظام ا

تجات  تحقاقات القانوية عىل العديد من أشاكل ا ثارية أو األنواع األخرى لال نالفكرية جيب أال ي
دى يف إناكر � ن سـ ملت ئسـ
ثقايف بري ا لالفكرية أو املعارف أو أشاكل ا يدية . لتع يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا ية نظام أشاكل ا يان عىل أ تقلوأكد ا تقل ل تع مه لب ل ل ل

يا عىل وضعهاليت بو حا ل تعكف الو ية ذ� .ي سأS املK العام عىل  ناول  بق وأن أفاد برضورة  خلف وذكر الوفد أنه  م ت سـ ّ
ياق ية. لسـا تو يفاء ا3راسة  صمث أشار الوفد بعد ذ� إىل ا لل بو 16 تس يام الو نص عىل رضورة  ية اليت  ي من جدول أعامل ا ت قمن لت

بار " بوعتبأخذ حامية املK العام بعني � ياق الو يند وضع القواعد واملعايري يف  سـ ناجتة  ع نافع ا يل العواقب وا تعمق يف  لوا مل حتل ل
توح ية "مفعن مK عام غزير و تو ص وا بو 20ل ست من الو ي اليت ا ية "لمت شطة وضع القواعد واملعايري املربطة  مللكالهنوض بأ ت ن
بو، مب الفكرية وا3امعة ملK عام يتني يف ا3ول األعضاء يف الو ية بإماكهنام بادئ تو جهيا يف ذ� إماكية إعداد  ساعد  من تأن 

Kملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل املمتة  وأعرب الوفد عن تقديره " .نالعام وفقا ألنظمهتا القانوية ملها3ول األعضاء ا
ية  تو توافق مع ا صللطريقة اليت حللت ا3راسة هبا املواد يف املK العام مبا  ل ية من20ي وذكر رضورة توافر . لتمن جدول أعامل ا

تحديد ثل هذا ا ساعدة عىل  ند حتديد مواد املK العام من خالل تطوير أدوات من شأهنا ا يقني  لا مل ع وأقر الوفد برضورة . مل
نافس ثار وعدم ا بادئ عدم � مية املK العام  هم خضوع  تدامة للمK العام وأضاف أنه  توافر و� تا ت مل سـ لل ئسـ قتف ق الوفد وعل. ي

يات بوضوح يف صفحة  تو نت ا يدة كام  تقدمي ا3راسة لعدد من األفاكر ا صقائال  ل يب لقد قدمت ا3راسة إىل حد . 73 و72بملف
ياب حق  تخدام مواد املK العام يف  متل عىل رضورة سن قانون إلنفاذ قاعدة حرية ا يعة قانوية  يات ذات  غبري تو سـ ن ب ص تشـك ط

نارص من املK العام، ورضورة سن قانون ورضورة سن قانون حلظر ا، املؤلف تعادة اخلاصة  شرتك أو � لعتعديل ا سـ مل ل
تعلقة مبدة حامية  ية برن ا يمي أحاكم اتفا يزي، كذا مع رضورة إعادة  تخدام مواد املK العام دون  نفاذ إىل ا3مع وا ملإلنفاذ ا مت سـ قل تق
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ية ا3راسة برض. حق املؤلف واحلقوق اÅاورة بو لعام صكام ذكر الوفد تو ية حظر إعاقة 1996يورة تعديل معاهديت الو إعادة بغ 
ية عىل  نولو تدابري ا نص عىل إنفاذ ا يث  نف اðي آل إىل املK العام، و نقل  ساخ وا تعديل و� ج�تفاع وا لتك لت ت حب للمص ل ن ل سـن

ن. املK العام ية هذه املقرتحات رضورة وضع هذه ا3راسة موضع نظر ا للجوارتأى الوفد عىل  ية حبق املؤلف خلف ملعنة ا3امئة ا
يات اخلاصة بوضع القواعد واملعايريواحلقوق اÅاورة  تو شة ا نا بو  تصة يف الو ئة ا ها ا صبو ل ق مب ي h لهي نوأضاف الوفد إماكية . صف

توى ا3ويل،  نفات املودعة عىل ا ية  هارس واإلحاالت املر ثل املعارض وا نظر يف بعض األفاكر األخرى  سـا للمص جع ملل لف م
شا يب نوإ تحديد أسا مية، وإجراء األحباث  سري حتديد مؤلفي األعامل ا ية  نفات  ية  باكت املعلومات ا لء  ل ي بغ ملص ن ليتشـ ت ملع

ثقة  رشوعات  ئة  متويل، وتقدمي احلوافز، لك ذ� عىل  يث ا ها من  تغال سن ا نوع مواد املK العام و بالهنوض  ي سـ ح نب مه م ل ح ل ت
ية  . لتمنعن جدول أعامل ا

ندا الريو .96 ئشكر وفد  هام اðي يؤديه املK العام ك ته يف ا3ور ا لس واألمانة عىل تقدمي الويقة املذكورة وأعرب عن  ثق ث
تاكر يع � بة إىل الهنوض إلبداع و يوي  بالقوي وا شج سـ تحل سورة . لن شكر إىل مؤلفة ا3راسة الربو يوðا تقدم الوفد  فل

شأن حق املؤلف واحلقوق  يه عىل إعدادها دراسة نطاق  بدو اÅاورة واملK العام، وأعرب عن أمU يف أن يضم يق سـيل
ية Êمة ترب مادة مر مية تK ا3راسة وكوهنا  ندا يف إقراره  جعاألعضاء صوهتم لوفد  تع ثال . بقك يل ا ندا أنه عىل  ملوذكر وفد  س بك

ية  تو صوجد ا نطاق ذات فائدة خاصة) ب(1ل ية أن. لمن دراسة ا تو صفقد ذكرت ا بقة عىل مدة  قاعدة مقارنة املددل ملنط ا
يه املادة  واملعروفة مس قاعدة املدة األقرص امحلاية نص  علوفقا ملا  ية برن) 8(7ت يميقمن اتفا تحق ا لتق  فقد وفرت تK . تسـ

رشعني يدة  للمالقاعدة مرونة  نفات . مف ها عىل ا ملصغري أن الوفد ذكر أنه عىل الرمغ من أن قاعدة املدة األقرص مسح  بتطبيق ُ
شأن احلقوق اÅاورةبشلك عام،  توافر حاالت أخرى مقارنة ملعاهدات  بمل  شلك عام مراعاة . ت ب�ان  تمس من ا بوعىل هذا ا ل ُل

نص علهيا  نوحة تK اليت  توى الوطين مع مدة حامية احلقوق اÅاورة حىت يف حاS جتاوز املدة ا تعامل عىل ا تطريقة ا ملم سـ ملل
ية شأ للامدة ا حملماملعاهدة وب� ا نظر يف تضمني حمك عىل غرار املادة واق. ملن لرتح الوفد إماكية ا شأن ) 8(7ن ية برن  بمن اتفا ق

تعلقة حلقوق اÅاورة تعلق مبعاهدة محلاية . ملاملعاهدات ا بو ا يغه األخري إىل الو ندا بأنه أدرج هذا �قرتاح يف  ملوذكر وفد  ي بل تك ّ
بث لئات ا يفاء ا3راسة . هي بري ستولكن الوفد ذكر أيضا عدم ا يدية وأشاكل ا نظر الاكيف يف العالقة بني املعارف ا تعا تقل لل ل

ية أخرى W العام من Kية، وامل W يدي من ثقايف ا حا ح تقل يال نقدU لآل�ر املرتبة . لل تورأى الوفد أنه اكن من األحرى تقدمي  حتل
يدي من املK العام ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا بعاد املعارف ا تقلعىل ا ل تع تقل لس ل ل بار أن العالقة بني عىل أن يوضع، ت عت يف �

تدUت  بو أو ا يدية يف املK العام ال تزال موضع جدل واسع سواء يف الو يدي واملعارف ا ثقايف ا بري ا نأشاكل ا ي تقل تقل ل ملتع ل ل ل
نظر ا. لا3وية األخرى ث; عن و¾ات ا ها  تعامل مع ا3راسة بو ناع عن ا به الوفد عىل رضورة � لوقد  مم ل ت صفن يع م ية  مجلمجلا ع

ية  ية ا3وية ا نة احلكو ثل ا تلفة  بو ا متر من جانب جلان الو باق العمل ا بو، أو ا نا3ول األعضاء يف الو ل للج h ي س ملعي م م ملسـت
شأن دور  توصل إىل اتفاق بعد  ناء عىل عدم ا يدية والفوللكور، وذ�  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ب ل ب تقل لث مللك

ي يدي يف املK العاملتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقلدية وأشاكل ا ل لتع  . ل

شكر إىل األمانة عىل توفري  .97 ية وتقدم  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا لوناول اللكمة وفد الربازيل  من ن لتت
ية CDIP/7/INF/2 ثالويقة شـهتا يف ا3ورة احلا لنا ق تاذة . مل يهسـوأثىن الوفد عىل األ ياهتا ليدوسو ها وتو ص عىل  تازة حتليل ملما

يق بحث ا3 قاليت تقدمت هبا يف دراسـهتا القامئة عىل ا ية للمK  وقال الوفد إن ا3راسة عرضت أداة Êمة. ل تار خيبع اجلذور ا ل تت ل
بحت من ا3ول  ية اليت أ نا ب�ان ا توى ا3ويل يف ا تحول املؤسيس حلق املؤلف عىل ا صالعام واألثر املرتتب عىل ا ل ل سـ مل مل

رشين، املوقعة عىل اتفاق بر يات من القرن ا لعن فقط يف ا يغ وجرى عىل أن يوضعمخلسـين بار أن اتفاق برن  ص يف � عت
يه للمرة األوىل عام  شأنه و تفاوض  بنا ب تعامري1886تل ية ال تزال حتت احلمك � نا ب�ان ا ندما اكنت معظم ا سـ  ل ل وأفاد الود . مع

ثقايف ا بري ا يه ألشاكل ا تاذة دوسو بعاد األ تبأن ا ل تع ي سـ لس ل ل يدية من دراسـهتا 3الS واحضة عىل ت تقليدي واملعارف ا لقل
ناء يه ا تحق  ية ا3وية وهو أمر  نة احلكو نقاش اجلاري يف ا يهتا  ثسا عل سـ ل للج لل لح ت م ية . س لتمنوذكر الوفد أن مجموعة جدول أعامل ا

يدين ا3ويل  شاء نظام إجيايب عىل ا يث رضورة إ يه و¾ة نظرها من  تاذة دوسو لصعشاطرت األ ن ي حسـ والوطين محلاية املK ل
تخدامه بصورة أفضل يه وتوافره وا سـالعام من اخلصخصة وللحفاظ  تدار أن املK . عل يه  تاذة دوسو قوقد أوحضت األ ي لسـ
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نافيس  يد ا متكني من ا ناء إلجياد معارف جديدة وا نة  يل  تني يف أنظمة حق املؤلف والرباءة من شأنه  تالعام ا تقل ب ب لمل ل لل تشك
تابع متكني من  موا نارص أخرىل نخفضة من بني  تلكفة  نفاذ إىل املعلومات  متكني من ا تاكر وا عة � ب ل مب نارص . ل لعولك هذه ا

بات العوملة املزتايدة بة  ية من موا نا ب�ان ا متكن ا يا ليك  تطلرشطا أسا ك ل ل مسـ م تحقق . ت تقاده أنه حىت  يوأعرب الوفد عن ا ع
ية الفكرية و� يق بني حامية حقوق ا توازن ا3 حا مللك ق ية ل نا ب�ان ا بو وخصوصا ا ية ل�ول األعضاء يف الو مياجات اإلمنا ل ل ي ئ ت

ب�ان و تع مبوارد لا نفاذ الكفء إىل ا بين قواعد للمعايري متكن من ا بو يف إماكية  نظر الو متاألقل منوا، اكن من الرضوري أن  ل ن ي لت ت َ
شأن ذكر الوفد جدوى مراجعة القواعد. املK العام واحلفاظ علهيا نصوص علهيا يف العديد لويف هذا ا يس ا مل واملعايري واملقا ي

ثارية األعامل اليت آلت لفعل إىل نطاق املK العام ية احلفاظ عىل اسرتجاع ا بو  تئمن املعاهدات اليت أدارهتا الو بغ وقال . سـي
ية اليت بات ا ية حظر ا يق ذ� الغرض جيب اإللزام مبراجعة املعاهدات القامئة  نالوفد إنه  تقبغ لل لعق ساخ تحق سـتن حتول دون ا

بو لعام  ثلام تفعل معاهدة الو ته،  رشه أو نقU أو إ� نف اðي آل إىل املK العام أو  يا مملص ح عالوة عىل ذ� ذكر . 1996ن
ية  تو يذ ا بدء  يدا  يات املقدمة يف ا3راسة أساسا  تو ثق يف أن ا ية  صالوفد أن مجموعة جدول أعامل ا ل ل ص ل ت نفمن تج  من 20لت

يل . يةلتمنجدول أعامل ا تح توي عىل جدول زمين للمزيد من ا تابعة  رشوعا  متس الوفد إعداد األمانة العامة  لوðا ا ل حي للم م ل
ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة يف دورهتا القادمة نة ا3امئة ا يات ا3راسة وعرضه عىل ا تو يذ املمكن  نوا للج ص ملعل وذكر . لتنف

يات سوف  تو صالوفد أنه عىل وعي بأن بعض هذه ا يذها من جانب جلان أخرىل تنفتطلب   . ت

يابة عن مجموعة  .98 يان اðي أدىل به وفد الربازيل اðي حتدث  يات دمعه  تعددة القو يا ا نوأعرب وفد دوS بو ب للمل م ليف
ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة نة ا3امئة ا نارص من هذه ا3راسة إىل ا نقل  ية، وخصوصا اقرتاحه  نجدول أعامل ا للج ع ب ملعمن . لت

تاذة دوس نأ األ شكر إىل األمانة و سـكام تقدم الوفد  ه تازة اليت أجرهتا عن حق املؤلف واحلقوق ول نطاق ا ملميه عىل دراسة ا ل لي
شأته . اÅاورة واملK العام تصاص اðي أ تازا وأهنا وفت ال ثاال  نورأى الوفد أن تK ا3راسة كام ُعرضت  خمم م

تان تو يا بة ل�ول لتمن من جدول أعامل ا20 و16 صل يدة للغاية  توت عىل معلومات  شأن املK العام كام ا سـية  لنب مف ح
ثقايف والفين احملددة . األعضاء بري ا بة ألشاكل ا ته  ته وأ توفر وو تني وا لوقد حللت ا3راسة دور املK العام ا تع سـ ي مل لمل ن لمه ظيف

تعزيزه واخلطوات اليت ميكن تلفة  بادرات ا لاليت تهتدده، كام حللت ا h بومل . ي ل�ول األعضاء اإلقدام علهيا من خالل إطار الو
تخداÊا جلانب الرباءة وأنه قد يكون من  بارة عن أداة ميكن ا نقاش  تقاده بأن العمل موضع ا سـورغب الوفد يف إبراز ا ع ل ع

ية الفكرية احلصول عىل ويقة مراجعة عن الرباءات يف امل ية وا نة ا ناء انعقاد دورة  تاح أ ثا من جل ث مللكمل K العام عىل غرار لت
تاجات اليت شعر بأهنا ذات  نارص و� يطه الضوء عىل عدد من ا بل  نقطة  هذه ا ية، وجاء ذكر الوفد  نا3راسة احلا ق تل لع سل ل سـل ت

ية املK العام  يل أ ية الفكرية، وذ� عىل أن تعكف تK ا3راسة عىل  ية وا نة ا بة لعمل  ية خاصة  مهأ حتل من جل سـ مللكمه لت لن
يل املامرس ئة حتلو شطة ا سليب عىل املK العام مع حتديد نوع من أنواع األ بادرات ذات األثر اإلجيايب أو ا شـات وا ن ل ملنمل

يس اليت من شأهنا احلفاظ عىل املK العام نطاق . يللمقا توازن من خالل دراسة ا تاز وا بوناء عىل العمل ا ل مل ملم شأن حق ب
نة للعالقة بني الرباءات واملK العام يف ويقة جشع الوفد ا3ول األعضاء واملؤلف واملK العام، دعا ثها عىل ضامن تصدي ا للج

بو توى يف . يالو نفاذ إىل ا يد ا سليب عىل املK العام فإن  تأثري ا ية ذات ا ثقا تعلق إلبداعات واملامرسات ا  ôحملأما ف ل ي ل ل ل تقي ف
ية واإلشارة يف ا3راسة إىل  نولو تدابري ا يجة  جاملK العام  تك لت لل تد"ن ثلا يل ا نف عىل  تخدام ا يد ا ية اليت  ملابري ا س ملص سـ بن تق ل التق

Uساخه أو نق ثار عىل احلقوق أو األعامل اليت جيب أن تظل " سـتنا شاء ا يا لفحوى املK العام وأدى إىل إ نا بع  ئاكن  ف تم ن سـلط
تدابري ا. داخل املK العام يه ا تالك مK عام حتمي  توقد ألزمت ا3راسة ا3ول األعضاء  ف لم يهل نفاذ إ ية ا لنولو ل ج سم . ك توقد ا

 Kية حبق املؤلف اليت وجدت يف امل نني الو�ئق غري ا تالل يف أصU ولكن الوفد لن حيظر  حملمهذا األمر بقدر من � تق خ
توازن ثارية ملK العام إىل . لالعام، واكن ذ� شلك من أشاكل عدم ا ياهتا فô خيص عدم � تئلقد تصدت ا3راسة وتو سـص

تد ثارية جديدة عىل األعامل اليت آلت لفعل إىل املK العام وغري ذ� من املامرسات لا تئابري القانوية اليت ميكن أن تفرض ا سـن
ية الفكرية يق أشاكل أخرى من حقوق ا ثل  ية عىل املK العام  مللكا بم تطب تاج . لسل هم مالحظة ا نوأضاف الوفد أنه من ا سـتمل

بو لعام  ية1996يا3راسة بأن معاهدة الو نولو تطورات ا يع أن تواكب ا ج يف حاجة إىل حتديث حىت  لتك ل   اجلديدةتسـتط
تع ذ� العملللمصنفات اليت آلت إىل املK العام، وإىل املزيد من اإليضاح  متعن إماكية  محلاية فقط يف حاS كون حق ن 

نف يف املK العام ية من ذ� ا سخة الر ملصاملؤلف جزء جوهري من ا مق توى ه. لن ية وجوهرية حا تقرير عىل أجزاء إجيا بذا ا ل
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شطة يف جمال وضع القواعد واملعايري يف جمال املK العام، وشعر الوفد بأن ا3راسة أوحضت  يام به من أ نفô خيص ما ميكن ا لق
يام هبا يف ذ� اÅال بو ا برية اليت ميكن للو سامهة ا لقا يلك ها أثر ع. مل بة للمامرسات اليت  لوقال الوفد  ىل املK العام إنه يود لنسـ

يات ذات  ها ذات أثر إجيايب عىل املK العام، عىل وجه اخلصوص الرب تقرير بو جمالرتكزي عىل املامرسات اليت ذكرت يف ا صفل ُ
ية ية ا تو نفاذ اÅاين، عالوة عىل املK العام احملمي أو حقوق اإلبداع ا توحة املصدر وا حملماحلقوق املرتوكة و ف ل يقل ن واكن اðي. مف

ناء عىل ذ�  تخدموه  نف ا نفاذ اÅاين ألي  تخدام ا بتخدمون هذه املصادر مبوجب احلقوق املرتوكة ملزتمون  سـ مص ل سـ يسـ
يه تاذة دوسو ية األ ياملصدر وهو ما أدى إىل األثر الفريويس أو احلقوق املرتوكة وفقا  سـ لسم ية اليت . لت لوارتأى الوفد أن اآل

توزيع اÅاين لألعامل ال بة � وخصوصا لتعلقت  بب Êمة  هذا ا ية  يت لفريو ها و س;  َيت مرت مبراحل ا سـ سـ مس نسل لل س ل للك ُ
نفاذ اÅاين . عند احلديث عن املK العام تصاعدي، وðا فأوئك اðين 3هيم فرصة  توسع ا ية من ا نت هذه اآل للفقد  ل ل ل ل مك

تقة داخل  هم �لزتام بوضع أعامهلم ا شـتK اإلبداعات يقع عىل عا ملل منوذج . املK العام مرة أخرى لطريقة ذاهتاتق لولكن هذا ا
بت جناحه عىل  تاكر أ بارة عن منوذج بديل لال يص حلق املرتوك  توحة أو الرتا يص ا ثأوحض عالوة عىل ذ� أن الرتا خ ملف بخ ع

يه تاذة دوسو يحد قول األ توح Wحج يف جمال الربجمة ويف األحباث . لسـ تاكر ا منوذج لال ملفوهذا ا ب يةلبال نولو جيو ، ومل يؤد إىل تك
شأها نظام الرباءة ثارية اليت أ نفاذ إىل املعارف من خالل � تعلق   ôتحداث أثر سليب ف نا ت ل ي ئسـ نظام . سـ لومبوجب ذ� ا

ندت إلهيا تقات ا توفري نفاذ جماين إىل أي  يحت Åان ولكن مع �لزتام  تùر أ تاجئ � تيع  سس شـ ب ت ن ممج أدى ذ� إىل املزيد . ُ
نفاذ م تاحا  يكون بدوره  تق مهنا  تاكر  تاكرات يعين أن أي ا � Kتخدام ت بح ا نفاذ وأ يد ا تاكر دون  للن � سـ شـ ب ب سـ ص ل ي مب م تق

نه توسع تصاعدي أو فريويس يف املK العام تج  يه وهو األمر اðي سوف  عإ ي متس الوفد أخذ هذا . نل ياق ا لويف هذا ا لسـ
تخدامه ل بار وا سـاجلزء من ا3راسة يف � رشوعات عت يس  مالسرتشاد يف تأ ية متعلقةس تو ص   من 37ل

توح واملصادر . CDIP/6/6/Rev. ثالويقة تعاون ا تاما أعرب الوفد عن شعوره بأن ا3راسة تقدم رؤية واحضة لربامج ا ملفو لخ
بار ما ذكرته بو بعني � تازة، وأنه من الرضوري أن تأخذ الو توح  تعاون ا رشوعات ا توحة وأن  تا ي مم عل ملف يه مملف تاذة دوسو ي األ لسـ

ية ية ب. لقضيف هذه ا تو ثل ا يس  شطة وضع املقا تربها ذات ص; ويقة بأ يات حمددة ا توافر تو صوأضاف الوفد  ل ن ث ع ص مب أن توضع ي
نطاق أو مد حق املؤلف واحلقوق اÅاورة، ذ� مع ا3عوة إىل تعديل معاهديت  يع  بار يف أي تو ية يف � لاآل�ر ا سـ ت علفعل

بو لعام  نفات املK العام 1996يالو تعلقة  مبصإلدماج أي معلومات   م

ترب وفد  .99 شلك واحض إىل شـييلعوا نظر  متكني األعضاء من ا ناء وأهنا اكم; مبا يكفي  يدة ا ب الويقة واحضة للغاية و ل ب لث ل ج
تاكرات للحف شاء معارف جديدة وا ية إ ناسب، أو مبعىن آخر أ ية احلفاظ عىل مK عام  ية بأ يات ا تو با ن مه مه ن ص مل اظ عىل ملع

ية الفكرية يد بني املK العام وحامية ا توازن ا مللكا جل ث; عكف وفد . ل  عىل �طالع عىل شـييلملموكام تعمل معظم الوفود ا
ية  ية الفكرية وجرى نقاش حول ا3ور احملوري اðي يؤديه املK العام يف تطوير ا ية وا نة ا مللكاملعلومات من خالل  مللك من لتجل

يهنا اجلزء اðي سلط الضوء وأعرب الوفد. الفكرية يه يف ا3راسة ومن  تاذة دوسو ب عن رضاه عن احلجج اليت ساقهتا األ ي لسـ
رشيعات يف  نفاذ إىل املK العامشـييللتعىل ا رشيع ا ناول هبا ا شأن حق املؤلف والطريقة اليت  ل  ت  إشارة شـييلوذكر وفد . لتب

يث بني من ا3راسة  يح جا ته يف تو حبإىل ذ� املوضوع ر ن ض ية مهنا أكرث دقة وحصةغب سخة الهنا بح ا ئ  ن فقال الوفد بداية . لتص
توبر  نعقد يف أ ناء املؤمتر العاملي ا نقاش أ كأن ا3راسة سوف ختضع  مل ث ناك فقر�ن عىل . ، كام أوحضت األمانة2011لل هولكن 

رشيع يف  تان  لتاألقل  هامشـييلمتعلق بل األخرية يف صفحة الفقرة األوىل يه الفقرة. ف ال بد من تصويهبام أو حذ ية  ثا ق ا ن  من 28ل
يث وردت إشارة إىل حمك يف القانون ا سخة اإلنلكزيية  لا ح رشوع شـييللن شأن امحلاية، ولكن يف وقت إعداد ا3راسة اكن  م  ب

نقاش يد ا لالقانون ال يزال  رشيع يف . ق هده ا يري يف قانون حق املؤلف  لتوقد اكن هذا أمه  ش نوات شـييلتغ لسـ عىل مدار ا
رش بارا من لعا نفاذ إال ا ية، وهو مل يدخل حزي ا تين املا ل رشوع قانون ألنه حتول إىل قانون2010 مايو 20عض نه مل يعد  م، و . لك

بعد الغرابة اليت ذكرهتا املؤلفة يف بداية تK الفقرة نفاذ وهو ما ا ستوقد دخل ذ� القانون حزي ا واكنت هذه الغرابة جمرد حمك . ل
شأت يف نمن األحاكم اليت أ بالد يف الوقت احلايلشـييل حلظة خاصة من �رخي ُ سة عىل واقع ا ل ومل تعد  و�ð شعر . منعك

يعة األبدية للحقوق .  برضورة حذف اإلشارةشـييلوفد  تعامل مع ا يا فقد أشار إىل الفقرة اخلاصة ألبدية، اليت  بأما � ت لطن
توي علهيا الفقرة الرابعة من صفحة  نوية للمؤلفني كام  حتا ثل 37ملع هم أن تK ا3راسة  سخة اإلنلكزيية، وذكر الوفد أنه  مت يف ا فن ل

ية ـي عىل ذ� تقريرا حيمل و¾ة نظر  ثاري رأي املؤلفة ذاهتا  خشصشلك ا ف ت هب ئ تخدمة يف . سـ ملسـولكن الوفد شعر أن اللغة ا
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بالد وهو ما قد يؤدي إىل  يح الوضع يف ا شلك  بة ألهنا مل تعكس  نا تتK الفقرة مل تكن  ل حص ب سـ يدة متام م بعسريات قد تكون  ف
بعد عن الواقع ها ورغب يف إيضاح ما ذكرته املؤلفة بأن . لا تالكه الوقت الاكيف ملراجعة الويقة بأ مكلولكن الوفد أقر بعدم ا ثم

ثرية للجدل سة و نوية اكنت  مأبدية احلقوق ا ب تلفة . ملتملع يه هذه املقوS عىل عدد من اآلراء ا تاذة دوسو نت األ hوقد  ي لسـ من ب
بة حلمك ما من أحاكم  تالف اآلراء فô بني اخلرباء  سـجانب اخلرباء القانويني فô خيص أحاكم القانون، ورأى الوفد أن ا لنن خ

يعي يف قانون اكن متس الوفد من . طبالقانون أمر  يه ا ناسب و توحة للجدل أمر غري  ل�ð فإن عدم وضوح اللغة وكوهنا  عل م مف
 . أن حتذف تK الفقرة يه األخرىاملؤلفة من خالل األمانة 

ها و .100 بU يف شكر األمانة عىل عر ناولت اللكمة من  ند صوته إىل صوت الوفود اليت  ضمض وفد ا ق ت له
تعلقة حبق . CDIP/7INF/2 ثالويقة توازنة ا نطاق ا تاز من خالل دراسة ا ها ا يه و تاذة دوسو ملكام أثىن عىل األ مل ل ملم ي معلسـ ل

سريها . K العاماملؤلف واحلقوق اÅاورة وامل تارخيي للمK العام و ها ا تعرا يث ا ية من  ترب الوفد الويقة إعال تفوا ل سـ ث لع ض ح م
تكون مهنا املK العام نارص اليت  يض  يا للع نفاذ األوسع إىل ، ملسـتف بادرات واألدوات اليت مسحت  ييل  لواإلحصاء ا للم لتفص

يف تخدامه وحتديده وموقعه، ذ� عالوة عىل  ناملK العام وا تني يف أنظمة .  املK العامتصسـ ملوأقر الوفد بأن املK العام ا
ييت  سـQ أقرت تو سة  نا تاكر وا تابعة � نفاذ إىل املعارف، و شلك أساسا هاما  صحق املؤلف والرباءة من شأنه أن  ح ف مل ب لل مي

ية  نف، 20 و16لتمنجدول أعامل ا متكني من ا ية  بين قواعد  بو يف  لوأفاد برضورة نظر الو مي للي تنظ تع به ت لمتاذ إىل املK العام وا
يس  تعراض القواعد واملعايري واملقا يه، وال يواحلفاظ  سـ متل علهيا معاهدعل بوتاتشـالقامئة اليت  تلفةي الو ورحب الوفد عىل . h ا

يات تو يع تK ا نظر اجلاد يف  يات اليت مضهتا الويقة وأعرب عن تطلعه إىل ا تو صوجه اخلصوص  ل مج ل ث ص ي. ل ان بكام دمع الوفد 
يذها  يات و تو نظر يف ا يا  تابعة يوحض جدوال ز ية ومض صوته إىل ال
س إجراء حبث  تنفمجموعة جدول أعامل ا صم ل لل ن للم لتمن

ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة نة ا3امئة ا نلعرضه عىل ا ساعد هذا عىل ضامن إجراء دراسات ذات جودة . ملعللج يوسوف 
ناسب  شلك  تابعهتا  ية من املمكن  معا بم يقات و�تقال إىل دراسات جديدةل نبدال من إغالق الويقة عقب ا تعل مث تقدم . لث

شة املK العام نا تص; ملؤمتر القادم  نقل املعلومات ا شكر إىل األمانة  قالوفد  مل مل ل مترار . ل سـولكن الوفد أعرب عن أمU يف �
نة وجل ياهتا من خالل هذه ا يدة وتو نظر يف تK ا3راسة ا للجيف ا ص جل بار ل ية، وذ� أخذا يف � بو األخرى ا تان الو ن عي ملع

ية الفكرية عىل وجه اخلصوص ية وا نة ا ته بعمل  ية احلفاظ عىل املK العام والهنوض به وعال مللكأ منق جل ياق . لتمه لسـويف هذا ا
ية وا نة ا نظر من جانب  توحة للمزيد من ا مترار يف اإلبقاء عىل ا3راسة  متس الوفد � ملا منمف جل لتل سـ لكية الفكرية يف دورهتا ل

 . القادمة

نة ولكن األعضاء  .101 نعقدة  ناء ا3ورة األخرية ا ية أنه قد علق عىل ا3راسة أ تحدة األمر للجوذكر وفد الوالUت ا مل ث يكمل
نة عىل العودة إلهيا مرة  نقاش ووافقت ا للجاآلخرين قالوا آنذاك إهنم مل يكونوا عىل دراية بأن هذه ا3راسة سوف ختضع  لل

يةأخر سابقة. لى يف ا3ورة احلا ته اليت تقدم هبا يف ا3ورة ا لولصاحل احلضور اآلخرين كرر الوفد حفوى مدا شكر وفد . خل
نطاق حلقوق املؤلف واحلقوق اÅاورة واملK العام اليت  يه عىل إعدادها دراسة ا تاذة دوسو ية األ تحدة األمر لالوالUت ا ي سـ لمل يك

تدار من األحباث وا3را ية عن املوضوعقأفادت  ية واألدوات . لسات احلا سوح الو رشيعات وا نقارنت ا3راسة بني ا طمل تل
نفاذ إىل مواد املK العام وحتديدها ية والقانوية اليت عززت من ا لا ن ند . لتقن متدهتا األمانة  ية اليت ا عكام ذكر الوفد ملقاربة ا علعمل

يل املامرسات الفضىل واألدوا تحديدحتلطلهبا دراسة تعمل عىل  تاحة يف الوقت احلايل  لت ا حق املؤلف واحلقوق اÅاورة  مل
ثري من . للمحتوى يف املK العام تعرضت ا لكوأعرب الوفد عن ارياحه ألغلب ما جاء يف ا3راسة ونوه بكون هذه الويقة ا سـ ث ت

ية برن اليت شلكت املK ا ب�ان يف اتفا §أوجه املK العام من خالل حفص قوانني عدد من ا ق ب�ان واليت من شأهنا أن ل لللعام 
لسمح لآلخرين النضامم إىل نقاش أكرث مشوية حول هذا املوضوع تني ورد� يف . ت شأن تو ييد أن الوفد أعرب عن قلقه  ب صب

بو لإلنرتنت . ا3راسة ية األوىل فاقرتحت تعديل معاهديت الو تو يجاءت ا ص ساخ " 1996ل ية ال نية حظر اإلعاقة ا ن تبغ سـتق ل
ها يف صفحة " ىل املK العاممصنف آل إ نصسـQ يرد  ية فقد اقرتحت بدورها تعديل .  من ا3راسة71ح ثا ية ا تو نأما ا ل ص ل

ية بو ولكن هذه املرة  بغمعاهديت الو ية  ي نولو تدابري ا يح أن ا جتو لتك ل شلك ض ية حبق املؤلف واليت  نفات ا تاليت حتمي ا حملم ملص
يه بق  توى الرمقي اðي  علجزءا جوهرU من ا تط تدابري حمل تحايل–ل هذه ا تجري حاميهتا ضد ا ل يه فقط اليت  تدابري . سـ لوا
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ية حبق املؤلف،  نفات ا يهنا عددا لغ الضآS من ا تضمن  نفات مK عام،  ية اليت حتمي، يف املقام األول،  نولو حملما ملص ت بمص ج لتك
تع حبامية قانوية  نبغي أال  مت تي ية األوىل ولكن .  أيضا71ُ وقد ذكر هذا ال�م يف صفحة –ن تو هدف اليت جاءت من أجU ا صا ل ل

ية جترم  تجارة العا نظمة ا بو عالوة عىل  ية حبق املؤلف يف الو ملثلت يف مالحظة ا3راسة أنه عىل الرمغ من أن املعاهدة ا ل ي ن ممت ملع
ية عىل مواد امل نولو يق تدابري امحلاية ا ية حبق املؤلف، فإهنا مل جترم  تحايل عىل املادة ا جا لتك ب حملم ية حبق تطل حملمK العام غري ا

يحه هواجس اليت أثريت يف . تصحاملؤلف، وأن هذا اخللل ال بد من  ثل يف ا ية فقد  ثا ية ا تو لأما الزمخ اðي جاءت به ا مت ن ل ص ل
تحايل عىل 45ا3راسة يف صفحة  شطة ا نفذة �ð أل ب�ان ا ية وا تجارة العا نظمة ا يد  ل من ا3راسة أنه حىت مع  ن مل ل مل ل مي تق

تدابري ية حبق املؤلف ويس عىل األعامل يف املK العام، لا بقة عىل األعامل ا ية ا ل ا حملم ملط يق لتقن تطبال يزال من املمكن أيضا 
نف مK عام مصحوب أيضا بإبداع حديث محمي حبق املؤلف ية عىل  ية بصفة ر يدات ا مصبعض ا سـ ن ئيي ل تقل ، وقد تق

ثال  تخدمت املؤلفة  ما تاب سـ يفت إىل ا لكمقدمة صغرية أ بريض ية  رس توي عىل  سـاإللكرتوين ا شكحمل ح ورأى الوفد أن هذه . م
ية تدابري . قعالصعوت اكنت نظرية أكرث مهنا وا يق ا يث حتظر  ية  تعديل �تفا ية األوىل اخلاصة  تو بة إىل ا لبا ب حب ب ص ل تطسـ قن لف

Sسأ ها احلل عىل هذه ا ية عىل أعامل املK العام قدمت ا3راسة  نولو ملا س ج نفتك وتأثري هذا : " قالت املؤلفة45ففي صفحة . ل
نفاذ إىل مواد  شأن الاحلظر عىل ا بو  نظر إىل أن معاهدة الو بغي عادة أال يكون � وجود،  بملK العام و�تفاع احلر به  ي ل ي نن

ية حبق امل نفات ا بقة عىل ا ية ا تدابري ا تحايل عىل ا شطة ا نفذها تقرص حظر أ ب�ان اليت  حملمحق املؤلف وا ملص ملط ن ل ل ن ت . ؤلفلتقل
شلك جرمية نف مK عام ال  سخ امللحقة  نفاذ أو ماكحفة ا تحمك يف ا ية ا يوناء عىل ذ�، فإن دحر آ مبص ن ل ل ل مبعىن آخر إذ ." لب

ية مبوجب حق املؤلف ويس  ية اليت رست عىل األعامل ا تحايل عىل تدابري الوقاية ا لحظرت ها�ن املعاهد�ن فقط ا حملم ن لتقل
تدابري أمر قانوينعىل أعامل املK العام، وإذ  تحايل عىل أي من تK ا لاكن ا تعديل ناك من داع  يس  ل متاما،  ه فل  املعاهدة لَ

ته يية احلفاظ عىل املK العام وحام ية . بغ نولو تدابري ا بو لضامن حامية ا يح معاهدة الو ية برضورة تو ثا ية ا تو جأما ا لتك ل ي ض ن ل ص ل
ية مبوجب حق املؤلف  شلكحملماليت حتمي األعامل ا تدابري تواليت  يه هذه ا بق  توى اðي  ل جزءا جوهرU من ا عل تط  يه –حمل

تحايل تجري حاميهتا ضد ا لفقط اليت  ية– سـ شلكة يراها الوفد نظرية أكرث مهنا وا تصدى إىل  قع  م سوق يقول إن . فت لواقع ا
بل ا شفر يف ا تاحة يف شلك غري رمقي وغري  شفر سوف تظل  تاحة يف شلك رمقي  تقمعظم األعامل ا ملسـم م م وطاملا . ملنظورمل

ية  رس ية من  يكرتو سخة إ متكن ما� حق املؤلف ملقدمة قصرية  تاحة يف ماكن آخر لن  حظلت مواد املK العام  مم نل ل ن ي
ثال –لشكسـبري  تخدمون –مل عودة مرة أخرى إىل ذ� ا نفاذ إىل هذا العمل يف املK العام ولن جيد ا سـ من حظر ا ملل

تحايل عىل ا متلون � رضورة يف ا لا تقاده بأن العديد من جوانب . لقفل الرمقيحمل تحدة عن ا عو�ð أعرب وفد الوالUت ا مل
بو  نص القامئ ملعاهديت الو تني مع �لزتام  ية تؤكد إماكية احلصول عىل مK عام  يا3راسة عالوة عىل خربته الو ل ن من ط

تني إلنرتنت شأن املوضوعكام ذكر أنه عىل الرمغ من ذ� يرحب السـ
ع إىل اخل. صاخلا ب�ان األخرى  بربات يف ا . ل
نفاذ إىل املK العام ية حامية ا تقد أن ا3راسة أوحضت رضورة تعديل املعاهدتني  لوأضاف أنه ال  بغ عالوة عىل ذ� سوف . يع

ناءة حول ه شات  نا مية أمام أي  ية عوائق  نولو ية ا تدابري الوقا ية خبصوص ا شات ا3وية احلا نا بشلك ا ق ئ ل ل ل ق مل مت ج جسـتك ذا ل
شاف اخلطوات األخرى اليت . املوضوع نة إن معلت عىل ا تكوعىل ذ� نوه الوفد لفائدة األكرب اليت قد تعود عىل ا سـللج

ية عىل أساس . تقرت(ا ا3راسة للحفاظ عىل املK العام وتعزيزه تا رشوعات ا بين ا لمث اقرتح الوفد عقب ذ� رضورة  ل مل ت
تخيل الطوعي عن حق . هذا الصددأويل، وقال إن 3يه ثالثة مقرتحات يف  بو إجراء املزيد من األحباث يف ا لأوال ميكن للو ي

نه ورؤية األعضاءاملؤلف  ثارية حق املؤلف لك مبوجب قوا يف وا تأ بة  رشوعة  ي هذا األمر بوصفه ممارسة  نئ ت ل لل سـسـ لن م
ية باك. طنالو شاء  بو جلدوى إ ثل يف إماكية دراسة الو ثاين  شـأما �ح
ل ا ن ي ن مت ت للمعلومات اخلاصة ألعامل يف املK العام فيل

يزي األعامل اليت لفعل آلت إىل املK العام  ساعد يف  مية وهو األمر اðي من شأنه أن  متسري حتديد مؤلفي األعامل ا ي ليتي لت
ساعدة يف هذه ا3راسة ولكن إن أجر نه ا ملوتK اليت ال تزال تقع حتت امحلاية حبق املؤلف، وأضاف أنه  من فقط يت ميك

نة ا3امئة حلق املؤلف واحلقوق اÅاورة بو دراسة عن أفضل طريقة ميكن لألعضاء . للجخالل ا بىن الو ثا من املمكن أن  يو� تتل
توافر األعامل يف املK العام يوسكو هبدف الهنوض  ئة ا ثل  ثقايف  سات الرتاث ا تعاون مع مؤ ها ا بمن خال ن ل ي ل س هل م أي من . ل

رشوعات من املم تحديد األعامل يف ملتK ا تعلقة  ش�ت اجلذرية ا بو وا3ول األعضاء عىل حتديد ا ساعد الو بكن أن  مل مل ي ت
ش�ت هذه ا ثىل  ملاملK العام وتوافرها مع اقرتاح احللول ا  . لمل
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ها دراسة نطاق  .102 يه عىل عر تاذة دوسو ضوشكر وفد سورسا األمانة عىل إعدادها الو�ئق وشكر األ ي لسـ عن حقوق ي
نه اتفق مع امللحوظات اليت . املK العاميف قوق اÅاورة املؤلف واحل ثري لاله
م و لكورأى الوفد أن هذه ا3راسة حبث  م

تعلق آل�ر املرتبة   ôيل ف تفا يكون من األفضل إن دخلت ا3راسة يف املزيد من ا ندا يف وقت سابق بأنه  تذكرها وفد  ي ص ل سـ ك
 Kيدي من امل بعاد الفوللكور ا تقلعىل ا لس شلك اكيف العمل اðي تقوم به ، العامت بار  بوأن هذه ا3راسة مل تأخذ يف � عت

ية ا3وية يف هذا الصدد نة احلكو لا يد إدما¾ا يف . مللج جلوذكر الوفد أن هذه القضاU اكنت جزء من املK العام وأنه من ا
نة بدورها نظر. للجا3راسة ويف معل ا بو، ففي نظره تعاملت هذه لوأضاف الوفد أنه ال يرى رضورة إعادة ا ي يف معاهدة الو

ناسب شلك  ية  ماملعاهدة مع ا ب تاجئ اليت . لقض بري هذه ا3ارسة عن ا ية إيضاح  تقاده يف أ نوعىل هذا أعرب الوفد عن ا تع مه لع
تصديق علهيااتوصلت إلهي بو ا يس عىل الو يه وأنه  تاذة دوسو ل األ ي ي لسـ ذ� وقد أثري هذا املوضوع من جانب وفود أخرى وب. ل

ية الفكر ية وا نة ا مللكيجب أال يؤثر عىل معل  منف نة أخرىيلتجل رشوع آخر . جلة أو أي  موقال الوفد إنه لن يوافق عىل إطالق 
يذ  شأن  ية  تحدة األمر بحث وأضاف أنه يضم صوته القرتاح وفد الوالUت ا تاجئ اليت توصل إلهيا ا نفمبوجب ا تيك ب مل ل لن

يهنا بعرشوعات   . م

سلفادو .103 يه يف ذ� العمللوشكر وفد ا تاذة دوسو هود اليت بذلهتا األ ير األمانة عىل ا3راسة وأثىن عىل ا لسـ وذكر . جل
ساعد ا3ول األعضاء، وأعرب عن  نظور معيل من شأهنا أن  تخدام املK العام املقدمة من  نارص ا تالوفد أن إدراج  سـ مع

يه اإلبقاء عىل الو سا  ند  يان اðي أدىل به وفد ا يده  فتأ مت ه ب ملي ل تدارسلل توحة للمزيد من ا ليقة   . مفث

ها .104 تازة. ضوشكر وفد اجلزائر األمانة عىل وضوح عر يه عىل ا3راسة ا تاذة دوسو شكر إىل األ ملمكام تقدم  ي سـ ويف . لل
ية ية ووفد جدول أعامل ا ب�ان اإلفر يان اðي أدىل به وفد مجموعة ا ياق عرب الوفد عن دمعه  منهذا ا ل ب لتسـ يق لل ورأى الوفد أن . ل

تخدام األعامل يف املK العامهذ تعلق   ôنة ف ثل خطوة Êمة حنو املامرسات الفضىل ا سـه الويقة  ي مت تمت الوفد بقو� . ملمكث خوا
ها سأS و هذه ا ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة  نة ا3امئة ا بين ا حفصبرضورة  ل ملت ن  . ملعللج

تلفة يود أن ُوذكر وفد أوروغواي أنه يف إطار ا3راسة اليت قدمت والعد .105 hيد من املقرتحات اليت جاءت من الوفود ا
يل حق املؤلف واحلقوق اÅاورة القامئة 3ى املاكتب  ياWت  سجتقدم قرتاح إجراء دراسة جدوى عىل الربط بني قواعد  ب تي

ميي وعاملي توى إ ية عىل  قلالو سـ من يل . ط يل من شأن املK العام إذ ال خيضع سوى جزء  ئوال ميكن ا ضتقل من أعامل العقل ل
نوات  نوات و تخداÊا  ناس عىل ا هائل من األعامل يف املK العام اليت عكف ا رشي إىل حق املؤلف، مقارنة لمك ا سـا سـ سـ لل لل ب

يقة نذ بدء ا خللمن اإلبداع  نفاذ إلهيا هدف من أهداف . م سري ا لوأضاف الوفد أن رضورة حامية األعامل يف املK العام و تي
ياسة العامة اليت ثل لسـا تخصصة أخرى  ئات  ثلت حمور اه
م  ية فقط بل  سلط الضوء علهيا أهداف جدول ا م مل  م يم من هت لت

يع ا3ول ية  ها مصدرا للمعارف القانوية واÅا يوسكو بو مجلا ن ن ن شكر إىل األمانة عىل العمل . صفل ياق تقدم الوفد  لويف هذا ا لسـ
ي نة واقرتح  شأن داخل ا يذه يف هذا ا نفاðي جرى  تنف للجت شأن ربط جسالت حق ل ية وقانوية  بذ األمانة 3راسة جدوى  ن تقن

نفاذ إىل املعلومات اخلاصة  ية من ا متكن األطراف ا يث  توى العاملي،  ميي أو عىل ا توى إ لاملؤلف سواء عىل  ن حب سـ ملعسـ مل تم قل
تلفة ية ا ياWت الو سج; داخل قواعد ا ية واألعامل ا h ن ب طمل ل بادرة من امل. مللك ترب أداة Êمة يف ملوذكر أن هذه ا تعمكن أن 

تخدمني من حتديد األعامل يف  نفاذ إىل املK العام مع متكني ا ية  سـحتديد األعامل وأحصاهبا عالوة عىل كوهنا أداة أسا لل ملسـ
ئة مع عدم تواف. املK العام يوم يف هذه ا مية اليت يقع العديد مهنا ا سري حتديد األعامل ا ثل سوف تكون أداة  لفو ل ي ليتمل ر لت

توى عاملي ية عىل  ياWت الر سـإماكية إجراء حبث يف قواعد ا مس ب من يذ أمانة . ل نة رضورة  متس الوفد من ا تنفوعىل ذ� ا للج ل
ية اليت حتوي معلومات عن أحصاب  سجالت الو شأن ربط ا ية والقانوية  تحديد اجلدوى ا بو ا3راسة الرضورية  نالو ل ب ن ن ل طي لتق

سج;،  سجلني واألعامل ا ملاألعامل ا ميةمل تخدام هذه األعامل يف املK العام وحتديد األعامل ا سري ا ليتيث ميكن  سـ ي  . تحب

يه .106 تاذة دوسو يف األ تازة من تأ ها ا3راسة ا يوشكر وفد الرنوجي األمانة عىل عر سـ ل لملم وذكر الوفد أن ا3راسة قدمت . ض
يدة للغاية للمK العام يف جمال حق املؤلف واحلقوق اÅاورة ندا وسورسا و. مفنظرة شام;  يأفاد الوفد دمعه ما ذكره وفدا  ك

يدي يف املK العام ثقايف ا بري ا يدية وا تقلفô خيص املعارف ا ل تع لتقل ل يد أن . ل يكون من ا تقاده أنه  ملفوأعرب الوفد عن ا سـ ع
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يد ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا يال لآل�ر املرتبة عىل عدم إدراج املعارف ا تقلتضمن ا3راسة  ل تع تقل ت حتل لت ل سأS املK ل مي يف 
 . العام

تقاده أهنا إحدى  .107 يه إلمتام ا3راسة وعن ا تاذة دوسو هود اليت وضعهتا األ تان عن تقديره  عوأعرب وفد  ي سـ لسـ للجك
بو الحقا ترب مرجعا للعديد من ا3راسات األخرى القادمة اليت سوف جترهيا الو يا3راسات اليت ميكن أن  وأضاف الوفد أن . تع

يات املذكور تو صا يده للوفود األخرى اليت أوصت ل ياق أعرب عن تأ تحق املزيد من �ه
م ويف هذا ا ية يف ا3راسة  سـ لسـ ت
يات تو صملزيد من العمل عىل تK ا يذ . ل تاجئ  ها  تاج ويقة حتلل من خال متكن من إ نفواقرتح الوفد أن األمانة العامة قد  تل ن ث ن ت

ي تا ناء ا3ورة ا يات مع عرض تK الويقة أ تو لا ل ث ث ص ية حبق املؤلف واحلقوق ل نة ا3امئة ا ية الفكرية أو ا ية وا نة ا نة  للج من ملعللج مللك لت
سـQ اتفق 3ى ا3ول األعضاء يات، . حاÅاورة،  تو هدف من ذ� يف إجراء املزيد من ا3راسة عىل ا ثل ا صو ل لمت نوعن إماكية ي

نة ا3امئة  ية أم ا للجنة ا من يدأمر مرتوك ل�هو  تK ا3راسة إجراءلتجل تأ شأنه ولن يكون معض;  كول األعضاء الختاذ قرار  ل . ب
ها ا3راسة ها وتقد شكر إىل األمانة عىل و ميمث تقدم الوفد  صف شأن حق . ل بوقال إن األمانة ذكرت أيضا عقد مؤمتر عاملي 

توبر  هر أ ية اðي من املفرتض انعقاده يف  ية ا كاملؤلف وا ت شب تحن شاطرة ا3ول واقرتح الوفد أن األمانة . 2011لل مقد ترغب يف 
يه بقدر أكرب من  شاركة  متكن ا3ول األعضاء من ا تواه وجدول أعام� حىت  هذا املؤمتر و تعدادات  فاألعضاء � ملل حم تسـ

شاط  . لنا

ياWت املوجودة يف  .108 بادل ا شأن  يا عىل وجه اخلصوص عىل �قرتاح املقدم من أوروغواي  با بوأشار وفد إ ت ب ن لسـ
سجالت العامة مع جس بات العامةلا ياWت . ملكتالت أخرى أو مع ا بادل  ثل هذا ا شدة  شأن رحب الوفد  بويف هذا ا ت مب ب للل ل

توى القامئ يف املK العام لطريقة  ساعد ذ� عىل مد املعرفة ألعامل وا بعض، إذ سوف  ها ا سات العامة و حملبني املؤ ي ل بعضس
ها وفد أوروغواي آنفا بادل. حضاليت أو تطلب هذا ا توسوف  ية اليت سوف لي تدابري ا يدية وبعض ا ن بعض ا3راسات ا ل تقه لمت ل

متويل. جتعU أكرث كفاءة تلكفة وا ساب ا تعلق  شأن اقرتح الوفد إعداد دراسة  لويف هذا ا ل حب ت وذكر الوفد أنه عىل حد علمه أن . ل
يذها يذ تK الفكرة بل ومن الرضوري  نفالوقت قد حان  تنف  . لت

ثل �حتاد ا3ويل  .109 نوتقدم  نة يف دورهتا ) FIAPF(تجي األفالم ملمم تقدم اðي أحرزته ا شكر للريس ورحب  للج ل ئل
يح دمج حق املؤلف بوصفه حافزا  بادرات حمددة من شأهنا أن  ها إعداد  تضمن  ته يف أن  سابقة، وأعرب عن ر تا م تمعل ي ب غل

ية 
تصادية و�ج عية � قمن س. للت ته يف ا ثل عن ر ملويف هذا اإلطار أعرب ا ب ييت غملم يق تو تصل  يقات  بضع  صامهة  ب ت تعل بتطب
ية بو20 و16 لتمنجدول أعامل ا تدى الو تني داخل  هدف مهنام يف الهنوض مبK عام  ثل ا ي، اليت  ن ممت م ثل أن �حتاد . ل ملموذكر ا

برصية  ية ا نفات ا نوع يف جمال األفالم وا تعزيز املK العام الغين ا لموقن بأن الضامن األفضل  سمع ملص ت لل ثل يف  ذ�إىل غريمل يمت 
نفات القامئة ورشها تاج ا تجني من إ بدعني وا ثارية اليت متكن ا يد عىل احلقوق � تأ نا ملص ن ن مل ت ك ملل ويف هذه احلاS سوف . ئسـ

ثقافة ذاته أال وهو املK العام بع املعارف وا نفات اجلديدة من إثراء  لمتكن ا ن ملص ثل أن رأىولكن عىل العكس من ذ� . ت ملم ا
تحفزي  لياب ا ية حبق املؤلف لن تؤدي إال إىل إفقار املK العامغ تاج إبداعات جديدة  متر عىل إ محما ن ثري من . ملسـ لكففي ا

ندما  نف  بديئ �ð ا نجاح ا نفات يف املK العام وا ية أحد ا يوية و بارش بني  يان حدث وأن قام ارباط  عاأل ملص مل ل ملص ب شعت ح م ح
ثاري ðا فإن جن. اكن ال يزال حتت امحلاية حبق املؤلف يقة القائ; بأن احلق � نف يرجع إىل جودته وإىل ا ئاح أي  تحلق سـمص

يث ميكن ألكرب عدد ممكن من  ها  ثف  نفات عىل الرتوجي ا رش تK ا تجني والقامئني عىل  يع ا حبمن شأنه  ملص ن لشج ملك ن مل ت
نصفة رشوط  نفاذ إلهيا وفقا  تخدمني ا ما ل ل ناهضا ألهداف. ملسـ بدو  ثل أنه دون أن  موأضاف ا ي  املK العام فإن حق ملم

 Kيهتا، وهو ما جيعل حق املؤلف من مصمي امل نفات اجلديدة ويروج  ية، يعزز ا نظر ا باملؤلف، ولو من و¾ة ا شعيق لب ملصتط لل
نف إىل املK ىوWد. العام تقال ا يود املفروضة محلاية حق املؤلف وا يزي بني جوهر القانون أو مبعىن آخر ا ثل  ملص ا ن مت لقملم ل

يةالعام من W ية األخرى، ح نا نفات يف املK العام عىل ا توافر ا تعلقة  ية ا سأS ا حوا ل ملص ب مل لعمل ثل أنه فô . مل ملمكام أضاف ا
شلك احملدد اðي  نف ذاته اðي خيلو من احلقوق وا يزي بني ا هم ا نفات يف املK العام من ا توافر وتوفري ا لتعلق  ملص مت ملص ب لي مل

ته  نف عىل  تاج ا يد إ لأ ي ملص ن ئع ه يديو إلحدى روائع األفالم . تداو�ُ سخة خاصة عىل قرص  ثال يعد تطوير  يل ا ففعىل  نب مل س
نف ذاته تق; متاما عن الوضع القانوين  تصادية جديدة  تطلب اختاذ خماطرة ا تة أمر  للمصالصا سـ مي ق ياق األفالم عىل . م سـويف 
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هور أمر ملك ها  تقد بح صاحلة  يث  سخة  ثال يعد ترممي  للجميل ا مي لب تص حب ن مل نف قدمي للغايةس . ملصف للغاية، وخصوصا إن اكن ا
ياق املK العام ية  نظر فهيا عىل  سـاكنت هذه يه املوضوعات اليت تعني ا نوان . خلفل يمل املدهش  ثل عىل ا بعمث علق ا لفملم

شمس" يد ف") Sunrise" ("لرشوق ا نوات عديدة . و. لسـذ� العمل اخلا3 من أعامل ا تاج إىل  سـمورWو اðي ا ح
ثة عىل قرصملرت سخة احلد يميه، وأن ا نارصلن تضمن  يديو من املمكن أن  ع  ت يقات مؤرخو اف يق املؤلف و ثل  تعل جديدة  تعل م

يمل  رش األعامل اليت آلت إىل املK العام.إىل غري ذ�لفا ثارية  بدأ عدم ا يد احرتام  ن وعىل الرمغ من أنه من ا ئ تم هم ، سـجل ملمفن ا
شخص اðي قام ب شلك خشيص أو عام ووضعه يف شلك لأيضا احرتام حقوق ا يديو سواء أاكن ذ�  بعمل املوتاج لقرص ا لفن

يهنا سخة  بعحمدد ألغراض  شرتك، . ن ييك لرتاث ا نا يط أي اه
م د نوع من الضامWت سوف يؤدي إىل  ياب هذا ا ملإن  ي ث ل مغ ب ت
بدأ عدم ا. ما يهتدد بإفقار املK العام ثل أن  نطق رأى ا موانطالقا من ذ� ا ملم يه يف مل تاذة دوسو ته األ سة اðي اقرت ينا سـ ف لمل ح
يس يف صاحل املK العام لرضورة. دراسـهتا من املمكن دحضه لهو  يار من بني عدد Êول من . ف تاج إىل � تإن املرء  خحي

نفات تK ا سخ واإلصدارات  ملصا ل يديو أو أي شلك . لن يمل صامت عىل شلك قرص  ثل من املمكن أن يأيت مؤلف  فو لف مل
يديو وجودة اجلوانب اخلاصة ملوتاج آخر نقل عن طريق ا سب جودة ا ن  ل تخصصني إىل غري ذ�،لفح سة بني ا نا مل ðا فا ف مل

ثقايف ومل تؤدي إىل إفقاره سـهتK بذ� الرتاث ا ليف املوتاج يه اليت أثرت خربات ا مل وعىل من يريد الهنوض ملK العام . ن
نظر إىل اجلانب اإلجيايب حلق املؤلف ب يويةدال من حماوSلا تخلص من جزء من هذه احلركة ا حل ا ته قرتاح . ل ثل  تمت ا لكموا ملم خ

شاء قاعدة  ساؤالت حول املK العام بدال من اللجوء إىل إ ش�ت احملددة اليت أثريت من خالل ا ية  تقدم حبلول  نا ت للم معل لل
يس من اÅدي مراجعة معاهديت لدوية جديدة لن تكون موضع ترحاب، وأنه  بو لعام ل  . 1996ي الو

يدة .110 تفادة من هذه ا3راسة ا تضب حول طريقة � يان  تقدم  ند يف ا جلورغب وفد ا سـ ب ل مقه ب ند بأن وفد . ل لهوذكر وفد ا ّ
شلك جوهري يف ا3ورة  شة ا3راسة  نا تعدة بعد  ية أشار إىل أن العديد من الوفود مل تكن  تحدة األمر بالوالUت ا ق مل سـ ممل يك

ية، وأن الوفود يف يقات علهياضاملا يد ل�راسة مع تقدمي عدد من ا يمي  لتعل تK ا3ورة حصلت عىل  ج ولكن الوفد ارتأى أن . تق
يات تو متعن يف دراسة ا صا3ول األعضاء مل  ل يات، . ت تو نظر يف تK ا صفالعديد من الوفود اقرتح جدوى ا ل د واحد فأعرب وول

يات تو صعىل األقل عن اعرتاضه عىل بعض من تK ا تان وعىل هذا. ل كسـ قال الوفد إنه يدمع �قرتاح اðي تقدم به وفد 
يذ  ترص عن نوع العمل املطلوب  يق  ية مصحوبة  تو ية الفكرية  ية وا نة ا نفتقدمي األمانة يف ا3ورة القادمة  لتمللك خم تعل ص ل من للج بب لت

بة لك ترص أو ورقة موجزة حلقائق مبصا يل  يات، ورمبا تقدمي  تو حلك واحدة من تK ا خم حتل ص متكن ل ية، وذ� حىت  ت تو ص
يات تو نظر جبدية يف تK ا صا3ول األعضاء من ا ل تع . ل يات اليت  تو يذ تK ا سري قدما حنو  نة ا متمث بعد ذ� ميكن  ص ل ل تللج تنف

توافق علهيا لندها  ساعد ا3ول األعضاء . ع سار وأن هذا  تقدم عىل ذ� ا ثىل  يوقال الوفد إن هذه يه الطريقة ا مل لل مع سمل
يات  يفالوضع تو نظر يف ا متكن من ا يدة اليت أثريت يف هذه ا3راسة مث بعد ذ�  نقاط ا بار العديد من ا ص � ل ل جل ل ستت ع

نقاش واحلوار من جانب ا3ول األعضاء تحق املزيد من ا لجبدية، اليت رأى الوفد أهنا   . تسـ

تازة حلق ا .111 نطاق ا بات حلق املؤلف عن تقديره 3راسة ا ثل رابطة ا ملموأعرب  ل ت ملؤلف واحلقوق اÅاورة واملK ملكمم
يدة للغاية ية ووضوح عىل املفاهمي بطريقة  يه وقال إن ا3راسة أضفت  تاذة دوسو مفالعام اليت أجرهتا األ بن ي ثل مع . لسـ ملمواتفق ا

يدة اليت وردت  يات ا تو يق العديد من األفاكر وا ية  تابعة تK ا3راسة  ملفا3ول األعضاء اليت اقرتحت رضورة  حتق صم ل فهيا بغ
تابعة عىل الفور بداية يف تK ا ملوأعرب عن أمU يف ا يه برضورة احلفاظ عىل عدم . ل تاذة دوسو يات األ تو ثل  يوأقر ا سـ ص ب لملم

نص علهيا  تحايل اليت  نع ا نظر يف أحاكم  ية برضورة إعادة ا تو نافس يف املK العام، واتفق مع ا ثارية وعدم ا تا ل ل ص ل ت مت لئ سـ
شأن حق املؤل بو  بمعاهديت الو ية عىل املK العامي نولو يذ تدابري امحلاية ا ها ذ� لعدم توافر أساس قانوين  جف وتعد تك نف ليل . لت

نفات، فعالوة عىل  تني من امحلاية عىل ا تدابري قد أضافت  ثل يف أن هذه ا يه  تاذة دوسو ملصوالفكرة كام أوردهتا األ ل مت ي طبقسـ ت ل
ية، و نولو تدابري امحلاية ا جحق املؤلف أضافت تK ا لتك بو لعام ل يبة ملعاهديت الو  فقد أضافت حامية تدابري امحلاية 1996لنسـ

ية ذاهتا نولو جا سامح للمK العام لوجود مع عدم . لتك نظام حق املؤلف  ية  ية األ تعارض مع ا لوقد بدا أن هذا األمر  ل صل ن لي
يه تدخل  فا رسي عىل . ل ية اليت  نولو يود ا ية ا ثل بعد ذ� إىل  تمث أشار ا جل تك لق قض األعامل يف املK العام مبوجب وجود ملم

ية وجزء  تا� بل إهنا  ست نظرية  شلكة  رشها، وارتأى أن ا ية مبوجب حق املؤلف يف األعامل اليت يعاد  حقيقنارص  ب ي مل محم لع ن ُ
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تحايل ها من خالل أحاكم ماكحفة ا ناع عن  توى، ومن الرضوري � ناعة ا تادة يف  لمن املامرسات ا ت حمل ص شجيعملع وقال . تم
يةملا ئة الر نف يف املK العام يف ا تخدام ا يان ا ثري من األ يدت يف ا مقثل أن املامرسة  ب ملص سـ يم ح لك يده . لق ثل عن تأ يوأعرب ا ملم

ية برن يلوS دون خصخصة ما آل إىل املK العام يف  قإلقرار أعضاء اتفا ب�ان األخرى وا ية املK العام وفق تعريف ا حلبو ل ضع
ثل عن . أماكن أخرى ثارية ملموأعرب ا تعادة � نع ا ها  تقاده برضورة الوسائل القانوية اليت ال بد من تأ ئا تس سـ مل ن سـع يس

ية نولو جنفات اليت آلت إىل املK العام إما عن طريق مد رشوط حق املؤلف أو من خالل تدابري امحلاية ا لتك مث . للمص
تقاده أنه يف مقدور ا3ول األعضاء حامية املK العام عىل ثل عن ا عأعرب ا توى الوطين بل وجشع ا3ول األعضاء عىل ملم ملسـ ا

نفات املK العام يد دون رضورة تدفق املعلومات من خالل  بين القواعد واملعاير اليت  ناع عن  مص� تقت ت ثل . م ملموأخريا أقر ا
تعلق عىل وجه اخل  ôاورة فÅية حبق املؤلف واحلقوق ا نة ا3امئة ا يبرضورة دمج ا3راسة يف معل ا ن صوص حللول ملعللج

تحدUت اليت تواجه حق املؤلف يف الوقت  بات من أمه ا ترب من و¾ة نظر ا مية اليت  تحديد األعامل ا نة  لا ت تع ملكل ليت ملمك
نفات إىل شلك رمقي بات عىل حتويل ا ملصاحلارض، وذ� مع إقدام ا  . ملكت

يقاته و .112 بات حلق املؤلف عىل  ثل رابطة ا شكر إىل  تعلوتقدم الريس  ت مم ملكل يدة قائال بأن ئ ملفأثىن عىل املداخالت ا
يات تو تابعة ا تعلق   ôند ف يع القضاU واجلوانب اليت أثريت وخصوصا �قرتاح املقدم من وفد ا صاألمانة قد دونت  ل مب ي ه . لمج

ند  يقات من جانب الوفود فô خيص اقرتاح وفد ا هوبذ� دعا الريس إىل أي  لتعل  .  إن وجدت–ئ

متس وفد الوالUت  .113 ناسب ألنه يرى أن لوا شلك  نظر يف �قرتاح  ية إ�حة املزيد من الوقت  تحدة األمر ما بيك لل مل
بعض اآلخر يات موضع اه
م يف حني حتفظ عىل ا تو بعض من ا لا ص ل تضحة يف . ل ية غري  تا ته بأن اخلطوة ا تمت الوفد  موا لخ ل لكم

نه بعد  . هذ

باس جتاه حفوى اقرتاح  .114 شعوره ال يا  تذر وفد أسرتا توا ل ل تحديدلع ند  لوفد ا أهو اقرتاح بإجراء دراسة أخرى ملزيد : له
ية الفكرية ية وا نة ا ية  تا ناء ا3ورة ا نقاش حوها أ تK الويقة للمزيد من ا تفاظ  تعلق ال يل، أم أنه  تح مللكمن ا ل ح منم للج ل ل ث ل ث ب ل  . لتل

يات وا3راسة إىل ا3 .115 تو يث اقرتح أن توضع ا ند إيضاحا القرتاحه  صوعرض وفد ا ل حب ية له نة ا ية من  تا منورة ا جل ل لتل
نقاش املفصل حوها ية الفكرية للمزيد من ا لوا يط . لمللك ساعد ا3ول األعضاء واألمانة عىل  سلكام ذكر أنه رأى أن ذ� قد  تي

يذها  تكون مطلوبة  ترصفات احملددة اليت تفيض إلهيا واليت  بة  ناها  يات و تو ية من ا لتنفالضوء عىل لك تو سـل لل سـ مع ص ل نص
متعن يف . كون ا3ول األعضاء عىل عمل مبا جيب علهيم أن يقروه ومىتحبيث ت نظر وا تصار هذه جمرد فرصة للمزيد من ا ل ل خ

يات تو صتK ا يع. ل توافق ا3ول األعضاء علهيا واتفاق ا يات إال  تو نفذ أي من تK ا بع لن  مجلو ب ص ل ت وðا كرر الوفد أن . ُلط
يات تو مترار نقاش ا ثل يف ا ص�قرتاح  ل نارص سـمت يه فô خيص ا نقاش حول ما اتفق  تابعة ا يث يمت نوع من أنواع  لع  عل ل محب

ية اليت تكونت مهنا ا3راسة  . سـاألسا

يد عىل العديد من  .116 تأ مترار اعرتاضه  يد أنه أرص عىل ا نقاش  مترار ا ته عىل ا تحدة موا كوذكر وفد الوالUت ا ل ب ل سـمل سـ فق
يد بأنه غري ياق  يات، وأنه يف هذا ا تو يفا سـ ص يات إىل املزيد من لل تو تطوير تK ا يص األمانة وقهتا  تأكد جبدوى  ص  ل ل ختص م

يذ نود القاب;  للتنفا  . لب

نوب  .117 تني الواردتني يف صفحة أجوذكر وفد  تو يا أنه اقرتح يف مداخالته الرتكزي عىل ا يفر صل  وبذ� فقد كرر 72 و71يق
ند  . لهدمعه لالقرتاح املقدم من وفد ا

يان  .118 لبوأيد وفد سورسا ا نظر يف ي يص املزيد من الوقت  ية خبصوص  تحدة األمر للاðي أدىل به وفد الوالUت ا ختص يكمل
يا نة . ملاملوضوع  با توي الويقة علهيا وأن العديد من الوفود أبدت آراء  يات  تو ية فأفاد بأن ا يأما عن املرح; احلا ت ث حت ص ل مل

بب إصدار ويقة أخرى تصد. بشأهنا هم  ثو�ð قال الوفد إنه ال  س 3ول األعضاء يف ا3ورة ساعدة املرها األمانة العامة يف
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ية الفكرية وال يوافق علهيا ية وا نة ا ية  تا مللكا من للج ل ية . لتل نة ا ية  تا شة تK الو�ئق يف ا3ورة ا نا نه وافق عىل  منو للج ل ل لتق م لك
تكامل م تصدار األمانة ويقة جديدة ال ية الفكرية وأرص عىل أنه ال يرى جدوى من ا سـوا ث سـ نةمللك تاح لفعل أمام ا للجا هو   . م

يات وأن األمر يرجع إىل ا3ول األعضاء الختاذ  .119 يات سوى تو تو ست ا نقطة  ند هذه ا صوذكر وفد فزنويال أنه  ص ل ي ل لع
يق يقه مهنا من عدمه وطريقة ا شأن ما ميكن  بقرار  ب تطب ناك . لتط بدو أن  ند  يان وفد ا هم الوفد   Qسـ هو ي ه ب لح ية 14ف ص تو

يلتسـتحق املزيد من  تح لا تعلقة بدراسة أجرهتا . ل رشة اكم; ولكهنا  يات األربعة  تو ست اعرتاض الوفد عىل ا موالفكرة  ع صل ل ي
مية ا3راسة ها  بقبرية لصاحل ا3ول األعضاء اليت أقرت  يع ياق يرى وضوح . مجخ ية هذا ا لسـوهكذا أضاف الوفد أنه عىل  خلف

ناء انعقاد ا3ورة ا ند، وأنه أ لووجاهة اقرتاح وفد ا ث ناء له يكون من املمكن بل ومن ا ية الفكرية  ية وا نة ا ية  بتا سـ من للج لل مللك لت
يات اليت سوف  تو يمت جتاهU، وحتديد ا يق، ويان ما  يث ا با من  نا بدو مهنا  يات وعزل ما  تو شة ا صنا ل ب ب سـ ي ص ل سق ح م لتطم

يق  بل ا بتاج إىل تعديالت  لتطحت ضعت ا3راسة إىل  وذ� بعد أن تكون ا3ول الوفود لك يف عامصة بالده قد أخ–ق
يل تح لا ته. ل يده لوضوحه ووجا تكرار دمعه لالقرتاح وتأ ته  تمت الوفد  هوا ك ب لكم  . خ

يات .120 تو مية �سزتادة من إيضاح ا صورأى وفد الربازيل أنه يدرك  ل تحدة . ق هم الوفد من مداخليت وفد الوالUت ا ملوقد  ف
نقاط اليت وردت لووفد سورسا أهنام معرتضان عىل عدد حمدود من ا يات، وحتديدا تK اليت أشارت إىل مراجعة ي تو ص يف ا ل

بو لعام  تحدة ذكر اه
مه . 1996يمعاهديت الو شلكة مع الوفود األخرى، وأن وفد الوالUت ا ملوأضاف أنه شعر بعدم وجود  م
يات تو صثالث من تK ا ل يض من. ب يد ل�ول األعضاء احلصول عىل رشح  بني للوفد أنه من ا تاما  تفðا و ملف مسـخ  األمانة ت

ناك اعرتاض من جانب الوفود علهيا، وذ� حىت  توافق حوها، أو اليت مل يكن  يات اليت القت قدرا من ا تو هشأن تK ا ل ص ل لب
ها تعامل  شأن طريقة ا نة من اختاذ قرار هنايئ  معمتكن ا ل ب للج  . ت

ش .121 نا نقاش حول هذه الويقة واقرتح  تمت ا شكر إىل وفد الربازيل وا قوتقدم الريس  ث ل مل خ ناء ئ تصار أ  Sسأ ثة ا خمل
ها الحقا سأS يف  تابع بعدئذ ا نة سوف  بدأ، وأن ا ية إن اتفق الوفود عىل ا سات غري الر معلا مل ت للج مل مس ئوأضاف الريس أنه . جلل

نقاط اليت أثريت نارص وا يع ا ثري من اه
م الوفود وأعرب عن أمU بإعالم املؤلفة  لرأى أن تK الويقة أ�رت ا لع جبم  . لكث

نظ  CDIP/4/7ثر يف الويقة لا

تصديق  .122 يحه وا يع الوفود لرت ياب الريس اðي انهتز الفرصة وأعرب عن شكره  سة Wئب الريس  لترأس ا شـ مجل لغ ئجلل ئ
نة ية الفكرية بأفضل صورة  ية وا نة ا ته يف ترأس  تعداده ور نة ا نصب وأكد  هذا ا يحه  ممكعىل تر مللك منل جل ب سـ للج مل لتشـ مث دعا . غ

تقدمي الويقة ثاألمانة  ية الفكرية وجهرة األدمغةCDIP/7/4 ل  . مللك عن ا

ية و .123 تو ناء عىل ا ية الفكرية وجهرة األدمغة  نة بعرض ورقة نقاش حول موضوع ا صذكرت األمانة العامة ا ل ب مللكللج  من 39ّ
شات  نا ناء عىل تK ا ية الفكرية اليت قررت  ية وا نة ا ناء ا3ورة األخرية  ية أ قجدول أعامل ا مل ب من للج ث مللكمن ت لت ثإعداد ويقة ل

ية . مرشوع تو صوأفادت األمانة أن ا ها 39ل تصا ها جزء من مصمي ا بو إىل إجراء دراسات عن جهرة األدمغة بو ص دعت الو خ صف ي
نة فهيا نظر ا ية الفكرية، أعدت األمانة ويقة مفاهمي  ية وا نة ا ناء ا3ورة األخرية  شات دارت أ نا يجة  للجو ل ث من للج ث ق مل مللكن وقد . لتت

يةثأقرت الويقة أ بريا أمام ا  Uشلك حتد منن جهرة العامل املؤهلني إىل اخلارج من املمكن أن  ك ثكام ذكرت الويقة أن العالقة . لتت
هومة لقدر الاكيف ست  ية الفكرية وأي نوع من أنواع جهرة العامل املؤهلني  مفاحملددة بني ا ثوتج عن هذه الويقة . ليمللك ن

ناء ا تعمقة اليت دارت أ شات ا نا ثوا مل ق هاممل بدآن اسرتشادUن وفô ييل و شأ  ية الفكرية  ية وا نة ا سابقة  صف3ورة ا م نمللك من للج : لتل
هم ال بد وأن يكون جزء من مصمي Êمهتا، أي أن يربط "1" بل حول هذا املوضوع ا بو يف ا يه الو ت أي معل تقدم  ي ملعل ملسـتق

ية الفكرية، و ئات"2"مللكبقضاU ا نظامت وا تعاون مع ا ترب ا ي  مل ل رشوع إجراء أسايسلهيع مل ا3وية األخرى من خالل هذا ا . ل
ية الل
سات الوفود وهام يني  رشوع عىل مكونني أسا توى اقرتاح ا بوðا ا تلسـ مل سعى إىل "1": ح رشوع حبث  ي إجناز  م

هجرة وحركة سح جغرايف  ية إجراء  ته يف و�ئق الرباءات  ية اhرتع وماكن إقا تغالل املعلومات اخلاصة  لا مم بغ سـ  العامل جبنسـ
هجرة األدمغة ثلني  تربون  لاملؤهلني اðين  مم بين عىل أساس معلومات و�ئق . يع ساعد إجراء رمس اخلارطة ذ� ا ملوسوف  ي
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بعه من خالل و�ئق  تكرين، إىل احلد اðي ميكن  هجرة وحركة ا تدفقات ا ية جزية  تالرباءة عىل توفري صورة جغرا ل تف ب ل ملئ
ثلت إحدى األفاكر . الرباءات يةملامتو تحدة للرباءات ئبد تب الوالUت ا ياWت  ثل قواعد  ياWت  تخدام قواعد ا مل يف ا ب ب مكسـ م ل

هجرة بع تدفقات ا لوالعالمات  نة. لتت ثالث من ا رشوع يف الربع ا يني مدير  بدء يف تK ا3راسة عقب  سـوميكن ا ل تع لل  "2". للم
يقع بني يدي ا3ول األعضاء اليت سوف تعمل عىل ع ثاين  فأما املكون ا ية ل ميقد حلقة معل خلرباء من األوساط األاكد

تدفقات  هجرة وا ية الفكرية وا شأن ا بحث  ياسات هبدف وضع جدول معل  ناع ا بة و نا نظامت ا3وية ا لوا ب لل سـ ص سـ مل ل لمل مللك ل
ية املربطة هبام تاملعر توقع أن يكون . ف رشوع، ومن ا يني مدير ا تارخي املزمع لعقد حلقة العمل هذه إىل  ملويرتكز ا تع يف الربع ملل

نة  ثالث من  سـا بدأي2012ل شلك  م  تعداد . ب نقطة األوىل لال تارخي بإصدار ا3راسة املذكورة خبصوص ا سمح ا سـوسوف  ل ل ي
ناء حلقة العمل املقرتحة شـهتا أ نا ثمع طلب إجراء بضع أحباث ال بد من  ق نظامت . م يق مع ا يا  تا اك يح و ملوسوف  سـ للتني ف ق ت


ية . علا3وية األخرى لضامن حضورها �ج نة  يان الشرتاطات اليت وضعهتا ا ندين  بغوأفادت األمانة بأن هذين ا للج يفب ل
يق عىل . بناء جدول أعامل حبيث يف ذ� اÅال مع رفع الوعي هبذا املوضوع متت األمانة لكمهتا بدعوة الوفود إىل ا لتعلمث ا خت

شأن اجلداول الز ست احلصول عىل املزيد من اإليضاحات  بالويقة وا مت رشوعلث يذ ذ� ا تلكفة املطلوبة  ملية وا ت نفم ل ل  . ن

شكر هنغارUوحتدث وفد  .124 رشين األعضاء به إىل األمانة  بعة وا يابة عن �حتاد األورويب وتقدمت ا3ول ا ل  سـ لعن ل
رشوع  ية الفكرية وجهرة األدمغةملإلعدادها اقرتاح ا مللكشأن ا ي. ب ة الفكرية مللكواقرتح الوفد رضورة حتديد ما يقمي رابطة بني ا

بل اإلقدام عىل أي معل كام اقرتح الوفد رضورة اختاذ خطوة أوىل حنو . قوجهرة األدمغة بوصفه دالS عىل تK العالقة، وذ� 
رشوع القامئ تعلق   ôشاط، وذ� ف تاحة يف اÅاالت احملددة  تحديد املعلومات ا يدية  مليذ دراسة  لل مت يت ن مل ل ه شاريع نف م وأي 

تخذ شأن تKور. تأخرى قد  نظامت دوية أخرى أو نتتب املوضوعات قد بأى الوفد أنه من املمكن جدا أن يكون العمل  له  م
ية عامة حول العامل سات  ثمؤ يكون من األفضل. حبس تحصل عىل املعلومات  سـوذكر أنه  رشوع عقب ا تقدم قرتاح  لا للمل

بق بدال من ازدواجه ناء العمل عىل ما  سـلضامن  رس عىل . ب نة ضامن دخول أي معل خيص ذ� اÅال متاما سـييألن ذ�  للجا
بو تصاص الو ييف نطاق ا ثيد أن �قرتاح املقدم يف الويقة . خ ياWت الرباءة  CDIP/7/4ب تخدام  يد  توى عىل اقرتاح  با سـ مف ح

يذها الشرتاك مع إ يدية لألعامل اليت ميكن  تنفمكصدر للمعلومات عن جهرة العلامء واقرتاح 3راسة ا همت جراء رمس خارطة ل
شاطني املقرتحني يف . الرباءات بة لألمانة العمل عىل الفصل بني تلكفيت ا يد  يكون من ا نوعىل هذا  سـ لسـ لن ملف

هجرة العلامء وعقد حلقة معل اخلرباء،  CDIP/7/4ثالويقة سح جغرايف  لأال وهام إجراء  تداء بإجراء . م بوأضاف الوفد أنه ال
نة عىل فرصة تحصل ا بحث  للجا سـ نظر ل بل ا تا¾ا  ل مراجعة ا قت ن سب من يفسـ ية األ تا ن عقد حلقة معل اخلرباء اخلطوة ا ل ل

 . عدمه

رشوع  .125 ها اقرتاح ا شكر لألمانة عىل عر ية وتقدم  يابة عن وفد جدول أعامل ا ملوناول وفد الربازيل اللكمة  ض ل من ن لتت
ته ا3ول األعضاء يف ا3 ية الفكرية وجهرة األدمغة اðي ا سـشأن ا لمتب ية الفكرية عقب مللك ية وا نة ا سابقة  مللكورة ا من للج لتل

ية  تو شاهتا  صنا لل ق ية39م شاطني املقرتحني وهام. لتمن من جدول أعامل ا رشوع ودمع دعام اكمال ا لنورحب الوفد  : مل
تاحة يف و�ئق الرباءات وذ� إلجر "1" ته ا ية اhرتع وحمل إقا تغالل املعلومات اخلاصة  ملرشوع حبيث ال سـ مسـ جبن سح م ماء 

هجرة العلامء،  ياسات "2"لجغرايف  ناع ا بة و نا نظامت ا3وية ا ية وا سـ وعقد حلقة معل للخرباء من األوساط األاكد ص سـ مل ل مل لمي
ية املربطة هبام تدفقات املعر هجرة وا ية الفكرية وا شأن ا بحث  تهبدف وضع جدول معل  ل ب فلل ل وأعرب الوفد عن رسوره . مللك

بحيث وجدول ا رشوع ا لسلمي ا ملت نظر فهيال نة  بحيث املقرتح إىل ا للألعامل ا للج تقاده أن العالقة بني . ل عوأعرب الوفد عن ا
بحث يهتا وجدارهتا  شلك اكمل بعد ذ� مع أ هم  هجرة وجهرة األدمغة اليت مل  ية الفكرية وا لا مه ب تف ل وأعرب الوفد عن أمU . ُمللك

ثرية لاله
م م ب�ان مليف إلقاء الضوء عىل بعض من هذه الصالت ا ساعدة ا بحيث املقرتح وحلقة العمل و رشوع ا لن خالل ا م ل مل
توصل إىل تدابري  ساعدهتا عىل ا بقاء عىل القوى العام; املؤه;، بل ورمبا  يب أفضل لال توصل إىل أسا ية عىل ا نا لا م س ل ل تل م

تقطاب األدمغة حنوها تقدم حنو ا سـلعكس جهرة األدمغة بل وا تصة يف األ. ل هات ا شاركة ا hإن  نظمة جلم ثل ا تحدة  ملمم ا ممل
ية  تجارة وا تحدة حول ا نظمة العمل ا3وية ومؤمتر األمم ا هجرة، و منا3وية  ل مل ل لتل م هم من دون شك يف إىل غري ذ�،لل تس سوف 

هجرة، كام اكن طريقة  تدفق ا ية الفكرية  متر اðي يركز عىل بعد ا لرمس اخلطوط العريضة جلدول أعامل األحباث ا لمللك ملسـ
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ت بة  لنا سـ بحث لفعلم رشوع معيل . للقدم تK املوضوعات اليت خضعت  ياغة  ئة األمانة عىل  ته  تمت الوفد  موا ص ن بهتلكم خ
يه يف هذه ا3ورة دون أي تأخري يدة وأعرب عن تطلعه إىل   Uبين عىل نوا نو ج  . تبم

نوب  .126 ب�ان األفرأجوحتدث وفد  يابة عن مجموعة ا ليا  ن رشوع املعين يق ية، ورحب  مللفر كية الفكرية وجهرة األدمغة مليق
شكر إىل األمانة عىل ¾ودها يف إعداد هذه الويقة ثوتقدم  ها أث. ل ية جهرة األدمغة  لوالحظ الوفد أن  ية قض لتمنر خطري عىل ا

هم وÊاراهتم يف ماكن يف القارة األ يق معار هرة واملوهوبني القارة  ثهيا وعلامهئا ا ية إذ يغادر العديد من  ففر مل ح آخر لتطبيق
تلفة باب  خمأل ية الفكرية واليت جيب أن . سـ بح مالكة حلقوق ا سات اليت يعملون 3هيا واليت عادة ما  تايل فإن املؤ مللكو تص س ل

تùر يف تطوير هؤالء تحص; من � شاف الفائدة ا ية مل تكن قادرة عىل ا يدة األسا ستكون ا ملتف ت كسـ مادU من خالل ، ملسـ
تأىت من خالل  يف قد  تو تفرص  ظ سـهتان به يف املايض وأن املوضوع املطروح . معلهملل ُوقد اتضح أن أثر هذه الظاهرة اكن  ي

ية ية الفكرية وا هم وخصوصا يف جمال ا يمي أو ا مننقاش مل يلق القدر الاكيف من ا لتلل مللك لف بو . لتق متس الوفد من الو يوعىل هذا ا ل
ية  تو يذ ا ساعدة من خالل  صا ل ية يف39تنفمل تقطاب لألدمغةلتمن من جدول أعامل ا مث . سـ حتويل جهرة األدمغة القامئة إىل ا

رشوعني املقرتحني أال وهام شطة ا تعلق بأ  ôملأعرب الوفد عن و¾ة نظره ف ن سخري املعلومات " 1": ي ترشوع حبث يريم إىل  م
سح جغرايف  ية اhرتعني وماكن إقامهتم من أجل إجراء  تعلقة  لالواردة يف و�ئق الرباءات وا م سـ  عقد "2"هجرة العلامء، وجبنمل

بحث  ياسات هبدف وضع جدول معل  ناع ا بة و نا نظامت ا3وية ا ية وا للحلقة معل خلرباء من األوساط األاكد سـ ص سـ مل ل مل لمي
ية املربطة هبام تدفقات املعر هجرة وا ية الفكرية وا تشأن ا ل فب ل ب�ان األو. مللك شطة هذين لأضاف الوفد أن مجموعة ا ترب أ ية  نفر تع يق

رشوعني ية ملا تو يذ ا ص جمرد نقطة بداية  ل تقطاب 39لتنف يس بإماكهنا حتويل جهرة األدمغة إىل ا شطة يف حد ذاهتا  سـ، ألن األ لن
شلك �م تذاهبم إىل . بلألدمغة  ثني وا با تفاظ  � Sسأ تصدى إىل  شطة سوف  تضح بعد إن اكنت تK األ جومل  ح لح م ت ن ي

تفادة ا تعامل مع طريقة ا لب�اهنم، أو إذا اكنت  سـ بار أن العديد من تس تخصصني مهنا أخذا يف � تب�ان املرس; من جهرة ا عمل
رشاكت يف اخلارج سام األحباث يف اجلامعات وا لاألفارقة اكنوا يعملون يف أ تاكرات هؤالء اكنت عادة حتصل . ق بوذكر الوفد أن ا

سات س. سعىل براءات من تK املؤ يذ هذه املؤ سولكن األفضل من و¾ة نظر الوفد  سـهتدفةتنف شطة  ية أ مات ا ن وميكن . لبحث
تاكر احملدود يف القارة ية الهنوض إلبداع و� بة إجراء أحباث  نا ساهتم مدعومني ملواد واملعدات ا ثني ومؤ ببا بغ سـ مل س وقد . حلل

سفر إىل اخل ية الفكرية إىل ا سات ا نفاذ إىل مؤ تقرون إىل اإلماكWت وا لاضطر العديد من اhرتعني اðين  س مللكل ارج محلاية يف
مترار يف إجراء أحبا»م ية � ية الفكرية  سـحقوق ا بغ يكون . مللك شأن  بو يف هذا ا شطة الو تقاده بأن أ سـوأعرب الوفد عن ا ل ي ن ع

ية تقطاب األدمغة وا منها أثر واحض عىل ا لتسـ يذ . ل شطة إىل  ئة من األ نة يف إضافة هذه ا متس الوفد نظر ا نفوعىل ذ� ا تلف ن للج ل
ية  تو صا ته يف و�ئق وفô. 39ل ية اhرتع وحمل إقا تعلقة  تغالل املعلومات ا سعى إىل ا ية اليت  تعلق ألشطة ا م  سـ مل سـ ت ث ن ني جببح ل

يذها ثرية لاله
م وðا دمع  هجرة العلامء، وجد الوفد الفكرة  ية رمس خارطة  نفالرباءة  م تل بيد أنه أعرب عن ختوفه من أن . بغ
رش تخداÊا يف إجراء ا ية املزمع ا ملا سـ ياهتمملهنج ثني األفارقة  با توقعة، إذ غري العديد من ا تاجئ ا مثر ا سـوع رمبا ال  ل مل نن جل ح وعىل . تُ

يات  ياهتم أو اðين حيملون  ثني اðين غريوا  با يكون من املمكن حتديد أوئك ا يف  ساءل الوفد  سـهذا  سـ ل ل سـ ك نت جن ج ح
ساؤل عىل شا رشوع بو�ئق الرباءة ا يد نطاق ا ثل أ�ر  تمزدوجة؟ و ي لمل مل هذا : لكةتق تخدم  ياWت سوف  لأي قواعد  سـ ُب ت

بو؟ وأي الفرتات سوف  ترصة عىل الو ب� معني أم أهنا سوف تكون  ياWت حمدودة  تكون قواعد ا يالغرض؟ وهل  ب ب مقسـ ل
بار؟  سأS الرباءات العالقة عتتؤخذ يف � تعامل مع  مويف ميكن ا ل تاكرات عىل أن يوضعك بار أن بعض � ب يف � عت

سأS؟و�خرتاعات مل هذه ا تصدي  يف ميكن ا يدة،  ية لرباءة ولكهنا اكنت ذات مصادر  مل تكن  ل لمحم فك وأضاف الوفد  مف
ترص عىل الرباءات ولكن حق املؤلف واحلقوق اÅاورة ال بد من أخذها يف  رشوع جيب أال  تقاده بأن ا يقمعر عن ا مل ع

بار نقاط اليت بيد أنه ذكر أنه عىل وعي بأن هذه يه جمرد املرح;. عت� تفكري يف ا متس ا رشوع، و�ð ا ل األوىل من ا ل ل مل
ته . أثريت رشوع، أفاد الوفد بأنه يرحب حبلقة العمل وأعرب عن  ثاين  شاط ا بل وفô خيص ا بة إىل ا ثقأما  للمتق ل لسـ ن ملسـ نل

نة ها عىل ا يذ وعر يات قاب;  تو تخذ من بني أهدافه اخلروج  يه أن  رشوع  للجبأن ا ص ب ي ضعل تنف  . للمل

ية الفكرية وجهرة األدمغةو .127 يا عن شكره لألمانة عىل الويقة اخلاصة  با مللكأعرب وفد إ ث ن يان وفد . سـ لبوعرب عن دمعه 
Uية إجراء دراسة هنغار رشين وأضاف أنه يرى أ بعة وا يابة عن �حتاد األورويب ودو� األعضاء ا مه اðي حتدث  سـ لعن ل
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ثيدية عىل غرار تK املوصوفة يف الويقة ثني والعلامء ومقر إقامهتم CDIP/7/4 مته با ية ا حتعلق  ل سـ ويف هذا الصدد ذكر . جبنت
يود عىل ا3راسة كام أشار عدد من الوفود لفعل، عالوة عىل رضورة إجراء تقيص عن العلامء كام أوحض  لقالوفد العديد من ا

سم اخلامس من  ب. ث الويقةمرشوعلقا سابق ألوانه  توقال الوفد إنه قد يكون من ا ثل حلقة معل خلرباء من ل شطة أخرى  مين أ ن
تاحة بعد سابقة غري  نظامت ا3وية طاملا اكنت املعلومات الواردة من ا3راسات ا ما ل ل يمي مدى . مل تقواقرتح الوفد رضورة 

نامجة لفعل عن جهرة األدمغة تحديد األرضار ا ية  نا ب�ان ا تعددة اليت نفذهتا ا لا3راسات ا ل ل ل يام ص. ممل ; بني قوأشار إىل 
ية مترار يف رفع الوعي هبذه ا ية الفكرية وجهرة األدمغة واقرتح � لقضا سـ يد . مللك ته يف تأ كعالوة عىل ذ� أعرب الوفد عن ر غب

نظر فهيا تلفة اليت جرى ا شطة ا ية عىل أساس األ لسـمي املزيا h ن ن هم أفضل . تق توصل إىل  فوهبذه الطريقة ميكن ل�ول األعضاء ا ل
شطة ا  . hتلفةنملكوWت األ

ياسات يف  .128 ناع ا ساعد  سح اجلغرايف الاكمل ألماكن العلامء أمر رضوري إذ  يل أو ا يا أن ا سـوذكر وفد كولو ص ي مل ث لب سمت لم
ب�ان ياغة . لالعديد من ا ند  يقة ال بد من أخذها  صولكن الوفد ذكر أن عددا من الوفود األخرى قدمت لفعل معلومات د ع ق
رشوع ملثل هذا ا با عنييف م متكن من . رعت � يع املعلومات حىت  متس الوفد من األمانة اإلحاطة علام  شأن ا تويف هذا ا جبمل ل

رشوع بصورة أفضل مليذ ا  . نفت

بدأ  .129 ية الفكرية وجهرة األدمغة سوف  رشوع اخلاص  تقاده بأن ا ية عن ا تحدة األمر يوأعرب وفد الوالUت ا ع مللكمل مليك
ية  هامللكيف حتديد املعلومات اخلاصة بقضاU ا بري وهو جهرة األدمغة و تحدي ا تص;  مجعالفكرية ا لك ل وكام ذكر يف ا3ورة . مل

شديد القرتاح حلقة معل اخلرباء اليت سوف شلك أساس  يده ا ية الفكرية أعرب الوفد عن تأ ية وا نة ا سابقة  تا ل ي من للج مللكل لت
ية يات إمنا ية وتو شطة  تكون من أ نة ا رشوع ا ئتابعة  ص ث ن مل حبللج م بو ويرى الوفد. م بة لوالية الو ثل  ي أن هذا الهنج هو األ لنسـ م

ية  تو صفô خيص ا ها39ل يات وفقا  تو ل اليت وصفت إجراء دراسات عن جهرة األدمغة واخلروج  ص رشوع . ب بة إىل ا ملأما  لنسـ
بات الرباء ياWت  هجرة من خالل  ية الفكرية وا بارشة بني ا بحيث فعىل الرمغ من صعوبة إقامة عالقة  طلا ب لل مللك تاحة وفقا م ملة ا

هجرة  تعلق بأمناط ا يدة  ية  بحيث بإماكنه توفري معلومات أسا رشوع ا شأن الرباءات، رأى الوفد أن ا تعاون  لملعاهدة ا تمف سـ ل ب ملل
بو من خالل . تصب يف معل حلقة معل اخلرباء توافرة لفعل 3ى الو يومبا أن املعلومات  ية ملعاهدة م ياWت اإلحصا ئقاعدة ا لب

شأن  تعاون  با بحيثل رشوع ا ية إذا أمكن، فلن ميكن للوفد دمع اقرتاح ا ياWت الرباءات الو لالرباءات وقواعد  ن ملب كام وافق . ط
نظامت ا3وية  الوفد عىل رضورة بو مع ا لتضافر معل الو مل تعلقةي هجرة ملا نظمة ا3وية  نظمة العمل ا3وية وا يهنا  لل ومن  م لب مل ل

تعاون  نك ا3ويل، ال سـô وأن هذا ا لوا ية أن من شأنه لب تو يذ ا يق  صساعد عىل  ل نفي  . 40تحتق

ية الفكرية وجهرة  .130 رشوع اخلاص لعالقة بني ا ياغهتا اقرتاح ا شكر إىل األمانة عىل  تان  مللكوتقدم وفد  مل ص ل كسـ
بحيث وحلقة معل اخلرباء. األدمغة رشوع ا رشوع وهام ا رشوع وقال إنه يدمع مكوين ا لورحب الوفد  مل مل فد أنه وأضاف الو. مل

رشوع  ملتفق مع ما ورد يف اقرتاح ا ي; عن هذا ي ية ا بو، وبعض ا3راسات األاكد لقلبعدم توافر أي حبث جترييب يف الو مي ي
ية الفكرية. املوضوع ية وا نة ا رشوع وحلقة العمل عىل  تاجئ ا يقدر عرض  مللكوذكر الوفد أنه  من جل ن لتسـ وأفاد الوفد أن واحدا . مل

تابعة ا شطة ا ملنطقمن أ مل ناء ن شة تK القضاU أ نا سح جغرايف للعلامء اðي جرى حتديدمه وجبانب ذ�  يكون إجراء  ثية  ق م مسـ
ية الفكرية ية وا نة ا ية  تا مللكانعقاد ا3ورة ا من للج ل ناء هذه . لتل رشوع أ بين ا ثمث حث الوفد ا3ول األعضاء بعد ذ� عىل  مل ت

 . ا3ورة

شكر إىل األمانة العامة ع .131 يك  لوتقدم وفد ا يجة اإلجراء حىت ملكسـ تظر  رشوع وذكر أنه سوف  ها ويقة ا تىل تقد ن نمي ي ملث
هد تقدما يف جمال جهرة األدمغة توحض من األمانة عهنام . يشميكن أن  تلفة فقد ا رشوع وأهدافه ا نوان ا بة إىل  سـأما  h ع ملسـ لن

سم  ية 1لقمع اإلشارة إىل أن ا تو ص من الويقة أشار إىل ا ل سخة ا،  فقط39ث ية لنولكن يف ا تو يفت ا صملراجعة أ ل  . 40ض

يان .132 يا والربازيل عىل  نوب إفر بوشكر وفد اجلزائر الريس وأعرب عن دمعه لوفدي  يق ج ب�ان ئ يابة عن مجموعة ا لهيام  ن
يةألا ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنفر شكر إىل األمانة إلعدادها الويقة . يق ثكام تقدم الوفد  ية CDIP/7/4ل مللك اخلاصة 
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رشوع أشار إىل أن جهرة العامل املؤهلني إىل بعض أجزاء من العامل اكنت . رة األدمغةالفكرية وجه ملوأفاد الوفد بأن وصف ا
ناطق ية الفكرية يف تK ا ية من امحلاية  توUت العا ملمدفوعة  ل للملكسـ ية . مل تيد أن الوفد ذكر أنه ارتأى أن هذه و¾ة نظر ذا ب

بوُوال جيب أن تعامل لرضورة عىل أهنا  نقاش ترجع يف األساس إىل عوامل . يموقف الو هجرة حمل ا لوأفاد الوفد أن ا ل
ية 
يق -عاج يث ميكهنا  ية  ب�ان ا هجرة إىل ا تار ا تعلمة عادة ما  نارص ا ية وأن ا نا ب�ان ا تصادية سادت يف ا حتقا ح ل م نق ل خت مل لع ل لغل

ية ال. املزيد من الفرص بع العالقة بني جهرة األدمغة وأنظمة ا مللكو يقة القائ; بأن األخرية تق حلقفكرية كام يه معروفة إىل اآلن يف ا
شأ هرة يف ب� ا يات من عدد من األشخاص ا نقل املعارف واخلربات وا نثلت عامال  ن ملل ملتق سم . لم : ث تقول الويقة1.2لقويف ا

تصاداهتا " تلفة للحد من جهرة األدمغة الضارة  ياسات  قوضعت احلكومات  خم سائر املربطة هباتقأو عىل األقل (سـ تيص ا خل ) ل
تاجئ  يع  نو تقطاب األدمغة"تشج يل حنو "."سـا تالع ا سامههتا يف ا تدابري و متس الوفد املزيد من املعلومات اخلاصة هبذه ا مل ا م قل ل

تقطاب لألدمغة ها إىل ا سـظاهرة جهرة األدمغة مع حتو ية الفكرية وجهرة األدمغة. يل نفذ حول موضوع ا رشوع ا مللكوعىل ا مل  يف مل
ية  تو يذ ا صإطار  ل سـهبا 39تنف تفادة من املعارف اليت  يق � ية من  نا ب�ان ا يب متكني ا ت حتديد طرق وأسا سـ ل ل تكل حتق م

ية نا ب�ان ا تعلمة اليت تعمل يف ا عنارصها ا لص ل مل رشوع وهام إجراء . ع شاطني املقرتحني  للمواكن ذ� هو رأي الوفد يف ا نل
بحث العلمي، هجرة علامء ا سح اجلغرايف  لا نقاشلمل يد ا ل وعقد حلقة معل للخرباء حول املوضوع  سح اجلغرايف . ق مليد أن ا ب

تخصصني يأتون يف األصل  يجة لكون هؤالء ا ته  نحازا  بحيث قد يكون  رشوع ا ية  تا يجة ا ملللعلامء بوصفه ا ن يع ل خل تن م م بت بطل للم
ية ا3وS ا يان  ثري من األ بون بعد ذ� يف ا ية مث  نا ب�ان ا ملضمن ا سـ سـ ل نل جت حيك لك سح . يفةم سم نطاق ا ملعالوة عىل ذ� ا ت

بات للرباءة ويس أوئك اðين يعملون يف جمال  ثني اðين تقدموا  با يق ألنه سوف يركز عىل العلامء ا لاجلغرايف  بطل ل للض ح
ية 
ية وال �ج سا عالعلوم اإل ن بادل و¾. ن ترب الوفد هذه احللقة فرصة رائعة  بة لعقد حلقة معل اخلرباء ا تأما  ع لسـ نظر لن لات ا

شاركني فهيا يات ا نوع  يجة  ملواخلربات فô خيص توافر املعلومات واملعارف، وذ�  ت خلفن بو . لت بة للو يوقال الوفد إهنا فرصة  طي
يوسكو هجرة وا نظمة ا3وية  ثل ا نظامت أخرى  تعاون مع  نللهنوض بدورها يف العمل  ل ل مل للل م نظر تK . م لوناء عىل و¾ة ا ب

ث; شطة ا ملمشلكت األ ية ن تو يذ ا رشوع خطوة أوىل حنو  ص يف ا ل تنف نظر يف . 39مل تاجئ تK األشطة اقرتح الوفد ا لوناء عىل  ن ن ب
ب�ان  ناع القرار يف ا يث ميكن  ياغة خارطة طريق  ندما يمت الوصول إىل مرح;  بل  لجماالت أخرى للعمل يف ا لص حب ص ع ملسـتق

تخصصهيم اðين يعملون يف اخلارج تفادة من  ية � نا ما سـم  . ل

يان وفد  .133 يده  رشوع الواحض وأعرب عن تأ تحدة األمانة عىل اقرتاح ا بوشكر وفد اململكة ا ي لمل يابة هنغارUمل ن اðي قدمه 
يا با يقات اليت ذكرها وفد إ رشين و بعة وا نعن �حتاد األورويب ودو� األعضاء ا سـ تعل للسـ تقاده أن . لعل عوأعرب الوفد عن ا

ها بصورة أفضلجهرة األدمغة ظاهرة Êمة بل وواحدة م ية اليت يرغب العديد يف  هجرة وا همن أعقد العالقات بني ا فل �ð . لتمن
ية ية يف جدول أعامل ا ية األسا تو ناول تK ا رشوع  نظر يف  تاحة  منرحب الوفد لفرصة ا سـ ص ل ي لل لتمل ت وأفاد الوفد أن . م

يود املفروضة ع تاحة عن جهرة العامل املؤهلني وا ياWت ا لقالفجوات يف ا مل ند دراسة جهرة األدمغة لب علهيا شلكت صعوبة خاصة 
رشوع ياWت الرباءات كام هو مقرتح من خالل اقرتاح ا تخدام  تكر  سلوك هنج  ملورحب الوفد  بم سـ ب يح . ب يتففي نظره 

هجرة مع إماكية  تاج معلومات جديدة حول تدفقات ا سح جغرايف للعلامء الفرصة يف إ ياWت الرباءة إلجراء  تخدام  نا ن م ب لسـ
بريم شلك  هم املوضوع  ته يف  كسا ب نظامت ا3وية األخرى اليت . فمه بة  يد للغاية  يكون من ا لوأضاف الوفد أنه  للم سـ لنسـ ملف

رشوع ند يف ا هو يدمع لاكمل ذ� ا هجرة وجهرة األدمغة، وðا  ملتK خربة يف جمال قضاU ا ب لمت ف بيد أن الوفد رأى أنه كام . ل
يجة  رشوع تظل ا نتذكرت ويقة ا لث ياWت إما غري مل تحص; من العمل يف هذه املرح; غري واحضة مع اhاطرة بأن تكون ا با لمل

نحازة ية من . ماكم; أو  يجة إجيا رشوع تفرتض  ها جزء من ا بوعىل ذ� بدا أن املوافقة عىل عقد حلقة معل للخرباء بو تن ملصف
تأكد بعد بحيث، وهو األمر اðي مل  يوراء اإلجراء ا نة وأضاف الوفد أ. ل للجنه مبجرد توافر املزيد من املعلومات قد تقرر ا

با ًأسا سري جبدول األعامل قدمالي نة يف . لل أخرى  نظر ا ية أو رمبا  سح اجلغرايف خطوة إجيا بع من املمكن أن يكون ا للجو ت ب مل لط
ه شات ا3ائرة حول ا نا بو واليت أدرجت يف ا سح اجلغرايف للرباءات اليت جترهيا الو لأحباث ا ق مل ي جرة وجهرة األدمغة اليت ال مل

نظامت دوية أخرى لزالت قامئة يف  سح اجلغرايف . م رشوع حول ا شاط األول  تاجئ ا مل�ð اقرتح الوفد رضورة عرض  ن للمن ل
ية تا نظر يف اخلطوات ا بل ا نة مرة أخرى  لللرباءات عىل ا ل ل متكن من . قللج يث  تتكون الوفود آنذاك عىل عمل أفضل  حب فسـ

نظر يف عدد من ال تاحةلا ياWت ا ناء عىل ا يذ جدول األعامل  تاحة  ملوسائل ا ب ب لمل متس الوفد من األمانة إيضاح . لتنف ل�ð ا
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سامح ل�ول األعضاء  نظر فهيام لك عىل حدة، وأعرب عن أمU يف ا شاطني حىت ميكن ا شاط من ا لالفصل بني تلكفة لك  ل ن لن
رشوعات اليت  سري قدما من خالل إقرار بعض أجزاء من ا مل نةل وأعرب الوفد عن تطلعه . للجحازت عىل إجامع داخل ا

ية بحث اجلديد من نوعه اðي جيرى عىل موضوع يف غاية األ تاجئ هذا ا مهلرؤية  ل  . ُن

تخصص يركز عىل عالقة  .134 رشوع  توي عىل  نأ وفد ب� الريس وشكر األمانة عىل إ�حة هذه الويقة اليت  م و مئ حت ث ه
ية الفكرية هبجرة األدمغة ية و. مللكا ثقت عن تو بادئ �سرتشادية اليت ا بين عىل العديد من ا رشوع  صأفاد الوفد بأن ا ن بمل م مل
ية رش. لتمنحمددة من جدول أعامل ا يه اقرتاح ا ملوأعرب الوفد عن رسوره  ية مبتلقل شاطرة مهوع هذا وأفاد بأنه من األ ماكن 

تخص سات اليت تعمل عىل جوانب  يق مع املؤ ماملعلومات اخلاصة  س نك لتنسـ هجرة وا نظمة ا3وية  ثل ا هجرة  بصة  ل لمل لل م لل
نظمة العمل ا3وية لا3ويل و نة يف العديد من احلاالت. م ية كام أوحضت ا يق رضورة  للجوذكر الوفد أن ا مت حسـ وأعرب . لتن

تعلمي العايل والعلوم وا ية  نة، وأعمل بأن األمانة الو سابقة  يل يف ا3ورة ا تالوفد عن اتفاقه مع ما  لق لل ن للج يا يف ب� طل جنولو ك
هSINASITاملعروفة مس  تب ريس ا مجل قد حصلت عىل موافقة  ئ ية للعلوم ورية وأدرجت املوضوع يف خطهتا �مك تيجسرتا

تاكر عن الفرتة ما بني  يا و� نولو بوا ج رشوع خاص عن إعادة توطني املواهب 2014 و2010لتك م، وذ� من خالل 
ية بحوث وا هارات يف جمل ا منوا لتل تعادة العلامء من وذ. مل ية ا سعى إىل حتويل جهرة األدمغة  رشوع سوف  سـكر الوفد أن ا بغ ي مل

نوات ية اðين معلوا يف اخلارج لعدد من ا سـذوي اجلودة العا نظامت اليت . لل نفقات من جانب ا بد ا ية  ملوأفاد الوفد  ل تكمت حب
ثني من العلامء،  با تضافة ا بال وا ية ا سؤو توىل  حسوف  لتق سـ ل م يات لن تكون عىل ا3وS وسـت ياغة آ لأن تعمل جبد من أجل  ص

هارة يف جماالت  شلكة جهرة األشخاص املؤهلني من ذوي ا يف من حدة  ية ا تكرة أيضا  ملثرية لاله
م وفقط بل  تخف مم بغ لب م
ية ملوضوع جهرة األدمغة. معينة بادئ األسا ند إىل برWمج حبيث حفص ا سـوأعمل الوفد بأن العمل  مل تس  وأفاد بأن لك ذ�. ي

يكون جزء نفذها ¾از حكويم  بادرات أخرى  سـسوف يربط  ي مب تجزأ من تK �اُ ياتي ال  تاكر تيجسرتا شاء مركزا لال ثل إ ب  ن م
ية تحدة األمر يا يف الوالUت ا نولو يا  هد جور تعاون مع  يك ج تك ج ملمع يذ . للل ناء املركز من خالل  تعد  تنفوقال الوفد إن ب�  ب لسـ ت

ية وعدد من ثتدربات وأعامل  شطة األخرىحبي رشوعات . ن األ ملوهبذه الطريقة تأمل بالده يف تدريب أشخاص من أحصاب ا
سـيت. اخلاصة أيضا ية سـô يف جمال ا3مع اللو نا بالد إىل فعU هو زUدة ا تاج ا يوما  سـ ت ل جحت ف سح اجلغرايف . ل ب� أن ا ملوترى ا ل

ية ناطق أخرى أمر يف غاية األ تقلوا إىل  مهللعلامء اðين ا هم فال ي. من ية ðا ال بد من  ناس عادة يف بالدمه األ تبععمل ا صل تل
بار. إلعادهتم إلهيا مرة أخرى هجرة األدمغة اðي ال بد من أخذه يف � نرص اخلاص  هو ا توقال الوفد إن هذا  علع ل فيجب أن . ل

ناس إىل دUرمه هامة إلعادة ا لتوافر احلوافز ا بادرات Êمة يف األوطان من شأ. لت تألقة مهذا مع توافر  تذب األدمغة ا ملهنا أن  جت
ها  . عيف إبدا

ب�ان  .135 ية الفكرية وجهرة األدمغة يف ا تعمقة خبصوص موضوع ا ية إجراء دراسة  ل وذكر وفد الصني أنه يرى أ مللكمه م
ية نا ما رشوع أرىس قو. ل يذ ا يا  ملوأعرب عن رسوره القرتاح الويقة برWجما  نفت ل يل يدة للعمل عىل املوضوع يف وقاتفصث ت جعدا 
رشوع . الحق شاطان ال*ان يقرت(ام ا رشوع وأعرب عن أمU أخذ ا توى ا بدأ  يث ا ملوأفاد الوفد بدمعه من  ل نمل حمل مل لمتثيل لح

ميي  بار قلاإل يةعتيف � نا ب�ان ا تاجئ ا3راسة عىل نطاق واسع من جانب أكرب عدد من ا تغالل  مية ضامن ا ل ل ن سـ  . بغ

تخ .136 ند الريس عىل إعادة ا نأ وفد ا ن و ه ئه ية ل رشوع خيص ا سودة اقرتاح  سن إعدادها  مللكابه وشكر األمانة عىل  م مل ح
ية الفكرية ية وا نة ا سابقة  ناء عىل ال
س ا3ول األعضاء �ð يف ا3ورة ا مللكالفكرية وجهرة األدمغة  من للج ل وأفاد الوفد بأنه . لتب

ية  تو شات اليت دارت حول ا نا صعقب ا ل ق ية رحب 39مل شاطني لتمن من جدول أعامل ا لنرشوع املقرتح ودمع لاكمل ا مل
ته يف  ية اhرتع ومقر إقا تغالل املعلومات اخلاصة  سعى إىل ا رشوع حبيث  ماملقرتحني من خال�، أال وهام إجناز  سـ سـ جبني م

هجرة العلامء، وعقد حلقة معل  سح جغرايف  يام  لو�ئق الرباءات  نظامت ا3ويةمبللق ية وا لخلرباء من األوساط األاكد مل بة مي نا سـ ا مل
ية املربطة هبام تدفقات املعر هجرة وا ية الفكرية وا شأن ا بحث  ياسات هبدف وضع جدول معل  ناع ا تو ل ب لل سـ فص ل مللك كام أعرب . ل

نة للمزيد من  بحيث املقرتح سوف تقدم إىل ا بحيث وجدول األعامل ا رشوع ا تاجئ ا للجالوفد عن رسوره إذ الحظ أن  ل ل ُن مل
تدارس تقاده بأ. لا يد عوأعرب عن ا هجرة وجهرة األدمغة عىل الرمغ من كوهنا ال تزال  ية الفكرية وا قن العالقات بني ا ل مللك

ها شا ية قصوى وجيدر ا بحث، فإهنا ذات أ فا تك مه نود املوهوبني يف . سـل برية من املغرتبني من ا ية  ناك جا هوقال الوفد إن  ك ل له
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ية وا ية ا تاكر وا بري يف � شلك  همون  لاخلارج ممن  لعلمي من ب ك لتب يةس ب�ان األ ية يف العديد من ا بنولو جنل ج يكون . تك  �ðسـو
ية الفكرية وجهرة القوى العام; املاهرة تقاطع بني ا تعددة  هم أفضل للجوانب ا توصل إىل  يا للغاية  مللكالوفد  للف مل ل وأضاف . معن

بحيث املقرتح وحلقة العمل من شأهنام إلقاء املزيد من الضوء عىل الع رشوع ا لالوفد أن ا ب�ان مل ساعدة ا ثرية و لالقات ا م مل
تذاهبا تفاظ لقوى العام; املاهرة وا يب أفضل لال هم أسا ية عىل  نا جا ح ف لم تابعة لألمم . ل تخصصة ا شاركة األ¾زة ا لكام أن  مل م

تاد  نظمة العمل ا3وية واألو هجرة و نظمة ا3وية  ثل ا تحدة  نكا م لل لم ل مل ها خربة واسعة يف اÅاالتإىل غري ذ�،مل شرتكة ل ممن  مل ا
بحث ناسب  هم من دون شك يف رمس جدول أعامل  ية والعمل سوف  هجرة وا للبني ا ممن س تل وأضاف الوفد أنه يرى أن . لت

هجرة لطريقة مالمئة إلحراز تقدم يف ذ� اÅال اجلديد ية الفكرية من تدفقات ا لالرتكزي عىل بعد ا نأ الوفد األمانة . مللك تاما  هو خ
تاكمال رشوعا  ها  معىل و ية الفكرية دون مضع ية وا نة ا ية  يه يف ا3ورة احلا هذا، وأعرب عن تطلعه إىل  يدا  مللك و ن ك منمف للج ل لتب ت

 . تأخري

ية  .137 ية وا نة ا توىل  ية الفكرية وجهرة األدمغة  مللك وشكر وفد فزنويال األمانة عىل الويقة اخلاصة لعالقة بني ا منمللك جل ت لتث ل
نظر فهيا يان وفد. لالفكرية ا تصل لفقرة لبوذكر دمعه   ôف ôتعلقة مبزيد من امحلاية للرباءات3ي اجلزائر سـ وذكر الوفد أن . مل ا

شلكة كام بني وفد اجلزائر ي; إىل أمور أخرى  ها غاية يف حد ذاهتا ال و ية الفكرية بو محامية ا سـ صف وقال إن موضوع جهرة . مللك
ية 
عاألدمغة مربط لعوامل �ج ية عال-ت يا تصادية وا سـ� لسـ تالل موازين ق تلفة وا تصادية ا توUت � خوة عىل ا hق ملسـ

سلح وإراقة ا3ماء متل عىل ا لتالقوى اليت  ية . تشـ تكرين  ية للعلامء وا ية األ يد معرفة ا بغواقرتح الوفد أنه من ا ب صل ملسـ جلن ملف
تعرف عىل موطهنم األصيل ب�ان . لا ثال إىل أن العديد من ا يل ا لفأشار الوفد عىل  مل تقدمةبس توى ملا يني عىل  Uر Kت سـ  ض ممت

ية غري معلومة ب�ان . صلعايل ولكن أوطاهنم األ يات ا لوأضاف الوفد أنه يف العديد من احلاالت حصل اhرتعون عىل  جنسـ
ميون فهيا، ما جيعل احلصول عىل املعلومات  تعلقةيقاليت  ينيملا Uيقه كام هو احلال مع الر ض بأوطاهنم أمر يصعب  وقال . حتق

بعالوفد إن ا  . لطملوضوع شائك 

ية  .138 هم أفضل للعالقة بني ا توصل إىل  ية ا رشوع  شكر إىل األمانة عىل إعدادها ويقة ا مللكوتقدم وفد الرنوجي  ف ل بغ ث ملل
سح اجلغرايف وحلقة العمل املقرتحةأوذكر الوفد دمعه للجز. الفكرية وجهرة األدمغة رشوع مهنام أال وهام ا تكون ا ملين ال*ين  . ملي

نه شعر أن الفكرة جديدة بل لأما  يطة به و تحدUت ا يام بعض ا سح اجلغرايف أعرب الوفد عن إدراكه  لكبة  حمللق ل للم نسـ
بو تاحة 3ى الو ثرية، سـô أهنا سوف تأيت من معلومات  يو م هدف مهنا حتديد جدول . م لويف حاS احللقة الحظ الوفد أن ا

هجرة، فا ية الفكرية وا لأعامل عن العالقة بني ا تابعة مللك تصة ا ئات األخرى ا تعاون مع ا ها ا بو مع  متر الو لقرتح أن  h ي ل هي لتك ثيف تسـ
توافق مع  شات مبا  نا ية الفكرية  تصل  يث توفري ا3مع ا تحدة حول هذا املوضوع يف أداء دورها من  يلألمم ا ق للم مل مللكمل ح

تصاصاها اجلوهري ومع رسالهتا  .خا

تخابه .139 ننأ وفد مرص الريس عىل ا يدهأعرب عن و،ئه يا ل ي تأ نوب أفر يقوفد  يان اðي أدىل به بشأن ج مجموعة مس لبا
ب�ان  ية ولا ية، مجموعة جدول أعاملمس الربازيل وفد يقاألفر يان اðي أدىل به وفد اجلزائرلتمنا  الوفد أن أفادو. لب وكذ� ا

ية الفكرية وجهرة األدمغة  تا األ يتانقضهام مللكا بة � مهية لغ بة هام كام لنسـ ل يةلنسـ نا مب�ان ا ل تقال إىل .  األخرىل نوال
يك أن يكرر ما رمبا يكون  أواليود أنه إىل الوفد أشار ثويقة ال رشوعقد طرحه ملكسـوفد ا يات يف إطار ا تو ملشأن ا ص ل . ب

ية  تو صورأى أن ا ناء عهنا يف  40ل رشوعسـتغميكن � ية إذ  ،ملا تو صميكن اإلشارة إىل أن ا ن أي نص لفعل عىل أت 39ل
ية جيب أن يُإجراء  تو صتخذ مبوجب هذه ا نظامت ا3وية كون يل لتعاون مع ا مل تعلقةل  فإن ، وكام أشار عدد من الوفود،ملا

تني األكرث ا3نظمتني ملا لنظمة العمل ا3وية ص; هام ليو هجرة ) ILO(م نظمة ا3وية  للوا ل ية غري أن ). IOM(مل تو صا مل  40ل
تني ية والحظ . ملنظمتذكر هاتني ا تو صالوفد أن ا نظامت 40ل بعاد مع مل مل حتدد بعض ا عتقد أن الكنه منظامت أخرى، ستا

يح  تو ضناك حاجة إىل بعض ا ل بب اðي محل ه ية ادرعىل إاألمانة العامة لسحول ا تو صج ا رشوع40ل تعلق و. مل يف هذا ا  ôيف
تضبصف لو نحو الوارد يف الويقةملقا رشوع عىل ا ث  ل رشوع وجانيب إىلوفد مرص أشار  ،للم ية يف إطار ذكر مل ا ثا نامجل; ا ل
تضبصف الو رشوع ملقا هاجرين وتكوين رأس "ل وقت يتالوللم  ية الفكرية يف تدفقات ا هم طريقة تأثري حقوق ا ملويظل  مللك ف

يفا هام  ناجت عهنا  رشي ا ضعاملال ا فل ية إىل  الوفد فتول. "لب هم اجلانب املود وقال إنه ي،زدوجةامللسـببا  من الظواهر كساعيف أن 
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تحواذ عىل  ية � سـويه  ية كيف سات أ بل رشاكت ومؤ ية الفكرية من  بحقوق ا جنس ق ثني اðين غري مللك با شأ العلامء وا حب�  ل من
ية الفكرية  تطردو. تKمللكسامهوا يف حقوق ا ية حتت ذ� قد ن قائال إ الوفد سـا ثا نه يف الصفحة ا بري  نمت ا ل ع عنوان لتع

ثة من  قدمة يف امجل; األخريةامل ثا لالفقرة ا ية "واليت تقول ل تأثري يف فعا هجرة العامل املؤهلني إىل اخلارج ا لويف املقابل، ميكن  ل ل
يا نولو تاكر ونقل ا تعزيز � تعلقني  يه ا يحقق هد ية الفكرية  جنظام ا تك ف لمللك ب ب مل  اعرتاف بأنه وهفيه رد ون ما أ أضافتو". ل

يُبغي أن أما اðي  ،اجتاهنيمسار ذو  يف ف ذ� نفهم مين ية الفكرية اليت أن كهو  رشاكت تسـتحوذ علهيا مللكحقوق ا لا
سا سامهة من سواملؤ ية  مبت األ ب�ان علامء جنب ية ميكن أن لا نا ما يةتل نا ب�ان ا مؤثر يف هذه ا ل العودة إىل عند  ،الحظ الوفدو. ل

تضب صف الو نص يف املربعملقا لرشوع يف هناية ا شري إىل ،للم بحث "نه أت أن امجل; األخرية  رشوع ا تاجئ  لسوف تقدم  من
يض شلك  نظر فهيا  ية الفكرية  ية وا ية  نة ا بحث املقرتح إىل ا تفوجدول أعامل ا مسـمللك ب ت من ن للج لل ما إن وقال الوفد " .لتملع

ياغة  هقرتحي ية صهو فقط مراجعة  تو صا نة وفقا 39�ðل يات  ممك وإضافة أربع تو ياغة صياغة لا  تKل إناقو. ص صيه 
ية  تو صا رشوع39ل يذها يف هذا ا سعى  مل اليت اكنت  نفت ل رشوع يف إطار و. ت ية من ويقة ا ثا مليف الصفحة ا ث ن  ،1  نقطة،2 الفقرةل

بل األخريةمن امجل; األخرية فإن  ،يف أسفل الصفحة ية : "تقول ،قالفقرة  تو يا مع ا صومتا ل ية، 39شـ لتمن من جدول أعامل ا
بحث ا لنصب تركزي حلقة العمل وجدول أعامل ا هاجرين، ويس عىل يس تدفقات ا ية الفكرية  تص;  لملزمع عىل األبعاد ا مل لمللك مل
هجرة بصورة عامة ياسات ا لقضاU جهرة األدمغة و بع هو ن بقو� إ الوفد أردفو" .سـ ناول القصد لطهذا  هجرةتمن  لسأS ا  ،م

تطردو. تعامل مع ذ�ت ا بأرسهيةل دوةظممنهناك ن إحيث  تعلقةبعاد األإلشارة إىل  ،ضيفيأن إنه يود قائال  الوفد سـا  ملا
ية الفكرية بارة اقرتح أنه  ،مللك هجرة" هاآ�رو"عإدراج  تشري  الفقرة هامجل; األخرية يف هذفإن ومرة أخرى . لعىل تدفقات ا

ي بحث و رشوع ا تاجئ املقرتحة  ُإىل ا سـ ل ملن بحث املقرتح ل ية واىل إلقدم جدول أعامل ا ية  نة ا مللا من ن لتللج  كية الفكريةملع
)CDIP (يه نظر  فإلمعان ا بارة ُالوفد أن تأراد ، ويف هذا الصدد، ل يات وفقا �ð"عضاف  تو صوا تمت الوفد أخريا، و". ل خا

ُية اليت أ تتعلقس ة األخريسأSملابقو� إن  بل وفد واحد ثريت لفعل لقض ية عىل األقل، قمن  ماكن و جنسـية اhرتعقضويه 
يا د أن ذ� رمبا يكون وفال قد رأىو. تهمإقا بحث، والعامل الرييس اðسـأسا ئيف إجراء ا تعني ل شأن سيي  كيفية مجع بحتديده 

نظر إىل أن بعض األ ية يف حني أن تشرتط أو ت ننظمة القانويةلاملعلومات   أضافو.  ذ�فعلأنظمة أخرى ال تجلنسـطلب ا
ناك أ يةأيضا هن  سـسأS ا يدا املزدوجة األجلنم ثف. تعقكرث  ية لكا نا ب�ان ا مري من رعاU ا ل بب  و،جنسـية مزدوجةحيملون ل يتسقد 

ثني والعلامء يف عدم مشول مجع ذ�  با حمن ا ية مزدوجةون حيملمألهنفقط ل عتقد الوفد أن ذ� هو أحد فقد ا من مثو. جنسـ 
نظر فهيا ورمبا  تعني ا نارص اليت  لا ي ِتقدم الوفود األخرى لع تعامل مُ ية ا لبعض األفاكر حول  نظر عن . ع هذا العاملكيف لوبرصف ا

يد وشكر األمانة العامة إلخلص الوفد إىل أذ�،  رشوع  جنه  يه يف ا3ورة عدادهم عل وأعرب عن أمU يف أن تمت املوافقة 
ية  .لاحلا

نأ وفد املغرب الريس .140 ئو يل حىت  ملهوف، خر الوفود اليت حتدثتألنه اكن آ و،ه ذاك الوقت ق يرغب يف تكرار لك ما 
بل  يان اðي أدىل به ،خرىاألوفود القمن  يده  ب وأبدى تأ يا أجنوب وفد للي ب�ان األمجموعةمس يقفر يل ا  وخلص أيضا ،ةيقفر

نظر يد ا  Sسأ شأن ا لموقف املغرب  مل تص; به جيب . قب شطة ا رشوع واأل ملوالحظ الوفد أن ا ن تركز عىل ثالث نقاط أن مل
ية يجةدد حيأوال، جيب أن . ئيسـر ية الفكرية تأثري جهأي  ،لنتا ياو. أوىلمكهمة مللكرة األدمغة يف جمال ا بغي أن ،ن� دد حيين 

يع قديف هذا الصدد وشاركوا األشخاص اðين  تخدام  يع نطاق املعايري، وذ�  يل من أجل تو مج اتفق الوفد مع لك ما  سـ سـ ق
شلكون اجلزء األكرب من جهرة  تحديد هوية األشخاص اðين  نة  بل والوسائل ا يا ل ملمكسـ ثاو. األدمغةل  ذكر الوفد أن ،ل�

يث ميكن وضع  شأ ومصادر جهرة األدمغة  بغي أن يكون قادرا عىل حتديد  رشوع  حبا ن مي ساعدة ملاربامج النمل بة  ملنا تK سـ
ناطق اليت ترضرت ب�ان وا ملا تلفة لوقف جهرة ،رابعاو. ل بل ا يات تركز عىل الوسائل وا تو ياغة عدد من ا بغي   h سـ ص ل ص لي ن

ت شأ ميكهنلاألدمغة وا سد الوفد وأعرب . رحب بعودة تK املواردت أن املنأكد من أن ب�ان املصدر أو ا تتجعن أمU يف أن 
رشوع نود األربعة يف ا ملتK ا  .لب

يقاهتا واقرتاحاهتا و .141 يع الوفود عىل  تعلشكرت األمانة  رشوع حاقرتبشأن ا ةدروساملمج يكون من إىل  أشارتو. ملا سـأنه 
هم جدا  تعلق ق عىلاتف�ملا  ôتوقعات ف ي ا رشوع، وأكد حاقرتل تعلقة تملا رشوع عىل القضاU ا مل احلرص عىل تركزي ا مل
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نحو ية الفكرية عىل هذا ا ل ياق جهرة األدمغة،مللك بوهو أبعد من نطاق معل ما إىل تد لرضورة ميأن دون  ،سـ يف  . يالو
ية برزتأو تو سل األحداث إلشارة إىل أن ا ص  ل ية الفكرية�ه
م عربت عن  39تسل  ،مللكلروابط بني جهرة األدمغة وا
نا األمانة إن  لأردفت بقوهاو مضمل تلمح  ية الفكرية يه® يد رك احململلكأن ا سب األوراء ح الو  ولكن دمغة،كجهرة األدمغة أو 

ية  تو صا نقاش ل يل هذه العالقة ðاتت إىلدعلحمل ا  ،جل مواص; هذه العالقة األمانة العامة أيضا أنه من أوأفادت. حتل 
شـنطاق  ثفقد اقرتحت ويقة قنا نة األخرية هتامل يقات ا3ول األعضاءوللج يف ا متدت و،تعلاليت ردت أيضا عىل   عىل أساس عا

نطاق يف ال بحوث واسعة ا لا سابقةل شاريع لو�ئق ا تعلقة مل وا با ية الفكرية وجهرة األدمغةمل يقة بني ا مللكتK العالقة ا3 وذكرت . ق
يايسساهامتملت ادرس و،واجهباقامت ب اانة العامة أهناألم متع ا متع األاكدميي أو يف ا تاحة يف ا ية ا سـ احلا مل لل Å Å .وخبالف 

ناء نني سـتثا شأنعىل  عرث األمانة مل ت،ثواحد أو ا ية يف هذا ا لدراسات  بو وهو ما يعين  ،تفصيل  تبدأقد ييف جوهره أن الو
بداية، كام ثري لاله
م للغاية ورشمبتضطلع نظمة مل يعين أيضا أن المن ا ناو� مع  بلتمل يمت  من األمانة رد فعل يف و. قمن 

ناء أشارت إىل أفقد  ،ت املقدمة من بعض الوفودساهامملاالعامة حول  نة األخريبنه  تفكري  تعادأ فقد ،ةللجعىل طلب ا لا
ند إن وقالت األمانة العامة . لكية الفكرية وجهرة األدمغةملالعالقة بني اإلبراز  اماقرتا(اðين ميكن بندين لا معرفة توحاول لبا
سح األول  ية ا ملثل يف  معل ند  ،ةاملقرتحيمت ثل ا بيف حني  لمت يث يمت يف اآلخر ي ية أخذ حورشة معل  لنارص العمل احلا األخرى ع

بار تها�تمكل من املرحج أن  ،نظر األمانةيف و. عتيف � سأ لن ا بابالواحدة مهنام األخرى ن امل سـثالثة أ بب . ل هو األول لسا
ية  سحمعلأن  تدارت كام اقرتح،ملا بب  ،ق بعض الوفود  بعض القصور  بسسم  بت ت يات واhرتعنيسـ تغريات يف ا سـا مل مما  ،جلنل

شة ا،يرد ذكره يف و�ئق الرباءات نا تايل عىل أساس ا بل و ق مل نةيةملسـتقل نظر يف فإن  ،للج يف ا سح لجمرد ا ملية ا لن يكون معل
يا. عىل األرحج راممث حتديد الروابط األخرى اليت جيب أن تؤخذ بعني من متكن األمانة العامة سـعمل ال فإن ورشة ،نو�

بار بيلأخذ  مع ،عت� بحث ا ملسـتقجدول أعامل ا بارل رشوع إىل وأشارت األمانة أيضا  .عت يف � نة سـُيعاد ملأن ا للجإىل ا
تاجئ حول لك من  نشفوعا  بل لجنة لميكن  ، وبعد ذ�،العملورشة وا3راسة لم نة تسـتقأن   حسـQ تقدÊامعياقرتاحات 

ب�ان مجموعة  ية أو وفد مرصلا نظر و. يقاألفر ثل تأثري يف لميكن ا  Uهم واحض بعد الوصول إمعينة يف مرح;  ،امرسةاملمقضا فىل 
يكون من املمكن حتديد  تدرجيي الهنج  أنو�ð اقرتحت األمانة . تK الروابطمقدار سـللروابط و سار األكرث لا ملبدو ا ي

يث منطقية للعمل  نارص الالزمة حمن  توقعات وتوفري ا لعإدارة ا ية لل شأن  كيفنة الختاذ قرارات  ب تقدم يف لج رشوعلا وميكن . ملا
Uتابعة إذا اكن ذ� رضور رشوع آخر  للمتصممي  ئ; احملددة اليت أ�رهتا الوفود. م أنه فô عامة ال األمانة أفادت ،سـوردا عىل األ

ية  تو صتعلق  ل رشوع عىل أساس تدرجُأفقد  ،40ي مل يف ويقة ا يث ردود ث نة املايض  حا3ول األعضاء خالل اج
ع ا للج
سامهة أرصت وفود  رشوعمعىل رضورة  تحدة يف ا نظامت األخرى لألمم ا ملا مل بات ا3ول األعضاءونزوال عىل  ،و�ð. مل ، غر

توأدرجت رشوعل األمانة العامة هذه ا ملية يف ا تعدة إل ، ومع ذ�،ص ســي  مف بت هياسقاط اإلشارة إله . يف ذ� وفودالغ إذا ر
بارشة سأS بطريقة غري  موأوحضت األمانة أهنا حاولت معاجلة هذه ا بحث ت واعرتف،مل سـمي ا ل أن اقرتاح  فكرة ىل إيستند تق

سارات العمل احلاأي حبثعدم وجود  تحديد  ل سابق  م ملهوم أن دراسة ام وأيضا عىل أساس ،يةل  مساهامتتوفر سـ سحف
ية  لاك بلا جدول أعامل صياغةف ملسـتقبحث يف ا نظر . ل تعني إعادة ا تني  لوذكرت أيضا أن تK الفر س يي ؛ األوىل اليت فهيامض

ثور عىل دراسات ، أي حبث سابقَرُمل جيتفرتض أنه  يلا و،قامئةلع وأنه مل يمت ا  ال يف تناول هذا املوضوعأنه مل يمت  ،ةنثا
ياسة ية وال يف ا سـاألوساط األاكد تايل. لمي ية ا أوحضت األمانة العامة ،لو ملأن  سم به من قصور  نظرا ، وحدهاسحمعل تتملا 

هجرةلونظرا  ية الفكرية وا لتفاعالت األخرى يف جمال ا مللك بلتمتكن من لن ف ،ل بحث يف ا ملسـتقبلورة جدول أعامل ا ومن هذا . ل
نطلق تقد أن افهـي  ،ملا سال  تلفة لتتع خمسل بطريقة  ية ميقدت ت واقرتح،سـيكون ذا جدوىل بت تباطؤ، دون جمزأة ن مزيا غإن ر

 .الوفود يف ذ�

ثل  .142 نأ  ممو برييت�حتاد األمرييك الاليين ه ناين األداء ياأل مجعية  23 مجعت FILAIE أن أفادئ الريس و)FILAIE(لف 
نانإلدارة حقوق  يةينمتي أعضاؤها إىل أ، نيلفا يا والربتغالإ وتينمرياك الال نبا نو. سـ نت ا ملقد  تابعةمجل من اا عددةظمتضم ليات ا  ع

نانني لفها والعديد من ا سؤال األول إن مثل ملاوقال . ل ية يطرحه يود أن اðي لا تو صتعلق  ل يزي،39ي ناك  مت مبعىن أن   بني اه
ية نا ية ا ية الفكرية وحقوق ا عا لص مللك ثل إىل أن ويقة . مللك ثوأشار ا رشوعملم ية، حولملا ئهتا احلا ية،  تو ل ا ص نفات ت مل هبيل ملصذكر ا

ية لكهنا  ثل أيضا أن أضافو. اجلانب العميل ونظام براءات �خرتاع فقطدرست لفنا ناك دراسة ت FILAIEملم ا هقدر أن 
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ها  يط  لجيري ا بع ،جهرة األدمغةحول لتخط ها نظرا إىل أن لط و يصنفاتملاهو معلجمال  شري إىل  ة، فعلهيالفن ا ن جهرة أتأن 
مترة ومن الصعب جدا ماكحف ب�ان اليت هتامسـاألدمغة  نانكون قد يل يف ا تصادية فهيا ن ولفا ية � قمصدرا هاما ل�خل وا لتمن

متع ساكن وا ية  
Åو�ج لل نانمثل ملاالحظ و. ع هم خلق جونيلفأن وجود ا نامع  بع امعي  تقل لط من اإلبداع و العديد من نا
ساحة ا3 نانني إىل ا لا ية احلاالت اليت ،لويةلف . العاملبقاع  من ىخربقعة أ يف ونعملياألفراد وهياجر  ،حدث فهيا ذ�لب ويف غا

ثل فنانني حباجة لبأن ا FILAIE تبي� اعرتفو نوع من الفرصمإىل  يد فقد  ،لهذا ا ية لن  تسـتفذكرت أيضا أن مواطهنم األ صل
شطهت يةتأويالت األن إأيضا بقو� مثل ملوأردف ا. منمن أ صناعة ب هابطمت رسج; ملا وكذ� األعامل اليت مت بهثا أو ،حلعامل ا

ثل إىل ظاهر. مزتايدة تلز اðفريق  ةملموأشار ا تحدةلبيا ية للمملكة ا بح يف غاية األ ملي أ مه ته  حىت ،ص صناعة مهيأنه فاق يف أ
ب� يارات يف هذا ا لا بة حلن آلوا. لسـ يةلنسـ نا ية ا عقوق ا لص سه اكن حيدث مع جهرة األدمغة نإمثل ملا قال ،مللك نف اليشء 

ية الفكرية ية وا نفات ا مللكاليت وقعت يف ا ن سأSملا كد أ،و�ð. لفملص ناك حاجة إىل بعض الطرق ملعاجلة هذه ا ملثل أن  ه  .م

يا األمانة العامة  .143 با نوشكر وفد إ ته من رشوح سـ ر اآلراء اليت أعربت عهنا ا3ول اكرتلوانهتز الفرصة معىل ما قد
بل األمانةوعضاء األخرى األ ناوها من  قاليت مت  ل شأن ورشة معل اخلرباء و. ت سابق  تدخU ا تعلق   ôبف ل ب يث كوهناي  ة سابقحمن 

يةاألواهن يلأفاد  ،ل يف املرح; احلا ل ولكن يف ضوء ا3راسة األوية اليت ،لقبالوفد أنه مل يعرتض عىل ورشة معل من هذا ا
سح واليت أجريت ُأ ملها ا شاُأجري اðي مكل بدعني اðين مت ا فبني العلامء وا ت يجة همكمل عقد ورشة رمبا جيدر  ،يةل�راسة األولنت 
ية العظمى من ا3ول األعضاءبوناء عىل ساس هذا األوعىل . عمل يف مرح; الحقةال ال يعرتض عىل إنه  قال الوفد ،لبرأي الغا

رشوع مع  بغي ،ورشة معلإدراج ملاملوافقة عىل ا تفكري يف عدم ين ولكن  املرح; األوىل من  نهتاءمت �يورشة العمل حىت لا
رشوع  األمانة هما أكدتعىل  شدديأن أوال نه يود فإ ، اليت قدمهتا األمانة العامةرشوحلوذكر الوفد أنه عىل أساس ا. ملمن ا

رشوع من أن هدف األمانة العامة وهو  شاف العالقة القامئة بني جهرةاحتديدهو ملتصممي ا ية األدمغة وسـتك ا  ،الفكرية مللكا
تايل رشوع جتاهلجمددا عىل  أكد الوفد ،لو يةتملأن أهداف ا نحو ،لقض واقع ا لفعل يف  اÊاسـتخداال ميكن فل وعىل هذا ا

رشوع ذاته أو  مليمي ا بارها تق يةو. ا �هدفعتا تعلق ملزيا  ôنف نظر عام إذا ،ي  ىلإتقسـمي �قرتاح مت ل الحظ الوفد أنه بغض ا
سـمي  ،تنيمسـتقل نيتينازيمبقسمني  تقتعني  ية بني يس ية املرتبة عىل لك hاملامرسات اناملزيا تأكد من اآل�ر املا تتلفة من أجل ا ل ل

شاريع تK املعلومات. ملمرح; من مراحل ا نة  بوبعد ذ� طلب الوفد من األمانة العامة تزويد ا  .للج

تحدة األمانة العامة اوشكر وفد  .144 لململكة ا يد (ارشمل هر بعض الصالت بني  واð،للغايةملف ا بحوث إظي أ شاريع ا لدارة  م
تاجئ®ورشة العمل اليت من شأهنا أن متكو يل تK ا نن من  هر وجسل . لحتل  الوفد أيضا كررو. ملرشوعظالوفد �ه
م اðي 

يقات اليت أدىل هبا وفد  يا إلتعلا نبا يث سـ سـمي إحمن  سمح تقن  نة  بتقتلكفة برامج  ت نود للموافقة علهيامعي  لفتو. لبيمي هذه ا
باه إىل الوفد  رشوع وهو  بيانه األويلنت� يه يسـتطيع  وأنه ، جدااهامميثل معال ملأن ا §وحض  ، عامةقاعدةكو. ئجبزيهعلاملوافقة 

 .مل الرضوري مقدماكرث لكفة من دون أن يمت العاألىل املوافقة عىل مؤمترات وحمافل اخلرباء إضطر ُيرغب يف أن ي الوفد أنه ال

يك عن شكره لألمانة العامة وعرب  .145 لوفد ا ية ،رش(املكسـ تو ص وأشار إىل أن إدراج ا ب40ل نا سـ اكن  شمل ام ت ألهنا 
بو  شارك يف ا3راسة املقرتحة ويالعالقة بني الو نظامت ا3وية األخرى اليت  تا ل نعكس . جهرة األدمغةحول سمل بغي أن  تو ني
ية يف الفقرة  تو صا رش1ل يث المل من ا ننيحبوع  ناك أي تعارض بني � ث يكون   .ه

سلفادور األمانة  .146 رشوعالعامة لوشكر وفد ا تعمق،ملعىل إعداد ا ية . ل وتقدميه مبزيد من ا تيس أ رشوع  مهوذكر أن ا يك مل
يات و. خرىاألوفود أشارت المثري لاله
م للغاية كام كام أنه  ،كربى تو صأيد الوفد إدراج ا تعرف طريقة واحضة جدلكوهنا ل للا 

رشوع  تقرير واج
ع إىل وانضم الوفد . هدافاألفوق الوصف وتملعىل ا  .خلرباءالا3ول األعضاء األخرى يف دمع لك من ا

ند أن جزأفاد و .147 رشوع Êاميئلهوفد ا بعض  ممكل ألنه رآهامنمل ا هام ا لني  ثريةلبعض كيف نواح  نرص األولف. ٍ تعلق   ôلعف  ،ي
ناك خطر  بحيث متأصل من هاكن  رشوع ا لأن ا نحازا مل تحزيمقد يكون  تاحة يف فقط  ،امو ها لن تكون  مألن املعلومات  لك

نرصنفإ ،يف رأي الوفدو. نظام الرباءات القامئ لثل ا لع هذا ا ناول األكرب من األصغر عنرص مي مسأS معقدة تسـتحقه ي اðلتا
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ِأن املمكل األ ، يف حنيمللكية الفكرية وجهرة األدمغةاكوجديدة  يث ،معل للخرباءورشة عقد يمتثل يف األمه وكرب ّ ميكن ح 
تداخ; خل تخصصات ا تلف ا ملرباء من  ل شة ما يلزم من جدول أعامل �ج
ع خم نا قو ن اخلطوة إ ردف الوفد بقو�وأ .لبحوثام

ية األوىل إل لية نتيجة تمتثل يف لرباءة عداد ملف تعريفي لسـاألسا هم يف واليت ميلمرشوع منطق فكن أن  رشوع تس أن دون ملهم ا
بحثتكون بديال لوضع جدول أعامل أكرث مشوال تعلق  لل  ببو. سأSململا سهذا ا نرص،لل اقرتاح  يع وافق الوفد عىل 

رشوع تعاون من ،ملا تفامه وا ل وتطلع إىل ا مية وجودا3ول األعضاء حول يساور قلق الذا اكن وإ. الوفود األخرىجانب ل ق 
نفقملال تُنتظر من وراء ا نقطة وأشار إىل أن هذهالوفد جسل  ،معل اخلرباء عىل ورشة ملا ية �ل ا شاورية تيجسرتا لتا

سه قد اقرتحل نفرشوع  ثاينتلم شاط ا ل أن جناح ا شطة من سيتوقف  ،معل للخرباءورشة عقد وهو  ،لن شاركة ا نعىل ا لمل
هجرة نظامت ا3وية األخرى وخرباء ا لجانب ا ل ب. مل شاورات ا سـوأضاف الوفد أن ا يقة قة ململ سات قا3 تعلقةسمع املؤ  والوقت ملا

نظمي ورشة معل خرباء من شأهن يةا أن يزيداملتالاكيف  شاركة عا ل من فرص ا ميةمل ها دوال أعضاء، ميكن للوفودو. لق ا  ،صفبو
بهتا يف ل يسجتتبديد هذا القلق عن طريق  ية واخلرباء ُأن جتغر نظامت ا3وية ا ية مع ا بقة اك شاورات  نري  ل مل سـ ملعم تصني فم hا

نظمي ورشة العمل تبل  يف،ق تاك يل ا بل  نظر أيضا يف  ل وا ل تقل سـ نظامت ا3وية إذ  ،ل لأن ا يفاملذكورة تقع مل من مما حيد  ،جنيف 
يف األ يف سفر عدا ر اسفلتاك يل لتاك بو عادة لوحظ أن و. لمن اخلرباء ا3وينيقلعدد  شطة الو يأ ثل ن بد  مما  نفقات تتك لتK ا

ت ياقات  تلفة يف  خما سـ hي عنرصيإىل الوفد وتطلع .  اعرتاضادومن لفةðرشوع ا يةتمل ا يه يف ا3ورة احلا لمت املوافقة   .عل

يدة .148 يقاهتا ا ملفوشكرت األمانة الوفود عىل  ياغة توذكر. تعل ند  ص أنه  نة انقفقد أخذت رشوع ملاهذا اقرتاح ع للجش ا
تاجاهتااألخرية  بار سـتنوا مت �تفاق عىل أن تقوم حيث  ،254رة، ال سـô الفقرة ىل تقرير تK ا3وإشارة إيف و. عتيف �

سحاألمانة العامة بإجراء  مية  نظامت ا3وية العام; يف جتورشة معل واحدة و معل لمع ا األمانة ذكرت  ،جهرة األدمغةجمال مل
يا فô خيص وفود الآراء أنه مت األخذ بالعامة  شاور ر مسا نظامت األخرىمع لت هنا سرتكز عىل إقالت األمانة  ،اإلطاريف هذا و. ملا

رشوعني عإن براءات �خرتاع و َسل هذين ا مل نة املاَكتسل شاركة يف ا يقات الوفود ا ضس قرارات و للج مل يا. يةتعل  من ،نو�
نظر  يةلو¾ة ا ية وا تح نا يل لفل رشوع األمانة عتقد ت  ملفقط، ل تحب مض  يكون من ا مأنه  سـ ند ، كام أشارآخرإىل ملسـ له وفد ا
سح ن أل ،حض سابقاوكام هو مو ملية ا ملست امعل يدسامهةلي  قد ة واحدسامهةميف حني أن و. مت;حملاعمل الورشة يف  ةح الو

تخلص  ،يةنب جاسامهةمكون ت ثري من يُسـقد  ناك ا لكأن  سح بياWت براءات �خرتاع أوجه القصور يف ه يد  ميث ال  يفحب
تدفقات نقفإن اع
د  �ð ،لتK ا نة االا ملقشات يف ا سح تKب;للج ية ا مل عىل  ياغةوأ معل  Sبحوث ص حماو ل جدول أعامل ا

يل يكون من رضوب ا ها وحدها  تضلوفقا  لسـ  لجنةليف اج
ع اش و�تفاق انقلأخذت أهنا الحظت األمانة أن األمه و. ل
بة . األخري ية لنسـو تو شأن ا يك املوقر  صيقات وفد ا ل ب سـ ملكتعل ية هبذه فاظ حت� يسعدهاسنه إ قالت األمانة ،40ل تو صا ل

بنزوال عىل  رشوع1 الوفد وسوف تعدل الفقرة ةغر ناسب مل من هذا ا مشلك   .ب

يويا وشكر  .149 بوفد إ ية الفكرية وجهرة األدمغة ح اقرتا عدادألمانة العامة إلاث شأن ا يعي  رشوع املوا مللكا ب ض  ي اكناðومل
ية دف ملعاجلة هي تو صا بو39ل شأن ي من جدول أعامل الو يةب  يان اðي أدىل به وفد وأعر. لتمنا يده الاكمل  بب الوفد عن تأ للي

يا أجنوب  ب�ان مجموعة مس يقفر يةلا هرة مسأS جهرة أن  وأشار إىل ،يقاألفر يني ا ملا إىل اخلارج وظاهرة جهرة األدمغة ملهن
سأS خطرية هتم ب�هلهبا تربطة امل مـي  ية، ه W Sبارها دو م بريا من املو. عت ناك عددا  كوذكر أن  نني ه يوينيطا باإل ذوي  ث

تقدمة  ب�ان ا تلف ا ية يف  هارات ا ملا ل خم ملهن يفوا مل تطاعهتم أن  يضممن اكن  شام; لقمية سـ لية ا يةيف لتمن يف هذا و. صلبالدمه األ
ياق ية الفكرية وجهرة األدمغة،لسـا شأن ا رشوع  مللك أيد الوفد اقرتاح  ب  .م

يقا،ئوذكر الريس أنه .150 تلف ا تعل بعد �سـ
ع إىل  نةساهامتملت والخم ناك اتفاقا بد،للج اليت قدمهتا ا  عىل ا عاماه أن 
رشوعمهيةأ رشوع و. مل ا مليكون هذا ا ييف الواقع سـ ®إضافة  تعريف ق يث ا لمة من  نطقة رمادية بح نظمة ألهنا اكنت  معمل ا مل مل

يف ئ أشار الري،يف ضوء اإليضاحات اليت قدمهتا األمانة العامةو. بعدخلوض فهيا أحد يغامر  كس إىل أنه من غري الواحض 
تعلق جلانب hاراء اآل�ج
ع قدما يف ضوء سـمييض   ôناك اتفاق عام  .لمرشوعل يتنفيذلايتلفة ف هوأشار أيضا إىل أنه اكن 

رشوع  نةُ اختااكن قرارإذ ملعىل موضوع ا رشوع،للجذ يف ا3ورة األخرية  نارص الواردة يف ا تعلق   ôمل ولكن ف لع  أن ا بد،ي
تالفات خناك ا باعدة تلفة hانظر لاو¾ات مل تكن  ،ومع ذ�. ه  Kإ كام هو احلال مع وفد ،جدامتتðيا ا نبا  اي اكن قلقسـ
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تعلق تهغبربسبب عدم   ôنرص األول ف بقا عىل ا ي يف احلمك  لع شاط األول بإمثار مسـ يةعن لنا بتاجئ  §وحض ئالريس إال أن . سلن
نطقة رمادية تأن   Kالت حيث لك م
سعدوواردة �ح ييث  بو ح نظامت ا3وية أن تغامر خلوض فهيا ي الو تعاون مع ا ل مل ل

هاُلك يف األخرى  تصا صجمال ا تعلق و. خ  ôيفتحدةاكام الحظ وفد و ،لتسلسل رشح  ،املوقر مللوالUت ا ته لفإن ا ماðي قد
نظقد حيملاألمانة العامة  تعلق بأبعاد أو   ôيحات ف تو م بعض ا ي ض تلفة اليت مل و. ور األمانة العامةل يقات ا hيف ضوء تK ا لتعل

باعدة جدا يارات قد ال اقرتح ،متتكن  خريس  يذهائ نة  تنفتود ا يار األول متثلي. للج بار يف األخذ خل ا  اðي رشحللعتبعني �
ته األمانة العامة رشوع عىل أ،ياضمروإن اكن  ،مقد رشع يف املوافقة عىل ا نة أن  مل ميكن  ت يقات  ساس أنللج تعليع ا لمج

بانتسـملرشوع يتعلق فô وفد تقدم هبا لك  اليت ساهامتملوا نحو الواجب حلسـؤخذ يف ا ثاين هو أن . لعىل ا يار ا لوا خل
رشوعحتسني طلب من األمانة العامة ُي ية مرة أخرى ألن األمانة قد حاولت ذ�  رمغ أن ،ملا شلك حتدUت  نمن شأنه أن  تقي

رشواقرتاوضع  نةملح ا يقات اليت تلقهتا من ا ناء عىل ا للجع  تعل تاج إىل توجهيات . لب حتوأشار الريس إىل أن األمانة سوف  ئ
شأن  ناء عىل توجهيات سـتقوم بإعداد  تعاجلة إذا اكناملحتتاج إىل اليت ددة احملعنارص لابواحضة  رشوع  بسخة معدS من ا ملن

نة يل من ا للجحمددة من هذا ا هم الرتكزي عىل املوضوع مهئواقرتح الريس أن. لقب ية االروهو  ،ملن ا مللكبط بني جهرة األدمغة وا
فإن وجدت القضاU العالقة أما . الفكرية ناوُ ليمت  نطقة الرماديةخلوض األمانة بعد أن غامرت  هاتس رشوع وقد . مليف ا ملأ�ر ا

ثري من �ح
الت شل ورشة العمكام أن سؤال  ،لكا شأن إماكية  يا  با فوفد إ ن ب ن نسـ شوء هميكل  مسأS ن أن يؤدي أيضا إىل 
رشوع يف حد ذاهته مبا أنئ الريس أنضافوأ. نإماكية جنا(ا مل ويقة ا يات اليت قد تت قد أقراث نا ناك بعض ا3 م بأن  ي  ،طرأه

ية امليض قدمائريس السرتشد يوسوف . ح اع
د هنج مرنُاقرتفقد  تعلق   ôبكيفنة ف ي رشوع وُاقرتإذ قد  ،للج لأدمح   يتُ
يقات اليت اكنت ذات طابع تقينبعض   .لتعلا

تدركو .151 يا إ وفد سـا نبا يا مع تدخU يف وقت سابقبقو� إسـ رشوع،متشـنه   مالحظات الوفد أخذ مع ،مل ميكن اع
د ا
بار  ةسابقلا بقا عتيف � بغي أال حتمك  تعلق ألهداف اليت   ôسـف ي مي رشوعيف فشل حدوث أي ح
ل ن شريا ،ملجزء من ا م 
توحةن األأ ىلإ تععىل ن الوفد وأ ،مفمور ال تزال  نه اد دسـا تحدي اðي ختىل  عبول ا ل  .اسابقلق

يا .152 نوب أفر يقوأعرب وفد  تحد� ،ج ب�ان  مجموعة مسم  يةلا  ،األوليار خلانطوي عىل يسيناريو ل تفضيUعن  ،يقاألفر
ðرشوع ويي ا بار أخذ تدخالت ا3ول األعضاءيملوافق عىل ا سابقة اكن قد أوحض أنه §ذكو. عتيف � ته ا لر أيضا أنه يف مدا خل

ش¯عىل  ةوافقاملرغب يف ي برية عىل ورشة العمل اليت من شأهنا أن حتدد جدول األعامل ،نيطالن ا ية  ك ألنه يعلق أ الهنايئ مه
ناول تعلق  بتا يةمل ية الفكرية وا لتمن ا  .مللك

بعة من وأشارت األمانة إىل أنه  .153 قعىل غرار املامرسات ا رشوع يمت اع
د  رمبا ،لجنةلبل املت ثاألمانة ويقة بي� تراجع ملا
رشوع  ياإملالحظات اليت أبداها وفد اأخذ مع ملا نبا بار سـ ت. عتبعني � شاريع اليت ا يع ا ُواكنت  ع مل مدت خالل ا3ورة مج

نة  ها للجاألخرية  ها عىل يلقد مت تعد بوموقع ضعوو شأنيجدول أعامل الو يةب  تعلق هنفساألسلوب تبع يُ وميكن أن ،لتمن ا  ôي ف
 .ملرشوع احلايل

سخة امل ،وطلب وفد مرص .154 يقات اليت أدىل هبا وفد تأخذ  ال أ،عدSلنإلشارة إىل ا يا إلتعلاألمانة العامة ا نبا بعني فقط سـ
بار يقاهتا فضال عن  ،عت� نةاآلعضاء تعليقات األتعلولكن أيضا   .للجخرين يف ا

رشوعأضاف و ،ئاتفق الريس مع وفد مرصو .155 توافق عىل ا نة  ملأن ا سـ  عدSثتقوم األمانة العامة بإعداد ويقة مسـ و،للج
يقات اليت أتعكس  ُلك ا نحو الواجبلتعل نة املوافقة عىل الويقة . لبديت عىل ا ثوطلب الريس من ا للج  عىل CDIP/7/4ئ

بول قد أساس أنه   .ثعىل الويقة ةافقهكذا متت املوو. األمانة العامةرشح قمت 

ن  CDIP/5/7ثظر يف الويقة لا
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نظر يف الويقة  .156 نة إىل ا ثدعا الريس ا ل للج تعلقة  CDIP/7/5ئ مبا  األمانة ا ودع،رشوع براءات �خرتاع واملK العاممل
رشوع املالعامة  ملإىل تقدمي ويقة ا  .عدSث

نوان CDIP/7/5ثقدمت األمانة الويقة و .157 رشوع املعد"بع  §ا شأن الرباءات واملK العاممل أنه قد  �ج
ع تر§ذكو". بل 
شأن الرباءات واملK العامالب مهنُط ية  شاريع إضا ب تقدمي  ناول ثالثة ،فم ية املK ) 1:  ويه،وجه اخلصوصعىل عنارص تت  مهأ

رس،  ّالعام الغين وا رشاكت يف جمال الرباءات عىل املK العام، ) 2ملي نوإماكية وضع قواعد ومعايري ) 3لووقع ممارسات بعض ا
بوبشأن ا نةإىل األمانة وأشارت . يملK العام يف الو رشوعا ،للجأنه يف ا3ورة األخرية  ثالثوانبهذه اجليتناول م قدمت   ةل ا

بل ا3ول األعضاء نحو املطلوب من  قعىل ا شة الويقة،ل نا ث وخالل  ق . دمت مقرتحات عدة من جانب ا3ول األعضاءُ ق،م
يقات قد أدرجت اكنت األمانة و نة ُ لكألهنالتعلهذه ا بل ا للجفت من  رشوع مبق ية§عدلمتقدمي  فعلت قد  و،ل يف ا3ورة احلا

نظر يد ا لذ� مع الويقة  تني. قث سأ لوأبرزت األمانة العامة  نوع ممارسات حتديد لب مهنا عىل وجه اخلصوص ُ ط،أوال: م
رشاكت  سابقة اكنت عامة جدارأت  ادراسـهتا ألهنتصورها من أجل اليت ميكن لا يغة ا لأن ا يا ،لص باه أرادت لفت  ا أهن،نو� نتا

يل  نة إىل أهنا اكنت حتاول أن حتدد مبزيد من ا تفصا توى اجلزيئ ولللج هدف ملسـعىل ا بشأن الرباءات واملK من ا3راسة لا
رشوع1دمت يف املرح; ُالعام اليت ق  .مل من ا

تعلق ،هاضعرعىل وشكر وفد أوروغواي األمانة العامة  .158  ôيحات ف تو ي وطلب بعض ا ض شةل نا يد ا قرشوع  مل ق  وسعى. مل
يمت الرتكزي علهيا  رشاكتلإىل معرفة أنواع ممارسات ا ية يف معرفة الأيضا ورغب . يف هذه ا3راسةساليت  يث ضفر حاألوية من  ل

تK املامرسات أو أنواع ل بعد ذ� عن حبث ا3راسةالوفد أيضا تساءل و.  العامK إىل املهالتK املامرسات ووصوحدوث 
سلويات يف املأخرى  كمن ا يةو.  العامKل ثا نقطة ا تعلق   ôنف ل ل بوحول  ،ي شطة وضع القواعد واملعايري يف الو يأ  سعى الوفد ،ن

لمتل معلومات عن أي تأثري للحصول عىل  شطة وضع القواعد واملعايريحم نرشيعات املقارنة عىل أ رسو.  تKلت ن  كذ� عسـتفا
Åااالت اh يث بو تسـتطيع حتلفة  شطممارسة يالو بالوفد  سأل ،أخرياو .وضع القواعد واملعايريل هتانأ يعن إماكية معل الو يف  ون

ثل ،جماالت أخرى ياWت م  يقات،Patentscopeبقاعدة  تدريب،لتحق وا  .إىل غري ذ� ،ل وا

159. Uنغار تحد� ،هوشكر وفد  بالغ عددها فيه ول األعضاء ا�3حتاد األورويب ومس م  العامة إلعداد  األمانة ، دو27Sلا
رشوع املاقرتا شأن براءات �خرتاع واملK العام§عدلملح ا يه ووأعرب �حتاد األورويب  .ب  أن عن رأيه وهو فا3ول األعضاء 

هور إىل و بني حقوق أحصاب براءات �خرتاع توازWسـيخلق يعمل عىل ما يرام  اخرتاع اترباءلنظام وجود  مجلوصول ا
ية اليت أقر الوفد و. املعلومات نة ا3امئة § غري أنه شد،العالقة بني الرباءات واملK العامتكتسـهيا مهأل ية للجد عىل أن ا ملعنا

مت; ل�راسات بقانون الرباءات  تاجئ ا نظر يف ا ناسب  حملبغي أن تكون املاكن ا ن لل مل لي رشوع احلايلُاليت جترى ن يف و. مليف إطار ا
ترب �حتاد األورويب ،هذا الصدد هم اوع ا يه أنه من ا مل3ول األعضاء  نة تقدمي ف للجا3راسات حول ممارسات الرباءة إىل ا

ية بقانون الرباءات ا3امئة  سؤوS ملعنا ئة ا ملاليت يه ا بو يف لهي شة قضاU براءات �خرتاععن يالو قنا نغارU . م أن هوكرر وفد 
يقات اليت أدىل  يقات الفردية اليت قد ترغب �حتاد األورويب وا3ول األعهبا مس لتعلتK ا تضمن ا يه مل  تعلضاء  لت ا3ول ف

 . حول املوضوعهتايف إضافاألعضاء يف �حتاد األورويب 

تحدة أنه ال و .160 ية تساوره زال يملأعلن وفد الوالUت ا يث رشوع ملااقرتاح حول سـخماوف أسا يل لحمن   وقعحتلإجراء 
يع نه إوقال الوفد . K العام يف جمال براءات �خرتاع واملرشاكتلممارسات بعض ا ته املقدمةيسـتطال  رشوع  بصيغدمع ا . مل

يأضاف و بد ئأنه  رشوع وفإن ، ام مهنجيأهداف ا يقاتتهمل ست واحضةهتطب و ية  ي ا ُي� ذف. للعمل رشاكت  بعض ممارسات تكرب لا
سم  رشوع 1.2لقاملقرتحة دراسـهتا يف املقدمة يف ا مل من ويقة ا يل ث نسبعىل  ث;، مل يكن  هاأل هذه م لاك تعريف واحض 

يع ها بقو� إ كذ� ردف الوفدوأ. ضاملصطلحات واملوا يقة جدا و يع املقرتحة اكنت  بعضن بعض املوا ض يف و. واسع جدااآلخر ض
رشوع قد ذكرت §ووحض . تنطوي عىل إحجافن بعض املصطلحات فإالواقع،  تكديس الرباءات ومتصيدي ملأيضا أن مقدمة ا

بري حبامية املوضوعوحماوالت متديد رباءات ال بة من جديد وإىل حد  كمدة امحلاية من خالل املطا حممت; جاالت  مكنفسه ل
ثال وقد أو. �راسةل سمى محض  مبما  ُ أو  ،الرباءاتمتصيدي  الوفد أن §بنيو .الرباءة اخللل الاكمن يف ا3راسة املقرتحةتصيدي ي



CDIP/7/8 Prov. 

70 

 

ياWت لكشلك أكرث دقة ا يا اليت  عىل برات إما حصل،ةغري املامرس ب نولو جءات اخرتاع عىل ا تطويرهالتك مثر،بقامت   تست أو ا
متد . األموال يف رشاء براءات اخرتاع من اآلخرين ها عوقد ا نعت عىل لمنوذج أعام رشاكت اليت  صال
س دفع ��وات من ا و أل

تخدم تجات أو اخلدمات تسـا يات اليت تغطهيا براءات �خرتاع لاليت تضم املن ا جنولو هم إوقال الوفد . دةاملقصوتك ملنه من ا
نظر إىل  لثل هذه انأن  نظور �رخييةامرساملكياWت غري م تحدة من §مكما ن أضاف أ و،م من  تصاد بناء ملن الوالUت ا قا
يااكن حتديد مبتكر وWحج تكرين األمر يك قدرة ا يعات لآلخرينوخرتاع �لتخصص يف عىل ا نيملب يع وا بترك ا ملن أحد واكن . لتص

تحدة يف نظام براءات �خرتاع واألوىل يف  ةامساحل رصاعنلا شاركة يف هو أملالوالUت ا ناس عىل جمرد ا شجع ا ملهنا ال  ل ت
شاط اإلبداعي بة هلم سـتطاعمل من اتهجعلإمنا  و،لنا  Uتصاد لنسـ ا شاء سوق اق نيام بذ� عن طريق إ اðين hرتعني حيث الق

يل أو ميلكون  تقرون إلقلرأس املال ا يصليه متاما ميكهنم يفمن  شافات  ختر سويق هذه ا اليت ميكهنرشاكتللكتهذه � ت 
تاجر العاديأل  ذ�سمحف. �خرتاعات ياكنيملحصاب ا نيك وا أن ا3خل من �خرتاعات وأن حيصلوا عىل فواحلريني يني مل

تاكراملزيد من د يلتومعل عىل وهذا بدوره . متفرغنيخمرتعني يصبحوا  عدد �خرتاعات بلغ  ،1860عام ðا حبلول  ،اتب�
بعاحلاص; اجلديدة  تحدة  سـعىل براءة اخرتاع يف الوالUت ا ب�ان األخرى ذات ة أضعاف نظريه يف مل ساكنتعداد لا .  ذاتهلا

سونفإن  ،الوفدحسـQ أشار  ،يف الواقعو تحدةي أعظم خمرتع هميكن القول إناðي  ،يتوماس أد معظم §رخص  ،ملالوالUت ا
نول يا لتكا يقسوب يقم  ومل،اليت توصل إلهياجو ياW غري ممارس،نفسهب هات تايل اكن  ك و  ماكن يف ةغري املامرس لكياWتلواكن . ل

تحدة للرباءات سةمل تصل  طاملا ،ملنظام الوالUت ا نا ناهض  سلوك ا توى ا فممارساهتا إىل  للم مل ل رشعت ،مسـ قوانني  لوإال 
تحدة  تاكر يف ململالوالUت ا ياWت أن تظل  ،العملحاكحفة � هللكعدا ذ� ميكن  وذكر الوفد . القادرة عىل ممارسة مناذج أعام

بادراتإ توصلل ميكن ا،أي جتاوزاتطاملا مل تقع أيضا أنه  تقايض أو غريها من ا توى احمليل عن طريق ا ملىل حلول عىل ا ل . ملسـ
تدرك الوفد بقو� إنه �ð لن و ناسب وضع القواعد واملسـا توى ا3ويلمليكون من ا  الوفد أيضا أنه أضافو. ملسـعايري عىل ا

هذه ا3راسةيمتصيد فإن إدانة ،يف رأيه مية  يف أي  ل الرباءة لن  ق نظر إىلوذكرت أيضا أن. يض براءات �خرتاع تكديس  له 
بةو بريملوضوع لإعادة املطا سه إىل حد  ك  سأS ف ،نف نايم �ملا بتتعلق  تاكرجودةبتاكر وت وفد أنه طاملا اكنت وذكر ال. ب �

ية نح براءات �خرتاع عا لماكتب الرباءات قادرة عىل  ناك العديد من براءات �خرتاع يف جمال معني فال هيم  ،ودة اجلم هأن 
يةتنحُمأهنا أو  يا احلا نولو نات عىل ا ل لرباءات اخرتاع أو  جس تك لي سيه محلاية تحسني لارباءة ف. حت متديد مدة لل ويس ،نيلتحا

يةلبراءة ا يا األسا سـنولو ج نرصتجودة الرباءات اكنونظرا إىل أن . تك نة ا3امئةا ع  تقد أالوفد أفاد  ،للجيف برWمج معل ا يعنه ال 
ية المرشوع ُه جيب امليض قدما يف نأ ية وا ية  نة ا مللكا من ن لتللج بوو. فكريةملع  رأى الوفد أن ازدواج ،احملدودة ينظرا ملوارد الو

شأن هذا املوضوع  يكون بالعمل  نة  سـيف ا يل للج ميةي ناإلرساف وعدم الكفاءة ولقبمن  قيف  وأشار الوفد أيضا إىل أن . ض
رشوع  يدة املذكورة يف وصف ا ية الو ملا ح تقصاءاتملهنج تلف ه  وذكر أن،سـاكنت � سابقة مع  تجارب ا نادا إىل ا خما ل ل تس

تقصا بوأجرهتا  اليت ءاتسـ� يب عىلا3ول األعضاء عدد  فإن ،يالو نخفضيعادة ما سـتقصاءات  �جتاليت   ، جداامكون 
سمح و. ن اكم;و تكال جاتوبعض تK اإل سأSبلألمانة ذ� يمل  توازنة  للميل رؤية واحضة و م تعلق و. تشك  ôيف 2ملرح; 
رشوع ال شطة وضع القواعد واملعايريت يتملمن ا ياق أ نظر يف براءات �خرتاع واملK العام يف  ننطوي عىل ا سـ الوفد إنه  قال ،ل

بدأ هام  شري إىل  ميود أن  ية عُتاي ية الفكريةلوطين التنفيذ لا حاميةوهو لتمنمد كجزء من جدول أعامل ا  كام ورد ،مللكقواعد ا
ية  تو صيف ا بغي إوقال . 22ل ساحة أن يكون يننه  ياسة متكهنا من من مللك دوS عضو  شلك ممارسات حبرية حتدد أن لسـا يما 

بوبراءة  مقبوS وغري  نهتك القواعد و�تفاقاتمق  .لا3وية تS ما دامت تK املامرسات ال 

شأن الرباءات واملK العام و§عدSثعىل الويقة املالعامة لوشكر وفد هوندا األمانة  .161 يان اðي أدىل أعرب عن ب  يده  بتأ للي
مس به وفد  Uبالغ عددها به ول األعضاء ا�3حتاد األورويب وهنغار تعلق مبامرسات افôو.  دو27Sلا ل   أكد الوفد ،رشاكتي

ناك عدة مناذج  ية ميكن أن تكون  هأنه يف املامرسة ا ساتجهينةلعمل رشاكت واملؤ بل ا تخدمة من  س  لسـ ق مع هذه ال�ذج جتقد . م
يجة اليت تعكس املامرسةو.  املدرجةرشاكتل أو أكرث من ممارسات اا واحدهجينةلا بغي أيضا أن تؤخذ،لنتللوصول إىل ا تK  ين 

نة  بارلهجيال�ذج ا تحدة إقال الوفد من مث و. عتبعني � ترصحيات اليت أدىل هبا وفد الوالUت ا ملنه يؤيد ا امرسة املانعة حول املل
تاكر سة وقوانني ماكحفة � حنا ف  .للم
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هم أن CDIP/7/5 Rev ثلويقةعىل اوشكر وفد ب� األمانة العامة  .162 نة قدما يفمتيض مل، وقال إن من ا رشوعللجا . مل ا
نة سابقة  للجوذكر الوفد أنه خالل ا3ورة ا ية ذكرت أن دراسة اعددفإن  ،ل تحدة األمر يك من الوفود مبا يف ذ� الوالUت ا مل

تعلق برباءات �خرتاع قد   ôنةةكفاءيعرقل يهذه األنواع من املامرسات ف شاطر هذا الرأيإوقال الوفد .  ا3امئةللج ا  ،ينه 
هم تخصصة يف براءات �خرتاعالوضع ملوأكد أنه من ا نة املذكورة  بار أن ا م يف � للج بغي أال ،ðا. عت ين اكن من رأي الوفد أنه 

شطةهناك يكون   هنبقو� إ الوفد أردفو.  يف معل اللجانتداخاللويس تاكمل هناك أن يكون يود  هنإقال و. نتداخل يف األ
نة اليت اكنت يدرك أ بادرة من ا رشوع هو  للجن ا م هبني من مل نةا فأهدا تهم اآل�ر املرتبة عىل من  للجمتكني ا ممارسات ف

يل العالقات أو  رشاكتلا تعمق يف  نة من ا حتلمتكني ا ل للج تلفة صالت الل من مث فقد و. بني نظام الرباءات واملK العامhا
نة §مكقد راسات ل� هن اجلدول الزمين اðي مت إعدادأعرب عن تقديره أل و،ملرشوعرحب الوفد  يط للجن ا لتخطمن ا

ثالثة األألل رشوع أيضا  أضافو. 2012وىل من عام لرع ا سيأن ا وهو ما قد  ،ي فرنك سورسي150 000لكف فقط تمل
يث قق توازWحي نفق ح مع املؤمتر   .ي فرنك سورسي108 000يُقد 

يان األمانة  .163 بووذكر أنه من أجل. ثيف إعداد الويقة¾دها عىل العامة لوشكر وفد ا ن،ي ضامن كفاءة الو بغي  جت  ب ني
ية يف العمل نطلق. ج�زدوا تحدة فقد شاطر  ،ملومن هذا ا شأن الرباءات قلقه من ملوفد الوالUت ا يع املقرتح ل�راسة  تو با سـ ل

بو . واملK العام نة يف الو ناك  يوالحظ أن  جل نة ا3امئةويه  ،لنظام براءات �خرتاعخمصصة ه ية بقانون الرباللجا . ءاتملعن ا
 �ðتوسع يف ينه ذكر أو نة ا3امئة ويف سبب تيراسة قد ا3لشعر لقلق من أن ا هام بني ا ية ا للجازدوا مل نة ج ية للجا ية  منا لتن ملع

ية الفكرية نة ا3امئة. مللكوا للجوبه إىل أنه حىت يف ا نظر يف ،ن ند ا ل جيب تو� احلذر  ياج ع  .مثل هذه ا3راسة أم الحتا

يان اðي أدىل به وفد نإنوقال وفد فرسا  .164 مس لبه يؤيد ا Uاألوىل رة أنه مبا أهنا امل وأشار إىل ،�حتاد األورويبهنغار
ته  يةبصفاليت يأخذ فهيا اللكمة  رشوع املعديود أن فقد  ،طنالو §شكر األمانة عىل ا شأن الرباءات واملK العاملل لمل بويقة  . ث

تجابإن وقال الوفد  سـالويقة ا hشواغل ال تث نة ل سـQ رأىئلكن جزيا فقطوللجتلفة اليت أثريت خالل ا3ورة األخرية  . ح 
تحديدو بغي توفري مزيد من املعلومات من  أنه الحظ الوفد،لعىل وجه ا رشوع جانب ين  تفاعل بني ا شأن ا ملاألمانة العامة  ل ب

تحفظا أضاف و. اðي بدأ لفعلذاك املقرتح و رشوعجتاه مالوفد أنه ال يزال  مبين  ي� ،العاميتعلق ملK  جديد ت ي � اðذب 
تدركو.  بعدُصلمل خي زال جارUيال  يد أن قائال إ الوفد سـا بدو من ا ملفنه  رشاكت امرسات قامئة مباألمانة العامة تضع ي شار لا ملا

رشوع1إلهيا يف املرح;   من 2ملرح; تساؤالت حول طرائق هذا اجلزء من ا3راسة يف اهناك نه ال تزال وذكر أ. مل من ا
رشوع شطة وضع القواعد واملعايريريشي وأشار إىل أنه إذا اكن هذا اجلانب ،ملا يف إطار يندرج ينبغي أن ف ،ن إىل بعض أ

نة نة ا3امئة ويس ا تصاص ا للجا لللج ية الفكرية خ ية وا ية  مللكا من لتن  .ملع

تاج  .165 رشوع ال يزال  يا أن ا حيوالحظ وفد بو مل يحإىل يفل تلا®مذكرا أن  ،ضتو تقد  20 و16 نيصيتو ُا من جانب  مد�ع
رشوع املعروض،مجيع ا3ول األعضاء مل وأن ويقة ا نة ةث ياتتللج عىل ا تو صعكس مضمون هذه ا بدو أن 3يه إوقال الوفد . ل ينه 

يةإنطباع بأن بعض الوفود اكنت حتاول � يات الواردة يف جدول أعامل ا تو تفاوض عىل مضمون تK ا منعادة ا ص ل وأردف . لتل
نة كام مت اع
دهُقد وضعت بشأن الرباءات واملK العام §املعدS ثويقة الن قو� إب بل األمانة العامة عىل أساس والية ا للجمن   اق

سة  نة  ويه–ميف ا3ورة اخلا رشوع أن  الوفد أيضا §بنيو. للجالوالية اليت تلقت دمع ا3ول األعضاء يف ا سـويقة ا مل ن ®كمتث
نة توح العام Kاملاليت ميكن أن يلعهبا همة ملاوظائف النظر يف تأن من  ، دئ ذي بدء،للجا يا ،ملفالرثي وا جيايب اإل الوقعن و�

رشاكت بعض ممارسات عىل املK العام من جراء سليب لاأو  شطة وضع القواعد واملعايري ،يف جمال براءات �خرتاعلا ثا أ ن و� ل
نة  بو من أجل احلفاظ عىل املKملمكا يع نطاق  العاميداخل الو نارصو. هسـوتو بلك عكس ت ،أشار الوفدحسـQ  ،لعتK ا
يات بساطة  تو صمضمون ا تعلقة ل يع ا3ول األعضاءوملK العام ملا بل  مجاليت مت اع
دها من  تايل فإن .ق رشوع ل و ملويقة ا ث

تجاوز ت األمانة العامة ا وضعهتيتال يهالوالية اليت K تمل  نارص جزءايف الوو. علمت �تفاق  رشوع حق لعاقع اكنت تK ا م من 
تK العاماملؤلف وامل ُ اðي ا نةع سة  للجمد خالل ا3ورة اخلا نظر يف .م نارص ل وقد مت ا تازة اليت من خالل لعنفس ا ملما3راسة ا

يدة يه،  لسـقامت هبا ا يت قدميتالوليدوسو ثلإن وقال الوفد . للجنةة ض هذه ا3راسة يف ا3ورة املا ا ممتازعرضا  تما3راسة 
يام به لرباءات �خرتاع يف اململ بة للوفد أن و.  العامKلقا ميكن ا  مقبوالسبب كون ذ� فهم يتلنسـاكن من الصعب للغاية 
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بة  سأSحللنسـ يس ،ملق املؤلف يف هذه ا بة ل ولكن  اhاوف اليت أثريت فô أنصت إىل نه إقال و. لرباءات �خرتاعلنسـ
بتعلق  رشوع ثويقةقيام ي ها بمل ا يل املامرسات اليت من شأهنا أن يكون  لتح تدرك قائال.  العامK يف املوقعل هم إنه  سـوا ملمن ا

يام به يف  سه اðي مت ا يح أن ما جيري هو اليشء  لقتو نف حتليل هو واكن الغرض . املK العامحق املؤلف وإطار دراسة ض
هم يف إثراء امل بادرات اليت ميكن أن  تساملامرسات وا نظر يف ،K العاممل ها تK ل فضال عن ا  وقعلاملامرسات اليت قد يكون 

شأن املامرسات اليت من شأهنا أن تقد  اكنت الوفود ،يف املايضو.  العامKسليب عىل امل يل  تفا ُبت مزيدا من ا ب ص ل  ،درسطل
هتبدي  اآلن اولكهن يل اليت قافخماو تفا تK ا تعلق   ôف ُ ص ل ب هي شاريعالدمت   يف احلفاظ عىل ةصعوبال جيد  الوفد أنه وذكر. مل يف ا

تة العامصياغةلا يل كام ورد يف الوالية اليت ا تفا رشوع دون حتديد ا  ُ ع ص ل سةللم يفهم نه ال إوقال أيضا . ممدت يف ا3ورة اخلا
ثل  مت;  شطة ا شة األ نا نة  ميف ميكن  حملم ن ق للج شطة ك شطة نأ بني ،حلفاظ عىل املK العامانوضع القواعد واملعايري أو أ م كام هو 

تني  تو ييف ا ها ،20 و16صل يل املامرسات اليت اكن  ل دون  وأشار الوفد أيضا إىل أن . سلبا أو إجيا  عىل املK العاموقعحتل
نقاش  نةجارUظل لا نذ ا3ورة الرابعة  للج  بل األمانة العامة من أجل تعديل قد مت لفعل لو. م رشوع مرتني من  قويقة ا مل ث
بل اhاوف المعاجلة  رشوعو. عضاءاألقيت أثريت من  بقى اآلن هو اع
د ا ملما  ياغة اليت نه مرW إوقال الوفد . ت لصشأن ا سيمت ب

تخداÊا ت،سـا تو نه أرص عىل اإلبقاء عىل مضمون ا ي  صل تني نيلك نة خالل دورهتا ملتعلقا بل ا ها من  للج والوالية اليت مت تعر ق يف
سة نة أيضا أنه خالل ا3ورة الرا§بنيو. ماخلا ناءةو ،للجبعة  ية  ،ببروح  رشوع تنحمتت  املK العام عىل الرمغ حول ملجزء من ا

شطة ممك;ُت عىل أساس أن ،من خماوف الوفد حتفظات أو 3هيا أمل يف أن تK الوفود اليت اكنت وأضاف أنه ي. نقرتح أ
رشوع ياحمرتددة  تاكن بدء يف تظهر نفس املرونة أن ملل ا سـىن ا لحىت  رشوعيت ورأى الوفد أنه ال ميكن . هم جداملا ملهذا ا

سمىمنع  ية ألجل غري  ميذ جدول أعامل ا لتمن شاورات مع الوفود اليت ُنه من املؤسف أنه مل حيإ وقال ،تنف ملرز أي تقدم يف ا
رشوع  ملنعت هذا ا هم  يةكيفمعرفة اوS حملم نةأمثرت عهنا يف إطار الوالية اليت فمعاجلة خماو سة  للجا3ورة اخلا  مث فقد منو. م

ية  بل هناية ا3ورة احلا توصل اىل حل  لأعرب عن أمU يف أن يمت ا هم جدايك ميكن قل رشوع ا ملاع
د هذا ا  .مل

رشوعالعامة كوادور األمانة إوشكر وفد  .166 ملعىل ويقة ا ها جزءا من العمل اðي تضطلع به عىل  وأكد ،ث يهتا بو صفأ مه
ية يذ جدول أعامل ا بو يف  منالو لتي يا يف براءات �خرتاع وحتديدا ف،تنف نولو يه ا تعلق بأحدث ما توصلت إ  ôج لتك ل  وهو أمر ،ي

يةلفعل Êم  نا مب�ان ا ل متكسـهذه ا3راسة ستمتخض عهنا  فإن املعلومات اليت ،وفقا للوفدو. لل مية جدا ألهنا  ®تكون  سـ ن ق
بغي إوقال . واقع يف الوقت احلارضاللتفكري يف الوضع وحتديد من االوفود  بق يننه  شاء ذ� ينطأن  بادرات إ نأيضا عىل  م

تاكر يا و� نولو بمراكز دمع ا ج تخدام املعلومات يف جمال براءات �خرتاع . لتك تاجئ ا سـوأشار الوفد إىل أن  أجل دمع  من –ن
ساعدة ا ية و لا م توسطة رشاكتلتمن يح منوها مل الصغرية وا ب�ان الفرديةيتمبا  بغي– ليف ا عتقد ا دقو�ð ف .ةكون واحضتأن  ين 

بغي  بار ينأنه  هتوافق علهيا  أن تعنييدراسة الرباءات واملK العام دراسة هامة عتا توفر  ب�ان ألهنا  لا سـ ساعدة يف ال شاء مل ا نإ
يدة  شاهئالغاية حتقق ايف واقع األمر ومفأنظمة براءات من شأهنا أن تكون  بح أيضا أضاف أو. نمن إ تصن ا3راسة ميكن أن 

ي ية الو ية  نآ من طل  .ةللت

رشوع بشأن اقرتاحني سـيقدم  هنإوقال وفد الربازيل  .167 ملويقة ا ية مجموعة جدول أعاملمس ث  اقرتح الوفد أن ،أوال. لتمنا
توى اجلزيئ  تبغي أن الرباءات واملK العام حول ملسـهذه ا3راسة عىل ا ية اليت جنحني سام عن املامرسات الو نتضمن   يف تطق

ها اليت قد يرشاكت لاحلد من ممارسات ا اجلزء األول من يضم اقرتح أن ومن مث فقد .  العامK سليب عىل املوقعلكون 
ية سام عن املامرسات الو رشوع  نا طق ثاين متثل و. مل ية الفكرية يف ل�قرتاح ا تعلقة  شطة وضع القواعد واملعايري ا مللكتعزيز أ مل ن

ية ،واملK العام تو يه ا ص وفقا ملا  ل بغي تقدمي تقرير عن . 20متل تاجات ينو تنتاجئ وا رشوع إىل اسـن شطة املضطلع هبا يف إطار ا ملأل ن
نة باحث يف ىل إتعمد ا3ول األعضاء مث . للجا شطة لتا شة أي أ نا يات و تو يذ ا ية اليت ميكن اختاذها  شطة اإلضا ناأل ق ص ل من نف لتف
يةوأضاف الوفد، . وضع القواعد واملعايري يف هذا اÅاللممكنة  ته الو طنتحد�  بصف  ما ،من األمانة العامةأن يعرف  ود ه أن،م

هود يه،جلقا� العديد من الوفود حول عدم تكرار ا نة ا3امئة الفإن  ،يعن وذكر أنه بقدر ما اكن  ناقش قضاU براءات ت للجا
ناك مخس قضاU .  العام�Kخرتاع يف امل نة ا3امئة واملK العام مل يكنعىل هوأشار الوفد أيضا إىل أن   للججدول أعامل ا



CDIP/7/8 Prov. 

73 

 

هم و. اواحدا مهن يا ما فسعى الوفد إىل  نة ا3امئة جيري تطويره حا رشوع يف ا ناك أي  لإذا اكن  للج مجيع جوانب لتناول مه
رشوع احلايل  .ملا

رشوع  .168 ند األمانة العامة إلعداد ويقة ا ملوشكر وفد � ث وذكر الوفد أنه اكن واحدا . براءات �خرتاع واملK العامحول يل
ياألمن  ثالثة نيحلقيقنصار ا نارص ا ل  رشوع املطروحة للع يدياðي أمل أن ومليف هذا ا ثري من ا3ول األعضاءا مفكون   لكجدا 

ية نا ما ساعد فإن  ، العامKالعديد من براءات �خرتاع يف املنظرا لوجود الوفد أنه أضاف و. ل رشوع من شأنه أيضا أن  يا مل
تعلقة برباءات �خرتاع يف امل يح القضاU ا ملعىل تو تعامل   العامKض معوا فهم تفتقر إىل ما زالت ا3ول األعضاء حيث  ،هال

ية §وشد. مشرتك شطةشام; لاعملية لامهد أيضا عىل أ سهو. وضع القواعد واملعايري نأل إن  ، قال الوفد يف رأيه،نفيف الوقت 
بغي أ ية  تو بادئ ا شطة وضع القواعد واملعايري وا نيذ أ ينف جهي ل مل ن ية الفكريةزيد من عبء ماكتي الت بو أن عىل  و،مللكب ا يالو

يةتوفري تضمن أيضا  تو بادئ ا ية املعايري أو ا ية الزمة  ساعدة  جهيأي  ل مل ب ن لتلم بة ل�ول األعضاء،املطلوبة تق  ôلنسـ ال سـ 
ية نا ما  .ل

تحدة األمانة العامة اوشكر الوفد  .169 رشوع عىل ملململكة ا ملويقة ا يانه هنغارU وفد §وأيد ث  األورويب ودو� �حتادمس بو
بالغ عددها  شأن شأن كون بوكرر الوفد موقفه .  دو27Sلاألعضاء ا تدى الرييس لوضع القواعد واملعايري  نة ا3امئة يه ا با ن ئللج مل

نحوو. الرباءات نة ، فالبد أن تكون لعىل هذا ا ية للجا يل أي دراسات سـأسا فô و. براءات �خرتاع واملK العامحول حتليف 
سخة األ الحظ الوفد أن ،دداحملقرتاح اليتعلق  يحات عن أنواع املامرسات من حدث لنا تو رشوع أخذت بعض ا ضويقة ا ل ملث

نظر فهيا يف إطار ا3راسة يف املرح;  بار 1لاليت ميكن ا ئ; 3هيا زال ، ما ومع ذ�. عتبعني � يةعن سـبعض األ وقال . ملهنجا
يل جترييب قد إجراء دراسات حاS ثإن الويقة تقرتح الوفد  سحيعمتد عىلحتلو يات ا مل  ثال،معل يل ا مل عىل  ية . بس  ماملهنجوهذه ا

يح من و�ð طلب . تزال غري واحضة بعض اليشء للوفد ية أي ضاألمانة العامة تو تجر بحوث ا يبنوع من ا ل يُتصور إجراؤه ل
يام و مبما ميكن ا رشوع 2وأشار الوفد أيضا إىل أن املرح; . هسحلق سـ من ا تاجئ هذه ا3راسة وعمتدتمل  اجلارية راسةا3ن عىل 

توى اللكيعىل  لفعل بة حلقوق املؤلف يف ا3راسة §بنيو. ملسـا شـهتا ، العامKاملعن لنسـ أن ذ� اكن احلال  نا ق واليت متت  م
سابق يوم ا ليف ا نقاش ،ل نةداخل رحج ألتبع عىل ايسـي احلل وأشار إىل أن بعض ا نة ا3امئة،للجا واقرتح الوفد . للج وكذ� يف ا

تاجئ هذه ا3راسات  تعراض  نة ا بغي  نأنه  سـ للج شـهتا ني نا قو بةم نا ية ا تا شأن اخلطوة ا سـبل اختاذ قرار  مل ل ل ب تدى ،ق ملن وكذ� ا
ناسب ملعاجلة   .تنيملاعام الملK ارباءات �خرتاع اليت دمعت لوضع القواعد واملعايري جوانب ملا

ترصحيا .170 يا مع ا ند أنه،  لوالحظ وفد ا شـ مته يةهبا  تت اليت أدلل نا ب�ان ا ما ل عترب ايف وقت سابق، فإنه  األخرى ل
يد ا3راسة Êام رشوع  قا شاريع أ جدا، ومل تدعي املحد أمه ا لاليت  سابقة كرر يف هذا الصدد، و. بكرملاتنفيذ تسـ ياWته ا لالوفد  ب

يةيف ا3ورات امل يو. لجنةل ضا رشوع، رأي الوفد أن  هذا ا تعلق حلاجة   ôمجف ملي نة عىل عمل بأن تK القضاU ل للجع أعضاء ا
ية موجودة يف العامل ال شـهتا، ىرجت، وواقعيحلقيقا نا ق  بووم تجاف. يحبامس، خارج الو بو أن  تارت الو هلإذا ا تخ تظاهر بأنه تأن  وهاي

ها وجودال نظمة ل  يع ال. انفسهب3ول األعضاء وبذ� تلحق األذى مل، فإن ا ءات أداة أكرث فرصة جلعل نظام الرباسـتضكذ� 
منو يف لك ماكن، و تاكر وا تعزيز � ية  لفعا ب ل ثل  هو األمرل ية مياðي  بولئيسـوالية ر نة . يلو شت قد للجوأشار أيضا إىل أن ا Wق

تني، وأنه قد مت  يه املا تفاضة يف دور رشوع  يا ت ضسـ  تقدمقد   األمانةيف الواقع، ذكر الوفد أنو. ثهذه الويقة مرتنيتعديل مل
يةرشاكتلرسات ااممبقامئة  ته و�ð فوجئ الوفد . ض يف ا3ورة املا بدو بوأصا يبة األمل أن �ج
ع  سري إىل يوكأنه خي

رشوعشأن الوراء بدال من األمام يف  نطقي بقو� إ الوفد أردفو. ملهذا ا يه فكرة اح
ل ملنه ال يرى األساس ا ند إ لاðي  تس ت
رشوع و ية بني ا مل�زدوا ية حول راسة ا3ج نة ا3امئةعنو رشوع . للجالرباءات يف ا بغي تذكر أن ا ملو ياق براءات جاء ين سـيف 

تابعة و ياق  م�خرتاع واملK العام، ويف  تتنفيذ سـ يةتني يف  حمددنيصيتو نة والحظ الوفد  .لتمنجدول أعامل ا وحدها للجأن ا
يةبيه امللكفة  يات جدول أعامل ا منيذ تو ص لتت يدةا3رُوجد أن  إذا ،يف الواقعو. نف نة ا3امئة من ُحتفميكن أن  ،مفاسة  للجال إىل ا

ية العامة يف مرح; الحقة ية إىل ا مجلعخالل تو يث ،ص نة ا3امئةتمكل وقد ت اهنإالقول ميكن ح  شات ا نا للجعزز  ق  ،لكنو. م
رشوع  نةالبد أن ملأشار الوفد إىل أن ا للجبدأ يف ا يا عن كام أوحض  ،وذكر أيضا أنه. ي يةإن ف ،حقوجه ليفوفد بو تو صا  16 ل

ناجتة عن حثت عىل  نافع ا يل اآل�ر وا ليق  مل حتل رسوالرثي عام الK املتعم أن ا3راسة جيب أن تركز فقط بذ� قصد ُيمل و. مليا
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ية ملامرسات ا لعىل اآل�ر ا ند أردف و.  عىل نظام براءات �خرتاعرشاكتلسلب ريد دراسة تا3ول األعضاء بقو� إن لهوفد ا
ية  ساهامت اةمتوازنورة تربز صعموضو ل  لهذه لطريقة اليت ميكن عرتف أيضا ت و،نظام براءات �خرتاعيف  رشاكتمل
توازن وهبا نظام أن تعرقل املامرسات  بة ل األداءحسن مسلس و نقطة اليت نه إوقال الوفد . خرتاع� اترباءلنسـ لتفق مع ا ي

تحدة أشار إلهيا وفد  تخدام ملالوالUت ا سـشأن إماكية ا ن تعاريف ب يحةلا ليهتا ا و،لصحا دون أن يؤثر  ة،كياWت غري املامرستسم
يهذ� عىل  شار إ لا ي� ،مل نظوريب  ميف أيضا  ياض تكون أكرث و يهوفد عن رأأعرب الو. اخي �ر نة  يع أعضاء ا سـمفاده أن  للج مج

نارة إذا  نرص وكذ� تضمنت ستا ية للمخرتعني تظهرإن ألعا3راسة ذ� ا  يف نظام براءات م وماكهنتفرغنيملاب اآل�ر اإلجيا
تحول اىل وقعلميكن ل من أي نقطة وحض أن تاوأشار أيضا إىل أن ا3راسة ميكهن. �خرتاع من خالل  سليب وقعي اإلجيايب أن 

تحول إىل  ية ممارسة لا فنا سةم فنا هم ا3ول األعضاء يمن شأنه أن فإن ذ�  ،يف رأي الوفدو. للم ية يف مشلكةللفعزز  حلقيق ا
بوسو ية الفكرية خارج الو يق ا ثل. مللك باره أنه ميكن عىل ق يتفنه إ قال الوفد ،براءات �خرتاعمسأS تكديس  يف ،ملو عتا

تاكر يابا نا ما  يةمت سهو.  يف ا3راسةذ� وميكن �عرتاف ب،ل إذا اكنت براءات �خرتاع ذات جودة عا ، أعرب نفيف الوقت 
رشوع يأخذ واقرتح أن . آلخر من الصورةاجة إللقاء نظرة عىل اجلانب ااحل عن  مبا يف ، هبا الوفودتلتعليقات اليت أدلملا

توسع يف رشح اوميكن . جهينةإدراج مناذج بلذ� �قرتاح اðي قدمه وفد هوندا  مللألمانة ا  ولكن يف هناية املطاف لن ،هنجيةل
رشوع بب لعرق; ا ناك  مليكون  س ثل. ه ية فô خيص  ،ملو تو صا بو ايت ط ال20ل يبت الو شطة وضع القواعد برصاحة ل نتعزيز أ

ية الفكرية اليت دمعت  مللكواملعايري املربطة  بوملاعام الملK ات نة يتعني  هالوفد أن§وحض  ،يتني يف ا3ول األعضاء يف الو للجعىل ا
ية تو نظر يف تK ا صأن  ل رشوعاقرتاح لنظر يف و. ت نة للخرباء ميتنظبفقد أشار فقط . متواضعا جداُيعد  هاقرتحفإن ما  ،ملا جل 

شمو ،أو مؤمتر تاجئ اليت ةقنا شاف يف توصل إلهيا لمت الن ا ألفاكر و�قرتاحات اليت اسـتكا3راسة املقرتحة يف اجلزء األول وا
شطة ميكن أن تعزز وضع  تص; براءات �خرتاعنأ عضاء يف تني يف ا3ول األملاعام الملK اوأيد أيضا . ملالقواعد واملعايري ا

بو بقحكاموكأنه يصدر ن �ج
ع بدا يف أالوفد اðي ساور القلق متثل و. يالو رس كاماح أصدري وامسـ  بور ا جل وحياول  حىت ع
بغي أوالو. راهيقبل أن  نة اخل يناقرتح أنه  تاجئ اليت توصلوا إلهياجلعقد  يث ميكن دراسة ا نرباء ورشة العمل  ينبغي أوال  و.لحب

شأن وضع ا� يام بهاðي تريد لقواعد واملعايري بتفاق  هل مسأS تناقش  أن ا وبعد ذ� ميكهن،جدُ إن و،لقا3ول األعضاء ا
نة  نة للجا ية الفكرية أم ا ية وا ية  للجا من مللكن لت ية بقانون الرباءات يه ا3امئة ملع ناسبملعنا حاجة أنه ال الوفد رأى و. ملاحملفل ا

تأكد من ترمجب�ج
ع  يقومن أاقرتح و. للنظر يف تK املرح; رشوع وا ليذ ا ملت ية ةنف يات جدول أعامل ا من تو برWمج إىل لتص
نة رشوع لتقبل � إن الوفد ،وخالصة القول. للجمعل يف ا سني وتعديل ا ملقرتاحات   ومع ذ� فإنه ، الوفودمبخاوفخذ أللتح

رشوع مع ما عىل وفد ِأمل لفعل أال يقدم  ملنع اع
د هذا ا بار أنه قد مت يف الوضعم تفاضة تعت� ته  نا سـ لفعل  قشـ م
رشوع Êم ومع مراعاة  ،ا3ورتني األخريتني يف يةلملأن هذا ا نا ب�ان ا ملعديد من ا ل ند،ل  .له مبا يف ذ� ا

سخة املعدالعامة يوشكر وفد سورسا األمانة  .171 §عىل ا رشوعلن ملS من ويقة ا يان اðي أدىل به وفد مع فق الوفد تاو. ث لبا
مس �حتاد األورويبهنغار U،ياين  و تحدةبمع  يان والوالUت ا ملوفد لك من ا توايل ل لتعبري اوقال الوفد إنه يود أيضا . لعىل ا

رشوع يف الوقت احلارض ألنه ما زال  بول ا تعلق   ôملعن قلقه ف بق رشوع يي تاجئ دراسة و متظر  ن ياجارUنن نه إوقال الوفد . ل حا
شطة وضع القواعد واملعايري تإذا اكنل إنه يتفق مع الرأي القائأيضا  تكون سـتطول، فاألمر يرجع ن أ نة ا3امئة اليت  سـإىل ا للج

ها ألن 3هيا اخلربات الالزمة تعامل  معتصة  لل  .خم

يجريU و .172 سأS إىل نانضم وفد  ية األخرى اليت حتدثت عن هذه ا نا ب�ان ا ملا ل نةأمام مل ها،للجا وأيد . قف وأعطى دمعه ملوا
ب ملسح اادرة مالوفد  توى اðي م تحديد ا تاحة  يدة واألدوات ا يل املامرسات ا حملرشوع و ل مل جل حيوي وهو .  العامKيف املاكن حتل

ية نا ب�ان ا بة  موهام  ل لل ثأل ،لنسـ §نه  منوم تاكر وا شجع � ية اليت  ي; ملعاجلة القضاU ا لل و ب ت حلق ثري سـيأيضا كام أنه . يقسـ لكو3 ا
نبمن �ه
م  يالتكتطوير ا رشوع امليض قدما اقرتح الوفد من مث فقد و. جولو يذ ا مليف  نة ن إذ إنفت بت للجا بطا تطوير ل

ية رشوع مضن جدول أعامل ا يذ ا يل  منو لته مل ت نفس   .ت

ية اليت حتدثو .173 نا ب�ان ا يع ا سلفادور مع  ماتفق وفد ا ل ل مج بل ذ�تل يغة املعد. ق  §وشكر األمانة عىل إعداد ا S لص
شريا إىل أن،للمرشوع يقات واملالحظات اليت أدلإلخراج ق §عمبذل ¾د مه مت م  نت ا تعلتK الويقة اليت  تضم  هبا وفود تلث
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سابق نة ا لعديدة يف إطار اج
ع ا رشوع اكن ضافوأ. للج ية ، جدااله
م وجذاجديرا مل الوفد أيضا أن ا رس عن  كيف وا سـتف
رشوع . تنفيذهبقيام األمانة العامة  يطدا بملوالحظ الوفد أن ا بداية  سـيف ا تصاد اللكي، للغايةابل نطوي عىل دراسة � ق ألنه   ،ي

ية سـتعمتد يف حني  ثا ناملرح; ا نظر يف عىل ل شطةلا ية ورشلاعتقد أنه مت ا هنإوقال . وضع القواعد واملعايري نأ أعربت معلع يف 
شأن متديدهاكبعض ا3ول األعضاء عن شكو بوعب هأنذكر  ولكن الوفد ،هاب  نا مع أخذ يسـ سـهناية األ رشوع اكن  ممكبت أن ا ملث

ته  بارمهيأ يه األمر نه بقو� إالوفد وأردف . عتبعني � تلط  علقد ا تعلق خ  ôييال ف يذ وذكقل §جلدول الزمين  ر �ج
ع للتنف
ية العامة ب سأS براءات �خرتاع وا ية  مللكأ م بة مه يةلنسـ نا مب�ان ا ل   .لل

بلكر منُ كام ذ،وذكر وفد ب� أنه .174 ية يؤيد  ،ق  ثابة خطة معل  رشوع ألنه اكن  منا للتمب يات ويه مل تو توافق مع ا صÊمة  ل ت
نة وا الوفد أهنربعتا ،عالوة عىل ذ�و. ثالواردة يف الويقة بادرة ا للج  ندو ،من مثم بغي ف ،لهكام الحظ وفد ا يف و. عرقلهتاينال 

نة ا3امئ،مرح; الحقة تاجئ ا3راسة إىل ا تقل  للج ميكن أن  ن شـة نت قنا  .هتامل

يده وفد مرص وأعرب  .175 لعن تأ ية وقال إنه ي منيان اðي أدىل به وفد الربازيل مس جدول أعامل ا لتب تفق متاما مع ال
ية، وال سـô وفد نا ب�ان ا تلف وفود ا نه  ماملوقف اðي عربت  ل ل خم نداع يا وا له بو سأS املK . يفل موأشار وفد مرص إىل أن 

ية من ت،واحضكام هو  ،العام يه يات جدول أعامل ا منو نحو،لتص نةا فإهن،ل وعىل هذا ا ركز الوفد و. للج مل تقع خارج حدود ا
يةعن تK املقوS عىل  ثري للقلقعىل حنو مزتايد  واليت ت ترتدد ج�زدوا تقدو. مو ال  ا ماموضوعأن لوفد أنه لكام بدا ا عا

ية فكرية أكرث رصامة أو حنو املزيد من الفوائدي يا ار ص، ألحصاب احلقوقملكتجه حنو  هدميثل ئ تلقا ية يف ا جلازدوا وقال . ج
نص عىل أنيعود  واقرتح أن ،نه ملس ذ� يف ا3ورات األخريةإالوفد  نة اليت  ت�ج
ع إىل والUت ا تعني عىلللج  ا3ول يه 

ية  يات جدول أعامل ا يذ تو مناألعضاء  لتص بد. امخلس واألربعنيتنف نة قد وافقت يف ا لواكنت ا  ،اقرتح املدير العامكام  ،ايةللج
شاريع يف امليض قدما عىل  ية إىل ملا يات مالرا تو صيذ تK ا ل بع ميكن �دعاء بأن هوالحظ الوفد أن. امخلس واألربعنيتنف لط 

شاط  يات خينأي  تو يهنا يف ا ية الفكرية اليت مت  يع جماالت ا صص  ل تضم هدميثل  امخلس واألربعنيمللكمج ية يف ا جلازدوا   ولكن،ج
يذهمن وراء اعىن  ذ� مل يكن املمن املؤكد أن تنفشاط بأمكU اðي اكن جيري  نة نل  الوفد أن ا3ول األعضاء أوحضو. للجيف ا

ية الفكرية وموجودة ية وا مللك 3مع ا يةبني  من مسأS املK العام يهأن لتمن يات جدول أعامل ا منتو و�ð .  امخلس واألربعنيلتص
ية فإن القول بأن ما جيري ه نة ا3امئة يف جو ازدوا هد مع ا للجا ساعد جل نة يلن  يق أي تقدمللجا  .حتقعىل 

يا  .176 شلكة وجودإىل ليفوأشار وفد بو سخة اإليف م  ياغة يف ا ناللغة أو ا ية من الويقةللص ثبا ن ناك أضاف و. سـ هأنه اكنت 
باتتص رشوع يف املاوصف ال كام يف ،ثلويقة يف عدد من األماكن مت مل تيو لقتضب  للم نص قال حيث  2سم ق  ممارسات وقع"لا

رشاكت  للنة  سخة اإلف." العامعىل املK يف جمال براءات �خرتاع معي بارة نلكزيية اكنت لنفي ا شلكة اكنت ،حصيحةلعا مل لكن ا
سخة اإل يحةلنيف ا ية اليت مل تكن  حصبا ن بات مل تإن وقال الوفد . سـ تصو يا يث ،4 و3 و2ت ايف الصفحيه توجد  ومتل اكنت ح 

تاج صياغة للغة اإللا ية  حتبا ن شاهبة إسـ يح حىت تكون  مىل  يث لكلصيغة للغة اإلنلتصح نص  قالحزيية   Kامل  عىلوقعال"لا
ند ،4 أشار الوفد إىل أنه يف الصفحة ،وعالوة عىل ذ� ."العام توى اجلزيئ عىل ث عن ا3راسةيددار احلع   ت اكن،ملسـا

عن اكن احلديث  ،الوصفجزء  ولكن يف ،للجنةفوائد سات اليت قدمت حتلل املامراليت راسة ا3هناك إشارة إىل 
ها  دراسة ياإل سواء ، عىل املK العاموقعلاملامرسات اليت اكن  يكون . ةسلبيلا أو ةبجيا يد أن سـوالحظ الوفد أنه  جلمن ا

توى راسة ا3 من 1يف املرح; ذ� أيضا �ج
ع يعكس  تصاد اجلزيئمسـعىل  يث ،ق� نة بصدد شري إيحب  للجىل أن ا
نظر يف تK اجلوانب اليت ميكن أن تعزز جمال  رسالعاماملK لا ها أثر إجيايب أو سليب،ملي الرثي وا  ،ل فضال عن تK اليت اكن 

ية الويقةذ� ألنه  ثاكن واحضا يف   .بق

تعلق أنه وفد الصني وذكر  .177  ôه عىل املوقعظام براءات �خرتاع وبنيفK ،سم  العام ا3راسات اليت أجريت تتفقطعا 
رشاكت ف ية قصوىب Kاملخيص  ôلحول ممارسات ا شأن العالقة بني نظام فقد . مهأ يل  بساعدت هذه ا3راسات يف وضع  حتل

ية الفكريةاكن ذ� Êامو. الرباءات واملK العام بة  للملك جدا  نحو،لنسـ مزيد إجراء  مثنيالوفد أنه فقد أضاف  ،ل وعىل هذا ا
 .ملتعمقة يف هذا الصددمن ا3راسات ا
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يا .178 نوب أفر يقوشدد وفد  تحد� مس مجموعة ،ج ب�ان م  يةلا نظر يف عىل  ،يقاألفر رشوع وطلب أن يمت ا لدمعه  للم
ند عيقات ا3ول األعضاء  سة قدما ميض تعل ية . جللا تو صوأشار الوفد أيضا إىل أن ا لقيام فعال للجنة افوضت قد  16ل

تعلق  شطة  تبأ ية اكنكذ� كد وأ. ملK العامن ب�ان األفر يقأن مجموعة ا يدتل سور ثلويقة اليت  جدا ةسع  فيأعدهتا الربو
يه ية العامة ليدوسو مللكشأن حق املؤلف وا يال  ،ب رشوع احلايلحكام أن ذ� اكن هو ذاته شعور اÅموعة  أبرز فقد  ،ðا. ملا

ية نفص;ل أنظن  ه وأشار إىل أن،جالوفد قلقه إزاء اإلشارات إىل �زدوا نة والية  ملك  نة 3هيا والية حمددة ،جل للج وأن ا
يةيف  متثلتأيضا  يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  وأنه مجموعة اكن مصدر قلق لل،كرر الوفدحسـQ  ،ذ�و.  امخلس واألربعنيتنف

توصل إىل  نة وأعرب عن أمU يف أن يمت ا ية  رشوع يف ا3ورة احلا لود أن تمت املوافقة عىل ا للج ل شأن املوافقة عىل مل باتفاق 
رشوع  .ملا

ياWوأيد .179 يا ا ب وفد إندو لسـ يةاليت أدلت هبا  ةسابقلا تني نا ب�ان ا ميع ا ل ل يات ،مج يذ تو رشوع Êم جدا  ص وذكر أن ا تنف لمل
ية تايل،لتمنجدول أعامل ا بب َ ير فإنه مل،ل و رشوعمينع س أي  مليذ ا يس او�ð فإنه . يف أقرب وقت ممكن نفت لتقد أنه  ة مثع

يذه تأخري  نفبب قوي  تس  .ل

يه  أراد وذكر وفد الربازيل أنه قد أ�ر سؤ� .180 يب  علأن  رشوع يسلنه إقال و. األمانة العامةجت تعامل يم عىل عمل بأي 
نة ا3امئةاملK العاممع  بغي أن وا. للج ونظام الرباءات يف ا ُتقد أن وفد مرص اكن حمقا يف زمعه أنه ال  ت ي ثل نع احلجج تK مثار 
رشوع ألن و. لك مرةيف  شأن ا ية  شاورات غري ر يا يف دعوة الريس إلجراء  ملاتفق أيضا مع وفد بو بل مس م ئ األمر ظل حتت يف

يل يوكرر الوفد موقفه وطلب أن . لتوصل اىل اتفاقلالوقت قد حان  و،لفرتة من الوقتا3راسة  ناك تفا صعرف ما إذا اكنت  ه
رشوع  شـهتا يف ااðي ملحول هذا ا نا للججتري  ق  .نة ا3امئةم

ئ; وفد أوروغوايو .181  وغريها من أنواع رشاكتل إىل أنواع ممارسات اتشارأ ا أهنتعتقدا يتالو ،سـردت األمانة عىل أ
سلو كا يط ياتل هاللتخط اليت مت ا معتعامل  ته إىل رشاكتلممارسات امصطلح  أنه مت �تفاق عىل تر§ذكو. ل نة اليت أحا ل يف ا للج

تعامل معه ث; مثالني يف األصل قد أعطت اكنت األمانة و. للاألمانة العامة   إعطاء املزيد اطلب مهنُ لكن مل ي،�ðمأو ثالثة أ
ث; ألن  يه الكفاية�ممن األ فتصاصات مل تكن واحضة مبا  . ث أن ذ� اكن اإلجراء اðي اختذته يف هذه الويقةتوأكد. خ

ث; و باه ا3ول األعضاء إىل األ متت األمانة ا ت شري،هتااليت رضبنلف ست قامئة شام;ا إىل أهنةم  يد  تأ ي  ك فكرة لن تعمد و. لل
يل الا3راسة  ند،خرىاألامرسات امل أيضا حددتسـوإمنا  ،عطيتُرصية اليت أاحلالحئة غري تفصفقط إىل   ،له وكام الحظ وفد ا

ية وامن  سـتكشف ¯يحدد وسـيرشوع ملفإن ا تK املامرساتإللسلباجلوانب ا ية  لجيا نه قد لبقوها إألمانة أيضا اوأردفت . ب
بل ،املرح;يكون من الصعب بعض اليشء يف هذه سـ بدء يف ق حىت  يه ال ،العمللا تكون  علأن تعطي تصورا ملا  قامئة سـ
شطة وضع القواعد واملعايريوإلشارة . شام;لا تعلق بأ ثاين لوفد أوروغواي ا سؤال ا نأيضا إىل ا مل ل هنا مل تذكر إ قالت األمانة ،ل

شطة أخ ثل نأ ياWت مرى  ثال Patentscopeبقاعدة  يل ا ملعىل  نة،بس ساطة يف الوالية اليت تلقهتا من ا للج ألنه  متثلت  ،بب
ثة  ثا نقطة ا لا ل شطة وضع القواعد واملعايرييف ل تدخل وفد فرسا و. غريها دون نأ تعلق   ôنف ب ل عن العالقة بني ا3راسة أساðي ي

. ممكن يف أقرب وقتستُتاح  ا من أهنة واثقا لكهن، بعدمتاحةغري مانة أن ا3راسة  ذكرت األاملK العام،حول األوسع العامة 
بدأو يث ا ملمن  نظر يف العالقة بني نظام الرباءات واملK العاموحضت  ،ح نظور واسعستأن ا3راسة العامة  تعمد . م من  سـو

تفاعل بني نظام الرباءات واحلفاظ عىل املK العامإىل  شاف ا لا فهـي لن  ،واسعةالفقا لوالية تK ا3راسة  و،لكنو ،سـتك
ثالث اليت ختوض  نقاط ا يل ا ُطلرضورة يف تفا ل ل رشوع احلايلص ملبت يف ا واسعة الراسة ا3إجراء امللكفني بخرباء وميكن لل. ل

 Sناولوا يف جعا يد مل م لكهن،بعض تK القضاU اليت مل تكن معروفة حىت اآلنيتأن  تأ ك  � لن يكون  ð، واليةمكن 3هيتل
تني يقي بني ا3را سـناك أي تداخل  يس من و¾ة أو  ،حقه يةالنظر لالعىل األقل  تعلق . مسر  ôبوف حول  وفد الربازيل سؤالي

رشوع لما إذا اكن  نة ا3امئةاملK العامعن مألمانة العامة  نة ا3امئة ذكرت  ،للج يف ا لتعامل يه اللجاألمانة العامة أن والية ا
ت  Sسأ تمع أي  مل وذ� . وضع القواعد واملعايري أم الخاص ب  سواء اكن ذ�،علق برباءات �خرتاع وقانون براءات �خرتاعم

رشوع حمدد ،و�ð.  بطريقة أو بأخرى،يتحدد يس 3هيا  م فإن األمانة العامة  املK "مل امس حي أو املK العامتعامل مع يل
ثال" العام يل ا ملعىل  يد  قد مت هنينبغي مالحظة أإنه ة قالت األمان ،ومع ذ�. بس تأ ك تطرق ل موضوع املK العام يف إىل لا
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بارشة عىل األقل خمتلف اÅاالت ثال،مبطريقة غري  يل ا مل عىل  يام به ، بس ناءات عن لقالعمل اðي جيري ا يداتسـتث�  لتقيوا
يد تأ كاليت اكنت   ودة اجلو وه،رحجيقربا عىل األاألمانة  هسـتعاجلي اðاملوضوع يمتثل يف مثال آخر و.  عىل املK العاموقعلها  ل

يتلبُطاليت  نة ا3امئة املا ض أيضا يف ا تام و.ةللج بارشة رأت  ،خليف ا ناك ص; غري  ماألمانة العامة أن  ذ�  عيندون أن يه
نوان وجود رشوعا  بع  نة ا3امئة يف الوقت احلارض" املK العام"م تعلق . للجيف ا  ôبوف تحدة وفد اململسؤال ي ن ع§املوقر ملكة ا

توى اجلزيئملا تعلق 3راسة عىل ا سح ا سـية أو ا مل مل رشوع ولكن كام ثي يف واكون واحضي ذكرت األمانة أنه قد ال ،ملهنج ملقة ا
تاج من ميكن  ية سـتن� رشوع اقرتاحنمزيا تعانة  فإن األمانة العامة ،ملهذا ا  .اصةاخلخلرباء إلعداد هذه ا3راسة سـتفكر يف �

يات عىل بأي شلك من األشاكل تؤثر بيد أهنا ذكرت أهنا ال تود أن  تربها ملهنجا سحيعاليت قد  سب إلجراء ا ملاخلرباء األ ومع . ن
نت ذ�  ثل ت ا نظرا ألهن،أنه يف الوقت احلارضبيفقد  نة وقعمبحث يف قضاU حمددة  يف جمال براءات للرشاكت معي ممارسات 

يقيإنظر تن أاألمانة العامة حباجة اىل فإن  املK العام،�خرتاع يف  بب . حلقىل الوضع ا ُاðي يرحج ألجU أن لسوهذا هو ا
سح كون ي يات اليت من شأهنا أن ملا ية قامئة،توحضملهنجمن ا شالك  حقيق يف املقام األول   مفا يه ،ذا اكن األمر كذ�إ و،م

شالك ية،ملتK ا ية وا ب وما يه اآل�ر اإلجيا سح يكون أيضا أن األمانة العامة ت افرتضكذ� . لسلب سح  ما سابقة مل لللمؤلفات ا
شاف أي نوع من املعلومات موجود لفعل بحوث ،كتال  ميكن أن كذ� . وما إىل ذ�،هذا اÅالُاðي أجري لفعل ل ونوع ا

سوح أكرث من ذ� مك ملتضمن ا ياWت هتدف ت هاإىل سـتبقابالت أو ا تلف ا جلاحلصول عىل املعلومات من  يةخم  ،ملعنت ا
رشاكت يد من ا تأ لو ك نطوي عىل ممارسات ا،ل ل ألهنا  ترص األمر عىل  ،رشاكتت رشاكتيقعىل أال  واضعي يتضمن أيضا  بل ،لا

ياسات نظامت قد تكون ، فضال عن أي طرف �لث،لسـا سأSحبث  يف متعلقةم وأي   .ملهذه ا

يحات املفص .182 تو §وشكر الريس األمانة عىل ا ض ل نة أعتقد انه أ; وذكر ئ تفاضت يف للجن ا رشوع اðي سـقد ا ملنقاش هذا ا
نة نذ ا3ورة األخرية  نظر  يد ا للجاكن  مل ناسبإوقال . ق ته يف احملفل ا نا رشوع و ملنه مت تقدمي ا قشـ م نارص ،مل ثري من ا لع وأن ا لك

نة . األمانة العامةجانب من ُقدمت أيضا قد  للجمث دعا الريس ا بدي ئ سااملدروس وا3 هيارأتأن  ميق عن  ي ر العمل اðق
باليتعني اختاذه  .مسـتق 

تحدة  .183 يقات اليت ،ئلريس عىل ¾ودهاملوشكر وفد الوالUت ا يع ا تعل وأعرب أيضا عن تقديره   من جانب ُقدمتلمجل
نطنتعلôت لإال أنه أبلغ �ج
ع أنه خيضع . ا3ول األعضاء تايل ،شـمن وا رشوعفهو ل و  .ملغري قادر عىل دمع ا

يجريUوأيد  .184 رشوعنوفد  بب َ ير والحظ أنه مل،بقوة مل ا يع الوفود إىل قدðا ف. تأخريهيدعو إىل س أي  يه لامج دعا  لنظر إ
ية حىت ميكن امليض قدما يهببإجيا  .ف 

تمتو .185 شاورات غري ختصيص بعض يود فهو  ،آخر اللكمةأي وفد طلب يذا مل إنه بقو� إئ الريس خا مالوقت إلجراء 
رشوع عىل األ نظر يف ا ية  ملر لل نةعىل أن  ،قل يف الوقت الراهنمس  .للجيعود إىل ا

ثنظر يف الويقةا  CDIP/6/7 ل

رشوع من مجموعة العامة اقرتاح قدمت األمانة  .186 ب�ان ملا ية لا تعزيز "حول  CDIP/7/6 ثالوارد يف الويقةويقاألفر
ية وب�ان أق W نوب من ب�ان ية فô بني ب�ان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا ما جلمللك من قرتاح �ن أوأبلغت �ج
ع . "ل منوالتل

بل  ققدم أوال من  بة،2010وفد مرص يف نومفرب ُ نا شات اليت جرت يف تK ا نا يجة  سـ و مل ق للم نة علام مبضمون أحاطت  ،تن للجا
نات�قرتاح ووافق قشـ عىل  سابعةا يف دورهتتهم رشوعيقدم وتقرر أيضا أن . ل ا شأن ويقة ا يل  تفا ملوفد مرص مزيدا من ا ث ب ص  ل

شاور مع ا3ول األعضاء األخرى تساعدة من األمانة و تجارب لا أشارت األمانة إىل أن ،ملرشوععن ا ةموجزويف مقدمة . لمب
ية ميكن أن اليت حققهتا نجاحات لاو ية الفكرية ألغراض ا نوب يف جماالت حمددة من ا ب�ان يف ا منالعديد من ا جل لتل تعطي مللك

ب�ان سـبال وازخام قô وأفاكر تحدUتمثل هذه ملعاجلة خرى األنوب جلال  تعاون فô بني ب�ان أن وأضافت . لاhاوف وا لا
نوب ية ، ميكن أن يزيد من تدفق املعلومات واملوارد واخلربة واملعرفةجلا نا ب�ان ا م وهمل جرا فô بني ا ل نخفضةتلكفةبل أن  و،م 

يا وي نولو جشجع نقل ا ب�ان اتكوين الكفاءاتلتك ل فô بني ا ية الفكرية ألل تفادة من ا ية يف جمال � مللكنا ية  غراضسـم لتمنا
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نوب ية ا يا  نرصا أسا بارها  جل من سـ ع لتت نوب وذكرت األمانة أيضا أن. ع تعاون فô بني ب�ان ا جلا  معرتف به عىل نطاق واسع ل
نوب ية يف ب�ان ا ية خلطط ا ية الر باره اآل جل من سـ ل لتت ي نطاقيمتكام أنه  ،ئع متع لتع بدمع واسع ا هات جم من لك من   ةاملاحنجلا

ية نا ب�ان ا موا ل ناكنإ توقال. ل هود املو¾ة حنو ه  يف ا جل حاجة إىل  ية مبا يف ذ� من خالل تكوين الكفاءاتتكث سسـ املؤ
تجاربتبادل اخلربات واملعلومات وال سات لو�ئق وا نوبيف س بني املؤ بب لو. جلب�ان ا رشوع إىل تطوير هيدف لسهذا ا ملا

هود من وسائل تو جليه تK ا نوبتعزيز إىل تلفة hاجراءات اإلج تعاون فô بني ب�ان ا جلا ية الفكرية من أجل ل مللك يف جمال ا
تاجئ ملموسة نيق  يات وأضافت. حتق ناك عدة تو ص األمانة أن  ية جله شأن ا بو  مندول أعامل الو ب تK ولتي يدة  لاليت قد تكون  مف

بادرة ثل تK اليت هتدف إىل ،ملا يةالهنوم  ية الفكرية املو¾ة حنو ا ية والقانوية يف جمال ا ساعدة ا شطة ا منض بأ ن ن مل لتن ّ مللك  لتق
تان ( تو يا ية الفكرية  ،)13 و1صل ية  للملكوتطوير الكفاءات املؤ ية (سسـ تو صا ية ) 10ل ية الو نوتعزيز الكفاءات اإلبدا طع
ية ( تو صا يا لاتسهيل و) 11ل نولو جنفاذ إىل املعرفة وا ها و�تلتك نو ية الفكرية تعممي مللكفاع جبوانب املرونة يف ا
تان( تو يا سة ) 25و 19 صل نا ياسات ا ية الفكرية و هم العالقة بني ا فو مل سـ مللك ية (ف تو صا رشوع  ).32ل ملواقرتحت األمانة أن ا

ب�ان األقل منوا  ية وا نا ب�ان ا ملهم يف تعزيز قدرة ا ل ل مل ية شاطرةسيس بادرات ا هم ا لعمل املعلومات وتعزيز  مل ب�ان اليت ف للميكن 
ياسات العامة  ية الفكرية كأداة وبني ا تعملهتا يف الربط بني ا ها واليت قد ا ب�ان األقل منوا أن  ية وا نا سـا سـ ل لل مللك تعمل تسـم

ية األوسع نطاقا رشوع اليت قُأدرجت األو .ئواألهداف اإلمنا ُهداف يف ويقة ا مل شة واليت مشلت ث نا قدمت  فهم حتسني للم
سامه مية الفكرية و يةمكنةملهتا اللملك ب�ان األقل منوا يف  ،لتمن يف ا ية وا نا ب�ان ا ياجات اخلاصة  لوحتديد األولوUت و� ل لل مت ح

Åشلك أفضل وملاقرارات الو؛ ت الرضوريةاالا بنرية  ياسات السـت شأن  تخذ  تصادي  ياق �ج
عي و� ية  سـوا ب ت سـ §ع ق ل
ميي يف  تويني الوطين واإل ية الفكرية عىل ا قلا ملسـ نوب؛مللك ية جلا سني حامية اإلبداعات ا حمللو يع  ؛حت املعرفة نقل وتشجو

يا ورشهو نولو نا جل ية امتك ها وجتارهبا يف جماال وتكوين الكفاءاتو؛ لتمنألغراض ا ية عىل تقامس معار نا ب�ان ا فزUدة قدرة ا م ل  تل
ية ية الفكرية وا لتمنا ية  .مللك يجوتألف اسرتا يذ تت بل مجموعة لتنفا بقاملقرتحة من  رشوع �ان لا يذ  ية  ماألفر نفت  نياج
عمن ليق

يني  ين ومؤمترنيلميياقأ بول نيسـنويلميأقا تدريب و .يلو شطة ا لوشمل أيضا توفري أ ن تلف اÅاالت من تكوين الكفاءاتت خم يف 
يةبياWت قاعدةإدراج وظائف جديدة يف خالل  بو احلا ل الو ية الفكري ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللك ملطابقة � ئ سامح يةحت لل 

ها ب�ان األقل منوا وعرو ية وا نا ب�ان ا ياجات ا ضمبطابقة ا لم ل ل يط املزيد من الضوء  ،حت تعاونلتسلو نوع من ا لعىل هذا ا . ل
ياWت املمبجرد ضاف تK الوظائف ُسوف تو تكامل قاعدة  با ها  طابقةسـ تعرا ضوا تعانة لزUدة سـ  من برشيةلملوارد اسـ�

ب�ان األ ية وا نا ب�ان ا لا ل شمل أيضا و. اخلرباتمشاطرة  مما يؤدي إىل زUدة ،قل منوامل ختصيص صفحة عىل موقع تجيب أن 
تعاون  بو اإللكرتوين  للالو نوبي يةجلفô بني ب�ان ا ية الفكرية وا لتمن يف جمال ا هدف من . مللك ثل ا لو تسهيل يف ويب الصفحة يمت

نوب احتديد فرص  ناطق ا جلتعاون بني ب�ان و ثاليث شامل و،من ¾ة هايز وتعزهاوتطويرمل تعاون ا لا من ¾ة  جنوب-جنوب-ل
ية ،أخرى شاء بوابة  شـبكوإ بحث العامة /ن سات ا ية الفكرية واجلامعات ومؤ ية فô بني ماكتب ا ية تفا لبكة افرتا س عل ض مللكشـ

ية نظامت ملاو ب�ان األقل منوا، هبدف احلفز عىل إقامة الروابط املمغري احلكو ية وا نا ب�ان ا ليف ا ل رشوعات مل ية و مؤ سسـ
يا نولو نفاذ إىل املعارف ونقل ا تعاوية وتعزيز ا جاألحباث ا لتك ل ن رشوع أنصار أن األمانة أضافت  ،أخرياو. ل شاء وادعملا ن إىل إ

يق  نوبتنسـمركز  تعاون فô بني ب�ان ا جلخاص  بو ل نوبلتنسـيق مع وحدة هبدف اي يف الو تعاون فô بني ب�ان ا جلا  ل
تب شطة املذكورة أعاله وأيضا حدة اإلمنايئ ملربWمج األمم ا يع األ نتابعة  مج تحدة كلك يف  لتنسـيقلمل نظومة األمم ا شطة  ملمع أ من

 .هذا اÅال

يا  .187 نوب أفر يقوقال وفد  ته األمانة العامة لالقرتاح وسـيضيف إىل نه إج لمحة موجزة بلعرض اسـهتل امالعرض اðي قد
تعاون  نوب يف إطار فô لعن ا مبني ب�ان ا تحدةجل تعاون حظي  ه لطاملار أن§ذكو. ملنظومة األمم ا نوب فô لتعزيز ا جلبني ب�ان ا

تحدة يف اأولوية ب تحدة وملألمم ا تقين 1978عام ملاليت ميكن أن ترجع إىل مؤمتر األمم ا تعاون ا شأن ا ل  ل ية فô ب نا ب�ان ا مبني ا ل ل
تني، و نس آيرس، األر جناðي عقد يف بو نس آيرسخطة معمثر عن ي أاðوي تقين  يل بو تعاون ا يذ ا ليع و ل تنفشج بني فô لت

ية نا ب�ان ا ما ل تعاون فô بني هذه خطة العمل ووفرت . ل يق أهداف ا ية  ية  بادئ تو ميي و لألول مرة إطار مفا معل تحقجهي لم ه
نوب و شأت جلب�ان ا تعاون نأ ية  توى ا يعة ا نة ر لا ن سـ ملعللج مل نوبفô ف يع الخطة عت ديف األساس، و. جلبني ب�ان ا مجعمل 

ية نا ية بني ا3ول ا ساعدة ا يل ا يع و تحدة  منظامت األمم ا لم ن مل ه شج تقمل لس ت ية الواردة يف خطة بني اكن من و. تل يات الر تو سـا ص ئيل
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تعاون  شاء وحدة خاصة  للالعمل إ تحدة اإلمنايئفô ن ها برWمج األمم ا تضا نوب ا ملبني ب�ان ا سـ ضعفت منذ ذ� احلني، و. فجل
هود ا ملا نس آيرسجل يذ خطة معل بو  Sيبذو تعاون ، كام أن لتنف شأن ا تحدة  توى لألمم ا يع ا لتقارير املؤمتر ر ب مل ملسـ بني ب�ان فô ف
نوب  تحدةأبدت جلا نظامت األمم ا ها  بذ هود اليت  ملبة األمل يف ا ت مي ل جل هدت إن ومع ذ�، قال الوفد . خ نوات األخرية  شا لسـ

تحدة حنو تع تجددا يف األمم ا ملزخام  تعاون م نوبفô لزيز ا تصادية أكرب يف . جلبني ب�ان ا ية ا نا ية د قجاء ذ� عىل  م يخلف
نوب متزي ب�ان �دور ت بزتايد جلا تقين بني ا تعاون ا تجارة وا يع ا ية، وتو تصادية العا ئة يف اإلدارة � نا لتصادات ا ل ل ل سـ مل شـ قل ق

ية نا ما ب�ا،ل توسطة ا3خل وا ية  نا ب�ان ا ل مبا يف ذ� بني ا ل مل توى لألمم ذ� عكس و. ن األقل منوام يع ا ملسـعقد مؤمتر ر ف
تحدة يف عام  تعاون 2009ملا شأن ا ل  يافô ب نوب يف نريويب،  ينبني ب�ان ا تحدة ثالثنيلاðكرى اا حيأي اðو ،كجل مل ملؤمتر األمم ا
تقين  لتعاون ا يةفô لل نا ب�ان ا مبني ا ل ية الحقمت إقرار وقد . ل تا مويقة نريويب ا خل ية م اث بل قرار ا مجلعن  تحدة ق ية لألمم ا ملالعمو م

سمرب الصادر  64/222 تعاون و. 2009ييف د تحدة اإلمنايئ 3مع وتعزيز ا يط ¾از األمم ا  Sليف حماو مل بني ب�ان فô لتنشـ
نوب،  ية )  أ21الفقرة فإن جلا تا ممن ويقة نريويب ا خل تخصصةحثت "ث ها وواكالهتا ا تحدة وبرا ملناديق األمم ا مل  عىل اختاذ جمص

تعاون  تعممي دمعلتدابري ملموسة  نوبلا ناء عىل طلهبا و جلفô بني ب�ان ا ية  نا ب�ان ا ساعدة ا ثاليث  تعاون ا بوا ل ل مل ل لكيهتا مبمل
يادهتا تعاون أن شدد عىل ت) " ك2الفقرة  و."قو تاج إىل دمع اكففô لا نوب  ٍبني ب�ان ا حي ها جل تحدة وبرا ناديق األمم ا جم من  مل ص
ثاليث، واهتوواكال تعاون ا تخصصة مبا يف ذ� من خالل ا ل ا ل نظر يف تمل تحدة إىل ا تابعة لألمم ا ية ا نظامت ا يع ا لدعو  مل ل ن مل ملعمج
رشيةزUدة  لبيص املوارد ا ية و ختص ية واملا لا تعاون من أجل لتقن تضاءفô لا سب � نوب  قبني ب�ان ا ح ياق ذ� اكن و. "جل لسـا

ب�ان ما جشع مجموعة هو  ية األفلا تعاون عىل يقر تخصصة �بعة لألمم فô لتعزيز ا  Sبارها واك بو  نوب يف الو مبني ب�ان ا ت ي عجل
تحدة ية رضورة  كام رأت .ملا ب�ان األفر يقمجموعة ا ها ل سك براية وتقأن تأخذ عىل عا يادة من خالل تقدمي متأن  مرشوع اقرتاح لقا

نوان فيه انظر تيك  بعنة  تعاون حول ا"للج ملتعزيز ا ية وب�ان أقل ل W نوب من ب�ان ية فô بني ب�ان ا مية الفكرية وا جللك لتمن
يذ هيي اðو، "منوا ياتتنفدف إىل  تو صا ية يف 25 و19 و13 و11 و10 و1 ل شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب §وذكر الوفد أنه . "لتي

يانه العام،  تاجاقرتاحفإن بكام ورد يف  ية هو  ب�ان األفر ن مجموعة ا اðي تقدم به وفد مرص يف ا3ورة األخرية اح �قرت يقل
ب�ان معلت مجموعة وقد . للجنة شلك ويق مع األمانة العامة لا ية  ثاألفر ب يا مع القرار اðي اختليق ُتعديل الويقة  شـ ذ يف ا3ورة متث

نة نذ ذ� احلني إوقال . للجاألخرية  بغي اإلشارة إىل أنه  منه  يال مت تعديل ين رشوع  لنوان ا قل تعاون  "حيصبملع بني فô لتعزيز ا
ية ية الفكرية وا نوب يف جمال ا منب�ان ا لتجل بل" مللك نوان األصيل و. قكام ذكر من  يد العاكن مربر تعديل ا لهو  بشلك هدف جتسـ

تعاون امرشوعأفضل، لكونه  نوبفô لل  سه كام حدده إن وقال الوفد أيضا . جلبني ب�ان ا رشوع ال يزال هو  نفالغرض من ا مل
ي; نتجت ىل تعظمي الفوائد اليت إاكن هيدف أنه ) 1، وهورص وفد م نوات ا ب�ان األقل منوا يف ا ية وا نا ب�ان ا لقليف ا سـ ل ل لل م

ية  تخبعد ضاملا ية مع سـا ية الفكرية  للتمندام ا ياجاهتااأخذ مللك ية وا ب�ان ا تصادية  ية و� 
تخلصائص �ج ن لل حع ملع بعني  ق
بار رشوع اكن يف) 2 و،عت� تعاون ملأن ا ياق ا ل  تعاون ا3ويل فô سـ ية  باره واحدا من احملاور الر نوب  للبني ب�ان ا سـ ت يجل ئع

ياجات ®كمي وسوفقمية مضافة ملرشوع ا اهاواليت أعط تجابة ال ية و� شأن ا بو  يذ جدول أعامل الو ب�ان من  تن ا سـ من ب ي حل لتت نف
ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا لا ل رشوع فإن ،طار اإلاهذويف . مل يه ملا شطة واألحداث س ،لاألوينيم، خالل عا نتضمن األ ي

ية تا لا بادل مهنام لك مدة  نيلميياقأ ني عقد اج
ع"أ": ل يع  ب�ان األقل منوا  ية وا نا ب�ان ا شارك فهيا ا تثالثة أUم  شج ل ل ل لتت م
ية تار تجارب ا ية مبا يف ذ� ا خياخلربات الو ل ل ية  طن ية رمس معلواملعلومات عن  لياسة و ن شأن طسـ رشيعات  بية الفكرية وا لت لملك

تخدام  ية الفكريةيف املرونة جوانب سـا نويين عقد مؤمتر"ب" و،مللكا يني ل نيسـ  تعاون لميأقا شأن ا بو  للو ب بني ب�ان فô ي
ية  ية الفكرية وا نوب يف جمال ا منا لتجل يف اعقدُعىل أن يمللك متر جن يف  ية العامةقبل اج
ع  ا واحدايوممهنام  لكيسـو  مجلعا

تحداث وظائف جديدة يف . مبارشة رشوع أيضا ا شمل ا سـو ملي يةبياWتقاعدة س بو احلا ل الو ية يف ي ياجات اإلمنا ئ ملطابقة � حت
ية الفكرية ياجات لمتكني وذ�  مللكجمال ا بعض يف حتمطابقة ا ها ا ساعدة  ب�ان األقل منوا 3مع و ية وا نا ب�ان ا لا م ل ل بعضل م
تدريب و شطة ا لأ سؤويل فاحيص براءات �خرتاع و ا يف ذ� تدريب مبتكوين الكفاءاتن ية الفكرية مغريمه من  مللكا

ية الفكرية سة وبادل املعلومات فô بني ماكتب ا نا مللكوسلطات ا ت ف ساعدة . مل تخدام  رشوع أيضا زUدة ا مومن شأن هذا ا سـ مل
شطة  ية وأ بو ا نالو ن ب�ان األقل منوات األشخاص ذوي اخلربة وبادل اخلربات فô تكوين كفاءاتلتقي ية وا نا ب�ان ا لبني ا ل كام . مل

بو شاء صفحة خمصصة عىل موقع الو ييمت إ ن ب�ان يكون  ،س ية مبا فهيا ا نا ب�ان ا يع ا يوي  لالغرض مهنا هو تقدمي مرفق  ل ل ممجل ح
تعاون حول األقل منوا  بو يف جمال ا شطة الو لأ ي نوبفô ن شاء بوابة . جلبني ب�ان ا رشوع أيضا إ نوشمل ا ية ملي ية تفا علإلكرتو ن
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ب�ان األقل  ية وا نا ب�ان ا متع املدين يف ا نظامت ا بحوث العامة و سات ا ية الفكرية واجلامعات ومؤ لبني ماكتب ا ل ل ل مس م Åمللك
بغي لألمانة أن  هو أنهوطلب الوفد أن األمه من ذ�. منوا تعاون مهزة وصل  ®عنيتين  لشأن ا نوب وفô ب قامة إجلبني ب�ان ا

يق مع وحدة الروابط  تحدة التنسـوا نوب فô لتعاون اخلاصة ملألمم ا ها اجلبني ب�ان ا لبو نظومة األمم احملنقطة صف مورية يف 
نة  تحدة ا يا تعاونلملعمل شطة املذكورة أعالهيتعني عىل و. لهذا ا تابعة األ نة أيضا  ننقطة �تصال ا مي يق ،ملع شطة عىل تنسـ و ناأل
نظومة  تحدة منطاق  تعاون بشأن ملاألمم ا نوبفô لا شطة اليت يه تK إن وقال الوفد . جلبني ب�ان ا يف علهيا ؤكد يود أن يناأل

رشوعاقرتاح إطار  رشوع املقدم من اقرتاح وذكر أيضا أن . ملا ب�ان مجموعة قبل ملا ية لا نة إىل يقاألفر بو أيد للجا بصفته يالو
تخصصة   Sتحدة �بعة مواك يةملامرسات وااألولوUت فô خيص مللألمم ا تحدة  لاحلا نظومة األمم ا يات الصادرة عن  تو ملوا ص مل

بل واكالت  تخذة من  بادرات ا قوكذ� يف إطار ا مل تحدة مل تخصصة وبراملاألمم ا جما تعاون هامل تعزيز ا ل  نوبفô ل . جلبني ب�ان ا
مي ،عىل وجه اخلصوصو سـهو  بو ف ية الواردة يف ويقة من يكن الو تو ثيذ ا ص ل تانريويب تنف ما بل ا مت �تفاق علهييتية الخل ق من 

تحدة مليع ا3ول األعضاء يف األمم ا تخصصة املطلب ال وحتديدا ،مج يع الواكالت ا ملوجه إىل  دمع تعممي لختاذ تدابري ملموسة المج
ثاليث ا تعاون ا نوب وا ملتعاون فô بني ب�ان ا ل ل جل ناء عىل طلهبا ول ية  نا ب�ان ا بساعدة ا ل يااملكيهتمن خالل مل يف و. هتادق و

تام نانه لألمانة عىل ا3مع اðي قدأعرب  ،خلا مالوفد عن خالص ا ب�ان  Åموعة تهمت رشوعلا ية يف تعزيز هذا ا ملاألفر  ودعا ،يق
رشوع مليع ا3ول األعضاء 3مع ا  .مج

يك مجموعة  .188 ب�ان ملكسـوشكر وفد ا رشوع اðي دل عىل اه
م ا3ول األعضاء لا ثل هذا ا ية لطرح  ملاألفر م ضامن بيق
يةجناح  لتمنيذ جدول أعامل ا ية الفكرية هو خطوة هامة للغاية . تنف تعاون بني ماكتب ا مللكوأشار إىل أن ا باره ل خطوة عت

تعاون  شطة ا يع أ تكامل  لموازية ال ن مج بوُناليت سـ تقينوركز . يفذت حتت رعاية الو تعاون ا لالوفد عىل تعزيز ا هم ،ل مل وأكد أنه من ا
تعاون إقامة  نوب وكذ� فô بني ب�ان للإطار  شامل وا جلا نوبفô ل ية بني هنظمتأن عىل  ،جلبني ب�ان ا ية أو إ نا مي اتفاقات  ئ قلث

ياجات لك ب�بقو� إالوفد أيضا أردف و. خمتلف املاكتب هم الرتكزي عىل ا حتنه من ا ناسب هنج  وعدم اع
د ،مل . يعمجلايواحد 
ثرية إوقال  ث;  ناك أ كن  تعالمه يات ا لتفا ية ق شطة إضا ية أو أ نظامت ال تطلب مزيا بو مشلت  فاون بني ا3ول األعضاء يف الو نم ن ي

بو شطة الوفد  وحضوأ. يمن الو نوب من شأهنليدة ااملزتنكذ� أن لك هذه األ جلتعاون فô بني ب�ان ا وفر إطارا ل�مع ت أن ال
نويب يث ،جليف نصف الكرة ا يل بنييوجد ح  يلك واحد من هذا ا بلفعل  ية برزخ أمرياك لقه ية وغا ب دول أمرياك الال لي نت
 ياوالوسطى وكذ� كو ية مبكولو هورية ا3و يكوا نظمة األربومينمجل ي وأعضاء  رشوعو. م مليجة �ð ا يك معدت  ،نت إىل ملكسـا

ب�ان لضامن  بات براءات �خرتاع اليت قدÊا العديد من ا تعمق  يل  ليذ  لطل محتل شطة يف إطار زإمتام تK تنف ناسبناأل . ممين 
يةو ،حىت اآلنو نطقة أمرياك الال بات وفقا التفاق بني األربو و نردت هذه ا يم ي يال و. تلطل إىل اجة عىل عدم احللاكن ذ� د

ية من  بات اجلديدة مبوجب اتفاقات إ تعراض تK ا رشي من أجل ا ية أو رأس املال ا ميزUدات خضمة يف املوارد املا لطل سـ قلل لب
يل سمح الوفد ورأى . لقبهذا ا رشوع  يأن وجود  نوب م جلتعاون فô بني ب�ان ا يق أهداف سـميل حتقكن ا3ول األعضاء من 

ية هو. لتمنا لسمح  بات براءات �خرتاعلزUدة قدراهتا ب اي ية،طللموافقة عىل  سني فرص ا من فضال عن  والحظ الوفد أن . لتحت
يجة  سـثل هذه ا تن بة للتلم يدا  لنسـكون أيضا أمرا  بو ج ية الفكرية لتمنيلويو تخدام ا سني ا شام; اليت هتدف إىل  مللكة ا سـ حت ل

ية نا ب�ان ا ية يف ا تعزيز ا مكأداة  ل ل من تعلق و. لتل  ôرشوعاقرتاإطار بيف تضمن أشار الوفد إىل أن،ملح ا يدة يه  ميكن أن ج أفاكرا 
يهنا®متك نة من  حتسن ا بغي أو. للج رشوع  ننه حذر من أن ا يلك يف يضم  المل ية للتاك ية لمزيفإضا شاريع أخرىي وأنا  نظرا ،مشمل 

يةاع
د إىل أنه مت لفعل  ية ألنه ينه لن إو�ð قال . ناملزيا يع ُقدم قرتاح �عتقد أن اندمع طلب زUدة املزيا يذ  مج3مع  تنف
شطة ثل �ج
عاتو ،ناأل شطة  شمل أ ماليت  ن يةت شطة . لمي األقا ثل هذه األ نوأشار الوفد أيضا إىل أن  ياق دث يفقد حتم سـ 

بق أن ُع ثاقدت سـمؤمترات  لأ بو هام ثاالورضب. ييف الو ية الفكرية حتديدا مبؤمترات  م  ية واليت تركز عىل مللكا ها اليت لتمنا لاكنت 
يات لفعل  بو لضامن أن . هامعدتنمزيا ياWت املوجودة يف الو سني قواعد ا يواقرتح الوفد  ب بريايلقى لحت رشوع جناحا  كا  والرتكزي ،مل

شاريع متطلعىل  رشوع من ا ملبات لك  يل أمام  ةحوطراملم تعاون من هذا ا يات ا نة كجزء من اتفا با ل لقللج من شأهنا أيضا اليت ق
ياجات بار ا3ول األعضاء حتأن تأخذ ا ثة اليت . عتيف � ثا نقطة ا لوا ل تقين تالوفد تعلقأ�رها ل تعاون ا شطة ا ل بزUدة عدد أ ل ن

تعاون  يع وتعزيز ا لاليت هتدف إىل  نوب اليت ô فتشج يةتضم جلبني ب�ان ا بوقلميماكتب إ ميي . ي للو قلواسـهتدف ا3مع اإل
رشاكة اليت قدم بو هتلوا ب�ان األقل منوابشلك عام يا الو ية وا نا ب�ان ا ية فô بني ا لتعزيز ا ل ل ممن نه ود أن الوفد إ واليت قال ،لت
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بغيعتقد أيضا أنوا. سـمترت اهاري ناك أن  ينه  بو 3رشوع مل يف اقسمهيكون  ية يف صفحة الو ية لأل يق األهداف اإلمنا يمع  لفئ حتق
ية تفا علا بكة اإلنرتنت ل نوب اخلاصة شـعىل  جلتعاون فô بني ب�ان ا بغي لانصة ملاعتقد أيضا أن ا الوفد إنه أضافو. ل ية  ينتفا عل

تعاون تضم أن  شاركة يف ا لتK ا3ول ا نوب فô مل لبني ب�ان ا تعني علهيا طريقة الفها ومتكن من حتديد أهداتجل تعاون ياليت  هبا لا
ئات األخرى ية�لزتام حبكيفية لأفضل تصور  فضال عن وجود ،لهيمع ا لالوفد مرة أخرى أوئك اðين وشكر . ندود املزيا

رشوعطرحوا اقرتاح  بقأفاد و،ملا شاريع اليت  يه مضن ا ثري من األهداف الواردة  يق ا سـ أنه ميكن  مل ف لك يف  وهياة علوافقامل تحتق
ية إطار ية احلا ل املزيا ية الفكريةإىل هتدف اليت ن ية املربطة  مللكتعزيز ا ت  .لتمن

ب�ان وأعرب وفد مرص عن تقديره 3مع األمانة العامة Åموعة  .189 تاز لا ها ا رشوع وعر ية يف إعداد ويقة ا ملماألفر ضث مليق
يامتاما الوفد وأيد . للمرشوع نوب أفر يان اðي أدىل به وفد  يقا ج ية وأشار إىل أن �قرتاح احلايل لب ب�ان األفر يق مس مجموعة ا ل

نوان  ية  ب�ان األفر بعÅموعة ا ية وب�ان "يقل W نوب من ب�ان ية فô بني ب�ان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا متعزيز ا جلمللك من لتل
ند إىل ا CDIP/6/6 ثيف الويقة" أقل منوا رشوع اðي قدماقرتستا بدايةهملح ا نة وفد  ل يف ا سادسة  للجمرص خالل ا3ورة ا ل

رشوع األول من نوعه اðي اقرتاح والحظ الوفد أن  .CDIP/6/11 ث الويقةيفاملايض نومفرب يف  يا ا شلك حا رشوع  ملا لمل ي
نايمت ية والعامل ا ب�ان األفر لقدمه مجموعة ا ثالث من نوعه من دوS عضو وهو . يقل رشوع ا لأيضا ا  مرشوعنيأول ُيف حني قدم مل

هورية كورUقبل من  يان و مجا بل مجموعة الىق دعام  و¯هام ،ل ب�ان قمن  يةلا ية هو أوحضو. يقاألفر لتمن الوفد أن جدول أعامل ا
شاورات بني ا3ول األعضاء  ثفة من ا ية  ملتاج  معل ي45اع
د أمثرت عن مكن بل اج
ع  ةص تو بو قمن  ية العامة للو يا مجلع

ية مباكن أن نه منالوفد أورأى . 2007 عام يةُترشد مه األ يذ جدول أعامل ا لتمنا3ول األعضاء  نطلق  و،تنف ملقد اكن من هذا ا
ب�ان قدمت مجموعة أن  هاملا رشوع ا ية هذا ا لاألفر ب�ان األقل منوا . مليق ية وا نا ب�ان ا لوالحظ أن ا ل ية تتت مل مللكتخدم ا سـ

تصاديةعىل حنو مزتايد الفكرية  ية � قكأداة  نوات األخرية مشليفو. للتمن ية الفكرية  ذ�لسـ ا رش ا تكرة  مللك وسائل  ن لم ب
توازنة تصادية هافأخذ لظرو مع ،مبطريقة  ية و� 
ق �ج يةاخلاصة ع توUت ا منو لتسـ نةم با ي ا بار ملت  ،نتيجة �ð و.عتبعني �

ية الفكرية نشأت تق; من املعارف واخلربات يف جمال ا ئة  مللك  سـ مي ية ه ب�ان األقل يف اللتمنالصديقة  ية مبا فهيا ا نا لب�ان ا ل مل
رشوع احلايل من مث فإن و. منوا ية من خالل لاربات اخلعارف واملت حصاد وبادل سـيحاولملا ية الفكرية وا لتمنمية يف جمال ا مللك ق

ب�ان األقل منوا ية وا نا ب�ان ا تعاون يف هذا اÅال فô بني ا لتعزيز ا ل ل رشوع من شأنه أكام أن . مل عزز القدرة ييضا أن ملهذا ا
ية  بادرات ا هم ا بادل املعلومات وتعزيز  لعملعىل  مل تخدÊلاليت ميكن فت ب�ان األقل منوا أن  ية وا نا سـب�ان ا ل ل تل تصبح  لضامن أن ام

ية ياسة العامة واألهداف اإلمنا يق ا ية الفكرية أداة  ئا لسـ تحق هام من جوانب لاانب اجلوالحظ الوفد . األوسع نطاقا لمللك
رشو تعاون عىل أكد اðي ع ملا نوب فô لا يق األهداف الواردة يي ميكن أن اðوجلبني ب�ان ا يد دورا هاما يف  تأ حتقلعب  ك ل

يات لايف إطار  تعلقةصتو ية يف ملا نوب فô تعاون لان إوقال . لتمنجدول أعامل ا بل هو جلبني ب�ان ا سـسار واحد من بني  م
تعاون تسري لتعاون لأوسع  نوب فôللموازية  شامل وا جلبني ا تعاون أداة الحظ الوفد أن فقد  ،يف الواقعو. ل بني ب�ان فô لا

نوب قد  تحدةظلت جلا نظومة األمم ا ملأولوية طوي; األمد يف  نرص،م ية العامة لألا معلقاع و تحدةمجلع عىل جدول أعامل ا . ملمم ا
تعاون كذ� ظل  نوب فô لا نذ جلبني ب�ان ا تقينك فرتة طوي;ممعرتفا به  تعاون ا ية إلحداث ا ي; ر لو ل سـ ر إىل  كام أشا،ئيسـ

نوب  ية أجذ� وفد  نا ب�ان ا تقين بني ا تعاون ا يذ ا يع و نس آيرس  يا يف خطة معل بو مفر نف ي ليق ل ل ل تشج اليت و 1978عام لت
ت ُا نظومة األمم ا: " اðي نص عىل ما ييل33/134لجمعية العامة لجديد مدت يف قرار ع ملبغي أن تعم اكمل  مي ية ن ئتحدة اإلمنا

تقين  تعاون ا لروح ا ية وفô ل نا ب�ان ا مبني ا ل ساهتا ينبغي عىل ل سيع مؤ كام أن . "وحمفزاتمكعززات  اتلعب دورا دامئأن مج
تعاون  شأن ا تحدة  توى لألمم ا يع ا لاملؤمتر الر ب مل ملسـ نوب فô ف سمرب ي ُعðواجلبني ب�ان ا  أكد عىل ،2009يقد يف نريويب يف د

يةئا3ور الر نا ب�ان ا تعاون فô بني ا تخصصة يف دمع وتعزيز ا تحدة والواكالت ا مييس لألمم ا ل ل ل مل  وعىل اختاذ تدابري ملموسة ،مل
نوبفô لتعاون ادمع تعممي ل تامو. جلبني ب�ان ا رشوع ،خليف ا يع ا3ول األعضاء 3مع ا مي دعا الوفد  لقمج ها ال تهمل عفريدة من نو

بة  ل ية والنسـ نا مب�ان ا ل بت إىل ال يوجد ما يربر اhاوف اليت من اجليل أنه  ه أنَأيضاوأوحض . لب�ان األقل منوال أن هذ
رشوع قد  ميا ية ثل مل هود يف جازدوا ية صصات اhأو تK اليت ختص الزUدات و أجلا ليف املزيا نوبفô لتعاون ن . جلبني ب�ان ا

بب اðي جعل  مث طرح الوفد سؤ� تحدة بأرسها منظومة األمم لسحول ا تربه ملا ية تعال  يص يف جازدوا هود وقررت  ختصا جل
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نوبفô لتعاون لمتويل  متدت هذا الهنج ،جلبني ب�ان ا تقينلكية إزاء اع وا لتعاون ا تايل فقد . ل بو الوفد دعا لو يتخلف ال أيالو
 .عن الركب

تحد� ،ورحب وفد الربازيل .190 يةمجموعة جدول أعاملمس م  تعرشوع مب ،لتمن ا ية فô بني لا ية الفكرية وا لتمناون حول ا مللك
ية وب�ان أقل منوا W نوب من ب�ان مب�ان ا ية اðجل ب�ان األفر ته مجموعة ا يقي اقرت ية قد مجموعة وذكر أن . لح لتمنجدول أعامل ا

ندما قدمتأيد رشوع  ع لفعل ا نةألول مرة  وفد مرص همل ياأيدته  كام ،للجيف ا3ورة األخرية  تاjاهنبأيضا يف  وألن . فت �
ية مجموعة  يةلتمنجدول أعامل ا W متكون من ب�ان تعاون هامعدقد أبدت  ف،ت يد ا تعزيز وتو ل  ط نوب يف إطار فô ل جلبني ب�ان ا
بو ية أ أضافو. يالو تعاون ا3ويل من أجل ا نارص ا نرص هام من  منن �قرتاح هو  ل ع سـىن ألنأساسا لتع له  ية سـيت نا مب�ان ا ل ل

ية واألولوUت تبادل و¾ا شطة ا شرتكة يف أ نظر ا منت ا ن مل ية لتل ية طنالو منند موا¾ة حتدUت ا سيسعى اقرتاح و .امث;امللتع
ية ية الفكرية وا ياق ا تعاون يف  سخري هذا ا ية إىل  ب�ان األفر رشوع املقدم من مجموعة ا منا سـ ل ت لتل مللك يق 3عوة ورحب الوفد . مل

تعاون  شأن ا يق  شاء مركز  لإىل إ ب سـ بوô فتنن نوب يف إطار الو يبني ب�ان ا شطة األخرى الواردة يف ،جل ن فضال عن األ
رشوع يذ  ية ا للماسرتا نفت ل تحدة والواكالت ذ� ن إوقال . تيج نظامت األمم ا توى  بو يف نفس  ملمن شأنه أن يضع الو سـ مي م

تخصصة األخرى يويدو والفاو ،ملا تحدة اإلمنايئ وا تاد وبرWمج األمم ا ثل األو ن  ل مل نك شم نظمة العمل ا3وية اليت أ نو ل ت وحدات أم
تعاون جديدة يف إطار والUهتا 3برامج معل و نوبفô لمع وتعزيز ا رشوع أيضا أضاف أو. جلبني ب�ان ا فرصة ملزيد ميثل ملن ا

بادل اخلربات وأفضل املامرسات بادل املعرفة من خالل  نوب من شأهنا تعزيز  تعاون فô بني ب�ان ا تمن ا ت جل تاميفو. ل  قال ،خل ا
ية أ الوفد ب�ان  �قرتاح اðي تقدمت به مجموعة تيدلتمنإن مجموعة جدول أعامل ا ية وأعرب عن أمU يف أن تمت لا يقاألفر

يه  .علاملوافقة 

يان اðي أدىل به وأعرب  .191 يده  يا عن تأ بوفد إندو ي للسـ ية الربازيل مس مجموعة جدول أعامل وفد ني وأعرب عن رأي لتمنا
بل مجموعة املقدم رشوع ملاقرتاح ا مفاده أن ب�ان قمن  ية لا تعاون حول يقاألفر ية فô لتعزيز ا نوب يف جمال ا مللكبني ب�ان ا جل
ية والفكرية  ية وب�ان أقل منوا من لتمنا W بة حقا فكرة  وهمب�ان نفع عىل تعزيز ئصا ية لمن شأهنا أن تعود  ساعدة ا نا لتقمل
يةاملو¾ة لفكرية مللكية ا اخلاصة نوالقانوية رشوعينه فقد أوحض أ ،و�ð. لتمنحنو ا ية ،ملؤيد اقرتاح ا مه وأضاف أنه يعلق أ

تعاون  لبرية عىل ا نوب اðفô ك تصادي ورفاه  واð، ألكرث من ثالثة عقوداي اكن قامئجلبني ب�ان ا منو � قي سامه يف ا ل
يني و. بولشعا يق تعالحظ أيضا أن فكرة  بني يف  فôللتعاون تنسـ¾ة  نحو ا نوب يف األمانة العامة عىل ا ملبني ب�ان ا ل جل
بوسـتولهـي فكرة سديدة رشوع ملا نوب يف الو تعاون فô بني ب�ان ا شطة ا يضمن احلفاظ عىل أ جل ل  .ن

ميي اðوأعرب  .192 تجمع اإل ترصحيات اليت أدىل هبا ا يده  قلوفد اجلزائر عن تأ ل لل يهيي ي لمتي إ  قد أن املدير العام اكن§ذكر  و،ن
املقرتحات املقدمة من ا3ول إن : "إىل ما ييل CDIP/5/2 ث والوارد يف الويقة2009أشار يف تقريره األويل يف أبريل 

ية  األعضاء اليت يذ جدول أعامل ا هم يف  لتمنقد  نف تس برية ميكن ت مية  كأيضا أن تكون ذات  بية من أجل تعزيز لق  مرح; ةعيطلعمل
يذ  ها لتنفا يقي ملانشطة واألأن ضامن وضاء ا3ول األعفعاليت تد يب 3واعي القلق ا حلقشاريع  يةمن تسـتج تو صا بناء عىل و. "ل

نظور تعاون قدمت  ،ملهذا ا شأن ا رشوعا  ية  ب�ان األفر لمجموعة ا ب مل ية الفكرية 3مع فô يق نوب يف جمال ا مللكبني ب�ان ا جل
ية  ياجات ا منا لتت ب�ان األقل منوالح ية وا نا لب�ان ا ل شة ملمن اهدف لاكن او. مل نا يد ا قرشوع  مل نوب هو ق جلتعزيز قدرات ب�ان ا

ثل حامية اإلبداعات به  يع جوا ية الفكرية يف  ميف جمال ا نمللك تخدام الفعال والكفء  مج ية حلق املؤلف و� سـواإلدارة امجلا ع
نصوص علهيا يف الصكوك ا3وية ونقلوانب جل لاملرونة ا يا مل نولو جا  الرأي القائل تفق معينه ال إفد  وقال الو. وما إىل ذ�،لتك
شاريع اقرتاح ن إ رشوع من شأنه تكرار ا ملا بوم;اعالوجودة لفعل واململ  من ،ّفقد بني الوفد ،بل عىل العكس متاما. ي يف الو

شار ،و¾ة نظره اخلاصة رشوع ا مل أن ا سـيه إمل نوعة اليت كون ممكاليل ُ لألشطة ا ت ت يةملن وقد . لتمننفذ يف إطار جدول أعامل ا
رشوع من نبع  نويب اليت كونه للمالرتكزي احملدد  بادل أفضل املامرسات واخلربات بني ب�ان نصف الكرة ا جليدعو إىل  تتشابه ت

ياجاهتا عىل نطاق واسع  يةحتيف ا توUت ا منو لتسـ تعاون .  3هيام سؤوS عن ا يق  يني ¾ة  لو م سـ نوب عىل فô تنتع جلبني ب�ان ا
رشوعأنه من شمسـتوى األمانة العامة  يذ ا يل  ملتعزيز و ت نفس ه بو ،ت سمح للو ي و غريها من الواكالت بأن حتذو حذو سي
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تحدة  نظومة األمم ا تخصصة يف  ملا سامههتا يفبممل ية متقدمي  بريا من األ ية قدرا  نا ب�ان ا ية اليت تولهيا ا مها ك ل ل الوفد وأعرب . ملقض
رشوع خالل ا3عن أمU هناية اليف  نةمليف أن تمت املوافقة عىل ا ية  للجورة احلا  .ل

يان اðي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل وأعرب  .193 يده  ند عن تأ بوفد ا ي لله يةل يده  ،لتمنا يفضال عن تأ
رشوع  به قرتاح ا ملالاكمل وتر تعاون يح لشأن ا نوب الوارد يف الويقةفô ب ثبني ب�ان ا تقدمي بورحب أيضا . CDIP/7/6 جل

بل مجمو رشوع من  قا ب�ان عة مل رشوع لا ناء عىل اقرتاح  ية  ماألفر ب  قرتحاتهذه املمثل ورأى أن . أدىل به وفد مرصاكن قد يق
يذ ةعيطبتعزز  نة يف ا3ول األعضاء ها فعداليت تلتنف مرح; ا سات ا للجوأعرب عن أمU يف مواص; تعزيز هذا �جتاه يف  جل

بل ية جتاه ول األعضاء ا3تتحمل  ،أشار الوفدحسـQ  ،هبذه الطريقةو. ملسـتقا سؤو لقدرا أكرب من ا يةمل لتمنيذ جدول أعامل ا  ،تنف
بب أيضا  سوهذا ا ثلام رحب وأيد فقد لل هورية كورUاقرتامرحب وأيد �قرتاح احلايل  يان و مجحات ا كام الوفد أنه أوحض و. ل

ب�ان منسق مجموعة ّبني  ية ووفد مرصلا بالغةيقاألفر تعاون فô بني ب�فإن  ،ب  نوب لا باره معرتف به لفعل جلان ا ذراعا عت
ية ا3وية لهامة  تعاون إىل نظر يُ اكن ،يف الواقعبقو� إنه الوفد ردف وأ. للتمن شامل وفô لا نوب وا لبني ب�ان ا فô بني ب�ان جل

ثاليث  تعاون ا نوب وا لا ل بري واملمن شأن واكن . Wفعةعمليات ممك; وكجل منو ا لكا تجارة بلحوظل نوب يف ل يف ا جلني ب�ان ا
تجارة ا3 نارص ا نرص من  نوات األخرية  لا ع كع شام; لويةلسـ ية من عزز أن ل ا نوبمهإحلاح وأ تعاون فô بني ب�ان ا جلا  يف ل

تحدة قد و. خمتلف اÅاالت تعاون بأيضا أوعزت ملاكنت األمم ا نوبفô لتعزيز ا دجمه يف لفعل يمت ذ�  واكن ،جلبني ب�ان ا
تخصصة األخرىالعديد من  تحدة ا ملواكالت األمم ا ية الفكرية و،يف رأي الوفدو. مل يق ذ� يف عامل ا مللك حان الوقت  يف لتحق

بو  ها يالو تحدةصفبو تخصصة �بعة لألمم ا  Sملواك برية عىل . م ية  كوقال الوفد إنه علق أ نوب،مه تعاون فô بني ب�ان ا جلا  وشارك ل
ôتعاون ف بادرات ا تلف  لشاط يف  خم من نوبب ية وجد  ،من جتاربه. جل بني ب�ان ا نا ب�ان ا مالوفد أن جناحات بعض ا ل ل

ها  يب اليت  تبعواألسا بمتثل تل يةبذا ص; مفيدا و القا نا ب�ان ا تفادة لغريها من ا مأفضل املامرسات وا3روس ا ل ل ونظرا . ملسـ
تحدUت اىل حد ماوالظروف لتشابه  ب�ان ا لالواقع وا ية وا نا ب�ان ا ليف ا ل ها  ،ألقل منوامل تجارب اكن  لفإن بعض ا صدى ل
يةأكرب واكنت ذات ص; وفائدة  نا ب�ان ا بة  مبارشة  لم لل هم . لنسـ ب�ان ستتفو متدهتا ا تدابري اليت ا ب�ان الطرق وا لهذه ا ل عل

ية وتعزيز ا تحدUت ا3ا تغلب عىل ا ية الفكرية  تفادة من ا ية األخرى يف � نا لا خل ل لل سـ مللكل قتصادي  �ج
عي و�منوم
ية بري سـيكون القرتاح  ، يف رأي الوفد،و�ð. لتمنوا رشوع فضل  كا يل وهو مل بادرة من هذا ا لقبيف الواقع أول  د من يسـتفتم

ية الفكرية و ية يف جمال ا نا ب�ان ا تقدم اðي أحرزته بعض ا مللكا م ل ل شام;إل ية ا ية الفكرية يف ا لدماج ا لتمن وقال الوفد أيضا . مللك
سالملنه وجد أن اإ متد  تسلرشوع ا يع ميي يف �ج
ع اقرتحه  للغاية امنطق  شأن لاألقا ث; يف هامة لاسأS ملاباألول  تبادل ملمتا
ية لا تار خيتجارب ا ناوها،وأفضل املامرساتل تفادة اليت مت  ل فضال عن ا3روس ا ت هم ،يف رأيهو. ملسـ تعمل من لامل اكن من ا

ب�ان ا بل معظم ا متدة من  يات ا لا ل قملهنج ناحجة وحماوS تكرارملع ية ا لنا ب�انهام تلف ا ل قدر اإلماكن يف  ن وأضاف أ. خم
مييبعد �ج
ع األعقده قرتح امل إن املؤمتر أردف قائالو. مثل هذه الفرصةمينح �ج
ع املقرتح  ية سـي األول لقا لقضتح ا ف

ثل. تلفةhانظر لاعرض و¾ات بسمح سيمجيع ا3ول األعضاء وأمام  ثاين لميي اقأل�ج
ع ا فإن ،ملو سـيتبعه املقرتح لا
نوبمنطقيا وسريكز عىل  تعاون فô بني ب�ان ا جلا ية ول توى أكرث وا قع عىل  تدريب واديدحتمسـ يث ا ل من  . تكوين الكفاءاتح

سـىن ح وفتميعقبه عقد مؤمتر سـو مجليث  يت يق عىلح ية األخرى ا هات ا تعليع ا3ول األعضاء وامجلاعات وا لن ملع ر  األفاكجل
مياملطروحة  سامهة فهياليف �ج
ع األقا بادرات ثالثتسـتمكل ومرة أخرى . ملي وا ُتK ا ساهامت حمددة مل مانة تقدÊا األم 

بوالعامة ل هام األول يف .  ويه فكرة سديدةيلو ثل اإل سو تعاونيمت يل هذا ا بكة اإلنرتنت  شاء صفحة عىل  لإ ه شـ ثاين . لتسن لأما ا
ية فهو  بكة افرتا شاء  ضإ شـ نظامتسسات ملؤن ثالث  يف حني ،نوبجل امو هام ا لثل اإل سمت يق يف األمانة ي شاء مركز  سـيف إ تنن

بادرات شاريع وا يق ا ملالعامة  مل سأS إنه فôوقال الوفد . لتنسـ تعلق  مب  ية�ي شلكة ال وجود  ،نع
دات يف املزيا مفقد رأى أهنا 
ناك اج
عات و. لها ية هاكنت  تواصلقدت يف إطار جلان أخرُعلميأقا يل العمل ا ملى  أن هذه الوفد عتقد فقد او�ð . لتسه

بادرة األوىل اليت  تعزيز ُتطرح مليه ا بو  ليف الو نوبي تعاون فô بني ب�ان ا جلا تواضعة جدايف إطار م ول ية  مزيا يكن هو ما مل  و،ن
بكر رشوع يف وقت  بغي أن تعوق اع
د ا مأحد العوامل اليت  ملن نظر إىل أنه قد متت. ي رشوع يف وقت سابقلو شة ا نا مل  ق  ،م

تعاون لإلرساع بالوفود األخرى حث الوفد فقد  رشوعلعىل ا سات األخرية واع
د ا ملوضع ا  .للم
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يا  .194 نوب أفر يقوشكر وفد أوروغواي وفد  رشوع لج ب�ان مجموعة مس ملطرح ا يان لا يده  ية وأعرب عن تأ باألفر للي يق
ية ل أعامل اðي أدىل به وفد الربازيل مس مجموعة جدو رشوعلتمنا تعلق   ôملف ب�ان  ةين مثامرشوع مشلإىل الوفد وأشار . ي

نوية  بمن أمرياك ا نوبجل تعاون بني ب�ان ا ثاال Wحجا  جلبوصفه  لل بو م ية فô خيص  هدفه ، حتققيبدمع من الو مللكماكتب ا
يق معايري الفحص بادل املعلومات و يل  سـالفكرية من أجل  ت تنه من فاحيص الرباءات لأنه مت عقد ورشة معل وذكر الوفد . ست

يف  ب�ان الùية يف  نا ن برياوقد حقق جل ثال آخر إيضا أشار أو .كجناحا  رشق ىنطوامىل  بادل املعلومات مع دول يف ا ل عىل  ت
نان يف عام ُعوقد األوسط  ناقد و. 2008لبقد يف  ب�ان ا بة  بادرات  ثل هذه ا ية  ث; أ هرت تK األ مأ م م لظ لل سـ مل ية لنمه

بو رضورة و تعزيز ُختمساحة عىل يإضفاء الطابع املؤسيس داخل الو نوبلصص  تعاون فô بني ب�ان ا جلا  .ل

يا  .195 نوب أفر يقوأعرب وفد الصني عن تقديره لالقرتاح اðي تقدم به وفد  نوبتعزيز لج تعاون فô بني ب�ان ا جلا  من ل
ب�دعميأجل ت ية وا نا ب�ان ا تصادية يف ا ية � ل ا ل ل ممن ق ية  الصنيالوفد أن§بني و .ان األقل منوالت نا ب�ان ا م أيضا أحد ا ل تعلق فôل ي 

ية  مللكتطوير ا تحدUتت ت اكنا وأهن،الفكريةب ثري من ا لواجه ا ببو. لك سهذا ا تعاون مع الصني واصل ت ،لل بادالت وا لتعزيز ا لت
ية نا ب�ان ا مغريها من ا ل بادل اخلربات واملعلومات م،ل ية ت وال سـô يف جمال  
ية �ج تاكر وا عن أجل تعزيز � من لتب

ب�ان تصادية يف تK ا لو� ب�ان وذكر أن �قرتاح اðي تقدمت به مجموعة . ق نة لا ية زود ا للجاألفر ية نربمبيق شة تعزيز ا نا من  ق لتمل
شلك ملموس  ساعد أيضا  ية الفكرية اليت ميكن أن  بمن خالل تطوير أنظمة ا ت يف  وكذ� ،لتمنيةتنفيذ جدول أعامل ايف مللك

نوب تعاون فô بني ب�ان ا جلتعزيز ا ية   وضامن،ل يةلب�انللتمنالرخاء وا بابو. ملعن ا سـهذه األ  . أيد الوفد �قرتاح احلايل،ل

نوب  .196 جوشكر وفد فرسا وفد  رشوع تعزيز أن يا  ملفر نوبيق تعاون فô بني ب�ان ا جلا يةل ية الفكرية وا لتمن يف جمال ا  ،مللك
يقات األوية وأعطى بعض رد لود الفعل وا رشوعحول لتعل نوبوأشار إىل أن . ملا تعاون فô بني ب�ان ا جلا اجتاها مزتايدا ميثل  ل

ية نا ب�ان ا ئة وا نا ب�ان ا مال سـô بني ا ل ل شـ ل نظومة األقد  و،ل تحدةمانعكس يف معل   أشار الوفد إىل أن ،ومع ذ�. ملمم ا
تحدة األخرى ملنظامت األمم ا تادتK الخاصة  ،م ثل األو يف  نكيت يوجد مقرها يف  م هت ،جن تعاون فô ا فô خيص بعملضطلع  لا

نوب يف  يع الوفودوعام إطار جلبني ب�ان ا تعاون ادمومع إ ،مجيف حضور  ييل  بعد ا للج ا تمك نوب فô لل شامل وا جلبني ا ل
ثاليث تعاون ا لوا تايل من الصعب إوقال الوفد . ل يكون  علنه  ل يزيييهسـ بول هنج  مت  بو ق تناقض مع ما حيدث يف غريها يي يف الو

نظامت رشوعللحصول عىل  سعى الوفد ،حول هذا املوضوعو. ملمن ا يح من واضعي ا ملتو سريات حيث  ،ض ناك  تفاكنت  ه
ملتلفة حول هذه ا ند .سأSخم ثال،لهوأشار إىل أن وفد ا يل ا مل عىل  يع ذكر ذات مرة أ ،بس توحا  يكون  مجلن املؤمتر املقرتح  مفسـ

نوب مل يكن ذ� هو  األعضاء ولكن ا3ول سب من وفد  باع ا ج� ت ياأملكنط ية ومؤمترات فô تعلق بعقد اج
عات  و.يقفر لميأقا
رشوع بني فô ا ذكر الوفد أن ذ� بد،ملعىل مدى عامني من ا ناك لفعل  طل طموحا إىل حد ما وأشار إىل أن  مية خيص ه لقا

توى اليتلاملضافة  يعة ا ملسـلمؤمترات الر ي;  عقدُ تف يع  قلبعد أسا ية من �ج
عات فقط ب  قدت حول املوضوعاليت ُعلمياألقا
ئ; ل ت اكن،وعالوة عىل ذ�. نفسه رشوع حول سـلوفد أ بوقد ملما إذا اكن ا ية يف الو ساعدة ا تب ا يأخذ معل  ن لتقمل  ال ،مك

ميي يد اإل قلسـô عىل ا بار لصع تايل ،عتيف � رشوع تكرارل ميثل معإىل أي مدى تساءل ل و ية املا واكن الهنج . جأو ازدوا
يك  تفادة من األطر القامئةجديرا ملكسـاðي قدمه وفد ا واكن الوفد عىل . سـاله
م بوجه خاص ألنه هدف إىل تعظمي �

ية وال سـô لاملاسة حتياجات �بينة من  نا مب�ان ا ل ب�ان األقل منوال ية الفكرية ولا مشاريع حلاجة إىل امللك فô تعلق بقضاU ا
ية ساعدة ا نا يةعىل ذ�  كام أكد ،لتقمل تاح أعامل ا3ورة احلا لوفد املغرب خالل ا رشوع توساءل . فت بب طرح ا ملالوفد عن  س

بل مجموعة احلايل ك ب�ان قأولوية من  يةلا ية رمغ أنه مل يقاألفر ساعدة ا تقدمي ا نتضمن يف الواقع أي تدابري ملموسة  مل ل قال و. لتقي
تجات تقدÊا اÅب بأي رحينه إ  .ه وخماوفتهسـئلموعة ألسـا

تعاون  .197 يا أنه يؤيد معوما ا لوذكر وفد أسرتا نوبفô ل لتعاون مع دول اجلوار ا صفرب ورحب يف الواقع ،جلبني ب�ان ا
تفادة من خرباهت ية و� سـاإل ية الفكريةاقلمي بوأخرب . مللك يف جمال ا تضافت مع الو يا قد ا ياألعضاء أن أسرتا سـ و ورشة معل ل

شأن و. حول نظام مدريد يحا من األمانة العامة  متس الوفد تو با ض تعراضهمراحل ل رشوع وا سـا والحظ الوفد أن مسة هامة . مل
يدة  رشهو جلمن سامت اإلدارة ا تعراض ا ملنظمي ا سـ نجاح يف هذا الوصول إىل  إىل ى وسعوعت لهم أفضل ملؤرشات ا ف

رشوع تعروأضاف أن ا. ملا رشسـجلدول الزمين ال يمي وعملاض ا ع وصف ا رشوعندلتق  ولكن ،مل �نهتاء من املرح; األوىل من ا
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نظر إىل اخل يذط الزمينل رشوع بدا  ،للتنف  رشوعّحتمل أيضا هناية ملأن املرح; األوىل من ا  كام لو أن ا بد،و�ð. ملا
مت; رشوع غري  مكمواصفات ا رشوع مل تايل ،بال هنايةومسـمتر مل أو أن ا رشوعايسلفهو ل و رشوع . م حقا  ملورأى الوفد أن ا
رشوع،سـيكون حباجة إىل نقطة هناية نة يه املرح; األوىل من ا مل وذكر أنه إذا اكنت الويقة املعروضة عىل ا للج فهو يطلب  ،ث

شأن ما لا يح  بتو مت;هو ض ية ا ثا حملتصور يف إطار املرح; ا ن ل رس الوفد أيضا عن . م تسـتفوا مضمون رصة وhالعالقة بني القامئة ا
ية لارح; امل شريا إىل أنه ال توجد مؤرشات جناح حملانثا يات تعلق رصاحة تممت;  يذ تيجسرتا وجد ال ت وكذ� ،)و و) ألتنفا

يات ا لتمؤرشات حمددة السرتا  .)هو) دو) جو)  للمراحل بنفيذتيج

رشوع .198 يا عن دمعه  للموأعرب وفد كولو ية ال سـô هعتربا اðي ،بم يث صلهتا مه يف غاية األ ية حمن  صتو يف  10ل
ية ال ية أيضا
ىشت يتلتمنجدول أعامل ا ية  يا الو من مع خطة كولو ن للتب ط ية اليت ،م تعاون تمه واأل لها عىل ا بني ب�ان فô علق

نوب باره  جلا يةلحد احملراكت ا3افعة أعت منتعاون وا ية الفكرية يعين أن ا. لتل سات ا لوقال إن أوجه القصور يف مؤ تعاون مللكس
بو ومع ا3ول األعضاء  با األخرى يمع الو ييلقى تر ب�ان األقل منوا إذا حسـ ية وا نا ب�ان ا بة  نفقات  ي; خلفض ا لكو ل لل سـ ل مسـ لن

ب  . يف ذ�تغر

يجريU متاما موقف مجموعة وأيد  .199 ب�ان نوفد  نوب لا نحو اðي عرضه وفد  ية عىل ا جاألفر ياأليق وذكر أن اقرتاح . يقفر
ب�ان مجموعة  ية لا ية بتعلق يقاألفر يات جدول أعامل ا منيذ تو ص لتت مبدأ عىل تعمتد  واليت ،32و 25و 19و 13و 11و 10 و1نف

يل يع و ب�ان و تلف ا ية يف  ية الفكرية ألغراض ا تفادة من ا هتعظمي � شج ل خم من تسسـ ت لت ية مللك نا ية بني ا3ول ا ساعدة ا ما ل ن . لتقمل
يةوعىل  رشوع عىلكرر  ،خللفهذه ا بل مجموعة للمالوفد دمعه  بني من  نحو ا ق ا مل ب�ان ل يةلا  .يقاألفر

تحدة وفد مرص ومجموعة  .200 ب�ان ملوشكر وفد الوالUت ا ية إلعداد لا تعاون اقرتاح يقاألفر لرشوع تعزيز ا بني ب�ان فô م
ية  ية الفكرية وا نوب يف جمال ا منا لتجل ية وب�ان أقل منوامن مللك W بادرة ال. مب�ان هات للموأعرب عن تقديره  جليت أبدهتا ا

رشوع ية  للمالرا ية اكنت  ولكن مع ذ� ،ع هذه أول و. رح;هذه امليف لمرشوع ل هحالت دون دمععديدة سـ3يه خماوف أسا
نةاhاوف تعلق ب ية الفكريةللجوالية ا ية وا ية  مللك ا من لتن بو والحظ الوفد أن ا3ول األعضاء . ملع  يف مفاوضات تشاركيلو

شأن صعبة عىل مدى فرتة  ية  توصل اىل اتفاقات هنا نوات  بأربع  ئ لل ية45سـ ية،ص تو شلك اآلن جدول أعامل ا من   وأوحضت. لتت
ت يات اليت ا تو ُتK ا ع ص بو ل بل ا3ول األعضاء يف الو يمدت إلجامع من  بالغ عددها ق تضمن دوS  184لا يشري أي يشء تال 

يد إىل  شاء قطاع بعمن قريب أو من  بولتعاون فô بني ب�ان النإ ينوب يف أمانة الو شاطر إوقال الوفد أيضا . جل خماوف ينه 
هذا �قرتاحةطبيعة احلرصيلاالوفود األخرى حول  سمح �ينبغي ويف رأيه، . ل  بو ج
عات واملؤمترات تأن  ياليت ترعاها الو
شاركةمجليع ا3ول األعضاء  ثاين أما . ملحلضور وا شطة تعلق ح
قدفاðي ساور الوفد لالقلق ا ية يف األ نل �زدوا وأشار . ج

نة ُإىل أن تقرير املدير العام اðي أ ية  للجعد ل�ورة احلا شطة اليت §سلط ل نالضوء عىل مجموعة واسعة من اللقاءات والربامج واأل
ب�ان األقل منوا ُي ية وا نا ب�ان ا لضطلع هبا لصاحل ا ل رشوعات تاليت ومل ية مبادراتوملمت وفقا  ن أضاف أو. لتمنجدول أعامل ا

ية اليت أ تقارير املر ُا حل نة قدمل سابق  للجعدت لالج
ع ا ها التل بذ هود اليت  ية عن ا يل إضا ل أيضا تفا جل تف بوص  يف هذه يو
ية وقد . اÅاالت ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو تقارير أن أ هرت تK ا نأ مل ي ن لتقل ئة ألف من لبت ظ بادئ املقررة يف ا لفا مل

يات  تو صا ية وفقد . امخلس وأربعنيل ها لتمناكنت مو¾ة حنو ا لسم الطلب وفعيد بار ،ةيفشفاتت ألولوUت لعت مع األخذ بعني �
ب�ان األقل منوا بصفة خاصة ية وا نا ب�ان ا ياجات اخلاصة  لو� ل لل مت ية يف ا3ول ختالا فضال عن ،ح توUت ا منف  لتسـ م

ية  تو يه يف ا نصوص  نحو ا صاألعضاء عىل ا ل عل مل شا. 1ل رشوع يف ادعى اقرتاح كام  نهإالوفد الرأي القائل طر يومن مث فمل  ملا
ية"هناك  1.2الفقرة  ية الفكرية من أجل ا يجي  تخدام �سرتا تق; من املعارف واخلربات حول � منئة  ت سـ سـ لتي للملك م  يف ،"ه

نوب ية نعكس يفي مل ،جلا ساعدة ا شطة األمانة يف جمال ا نأ مل تنسـيق نشاء مركز فإن اقرتاح إ ويف رأي الوفد أيضا، .لتقن
نوب داخل األمانة العامة  تعاون فô بني ب�ان ا جلا يق جدول أعامل سينطوي عىل ل بة  ية  شطة احلا سـتداخل مع األ شع ل نن تل

ية تداخل سـنه أردف الوفد بقو� إ ،إلضافة إىل ذ�و. لتمنا ناك مزيد من ا ليكون  ب�ان األقل منوايف ه لبة ا أشار قد و. شع
رشوع يف اقرتاح  ناقش قضاU احلمك يةلمي�ج
عات األقاأحد "أن إىل  6 يف صفحة "1") أ( 3.2 الفقرةملا ية يف سي  مللكا
بو وحضوأ. "الفكرية شات الو نا تكون مماث; متاما  شات  نا ي الوفد أن تK ا ق مل سـ ق يع ا3ول واحلمك حول مل يا بني  مجاليت جتري حا ل
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شأن يرغب يف نه إوقال . األعضاء يح  تو بمزيد من ا ض تدرك الوفد بقو�و. �قرتاحيف  عنرصلالقصد من وراء هذا ال  أيضا سـا
شواغل آخر ن إ رشوع لتعلق لا ية املتلكفة وأشار إىل أن ا ملناهز انقرتح مزيا ييون فرنك سورسي خالل فرتة ت هرا24ل . ش 
يني إىل  نياج
عأسفار الغري حلضور ي فرنك سورسي عىل 500 000نفق ما يقرب من يُسو  ينخرآمؤمترين جانب لميأقا
ب�ان األقل منوا اإذا اكن الغرض من تK �ج
عات و. مجلعيات العامةا انسـبقي ية وا نا ب�ان ا لسامح  ل لل تبادل اخلربات بمل

ياسة  ية وتصممي  ية واملعلومات حول  سـالو معل ية الفكريةتورشيعات طن ية  للملكو ية   فإن الوفد مل،طن بب عدم  تلبهم  س تK يف
ها من خالل �أو عاألهداف  حتقيقدم إماكية  شطة والربامج اجلارين ية ةنج
عات واأل تاحة يف املزيا ن لفعل يف حدود املوارد ا مل

ية يذ جدول أعامل ا لتمناhصصة  يك كام أشار  ،إىل أنهالوفد وخلص . لتنف  ميكن ،يف وقت سابقببالغة شديدة ملكسـوفد من ا
شطة املقرتحتنفيذ  ية  يف إطةنالعديد من األ تعاون اإل ميار اتفاقات ا ية القامئة قلل ية إضا فدون نفقات ما بويتكبدها ل  .يالو

تحد� ورحب وفد  .201  ،Uمنغار بالغ عددها فيه ول األعضاء ا�3حتاد األورويب ومس ه فرصة مواص; ، ب دو27Sلا
رشوع تعزيز  نظر يف  ما نوب ل تعاون فô بني ب�ان ا جلا نحو اðي اقرتل حعىل ا يةه مجموعتل ب�ان األفر يقة ا وقال الوفد إن . ل

ية  نوب مه�حتاد األورويب أقر بأ تعاون فô بني ب�ان ا جلا مت; الفوائد بشلك عام ول مثر عهنا حملا مثل هذا ياليت ميكن أن 
تعاون  نوب فô لا ية الفكريةصفô خيجلبني ب�ان ا رشوع جيب أن اوقال الوفد إنه . مللك ا ملتقد أن ا تعاون شجيع تركز عىل يع لا

نوب يف إطار برامج  بو جلفô بني ب�ان ا ية القامئة يالو نساعدة ا ية يف لتقللم نب �زدوا جو يات القامئةاألجت وذكر . لعملدوات وا
يه ند  ،فأيضا أن �حتاد األورويب وا3ول األعضاء  بدو اðي اقرتعىل نعزل ملاوضع المعرفة عقد فوجئ نوعا ما  ُما  أن يمت ح ي

تعاونمثلفيه  هم ينه إ قال ،يف هذا الصددو. ل هذا ا نارص فرغب يف  عبب اقرتاح  بعاد بعض ا3ول األعضاء س رشوع ا ستا مل
مية ميكهنا اليت قد  بادل اخلربات ا لقأيضا  تعاون وخصوصا من �ج
عات من ت ثل هذا ا شاركة يف  لا ية ممل يف و. املقرتحةلمياألقا

سأÊ Sمة شاركة  سأS ا محني أن  مل مت ،م شأهنلس الوا يح  بتو ثل متويل فقد أعرب عن رأيه وهو  ،اض ناك قضاU أخرى  مأن  ه
رش شـهتا و وعملا نا بغي  قاليت  مي بغي أن الوفد ورأى . أكرثن نة  ينأيضا أن ا ية تعامل للج تحدة األخرىكيفتدرس  ملنظامت األمم ا  م

تعاونمع  نوع من ا لهذا ا هم أن هأنترى عضاء فهيا ن �حتاد األورويب وا3ول األإ قال الوفد ،أخرياو. ل نتاجئ هذا ُحتال مل من ا
ها يث ميكن رصدها و نة  رشوع إىل ا ميا تقيح للج  .مل

يا عن تقديره لألمانة و .202 با نوأعرب وفد إ رشوعلسـ ب�ان اليت عززت ويقة ا ملتK ا ث رشوع ينه إ وقال ،ل ملهم أن ا دمج يف
نح يايس عىل ا تعاون ا نوب يف إطار ا بعد فô بني ب�ان ا لا سـ ل جل تجارب القامئةتدمعه و اðي لل يا مع ا بو  لالو شـ يف العديد من  متي

نظامت ا3وية األخرى لا نظامت األخرىتتوافق  وبذ� ،مل بو مع تK ا ملالو رشوع و. ي ترب الوفد أن ا ملا اله
م للغاية جدير ع
بويمن شأنه أن وأن  ياWت اليت إدراج أدوار جديدة وظائفهو خصوصا وما أ�ر اه
مه . يرثي جتربة الو لب جديدة يف قواعد ا

ية نا ب�ان ا ياجات ا تجابة ال مهتدف إىل � ل ل ت ثاليث يف بورحب الوفد  .حسـ تعاون ا لإدراج ا رشوعاقرتاح ل سـQ  ،ملا حوهو، 
بوابعدأيضا  اكن ،أشار الوفد ها الو تعاون اليت روج  ياسة ا ي يف  ل نظر إىل  ،ومع ذ�. لسـ ثاليثافرص لو لتعاون ا  ذكر ، هذهل

ها ال §يد بعوفد أن طا شطة اليت اكنت قد اقرتق ُيعة بعض األ ن رشوعطب يد أن ، الوفدويف رأي . ملحت يف ا ملفيكون من ا يوفر سـ
شطةمقدمو  رشوع املزيد من املعلومات حول هذه األ نا بادل اخلربات مع رشاكء إوقال . مل تاجئ  ثري حول  تنه ميكن تعمل ا ن لك
تعاون تعاون اðيفرصة برحب الوفد من مث فقد و. لا سـQ أوحض، لهذا ا ناديق ح،  بو يف شلك  يا داخل الو صموجود حا ي ل


ُية أائ تعاونن تعزيز هذا ا لئت  ل بدأ . نش بغي إدراج ،مكنأحيù القائل إنه، ملوأبرز الوفد ا ياسة اجلبعد لهذا اين  سـديد يف 
تعاون  بو يف لا يالك القامئةأن ينبغي وهو ما ال يالو ية يف ا لهيعين �زدوا هود من أجل ضامن و. ج بب طلب بذل ا جلهذا ا س لل
بواجلراجعة املإجراء  تعاون يف الو سؤوS عن ا ئات ا يديدة داخل ا ل مل تحدة،لهي بق أن أشار وفد الوالUت ا مل كام  رضب و. سـ

ث;  يةكمالوفد أ يذ جدول أعامل ا سؤوS عن  ئات ا منتK ا مل لتي تنف نظمي أربعة اج
عات إشارة إيف و. له  يةلميأقارات أو مؤمتتىل 
رشوع نحو املقرتح يف ا ملتلفة عىل ا ل شاريع تي ذكر الوفد أنه ،خم يذ  ية  مهم أن هذه املؤمترات قد ال تكون الطريقة األكرث فعا نفل لتف

نوع بوجتارب  يف ضوء ،لمن هذا ا نوات األخرية يالو ثل هذه املؤمترات Wدرا ما و. لسـيف ا يف هناية املطاف تمثر مجزم الوفد أن 
ها وأن،جئ حمددةنتاعن  شاف الوفد  اقرتح ،و�ð.  ملكف جداتنظمي  يارات سـتكا خإماكية اللجوء إىل  جديرة أخرى ن

ثال،تحُاله
م اقرت يل ا مل عىل  يك جانب  من ،بس من خالل رمبا لتعاون والعمل معا لأخرى أشاكل حول ملكسـوفد ا
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تاج . نرتنتإلاكوسائل  باب سـيحوذكر الوفد أيضا أنه  نظمي أكرث من مؤمتر أو اج
عمقنسـإىل أ ميي واحدتعة للحاجة إىل  . ل أقا
رشوعو ية اhصصة  نظر يف املزيا للمند ا ن ل نه يف حتديد  ة الوفد صعوبوجد، ع متخض  عاملقابل اðي  نصوص علهيا ست تلكفة ا ملا ل

نة ةتلكفلاف يصنتيف املايض عىل رضورة أرص نه إقال و. يف �قرتاح سابقة  ع يف ا3ورات ا للج شم ندل .  قضاU حمددةةقنا
يف نوالحظ أ تاك ثل هذه ا ل  ل بة ل�ول األعضاء ومعقدة جدا م سرييصعب متاملنسـ وطلب . يه علهيالطريقة اليت  هاتفا 

ببلالوفد من األمانة العامة  يف األرقام  لسهذا ا هتصناحلرص عىل  هم  اضيف عر سـىن  فيك  ية تتطابق يت شطة مع ناملزيا ناأل
رش سـمي أفضل فرصة بورحب الوفد . وعملاملقرتحة يف ا يف املربطة تقإجراء  تاك تا ل أن يكون  وطلب ،تلفةhانشطة ألل

تاحقسـميتلا بلا خالل ام  بوع أو يف ا ملسـتقأل   .سـ

ب�ان يوشكر وفد سورسا مجموعة  .203 ية لاأللا تعاون ودمع احلاجة إىل وفد وأقر ال. رشوعملاقرتاح ا طرحيقفر بني ب�ان فô لا
نوب  مت; بشلك جلا يةبينه وبني حملعام والعالقة ا ية الفكرية وا منسأS ا لتم تقاده و. مللك رشوع هيدف اىل عقد عرب عن ا ملأن ا

تعاون  ية فô لتعزيز ا ساعدة ا شطة ا نوب يف إطار أ نبني ب�ان ا مل ن بووجودة لفعل حتت مظ; الامللتقجل ذ� والحظ أن . يو
ية رأم نب �زدوا ج إجيايب طاملا أنه  يات دواتاأل يفجت بواألخرى املل واآل شطة يف الو ثل هذه األ يوجودة لفعل  ن  وشدد ،مل

ية نظمة من أجل ا تخدÊا ا تفادة من املوارد اليت  ية من أجل تعظمي � ية تفادي هذه �زدوا منعىل أ مل سـ سـ لتمه ت وأشار الوفد  .ج
رشوع  يذ ا بالغ املطلوبة  ملأيضا إىل أن ا نفت ل يلمدرجة مل شام; فهيا لنظر  واقرتح ا،لتفص شطة ا لشمل املزيد من األ ن فتوحة ملالت

بو ييع ا3ول األعضاء يف الو شطة املقرتحة . مجل يدة نوعا ما نوأشار إىل أن األ يا  ®حا مق يع ا3ول األعضاء ل ستسـتفيد مجواقرتح أن 
بادل اخلربات  ميتمن  هم أفضل للحاجة اكهنسـمما  تقينإىل ف من  تعاون ا لا شامل هذاإن وقال الوفد . ل متدته ل الهنج ا عقد ا

نقطة رشح وذكر أنه . منظامت أخرى بوعغري رمسي بشلك لتK ا ية مع الوفود األخرى خالل األ نا سـيف حماد�ت  ئ رس ،ث سـتف وا
رشوع مية املضافة احملددة  للمعن ا رشوع واألساليت ددة احملنتاجئ لا ، وأيضا،لق ملنجم عن ا يا املطروحة املؤرشات و دواتت لحا

Sنقاطو.  املفاوضاتعىل طاو يل حول هذه ا تفا لطلب الوفد املزيد من ا ص تاجئ احملددة ،ل نجاح وا ن وال سـô مؤرشات ا لل
توقعة عىل املدى الطويل نقاط  قال الوفد ،ويف رأيه. ملا شطة املقرتحة لالج
عات  امبارشتارباطا تمربطة لإن تK ا نأل

سفر يةلمياألقا يف ا ل وتاك تعلقةل بادل ميكن أن ماقرتح أن و. ملا نةيلتثل هذا ا ي مكن ا3ول  واð،للجمت يف إطار إعداد ا
شاركهتامن األعضاء يف الواقع  يع  متو شطة وهو أن وفد أوروغواي به حتديدا القرتاح اðي تقدم ر الوفد أيضا §وذك. سـ نأ

نوب  تعاون فô بني ب�ان ا جلا تايلتمت لفعل ل بو و لحتت رعاية الو تغالل ملتحقيق أقىص ل ،ي نظمةسـا بغي ل�ول ،ملوارد ا ين 
تفادة من  شطة القامئة يفمثل هذه سـاألعضاء � يدان ناأل تايل . ملا يضقال الوفد إلو الوفود األخرى صوت  صوته إىل مسـنه 
بل ذ� تخدام املوارد ،قاليت حتدثت  يد ا يكون من ا شريا إىل أنه  سـ  سـ تاحة لفعل يف ملفم يث رأس املال ملا بو من  حالو ي

ية من أجل ضامن رشي واملوارد املا لا تقينأل اكيفالذ ينفلتا لب تعاون ا لشطة ا ل نوبن عىل  ابيعقتوذكر أيضا أنه  .جل فô بني ب�ان ا
نقاط األربع اليت األ يك وا لفاكر اليت طر(ا وفد ا كرر و. للغايةثويقة ص; ذات الوفد أن تK املقرتحات رأى  ،رش(املكسـ

بوتابعة تطوير امبالزتامه  نوب يف إطار الو تعاون فô بني ب�ان ا يرشوع من أجل ضامن تعزيز ا جل ل  .مل

تحدة مجموعة اوشكر وفد  .204 ب�ان ملململكة ا هلا تقد ية  مياألفر نغارU أيد  و،ملرشوعا ا اقرتاحليق يان اðي أدىل به وفد  ها لب
يه مس �حتاد األورويب و بالغ عددها فا3ول األعضاء  توى عال الوفدعربو.  دو27Sلا ٍ أيضا عن رسوره لرؤية   من مسـ

ية الفكرية�ه
م بني ا3ول األعضاء  نوب يف جمال ا تعاون فô بني ب�ان ا مللكقرتاح ا جل نجاحات وأقر . ل تجارب وا لبأن ا ل
ية الفكرية ووا¾ت والصعوت اليت  بة  نا ية  ية و يذ اسرتا نوب يف  للملكب�ان ا م سـنف ن يج طجل ت تتكوين الكفاءاتت اكرية ب �

ب�ان األخرى ا ودروساتقدم أفاكرا أن ميكهن مية  لل   رأى الوفد ،وفود عديدة أخرىوكام أوحضت . امثلاملسـياق لذات اق
تعاون  باره ممكال  لل�قرتاح  ثاليثب�ان بني فô عت تعاون ا نوب وا شامل وا لا ل جل رشوع . ل ملواكنت العديد من جوانب هذا ا

ييع ا3ول األعضاء وجب متعلقة ندمج نبغي بقدر اإلماكن م تقين وبادل تأن  تعاون ا تعزيز ا ية  بو احلا تيف حدود أدوات الو ل ل ل ل ي
رشوعحول ل3يه بعض �قرتاحات األوية إن قال الوفد من مث و .اخلربات يل ا ملتفا رأى  ،ىخرأشارت الوفود األكام و. ص
بغي أن أن الوفد  ميي  ين�ج
ع اإل توحيقل يع ا3ول األعامفكون  بومجل  3هيا مجيع ا3ول األعضاء فُيحمتل أن . يضاء يف الو
بادمث خربات لنة  ت  من تطوير رشااكت جديدة َأيضاذ� ن ®كميقد و. ا3ول األخرىتعمل من ت ورمبا األمه من ذ� أن ها،لي



CDIP/7/8 Prov. 

88 

 

يف. اكن تصورهميما اكن  لوالها ،وبرامج معل نوي جديد يف  نواقرتح أيضا أنه بدال من عقد مؤمتر  ن تقدمي تقرير  ميك،جسـ
نة يف املقام األول ية إىل ا تاجئ �ج
عات اإل للجعن  مي تني  ومبوجب. قلن يث اقرت،)ه(و) ب (2.2لنقطا  ُ ح تعديل قاعدة ح

ياجات بياWت  بو ملضاهاة � تالو تعاون إوحي بكة اإلنرتنت حرصا  للشاء بوابة عىل  شـ نوبفô ن نه إ قال الوفد ،جلبني ب�ان ا
يع يرحب ب ساعدة املزيد من تشجفكرة  تعاون يف جمال ا ملا يةل نوب يف  لتقنا ياWتجلب�ان ا بيل يف قاعدة ا لسج ناء ،للت يع  ب و تشج

باكت  سات القامئةبني لشـا نوب ساملؤ يع أن يرى ود مرة أخرى ينه إ  الوفد قال،ومع ذ�. جلبني ا توحة  مجلهذه األدوات  مف
نفص;  سارات  نب خلق  ما3ول األعضاء و م تعجت نوب واون فô لألدوات ا شامل وا جلبني ا نوبفô ل نوب وا جلبني ا من و. جل

سامح خالل  با يع ال ملتو  .اك
ل وفائدة املعلومات الواردة يف هذه األدواتمن يد األرحج أن ذ� سزين إ قال الوفد ،شاركةسـ
شات رحب و قنا تعاون مضت يف أن أمUأعرب عن وُاليت جترى مل ناول ا لن  نفô ت ها أكرب بوب جلبني ب�ان ا لطريقة يكون 

ب�ان األقل منوا عىل ااألثر  ية وا نا لب�ان ا ل ية يف اليت مل ساعدة ا تاجئ ملموسة يف جمال ا نسعى إىل  مل ن  . تكوين الكفاءاتلتقت

يان أنه يقد .205 ®وذكر وفد ا نوب ر أن ل تعاون فô بني ب�ان ا جلا ددة احملنشطة األأشار إىل أن مع ذ� فقد  و،Êم للغايةل
يل نا ب�ان ا متعاون مع ا ل ل سم ل سمنيإتنقة  ية"1": قىل  نا تقدمة أو ا يا ا3ول ا تعاون اليت تقودها حا شطة ا م أ ل مل ل ل ) 2( أو ،ن

تعاون  شطة ا لأ يةأن تقودها من املقرر اليت ن نا ب�ان ا ما ل بل ل تطرد  ،إلضافة إىل ذ�و. ملسـتقيف ا ئة بقو� إن الوفد سـا لفا
ية  ثا نا تتتألف ل تني فر يمن  عئ شطة اليت اهاحدمشلت إ ،نيف بوُيلزم أن تدار ن األ ئة  ،يمن خالل برامج الو لفيف حني تغطي ا

بوىخراأل يس من الرضوري أن تمت من خالل برامج الو شطة اليت  ي األ نطلقو. لن هام و ،ملمن هذا ا ية يف ا ملتفادي �زدوا ج ل
بو القامئة شطة الو رشوع املقرتح احلايل وأ يبني ا ن نظر بدقةنهإقال الوفد  ،مل بغي ا ل  شطة احملددة  فô إذا ني نلك واحد من األ

بو برامجأحد أن يمت عن طريق يلزم ملرشوع املقرتح  يذها من خالل ،عالوة عىل ذ�و .يالو بغي  نف ذكر أنه حىت لو اكن  تن ي
نوب  تعاون فô بني ب�ان ا جلا بلل بغي ،ملسـتقيف ا تنبت يف  شام;لااملداوالت �ع
د عىل ين  برامج كأحد  فيذها الفوريلل

بو بعاد بعض األعضاءو. يالو بة ال ستأما   مبا يف ا، سابقدثتحتالوفود اليت ه تاðي أبدذاته  القلق ساورهينه إ قال الوفد ،لنسـ
تحدة و ملذ� وفود فرسا والوالUت ا  .هنغارUن

تان األمانة العامة إلعداد  .206 ب�ان ثويقة ومجموعة الجيكسـوشكر وفد طا رشوعياألفرلا ملية القرتاح ا رشوع و. ق ملأيد الوفد ا
ته مجموعة  ب�ان حاðي اقرت ية حول األلا نوب تعزيز يقفر تعاون فô بني ب�ان ا جلا ب�ان يف جمال ل ية  ية الفكرية وا للا لتمن مللك

ب�ان األقل منوا ية وا نا لا تان. مل رشوع وقعت أيضا يف طا شالك املذكورة يف ويقة ا سـوذكر أن ا ث جيكمل نهتز هذه  وأ،مل ينه يود أن 
تعلق   ôف ôية ال سـ ساعدة ا مبالفرصة لطلب ا يتق ن ية الفكرية وجهرة األدمغةرشوع لمل  .مللكا

ب�ان لوشكر وفد هوندا مجموعة  .207 رشوعلا ية القرتاح ا ملاألفر ية وأقر ب. يق نوب مهأ تعاون فô بني ب�ان ا جلا الفوائد معوما ول
مت; تعلمل حملا  ôتعاون ف يثل هذا ا ية الفكريةل يان اðي أدىل به وفد وأعرب . مللكق  يده  بالوفد عن تأ مس للي ،Uحتاد هنغار�

بالغ عددها فيه ول األعضاء ا3األورويب و تعلق دوS،  27لا بدو  ية عىل ما  توأشار إىل أن معظم املزيا ي  .الج
عات فقطن
ية ما يه و�ð فإنه مل يكن واحضا  تخرى األ نألشطةاhصصة لناملزيا كام طلب الوفد من األمانة أن تقدم .  علهياديكألاليت مت ا
شأن  يح  تو تمزيدا من ا ب ض شطة املدرجة يف قسـميل تعلق أل  ôية ف ن املزيا ي رشوعاقرتاح ن  .ملا

ندوذكر  .208 يوية،لهوفد ا ب�ان اآل تحد� مس مجموعة ا سـ  ل ية ،م نوب مه أن اÅموعة تدرك أ تعاون فô بني ب�ان ا جلا ل
بمن مث فقد و. رضورة تعزيزهو معرشوع ود موعة اÅتحر بدأتمل يث ا مله من   .ح

رشوع ومجموعة  .209 تان األمانة عىل ويقة ا ملوشكر وفد  ث ب�ان كسـ ياغهتالا ية  لصاألفر رشوع ،يق مل وأشار إىل أنه مت عرض ا
نة سابقة يف ا3ورة األخرية  ته ا للجيف مر ل  وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ام هب أدىلن اðينيلبياناوفد و�ð أيد ال. حل

ية، و ند لتمنا ب�ان مجموعة مس لهوفد ا يويةلا نوب أن وفد ورأى ال. سـاآل تعاون فô بني ب�ان ا جلا تعاون يف م Êعنرص ل لا
ية ية أساسا ألن  ،لتمنا3ويل من أجل ا نا ب�ان ا ما ل شرتكة حولمتيل إىل أن يكون 3هيا ل نظر ا ملبعض و¾ات ا يات ل تيج اسرتا
ية وأولوUهت ية الو نا طمن ية الت ند موا¾ة حتدUت ا من  رشوع . امث;امللتع نظر إىل هذا ا ملويف هذا الصدد أشار الوفد إىل أنه  ي
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باره خطوة  سني  هأنمتىن األمام وحنو مة جدا Êعت سات األخرية حتمن خالل  رشوع ووضع ا للما بو ،�مل نضم الو ي  إىل تس
نظامت األ نظمة األغذية مغريها من  يويدو و تحدة اإلمنايئ وا تاد وبرWمج األمم ا ثل األو تخصصة  تحدة وواكالهتا ا ممم ا نك نم ل مل مل مل

لنظمة العمل ا3ويةو والزراعة تعاون ،م شأت يف إطار واليهتا برWمج معل 3مع وتعزيز ا ل اليت أ نوبفô ن تمت و. جلبني ب�ان ا خا
ته  بالوفد  رشكرارتلكم يةللم دمعه الاكمل  ته احلا لوع يف   .صيغ

رشوع واألمانة العامة مسودة  يوشكر وفد �حتاد الرويس واضع .210 نوب ثويقة تعزيز عىل ملا تعاون فô بني ب�ان ا جلا ل
ية  ية الفكرية وا لتمنيف جمال ا ية ولاب�ان للمللك تعاون وو. قل منوااألب�ان لامنا نوع من ا لأيد الوفد تطوير هذا ا  تهعيوضوأقر مبل

ت بريا من اجل. همهيوأ تضمن عددا  ية  كوالحظ الوفد أن الويقة احلا ت ل بادل اخلربات واملعلومات وانب ث ثل  يدة جدا  همة وا تا م ملف مل
ية  تدريب وحول طنالو ية الفكرية وا شاء نظم ا لإ ية الفكريةتكوين الكفاءاتمللكن بادل الوفد ورأى . مللك من أجل حامية ا تأن 

نوب يف ية الفكرية جلاخلربات فô بني ب�ان ا سـ جمال ا شاء و.  جداكون أيضا Êاميمللك تعلق بإ  ôنف يق ي لتعاون فô لتنسـمركز 
نوب  نظر وجلبني ب�ان ا فاðي ميكن ا شطة القامئةمن الرضوري العديد من الوفود أنه أفادت  ،يهل ية يف األ ننب �زدوا . ججت

شري إىل ذ�وأضاف الوفد أ نه أ،تنه مسع العديد من الوفود  رشوع قد شددلك   عىل رضورة واملشار أيضا إىل أن واضعي ا
ية نب �زدوا تعاون مع  جتعزيز ا جت تاج إىل إىل رأيه يف ستند اوذكر الوفد أيضا أنه  .ل تعاون  ثل هذا ا حيأن  ل بطريقة تطويره م

نظمةفاديمن شأهنا ت شطة اليت جيري �ضطالع هبا يف ا ية يف إطار األ مل �زدوا ن ية بطريقة عامةثالويقصيغت وقد  .ج  لة احلا
ددة من احملعينة وملانواع األقليال من أجل توفري مزيد من املعلومات حول صياغهتا كن إعادة مي واقرتح أنه رمبا ،نوعا ما

شطة  رشوعاقرتاح يف إطار فهيا نظر يُساليت ناأل نة أن حتدد الطريقة اليت من شأهنا ،هذه املعلوماتويف ضوء . ملا للج ميكن 
تعاون ،رشوعملتطوير ا يق  شاء مركز أو وحدة  سأS إ نظر يف  لل وكذ� ا سـ ن م بوفô تنل نوب داخل أمانة الو يبني ب�ان ا . جل

شطة لن سيمت ذ�  ،بطبيعة احلالو يالك القامئةتنعىل أساس أن هذه األ بل ا شطة املضطلع هبا من  هكرر األ لن الوفد أعرب  و.ق
رشوع وواضعيقوم أن عن أمU يف  ية وتطوير تقدمي توبمل ا فيحات إضا واقرتح الوفد أيضا أنه إىل .  �جتاهايف هذثويقة الض

بادرات اليت ق ُجانب ا بادرات أخرى  ،دمتمل بلمميكن دراسة  تضمن ،ملسـتقيف ا بغي أن  ت ومن الواحض أهنا  إ�حة أكرب قدر ني
شاركة  مجلممكن من ا تعاون يع أحصاب املصلحة مل ثل هذا ا ناحج  يذ ا لمن أجل ا مل ل بللتنف   .ملسـتقيف ا

تازة يف  .211 يادته ا يا اجلديدة الريس عىل  نأ وفد بوا  ملمو ي قه ئ ن رشوع املقدم من قرتاح ورحب الوفد .  �ج
عإدارةغ ملا
يا قبل  نوب أفر يقوفد  نوب،تعزيز حول ج تعاون فô بني ب�ان ا جلا بةبادرة مل وأشاد ل يق وأعرب عن أمU يف . لطيا حتقأن يمت 

ية الفكرية فô بني نتاجئ ملموسة م ية  تطوير القدرات املؤ يث اخلربات  رشوع ومتديد تأثريه من  ثل هذا ا للملكن  ح سـم سل مل
هادئ يط ا نطقة ا ية يف  نا ب�ان ا لا م حملم ل  .ل

تقدمي الويقة وقال إنه ال .212 ثوشكر وفد فزنويال األمانة العامة  رشوع اðي تقدمت به مجموعة يف مشلكة جيد  ل ملدمع ا
ب�ان  بط و. يةيقاألفرلا هم املقصود  لضسعى الوفد إىل  هودمن ف ية ا جلازدوا نة ه مبا أن  وذكر أن،ج ية للجا ية وا ية  مللكا من لتن ملع

يةالفكرية يه  سان وا تعامل مع قضاU حقوق اإل مننة  ن ت يكون علهياواحضمفن ال ،لتجل والحظ . ما تفعUلك يتقربا  تكرار سـ أنه 
نة جييضا أن لك ما أالوفد  تعامل معه يف جلانللجرى يف ا ٍيمت ا نظامت أخرى ألهنل ية ام أو  بادئ األسا مل مرتابطة يف ا سـ  نظومةمل

تحدةاأل يس فقط ذ� يعين و. ملمم ا ناك حاجة  لأن  بو يف يف لعمل اðي مت إجنازه إىل اه ية الفكريةجمال يالو  ولكن أيضا ،مللكا
سفة وراءل شاط وا لفلهدف من ا لن رشوع هو الوفد أشار و. لعملمن أجل امليض قدما  هل هدف من ا ملكذ� إىل أن ا ل

تعاون يد املقرتح،لا شاط الو يس ا ح وأنه  رشوع أ أضافو. لنل ياأو تنفيذ كجوانب  أيضا إىل ريشيملن ا نولو شاء نقل ا جإ لتك . ن
تقدمةإالوفد وقال  ب�ان ا ية يف ا ناك حديث عن ا ندما اكن  ملنه  ل من ه يهي اðو ،لتع تقدمة فاجهتدت  ب�ان ا مل ا فرتة طوي;، لل

تقدمة عىل  ب�ان ا ملرسعان ما أطلقت ا ية ل نا ب�ان ا ما ل ثالث"ل ب�ان أن  وهو ما يعين ،"لالعامل ا أو خارج نطاق العمل لتK ا
بول والحظ الوفد أنه إذا . شاركيدون أن راقب ي�لث طرف جمرد  يفقمت  تو نوع من ا صهذا ا ل أو مثة هدف لن يكون ، فل

نة وجودلسبب  ها جيب أن و،للجا معلتفي يف لك جوانب  هدف من رأى الو. خت رشوع اقرتاح لوفد أن ا ية شجيعتهو ملا لتمن ا
ساعدة ا تقدمي ا تعاون  يا وتعزيز ا نولو يل نقل ا لو ملت ل ل جه لتك ب�ان أن يكون نية دون تقس ية داخل ا سخة كربوية من ا لجمرد  من ن لتن

تقدمة  يةُغرست يف ملا نا ب�ان ا ما ل يال واحضا عىل وذكر الوفد أيضا أنه مل ي. ل رشوع أو ما �لر د ية يف ا ملزدوا ذ� عنيه يج
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ناكوقال . فعال يةإل�ول األعضاء ل دعوة هإن  تجارة العا نظمة ا نظر يف موضوع براءات �خرتاع يف  ملعادة ا ل بع هو  و،مل لط
ية  هاريا اكن جيملجازدوا ية  تجارة العا نظمة ا س يف  نفم مل يع إ و�قب الوفد أردفو. ل ناك تينبغي أال د رددت أنه الوفومجن  هكون 
ية هم و ،جازدوا نةنفهم ونأن مللكن من ا هدف من ا للجعرف ا ية ت ،ل يعة احلال لتمننظرا إىل أن ا بربط ارباطا ويقا  ث ت ملرشوع بطت

 . تقدميهارياجل

يع ا3ول األعضاء وش .213 يا  نوب أفر مجكر وفد  يق ها عىل ج نظر فهياثالويقة اليت قدمهتعالطال نة  لل إىل ا ا وأثىن بصفة للج
رشوععىل خاصة  سؤال اðي طرحه وفد فرسا وغريه. ملتK الوفود اليت أيدت ا نوأشار الوفد إىل ا  وذكر أنه ، من الوفودل
ئ;جتميع ميكن  بعادو. اآلخرواحد تلو اللرد عىل لك وفد دون احلاجة إىل ا ،سـاأل � Sسأ ستشأن  م عن   طرح الوفد سؤ�،ب

تح فإماكية  بو ل لك اج
عاتن ية؟اكفة أعضاءي الو سؤال اجاإلإن وقال الوفد  قلمي اÅموعات اإل لرد عىل سـتحمل البة عىل هذا ا
بعادسـئ;األ ثارة حول � ست ا بو يف  هأنيعتقد واكن الوفد  .مل ناءاتقيودُتطبق ياج
عات الو سـتثا وا تعلق ً  ôتلفة ف ي  خم

شاركة ناك يشء جدرأى الوفد إ ،�ðو. مل ست  و،يدهنه مل يكن  يح  وإن اكن ، جديدةسابقةليأن هذه  متس ا لتصحقد ا ل
ئا يف  نقطةخمطإن اكن  ند اðو. لهذه ا ية أشار إىل ي لهاتفق الوفد مع وفد ا بو قلميحاالت الج
عات إ  احلضور فهيا رصُقييف الو

نوي أوحض الوفد أن و�ð  .اءعضعىل بعض األ سـاملؤمتر ا توحيلسـ يع امفكون  بواألعضاا3ول مجل  تالف  لكن ،يء يف الو خ�
ب�ان  تعلق  بثل يف كونه حد�  ي نوب سيمت بة جلا ل تقدمةلنسـ ب�ان ا بني من ا ملتحدثني واملرا ل سل و. قلم يث  تسلمن  ح

رشاكهئملا واأوحضقد �قرتاح مقديم  ذكر الوفد أن ،�ج
عات  Sنعقد . ملسأ تـي لن  يع أو هف بل بضعة أسا بيف الواقع  بعد ق
يع  نويمن ببضعة أسا مييهو أنه الفرق وإمنا . لسـاملؤمتر ا توى اإل قلعىل ا شاركني يكونسـ ،ملسـ ناك عدد أقل من ا مليكون   ونه

نوي ،اخلرباء من أساسا يكون من املمكن تمتثل يف ملزية اليت سـيحظى لسـ يف حني أن املؤمتر ا بو  يات الو لحضور  ي مجع
شاركة يف تفادة من ا مل� يات  سـ يع مجلعا سـىن  للجمحىت  تفادة مما متيت توى اتسـ� ته عىل ا نا سـ  ملشـ ق وذكر الوفد أنه . قلمييإلم
ها   داعيالأنه  و،قدم لفعل تدابري ملموسة تعرا ضال بق قو�اكرتوسـ الفوائد اليت عىل ثالويقة بوضوح وقد نصت . سـر ما 

بب هو  هذانهيا ا3ول األعضاء وجتأن ميكن  ب�اناðي محللسا ب�ان األقل منوا وا ل معظم ا ية احلارضة يف �ج
ع ل نا م ا ل
تدابري امللموسة ت أدركاألهنوذ�  ،هدييأعىل ت متدةل ا تعلق . ملسـا  ôيوفية يا حذر  ،جالزدوا يوم من ذ� فعلالوفد  ليف ا

سابق يةعن مصدر ت وساءل ،لا يةو. ج�زدوا يق من شأنه أن يؤدي إىل �زدوا شاء مركز  جهم أن ا3عوة إىل إ سـف إال . للتنن
رش أبدا إىل لوفد أوحض أن ا يق يأنه مل  سـسأS إقامة مركز  نوببشأن تنم تعاون فô بني ب�ان ا جلا يد . ل حواكن اليشء الو

يق  يهلإاðي دعا  نوب،لف مب اتكون من فرد واحد يكون ملكفيداخل األمانة العامة تنسـهو مركز  تعاون فô بني ب�ان ا جلا  ل
بو شاء وحدة جديدة يف الو يويس إ ن ية ب الوفد ورح. ل تاجئ �ج
عات اإل ميقرتاح عرض  نةعقلن  وأقر بأن الفكرة ،للجىل ا

نة متثلت يف إحاS لك ما  ميي إىل ا توى اإل للجنوقش عىل ا قلسـ بل ا3ول األعضاءلتمل ته من  نا قمت  والحظ الوفد أن  .قشـم
رشوع  ية ملقدُيعد ملا مسأS يف غاية األ مه ساواةعامل ُ ييودون أنهنم أهلم وأسايس  وأنه ،يهم مجيع وعىل غرار . ملعىل قدم ا

ية لتمنرشوعات جدول أعامل ا نوب رشوع ملاكن  ،م تعاون فô بني ب�ان ا جلا ية حمددةل بَمل ير  و،نمزيا شلك Uيمتول اسبالوفد  ب 
شاريع ملتلف عن غريه من ا بوف .خم ية العادية للو رشوع من املزيا يبغي أن يمت متويل ا ن ملن لن و. يف �ج
ع إبراز ذ�ينبغي و ،ي
بوال إذا اكن األمر  تحدة اليت طر(ا ددة احملسـئ; إىل األوأشار الوفد أيضا . ذ�غري مقيكون  تاج وملوفد الوالUت ا حتاليت 

يح بب إشارة .ضاىل تو بة  لس و ية الفكريةلنسـ رشوع إىل حمك ا مللكمقديم ا بادل،مل شأن ت أوحض الوفد أنه جرى  ب املعلومات 
يلك املؤ يد الوطينسيس لها ية الفكرية عىل ا سات ا لصعملؤ ية الفكرية  ذ�نشأوقد . مللكس تالفات يف حمك ا بب � مللك  خ بس

ية الفكريةhاسـتوUت ملاو سائل ا هم  مللكتلفة من  ية ا. مف نا لومن ا ح شري فقط ،ةهيلكيل سائل إي ذكر الوفد أنه اكن  ملىل ا
ية اليت مل  ُسسـاملؤ بوت أو ِرشت شة الو نا يسعي  ق بب لو. مل توى ت أكداهنأالوفد ّبني لسهذا ا بادل املعلومات عىل ا سـ عىل  ملت

بعض ها ا تفادة من خربات  ميي وذ� لال لاإل بعضسـ ثال عىل ذ�إىل وأشار الوفد . قل سن  ه وذكر أن،مكحاS الربازيل  تع  حبب�  يمت
 ôنظمي ف ية الفكريةلتا مللكتعلق بقضاU ا ب�ان . ي ست اخلربلو�ð فإن بعض ا يù . تسـتفيد مهناحىت الربازيل ات من لمتا حو

يا تفتقر  يقنوب أفر توى ذاته من ج يد من ا ميكهن،الربازيلاðي يوجد يف  املؤسيس تنظميلاملسـإىل ا تبادل خالل تسـتف أن 
باره يقصده وأوحض الوفد أن ذ� هو ما اكن . هامعاخلربات  ية الفكرية  تندما حتدث عن حمك ا عع أحد جوانب مللك

رش ئ; اليت طيه واكنت تK . وعملا ُالردود األوية عىل األ سـ  .رحت عىل الوفدل
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شأن املؤرشاتأوالالعامة األمانة توناولت  .214 يا  سؤال اðي طرحه وفد أسرتا ب ا ل ثال،ل يل ا مل عىل  ) أ(3.2ن لألشطة ،بس
نظمي ) أ(3.2 فقرةنشطة حتت الأن األ وذكرت ،)و(3.2و ية اج
عات تاكنت  نومؤمترينولميأقا األمانة لوهذا اقرتحت  نييسـ 

بول أن يكون عىل  ية واكن من ا ب�ان األفر ملقمجموعة ا يق توى احلضور وردود الفعل ام وه،حانجبن لإلمتام مؤرشاهناك ل مسـ 
شاركني بة مل األمانة العامة توأشار. ملمن ا نجاح األداء  ؤرشلنسـإىل أنه  يث اإلمتام  لمن  ب اقرتاح وهو  ،)و(3.2نشاط ح

يق مركزتعيني  تعاون تنسـ  شأن ا بو  ليف أمانة الو ب نوبفô ي ناك أي حاجةرأى أنه لن ي ،جلبني ب�ان ا ملؤرش معني  هكون 
يني سـنجاح لاوذ� ألن مؤرش  توىل تعيكون  يق  يمركز  رشوع خالل فرتة عامني عىل األقلتنسـ مليذ اكمل ا بع نفت لط، مث 

شة  نا قتعاد  م شة  هÊامُ نا قبعد  رشوم يذ ا تكامل و ملا نفت نةسـ تعلقة ُوقد ط. للجع يف ا ئ; األخرى ا ملرح عدد من األ يلك هبسـ
بل مجموعة  ية لألشطة املقرتحة من  قاملزيا ن ب�ان ن ية لا ثريةمن جانب يقاألفر يا ووفود أخرى قد أ�ر و. كوفود أخرى  با نوفد إ سـ

ية اðي يلك املزيا شأن  نساؤالت  ه ب يام بهسـيتبع  ، كام الحظت األمانة العامة،ت شاريع جدول أعامل لقما مت ا يع  بة  م  مجل لنسـ
نة ية األخرى اليت وافقت علهيا ا للجا تلزتم . لتمن نفقات ذاته لهيلك سـو نود ا ليث مت حتديد  ب تلفة تبعا ح hئات ا إلهيا شار ملاللف

ي ملنظمةايف برWمج  ئة األوىل و. هتانومزيا نحاسفاألمن موارد خالف املوظفني يه لفاكنت ا نح ر اسفاألتشمل . ملر وا بعثات ملوا
تعاقدية واملعدات واللوازم،أسفار الغرياملوظفني و بة . ل مث اخلدمات ا لو سـن نحاسفلبند األول من نفقات األل  من أجل ،ملر وا

ب�ان اقرتاح تقدير Åموعة  رشوعلا يذ  ية ا نة يف اسرتا شطة ا ية عن تلكفة األ للماألفر نفت ي ليق يج ب تن بو ا ،مل يند تقدير الو إىل تس
ي تاك لا يف األل ية وتاك لف ا ية املالج
عات ل راسفلفعل ذ�  وبعد ،نظمهتا األمانة العامة خالل العام املايضاليت امث; لمياألقا
سـمي اقرتح حبت األمانة ا سفر ملوظفي احلكومة القادمأسفار الغري وسب لتق يف ا لاðي تضمن متويل تاك نطقة نيل م من لك 

نحوو. ىل الصنيإضافة إل بعة ملامرسة األمانة زتمت ال ،لعىل هذا ا بو ملتا يني للجان احلسؤولني ملامتويل فô خيص ييف الو مكو
بوُا3امئة وغريها من �ج
عات اليت ن تعاقديةوفô . يظمت يف الو لتعلق خلدمات ا نفقاتوهو  ،ي ثاين من ا ند ا لا ل  ذكرت ،لب

شطة ياألمانة أنه  تعلقةنشمل األ ياWت ،)ب(3.2 يف الغالب و،)د(3.2و) ب(3.2لفقرات  ملا مضاهاة ب يف قاعدة 
ياجات، واليت  رشوع حت� سيف إطار ا نوبفô لتعاون ختتص وظائف جديدة  شملتمل  قواعد قد وصلتو. جلبني ب�ان ا

ياWت  سات األخرية و�إىل لبا ل ما مت إجنازه يف إطار كامستسهم يف إاألموال املقدمة اكنت ض واسـتعرللممرح; وضع ا
ðرشوع ا يللاي وافقت علهيا ملا ياWت من هذا ا شاء قاعدة  بنة إل ب ن بات املؤمترو. لقلج تعلق برت  ôتيف  ودفع أتعاب اخلرباء اتي

تحدثني نطوي عىل  الحظت األمانة العامة أن ،ملا نظمي اج
عات سياألمر  ية  بات  تتر معل لت ية ي ثل لميأقا نوي  مواملؤمتر ا لسـ
يف الرتمجة الفورية ونظمي تتاك هوة ل بال ورمبا متويل اسرتاحات ا لق حفل ا بة .اخلسـتق شمل أتعاب ت هـيف ،اخلرباء ألتعابلنسـ و

نطقة متة خرباء من لك  شاركة يف إضافة  إل،سـ يني�ج
عهذين للمىل الصني  نوي،لميني األقا توشمل . نيلسـ واملؤمترين ا
يني  توىموظف بتعموارد املوظفني  يف األمانة العامة ال يوجد يف الوقت الراهن و. تنيسـنملدة  P2 مسـعقد معل خاص عىل 

همة ومن يقوم  هم هذا املوظف وملهبذه ا شاط يف يبدأ العمل أساسا سيسمن مث   ). ه(3.2و ) د(3.2لنا

سريات اليت قدم .215 ياكام  ،ر بأنه§ وذك،اهتلتفوشكر وفد مرص األمانة عىل ا نوب أفر يقأشار وفد  تدارج ناك ت اكن،ق  ه 
نارص  رشوعء القرتاح اÅموعة رد فعل ن عنشأت عثالثة  بعاد . ملا تلكفةستويه � ية وا لو�زدوا سأS و. ج تعلق   ôمبف ي

بعاد سؤالأغريب بعض اليشء  من ال الحظ وفد مرص أنه،ست� وفود يشارك الأن الوفد  ود ،وللجواب ،لن نطرح هذا ا
يضلون  نواولألسف اك. الصحراءإىل يف رح; اخلروج  قرر عيل وسارة وجون. يف مزحة أو قول مأثور من مرصخرى األ

يانالطريق يف  حثري من األ تد حرارة واكن اجل،ك شعرون  و.يشـو  هم من ماء، لعطش بعد نفاد يقد بدأوا   مولكهنمعما اكن 
سحري اðصادفوا  نه ي لالفانوس ا ية واحدة أنه هتمقال اجلين إىل ثالثو. جينمخرج  نيحقق للك واحد مهنم أ فطلب  .مسـ

ته أن يعود عيل  يإىل  لب تهلتمئ مشUي ته ما طلب اجلين حفقق �  .ئل مع عا متع مشU مع عا ئلوا  سارة جمهتدة تواكن. سعادةيف ج
ها اجلين فطلبت من جدا  بة حيملأن  تحاWهتاملكتإىل ا تعداد ال ملال ها يف عىل طلهبا واجلين فزنل . سـ . درستكتبة ملانفسوجدت 

بقاء وحدهرأى أومبفرده، أنه مث جاء دور جون وأدرك  يع ا لنه ال  يد  ،يسـتط يهيل وعسارةيعðا طلب من اجلين أن  وقال . ل إ
نةإوفد مرص  بط ما حيدث يف ا للجن هذا هو  بعاد ال إوقال . لض تعاون تستن فكرة � ناك إطار  للعين أنه لن يكون  فô ه

نوب شامل وا جلبني ا نع أو رفض فقط أإمنا  و،ل تعاونمال يمت  نوبلا سأS و. جل فô بني ب�ان ا مشأن  ية�ب  قال الوفد ،جزدوا
يقي يساوره نه إ تكررة يف هذا الصددإزاء حققلق  سابقهوأشار الوفد إىل أن. ملا3عوات ا يوم ا ل يف ا ثل هذه  ،ل مترددت 
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ية أيضاا3عوات، وتكرر األمر يف  �ج
ع زويدتذ�، هنم إذا اكن بإماكء، وفود اÅموعة من طلب الوفد و. ل ا3ورة احلا
هود ووانبجلقامئة ب رشوع مومقدسيتوىل جل اليت يمت فهيا تكرار ا عدم رفض ينبغي أنه الوفد أضاف و.  األمرلتعامل معامل ا

بلÅرد �دعاء أن ما قرتاح � يام به قد مت لفعل من  قجيري ا شارف  ،قضية خطرية يف واقع األمرلفا. لق موتاكد تصل إىل 
يةعدم  تا جاإل تعلق و. ن  ôيفثالث لنرص ا رشوعوهو  ،لع رشوع ،ملتلكفة ا عن يف الواقع تقل مل الحظ وفد مرص أن تلكفة ا

يات اhمتوسط  ية أعامل جدول ملشاريع ةصصناملزيا تقرير اðي قدمه املدير العام إىل وأشار الوفد . لتمنا حىت اðي أفاد أنه لا
تلكفة 19مت تطوير اآلن  رشوعا  ب  ية جإم يون فرنك سورسي22تبلغ لام ي  شاريع هذا يعين أن و. مل رشوع من  ملك   جدولم
ية أعامل توسط يتلكف  لتمنا تعاون ،ومع ذ�. يسورسي فرنك مليون من أكرثمليف ا شأن ا رشوع املقرتح  ل فإن ا ب بني فô مل

نوب  يون يجلب�ان ا تجين  ،يف واقع األمريفرنك سورسي ملتلكف أقل من  أمواهلم يف مقابال خضام لقاء اء ا3ول األعضسـو
رشوع بع ،ملهذا ا يذ  سـ ألنه هيدف إىل  يةمن تنف يات جدول أعامل ا منتو تايلو. لتص رشوعإطار  يف ،ل مليذ هذا ا سيمت  ،نفت
تعامل مع  يذها من سـبع لا ية و يات جدول أعامل ا تنفتو من تنيبلتص يذ تو صيتلكفة  تامو. تنف خلبل ا تدرك  ،ق إنه بقو� وفد مرص سـا

يح بعض ا يود لتو تحدة . قلي;لانقاط ض بعد ملوذكر أن وفد الوالUت ا تق; للمعستا ئة  سـفكرة وجود  مي ية فراه مللك يف جمال ا
نوب يح رد ال و،جلالفكرية يف ا نوب  .متاماحصوفد بأن ذ� غري  تق; للمع3هيا جلوأكد الوفد أن ب�ان ا سـئة  مي رف فô اه

ية الفكرية مللكتعلق  رشيعو ،ي ها يف ها وخرباء،اصةاخل ااهتت3هيا  تصادية ا هنجو ية � ية الفكرية وا قتعامل مع ا منمللك لتل
ية 
يانهإوقال الوفد . عو�ج تحدة يف  يح من وفد الوالUت ا تو سعى للحصول عىل بعض ا بنه  مل ض ل ية اليت . سي ثا سأS ا نوا ل مل

يث بتعلقت أثريت  يا  حسؤال طرحه وفد أسرتا تاج إىلالوفد §بني ل يح حيأنه  تعلق ض تو  ôيفيث  رشوع أو  حملرح; األوية  للم ل
يحو. نهتـييسـ تو يل ا ضعىل  ل رشوع هو خطوة أوىل،بس يد يف جدول أعامل ،مل أشار وفد مرص إىل أن ا رشوع الو ح وأنه ا مل

متد هنج ية اðي ا عا يالتمن نة و. اجي تدر متدقد للجاكنت ا3ورة األخرية  رشوع تعا يا لم  نولو جنقل ا ترب لتك ُا  ،اآلنو. رح; أوىلمكع
ية اتفاق يوجد  ال تعلق امليضكيفحول   ôيمي ما ف يه حىت يمت إجراء دراسة و ي قدما  تق رشوعف تعلق و. ململرح; األوىل من ا  ôيف

رشوع احلايل رشوع قد  فإن مقديم ،ملقرتاح ا يمي وكذ� شلك الوىل املرح; األحدود  بوضوح واحددملا تقهناية من خالل 
نةهريقرجيري ت نة تضل  الأعن أمU يف الوفد وأعرب . للج مرة أخرى يف ا يه ،يف الصحراءالطريق للجا يرتتب  عل ألن ذ�  سـ

 َ.أيضاخرى األجان للاخسارة 

يا األمانة  .216 با نوشكر وفد إ تحدي اðي طرحه وفد مرصالعامة سـ يحا حول ا لوطلب تو حسب ما  أنه،وقال الوفد . ض
سب إىل اÅموعة ،يتذكر تايل،موعة اÅهنت يف الواقع ترصحيات فردية أدىل هبا أعضاء هذاكء ن ما  تحدثوا مس  ،ل و يهم مل  ف

هااÅموعة  يا أنإوكرر وفد . لكء  نبا سديدة  فكرة ،فكرة اليت يقوم علهيا الربWمجأي ال ،لموسة للربWمجاملفكرة يعتقد أن ال هسـ
بغي أن يكون  بدايةذ� ينو نذ ا لواحضا  بوSتجابة اليت قدمهتا األمانة العامة ال ن اإلإال أ. م تفق يعىل الرمغ من أنه و. مقبدو 

ية  يلك املزيا نعىل أن  تمد ه ُهو ذاته اðي ا يلك  ،لربامج أخرىع بوللهإال أن ا رشوع احلايل غري  مقاملقرتح  أن الوفد ورأى . للم
بو ية للويقة اليت قدمهتا الو يالك دا يناك  ث خل ه تاج إىل إثراهئا ول عروض ل�ال أيضا هناك و،ه بويه  ياWت حت ية من ا بية اك لمك ف

تعلقة سـىن  ملا رشوعيتيك  ملساب تلكفة ا تاجئه وو ،ح بة ورصد  نمرا يلك اðي  يهعلعرتض يوذكر الوفد أن ما  .خمرجاتهق لههو ا
ته  متد لربامج أخرى مقد يلك ا باره ا ملعاألمانة العامة  ه لت بولوهو ع تلفة يفشدد وقد كرر الوفد اكن و. مقغري  عىل خم مراحل 

يصورته يف املقدم �قرتاح أن  بول ألةلاحلا لتقر إىل انه مق غري  يل يف ية عن الربامجالصتفا إىل املزيد من سعى الوفد و. فاك
تحديد  رشح األولا رشوعلسبب طلب دق لا تلف  ودعا إىل تقدمي ،ملاع
د ا خميلك   .للمرشوعه

نقاط اليت أدىل هبتوناول .217 رشوع ،ا عدد من الوفود من اÅموعة ءل وفد اجلزائر بعض ا مل وخباصة تK اليت أكدت أن ا
يزيية ذو احلايل  متيعة  بعاديةوأطب يست ا ® أو  ها  ورأى .دةمق ست يه  ية  نا ب�ان ا ياجات ا سالوفد أن ا نفم ل يح ل ل ياجات ت حتا

تقدمة ب�ان ا ملا تو،ل ية يف لك مهنا  Uتمسـ و نةملتمنا يبا رشوعومن مث فإن  ،ت مليعة ا ية عىل تتحدد  طب صمن خالل هذه اخلا
ية ،األقل W ية أخرىو. حمن W رشوع مجموعة ،حمن ب�ان م فإن  شلك سابقةلا ية ال  ياألفر ناك أضاف و، من نوعهيق ه أن 

بو  نطقة ملايبعض �ج
عات يف الو ب�ان  متوحة فقط  ثال. بعيهنالف يل ا ملوأشار الوفد عىل  ل أن اج
ع اإلدارات ا3وية ،بس
شأن الرباءات مشلت ملعاه تعاون  بدة ا ب�ان ا، ب�ا فقط17ل ل وأن تK ا رشل عبعة  يدة اليت شاركت يف سـ ح يه الو
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ية مل ،�ðو. داوالتامل ب�ان األفر يق جزم الوفد أن مجموعة ا اليت بياWت لإلشارة إىل او. يف �قرتاح احلايلتضع أي سابقة ل
رشوعترى أن  يالكه، من و¾ة نظره الحظ الوفد أنه، ال لزوم �ملا بب  مية  يف  رشوع من شأنه أن  ه فإن ا بسيض وذكر . قمل

بو  ية اليت تقدÊا الو ساعدة ا يأن ا ن شطة  اتوجهكام أهنا  ،زيد من الوضوحمبسمح أيضا توفر إطارا �ð وتلتقمل صممة املنأل
ية نا ب�ان ا ياجات ا ية ا ميصا  ل ل ت ب حخص يقات . لتل بة  تعلو للسـ يفلن تاك لشأن جتاوز ا ل رشوعمل ب ية ا ملزيا  أشار الوفد إىل أنه ،ن

شاء  ننذ إ رشوعا م19إطالق  مت ،لجنةلام يام  شاريع األخرى ضيعوا تلف ا مل إىل جانب  تعلقةخم ية تريثُأومل حيدث أن  ملا قض 
ية متس ال. ناملزيا شاريعلومن مث ا يع ا  Sنصفة وعاد ملوفد معام;  مجل �قرتاح  ُطلب أن يعامل و، احلايل مبا يف ذ� �قرتاح،م

يات األخرى ُذاهتا اليت تعامل هبا لطريقة احلايل  تو صيع ا ل يةمج ها يف إطار جدول أعامل ا منشاريع اليت مت إطال لتمل اكنت و .ق
تعلقة  يف لملاحلجة ا بدها لتاك ية أو اآل�ر املرتبة تتكاليت  تاملزيا ية عىل جتاوز ن تقار ناملزيا شف عن ا ية، إمنا  فجحة وا تك اإلرادة ه

ية من جانب بعض الوفود ا سـيا سمي لسـ ياء بأسامهئاتاليت ال  يع ا3ول األعضاء إىل إبداء املرونة لضامن و. شـاأل مجدعا الوفد 
نة ية  رشوع خالل ا3ورة احلا للجاع
د ا ل  .مل

يحا رسيعا ردا عىل سؤال من وفد مرصو .218 تحدة تو ضقدم وفد الوالUت ا رمبا يكون  وأشار إىل أن وفد مرص املوقر ،مل
تهجزء من قد فاته  يذها من وصف ال ،أسايسبوشلك . خلمدا شاريع اليت مت  تنفوفد العديد من ا نة وأشار إىل إطار مل للجا

تقدم ال شاريع حددا مت إعدادهيتلتقارير ا ية ةو¾م مت أهنا  ها لتمن حنو ا لسم الطلب وكوحير ويه أيضا تراعي ة يفشفاتت
ياجات اخلاصة ية وال سـô ب�ان ال حتاألولوUت و� منا ب�ان األقل منوال ية hاسـتوUت ملفضال عن ا ،لا يف لتمنتلفة من ا

نالوفد أيضا وأضاف . 3ول األعضاءا ية من ادملإىل اظر لأنه  يك وأوروغواي قبل لخالت يف ا3ورة احلا ملكسـوفود لك من ا
ب�ان  بادرات خمتلف اليت تصف ولوغريها من ا شاريع وا ملا ن إالرأي القائل تفق مع ي فإن الوفد ال ،جاريةال تزال واليت القامئة مل

تق; من املع ئة  سـناك  ي مه يجي �سـتخدام حول �رف واخلربة اه نوب لتسرتا ية يف ا جلية الفكرية ألغراض ا لتمن وال لملك
شطةلفعل تنعكس  ية وغريها من األ ساعدة ا نيف برامج األمانة العامة يف جمال ا ن  .لتقمل

ب�ان  مجموعة شكر وفد بردوسو .219 نوبلا ية الفكرية يف ا ية القرتاح تعزيز تطوير ا جلاألفر مللك جيب وذكر الوفد أنه رمبا . يق
تعاون  يزي بني ا لا نوبفô لمت ية يف ا ية الفكرية وا ية الفكرية وا نوب يف جمال ا جلبني ب�ان ا من لتجل مللك وأقر حلاجة إىل مزيد . مللك

نوب ية الفكرية يف ا جلمن تطوير ا ثري رأى و،مللك ناك ا لك أن  ية بصفة عامةاðي ال يزال ميكن ه نا ب�ان ا بة  يام به  ما للق لل . لنسـ
ب�ان إىل وذكر الوفد أيضا أنه نظرا  يهإصول والإىل لحاجة بعض ا تو شورة وا جىل املعلومات وا ل تايل اجتاه هناك ف ،مل طبيعي ل

يه من  تو جالل
س ا ناطقل بو يف تK ا ملالو نظامت قليل ملاألن  و.ي تخصصة يف جمال بحتظى اليت فقط يه ملن ا هارات ا ملتK ا مل
ية ية الفكرية وا لتمنا شطةمف ،مللك بو يف تK األ ساعدة الو نطقي توقع  نن ا ي م نظامت . مل ناك بعض ا ملوالحظ الوفد أنه رمبا اكنت  ه

Uتعامل مع بعض هذه القضا تا3وية األخرى اليت  يد ،ل ناة دراسملف واقرتح أنه قد يكون من ا جهبعض  عىل عمل الوفد اكن و. هام
نوب ب�ان األقل منوا عىل وجه اخلصوص،جلبأن ا برية يف تطوير ،ل وا هارات واملعرفة ملقدر أكرب من اك قد واجه صعوت 
تدريب و ية الفكريةتكوين الكفاءاتلوا ناك حاجة ،مللك يف جمال ا ب�ان أن ه وأنه اكنت  تهذه ا ل  من هناك املزيدو. اتبادل خرباهتل

تقدمة 3ى تK اخلربات  ب�ان ا ملا رشقيف ل شامل وا لا يام به درك يهنإوقال الوفد . ل تعني ا ناك املزيد من العمل اðي  لق أن  ي ه
تعامل مع بعض اhاوف من أجل  بدو أهن، عهنا بعض الوفودتاليت أعربلا يعا اي لكن  ية إىل اجة احلتفق عىل تمج  لتمنمزيد من ا

ية الفكريجمال يف  نوبيف  ةمللكا سؤال يمتثل و�ð . جلا يام بيةكيفيف لا بادرة ف. ذ�لق ا ملناك حاجة  ية لما ه ية ا مللكيع  من تشج ت
مترار الفكرية و يدا أوسع، وهو ما قد يلقى العمل عىل هذا الهنجسـالبد من ا سأS ا رمبا تكونهنبقو� إالوفد أردف و. يتأ م 

يةمصطلحات واقرتح أن رمبا  منبغي الرتكزي عىل  تي ية الفكرية ن نوب مللك ا بع جليف ا يتيث  نوب يف حب تعاون فô بني ب�ان ا جلا ل
بادرة ية الفكرية من تK ا ملجمال ا  .مللك
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ساءل  .220  �ðشت ال تزال معلقة، و شاريع اليت نو ثري من ا نظر إىل أن ا تأعرب وفد الربازيل عن قلقه العام ولفت ا ق مل ّل لك
يث  نة أن متيض قدما  يع ا ينهتيف  حب للج تط ية الريس ا3عوة إىل تسـك رس عن  ئـي اج
ع يوم امجلعة يف ساعة معقوS، وا ن سـتف

شاور معا يع اÅموعات عىل ا تشاورات أو  شج لم  .ت

نة ما ال يقل عن ثالثة  .221 ية  شت يف ا3ورة احلا W يفا أن ا3ول األعضاء ند ما قا� وفد الربازيل  للجوكرر وفد ا ل ق مض له
تمكل حىت اآلن تفاضة ومل  سـشاريع  سـ تعلق قرتاح تم  ôية امليض قدما، وف نور �ج
ع  ي و�ð طلب من الريس أن  بك يفي ّئ

ية  ية الفكرية وا تلخص اه
ماهتا يف ا نة واليت  تغرب الوفد من أنه بداخل ا شة اليت متت، ا نا رشوع احلايل وا منا ت للج سـ ق لتمل مللك مل
نوب ية الفكرية يف ا ية ا جلمما يرتمج يف الواقع إىل  مللكمن شالك عن أشار وفد بردوس  كام،ت بدو أن 3هيا  م بعض الوفود اليت  ي

تعاون بني ب�ان  ناقش ا بو اðي  شاريع الو رشوع احلايل هو األول من  رشوع، ولفت الوفد إىل أن ا ية يف ا لأسا ي ي م ملسـ مل
تعاون بني ب�ان  بول ا بدأ فقد مت  يث ا ية الفكرية، ولفت كذ� إىل أنه من  شأن ا نوب  لا مل ب قجل ح نوب يف لك ماكن إال مللك جلا

شالك اليت أثريت  شة، وبه إىل أن �عرتاضات أو ا ثريا ل� ية  يا يا لإلرادة ا يث جند  ية الفكرية  مليف جمال ا ن ه سـ سـ ّغ م ح لمللك
باعا  شة ا نا ية ووفد مرص، وقد أعطت ا ب�ان األفر سق مجموعة ا بل  شلك واف من  رشوع قد مت الرد علهيا  نطضد ا ق مل ل ن يقب مق ٍمل

ته بعدم � رشوع يف  يا إمتام ا نقطة  ند هذه ا ثه  ـى الوفد حد نوب، وأ تعاون بني ب�ان ا يق ا يغلزتام جتاه  ن ل ع ي جل صل ملمت م هن حتق
تام �ج
ع، وتطلع كذ� إىل خطة معل من شأهنا أن تضمن حدوث ذ� بل ا رشوعني اآلخرين  ية لزتامن مع ا تالهنا خئ  .قمل

تحد� مس مجمو .222 يا  نوب أفر مويف رد وفد  يق ند وأشار ج يان وفد ا ية أضاف الوفد إىل ما جاء يف  ب�ان األفر هعة ا ب لل يق
تدخالت  ناك عددا من ا رشوع ألن  بين ا ية الكربى مباكن �قرتاب من  ية ترى أنه من األ ب�ان األفر لإىل أن مجموعة ا ه مه ملل ت يق

ية طلب الوفد أنه جيب لفت ا سأS �زدوا جغري الواحضة يف نظر اÅموعة، وحول  ية م ثل هذه احلاالت، وحول املزيا نباهه  مل تن
رشوع ألجل  ية طورت ا نا ب�ان ا هم أن ا سمت وWشد أعضاء اÅموعة ء أن  سأS قد  ملقال إنه ظن أن هذه ا ّت م لتف ل ح مل

رشوع ومآ� ال تعلق مبدخالت ا  ôم هذه، وف
هم نقطة �ه تقدمة أن  ب�ان ا ياجاهتا احملددة وW �ðشد ا ملا يح مل ل به تفت ّهنايئ  ن
ها لفعل، ومتىن الوفد أن  بعاد وقد مت تو � Sسأ هر  سائل، �ð مل  ثل هذه ا ناقش  نة  ّالوفد إىل أن ا يح ت تظ م ضت س م مل س للج

رشوع وامليض به قدما بين ا ية  يا ملتوجد اإلرادة ا تل سـ  . لسـ

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/9/6ل

ية جدو .223 بعض مالحظات الوفود وذكرت أن تو تجابت األمانة  صا ل بو إجراء دراسة 34ل األعامل رمق سـ بت من الو ي  طل
ية الفكرية يف ما حول  تصاد غري الرمسي، مبا يف ذ� دراسةمللكيعوق حامية ا نافع  ققطاع � يف وا تاك ملا ل ية املاديةل مللك محلاية ا

تعلقالفكرية   ôنة عرضت األمانة ويقة نظرية لق فرص العمل،خب يوخاصة ف سادسة  ث ويف ا3ورة ا للج ية ل مسأو ويقة غري ر ث
تصادي، ومرة أخرى  نظور � ية من ا تو ية اليت انطوت علهيا تK ا يح بعض القضاU الر نة من أجل تو قعىل ا مل ص ل سـ ض ئيللج

تصاد غري الرمسي  ناك بعدين وراء ا3راسة، األول هو عرض تK اÅاالت من � تصادي قالت األمانة أن  نظور ا قومن  ق َم ُ ه
تصاد غري الرمسي ّاليت تو3 أصوال غري  ية الفكرية يف � ية هو الربط بني ا ثاين يف تK الويقة غري الر قمادية، والربط ا مللك مس ث ل

نظور  بعدان يف ا3راسة ال*ان ميكن تصورهام من  تجارية، هذان هام ا يد العالمات ا نة و ياق القر هر يف  مكام  لظ ل تقل ص سـ
تحديد، وقالت أيض ية  تو ناول تK ا ند  تصادي  لا ص ل ت ع تعامل مع أي من هذين املوضوعني ق للا األمانة أهنا اقرتحت مهنجني 

تخداÊا يف  ية الفكرية أو عدم ا تخدامات ا يق وجترييب حيدد ا بوق ود يذ حبث غري  سـأو لكهيام، أحدهام هو  سـ مللكسـ ق منف ت
رسدية ودراسات احلاS يف يا عىل ا3راسات ا بحث  ثاين هو أن يكون ا تصاد غري الرمسي، وا ل� ن ل مبل ب�ان، ق ل عدد حمدد من ا

تصادي  تصاد غري الرمسي بأسلوب ا نة أن دراسة � سابقة  شات ا نا قوقالت إهنا الحظت من الورقة وكذ� من ا ق للج ل ق مل
 �ð ،ييل تح هد ا ثل هذا ا بب عدم توافر أي نوع من املعلومات املطلوبة  يعة احلال  لعلمي وجترييب أمر صعب  ل مل جلب بس بط

ت بحث ا لأكدت عىل أن ا با جدا ل يكون  يدان ومجع املعلومات  صعجرييب كام اكن يفعل يف األصل من خالل الزنول إىل ا سـ مل ُ
تدمع أي نوع من ا3راسات،  يذ دراسات احلاS إن اكنت  يل إىل  بب قالت األمانة أهنا  يذ، وهذا ا سـومعقدا يف ا نفمت س ل تنف ل لت

نة أشارت إىل أهنا تود من ا3ول األعضاء ت تعلق للجويف آخر اج
ع   ôيقه ف بة ملا ميكن  ية  ها وأن تكون وا يو سـ حتققع لنجهي
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ية،  شة إىل ا3ورة احلا نا يدة جدا اكنت دائرة إال أن الريس قرر إرجاء ا شة  نا ية حتديدا، وذكرت أن مثة  تو لهبذه ا ق مل ق ص ئل ج م
رشوع حمدد و ية أخرى أو اقرتاح  ياغة ورقة غري ر ها  علوقالت األمانة أنه مل يمت  مس مبص نة يفتلك ية ا شة واجتاه تو نا للجيه فا ص ق مل

ها علهيا ا3ول األعضاء تعر تطلع إىل �جتاهات اليت  ضيقعان يف يد الوفود، واألمانة  سـ  .ت

يا مس مجم .224 نوب أفر يقوحتدث وفد  تصاد غري ج ية الفكرية و� با بويقة العمل حول ا ية مر ب�ان األفر قوعة ا مللك ح ثيق ّل
تصاد غري شريا إىل أن � قالرمسي و ساكن يعم ية وأن أكرث ا تصادات األفر نة من عالمات � ل الرمسي هو عالمة مز يق ق ملون م

ية يف ذ� القطاع، وقال الوفد إ برية من األعامل اإلبدا ية  نو سم كذ�  ية  ب�ان األفر ية يف ا عن القطاعات غري الر ك ع ب ت ل تمس تيق
تلفة واليت هد لعقاقري اليت تعاجل األمراض ا تاكرية، وا hو� تصاد غري الرمسي، وأشار إىل أن ستشب ها يف � تا¾ا و ق مت إ بيع ن

ية الفكرية وقال إن  تلفة من خالل نظام ا بب عوامل  يعون حامية اخرتاعاهتم  مللكالعاملني يف القطاع غري الرمسي ال  خمس بتط يسـ
ساعد يف يام هبا  بو ا شطة ميكن للو ناك عددا من األ ية ترى أن  ب�ان األفر تمجموعة ا ي ن ه لل لق ية يق يل وتقدمي نظام ا مللك تو ص

بغي مراجعة وصف  ية أوال إىل أنه  ب�ان األفر نالفكرية إىل القطاع غري الرمسي، وإلشارة إىل ويقة العمل نهبت مجموعة ا ييق ل ّث
تصاد غري الرمسي يف الفقرة  ية الفكرية و� قالعالقة بني ا يا د3مللك بب هو أن رشاكت القطاع غري الرمسي يف أفر يق، وا فعت لس

يعات أو رضبة ا3خل كام جاء يف  شمل لرضورة رضبة ا تلفة وتK الرضائب ال  يلفعل رضائب حمددة يف ب�ان  ب ي ت ملخم
تام الفقرة  ية أيضا أن القطاع غري الرمسي ال 3خالفقرة، وأشار الوفد إىل أنه خبالف ما جاء يف  ب�ان األفر يق رأت مجموعة ا ل

ية الف بب يف ذ� إىل عدة أمور مهنا املعرفة غري مللكيقدر عىل رشاء حقوق ا لسكرية واحملافظة علهيا وا3فاع عهنا، ويعود ا
ية عىل توفري ا3مع الاكيف للقطاع غري  ية الفكرية الو ية الفكرية وعدم قدرة ماكتب ا نظام ا ية وعدم اإلملام  نالاك طب مللك مللك ف

ية الف تخدام نظام ا تلكفة املطلوبة ال مللكالرمسي وكذ� ا سـ سائل اإلنفاذ الواردة يف ل مكرية، ورأت اÅموعة أيضا أن 
نة6و 5 الفقرتني ية إلنفاذ، وأشارت إىل أنه يمت اآلن يف تK ا شارية ا نة � ناوها اآلن من جانب ا للج يمت  ن ت للج ملعت س تنفيذ  ل

تعلق لقطاع غري الرمسي، وأخريا قال الو  ôشمل ا3راسات حول اإلنفاذ ف تلفة  شطة  يأ ت خم ية ن ب�ان األفر يقفد أن مجموعة ا ل
رشوع حول  مت;  تعلق الجتاهات ا  ôشارية اآلن، وف نة � شطة اليت تقوم علهيا ا مثرة يف األ شاركة  ملتطلع إىل  حملس يم ت للج ن م ت

ية املا شطة لرتكزي عىل األصول غري الر يذ األ تصاد غري الرمسي ترى اÅموعة أنه جيب  ية الفكرية و� مسا ن نف ق دية وعىل تمللك
ساعد يف  رشوع أن  ية الفكرية، واقرتحت أن بإماكن ا يعدم قدرة العاملني يف القطاع غري الرمسي عىل الوصول إىل نظام ا مل مللك

ية  سا  تاكرية يف القطاع وأن يضع أ شطة � تاكرات القطاع غري الرمسي وأن يقدم قصص جناح األ شاريع وا لكيفرصد  س ب ن ب م
تعاقد سعي خمرتعي القطاع غري الرمس رشوع أن  يس آخرا، ميكن  ية الفكرية، وأخريا لكن  يي إىل حامية أصوهلم من ا للم ل مللك

ية سد الفجوة بني القطاعني الرمسي وغري الرمسي بحث يف  كيفعىل دراسات   .ت

ئ; اليت وردت  .225 يحاول اإلجابة عن بعض األ ية، أنه  سـوقال وفد الربازيل، اðي تلكم مس مجموعة جدول أعامل ا سـ لتمن
بيل يف إطار 10يف الفقرة  ية للعمل ا سؤال األول رأى الوفد أن �جتاهات املوضو تعلق   ôملسـتق من الويقة، وف ع ل ي ث
ية تو صا تطاعة 34 ل ية غري املادية وعدم ا سؤال واملعين حتديدا ألصول غري الر سـ جيب أن يركز عىل اجلزء األول من ا مس ل

ية أن تصل إىل نظام ا رشاكت غري الر ملا مس ية ل تو صية الفكرية مبا يعكس ا ل ية 34لك ئ; اإلضا شلك أفضل، وهذه بعض األ ف  سـ ب
يب علهيا  تاكر يف القطاع غري الرمسي، " 1"جتاليت ميكن ل�راسات أن  بيف حيدث � ناك مناذج محلاية أصول " 2"ك هوهل 

يدية، وميكن ل�راسة كذ� أن تدرس اح
ل أن  ية الفكرية غري ال�ذج ا سا تتقل ل يانة قد مللك يف ا ية الفكرية وتاك لصيل ا ل مللكج
ثاين  سؤال ا تعلق   ôية الفكرية، وف تخدمون نظام ا يث ال  رشاكت واألفراد العاملني يف القطاع غري الرمسي  ليد ا ل ي سـ مللكحب يتق ل ّ

بل وميكهن ئ; كام مت اقرتاحه من  يح األ تو تخدم  يث  يذ دراسات احلاS أوال  ققال الوفد أنه ميكن  سـنف ض ل سـ تحب شلك ت تا أيضا أن 
بع ذ� يف مرح;  ية، وميكن 3راسات أخرى أن  تو يذها يف إطار تK ا شطة اليت ميكن  تاألساس ملداوالت حول األ تنف ص ل تن

ية  .ن�

تصاد غري الرمسي، وذكر أن الويقة أ�رت عددا  .226 ية الفكرية و� شكر إىل األمانة عىل ويقة ا يا  ثوتوجه وفد بو ث قل مللك ليف ّ
ئ;  ية تعلقةملاسـمن األ تو يمت يف إطار ا بيل اðي  تو¾ات العمل ا تعلق   ôية ف ترب أسا ص اليت  ل ب ي سـ ستع ، وقال الوفد 34ملسـتق

ية  تو ياغة ا صأن  ل سريها كأهنا تدعو 34ص ية خاصة لو أنه مت  ناقض مع جدول أعامل ا يث  ها  ساء  تف ميكن لفعل أن  من ت حب ف لتي ت هم
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ية الفك ياغة وتقوية إنفاذ ا مللكإىل إعادة  ئ; خاصة فô ص بب يوجد 3ى الوفد عدة أ سـرية يف القطاع غري الرمسي، وهذا ا س لل
ية 2 يف الصفحة 6يتعلق لفقرة  تو ناسب يف إطار ا ها الوفد، ورأى الوفد أنه من غري ا ص اليت ال ير�ح  ل مل  العمل عىل 34ل

تحقق إ ياسات  ياغة ا ياق إعادة  نة يف القطاع غري الرمسي يف  لسأS القر سـ ص سـ ص يه تK لم توت  علنفاذا فعاال وفق ما ا ح
ية  تو بيل يف إطار ا صالفقرة، واقرتح الوفد أنه جيب للعمل ا ل هم القطاع غري الرمسي مما جيب أن 34ملسـتق ية  تين  ف أن  بكيف يع

ية الفكرية يف القطاع غري  بة ا يقه من خالل تعزيز ومرا يل نوع األثر اðي ميكن  بل أي يشء آخر عىل  مللكيركز  ق حتق حتلق
ناس كام جاء يف الفقرة  ثل خلق فرص العمل وزUدة مصادر ا3خل  منوية  ند تعلق األمر جبوانب  للالرمسي  مع  من 5ت

ية حلاجة إىل  وذكر الوفد، 2 الصفحة ية الفكرية يف القطاعات غري الر مسيمي فائدة أدوات ا مللك سامههتاتق موإماكية   يف ن
ية يف تK القطاعات، ومن شأن هذ لتمنبل ا ثل مسـتق ئ;  شمل أ يمي أن  ما ا سـتق ي تخدام "ل مت; أمام ا منو ا سـما يه مصادر ا حمل ل
ية الفكرية يف ذ� القطاع وما يه العوائق؟ نه؟"وأيضا " مللكا شأ  توقع أن  شالك ا مما يه ا ن مل ما يه الرصاعات "وكذ� " تمل
شاط؟ ثل هذا ا شأ من  يف اليت  تاك نوا ن ل لل مت هم جدا أن نؤك" سـ باه ملوقال الوفد إنه من ا نقاط، ولفت � ية هذه ا نتد عىل أ ل مه

ية  تو صإىل أن ا ياس 34ل ها و يمي فرصة  ية الفكرية يف القطاع غري الرمسي ولكن إىل حتديد و سع إىل تقدمي ا ق مل  يق تق تطبمللك ت
يه مجموعة جدول أ تعلق مبا أشارت إ يا  ثة اليت أراد طر(ا وفد بو ثا نقطة ا نة، وا لالفوائد واملمزيات ا ت ل ل يفل ية حول لملمك لتمنعامل ا

بدي; عن ا تاكر بداخل القطاع غري الرمسي ووسائل امحلاية ا ملمناذج � ل تخدام لكية الفكرية، وهناية قال الوفد إب سـنه ال جيب ا
نة أو الزتوير  شطة القر يذ دراسات حول أ ية الفكرية يف القطاع غري الرمسي وال يف  ية إلنفاذ ا صجدول أعامل ا ن نفمن تمللك لت

 .يف ذ� القطاعاملفرتضة 

تصاد غري الرمسي وشكر .227 تصاد غري الرمسي وقال إن � ية الفكرية و� يك األمانة عىل تقدمي ويقة ا ق وفد ا ق مللك ث ملكسـ
يا اليت اقرتحت احلاجة إىل  ثل الربازيل وبو تلفة  يقات ا3ول األعضاء ا يفترب موضوعا معقدا وشامال للك يشء، وأيد  لم h تعل ّيع

تعامل ية للبرWمج معل  تو ص مع ا تفت إىل أن إطار معل ا3راسة املقرتحة يف الويقة34ل ث، وا ية CDIP/6/9 ل ناول ا مللك  يت
بو، واقرتح الوفد العمل مع  ية يف حني أهنا ال تدخل يف والية الو يا ية و تصادية وما ية وا 
يالفكرية وموضوعات اج سـ سـ ل قع

نظمة العمل ا3وية اليت يفرتض أهن ثل  لنظامت دوية أخرى  مل م ا قامت بدراسات حول ذ� القطاع وقد يعطي ذ� فكرة ما م
ياسات  بارW أن ا ية الفكرية، وقال إنه جيب أيضا أن نضع يف ا يه دراسة القطاع غري الرمسي لرتكزي عىل ا سـية تو ت للك ع مللك ج يف

نة ميكن أن تكون أصع تلفة، وأوحض أن ماكحفة القر ئات ا تطور يف تK ا ية قد خضعت  صالو h ب لل ين ل تعامل مع ط ند ا لب  ع
سأS من ب الرضائب  تعامل مع ا ية  ياسة و يك وضعت  سلطات يف ا تصاد غري الرمسي، وأفاد الوفد أن ا مل� ت ن سـ سـ طل ملك ق

ثارة يف  تلفة ا شالك ا ية الفكرية، وقال إن موا¾ة ا سأS حامية  بارها  تصادية أكرث من ا ملواملعايري � h مل م للملكت عق
ية  خاصة فCDIP/6/9ô ثالويقة تابعة ا يذ وأيضا  ها من خالل ا تعامل  رشاكت صغرية احلجم ميكن ا تعلق  مللك  م نف تمع لل ل ي

نة  ترب القر يث  ب�ان  شمل املزيد من ا تعلق لويقة قال الوفد إهنا من املمكن أن   ôسج;، وف صالفكرية والعالمات ا تع ل ت ث ي حمل
شات حول حام نا مترار ا قيف خط املوا¾ة األمايم واقرتح ا مل تعلق إلنفاذسـ  ôبة ف نا نة ا ية الفكرية يف ا يية ا سـ مل للج  .مللك

شة حول املوضوع اكنت ثرية، وقال إنه بال  .228 نا تفت إىل أن ا شكر إىل األمانة عىل الويقة وا  Uيجري قوتوجه وفد  مل ل ث ل ن ّ
تصاد غري  بري عىل � متد إىل حد  ية  نا ب�ان ا تفت إىل أن أكرث ا رشوع وا يدمع ا قشك  كم ل ل ل تعسـ سامهة مل سامه  مالرمسي وأنه  ي

يح  تو ية يف حماوته  ب�ان األفر سق مجموعة ا بلورت لفعل من خالل  سأS قد  تصاداهتا، وأضاف أن ا ضبرية يف ا ل ل ل ن ت مل يقك مق
ية هو  تو بح من الرضوري اآلن أن خنطو خطوة للوراء ونعود إىل القرار اðي يقول إن هدف ا سؤال الرييس، وأ صذ� ا ل ص ئل

تصادات مساعدة ا3ول  يف ميكن لال نا  شف  يا أن ا3راسة  ية، مما يعين وا ية  شاء برامج و قاألعضاء عىل إ كيق ل تك قع حق ن سـن ط
ية الفكرية، وذكر الوفد أيضا أن  تعلقة  نجاح مع املوضوعات ا تعامل  تاجا أكرث وأن  ية وإ نع  ية أن  مللكغري الر مل ب ت ن من تص تمس

من ية وا ية من ا تطرق إىل جوانب أسا لاملوضوع  من سـ ية، فالواقع إذا أنه جمال Êم ال يزال غري لتي نا بة ألكرث ا3ول ا مو  ل لنسـ
ب�ان  يح املعلومات ومتكن ا ساع واملدى، و�ð يدمع الوفد فكرة ا3راسة اليت من شأهنا أن  يث األثر و� لمعروف من  ت ّت ت ح

يات أخرى وآ�ر ممك;، نا ها د ية يكون  ناء برامج و يكمن �سرتشاد هبا يف  مل ي ن تكون طب بو  نظر إىل أن الو سـ ولفت الوفد ا ي ل
يدمع الويقة اليت أعدهتا األمانة، ولرمغ من أهنا ويقة موجزة  يد األعظم يف هناية املطاف، فقال إنه  ثهىي ا ث سـ  مهبرة فإهناملسـتف
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يمت يف إطار ا3راسة مم يقي  تازة كعادهتا، ومتىن الوفد أن العمل ا سجدا واألمانة أصدرهتا يف صورة  حلق شف لك األوجه مم سـيكا 
ية شأن ا تحرك  برية يف إطار ا يكون � فائدة  تعلق ملوضوع مما   ôمناليت ال تزال غري معروفة ف ب ل ك سـ  .لتي

يقات وفد  .229 يك وكذ�  يا وا ياWت اليت ألقاها وفدا بو تعلوشكر وفد فزنويال األمانة عىل إعداد الويقة وأيد ا سـ ب ملكث ليفل ّ
نظر الربازيل مس مجموعة جدول أعام تعريفات، ولفت ا ها بعض الوضوح يف ا ية قد  ية، وقال الوفد إن الويقة احلا لل ا ل ل ث ينقصمن لت

نظور  تلكم من  ند ا سفن، لكن  تعلق  بحار و شري إىل يشء حيدث يف أعايل ا ية  با نة للغة اإل مإىل أن لفظ القر ل ع ل ي ل ي ن سـ ص
ية فريى الوفد أنه عادة ما يوجد سخ اسطواWت غري أ ثل  شطة  صلأ ن سخةمن ية واحدة فقط من �سطوانة عىل أي  ن  صلأ

سخ بدون  سخا بدون ترصحي من ذ� األصل، وسعى الوفد إىل تعريف واحض  سخا أو  ترب  نحال ولك ما سوى ذ�  ن ن لليع َ ُ
يد  ها من قريب أو  ية ال عالقة  با يحدث خلطا بني األمور ألن اللكمة إل بعترصحي لعمل من األعامل، وبدون ذ�  ن سـ لسـ

شة ملعىن نا يد ا سخ األعامل بدون ترصحي، وذكر الوفد أيضا أن املوضوع  تعلق   ôنة ف ق الوارد يف تK الويقة أو يف ا مل ن ي للج قث ب
 �ðهوم واسع، و تصاد غري الرمسي  تصاد غري الرمسي وقال إنه يف ظل قانون العمل يف فزنويال يمت تعريف � مبفتعلق ال ق ق ي

بار حمايم حر ال يعمل  تصاد غري الرمسي، وكذ� عتميكن ا يهنا بأنه جزء من العاملني يف � قلصاحل احلكومة أو رشكة  بع
بق أيضا عىل  تعريف  نحو ذاته، وهذا ا يفه عىل ا يادته اخلاصة يمت  شفى ويدير  يب اðي ال يعمل يف  نطا ل ل ن ع يت تص س ملط ب

تجولني، وق باعة ا بضائع أو ا يع ا ثال يف  يل ا ملاألشخاص العاملني عىل  ل ل ب مل يزيها يف بس نظر هذه ميكن  ثل و¾ة ا متال الوفد أن  ل م
ية  تو صا تا¾ا بأسلوب غري 34ل يب أو عىل ئع معدات بدون ترصحي أو رمبا أن املعدات مت إ بق عىل  ن واليت ميكن أن  طبنط ت

 Sشمو تلفة ا نارص ا هم اكمل  يق  ملسموح، و�ð أشار إىل احلاجة إىل تعريفات واحضة جدا من أجل  h للع فم تعامل حتق ليف ا
ية الفكرية والقطاع غري الرمسي مللكمع ويقة ا  .ث

بو مرة أخرى عىل ورقة  .230 رشين شاكرا أمانة الو بعة و مس �حتاد األورويب وأعضائه ا3ول ا Uنغار يوحتدث وفد  سـ عه ل
تصاد غري الرمسي، وقال إن �حتاد األورويب وأعضائه ا3ول يودون ية الفكرية و� شة حول ا نا قا مللك ق نظر مل لل انهتاز الفرصة 

نظر إىل  تفت إىل أنه جيب ا يذ دراسة حول املوضوع، لكن الوفد ا ليف الرأي املطروح سابقا من وفود أخرى حول إماكية  ل تنفن
ية اليت مت اقرتا(ا سأS الر سـا بار ئيمل ناطق عتباكمل عني � نوع وشمل قطاعات و تصاد غري الرمسي خضم جدا و م، فاال يق مت

ثرية  ية  كجغرا تصاد لكه ف ياWت تعكس � ية الفكرية، و�ð من الصعب احلصول عىل  تلفة مع ا قوبداخU عالقات  بمللك خم
يار جماالت أكرث  نة إىل ا سعى ا يه فقد  تصاد غري الرمسي لكه، و بق عىل � يات  ياغة تو با  بح  تايل  تو للج ت عل نط ص ص صع يص خل ق ت


بارشحتديدا للرتكزي علهيا يف مداوالهتا ويف إعطاهئا �ه  .ملم الفوري وا

ناك  .231 نطاق  ية، أما عن ا نطاق وا تعلق بلك من ا هشكرت األمانة الوفود عىل تقدمي اجتاهات واحضة للعمل  ل ملهنج ل فت
نة  هومه الواسع يف حني أن اآلخر هو الرتكزي عىل القر تصاد غري الرمسي  ياران، أحدهام هو الرتكزي عىل � صا مبفت ق خ

يف، واألمر اðي ت  تو مفوا ظ هم ل ته و تصاد غري الرمسي عىل  يل دراسة � ندوبني املوقرين هو  يقات ا فهوما من  سعق تفض مل تعل
ية الفكرية أو عدم قدرة  تخدام ا تاكر من خالل ا يد � تاكر يف ذ� القطاع إضافة إىل اح
ل  مللكية حدوث � سـيف ب ي تقب ك

ية األوية، وإن إمتام الوصول إلهيا، وأعطت مداخالت ا3ول األعضاء لألمانة اجتاها للعمل ل كام جاء يف الورقة غري الر مس
يات وا3راسات  دراسة ه; ولكن جيب حفص األد تصاد غري الرمسي لن تكون Êمة  تاكر يف � بية حدوث � ب سلك ق يف

ناسب يف  رشوع  يث يمت تقدمي اقرتاح  ته حول هذا املوضوع مث حتديد خرباء يف اÅال  تخراج ما أضا ماملوجودة ال مف حب سـ
يمت معل دراسة رسدية يف اجلزء األول  ندوبني أنه  يقات ا همت األمانة من  ية  تعلق   ôنة القادم، وف ساج
ع ا ملفف تعل ملهنج ي للج
شمل مجع املعلومات  نطاق  رشوع حبيث جترييب واسع ا به بدراسة احلاS عن  رسدية أ تكون ا3راسة ا رشوع، و يمن ا ل شـ مسـ ل مل

با و يكون  صععىل أساس ا3ول مما  يذسـ  .للتنفملكفا 

بة للوفد،  .232 ثري اآلن  بحت أوحض  يا وأن األمور أ يا أن األمانة رشحت املعىن رشحا وا سـوقال وفد بو لنص بك ف ليف
ية حدوث عائق أمام القطاع غري الرمسي من خالل عدم قدرة الوصول إىل  تعمل عىل  نة  رس الوفد إذا اكنت ا كيفوا سـتف للج سـ

ية الفكرية، وقال إنه ال جيب احل ئا مللكا ية الفكرية ميكن أن تكون عائقا وميكن أن تكون  تاجئ ا3راسة، فا بقا عىل  يمك  شمللك ن مسـ
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 �ðية، و ية الفكرية يف القطاعات غري الر تخدامات ا بقا وأال حتجب ا يا، و�ð جيب عىل ا3راسة أال حتمك  مسإجيا سـ سـ مللكب م
ية  تو صبه إىل أن ا ل يف وفوائد إ�حة ا34ّن تت إىل تاك مللك ا لتف  .ية الفكرية أمام القطاع غري الرمسيل

يق عىل مصطلح  .233 يقات حول الويقة وقام  تعلوشكر وفد إكوادور األمانة عىل ا ث لتعل تصاد غري الرمسي"ل يف ب�ان " ق�
نه يفضل مصطلح  هم املوجود 3ى الوفود األخرى،  تأكدا إذا اكن 3يه نفس ا ّثرية، ومل يكن الوفد  لك لف م شعيب"ك تصاد ا ل� " ق

تضامن "أو تصاد ا لا تلفة من ب� إىل آخر" ق ياء  خمألن املصطلح قد يعين أ  .شـ

يق  .234 تعلق   ôرشوع، وف سعى جاهدة إىل إدما¾ا يف اقرتاح ا يا وقالت إهنا  يقات وفد بو تعلودونت األمانة  ي ت بتعل مل س يفل
ية با يق فزنويال قالت األمانة إن الرتمجة اإل نوفد إكوادور وأيضا تطرقا ملا جاء يف  سـ ها يف اللحظة لكن لعل الرتمجة تعل ست  مع  لي

ثالث"اكن ميكن أن تكون  تصاد ا ل� تصاد غري الرمسي قد " ق يدي لال تصاد غري الرمسي، وقالت إن املعىن ا قبدال من � لتقلق
يا بب، ال تدفع أي نوع من الرضائب يف أكرث األ هذا ا سج; اليت مل تدرج واليت،  تجارية غري ا شطة ا حيعين األ س لل ُ مل ل ن وقد ال ن

شات الرثية اليت متت  نا همت من ا تجات أو غري ذ�، وأضافت األمانة أهنا  سالمة ا تعلق لصحة أو  قتلزتم بأي معايري  مل ن ب فت مل
شطة غري  ية ال يعين لرضورة وجود أ نا ياقات ا3ول ا تصاد غري الرمسي يف  نة أن � نيف �ج
عني األخري واحلايل  ل سـ مللج ق

ملقانوية وأنه من ا مية ن نظر إىل القطاعات اليت ميكن  ية يف ا يقة وأخرى غري قانوية وأخرى  تحداث رؤية د للقهم ا ل معل ن قسـ
يث   Sمية معقو ها  تصادية املضافة فهيا أن هترب من نظام الرضائب لكن ال تزال  حب� ق ل هرت بطرق إق تاكرات قد  ظن � ب

تحاول األمانة   �ðتصاد الرمسي، و سـتلفة مل حتدث يف � يه قخم رشوع وأن يمت  سا يف اقرتاح ا فأن جتعل لك هذا  مل نعكم
يقات وفدي فزنويال وإكوادور يث يعكس  تعريفات  تK ا تعريفات وإزاS الغموض املربط  يح ا تعلتو حب ل ب ت ل  .ض

نص للغة  .235 نة، وذكر أن ا يقاهتا جاءت  رشح املقدم وقال إن  شكر إىل األمانة عىل ا لوتوجه وفد فزنويال  ئ تعل مطمل ل
ب ية سـاإل ية جدول أعامل ا يه تو توت  تاج ما ا بدو أنه أعاد إ ية  منا ص عل ن ي لتن ته األمانة اكن 34ح شاهبة وما قا ياغة  ل، فاكنت ا ت ملص

بع يدفع الرضائب  يب أو احملايم جزء من القطاع غري الرمسي وهو  لطأقرب للواقع ألن يف فزنويال ميكن أن يكون ا لطب
يق ومعرتف به و3يه ترصحي أو أنه مدرج يف  برية يف  يهتا ا شة حول املصطلحات أل نا هاتف، ودعا الوفد إىل  يل ا حتقد لك م مهل ق ل

نة ته يف ا نا سان يف الواقع ما يمت  ية ال  با نة إلنلكزيية ومرادفه إل هم، و�ð أكد عىل أن لفظ القر للجا شـ يعك ن سـ قص م  .لف

ية الفكرية  .236 شة Êمة جدا قد دارت حول ورقة ا نا مللكورأى الريس أن مثة  م شف عن قئ تصاد غري الرمسي و كو� ق
ترب القرار Wفذا، وقال الريس  نة القادمة، و�ð ولعدم وجود أي اعرتاضات ا رشوع يف دورة ا شة ا نا ئوجود اقرتاح  ع للج ق ململ

تقل إىل الويقة  نا  ثإ ن نن ية الفكرية حول CDIP/6/10سـ شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكبرWمج العمل ا بل بداية بملق ق، و
سابقة، وبعدها دعا ا ناحج جدا للويقة ا ها ا شكر إىل األمانة عىل تقد يه ا شة حول تK الويقة قال الريس إنه يود تو لنا ث ل ل ث ق ميمل ج ئ

ثالريس األمانة إىل تقدمي الويقة  .ئ

نظر يف   CDIP/10/6ث الويقة لا

ناول الويقة  .237 نة إىل  ثدعت األمانة ا ت نوان CDIP/6/10للج شأن مواطن املرونة يف برWمج العمل ع اليت محلت  بل  با ملق
ية الفكرية ياق حظت مللكنظام ا توت يف جزهئا األول عىل العمل يف جمال الرباءات ويف ذ� ا سـ، وذكرت أن الويقة ا لث ح

نظر يف الويقة  نة لفعل عىل فرصة ا ثا ل تعلقة لرباءات يف إطار العمل القانوين CDIP/7/3للج مل حول مواطن املرونة ا
يمي متعدد األطرا ية  ثاين من الويقة عىل  توى اجلزء ا ميي، وا تويني الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا تقف و ح معلنف ث ل قلسـ مل تل ت

ية  بو ا ساعدة الو ية  ثالث عىل اسرتا توى اجلزء ا ية الفكرية، وا تعلقة مبواطن املرونة يف نظام ا بو ا شطة الو نأل ي مل يج ل مل ي لتقن ت ح مللك
تعلق   ôييف جمال مواطن املرونة، وف ôلفعل وسري يف طريقه فثالث أخربت األمانة �ج
ع بأن العمل قد بدأ  يند ا ل لب

سا تلف أ ية اليت تقوم هبا  ساعدة ا شطة ا يق ا3اخيل 3مج مواطن املرونة يف أ قتعلق  خم ن مل ن سـ لتقي نت م األمانة، وقد مت إمتام ل
شمل صفحة اإل بو حول مواطن املرونة والروابط تنرتنت للغة اإلنلكزيية حول مواطن املرونة اليت  يخريطة طريق معل الو

ية دوية أخرى ويمت اآلن ترمجة  نظامت حكو بو و تاج الو لاليت توصل إىل صفحات فهيا موارد حول مواطن املرونة من إ ي من م
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توي عىل ا ياWت اليت  شاء قاعدة ا ية، وقالت األمانة إنه مت إ تحدة الر حتالصفحة إىل لك لغات األمم ا ب ن مس سمح لمل تلروابط اليت 
سم املعلومات و�تصاالت ويه اآلن  تعلقة مبواطن املرونة وذ� بواسطة  ية ا رشيعات الو بحث يف ا قتخدمني  مل ن ل طسـ ل تللم

ناء ا3ورة القادمة، وعالوة عىل ذ� مت اختاذ  نظر فهيا أ نة  تعرض عىل ا ياWت إىل القاعدة مث  ثيف مرح; حتويل ا ت للج سـ لب ل
توى  يات مواطن املرونة تK يف أحناء اÅاالت مسـخطوات لرفع  تعلقةتيجالوعي سرتا تقوم الربامج ملا تعلقةسـ يف األمانة و  ملا
ية  شطة إ مينظمي أ ن قلب تذكري �ج
ع متعلقةت يù يلزم، وأخريا قامت األمانة  ية الفكرية  ب مبوضوع مواطن املرونة يف نظام ا ح مللك

نة نظرت يف الويقة  ثأن ا ية، وعىل هذا  CDIP/6/10للج نظر فهيا يف ا3ورة احلا بت ا سادسة وأهنا  ليف دورهتا ا ل طل ل
نة حول الويقة يقات ا ثاألساس قالت األمانة إهنا ترحب  للج  .بتعل

ية ورحب لويقة .238 ثوحتدث وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا  اليت عرضت أوال يف ا3ورة CDIP/6/10 لتمن
تجابة لطلب ا3ول األ سادسة ا سـا سة من أجل إعداد خطة معل يف جمال مواطن املرونة، وقال الوفد ل معضاء يف ا3ورة اخلا

ية حمورية ملواطن  ته ترى أ يقات عىل الويقة يف ا3ورة األخرية وإنه يود اإلضافة إلهيا، وقال إن مجمو مهإنه قد قدم بعض ا ع ث لتعل ّ
ن يجب  يه  ية فكرية، و توازن  للعاملرونة يف ضامن نظام  فعل للملك بل يف م ثالثة املقرتحة لربWمج العمل ا ملقارص ا ل

نارص هو العمل اðي مت يف جمالCDIP/6/10 ثالويقة همة، وأول تK ا لع أن تعكس تK األبعاد ا  الرباءات، ويف ذ� مل
رش تنيياÅال مل  يق علهيCDIP/7/3 و.CDIP/5/4 Rev ثيق �قرتاح إال إىل الو ام لتعل واليت قال الوفد إنه قد قام 

يمي  يات  ثاين حول  نرص ا تعلق   ôناسب عىل الويقة بعد مراجعهتا، وف شلك  نعكس اقرتاحاته  تقلفعل، ومتىن أن  معلم ل لع ي ث ب ت
ية الفكرية قال الوفد إن ملحق الويقة  تعلقة مبواطن املرونة يف نظام ا بو ا شطة الو ثأ مل ي  إال وصفا  مل يعطCDIP/6/10مللكن

ناجتنعاما لألشطة اليت تقوم هبا تاجئ اليت تصدر عهنا وأعطى كذ� وصفا عاما لألثر ا يعة ا بو و ل الو ن ب لي شطهتا، يف حني ط ن عن أ
هر امللحق أنه مل يعط ثال أ يل ا شطة، عىل  ثل هذه األ يام  تعامل مع مواطن املرونة يف ا ية ا يال مفصال حول  ظ  ب لق مليف س ن مب ل كحتل

ناطق  توبة إىل ب�ان يف  يقات  بو قدمت  خمأن الو تعل مي تاكحول  تلفةمك نفعة وا3وائر ا ملالرباءات ومناذج ا م; واملعلومات غري مل
شوف عهن يذ إطار ملكا بار يف مراجعة أو  يقات يف نظرها بعني � تخدمت ا ب�ان ا سلطات يف تK ا تنفا، وأن ا ت تعل سـ ل عل ل

تعامل مع مواطن املرونة يف ورش العمل اليت نظم ية ا لمعل قانوين، لكن املعلومات حول  تاجئ الربWمج، كيف هر  بو مل  نهتا الو تظي
ية يف  تخدامات مواطن املرونة واجلوانب ا شطة مع ا يô ملدى تعامل تK األ ثل هذه املعلومات وحدها ال تقدم  لعملو سـ ن تق م

تلفة من توUت ا بار وكذ� ا ياجات واألولوUت يف � hيذها مع أخذ � سـ ت ملت ع ح ب�ان، وبدون  نفت ية يف تK ا لا لتمن
ية ال ميكن تطوير برWمج معل حول مواطن املرونة ألنه ال يلقي الضوء عىل اÅاالت املع مهلومات حول ذ� اجلانب شديد األ

سني، وذكر الوفد أيضا أنه يف حني أن امللحق أعطى معلومات حول ا3راسات اليت متت يف جلان أخرى  تاج إىل  حتاليت  حت
ترب و¾ ثار بذ� الصدد يه تعإال أن تK املعلومات ال جيب أن  همة اليت ميكن أن  سائل ا ئات، وإحدى ا تة نظر تK ا مل ملي له

ثل  تداخل مع اللجان األخرى  ما ية بقانون الرباءاتل نة ا3امئة ا نا يد عىل أن ا3راسات اليت تمت من خالل ملعللج تأ ك، وجيب ا ل
ية بقانون الرباءات نة ا3امئة ا نا ية يف حني أن ا3ملعللج يعة وا ها  قع  طب راسات حول الرباءات ومواطن املرونة األخرى يف ل

شلك فعال و�ð جيب  تغالل مواطن املرونة  ية من ا نا ب�ان ا ية الفكرية يه لغرض متكني ا ية وا ية  نة ا با سـ ل ل من ن مللج مللك لت ملع
سعى دراسات ي�  تفت الوفد أيضا إىل أنه  يق مواطن املرونة، وا ها يف  شالك اليت توا تأن تفحص ا ل ب بمل نة ا3امئة  تط¾ للجا

ية بقانون الرباءات ندرج حتت ملعنا ية الفكرية جيب أن  ية وا ية  نة ا ها فإن دراسات ا ياغة برWمج  ت إىل  من ن للج مللكص لتل ملع
ية و ساعدة ا بو يف ا شطة الو نأ مل ي ية تكوين الكفاءاتلتقن ية  نة ا يدمع العمل يف ا نطلق  من ووضع املعايري، ومن هذا ا ن للج سـ لتمل ملع

ي ية بقانون الرباءاتة الفكرية العمل يف مللكوا نة ا3امئة ا نا ساعدة ملعللج ثالث حول ا نرص ا مل واللجان األخرى، وأما عن ا ل لع
تفت إىل أنه جيب دمج مواطن  نه ا ناء  ية املقرتحة جديرة  تخدام مواطن املرونة قال الوفد إن �سرتا ية يف ا لا ث يج سـ لكن ل ت لتق

ساعدة ا يس فقط يف ا لتقاملرونة  مل ية ل شاوراهتا حول اسرتا بو ويف  ساعدة القانوية للو يجية ولكن أيضا يف مجموعة أدوات ا م ي ن مل تن
همة يف معل دمج مواطن املرونة بداخل برWمج  سائل ا شطهتا يف تكوين الكفاءات، وإحدى ا ية الفكرية وأ ية  ملو ملللملك ن طن

يث يمت ضامن الرتكزي الاكيف ية  شفا ية يه ضامن ا ساعدة ا حبا ل ن فمل يدا لتق مف عىل مواطن املرونة، وقال الوفد أيضا إنه قد يكون 
يق هدف واسع من  تخدام مواطن املرونة  ناحجة يف ا ية ا تجارب الو ناول ا  Sشمل دراسات حا تحقلربWمج العمل أن  لت سـ ل ن ل ت طي

ية  نولو ية ا تاكر والصحة العامة واألمن الغذايئ والعلوم وا ثل � ياسات العامة  جأهداف ا تك لم من ب لتسـ نفاذ إىل املعرفة ل تعلمي وا لوا ل
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ية  يهنا الو يق ا3ول األعضاء ملواطن املرونة يف قوا ية  ثقافة، وجيب عىل تK ا3راسات أال تركز فقط عىل  نوإىل ا ب طل نتط كيف
سالف ذكرها، وميكن 3راسة  ياسات العامة ا يق أهداف ا تخدام تK األحاكم  يف مت ا لولكن أن هتمت أيضا  سـ لسـ تحق لبك

ية ح تقصا ئا تجارب سـ ية الفكرية أن تكون أساسا لضامن املعلومات حول الول ا تعلقة مبواطن املرونة يف ا ية ا مللكلقانوية الو مل ن طن
يقات ا3ول  رش وميكن إحلاق  بل ا يق  نة  تعلدراسات احلاS كام جاء يف �قرتاح، وجيب تقدمي تK ا3راسات إىل ا تعل لنللج قلل

يل  ية املقرتحة أال تركز فقط عىل قاألعضاء يف ا3راسة كذ�، وكام  تقصا ئبة 3راسات احلاS جيب عىل ا3راسات � سـ لنسـ
تحقق األهداف  تخدمت تK األحاكم  يف ا ية ولكن أيضا  يق ا3ول األعضاء ملواطن املرونة يف القوانني الو لية  سـ ك ن طب تط كيف

تخدام ية حول ا بادل يف اخلربات ا ثل هذا ا ياسات العامة، و سـاألوسع  لعمل ت لسـ يد ا3ول ملل يف مواطن املرونة من شأنه أن 
ثريا، و هم أن موقع اإلكاألعضاء  هر بعد صفحة خاصة مبواطن املرونة يف نظام يفيف حني أن الوفد  بو ال  يظنرتنت اخلاص لو ي

به ذ�  نرصا  شمل  ية الفكرية اقرتح الوفد أن موقعا خمصصا ملواطن املرونة جيب أن يكون أكرث مشوية وأن  شـا ع ي يل اðي مللك
شمل املوقع اجلديد  ية الفكرية، واقرتح أيضا أن  تخديم ا يث عرضت قصص  ية الفكرية  شئ ألجل موقع مزاU ا يأ سـ مللكن ح ململلك

تK اليت جاء اقرتا(ا سالفا، وأخريا، قال الوفد إن برWمج معل مواطن املرونة يف نظام  ناحجة  ث; ا كدراسات احلاS واأل ل م
ية الفكرية Êم جدا وأ نفذ مرة واحدة و�ð طلب الوفد من األمانة تعديل الويقة مللكا شاطا  يس  هو  مترة،  ية  ثنه  ي ن ّمعل ل ف مسـ

نة ية  تا ناء ا3ورة ا ها أ للجشمل اقرتاحات ا3ول األعضاء وعر ل ل ث ضت  .ل

هد اðي وشكر .239 سادسة، والوفد يقدر ا نة ا رشوع اليت عرضت أمام دورة ا تان األمانة عىل ويقة ا جل وفد  ّ لمل للج ث كسـ
ثالث من بداية الويقة كام ذكر يف اجلزء األول من ُب نرص ا شأن ا ُذل  ث ل لع ب ِCDIP/5/4 نة للج وو�ئق أخرى عرضت أمام ا

تعلقة مبواطن املرونة يف  بو ا شطة الو يمي أ يات  يث  تعلق جلزء ء   ôمليث جاء ذكر مواطن املرونة امخلس، وف ي ن معل تقي ح ح
ية الفكرية قال الوفد إنه يق يصا ذ� اجلزء ألنه أعطى نظرة عامة Êمة لألشطة يف ملحق ا3راسة، وقال مللكنظام ا ندر  خص ّ

ية امللحقات هو أهنا وصف عام جدا لألشطة اليت تقوم هبا  نظر يف  ناء ا يه أ يد اآلخر اðي ورد إ باع الو نالوفد إن � ل ث ل بقنط ح
بو، يف حني أنه رأى  تعامل ماحليالو ية ا يل مفصل حول  لاجة إىل  كيفحتل شطة، ّ تK األ يام  نع مواطن املرونة يف غضون ا ب لق

شاؤه  تخدام مواطن املرونة إنه يقدر أن املوقع مت إ ية يف ا ساعدة ا ناول ا بة للجزء جمي اðي  نوقال الوفد أيضا  سـ ن مل ت ّسـ لتق نل
شاء املوقع  يدا جدا، وأثىن الوفد عىل ¾د األمانة يف إ ها اكن  بو وأن  لككصفحة عىل موقع الو مف نتصفح نه اقرتح أن املزيد من ي

تلفة لكن إذا أراد خشص أن جيد مواطن  ناوين احملددة اليت تذكر أجزاء  يه جمرد بعض ا تطويره،   خمالعمل ال يزال مطلو لع ففل
تلفة بدال من أن  يل إىل و�ئق اللجان ا تصفح داخل الصفحة ألهنا  بح من الصعب أن  hاملرونة اخلاصة مبوضوع ما أ حت ي ص

ية للموقعتعطي و¾ات ن نات إضا تايل دعا الوفد إىل  تخدام مواطن املرونة، و فظر ا3ول األعضاء حول ا سي ل  .حتسـ

ناءة اليت دارت بني ا3ول األعضاء حول برWمج العمل املقرتح حول  .240 شة ا نا تحدة إنه يقدر ا بوقال وفد الوالUت ا ق مل لمل ّ
نة، وشكر كذ� األم ناء ا3ورة األخرية  للجمواطن املرونة أ انة عىل العمل اجلاد اðي قامت به إلعداد �قرتاح األويل وعىل ث

نارص برWمج العمل اليت اتفقت علهيا ا3ول األعضاء يف  شات، وقال الوفد إنه يرى أن  نا هارة اليت أدارت هبا هذه ا عا ق مل مل
هم م بل حول مواطن املرونة، وكام  نة ا تازا لعمل ا ف�ج
ع األخري توفر أساسا  ملق للج شات وكام جاء يف الفقرة مم نا قن ا  282مل

تقرير اتفقت ا3ول األعضاء أوال  رشوع ا لمن  هم عىل احلم ب�ان يف  ساعد ا ية حول مواطن املرونة  فاجة إىل معلومات  ليق ت لحق
تخدام مواطن املرونة خاصة تK املوجودة يف  ها ياتفاق تربسسـوا نب تكرار  بو علهيا أن  معل بأسلوب معيل وأن الو تج تي

ياWت بشأ شمل قاعدة  ها مكرسة ملواطن املرونة وأن  شاء صفحة عىل مو بن مواطن املرونة بني اللجان وأنه جيب علهيا إ ت قعن
تطرد الوفد قائال إن  توى الوطين وخربات ا3ول األعضاء، وا يق مواطن املرونة عىل ا ية و سـألحاكم القوانني الو سـ ب ملن تط ط

هائل  شمل روابط توصل إىل المك ا لاملوقع  تج ألجل سي ناءات اðي أ يدات و� ِمن العمل اðي مت حول ا ن ت ُي ث سـ نة لتق للجا
ية حبق املؤلف واحلقوق اÅاورة تعلقة وتوصل كذ� إىل األجزاء ملعنا3امئة ا ية، وعىل ملا طن من قوانني حقوق املؤلف الو

شمل الروا ياWت واليت  ها يف قاعدة ا بل إيدا نة أيضا مراجعة املعلومات  تا ب سللج ل ع يات حول مواطن املرونة اليت ق ببط لألد
ية  تدر بو ا تخدمة يف عروض الو نظامت ا3وية يف اÅال وكذ� معلومات حول املواد ا بو وغريها من ا تجهتا الو يبأ ل ي سـ ل مل ي ملن

ية عىل أساس الطلب  ساعدة ا ها  Wبو أن تدمج معلومات مواطن املرونة يف بر ندوات، وعىل الو نوورش العمل وا للم ي لتقل جم
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يةعل يات الو ية السرتا شاوراهتا ا شمل معلومات مواطن املرونة يف  نهيا وأن  يج ن م طت ت شطهتا يف تكوين  ملع نية الفكرية وأ للملك
ية يف مواطن املرونة بني ا3ول األعضاء،  بادل اخلربات ا ية  سري  ية  ية وإ نظم األمانة ندوات و لعملالكفاءات، و ت معل ي مي ن لتس قل ط ت

نظمي وإ�حة وأخريا، يمت تقدمي أي موارد نة للموافقة علهيا، وقال الوفد إنه لرمغ من دمعه  شطة إىل ا يذ األ ية  ت ما للج ن لل لتنف
تلفة  بو ا تجهتا جلان الو hا3راسات واملوارد حول مواطن املرونة اليت أ ي ية يف فإنن ية إضا تقصا فه لن يدمع أي دراسات ا ئ سـ

بب قال الوفد إنه لن يدمع إد سالوقت احلايل، وهذا ا ياWت مواطن املرونة طاملا أن هذه لل بخال دراسات احلاS يف قاعدة 
شأن مؤمتر بني  ناك اقرتاحا أيضا  ية، ويف �ج
ع األخري اكن  تقصا تاجئ دراسات ا ية عىل  تكون  با3راسات  ه ئ سـ ن ن مبسـ

بادل املعلومات واخلربات حول مواطن املرونة بني ا3ول األعضا ية  متكني  يف  تاألقالمي يف  معل لن نظامت ا3وية ج لء يف ا مل
ثل هذا املؤمتر يف الوقت ا متع املدين، ومل ير الوفد احلاجة  ية وا نظامت غري احلكو ملوا Åمل ته قائال إم ـى الوفد  لكمحلايل، وأ ن هن
ميي ناء مؤمتر وطين أو إ بادل اخلربات أ ساع أمام ا3ول األعضاء  تاح  قلالفرصة  ث ت ت لس  .ت

تحدث مر .241 تان عن ا تذر وفد  لوا سـ يان اðي ألقاه وفد الربازيل مس مجموعة جدول كع نضم إىل ا ية وقال إنه  بة � ي لن
نة القادمة يل الويقة املعدS إىل دورة ا يد اقرتاح تأ تأ يدمع  ية وأنه  للجأعامل ا ث ك ل سـ جمن  .لت

ية .242 رشح يف املعلومات الوا تفت إىل أنه كام جاء ا يا األمانة عىل إعداد ا3راسة وا قعوشكر وفد أسرتا ل  يف امللحق فإن لل
ية بوضع القواعد وامل بو ا نجلان الو تلفة، وتK اللجان حتدد جدول ملعي hعايري تعمل عىل مواطن املرونة يف جماالت خربهتا ا

ها شغل هذه اللجان عن  يق عام فال جيب عىل ا3راسة أن تعدل بأسلوب  سلمي، و معلالعمل ا ي تعل ّل  . ك

برية يف .243 ية  ند إنه يرى أ كوقال وفد ا مه ية له بل حول مواطن املرونة يف نظام ا تطوير برWمج معل  رشوع  مللك اقرتاح  مق ل م
نه  يقات  نة األخرية حول هذا األمر، �ð لن يكرر تK ا ية يف دورة ا يقات  لكالفكرية، واكن الوفد قد قدم  تعل للج يل لتعل تفص

يصا أن  ية ويود  يان وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا خصنضم إىل  من ب ها عىل ا3ورة لتي ضيطلب تعديل الويقة وعر ث
سان وفد الربازيل ية عىل  يقات كام جاءت من مجموعة جدول أعامل ا ية، ومتىن أن تعكس الويقة املعدS ا تا لا من تعل ث ل لتل  .ل

يدة والواحضة حول الويقة  .244 يقاهتم ا نة عىل  ثوشكرت األمانة لك أعضاء ا تعل ، وقالت األمانة إهنا CDIP/6/10ملفللج
ية، ويف إطار سرتاجع تا نة يف ا3ورة ا ها عىل ا تعر يقات مث  بارها لك ا ل الويقة كام طلب األعضاء آخذة يف ا ل للج سـ تعل ت ضث ل ع

نقاط احملددة اليت بعض ا تجابة  يح و� تو لا ل سـ ض ية  أثريت قالت األمانة إن صفحة اإلل مللكنرتنت حول مواطن املرونة يف نظام ا
بل  نور  قالفكرية حتديدا قد خرجت إىل ا بوع واحد و�ðل تهبوسـأ ندوبون قد ا ن قد ال يكون ا ا إىل كوهنا إلنلكزيية فقط ألهنا مل

ياب اللغات األخرى يف  تذرت األمانة عىل  يذ اآلن، وا يد ا ثا، لكهنا أكدت عىل أن الرتجامت  تمكل إال حد غمل  ع ي نفسـ لتق ت
تأكد من أن ال سام األخرى  سق مع لك األ للالوقت احلايل، وقالت إهنا  ق بح موردا سـتن مترار و تطور وتقدم  تصصفحة  ت سـس ت

ساعدة  شطة ا تأكد من أن أ ية اليت  يق جدول أعامل ا بة  ناك  ثال واخلصوص  يل ا ملل�ول األعضاء، وعىل  ن س من سـ شع ه مل تس لتب تن
تع تلفة وتاجئ املؤمترات ا بو ا بات الو ية اليت قامت هبا  ملا ن h ي شع نعكس عىل صفحة اإللتقن  Sسأ ستلقة  ن مضن نرتنت وتكومل

يقات  تأخذ ا سني املوقع وال شك أهنا  تان حول طرق  يقات وفد  تهبت األمانة أيضا إىل  تعلاملوارد املوجودة، وا سـ حت سـ لتعل ك ن
ئت  ياWت اليت جاء ذكرها قد أ يد عىل أن قاعدة ا تأ بال، وأعادت ا ها يف تطوير املوقع  متر يف  ي�  بار  ِشيف � تق معل نب ُسـ ب ك ل لت مع تسـ

يد  معيا ويه  قيلك تلفة ه توي عىل املعلومات اليت مت إعدادها لفعل عن طريق جماالت  ياWت إلهيا اآلن، و خمية نقل ا تح ب سـل ل
مترة تضاف إلهيا  توى الوطين، وهذه أيضا من شأهنا أن تكون ويقة  يذ مواطن املرونة عىل ا بو مبا يعكس  مسـمن الو ث سـ ملي تنف

تاحة، ومع ذ� قالت األمانة إ بحت  ماملعلومات لكام أ نظر ص رش  بل ا تقدميه  تعد  ياWت و توى قاعدة ا تجمع  لهنا  ل سـ ب حم لنسـ ت قل
نة  نظر ا تقدم  بار مث  يقات ا3ول األعضاء يف � تؤخذ  ب;، وأكدت أن الويقة سرتاجع و نة يف دورهتا ا للجا ل سـ ت تعل سـ ث عللج َ ُ ملق

 .يف دورهتا القادمة

ية قد قدمت مداخ .245 ب�ان األفر يا أن مجموعة ا نوب أفر يقوذكر وفد  يق سابقة و�ð ال ترغب لج نة ا لالت يف دورة ا للج
يقدر الوفد لألمانة أن تدمج مالحظات ا3ورة األخرية ته سابقا، و ّيف تكرار ما قا سـ  .ل



CDIP/7/8 Prov. 

102 

 

يه  .246 يكون  متع من األمانة حول ما  علوقال الريس إن �ج
ع قد ا سـ سـ شأن مواطن املرونة يف ئ بل  ببرWمج العمل ا ملق
ية الفكرية تمتمللكنظام ا  �ðيث تكون جاس، و حب مراجعة الويقة  يث إث ب;، و نة ا حهزة 3ورة ا ملق نه مل توجد اعرتاضات للج

ية  تا نظر يف الويقة ا نة علهيا ا لفقد مت �تفاق عىل ذ�، مث اقرتح الريس أن ا ل ث ل للج نوان .CDIP/6/12 Revئ �قرتاح بع 
يةالرايم إىل  ية وا شأن ا ند جديد إىل جدول األعامل  مللكإضافة  من ب  . الفكريةلتب

نظر يف الويقة  ثا   Rev12 /6/CDIP.ل

ية  .247 نة ا ية اðي ُعرض أمام ا3ورة األخرية  نذكرت األمانة اقرتاح وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا للج ملعمن ِ لت
ية الفكرية وأن الويقة محلت رمق  ية وا ث مللكمن هرCDIP/6/12لت يط  ليظ، وبعدها طلب وفد الربازيل إجراء تعديل   بسـ

تايل فالويقة اآلن  ست صادرة عن وفد الربازيل وحده، و ية و ثبوضوح أن الويقة يه اقرتاح مس مجموعة جدول أعامل ا ل ي من لث لت
 ..CDIP/6/12 Revحتمل الرمق 

هم أن لك الوفود اكنت عىل عمل القرتاح وأهنا  .248 نة األخري قام بعرض الويقة و فوذكر وفد الربازيل أنه يف اج
ع ا ث للج
همهتا بوضوح، وطلب الوفد من األمانة أن توفر املزيد من املعلومات حول املؤمتر سـتك شاورات حوها و فون قد عقدت ا ل مل

شـهتا هو مؤمتر  نا نارص اليت يمت  قألن أحد ا ية،ملع ية الفكرية وا لتمنحول ا  وقال الوفد إن املؤمتر مذكور لفعل يف برWمج مللك
تني  بو  ية الو للسـنومزيا ي يال حول املوارد املوجودة لفعل  2010/2011ن تحدث  تطاعة األمانة أن  رس إن اكن  قلوا ت سـ سـتف

تقطع ا3ول األعضاء بعض  تعدادات املؤمتر، وذكر الوفد أيضا أن أحد �قرتاحات يف الويقة اكن أن  ية ألجل ا سـيف املزيا ث سـ تن
ن ند جدول األعامل اجلديد املقرتح  نة حتت  ناء اج
عات ا ملالوقت أ ب للج يل ث بديل �ð عىل  شة الوضع، وقال الوفد إن ا سبا ل ق

يث  تحدثني  تاح الوقت القرتاح ا تعدادا للمؤمتر ألجل أن  نعقد ا ية  شاورات غري الر ثال هو أن يقرتح الوفد ا حبا مل ي سـ ت مس مل لمل
ته تحضري للمؤمتر ومزيا ية ا يد، و�ð طلب من األمانة أن تلقي الضوء عىل  يرس انعقاد مؤمتر  نمف ل معل  .يتي

ثوحتدث وفد فرسا مس اÅموعة ء شاكرا وفد الربازيل عىل �قرتاح الوارد يف الويقة .249  وقال .CDIP/6/12 Rev ن
ية  سمى ا ند جديد يف جدول األعامل حتت  شاء  نه يف ا3ورة األخرية حول إ يد عىل موقفه اðي عرب  تأ مللكإنه يود ا م ب ن ع ك ّل

ية، ورصح تعلقة  ّالفكرية والقضاU ا من رشوعات لتمل ية، وجبانب ا ية الفكرية وا تعلق   Uنة بأمك مل الوفد أنه يرى معل ا من ي لتللج مللك
ية  ناقش ا بل أن  نظر العمل ا ي� يه  نة أيضا أن تقرر  يذها ميكن  نة ويمت اع
دها و شـهتا يف ا نا مللكاليت تمت  ملق ب نف تم ت للج للج تق

نود  سمى  ية حتت ا تعلقة  بالفكرية والقضاU ا مل من تضاء حسبلتمل تفت الوفد ق � رشوعات جديدة حمددة، وا بىن  لأو أن  م تت
ند  يات جدول أعامل 7لبأيضا إىل أن ا يذ لك تو شة  نا تا مضن مج; األوقات  ص من جدول األعامل احلايل خصص و ق نفمل تق

ية ند إضايف دامئ يف جدول األعامل حول ا شاء  باب ال يرى الوفد ما يدعو إل ية، وللك هذه األ مللكا ب ن سـ  الفكرية والقضاU لتمن
ي توى الو�ئق ا ية كام جاء �قرتاح يف ويقة وفد الربازيل، وفô خيص  تعلقة  نا حم ث من ملعمل  يف ة أشار الوفد إىل �ه
م الواحضلت

ثل  بو واقرتح أن  تصاديني يف الو بري � بادل وتفاعل مع  بة يف  ية الفكرية والر تصاد ا س; ندوات حول ا مإقامة  ق مللك يق ك ت غ سل
ثال، ه يل ا بة الغداء عىل  يات و نة القادمة ولعU يكون مضن فعا بادل جيب أن يمت عىل هامش دورة ا ملذا ا س ل للج بت ج ل

رشوع حمدد، وأخريا حول  تقدمي اقرتاح  ية أوىص الوفد  ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا سامهة الو بة  مو ب ئ مل ي مل لفسـ لن
ية الفكرية وا تحضري ملؤمتر حول ا منا لتل نه مللك نة،  تعامل مع هذا األمر بداخل ا لكية قال الوفد إنه يوافق عىل أنه جيب ا للج ل

تغالل  سن ا نا  يا إذا افرت تا اك يعطي و نة مما  سة  بل يف إطار اج
ع األUم ا شة ذ� مضن العمل ا نا سـيفضل  ح ض سـ للج مخل فق ق ملق م
بدأ يف نة ميكن أن  ثال إن ا3ورات العادية  يل ا تالوقت، وقال عىل  للج مل يح بس هوة مما  ت وقهتا بدون اسرتاحات طوي;  سـيللق

شة نا ثل هذه ا ثريا  يا  تا إضا قو مل مل ك ف  .ق

ها يف ا3ورة األخرية  .250 يد عىل مو تأ ية قائال إن اÅموعة تود ا ب�ان األفر يا مس مجموعة ا نوب أفر قفوحتدث وفد  يق يق كج ل ل
ية الفكرية ند دامئ جديد جلدول األعامل حول ا مللكاملطالب بإضافة  نة، ب ية العامة اðي أسس ا ية حماذاة مع قرار ا للج وا مجلع لتمن

نة يه  ثة لوالية ا ثا للجوقال الوفد إن الركزية ا ل نة وكذ� "ل ية كام اتفقت ا تعلقة  ية الفكرية والقضاU ا شة ا للجنا من مل لتق مللك م
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ية العامة ند جدو"مجلعالقضاU اليت قررهتا ا بو مع ب، و�ð ترى اÅموعة أنه فور اع
د  ية تعامل الو شة  نا يل األعامل جيب  يفق كم
ية رمق  ية جدول أعامل ا منتو تحدة 40لتص ية مع واكالت األمم ا تعلقة  بو حول القضاU ا يف تعاون الو بت  مل اليت  من مل ي ث لتطل تك

تحدة  تاد وبرWمج األمم ا ية واألو نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثل  تخصصة األخرى  ملا مل مل ل نكمل م م تعزيز أجل للبيئة من م
يوفر  ند جدول األعامل اجلديد  ية، وعالوة عىل ذ� ذكر الوفد أن  يذ برامج ا يق الكفاءة القصوى يف  يق  سـا ب من لتسـ نف تتحق ل لتن

سامه فهيا  بو ميكن أن  ية واليت رأى الوفد أن الو ية لأل تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا بو يف  شة دور الو نا تنصة  ي ئ مل ي ق لفمل حتق م
ي حقشلك  يةب ته لالقرتاح املقدم هبذا الصدد من مجموعة جدول أعامل ا منقي وبري، وأكد الوفد عىل دمع مجمو ع  .لتك

ند جدول أعامل جديد  .251 نون إضافة  يث قال إن أعضاء اÅموعة  يا  ند مس مجموعة ب�ان آ بوحتدث وفد ا مت سـ يه ح ل
ية الفكرية وا همة بني ا تداخ; ا شة الروابط ا نا منسمح  مل ق مب لتي مللك نة القادمة يف نومفرب مل تفت الوفد 2011للجية إىل دورة ا ل، وا

بو عام  ية العامة للو بو كام أقرهتا ا ثالثة املوجودة يف والية الو نرصين األولني من ا يإىل أن ا مجلع ي ل سان بوضوح عىل 2007ّلع ينعك 
نة، وهام حتديدا  متدةإعداد برW"للججدول أعامل ا يات ا تو يذ ا ملعمج معل  ص ل يمي رص"و" لتنف متدة و يات ا تو يع ا يذ  تقد  ملعنف ص ل مج ت

يق مع  نه، وا يغ  ته وا نا يذ و سـا ع بل نشـ ت تق لل ل م هذا الغرضتنف ية  بو ا لئات الو ن ي ملعي ثالث "ه نرص ا ل، لكن الوفد ذكر أيضا أن ا لع
ية الفكرية"وهو حتديدا  تعلقة  شة القضاU ا مللكنا ملم نةق تفق علهيا ا ية كام  للج وا ت يه ح" لتمن تطرق إ لمل يمت ا نة ل للجىت اآلن يف ا

ناول  ية العامة يف  تايل ترى اÅموعة أن عدم �لزتام بوالية ا ية العامة، و تلرمغ من وجوده يف الوالية الصادرة عن ا مجلع ل مجلع
نة عن  بب إعراض ا هم  ترب تقصريا، ولفعل فإن الوفد جيد صعوبة يف  ية  ية الفكرية وا ية ويه ا ية الر للجا يع من سـ سلقض ف لتمللك ئي

نة، واقرتحت مجموعة م يس ا ية وراء تأ ية ويه يف الواقع فكرة ر ية الفكرية وا تداخ; بني ا شة العالقة ا للجنا سـ من مل سق ئيمللك لت
ند جدول األعامل اجلديد، أوال ناقش حىت اآلن حتت  يدة اليت مل  ثالثة ا شة القضاU ا نا يا أن يمت  بب�ان آ ت ل ق ملفسـ شة : م قنا م

تحضري للمؤمتر ا3ويل حول إد ته من لا يص  ية الفكرية واðي مت  تعلقة  ياسات ا ناعة ا ية يف  حصماج ا ختص مل سـ ص مللكمن ل لت
يا ية لفعل، و� تني احلا ية ا نمزيا ل بري : لسـنن ية الفكرية اليت يعقدها  تصاد ا ندوات حول ا س; ا شة تقرير  كنا ل سل مللكق ق م

ثا بو، و� تصاديني يف الو ل� ي سامهة اليت تقوم: ق شاركة وا شة ا ملنا مل ق ئات م ية الفكرية يف ا تعلق  بو يف العمل ا ي هبا الو مل لهي مللك
يق املدير العاماألخرى واحملافل كام يفرتض من تقرير  يدة يف  يع رضورية و شة تK املوا نا حتق، وقال الوفد إنه يرى أن  مف ضم ق

تداخل بني لهم أفضل للروابط وا شات مي ف نا توازي مع تK ا ية، و ية الفكرية وا قا مل ل لتمن نظر يف، مللك لكن ل�ول األعضاء أيضا ا
تعلقةو�تفاق عىل، القضاU األخرى  ندملا ناقش حتت هذا ا ب اليت  لس  .ت

يا،  .252 ند مس مجموعة ب�ان آ ية ووفد ا يان وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا تان دعام اكمال  سـودمع وفد  ه من ب لسـ لت ك
ية العامة  نظر يف الوالية اليت أعطهتا ا لو مجلع سمت إىل ثالثة أجزاء واحضة ل يقا للوالية اليت ا هام د ند الوفد  نقنة تكون  ع قلج ف ّ

ثالث من  نرص ا نة نرى أن ا ها أمام جدول أعامل ا ند و ية، و تلفة جدا من العمل وا ها ثالثة جماالت  لوحتدد  لع للج ع ملهنج ضعخم ل § َ
نة سة األوىل يف جدول أعامل ا نود ا نظر يف ا للجالوالية مفقود، و مخل ب نود اإلدارية العادية املوجودة يف أي لل لب يالحظ أهنا ا

نرص األول يف والية  متدة وهذا هو ا يات ا تو يذ ا ياغة برWمج معل  تعلقان  يان  ندان ا لعجدول أعامل، وا ص ل بص ي ملعب نف تبق لت مل ل
نة، فإن  شةرصدللجا نا يمي و ق و م متدةتق يات ا تو يذ ا ملع  ص ل ثاين من الوالية، وأشار الوتنف نرص ا ل هو ا ثالث لع نرص ا لفد إىل أن ا لع

 Uية الفكرية والقضا ته يف إطار ا نا تلزم  نة و ية العامة  ته ا نة واðي أ مللكهو املفقود من جدول أعامل ا شـم سـ للج مجلع عط قللج ي
بل، وهذه يه األمور اليت  ياغة برWمج معل  رشوعات و يذ ا شة و نا ية، فالوالية مل تكن مقصورة عىل  تعلقة  مقا نف صم ق من ململ ت لت

يذها، مت � ية العامة واليت جيب عىل ا3ول األعضاء  ترب خمالفة رصحية للوالية من ا تنفناء هبا، وقال الوفد إن هذا  مجلع يع عت
ية العامة لفعل يف صورة الوالية،  ته إلهيا ا شة ما أ نا نة عىل �تفاق معا وعدم اإلعراض عن  مجلعوحث الوفد ا عط ق مللج

بو ومؤمتر وأشار الوفد إىل أنه من الواحض أن  س; ندوات الو ية مبا فهيا  تلفة قد اقرتحهتا مجموعة جدول أعامل ا  Uيقضا سل من لتخم
سامع حديث األمانة حول  ية أخرى تود ا3ول األعضاء إ�رهتا، وأخريا قال الوفد إنه Êمت  ية وأية  ية الفكرية وا با قض لتمن مللك

تحضري للمؤمتر تعلق   ôية ف تعدادات واملزيا لوضع � ي ن  .سـ

ية، وذكر أنه يف اج
ع  .253 ية ومجموعة جدول أعامل ا ب�ان األفر يان لك من مجموعة ا منومض وفد اجلزائر صوته إىل  ل لتب يق
توبر  بو يف أ ية العامة للو كا ي نة، وبه الوفد أنه 2007مجلع ثالث Êام تكونت مهنا والية ا نة  ية العامة إىل ا هدت ا  ّ ن للج ب للج مجلع ع
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يات حىت اآلن جنحت ا3ول األعضا تو يذ ا بار أن األوىل يه حتديد برWمج معل  ثالثة  يق ركزيتني من ا صء يف  ل ت ل لتنفب ع تط
ية، وحث الوفد ا3ول  يذ جدول أعامل ا يغ حول  يمي وا يق والرصد وا بين وسائل  تعلق  ية  ثا متدة وا منا بل سـ ت ن لتل نف تق تت ل تب لن للت ملع

ي ية الفكرية وا تعامل أيضا مع قضاU ا مناألعضاء عىل ا لتل نة مللك ندا دامئا يف جدول أعامل ا للجة واليت لفعل جيب أن تكون  ب
شمل  ند جيب أن  ية أن املداوالت حتت هذا ا شات، ودمع الوفد اقرتاح مجموعة جدول أعامل ا نا بدأ تK ا تحىت  ب من ق مل لت لت

بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو ية الفكرية و تصاد ا يندوات ا م مللك تعداد ئق ية وأخريا � سـية لأل ية لف بل حول ا مللكللمؤمتر ا ملق
توى حول احلق يف  يع ا ية لفحص تقارير فريق العمل ر ب�ان األفر ية، وقال الوفد إنه يؤيد اقرتاح مجموعة ا سـالفكرية وا ل ملمن ف يق لت

بادل اآل نصة  نة بصفهتا  ية وأهنم تعاملوا مع ا يات يف املزيا تلزم أي تدا شات مل  نا شريا إىل أن ا ية،  تا للج ن ع سـ ق مل م لمن مت راء يف لت
ية الفكرية تعلقة  سائل ا مللكا مل  . مل

سان وفود  .254 ية دعام اكمال وما جاء عىل  نه وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا يا ما عرب  لودمع وفد بو من لتع ّ ليف
ند دامئ يف جدول ثري إىل �قرتاح الرايم إىل إضافة  يل قد أضاف ا تان واجلزائر وغريها، وأشار إىل أن ما  ب لكسـ ق  األعامل ك

ية كام ذكرت  ية الفكرية وا تعلق  نة  يح أن لك ما يمت يف ا ية، وذكر الوفد أنه من ا ية الفكرية وا منتص  ي للج لصح من تخي لت مللكل مللك
شطة، ووفقا للوفد فإن  سق األ يذ و يكون علهيا أن تصوغ برWمج معل وأن تقمي ا نة  نه أضاف أن ا ناÅموعة ء  ن سـ ّللج ت نفت للك ّ

ي تاج إ لما  ناك ما ال يقل عن حن  �ðية الفكرية، و تلفة وا ية ا ناظرات حول جوانب ا شات وا نا تدى  هه هو  h من مل ق للم فن مللكم لت
بل يود الوفد إمتام أمور أخرى  ية ويف ا مية املضافة كام عربت مجموعة جدول أعامل ا بري من ا ها قدر  ياء  تقثالثة أ ملسـل من ك لتشـ ّ لق

تعاون  ثل ا ياء  لأيضا والرتكزي عىل أ يه قال الوفد إنه يوافق عىل �قرتاحمشـ نظامت ا3وية األخرى، و بو وا علبني الو ل مل  .ي

مس �حتاد األورويب وأعضائه ا3ول ا .255 Uنغار لوحتدث وفد  تاj، 27بالغ عددها ه يانه � ت وذكر ما قا� يف  فب
ية وأقر ّوأضاف أنه يقدر حقا اقرتاح وفد الربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا لتمن تلزم ّ بو اليت  يغة الو نة  ية الزتام ا سـ أ ي بص للج تمه

نة وأن إضافة  هدف األصيل واألسايس  ية، لكن الوفد شعر أن ذ� هو ا ية الفكرية وا تعلقة  شة القضاU ا للجنا من مل لق مللك لتم
نة أ يوj بأن ا سب وإمنا  نة  نوان ا ترب تكرارا  تين هبذا األمر لن  للجند إىل جدول األعامل  سـ حف للج لع يع يع شة ب نا قئت  مل نش

تعلق  نودا حمددة إىل جدول األعامل  يف عىل أساس معيل  ية أن  يكون أكرث فعا ية، و ية الفكرية وا يع غري ا تموا ب نض ل سـ من لتض مللك
ية ية الفكرية وا سمى قضاU عامة يف ا تيض الرضورة حتت ا يهنا كام   Uمنبقضا مل لتبع مللك  .تق

يان وفد الربازيل مس مجم .256 يا مع  بواتفق وفد إندو يا، نيسـ ند مس مجموعة ب�ان آ ية ووفد ا سـوعة جدول أعامل ا ه لمن لت
ناسب جدا، وقال إن  ية هو أمر  ية الفكرية وا نوان ا نة حتت  ند دامئ إىل جدول أعامل ا موقال إن موضوع إضافة  منمللك ع للج لتب

ية العامة نة من ا مجلعهذا مذكور بوضوح يف والية ا  .للج

يان وفد ال .257 ب�ان بوقال وفد مرص إنه يدمع  يا مس مجموعة ا نوب أفر ية ووفد  لربازيل مس مجموعة جدول أعامل ا يقمن ج لت
ثالث من الوالية نرص ا ية ألجل أن يويف  ية الفكرية وا تعلق  ند إىل جدول األعامل  ية، ودمع أيضا إضافة  لاألفر لع من ي لتب مللك  . يق

يان وفد الربازيل مس مجموعة جد .258 لبوعرب وفد فزنويال عن دمعه  ند ّ سأS إضافة  يل حول  ية ولك ما  بول أعامل ا م قمن لت
ية ية الفكرية وا تعلق  منجديد إىل جدول األعامل  لتي  .مللك

يل حول املؤمتر،  .259 بت تفا تلفة إلشارة إىل أن وفد الربازيل ووفود أخرى  تجابت األمانة إىل املداخالت ا صوا طل h سـ
ية اخلاصة  نة أنه يف الربWمج واملزيا نوذكرت ا للج  وافقت ا3ول األعضاء 63 يف الصفحة 2011 و2010 للعامني 8لربWمج ّ

نة  ية قد أثريت من جانب الوفود يف ا3ورة األخرية  ية، وذكرت أيضا أن ا ية الفكرية وا للجعىل انعقاد مؤمتر حول ا لقض ّمن لت مللك
نة ويه  ية  للجوأن ا3ول األعضاء قررت أن ا3ورة احلا هد املزيد من اCDIP/7ل سأS، وأضافت ستش  شة حول ا ملنا ق مل

يق أي تقدم يف يث إحاألمانة أنه  تطع  ية فال شك أهنا مل  سأS يف ا3ورة احلا شة ا نا تلزمت  حتقن اإلجراءات ا سـم ل مل ق تسـ
سمرب، و�ð ومن  هر د بل  نظمي املؤمتر   Sيكون من الصعب حماو هر مايو و نا اآلن يف  تعداد للمؤمتر، وقالت إ ي� ت سـ ن شسـ ق ش
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نطل بلغ حوايل ملهذا ا تقدر األمانة حصوها عىل قرار وإرشاد واحضني، وأخربت �ج
ع أهنا خصصت  مق  ل ّ  110 000سـ
ية للمؤمتر نفرنك سورسي مكزيا  .ي

نه قال إن الواقع هو أن ا3ول  .260 تان إىل أن األمانة قد تلقت اللوم بصدر رحب حول هذا املوضوع  تفت وفد  لكوا سـ كل
نوطة ختاذ القرار وال تزال األعضاء يه األحق للوم ألهنا ب يه ا ة جدا عن اختاذه، وقال إن � سؤال رسيع يطرحه ديعمل

ته إىل جدول األعامل، مث سأل عن  توافق عىل إضا بدء يف اإلعداد � وا نة ت من الصعوبة حىت ا فوذكر أنه يف اللحظة الرا ل ل ه
بل، وسأل إن اكن  ملقإماكية انعقاد املؤمتر يف العام املايل ا سأS؟ن نا ويف ترى ا3ول األعضاء هذه ا ملهذا  ك  ممك

تأخر  .261 يد ا3ول األعضاء وأهنا لو شعرت أن الوقت  تان وأجابت أن الواحض هو أن األمر  موشكرت األمانة وفد  ب كسـ
تاج إىل عر يني، وال شك أن ا3ول األعضاء  تا ميكهنا أن تقرر إرجاءه إىل خطة العامني ا تحيف العام لعقد املؤمتر  ل سـل ضه يف ف

ثل هذا �قرتاح نظر يف  ية مرة أخرى  مالربWمج واملزيا لل  .ن

يحا من ا .262 يا تو با ضوطلب وفد إ ن نحوسـ بلغ املقدر  تخدام  بألمانة حول أوجه ا ي فرنك سورسي املوجود 000 110 مسـ
بل يصه للمؤمتر ا يمت  ملقويف  ختصس  .ك

نظمي .263 نفقات األوية  بع وأن ا بلغ تقديري  توأجابت األمانة أن ا ل ل لط ية لمل تحدثني و تغط املؤمتر يه اخلاصة حبضور ا مل
يث  هم من  ية تاك تمت  ثلهيا و يحرض بعض  بع إذا قررت ا3ول األعضاء ذ�  يف سفرمه وأتعاهبم، و حتاك يف لس تغط مم سـ لط ل

سوف  يف  يف، أما إذا انعقد خارج  يف أخرى إذا انعقد املؤمتر يف  ناك أي تاك سفر، وخبالف ذ� لن يكون  فا ن ن ل ه جل ج
هر يف تقدير يعمتد ا نوعة، وهذا ما  نفقات ا يفة وغري ذ� من ا تقدÊا ا3وS ا ظألمر عىل خدمات املؤمترات اليت  ت ل تض ملسـ ملسـ

ية فور معرفهتا األمانة لكن لك تدرج يف املزيا يل  تفا نا سـ ص  .ل

تقدم املرجو النعقاد املؤمتر يف العام املايل .264 شات أن ا نا ند إن األمر ت واحضا من ا لوقال وفد ا ق مل ته مل له ني احلايل ومزيا
يل امللف اhصص للمؤمتر  ية أن يمت تر نظمي املؤمتر يف جعاÅ Sرد أنه ورد يف املزيا ححيدث، و�ð اقرتح الوفد أنه بدال من  ن ت
يث  تحضري  يد من ا توى  يه املؤمتر، ويف نفس الوقت رأى الوفد أن مؤمترا عىل  نعقد  يث  تايل  حبإىل العام املايل ا ل سـ ي حب جل مف

نة أن تمت تحضري � ورمبا ميكن جلدول أعامل ا3ورة القادمة من ا بدأ ا ية جيب أن  تاجئ  نه  مثرة وخترج  شات  نا يه  للج  ل ي معل ن مق م مف
يه يف جدو علتوي  يث إحي يع حل األعامل، وأضاف الوفد أنه  نة  نعقد مرتني فقط يف العام فلعل ا نة  تطن دورات ا للج ت تسـللج

شة املؤمتر يف دورة أو  نا قإمتام  بدأ ا3ول األعضاء م بكرا، واقرتح أن  بدأ  تعدادات املؤمتر أن  يث ميكن ال تدورتني فقط  ت سـ محب
تعرض  ية اليت  رشوع ويقة الربWمج واملزيا يات هبذا الصدد يف  تو ندمج ا نة وأن  شة املؤمتر يف دورة نومفرب  َنا ُ سـ ن ث ص ل ت للج مق م

ية مث ميكن للوفود أن توافق عىل ا نة الربWمج واملزيا نعىل  تايلجل نعقد يف العام ا ناحج  لبلغ يف ذ� �ج
ع ولعل املؤمتر ا ي ل  . مل

ند .265 يث إلهوشكر وفد بردوس وفد ا ته  ح معربا عن تقديره ملدا خل هرت املمكن ّ يدا للموضوع وأ يحا  ظهنا أعطت تو ج ض
بدو حبمك من غري املمكن، وقال الوفد أيضا إنه يف حني أنه يوافق عىل أن انعقاد املؤمتر هذا العام هو األ يفضل إال أن مما 

يذه  توقع  يكون خارج عن نطاق الفكر العميل أن  تغهيا ا3ول األعضاء للمؤمتر  تحضري واجلودة اليت  نفالوقت املطلوب  تب ن سـ ت فلل
بل واقرتح انعقا ية العام ا نة إىل احلصول عىل متويل من مزيا سعى ا ند بأن  ية وفد ا ملقهذا العام، و�ð دمع الوفد تو ن للج ت ه د لص

 . 2012املؤمتر عام 

تحضري للمؤمتر املقرتح .266 بكرة جدا من ا با جدا آخذين املرح; ا نا يل اآلن  يا إنه جيد ما  با لوقال وفد إ مل سـ ن مسـ يف  ق
بار ندعت� يقات وفد ا هو يوافق ويدمع   �ðبل و يU للعام ا ية تأ ه، واقرتح أ تعل لفضل ف ملق  .ج

تح .267 مثرة جيب أن تدور حول للودمع وفد الربازيل فكرة توافر الوقت الاكيف  يات ا ملضري للمؤمتر، ورأي أيضا أن الفعا ل
يق  رس  يث  ها  يد  هم  نقاش و يع  بال عىل املؤمتر مبوا شات حىت ميكن اإل نا ها ا تقوم عىل أسا حتقو�ئق جدية  ل ج ف ق يتيس حب لل ض ق مل ل
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متس فعل ذ� من خرب ثل هذه الو�ئق أو أن  تقدم، و�ð اقرتح الوفد أن تعد األمانة  تلا م ّ يني، وقال أيضا إنه ل جاء خار
يد  شـهتا، وميكن للموا نا شـهتا يف املؤمتر ونوع الو�ئق اليت تريد  نا يع اليت تود  ب�ان املوا يدة أن تقرتح ا عجيدها فكرة  ق ق ض مل م ج

يع ب�ان قرتاحات املوا تقدم ا يث  ثال  يل ا هرين من اآلن عىل  يع أن تكون بعد  تقدمي مقرتحات املوا ية  ضالهنا ل ت مل س ض ل حئ ب  ش
شة نا يد  قاليت تود رؤيهتا حىت حتصل األمانة عىل أساس  للم  .ج

يل املؤمتر للعام القادم، وأشار إىل أن ما  .268 ته األمانة إنه لقطع يود دمع تأ تان إنه يف ظل ما رش جوقال وفد  ح كسـ
تحضري للمؤمتر، واقرتح أن ا3ول األعضاء  يع العمل ليوشك عىل قو� قد ذكره وفد الربازيل حول احلاجة إىل ا تسـتطلقطع 

ند  نظر يف ذ� ا تعلق هبذا األمر، وأخريا، قال الوفد إنه يرص عىل ا  ôتقدم إىل األمام ف بشأن جدول أعامل املؤمتر وأن  ل ي ت لب ّ
يه تصديق  نة القادمة ألجل ا ناء دورة ا عليف جدول األعامل أ ل للج  .ث

ها القرت .269 شكر إىل الوفود اليت أعربت عن د ند  معوتوجه وفد ا ل احه وأعرب هو بدوره عن دمع اقرتاح وفد الربازيل له
ند أن فرتة  سلمي �قرتاحات، ومما بدا لوفد ا ناء املؤمتر يف إطار موعد هنايئ  شة أ نا ب�ان إىل اقرتاح موضوعات ا ه3عوة ا ت ث ق مل لل ل

يال أكرث من  تد  تطرد أن الفرتة ميكن أن  بوS، وا هرين اليت اقرت(ا وفد الربازيل  قلا مت سـ مق شهرين طاملا أن �قرتاحات لش
ية تا نة ا بل دورة ا لتقدم  ل للج قس  . ت

تعامل  .270 يع يمت ا تلفة أو موا يس جماالت  هم جدا تأ يده ملوقف وفد الربازيل ألنه من ا لوأعرب وفد إكوادور عن تأ ض خم سي مل
شـهتا يف املؤمتر املقرتح نا قها و م  .مع

ياWت اليت ألقاها لك من  .271 يا إنه يدمع ا بوقال وفد إندو لسـ ند ني ناقش  نة جيب أن  ند ورأى أن ا بوفدي الربازيل وا ت للج له
بل يذها يف املؤمتر مع بداية العام ا ملقجدول األعامل واملوضوعات يف أقرب وقت ممكن حىت ميكن   . تنف

ئا حمددا حول  .272 شة لرمغ من أنه قال إن وفد فزنويال قال  نا تغرق يف ا ثري اðي ا يوأشار الريس إىل الوقت ا لك شئ ق مل ُسـ
ية القادمة، وفô إماك شلك واف يف املزيا هر  يل جيب أن  تفا بل وأن ا نية حدوث توافق يف اآلراء نعقاد املؤمتر العام ا ب ص ل ٍن تظ ملق

سأS وخلص  تالف يف اآلراء حول ا بعض � ند جديد يضاف إىل جدول األعامل قال الريس إنه شعر  ملتعلق قرتاح  ب ب خي ئ
شة نا قإىل احلاجة إىل املزيد من ا يةمل سة غري ر ية، مث دعا الريس الوفود إىل  تا نة ا مس اليت قد تمت يف دورة ا جل ل ل  . ئللج

شـهتا يه .273 نا ية علام قائال إن ثالثة موضوعات مت  سة �ج
عات غري الر قوأحاط الريس احلارضين يف  مس مجل ية " 1: "ئ لآ
يق و توسـمي و" 2"لتنسـا ية الفكرية وا رشوع ا لو مللك يق أبلغ مرشوع الرباءات واملK" 3"م ية ا سـ العام، وحول آ شوء لتنل نعن 

ية اتفاق متدته  ند اقرتح نصا ا تقوا �ية واتفقوا عىل ذ�، ورصح بأن وفد ا تفاوضني ا ية جدا، وأن ا بق بصورة إجيا ع ه ن ل مل لب ّ
رشوع  نقاجهرة مالوفود، وذكر أيضا أن  ناك بعض ا نة، لكن ال تزال  سة العامة  ناء ا لاألدمغة مت اع
ده أ ه للج جلل تاج ث حتط اليت 

نقاط اليت مت تدويرها واقرتح أنه يف حاS عدم وجود  توي عىل بعض ا نة إىل ورقة  باه ا يح، و�ð لفت ا لإىل تو حت للج ن تض
يث إاعرتاضات ميكن  ية، و نص بصورة هنا حاع
د ا ئ نأ الريس �ج
ع عىل ل شالك حول هذا املوضوع  ناك  ئنه مل تكن  ه م ه

رشوع الرب نص، وحول  ماع
د ا نظر يف األمر ل نة، و�ð قال إنه  با ناك مواقف  ياءات واملK العام قال الريس أن  سئ ي ت مه
توافق  نوب مل خيضع  تعاون بني ب�ان ا رشوع ا نة حول هذا األمر، وكذ� أوحض أن  شات ا نا متر  لمرة أخرى و جل ل للج مق م ستسـ

سة العامة، وأخرب الريس � ته أيضا يف ا ئيف اآلراء بعد واقرتح مرا جلل بب الزتامه جع هر  سة بعد ا به عن  سج
ع  بلظ جل بتغي
تأكد من أن لك ما  نه  يقة واملفاوضات  تقد احلوارات ا نعقد يف تريا، وقال إنه  تاد اðي  بق مع مؤمتر األو ما لك يف ي شـنك ك س لسـ سـمل

نائب املوقر، وشكر الريس بعد ذ� الوفو تحقق أيضا حنو ا هرته الوفود من تعاون وتفامه حنو الريس  ئأ ي ئ لظ ها س تفهمد عىل 
hساعدهتا ناء ا3ورةملص وتعاوهنا و نجاح أ ها ومتىن هلم ا ية بأ ثا � يف إدارة ا ل  .مكللعمل

شاورات غري  .274 ندوبون  شغل ا ي� ا ناف وشكرها عىل �تظار بصرب  سة � ملورحب الريس بعودة الوفود  مل ن ن ت بجلل ئ سـئ
شاورات ية، واقرتح إعطاء ملخصا رسيعا ملا دار يف ا ملالر يق وهو ّمس ية ا ناولت موضوع آ ية، وقال إن الوفود  سـ غري الر ل ت لتنمس
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ته  W مترارا ملا نذ فرتة وقد اختذت الوفود مواقف حمددة بصدده، ورأى أن ذ� ا ثا بل موجود  شـيس موضوعا حد قي سـ م ل
رشوعني القرتاحني مقدمني من شات قامت عىل أساس  نا نة لفعل حول املوضوع، ورصح الريس أن ا ما ق مل ئللج ند ّ له وفد ا

ية  نارص آ توصل إىل توافق آراء حول  شاور حىت يمت ا مترار ا لواÅموعة ء ويف الهناية مت �تفاق عىل احلاجة إىل ا ع ل لت سـ
ند حمدد يف جدول األعامل  نني، أحدهام هو وجود  نرصين ا بدو عالقة يف  شاورات  تلفة، وقال الريس إن ا يق ا با ث ع ت مل h ئسـ لتن

يةللتقرير معل ا"بعنوان  يذ جدول أعامل ا مننة حول  لتج ثاين هو " تنف بو األخرى "لوا ئات الو يما يه  تعلقةهي  اليت من شأهنا ملا
يغ حول املوضوع تعامل مع هذين "لتبلا ية لغرض ا ئة غري ر متر يف  شات  نا شاورات أن ا ل، و�ð مت �تفاق يف ا مس ب ق مل يمل ستسـ

بدو اآلن أنه  تح ما  نرصين حتديدا وحىت ال يعاد  يا شت الورقة اليت فلع W شئ لآلراء، وأخرب الريس أيضا أن الوفودW قتوافق ئ
يع الوفود قد قرأهتا عن قرب موحضا أهنا  ية الفكرية وجهرة األدمغة، ومتىن أن تكون  رشوع ا ناء �ج
ع حول  مجدارت أ مللكث م

شاورات ناء ا رشوع، وقال إنه أ ها يف ا نقاط اليت مت تعد توي إال عىل ا ملال  ث ل ملحت ناك اتفاق بصفة عامة حول املوافقة يل ه اكن 
بارات،  تجت عن بعض ا هم اليت  يح بعض نقاط سوء ا رشوع العالقة املوجودة يف الورقة ألهنم أرادوا تو نارص ا لععىل  ن ض لفع مل
رشوع عىل أساس الورقة اليت مت حتضريها،  شلك واف وأن الوفود وافقت عىل ا بار  ملوأضاف أن الوضع قد أخذ يف � ب عت ِ ُ
نه  ثريا و تغري  رشوع الرباءات واملK العام وأخرب �ج
ع أن القرار مل  شات دارت أيضا حول  نا لكوقال الريس إن ا كئ ي ق ممل

نخرطة يف هذا املوضوع باكمل طاقهتا  تلفة حول املوضوع، وقال إن الوفود  ناء عىل الورقات ا متر  شة  نا متقد أن ا h ب ق مل ستسـيع
ته سا نا ناء عىل ما مت  شـلكن  قب تحدة بأنه م يق واحد من وفد الوالUت ا ية خلصت إىل  شاورة غري الر ملبقا رأى أن ا تعل مس مل

رشوع و نص عىل أساس رشطني، أحدهام هو إسقاط مكون وضع املعايري من ا تعديالت عىل ا ملميكن إدخال بعض ا ّ ل أو /ل
ثاين ثرية، وا يدية ويه نقطة وجدت اعرتاضات من وفود  لبداية مشول املعرفة ا ك  هو وجود توافق يف اآلراء ميكن أن يكون لتقل

تعلق   ôبار ف تحدة يف � يقات وفد الوالUت ا رشوع اليت ميكن فهيا أخذ  تعامل مع املرح; األوىل من ا ينقطة بداية  ت مل تعل علل مل
ية هذا الهنج ية ويه مكون وضع املعايري، وقد دمع �حتاد األورويب وعدد من الوفود األفر ثا يقملرح; ا ن  لكن الوالUت ل

شاور مطلوب  بدو أن املزيد من ا  �ðبادرة جديدة، و يث أهنا ترى أهنا  شاورات حو�  تحدة تود عقد املزيد من ا تا ي مل لمل م ح
ثرية وحصل عىل  شات  نا نوب قال الريس إنه خضع  تعاون بني ب�ان ا رشوع ا تعلق   ôية، وف تا نة ا كيف دورة ا ق مل جل ل ي ل ل ئللج مب

يقات  ثري من ا لتعلا ية مل لك شاورات غري الر ية يف ا يود الز ية، لكن ا شاورات غري الر ناء ا شات سابقة أ نا مسيف  مل ن مس مل ث مق لق م
ثري من  ب; ألنه قد وردت ا نة ا ناء دورات ا شات حو� أ نا متر ا ثري، و�ð اقرتح الريس أن  يق ا لكسمح  ملق ئ لك للجتحق ث ق مل تسـت ب

شات حول و نا يقات، وأفاد الريس أيضا أنه متت  قا متعل ئ نة ل ية وتذكر ا ية الفكرية وا تعلق  ند جدول األعامل ا للجيقة  من مل ب ّث لت مللك
شأن ويه حتديدا الويقة  ثتحضري ويقة هبذا ا ل ث ئ، وأخرب الريس أن أعضاء �حتاد األورويب أشاروا إىل .CDIP/6/12 Revب

ناء ا3ور ته أ نا هم هو  ند جدول األعامل لكن  شات  نا تعدادمه ملد  ثعدم ا شـ ب ق قسـ م يل ية تفضم نة، واÅموعات اإل مية القادمة  قلللج
يقات أيضا  هرتبتعلاألخرى قد أدلت  نة القادمة، ولفت احل ظو شات حول هذا املوضوع يف دورة ا نا تكامل ا للجاجة إىل ا ق مل سـ

ثري من الوفود ذكرت أن هذا يف الواقع هو اجلز توصل إىل اتفاق ألن ا يدا عن ا يس  نظر إىل أن �ج
ع  لكالريس ا ل لئ بع ء ل
ية، واقرتح أن  شاورات غري الر ته يف ا نا نة، وذكر الريس أن هذا اكن عرضا عاما حول ما متت  مساألخري من والية ا مل شـ قللج م ئ
نا قال  ته، و يل مدا نوب ألن وفد مرص طلب احلديث حو� ويمت  تعاون بني ب�ان ا رشوع ا هيعود �ج
ع إىل  خل سج ل جل تل م

ية حول شاورات غري الر مسالريس إن ا مل سمح لوفد مرص حلديث حو�ئ ُ هذا املوضوع توقفت حىت   .ي

ية، ورصح  .275 ية الفكرية وا تعلق مبلخص الريس للوضع اخلاص مبؤمتر ا يح  تو منوقال وفد الربازيل إن 3يه سؤال  ي ض لتلل مللك ئ
يع  تقرتح موا شأن إعطاء املزيد من الوقت للوفود  سة العامة  هم أن مثة اتفاق قد مت يف ا للمبأنه  ض ل ب جلل شة حىت دورة ف قنا

ند جدول األعامل اðي  يح هو  تاج إىل تو بقي واðي  يد ا يه واألمر الو توصل إ نة القادمة، وقال إن �تفاق مت ا با ض حي ت ل ل ملللج ح
ية ية الفكرية وا شة مؤمتر ا نا منشمل  ق لتي مللك م  .س

يات �ج
ع غري  .276 يس إال حملة رسيعة عن فعا لوأشار الريس إىل أن امللخص اðي قدمه  ل الرمسي، وقال إنه مل يكن ئ
ند جدول األعامل هذا نه ذكر أن وفد فرسا أشار حتديدا إىل  بيعطي تقريرا حول اآلراء املطروحة  ن  .لك

نظر يف الويقة  ثا  )تمتة (CDIP/6/7ل
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نوب قد مت عرضه لفعل يف الويقة  .277 تعاون بني ب�ان ا رشوع ا ثذكر وفد مرص أن  جل ل  يف أواخر نومفرب CDIP/6م
نافذ يف وأنه حظي 2010 عام بول أكرث الوفود وأن القرار ا ل  شاور وفد مرص مع ا3ول األعضاء CDIP/6بق بت اكن يقيض 

متد  نة وهذا هو حتديدا ما فعU الوفد، وقال الوفد إنه اقرتح أن  سابعة  رشوع أمام ا3ورة ا تعواألمانة حىت يعرض ا للج ل مل
ناء  رشوع يف هذه األ ية ا ب�ان األفر ثمجموعة ا ملل ساعدة األمانة، ورصح الوفد يق تعديالت  تايل مت ذ� مع إجراء بعض ا مبو ل ل

بت  يفة Êمة  يق و ية وأيضا تضمن  يات جدول أعامل ا يات من تو بع تو يذ  رشوع قام عىل أساس  طِلبأن ا ظ من ص ص ُسـ حتق لتنف ت مل
شأ تحدة ويه أن تقوم مبجموعة أعامل  تخصصة من واكالت األمم ا  Sبو بصفهتا واك بمن الو مل نوب وأن مي تعاون بني ب�ان ا جلن ا ل

توى  رشوع قد عرض وا يه قال الوفد إن ا يق ذ�، و تأكد من  سؤوال عن هذا األمر  تصا يكون  سقا  حتعني  ملحتق علم لل م خم ن ّ
ية  نارص ر تلزم ذ� ثالثة  يذ، وا ية ا نارص اليت عرضت بدقة ورمبا بوضوح �م حول جزء اسرتا سـعىل عدد من ا ع سـ يج يلع ئت تنفل

يب حبضور ا3ول األعضاء ا" 1": يه حتديدا حنظمي �ج
عات وقد أشري إىل الرت ختصيص موقع عىل " 2"ملتقدمة، وت
يهنا، واإل تعاون  نوب ودمع ا ياجات إماكية الربط بني ب�ان ا ياWت مطابقة � شمل قاعدة  بنرتنت وأن  ل جل ن ت ب مشول " 3"حت

يقوم بدور م بو واðي  تص يف أمانة الو سق ا سـيني ا ي h ن تحدة األخرى ملتع يق مع واكالت األمم ا رشوع إضافة إىل ا ملدير ا لتنسـ مل
نة يف دورهتا  بري � من ا رشوع وحصل عىل دمع  نوب، وقال الوفد إنه عرض هذا ا تعاون بني ب�ان ا تعلق   ôللجف ك جل ل ملي

ي سائل Êمة ويه �زدوا نظر إىل أن وفود اÅموعة ء أ�رت ثالث  نه لفت ا ية، و جاحلا ملك ل رشوع ل يث رأت أن ا ملة  ح
نوب أمر  تعاون بني ب�ان ا تعلق دعاء أن ا  ôتفرد ف نظمة، وا تلفة من معل ا شطة تمت لفعل يف جماالت  جليكرر أ ل ي ل مل خم ن

سائل  تلكفة، ورأى الوفد أنه قد أجاب عن هذه ا سأS ا شاركة لك ا3ول األعضاء يف أعام�، وأخريا  شمل  ملنغلق وال  ل م م ي م
تفاضة سوا سأS سـ ها، وقال حول  ية اليت ال جسل  سات غري الر ناء ا ية أو أ تا مء اكن ذ� يف اللكامت � مس جلل ث لت ح ف

بو األخرى إال أنه مل حيصل  شطة الو رشوع املقرتح مع أ ية إنه طلب معلومات حول موضع �زدواج حتديدا يف ا ي�زدوا ن مل ج
يف يكون ا يا قال الوفد إنه طلب معرفة  لعىل إجابة، و� ك يعي يف العمل ن بو ا تفردا إذا اكن سلوك الو نغلقا أو  بشاط  ي لطن م م

ية احملددة، وأوحض أنه ذكر أيضا أن املؤمتر ذاته  ناطق ا شاركون من تK ا ية ال حيرضها إال ا نشمل اج
عات أقا مل مل مي ملعي ل
تلكفة قال الوفد إنه عمل  يف، وفô خيص ا نعقد يف  يع ا3ول األعضاء وأنه  لتحرضه  ن س مج جسـ رشوع واليت تقل ي ملأن تلكفة ا

ية اليت مت اع
دها  رشوعات جدول أعامل ا يصه  توسط ما يمت  يون فرنك سورسي يه يف الواقع أقل من  منعن  ختص لتمل مل مي
رس املوقف  بديل  رشوع ورأى أيضا أن ا ية يف امليض قدما  بة  ناك ر يس  لكحىت اآلن، و�ð رأى الوفد أنه  لمل حق غ يقه ل

رشح لالج
ع ما هو العالق هو اللجوء  شار القانوين  يطلب حضور ا نظمة، و�ð قال إنه  نظام ا3اخيل  يإىل ا لس ت سـ للم ملل
سادس والقاعدة  نظمة وأشار حتديدا إىل الفصل ا نظام ا3اخيل  لا للم تعلقة به25ل تصويت والقواعد ا مل حول ا  .ل

شار القانوين .278 يطلب حضور ا توأعلن الريس أن �ج
ع  ملسسـ  .ئ

شاورات غري وقال وفد ف .279 ناء ا ند أ نظر فô ذكره وفد ا ملزنويال إنه طلب اللكمة 3مع ما قا� وفد مرص وإلعادة ا ث ه لل
نة هبدف امليض قدما بصدد ما مت  توصل إىل اتفاق وبعدها دخلت ا3ول األعضاء إىل دورة ا ية، ورأى الوفد أنه مت ا للجالر ل مس

نظر إىل أن احلديث عاد نه لفت ا يه،  ل�تفاق  هذا لكعل تطاS �ج
ع، وقال إنه  بب يف ا يك يف �تفاق مما  ل إىل ا س سـشك ت لت
رشح الالزم يقدم لالج
ع ا شار القانوين  سائل عىل ا با Êام وطلب عرض هذه ا ترب طلب وفد مرص  بب ا لا س لل ت مل طل ملع  .س

ند اðي حيظى حرتامه  .280 يحاول إيضاح األمور حول ما قا� وفد ا يا إنه  با هوقال وفد إ سـ ن همه، وأفاد الوفد أنه لسـ تفو
ية املؤمتر،  تلكفة ومزيا تعلق   ôياء، أوال ف نود اليت يراها Êمة جدا وأشار إىل ثالثة أ نلرمغ من ذ� يود حتديد عدد من ا ب ي شـ لب

تعلق ندما  ياء أخرى أنه  هم كام حيدث مع أ يرصح الوفد بأنه وفقا ملا  ع شـ ثال مبوقع اإليف يل ا مل األمر عىل  ثري ذ� ينرتنت فال بس
شالك،  يس مصدرا  تأكد أن هذا أيضا  هو  بق  يص ا رشوع وفق ا سق  يني  تعلق  ندما  شالك، و للمأية  سـ تخص ن تع ي ع لم م ف مل ل للمب م
سان وفد  به كام جاء عىل  تلفة اليت ترغب يف احلضور رأى الوفد من وا تعلق األمر ملؤمتر ودعوات ل�ول ا ندما  لولكن  h ي جع

ي شاورات غري الر ناء ا مسآخر أ مل نعقد يف ث ية أن يقرتح أن يكون املؤمتر مؤمترا أويا عاما  نعقد يف 2012ل يا  ي وآخر أقا  2013لمي
تؤدي إىل املؤمترات األخرى اليت مت اقرتا(ا، وقال الوفد إن ما اقرتحه هو أن �ج
ع  تاجئ من املؤمترين  تخلص ا لمث أن  ن لسـ ت

نظر إىل األم يتاج أن  يحي تعداد ث إحور عىل أساس برWمج العامني  ية عامني، و�ð فالوفد عىل ا بو مزيا ية الو سـن مزيا ن ي ن
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سان وفد مرص أن  تعلق حلضور أفاد الوفد أنه اقرتح كام جاء عىل   ôميي، وف ـي مبؤمتر إ لبل مؤمترا � طابع عام مث أن  ي قلي نهت ليق
ت  ôيع احلضور، وف يدا جيب أن  يكون  تربت أن املؤمتر  يلك الوفود اليت ا تط سـ تسـع ناك مف ميي قال الوفد إن  هعلق ملؤمتر األقا ل

ية وحدها يه اليت جيب أن حترض واآلخر رأى أن احلضور جيب أن  تعارضني حىت اآلن أحدهام رأى أن ا3ول ا ملعنموقفني  م
ية ملؤمتر األ يع ا3ول ا يا مقرتحا أن  يع اختاذ موقفا و  Uع لع
يع ورأى الوفد أن �ج نتاح  تط سط تط للجم ملعي سـ تسـ ميي ِي لقا

شاركة يف  ناك وفود  تكون  ية ألنه  هذا حل وسط وفرصة ذ متة حلضور، ووفقا للوفد   Sيه ا3عوة إىل أي دو متو ه سـ هب ف Êج
يجب جتاوز ذ�،  ية،  متة بقضاU ا تقدمة ا شامل ا يه ا3عوات ويس جمرد وجود دول ا يع تو ميي  فاملؤمتر األقا ل منج مل ل لتتط ه ملل تسـ

يف أكد ا تاك تعلق   ôلوف ل يعة ي تùر أو  تلكفة حتديدا وإمنا العائد عىل � يس ا بل أن األمه  ية ما قا� من  بلوفد عىل أ ل طمه س ل ق
يص  متويل مث  تùر، و�ð اقرتح أن تكون اخلطوة األوىل يه حتديد مصدر ا تج عن � تج امللموس اðي  ختصا ي لن س ن سـ مل

تاجئ تكون ا يف  ناألموال للمؤمترين األولني مث نرى  سـ  .لك

يا أنه Êمت جدا برؤية نوع من أنواع وقال  .281 با ية إنه أراد أن يؤكد بقدر ما فعل وفد إ تحدة األمر نوفد الوالUت ا سـ يكمل
يل، وقال إنه أعرب عدة مرات ويف عدد من �ج
عات غري  تفا تعلق أكرث  شالك  تفت إىل أن ا رشوع وا تقدم يف ا صا ل ت مل ل ملل

يري يقرت(ا  ياء  شأن أ ية عن قلقه  تغالر سـ شـ ب سري إىل كمس رشوع من ا نه لن حياول بأي حال من األحوال أن يوقف ا لات و مل لك
سق،  تعلق بذ� ا شطة  يذ أ نوب و تعاون بني ب�ان ا رشوع ا سق  يني  بو  ناألمام أو أن يقرتح أنه ال جيب للو ت ن جل ل ن تع ملي ت مل نفم

ها احلايل قائال إنه لن يطلب أي تعديال يذ بو ية ا تفت الوفد إىل اسرتا ضعوا لتنف يج من ) وإىل ) ب 3.2ت عىل اجلزء من تل
نوب،  تعاون بني ب�ان ا تصب يف صاحل ا يدة  ها خطوات  بوS وذكر أن  نقاط  جلالويقة، وقال إنه جيد لك هذه ا ل سـ ل جث يع مجمق

يريات اليت اقرت(ا الوفد وردت يف اجلزء  تني كام جاء أيضا يف حديث وفد ) أ 3.2لتغلكن ا نقطوقال إنه يود احلديث يف 
يا با نإ نظر إىل حضور �ج
عات، ومن رأي الوفد أن لك �ج
عاتسـ يدة  ي;  لل كو بو يف  مفسـ يواملؤمترات اليت ترعاها الو

شمل لك ا3ول  نوب جيب أن  تعاون بني ب�ان ا رشوع ا تإطار  جل ل يا هبذا يف عضاء األم با بو، وأشار إىل مداخ; وفد إ نالو سـ ي
ته يف �سـ
ع إىل املز شموية غبالصدد معربا عن ر ية ا ية إجناح ذ� �قرتاح، وأكد الوفد عىل إميانه بأ نه حول  ليد  ل مه يف كم

ثري من الوفود األخرى ومع األمانة وخلص  شاور مع ا سق قال الوفد إنه  يني  تعلق   ôيع بصفة عامة، وف ُوإرشاك ا َ ت ن تع ي لكمجل م ب
يةإىل أن األمانة مبا يف ذ�  يق جدول أعامل ا منبة  سـ لتشع بحتن نوب ل علهيا ا تعاون بني ب�ان ا سق ا يني  جلث يف إماكية  ل ن تع من

سق من املوظفني  با عىل األمانة حىت يأيت ا بحث يف هذا املطلب  بو، وأوحض أنه ال يظن أن ا نمن داخل موظفي الو صع ل ملي
تطرد الوفد أن  ند، وا هر الوفد مرونة يف ذ� ا سوف  نقاملوجودين، وإذا قررت األمانة عدم إماكية ذ�  سـ ب ف لن ثة يظ ثا لته ا ل ط

ية،  شموS يف املزيا شطة املوجودة ا شطة املؤمتر عىل هامش األ نعقد أ نتعلق ملؤمترات ذاهتا وقد اكن اقرتاحه األول أن  مل ن ن ت ت
سامح حبدوث  ية الريع القادم وا ية الفكرية وا سموح ملؤمتر ا يك حول فكرة مد الوقت ا لوذكر الوفد اقرتاح وفد ا ب من مل لتسـ مللك ملك

نفصل نوبممؤمتر  تعاون بني ب�ان ا جل عىل هامش مؤمتر ا ية الفكرية  ل بل مؤمتر ا نعقد  تصقا به واðي ميكن أن  مللكأو  ق ي مل
هام، ومرة أخرى  نظمي املؤمترين خلف  بب  سجام  يد من توفري املال و� يق قدر  نظر إىل  ية، ولفت ا بعضوا س ج تحتق ن ل بمن لت

نوب عىل هذه املو تعاون بني ب�ان ا جلسريكز مؤمتر ا ية ل يع حتديدا، وقال الوفد أيضا إنه يرى انعقاد مؤمتر عىل هامش ا مجلعا ض
يا 2012العامة يف  با يدا �سـ
ع إىل وفد إ يكون   �ðلفعل، وتلفا  يا قد اقرتح أمرا  با يدا لكن وفد إ ن أمرا  سـ سـ خم ن مفسـ ج

يدان يف موقفهيام عن  تقد أهنام  بعحول إماكية إجناح تK الفكرة، لكن الوفد ا بع ع بول األجزاء ن تعداده  لقهام وأعرب عن ا سـض
ناول ثالث نقاط فقط يه ما " و"إىل " ب"من  نه قال إنه يريد  ترب اجلزء األكرب مهنا، و تلاكمل من الويقة املقرتحة مما  يع لكث

يعة ثرية رأهيا عهنا وأخريا حول ا يني وحول مشوية �ج
ع اليت أبدت وفود  رشح األمانة حول ا بتعلق  ك ل تع لطي ل ية ب لفعل ا
ها  .نفسللمؤمترات 

نوب، ويف ا عاماوذكرت األمانة أن مثة اتفاق .282 تعاون بني ب�ان ا رشوع ا شأن احلاجة إىل  جل حىت اآلن اكن موجودا  ل مب
 Sسأ تعلق  بأ هبا األمانة  ية اليت  تاج إىل حتديد إال أن الصعوت األسا رشوع قد ال تزال  يل ولغة ا مبحني أن تفا ت ت سـ حت نص ت مل

مترين وميكهنا املوظفني ا تعامل مع ا تلفني طاملا أهنم خمصصون  سني أو ثالثة  يع العمل بر لملقرتحة لألمانة وإذا اكنت  لل خم ي ئتط تسـ
تعاون  ية حول ا شاركة يف �ج
عات األقا تعلق   ôتالفات جذرية ف يح ذ�، والحظت األمانة كذ� وجود ا لتو مي مل ي لض خ
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سأS املؤمتر نوب وأيضا حول  مبني دول ا سه جل تفامه وانعقادهنف  ناك نوعا من ا ل عىل هامش اج
ع آخر أو ال، وذكرت أن  ه
نوب عىل هامش  تعاون بني دول ا نعقد مؤمتر ا يث  ية العامة  نام فرصة اج
ع ا ية إىل ا جلحول حاجة ا3ول ا ل ي حب مجلع ت غن ملع

ناك اتفاق عام يف  بدو أنه  يوم واحد، ولرمغ من أنه   Uب هذ� �ج
ع أو  ي ب شأن لكن األمانة ال تزال تؤكد عىل ق لهذا ا
ية نوية يف تK �ج
عات األقا شاركة ا3ول األعضاء غري ا  Sسأ تعامل مع  مياحلاجة إىل ا ب جل م م  .لل

تحدة،  .283 يه وفد الوالUت ا توافق مع ما ذهب إ ته وأنه ال يريد إال إبداء ا يكون موجزا يف  ملوقال وفد فرسا إنه  ل ل لكم سـ ن
تع  ôء يوذكر أنه فناءة وقال إن عددا من وفود اÅموعة  ية اكن قد مسع العديد من �قرتاحات ا شاورات غري الر بلق  مس لمل

تح �ج
عات  رشوع وإىل  تعديالت مشلت �قرتاح الفرنيس اðي دعا إىل إضافة تعاون ثاليث إىل ا فقدمت اقرتاحات  مل ل
نا تفت الوفد إىل اقرتاح  يع للحضور، وا ّأمام ا ب ل سري يف �جتاه مجل يء جدا من وفد الربازيل مسح بإماكية الظن أن �ج
ع  ن

تطرد الوفد أنه ال يذكر  ناء بدون إدراج لك �قرتاحات األخرى اليت تقدم هبا اآلخرون، وا بادل ا يث ا يح من  سـا ب ت ّلصح ل ل ح
يعي تعديالت، وقال إنه من ا بعض ا نة بدون أن خيضع  متدته ا رشوع سابق ا بأي  ل ل لطللج ع ية م ب�ان األفر رشوع مجموعة ا يق  ل مل

بدأ قال الوفد  شكك يف ا يذه، ولرمغ من أن ال أحد  تعديالت عىل أسلوب  يث إدخال ا نفس األمر من  ملأن خيضع  ي ل نفل تح
شاور موجز بني اÅموعة ء عىل ضوء ما جاء  نح اسرتاحة ملدة مخس دقائق إلجراء  تإنه يود أن يطلب من الريس إماكية  من ئ

 .خ; وفد مرصيف مدا

شلك  .284 سؤال  تقدمي ا سمح للوفد  شار القانوين يود أن  بوأشار الريس إىل أنه يف ضوء طلب وفد مرص حلضور ا ل ب ي ملست ئ
يق �ج
ع ملدة مخس دقائق بل أن يليب طلب وفد فرسا املوقر  شار القانوين  تعلرمسي  ن بت ّ ق  .للمس

يح هو أنه يف حاS تقدم وفد  .285 تو به  ضوقال وفد مرص إن  لل شمول يف الويقة طل ثالقرتاح ا  هل عىل CDIP/7/6مل
نظام ا3اخيل هل ميكن  سادس من ا لذ� الوفد أن يقرتح إجراء تصويت للموافقة عىل الويقة؟ ويف ضوء الفصل ا ل ث

س ياغة �قرتاح  تصويت ويف تمت  ية ا تلزمه  ية وما  ية إجراء ا نة عىل  نفشار القانوين أن يطلع ا ص ك ل معل سـ لعمل للج تت كيف ُس ه؟ للم
هو يود  بار أن اللكمة ال تزال معه  تطرد أنه  شار القانوين، وا هدف من سؤا�  فوأوحض وفد مرص أن هذا هو ا تل سـ عت للمس

يا قال وفد مرص إنه أدرك أن  با تعلق بوفد إ  ôية، أوال ف تحدة األمر يا والوالUت ا با ناإلشارة إىل مداخالت وفدي إ سـ ي مل ن يكسـ
يا جدا وأ يا اكن إجيا با بوفد إ ن شاورة قد سـ ته يف ا نا بدو أن ما متت  ية ومما  شاورة غري ر ملضاف أن الوفدين عقدا  شـ ي مس قم م

تفت وفد مرص إىل أنه قد أشار  ية ا تحدة األمر تعلق بوفد الوالUت ا  ôيا، وف با شلك واف يف مداخ; وفد إ لانعكس  مل ي ن سـ يكب
شاورات ناء ا يه أ يال مما مت �سـ
ع إ سائل حمددة أكرث  ملإىل  ث ل تفص رس وفد مرص من هذين الوفدين م ية، مث ا سـتف غري الر مس

ية يث يمت اع
ده يف ا3ورة احلا رشوع عىل أساس توافقي  لإذا اكW يرUن طريقا للميض قدما يف ا حب  .مل

يح أن الوفد أراد معرفة  .286 سؤال عىل و¾ه ا هم ا سؤال وفد مرص أنه إذا اكن  تجابة  شار القانوين ا لصحورصح ا ل ل سـ فت ملس
تغرب مىت ميكن  شار القانوين إنه  بل اإلجابة قال ا بو، و نظام ا3اخيل للو سـللوفود أن تطلب إجراء تصويت يف ظل ا ت ي مل ملس ق
يث إمن وصو بو حل �ج
ع إىل هذه املرح;  ثل هذه القرارات يف الو بة الختاذ القرارات هو أن  ين ما حيدث عادة  مسـ لن

تقدمي أكد ا توافق اآلراء، وبعد هذا ا ملستمت  ل تطرد ب تصويت احملدد، وا سـشار القانوين أنه من حق الوفود أن تدعو إىل ا ل ت
يد وفد  تأ به  تصويت جيب أن حيظى  ندما يدعو وفد إىل ا بو كام تعمل الوفود  نظام ا3اخيل للو يموحضا أنه يف ظل ا ب طل ل ع ي ل

تصويت، وإذا حصل الطلب عىل دمع ما ال يقل  ية ا بل امليض فعال يف  لآخر عىل األقل  معل سري ق يعن وفد واحد فعادة ما 
بل نداء  نا للوفود أن تطلب  ناك حتديد أو وضوح بعد نداء األسامء فال يزال  نداء األسامء، وإذا مل يكن  ق�ج
ع بعدها  ممك ه ب

ية  يطة، وإذا مل يرضمعلاألسامء  نداء لبسـرفع األيدي ا تصويت حتديدا  ب هذا الريس أو الوفود ميكن للوفد أن يطلب ا ل ئ
تقدم دوS تلو األخرى، لكن ذ� األسام ها مث ا يار ا تخدام الرتيب األجبدي بداية بدوS يكون قد مت ا لء وهذا يعين  ت مسسـ خت

تصويت يجة ا متد عىل  بع  ل ن تلط  .سـيع
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رشوع وأنه تواصل مع وفود أخرى بأسلوب  .287 يعة ا يا بأنه قد طرح اقرتاحا هيمت هبدف و نوب أفر ملورصح وفد  طب يق ج
ية، وقال إن تK الوفود أ�رت عددا منملغري رمسي وعىل ا نة الر سة ا بل  نايئ  مستوى ا للج جل ث قسـ تطاع ل سـ القضاU اليت ا

رشوع ضيحالوفد تو شاركة يف ا تح ا ية يف  ية األسا يق تقدم حول ا تطع  يوم أن الوفود مل  ملها وأنه من املؤسف ا مل سـ لقض سـ فل حتق ت
ت ية  يعة احلال ا3ول ا لأمام اآلخرين وذكر أنه  ن ملعب ية، و�ð وافق الوفد عىل بط نا نوب يه ا3ول ا معاون بني دول ا ل جل

نوية اليت مت  يث مت �عرتاف بأن املؤمترات ا  Sهو ها  سائل ميكن  ية ا هر ألن  سأS قامسة  بار هذه ا سـا مل مل لت حع س حل بق بللظ
ب بار  نة بعني � يقات املقدمة يف ا تح أمام اآلخرين مع أخذ ا طاقرتا(ا ميكن أن  ت للج عتعل ل يا إنه تف نوب أفر يقعا، وقال وفد  ج

ية،  يث ال يوجد اتفاق حول ا بب الوصول إىل تK املرح;  ية  ب�ان األفر بة أمل مجموعة ا يد عىل  تأ لقضيود ا ل ي ك حل س بيق خ
نة،  نة  ثا توصل إىل اتفاق يف ا3ورة ا توصل إىل اتفاق وساءل إن اكن من املمكن عىل اإلطالق ا رس عن موعد ا للجوا ل ل ت مل سـتف

ية أمام اآلخرين أو ال، وعالوة عىل ذ� قال الوفد وسأل ال تح �ج
عات األقا يوم عىل  نا �تفاق ا ميوفد أيضا إذا اكن  لل ف ممك
شملإنه قد طرح سؤ� عىل تK الوفود اليت أكدت عىل نقطة  نه مل حيصل تهل  نظمة  بو عضوية ا لك لك اج
عات الو مل ي

ته  ـى الوفد  لكمعىل إجابة عىل هذا، وأ يع أم ال، وأن هن تح �ج
ع أمام ا  Sسأ يدة يه  شلكة الو مجلإلشارة إىل أن ا م فمل ح
ها يف ا3ورة القادمة يف ميكن  شلكة اآلن فال يعمل الوفد  حلهذا هو موضع الصعوبة، وإذا مل ميكن حل هذه ا ك  .مل

ت .288 ئ; اليت أ�رها لك من وفد الوالUت ا يا إنه يود العودة إىل األ با ملوقال وفد إ سـ ن ية ووفد مرص، وبصفة سـ يكحدة األمر
بل  سه رأى الوفد أنه ما من شك أنه  يا  با ية ومداخالت وفد إ تحدة األمر تعلق مبداخالت وفد الوالUت ا  ôيقعامة ف نفيك ن سـ مل ي

يهنا أو فكرة أنه مت عرض برWمج عىل أساس ما  يع  يات حول موا يحات أو خصو سعي إىل تو بعاحلوار، وإن فكرة ا ض ص ض ل
نوب دعام اكمال ومل قيل ال يعين تعاون بني ب�ان ا يا يدعامن برWمج ا با تحدة وإ جل أنه يعارض أي يشء، فوفدا الوالUت ا ل ن سـ مل

يه قال الوفد اآليت ئ; احملددة املطروحة  عليقوال أبدا أهنام ضده، إهنام يدعامنه وطاملا اكW يدعامنه، وفô تعلق أل فô خيص : سـ
يا  با ساعدة قال وفد إ نا سـ ناك توافقا عاما حول مل بدو أن  ية،  تلكم عن �ج
عات األقا برية، وأوحض أنه  شلكة  هإن ا ي مي ي ك فمل ل

ية، واآلن �قرتاح املقدم و�ج
ع اðي مت مع وفد مرص يقول مبوقف  لمياملؤمتر لكن ال يوجد توافق حول �ج
عات األقا
شاركة يف � ية فقط  يث تمت دعوة ا3ول ا للموسطي  ن شامل اليت هتمت ملعحب لج
ع لكن مع إماكية دعوة دول أخرى من ا ن

تدUت أخرى، وهذا وفقا للوفد هو اقرتاح  تصويت كام حدث يف  شاركة فعاS وبدون حق ا يوفا بدون  شاركة بصفهتا  ن ل م ض ممل
نظمي مؤمتر واحد أ يع الوفد قو� هو أن يمت  تعلق بعدد املؤمترات ما   ôتملموس مت طرحه، وف تط سايس وأربعة مؤمترات يسـي

توح  نظمي مؤمتر عاملي  يا هو  با نطلق مايل، وما يقرتحه وفد إ نطلق عام ويس من  نظر إىل األمر من  ية، وهذا  مفأقا م ل تم ن سـ ل لمي
يع ا3ول األعضاء يف  ميي يف 2012مجأمام  ناك دول أخرى 2013ل مث مؤمتر أقا ه، واآلن إذا مت املوافقة عىل هذين وإذا اكنت 

ش ميي األول قد يصل إىل ملتود ا تطرد الوفد شارحا أن املؤمتر األقا نام هذه الفرصة، وا ميكهنا ا ميي  لاركة يف املؤمتر األقا ف سـل غت
ميي، وقال الوفد إنه  ته عىل مؤمتر عاملي أويل وآخر أقا يغة املؤمترات وهذا اقرتح الوفد موا لتاجئ تعدل من مهنج أو حىت  فق ل ص ّن

رشوع هب ية قد اقرتح أنه يف حاS ملميكن أن يوافق عىل ا تحدة األمر تفت أيضا إىل أن وفد الوالUت ا تعديالت، وا يكذه ا مل ل ل
يار عىل أساس  يكون مطلو هو � سق الرضوري مفا  يام بدور ا يع ا بو  تعدم وجود أي خشص بداخل الو سـ ن تط خي مل لق يسـ

نصب  شخص، وأضاف الوفد أنه ال يعارض هذا ا ثل هذا ا ملالقواعد املوجودة  ل تلفة عىل مل تدUت  خمنه يؤكد كام فعل يف  من لك
سؤال املطروح من  تعاقد مع املوظفني يف هذه احلاS اخلاصة ويف لك احلاالت، وأخريا فô خيص ا تادة  لأن تراعى القواعد ا لل ملع َ ُ

يهنام إال أن  ية  شاورة غري الر يا أن وفد مرص شعر أن هذا مل يقال يف ا با بوفد مرص فقد أدرك وفد إ مس مل ن يا قال إنه سـ با نوفد إ سـ
بل شلك اكف من  قيؤكد عىل أنه قد أوحض هذا   .ب

نه  .289 نني أو حىت ثالثة،  يا أو ا تكر مؤمترا أقا تحىل إلبداع وأن  بل ميكن للوفود أن  لكوذكر الريس أنه كام قال من  ب ق ثئ مي ت لت
شاركة ظلت موجودة فإن األمر لن حيل،  ية حول ا شالك األسا تطرد أنه طاملا أن ا ملا سـ مل نوع من سـ لوقال إنه يود رؤية ذ� ا

سة  تفاعل مل حيدث حىت يف ا ثل هذا ا تا إىل أن  ية وأن ذ� مل حيدث لألسف  سات غري الر ناء ا تفاعل أ جللا ل مس جلل ث مل ملتف
يع  يث  ية  سات غري الر سري أسلوب ا ساعد عىل  تطالعامة، وأضاف أنه يرحب مبقرتح  حب مس جلل ي تسـي توصل إىل حلول ت لالوفود ا

يث إ ثل املؤمترات األخرى، ولفت نحوسط  بو  يع ا3ول أعضاء الو تح املؤمتر أمام  يه  تفق  مه يوجد لفعل حل وسط  بف يم مج عل
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ية أو مل  ية وقال إنه سواء انعقدت �ج
عات األقا شاركة يف �ج
عات األقا سأS ا شلكة تقع يف  نظر إىل أن ا ميا مي مل م مل لل ل
شار تح ا سؤال مطروحا حول  يظل ا ملنعقد  ل فت نة فقط، وأضاف الريس أنه ال ف تصارها عىل دول  ئكة أمام لك ا3ول أو ا معيق

متني وساءل من من شأنه أن  ندوبني اآلخرين ا يه ا3عوة  سأS تو بول  بحث يف  يحاول ا ِيعرف إذا اكن �ج
ع  َ ت للم م ل ملهسـ ج ق
شام تعاون بني ا نوب هو ممكل  تعاون بني ب�ان ا ليوجه ا3عوة، وأكد عىل أن ا لل جل ّل تحاS أن ّ نوب وأشار إىل ا سـل وا جل

شت يف العديد من  نقطة نو نوب، وأوحض أن هذه ا شامل وا تعاون بني ا نوب ماكن ا تعاون بني ب�ان ا قبدل ا ل جل ل ل جل ل تس ي
Sسأ يع الوفود أن تقود الطريق إىل حل ممكن يف ا تحدة ومتىن أن  ملواكالت األمم ا تط  .تسـمل

290. Uيا والوال با نوشكر وفد فزنويال وفدي إ شار سـ ية عىل املرونة اليت أبدUها وشكر كذ� ا تحدة األمر تت ا ملسمل يك
تصويت ألن �ج
ع جعز  بع طرأت فكرة ا تصويت، وحول هذا املوضوع قال الوفد إنه  سأS ا يح  لالقانوين عىل تو لط ل م ض

Sمترار دمعه لوفد مرص وأعلن أنه يف حا تصويت فعىل سـعن الوصول إىل توافق يف اآلراء، وأكد الوفد عىل ا يار طريق ا ل ا خت
يذ ذ� نظام ا3اخيل يف  بع ا نف�ج
ع أن  تت ل  .ي

يا حول املوضوع  .291 با يا إىل اقرتاح الريس حول اإلبداع وقال إنه لفعل حتدث مع وفد إ نوب أفر تجاب وفد  نوا سـ ئسـ يق ج
ته يف رؤية س تفت إىل عدم ر نه ا ية،  ب�ان األفر شات مجموعة ا نا بمث أ�ره يف  ل ل غق لك يق يث إللجابقة حتدث يف ام نه من حنة 

بحث  ثاال هو اج
عات إدارة ا نظمة وذكر الوفد  يهنم يف ا ترص حضورها عىل أعضاء  ناك لفعل اج
عات  لاملعلوم أن  مل بع مه يق
س شأن الرباءات، وقال إنه حيرتم ذ� ألن بعض ا3ول  تعاون  تابعة ملعاهدة ا يا3ويل ا ب ل  يف تK اÅموعة من أعضاء تلل

ترب سابقة ألن ا3  Sسأ توى ا3ويل، و�ð أكد الوفد أن ا بحث والفحص عىل ا سؤوS عن ا ها ماكتب  تعول اليت  مل سـ ل سـم مل ل
هم  يفيف حاS اجتاه �ج
ع يف ذ� الطريق سرتغب ا3ول األخرى يف تعممي ذ� �جتاه يف لك اÅاالت، وأخريا قال إنه 

بب سأن بعض ا3ول ال تريد ذ�، وهذا ا ية جيب أن تظل لل بات عىل موقفه بأن مجموعات العمل األقا مي قال الوفد إنه يود ا لث ل
 .مغلقة

يارات  .292 يا قد تقدما  با تحدة وإ ناءة جدا وأن وفدي الوالUت ا متع إىل حوارات  تحدة إنه ا توقال وفد اململكة ا ن سـ مل ب خمل سـ
يا  نوب أفر نظر فهيا، وقد سأل وفد  يقيدة ميكن ا ج تونعن إماكيةلمف ، CDIP/8 صل إىل اتفاق حول هذا األمر يف اج
عل ا

ت بار شعوره أملورأى وفد اململكة ا نا  عتحدة أن ذ�  هام، و�ð اقرتح الوفد أنه يفضل ممك يدين عن  سا  ّن املوقفني  بعضل بع ي
يث ا رشوع القمي جدا واðي يدمعه الوفد من  شات حول هذا ا نا مترار يف ا يع �ج
ع � ملأن  ق مل حتط مل سـ  .بدأيسـ

يعطي اللكمة � أوال .293 ية  تحدة األمر سؤال اðي و¾ه لوفد الوالUت ا سـوقال وفد مرص إنه يف ضوء ا مل فل  .يك

تعلق بإماكية امليض قدما حنو توافق يف اآلراء .294 سؤال  تقد أن ا ية إنه  تحدة األمر نوقال وفد الوالUت ا ي ل يع  وكرر  أم اليكمل
سأS ح بل  مأنه ال يزال يرى من الصعوبة أن  يني يق  Sسأ برية يف  هر مرونة  نه قال أيضا إنه قد أ تعرصية �ج
عات،  م ك ظ لك

يقة فإنه ال يعرف إن اكن ميكن  بة �، ويف ا ئا من اللغز  سأS احلرصية ال تزال  يق واملؤمترات لكن  حلق¾ة  سـي ش م نسـ لن للت
بو ية ترعاها الو يعي لفعا شار القانوين إن اكن من ا سأل ا يلالج
ع أن  ل ب ت لطي يدة هبذه الطريقة، وسأل الوفد ملس مق أن تكون 

بعد مهنا دول أعضاء هبذا األسلوب حتديدا ألن هذه يف  بو  ية ترعاها الو نظام ا3اخيل لفعا ناك سابقة مضن ا ستإن اكنت  ي ل ل ُه ت
ية اليت تعطل �ج
ع شلكة الر سـالواقع يه ا  .ئيمل

بقا فاملوضوع لكه يرتكز عىل ا .295 مسـوقال الريس إنه كام أشار  تعلق ملؤمتر ئ  ôية، وف ييعة احلرصية لالج
عات األقا مي لب لط
ياغة سؤال  يد   Uشار القانوين حارض اآلن فلع ي� ا توحا، وأضاف أنه  يكون اج
عا  صقال إنه من الواحض جدا إنه  يع ت ملسسـ ب مف

رشوع تصورت انعقاد اج
ع شات حول ا نا يه، فذكر أن ا يو¾ه إ تحدة  ملوفد الوالUت ا ق مل ل ل نوب مل ية بني ب�ان ا جلات األقا لمي
شاركة ا3ول األعضاء يف  بو حتمك  تحدة حول وجود قواعد يف الو ناك أيضا سؤ� مطروحا من وفد الوالUت ا موأن  ي مل ه
رس  ية أو حىت مجموعات العمل بصفة عامة، وا ية أو أقا تعلق مبجموعات إ  ôشموية ف سـتف�ج
عات احلرصية أو ا مي مي ي ل لل قل

بوئالريس إذ بق عىل لك جلان الو ثل هذه القواعد  يا اكنت  تنط  .م
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همه عىل  .296 سؤال إذا اكن قد  شة املوضوع، وذكر أن ا نا شار القانوين عىل حضوره يف اجلزء األخري من  تذر ا فوا لم ق ت ملسع
بعد مهنا دول أعضاء  بو حتدد أنه من املمكن انعقاد اج
عات  رس عن وجود قواعد يف الو يح  مو¾ه ا ستت ي ُلصح عينة، يسـتف

نص عىل إماكية عقد اج
عات  يس عىل عمل بأي يشء  هذه وأنه  ترصة يه ال، وأكد عىل عدم وجود قاعدة  نواإلجابة ا ي hل ك
نص عىل إماكية عقد اج
عات  يس عىل عمل بأي قاعدة  شار القانوين كذ� أنه  يهنا، ورصح ا نبعد دوال أعضاء  ت ت بع لس ملست ت

ن يه معيحبضور أو بعدم حضور دول أعضاء  شموية بقدر اإلماكن وأنه من الصعب  هدف العام هو ا تطرد أن ا علة، وا ل ل لسـ
شاط  رشوع املعين أو ا يل عن ا شة أن يقول ما ميكن أو ال ميكن معU، خاصة وأنه ال يعمل أي  نا نوهو وافد إىل ا تفص ق لمل مل

ته  تطا شار القانوين ندمه عىل عدم ا ياق، وأبدى ا عاحملدد املقرتح يف هذا ا سـ ت ملسسـ ساعدة هبذا الصددل ثري من ا ملتقدمي ا  .لك

شار القانوين أجابت عىل  .297 برية، وقال إن مداخ; ا ساعدة  شار القانوين وقال إنه لفعل قدم  توشكر الريس ا ك م ست ّ ملس مل ئ
شأن الرباءات يف اج
عات الفريق العامل تعاون  شاركة األعضاء غري املدرجني يف معاهدة ا يا حول  نوب أفر بسؤال وفد  ل م يق  ج
شاركة أي طرف، ورأى الريس أنه  نص عىل إماكية أو عدم إماكية  ئاملعين هبا، وت من الواحض جدا أنه ما من قاعدة  م ن ن ت

بع فعىل الوفود فعل ذ�، وقال يث إتتإذا اكن للقاعدة أن  بو واحضة جدا، ح إنه حان الوقت الختاذ قرار  ين ممارسة وقواعد الو
ثل م ياW وهذا  تلفان أ ميوهام  تفرقة بني حخي شار القانوين حول حماوS ا لعض; لكن الريس ال يريد طرح سؤال عىل ا ملست ئ

يل إىل األمام ألن  سؤال، مث قال إنه يود من املداخالت أن تركز عىل ا سباملامرسة والقاعدة ألنه قد ال جيد إجابة عىل هذا ا لل
Sسأ ها يف هذه ا ي;  تغرق ا مل�ج
ع ميكن أن  لل لكسـ  .ي

يا وأعلن وفد .298 با ية من وفدي إ يقات إجيا متع إىل  رشوع وأنه ا ن مرص أن هدفه األول هو امليض قدما  سـ ب تعل سـ مل
نظرية اليت  بعض األمور ا شة بدال من �ه
م  نا متت مبحور ا ية مبعىن أهنا ا ية، وقد اكنت إجيا تحدة األمر لوالوالUت ا ب ق مل ب همل يك


 لن توصل �ج
ع إىل أي ماكن سواء يف ا3ورة احلÊ ثال اكن يل ا يا عىل  با ية، وذكر الوفد أن وفد إ تا ية أو ا ملا س ن سـ ل ل بل
ية، وقال إن هذين الوفدين قاال  نعقدة واآلن تلكم أيضا عن عدد �ج
عات األقا ميشلك حمدد ملدعوين وبعدد املؤمترات ا مل لب

بو سق من موظفي الو سق ولكهنام يفضالن أن يأيت ا بالن فكرة ا يإهنام  ن ملن مل يدا يق ي املوجودين، وأيد وفد مرص هذا املوقف تأ
يا حول امليض قدما من خالل  با سان وفد إ تطاعة هذا األمر أنه يدمع ما جاء عىل  نه اقرتح يف حاS عدم ا ناكمال،  سـ ل سـ لك

يا  با سائل اليت ميكن أن حتل يف نصف ساعة إذا رأى وفد إ سق، وأضاف أن هذه يه ا يني ا بة  نا يات ا ناآل سـ مل ن تع سـ مل ملل ل
سائل يف نصف ساعة أو يف أي مدة معقوS من الوقت، وبعدها ميكن لالج
ع  يد أن حنل هذه ا ملووفود أخرى أنه من ا ملف
شوشة وغري واحضة وال تصب يف  ية إىل األمام ولكن بدون إدخال أمور نظرية  ّأن يعود إىل حماوS الوصول إىل طريقة توا م فق

تطرد أنه ما من ضامن أن سأS يف ا3ورة القادمة، وهبذا سـقلب املوضوع، وا تعامل مع ا ند ا تصل إىل حل  مل الوفود  ل ع سـ
 .الصدد رصح وفد مرص أن وفد اجلزائر � اقرتاح من شأنه أن حيصل عىل دمع وفد مرص

تلفت متاما،  .299 بحت يف الغرفة ألف أهنا ا شة يف الغرفة ء وأنه رأى اآلن وقد أ نا تابع ا خوقال وفد اجلزائر إنه اكن  ص ق مل ي
يا ومرص عىل و با تحدة وإ متع إىل آراء وفود الوالUت ا يق املراد بعد أن ا نأعلن الوفد أن �ج
ع أوشك عىل  سـ مل سـ حتق

توايل، وقا يث إلا بري  حل إنه ال يرى الفارق ا يصا لعدد املؤمترات لك يحدث  سق، وإن اكن  ناك اتفاق حول ا تقلن  سـ ن مله
نظور وفد ا شلكة واحدة من  ميظل �ج
ع �  م ية، وعرب الوفد عن اكمل اتفاقه فسـ ية واألقا ّجلزائر ويه �ج
عات اإل مي لمي قل

تامة  ته ا بعاد أي دول أعضاء مهنا، وأكد عىل موا نظم أي اج
عات مت ا بو مل  شار القانوين حول نقطة أن الو لمع ا س ت ي فقت ت ملس
بعادا ألي أعضاء، ولكن هد ا تهبذا الصدد وذكر أن �ج
عات العادية ال  سش ثل ت ية  يعة �ج
ع إ ندما تكون  م  مي ب قلع ط

يكون ل�ول األقل منوا،  ندما يكون ل�ول األقل منوا،  يا، و يكون �ج
ع ألفر ثال،  يل ا يا عىل  فاج
عات أفر يق ف ب عيق مل س
بعاد دول أعضا يمت ا يف  ندما يكون للمجموعة ء، يكون للمجموعة ء، وهكذا، و�ð قال الوفد إنه ال يرى  تو سس ك ء ع

سري العمل يف  يف  هم اه
م اÅموعة ء مبعرفة  نه  يأخرى، و سك تفي بب اقرتح وفد �ج
عاتلك ية املقرتحة، وهذا ا س األقا لل لمي
ياWت واليت ميكن حىت لألعضاء املدعوين أن  ية وإلقاء ا تا تكون من � سم املؤمتر إىل جزءين، األول  باجلزائر أن  ت ي لنق حي ف ّ

ياWهت ها، ورأى الوفد أن بحيرضوها ويلقوا  يع اليت  شة املوا نا نوب  ترص عىل ب�ان ا ثاين اðي قد  هتمم، مث اجلزء ا ضيق ق مل جل ل
رشوع Êم جدا، وقال  نوب  تعاون بني ب�ان ا رشوع ا ترب  بة �  تمت قائال إنه  بول، وا ماقرتاحه ميكن أن جيد ا جلم ل يع لنسـ خ لق
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تقد أن ب�ان اÅموعة ء يعلمون أنه حىت يف  نوب إىل األمام يعإنه  تعاون بني ب�ان ا سأS ا جلتدUت أخرى يمت ا3فع  ل مب من
ية الفكرية، و�ð رأى الوفد أنه من  ية ا بعض والعمل عىل  ها ا ب�ان  ساعدة تK ا ية  نظر يف  ي;  مللككو بعض قضيف ل ل م لل لسـ ك

يه ية وأن يمت �تفاق  ته الهنا رشوع احلايل يف  يع أن يصاغ ا علمصلحة ا ئ يغ صمجل  .مل

بل من أجل حفص تK وقال .300 يق �ج
ع كام طلب من  ساطة اإلشارة إىل أنه يطلب  ق وفد فرسا إنه أراد  تعل ب بن
تحدث مع أعضاء اÅموعة ء بإجياز ملدة مخس دقائق تقربا نة وحىت  ي�قرتاحات املطروحة أمام ا ي  .للج

نه ق .301 يل املؤقت  يع دامئا أن يوافق عىل طلب ا لكواتفق الريس أنه  تعطئ لتط شريا إىل يسـ نام الزمخ  مال إنه اكن حياول ا غت
بدو  ناك فكرة  يق �ج
ع، ومع ذ� قال الريس إن  يه وفد فرسا  ياق اðي طلب  تأن األحداث قد طغت عىل ا ه تعل ن ئسـ ف ل

يق �ج
ع ملدة مخس دقائق بل أن يقرر  ناوها أيضا  ئة يود أن يمت  W تعليدة ت قشـ ل  .مف

يا إن 3يه سؤال مو .302 سات نوقال وفد أملا توصل عن طريقه إىل ا رس عىل األساس اðي مت ا حلجز لألمانة وا ل سـتف
ية  سات املا توسعة البد عىل ا تفت الوفد إىل أنه يف حاS ا شاركة، وا يعهتا وكذ� ا ية اخلاصة بعدد �ج
عات و لاملا حل ل ل مل ب طل

تكون أكرب شاركة  شلك جذري، و�ð أراد الوفد معرفة إذا اكنت ا تغري  سـأن  مل ب ساتت يه ا تقوم  حل واألساس اðي  عل  .سـ

رشوع  .303 يريات تدخل عىل ا بار عىل إثر أي  ية يف � يات عىل املزيا تدا تؤخذ ا تجاب الريس أنه فعال  ملوا تغ ت ن ع ل سـ عسـ ئ
يا نخفض، وقال إن األمانة سـهتمت هبذه األمور اه
ما وا يري سواء اكنت سرتتفع أو  ية وفقا  فاحلايل حىت يمت تعديل املزيا ت تغ ، للن
يس  ية و�ð فاألمر  سـمي ا3اخيل للمزيا بة  يا  با با ال يلىب من وفد إ ناك  نظر إىل أنه طاملا اكن  لولفت ا ن تق سـ ن سـ مطل ه للل لن ّ ُ

تقد الريس أن األمانة ال تزال تعمل عىل هذا األمر بات وا نا يا هذا يف عدة  با رشوع، وكرر وفد إ ئمقصورا عىل هذا ا عم سـ ن سـ  .مل

يا أنه أرا .304 با نورصح وفد إ سـ سق وقال إن لك ما أراد قو� هو ّ يح أمرين، أوال ذكر أن �ج
ع حتدث عن ا ند تو ملض
تعلق 3عوات وأشار إىل أن  ثاين  بو، واألمر ا يارها وفقا لقواعد الو ياره أو ا سق فالبد أن يمت ا يأن أU اكن ذ� ا ل ي ت ت خن خ مل

ميي سأS دعوة ا3ول األعضاء إىل �ج
ع اإل يس جمرد  قلاألمر  م ب�ان املاحنة جيب أن ل يوف من ا تحدثوا لكن ا ل حىت  لض ي
شاركة مهنم يف �ج
عات  تعلقا بطلب ا يس  يقولوا ما يريدون، وقال الوفد إن األمر  يوم األول  مليعطوا الفرصة يف ا ل مل ل

يعا، لكن عىل األق متع وشاهد، مجفأغلب الظن أهنم لن حيرضوا  هم قد حيرض  يل  ليسـ ائال إن اقرتاحه وأوحض الوفد موقفه قبعض
شاهدهتا يات و يع احلضور لغرض �سـ
ع إىل الفعا ب�ان املدعوة لكن عىل األقل  ميد عن طلب اللكمة  ل تط لل  .تسـبع

سق، وقال إنه هذه  .305 يفة ا يقوم بو شخص اðي  يني ا يا حول  با نرص اðي أ�ره وفد إ نوناول الريس ا ظ سـ ل تع ن سـ لع ملت ئ
ها إذ تكون خارجة عن  شة برصاحة  نا حملا سـ ق متدة مع مل ية  تفت إىل وجود مزيا نقطة، وا معا اكن لالج
ع أن يركز عىل هذه ا ن ل ل

رشية، واقرتح أن  يص املوارد ا تاج إىل إعادة  يني وإذا اكنت  يث ا تفعU من  لبعمل أن األمانة تعمل حتديدا ما  سـ ختصل تح تع حسـ
يا عىل إ�رة ا با يذ وشكر وفد إ ملهذا األمر ميكن إيداعه مع األمانة  ن سـ شات من للتنف نا تدU آخر  ناك  قسأS، وقال إن  للم ن مه

يا اكنت � مداخ; Êمة حول  با ناس، وذكر الريس أيضا أن وفد إ يني أو نقل ا تعلق األمر  ندما  نوع  نهذا ا سـ ل تع ي ع ئل ل
ية كجزء مهنا،  بقا، فلك املطلوب اكن ا3خول يف ا يفا يف ما اقرتحه الوفد  شاركة، وقال إنه رأى تغريا  لعملا سـ ممل لكن اآلن طف

ساحة  ها، وقال الريس إنه حياول الوصول إىل ا ية  ناء ا بني دامئني أ شاركني أن يكونوا مرا ملبدا كأن الوفد يريد  لعمل ث ئللم لك ق
ناول ذ� يف ضوء اج
عات أخرى ألن �ج
ع مل يكن  تايل اكن حياول  يقة اليت ميكن أن جند فهيا توافقا اآلراء، و تا ل لض

شاء يشء جد ناك نحياول إ يف،  تلفة يف أحناء  تدUت ا تحدة حىت يف ا هودة يف األمم ا هيد، وأضاف إن هذه ممارسة  ن h ن فمل ج مل مع
شاركة  بابوي  شارك ب�ه ز يث ال  ية  بو للربWمج واملزيا نة الو ثاال هو اج
ع  نة تكون حمدودة وأعطى  ماج
عات  ت ن ي جل مي ح م مع

ناك أ ناك هفعاS وإمنا حترض بصفة مراقب فقط، وقال إن  ها عضوية خاصة، وكذ�  بو  هيضا اج
عات للجان أخرى يف الو لي
سمح  تطرفة وأن  ية وال تطالب مبطالب  يه طلب من الوفود أن تظل وا شارك فهيا لك األعضاء، و تاج
عات ال  قع عل مت

يادية أن ترشدمه تطرد الريس أنه طاملا رأى أن احلمكة ميكن  عتللمامرسات � ئدامئا إىل الطريق، وا ناس وحث سـ لأن ترشد ا
بعة يف أماكن أخرى أن ترشدمه،  سمح الوفود للحمكة وللمامرسات ا تعىل ذ� يف هذه الواقعة حتديدا، وقال إنه جيب أن  ملت
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شعره ميكن لالج
ع اآلن أن يصل إىل تفامه مع اقرتاح وفد  ناء اðي  يا أنه بوجود ذ� املزاج ا ـى اللكمة  توأ ب يسن ّ ل ممت هن
سحرياجلزائر، ودعا وف  .لد فزنويال إىل تقدمي ذ� احلل ا

شاركة يف �ج
عات يف  .306 بة بعض الوفود يف ا هم ر نه أراد  يع تقدمي حل حسري و ملوقال وفد فزنويال إنه ال  غ فتط لك يسـ
تK ا3راسة فلعل  شمويل  تاحة، ومع ذ� يف ضوء الهنج ا ها وسائل أخرى جتعل لك املعلومات  بو  لحني أن الو ل مي مجموعة ل

ية والاكرييب واÅموعة ءأمرياك ئلهتا يف �ج
ع احلايل، وذكر الوفد أنه تين الال تعامل مع لك أ يع ا بو  سـ وآخرين يف الو ل تط تسـي
يع عىل عمل اكمل مبا قد  سأS أن يمت عالية حىت يظل ا تعامل مع ا ثري من املال، وعىل ا ميكن توفري ا مجلمن خالل ذ�  ن مل ل لك سـ

 .قيل

ية نوأفاد وفد فرسا أنه ا .307 ساء إجيا ناء وذكر أن احلاS هذا ا يعون تقدمي اقرتاح  بمتع مع أعضاء اÅموعة ء حىت  مل ب ّتط يسـ ج
ية رشوع , بجدا وأن اÅموعة ء تود إهناء �ج
ع هناية إجيا تعديالت عىل ا بب أكد الوفد أنه يود اقرتاح بعض ا ملو�ð ا لل س

سمح  يع وأن  بول ا لواليت يأمل أن حتوذ عىل  ت مجل بقا ق رشوع بقوة، وهذا من خالل ما جاء  مسـب�ان اÅموعة ء أن تدمع ا مل
ميي وتود اÅموعة ء أن  بعه اج
ع أقا ية وأن  بل �ج
عات األقا نعقد مؤمتر واحد فقط  يا من أن  با سان وفد إ لعىل  ت يق مي ي ن سـ لل

باعا للمامر يع للك من هذين �ج
عني ا توحة أمام ا شاركة  تتكون ا مجل بو، وأضاف الوفد أنه يود أيضا مفمل هودة يف الو يسة ا ملع
يع، واقرتح �طالع عىل الصفحة  تح �ج
ع أمام ا تعلق  شأن تعديل نيص  مجلتقدمي اقرتاح حمدد  ي ) أ( الفقرة 3.2 اجلزء 6بفب

بل األخرية من الفقرة  بارة  قيث تقول ا ية ودوي: "الصغرية) أ(لعح ية إ نظامت حكو شاركون من  لا مي قلمل م يةم نا مة يف ا3ول ا ، "ل
تأكد أن مثة  با وقال إنه  نا نه اقرتح الرجوع إلهيا جمددا إن اكن هذا  ياغة احملددة فورا  تذر الوفد عىل عدم طرح ا موا م سـلك لص ع

نصب  بو واقرتح أن  سق يف أمانة الو يني  تعلق  تطرق إلهيا  ية اليت أراد ا ثا نقطة ا نص، وا تعديل ا نة  مياغة  يممك ن تع ت ل ن ل ل ل ل مص ب
سق تأسس يف إطار معل املوارد اململنا رشية، وقال إن ذ� يؤكد ي جيب أن  نظمة أو مواردها ا ية ا لبوجودة لفعل يف مزيا مل ن

سق عىل  يس ا تصور إماكية تأ ية حول إجياد املرونة للطلب من األمانة أن  تحدة األمر نعىل مداخ; وفد الوالUت ا ن ت ململ س يك
تحضري مسـتحأساس املوارد املوجودة وإذا اكن ذ�  يس 3يه الوقت  تلفة، وأكد الوفد أنه  ساعي  سعى  ميكن أن  ليال  خم م لت ف

بحث  ية ا تطرق إلهيام حىت يقود  تان أراد ا تان ا ياغة احملددة القرتا(ا أمام �ج
ع حول ذ�، لكن هاتني هام ا لا معل ل لل نقط للص
نوUت مرتفعة  .مبععن حل 

متع إىل عرض وفد  .308 سـوذكر الريس أن �ج
ع قد ا بدأ ئ يث ا رشوع لكن من  يعمل عىل لغة ا ملفرسا، وأن الوفد  سـ حن مل
يصه يف يه لفعل وميكن  يقرتحه الوفد متت اإلشارة إ تلخمفا  ل توحة: "سـ ية  شاركة يف �ج
عات األقا مفتكون ا مي مل ، وقال "لسـ

يقرت(ا وفد فرسا، وأعرب عن إماكية تقدمي مداخالت  نالريس إن 3يه فكرة عن اللغة اليت  ن سـ موجزة من الوفود مث أعطى ئ
 .اللكمة لوفد اجلزائر

يد بعض الوفود، اح اðي تقدم به سابقا واðي حظيوحتدث وفد اجلزائر عن حرصية �ج
ع املقرتح بعد �قرت .309 تأ ي  ب
سه واقرتح أ يابة عن  تعلق القرتاح اðي تقدم به   ôهر بعض املرونة عىل األقل ف نفوقال إن الوفد ميكن أن  ن ي تح ُيظ فنه ميكن 

شامل  نوب عىل عضوية اكم; يف حني حترض ب�ان ا يث حتصل ب�ان ا تلفة  لجمال احلضور يف �ج
ع ولكن بصفات  جل حب خم
با  نا  Sسأ شاركة، وبدا هذا احلل  توUت ا يزي بني  شات ولكن مع ا نا تابعة ا ها فرصة  سـىن  سـبصفة مراقب و للم مل سـ مت ق مل مت م مل ل ت

بة لالقرتاح امل يعطي لنسـللوفد، و ية  ته لفر يا يدت  سـقدم من وفد فرسا مس اÅموعة ء ذكر وفد اجلزائر أنه إذا أ سـ غ ص ع نن
رشية املوجودة: "معىن أكرث حصة اكآليت تطاع من داخل إطار معل املوارد ا سق بقدر ا بيني  لم سـمل ن ، وأضاف الوفد أن "تع

ية هدف تحدة األمر يكاقرتاح الوالUت ا يع لفعل شغل ذ� أوال إىل حتديد إذا اكن مل رشية املوجودة  سـتطت املوارد ا تل ب
ته برتديد الفكرة املقرتحة من وفد فرسا  ـى وفد اجلزائر  يني من اخلارج، وأ ميكن ا نصب وإذا مل يكن هذا هو الوضع  نا لكم تع هنمل ل ف

بارة آليتلكن  بدأ تK ا يU أن  لعمع  ت رشية ا "تفض تطاع من داخل إطار معل املوارد ا لببقدر ا  ".ملوجودةسـمل
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يا جدا  .310 ها القصري، وقال إن ما مسعه اكن إجيا 
ته اÅموعة ء يف اج هد اðي بذ بوأعرب وفد مرص عن تقديره  عل للج
بل إعالن أي يشء، و�ð قال الوفد إنه  ية حول ذ� �قرتاح  ب�ان األفر شاور مع مجموعة ا تاج إىل ا بع  قوأنه  يق ل ت حي للط

يا  نوب أفر يقسريجئ إىل وفد  شاور بني أعضاء اÅموعة، وأفاد وفد ج ية لطلب بضع دقائق  ب�ان األفر تسق مجموعة ا ل للن يقم
يا و�حتاد الرويس وأن تK الرؤية  با يا وإ نوب أفر شة بني وفود مرص و نا ته جاءت عىل أساس ا نمرص أن رؤ سـ ق مل يقي ج

يح يشء واحد قال الوفد إنه يفضل أن  ضيع دفع املوضوع إىل األمام، وتو ل ميي عىل املؤمتر ألن تسـتط لتقدم �ج
ع األقا ي
توى، و�ð رأى  يعي ا سؤولني ر توى ا ثاين يمت عىل  يني يف حني أن ا ية بني ا يو ياة ا توى ا سـاألول يمت عىل  مل سـ ل ن ل حل ملسـ م ه فم ملم

نه قال مرة أخرى  يايس،  توى ا ييل مث ترتقي إىل ا توى ا بداية عىل ا بة أن تكون ا لكأهنا فكرة صا سـ سـ شغ سـ ل لئ مل ت إن األمر لمل
ية ب�ان األفر يا ورمبا يمت عقد اج
ع بني أعضاء مجموعة ا نوب أفر يقيد وفد  يق لج بارمه أحصاب ذ� �قرتاحب ، مث أكد عت 

 .الوفد عىل تقديره ملوقف اÅموعة ء

بل إهناء الرتمجة الفورية ألي من  .311 يع أن  هرت لكن ال  يد ملرونة اليت  يقوقال وفد فزنويال إنه  تطظ اللغات يسـسع
تاح حبمكة أكرب وأال  تغالل الوقت ا يع ا بوع اكمل وأشار إىل أن الوفود  تاح � أ ست، وأضاف أن �ج
ع  ملا سـ تط سـ تسـل م
يع أن  تاحة بطريقة أكفأ وأنه ال  تغالل املوارد ا نه فعال ا هوة، وقال الوفد إن �ج
ع اكن  تطتأخذ اسرتاحات ا مل يسـسـ ميك لق

يدا عن ترمجة ا تحرك  بعبل ا ل ست يق ساوية و بدأ أن اللغات  هذا عىل أساس  تامة  ته ا ست، وأكد عىل معار يللغات ا ت ل ض لل م م ل
ساو من غريها تها أكرث   . بعض

شجعة جدا وأنه يود  .312 شري إىل أن مداخ; وفد اجلزائر جاءت  تحدة أنه أراد فقط أن  موأعلن وفد الوالUت ا ي مل
شجعة �سـ
ع إىل املزيد من وفود أخرى يف القاعة حول رأهيا يال الفكرة، لكن الوفد وجدها طريقة صاحلة جدا و م  ح

 .للميض قدما

متر بدون الرتمجة الفورية إىل لك  .313 سان وفد فزنويال وأكد أن �ج
ع ال ميكن أن  يا ما جاء عىل  با يسـودمع وفد إ ل ن سـ
يه ية ومض صوته إ تحدة األمر يا، أشار إىل اقرتاح الوالUت ا تحدة، و� للغات األمم ا مل ن  يف أن اقرتاح وفد اجلزائر اقرتاح يكمل

 .إجيايب جدا

تني لالتفاق عىل  .314 يق �ج
ع د يق وقت �ج
ع إال أنه يطلب  همه  يا إنه رمغ  نوب أفر يقوقال وفد  تف يق قج تعل لض
ية، وبعد �سرت ب�ان األفر تفويض من مجموعة ا يق�قرتاح إما من وفد اجلزائر وإما من واÅموعة ء ألنه ال حيظى  ل احة أبلغ ب

 jشة اقرتا نا تفكري يف  شاهبة ا ية وأنه قد انضمت إلهيم ب�ان أخرى  ب�ان األفر يا ج
ع مجموعة ا نوب أفر قوفد  ل ت مل يق يق مج
تت إىل أن اقرتاح اÅموعة ء يقيض بإقامة مؤمتر واحد  ية ا ب�ان األفر تفوفد اجلزائر ووفد فرسا، وقال الوفد إن مجموعة ا ليق ل ن

تفق مع إقامة مؤمتر واحد كام جاء يف �قرتاح إال أهنا تود اإلبقاء عىل اج
عني واج
ع أقا تميي واحد وميكن للمجموعة أن  ل
شاركة ب�ان  شأن وموافقهتا عىل  شاركة وأعلن مرونة اÅموعة هبذا ا سأS ا تت كذ� إىل  يني، وقال إن اÅموعة ا مأقا ل مل م لتفمي ل

يا أنه يدمع األت اÅموعة ء يف لك من �ج
عا نوب أفر سق أفاد وفد  تعلق   ôية واملؤمتر بصفة مراقب، وف يققا ج ن ي ملمي ل
ية  ب�ان األفر ثالث اليت أرادت مجموعة ا نقاط ا تعديل عىل اقرتاح وفد فرسا، واكنت هذه يه ا يقياغة وفد اجلزائر  ل ل ل ن لل ص

يا نوب أفر سب قول وفد  شأهنا،  ها  يقعرض رد  ج حبفعل  .ب

هم إذا اكن سـوأشار وفد إ .315 يا اآلن، وأراد أن  نوب أفر يح ملا قا� وفد  همه ا تأكد فقط من  يا إىل أنه أراد ا يفبا يق ج لصحف ل ن
ية، مث سأل  بني يف لك من املؤمتر و�ج
عات األقا نوب مكرا ست من ب�ان ا بوال حلضور ا3ول األعضاء اليت  ميناك  جل ي له ق لق

نا جع شامل ميكهنا ممكإن اكن هذا فعال هو القرار وإذا اكن  رس إن اكنت ا3ول األعضاء من ا يال، وا لU أكرث دقة و سـتفتفص
ية لميحضور املؤمتر فقط بصفة مراقب ويس �ج
عات األقا  . ل

ية عىل اقرتا(ا، وأعلن أن �ج
ع  .316 ب�ان األفر شكر إىل مجموعة ا سق اÅموعة ء  ته  يقوتوجه وفد فرسا  لبصف ل ن من
بح قربا جدا من �تف يأ يع من بني أيدهيم، وأبلغ �ج
ع أن اÅص لتضاق ومتىن أال ترتك الوفود هذه الفرصة  وعة ء أيضا مّ
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تعلق برتيب �ج
عات ألهنا اكنت   ôهر املرونة ف يع أيضا أن  ناء �سرتاحة وقال إن اÅموعة  متعت رسيعا أ تا يتظ تط تسـث ج
رش ند مؤلفي ا سابق أن الرتيب املفضل  ملرصحت يف ا ع ية أوال مث املؤمتر، وقال وفد فرسا تل نوع هو انعقاد �ج
عات األقا لمي

نا أن  بU جزيا فقط، واملقصود  بل ذ� الرتيب، مث فô خيص اقرتاح وفد اجلزائر ميكن للمجموعة ء أن  هإنه ميكن أن  ئ تق ت يق
ها عىل �ج
عات األ تقرتح عىل اÅموعة ء ميكن  تطبيقصفة املراقب اليت  بة للمؤمتر اðقاسـ سـية لكن  لنمي بل ل نعقد  قي  سي

توحة أمام لك ا3ول األعضاء بصفة العضوية اكم;، واآلن يف ضوء أن مجموعة  يه  شاركة  تكون ا بارشة  ية العامة  مفا ف ف ملم مجلع
هِم وفد فرسا أن بعد ذ� ميكن أن تأيت مراحل أخرى، ورأ رشوع مرح; أوية  ية ترى هذا ا ب�ان األفر نا ل َل ف ى الوفد أنه مليق

ميي واح نعقد اج
ع أقا يث  بول حمدودية هذه املراحل  لميكن يف الوقت احلايل  ي حب تقدمة بصفة ق ب�ان ا ملد حترضه ا مراقب ل
بل اللغة اليت اقرت(ا  يع �ج
ع أن  سق  هم الوفد أنه فô خيص ا يع، وأخريا،  شاركة  يه ا تد  يقومؤمتر واحد  ف تطف ن للجم مل يسـمت مل

 . ىن أن تكون واحضةوفد اجلزائر ومت

سه  .317 شاركة يف املؤمتر  سأS ا يا وفرسا خاصة يف  با هم وفدي إ يكرر  ية إنه  تحدة األمر نفوقال وفد الوالUت ا مل م ن ن سـ سـ فمل يك
شاركة لك ا3ول األعضاء وال يرى أن ذ� يعين إعطاء   Sسأ ية العامة، وقد Wقش الوفد  نعقد عىل هامش ا ماðي  م مجلع يس

ب�ان  تلفة  للصفة  تقدمة عىل جمرد صفة املراقب يف �ج
عات خم ب�ان ا سأS حصول ا تقدمة، يف حني أنه اتفق يف  ملا ل م مل
ية  . لمياألقا

نذ األمس  .318 ية مرنة  ب�ان األفر ي; اكنت مجموعة ا يق �ج
ع لفرتة  بل  يا أنه حىت من  نوب أفر موذكر وفد  يق ق يق لج قل تعل
شا نوي أمام  تح املؤمتر ا موأهنا رأت أن  لسـ بني، وقال إنه ُيف ية مكرا نا ب�ان غري ا يعركة ا ل قل سأم نقطة اآلن ألن ا مليد ذكر هذه ا S ل

ية تريد  ب�ان األفر تفكري جبدية ألن مجموعة ا يه ا ية وأشار الوفد إىل أن �ج
ع  يقتعلقة من األصل الج
عات األقا لم ل عل لمي
تحيل الوصول إىل اتفاق، ورصح أن اÅموعة قد قالت إهنا غري مر� تفكري فهيا وا لحة للفكرة عىل اإلطالق لكهنا اضطرت  لل

نوي بدون  شاركة يف املؤمتر ا تح ا يحرضون أيضا، لكن الوفد ال يذكر أنه وافق عىل  بني  سـملرونة و�ð قالت إن املرا مل لسـ ف ق
تطرد أن اÅموع ية، وا يكون إضافة  شاركني، وقال إن ذ� لألسف  سـوجود صفات متزي بني ا حق سـ يقمل ة أرادت اج
عني ّ

نوي، وقال  بل املؤمتر ا ية  بار يف انعقاد �ج
عات األقا نظر بعني � تعداد اÅموعة ء  يدة  يني وأهنا  سـأقا مي ت لل سـ سع لمي قع ل ل
سق وأيضا عىل اللغة  تعلق  ية، وأضاف أهنا توافق أيضا عىل �قرتاح ا ب�ان األفر نالوفد إن ذ� ما تريده مجموعة ا مل ملل يق

تقدمة امل ب�ان ا توحني وهو أن حترض ا يه بأن يكون �ج
عان  ملقدمة من وفد اجلزائر، وقال إنه قد رشح ما اكن  ل مفن يع
با جدا  .صع�ج
عني بصفة املراقب، وذكر الوفد أن الوصول إىل هذا القرار اكن 

بة � لر .319 توصل إىل قرار معقول ألن  سـوحتدث الريس معر عن احلاجة إىل ا لنل  نفإمغ من أن �ج
ع حيرز تقدما ئ
شالك أكرث، وأضاف أنه ال يرى اح
ل  سأS لكام طرأت  نقاش حول ا بعض قد يرى غري ذ�، ورأى أنه لكام زاد ا ما مل ل ل

شاركة يف �ج
عات  ثريا واكنت عىل وشك الوصول إىل اتفاق حول ا نه  ملالوصول إىل حل لرمغ من أن الوفود اقرتبت  ك م
ي شاء لمياألقا سأS إ تمت بصفة املراقب، وذكر الريس أن  شاركة  تلفة أن تK ا نة وفق اقرتاح وفد اجلزائر اðي أيدته وفود  م مل ئخم س

سائل املعلقة لرمغ من أهنا  شة أيضا، وأوحض أنه ال يرى أي مرونة حول ا نا بو خضعت  سق بداخل الو ملنصب  ق للم ي من م
نظامت األ بو ويف لك ا هودة يف الو ملممارسة  ي خرى أن يمت معل لك يشء يف إطار املوارد املوجودة وأن حيدث تعديل عىل مع

شاركة، وساءل إن اكن ميكن  سأS ا يف إىل  شة أ نا بدو أن بعدا جديدا يف ا يه، وأعلن أنه  تذ� إذا طرأت احلاجة إ مل م ض ق مل ي ُل ُ
متع  باين اآلراء، وقال الريس إنه ا متر حول هذا األمر يف ضوء  شات أن  سـنا ئسـ ت ق ثري من املداخالت اليت شددت تللم لكإىل ا

تالف حول  نوب وحث �ج
ع عىل عدم اخلروج عن هذا الطريق، ورأى أن � تعاون بني ب�ان ا ية ا خعىل أ جل ل مه
تعاون بني ب�ان  رشوع وهو تعزيز ا هدف العام  تفقا عىل ا يع  نرصا صغريا إذا اكن ا يس إال  شاركة يف نظره  لا مجل ع للممل ل م ل

�ðنوب، و نه قال إنه جلا  Wيا نظر إىل أن احلمكة قد تكون مض; أ لك دعا الوفود إىل الرتكزي عىل الفكر العميل ولفت ا ح ل
تخدام حمكهتا امجل ية من شأهنا أن اسـيؤمن أن احلمكة لن تضل �ج
ع، و�ð دعا الوفود إىل ا معلية لإلقدام عىل أمور  ع

ت تاجئ، ومل يرغب الريس أن  تسمح لوصول إىل  ن تفامهوا حىت ئت يع أن  هة اآلن، وWشد ا يث يه  شة إىل  نا يجه ا مجل م ق تجمل ح
يح لصحسري �ج
ع يف �جتاه ا  . ي
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سه فقط وأنه لن يعارض وجود  .320 تحدث عن  تأخر الوقت، وقال إنه  ته  يوجز يف  يا أنه  با نفورصح وفد إ ي ل لكم سـ ن سـ
نطل تني األول من  يني خالل برWمج ا ممؤمتر عام واج
عني أقا لسـن ية، وكرر الوفد أنه لن يعارض انعقاد اج
عني لمي نق املزيا

يني ومؤمتر واحد خالل العامني األولني وهام  تح 2013 و2012لميأقا نازل عن فكرة  يع ا نه أشار إىل أنه ال  ف،  تلك لتط يسـ
يع ا3ول األعضاء عىل  شاركة أمام  مجا ساواةمل نه  يف املؤمتر، وقال إنه لن يعارض صفة املراقب يف ملقدم ا ميي  لك�ج
ع األقا ل

ب�ان بصفة وأخرى بصفة أخرى بول ملرة يف املؤمتر العاملي أن حتظى بعض ا ليكون غري   . مقسـ

يل  .321 سب ما يذكر الوفد فقد  شاركة يف املؤمتر، و تح ا تعلق   ôكو إن هذا حتديدا ما أراد قو� فWقوقال وفد مو حببف مل ي
ية أنه أل شاورات غري الر ناء ا مسبوضوح أ مل نوي فإن األوىل مقصودة ث ية واملؤمتر ا يح الفارق بني �ج
عات األقا سـجل تو مي لض ل

ب�ان نفس الصفة يف  تكون للك ا يهنا  تاجئ ما دار  يغ عن  يعطهيا فرصة ا ثاين  بادل اخلربات وا نوب حىت  لب�ان ا ن بل سـ ل ت جل فل ب لتت
ندهش يف يل بوضوح جدا، و�ð قال الوفد إنه  مذ� املؤمتر، وهذا قد  ية ق ب�ان األفر يق الواقع من عودة أعضاء مجموعة ا ل

تا إىل أن آخرين  سه لكن  تحدث عن  بع وهو  ملفإىل هذا األمر يف هذه املرح;، واآلن وبروح املرونة قال الوفد إنه  نف ي لط
يق يس أ ية، وأوحض أن هذا احلل  بوS صفة املراقب لالج
عات األقا تكون  تفقون  نيف اÅموعة ء  مي سـ لي بول يف لمق نه  مقا  لك

تح أمام لك ا3ول األعضاء عىل  شاركة  هم أن ا نوي أفاد الوفد أنه  تعلق ملؤمتر ا  ôتفإطار أنه حل وسط، ولكن ف ُف سـ مل سـ لي
ساواة ية سابقاملقدم ا ب�ان األفر يق وأن ذ� ما أقرته مجموعة ا ل ّ. 

سؤال عىل أنصا .322 يطرح ا شة  نا مترار ا لوأعلن الريس أنه يف حاS ا سـ ق فمل سـ يا وموWكو ئ با رشوع، وذكر أن وفدي إ نر ا سـ مل
تح املؤمتر أمام لك ا3ول  يني ومؤمتر واحد عىل أساس  فيدعامن فكرة اج
عني أقا بو عىل يف عضاء األلمي ساواةيالو  وأن ملقدم ا

شامل صفة املراقب نوب ولكن مع إعطاء ب�ان ا ية عىل ب�ان ا لترص �ج
عات األقا جل لمي  . تق

نو .323 نه جوأوحض وفد  بة �قرتاح،  ية ألهنا يه صا ب�ان األفر سأS جيب أن ترد إىل مجموعة ا يا أن ا لكب أفر ح يق ليق َمل ُ
ثل  يا  نوب أفر سأS، وقال إن وفد  يح ا بة يف تو تجاب أيضا إىل وفد موWكو ر ميا مل ض غ يقسـ  ب�ا و�ð لن يأخذ اللكمة 53ج

ياء اليت أشار إلهيا وفد موWكو، ورصح أن ذاكر نوي شـويقول األ ناك مؤمتر  يكون  سـته واحضة جدا وأنه مل يقل أبدا أنه  ه سـ
شاركة أمام لك األعضاء عىل ُتفتح يه ا مل  ساواةف يحة ملقدم ا يا من أين جاء وفد موWكو بفكرة غري  نوب أفر حص، وسأل وفد  يق ج

بة � هذه ووجد األمر مزجعا  يقة  لنسـيف ا ك  .حلق

تغالل الوقت  .324 سن ا سـوحث الريس �ج
ع عىل  ح ية فقط، ئ ئ; املوضو تجابة إىل األ بقي وعىل � يل ا عا سـ سـ ت مللقل
بعض الوفود اليت تريد فقط الرد عىل الغري قال الريس إنه ما من  ئوبعد إعالنه عن ممارسة حقة كريس يف عدم إعطاء اللكمة  لئ

نقطة احملورية ا ها، وأضاف أن �ج
ع قد حرص ا شة تدور حول  نا مترار يف  ملداعي لال س لم نفق سأS سـ مهمة يف املوضوع ويه 
شاركة يف  يهنا حول وضع ا شاورة  ية تريد عقد  ب�ان األفر هم اآلن أن مجموعة ا نه  ية  شاركة يف �ج
عات األقا ملا م ل مي بمل يق ف لك ل
ند طويل من جدول األع شريا إىل أن �ج
ع ال يزال أمامه  شة  نا متر ا مثر أن  يس من ا باملؤمتر، و�ð أعلن أنه  م ق مل سـ تمل امل ل

مترة أن  شاورات ا مثر هو امليض يف ذ� �جتاه واقرتح يف ضوء ا بب رأى أن ا سـوهو ملخص الريس، وهذا ا ململ مل س ل لئ
نة بل  نظر يف العمل ا يه ا للج�ج
ع  ل  .ملقعل

باه الريس إىل  .325 ئوأراد وفد أجنوال أوال أن يلفت ا ها حق اللكمة وأننت ب�ان  لأن لك ا تذكر هذا ال يه أن  ي الريس  عل ملبدأ ئ
شاور مع بعض أعضاء  يا، يود الوفد أن يقدم اقرتاحا بعد أن  توأال حياول حرمان ب�ان من اللكمة أو أن حياول إساكهتا، و� ن

نعقد  يع ا3ول األعضاء يف املؤمتر وأن  ساوية أمام  شاركة ا بل ا ية، وقال إنه من املمكن أن  ب�ان األفر يمجموعة ا مج ت مل ملل يق يق
يان، يث لمياج
عان أقا ثابة حل وسط  ح وأوحض إن هذا  سأS انعقاد مؤمترين إمب هرا املرونة يف  يا وموWكو أ با من وفدي إ ن ظسـ

يع ا3ول األعضاء توح أمام  شامل بصفة املراقب مع انعقاد مؤمتر  يني حترضهام ب�ان ا مجأقا ل مفمي  .ل

شكر إىل وفد أجنوال قائال إنه لفعل حيرتم حقوق ا3ول األ .326 لوتوجه الريس  نظام ئ نه أكد أيضا عىل قراءته  للعضاء  لك
سمح الريس فهيا مبداخالت ا3ول األعضاء تعلق لظروف اليت   ôئا3اخيل ف ي  .ي
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يع، وأوحض الوفد أنه  .327 بدو أن ما قا� سابقا مل يكن واحضا متاما  للجموقال وفد موWكو إنه طلب اللكمة مرة أخرى ألنه  ي
شاركة يف املؤمت تحدث فقط عن ا ملاكن  ية أو عامة، وقال إنه أراد أن ي ئا حول عدد املؤمترات وإذا اكنت أقا ميرات ومل يقل  لش ي

يث  يا أدىل حتديدا إحيكون واحضا، و نوب أفر يقول إنه مل يقل أبدا إن وفد  تمن الوفد الفرصة  يقن اللكمة ال تزال معه ا ج ل غ
ترصحيات لكهنا لرمغ من ذ� ترصحيات رمبا صدرت عن وفد مرص  يع ا3ول لهبذه ا توحا أمام  يكون  مجيد بأن املؤمتر  مفسـ تف

ساواةاألعضاء عىل   .ملقدم ا

يع دمع اقرتاح وفد أجنوال .328 يد جدا أنه  ية أنه  تحدة األمر تطوأعلن وفد الوالUت ا سع سيسـمل  .يك

سمع ما قا� حني ذكر امس وفد مرص، وأضاف أنه  .329 تذار لوفد موWكو ألنه مل  يوقال وفد مرص إنه أوال يود � إذا مل ع
توحة  تكون  ية اليت قال فهيا وفد مرص إن املؤمترات  شاورة غري الر ياق ا ئا فقد جاء ذكر �مس يف  مفيكن  سـ مس مل سـ خمط

شاركة، وجزم الوفد بأنه مل يقل أي  شاورات يشءملا يل وأشار إىل وفد موWكو أنه لألسف ال توجد جسالت  للم من هذا ا لقب
ث تعامل مع  شلكة ا ية ويه  مغري الر ل م ناوها عىل مس ية ميكن للوفدين  سأS فر لل تK �ج
عات، ورأى وفد مرص أن هذه  ت ع م

يا ووفود أخرى نوب أفر نايئ، ويف الوقت الراهن فاالج
ع يركز عىل �ه
مات اجلادة اليت أفصح عهنا وفد  توى ا يقا ج ث لسـ  .مل

شكر وفد أجنوال عىل اقرتاحه ويعرب عن د .330 يا اللكمة  ّوطلب وفد أسرتا ل ي مع هذا �قرتاح كطريق إجيايب للوصول إىل لل
سأS الوقت نازهلم يف ضوء  يع العودة إىل  يع ا شة حىت  نا ميجة رسيعة  مجل تط ق للم من  .يسـت

تعلق  .331  ôية ف ب�ان األفر يق مجموعة ا رس إذا أمكن أن حيصل عىل  يوشكر الريس الوفود عىل مداخالهتا وا ل يقتعل سـتفئ
يني قرتاح وفد أجنوال اðي أيده وفدا  يا، اخلاص بصفة املراقب يف �ج
عني األقا ية وأسرتا تحدة األمر ميالوالUت ا ل لمل يك

شاركة غري احملدودة للك الوفود يف املؤمتر  .ملوا

تفويض ألن بعض أعضاء اÅموعة هلم آراء  .332 يع يف الواقع احلصول عىل ا يا أنه ال  نوب أفر تجاب وفد  لوا تط يسـسـ يق ج
ناك موقفان حصل عل هتلفة، و يب الريس يف الوقت الراهنخم يس يف موقف يؤهU أن  هو   �ðسق و ئهيام ا ل جيف  .ملن

بل، وقال إن  .333 ناول العمل ا بدء يف  بل يه ا ثىل للميض قدما كام أشار من  ملقورصح الريس أن لعل الطريقة ا ق تئ ل ُمل ُ
يا عىل تفويض جديد حول ذ نوب أفر سأS إذا حصل وفد  يع دوما مراجعة ا يق�ج
ع  ج مل � املوضوع احملدد وأن يعود يسـتط

 .به إىل �ج
ع يف وقت الحق

ندما  .334 يدة  ياW أخرى ال تكون  يان ولكهنا أ يدة يف بعض األ تفت وفد مرص إىل أن �سرتاحات تكون  عوا مفل ح ح مف
تقطع الريس مخس دقائق من وقت �ج
ع يف اللحظة ا ثريا، وعىل الرمغ من هذا قال إنه من احلمكة أن  ئتطول  سـ ية، يك لحلا

توصل إىل اتفاق لشريا إىل أن �ج
ع قريب جدا من ا  .م

سن  .335 مثرة، و�ð حث الوفود عىل  ميكن أن تكون  ناءة  حووافق الريس أن اسرتاحات ا3قائق امخلس إذا اكنت  مب ف ئ
تخدام ا3قائق امخلس مع  ناءة بأي حال من الوضعسـا ثرية مل تكن  ي;  بار أنه أعطى اسرتاحات  ب يف � ك ث مت األحوال، مث قال ع

تقطاع مخس دقائق من وقت �ج
ع ناف �ج
ع بعد �سرتاحة، وطلب ا تغري الوضع مع ا متىن أن  سـإنه  ت ئي سـ  .ي

بو، وطلب أن يعرف من وفد أجنوال ما هو الفارق  .336 تعلق لو  ôم جدا فÊيا إن � سؤال ملموس و با يوقال وفد إ ي ن سـ
 بني اقرتاj الوفدين؟

بت به مث تقدم ئوقال الريس إنه  .337 بدو أن وفود حمدودة ر يا تقدم قرتاح  با تطابق مبعىن أن وفد إ حتقد أن الفارق  يم ن سـ يع
 .به وفد أجنوال
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ية  .338 ب�ان األفر يس موقف مجموعة ا ثل هذه األمور وذكر أن هذا  يقوأكد وفد أجنوال مرة أخرى عىل هنجه العميل يف  ل لم
ي نة جيب عىل الوا ند مرح;  بع ولكن  قع ي ع بة، و�ð اقرتح الوفد معلط تقر أقدام الوفود عىل األرض ا سود وأن  لصلة أن  سـ تت

تعداد  بدو � أن أعضاء اÅموعات األخرى عىل ا رسعة، وأضاف أنه  رشوع  توافق عىل ا يق ا  Sسـحال وسطا حماو ي بل مل تحقل
ي نظمي اج
عني أقا شلكة يه  يل للميض قدما، وقال إن ا ميللموافقة عىل هذا احلل  ت مل لس ب توحا ك يكون  مفني مث املؤمتر اðي  سـ

ناك توافق  بع إن مل يكن  يع، وأوحض الوفد أن هذا هو اقرتاحه للمحاوS للوصول إىل حل وسط، و هشاركة أمام ا لط مجل للم
شلكة تعني عىل الريس أن جيد طريقة أخرى حلل ا مللآلراء حول �قرتاح  ئس ي  .ف

شكر إىل وفد أجنوال عىل اقرتاح .339 لوتوجه الريس  يائ با بقا من وفد إ بقري واðي أشار إىل أنه قد تقدم  نه ا سـ سـ  .ملع

ب�ان  .340 ية وغريها من ا ب�ان األفر سأS من مجموعة ا تطاع احلصول عىل تفامه حول ا يا أنه ا نوب أفر لوأعلن وفد  ل مل يقسـ يق ج
يني يكون أحدهام مغل نظمي اج
عني أقا يجب  تفكري، وأوحض أنه وفقا ملا قد طرأ  ميشاهبة ا ت ل لت ف بني ومقصورا عىل م ققا أمام املرا

بو عىل  يع أعضاء الو شاركة  توح ا نوي  بع ذ� مؤمتر  ب�ان األقل منوا فقط، و ية وا نا ب�ان ا يا مجل مل سـ ي ل ل مفل ت ساواةم ، ملقدم ا
ثاين اðي ميي ا نعقد �ج
ع األقا لوبعدها  لس تقدمة بصفة ي ب�ان ا تحرضه ا مل  ل  مراقب، وذكر الوفد أن هبذه الطريقة يكونسـ

نود يف  بقي مع وجود  يق الوقت ا توحة، واتفق مع الريس عىل  سات مغلقة و يث يمت انعقاد  توازن قد حتقق  با ت ض جل حب ملل ئ مف
Wتواز بدو �  سأS وأن �قرتاح  ية حول ا ب�ان األفر نظر بعد، ورصح أن هذا آخر اقرتاح Åموعة ا مجدول األعامل مل  ييق مل ل  .ت

نوب أ .341 شكر لوفد  جوتوجه الريس  يوا¾ه لئ يا عىل اقرتاحه وقال إنه يود أن يطلع األعضاء عىل املأزق اðي  سـفر يق
بل ميكن أن تكون  ندي ملخص الريس والعمل ا شة  نا متر يف نفس الطريق، وأوحض أنه حبلول وقت  ملق�ج
ع إذا ا ئ بم ق سـ

تلكم  يزي ضد الوفود اليت ال  ته يف ا تالرتمجة الفورية قد انهتت وأعرب عن عدم ر مت لب يث ال حيصلون عىل فرصة غ حباإلنلكزيية 
يع  بدو أن ا يث  شة ملخص الريس  نا تقل �ج
ع إىل  شة ملخص الريس يف وجود الرتمجة، و�ð طلب أن  مجلنا ي ق ي حق ئ م ن ئ م

يه مث  نظر  سخ امللخص من خارج القاعة وا سأS األخرى، واقرتح عىل الوفود احلصول عىل  ته يف ا نا فعىل عمل مبا يمت  لم ن مل قشـ
ياالع نوب أفر يح الويقة، وبعدها ميكن لالج
ع أن يعود إىل ما اقرتحه وفد  ية  يقودة بردودمه حول  ج نق ثيف ت  . ك

ند جدول األعامل رمق  .342 بوسأل وفد مرص الريس إذا اكن ما يقرتحه هو ترك   . يف الوقت احلايل8ئ

يقه مث .343 تالف يف الرتمجة بني ترك �ج
ع أو  ناك ا تعلورشح الريس إنه لعل  خه يه، وقال إهنا قد تكون ئ ل العودة إ
يه �ج
ع أن  سري  ناريو اðي اكن  سأS ترمجة لكن ما اقرتحه يف ضوء املوقف العميل أو ا ية أو  فسأS دالالت  يي س م لفظ سم ل

تار �ج
ع امليض يف ذ� الطريق  بل بدون ترمجة إذا ا خ�ج
ع قد يضطر إىل نظر ملخص الريس وبرWمج العمل ا ملق ئ
نه يطلع �ج
ع عىل امل يد أي و¾ة نظر  ناء ملخص الريس، وقال إنه ال يفرض لقوة تأ ياب الرتمجة أ لكؤدي إىل  يئ ث غ

ناريو �تقال إىل ملخص الريس بدون ترمجة فورية وامليض قدما إىل برWمج  ناريو فقط، فإذا وافق �ج
ع عىل  ئا ي ني س لس
متر يف  بل ميكن لالج
ع أن  مالعمل ا ند جدول األعامل يسـملق شة  بنا نوب8ق تعاون بني ب�ان ا رشوع ا جل حول  ل  . م

بل  .344 بل �تقال إىل العمل ا يحه وقال إنه يود إغالق هذا املوضوع  شكر إىل الريس عىل تو ملقوتوجه وفد مرص  ق نئ ض ل
نظام ا3اخيل و�ð حث الر شارة ا تلزم ا نظر يف ملخص الريس، ورصح الوفد أن اقرتاحه  ئأو ا لئ ت سـ سل يس بقوة عىل ي

ند  تكامل ا با بل وملخص الريس، وهذا قال الوفد إنه ال 8لسـ تضح ألنه جيب إدخا� بلك األحوال يف برWمج العمل ا ل حىت  ئ ملق ي
ند جدول األعامل   . يف هذه املرح;8بيرغب يف ترك 

تلف .345 نظام ا3اخيل بأي طريقة  رس ا نه ذكر أنه ال  يد الوفود  خموأفاد الريس أن األمر  ل يفب لك ة ورشح أنه مل حياول إال ئ
ند  شة ا نا ها يف  ي; بأ يح الوضع وأضاف أنه لفعل ميكن لالج
ع أن يقيض ا بتو ق لل لض م شة 8مكل نا ق إذا أراد ذ� مث امليض يف  م

يجلس يف ماكنه وسمح لالج
ع يف  ثرية بدون ترمجة فورية، وإذا اكن هذا هو الوضع  يملخص الريس وأمور أخرى  سـ فك ئ
مترار  .سـ�
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ند شـييلشار وفد وأ .346 شة ا نا تكامل  ته أيضا يف ا ب إىل ر ق سـ لب ية وهذا أراد الرد عىل ما جاء عىل 8مغ ل ملا يف ذ� من أ مه
ية  تحدة األمر يا والوالUت ا تفت إىل دمع اقرتاح وفد أجنوال من جانب وفدي أسرتا يكسان وفد أجنوال املوقر سابقا، وا مل ل ل ل

ناية إىل �قرتاح األخري من وفد ورأى أنه أفضل طريقة للميض قدما والوصول متع  بع إىل توافق يف اآلراء، وقال إنه ا سـ
هم ية واðي اكن  ب�ان األفر تحدث مس مجموعة ا يا ا فنوب أفر يق يق لج يث قال إمل ته  يث موضو با من  حه  يح ن �ج
ع عصع

تايل نطق وراء ذ�، و بب أو  هم  يكون مغلقا، وأفاد الوفد أنه من الصعب  لاألول  مسـ س  فإن اقرتاح وفد أجنوال املدعوم ف
نا  ية هو الطريقة األسب للميض قدما يف الوقت احلايل واðي ميكن أن يصل  تحدة األمر يا والوالUت ا بمن وفدي أسرتا ن مل يكل

رشوع  . ملإىل اتفاق هنايئ وموافقة عىل ا

سأS ولفت ا .347 هم ملموس  سري جتاه  بدو أن �ج
ع  يجريU أنه  لورصح وفد  للم ي ي تقارب فن تنظر إىل أن املواقف 
رشوع تعزيز  ية حول اقرتاح  ب�ان األفر نام الفرصة وإهناء املوضوع، وقال إن موقف مجموعة ا ملفعل و�ð من األفضل ا يق ل غت

تعلق ب�ان األقل منوا واحض جدا، واملؤمتر ا ية وا نا ب�ان ا ية يف ا ية الفكرية وا نوب وا تعاون بني ب�ان ا ملا ل ل ل من جل مل  هبذا لتمللك
تقل من مواقف صارمة  تقي، وذكر أنه ت واحضا لفعل أن الوفود  ية واألقل منوا  نا ب�ان ا يعطي الفرصة  شأن  نا تم تل ل لل سـ لل

تفامه ية حمددة حىت ميكن تدارك ،لإىل نوع من أنواع ا رسعة وفق أطر ز سري  ها و�ð ميكن لالج
ع أن  ن ويه تراجع موا مي ب قف
ياب الرتمجة غشلكة   . م

تح جمال املداخالت أمام الوفودوقال .348 ند جدول األعامل و تعلقة  سأS ا ف الريس إنه نوى إمتام ا ب بئ مل  .مل

ية،  .349 ب�ان األفر يق أو �قرتاح األخري من مجموعة ا يقوحتدث وفد فرسا مس اÅموعة ء وقال إنه يود الرد عىل ا ل تعل لن
Sسأ ية قد ذكر  ب�ان األفر سق مجموعة ا موأشار إىل أن  ل يقن توازن لكن وفقا لوفد فرسا ما جاء يف �قرتاح اكن غري م ن ا ل

بني  توحا أمام املرا شاركة واآلخر مغلق مث اج
ع عاملي يكون  توح ا يني يكون أحدهام  تعلق ج
عني أقا قتوازن ألنه  مف مف ملم مي لي
توازن، و�ð كرر وفد فرسا رأي اÅموعة ء بأن لك األعضا نوهذا يشء صعب وصفه  شاركة يف مل يعوا ا ملء جيب أن  يسـتط

شاركة  تح جمال ا بلت  برية فô خيص املؤمتر و هرت مرونة  ية أ ب�ان األفر هم أن مجموعة ا مللك �ج
عات، وقال إنه  ك بفل ق ظ يق يتف
شاركة  شارك  يع ا3ول األعضاء  همه هو أن  ميه وأعرب عن شكره للمجموعة عىل هذه املرونة، ورشح الوفد أن ما  ت سمج ف ف

ية قال الوفد إن اكم ساواة يف ذ� املؤمتر، وفô خيص �ج
عات األقا شارك عىل قدم ا مي; وأن لك ا3ول األعضاء  مل لت س
تقدمة بصفة املراقب يف ¯ �ج
عني  ب�ان ا تع ا بول هو أن  تفويض � من اÅموعة ء واحض جدا وهو أن أقل ا ملا ل مت تل ملق

 .اðين مت اقرتا(ام

سمل سـوأوحض وفد إ .350 نه أن  بات طلب  نا ته، وقال إنه يف عدة  يوجز يف  تحدث مسه فقط وأنه  يا أنه  تبا سـ لكم سـ ي يسن م ِم ُ
يني ويف لك  نظمي اج
عني أقا سق وأيضا يف  ياWت وا سائل قاعدة ا ثال يف  يل ا ميوفعل ذ� لفعل كام حدث عىل  ت ن ب م مل لس مل ل ب

ِبل  ته، و�ð شدد عىل أنه قد  سائل أعطى موا قهذه ا فق ندما اقرتح الوصول إىل اتفاق عىل مل علك يشء، وذكر أيضا أنه 
ميي ومؤ تح الأساس اج
ع أقا يد أن  رشط الو يفمتر مع ا ح ميي ل نظمي اج
ع أقا بني جاء طلب آخر  ميي أمام املرا لج
ع أقا تل بق

تطرد أن ما حيدث آخر وقد وافق الوفد عىل ذ�، ومعىن هذا أن الوفد قد وافق عىل لك ما مت طرحه أمام �ج
ع سـ، وا
نه  نطقي فقط فô تدافع  يه، وقال إنه ألجل الرتابط ا تضاف إ تحداث رشوط جديدة  عهو أنه لكام وافق عىل يشء يمت ا مل ل ل سـ
تطرد أنه من  يني أو أن توافق، وا ية فاكن علهيا إما أن ترفض صفة املراقب يف ¯ �ج
عني األقا ب�ان األفر سـمجموعة ا مي لل يق

ن متعن يف الوضع ملغري ا بعض ا3ول مث إعطاهئا صفة أخرى يف اج
ع آخر، وWشد الوفد الريس  بة بإعطاء صفة  للطقي املطا ئ ل ل
ب�ان  بدو أنه موقف ا بة � وهو ما  لاحلايل، وكرر الوفد أنه  ي اÅموعة ء أيضا فإن لك املطالب اليت تقدمت يف عضاء األلنسـ

ناك حدا ل نه أضاف أن  بوها  همت  لك ل نفس اليشء يف لك مرة وهو صفة املراقب يف ق بلك يشء، وقال الوفد إنه طالب 
يه أن يعلن أن األمر زاد عن حده وأنه ال   Sتايل يف هذه احلا بدو أن حىت هذا يمت رفضه، و ية ولكن  فعل�ج
عات األقا ل ي لمي

يا، وعرب عن ا نوب أفر بل �قرتاح األخري املطروح من وفد  ّيع أن  يق ج يق يا لكن ما يفعU يسـتط نوب أفر يقحرتامه لوفد  ج
تطاع، و�ð رأى أن هذا ال يصب يف صاحل الوصول إىل اتفاق  .ملسـاألخري هو حماوS احلصول عىل ما يفوق ا



CDIP/7/8 Prov. 

122 

 

هو يرى أن ما طرحه وفد  .351 توافق يف اآلراء  فوقال وفد فزنويال إنه ألجل ا سري الطريق إىل شـييلل نه  نذ حلظات  تي  ميك م
بدو أن� تعد  �قرتاح قد حظييتفاق، و ية وأضاف أنه هو اآلخر  تحدة األمر يا والوالUت ا با سـ بدمع وفود أجنوال وإ مل ن مسـ يك

يع هذه الفرصة يكون حمزW أن  سأS و تقدم يف ا يق ا يد  يل  تطرد أن هذا  تض3معه، وا سـ مل ل س تحقسـ ج  .لب

يا أنه يود رشح �قرتاح اðي وضعه بني يدي �ج
ع، .352 نوب أفر يقوأفاد وفد  يس مقدما من ج ل وذكر أن �قرتاح 
با جدا عىل أعضاء  يكون  بل  تفكري أيضا، وكام قال من  شاهبة ا ية وحدها ولكن من ب�ان  ب�ان األفر صعمجموعة ا سـ ل ت قل ميق
هم كام رشح  نوب، وأوحض أن الوفود علهيا أن  تعاون بني ب�ان ا بدأ تعزيز ا بدأ األسايس وهو  تفاÅموعات أن يغريوا ا تم جل ل مل

تعاون بني ب�ان مر ثاليث أو ا تعاون ا تايل مل يكن اقرتاحا  نوب، و تعاون بني ب�ان ا رشوع املقرتح هو ا لارا أن صلب ا ل لل ل جل ل مل
نوب، وقال إنه  شامل وا تعاون بني ب�ان ا ترب ممكال  تفت الوفد أيضا إىل أن �قرتاح يف الواقع  نوب، وا شامل وا جلا ل لل يع ل جل ل

باع أن  تقدم مع ا نطيود ا رشوع ل يس كذ�، وأضاف إن أنصار ا نه يدرك أن الوضع  نطق،  نفس ا تلكم  مليع الوفود  ل لك مل ب ت مج
توحا، ومل ير الوفد  بح املؤمتر  رشط أن  تقدمة فقوبلوا  ب�ان ا مفاتفقوا عىل عقد ثالثة اج
عات وإعطاء صفة املراقب  يص مل بلل

ب�ان األقل من ية وا نا ب�ان ا بب يدعو لعدم اج
ع ا لأي  ل مل شة اه
مس نا قوا  شعور أن هتاامل بادل خرباهتا بدون ا شرتكة و ل ا ت لمل
ب�ان، ومعىن  يع ا تحرضه  توح اðي  يقدم تقريرا أمام املؤمتر ا ميي  نطقي أن �ج
ع األقا لناك من يراقهبا، ومن ا مج سـ سـ مل ملفه ل

يعرض تقرير ا نوي، مث  ثاين ا تعرض أمام املؤمتر ا تاجئ املؤمتر األول  سـهذا أن  سـ ل سـ نعقد لن نة مث  نوي أمام ا سيملؤمتر ا للج لسـ
ته يف إهناء  نطق املطروح، وأعرب الوفد عن ر هذا هو ا يد،  مييي الو يكون �ج
ع األقا ب�ج
ع األخري اðي  مل غسـ ف ح ل

نة اليت يه ملخص الريس نظر يف الورقة أمام ا بل �تقال إىل ا  Sسأ ئا للجق ل ن  .مل

بل لك يشء .353 يا واتفق متاما مع ما جاء فهيا، قوأعلن وفد موWكو أنه أوال و با بري عن دمعه الاكمل للكمة وفد إ ن يود ا سـ لتع
متل جدا أن يفوق عدد املوظفني يف بعض  باه إىل أن ب�ه ب� صغري بل هو أصغر ب� يف العامل وأنه من ا حملمث لفت � نت

نني يف ب�ه، ولرمغ من ذ� فالوفد  ية عدد املوا يات األ نظامت وا طا هل مجلع سأS من يعطى صفة مل تعلق   ôُال يعرف ف مب ي
بب تغلق األبواب وحترم بعض ا3ول  يه أال حيرض مؤمتر من املؤمترات ملاذا وألي  ساملراقب ومن حيمك  بو  يفعضاءاألعل ي الو

ثل جتاوزا هم من احلضور  يع ا3ول األعضاء، و تح أمام  ميمن احلضور، وأكد عىل أن حضور �ج
عات جيب أن  م سـمج نع  يف
يادة ا3ول سـبدأ   .مل

نه طلب من الوفد أن يقرأ بعض هذه األمور من الزاوية وأكد .354 يادة وفد موWكو  تحرتم  لك الريس عىل أنه لفعل  سـئ ُسـ
نة من خالل تقدمي  يادة دوS أخرى يف ا يد  يح، ومل يرد أن يفرتض أن أي وفد يقرتح  ياق ا يحة ويف ا للجا سـ ي لصح سـ تقلصح ل

سـهتدف مجموع رشوع  يواقرتاح  يا أو أمرياك م تفا� إىل أن موWكو ال تقع يف أفر ب�ان، وا يقة حمددة من ا ل يةل ئ طلب الريس تينالال
يح، وقال الريس  نظر إىل املوقف عىل و¾ه ا يجب ا ية،  بو و�ج
عات األقا ئمن الوفود أن تفرق بني اج
عات الو لصحف ل مي لي

شات، وحث �ج
ع عىل نا قإنه ال يود ا3خول يف تK ا  الرتكزي حول ما مت اقرتاحه وأن تعلق الوفود عىل تK �قرتاحات مل
يح وأال  تو سعى إىل ا يه أن  شك وفد من الوفود يف معىن يشء ما  ندما  سريات و ضفقط، واقرتح أال يمت إعطاء ا ل ي فعل ي ع لتف

ية يا ياWت ا سـتقدم  سـ ب لي  .ل

ياWت و�قرتاحات امل .355 ساطة دمع ا يك أنه يود  بورصح وفد ا ب لسـ  وفزنويال شـييلقدمة من وفود أجنوال وبملك
ب�ه وللك ب�ان  بة  برية  ية  يا يف موضوع � أ ية مباكن أن حيقق �ج
ع تقدما  يا، وقال إنه من األ با لوإ سـ ك مه حق مه ن لنسـ يق

يةأمرياك  نجحتينالال تحقق وأن  رشوع أن  نايم بصفة عامة، و�ð أكد الوفد عىل أنه يريد  ي وللعامل ا ي  .للمل

هرها جانب واحد حمدد وحتدث و .356 يا حول املرونة اليت أ با سان وفد إ تفق مع ما جاء عىل  ند قائال إنه ال  ظفد ا ن سـ ل ي له
يني مغلقني متاما،  توى عىل اج
عني أقا يد طرح احلقائق، فذكر أن �قرتاح األصيل ا ميحىت اآلن، وأشار الوفد إىل أنه  ليع ح سـ

نذ فرت يا  نوب أفر مو�قرتاح اðي عرضه وفد  يق بني، مث أمكل ج توح أمام املرا توى عىل اج
ع مغلق وآخر  قة قصرية ا مف ح
ثا، اكن املفرتض يف  نظمي مؤمترين، لكن �ج
ع اتفق عىل مؤمتر واحد، و� ثاين من �قرتاح األصيل هو  نرص ا لالوفد أن ا ت ل لع
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شامل بصفة األصل للمؤمترين أن  لشارك فهيام ب�ان ا بح وفت نظر يف صمراقب فقط، واآلن أ تعدا  يا  نوب أفر للد  مسـ يق ج
ته مرة أخرى، و�ð ال يرى  يا مرو نوب أفر هر وفد  سق أ تعلق   ôتقدمة، ورابعا، ف ب�ان ا شاركة الاكم; من ا نا ن ي مل ل يقمل ج ظ مل

نظمي اج
ع واحد، جمرد اج
ع  هرت املرونة من جانب واحد فقط، وال يرى أيضا ملاذا توجد معارضة  يف  ند  توفد ا ك له ظ ل
ناك عدم ثقة أو  بب، وساءل ما إذا اكن  هم ا نوب معا، وقال الوفد إنه برصاحة ال  ميي واحد، حترضه ب�ان ا هأقا ت سجل ليف ل

ميي واحد فقط، ولك يشء  تلكمون عن اج
ع أقا رشوع  نوب معا؟ وكرر أن أنصار ا لمعارضة ðات فكرة اج
ع ب�ان ا ي ملجل
يمت عرض تقار شاركة و توح ا يكون  سآخر  ملمف ب�ان سـ تاح الفرصة أمام لك ا يث  توUت  لير �ج
عات عىل ثالثة  ت حسـ م

يصا  ته وكذ� يف اختاذ القرارات، و نا ها أيضا دور يف حتديد ما يمت  يكون  تاجئ �ج
عات املغلقة، و تلخنظر يف  شـ سـ ن قلل م ل
نو يث اقرتح وفد  توح  نظمي املؤمتر ا يمت  بل لك يشء  ند إنه  جللموقف قال وفد ا ح ملف س تق يع له شاركة الاكم; من  يا ا مجب أفر مل يق

نة تقف لك ا3ول األعضاء عىل  يا، يف ا ب�ان، و� للجا ن ساواةل ية العامة ملقدم ا سموع، وكذ� يف ا مجلع واللك � صوت  م
ôنوب ف تحدث ب�ان ا يث  ميي واحد  بول جمرد اج
ع أقا يع، و�ð سأل الوفد ملاذا ال ميكن  يل  بو يوجد  جلللو ت للجم ث حي لق  مت
يهنا،   ôمتع ف يادة ا3ول أن  ند أنه أيضا من حق  يادة ا3وS، ورأى وفد ا  Sسأ بيهنا، وذكر أن وفد موWكو قد أ�ر  جتب سـ ه سـ لم

 .ومتىن أن يمت احرتام هذا احلق

هو يظن أن �ج
ع أخريا  .357 ثري من حلول الوسط واملرونة من الوفود  متع إىل ا يا أنه بعد أن ا فوأفاد وفد سلو لك سـ فين
تعدد ي بدأ الرييس يف العمل  شمول هو ا ياسة ا بدأ  موشك عىل الوصول إىل اتفاق، وكام ذكر سالفا عدة مرات فإن  ئ ملم ل سـ

بول صفة األطراف، و بو، قلرمغ من أنه وافق عىل  بعاد من اج
ع من اج
عات الو با ال بح اآلن مطا يمراقب فأ س ل تص
هامو�ð قال إنه من الواحض أن اقرتاj أجنوال وإ ثري من ا3مع وهو أيضا من شأنه أن يد يا قد حصلت عىل ا معبا لك ن  .سـ

شاركة وهذا ما أكدته مداخالت الوفود، فإما أن  .358 ها تدور حول ا  Sسأ متر الريس عىل رأيه املذكور سالفا أن ا ملوا لكمل ئ سـ
نظمي  توحا أو مغلقا، وقال كذ� إنه لو مت  تيكون �ج
ع  سؤال هو هل وعة معل بدون اج
ع أقامجممف يظل ا لميي  فسـ ل

ته قسـ ه أن أمسـيفتح �ج
ع ـى الريس  تقدمة؟ وأ ب�ان ا لكميغلق أمام ا مل ئل شة ألن ائال إهن نا مترار يف ا قنه ما من داع لال مل سـ
يه يف الوضع احلايل توصل إ يمت ا تقد أن مثة اتفاق  نة مت طر(ا، وال  با تلفة وا للك اآلراء ا ل يع ي ت hس  .مل

تقاربة وأشار وفد مرص إىل أ .359 يد ما قا� سابقا اآلن، وأفصح عن رأيه بأن املواقف اآلن  منه قد حاول جاهدا وأنه لن  يع
نظم أعضاء مجموعة  ها يف عقد اج
عاهتا اخلاصة، وقال الوفد إنه كام  ب�ان تريد أن حترم ب�اW أخرى من  تجدا لكن بعض ا حقل

نظم آخرون ية اج
عاهتا اخلاصة كذ�  ب�ان األفر يا يا ويقل ثل مجموعة ب�ان آ سـ اج
عاهتم اخلاصة  مجموعة ب�ان أمرياك م
ية والاكرييب توحة وأن حيرض تينالال نظمي مؤمترات  تعداد  يا من املرونة يف � هر قدرا اك مف واÅموعة ء، وقال إنه قد أ ف تظ لسـ

بني، نوب بصفة مرا يني أعضاء من غري ب�ان ا قإىل اج
ع من �ج
عني األقا جل ته لمي باب ر ب وأضاف الوفد أنه قد رشح أ غسـ
نوب، وأعرب عن  تعاون بني ب�ان ا تكون اخلطوة األوىل حنو ا  Kميي األول مغلقا وهو أن ت جليف أن يكون �ج
ع األقا ل سـ ل

متع  باع هنج توافقي ومتىن أن  توصل إىل اتفاق حول املوضوع وحث عىل ا يسـال
س أخري من �ج
ع مع شدة قربه من ا ت إىل ل
 .آراء ا3ول األعضاء األخرى

ناك نوع .360 متع إىل لك املداخالت ورأى أن  هوقال الريس إنه ا سـ ية امليض قدما، ورصح أنه ال ائ تفامه حول  كيف من ا ل
ي ناع حول أ مهتاج إىل إ يث إقحي نوب  تعاون بني ب�ان ا حة ا جل تطرد أنه أيضا عىل عمل ل ية، وا W Sمتي إىل دو يا  سـنه  مخشص ين

ناك بر تايل فال هبأن  ية، و توUهتا اخلاصة من ا ها اخلاصة أو  با بب  سـهتدف ب�اW حمددة  لامج حمددة  من سـ ط لتت م ئع  داعبس
بعض يف �ج
ع ورمبا املطلوب  ها ا ناع  يع إ بعض، لكن الوفود لن  ها ا نع الوفود  هم هو أن  ناعه لكن ا لإل تط بعضل ق بعض تق مل تسـق

يع فعل ذ�،  يث  تدى آخر  سعي إىل  تطهو ا ن تسـل ح نظام ا3اخيل ولعU م نظر يف ا تفت الريس إىل أن وفد مرص اكن  لوا ي ئل
ية امليض قدما ناع الوفود األخرى حول  تخدامه إل يفيع ا كق سـ  .يسـتط
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تصويت واقرتح أن  .361 شأن ا نظام ا3اخيل العام  سادس من ا تجاب وفد مرص قائال إنه يود اإلشارة إىل الفصل ا لوا ب ل ل سـ
سري �ج
ع CDIP/7/6ثل اع
د الويقة  من أج25يلجأ �ج
ع إىل املادة  ي، وعالوة عىل ذ� اقرتح الوفد أن 

نداء األسامء وفقا للامدة  تصويت  ب  .27ل

بحث عن اقرتاحات ملموسة للميض قدما أو إلهناء املوضوع هناية �مة، وأخرب �ج
ع أن  .362 يوقال الريس إنه  ئ
يد  بو قد أبلغه عن رشط تأ شار القانوين للو يا ي ية ملست معلوفد واحد عىل األقل يف حاS اقرتاح أحد الوفود بأن يمت إجراء 

 .تصويت

يد اقرتاح وفد مرص .363 ند إنه يود تأ يوقال وفد ا  .له

يد اقرتاح وفد مرص .364 يا إنه أيضا يود تأ نوب أفر يوقال وفد  يق  .ج

يد اقرتاح وفد مرص .365 يا إنه أيضا يود تأ يوقال وفد إندو  .نيسـ

تذكري �ج
ع  .366 بوقام الريس  نظام ا3اخيل يف حاS ئ يه ا نص  سة مت إبالغ الوفود بأن ما  ناء ا لأنه يف وقت ما أ عل ي جلل ث
يذ ذ� فورا، و�ð بعد أن أيدت ثالثة وفود �قرتاح قال الريس  سائل هو أن يمت  تصويت حول أحد ا ئاقرتاح إجراء ا تنف مل ل

شات يف ضوء اقرتاح وفد مرص وأن مييض يف � نا قإنه جيب أن يعلق ا مل نظام ا3اخيلّ للتجابة للطلب املقدم وفقا   .سـ

رسي .367 تصويت القرتاع ا لوطلب وفد فرسا أن يمت ا ل  .ن

ناك نقطة نظام من وفد مرص .368 هوأوحض الريس أن   .ئ

رسي  .369 تصويت حول اقرتاح ما أو تعديل ما ال ميكن أن يمت القرتاع ا نظام ا3اخيل قائال إن ا لوأشار وفد مرص إىل ا ل ل
نظام ا3ا رسي ملفتللوفقا  تص القرتاع ا لخيل، ورصح بعدم وجود حمك  يذه يف حاS لل خي تنفنظر إىل أن ذ� ميكن 

 .ن�تخات فقط

سمح ألي  .370 شار القانوين وأنه لن  نظر إىل وجود ا يا يود لفت ا با بل إعطاء اللكمة لوفد إ يوقال الريس إنه  ت ل ن ملسسـ ق ئ
ية  شعوره  نظام ا3اخيل وفقا  سري ا بكيفخشص آخر  ل ل شار بتف سرتشد  تيقه علهيم، وقال إن �ج
ع جيب أن  ي ملسب تط

 .القانوين

يا إىل املادة  .371 با نوأشار وفد إ ثل 28سـ نص بوضوح أنه يف حاS القرارات اليت ختص ا3ول  نظام ا3اخيل اليت  م من ا ت ل
شاركة يف اج
ع شمل حقوق ا3ول بني أمور أخرى يف ا ملاقرتاح وفد مرص اðي خيص ا3ول ألنه  شاركة و�ð ي مل أو عدم ا

تعلق حبقوق ا3ول وأن   Sسأ يا أنه من العدل والوضوح أن ا با بق يف هذه احلاS، ورأى وفد إ تفإن اقرتاح وفد فرسا  مل ن سـ نط ين
هو يدمع اقرتاح وفد فرسا  �ðنقاط اليت أ�رها اقرتاح وفد مرص، و نهذه يه إحدى ا  .فل

شار القانوين .372 ملستوقال الريس إنه طلب من ا سامح � هبذا تفادU حلصول �ج
ع ئ ل أن يعطي رأيه وأوحض رضورة ا
ته يلقي  شار القانوين  تلفة ألمر معلوم، مث دعا الريس ا سريات  لكمعىل  ل ت خم ملستف  .ئ

سمح للوفود بطلب إجراء تصويت وأنه يف حاS حصول �قرتاح عىل  .373 نظام ا3اخيل  شار القانوين أن ا يورصح ا ل ملست
يد وفد �ن ي ٍتأ نداء األسامء ويس برفع األيدي وأيدته يف ي تصويت  تصويت، وقد طلب وفد مرص املوقر ا ية ا يذ  ّمت  ل بنف ل ل معل ت

رسي، وأوحض  تصويت القرتاع ا شار القانوين أيضا أن وفد فرسا املوقر بدوره طلب إجراء ا لذ� بعض الوفود، وقال ا لس ن ت مل
ت28أن املادة  نص عىل إجراء ا نظام ا3اخيل  ل من ا ت نظام �قرتاع ل تعلقة 3ول  يع �تخات والقرارات ا بصويت يف  مل ن مج

رسي، وأشار  نظام �قرتاع ا تايل ميكن أن خيضع  تعلق 3ول و تصويت املعين  يا أن ا با رسي، وقد رأى وفد إ لا لل ل ي ل ن سـ
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ية إال أنه من الواحض أن  يذ هذا ملامرسة ا شار القانوين إىل أنه ال يذكر  لفعلا تنفت يا ملس با نطقي ويف رؤية وفد إ سري  نهذا  سـ متف
يد وفد  يا بإجراء اقرتاع رسي ويف حاS حصول هذا �قرتاح عىل تأ با تعلق 3ول، و�ð طالب وفد إ  Sسأ يفإن ا ن سـ ت مل

شار القانوين أوحض أنه يف حاS جلوء  رسي، لكن ا نظام �قرتاع ا تصويت جيب أن خيضع  تآخر مفعىن هذا أن ا ل سل ملل
يات �ج
ع تص  نظام ا3اخيل  ناك ملحقا اكمال يف ا يذه يف الوقت احلارض ألن  رس  رسي فلن  بعمل إىل �قرتاع ا خي ل ه تنف ي يتل

ناء  تخاب أ تصويت وجيب أيضا ا بة حق ا بح من الرضوري احلصول عىل قامئة لوفود صا رسي، و م�قرتاع ا نح ل سـيص ل
رسي لندوق واحلصول عىل ورقات اقرتاع خمصصة لالقرتاع ا  .ص

رسي يف املادة  .374 تعلق حبمك �قرتاع ا تفق مع الرأي املطروح ا ند إنه ال  لوقال وفد ا ملل ي ، و�بع أنه من الواحض جدا 28ه
شمل اسام حمددا لفرد من األفراد أو 3وS من ا3ول، وأفاد بوجود  رسي يكون مطلو يف حاS أن األمر  يأن �قرتاع ا ل

Sية دو ند  سمبب وراء ذ� وهو أنه  تع تاجئ �قرتاع وقهتا يمت اللجوء س  Sا3و Kيهنا وحني ال يريد األعضاء إحراج ت بن  بع
رشوع احلايل  تعلق   ôرسي، وأما ف نطق األسايس وراء �قرتاع ا رسي، ورأى الوفد أن هذا هو ا ملإىل �قرتاع ا ل يل مل

يذ اقرتاع رسي، تايل فال أساس  يهنا و  Sناك أي إشارة 3و نفيس  لتفل ل بع يع املوافقة عىل ه يسـتط و�ð قال الوفد إنه ال 
 . اقرتاع رسي

تصويت عىل الويقة  .375 يح نقطة ما، فقال إن اقرتاح وفد مرص يدعو  بني تو ثوأراد وفد ا لل ض  وال يدعو CDIP/7/6لفل
يهنا يف اج
ع حمدد شاركة دول أعضاء  شاركة أو عدم  بعتصويت عىل  م م  .لل

ته بأن رشوأعرب وفد  .376 نا يا عن  عسلو قن يث إتشار القانوين اكن ملسح افي يع، و يا  حواحضا وضوحا اك  28ن املادة للجمف
تعلق بدوS حمددة،  ها حبضور اج
ع ما فإن ذ� القرار  سمح  تعلقة 3ول وإذا اكنت دوS لن  يشري إىل القرارات ا ُ ي مل لت

يع �تخات وا نوعالوة عىل ذ� فاملادة مل تذكر دوS حمددة وإمنا ذكرت فقط  تعلقة 3ول، وكرر الوفد أن رشح مج مللقرارات ا
رسي يا، و�ð قال إنه أيضا يؤيد اقرتاح وفد فرسا حول �قرتاع ا شار القانوين اكن واحضا وضوحا اك لا نس فت  . مل

يا املوقر للامدة  .377 با سري وفد إ يه هو  شار القانوين أن ما أشار إ نوأوحض ا سـ تف ل 3ول األعضاء يف  عىل ا، وقال إنه28ملست
سأSا نة حول ا با ناك آراء  نة كام تراها، وأضاف أنه من الواحض أن  نظام ا3اخيل  رس ا ملنة أن  ي ت ه للج ل مللج  .ّتف

يع رؤية أن  .378 ية وحماوS الوصول إىل توافق يف اآلراء، واآلن  شفا تطوحتدث وفد فزنويال قائال إنه تطرق سابقا إىل ا يسـل ف
شار القانوين صعب جدا، ورأى الوفد أنه ميكن ألي دوS أن تقول ملستموقف ا تعلقة حلقوق  سريات ا تعلق بلك ا  ôف ف مل تف لي

نابعة من  شار القانوين ا يحة ا سريا جديدا لغد، وبه �ج
ع مرة أخرى إىل  يوم مث أن تقول  لئا جديدا ا ت نص ن تف ل ملسش ّ ي
شري إىل وضع ا3و28S املادة تK املادة  تعلق 3ول أو األفراد   ôت وقال إنه ف يلقى في بو سواء اكنت األعضاء  َ داخل الو ُ سـ ي

رسي واحضة جدا لكن الواقع أن  ية اليت تدعو إىل �قرتاع ا ها 3خول، وقال الوفد أن املادة ا سمح  لهبا خارجا أو  نس ملعي ل
يذ اقرتاع  ية، ورأى أن وفد مرص اكن حمقا يف تقدمي �قرتاح اðي قدمه وأنه جيب  شفا ٍذ� قد يؤثر عىل ا نف تف ّ برفع األيدي، ل

شفا نطلق ا يكون األفضل للميض قدما من  لوأفاد الوفد أنه ال يرى أن أي أسلوب تصويت آخر   .يةفمسـ

ئا  .379 شعر  نه جفأة بدأ  ية  شفا شمول وا ياسة ا يوقال الريس إنه طوال املدة اكن يظن أن �ج
ع يركز عىل  لك ف شئ ت ل ل يسسـ
يوم، وأمكل أنه  سـتلفا متاما معا اكن حيدث طوال ا ل تصويت واðي ّخم لليعطي اللكمة لوفد مرص حول �قرتاح اðي قدمه  ّ

نظام ا3اخيل سري ملادة ا ية و سأS إجرا يا حول  با لأيدته وفود أخرى وبع ذ� اقرتاح من وفد إ تف ئ م ن سـ ت ّ. 

شار القانوين لأل .380 ناقش األمر مع ا شار القانوين، وقال إنه  سري ا شديد  تغرابه ا توأبدى وفد مرص ا س ت تف ل سسـ ملس يمل مم ل
يس  يذ اقرتاع رسي   Sبرية، ورأى الوفد أيضا أنه حىت يف حا سري غري Êين إىل درجة  تحدة يف حني أنه رأى أن ا فلا تنف ك تف لمل

ترب ذ� عدم كفاءة من جانب األمانة، وبعد ذكر ذ� قال إنه يود �تقال إىل املادة  هذا األمر وا تعداد  نناك ا ع سـ  حول 19له
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شار القانوين أن يقرأ تK املادة حىت تعليق �ج
ع، وذكر أهنا  متىن من ا هو  تايل  يق �ج
ع و تلفعل تدعو إىل  ل ملستعل ي ف
تصويت عىل �قرتاح فورا  .ليمت ا

رس املادة  .381 يد أنه مل  تأ يق �ج
ع، وكرر  همه فقد طلب وفد مرص  شار القانوين أنه وفقا ملا  ّوأجاب ا يف كس لل تعل فت  28مل
سري تفنه حدد أن ذ�  يا املوقرلك با ن وفد إ  .سـ

نظام  .382 يق �ج
ع ووفقا  يا، وذكر أنه مع وجود اقرتاح  با سري وفد إ للوقال الريس إن وفد مرص رمبا يقصد  تعل ن سـ لتف ئ
يذ ذ�، وإلشارة إىل وفد فزنويال  يدا  يكون  تصويت وأضاف أنه  يق عىل ا يه عرض اقرتاح ا لتنفا3اخيل جيب  سع سـ ل تعل لعل

يه أن  علقال الريس إن  يقه، ئ تكامل �ج
ع بعد تقدمي اقرتاح  يع ا شار القانوين إذا اكن الريس  تعليراجع ا سـ تط لت يسـ ئ ملس
شار  تذر الريس  ثل هذه الظروف، وا مترار يف  يع � بل هو أن �ج
ع ال  توأوحض أن ما يعرفه من  ع للمستط ئ م سـق يسـ

يع ا يه وقال إن إرشاده اكن مطلو حىت  يط الضوء  تطالقانوين  عل سـسل يت نازهلم، وأعلن الريس أن ل ئيع أن يعودوا إىل  م مجل
يع  باه  يقه، و�ð طلب الريس ا يق �ج
ع أو عدم  تحديد  يكفي  شار القانوين أبلغه أن رفع األيدي  مجا ن تعل تعل ل سـ تت ئ ملس

يق � نظام ا3اخيل ميكن أن يعودوا للموضوع الحقا ألنه لفعل مت طلب  تعلالوفود وأخربها أنه لألسف وفقا  ج
ع، لل
يذ  ية تريد  يق �ج
ع أن ترفع أعالم ب�اهنا، وأوحض أن األ نفوطلب الريس من الوفود اليت توافق عىل اقرتاح  تئ ب غلتعل

يق �ج
ع تايل أعلن  تعل�قرتاح و  .ل

ية الفكرية ية وا ية  نة ا تأنفة  سابعة ا مللكا3ورة ا من ن للج سـ لتل ملع  مل

تؤ .383 سابعنفتسـا نة اةل ا3ورة ا ملع  ية الفكرية يوم للج ية وا مللكية  من بد 2011 نومفرب 14لتن سفري محمد  ع برئاسة سعادة ا ل
نغالديش ثل ا3امئ  نان ا با ملم  .لحل

ية  .384 بو لقطاع ا نة وأشار إىل حضور Wئب مدير عام الو سابعة  ناف ا3ورة ا منورحب الريس بلك الوفود يف ا ي للج ل لتت ئ سـئ ّ
يد  نيفري أويامالسـا ثال عن املدير العاج ند يف مم  نظر يف آخر  سس غري، وأعلن الريس أن �ج
ع  يد فرا بم ا س ن يسـ ئ ل

سخا من الويقة مت توفريها خارج قاعة �ج
ع  نظر يف ملخص الريس، وقال إن  سابعة وهو ا ثجدول األعامل ل�ورة ا ن ل ئل
ت تطلع إىل دمع لك الوفود من أجل اع
دها رسيعا، مث دعا الريس األمانة  لللوفود وإنه   .ئالوة ملخص الريسئي

رسعة  .385 سوف تمت القراءة  بب توافر الويقة للغة اإلنلكزيية فقط  شكر للريس ونهبت إىل أنه  بوتو¾ت األمانة  فب ث سل ّئ
 :اإلمالء اكآليت

سابعة ية الفكرية، ا3ورة ا ية وا ية  نة ا لا من ن مللكللج لت  ملع

 .2011 نومفرب 14، و2011 مايو 6 إىل 2جنيف، من 

 ئلريسمرشوع ملخص ا

نة يف الفرتة من  .1 سابعة  للجانعقدت ا3ورة ا با33 دوS عضوا و99 وحرضها ،2011 مايو 6 إىل 2ل  .ق مرا

سا لالج
ع،  .2 نغالديش، ر ثل ا3امئ  نان، ا بد ا سفري محمد  نة من جديد إلجامع ا بت ا يوا ب ملم حل ع ل للج ئتخ ل ن
بابوي، ثة ا3امئة لز يكو، سكرتري أول، ا يد غارياكي اك موا بعت ي لسـ شـ با للريسل W ئ  .ئ

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3 نة  متدت ا ثوا مللج تعديلCDIP/7/1 Prov.2ع  .ل، مع بعض ا
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ند  .4 ية الطالب 4لبويف إطار ا ية يه  نظمة غري حكو بل، بصفة مراقب مؤقت،  نة أن  مجع، قررت ا مللج م تق ّ
ثني حول احلومكة يف ا3ول اجلزرية  با حوا نة ومن )AECG(ل غري أن يؤثر ذ� يف صفهتا يف اج
عات سـ، ملدة 

نة الالحقة  .للجا

ند  .5 سادسة، الوارد يف 5لبويف إطار ا تقرير املعدل ل�ورة ا رشوع ا نة  متدت ا ل، ا ل ّللج م ع
تعديالت.CDIP/6/13 Prov ثالويقة يانل، مع ا ها وفد واحد عىل  ب اليت أد  . اخلاصهخل

ند  .6 نة علام بعدد من ا6لبويف إطار ا ب، أحاطت ا يةلللج ية جدول أعامل ا منياWت اليت نوهت بأ لتمه ّ. 

ند  .7 نة يف الويقة 7لبويف إطار ا ث، نظرت ا نوان CDIP/7/2للج يذ جدول أعامل تقرير املدير العام"بع  شأن  تنف  ب
ية سد ال،"لتمنا نظورها،  ّ وأشار عدد من الوفود إىل أن تقرير املدير العام، يف  جي يةم يذ جدول أعامل ا منزتامه  لتت نف  ،ب
يا يف ويف تكون مدجمة  تفق علهيا  ية ا رشوعات جدول أعامل ا ياق، أشار املدير العام إىل أن  لك هذا ا سـ مل من لتسـ م ل

Wية للفرتة الرب يô ،2013-2012نمج واملزيا رشوعات و تلف ا يل حول  تفا متس عدد من الوفود مزيدا من ا تق وا مل خم ص ل ل
ساعي  رشوعات عىل  ملوقع تK ا يات جدول أعامل مل صيذ تو يةتنف  ويف هذا الصدد، أشار املدير العام إىل أن ،لتمنا

مت; رشوعات ا ية ا يمي لفعا ناسب عىل  تحصل يف الوقت ا نة  ملكا مل ل مل سـ  .تقللج

نة يف الويقة  .8 ثونظرت ا نوان CDIP/7/3للج تعدد "بع  تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا مل
يد ا رشيعي عىل ا يذها ا لصعاألطراف و ت لت ميي لونف ثاين–قلطين واإل شة هذه الو،"ل اجلزء ا نا ث وخالل  ق ُيقة، أعرب عن م

نة با يو¾ات نظر  ب; ،مت نة ا نظر يف الويقة خالل دورة ا مترار يف ا ملق وتقرر � للج ث ل سـ نة(ّ ثا ما3ورة ا يت الوفود ،)ل ع ود
هر  ثالثة أ نة  ثا بل انعقاد ا3ورة ا تابة إىل األمانة  يقاهتا  تقدم  شإىل ا م بق ل ك تعل تجاوز �رخيأي يف (بل سطس  15ي ال  غأ

يقات اليت ،)2011 شات حول الويقة إىل جانب ا نا ب; ا نة يف دورهتا ا تأنف ا تعل ومت �تفاق عىل أن  ث ق مل للج لسـ ملقت
 .ا األمانةهتتسلم

نة يف الويقة  .9 ثونظرت ا نوان CDIP/7/INF/2للج شأن حق املؤلف"بع   واحلقوق اÅاورة بدراسة نطاق 
نة عىل مواص;  ،"واملK العام مواتفقت ا يللج تو شة جزء الويقة اخلاص  صنا ل ث ب;اتق نة ا ملق خالل دورة ا  .للج

نون  .10 رشوع ا نة عىل اقرتاح ا ملعووافقت ا ية الفكرية وجهرة األدمغة"ملللج  ،CDIP/7/4ثيف الويقة " مللكا
يغة معدS الق تمس من األمانة أن تعد  ّوا صّ رشها عىل اُل رشوع وأن  نرتاح ا يقات اليت رتنإلتمل لتعلنت بعد أن تأخذ فهيا 

يع الوفود  .مجتقدمت هبا 

تعلق لويقة  .11  ôثوف نوانCDIP/7/5ي شأن الرباءات واملK العام" بع  رشوع املعدل  با § نة يف "مل للج، نظرت ا
سأS يف إحدى دوراهتا ا نوعة وقررت العودة إىل هذه ا سد و¾ات نظر  يقات اليت  بري من ا ملعدد  مل ت جت تعل ّك م ّ  .قب;ل

تعلق لويقة  .12  ôثوف نوان CDIP/6/9ي تصاد غري الرمسي"بع  ية الفكرية و� شأن ا شة  نا قورقة  مللك بم ، "ق
نظر  نظر اليت أعربت عهنا الوفود قصد ا تلف و¾ات ا رشوع تأخذ فهيا  نة عىل أن تعد األمانة ويقة  لاتفقت ا ل مبخ ث مللج ّ

ب;  .ملقفهيا يف دورهتا ا

نة يف الويقة  .13 ثونظرت ا نوان CDIP/6/10للج شأن مواطن ا"بع  بل  ببرWمج العمل ا ية ملق مللكملرونة يف نظام ا
نة يف دورهتا ،"الفكرية نظر فهيا ا يقات الوفود، يك  نة عىل أن تراجع األمانة الويقة وأن تأخذ  للج واتفقت ا ت تعل ث بللج
ب;  .ملقا
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ب; �قرتا .14 ناقش يف دورهتا ا نة عىل أن  شات، اتفقت ا نا ملقوعقب  تم للج ند جديد إىل "ح الرايم إىل ق بإضافة 
ية الفكرية ية وا شأن ا مللكجدول األعامل  من سأS عقد مؤمتر  و،CDIP/6/12 Revثالوارد يف الويقة " لتب تعلق   ôمبف ي

يص األموال الالزمة دويل  �ð بغي وفقا نة أن يؤجل املؤمتر وأنه  ية، قررت ا ية الفكرية وا ختص حول ا ي للج نمن ّمللك لت
ية للفرتة ؤمتر يف الربWلتنظمي امل بات لعقد ذ� املؤمتر ا3ويل ،2013-2012نمج واملزيا نة أن تطرح الرت تي وقررت ا للج ّ

ب; نة يف دورهتا ا ملقعىل نظر ا  .للج

نة يف الويقة  .15 ثونظرت ا نوان CDIP/7/6للج شأن تعزيز "بع  ية  ب�ان األفر رشوع من مجموعة ا باقرتاح  يقل م
ية الفكرية تعاون حول ا مللكا ية وب�ان أقل منوال W نوب من ب�ان ية فô بني ب�ان ا م وا جل توصل "لتمن بب عدم ا ل، و بس

يق �ج
ع يوم  رشوع املقرتح مت  شأن هذا ا ية امليض قدما  تعلإىل اتفاق حول  ملب  .2011 مايو 6يفك

نة يوم  .16 سابعة  يق ا3ورة ا للجومت  ل تؤنفت يوم 2011 مايو 6تعل متدت2011 نومفرب 14سـ وا نة وقهتا ع، وا للج ا
ية تا لالقرارات ا  : ل

نة  "1" متدت ا للجا نوب من ب�ان ع ية فô بني ب�ان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا جلرشوع تعزيز ا من لتل مللك م
ية وب�ان أقل منوا Wتفامه أن م بار، ومع ا سابعة يف � ناء ا3ورة ا يقات األعضاء أ ل بعد تعديU وأخذ  ت ل ث عتعل

تصاصات �ج
ع جيب  سقني خا توى ا رشوع يف أي معل خيص �ج
عات عىل  بل ا تقرر  نأن  سـ ملت مل ق
بل هناية عام  يني  قاإل شاركة أمام 2012قلمي تح �ج
عات  نة عىل  رشوع اتفقت ا تعلق هبذا ا  ôللم، وف للج في مل

متة ية واألقل منوا وا3ول األعضاء ا نا ب�ان ا ملها م ل  .ل

نة موعد  "2" يقات حول الويقة  مو2012 فرباير 6للجوحددت ا تقدمي ا يا  ثعدا هنا تعل ل شأن CDIP/7/3لئ ب 
يد ا رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و تعلقة لرباءات يف اإلطار القانوين  لصعمواطن املرونة ا تمل لت نف لوطين م

ميي  ثاين–قلواإل نظر ، ومت �تفاق عىلل اجلزء ا نة مع ا تاسعة  نظر يف الويقة يف ا3ورة ا مترار ا ل ا للج ل ث ل يف سـ
بل املوعد احملدد سلمهتا  قيقات األعضاء اليت تكون األمانة  ت  .تعل

يغ .17 سابعة و رشوع تقرير ا3ورة ا توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  بلوأشارت ا ل س تللج م ثات ا3امئة ل�ول ت للبعه 
ية ا3وية ،األعضاء نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين ل�ول األعضاء وا رشوع ا تاح  ل و مل ل مس مي نظامت غري ُ ملوا

بو عىل �ا ية، عىل موقع الو يحلكو تابة إىل األمانة يف أقرب ،نرتنتم تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا ك و ل تعل مي ل ن
بل انعقاد نة، ويفضل أن ترسل  قفرصة  يع§ممك ية أسا ùبل ب ب �ج
ع ا ن تقرير املعدل بعد ذ� ،ملق رشوع ا يطرح  § و ل مسـ ُ

ن متده يف بداللجعىل ا  .ةتاسعلية دورهتا التعة 

يكون هذا امللخص  .18 نة تقريرهو سـو ية العامةّاملقدم للج ا  .مجلعإىل ا

يرتمج إىل لك اللغات املعمول هبا و .386 رشوع ملخص الريس  يوأخريا، أبلغت األمانة أنه بعد اع
د  سئ ُسـ تاح عرب موقع م
بكة اإل بو عىل  شـالو  .نرتنتي

شكر إىل األمانة عىل تالوة ا .387 لوتوجه الريس  ل يا ئ نوب أفر يع وأعطى اللكمة لوفد  يقيان ورأى أنه اكن واحضا  ج للجم ب
به طلناء عىل   .ب

تعلق مبلخص الريس، ورصح أنه يف ضوء انهتاء  .388  ôيذ ف يا إن 3يه اقرتاحان فقط  نوب أفر ئوقال وفد  نف يق يج للت
بارة 15 الفقرة لع من الويقة  يق �ج
ع يوم "ث تداء ال" 2011 مايو 6تعلمت  بيجب ا بارة 16فقرة ف تؤنفت ا3ورة "لع  سـوا

نة يف  سابعة  للجا تكرار، واقرتح الوفد أيضا يف الفقرة " 2011 نومفرب 14ل نع ا لإىل هناية الفقرة  ناير " 1" اجلزء 16مل يأن لكمة 
توب   ".2012يناير "ملكاكنت Wقصة فاملفرتض أن يكون ا
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تعلق جلزء  .389  ôتحدة ف يواقرتح وفد الوالUت ا تحق اإلضافة يف رأيه ويه3الصفحة يف " 2"مل بارة جديدة  سـ أن مثة  : تع
يقات ا3ول األعضاء اليت تكون قد وصلت إىل " نة سوU مع  تاسعة  مترار نظر الويقة يف ا3ورة ا تعلومت �تفاق عىل ا للج ل ث سـ

نص احلايل يف الفقرة "األمانة شة ا83ل، وأوحض أنه اقرتح هذه اإلضافة ألن ا نا شري إىل أن  ق  نة مي ثا تمت يف ا3ورة ا مراسة  لس
نة أن حتدد املوعد  شة تK الويقة يف الوقت احلارض و�ð عىل ا نا تعداده  بوع، وأبدى الوفد عدم ا ناء األ للجنة أ ث ق مل سـ سـ ث للج

يكون  يقات2012 فرباير 6لالهنايئ  تمل األمانة تK ا شة حول الويقة بعد أن  نا تأنف ا تعل مث أن  سـ ث ق مل لسـ ت  .ت

390. ôلفقرة وحتدث وفد مرص فتعلق  سطر " 1" اجلزء 16ي  توي عىل إشارة إىل 5لا حت، ورأى أن الويقة املوزعة  ث
نوW إذا مت إدرا¾ا  يكون  بوعة، وقال إنه  نه مل يكن موجودا يف الويقة ا مم�ج
عات وظن أن األمانة قد قرأت هذا  سـ ملط ث لك

 .ثيف الويقة

ئوبعد املداخالت دعا الريس إىل اع
د ملخص الر .391 ية من الوفود أعلن اع
د الويقة مع ئ يقات إضا ثيس ولعدم وجود  فتعل
نة، ورصح أن الوفود تعاونت معا مرة أخرى وأمتت  سابعة  ـى الريس إجراءات ا3ورة ا ّتعديالت الوفود، وبعدها أ للج ل ئ هن

هرهتا نجاح وأعرب عن شكره اخلاص للك الوفود عىل املرونة واملراعاة اليت أ نة  ظدورة أخرى  ب ، وذكر أن ا3ورة سامهت للج
يات  تو يذ ا نظمة و شطة ا يدخل يف لك أ بو  ية لو يد تعممي جدول أعامل ا برية يف إحراز تقدم عىل  صسامهة  ل مل ن ل ي من صع ك تنفم لت

بالغ عددها   . من خالل تدابري ملموسة45لا

 ]ييل ذ� املرفق[
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LISTE DES PARTICIPANLISTE DES PARTICIPANLISTE DES PARTICIPANLISTE DES PARTICIPANTSTSTSTS////LIST OF PARTICIPALIST OF PARTICIPALIST OF PARTICIPALIST OF PARTICIPANTSNTSNTSNTS    

 
 
I. ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États)/ (in the alphabetical order of the 
names in French of the States) 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Simon Z. QOBO, Director, Bilateral Affairs, South-South Cooperation, Director, 
Department of Communication, Pretoria 
 
Marga Elisabeth DE VILLIERS (Ms.), Foreign Service Officer, Department of International 
Relations and Cooperation, Directorate of Economic Relations and Trade, Pretoria  
 
Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Mandixole MATROOS, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Nadia MOKRANI BELMILI (Mme), directrice, Affaires juridiques, et présidente, Conseil 
d’administration, Office algérien des droits d’auteurs et droits voisins, Ministère de la 
culture, Alger 
 
Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Hayet MEHADJI (Mme), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
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ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Trade Mark and Unfair Competition, 
Federal Ministry of Justice, Berlin 
 
Heinjoerg HERRMAN, Counsellor (Budget and Finance), Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Barros B. J. LICENÇA, Director General, Angolan Institute of Industrial Property (IAPI), 
Ministry of Industry and Mines, Luanda 
 
Jacinto Ferreira DOMINGOS, Director, Ministry of Labor, Luanda 
 
Arcilio Frédérico CASSOMA, National Director, Ministry of Home Affairs, Luanda 
 
Marisa DA CONCEIÇÃO LUCIANO MARQUES (Ms.), Director, Ministry of Home 
Affairs, Luanda 
 
Augusto MAKIESE KINKELA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Sami Ali AL-SODAIS, Director General, General Directorate of Industrial Property, King 
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Zaid Muteb AL-FURAIDI, Head, Plant Varieties Department, Directorate General for 
Industrial Property, King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Rodrigo BARDONESCHI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Steven BAILIE, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Canberra ACT 
 
Katherine WILLCOX (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WERNER, Head, International Relations, Austrian Patent Office, Vienna 
 
Georg ZEHETNER, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Abdul HANNAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Nishat JAHAN (Mrs.), Assistant Chief, Ministry of Cultural Affairs, Dhaka 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Corlita Annette BABB-SCHAEFER (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BELGIQUE/BELGIUM 
 
Mélanie GUERREIRO RAMALHEIRA (Mme), attaché, Office de la propriété intellectuelle, 
Service des affaires juridiques et internationales, Bruxelles 



CDIP/7/8 Prov. 

Annex 

4 

 
Marc THUNUS, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Laurent GABERELL, Technical Assistant, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BOTSWANA 
 
Mmanyabela Nnana TSHEKEGA (Ms.), Counsellor (Trade), Permanent Mission, Geneva 
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Cliffor GUIMARAES, Policy Advisor, Ministry of Culture, Brasilia 
 
Leticia FRAZÃO LEME (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Nadia KRASTEVA (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Vladimir YOSSIFOV, Consultant on WIPO Issues, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
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CAMEROUN/CAMEROON 
 
Anatole Fabien NKOU, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Salomon Enoma TATAH, sous-directeur, Direction des Nations-Unies, Ministère des 
relations 
extérieures, Yaoundé 
 
Irène Mélanie GWENANG (Mme), chef, Cellule juridique, Ministère de la culture, 
Yaoundé 
 
Aurélien ETEKI NKONGO, premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CANADA 
 
Nicholas GORDON, Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 
 
Darren SMITH, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Nathasha GREWAL (Ms.), Junior Policy Officer, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Luz SOSA L. (Sra.), Jefa, Departamento de Propiedad Intelectual, Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Santiago de 
Chile 
 
Andrés GUGGIANA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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CHINE/CHINA 
 
SHENG Li (Mrs.), Deputy Director, International Cooperation Division I, International 
Cooperation Department, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
WANG Wenbei (Ms.), Project Administrator, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
SU Rusong (Ms.), Consultant, Copyright Administration Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
 
CHYPRE/CYPRUS 
 
Myrianthi SPATHI (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Christina TSENTA (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Clara Inés VARGAS SILVA (Sra.), Embajadora, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CONGO 
 
Luc-Joseph OKIO, ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Roger Bruno ONGOLY, directeur, Cabinet du Ministre d’état, Ministère du développement 
industriel et de la promotion du secteur privé, Brazzaville 
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Gabriel OYOUKOU, chef, Service de la documentation et information brevet, Antenne 
nationale de la propriété industrielle (ANPI), Ministère du développement industriel et de 
la promotion du secteur privé, Brazzaville 
 
Célestin TCHIBINDA, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
COSTA RICA 
 
Manuel B. DENGO, Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Sylvia POLL (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Norman LIZANO, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Niels HOLM SVENDSEN, Senior Legal Counsellor, International Affairs, Danish Patent 
and Trademark Office, Ministry of Economics and Business Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Djama Mahamoud ALI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Ahmed Ihab GAMALELDIN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
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Sameh Mohamed ELKHISHIN, Second Secretary, United Nations Specialized Agencies 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Cairo 
 
Shereen Bahaa EL-DIN TALAAT (Mrs.), Senior Technical Information and Research 
Specialist, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), 
Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Mohamed GAD, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Andrés Patricio YCAZA MANTILLA, Presidente, Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual (IEPI), Quito 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Miguel Ángel VECINO QUINTANA, Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Jaime JIMENÉZ LLORENTE, Consejero Técnico, Departamento de Coordinación Jurídica 
y Relaciones Internacionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 
Miguel Ángel CALLE IZQUIERDO, Registrador Central de la Propiedad Intelectual, 
Dirección General de Políticas e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Neil GRAHAM, Attorney Advisor, Office of Intellectual Property and Enforcement, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Carrie LACROSSE (Ms.), Foreign Affairs Officer, Office of Intellectual Property 
Enforcement, Bureau of Economics, Energy and Business Affairs, United States Department 
of State, Washington, D.C.  
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Elizabeth A. HOGAN (Ms.), Senior Development Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
I. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma Kassaye AYEHU, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Zaurbek ALBEGONOV, Acting Director, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
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Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow 
 
 
FIDJI/FIJI 
 
Christopher Thomas PRYDE, Solicitor-General, Office of the Solicitor-General, Suva 
 
 
FRANCE 
 
Brune MESGUICH (Mme), rédactrice, Sous-direction des affaires économiques 
internationales, Ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), Paris 
 
Delphine LIDA (Mme), conseillère (affaires économiques et développement), Mission 
permanente, Genève 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Emmanuel DERIVOIS, directeur général, Bureau haïtien du droit d’auteur (BHDA), 
Port-au-Prince 
 
Rodrigue JOSAPHAT, directeur, Affaires juridiques, Ministère du commerce et de 
l’industrie, Port-au-Prince 
 
Pierre Joseph MARTIN, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Péter MUNKÁCSI, Head of Unit, Department of European Union Law, Ministry of Public 
Administration and Justice, Budapest 
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Kinga UDVARDY-NAGY (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian 
Intellectual Property Office, Budapest 
 
Csaba BATICZ, Third Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
INDE/INDIA 
 
A. GOPINATHAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
K. NANDINI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dian Triansyah DJANI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
 
Desdra PERCAYA, Ambassador, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva  
  
Bambang Iriana DJAJAATMADJA, Secretary, Directorate General of Intellectual Property 
Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta  
 
Mohammed ADRI, Director, Cooperation and Promotion, Directorate General of 
Intellectual Property Rights, Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Asa Patia SILALAHI, Deputy Director, Directorate of Trade, Industry, Investment and 
Intellectual Property Rights (IPRs), Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Nina DJADJAPRAWIRA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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Bianca Purita CONSTANTA SIMATUPANG (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Lina Mauludina ROSALIND (Ms.), Staff, Directorate of Economic, Social and Cultural 
Treaty, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Director, Department for Tribunals and International 
Law, Ministry of Foreign Affairs, Tehran 
 
Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
IRAQ 
 
Yassin M. DAHAM, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, 
General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
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Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Organization Section, International 
Affairs Division, General Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Zain AL AWAMLEH (Mrs.), Assistant Director, Industrial Property Protection, Ministry of 
Industry and Trade, Amman 
 
 
KENYA 
 
Edward SIGEI, Chief Legal Officer, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
 
KOWEIT/KUWAIT 
 
Hussain M. SAFAR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Azhibai KALMAMATOV, Director, State Intellectual Property Service of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Zigrids AUMEISTERS, Counsellor, Intellectual Property Issues, Permanent Mission, 
Geneva 
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LIBAN/LEBANON 
 
Kamal ABI-MOURCHED, Secretary, Directorate of International Organizations, Ministry 
of Foreign Affairs, Expert, Intellectual Property Issues, Beirut 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Adil EL MALIKI, directeur général, Office marocain de la propriété industrielle et 
commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Mohamed EL MHAMDI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Mohamed Salem MAMOUN, chargé de mission, Ministère du commerce, de l’industrie, de 
l’artisanat et du tourisme, Nouakchott 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Miguel CASTILLO PÉREZ, Subdirector, Asuntos Multilaterales, Dirección de Relaciones 
Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), México, D.F. 
 
María PINZÓN MAÑÉ (Sra.), Coordinadora, Asuntos Multilaterales, Instituto Mexicano 
de la Propiedad Industrial (IMPI), México, D.F. 
 
José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
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Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève  
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Ganbayar SARNAI (Mrs.), Officer, International Cooperation, Intellectual Property Office 
of Mongolia (IPOM), Ulaanbaatar 
 
 
MYANMAR 
 
Khin Thida AYE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Monica HAMUNGHETE (Ms.), Principal Economist, Ministry of Trade and Industry, 
Windhoek 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Charles Nduka ONIANWA, Minister, Deputy Permanent Representative, Chargé d’affaires 
a.i., Permanent Mission, Geneva 
 
Afam EZEKUDE, Director-General, Nigerian Copyright Commission, Federal Ministry of 
Justice, Abuja 
 
Jamila Kande AHMADU-SUKA (Mrs.), Director and Registrar, Patents, Trademarks and 
Designs Registry, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
 
Olusegun Adeyemi ADEKUNLE, Director, Planning Research and Statistics, Nigerian 
Copyright Commission, Federal Ministry of Justice, Abuja 
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Chinyere AGBAI (Mrs.), Assistant Chief Registrar, Federal Ministry of Commerce and 
Industry, Abuja 
 
Shafiu Adamu YAURI, Senior Assistant Registrar, Federal Ministry of Commerce and 
Industry, Abuja 
 
Collins NWEKE, Nigerian Copyright Commission, Federal Ministry of Justice, Abuja 
 
Ositadinma ANAEDU, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Maigari Gurama BUBA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Maria Engøy DUNA (Mrs.), Director, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Khalid FAIZ, Coordinator, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Eunice KIGENYI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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PANAMA 
 
Luz Celeste RÍOS DE DAVIS (Sra.), Directora General, Dirección General del Registro de 
la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Ciudad de 
Panamá 
 
William GONZÁLEZ, Director Nacional de Comercio ante la OMPI, Ministerio de 
Comercio e Industrias, Ciudad de Panamá 
 
 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE/PAPUA NEW GUINEA 
 
Louisa MAGALU (Ms.), Senior Trade Marks Examiner, Intellectual Property Office, 
Investment Promotion Authority (IPA), Port Moresby 
 
 
PARAGUAY 
 
Raul MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Advisor Intellectual Property, Directorate 
General for Enterprise and Innovation, Department for Innovation, Ministry of Economic 
Affairs, The Hague 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Mauricio GONZALES DEL ROSARIO, Jefe, Cooperación Técnica y Relaciones 
Internacionales, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 



CDIP/7/8 Prov. 

Annex 

18 

 
Giancarlo LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Josephine M. REYNANTE (Miss), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Division, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw  
 
Urszula PAWILCZ (Ms.), Legal Officer, International Cooperation Division, Patent Office 
of the Republic of Poland, Warsaw  
 
 
PORTUGAL 
 
Luís Miguel SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Rita FADEN (Ms.), Member of the Board, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Ministry of Justice, Lisbon 
 
QATAR 
 
Khalifa ALHITMI, Intellectual Property Center, Ministry of Justice, Doha 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Souheila ABBAS (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
PARK Hyun-Soo, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
WOO Gyung-Pil, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual 
Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KIM Yong-Sun, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO/DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 
CONGO 
 
Sébastien MUTOMB MUJING, ministre conseiller, chargé d’affaires a.i., Mission 
permanente, Genève 
 
Fidèle SAMBASSI KHAKESSA, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Lilia BOLOCAN (Mrs.), Director General, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Kishinev 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
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Anna MORAVCOVÁ (Ms.), Lawyer, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague  
 
Evžen MARTÍNEK, Officer, International Affairs Department, Industrial Property Office, 
Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Hakiel Ombeni MGONJA, Assistant Registrar, Business Registrations and Licensing 
Agency (BRELA), Dar-es-Salaam 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Alexandru Christian ŞTRENC, Deputy Director General, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Petre OHAN, Head, Appeals and Strategy Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Sarah JONES (Ms.), Head, Trade Policy and Development, International Policy 
Directorate, Intellectual Property Office, London 
 
Carol JENKINS (Ms.), Senior Policy Advisor, Trade Policy and Development, International 
Policy Directorate, Intellectual Property Office, London 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
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Silvano M. TOMASI, nonce apostolique, observateur permanent, Mission permanente, 
Genève 
 
Carlo Maria MARENGHI, membre, Mission permanente, Genève 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdourahmane Fady DIALLO, directeur technique, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère des mines, de l'industrie, de 
l’agro-industrie et des petites et moyennes entreprises, Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Jovana MIOČINOVIĆ (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Jaime HO, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
LIEW Li Lin (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Rastislav MARČOK, Director, Patent Documentation and Information Department, 
Industrial Property Office of the Slovak Republic, Banská Bystrica 
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SRI LANKA 
 
Manorie MALLIKARATCHY (Mrs.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Lena LEUENBERGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
SWAZILAND 
 
Stephen MAGAGULA, Registrar, Registrar General’s Office, Intellectual Property Office, 
Ministry of Commerce Industry and Trade, Mbabane 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Jamshed KURBONOV, First Deputy Director, National Center for Patents and 
Information, Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Sihasak PHUANGKETKEOW, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Sek WANNAMETHEE, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
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Veranant NEELADANUVONGS, Deputy Director General, Department of Industrial 
Promotion, Ministry of Industry, Bangkok 
 
Thanit NGANSAMPANTRIT, Senior Trade Officer, Division of Intellectual Property 
Promotion and Development, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, 
Nonthaburi 
 
Tanyarat MUNGKALARUNGSI (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Wichulee CHOTBENJAKUL (Ms.), Third Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Richard ACHING, Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Ministry 
of Legal Affairs, Port of Spain 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Aymen MEKKI, directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Tunis 
 
Youssef BEN BRAHIM, directeur des affaires juridiques, Ministère de la culture et de la 
sauvegarde du patrimoine, Tunis 
 
Mohamed Abderraouf BDIOUI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
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Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent 
Institute (TPI), Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Mykola PALADII, Chairman, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry 
of Education and Science, Kyiv 
 
Olena SHCHERBAKOVA (Ms.), Head, European Integration and International 
Cooperation Division, State Department of Intellectual Property (SDIP), Ministry of 
Education and Science, Kyiv 
 
Natalya UDOVYTSKA (Ms.), Head, Economic Planning Division, State Department of 
Intellectual Property (SDIP), Ministry of Education and Science, Kyiv  
 
 
URUGUAY 
 
Alfredo José SCAFATI FALDUTI, Presidente, Consejo de Derecho de Autor, Ministerio de 
Educación y Cultura, Montevideo 
 
Maria Cristina DARTAYETE BARREIRO (Sra.). Asesor, Dirección Nacional de Propiedad 
Industrial, Montevideo 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN 
REPUBLIC OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
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HOANG Van Tan, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property 
(NOIP), Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Abdu Abdullah ALHUDHAIFI, Director General, Intellectual Property Department, 
Ministry of Industry and Trade, Sana'a 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Ngosa MAKASA (Ms.), Senior Examiner, Patents, Patents and Companies Registration 
Agency (PACRA), Ministry of Commerce Trade and Industry, Lusaka 
 
Macdonald MULONGOTI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
James MANZOU, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/  

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE 
DÉVELOPPEMENT (CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE 
AND DEVELOPMENT (UNCTAD) 
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Ermias BIADGLENG, Legal Expert, Intellectual Property, Division on Investment and 
Enterprise, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
David WOOLF, Policy Officer, Knowledge Transfer and Intellectual Property, European 
Commission, Directorate General for Internal Market, Brussels 
 
Tomas BAERT, Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION 
(ARIPO) 
 
Christopher J. KIIGE, Director, Intellectual Property, Harare 
 
Palesa KAIBE (Ms.), Senior Finance Officer, Harare  
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO) 
 
Khabibullo FAYAZOV, Vice-President, Moscow 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Johan AMAND, External Expert, Directorate International Affairs, Munich, Germany 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO) 
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Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO) 
 
Peter BEYER, Technical Officer, WHO Secretariat on Public Health, Innovation and 
Intellectual Property, Geneva 
 
 
Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
 
Ridha BOUABID, ambassadeur, observateur permanent, Délégation permanente, Genève  
 
Sandra COULIBALY LEROY (Mme), observateur permanent adjoint, Délégation 
permanente, Genève  
 
Cécile LÉQUÉ-FOLCHINI (Mme), conseiller aux affaires économiques et du 
développement, Délégation permanente, Genève 
 
Nela SIROK (Mme), stagiaire, Délégation permanente, Genève 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Programme Officer, Innovation and Access to 
Knowledge Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
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German VELASQUEZ, Senior Advisor, Health and Development, Geneva 
 
Carlos M. CORREA, Special Advisor, Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Manuela RÓTOLO ARAUJO (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges-Remi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES / 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association de l’industrie de l’informatique et de la communication (CCIA)/ Computer and 
Communications Industry Association (CCIA) 
Matthias LANGENEGGER, Deputy Geneva Representative, Nyon 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle 
(AIPPI)/International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) 
Michael John BRUNNER, Chairman, Q207, Zurich 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Sisule F. MUSUNGU, President, Geneva 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Fellow, Program on Innovation Technology and IP, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Manager, Program on Innovation Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Daniella Maria ALLAM (Miss), Program Assistant, Program on Innovation Technology 
and Intellectual Property, Geneva 
 
Centre pour le droit international de l’environnement (CIEL)/Center for International 
Environmental Law (CIEL) 
Baskut TUNCAK, Staff Attorney, Washington D.C.  
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCI RF) 
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative, Geneva 
  
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber Of Commerce (ICC) 
Thaddeus J. BURNS, Senior Corporate Intellectual Property Counsel-Europe, General 
Electric, Geneva 
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Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Geneva 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Counsel, Geneva 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS, Presidente, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Asesora Jurídica, Madrid  
Carlos LÓPEZ, Miembro, Comité Jurídico, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLIS, Asesor Jurídico, Madrid  
José Luis SEVILLANO, Presidente, Comité Técnico, Madrid 
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of  
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA) 
Andrew JENNER, Director, Intellectual Property and Trade, Geneva 
Guilherme CINTRA, Policy Analyst, Intellectual Property and Trade, Geneva 
 
Fédération internationale des associations de distributeurs de films (FIAD)/International 
Federation of Associations of Film Distributors (FIAD) 
Antoine VIRENQUE, secrétaire général, Paris 
 
Fédération internationale des associations de producteurs de films (FIAPF)/International 
Federation of Film Producers Associations (FIAPF) 
Bertrand MOULLIER, Senior Expert, International Affairs, Paris 
 
Free Software Foundation Europe (FSFE) 
Karsten GERLOFF, President, Düsseldorf 
Nicolas JEAN, Intern, Berlin 
 
Friends World Committee for Consultation (FWCC). 
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Caroline DOMMEN (Ms.), Representative, Global Economic Issues, Quaker United 
Nations Office, Geneva 
 
Ingénieurs du Monde (IdM) 
François ULLMANN, président, Genève 
 
Institut international de la propriété intellectuelle (IIPI)/ International Intellectual Property 
Institute (IIPI) 
Bruce A. LEHMAN, Chairman and President, Washington D.C. 
Charles A. SCHWARTZ, International Business Environment Advisor, Washington D.C. 
 
International Trademark Association (INTA) 
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Knowledge Ecology International (KEI) 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
Library Copyright Alliance (LCA) 
Janice T. PILCH (Ms.), Associate Professor of Library Administration, Humanities 
Librarian, Literatures and Languages Library, University of Illinois at Urbana-Champaign, 
Urbana, United States of America 
 
Medicines Patent Pool 
Esteban BURRONE, Policy Advisor, Geneva 
Kaitlin MARA (Miss), Communications Manager, Geneva 
 
Third World Network (TWN) 
Heba WANIS (Ms.), Research Assistant, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
 
 



CDIP/7/8 Prov. 

Annex 

32 

 
IV.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Md. Abdul HANNAN (Bangladesh)  
 
Vice-Président/Vice Chair: Garikai KASHITIKU (Zimbabwe) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
 
 
 
 
V. SECRÉTARIAT DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/SECRETARIAT OF THE WORLD INTELLECTUAL 
PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
Geoffrey ONYEAMA, vice-directeur général/Deputy Director General 
 
Irfan BALOCH, secrétaire du Comité du développement et de la propriété 
intellectuelle (CDIP) et directeur, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Secretary to the Committee on Development and Intellectual Property 
(CDIP) and Director, Development Agenda Coordination Division 
 
Lucinda LONGCROFT (Mme), directrice adjointe par intérim, Division de la coordination 
du Plan d’action pour le développement/Acting Deputy Director, Development Agenda 
Coordination Division 
 
Georges GHANDOUR, consultant, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 
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Usman SARKI, consultant, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 
 
Marc LUANGHY, consultant, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 
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