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  مشروع تقرير
 األمانة من إعداد

ية الفكرية يف الفرتة .1 ية وا ية � نة ا نة  ثا مللكانعقدت ا4ورة ا منم ن للج لتل  .2011 نومفرب 18 إىل 14 من ملع

ث= يف ا4ورة .2 ية  تا ممواكنت ا4ول ا ل سا، ونغالديش، وبر�دوس، : ل يا، وا تني، وأسرتا باجلزائر، وأنغوال، واألر من ل لن ج
نا  ياك، وبلغارP، وبور يو يا، وكوت ديفوار، وكو�، فاصوكبلج ييل، والصني، وكولو ندا، و بودP، و ب، وبوروندي، و شـ ك ممك

هو سلفادور، مجلوقربص، وا ية، ومرص، وا هورية ا4و ية، وا4امنرك، وا ية ا4ميقرا هورية كورP ا ية، و لرية ا ط يكب مجل مج نيك يشـ مت ل شعل
 ،Pنغار ندوراس، و يا، وهاييت، والكريس الرسويل، و يوnن، و يا، وغاn، وا يا، وأملا يويا، وفرسا، وجور هوإ ه ي ل ن ن ب نث غج

يا،  ية-مجهورية (وإيران نيسـوإندو شقر، يرإ، و)م اإلسال سمربغ، ومد نان، و يا، و يا، وال يا�ن، و يا، وا غندا، وإيطا لك ب ي ل ل لل تفك ن
 ،Pبال، وهوندا، ويجري يا، و nيامنار، و بل األسود، واملغرب، و يك، وموnكو، وا يوس، وا نومالزيP، ومور ل ن ب جل سـ يشـ يم ملك مي

بني، وبوندا، والرب تان، وب�، و�راغواي، وبريو، وا لوالرنوجي، وعامن، و� لفل يا، كسـ هورية كورP، وروما نتغال، وقطر، و مج
يا،  نوب أفر يا، و نغافورة، وسلو نغال، و سعودية، وا تس ويفس، واململكة العرية ا يقو�حتاد الرويس، وسانت  ج ني سـ سـ ل ب ين فل ك

يداد وتو�غو، وت ند، وتر سورية، و� هورية العرية ا سويد، وسورسا، وا سودان، وا يا، ورسي الناك، وا با نوإ يمجل يل ل ب ل ل ن ونس، يسـ
ية، وأوروغواي، وفزنويال  تحدة األمر تحدة، والوالPت ا يا ا هورية تزنا تحدة، و يا، واململكة ا ندا، وأوكرا يكوتريا، وأو ملمج مل ن مل ن غ ك

بويفارية-مجهورية ( ل ا بابوي )ل يا، وز يت nم، وزا م، و ب مي  ).96(ف

ية بصفة مراقب .3 تا ية ا4وية ا نظامت احلكو لوشاركت ا ل ل تح: ممل ية ملمؤمتر األمم ا تجارة وا مندة  نظمة )UNCTAD(لتلل م، و
تحدة  ية الفكرية )EU(، و�حتاد األورويب )FAO(ملاألغذية والزراعة لألمم ا ية  ية األفر نظمة اإل للملك، وا يق مي قلمل
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)ARIPO( تب األورويب للرباءات يج العرية)EPO(ملك، وا تعاون 4ول ا تب براءات �خرتاع ®لس ا ب، و خلل ل  GCC (مك
Patent Office( ية تجارة العا نظمة ا مل، و ل ية )WTO(م نظمة الصحة العا مل، و نوب، و�حتاد )WHO(م جل، ومركز ا

تعاون اإلساليم )AU(األفريقي  نظمة ا ل، و تحدة (OIC)م  ).12(مل، وجامعة األمم ا

بني .4 ية بصفة مرا تا ية ا نظامت غري احلكو ثلون عن ا قوشارك  لم ل مل ساتو: مم يو نية آ سمجع ركز ، وم)IQSensato( يك
ية  للملكا4راسات ا4وية  متع املدين)CEIPI (الفكريةل تالف ا ®، وا بكة )CSC( ئ ية، وا تو شـ، ورشكة حقوق اإلبداع ا ف لل يق

ية  با ناعة العلوم ا ية  تالعا ن لص ناين األداء )CropLife International(لمل بريي  لف، و�حتاد األمرييك الاليين اإل يت
)FILAIE( نديس العامل ية  Ô، و تدامة )IdM(مجع ية ا تجارة وا سـ، واملركز ا4ويل  من مللل تجارة ا4وية )ICTSD(لت ل، وغرفة ا ل
)ICC( يات موزعي األفالم تجي األفالم )FIAD(مجلع، و�حتاد ا4ويل  يات  ن، و�حتاد ا4ويل  ، )FIAPF(ممجلع

يني  يد تجني ا يات ا لو�حتاد ا4ويل  لص ن ناعة الفو)IFPMA(ملمجلع ية ا4وية )IFPI(نوغرامات لص، و�حتاد ا4ويل  ل، وا مجلع
تجارية )IPA(للنارشين  ل، والرابطة ا4وية للعالمات ا يديو )INTA(ل سة ا4وية )IVF(للف، و�حتاد ا4ويل  ل، واملؤ س

ية  يا املعر فلإليكولو بات حلق املؤلف )KEI(ج باء بال حدود )LCA(ملكت، ورابطة ا ية أ ط، و سة مجموعة )MSF(مجع س، ومؤ
 ).19(دوية براءات األ

نغالديش .5 ثل ا4امئ  نان، ا بد ا سفري محمد  بوترأس ا4ورة ا ملم حل ع  .لل

ند  تاح ا4ورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

ية الفكرية .6 ية وا ية � نة ا نة  ثا شاركة يف ا4ورة ا يع الوفود ا مللكرحب الريس  م منئ ن للج ل مل لتجبم ملع â. وأخرب احلضور بأن 
سس غ تور فرا نا4 باب قاهرة–  املدير العام–ري ك متكن من ذæ أل نه مل  يا يود احلضور، و سـ اكن  يخشص  وëا سوف ؛لك

ية يفري أوياما، nئب املدير العام لقطاع ا يد  نه ا مننوب  ن سـ ع لتي ج ïوأعرب الريس عن تقديره ملا قدم í من دمع وتعاون . ل ُ ئ
نة سابقة  ناء ا4ورة ا للجتواصلني يف أ ل ث نة سوف . م ته بأن ا للجوأعرب عن  ية بفضل إلفظ �لزمخ احتتثق لجيايب يف ا4ورة احلا

شاركة الوفود مترار  ما نة. سـ يه ا نظر  ثاين للريس  نائب ا نصب ا ية مرحش  للجوطلب الريس من احلضور  ت ل ل مل فسم ئ لئ وذكر أن . ت
بو، عن الزتاÔا الراخس �مليض قدما يف ال ية العامة للو ناء ا4ورة األربعني  يا4ول األعضاء أعربت، يف أ للجمع نوط ث ملعمل ا

ية الفكرية،  ية وا ية � نة ا مللك� من ن لتللج ناء وأضاف أنه ملع تح وناء يف أ ثبغي لþول األعضاء أن تواصل العمل عىل حنو  ب م ّي ِ نف ُن ٍ
تقدم يق مزيد من ا لا4ورة وبعدها؛ من أجل  يث . حتق يع الوفود عىل تو� اإلجياز والرتكزي يف مداخالهتا؛  حوحث الريس  مجئ â

ناك جد تاحهاكن  ناوí �ج�ع يف غضون الوقت ا ملول أعامل مزدمح جيب أن  نظر يف ئالريس ودعا . تي لاألعضاء إىل ا
ند رشوع جدول األعامل الوارد يف الويقة 2 لبا ث من جدول األعامل، ويف اع�د   .CDIP/8/1/Prov 2م

ند   اع�د جدول األعامل:  من جدول األعامل2لبا

7. هورية كورP ف ند مجاقرتح وفد  تعلق � ب  ية  "– من جدول األعامل 3لي يات جدول أعامل ا يع تو يذ  منرصد  ص لتمج تنف
نه يغ  ته وا نا يذها و يمي  عو بل تشـ لق م نف تخدم –" تتق ية اليت  تعلقة جبدول أعامل ا نة عىل األشطة ا سـ أن تطلع األمانة ا من مل ن تللج لت َ ُِ ْ ُ

ي ية عن  ناقش تقارير مر ندما  ية  تنفموارد خارجة عن املزيا حل ت ع نةن شاريع يف إطار ا للجذ ا وأشار الوفد إىل أنه يف الوقت . مل
شاريع اليت  بو �لعديد من ا ية العادية، وإضافة إىل ذæ تقوم الو ية من املزيا شاريع شـىت جلدول أعامل ا ملاحلايل قد نفذت  ي ن من لتم ّ ï ُ

ية نة من خالل موارد خارجة عن املزيا شاريع ا نتربط ارباطا ويقا  للج مب ث ت ثال، اقرتحت كورP وأضاف أ. ت يل ا ملنه عىل  بس
هر أبريل  نة اليت انعقدت يف  ثة  ثا شرشوعني يف ا4ورة ا للج ل ل يا : ، وهام2009م نولو تعامل ا جتكوين الكفاءات يف ا لتك سـ

بþان األقل منوا، ويف الهناية متت امل ية وا نا بþان ا تطوير األعامل يف ا تجات  ية الفكرية وتوسـمي ا لاملالمئة، وا ل ل ل من وافقة عىل ململلك
يذهام نة، واكنت األمانة تقوم  سة  رشوعني املقرتحني يف ا4ورة اخلا تنفهذين ا للج بم تدرك الوفد قائال إنه يف غضون . مل سـوا

يذ برامج خارجة عن  ية من خالل  ية العادية املمو� من املزيا شاريع جدول أعامل ا ناحج  يذ ا نفذæ، دمعت كورP ا تنف نت من مل لتل ل
ن ية، عرب  صاملزيا رشوعني سالفي اëكرن ية وا ية جدول أعامل ا بو، وذæ نظرا أل ت�ين 4ى الو � Pملدوق كور من مه لتي  واكن ،س
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يا املالمئة حتت  نولو سابقة وحلقة معل عن ا ية هو  ندرج يف إطار هذه الربامج اخلارجة عن املزيا شاريع اليت  جأحد ا لتك م ن ت مل
ية، وق يو ياة ا شالك ا تاكرية  منوان حلول ا ل حل مل ب يويا ومالزيPع هر يويو يف إ بد ُعقدا يف  ث ن إضافة إىل ذæ، قال الوفد إنه و. ش

رشوع   Pيا مع " قرية واحدة وعالمة واحدة"مأطلقت كور هادئ  يط ا يا وا تصادي آل تعاون � نظمة ا تعاون مع  شـ� حمل سـ ل متل ل ق م
ي ية وا ية � نة ا تجات اëي اكنت قد بدأته مع ا مللكرشوع توسـمي ا من ن للج لتن ملع مل رسه إبالغ . ة الفكريةم يومىض يقول إن الوفد 

شاريع  تعلقةملا4ول األعضاء بأن هذه ا ية حققت جناحا �هراملا تخدم موارد خارجة عن املزيا ّ اليت  ن ثريا الوفد وأضاف . تسـ كأن 
يكون من   æëبت املزيد من املعلومات، و شاريع، و شاركة يف ا ية أبدت اه�Ôا � نا بþان ا سـمن ا طل مل مل ل عظمي الفائدة مل

شاريع  تاجئ هذه ا يهنا   شارك ا4ول األعضاء ف نفع أن  ملوا ن ت بل تعلقةت تقدم امل ملا شة ا نا ناء  ُيف أ ل ق شاريع املمو� من َحرمث ملز يف ا
نة سـ* وافقت ا ية العادية  للجاملزيا ح ية اليت . ن ساعدة ا ية  نوأشار الوفد أيضا إىل أن ا4راسة اخلاصة �ملراجعة اخلار لتقللم ج

ية، الويقة  تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ثتقدÔا الو من ل  من امللخص أن 2، تذكر بوضوح يف الفقرة CDIP/8/INF/1لتي
تدامة" سني الكفاءة و� نظمة ومع املقدمني اآلخرين  ها داخل ا ية األشطة وتدا بغي أن تقلل من ازدوا بو  سـالو تح ï مل ن ي لي خل ج ïن ُ ."

ت ية ا سن يف فعا لوذكر الوفد أن ا ل بو لتح شطة الو تلكفة ومصدر ا0صصات املربطة بأ ية ا سني شفا يلكفة يدل عىل  ن ت ل فحت
ية ية، توجد حاجة . ئاإلمنا ية وشفا ية بفعا يذ جدول أعامل ا فواتفق الوفد متاما مع الهنج العام لþراسة، ورأى أنه من أجل  لنف لتمن ت

ية العادية، فضال تخدم املزيا شاريع اليت  يق بني لك ا نإىل ا سـ مل تسـ بادل لتن ية، عن طريق  ت عن املوارد اخلارجة عن املزيا ن
شأن األشطة  ناملعلومات  تعلقةب ية . ملا شاريع جدول أعامل ا ثل هذه املامرسة سوف تفيض إىل جناح  منورأى الوفد أيضا أن  لتم ُ م

هورها بني ا4ول األعضاء توى ا0صصات اخلارجة عن . ظمن خالل زPدة  ها حموطلب الوفد من األمانة تقدمي  ية وتا جئاملزيا ن ن
ند  تقرير املرحيل يف إطار ا شة ا نا ناء  بيف أ ل ق لث نة، للمرة األوىل، ملخُ من جدول األعامل، كام طلب مهنا أن ت3م âقدم  للج ï صا

ية  تحدPت إمنا ية حمددة حال  نولو ية املالمئة ®االت  ية وا تعامل املعلومات ا رشوع تكوين الكفاءات يف ا ئعن  ل لعلم ن جسـ تك تق لم
رشوعات مماث=. ةحمدد نظر يف  نة � موأخريا أشار الوفد عىل ا ل ب= بعد وضع هذا  للج ية يف دورهتا ا ملقأخرى خارجة عن املزيا ن

نظمة  ثل  ية أخرى  ئات  شة إماكية دعوة  نا نة  تازا، كام أشار عىل ا بان بوصفه منوذجا  رشوع يف ا ما م ن ي ن ق مب للج مم معسـ ه حل مل
هاد يط ا يا وا تصادي آل تعاون � لا حملق سـ بادل اخلربات وأفضل املامرساتل شاريع مماث=،  نفذ  تئ، اليت  م لت ï ُ. 

نا  .8 رشوع املقرتح اëي قدمه وفد بور نة إىل ا ناية ا يا  نوب أفر يووجه وفد  للج كع ّ َمل ُ يق ج âنوان فاصو تعزيز "بع  لرشوع  م
يا برصي وتطويره يف أفر سمعي ا يقالقطاع ا ل رشوع املقرتح يف إطار ا"ل شة هذا ا نا ب، وطلب  لق مل .  من جدول األعامل4ند م

نا  هِفاصوكيوأشار إىل أن وفد بور ند من جدول األعامليُس سوف  يل يف إطار هذا ا تفا بب يف تقدمي مزيد من ا ص  .لل

نا  .9 شأن فاصوكيورحب وفد بور توصل إىل اتفاق  هود الريس ا4ؤوبة و�ملرونة اليت أبدهتا الوفود األخرى يف ا ب  ل ئ جب
تعاون ف بني بþان لرشوع ا سابعة م نوب ويف إمتام ا4ورة ا ل ا ل شأن وذكر الوفد أنه أرسل مذكرة شفوية. لجنةجل بو  ب إىل الو ي

باره  نة � نة  ثا يا مع الطلب بأن يوزع �قرتاح عىل ا4ورة ا برصي يف أفر سمعي ا تطوير القطاع ا رشوع  تاقرتاح  للج ل ل ل عل م âيق ُ م
ية مسويقة ر يام بذæ، وَ األمانةُوشكر الوفد. ث ند لق عىل ا نظر يف �قرتاح يف إطار ا بطلب أن  لي َ سـ* 4ُ ح من جدول األعامل 

ية بþان األفر سق مجموعة ا يقأشار  ل  .من

ية الفكرية واëي هيدف إىل عرض  .10 رشوع املعين مبزية ا سامهني يف ا يا�ن أيضا أحد ا يا�ن أن ا مللكوذكر وفد ا مل مل ل ل
ية الفكرية، وذæ يف تفادة من ا نجاح يف � مللكقصص ا سـ تعلق ل  هورية كورP ف ي إشارة إىل �قرتاح اëي قدمه وفد  مج â

ية شاريع املمو� من موارد خارجة عن املزيا يذ ا شأن  ته األمانة  ن�لعرض اإليضا; اëي قد مل نفب  وأضاف أنه من هذا .تم
شاريع املمو� من موارد شأن ا تقدمي عرض إيضا;  يام األمانة  نطلق يطرح الوفد فكرة  ملا ب ب يةقمل نه . ن خارجة عن املزيا لكو

ناء هذه  ناوها يف أ ثرية جيب  نة أمورا  يث إن أمام ا يت تقدمي عرض إيضا;؛  شأن تو تدرك قائال إن الوفد مرن  ثا ت ك للج ب لسـ ح ق
سة  .جللا
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ناحجة،  .11 تجارب ا يد بعض ا تأ ناك � ية، وإن  بþان سامه يف األشطة اخلارجة عن املزيا لوقال الريس إن عددا من ا ل ك ل ه ن ن ل ئ
تفكري دعا الوفود إىل هكنلو نةلا تاسعة  ية أم يف ا4ورة ا نظر يف هذا األمر يف ا4ورة احلا بغي ا للج ف إذا اكن  ل ل ل نظرا  ني

هورية كورP. الزدحام جدول أعامل ا4ورة مجمث طلب الريس ردا من وفد  ّ  .ئ

هورية كورP مع الريس نظرا للوقت اëي قد يلزم  .12 ئواتفق وفد   .ن األمانة ماملذكرةلتلقي مج

نا  .13 يق عىل ما إذا اكن �قرتاح املقدم من بور نة إىل ا يودعا الريس ا تعل كللج ل ُ يا فاصوئ نوب أفر يق اëي قدمه أيضا وفد  ج
ند  يه يف إطار ا نظر  بميكن ا لل  . من جدول األعامل4ف

نظر يف هذا �قرتاح، إال .14 شديد عىل ا ية أنه رمغ حرصه ا تحدة األمر لوذكر وفد الوالPت ا ل يل ذæ يكمل ج أنه يفضل تأ ï ُ
ب=  نة –ملقإىل ا4ورة ا تاسعة  للج ا4ورة ا بوع–ل بريا خالل هذا األ سـ نظرا الزدحام جدول األشطة ازدحاما  ك  .ن

نا  .15 شة اقرتاح بور نا نة ميكهنا  يا أنه يف حني أن ا يواقرتح وفد أملا ق للج كن بغي أن فاصوم نة، إال أنه  تاسعة  ين يف ا4ورة ا للج ل
َيدرج يف جدول  يهُ تعرف  ناك فرصة إلعداده وا ية ليك تكون  علأعامل ا4ورة احلا ل ه  .ل

نة ولكن وفد  .16 ثا يA إلدخال �قرتاح يف ا4ورة ا بب  رشح  يا بأنه اكن عىل وشك أن  نوب أفر مورصح وفد  س يق لج تفض ي â
يل يا أنه يؤيد ما  نوب أفر يا قام بذæ، وذكر وفد  قأملا يق ج هدف الرييس هو تعريف ا. ن لوأضاف أن ا ئ رشوع املقرتح مث ل َنة � ُ مل لج

تاسعة يه يف ا4ورة ا نظر  لا  .فل

ُشكر الريس .17 نة ميكن أن تأخذ َ وفدئ سم الريس األمر قائال إن ا رشوع املقرتح، مث  يا اëي قدم ا نوب أفر للج  ئح يق َج ُ مل
نة تاسعة  شة مفص= يف ا4ورة ا نا رشوع املقرتح وأن جتري  للجعلام � ل âق ُ م ِ ْ ُ َ ُ  .مل

نا .18 ية بأن توزع الويقة يف هذه ا4ورة وناقش فاصو كيوأكد وفد بور بþان األفر سق مجموعة ا  íته عىل ما قا َ موا ُ ت ث ل âن ُ يقم فق
ب=  .ملقيف ا4ورة ا

نا  .19 شكر لوفد بور يوبعد أن وجه الريس ا كل َ نة بأن األمانة فاصوئ متد، وأبلغ ا همه، أعلن جدول األعامل ا للج عىل  َ ملع تف
âسوف توزع جدول األعامل املعد يلُ َوحث الريس الوفود عىل تو� اإلجياز والرتكزي نظرا الزدحام جدول أعامل . قلل بعد  ُ ئ

سل اëي وردت به يف جدول األعامل. ا4ورة نود جدول األعامل � ناول  نوي  نة بأنه  سلوأبلغ ا ب ت ي ئمث أعطى الريس . لتللج
نائب املدير العام، نة لاللكمة  تحدث إىل ا يفري أوياما،  يد  للجا ي ن لسـ  .جل

يفري أوياما، nئب املدير العام يد  نلكمة ا جسـ  ل

يفري أوياما  .20 يد  نرحب ا جسـ ل â–ئب املدير العامn  –سس غ يد فرا يابة عن ا ن �لوفود  سـ ري، املدير العام، اëي اكن لن
ها، اضطر إىل املغادرة الرباطه مبوعد بدأ كام اكن مقررا  تاح ا4ورة ولكن نظرا ألن ا4ورة مل  تنوي حضور ا ت ت لي ورحب .  آخرف

يق  ية  نة اëي سلط الضوء عىل أ سابعة  با حارا، وأعرب عن ارياحه لالتفاق يف ا4ورة ا يد أوياما �لوفود تر حتقا مه للج ل ت ي ن ّسـ ح ل
تعددية تصويت، . لتوافق اآلراء وا برية بعدم �ضطرار إىل اللجوء إىل ا لوقال إن األمانة سعدت سعادة  يع الوفود وشكرك مج 

هاتسعىل مرونهتا يف  همة للغاية من امليض قدما يف جدول أعام نة ا ليل هذا �تفاق وعىل متكني هذه ا مل للج يد .ه لسـ وأضاف ا
ïأوياما أنه قد قد شأن ُن شاريع  ناك تقارير إجناز  ية،  يذ جدول أعامل ا تعلقة  بم إىل هذه ا4ورة عدد من الوJئق ا م ه من ت فمل لتب نف

رشوعا، وتقرير18مرشوعني، وتقرير مرحيل عن  يذ الفوريم  رشة  سع  يات ا تو تنف مرحيل ف خيص ا ع للل ت ص ومىض يقول . ل
سع  يات ا تو يذ ا تعلقة  تقارير ا تقارير املذكورة أعاله، ال سـ ا ند إعداد ا تكرار  تفادي ا تإن األمانة بذلت Lدا  ص ل ت مل ل ل ع ل لل نفب

نة نظمة عن أداء الربnمج  بة إىل تقرير ا نا سـرشة، وæë قدمت املراجع ا مل سـ مل ï ُ ساخ لك تM 2010 ع نب ا ن، من أجل  سـتجت
نة . املعلومات يع املعلومات توجد يف تقرير األداء  سـوأشار إىل أن  ومىض . ، وأنه يأمل أال يغدو ذæ مزجعا للوفود2010لمج
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توي عىل لك املعلومات خبصوص  ية  ساعدة ا ياnت ا حتيقول إنه مت كذæ تقدمي مراجع للمعلومات الواردة يف قاعدة  ن مل لتقب
س يذها، ومن مث مل  ية اليت مت  ساعدة ا شطة ا َأ ن ن مل تن ت سـتق ُل ت â يق نف سعي  ند ا ية  ساعدة ا شطة ا بخ القامئة الاكم= بأ ل ع ن مل لتطن لتق

رشة، مقارنة مبا حدث يف املايض سع  يات ا تو عا تل ص وذكر أنه مت أيضا إمداد ا4ورة بعدد من ا4راسات وغريها من نواجت . ل
ي منشاريع جدول أعامل ا بنية اجللتم نواجت  ïارية، وأن هذه ا ُ ت ية، ول يذ جدول أعامل ا يعة العمل اجلاري يف  من بوضوح  لتب تنف أنه ط

نظمة شطة ا تفق علهيا إىل أ تابعة  بع مض أية أعامل  ملميكن � ن âلط ُم نة ُعرض. م َوأفاد أن ا ية للج جت علهيا أيضا مراجعة خار
تعاون أل بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو لساعدة ا ي ن تطلع إىل لتقللم ثري من �ه�م، وأن األمانة  ية واليت اسرتعت ا تغراض ا لكمن لت

تفق علهيا عىل حنو مهنجي عقب ارباط داخل  يات ا تو يذ ا شأن هذه الويقة، وتطلع أيضا إىل  شة هادفة وناءة  تنا مل ص ل ت ث ب ب َق â ُ نف تم
ية الفكرية ية وا ية � نة ا مللكا من ن لتللج نة. ملع ية  للجوأعلن أن ا4ورة احلا شأن ل تلفة  بو ا ئات الو ب تلقت أيضا ألول مرة تقرير  0 ي هي

يق وإجراءات الرصد  ية ا ياق آ بو يف  ية العامة للو يA إلهيا ا بع،  ية، وأن هذا، � سـيذ جدول أعامل ا ل سـ ي مجلع حت لط لتنمن لت تنف
تقارير يمي وإعداد ا لوا تلقى مزيدا من تقارير إجناز ا. لتق نة سوف  ب=  ملوقال إن ا4ورة ا ت للج نظر ملق يمي  للشاريع إضافة إىل تقارير  تق

نة بدورة nحجة .فهيا ياته  بري عن  ته � يد أوياما  تمت ا للجوا ن تع لكم ن متسـ ل ل  .خ

نقاش خالل  .21 يه ا بة اليت من شأهنا تو ثا ته ا يد أوياما عىل مالحظاته الويقة الص= ورؤ لوشكر الريس ا ل ي ث ن جسـ ق َئ ل ُ
بوع ُالريس مث دعا . سـاأل نةئ َا ياnهتم إىل األمانة يف ن إىل �تقال إىلللج ياnت العامة، وطلب من الوفود تقدمي سخة من  ب ا ن لب

نة توب حىت ميكن إدراLا يف تقرير ا للجشلك   .مك

ياnت العامة  لبا

نة .22 يا، وأعرب عن سعادته لرؤية الريس يواصل ترأس ا تان �مس مجموعة بþان آ للجحتدث وفد � سـ ئسـ وقال الوفد . ك
سع يا  يإن مجموعة بþان آ ية إىل ضامن سـ هود الرا نة، وبذل ا ها أن تالحظ إحراز تقدم ملموس يف معل ا مدها و جل للجشجع ي

يا ية تعم هادفا و يل تعممي جدول أعامل ا بو، وإحراز تقدم ملموس يف  توجه اإلمنايئ يف معل الو ّمزيد من ا يق حقب من س ي وذكر . لتل
هم أس نت عىل املدير العام وفريقه لو ضعالوفد أن ا®موعة أ بارات ث يه � بح  تواصل وهادف  تاس حتويل مؤسيس  عتص ف م

بو تجزأ من معل الو يا جزءا ال  منوية تلقا يا ي ئ همة العديدة اليت اختذهتا ا4ول . لت ملوقال إن ا®موعة تعرب عن تقديرها للخطوات ا
توجه اإلمنايئ يف معل الو بو، واملدير العام، وفريقه من أجل ضامن مزيد من ا لاألعضاء يف الو يبو من خالل وضع قواعد ي

يات جدول أعامل  ية، مبا يف ذæ إقامة روابط بني تو بو املوضو بادرات األخرى بلجان الو ية، ويف ا صومعايري مالمئة  ع ي مل للتمن
ته ية وأ شاريع جدول أعامل ا ية وتقارير أداء الربnمج، وإدماج  بو يف ويقة الربnمج واملزيا تلف برامج الو ية و شطا من م ن ث ي خم نمن ت لت  ل

بو ية الو تدريب املوجودة بأاكد ية يف وحدات ا تاجئ، وإدماج جدول أعامل ا بو لإلدارة القامئة عىل ا ييف إطار الو مي ل من ن لتي . ل
تدرك  نظمة، الوفد سـوا توجه اإلمنايئ  يل ا بريا يف  ية سوف تقطع شوطا  هود اإلجيا للمقائال إن ا®موعة ترى أن هذه ا ل ك شكب تجل

تطورات اإلجيا يام �ملزيد لورمغ أن هذه ا بريا، إال أنه سوف توجد دامئا حاجة إىل ا يعا  يا  شجع مجموعة بþان آ لقية  ٌ ك شج سـ ت تب ï ُ
ية اليت أمجعت علهي برية كرؤية جدول أعامل ا منيق رؤية  لتك بوالتحق وأعرب الوفد عن رسور . ي لك ا4ول األعضاء يف الو
نة إىل ب سابقة  شات خالل ا4ورة ا نا تطرق ا للجا®موعة  ل ق مل ية الفكرية ب شأن ا رشوع املقرتح  مللكعض القضاP، وخصوصا ا ب َ ُ مل

ثاين من ا4راسة اخلاصوجهرة األدمغة، بري خالل ل واجلزء ا ك مبواطن املرونة، وأعرب أيضا عن تطلع ا®موعة إىل إحراز تقدم 
نود جدول األعامل يع  بهذه ا4ورة يف  شكر األمانة عىل ما. مج يا  توقال إن مجموعة بþان آ هذه ا4ورة من وJئق سـ ته  ل قد م

تعاون  بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  متة عىل األخص �ملراجعة اخلار يدا، وإهنا  لمحدثة ومعدة إعدادا  ي ن لتقللم ج Ôج â âُ ُ
ية نظر . لتمنألغراض ا نة ا نعم ا ية، وال بد أن  تحق من أ لومىض يقول إنه ال بد من إيالء هذه ا4راسة ما  للج ت مه يف تسـ

ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا سني ا ياهتا  منتو ل ي ن مل تح لتص لتق وذكر أن هذه يه املرة األوىل اليت . ل
ية امليض  تقرير بدقة وملعرفة  شة ا نا يص وقت اكف  تأكد من  نة أن  بغي  ثل هذه املراجعة، ومن مث  يفجترى فهيا  ن كم ل ق مل ختص ت للج ٍي â ِ ُ

يات  تو صقدما يف ا يهل شأن مواطن املرونة يف . فاليت وردت  بل  همة األخرى برnمج العمل ا بوأضاف أن من الوJئق ا ملق مل
ية  بþان األقل منوا هو حتديد ا ية وا نا بþان ا ها معظم ا ية اليت توا تحدPت الر ية الفكرية، وأن أحد ا يفنظام ا م L لكمللك ل ل ل سـ ئيل

تعلقة � تخدام مواطن املرونة ا ملاليت ميكن هبا ا ياسة العامةسـ ية وا تخداما اكمال وفعاال وفقا ألهداف ا سـية الفكرية ا من لسـ لت . مللك
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يةالوفد وأكد  يات جدول أعامل ا تو تحدي الرييس وفقا  هذا ا بو  منعىل رضورة مواLة الو ص ل ل لتي ئ âورصح بأن مجموعة بþان . ل
يا ترى أن العمل احلايل يف هذا ا®ال غري اكف، وأن ا4ول األعضاء جي ٍآ شأن مواطن املرونة سـ بب أن تقرتح خطة معل 

ية الفكرية تعلقة � مللكا ية الفكرية تقدما أفضل، وإن هذا . مل مللكوقال إن وجود توازن ما يعد أمرا حمورP ليك حيقق نظام ا e ُ
توقف عىل هذا ا ها  ية الفكرية وأعام ياسات ا يع  تاحة، وإن  هم مواطن املرونة ا توازن يمكن يف  لا ت سـ مج مل لل مللك تدرك . توازنف سـوا

تلف مواطن املرونة  تاح �لفعل من  تصوري ملا هو  هم ا سأ� عىل ا شأن هذه ا بغي أن يقوم برnمج العمل  خمقائال إنه  ل مل ب مي لف ن
ياسة العامة، وأضاف  ية  يا يف ا®االت الر هذه املواطن  يذ الفعيل  ية ا ية الفكرية، وعىل دراسة  تعلقة � سـا سـ معل للمل ئي لل نف يف تمللك ك

ية الوفد  تفادة الاكم= من مواطن املرونة و سة واإلدارية اليت حتد من � يود القانوية واملؤ تعرض  بغي أيضا ا يفأنه  للق كن سـّ س ن ل ّي
ياسة العامة ية وا تفادة الاكم= من مواطن املرونة من أجل تعزيز أهداف ا يق � سريية  ئة  سـناء  من سـ ي ب لب لت تحق لي وقال الوفد . ت

تحدPت اليت إن برnمج العمل ميكن أن يؤد تصدى  ية ميكهنا أن  ساعدة القانوية وا للي إىل تطوير مجموعة أدوات  ت ن ن لتقللم
تحدPت تغلب عىل تM ا تفادة الاكم= من مواطن املرونة ووسائل ا بþان يف � ها ا لتوا ل سـ ل L . وأعرب الوفد عن أمل

ية بالغ األ هد هذه ا4ورة اتفاقا يف هذا املوضوع ا مها®موعة بأن  ل يا عن سري معظم و. تش سـأعرب عن رضا مجموعة بþان آ
شاريع هام اëي تقدمه هذه ا برية، وأبدى تقدير ا®موعة لإل رسعة  شاريع اجلارية  ملا ك سمل توقع أن يمت الوفد وأضاف . ب ملأنه من ا

شاريع يف عام  شاريع خالل الفرتة املقررة2012مل�نهتاء من عدد من ا متل بعض ا مل، ولكن قد ال  ت عىل رضورة رسيع وأكد. تك
ناسب ها يف وقت  ية  ية الاك رشية واملا يص املوارد ا تأخرة  شاريع ا موترية ا ل ف ل تخص مل لبمل وأفاد الوفد أنه يف حني أن ا®موعة . ب

رشوع ما ال يعين �لرضورة  شاريع قد أوشكت عىل �ك�ل، إال أهنا تود أن تؤكد جمددا عىل أن انهتاء  متالحظ أن بعض ا مل
تو ليذ ا يةتنف منيات احملددة جلدول أعامل ا مترا طويل األجل، وذæ عىل . لتص ية يعد معال  مسـوقال الوفد إن جدول أعامل ا eت ُ من ل

شاريع جديدة  بغي أن تقرتح كام تريد  شاريع، وإن ا4ول األعضاء  ناء اع�د الهنج القامئ عىل ا بق أ  يه ف تفق  نحو ا ما ي مل ث سـ عل مل نل
نظر فهيا ا ية ليك  للأو إضا ت سـ* يلزمف حنة،  شاريع وأفاد أنه . ج نفذ  ميف الوقت احلايل  âت ية شـُ ية من املزيا نىت جلدول أعامل ا لتمن â

نة من خالل  شاريع ا شاريع اليت تربط ارباطا ويقا  بو أيضا �لعديد من ا شاريع، تقوم الو للجالعادية، وأنه إضافة إىل تM ا مب ث ت ت مل ي مل
ية تاجئ âورصح بأن. نموارد خارجة عن املزيا يهنا   شارك ا4ول األعضاء ف يكون من عظمي الفائدة أن  ن ا®موعة ترى أنه  ت بسـ ت

شاريع  تعلقةملهذه ا نة ملا متدهتا ا شاريع اليت ا تقدم احملرز يف ا شة ا نا ية خالل  تخدم موارد خارجة عن املزيا للج اليت  مل ل ق ن عسـ م ت
ية العاديةâومو ه. نلهتا املزيا بو ملومىض يقول إن من الوJئق ا ئات الو سامهة  نة الويقة اليت تصف  يمة األخرى أمام ا ي م ث هللج

تعلقة  ثل ملا ية العامة  يل فهيا ا ية، ومبا أن هذه يه املرة األوىل اليت  يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  ميف  مجلعنف حت من ص لتيع ت
تعرض هذا الوصف وتعرف عىل ا هم أن  يكون من ا نة،  يهذه الويقة إىل ا سمل ن سـ سـ للج تحث ن ها، ويف لف كنات اليت ميكن إدخا ل

تلفة بو ا ية الواردة يف معل جلان الو يات جدول أعامل ا يذ تو سني  نة  0ميكن  ي من ص حت لتللج وأعرب الوفد عن أمل أعضاء . تنف
ية  شات حول أ نا سمح بإجراء  بل  نة يف ا ند جديد يف جدول أعامل ا يا أيضا يف أن يدرج  مهمجموعة بþان آ ق ي للج ب مسـ ملسـتق َ ُ

يةالروابط ب ية الفكرية وا لتمنني ا نة من . مللك يا يف جدول أعامل ا نرصين مدرجني حا للجوذكر الوفد أن ا®موعة تالحظ وجود  ل ع
بو عام  ية العامة للو ندهتا ا ثالثة للوالية اليت أ نارص ا يبني ا مجلع سـ ل ثالث وهو 2007لع نرص ا نة، ومع ذæ فإن ا ل إىل ا لع للج

ية " تعلقة � شة القضاP ا مللكنا مل ق يةمل يام " لتمنالفكرية وا ية العامة قد لكفهتا � نة، حىت مع أن ا ناوí يف ا تعني  لقال يزال  مجلع للج ت ي
æناول . بذ ية العامة إذا مل  ثال لوالية ا ئة يف � نة سوف تكون  يا ترى أن ا تتوأعلن الوفد أن مجموعة بþان آ مجلع ت خمط للج مسـ

ية ية الفكرية وا ية  سأ� األسا منا سـ لتمل يا للمدير العام ويف . للملك تام، أعرب الوفد عن خالص تقدير أعضاء مجموعة بþان آ سـا خل
يدا شجعة واملعدة إعدادا  يدة وا هم وعىل الوJئق ا جواألمانة عىل  ملف âمعل ُ ï ُ يع أن يفخر مبا . مل بغي  تقد أنه  للجموذكر أن ا®موعة  ي نتع

نوا ية يف ا يذ جدول أعامل ا يقه شلك جامعي يف  سـمت  من لب لت نف ية، وأعرب عن تطلع ا®موعة إىل مواص= تحتق ي= املا ضت ا لقل
ية يف تعزيز وزPدة ما مت إجنازه يا سـ�لزتام واإلرادة ا شاركة . لسـ تمت الوفد قائال إن ا®موعة ال تزال، من جانهبا، ملزتمة � ملوا خ

تجدد وهائل يق تقدم  تطلع إىل  نة، وأهنا  ب= يف ا شات ا نا ناءة يف ا ما حتق تملق للج ق مل  .لب

نة .23 ية �لغة لعمل ا ية، وذكر أن ا®موعة تويل أ بþان األفر يا �مس مجموعة ا نوب أفر للجوحتدث وفد  مه يقل يق وأعرب عن . ج
نوب من بþان  ية ف بني بþان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا تعزيز ا رشوع املعين  نة ا نت ا جلرسور ا®موعة بأن  من ل ب لتللج مللك ملب ت

ية وبþان أقل منوا nية الوفد قال و. م بو ويزيد من تعزيز تعممي ا مية هائ= إىل الو يف بال شك  رشوع سوف  منإن هذا ا ي لتيض ق مل
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نظمة ية واملؤمتر . ملداخل ا تصاصات �ج�عات األقا رشوع من ا يه ا توسع ف شدد  تطلع إىل ا ميوذكر أن ا®موعة  عل ل لت خ مل ّ
نوي بات Ôار. لسـا شكر خاص للريس عىل إ ثوتقدم الوفد  يق ا4ورة ئب يادية يف اخلروج من املأزق اëي أدى إىل  تعلاته ا لق

نة يف دورة nحجة أخرى يادة ا ته بقدرة الريس عىل  نة، وأعرب الوفد عن  سابعة  للجا للج قل ئ وأفاد الوفد أن جودة الوJئق . ثق
ية، وأهنا تويل اه�ما خاصا �4ر بþان األفر شجع مجموعة ا سة  نظر يف هذه ا يقيد ا لق ت جلل ية ل تعلقة �ملراجعة اخلار جاسة ا مل

ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو منساعدة ا ل ي ن لتللم ية ترى أن الويقة الوفد وأضاف . لتق بþان األفر ثأن مجموعة ا يقل
يدة يات مقدمة بطريقة  تو يل وا تح بحث وأن ا جمحمكة ا â ُ صُ ل ل ل ل ية. َ تعرض للجوانب الر سـومىض يقول إن الويقة  ت  جلدول ئيث

يدا  يال  تعلقة بإدارة الربامج محل=  سائل ا يدا، وإن ا يحا  تعاريف موحضة تو ية شلك عام، وإن قضاP ا جأعامل ا حتلج مل مل ض ل ب âمن ُت ُâ ل
ية، . أيضا ية ألغراض ا ساعدة ا شطة ا تحديد أ تخدمة يف الويقة  منوأكد الوفد عىل أن ا®موعة ترحب �ملعايري ا ن مل ن ل ث لتسـ لتق َ ُمل

ت ية لوترحب � تعاون ألغراض ا بو إيالء مزيد من �ه�م ألشطة ا بغي أن يكون من مضن األويات يف الو ية بأنه  منو ل ن ي ل ي لتص ن
نوب تعاون ف بني بþان ا جلاليت تمكن من حدوث ا ل ï رشوع املقدم من مجموعة . ُ شري خري  ية  تو âوذكر الوفد أن هذه ا ُ للم ُ ب ص ل

تعاون  شأن تعزيز ا ية  بþان األفر لا ب يوم، ويقل نوب اëي مت اع�ده ذæ ا لف بني بþان ا يص  تعتقدا®موعة أن جل بغي  ختصأنه  ني
بو نوع يف الو يات اخلرباء؛ ألن هذه يه املرة األوىل اليت جترى فهيا دراسة من هذا ا شة تو نا يوقت اكف  ل ص ق َمل ُ واسرتسل . ٍ

يات تو صالوفد قائال إن ا®موعة ترى أن ا4راسة حتدد عددا من ا بحث فهيا، ل هب يف ا يدة اليت ميكن لفريق عامل أن  ل ا س يملف
نوان  سول موسونغو  يد  ية اليت أعدها ا بعوإن ا®موعة كذæ هتمت �4راسة اخلار ي سسـ ل يق "ج بو يف  سامهة الو حتقيمي  يتق م

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا رسع". ئ يذها عىل وجه ا بو  تقرير حتمت عىل الو تاجئ ا لوأضاف الوفد أن  نفت ي ل بار أن ن عتة عىل ا
نوات يجري بعد أربع  ية  ية لأل يذ األهداف اإلمنا تعراض  سـا سـ ئ لفسـ ية . تنف بþان األفر يب مجموعة ا يقوأعرب الوفد عن تر لح

نه أشار إىل أن بعض  ية، و يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  لكتقرير وصف  مننف ص يع ي ي خم م لتب ت ه
نة الربnم ثل  ئات  جلا مي نة له بو مل تقدم تقاريرها، ويعزى ذæ يف املقام األول إىل أن ا ية مبعايري الو نة ا ية، وا للجج واملزيا ي ن للج ملعن

بو ية العامة للو يذ قرار ا يمل توافق عىل طرق  مجلع نوان . تنف ند  ها لþراسة اليت أعدها وفد ا بعوأكد الوفد أن ا®موعة تكرر د له مع
ند" ته ا نصوص اëي اقرت هرشوع ا لل يةحم تقارير جلدول أعامل ا يمي وإعداد ا يق والرصد وا ية ا شأن طرق آ من  ل سـ ل لتب لتق ". لتن

ية العامة،  يذ قرار ا هذا الغرض،   æيا، وإن اكن ذ بق حا مجلعومىض يقول إن هذه ا4راسة تضم �لفعل الطرائق اليت  ل نفتط لتل ُâ
نة ال بد أن تقر الطرائق خالل ا4ورة، مع إيالء اه�م  ّوإن ا ُ ية اليت جيب أن للج بو ا ئات الو تعرف عىل  نخاص  ي ي ملعلل  ترفعه

ية العامة  ية تقاريرمجلعإىل ا يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  منشأن  ص م لتب ية . تنف بþان األفر يقوأعرب الوفد عن قلق مجموعة ا ل
ية الفك شة قضاP ا نا تعلق  نة ا ثالث من والية ا مللكأيضا إزاء عدم إدراج الركن ا ق مب مل للج ها حىت اآلنل ية يف برnمج  معلرية وا . لتمن

نوان  ند  بعوأعلن الوفد أن ا®موعة تقرتح إضافة  ية"ب ية الفكرية وا لتمنا نحو املقرتح " مللك نة، وذæ عىل ا لإىل جدول أعامل ا للج
ثالثة نة ا يذ الاكمل ألراكن ا ند جيب أن يضمن ا نة، وأن هذا ا ليف دورات سابقة  للج ب لتنفللج أن ا®موعة تؤكد وذكر الوفد . ل

تعامل  بو ا نوي هبا الو ناقش، من بني أمور أخرى، الطريقة اليت  ند جدول األعامل املعين جيب أن  ها القائل إن  لعىل مو ي ت ي ب قف
ية  تو صمع ا ية الفكرية مع 40ل تعلقة � شأن القضاP ا ثف تعاوهنا  بو أن  تطلب من الو ية اليت  مللك من جدول أعامل ا ملتك ب ي ت لتمن
تخ تحدة مواكالت  ية، وبرnمج األمم ا نظمة الصحة العا ية، و تجارة العا نظمة ا ثل  تحدة،  ملصصة أخرى �بعة لألمم ا مل مل ل ممل م م

ية  تجارة وا تحدة  منئة، ومؤمتر األمم ا لل مل لتب ي تاد(لل ية يف ) نكاألو يق للوصول إىل أقىص حد من الفعا ية تعزيز ا لوغريها  سـ لتنبغ
ية لتمنيذ برامج ا ية الوأضاف أن مجموع. تنف تعلق � ند ا تقد أن هذا ا ية  بþان األفر مللكة ا مليق ب تع ية من شأنه أن لل لتمنفكرية وا

ïيات الواردة يف يُسه تو ند تزداد يف ضوء ا ية إدراج هذا ا ية، بل إن أ ية لأل بو يف األهداف اإلمنا هام الو شة إ نا صل  ل ب مه ئ ي لق لف س م
يق األهدا بو يف  سامهة الو يمي  تعلقة  حتقا4راسة ا يتق م يةبمل ية لأل لفف اإلمنا بو يف . ئ شطة الو شة أ نا تطرد يقول إنه ميكن  يوا ن ق مسـ

نة  بو املوحد يف  هل تويق تقرير الو يكون من األ ند من جدول األعامل، وإنه  سـإطار هذا ا ي ث سـ âب ُ س ندما يمت 2015ل ع، 
ية ية لأل تعراض األهداف اإلمنا لفا ئ شت. سـ n نة قد قوأضاف الوفد أنه من املفرتض أيضا أن ا  �لفعل ا4عوة إىل عقد مؤمتر للج

نب املزيد من  ية  يص وقت اكف خالل ا4ورة احلا بغي  يني، وأنه  ية يف العامني املا ية الفكرية وا تجحول ا ل ختص ي ض لمن ٍ ن لتمللك
تأخري ولعقد املؤمتر يف غضون العامني القادمني سا. لا ية اكنت قد أعربت يف ا4ورة ا بþان األفر لوذكر الوفد أن مجموعة ا بقة يقل

نوان  يه  تاذة سفرين دوسو نطاق اليت أعدهتا األ ها 4راسة ا بعنة عن د ي سـ ل لللج شأن حق املؤلف واحلقوق "مع بدراسة نطاق 
تني رمق "ا®اورة واملM العام يات الواردة يف ا تو تقد أن ا لصفح، وأهنا  ص ل هذه 71 و70تع يا  ل جديرة بأن تكون معال  مسـتقبل
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نة ا4امئة ا نة، بل وأيضا  للجا رشوع . ملعنية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةللج شة ا نا ملوأبدى الوفد تطلع ا®موعة أيضا إىل  ق م
ية الفكرية والقطاع غري الرمسي تعلق � مللكا ية اليت . مل بþان األفر نة بوLة نظر مجموعة ا هم دامئا تذكري ا يقوقال إن من ا لمل للج

ساعدة  ترص عىل  بغي أن  رشوع  ممضموهنا أن هذا ا يقي ن ية الفكرية يف القطاع غري مل تفادة من ا ية عىل � نا بþان ا مللكا سـم ل ل
بغي أن  ثل هذا العمل  نة، وقال إن ا®موعة ترى أن  تجات املقþة واملقر تعلقة � تعزيز تدابري اإلنفاذ ا نالرمسي، ويس  م يل ص ن مل َل ُ مل

ية �إلنفاذ شارية ا نة � نيلقى عىل عاتق ا ت ملعللج س ناك . ُ تاج إىل إحراز تقدم هوأضاف الوفد أن  شاريع اليت  حتعددا من ا مل
شأن مواطن املرونة يف نظام  بل  تعلقة برباءات �خرتاع واملM العام، وبرnمج العمل ا شاريع ا بملموس مبا يف ذæ ا مل ملقمل

بغي أن حتقق تقدما يف هذه ا®االت  نة  تقد أن ا ية الفكرية، وأن ا®موعة  نا يمللك للج شاريع ظحيث إنتع شة مل ا نا يد ا قلت  مل ق
ند برnمج العمل . ملدة ال بأس هبا ية اكنت ف مىض قد قدمت اقرتاحات يف إطار  بþان األفر بوأفاد الوفد أن مجموعة ا يقل

ية الفكرية، و شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكا تعلقة أهنا بملق يذ العميل ملواطن املرونة ا شري إىل ا ملاكنت عىل األخص  لتنفت
ثل الصحة العامة واألمن الغذايئ والزراعة�لرباء ية  يوية  تفادة الاكم= مهنا يف ا®االت ا مات و� من حل وأعرب الوفد عن . للتسـ

تني سأ ناءة وإىل حل يقيض �مليض قدما يف هاتني ا شاركة ا لتطلع ا®موعة إىل ا مل ب ية تود . لمل بþان األفر يقوقال إن مجموعة ا ل
نة إ ناية ا للجأيضا أن توجه  نا ع رشوع املقدم من وفد بور كيىل اقرتاح ا نوان فاصومل برصي "بع  سمعي ا تعزيز القطاع ا لرشوع  ل ل م

يا نا "يقوتطويره يف أفر ند فاصوكي، وإن �قرتاح سوف يقدمه وفد بور متس.  من جدول األعامل4لب يف إطار ا  من  الوفدلوا
ته يف ا4 نا ية مواص=  ية  رشوع بإجيا نظر يف ا نة ا شـا بغ ب ل قللج م تاسعةمل ية . لورة ا بþان األفر يقوخلص الوفد إىل أن مجموعة ا ل

بوع شأن ما ييل يف حبر األ توصل إىل اتفاقات  نة عىل أن هتدف إىل ا سـحتث ا ب ل ية ) 1: (للج تقارير إىل ا مجلعإجراءات رفع ا ل
بو،  بل جلان الو يالعامة من  شة العالقة بني ا) 2(ق نا نة  ند جديد يف جدول أعامل ا قوإضافة  مل للج ية، ب لتمنية الفكرية وا مللك

ية الفكرية،  )3( شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكوبرnمج معل  يات اليت قدمهتا ) 4(ب تو صوتكوين فريق عامل 4راسة ا ل
بو ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  ياملراجعة اخلار ن لتقللم  .ج

ية �مس ا®موعة �ء، وشكر الريس .24 تحدة األمر ئوحتدث وفد الوالPت ا يك  عىل ما بذí من Lود حلل بعض القضاP مل
يع الوJئق لþورة شاريع . مجالعالقة، وشكر األمانة عىل توفري  ناول عددا من ا بوع سوف  نة هذا األ ملوقال إن ا ت سـ تللج

نا يف إهناء تM ا4ورة، اليت اكنت  تا  يعت، لألسف، و سابعة  يجة ا4ورة ا بب  نة  همة، وإن ا يوا4راسات ا ض ل ن مثللج ق ت س بمل
ناول ت سعى جاهدة إىل  نة أن  يا، وæë جيب عىل ا متد ر يا ولكن مل  بد شاريع مت �تفاق علهيا  تشمل دراسات و ت للج مس ئ ّم َ ُتع م

توازنة شة  نا يدا مع ضامن إجراء  نظم  مجدول األعامل عل حنو  م ج تاجئ . قم نوذكر الوفد أن ا®موعة �ء حريصة عىل رؤية 
ية ا ساعدة ا ية  ناملراجعة اخلار لتقللم بل انعقاد ج توقع إصدار املراجعة  نة، اكن من ا تذكر ا بو، وأنه، كام  قليت تقدÔا الو مل للج ت ي

ية نا مترب نظرا ألحداث ا هر  هر مايو، ولكن مل تمت إ�حهتا لþول األعضاء حىت أوائل  سابعة يف  ئا4ورة ا ت ثل ش سـش وأضاف . سب
nية لويقة الرب يغة الهنا ثالوفد أنه نظرا لالشغال يف وضع ا ئ لص ية للفرتة ن ية 2013-2012نمج واملزيا تحواذ ا مجلع، إضافة إىل ا سـ

هام  توPت الويقة  هم  ندوبني امجلاعي ووقهتم، فإنه يرى أن من �ب اإلنصاف القول إن فرصة  فالعامة عىل معظم Lد ا ثف حم مل
ندوبني، فاملراجعة، يف واقع األمر، تقع يف  يل من ا تاحة إال  مل�ما مل تكن  لقل .  صفحة35افة إىل ملخص من  صفحة إض280م

يات اليت قدمت ولكن ا®موعة �ء ترى أنه من  تو ثرية اليت طرحت وا نقاط ا ثري من ا ناك ا تطرد الوفد قائال إن  َوا ï ص ل مل ل ه ُسـ َُ لك
شأن تكوين فريق عامل شمل أي قرار  شات وهذا  نا بل إجراء ا يل  ها � سامح مبراجعة الويقة و باحلمكة ا ي ق مل تفص ث قل ليل وأكد . حتل

شريا إىل أن الوفد يرى أن ما مت مؤخرا الوفد  نة خالل هذه ا4ورة،  ناءة ودمع وفود ا®موعة �ء  مللريس روح الوفد ا للج لب ئ
يقا للصاحل العام نوب يمن عىل إماكية حل اخلالفات  تعاون ف بني بþان ا رشوع ا حتقمن اع�د  ن جل ل  .م

25. þب ية  يا �مس ا®موعة اإل لوحتدث وفد سلو مي قلن يق، وأعرب عن الزتام ا®موعة في لبلطان أورو� الوسطى ودول ا
مترار الوفد يف تقدمي ا4مع نة، وأكد للريس ا تواصل يف ا سـ�لعمل ا ئ للج ية وألمانة . مل شكر للك ا®موعات اإل ميوتقدم الوفد � قلل

نة  ثف مما مكن ا ناءة والعمل ا نة عىل املرونة والروح ا بو ولريس ا للجالو ب للج âي ملك من اخلروج من املأزق اëي حدث لألسف لئ
نة سابعة  للجيف ا4ورة ا يق. ل يجة موفقة أمر قابل  توصل إىل  تحقوقال إن الوفد عىل ثقة بأن ا للت â ن وأشار إىل أن مجموعة بþان . ل

هود اليت تؤدي نوب، وسوف تواصل دمع ا تعاون ف بني بþان ا رشوع ا يق اكنت تدمع  جلأورو� الوسطى وا جل ل مبلط  إىل ل
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تأنفة يف وقت  سابعة ا يه يف ا4ورة ا توصل إ يا مع �تفاق اëي مت ا  æرشوع، وأن ذ سـتطوير وتعزيز جوهر هذا ا ل ل ل ملش ïمت مل
يوم همة للغاية، مهنا . لسابق من ذæ ا توي عىل العديد من القضاP ا نة  ثا تطرد الوفد قائال إن جدول أعامل ا4ورة ا ملوا حيم ل سـ

يق وإجراءات  ية ا سـآ يةلتنل يات جدول أعامل ا تو تقارير  يمي وإعداد ا منالرصد وا ص ل لتل وذكر أنه بعد مرور أكرث من عام من . لتق
يذ  ية  بو، و ية عىل معل الو ية تعممي جدول أعامل ا هم أفضل  شام=، اكن 4ى ا4ول األعضاء  شات ا نا نفا يف يف تف ك ي من لك ل ق لتمل ٌ

ياته نة فرصة . صتو ثا نة يف ا4ورة ا لوقال إن 4ى ا م ل سائل معلقةللج تكامل أي  هد الطريق حنو ا ميمي الوضع احلايل مما  سـ مي . سـتق
تمت  نود جدول األعاملالوفد خوا ند من  ناول لك  ناءة يف  شاركهتا ا بقائال إن ا®موعة تؤكد للريس من جديد  ب ت ب لم  .ئ

ية العا .26 بþان األقل منوا وذكر �لقرار اëي اختذته ا بال �مس مجموعة ا مجلعوحتدث وفد  ل âن شأن إدماج برnمج معل ي بمة 
بþان األقل منوا للعقد بول  للإ بول حيدد عددا من ا®االت اليت من األوىل أن . 2020-2011 سطن سطنوقال إن برnمج معل إ

ية األخرى هات ا تعددة األطراف، وا نظامت ا ية، وا رشاكء يف ا بþان األقل منوا، وا نتعمل فهيا ا مل مل من ملعل جل لت أن الوفد وذكر . ل
سني القدرة هنا بو فهيا حامسة، مهنا  ساهامت الو بو واليت تعد  ية الويقة الص= خبربة الو حتك عددا من ا®االت الر ي م ي ث ئيسـ

تعددة،  تصدي لألزمات ا يا، وا نولو تجارة، وا ية ا ية، و ية و�ج� ية الر ية، والزراعة، واألمن الغذايئ، وا تا ملاإل ل ل من ع من جن تك يف لج ت لت
ئة نا تحدPت ا شـوا ل بþان األقل وأضا. ل ية وتكوين الكفاءات 4ى ا ساعدة ا لف أن من األمور الرضورية يف هذا الصدد ا ن لتقمل

رشية  ية ا ية ا ية، وأن تعزيز ا ياجات واألولوPت الو بغي أن تعكس � ياجات  يمي � يات  بمنوا، وأن  ح لح تح ل تط ب ن ت ي ت لمعل ن ن تق
تفادة من ق ية واملادية أمر رضوري لال نولو ية وا سـواملؤ جسـ لتك تاكر واإلبداع وتوفري س بþان األقل منوا عىل � لدرة مواطين ا ب ل

نصف وفعال ية فكرية عادل و منظام  ية . ملك شاريع جدول أعامل ا يذ  تقدم احملرز يف  منوأعرب الوفد عن ارياح ا®موعة  م لل لتت تنف
بþان األقل منوا تعلقة � لا شجعت ملا علمت عن ازدPد املزيا. مل âوأضاف أن ا®موعة  تعاون اإلمنايئ ت لية ا0صصة ألشطة ا ن ن

ية  برية يف توزيع مزيا ية قد حددت أوجه قصور  ها هو أن املراجعة اخلار ية، ولكن ما  شاريع جدول أعامل ا يذ  نو ك من جم يقلق لتنف لت
تعاون اإلمنايئ شطة ا بو ونفقاهتا عىل أ لالو ن تطرد قائال إنه من الرضوري معاجلة أوجه القصور املذكورة. ي تفت الوفد إىل لوا. سـوا

ها بركن الرباءات اإللكرتوين  ية للرباءات ور ياnت و شاء قواعد  شأن إ بطدراسة اجلدوى  ن ب ن ّ ورصح بأنه من Patentscopeطب
ية ياnت و تضمن روابط تفيض إىل قواعد  ية  شاء بوابة عا تعلقة �لرباءات إ رش املعلومات ا هم يف  نا ب ت مل ن طمل ن أن الوفد وأضاف . مل

ïا4راسة حتدد باتُ ناك حاجةملتطل أيضا ا يذ، وأن  ه الالزمة  بþان األقل منوا يف هذا الصدد، للتنف ية  ساعدة الاك لل إىل تقدمي ا فمل
ية ية ا نة وا بقة للر رشوط ا تعلق �  توال سـ ف ب مق سـ تحي ل لمل ن تلف – CDIP/8/6ثوأفاد الوفد أن الويقة . ل سامهة  خم وصف  مل

نهيا من ت يذ ما  بو يف  يعئات الو ي تنفي ية ه يات جدول أعامل ا منو ية –لتص تاج إىل دراسة مفص= لضامن تعممي جدول أعامل ا من  لتحت
ية بو ا ئات الو يع  نعىل  ي ي ملعمج تعلق �لويقة . ه  ثأما ف ية – CDIP/8/4ي يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  ئ  ي حتقم تق

ية  تفق مع مالحظات املؤلف أنه مي–لفلأل ية ت فأفاد الوفد أن ا®موعة  بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو تعزيز  ئكن معل املزيد  ي م ل
ية يع املعارف وتكوين . لفلأل تاكر أمر أسايس  تvر و� تاج و� ية يف اإل نولو تجمومىض يقول إن تعزيز القدرات ا ب لن س ج لتك

ت تمت قائال . وقعة سابقامالرثوات، وإن من الرضوري أيضا وجود مجموعة جديدة من األدوات ملعاجلة القضاP اليت مل تكن  خوا
تدامة من أجل  مية و ية  نولو شاء قاعدة  ساعدة يف إ يا ورش املعلومات  نولو ناك حاجة ملحة إىل نقل ا سـإن  ن للم مه سل ج تك ج نتك ل

ية تصادية و�ج� ية � تاكر ألغراض ا عتعزيز املعرفة واإلبداع و� من قب  .لت

ية  .27 نةتينوحتدث وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال شاء ا للجوالاكرييب، وذكر بأهداف إ ن â . نة تؤدي للجوقال إن ا
سامح  ية، ومن مث جيب أن حتل القضاP العالقة من أجل ا نا بþان ا ية يف ا يذ برامج هتدف إىل تعزيز ا لدورا Ôام يف  ل ل ّمن ُ â م لتنف ت

مترار العمل سائل إجرا– CDIP/1/2ث من الويقة 2وأشار الوفد إىل أن الفقرة . سـ� ئ  ية م نة –تنظميية و نص عىل أن ا للج  ت
نظامت غري  ية ا4وية وا نظامت احلكو تاح  بو، وأن صفة املراقب سوف  يع ا4ول األعضاء يف الو ملتألف من  ل للم ت ي مج مس ُت

نة ع بو� يف ا ية ا نظامت غري احلكو ية ا4وية وا نظامت احلكو بو، و ها صفة املراقب ا4امئ يف الو ية اليت  للجاحلكو مل ل للم ملقي م م ل ىل م
تواء ويس اإلقصاء،أساس مؤقت بدأ � نة تقوم عىل  شاركة يف ا ل وهكذا فإن ا ح م للج  .مل

يق  .28 تعداده للموافقة عىل إجراءات  يه، وأبدى ا سـوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  سـ تنل ف
نه تقارير  ميه وإعداد ا يذ و ية ورصد ذæ ا عيذ جدول أعامل ا ل تقيمن نف تنف لت ئات وقال. لت شمل قامئة  بغي أن  ي إن أي اتفاق  ي هبي ن
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ية يف معل  نوP عن الطريقة اليت يعمم هبا جدول أعامل ا ية العامة تقريرا  توقع أن تقدم إىل ا ية اليت من ا بو ا منالو سـ مجلع مل ن لتي â ُ ملع
يات  تو يذ ا سامههتا يف  ية  ئة وعن  صهذه ا ل م نفي تيف ك تعلقةله ية مباكن  الوفدوأضاف. ملا ئات مه أنه من األ ها ا ُأال ترصف عن  لهي معل َ ُ

ية الفكرية تعلقة � هام  ئات اليت ال تقوم  نظمة وا مللكاملربطة �لعمل ا4اخيل  م مب ي للم تمت قائال إنه يدرك أيضا أن أي قرار . لهت خوا
ية العامة متده ا تطلب أن  مجلعرمسي  تعس  .ي

نا .29 ية، وأشار إىل أن  هوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا ية يف لتمن يدا يف دمج جوانب ا لتمنك تقدما  ج
ية ية واملزيا ساعدة ا تعلق �  ية، ال سـ ف نا®االت الر ن مل ي لتقسـ ية أن تظل أولوية . يئ هم  للتمنوقال إن من ا بو يف امل ية للو يسرتا تيج

بلني  ية هذا هو ماحيث إنملقالعامني ا يذ جدول أعامل ا ساعد يف  من ميكن أن  لتي ياق، من الرضوري وقال إنه يف هذ، تنف لسـا ا
يف للعمل تاك ية وا تعلقة � ل مواص= حتديد األهداف واألشطة ا ل من مل تعلقةلتن ن إلشاء أبواب رشطهذا أن الوفد وأضاف . ملا

شاريع  ية و ممزيا تنين تني القاد ملفرتة ا ية . لسـن ية الفكرية أداة  منوأشار أيضا إىل أن األشطة اليت هتدف إىل جعل ا للتن مللك
تصادية  َجترىق� بþانُ ل اآلن �لفعل يف شـىت ا â . هووذكر í يع بعث  تشجأن ما يعد  م يذ جدول أعامل ُ تقدم احملرز يف  تنف ا ل

ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا نة احلكو تطورات احملرزة يف ا بو، ال سـ ا ية يف معل الو ثا ن ل للج ل ي مللكمن ملعم لت
يدية والفوللكور بار يف وأن، لتقلا ناءات توضع متاما يف � يود و� توازن يضمن أن ا نة ا ت هنج ا ت مل عللج ثسـ الوفد وأشار . معلهملق

مترار العمل ية ا سـإىل أ يةمه بو ا ئات الو يع  ية يف  يذ جدول أعامل ا ن عىل  ي ي مج ملعمن ه لت تفت الوفد إىل الويقة . تنف ثوا  CDIP/8/2ل
ناك حاجة ية ف هوقال إن  شفا خي إىل مزيد من ا ساعد فل شاريع و�ملعلومات األخرى اليت ميكن أن  يدين من ا تتص � مل ملسـتف

شاريع مية هذه ا مليف إدراك  ثريا. ق شاريع تأخرت  كوأشار أيضا إىل أن بعض ا يص موارد ، مل تاج إىل  شاريع  ختصوأن هذه ا حت مل
يذها ية، من أجل  رشية وما ية،  نفإضا تف تفت الوفد إىل الويقة . لب ثمث ا تخدمة  وقال CDIP/8/4ل تقد أن املؤرشات ا َإنه  سـمل ُيع

ية الفكرية لألهداف  بغي الربط بني جوانب ا ية، وأنه  ست اك ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو مللكيمي  ن ف لف حتق يتق ي ئ ي لم ل
ية يات جدول أعامل ا يذ تو ية و ية لأل مناإلمنا ص لتئ نف تمت . تلف سمح بعقد مقارنة بني جدوالوفد خوا ية سيقائال إن هذا  لتمنل أعامل ا
ية ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو لفو ئحتق ي  .م

يان اëي أدىل به وفد  .30 يا و تان �مس مجموعة بþان آ يان اëي أدىل به وفد � يده  بوأعرب وفد إيران عن تأ سـ سـ ب للي ك لل
ية يق يف وقال إن . لتمناجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا ية ا سـيذ آ لتنل بب المشلكةتنف نف إجراءات رفع بس  يكتغموض اëي 

ية العامة تقارير إىل ا ها اللجان يف رفع ا ناك حاجة إىل �تفاق عىل اإلجراءات اليت  تقارير، ومن مث  مجلعا ل ت ه بعل ت â . وأفاد أن أول
ية  ية العامة سوف تراجع يف ا4ورة احلا تلفة إىل ا بو ا ئات الو تقارير املقدمة من  لمجموعة من ا ل مجلع 0 ي ي َل ُ ه â لجنة، وأن هذا أمر ُ

بو ية عىل معل الو يمي مدى تعممي جدول أعامل ا نة  يع من خالل هذه ا يÔم ألن ا4ول األعضاء  من للج لتتط تق ّوشدد الوفد . تسـ
ية  يات جدول أعامل ا يذ تو سامههتا يف  يمي  بو  يع جلان الو يام  منعىل رضورة  ص م ي لتمج نف تق تق هذه تاملربطةب ها وتقدمي وصف  ل  ببعمل

سامهة تفت الوفد إىل او. ملا لا نوب ورصل âتعاون ف بني بþان ا تحدة، وأن اع�د جل نظومة األمم ا ملح بأنه ممارسة راخسة يف  م
ية الفكرية ميكن أن يوفر  نوب يف جمال ا تعاون ف بني بþان ا شأن تعزيز ا ية  بþان األفر مللك�قرتاح املقدم من مجموعة ا جليق ل ب ل â ُ

ساع ية  نصة إضا بو  ملللو في ية الفكريةم تعلقة � شرتكة ا تحدPت ا سني تعاوهنا يف مواLة ا ية عىل  نا بþان ا مللكدة ا ملم مل ل حت ل وف . ل
شأن مواطن بل  بتص �لعمل ا ية الفكرية، رصملقخي â املرونة يف ا ته األمانة ميكن أن مللك حح الوفد بأن برnمج العمل اëي اقرت

ياسة ية وا يدا يف تعزيز أهداف ا سـيكون  لمن لت يةمف نا بþان ا ها العديد من ا تحدPت اليت يوا تصدي  م العامة ويف ا Lل ل لل . ل
ية،  ية الفكرية وا تعلقة � شة القضاP ا نا نطاق وشمل  متدة واسعة ا نة وقال إن واليهتا ا تفت الوفد إىل معل ا منوا مل ق ت ل للج لتل مللك م َ ُملع

شات نا قوإن ا شاريع يف معُ مل جتمل ملر نظرا الع�د هنج قامئ عىل ا بغي أال هيمل َ نرص Ôم من واليهتا، و يد أن هذا  نة،  َل ا ُ ين ع ب للج
æتعلقة . أكرث من ذ تحدPت ا ية وملواLة ا شات رضورية إلرساء القواعد ا4امعة  نا ملومىض الوفد يقول إن هذه ا ل من ق للتمل

ية يل ا بات تعرتض  ترب  ية الفكرية واليت  من� س لتتع ب عق َمللك نة حىت اآلن لالقرتاح اëي وأعرب الوفد عن أسفه لعدم اع�. ُ ِد ا للج
ية ية الفكرية وا شة ا نا ند يف جدول األعامل  سادسة من أجل إدراج  ية يف ا4ورة ا ته مجموعة جدول أعامل ا منقد ق مل ب ل تمن لت مللكل . م

ية يات عىل ا ها تدا بو اليت  شطة الو يع أ بة  بغي أيضا أن تكون يف وضع ميكهنا من مرا نة  منوقال إن ا ع ي ن مج ي لتللج ل ق  من أجل ن
ئات ا4وية األخرى . معاجلة أوجه القصور ية الفكرية يف ا تعلق � سامههتا يف العمل ا بو و شاركة الو لوأضاف أن  ي مل م ي لهم مللك
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ٌسأ�  نايةحساسةم نة  ها ا نا بغي أن  بع و للج ت شي شورة . قن تقادا راخسا أن ا تقد ا ياق،  تمت قائال إن الوفد، يف هذا ا ملوا ع يع لسـ خ
ية اليت تقدÔا  تفق علهيا ا4ول األعضاءلتقنا بغي أن تعرب عن اآلراء اليت  بو  ّالو ت ي ïي ُ  .ن

ية .31 يذ جدول أعامل ا تمنوعلق وفد الربازيل قائال إنه ال تزال توجد حتدPت Ôمة يف  âل يذ يعد معال . تنف eوأضاف أن ا ُت نف ل
ëثقايف يف الهنج ا تغري ا متد عىل الزتام ا4ول األعضاء وعىل ا لجارP، وأنه  ل ِ هاُمع نظمة يف  بعه ا معلي  ملت ية . ت معلومىض يقول إن 

نظر يف  يام هبا، وإنه، عىل وجه اخلصوص، توجد حاجة إىل إعادة ا تعني ا ثرية  ناك أمور  يري بدأت ولكن ال تزال  لا ي ك ه لقتغ ل
ية الفكرية وا تفاعل بني ا بþان ومطالهبا، وإىل دراسة ا يع ا ية الفكرية ليك يعكس مصاحل  مللكنظام ا لمللك ل ويف هذا . لتمنيةمج

نة العالقة  ناقش ا سادسة من اقرتاح بأن  ية يف ا4ورة ا ياق، اسرتجع الوفد ما تقدمت به مجموعة جدول أعامل ا للجا ت ل من لتسـ ل
ية  بغي هبا تطوير نظام ا ية اليت  شأن ا نصح  تقدمي ا شة رضورية  نا ية، وذكر أن هذه ا ية الفكرية وا مللكبني ا ن يف يمللك لك ب ل ل ق مل eمن لت

يةالفكرية  تلفة من ا بþان يف مراحل  ياجات ا يعكس ا منا4ويل  خم ل ت لتل تفت الوفد إىل الويقة . ح ثوا  تقارير – CDIP/8/2ل
ية  ثال، أن –حلمر يل ا ميكن، عىل  يهنا،  ناك جمال  مل وقال إنه رمغ أهنا قد خضعت للمراجعة، إال أنه ال يزال  س به فس لتح

يذ  يل ألثر األشطة عىل  تقرير عىل  تنفمتل ا ن حتل ل ياتيشـ تو صا تعلق �لويقة . ل  ثوف تلف – CDIP/8/6ي سامهة  خم وصف  مل
ية  يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  منئات الو ص يع ي لتي تنف يقا –ه تطلب حفصا د ق أفاد الوفد أهنا   هذه يه حيث إنت

ئات  سامهة  نة تقرير عن  يق، اليت يقدم فهيا  ية ا ياملرة األوىل، بعد اع�د آ م للج سـ هل â ٌن ُ يةلت بو ا نالو  .ملعي

ية والاكرييب .32 يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال ييل ا ينوأيد وفد  ب تشـ ل شاعره جتاه . ّ موذكر الوفد أن 
تلطة شاعر  نة  خممعل ا م بو، وال ؛للج ية يف لك أحناء الو تعامل مع ا تقدم والطريقة اليت جيري هبا ا ي فرمغ أنه راض عن ا من ل لتل ٍ

سابقةسـ ف سة ا نة يف ا شات ا نا بب تعطل  نظمة، إال أنه قلق  ية ا تعلق مبزيا ل  جلل للج ق مل ن مي تمت . بس قائال إن من الوفد خوا
يات امخلس واألربعني تو يذ ا مترار العمل عىل  يث إن من الرضوري ا تكرر هذا،  ية مباكن أال  صاأل ل ي نفمه تح  .سـ

بغي أ .33 نوب  تعاون ف بني بþان ا ينورأى وفد مرص أن ا جل نة، وذæ ل شة يف جدول أعامل ا نا ند دامئ  للجن يدرج  ق للم كب َ ُ
بþان األقل منوا ية وا نا بþان ا تفادة من اخلربات املرتامكة  للال ل لل شاريعالوأشار . مسـ يل العديد من ا ملوفد إىل أنه مت تأ ، وأشار ج

شة العالقة بني نا ية  شأن �قرتاح املقدم من مجموعة جدول أعامل ا قإىل قرار  مل من يةلتب ية الفكرية وا لتمن ا  الوفد أن ورأى. مللك
تقارير  نة، وأن ا بارها مسة دامئة من سامت معل ا نظر إلهيا � بغي أن  ية  ية الفكرية وا شة العالقة بني ا لنا للج ت ي ي من عق ُ ن مللك لتم

يذ األشطة ية من خالل  يق أهداف جدول أعامل ا بني إىل أي مدى يمت  بغي أن  ية  ناملر من ت ي نفحل حتق تن لت ï تعلق �ملراجعة وف. ُ  ي
بو يف  ها الو بذ هود اليت  يمي ا ية  شة  نا تطلب  تقرير  بو، رأى الوفد أن ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  ياخلار ت يل ق ي ل ي ن لللم جل تق م لج تفصتق ل

سني ناك جمال  يحا، وملعرفة ما إذا اكن   ي ية  ية الو تحدمع ا ه حص ن للمن تقط  .لت

ية رضوري .34 ية احلا لورأى وفد كو� أن املزيا ية ن سني آ ية، وأن من الرضوري أيضا  شاريع جدول أعامل ا يذ  لة  حت من لتم لتنف
يذ يمي ذæ ا ية و يذ جدول أعامل ا نفرصد  تق تنف لت تام . لتمن يده ا نوب وأعرب عن تأ تعاون ف بني بþان ا تفت الوفد إىل ا لوا ي جل ل ل

ند دامئ  بغي أيضا أن يدرج  رشوع  للمرشوع ولالقرتاح القائل بأن ا ب كي َ ُ ن مل شةللم  .قنا

ية �مس ا®موعة �ء .35 تحدة األمر يان اëي أدىل به وفد الوالPت ا يا�ن ا يكوأيد وفد ا مل ب ساعدات . لل ملوأشار الوفد إىل ا
ناديق خمصصة  تألف من  ناديق  يا�ن، وذكر أن هذه ا بو وا شرتكة بني الو ت�ية ا ناديق � صاملقدمة من خالل ا ت لص ل ي مل ن سلص

بþان األقل من يا و للألفر هادئيق يط ا يا وا نطقة آ نفصل  ندوق  لوا و حملم سـ مل تدى . ص شمل  نومىض يقول إن األشطة  ت من
شأن الهنوض  ية  ية األفر تصادية اإل يا�ين وامجلاعات � تب الرباءات ا بو و رشاكة بني الو ياسات املعين � با مي ل ي يقسـ ق قلمك ل ل

يا يف  تصادية اëي ُعقد يف زا ية � ية الفكرية ألغراض ا ش� ق بمللك ممن شمل . هر مايو املايضلت توأضاف أن األشطة القادمة  ن
تاجئ  تخدام  ية عن ا يا املقرر عقده قربا يف تونس، وحلقة معل دون إ نولو تاكر ونقل ا نالربnمج ا4رايس املعين �ال سـ مي ي قلب ج لتك

ه تقام يف مالزيP يف هناية هذا ا تعزيز قدرات حفص براءات �خرتاع واليت  لشحفص براءات �خرتاع  سـ  .رل
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ية والاكرييب .36 يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال تني عىل ا ينووافق وفد األر ب تن ل وأشار الوفد إىل . ج
ية  يين  هد األر تعاون مع ا هر املايض، � بو ا ية اليت نظمهتا الو شأن جدول أعامل ا ية  ية اإل للملكاحللقة ا4را ت ملع نش جل ل ي من ب مي تسـ لقل

تصاديةورأى الو. الفكرية ية � ية �ج� ية الفكرية ألغراض ا تخدام ا نة أمر حامس 4مع ا قفد أن معل ا عمللك من سـ  .لتللج

ية .37 يا ومجموعة جدول أعامل ا ياnت اليت أدلت هبا مجموعة بþان آ يده  تان عن تأ منوأعرب وفد � سـ ب ي لتسـ لل ّورصح . ك
ية  بارات ا منالوفد بأن ا لتت يا يفع ياسات سـتعد عامال أسا ياغة  سـ  ية الفكريةص ية  للملكو ية الفكرية جيب ، طن مللكوأن أنظمة ا

نفاذ إىل املعارف تاكر وا شجع � بغي أن  توازنة، و لأن تكون  ب ت ïي ُ ن توازن  .م ناك حاجة إىل إجياد هذا ا تطرد قائال إن  لوا ه سـ
ية  توPت، وإن جدول أعامل ا يه عىل اكفة ا منواحلفاظ  سـ لتعل تفت ال.  يف هذا الصددألمر حامسمل وفد إىل برnمج العمل لوا

ية حتديد  نا بþان ا ية اليت تواجه معظم ا تحدPت الر ية الفكرية وقال إن من ا تعلقة � شأن مواطن املرونة ا بل  ما مللك لملق ل سـ ل مل ئيب
ياسة العامة ية وا يقا اكمال وفعاال 4مع أهداف ا يق مواطن املرونة  ية اليت ميكن هبا  سـا من ب ب للك تط لتتط ب. يف بو  ينوقال إن الو غي ي

ية يات جدول أعامل ا تو تحدي وفقا  منأن تواجه هذا ا ص ل تقرير . لتل بغي دراسة ا يق وقال إنه  ية ا تفت الوفد إىل آ لوا ي سـ ل نل لتن
بو األخرى،  ئات الو ياته يف معل  ية وتو يذ جدول أعامل ا يمي  يقة  ياملقدم دراسة د ي ص همن âلت نف تق تق ل سني ومعرفةُ حت ما إذا اكن ميكن 

يذ تفت ا. لتنفهذا ا ها لوا شاريع اجلارية وأشار إىل أن  بعضلوفد إىل ا تاج إىل اه�م فوريمتأخرمل يذ . حي و تعلق بوضع   تنفوف ي
يةلوفقا ناألشطة  ساعدة ا ياnت ا رشة، وافق الوفد عىل هنج �ع�د عىل قاعدة  سع  يات ا نتو مل ب ت ص تقل ع ترب أن ، لل عيد أنه ا ب

توفرة  ية مباكن أن تكون املعلومات ا ملمن األ يقةمه ياnت شام= ود قيف قاعدة ا  .لب

ناء .38 توصل إىل اتفاق  يوم  باح ذæ ا بورحب وفد الصني �ملرونة اليت أبدهتا الوفود يف  لل ل ص â .العام َ املديرُوشكر الوفد 
ية يات جدول أعامل ا يذ تو منوفريقه عىل تعزيز  لتص ساعد. تنف  Aبغي مع ثري مما  ناك ا مليد أن الوفد رأى أنه ال يزال  ي ه نب ة لك

ية تصادية و�ج� ية � ها أداة  ية الفكرية بو تخدام ا بþان عىل ا عا من سـ قل صف شة . للتمللك نا قوأعرب الوفد عن تطلعه إىل  م
يةCDIP/8/INF/1ثالويقة  تربها ويقة يف غاية األ مه اليت  ث  .يع

ية يف معل ا .39 يذ جدول أعامل ا تقدم احملرز يف  هورية كورP عن سعادته � منوأعرب وفد  لتل نف شاريع تمج بو، ويف إدماج  ملو ي
تاجئ نظمة لإلدارة القامئة عىل ا ته يف إطار ا ية وأ نجدول أعامل ا مل شط لمن ن ساعدة . لت ية  تفت الوفد إىل املراجعة اخلار للموا جل

نظمة ومع غريه ية األشطة داخل ا نب ازدوا بو ال بد أن  بو وقال إنه يوافق عىل القول بأن الو ية اليت تقدÔا الو ملا ن تج ي ي جن ت ا لتق
تدامة سني الكفاءة و� سـمن املقدمني من أجل  ية . حت شفا تطلب أيضا مزيدا من ا تلكفة  ية ا سن فعا فومىض يقول إن  ل ي ل ل حت

يف واملوارد ا0ص تاك تص �  لف ل يةخي بو اإلمنا ئصة ألشطة الو ي بو âوشد. ن نة بكفاءات جلان الو يد عىل رضورة إقرار ا للج
ية  نة ا4امئة ا ثل ا ناألخرى،  ملعللج تجارية والرسوم وال�ذج م ية بقانون العالمات ا نة ا4امئة ا لبقانون الرباءات، وا ن ملعللج

تخدام الفعال للموارد  ية من خالل � يذ ا®دي جلدول أعامل ا سامح � ية، من أجل ا ياnت اجلغرا ية وا نا سـا من ل ب ع لتلص نف لتف ل
يق بني األ. احملدودة ناك حاجة أيضا إىل ا تطرد قائال إن  سـوا ه نفذة من لتنسـ ية العادية واألشطة ا نفذة من املزيا âشطة ا âُ ملُ ن ن مل ن

ية  .وطلب الوفد معلومات عن هذا األمر. نموارد خارجة عن املزيا

نا  .40 كيوأيد وفد بور âيةفاصو بþان األفر يا �مس مجموعة ا نوب أفر يان اëي أدىل به وفد  يق ا يق لج يذ ا®دي . لب لتنفوقال إن ا
ية  يجلدول أعامل ا بولتمن ئات الو يع  يتطلب إرشاك  ي بغي أن تدرس . همج نة  تعلق هبذا األمر، أضاف الوفد أن ا  ينوف للج ي

ناية بو األخرى بدقة و ئات الو عسامهة  ي ي ية لþورة . هم يذ جدول أعامل ا شأن  منوذكر الوفد بأن تقرير املدير العام  تب âل تنف
سامه مقرتحات ا4و نة شدد عىل احلاجة إىل أن  سة  تاخلا للج ية، ويف هذا الصدد، م يذ جدول أعامل ا لتمنل األعضاء يف  تنف

يا برصي يف أفر سمعي ا تعزيز القطاع ا يقأشري إىل اقرتاح الوفد  ل ل يذ . ب رشوع يربط  تمت الوفد قائال إن ا نفوا تخ بت مل
يات تو صا  .45 و41 و39 و35 و13 و12 و11 و10 و4 و3 و2و 1 ل

ية عن د .41 تو نظمة حقوق اإلبداع ا ثل  يقوأعرب  فم ل ية الفكرية، ال مم تعلقة � شأن مواطن املرونة ا نة  مللكمعه لعمل ا مل ب للج
شاء صفحة خمصصة ملواطن املرونة  ية، فضال عن إ ية وإ ية أحصاب املصاحل من خالل حلقات معل و ها يف تو  نسـ مي ن قلع ط معل
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بكة اإلنرتنت شأن حق املؤلف واحلقوق ا®اورة و. شـعىل  نطاق  ثل إىل دراسة ا تفت ا بوا ل ملم املM العام ودراسة فرزية ل
شأن  رشوع  بية  مليل ية الفكرية"حتل توحة وال�ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل نان "مل تني  بي، وقال إن هاتني ا4را تسـ

ية  تخدام نظام ا ي= فعا� ال ية توفران للاملكني و تو يص حقوق اإلبداع ا توحة املصدر وترا يص ا مللكأن الرتا يق خ ملف سـخ سـ ف ل
هاال ها وإعادة توز شاء أعامهلم وتعد تفاوتة، بإ توPت  تخدمني، و سامح  يعفكرية من أجل ا يل نم سـ سـ مبل نقل . للم تعلق   بوف ي

ية الفكرية، وإنه من  ثل أولوية لألنظمة ا4وية  ية  نا بþان ا يا إىل ا نولو ثل إن إ�حة نقل ا يا، قال ا نولو للملكا م ج تك ج لتك مي ل ل لملم ل
متر يف  ية. هذا الصدديسـالرضوري للعمل أن  نا بþان ا ية مصاحل ا ها  نة عىل مواص=  ثل ا موأيضا حث ا لمعل ل ب للج لتلملم َ ُ. 

ند  نه:  من جدول األعامل3لبا يغ  ته وا نا يذها و يمي  ية و يات جدول أعامل ا يع تو يذ  عرصد  بل شـ من ص تمج لق م نف تق تنف  لتت

نظر يف الويقة  ثا   املرفق األولCDIP/2/8ل

شأن الو .42 شات  نا تح الريس ا با ق مل ئت ية – CDIP/8/2ثيقة ف رشوع مد ودعا –حل تقارير مر ُاألمانة إىل تقدمي أول  َرج م
ية الفكرية ) أ(يف اجلزء  ية يف جمال ا ساعدة ا ياnت ا مللكمن الويقة، وهو قاعدة  ن مل ب  ).IP-TAD(لتقث

يد �لوش(وأوحضت األمانة  .43 دهتا  من أجل أخذ املالحظات اليت أبCDIP/8/2ثأنه مت تعديل شلك الويقة ) لسـا
بار نة يف � تا تطردت األمانة قائ= إن اجلزء . عللج ي� ) أ(سـوا متلني،  رشوعني  شأن  يمي ذايت  بتوي عىل تقارير إجناز و مكتق م ب حي

رشوعات جارية) ب(يشمل اجلزء  شأن  ية  متقارير مر ب شاريع حبلول ا4ورة . حل يمت �نهتاء من بعض هذه ا ملوأضافت أنه  س
نة، وأن تقارير يمي اëايت سوف تقدم يف ذæ الوقتللجالقادمة  â اإلجناز وا ُ حيتوي عىل تقرير ) ج(أن اجلزء األمانة وأفادت . تقل

رشة سع  يات ا تو يذ ا شأن  عمرحيل  ل تت ص ل تت األمانة . نفب بوو(لفو يد �جو  يا ية ) لسـ ساعدة ا ياnت ا باه إىل أن قاعدة  ن� مل ب لتقن ت
ية الفكرية  ية تعمل اآلن باك) IP-TAD(مللكيف جمال ا ساعدة ا شطة ا يع أ يل  نمل طاقهتا، وأضافت أن تفا مل ن مج لتقص

ياnت ية مدرجة يف قاعدة ا ساعدة ا بو يف جمال ا شاري الو بو ن مل ي لت ٌ َ ْ تق ُس ل ناير . م نذ  نة أنه  يوأبلغت األمانة ا مللج َ  نظم قطاع 2010ُ
بو  نظمة الو تابع  ية ا تعاون ألغراض ا يا مل ل من ي1500لتل ساعدة ا شاط يف جمال ا ن  مل تلف â1324ة وعني لتقن يام  شارا  مبخ  للقت مس

نظمة ية الفكرية من خالل ا تعلقة � منوية ا شاريع ا ملا مل مللكمل  .لت

ية  .44 شفا سمح �ملزيد من ا ية الفكرية سوف  ية يف جمال ا ساعدة ا ياnت ا فورأى وفد الربازيل أن قاعدة  لمللك ت ن مل لتقب
ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو تعلق بأ  ساء� ف لتوا مل ي ن ي ية مل شمل معلومات إضا ياnت  يع قاعدة ا فية، وأنه ميكن أيضا تو ت ب سـ لن لق

ثال يل ا ملعن األشطة، مهنا عىل  س ية: بن ية، ووحدات  ية، وعروض تو تلكمني، ومواد أسا ميقوامئ  يح تعلسـ ض تفت الوفد . م لوا
رشها إال شاريني وقال إنه يدرك أن هذه املعلومات ال ميكن  بو للخرباء � نإىل قامئة الو ُس ت ينيي ويف هذا . ملعن مبوافقة األفراد ا

ثلوهنا ئة العمرية اليت  شاريني املدرجني يف القامئة وا شأن عدد اخلرباء � يحا  ياق، طلب الوفد تو ميا ت ب ض لفسـ س وذكر الوفد أنه . ل
شاريني املدرج ية للخرباء � يات ا يا معلومات حمدودة عن ا تضح أنه توجد حا شوايئ  تند إجراء حبث  ن ل ي ع سع مله ني �لقامئة، خللف

ياnتالوفد ومن مث اقرتح  متل يف قاعدة ا ية الاكم= وأن يفصح عن تضارب املصاحل ا سري اëا رش ا بأن  ت لل حملت َ ُ متس الوفد . ُن لوا
ناء شارين بال ا تثأن يطلب تقدمي هذه املعلومات من لك ا سـت ملس َ يط الضوء عىل هذا . ُ تسلكام أشار الوفد إىل أنه مت أيضا 

تقر بولاألمر يف ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  يير املعين �ملراجعة اخلار ن لتقللم  .ج

ية .45 شأن حتديث املعلومات املقدمة يف نظام قطاع ا يحا  تان تو منوطلب وفد � ب ض لتسـ â وطلب أيضا معلومات عن . ُك
تخدامه نظام وا شأن توفر ا تخذ لزPدة الوعي بني ا4ول األعضاء  تدابري اليت  سـا ل ب ت âل ُ. 

ساعدة وأشار وفد  .46 ياnت ا يذ قاعدة  تدابري اليت اختذهتا األمانة  تحدة إىل املعلومات املقدمة عن ا ملالوالPت ا ب ل لتنفمل â ُ
يط يف  تأخر ا تلكفة وفعا�، وقال إهنا جديرة �اله�م رمغ ا يث ا ية الفكرية بطريقة جمدية من  ية يف جمال ا سـا e ل ل لبن âل ح مللك تق

رشوع بات وقال الوفد إ. مل�نهتاء من ا تازا، وإهنا أيضا تفي   ية ومصممة تصم ياnت  تطلنه يرى أن قاعدة ا مم معل مبب ٌل ٌ
ية تو صا ية5 ل ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو شأن تقدمي معلومات عامة عن أ ية  ن من جدول أعامل ا مل ي ن ب لتقمن ومىض يقول إن . لت
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ية تو صا شطة 5 ل يل عن أ سمح أيضا لþول األعضاء بطلب احلصول عىل تفا ن  ص حمددة مبوافقة ا4ول األعضاء وغريها من ت
شأن طريقة تقدمي هذا الطلب يحا  يدة، وطلب الوفد تو هات األخرى ا با ض تف ياnت مطابقة . ملسـجل تفت الوفد إىل قاعدة  بوا ل

ية الفكرية  ية يف جمال ا ياجات اإلمنا مللك� ئ تازا) IP-DMD(حت  مموقال إهنا مصممة تصم وضع وطلب الوفد معلومات عن ال. ٌ
نظام تعزيز ا لاحلايل إلعداد قواعد العمل وإجراءاته الالزمة   .ل

شاريني âوشد .47 بقة من اخلرباء � رش معلومات ما دون احلصول عىل موافقة  سموح  تدت األمانة عىل أنه غري  سـ سم من ب
يني نت . ملعنا بو، كام ذكر، قد  عيâوأضافت أن الو ِ ُ شارP 1324ي بريا ا ست  ناير خ ينذ  مبيام  2010م منوية مربطة للق تشاريع  ت

ية الفكرية ث=بوشأن . مللك� بة ا ملما بوط لنسـ تأكد من العدد ا تحقق  تاج إىل ا ث= يف القامئة، قالت األمانة إهنا  ملض ا لل ل تح eملم â سـ
يا يف القامئة شاريني املدرجني حا لللخرباء � ت. ست ية وقوامئ ا ثل وJئق املعلومات األسا رش معلومات  تعلق   ملوف سـ مي لكمني، بن

ية الفكرية ية يف جمال ا ساعدة ا ياnت ا رش هذه املعلومات يف قاعدة  يع قربا  مللكأفادت األمانة أهنا  ن مل ب ي تقتط لن تت . ستسـ لتفوا
يط للموارد  رشوع ا بل �نهتاء من   æيقوم بذ ية  ية وقالت إن قطاع ا يانة نظام قطاع ا تخطاألمانة إىل موضوع  سـ من من لص م ق ت لت ل

ية  رشوع، وإن)ERP(سسـاملؤ ند �نهتاء من ا تخذ  مل قرارا آخر سوف  ع âي âوخبصوص زPدة الوعي، رصحت األمانة أهنا . ُ
ية  ية يف جمال ا ساعدة ا ياnت ا شأن قاعدة  شرتاك   nيا ويا  nيا مللكنوي أن تصدر لþول األعضاء  نحصف مل ب ب م ب ب لتقت

ية يف جم)IP-TAD( الفكرية ياجات اإلمنا ياnت مطابقة � ئ، وقاعدة  ت ية الفكرية حب بو )IP-DMD(مللكال ا ي، وقامئة الو
شاريني  ياnت من خالل املاكتب وغريها من القطاعات )ROC(ستللخرباء � يمت أيضا تروجي قواعد ا لب، وأضافت أنه  س

بوتاملربطة يه الط. ي داخل الو شاريني، قالت األمانة إنه ميكن تو تعلق بطريقة طلب معلومات عن اخلرباء �  جوف ت لب إىل سي
نظمة يني داخل ا رشوع، وبعد ذæ سوف يمرر الطلب إىل الزمالء ا ملفريق ا ملعن â ُ سأ� وضع قواعد . مل موأضافت األمانة أن 

نظر يد ا لالعمل وإجراءاته ال تزال   .ق

ية يف جمال ا .48 ساعدة ا ياnت ا يذ قاعدة  تفادة من  ية ا يا أن من ا4روس الر نوب أفر ملوذكر وفد  نف يق نج مل ب سـ تقسـ لت ملُئ لكية ي
ية نظمة من أجل تفادي �زدوا تاحة �لفعل داخل ا ياnت ا تام إىل ا به ا ية ا جالفكرية أ ملن مل ب ل ت لمه eل â . هود جلوساءل الوفد عن ا ت

ية يف بعض  تقرير قد ذكر أنه يف الوقت الراهن توجد ازدوا سأ�، ال سـ أن ا رشوع ملعاجلة هذه ا يذ ا بل  جاليت بذلت  نف لق مل مل ت ُ
ياnت املر تقرير أيضا لبا ية، وإضافة إىل ذæ، ذكر ا يط للموارد املؤ يذ نظام ا لنة وأن هذا األمر سوف يعالج يف  سـ تخط سمق ل تنف َ ُ

ياق ويقة  نظر فهيا يف  ياnت مماث=، وسوف  شاء قواعد  بهتا يف إ رشوع أعربت بعض ا4ول األعضاء عن ر يجة  ثأنه  سـ ي ب ن غ ُن للم ت
ية للفرتة  باراتوط. 2013-2012نالربnمج واملزيا يعة هذه � شأن  يحا  تلب الوفد تو ب ب عض يذ . ط تعلق مبعدل   تنفوف ي

رشوع، طلب الوفد مزيدا من املعلومات عن معىن املعدل املذكور وهو   .%96ملا

ية .49 شأن طريقة حتديث املعلومات املقدمة يف نظام قطاع ا يح  تو به  تان  منوكرر وفد � ب ض ل طل لتسـ ك â . تدابري تعلق   بوف ي
شرتكزPدة الوعي يان ا يان الصحفي وا تاكرية، إضافة إىل ا بادرات � مل، رأى الوفد أنه توجد حاجة إىل مزيد من ا ب ب ب لمل  .ل

بق  .50 تعلقة �ألشطة، ولكن مبا أنه قد  ية ا نة املعلومات املا ية قادر أيضا عىل ر سـوأوحضت األمانة أن نظام قطاع ا ن مل ل مق ٌمن لت
بو املايل، فإ نظام الو نفص=  يإعداد وحدة  ل يام م يد أنه ال ميكن ا ية،  با لالزدوا ية معقودة عىل دمج هذه املعلومات  لقن ا بج ن جتن ل

ية يط للموارد املؤ سـبذæ إال بعد �نهتاء من نظام ا ستخط ياnت مماث=، أفادت . ل تعلق بإعداد ا4ول األعضاء لقواعد   بوف ي
بو ميكحيث إناألمانة أن هذا أمر وارد  ية، ي الربامج اليت أعدهتا الو ياجات الو ية � ها  تخداÔا و نن أيضا ا ت ب طسـ تل حتك لي يف

مت= تابعة  تقرير بوصفه  ها أعضاؤها، أدرج هذا يف ا نظمة يو بو  بب، وألن الو حموهذا ا م L م س لل ُي تت األمانة إىل معدل . ل لتفوا
رشوع وأفادت أن املعدل  مليذ ا هر يويو، ولكن ا%96نفت تقرير يف  ندما مت إعداد ا با  نا ل اكن  ل ع شسـ نفدت م ستُألموال اآلن ا

هر . متاما نذ  ية  توفرة يف قطاع ا ية  ية دا ناك آ ية، أفادت األمانة أن  سأ� حتديث نظام قطاع ا شوخبصوص  م منم خل ل ه من تم لت ل
نظام ها يف ا نفذ و يع األشطة اليت  نة  ليويو لضامن ر ت ن مج مق تسجيلل ُâ . دة الوعي، وأشارت إىلPسأ� ز تت األمانة إىل  موا لتف

تكرة�قرتاح امل تحداث مزيد من األدوات ا بقدم ال  .لتعزيز الوعي ملسـ
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نظر يف الويقة  ثا ثاينCDIP/2/8ل  ل املرفق ا

ية املواءمة وبادل املعلومات .51 تاجئ آ تان إىل مؤرشات  تأشار وفد � ل ن يدوية ، كسـ تقرير يذكر أن املواءمة ا لوقال إن ا ل
يا، وسا تتاحة حا ل يجة الهنءم ناك Lودئالنتل الوفد عام إذا اكن هذا هو ا بذل اهية املقصودة أم أن  ُ ال تزال  لزPدة تطوير ت

نظام  .لا

هر أبريل  .52 رشوع يف  بغي �نهتاء من ا شوعلق وفد مرص قائال إنه اكن  ملن ي â2010 تقرير أن بعض ل، ومع ذæ يذكر ا
تاجئ ال تزال معلقة باب أي تأخري. لنمؤرشات ا رشوع وأ شأن حا� ا يحا  سـوطلب الوفد تو ب ت. ملض فت الوفد إىل مؤرشات لوا

هات املاحنة  ساعدة ا4ول األعضاء عىل إجياد ا بادرة أال وهو  هدف من ا يهنا ليك تعكس ا تاجئ وذكر أنه ميكن  جلا ل مس مل حتن ل
مت= ية إىل إجياد Lات ماحنة وأنه  ،حملا ناحجة يف Lودها الرا ية الفكرية ا يان لعدد ماكتب ا ثال تقدمي  يد  ميكون من ا مللك م لملف ب سـ
ياnتمن خ  .لبالل قاعدة ا

سطس  .53 هر أ يا اكن يف  ياnت ر تخدام قاعدة ا ية املواءمة ال تزال يدوية رمغ أن بدء ا غوأوحضت األمانة أن  مس ب سـ شمعل ل
نظر،من ذæ العام يد ا نظام وإجراءاته ما زالت  ل ويعزى ذæ إىل أن قواعد معل ا تطردت األمانة قائ= إن قاعدة . قل سـوا

ياجا تياnت مطابقة � تكوين رشااكت مع حب نصة  ية الفكرية  ية الفكرية سوف توفر ملاكتب ا ية يف جمال ا لت اإلمنا مئ مللك مللك
ند �نهتاء من تM القواعد واإلجراءات  æمت=، وذ هات املاحنة ا عا حمل رشوع مؤجل ألن الفريق . جل ملوأضافت األمانة أن ا

ياجات اإلمنا ياnت مطابقة � سؤول عن إعداد قاعدة  تا ب ياnت حمل يذ قاعدة  ية الفكرية ملكف أيضا  بية يف جمال ا ت نفئ بمللك ٌ â ُ
ياجات  ياnت مطابقة � شاريني، ورمغ أن قاعدة  بو للخرباء � ية الفكرية وقامئة الو ية يف جمال ا ساعدة ا تا ب ت ي ن حمل س مللكتق ل

سل، إال أهنا تعمل اآلن باك ية الفكرية يه األخرية يف ا ية يف جمال ا سلاإلمنا لتئ  .مل طاقهتامللك

نظر يف الويقة  ثا ثالثCDIP/2/8ل  ل املرفق ا

رشوع  .54 مدعا الريس األمانة إىل عرض ما أحرز من تقدم يف  ِ ُ َ ُ تخصصة ودمعه"ئ ياnت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب يه " لل شار إ لا مل
ثالث  .ليف امللحق ا

ثالث اëي قدم إىل ا .55 تقرير املرحيل ا نة أن هذا هو ا للوأخربت األمانة ا ï ل ل ُللج َ شأن ُ ية الفكرية  ية وا ية � بنة ا من ن مللكج لت ملع
نة سادسة  رشوع، وأن أول تقريرين قدما إىل ا4ورة الرابعة وا4ورة ا للجهذا ا ل ï ُ رشوع يه . مل تاجئ هذا ا ملوقالت األمانة إن أمه  ن

شورات الرباءات وغري ا ياnت  يا من قواعد  ناوالن ما يوجد حا تان  نورقة ا4راسة واملراجعة ا ب ل ت ملل تفاع ماكتب ت نلرباءات وا
تخصصة  ياnت  نفاذ إىل قواعد  ية يه توفري إماكية ا ثا يجة ا بþان هبا، وا تلف ا يني يف  تخدمني ا مالرباءات وا بت ل ن ن ل ن ل خم حملل لسـ مل
تخدام  متكني من ا ثة يه ا ثا يجة ا هور، وا ية الفكرية وا تخدÔا ماكتب ا ندات غري الرباءات ليك  سـللرباءات و ل ل ن سـ لسـ ت مجل لمللك ت

يا قواع نولو شاء مراكز دمع ا بþان يف إ ساعدة ا تخدام وذæ من خالل  تخداما فعاال ودمع هذا � ياnت ا جد ا لتك ن ل م سـ سـ لب
هور وللموظفني العاملني يف هذه املراكز  ية  تو تدريب وا بكة مماث= وتوفري ا4مع يف جمايل ا شاء  تاكر إىل جانب إ للجمو� ع ل ل شـ ن ب

ية الفكرية هر وذكرت ا. مللكويف ماكتب ا نذ  نة، أي  سادسة  تقرير املرحيل األخري املقدم يف ا4ورة ا نذ ا شألمانة أنه  م للجم ل âل ُ
تاكر 2009ليويو من عام  ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا بو برnمج ا ب، أطلقت الو من ل وهو مثرة رشاكة بني ) aRDI(لتي

نف يح إماكية ا ية، وهو  ية وا رش ا®الت ا بو ودور  لالو ن ي ن لعلم تي تق بþان األقل لن ية، وذæ �®ان  ية وا للاذ إىل ا®الت ا ن لتقلعلم
ية األخرى نا بþان ا بعض ا نخفضة  ممنوا وتلكفة  لم ل ل نا يف رشاكة . ب تضا بح رشياك  موأضافت األمانة أن هذا الربnمج أ م ص

ياة" بحث من أجل ا حلا ية إل�حة الوصو) Research4Life" (ل نظمة الصحة العا بادرة  شمل  ملاليت  مت بحوث م لل إىل ا
بكة اإلنرتنت  ية عرب  شـا ية عرب اإلنرتنت )HINARI(لصح ية العا نظمة األغذية والزراعة إل�حة األحباث الزرا مل، وبرnمج  ع م

)AGORA( ية عرب اإلنرتنت بحوث ا يئ، وبرnمج إ�حة ا ئة) OARE(لبل تحدة  تابع لربnمج األمم ا بيا مل وأفادت األمانة أن . للل
بحث"أعضاء رشاكة  ياةلا هم " حل من أجل ا nإىل بر nنفاذ جما بþان � سمح لعدد أكرب من ا جماتفقوا أيضا عىل أنه سوف  ل ل ُ َي

ية غري  سات احلكو نخفضة جدا للمؤ تلكفة  نفاذ  ية، فضال عن توفري إماكية ا تا نة ا ناير من ا هر  بارا من  ما م سش ب ل ن ل ل سـ ي ّت ل ع
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تاك يا و� نولو هادفة للرحب مبا فهيا مراكز دمع ا با ج تك يفت . رلل ية إىل برnمج 100ُضوأضافت األمانة أنه قد أ ند ية و سـ جم=  ه علم
رشوع  تقرير املرحيل األخري وهو ما يعد أيضا أحد أهداف ا نذ صدور ا تاكر  ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا ملا ّ ُ ل ب من مل لت

نفاذ إلهي بþان األقل منوا ا ية وا نا بþان ا يع ا للزPدة عدد ا®الت اليت  ل ل ل متط ية بني . اتسـ ثا رشاكة ا نومضت األمانة تقول إن ا ل ل
شأن الرباءات  تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا بالقطاعني العام واخلاص يه برnمج ا مل تطردت األمانة قائ= إن ). ASPI(ل سـوا

نفاذ إىل قواعد  نه توفري إماكية ا مترب من ذæ العام، وإن الغرض الرييس  هر  بهذا الربnمج أطلق يف  ل ن م ئ سبش ياnت الرباءات ُ
يا  نولو ية، مبا يف ذæ أيضا مراكز دمع ا نا بþان ا بعض ا بþان األقل منوا وتلكفة خمفضة للغاية  تجارية، وذæ �®ان  جا تك لم ل ل ل ب لل ل

تاكر نذ �رخي الربnمج األخري، وقد . بو� تاكرات  يا و� نولو ية من مراكز دمع ا باكت و شاء  موقالت إنه جيرى إ ج بتك ن شـ لن ط ُ
ِأرس سابقة ووقع 17لت ُ نة ا يمي خالل ا ثة   ï ُ ل سـ لبع يني من 12تق رشاكء الو بو وا توى اخلدمات بني الو ن اتفاقا من اتفاقات  ي طسـ لم

رش  سة  ناطق، كام نظم  يع ا باكت يف  شاء تM ا عأجل إ مخ مل مج شـ ïن ُ يا مع إطالق مراكز دمع ) 15(ل يا و نبرnجما تدر طي ب
تاكر، ونظمت أيضا برا يا و� نولو ïا ُ ب ج تاكرلتك يا و� نولو باكت مراكز دمع ا شأت  تة بþان اكنت قد أ ية  بمج تدر شـ ن سـ جي تك لب . ل

تايل هر أبريل من العام ا نة حبلول  تقرير الهنايئ سوف يقدم إىل ا متت األمانة قائ= إن ا لوا للج شل â ُ  .خت

نا .56 رشوع، وذكر الوفد أنه أدخل  يذ ا يده  ية عن تأ هورية ا4و يوأعرب وفد ا نف يك سمجل حتي مل ت لن  عىل نظام معلومات مي
تخدامه شأت مركزا 4مع . سـبراءات �خرتاع وجشع عىل ا رشوع أ ية بعد هذا ا هورية ا4و نوأضاف أيضا أن ا مل يكن ميمجل

بحوث فضال عن  تفاعل مع اجلامعات ومراكز ا هâل ا هر يويو من هذا العام، وأن هذا املركز  تاكر يف  يا و� نولو لا ل ن سب ش ج لتك
ثني من األفراد؛ ن با حا تخداما فعاالل ية الفكرية ا تخدام نظام ا تدريب عىل ا سـظرا لقدرته عىل ا سـ نة أنه . مللكل َوأخرب الوفد ا للج ُ

ية، مما سوف يزيد من تعزيز القدرات يف هذا  هورية ا4و ية � ية إلشاء مركز دمع يف إحدى اجلامعات الو يكوقع اتفا مجل مينق ن طن â
تخ بو اكنت أيضا تقدم تدربا  مالصدد، وأن الو ي رشوع ومتويA. صصا يف هذا ا®الي يد الزتامه � ملوناء عىل ذæ، كرر الوفد تأ ك  .ب

ية  .57 نا بþان ا بة  تاكر رضوري � يا و� نولو تعلق مبركز دمع ا رشوع ا تقد أن ا تارياك إنه  موقال وفد كو ج لتك لل سـ ب مل يع لنسـ ل مل
رشاكت الصغري نفع ا ساعدات اليت  تفادة من ا بþان �ال هذه ا سمح  لألنه  ت مل سـ ل توسطة عىل وجه اخلصوصلي وذكر أنه أيضا . ملة وا

ية الفكرية وحاميهتا تحداث حقوق ا تاكر وعىل ا تدرب عىل � مللكيح للجامعات إماكية ا سـت ب ل ن تطرد الوفد قائال إن هذا . ي سـوا
تخصصة، مما عز ياnت  نفاذ إىل قواعد  ية إماكية ا نا بþان ا ية يف ا رشوع قد وفر للماكتب الو âا م بم ل ن ل ل طن â رشاكت، مل لز قدرات ا

يني، وقدم املعلومات، ورش أفضل املامرسات تخدمني ا نودرب ا â حمللمل سـ â . بغي تقد أنه  ينوعىل ضوء ذæ، ذكر الوفد أنه  يع
ية الالزمة رشية واملا تفادة من املوارد ا رشوع و� لجتديد هذا ا بسـ  .لمل

نفذ يف موعده وي .58 رشوع  تان عن سعادته برؤية ا ُوأعرب وفد � â يُ ملسـ ثالثة . ؤيت مثارهك نارص ا لوذكر الوفد أيضا أن ا لع
تاكر  ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا تعلق بربnمج ا  بنفذ وحترز تقدما ملموسا، خصوصا ف من ل ي لتت ُ â ُ)aRDI ( ومراكز دمع

تاكر يا و� نولو با ج يث جيدها . لتك ياnت وحتديهثا  ية مراجعة قاعدة ا شأن  يحا  حبوطلب الوفد تو ب ب لض تخدمون دامئا كيف ملسـا
ية �لغرض بح . فوا تاكر وقال إنه رس ملعرفة أن الربnمج أ ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا تفت الوفد إىل برnمج ا صوا ب من ل ّل ُ لت

نظمة األغذية والزراعة ية و نظمة الصحة العا ثل  نظامت أخرى  يه أيضا  شارك  م�لفعل جزءا يف إطار أوسع  م م م ملف متس . ت لوا
شاركة بþان أخرىالوفد مزيد نوي هبا األمانة زPدة  شأن الطريقة اليت  يح  تو ما من ا ت ب ض ومىض الوفد يقول إنه يدرك أن . ل

ها  ية ميكن من خال ناك آ ساءل عام إذا اكنت  نه  نفاذ جماn وتلكفة مخفضة و بþان إماكية ا تلف ا يح  لاألمانة  لك لت ه ت ب ل ن ل 0 يت â ُ
بþان اليت ت شمل ا يع هذه القاعدة  لتو ت تفادةلسـ شاركة كام ورد يف . سـرغب يف � سات ا ملويف إشارة إىل ق= عدد املؤ س

شأن حتديد هذا العدد يحا  تقرير، طلب الوفد تو با ض شاركة . ل سعى إىل زPدة ا يحا من األمانة عام إذا اكنت  ملكام طلب تو ت ض
تفعني ب� هذين املكونني يع قاعدة ا نوتو  .ملسـ

سمح .59 يهنا توقال وفد اجلزائر إن املامرسة  ية و ساعدة ا سني ا ية اليت ميكن هبا  يمي أفضل  بþان بإجراء  متك  يف نتق مل حت للك لتقلل
بþان عىل حنو أفضل ية يف ا ياجات ا ية ا لمن  من ت لتب ح رشوع ونفذ بعض األشطة اليت . تل شرتك يف هذا ا نوأفاد أن اجلزائر  ت ïت ُ مل

نه تخدام قواعد ا. مضتدخل  متكني من ا سأ� ا تفت الوفد إىل  سـوا م تخدام من خالل لل تخداما فعاال ودمع هذا � سـياnت ا سـ لب
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بþان  يمي قدرات ا نوي  يح ما إذا اكنت  تو باكت املامث=، وطالب األمانة  تاكر إىل جانب ا يا و� نولو لمراكز دمع ا ت ض ب شـ تقب ج لتك ل
تخدمني يف اجلزائر، ال سـ اجلامعات ومراكز ا. يف هذا الصدد أم ال نفاذ إىل للمسـوأضاف الوفد أنه يوفر  لبحوث، إماكية ا ن ل

ياnت هذه تخدام قواعد ا ياnت، ولكن تM اجلامعات واملراكز تواجه صعو�ت يف ا بقواعد ا سـ لب ته يف . ل غبوأعرب الوفد عن ر
نوي حتديد الصعو�ت أم رشعت �لفعل يف حتديدها  .تمعرفة ما إذا اكنت األمانة 

ية اليت يولهيا ملراكز دمع ُوأكد وفد .60 ية األوىل اليت مه كو� األ تدر ية ا تاكر، وذكر أنه أجنز احللقة ا4را يا و� نولو با ج يتك ل سـ ب ل
رشوع بþ عىل هذا ا يع أحناء ا ية الفكرية من  ملتعرف فهيا العاملون يف جمال ا ل مج مللك َâ . بو ساعدة الو تقد أن  يوقال الوفد إنه  مب يع

تقدم تدريب ا ية من ا ثا نفذ املرح= ا نه أن  ية  ملاملا ل ن ل ي ïل ُ يا ميك نولو ية ملراكز دمع ا ته الو تعزيز   í سمح ج مما  تك لبك شـ نس ب طي
تاكر  .بو�

تقرير  .61 ية إىل أن ا تحدة األمر يُوأشار وفد الوالPت ا ل سابق، فقد أرسلت أربع ّبنييكمل تقرير ا نذ ا بري  ِ إحراز تقدم  ُ ل ل مك
تاكر، واكن هذا العدد  يا و� نولو يمي إلشاء مراكز دمع ا ثة  بوثالثون  ن جبع تك بل املايض، 5 يف العام املايض و25لتق ق يف العام 

رشوع مقابل 50ومىض الوفد يقول إن أكرث من . ّويعد هذا تقدما ملحوظا تفادة من ا مل بþا طلب � با خالل العام 30سـ طل 
بþان ثري من ا ية حاجة مل تلب بعد يف  رشوع يواصل  لاملايض، وإن هذه األرقام توحض أن ا ك âب َ ُ بب وسأل الوفد عن. تلمل س 

تاكر  ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا شاركة يف الربnمج يف حني أن برnمج ا سات ا مترار اخنفاض عدد املؤ با من ل مل لتس ِ ُ سـ
تع بعضوية اكم= يف رشاكة  بح  متأ ياة"يص بحث من أجل ا حلا هرت ". ل شلكة  سه وأن ا سؤال  تان أJر ا ظوقال إن وفد � مل نف ل كسـ

بني أنه وطلب ال. أيضا يف العام املايض تقرير  رشوع نظرا ألن ا يني موظفني  ياجات  ïوفد أيضا معلومات عن ا يُ ل تع للمت ح
رشوع يني للعمل يف ا ناك حاجة إىل موظفني إضا ملتكون  ف ه ُوذكر الوفد. سـ â ناك نة قد أبلغت العام املايض بأن  ه بأن ا ِللج ُ

رشوع، وساءل عام إذا اكن هذا ال يزال هو ا تأربعة أشخاص يعملون يف ا يلزم مل سـلعدد احلايل، وإذا اكن األمر كذæ، فمك 
رشوع هائل خلدمات هذا ا ية طلب ا4ول األعضاء ا يني  ملمن املوظفني اإلضا ل  .لتلبف

يني  .62 شأن عدد املوظفني اإلضا ية  تحدة األمر بق أن أJره وفد الوالPت ا ساؤل اëي  يا ا نوب أفر فوأJر وفد  يك يق بج مل سـ لت
ية الطلب املزتايد تاكر لتلبالالزمني  يا و� نولو شأن عدد مراكز دمع ا تاكر وأيضا  يا و� نولو ب عىل مراكز دمع ا ب جب تك ج لتك ل

ية هر ا شاؤها يف األ ية املقرر إ بقاإلضا ش ملتف ية وإىل . ن ية يف القارة األفر تدر ياجات ا يان اجلزائر خبصوص � يقوأيد الوفد  يب ل ت حب
رشوع يف ظل طلب ا4ول األعضاء  .ملأي مدى ميكن جتديد ا

شاء و .63 يذ إ ية للغاية مبا فهيا  رشوع Ôم وأنه يعكس بعض األشطة اإلجيا تقد أن ا نقال وفد �حتاد الرويس إنه  ب ن تنفيع مل
ية الفكرية تخدام نظام ا توسع يف ا رس ا تاكر، اëي  يا و� نولو مللكمراكز دمع ا ج سـتك ل َب â ي  .ل

تلفة .64 0وردت األمانة عىل املالحظات اليت أJرهتا الوفود ا â .تان قالت األمانة ّفرد سؤال اëي طرحه وفد � سـا عىل ا كل
تخصصة خاصة  ياnت جتارية  نفاذ إىل قواعد  شأن الرباءات وفر إماكية ا تخصصة  نفاذ إىل املعلومات ا مإن برnمج ا ب ل ن ب مل ّل

ياnت الرباءات، ومه تة من أمه مقديم خدمات قواعد  يه  ب�لرباءات، وقد شارك  ٌسـ يس : ف سيس  يكس نيك  Lexis(ل
Nexis( سوفت يل )Proquest(ي، وبروكوست )Minesoft(ين، وما سون رويرتز )Questel(يست، وكو م، وتو

)Thomson Reuters( بس تجارية مراجعة )WIPS(ي، وو ياnهتم، ويضمن مقدمو اخلدمات ا تجات قواعد  يح  ل، مما  ب ن مي ُت
تجات نا. ملنهذه ا بþان ا توفرة  نفاذ  موأضافت األمانة أن إماكية ا لم لل ل نخفضة للغايةٌن تلكفة  مية جماn أو  شاركة . ب تعلق   مبوف ي

شاركة،  توى من ا سني هذا ا تاكر ويف ميكن  ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا بþان يف برnمج ا ملتلف ا سـ حت ك ب من ل ل ملخم لت
ية الفكر تاحة إال ملاكتب ا نفاذ  مللكقالت األمانة إنه يف بداية إطالق الربnمج مل تكن إماكية ا م ل ية ن سات احلكو مية، دون املؤ س

بح رشياك اكمال وبرnجما رابعا يف  تاكر أ ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا صاألخرى، وإن برnمج ا ب من لتل بحث من "ّ لرشاكة ا
ياة هر يويو من هذا العام" حلأجل ا بارا من  لا شت بþان املؤه. ع توقع أن يزداد عدد ا تطردت األمانة قائ= إنه اكن من ا لوا مل = سـ

تلكفة  نفاذ  توقعا أيضا أن توفر إماكية ا تايل واكن  ناير من العام ا هر  بارا من  هذا الربnمج ا بللحصول عىل نفاذ جماين  ل ن ل ي âت ُ م ش عل
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تخدامه هد زPدة يف ا هادفة للرحب، وهذا يعين أن هذا الربnمج  ية غري ا سات احلكو يع املؤ سـنخفضة  س شمجل ل م وأضافت . سيم
nرشاكة األمانة أن �نضامم بر تعه � ياة و تاكر إىل برnمج أحباث من أجل ا ية و� نفاذ إىل األحباث من أجل ا لمج ا مت حل ب من لتل

نفاذ إىل األحب يد برnمج ا يه، سوف  لالاكم=  تف تاكر من يسـف ية و� باث من أجل ا شرتك اليت التمن سويق ا ية ا ملسرتا ت ليج ت
تح تابعة لألمم ا تخصصة األخرى ا ملنفذها الواكالت ا ل مل شرتكة يف ذæ الربnمجت وأفادت األمانة أهنا سوف حتاول أيضا . ملدة وا

رشاكء اآلخرين يف  شات مع ا نا سني هذا اجلزء وميكن عقد  تدريب، وأنه مع مرور الوقت ميكن  ية وا تو لأن تزيد من ا ق حت ل ع مل
نفاذ إىل األحباث من أ تخدام برnمج ا ية زPدة ا شأن  ياة  بحث من أجل ا لبرnمج ا سـ ب حل تاكركيفل ية و� بجل ا تعلق . لتمن  يوف

يمي هذين الربnجمني  رشوع بوجه عام، قالت األمانة إهنا بدأت �لفعل العمل عىل  ياnت ا تخدام قواعد  تقيمي ا ملتق بب سـ
باكت شاء هذه ا بþان اليت وقع فهيا اتفاق إ ية املوجودة يف ا باكت الو تخداÔام من خالل ا شـوا ن ل ن شـ لسـ ط ïل ها . ُ ملوأعربت عن أ

يمي �تفاع اëي حتظى به مراكز دمع  تلفة و بþان ا باكت يف ا شاء هذه ا نيف أن تقدم بعض األرقام عن تأثري إ 0 ل شـ تقن ل
ئت تاكر اليت أ يا و� نولو شا ج نتك ُل رشوع وقالت إن األشخاص . ب يقات خبصوص العاملني يف ا تت األمانة إىل ا ملوا لتعلل تف

ي رشوع مت  تثباألربعة اëين يعملون يف ا هتم ملدة عامني قادمني، ولكن نظرا اله�م ا4ول األعضاء املزتايد، سوف تكون مل
رشوع بة يف طريق ا رشية  ملاملوارد ا عقب ُورصحت األمانة. ل â توى اخلدمات رشين اتفاقا من اتفاقات  سعة و يع  سـ بأنه مت تو مت ع ق

يع  تظر تو باكت، ومن ا قإلشاء هذه ا ن شـ ملن توى 36ل ية، وسوف يكون مسـ اتفاقا آخر من اتفاقات  تا نة ا لاخلدمات يف ا ل لسـ
يذها يمت  شاريع اليت  برية يف عدد ا نفذæ زPدة  تس مل تكون . ك تدريب الالزم  رشوع عىل تقدمي ا سـوذكرت األمانة أن قدرة ا ل مل

بو األخر سام الو تدريب املقدم من أ شمل ا توقع  تدريب ا يا، وأن ا رشوع حا يحمدودة نظرا لعدد العاملني يف ا ق ل ي مل ل âل ُ ى يف جمال مل
يا نولو تاكر وا جدمع � لتك ثال، يف . ب يل ا تاكر، عىل  بة � تدريب املقدم من  شري حتديدا إىل ا ملوأضافت األمانة أهنا  س ب شع ل بت â ُ

شري فقط إىل  بارة أخرى، قالت األمانة إهنا ال  ية الفكرية، و يا، وإدارة أصول ا نولو ياغة الرباءات، ونقل ا تجمال  بع مللكص ج لتك
تدريب امل ُا بو األخرىل شري أيضا إىل تدريب ممكل من برامج الو رشوع، بل  توقع يف إطار هذا ا يقدم وا ت ïمل ُ مل â ُ â . ،æومن أجل ذ

ثل هذا  يذ  بþان زاد تعقد  يق ا4اخيل أمر رضوري للغاية، وأنه لكام زاد عدد ا تقادها بأن ا مأعربت األمانة عن ا تنف ل سـ لتنع
تدريب  .لا

نظر يف الويقة  ثا  املرفق الرابع CDIP/2/8ل

ية  .65 يات و تجرييب إلشاء أاكد رشوع ا شة ا نا ندعا الريس إىل  مي ن ل طق مل م ئة"ئ nللملكية الفكرية الوارد يف امللحق الرابع" شـ. 

ية  .66 سات و شاء مؤ بþان األقل منوا من أجل إ ية وا نا بþان ا ساعدة ا بأ  رشوع  نوذكرت األمانة أن ا س ن ل ل ل مب طت مي ن مل
ية الف تدريب عىل ا مللكتخصصة  ية أن تكون للم بغي للمراكز الو تني، وبعد هذه الفرتة،  بلغ  ية  نكرية خالل فرتة ز ي ت طن ن سـن م

تواصل ية عىل حنو دامئ و نو يدي ا مقادرة عىل إقامة ما ال يقل عن برnجمني  عج ل بþان . ّ لومضت األمانة تقول إن حتديد ا
ياج يمي أويل لال رشوع، عىل  سـ* جاء بويقة ا متد،  ية  تجر تا ث ح ي حل تقمل بات من ا4ول األعضاء سـيعب طلات، وإنه تقرر تلقي 

نطقة يف  ية الفكرية يف لك  ية واحدة  رشوع حىت يؤول ذæ يف الهناية إىل وجود أاكد شاركة يف هذا ا بة يف ا مالرا للملك مي مل ملغ
رشوع بات من . ملهناية مدة ا تلمت  طلوأفادت األمانة أهنا قد ا نذ املوافقة 17سـ ميي واحد  تب إ م بþا ومن  رشوع قلمك ملعىل ا

هر نومفرب  ميي واحد، ووقعت اتفاقات 2009شيف  تب إ رش بþا ويف  ياجات يف ثالثة  يمي � ثات  ï، وأرسلت  ُ قل مك عتق ح تل بع ِ ُ
ية الفكرية ية  يات و تة بþان، وأطلقت ثالث أاكد للملكتعاون مع  ن مي طسـ ِ تدريب واألشطة، قالت األمانة إهنام . ُ تعلق �  نوف ل ي

بعمربطان أساسا  توسط والطويل بت تدريب ذي األجل ا ياجات وبرامج تدريب املدربني اليت تركز عىل ا يمي � ملثات  ل حت تق
بحون بعد ذæ مدربني يف بþاهنم ïاëي يقدم ملن  ُ سـيص âَ ندما . ُ ية  تا نة ا هر مارس من ا عومضت األمانة تقول إنه حبلول  ل ل لسـ ش
توقع أن تكون  رشوع، من ا هحيني وقت �نهتاء من ا مل هام اخلاصمل نظامن برا ية الفكرية  تان  تان و جمناك أاكد للملك تي ن طي ة هبام مي

بو، وسوف تط ُساعدة الو ي تعاون املوقعة مب يكون إجاميل عدد اتفاقات ا ية الفكرية، و تان  تان إضا تان و âلق أاكد ُ ل سـ ي ن للملكي في ط مي َ
يذ يف  رشوع إىل مرح= ا تة اتفاقات، ورمبا يصل ا تنفمع ا4ول األعضاء  لمل شاء ُوذكرت األمانة.  بþان10سـ ن أنه اتضح أن إ â

بت أن  تني، فقد  بلغ  توقعة اليت  ية ا ية األ تا أطول من الفرتة الز تغرق و ية الفكرية  ئة  نا يات ا ُاألاكد ث ن ق سـللملك تم مل صل ن سـ شـ ل يمي
ية حتديد املدربني واملوظفني اإلداريني، وحتديد أولوية اإلجراءات، و� نفد يف  تا طويال  ïو ُ معل َس ت ُق يع ي قتفاق عىل رشوط تو
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ية املوارد . �تفاقات n ية اإلدارية ومن نا ئا من ا يدة  بþان ا رشوع يلقي عىل عاتق ا حوأضافت األمانة أنه  ح لتف ب عل سـ ملم
يهتا اخلاصة هبا، إضافة إىل أن الوضع  بين أاكد ية اخلاصة هبا  يهتا ا بþان  شئ تM ا رشية، مفن املفرتض أن  ميا ت ل تن لن ب ت تحب لل

يايس يف شاريعلسـا يذ بعض ا ية  نطقة العرية، قوض  ناطق، ال سـ يف ا مل بعض ا معل ب مل تنفمل â . يصا جديدا ختصوأفادت األمانة أن 
ية للفرتة  متراره سوف يرد يف ويقة الربnمج واملزيا رشوع وا يع ا نتو ث سـ سـل نة2013-2012مل رشط موافقة ا  æللج، وذ بت . ب طلو

ند اختاذ قرار  نة  عاألمانة أن تراعي ا باب للج توقعا لأل رشوع أن اإلجراءات اكنت أبطأ مما اكن  يع الهنايئ  تو سـشأن ا سـ ل مب للم
يات وهذا العدد أكرب مما اكن  ثل هذه األاكد شاء  بهتا يف إ بريا من ا4ول أعربت عن ر ها وأن عددا  بق تو مياليت  ن غ ك مسـ ضيح

بداية لتوقعا يف ا  .م

ناء مؤ .67 بþان  سمح  رشوع  ببورصح وفد اجلزائر بأن ا لل ي مل â ية الفكرية مللكسات من شأهنا العمل يف قضاP ا س
بو تفادة من معل الو يو� رشوع . سـ تدامة ا ملوأعرب الوفد عن قلقه إزاء ا ية حمدودة، حيث إنسـ متر لفرتة ز رشوع  من ا يسـمل

ية اخلاصة اليت قد تعجز ب ية الفكرية مبوارده املا ية ا بþ إدارة أاكد تعني عىل ا لوبعد الفرتة األوىل  مي ل بþان عن توفريهامللكي . لعض ا
نه عىل أساس ا4روس  يذ و بغي أن تقمي ا رشوع، مث أضاف قائال إن األمانة  تجديد ا شديد  يده ا سïوأبدى الوفد تأ ي ل ل ُحتي نف تن ُ لمل ï

تعلق �لصعو�ت اليت واLهتا ا4ول األعضاء  تفادة حىت اآلن ف يا  .ملسـ

ية تعا .68 قورصح وفد مرص بأن بþه وقع مؤخرا اتفا â â ية الفكرية، وأعرب ية مرصية  بو إلشاء أاكد ية الو للملكون مع أاكد مي ن ي مي
 æية مبن يف ذ هات ا تلف ا ية الفكرية 4ى  يعزز قدرات ا رشوع ألنه يركز عىل تدريب املدربني مما  نعن دمعه  خم ملعسـ جل مللك ï ُ للم

ثون،  با يون، وا يون، واإلعال يون، واألاكد سؤولون احلكو حا م لم مي يذ و. إىل غري ذæمل تقدم املحرز يف  تنفأشاد الوفد � َ ُ ل
ية  ية، وأشار إىل أن أاكد هورية ا4و ية الفكرية يف بريو وا تني  تني الو رشوع، مبا يف ذæ إطالق األاكد ميا يكي مجل للملك ني ن يمل مط مي

ية ال ية  يات و ميي واحد إلشاء أاكد تب إ با من ا4ول األعضاء ومن  رش  بعة  بو قد تلقت  للملكالو نمك مي ن طل سـ طي قل . فكريةع
يذ  متويل من أجل  ية وزPدة ا متديد الفرتة الز يده  رشوع، وأبدى الوفد تأ با هائال عىل ا ناك  تنفومىض الوفد يقول إن  م لمل نل ي طل ه

ية العادية رشوع �ملزيا نا بو Lودها وختصص ما يلزم من األشخاص واملوارد من أجل . مل ثف الو تطلع إىل أن  ïوقال إنه  ُ ي ï ُتكي
نحو الوارد يف الويقةالعمل وفق اجلدول ث الزمين املعدل عىل ا ل â ُ. 

ية والاكرييب وذكر أن الويقة  .69 ثوحتدث وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال ني ية CDIP/8/2ت با ن مل تصدر �للغة اإل سـ
بل تكرر هذا املوقف يف ا شة، وأعرب عن أمA يف أال  نا ية يف بداية ا ملسـتقوال �للغة الفر ي ق مل يذ د الوفوقال . نسـ تنفإن 

ية تو صا تطوير القدرات 10 ل ساعدة  يات الصغرية يعكس رضورة تقدمي ا رشوع األاكد ية من خالل  ل من جدول أعامل ا مل مي ممن لت
ية الفكرية ية يف جمال ا مللكالو تازة. طن يجة  ية حققت  تجر بþان ا مموأفاد أن ا ن ي ل تل هورية . ب يذ يف ا مجلوسلط الوفد الضوء عىل ا لتنف â

ية وب ية مينيكا4و رشوع يربز أ نطقة � شريا إىل أن �لزتام اëي أبدته هذه ا ية والاكرييب،  نطقة أمرياك الال مهريو، يف  مل م ملي ُ ن تم
هارات يف هذا ا®ال ية ا ية الفكرية و ملا شاركة يف . تمنمللك بة يف ا بþان الرا بري من ا بق، ونظرا لوجود عدد  ملويف ضوء ما  غ ل ك سـ

نطقة أمرياك ال رشوع من  مهذا ا يهنامل ية والاكرييب، من  بال يداد وتو�غو، وانضم إلهيم : تين تارياك، وتر يا، وإكوادور، وكو ينكولو سـ مب
يا: أوال: مؤخرا هاييت وأوروغواي، طلب الوفد ما ييل Jرشوع؛ و ية  نأن تمدد املدة الز للمن م ُâ بþان اليت ميكهنا : َ لأن يزاد عدد ا ُ

ثا Jرشوع؛ و تفادة من ا ل� âأن خيصص : ملسـ رشوع؛ ورابعاُ ية ملواص= ا ملما يلزم من املوارد املا هوم : ل مفأن يعرف بوضوح  â ُ
سا يا؛ وخا يا أم خار يمي، سواء أاكن دا ما جخل بو: لتق ية الو تخصصا يف إطار أاكد بح برnجما  يأنه  مي  .ميص

تان األمانةُوشكر وفد .70 � َ ية كسـ يات الو رشوع خبصوص األاكد نة عىل وضع ا ل عىل إطالع ا ن مي طللج . لملكية الفكريةمل
شجع تقدم احملرز حىت اآلن بأنه  ٌووصف الوفد ا م تام عن تقدمي . ل ية واحدة 17لوأبدى الوفد رضاه ا نظمة إ قلمي بþا و م

ياnت13لطلبات، وعن إجناز  تة  يع اتفاقات تعاون مع  ياجات، وعن تو يمي � يات  ية من  ك  سـ ت معل قمعل ومىض الوفد يقول . حتق
مترإنه رمغ إدراكه بأن من ا رشوع أن  هر مارس من العام القادم، إال أنه يود  رشوع يف  يسـملقرر انهتاء ا للم وأضاف أن . شمل

يس غاية يف حد ذاته،  ية  ية و شاء أاكد سأ� مقلقة كام ذكرت وفود أخرى، فإن إ رشوع عىل املدى الطويل  تدامة ا لا ن مي ن م طسـ ٌ ٌ مل
باه ال ي= إلدراك غاية ما، وجيب يف هذا الصدد � نتبل و نهسـ تج  ته وملا  عتدا ي نسـ بغي . سـم تطرد الوفد قائال إن األمانة  ينوا سـ
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بو، أو روابط خبصوص  يات الو تلف أاكد رشوع، إقامة روابط بني  نظر يف الطريقة اليت ميكن هبا، بعد إكامل ا نعم ا يأن  مي خم ل ملت
مترارية ح ناك نوع من � ية؛ ليك يكون  بو ا ية الفكرية وبىن الو يات ا سـأاكد ه ت ي لتحمي رشوعمللك وذكر الوفد أن . ملىت بعد انهتاء ا

نرصا إلعداد منوذج مهنج درايس، وإلشاء  ناك أيضا  يهنا، وأن الوفد يدرك أن  يكون أحد اجلوانب اليت ميكن  نهذا  ع ه حتسسـ
ثة . مكتبة أو مركز معلومات ية واملهنج ا4رايس حد تدر ية مباكن أن تكون املواد ا يورصح الوفد أنه يرى أن من األ ي ل بمه â وذات

ية الفكرية اليت حتظى �اله�م يف الوقت الراهن يع جوانب قضاP ا توازنة جتاه  مللكرؤية  ثا، ذكر الوفد، يف إشارة إىل . مجم Jلو
بة  هر يويو، أن األمانة حددت املعدل  ية بهناية  تخدام املزيا سـمعدل ا ل ن بنسـ يحا عام إذا اكن هذا يدل %45,4ش ض، وطلب تو

تفادة من ا  .ملواردسـعىل عدم �

يه وأبدت اه�Ôا به .71 شاركة  ثرية تريد ا  nاþرشوع وبأن ب نجاح ا يا عن سعادته  فوأعرب وفد بو مليف ك ملب وقال الوفد إن . ل
رشوع ية هذا ا ية، وعىل أ ياجات  يل عىل وجود ا ملهذا د مهح حق ت بري . يقل لتعومض الوفد صوته إىل صوت الوفود األخرى يف ا

رشوع مترار ا يدمه ال ملعن تأ سـ ساقات و. ي تخدم يف ا توPت املواد واملعلومات اليت  ملطلب الوفد مزيدا من املعلومات عن  سـ َحم ُت
ية  تو تدريب، نظرا ألن ا صويف ا ل سات 10ل ية املؤ رشوع هو زPدة فعا هدف من ا شري إىل أن ا ية  س من جدول أعامل ا ل ت ملمن ل لت

ية شري إىل. طنالو ية  تو ثاين من ا تدرك الوفد قائال إن اجلزء ا يوا ص ل ل ية الفكرية سـ توازن عادل بني حامية ا ية الهنوض  مللك أ ب مه
ية وا4ورات املقدمة توى املواد ا âواملصلحة العامة، وهذا، من وLة نظر الوفد، مربط  ُ مي مبح رشوع يف . لتعلت نجاح ا ملونظرا  ل

هم وجود هذه املعلومات اليت ميكن  ية والاكرييب، أبرز الوفد أنه من ا ملنطقة أمرياك الال ن بديئ يف هذه تيم شلك  متوفريها  ب
شاريع تقدم احملرز يف ا شأن ا نة إىل جانب تقرير  ب=  يال يف ا4ورة ا ملا4ورة، إضافة إىل تقدمي تقرير أكرث  ل ب للج وأضاف . ملقتفص

توازن  نظور عادل و ية عىل الهنوض  يف تعمل املواد ا هِر  ساقات ميكن أن  ية ا للالوفد أن املعلومات عن نو م مبتظ مي ك مل لتعلع ملكية ُ
ية سامه يف ا منالفكرية، ويف  ت  .لتك

ية والاكرييب  .72 يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال يده  ية عن تأ هورية ا4و نوأعرب وفد ا يك يمجل ب تي لل مين
ية  تو يذ ا تعاون من أجل  تقد أن ا تقرير املرحيل، وقال إنه  صشأن ا ل ل يع ل ية Ôم للغ10تنفب ٌ من جدول أعامل ا ومىض . ايةلتمن

ية الفكرية يف إطار  ية  ية و شأت أاكد ثالثة اليت أ بþان ا يل، يه أحد ا ية، كام  هورية ا4و للملكالوفد يقول إن ا ق يك نمجل مي ن ل طل مين
بو تعاون مع الو يع اتفاق ا سطس من ذæ العام 4ى تو هر أ بلور يف  ية أخذت  رشوع، وإن األاكد يهذا ا ل غ ت قمي ش ت وأفاد الوفد . مل

ية  ية يف جمال ميأن األاكد تطوير القدرات الو تعلق   ية للغاية ف تاجئ إجيا بþ، وأسفرت عن  ثرية يف ا نأJرت توقعات  ب ي ب ن ل طك
ية الفكرية يذ . مللكا بو من خالل  ية الفكرية وتعاوهنا مع الو ية وماكتب ا سلطات الو نفوأضاف الوفد أنه بفضل الزتام ا تمللك ي ن طل

هورية ا4و رشوع، تريس ا يهذا ا نمجل ميمل ية ُ بþ من خالل  ية الفكرية يف ا سني معارف ا بية األسس الالزمة  ل تلتح مللكل ك
تلف القطاعات، وإجياد  ية الفكرية يف  نطاق ا سني املعرفة  ية الفكرية، و يه يف جمال ا تعلمي  تدريب وا ياجات ا خما ب حت ل ل مللكت مللك ف ح

ية بل ومع أ يات و تآزر مع أاكد تقين، وزPدة أوجه ا تدريب ا نقدرات ا مي ل ل ية طل ثقافة ا يات دوية أيضا، والهنوض  مللكاكد ب ل مي
ية الفكرية ية يف جمال ا ية، وإعداد مواد  هورية ا4و مللكالفكرية يف ا يك تعلميمجل وبعد أن ذكر الوفد أن املرح= األوىل من . مين

رشوع تدامة ا ية ا متلت، أكد عىل أ رشوع قد ا ملا سـمل مه بت أن برnمج تدريب املد. ك ُوقال الوفد إنه قد  ُ يد للغاية، وإنه ث ٌربني  مف ï
هم إىل مجموعات أخرى يني هبدف أن يكونوا قادرين عىل نقل معار فمت تدريب املوظفني ا وأفاد أنه مت �نهتاء من وحدتني . لتقن

تكامل مخس وحدات تايل ثالث وحدات أخرى وذæ ال تدريب، وأنه سوف جترى يف العام ا سـمن وحدات ا ل ومىض الوفد . ُل
بو هاييقول إن الو سعى إىل تو ية الفكرية سوف  تخصصة يف ا بة  شاء  ية، وإنه مت إ يع قد قدمت مواد  مللك سـم يمك ت ن تعلمي â . وأفاد

ية ناجه درا ية تدرس عن بعد وعىل إعداد  تلقي تدريب عىل إعداد برامج تدر سـالوفد  ي مب âب بق، طلب الوفد متديد . ُ سـونظرا ملا 
يص األموال ا رشوع و هذا ا ختصاملوعد الهنايئ  مل مترارية وإجناز أهداف ل يق � سـلالزمة لعامني آخرين عىل األقل من أجل  حتق

رشوع ية يف إطار هذا ا يات و شاء أاكد رشوع لضامن مواص= إ ملا نمل مي بو . طن ساعدة اليت تقدÔا الو يوقال الوفد إنه يرى أن ا مل
تو ساعدة  متر من خالل برnمج  بغي أن  ئت �لفعل  يات اليت أ مإىل األاكد ن مش ي تسـمي تابعة ن يات و ماصل لرصد هذه األاكد مي

بو ية الو بغي أن تكون جزءا من أاكد يات  يها وتطويرها، ويرى أن هذه األاكد مي ي نمي هذا . تشغيل ته قائال إنه  ـى الوفد  لوأ لكمهن
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تايل وه سمرب من العام ا هر د ية، من  هورية ا4و تعمل عن بعد، يف حا� ا يذ برnمج ا بدأ  بب طلب أن  لا ي ل شي يك مجل نف نس ت و ميل
يهنام ناء عىل �تفاق املوقع  بو  تعاون مع الو يه ا ـي  باملوعد اëي من املفرتض أن  ف âنهت ب ي ل  .ي

يد الوطين  .73 ية الفكرية عىل ا بحث يف جمال ا تعلمي وا تدريب وا تارياك قائال إنه يرى أن ا لصعوحتدث وفد كو ل ل ل مللكسـ
ساب ا ية من أجل ا تجوانب يف غاية األ كمه تعزيز وٌ تطملعرفة الالزمة  ية الفكرية اليت بيق �ل تكرة يف جمال ا يات ا مللكسرتا ب مليج ت

ية من  نا بþان ا رشوع من أجل متكني مزيد من ا بغي متديد والية هذا ا ية، ويرى أنه  ية الو ممن شأهنا دمع ا لن ل ي ن ملمن ط لت
نه تفادة  م� تدريب. سـ ية سوف يزداد ا يات الو لوقال إنه بزPدة األاكد ن تقد . طمي رشوع مبا يعوقال الوفد إنه  بغي إمداد ا ملأنه  ين

ئت �لفعل من  يات اليت أ هذه األاكد بو دعام طويل األمد  ية ورشية، وأعرب عن أمA يف أن تقدم الو شيلزم من موارد ما نل ُب مي ي ل
تدامهتا سامهة يف ا سـأجل ا  .مل

رشوع، ف .74 يع نطاق ا تو يده  رشوع Ôم للغاية وnحج، وأعرب عن تأ يجريP إن ا ملوقال وفد  سـمل ل ي ٌن يةٌ . نضال عن زPدة املزيا
بþان اليت ت ئة يف ا n ية ية حتديد موقع أاكد شأن  يحا من األمانة  لوطلب الوفد تو شـ مي ب تان كيفض تان حكو يكون فهيا  مي ئ ه

ت لسؤو ية الفكريةام  .مللكن عن ا

ه .75 ية الفكرية حتت رعاية ا رشوع هبدف دمع مدرسة ا يا يف هذا ا شارك ر ملعوقال وفد بريو إن بþه  مللك مل مس د الوطين ي
ية الفكرية سة وحامية ا نا مللكلþفاع عن ا ف تخصصة يف جمال قانون 2009وذكر أنه سعى عام . مل يذ عدد من الربامج ا مل إىل  تنف

ية الفكرية ونفذ آخر هذه الربامج يف الفرتة من مايو إىل يويو من ذæ العام نا ï ُ âوأفاد أنه قدم دورات وحلقات معل، وأن . مللك
ية الفكريةالطلب عىل هذه  تعاملون مع ا تخصصني اëين  يني وا مللكا4ورات يزداد من جانب ا ي مل âورصح الوفد بأن . ملهن

نطقة،  يع أحناء ا سب، بل يف  يد الوطين  يس عىل ا سني ماكنة املدرسة،  رشوع يه  ملشاركة بريو يف هذا ا مج حف لصع تح لم ل مل
بو، ود ساعدة الو يوأعرب الوفد عن أمA يف تعزيز ماكنهتا،  تدرييبمب يان اëي أدىل به وفد . لمع العمل ا يده  بوأبدى الوفد تأ للي

رشوع  يع نطاق ا بغي تو تقدم، وأكد أنه  بري من ا ية والاكرييب، وأكد عىل إحراز قدر  ملب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال سـ ي ل ك ني ن ت
رشوع يق أهداف ا متكن من  متويل  ملوتوفري ا حتق لل توي ويقة . ل ثواقرتح الوفد أن  ية للفرتة حت  عىل 2013-2012نالربnمج واملزيا

رشوع ية، وقال إنه يود مواص= ا يات الو ملمرح= إلشاء مزيد من األاكد ن مي نفذ بأعىل كفاءة 1وأضاف أن املرح= . طن بغي أن   â ُ ت ني
يمي تاجه ا يق ذæ من خالل اإلرساع يف حتديد ما  تقنة ويف أرسع وقت ممكن، وأنه ميكن  حتق لممك ـى ا. حي ته قائال هنوأ لكملوفد 

متر يذ أن  نة حىت ميكن  بل �ج�ع القادم  يمي  هم أيضا ضامن إجراء ا يسـإن من ا نف ق تق تمل للل  .للج

تعلق �ملوارد .76  يات ا4ول األعضاء ف سؤو بو و يات الو سؤو شأن  يحات  يا تو نوب أفر يوطلب وفد  ل م ي ل م ب ض يق . ج
يده للرأي القائل بأن األمانة جيب أن  بغي أن يوأعرب الوفد عن تأ رشوع ما  رشوع؛ ألنه مبجرد إقامة  ينشارك يف متديد ا مت مل

بþان تلف ا ياجات  ية وا توPت ا تالف  متر، مع مراعاة ا تابعة ودمع  ناك  لتكون  خم ت من سـ حه ت لم م خ تفت الوفد إىل معدل . سـم لوا
بلغ  رشوع اëي  ييذ ا مل ية% 45,4نفت تخدام املزيا شأن ا يحا  نوطلب تو سـ ب مت. ض يده  لوأبدى الوفد تأ رشوع ولرضورة ي ملديد ا

مت= يف . توفري متويل إضايف سم اخلاص �حلد من ا0اطر واإلشارة إىل الصعو�ت ا شأن ا يح  تو حملوطلب الوفد مزيدا من ا لق ب ض ل
شار إلهيا ية ا بþان األفر بþ أو ا ته يف معرفة ا يذ، وأبدى ر ملُا ل ل يقب غنف  .لت

ت .77  رشوع، ال سـ ف يده  ييل عن تأ يوأعرب وفد  ي علق �حلاجة إىل إذاكء الوعي وتكوين الكفاءات يف جمال للمشـ
رشاكت الصغرية  ية وا سات ا ساكن، ولكن أيضا يف املؤ يس فقط ف خيص معوم ا ية،  نا بþان ا ية الفكرية � لا مي س ل ل لتعلل ل م مللك

توسطة ية وال. ملوا يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال ينوأيد الوفد ا تب َل بغي متديد ُ يناكرييب، وذكر أنه 
شاركة بþان ا يث ميكن زPدة عدد ا رشوع وتوفري متويل إضايف  ملا ل حب تفادة من هذا . مل ته يف � سـويف الهناية أبدى الوفد ر غب

رشوع  .ملا
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ئة  .78 n ية شاء أاكد شأن إ بو  ته قد وقعت مؤخرا اتفاق تعاون مع الو نة بأن حكو يويا ا للوأبلغ وفد إ شـم مي ن ب ي للج ب âث َ ملكية ُ
تقدم احملرز لالفكرية، ورحب � â . ته تمت  رشوع، وا متديد هذا ا بو  ها الو بذ هود اليت  يف ا تطلع إىل  لكموقال الوفد إنه  ي ت ث خي ل ملجل لتك

ية الفكرية شأن ا ية  تو ية الفكرية وبرnمج ا ية  ية الو شاء األاكد ساعدهتا يف إ مللكمعر� عن شكره لألمانة عىل  بللملك ع ل ن مي ن  .طم

يات نظرا 4ورها يف تعزيز القدرات ومن مث تعزيز وقال وفد عام .79 هذه األاكد ية  بريا من األ ته تويل قدرا  مين إن حكو مه لك م
تصادية ية و� ية �ج� قا ع شأن اإلشارة إىل . لتمن يحا  رشوع، كام طلب من األمانة تو بوأعرب الوفد عن أمA يف متديد ا ض مل

نصني5ا0اطر وإدارة ا0اطر يف الصفحة  يذ يف ل من ا لتنف العريب واإلجنلزيي وشأن املقصود من اإلشارة إىل صعو�ت يف ا ب
نطقة العرية با  .مل

يد عىل  .80 تأ ته يف ا ية والاكرييب، وأبدى ر ياnت �مس مجموعة بþان أمرياك الال كوأيد وفد �راغواي ما أديل به من  ل ب ي غب نت ُ â
بغي إ ية، وأنه  هات ا شمل العديد من ا شاريع  نأن ا يجل ن ت ية الالزمةملعمل رشوع وخاصة توفري املزيا تطوير هذا ا نيالء �ه�م   .ملل

ية والاكرييب .81 يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال يده  ينوأعرب وفد كو� عن تأ ب تي  .لل

ثارة .82 سائل ا شكر للوفود عىل مداخالهتا وأخذت توحض ا ملووLت األمانة ا مل َل يات. ُ سؤو سأ�  لبخصوص  م م  لك من ف
ية  ية الو تدر سات ا شأن املؤ تخذ قرارا  يدة أن  بþان ا يدة، أوحضت األمانة أن عىل ا بþان ا ناألمانة وا ي ل س ب ت ل طل ب تف سـتف ملسـ مل

بات إدارية وقانوية، فضال  ية املادية وما يلزم من تر ية ا ها ا بغي أن توفر  ساهتا اليت  نية الفكرية وأن تقمي مؤ ت ت ب ي يس ن ل ن تحللملك لل
ساتعن توفري العام بحوا مدربني يف املؤ سلني، سواء بدوام اكمل أو بدوام جزيئ،  ïيص ُ سؤو� . ل تكون  موأفادت األمانة أهنا  سـ

تدريب ووضع  تلفة؛ مبا يف ذæ حتديد األولوPت يف ا ساعدته وتوجهيه خالل املراحل ا يد و بþ ا شورة  لعن تقدمي ا 0 م لل ملسـتفمل
ïبرnمج تدريب املدربني تت األما. ُ ية وأوحضت أنه حبلول هناية ذæ العام لتفمث ا ئ= اليت أثريت حول موضوع املزيا ننة إىل األ سـ

رشوع  يذ ا بلغ معدل  ملسوف  نفت تايل%80ي هر مارس من العام ا رشوع يف هناية  توقع انهتاء ا ل، ومن ا شمل توناولت األمانة . مل
æëنة، و توقف عىل موافقة ا رشوع  مترار ا للجمالحظة أخرى وقالت إن ا ي مل يذ األشطة سـ ن قد حتدث جفوة أو انقطاع يف  تنف

رشوع فورا ملاملقررة يف حا� عدم جتديد ا â رشوع . ُ يذ ا ية  سؤو بريا من  ئا  سأ� ا0اطر أكدت األمانة أن  تعلق   ملوف نفت ل م ك ب مب عي
ساهتا اخلاصة هبا شاء مؤ يدة بإ بþان ا سيمكن يف قرار ا ن تعل. ملسـتفل  بة للخطر اخلاص ف يأما � نطقة العرية، لنسـ بق � مل

يس كذæ يف  يد أن األمر   ،Aتقدم وعرق سابقة وأخر ا هر ا متر خالل األ يايس اëي ا لفأشارت األمانة إىل الوضع ا بش ل ل âسـ سـ ل
ية الفكرية، يه يات  شاء أاكد بت إ ناك ثالثة بþان  يا، و للملكأفر مييق ن طل نطقة العرية توجد : ه يويا، ومن ا بيا، ويجريP، وإ مل ب ث ن ني ك

بهتا، مهنا مرص اليت وقعت �لفعل اتفاق تعاونسـتة  âبþان أبدت ر توى برnمج . غ سؤال اخلاص  تقلت األمانة إىل ا مبحوا ل ن
تخدم اآلن �لاكمل يف تصممي برnمج تدريب املدربني بو  ية الو ïتدريب املدربني، وأوحضت أن خربات أاكد ïُ َُ سـت ي وأفادت . ُمي

ية برnجما  هين، وأن هذا الربnمج يضم مياألمانة أن 4ى األاكد تدريب ا ملعن ا سة تدريب تركز بصفة خاصة عىل 25ل ّ مؤ س
ية الفكرية سات ا مللكتدريب األشخاص اëين يعملون يف مؤ تعمل عن بعد . س ناك أيضا برnجما خاصا عن ا لوأضافت أن  ه

ها تدريب 14يتضمن  ية مت من خال ل دورة تدر سابق بلغات ا53يب شارك يف العام ا ل ألف  ست وغريها من م تحدة ا لألمم ا مل
شرتكة خصصت . اللغات تري  يه أربعة برامج ما ية و سات األاكد رشوعا خاصا مع املؤ ناك أيضا  ïوقالت األمانة إن  ُ م سـ مي س جه ف م

ية  نا بþان ا ملألشخاص القادمني من ا ل تصاد احلرل تق= إىل نظام � بþان ا قوا ن ومضت األمانة تقول إنه إضافة إىل ذæ، . ملل
بكة من تدمع بع جامعات حول العامل، وأخريا، توجد  توى اجلامعي  ية الفكرية يف ا بو تدريس ا ية الو شـ أاكد سـ سـ ي بمي مل مللك

بادل خرباهتا  ية، من  نا تقدمة وا بþان ا يع أحناء العامل، يف ا ية الفكرية يف  يات ا ية الفكرية تمكن أاكد يات ا تأاكد ل مل ل مج مي ممي مللك ïمللك ُ
تدر ية الفكريةلوحتدPهتا يف جمال ا هارات . مللكيب عىل ا ية قد أمدهتا � تع هبا األاكد ملوأفادت األمانة أن هذه اخلربة اليت  ْ â مي تمت

يد بþ ا تدريب املدربني وفقا لألولوPت اليت حيددها ا بþان يف إعداد برامج  يه ا تو تفالالزمة  ملسـج ل ل ل ïل وأكدت األمانة عىل . ُ
ية ا تقدمي ا ية اليت تولهيا  مللكاأل ل بارمه منوية يف � ياجات ا توازنة مع وضع � تلفكرية بطريقة  عت لت ح سأ� وجود . م تعلق   مبوف ي

تعني  ية الفكرية، ذكرت األمانة أن هذا قرار  ئة  n ية تالك أاكد ية الفكرية وأهيام أحق � تعامالن مع ا تني  يمؤ شـ مي ت للملكسـ م مللك س
رشوع أ يذ ا يد الوطين، ولكن جتربة  ملاختاذه عىل ا نفت تعاون بني لصع بري من ا ناك قدر  يد الوطين اكن  لتت أنه عىل ا ك ه لصع ثب
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بادرات بþ من هذه ا يق أقىص قدر من الفائدة  تلفة من أجل  ملا4وائر اإلدارية ا لل مية، . حتق0 يت وإضافة ا لقوخبصوص ا لتق
يد الوطين مبجر ميني، أحدهام سوف يعقد عىل ا لصعقالت األمانة إن من املقرر إجراء  َ ُ eد انهتاء فرتة العامني، وسوف يعد تقي ِ ُ

نجاح اëي حتقق، وسوف يكون  تحدPت اليت قوبلت وا هذا الغرض تقريرا من شأنه أن يعكس ا شاري املعني  بري � لا ل ت لخل â ُ س
رشوع ند انهتاء ا يمت  ية الفكرية كلك وهو ما  يات ا رشوع أاكد ثاين  يمي ا ملا مل عل مي سل مللك متت األمانة قائ= إن �. تق  هذين ختوا

رشوع سني ا ية زPدة  ميني سوف يقدمان فرصة ملعرفة  ملا حتك ïيف ُ  .لتقي

يص ما  .83 ية والاكرييب، وأكد عىل رضورة  يان اëي أدلت به مجموعة بþان أمرياك الال سلفادور ا ختصوأيد وفد ا ي ب نل ت ل
رشوع هذا ا ية  مليكفي من املوارد املا ل  .ل

شأن  .84 يحا  يا من األمانة تو كيفوطلب وفد أملا ب ض ية متويل ن رشوع، و تارخي انقضاء ا بþان  شاريع يف بعض ا كيفية جتاوز  مل ل ل م
شاريع ملثل هذه ا  .م

بات اليت وردت جتاوزت هذا العدد  .85 بداية اكن ألربعة بþان يف حني أن ا يص يف ا لطلوذكرت األمانة بأن ا ل لتخص â
توق تني ا تا أطول من فرتة ا يذ و تغرق ا ملثري، وإضافة إىل ذæ، ا نسـ ق نف سـبك لت بدايةل وعام هو آت قالت األمانة إن . لعة يف ا

بدء شاريع أخرى جاهزة  ناك  شاريع، و متل فهيا ا للناك بþاn مل  م ه مل تمدت يف ويقة الربnمج . تكه ثوأفادت أن األموال اليت ا ِع ُ
ية، ومن مث جي تني احلا تمدت لفرتة ا ها األموال اليت ا ب= يه  تني ا ية لفرتة ا âواملزيا ل ع نن س ملق سـن نف لسـ بات ُل ناية يف ا نظر  تطلب ا بع ملل

رشوع ند جتديد هذا ا رشية  ية وا ملمن املوارد املا عب ثري من . لل يه ا ناك وقت خصصت  ثلام اكن  لكوأشارت األمانة إىل أنه  ف ïم ُ ه
ية الفكرية، توجد شاء ماكتب ا بþان عىل إ ساعدة ا مللكاملوارد  ن ل تدريب عىل  مل سات ا شاء مؤ ليف الوقت الراهن حاجة إىل إ س ن ٌ

تاج إىل دمع ية الفكرية اليت  حتا  .مللك

شأ عام  .86 ية الفكرية يف الربازيل أ هد الوطين  يد بأن ا شارك معلومة  ته يف  نوأبدى وفد الربازيل ر ت للملكب ملع تف  2007غ
تري يل درجة املا ية قدمت دورات  تاكر وا ية الفكرية و� ية  ية و سـأاكد ن من ب ن جمي ل â لتط شاء . للملك نذ إ نوأضاف الوفد أن  م

ية مت إعداد أكرث من األاك ية عن 45ميد نظم لك عام اج�عات أاكد ية الفكرية  ية  ية الو ية، وأن األاكد مي رسا�  ت ن مي للملكعلم ط
ثرية خبصوص هذا املوضوع وناقش ية تقدم فهيا حبوث  تاكر وا ية الفكرية و� َا ت ك من âب ُ لت ية . مللك تطرد الوفد قائال إن األاكد ميوا سـ

ية الفكرية ت ية  للملكالو تلف مجموعات املصاحلطن ية الفكرية  تلفة يف جمال ا نوعة من ا4ورات ا 0قدم أيضا مجموعة  0 مللكت وذكر . م
ية الفكرية، وأنه يرغب  ية  ته الو شاء أاكد متة جترته يف إ بو وا4ول األعضاء ا شارك الو للملكالوفد أنه يرغب يف أن  ن ي ن ب ي طي مي مله

بو وا4ول األعضاء ا شارك الو ملأيضا يف أن  ي ُ سني ي ندوة ا تب الرباءات اخلاص به خالل ا رشوعني مقرتحني قدÔام  مخلمتة  ل مك م ه
سابق سطس من العام ا هر أ نطن يف  ية الفكرية اليت عقدت يف وا يات ا للرؤساء أاكد غ شـ شمي  .مللك

تخاب nئب الريس ئا  ن

تخاب nئب Jن للريس .87 نة إىل ا رشوع، ودعا ا شأن هذا ا شة  نا ئأغلق الريس �ب ا نئ للج ب ق  .ململ

نا .88 نصب ا ندرا غرازيويل، من وفد سورسا،  يدة أ توىل ا يا أن  نوب أفر لواقرتح وفد  سـ سـ مت يق يج لك ثاين للريسئل ئب ا  .ل

يا .89 نوب أفر تان �قرتاح اëي قدمه وفد  يقوأيد وفد � ج â  .سـك

يا .90 نوب أفر يقوأيد أيضا وفد اجلزائر �قرتاح اëي قدمه وفد  ج â. 

ندر .91 يدة أ ئة  سـوقدم الريس ا سـ لكن لل َلهت ُ ئ يدة جدا لعمل ّ تكون  با للريس، وقال إن خربهتا  n تخاهبا ّا غرازيويل عىل ا مف سـئ ئ ن
نة دورة nحجة نة  ثا ها جلعل ا4ورة ا نة، وأعرب عن تطلعه إىل العمل  للجا ل مللج نة أن مؤلفي . مع َمث أبلغ الريس ا للج ُ دراسة "ئ

توحة وال�ذج ا تعاوية ا رشوعات ا شأن ا رشوع  ية  ملففرزية  ن ل ب مليل مل ية الفكريةحتل ثالواردة يف الويقة " مللكلقامئة عىل ا
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CDIP/8/INF/7 يوم، واقرتح يحي يف اج�ع جانيب خالل وقت الغداء يف ذæ ا تقدمي عرض تو يف  ل موجودون يف  ض ل جن
نظر يف ا4راسة الواردة يف الويقة  نة وجودمه وتقدم ا تغل ا ثالريس أن  ل ï للج ُسـ ت ُ ند CDIP/8/INF/7ئ  من جدول 4لب حتت ا

ند   . من جدول األعامل3لباألعامل، مث تعود بعد ذæ إىل ا

ند  متدة:  من جدول األعامل4لبا يات ا تو يذ ا نظر يف برnمج العمل  ملعا ص ل  لتنفل

نظر يف الويقة  ثا  INF/8/CDIP/7ل

يد عيل اجلزائري(âقدمت األمانة  .92 رشوع املوصوف يف الويقة ) لسـا ثا نوانه CDIP/6/6/Revمل شأن "ع و برشوع  م
رش ية الفكريةملا توحة وال�ذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكوعات ا ملف ن رشوع تركز عىل إعداد ". ل ملوقالت إن املرح= األوىل من ا

ية الفكرية توحة ومناذج قامئة عىل ا رشوعات تعاوية  ية  مللكدراسة فرزية  مف ن مليل تعراضا شامال ، حتل تضمن ا سـوإن ا4راسة  ت
ية الو ثلþراسات واملؤلفات احلا تلف ل شاف  هدف من ا4راسة هو ا توح، وإن ا تاكر ا خميقة الص= مبوضوع � تك سـب ل ملف

يهنا ها والربط  ية الفكرية وفرزها و يه من مناذج ا توحة وما تقوم  تعاوية ا بادرات ا با يل مللك حتلملف عل ن ل وأضافت األمانة أن . مل
ية ية األوية ومناذج ا رشوط �سـهتال مللكا4راسة، يف الهناية، حتدد ا ل ل تعاوية ل بادرات ا نجاح  ن الفكرية اليت تكفل ا ل للم ل

توحة ية ا منوذ ملفا ج ناحض وناحض عكيس للمعرفة من خالل . ل توحة توصف بأهنا  تعاوية ا تاكرات ا تومضت تقول إن � ت ن ل َب ُ ملف
ئهتا نظمة أو جامعة عن  سام يفصل  يشاء ذي  بم ٍ م شمل ، غ بات اليت قد  توميكن تعزيزها من خالل مجموعة من الرت مناذج أكرث يت

ثل ميدية،  شرتكة: تقل شاريع ا تطوير، وا بحث وا تعاوية يف جمال ا باطن، والعقود ا تعاقد من ا يص، وا ملالرت مل ل ل ن ل ل ل وأضافت  .خ
سـهتM، مبا يف ذæ عىل  تاكر اëي يدفعه ا توLات املزودة �إلنرتنت اليت تعزز � شمل ا يارات األخرى  ملاألمانة أن ا ب ل ت خل

ثال ال  مليل ا شد املاحلرصبس توحة املصدرو، صادرح  ية، وبرامج احلاسوب ا تو سات األفاكر، وحقوق اإلبداع ا ملفنا يق فم ل ، ف
ية األخرية، تكون للقدرة  تاكر يف األزمة العا ية رسعة، ال سـ من أجل � نولو ساحة ا يه ا تحول  ملففي عرص  ب ل بت جل تك ف

ية،  نا سـا فت يويل نظور ا حلسب ا مل ية قصوىح ترص ، مه، أ ية، بل جيب تقوجيب أال  سـهتلكني احلا تجابة ألذواق ا لعىل � مل سـ
تغرية سـهتلكني ا ياجات ا شمل أيضا توقع ا ملأن  مل ت ية من  .حت نا تطردت األمانة قائ= إنه ميكن احلفاظ عىل هذه املزية ا سـوا ت فسـ ل

تواصل، واملرونة،  تاح، وا تاكرات جوهرية nبعة من � لخالل ا تداخل بنينفب ُوا باكت اإلبداعل إذا تغلب ت أنه وذكر .شـ 
تاكر يع جوانب � نهتم إىل حتديد  يل  با0رتعون عىل  مج Ô يام ندئذ يف وضع ميكهنم من خل حتديدا دا يكونون  ع،  فسـ

ية  تع بفرتة ز يديني � تطوير ا بحث وا يه  سمح  تدرجيي يف وقت ال  تاكر ا شاف األرض الواعدة وراء � نا مت تقل ل لل ُ ي ل ب متك ل ّ ل فسـ َ
تقصري احلايل  بب ا لطوي=  تجبس ياة ا ملن4ورة  بحومضت تقول إن  .ح توح أ تعاوين ا تاكر ا ص� ل ِموضع  ملفب ية جديدة اَ تيجسرتا

ناء  تداخل ا âتقوم عىل ا ب تاكرلعوامل �نهتاك اليتلل ب رسع وترية � ï ُ شاء . ت رشوع هو إ هدف الهنايئ  نوأفادت األمانة أن ا للم ل
بادل املعلومات واخلربات وأفضل املام ية  تنصة تفا لعل مت= ل�ذج م تخدامات ا هم لال ية، إضافة إىل الهنوض  حملرسات احلا سـ بفل

ية تاكرات ا يع � ية  ية الفكرية وإجراءاهتا  حمللا ب شج تبغ ية . مللك نا ية  شري إىل بوابة ر ية  تفا نصة ا ئوقالت إن مصطلح ا ث مق ي عل ل مل
بادل املعلومات واخلربات بكة اإلنرتنت  تدى عىل  تألف من موقع و ت�جتاه  شـ ن لت نة  ،م رشوع يريم إىل أن يكون  لبوإن ا مل

تاكر ية �ال تعاوية ا باكت ا تطوير ا يدة  ية  بأسا ن ن ل شـ ل ملعسـ ل بو ، مف شطة الو رشوع سوف تدمج يف أ تاجئ ا يوإن  ن َن ُ تعلقةمل . ملا
نان ملزيد من هنجوأضافت األمانة أنه من املعقول توقع أن  توح سوف يطلق ا تعاوين ا رشوع ا لع ا ملفل تاكرمل بإماكيات � ، ال ن

يا املعلومات و�تصاالت نولو هدت تطورا هائال يف جمال  ية اليت  نا بþان ا جسـ يف ا تك ش م ل وخلصت األمانة إىل أن . ل
بح  توح أ تعاوين ا تاكر ا ص� ل ية يف سعهيا مالزماملفب نا بþان ا  Pيا املعلومات و�تصاالت اليت شلكت حتد نولو ثورة  م  ج لتك لل ل

نه ية، و لكإىل سد الفجوة الر تقدمة عرب طريق أقرصمق ية للوصول إىل مصاف ا4ول ا مل أيضا فرصة �ر مث قدمت األمانة . خي
سودة األوىل من ا4راسة، الواردة يف الويقة  شاريني اëين أمكلوا ا ثفريق اخلرباء � مل تور : ، أال ومهCDIP/8/INF/7ست كا4

بريPييفد هد إ تاكر واملقاو�  بة � يس  تاذ ور مد غان، أ مبع بئ شع ساعد سـ تاذ  نوس داهالندر، أ تور  تجارة، وا4 مل العايل  سـ ي ك للل
يا  نولو هد األورويب لإلدارة وا ج� تك بريPل )برلني(لملع هد إ يف غاندي  تاذ ومدير مركز را تور جريارد جورج، أ م، وا4 مبع ج سـ ك

تجارة تاجئ وا. للالعايل  يه من  تحدثون بإجياز عام توصلوا إ سـوقالت األمانة إن اخلرباء سوف  ن ل ئ= ي بون عن األ سـتاجات مث  ي جيت ن
سمرب من هذا العام هر د يمت �نهتاء مهنا يف  ية من ا4راسة اليت  سخة الهنا ياليت سوف تدرج بعد ذæ يف ا ئ شن س ل َُ. 
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باب Ôمة، أوها تدويل  تلف أحناء العامل وأن ذæ يرجع إىل عدة أ هد تغريا يف  تاكر  ية � تور غان أن  لوذكر ا4 سـش خم ب معل تك
تاكر، وعن احلاجة إىل وجود نظام من شأنه األسواق  ئ= عن ماكن حدوث � تلفة من العامل أ باëي يطرح عىل أجزاء  سـ خم

ناعي  تاكر ا ية � تعاد عن  ناك نزوع حنو � يا،  Jتفاعل مع هذه اإلشارات، ويعمل عىل مقربة من العمالء، و لصأن  ب معل ب ه ن ي
متد أكرث  ية أخرى  يدية و�جتاه حنو  تعا معل با ما . عىل اخلدماتلتقل تعلق هبذا األمر، غا  تور غان يقول إنه ف لومىض ا4 ي ك

ترب بدء يف ا سوق بدال من ا تاكر يف موقع �سـهتالك يف ساحة ا 0حيدث � ل ل ناء عىل ذæ، إذا بزغت أفاكر . ب بوذكر أنه 
تخدمني والعمالء و تعاون مع ا تعني إجياد وسائل جديدة  سوق،  خمجديدة يف ا سـ لل ي ملل ية من أجل سخري ف هات ا تتلف ا ملعن جل

مية يق ا ها بطريقة هادفة  تغال لقهذه األفاكر وا تحق لل تور غان يقول إن ثورة اإلنرتنت، كام ذكر، قدمت مجموعة . سـ âومىض ا4 ِ ُ ك
ي= نفاذ جديدة للمفكرين واملوهوبني والز� تغريات، وتوفري و سـمن األدوات اجلديدة اليت من شأهنا زPدة وترية هذه ا ئن ل

تخدمني توح"وأفاد أن لكمة . ملسـوا تاكر ا ملف� ية " ب تقول إن األمور قد تغريت يف  ياق  تخدمت مكظ= عرب هذا ا معلا ل سـ لسـ ُ
تعني إجياد طرق جديدة لالتصال تاكر وإنه  ي� ياق ا4راسة. ب تور غان أن هنج العديد من .سـوقال إىل ذæ هو  ك وأضاف ا4

رشاكت ا4وية الكربى إزاء � با ل تعدة ل يص األفاكر إىل ا4اخل، ولكهنا غري  تعدة لرت ـي  سم �النغالق،  سـتاكرات  سـ ف مت خم ه ي
متد عىل القطاع  توحة، إال أن هذا  باكت  تعاون يف  يص إىل اخلارج أو  باب جتارية للرت يان أل ثري من األ يعيف  مف خ شـح لل سـ ك

تجاري شاط ا ناعي ونوع ا لا ن تعاون يكون عادة تصاعدP يف األ. للص نافس، وأما يف األسواق مفن لوأضاف أن ا سابقة  تحباث ا للل
ية الفكرية يا واألفاكر اجلديدة منوذج ا نولو بادل ا تخذ صفقات  تاد أن  مللكا ج لتك ت ت  من ا4راسة يقدم منوذجا اوأضاف أن جزء. ملع

تلفة من العامل ناطق  تصاد يف  تلف قطاعات � رس ما حيدث يف  خمميكن أن  مخم ق  .يف

تور داهالندر  نة كوأخرب ا4 شاء نظامبكيفيةللجا يف ن إ ية . لتصنا يع األحباث األاكد ميوذكر أهنم خالل إعداد ا4راسة درسوا  مج
رشت  ِاليت  ُ رشيفن نوات ا توح خالل ا تاكر ا لع موضوع � سـ لب شورة ارتفع من اثين  ملف سابقة، وذكر أن عدد األحباث ا نا ملل

ثا يف عام  حبرش  يصل إىل أكرث من مائة حبث عام 2003ع  بþان ذات يفن قام مبعظم العمل مه علامء َوأفاد أن م. 2010ل 
تحدPت . دخل مرتفع تاح يتعلق مبلوقال إن أحد ا يث إن نفصطلح � تالفا جوهرP حمن  تلفة ا ثرية  ياء  تأ خم ك  حتت ندرجخشـ

توح تاكر ا ملفاملظ= الواحدة لال يع األحباث يف إطار يركز . ب يف  تدرك قائال إن الفريق حاول  مجوا ن  هو امعىل بعدين؛ أوهلتصسـ
رشاكت ثاين هو خروLا من ا رشاكت وا لتدفق املعارف إىل ا رشاكت . لل تدفق عرب ا يعة ا لوقال إهنم درسوا أيضا  ل  مبا يف ذæطب

نقدي تعاونمزيد من و لالرصف ا تاح اëي مسح هلم مبقارنة نوع وجنم عن ذæ غري الرمسي لعالقات ا تلف من � نف نوع  خم
بادر ملتلف من ا ية الفكريةخم يه من مناذج ا مللكات وما تقوم  تلفة، . عل بات ا نوعة من الرت 0وأضاف أن الفريق درس مجموعة  ت يت م

ية الفكرية اليت تقوم علهيا، وقارهنا الفريق  تلفة من مناذج ا تاح واألشاكل ا تلفة من � تخدم هذه األشاكل ا مللكاليت  0نف 0 تسـ
ناعات تلف ا ها يف  لصية  خم يقبك  .تطبيف

تلف وق ية  نا بþان ا تاكر يف ا ية، فوضع � نا بþان ا بة  هة ممزية � توح  تاكر ا تور جريارد جورج أن لال خيال ا4 ل ل ب ل لل سـ ب مك م نك لنملف
يع  ية  نا بþان ا تقدمة أو ذات ا4خل املرتفع؛ فأوال دور احلكومة Ôم للغاية يف ا بþان ا نه يف ا تالفا شاسعا  شجا ل ل مل ل لتع م خ

تاكرات تدرك قائ. ب� ية تقدم مبعدل ما يصل إىل سـوا نا بþان ا مال إن احلكومة يف ا ل بحث % 45ل نفق عىل ا لمن إجاميل ما  َي ُ
تطوير مقابل  تصادP% 17لوا تقدمة ا بþان ا قيف ا مل تعني عىل هذه احلكومات أن . ل تالف يدل عىل أنه  يوذكر أن هذا � خ

ياق توح يف هذا ا تاكر ا يع � شط يف  سـتؤدي دورا أ ب شج لن ية ومىض. ملفت ية الفكرية الر ثاين هو أن ا بب ا مس يقول إن ا مللكل لس
بني عايم  منت منوا بþان،  فبريا يف تM ا ل يصل إىل 2008 و1998ك ية  نا بþان ا شورة من ا ل، ازداد عدد األحباث ا ل ل من % 23مل

شورة وذæ مقابل  بة 1998يف عام % 14ملنمن إجاميل عدد األحباث ا تعلق وأضاف أنه ف%. 64بنسـ، أي ازداد  ي 
بة إجاميل براءات �خرتاع  ية عام % 1,6نسـبرباءات �خرتاع، بلغت  نا بþان ا ممن ا ل  مقابل نصف يف املائة 2008ل

بة 1998 عام ية %. 190بنسـ مما يدل عىل وجود زPدة  نا بþان ا تطرد قائال إن العدد اإلجاميل لرباءات �خرتاع من ا موا ل ل سـ
بح من ا يال، وæë أ ملال يزال  ص توح أحد قل تاكر ا تاكرات يف ظل هذه الظروف وصار � بل زPدة � شة  نا ملفهم  بم ب سـ ق

تاكرات يف تM القطاعات يع � بل  بهذه ا شج تسـ توحة أن تكون . لل تاكرات ا ية � ية تغلب أ نا بþان ا ملفوقال إنه يف ا بق بم ل سـل
توسط العمر يف وطأة الفقر، وزPدة  ثل الزراعة، والصحة، و ميف جماالت  ختف تصادP م تقدمة ا بþان ا توقع، يف حني أن ا ق ا مل ل مل
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ية تجات واخلدمات يف األسواق �سـهتال كتركز أكرث عىل ا هم إجياد مناذج . ملن تالف، أحضى من ا هذا � ملوذكر أنه نظرا  خ ل
ثال أو إىل ا® هم=  نظر إىل األمراض ا بادل وطرق جديدة للفت ا تعاون وا نصات جديدة  مجتارية جديدة و مل لم ت همة للل ملاالت ا

ية نا بþان ا رشية يف ا ياة ا مسني ا ل ل حل لبتح ية. ل ية الفكرية جما توح ال يعين أن ا تاكر ا تور جورج يقول إن � نومىض ا4 ب مللكك . ملف
ناطق من أجل زPدة القدرة عىل  يع ا ية الفكرية يف  تقرة إلدارة ا ية مباكن أن توجد أنظمة  ملوأضاف أنه من األ مج سـ مللكمه م

تعاون خبص همةلا ية ا نولو ية وا ملوص ا®االت ا ج لتك يف من شأنه أن . لعلم توقع أن تقدم ا4راسة نظام  نوأفاد أنه من ا تصمل
توح  تاكر ا شطة � تعاون وأ شأن األماكن اليت يغلب أن حتقق فهيا عالقات ا ملفساعد ا4ول األعضاء عىل اختاذ قرارات  ب ن ل ب ي

يارها ع يارات ميكن ا ناك  تاجئ ألن  تأفضل ا ه خن خ تفاعل ل ها أن  تالف أنوا ية اليت ميكن هبا لألطراف عىل ا تىل أساس ا علك خ يف
ياسة القطاع العام ها من خالل  تصاد، وما يه ا®موعات اليت ميكن د تلف قطاعات � سـمعا يف  معخم ومىض يقول إن . ق

يا املعلومات عىل دمع نقل األفاك نولو ية  ية ا ساعد ا يف  بحث أيضا  جا4راسة سوف  تك لن ت ب ت ك تحت تخداÔا لل سـر اجلديدة وا
تvر يف جما ية � سوسوف تلقي الضوء عىل أ بكة امه ثة عىل  شـل �تصاالت احلد ية الفكرية وإعداد إلي مللكنرتنت لالجتار يف ا

ية من خالل احملااكة وإعداد ال�ذج األوية لمواد  يات يف هذه . علم تو بو عددا من ا تمت قائال إن ا4راسة سوف تقدم للو صوا ل ي خ
تعاوية اليت من شأهنا ا® شاريع ا تحفزي ا تخدم  ياnت العامة اليت ميكن أن  به بوجه خاص إىل دور ا ناالت، وسوف  ل مل ل سـ ب ُن ت ل تت

نسخري األشطة يف القطاع اخلاص  .ت

يل مالمح  .93 ساعدمه يف  هم، ورأى أن هذه املعلومات سوف  شكر لألساتذة عىل عرو شكووجه وفد تريا ا تض ت ل ك â
ية يف شطهتم ا بلأ ية .  هذا ا®الملسـتقن ية الفكرية يف غاية األ ية وبأن ا تاكر ألغراض ا ية � مهوأكد الوفد عىل إميانه بأ من ب مللكمه لت

تاكر اخلاصة بلك بþ عىل حدة يات � بأيضا السرتا  .تيج

بحث، اëي قدم ا4راسة، وقال الوفد إنه مل تكن 4يه فرصة  .94 ية فريق ا تحدة األمر لوشكر وفد الوالPت ا يكمل ُ
يام بذæسـال يل، وأنه يود احلصول عىل فرصة  للقتعراض هذه ا4راسة � سمح لþول األعضاء . لتفص ثل الوفد أن  َواقرتح  ُ ي ُمم ï ُ

سمرب من هذا العام هر د تصف  ثال  توبة حبلول �رخي محدد، ويكن  يقات  يتقدمي  ن ل تعل شب م ممك â تب . ُ ملكوذكر الوفد أيضا أن ا
تجا يق عىل لاألمرييك للرباءات والعالمات ا تصاديني اëي سوف يرحب بفرصة ا بري اخلرباء �  Aشغ نصب  تعلرية به  ك لي ق م

 .ا4راسة

شة  .95 نا ثري ا يا اخلرباء عىل ا4راسة، وقال إنه يرى أهنا سوف  قوشكر وفد بو مل ت ليف نةواحلوارُ تقد، . للج يف ا يعوذكر أنه 
لناء عىل القراءة األوية، أن بريا عىل ب رشاكت، ومن مث مل ترتك تياسرتاك ا4راسة تركز تركزيا  âية ا ل ية احلكومة أو الج تيجسرتا

يقاا تخدمني إال جماال  ية ا ضسرتا سـ مليج تكرا . ت توحة املصدر اليت تعد منوذجا  يات  ياق، أشار الوفد إىل الرب بويف هذا ا جم ُمسـ ُ مف ل
تجارب األوىل يف هذا ا®ال ترب أحد ا لللغاية واليت  ي. ُتع تخدمني جموأفاد الوفد أن حركة الرب توحة املصدر بدأت من ا ملسـات  مف

تخدمني تاكرات ا تاجئ ا رشاكت عىل  تحواذ ا منوذج كرد فعل ال هم اëين أعدوا هذا ا سـأ ب ن ملسـ ل لنف يع . س هدف هو أن  مجوقال إن ا ل
هم يدوا من  بغي أن  ناس  معلا تف يسـن ي يف. ل تالءم هذا مع نظام ا يف  نوقال الوفد إنه يود أن يعرف  س لتصك ل ومىض الوفد يقو. ي

شمل حوافز  توح  تاكر ا يث إن منوذج � توح، من  تعاون ا منوذج ا ية  مية األسا يف مل حيدد ا يإن نظام ا ب ل سـ ملفن ح ملف ل لق لتص
توحة حوافز  ثال، تقدم ال�ذج ا يل ا نفاذ إىل األدوية، عىل  تاجئ، ففي حا� ا يص ا تاكر وال يؤدي إىل  ملف� ملب س ل ن ختص لب

نفاذ ا®اين إىل تاكر وسفر عن ا للال ت تاكرب يجة � ب  ية اليت قدمهتا هذه ال�ذج . تن سامهة األسا سـوأضاف الوفد أن هذه يه ا مل
يف يه نظام ا تقد إ تاحة، وهو اجلانب اëي  تاكرات  تاجئ � يث تكون  توحة  نا ل ب لتصن يف م ح تفي . ملف خيوقال الوفد إنه يف الواقع 

تحواذ ندما ال توجد مناذج لال تاكر  سـحافز � ع سمني وذكر الوفد أن ه. ب ، وأنه إذا اكن األمر كذæ 5 و4لقذا موجود يف ا
ية معل هذه ال�ذج نظر إىل  توحة تمكن يف ا يل ال�ذج ا مية  ثري ا0اوف، ألن  يففإنه  كملف ل حتل  .قي

ية  .96 يا املعر سة ا4وية لإليكولو ثل املؤ فوقال  ج ل س ناك نقاط قوة ونقاط ضعف يف ا4راسة، وإن من نقاط ) KEI(مم هإن 
يولو�الضعف أن ا شمل جمال الطب ا ب4راسة مل  شة للمقرتحات 3ومىض يقول إنه يف املرح= . لت نا ق من الويقة، توجد  مث

تلف مقرتحات  ها عالقة  نام، واليت  يا وسور نغالديش، وبر�دوس، وبو ية لك من  نظمة الصحة العا مبخاليت قدÔا إىل  ي ب لمل يف لم ٌ
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تج ما من أج تاكر  تكون بديال ال ناألسعار اليت  مسـ يص، وشمل العديد من هذه ح يل عقاقري جديدة أو أLزة  تشخ
يول شارك مبعلومات الطب ا توح، اëي من شأنه ماكفأة من  هوم تقامس أر�ح املصدر ا باملقرتحات  لي َ ملف توحة ومف ملف� ا

بادرات مماث=. املصدر  æناقش يف ا4راسة، وأنه توجد كذ تطورات مل  موأفاد الوفد أن هذه األنواع من ا َ ُ ت  يف الوالPت ل
تعلق �إليدز، ويه ما مل تدرج يف ا4راسة  ية يف جمايل الزراعة والطب، وال سـ ف تحدة األمر َا ُ ي ثل مع اقرتاح . يكمل ملمواتفق ا

بني بأن يقدموا أيضا  سامح للمرا نظر يف ا نة عىل ا توبة، وحث ا يقات  ية بأن تقدم  تحدة األمر قوفد الوالPت ا مك ليك ل للج تعل ّمل â ُ
يقاتمث  .لتعلل هذه ا

ناين األداء  .97 بريي  ثل �حتاد األمرييك الاليين اإل لفوطلب  يت يار مصطلح ) FILAIE(مم شأن ا يحا  تتو ب خض
taxonomy) يف ية) لتصنا نات ا يف الاك ثل،  سـ* ذكر ا تعلق،  حلاëي  ئ ن ملم ح  .بتصي

ناك مزيد .98 يكون  يقاهتا، وقال إنه نظرا ألنه  تور غان الوفود عىل  هوشكر ا4 سـ تعل َ تعمقة يف �ج�ع ك شة ا نا مل من ا ق مل
سائل احملددة اليت أثريت يوم فإنه سوف يرد يف ذæ الوقت عىل بعض ا ملاجلانيب يف وقت الحق من ذæ ا تعلق . eل  يوف

يه هذا األمر يف ا4راسة سم اëي نوقش  تور غان الوفد إىل ا توحة املصدر، أحال ا4 يات ا ف�لرب لقملف ك مع وأعرب عن اتفاقه . جم
تاكر، ويف  ية � تخدمني يف  تفكري يف اشرتاك ا يات ودورها يف احلث عىل مزيد من ا ناعة الرب ية جتربة  بأ معل سـ ل جم ص ملمه

تخدمني تاكرات القامئة عىل ا سـ� تور غان بأن هذا بعد . ملب تاجئ، أقر ا4 نفاذ إىل ا تاكر وإماكية ا ُوخبصوص حوافز � ك ن ل ن ّب ل
بح � íناو يواصل الفريق  لهام  ت شة . ث واإلضافةسـ نا يولو�  شة جمال الطب ا نا تعلق مبا أثري من قلق إزاء عدم   قوف ب ق مي لم ُ

سة  نا يق ا ية إىل  يدا األشطة الرا يا يف هذا ا®ال وأن الفريق يعي  تور غان أن العمل جيري حا ية، أكد ا4 فوا مل ن ل حتقك م ج ف
تاكر يع � سعرية  با شج  .لتل

يات عدة وفود � .99 صوأشار الريس إىل تو هئ لسامح  توبة، وأعلن أن املوعد الهنايئ æë هو هناية ال يقات  تقدمي  مك  تعل ب
يقات ثل هذه ا ية أيضا تقدمي  نظامت غري احلكو ية، كام ميكن  تا نة ا ناير من ا تعلهر  للم ل ل سـ لي مل م  .ش

ند  شة، :  من جدول األعامل3لبا نا يمي، و قرصد، و م يات جدول أعامل اوإعدادتق يع تو يذ  لت تقريرا عن  ص مج  )�بع(منية تنف
 

نظر يف الويقة  ثا   املرفق اخلامسCDIP/2/8ل

رشوع يه .100 سة يف ويقة ا ملذكرت األمانة أن األشطة الر ثئ ي يا املعلومات وأنظمة األعامل : ن نولو ية  ية ا جتطوير ا تك لن ت تحب لل
يا املعلومات نولو ية  ية ا ية؛ ورفع إماكيات ا ية الفكرية اإل جبني من ماكتب ا تك ن لمللك تملك ب ن مي تحت لل  ة وأنظمة األعامل يف ثالثقل

ية  تلفة لزPدة قدرات ومعارف موظفي ماكتب ا ناطق  ية يف  بþان األقل منوا؛ وعقد حلقات معل إ مللكماكتب يف ا خمم مي قلل
بة تة ورش أنظمة احلو تخدام األ سـالفكرية عىل ا مت رشوع بدأ يف عام إوأضافت . نسـ ، ولكن تأخر يف بداPته نظرا 2010ملن ا

بةظللحاجة إىل تو نا سـيف املوارد ا تدبري املوارد الالزمة، مهنا . مل رشوع  تعاقد عىل شغل ثالث وظائف يف ا لومع ذæ، مت ا ملل
رشوع شأن ا يق  ية، وموظف عام  تقدمي خدمات  سؤولني إداريني  ملعقدان  ب سـ ن ل نمل Ô2011و أفادت أيضا بأنه يف عام . للت ،

ميي يف  شاري إ بري ا قلمت إضافة موارد أخرى بإرشاك  ست نطقةخ ية دمع األشطة يف هذه ا يا،  ملنريويب،  ن بغ ني وأشارت إىل . ك
ية الفكرية  ية  نظمة األفر تلفة  تقدم احملرز يف األشطة ا للملكا يق للم 0 ن ية (OAPI)ل هزي  نت  رشوع سابق، واليت  ن، من  بجت تضم م

تب عىل تط يا املعلومات و�تصاالت مما ساعد ا نولو ية  ملكأسا ج لتك ية، وسـ ته ا جتوير  تي تحن لكرتوين خاص به عىل إهزي موقع لب
بكة اإلنرتنت شـبكة اإلنرتنت، وتوفري خدمات الربيد اإللكرتوين والربط  رشوع احلايل، إن . بشـ ياق ا ملوقالت األمانة يف  سـ

سني  تجارية و يل األسامء ا تة  تب أل ساعدات إىل ا سابق، وقد قدمت ا رشوع ا ناء عىل ا تواصل  حتالعمل  ل سج مت مل ل تب ملكلل ُم مل
ية الفكرية األخرى، مبا يف ذæ العالمات . وماكتهبا يف ا4ول األعضاء) OAPI (الربط بني تة جسالت ا بع ذæ أ مللكو متت سـي

تجارية وبراءات �خرتاع وغريها ية الفكرية . لا ية  ية األفر نظمة اإل تعلق مبوقف ا  للملكوأفادت ف يق مي مل ) ياألربو(قلي
(ARIPO)سات ا رشوع مؤ س، بأن  ية مللكية الفكرية م ëكا)Smart IP Institution Project ( شلك جزءا من ياحلايل 
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ي� تعمل . نعدد من األشطة يل تدبري متويل خار� لرفع إماكيات أنظمة العمل اخلاصة هبا،  يا يف  بوسعى األربو حا نب س ل ي ت
ية الفكرية اخلاصة �4ول ا توى نظم أعامل ا ية لرفع  ساعدة ا مللكاألمانة عىل تقدمي ا سـ ن ممل يث تركز لتق نظمة،  حألعضاء � مل

رشوع عىل الربط بني األربو وا4ول األعضاء هبا ية من ا ياملرح= احلا بادل اإللكرتوين . ملل بار نظام ا توألقت الضوء عىل ا لت خ
شمل سائر ا4ول  واملراسالتلإلخطارات يا  ميه حا رشوع، وجاري  ية  تجر ناء املرح= ا يا، أ ي بني األربو و ل ي ل ث ي لي تعمللم ب ن ك

نظمةضاء يف األع مترار األشطة األخرى طوال عام . ملا نوأكدت عىل ا تاكم= - يف هناية املطاف-، مما حيقق 2012سـ م أنظمة 
تحديد، ثالوذ. يأكرث تقدما للربط بني األربو وا4ول األعضاء بþان األقل منوا ةثلكرت أيضا، وعىل وجه ا رشوع ا ل بþان يف  م

ي: ويه ية ا4ميقرا طهورية الو ا لشعب بودP وبو�نمج رشوع، ومطالب ا4ول . مكة، و بþان وفقا ملعايري ويقة ا ملحتددت تM ا ث ل
يمي املطالب خالل عام . األعضاء ذاهتا ثات  تقمت إيفاد  شاريع يف عام 2010بع ، وجاري العمل فهيا 2011مل، واسـهتل العمل يف ا

هذه املاكتب تطورة  ثالثة إلعداد نظم معل  بþان ا يع ا ليف  م ل ل تان؛ وقد. مج تان معل إ قلميي ُعقدت  حلق األوىل يف القاهرة مبرص، ِ
بابوي، يف مايو عام 2010 عام وليف يوي ية يف ز ثا م، وا ن اكن الغرض هو زPدة معارف وقدرات املوظفني يف املاكتب . 2011ل

رش ودمع أنظمة العمل ثة يف . نعىل  J بابويلكام ُعقدت حلقة معل تقين ملومز تدريب ا ل للرتكزي عىل ا يا املعلومات ل نولو جظفي  تك
ية الفكرية يف ا4ول األعضاء يف األربو يالعاملني مباكتب ا سة اليت مت حتديدها يف . مللك نظر إىل ا0اطر الر يتت األمانة ا ئل لف

تدامة عىل املد رشوع، ويه � سـا مترارية ا4مع ىمل يط لضامن القدرة عىل ا يام �ملزيد من ا سـ الطويل، مما أدى إىل ا لتخط لق
رشوع احلايلأل رشوع يف هناية الربع األول . ملنظمة العمل يف هذه املاكتب بعد انهتاء ا ملورصحت بأنه من املقرر �نهتاء من ا

رشوع األصيل2012من عام  يت �نهتاء من معظم األعامل املطلوبة وفقا ملقرتح ا تو توقع حبلول هذا ا مل، ومن ا ق ل ومع ذæ، . مل
ثري من األعام ناك ا لكيكون  ه تخدام موارد أخرىسـ يذها يف ماكتب ا4ول األعضاء هذه � مترار يف  سـل املطلوب � تنف . سـ

تخدام  سـوقد أعلن عن ا رشوع، ويرجع % 52,8ُ بل هناية ا ية  تخدام معظم املزيا ي� اكن ا0طط ا ية ا0صصة،  ملمن املزيا ق نب سـ ن
بد رشية يف ا تأخر يف تدبري املوارد ا يهنا ا باب من  لذæ إىل أ ل لبسـ  .ايةب

ية، وعن سعادته عن اإلعالن عن تقدم سري العمل  .101 ëية الفكرية ا سة ا رشوع مؤ بودP عن دمعه  كوأعرب وفد  س مللكمك مل
ية  نا ية ا تة إجراءات ا يد يف نظام أ عشلك  لص مت مللكب بل ) IPAS(ج تعامí من  هو� ا رشوع، كام أشاد  قيف إطار هذا ا سـس ب مل

تخدمني نوات عديدة، قة، عىل الفوائد احملق وأكد الوفد.ملسـا نظام  سـ مبا í من خربة يف العمل عىل هذا ا يثلل توفري  حمن 
يذ اإلجراءات، و ثري من الوقت يف أعامل اإلعداد و نفا يفزجناإتلك تاك تأخر من األعامل وخفض ا ل ا ل وأعرب عن شكره . مل

يا�ين  ت�ين ا ندوق � للألمانة، وكذæ ا تجديد )FIT(سلص شديد  يده ا ل، وأعلن عن تأ ل ية الفكرية ي سة ا مللكرشوع مؤ س م
ية ëكا. 

ثل األربو إىل الصفحة  .102 يوأشار  نص من املرفق اخلامس، 6مم ليث ا رشوع األربو يف عام ح بدء يف  ي عىل ا ، 2012مل
متويل الالزم هات املاحنة، ومل يمت تدبري األموال املطلوبة. لحال توفر ا توفر ا رشوع إذا مل  يذ ا جلوأعرب عن خماوفه بعدم  تنف مل . ت

تهتوساءل رشوع بر يذ ا ثل، هل يعىن هذا عدم  م ا ملنف ت رشوع ! ملم تطرد قائال إن ا ملوا تضمن ا4ول -ل وسوء احلظ -سـ ي مل 
نظمة يا املعلومات و�تصاالت يف ا نولو ية  ية األسا متل فقط عىل ا يث ا ملاألعضاء يف األربو،  سـ ب جي تك ن لح ل وأعرب عن أمA . شـ

رشوعييف تضمني ا4ول األعضاء يف األربو يف  ية بعد �نهتاء من . ملهذا ا قلميواقرتح عقد املزيد من حلقات العمل اإل
رشوع  .ملا

نظمة مل تكن  .103 ثل األربو، عىل أن ا4ول األعضاء يف ا يقات اليت أدىل هبا  مل وأكدت األمانة يف ردها عىل ا ي مم لتعل
سات امسـهتدفه يف إطار  سرشوع مؤ نفص=م ية مكاكتب  ëمية الفكرية ا سع يف إطاره لطائفة واسعة بيد . كمللك رشوع  يتأن ا مل
شطة برnمج  ية الفكرية، وقد 15نمن أ ية ملاكتب ا ساعدة ا مللك، املعين � ن  إىل تصل األمانة مع عدد من املاكتب تعاونتلتقمل

ية يف هذا اإل80 ساعدات ا يع ا4ول األعضاء يف األربو ا نوP يف إطار هذا الربnمج، كام تلقت  با  ن  مل ي مج سـ تقت تت . طارلمك لفو
بق إيضاحه،  متويل كام  تعرض ملوضوع ا ند ا  æنظر أيضا إىل ذ سـا ل ع ي سعت األربو يف ذæ الوقت إىل تدبري متويال حيثلل

متويل ساعدة من األمانة يف طلب هذا ا يا مقدما من واك� ماحنة أخرى، مع  لخار م متويل، يكون ا0رج . ج لويف حا� عدم توفر ا
بحث عن واكالت ماحنة ية عام .  أخرىلهو ا يا بإعداد خطة العمل ملزيا نت كذæ بأهنا تقوم حا نوأ ل ت، ونظمي حلقات 2012عل
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ناطق اليت أدرجت مضن إطار األشطة العادية،  يع ا ية الفكرية يف  يا املعلومات وأنظمة معل ا نولو شأن  نالعمل  مل مج ُب مللك ج تك
ية الفكرية  ية وا ية � نة ا شطة ا مللكويس مضن أ منل ن للج لتن  .CDIPملع

ثل  .104 رشوعمموشارك  يذ ا تعلق مبدى توافر األموال الالزمة   ثل األربو ف ملكوت ديفوار الرأي مع  نفت ل ي ي واقرتح بأنه قد . مم
تعامل مع هذا الوضع نظر إىل حلول بدي=  بدء يف ا يد ا لليكون من ا ل ل  .ملف

ن .105 رشوع ا ثل األربو مل يكن لصاحل  متويل اëي ذكره  للجوأوحضت األمانة أن ا ي ممم ية الفكرية، ل ية وا ية � مللكة ا من لتن ملع
متويل الالزم í بدمع من األمانة سعى األربو يف تدبري ا نفصل  رشوع  لولكن اكن لصاحل  ي ت م متويل . م لوقد مت �لفعل تدبري ا

تخدامه وفقا للمخطط نة وجاري ا شاريع ا سـالالزم  للج  .مل

سري امل .106 ناع وفد كوت ديفوار ورضائه � تفوأكد الريس عىل ا لت ق رشوع . قدم من األمانةئ نظر يف ا ملكام دعا الريس إىل ا ل ئ
سادس، وأعطى اللكمة  ية، والوارد يف املرفق ا سات الو يا للمؤ نولو تاكر وا يلك دمع نقل � تايل، واخلاص  لا ن س ب هب طل ج لتك

 .لألمانة

نظر يف الويقة  ثا سادسCDIP/2/8ل  ل املرفق ا

بار، وحتديث .107 شاء وا هدف اكن إ تقالت األمانة أن ا خن تص= بإدارة ل ية واملواد ا س= من الوحدات ا سني،  مل و منط سل لحت
ية ية وا سات األاكد ية الفكرية، وال سـ الرباءات، بواسطة املؤ ثحقوق ا مي لبحس يل ماكتب . مللك شاء و متل هذا عىل إ شغوا تن شـ

ثل اتفا يا،  نولو يات نقل ا شاف آ بحوث العامة، وا سات ا يا يف مؤ نولو قنقل ا م ج تك ج لتك لل تك ل يص، وتعزيز القدرة ات ايسـس خلرت
ياغة الرباءات توي عىل وحدات . صعىل  تودع رمقي  ية تعمل  رشوع أيضا توافر املواد يف بوابة الكرتو حيوتضمن ا سـ مكن مل

ية  سات ا ياسات مؤ ية، و ية الفكرية الو يات ا ث=، ومناذج السرتا ية، وتوجهيات إرشادية، وأدوات، وأ مللكتدر مللك م سب سـ ن يج طي ت
نح الفكرية، وأفضل امل ية، مبا يف ذæ عقود  يات  نات من اتفا ياnت مع  ية، وقاعدة  بعة، وحاالت درا مامرسات ا منطق ي ب سـ عت مل

يص، وميكن ا4خول علهيا واحلصول عىل لك املطلوب خالل زPرة واحدة  وأشارت إىل �نهتاء ). one-stop-shop(خالرت
ها خالل  رشوع وتقد ميمن إعداد ويقة ا مل سادسة اث ل4ورة ا رش الويقة ، CDIP لجنةل ثكام مت  تعلقةن بكة ملا شـ عىل صفحة 

ية بات . لتمناملعلومات اخلاصة جبدول أعامل ا نا ية وندوات و تدريب يف حلقات درا بار أدوات ا سـوأضافت بأنه قد مت ا سـ ل مت خ
ندوات واألحدا. قعداخل املوا متلت تM ا لوا يا يف اجلثشـ نولو تب نقل ا تقيص احلقائق إلشاء  ثة  ج عىل  تك لمك ن ل زائر، بع

بþان األخرى، مبا فهيا رصيا،  يا يف العديد من ا نولو تغالل ا يص ا نح ترا بوندوات وحلقات معل nحجة عىل  ل جسـ تك خ لم
يا يف غرونوبل، فرسا نولو شاركة يف ندوات دوائر ماكتب نقل ا بني، وا بل يف ا هر ا تارياك وكو�، ويف ا نوكو مل لفل جسـ تك ملق لش . ل

تص بري ا خو�إلضافة إىل ذæ، قام  بوابةخ سخة ألفا من ا يا املعلومات �لعمل عىل ا نولو لايص داخيل يف جمال  لن ج وقدمت . تك
بوابة يا لعمل ا لاألمانة عرضا تو بكة املعلومات اخلاص . ضيح تجرييب األول يف املوقع اإللكرتوين عىل  منوذج ا شـوقد أدرج ا ل ل ُ

رشوع اخل تاكر، واëي اكن جزءا من ا يا و� نولو ملبوابة نقل ا بل جب ية العارشةتك تو صاص � رشوع، . ل ترصا  للموتضمن وصفا  خم
سام عن  ته تضمن  قويف هنا بþان " األحداث القادمة "ي ها يف ا تاكر، و يا و� نولو نقل ا شطة الرتوجي  تص= بأ لا ب ل ن معظممل ج لتك

ية نا ما نوان . ل ية، " بتاكرعن �"بعيوفر الرابط �لكرتوين  ترصةنباملوجود عىل القامئة اجلا تاكرخممقدمة  يات � ب عن  . معل
ياو نولو تاكر ونقل ا سم � تعرف عىل أهداف وÔمة  سام املوقع  جتصفحت األمانة أ لتك ب ق لل همة بغرض تعزيز القدرة . ق ملاكنت ا

تصادي منو � ية، مبا يؤدي  نا بþان ا تاكر، وال سـ يف ا ية عىل � قالو للم ل ل ب تاكر . طن ثلت األهداف يف تطوير نظم � بو مت
تاكرجاإليكولو ية لال سو هارات ا رشي مع ا ية رأس املال ا بية، وأيضا  ت يقمن لمل لب ية عىل . لت تاكر اإليكولو متل تطوير نظم � جا ب شـ

ية الفكرية ية  يالك األسا للملكوضع ا سـ ياسات : له ية فكرية، و تاكر املعضد  ية � ية الفكرية، واسرتا يق ا سـتد ب مبلكيج مللك تق
ي ية؛ وإعداد ا ية الفكرية املؤ نا بمللك لسـ يا س نولو ثل ماكتب نقل ا تاكر  ية لال جة ا تك لم ب يا ، TTOsلتحت نولو جوماكتب إدارة ا لتك

TMOs يا نولو يص ا ج، وماكتب تر تك يا ومراكز TLOsلخ نولو ية الفكرية، ومراكز احلضاnت ومجمعات ا ج، ومراكز ا تك لمللك â
تطوير  بحث وا باكت ا ثل  تاكر  باكت � شاء  تجارية؛ وأخريا إ لاألعامل ا ل شـ ب شـ ن ية الفكرية  / R&Dمل مللكمراكز ا
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)IPhubs( . ية، عن مناذج نبوأشارت األمانة إىل توفر املزيد من املعلومات اليت ميكن احلصول علهيا، من عىل نفس القامئة اجلا
يا" نولو يص ا جتر تك يا"و" لخ نولو ناحج  يص ا جالرت تك للخ شأهنا، " ل بات إرشادية  بواليت مت توفري  يت بارشةوك . مميكن احلصول علهيا 

تني  ية � تدر يص وا4ورات ا يات وعقود الرت تفاوض عىل اتفا يمي، وأسلوب ا با عن ا للغوأضافت بأنه مت إعداد  ي ل ل بت خ ق تق لي ك
ية با ية واأل نالفر سـ ناء القدرات، . نسـ ية اخلاصة  ية عىل تM القامئة اجلا ساعدة ا ناء القدرات و ية  توفر أدوات إضا بكام  ب بف ن ن للم ب لتقت ل

بكة رشوع  شـيث يوجد وصف  مل ية الفكرية، ح يق ا تطوير يف مراكز  بحث وا بكة ا ثابة  تاكر واëي اكن  مللك � سـ ل ل شـ مب تنب
شاريع أخرى يب . م�إلضافة إىل  توفر أيضا  كتكام  ياغة الرباءات عىل املوقع اإللكرتوين يف صورته الاكم= إرشاداتي ص عن 

نب  جبا إىل  يل �إلصداراتجن تو صمع رابط  تعلقةلل ية الفكرية وبم  ثل مللك � ية  يل مبواد إضا تو مراءات �خرتاع، ورابط  ف ص لل
ية الفكرية وإدارهتا ية الفكرية، وأدوات تطوير ا يق ا مللكأدوات جرد وتد مللك بات يف موقع واحد. ق . لكتيتوفرت اكفة هذه ا

بادرة  يل بربnمج  تو موأبرزت األمانة كذæ املوارد املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين مبا يف ذæ رابط  ص األمانة للجامعات لل
تخدمة، فضال ية ا سـواëي يقدم معلومات مفص= عن األهداف وا يب والطرق اليت ميكن ململهنج شاركة ال عن األسا ها  للمبا عت

تطوير بحث وا سات ا لمع اجلامعات ومؤ ل بكة اإلنرتنت . س يام هبا عىل  س= اخلطوات الواجب ا تطردت يف وصف  شـوا سل لقسـ
باع الرابط ملن يرغب يف  بح رشياكتبعد ا رسى، توجد روابط . يصأن  سفيل من القامئة ا ليوأخريا، ويف اجلزء ا ثل متعلقةل م 

يات  ية الفكرية، واسرتا ية، ومزاP ا ية الفكرية من أجل ا يجا تمن مللك ية "لتمللك ية الفكرية الو طنا شاريع "مللك للم، وموقع الكرتوين 
توسطة احلجم  يل �ملوقع )SMEs(ملالصغرية وا تو ص، ورابط  يااإللكرتوين اخلاص مبراكز دمع لل نولو جا تاكرلتك ). TISCs(ب و�

ية رمق  تو شاهئا وفقا  يمت إ ية اليت  بوابة اإللكرتو صو أفادت كذæ بأن ا لل ن ن ها عىل ) 10(سل يمت ر فعتضمن بعض ا4راسات و س ست
يةورصحت. ياملوقع اإللكرتوين قربا ية ف بقرب �نهتاء من ا4راسات، فضال عىل إعداد دراسة إضا يمي ا يل  مللك عن د تق ل

 æبارشة، وكذ ية الفكرية بطريقة  يمي ا ي=  بل ا مالفكرية، تقدم ا مللك تق للكف ياغة براءات �خرتاع، كتيبلسـُ ص تدربات عن  ي
ياغة الرباءات هامات مقدمة من أربعة خرباء يف جمال  تضمن إ صواëي  سس مجموعة مواد "أشارت األمانة كذæ إىل تكوين و. ي

ي ية  تقتدر لب يةي سات األاكد ية الفكرية للمؤ ميمي ا س شأن مناذج عقود "، و"مللك ية  بمجموعة مواد تدر ية الفكرية متعلقةبي مللك �
ية املمو� من القطاع العام نظامت ا ثللجامعات وا تجارية"، و"لبحمل يص العالمات ا يل تر لد يل اإل"، و"خل ية لد تيجدارة �سرتا

توحلشـباكت � ملفتاكر ا نت". ب ها حبلول مارس س بأنه علوأ بات  مجيعيمت �نهتاء من هذه ا سخ . 2012لكتي سلمي ا يمت  نو لت س
سمرب بل د بات  ياألوية من هذه ا ي قل ها حبلول مارس 2011لكت ية  سات الهنا ل، ووضع ا ئ ومن املقرر توفري اكفة هذه . 2012للم

ثال، مت تو يل ا تلفة، فعىل  ية يف عدة لغات  بوابة اإللكرتو بات عىل ا ملا س خم ن ل بي رش لكت ناحج  يص ا يا الرت نولو يل  بعفري د ل خل ج تك
 .لغات

رشوع  .108 شأن تطوير ا ية، وأعرب عن سعادته  نا بþان ا يا إىل ا نولو ية نقل ا ييل جمددا عىل أ ملوأكد وفد  بل ل ل مه مشـ ج تك
توقعة ية ا تاجئ ا ملوا بل ملسـتقن بل. ل رشوع يف ا سـتقوأشار إىل اه�مه �لعمل عىل تطوير ا  .ململ

يل كيةمينيوهورية ا4مجلا وفد توساءل .109 سات أخرى، عىل  شطة يف مؤ رشوع أية ارباطات بأ سب عام إذا اكن  س ن ت للم
تعلمي العايل يف  نة يف وزارة ا يا ا نولو ثال، ا لا تضم ململ ج  .كيةمينيهورية ا4ومجلالتك

ية .110 تخدام املزيا يا سؤ� خبصوص ا نوطرح وفد أملا سـ ية يف . ن تخدام املزيا نوأبدى مالحظة خاصة مبعدل ا سـ
تخدام بعد %. 10، واëي بلغ 2011 ليويو متر معدل � سـوأردف قائال، إذا ا يمت 27سـ يف  بة،  هرا عىل نفس ا س  فك لنسـش

ية وقدرها  بة ا ملتبقرصف ا ت% 90نسـل يةةلسـيف فرتة ا هر ا بق أ  !ملتش

بة .111 ية  تخدام املزيا يا، واخلاصة مبعدل ا يقات اليت أدىل هبا وفد أملا تان إىل ا سـوأشار وفد من � ن سـ ن تعل نسـ ل ، %10 بك
يري توجب  رشوع، وهذا  همه هو حدوث تأخري يف بدء ا تغوأفاد بأن ما  يسـ مل ل عن ءتوسا. ا يف ا0طط الزمين األصيلتف

ية بوابة الر تجرييب  منوذج ا ية فهيا، وذæ بعد بدء معل ا تغالل �يق املزيا توقع ا مقاألشطة األخرى ا لل ل ن سـ مل  .لن
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رشوع يعد من أ .112 همه بأن ا ملوأعلن وفد اجلزائر عن  ساعدة تف يث سامه يف  ية،  نا بþان ا ية  شاريع األكرث أ محد ا ل لل مه حمل م
ية ية الفكرية الو سات ا سني قدرات مؤ نا4ول األعضاء عىل تطوير و س طحت رشوع، وأضاف بأنه . مللك ملوشدد عىل اه�مه �

رشوع يمي ا بل مأمورية من األمانة  ملا ل تقسـ رشو. تق يح اخلطوات القادمة من ا تو ملوطالب األمانة  ض  . عب

يق وفد ،أوحضت األمانة .113 ياق الرد عىل  تعل يف  ية العارشة اكن كيةمينيهورية ا4ومجلاسـ تو رشوع اخلاص � ص، أن ا ل مل
يع املواد  تؤدي إىل توفري  ية اليت  بوابة الر شاء ا مجإ سـ مق ل تعلقةن ية هتا،  واليت اكنت يف حوزملا سات الهنا هزيها ووضع ا يمت  ئو للم جت س

ي= القخالللها  هر ا لقل األ نظر مع ا4ول األعضاء. ادمةش تعاون وبادل وLات ا لوقد مت إعداد معظم هذه املواد � ت وذكرت يف . ل
بو للجامعات واليت أمثرت عن تعاون  بادرة الو رشااكت،  يل عىل بعض من هذه ا تد يياق ا ل ل مسـ  مع اجلامعات يف حاالت عديدةل

تطوير يف ا4ول األعضاء بحث وا سات ا لومؤ ل بة يف أن يكونوا اه�ما أبدت بعض اجلامعات ويف بعض احلاالت،. س غ ور
بارشا �ألمانة يف هذا الصدد يق . مرشاكء، وقد أجروا اتصاال  بادرة  ية  يام الوزارات ا حتقولكن اكن من األفضل أيضا  مبق ملعن

تطوير، فضال عن اجلامعات واألمانة بغرض  بحث وا سات ا ل�تصال بني مؤ ل رشاكء يف �نضاممس مبادرة "برnمج ل إىل قامئة ا
بو للجامعات تخدم ذو اجتاهني". يالو يإل األول، تطوير األنظمة ا�جتاه. ملسـوأوحضت أن الهنج ا تاكر واليت ةجيكولو ب لال

رشوع  ثل ا ية  ية األسا سـهتدف ا شاريع  نت  ية بدرجة أكرب، وهذا، فقد  ية األسا هزيات  تلزمت  ملا م ن ل ن سـجت ب ت م تضم سـ ب لسـ لل
تجرييب إلشاء ماكتب نقل ا نا نطقة العريةل يا يف ا بنولو مل ج رشوع . لتك تطوير يف  بحث وا باكت ا متلت أيضا عىل  مكام ا ل ل شـ شـ

ناير  ية الفكرية اليت بدأهتا يف  يق ا يمراكز  مللكسـ شاركة . 2004تن ها  بþان اليت  شاريع يف ا مبدأت معظم هذه ا ل  من متعلقةلمل
يا ل اآلن بأنه أكرث مشوية، فعىل �جتاهيتسم . بعض ا4ول األعضاء نولو تقارير نقل ا بة  ثال، � جيل ا تك لب ل سـ مل ، TTRلنس

نادا  يا ا نولو يا إلشاء ماكتب نقل ا رشوعا جتر يا، وأعدت  بþان يف شامل أفر تنظرت األمانة إىل عدد معني من ا ج تك ب سيق ن ي لل  إىلم
نطقة تعاون يف ا تواصل وا توح  تاكر ا ملمنوذج � ل لل ناك بعض أدوات. ملفب ناء القدرات واملواد هو�إلضافة إىل ذæ، اكنت  ب 

شاريع  ثة اليت مت إعدادها عىل  ثل ا4راسة احلد تعاون مع خرباء من اخلارج،  يا، أو � ماليت قامت األمانة بإعدادها دا ي ل مخل
ية الفكرية ية عىل ا توح عىل مناذج  مللكتعاون  تلفة، حىت . مبنمف ية بعدة لغات  بوابة الر تاجئ هذه األدوات عىل ا رش  خممت  مق ل ن ن

يةميكن بوابة الر تعرف علهيا من خالل ا نفاذ وا مق ا ل ل نخفضا يف بداPت . ل يذ، بأنه اكن  تعلق مبعدل ا  موذكرت األمانة ف لتنف ي
رشية يف املوارد ا بب يف ذæ هو حاجة األمانة إىل تو رشوع، واكن ا با ل لمل ظ تخدام معظم . س تقد ا سـوأضافت أنه اكن من ا ملع

تاح �لاكمل يف غضون عدة متويل ا ملا ب=ل ي=  هر  مق أ تايل، . قلش هر مارس من العام ا شري إىل أنه بهناية  تقديرات  لواكنت ا ت شل
يني توجهيات اجلديدة من اخلرباء ا تالم معظم املواد وا نميكن لألمانة ا ل نظمي . ملعسـ تخدام أمو� بغرض  تفضال عن إماكية ا سـ ن

رشوع نصوص علهيا يف وJئق ا ندوات ا ملا مل بعض األشطة األخرى، أنه قد مت �نهتاء من يوأفادت األمانة ف . ل نتعلق   6ب
تلفة، وإجراء حوايل  بات إرشادية  خمدراسات و يت يا10ك نولو ج حلقات معل يف املواقع عىل نقل ا  .لتك

شفوع �ملعلومات املفص=، وأعرب عن أمA يف أن تكون تM املعلومات  .114 يح ا تو شكر لألمانة عىل ا ملتقدم الريس � ض ل ل ئ ّ
ساؤالت احلضورقد أوفت � شة و. تلغرض وأجابت عىل  نا ـى الريس ا قأ مل ئ رشوع، ا4ائرة هن تقدم احملرز يف هذا ا ملشأن ا ل ب

رشوع  نظر يف  شة وا نا تح �ب ا مو ل ق مل سامهة يف إدارة "ف ية وا سات احلكو ية للمؤ ية الفكرية الو ملتعزيز قدرات ا س من طمللك
ية، وتعزيز  ناعات اإلبدا بة والهنوض � عومرا لص رش امجلاعي الواردة يف املرفق ،األداءق نظامت إدارة حقوق ا بكة  لن و م شـ

سابع  ."لا

نظر يف الويقة  ثا سابعCDIP/2/8ل  ل املرفق ا

ساعد(هنأت األمانة  .115 يد تريفور �رك، املدير العام ا ملا متزي اëي مت ) لسـ تقدم احملرز والعمل ا ملا4ول األعضاء عىل ا ل
شالك �لغة الصعوبة بني يام به يف حل  ما نة لق ثا سابعة وا م ا4ورة ا ل يد أندرو تو(وأشارت األمانة . CDIP للجنةل بأهنا ) لسـا

مترة تحدPت ا تقدم احملرز، وعن ا ملسـتقدم ملخصا موجزا عن ا ل ل تعلقنيوذكرت . سـ يني  نرصين ر رشوع  مأن  سـ ئيع  للم
ية ية واإلدارة امجلا ناعات اإلبدا ع� ع ن. لص يذ ا لعوأردفت قائ= بأنه مت �نهتاء من  نجاح يف تنف ية  ناعات اإلبدا تعلق � برص ا ع لص مل

نة2010عام  سادسة  للج، وتقدمي تقرير جناح إىل ا4ورة ا ية، ففي خالل الفرتة . ل نرص اخلاص �إلدارة امجلا تعلق �  عأما ف لع ي
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بكة جمال  تقين  تصممي ا تقرير مت إحراز تقدما، وال سـ يف جمال ا شمو� � شـا ل ل ل سمى ي يف غرب أفرحق املؤلفلمل ييا، وهو ما  ق
ياnت  بنظام قاعدة ا يق WANلب نديس  بط ا تعزيز وا ب، فضال عن ا ه لض لتطل بوكوس ل ية ) WIPOCOS(يالو بية  تلبغ

ية ية بطريقة أكرث كفاءة وفعا نظمي اإلدارة امجلا ئة  نا ية وا لبات األعامل احلا ع ت شـ ل ل لتطل ناك بعض األعامل . م تدركت قائ= بأن  هوا سـ
تكامل،  تاج إىل ا سـاليت  تاج إىل حلول للقضاء علهياحت رشوع . حتوحتدPت  متر العمل يف  مومضت تقول �إلضافة إىل ذæ، ا سـ

با) CCL( الاكرييب حق املؤلفربط  يق تقدما  طييف  رشوع . حتق ية CCLمواكن  رشوع اإلدارة امجلا يا   nع مكو مليل تمك
رشوع اëي أعده فر. املذكور آنفا تقرير الهنايئ  للمورصحت بأهنا تلقت ا رشوعل شاري  مليق ا طالع ا4ول ا، ومت CCL تس

توPته رشوع عىل  حماألعضاء يف هذا ا ية . مل نذ وقت قصري، إعادة  تسموأشارت بأنه قد مت،  يكون رابطة CCLم حق ل 
متع الاكرييب املؤلف  ®)ACCS.( تص= جبوانب نود العمل ا ندين من  متر العمل يف  تقرير الهنايئ،  مل ووفقا  ب ب بارسيسـلل  خت�

تكامهلاموا ية ال تدر سـ4ورات ا ي شأن أفضل الل�س) ACCS (ورصحت بأهنا عىل اتصال مع ا4ول األعضاء يف. بل شورة  ب ا مل
ناسب يني يف وقت  ندين ا بل إلجناز ا ما ملتبق ب لسـ  .ل

تقرير  .116 ية إىل جزء من ا تحدة األمر لوأشار وفد الوالPت ا يالاخليكمل تقرير قدم  ية، وقال إن ا تفصاص �إلدارة امجلا ل ت ع
يق ثل إعادة تطوير  ية  تحدPت ا بلعدد من ا ن تطل م نظام احلاسويبلتق بوكوس  الل ا ية ) WIPOCOS(يو ئة بر تخدم  جميك  ب يسـ ي

بكة  ياnت  ثة، وتطوير قاعدة  شـحد ب يا حق املؤلفي ياجات األعامل) WAN(يق لغرب أفر ياnت . حت4مع ا لبوطلب حتديث ا
تحدPت، وحتديد �ر تM ا تعلقة  ية ا لا ب مل رشوعلتفصيل نظر إىل إشارة . ملخي مقرتح لالنهتاء من هذا اجلانب من ا للفت الوفد ا

تقرير إىل �رخي �نهتاء يف د ته يف �2011يسمربلا وأضاف قائال أن . طالع عىل أي معلومات جديدةغب، وأعلن عن ر
ية، ويه من أ نا ية ذات الصعوبة ا تحدPت ا تقرير اكن رصحيا يف اإلشارة إىل ا ها ت ن ل ملل كرب ا0اطر اليت هتدد جناح اجلزء لتق

رشوع ية من ا ملاخلاص �إلدارة امجلا نظم ا4وية . ع ياnت وا تحدي يمكن يف الربط بني قاعدة ا رس عام إذا اكن ا لوا ل ب لل سـتف
بني يف الصفحة رمق  نحو ا نة عىل ا تفاوض حول بعض رشوط  تطلب األمر ا يث قد  ملالقامئة،  ل ي ل معي رس الوفد . 5ح سـتفكام ا

تقديرات األمانة، وهل أيضا ع تحدييتحققلن جحم ا0اطر، وفقا  ياق مواLة ذæ ا ل تقدما يف   !سـ

رشوعات، وطلب معرفة ما إذا اكنت  كيةمينيهورية ا4ومجلاوأعرب وفد  .117 ية من ا نو ثل هذه ا ملعن سعادته بوجود  ع ل م
يحة األخرية اليت وق بان، أو قامت بدراسة أثر تM ا لفضاألمانة قد أخذت يف ا ية املؤلفني حلسـ يا، يف  با مجععت يف أ ن سـ

نارشين  ية)SGAE(لوا سؤو� عن اإلدارة امجلا سات ا تعزيز املؤ تعلق  يث أن األمر  ع،  مل س ب ي  .ح

رشوع بأهنا عديدة ومعقدة .118 يذ ا ها يف  ية اليت توا تحدPت ا ملوصفت األمانة ا ت نفتق L ن يس . لل سيث مت تأ نظام تطبيق ح
بوكوس  ناتWIPOCOSيالو تقادمةلتسعي يف أوائل ا يا  يات تعد حا ئة من الرب م، ومت تطويره يف  لي جم وتوقف املورد عن دمع . ب

شاقة للغاية نظام تعد من األمور ا مترار يف رفع إماكيات وتطوير ا يات القدمية، كام أن � لتM الرب ل ن شالك اليت . سـجم ملومن بني ا
نرص تقين واحد فقط يعمل عىل ا لسامهت يف صعوبة املوقف أيضا، وجود  تغلب عىل هذا . نظامع لوأضافت بأهنا حاولت ا

نظام  بو، وقد مت تطوير ورفع إماكيات ا تابعة للو يا املعلومات و�تصاالت ا نولو تحدي عن طريق إرشاك إدارة  لا ن ي ل جل تك
ثة ية حد ئة بر يA يف  يو جم ب يشغ يا ووجدت. ت رش يف غرب أفر يف وا تأ بكة ا ياnت  ية مع قاعدة  يق حتدPت  ن لتق ل ل شـ ب ، WANن

ياnت خلدمة حوايل من وال ثابة قاعدة  بيت اكنت  يا ب11þ إىل 10مب رشوعو. يقا يف غرب أفر  عىل الصورة اليت أقرته هبا ملاكن ا
يا، ميكن تكراره يف أجزاء أخرى من العامل،  رشوعا جتر نة،  يبا ياnت وارتأتمللج نولو� لقاعدة  تطوير  يام  ب األمانة أن ا تكب لق

نطقة فر تخدام يف  عبغرض � يدةمسـ سة . جلية، رمبا ال يكون من األفاكر ا سن احلظ، قدمت مؤ سو يف غوغلحل تو ظ عرضا  ل
ياnت قامئة بذاهتا يا اخلاصة هبا يف تطوير قاعدة  نولو با ج شلكة اليت حتاول األمانة  ،لتك تغلب عىل ا ملال هتدف فقط إىل ا ل

ي= فور هم أيضا يف توفري و سب، بل  يا  ها يف غرب أفر سـالوصول حلل  سحف يق هل الوصول إلهيا من أي جزء من العاملتل . يسية 
تكون تM اإلماكية جزءا  يث  يانة وا4مع،  يف ا ناك خفضا يف تاك يكون  يف،  تاك يث ا نوأوحضت قائ=، من  سـ لص ل ه سـ ل حل ح

ية، كام أضافت . غوغلمن مرفق  بب الصعو�ت ا تارخي تقدميا وتأخريا  يث �رخي �نهتاء، فقد مت حتريك هذا ا نومن  تقل لب س ح
سمربإ رشوع يف د يىل أنه لن يمت �نهتاء من هذا ا سمرب 2011مل بل حلول د نه  ي، ومن املأمول �نهتاء  ق وأردفت . 2012م

تجارة  ية ا س= من �ج�عات بني املركز اإلساليم  لقائ=، اكن من ا0طط عقد  من سة (ICTD)لتسل ، وأمانة غوغلس، ومؤ
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تخدمني يف غر بو، �إلضافة إىل أمه ا سـالو ياملي س= من �. يقب أفر  نومفرب 28 من الفرتةج�عات يف سلواكن من املزمع عقد 
سمرب 2إىل  ية، وقد مت . 2011ي د سأ� اجلداول الز شـهتا و�تفاق علهيا،  نا ية املفرتض  نواكن من مضن األمور اللو م ق مس م ت ج

توارخي �نهتاء تعرض أيضا  لا هامت واحض. ل بارشة و تفومن املؤكد توفر إجا�ت  نة م بل عقد ا رشوع  ية  تاجئ الهنا للجة عن ا ئ قن للم ل
ية تا لا ية صعوبةوأشارت األمانة إىل . ل تجارة العا يات ونقا�ت ا ياnت مع  مل ربط قاعدة ا ل مجع نظامت اليت تدير )ITA(لب مل، وا

ية سات اإلدارة امجلا ياnت مؤ يان،  ية، ويف بعض األ سات اإل عياnت املؤ س ب مي س حب بريةقل ية ا لك الو ن إفت قائ= وأضا. طن
نني � يات املؤلفني وا مللححتاد ا4ويل  يث سـيكون من ) CISAC(مجلع ها  توا تحدPت اليت  حأمه ا L سـ نه من أكرب إل

نظامت املعروفة إذ أنه يقوم هبذا العمل رمبا لصاحل أكرث من  ية أو رابطة يف 200ملا يف إجراء األمانة وقد بدأت .  بþا180مجع 
نظامت شات مع عدة  منا ثقم يالت األمرييك CISAC لم  ناعة ا ية، إحتاد  تحدة األمر سج، ويف الوالPت ا ص لتمل ، )RIAA(يك

نني  يني وا يني األور رس ية املؤلفني ا مللحويف أورو�،  ب حمجع ية مع تM ربط، من أجل )SESAC(مل ياnت األفر يق قاعدة ا لب
ئات و� ياسة العمللهيا تعارض مع  تغلب عىل الصعو�ت اليت  سـحتادات، وا ت  مع تM يقوم �لربط يف نظام األمانة اëي ل

يات واحتادات  يابة عن  نظامت � مجعا ن تخدم الربnمج احلاسويب لمل ية اليت  نا بþان ا سـا ل تل بوكم كام أضافت بأهنا . سويالو
ية اخلاصة  سائل ا شة ا نا نخططت  مل ق سة، كام يف احلاالت اليت يمت فهيابتلتقمل بكة الر بات للربط مع ا ييذ أي  شـ ئطل ل  إعداد نف

بل  ياnت من  ققواعد  هر عدة كياnت أو أفرادب بكة؛ وأردفت قائ= لقد  تكون عىل اتصال وربط مع ا تاج  تلفة،  ظ  شـ ل حت لخم
هام  سؤال ا هر ا  æتلفة، وكذ يل  ياnت عرب نقاط تو تقال ا ية ا لساؤالت خاصة بربوتوكوالت �تصال، واملعايري، و ظ ليف خم ص ب ن لت ك

ية ا لبواخلاص مبن هو صاحب  ياnتملك سؤول عن حامية تM ا بياnت، ومن ا شابك بني . لمل ناك  تأوحضت األمانة أن  ه
شـهتا نا ية، وجاري  ية وا يا قاألمور ا ن سـ مسـ لتق يات تعمل لصاحل أعضاهئا، إقالت حيث وأشارت إىل مالحظة أخرى، . ل مجلعن ا

ها عىل أساس نفعي لصاحل قاعدة العضوية هبا بعد  يل األموال، وتوز يعإذ تقوم  ثال، إذا بتحص يل ا نفقات، فعىل  ملخصم ا س بل
ية، يكون أوجه الرصف خمصصة مجعيةاكنت  بري من إوأردفت قائ= . خلدمة هذا ا®السـيق مو ناك قضاP عىل جانب  كن  ه

نظامت nحجة ها وإدارهتا يك تكون تM ا ها يف  ية خاصة �حلومكة، وجيب و ملاأل جحممه بذل وسلطت الضوء عىل . ضع بياÔا  ق
بري يات عىل أمرا يف كLدا  ساعدة هذه ا مجلع من تM األمور، أال وهو  ها يف إدارة تم سام امللقاة عىل عا يات ا سؤو تقهم ا جلف ل مل

يات اليت تعاملتأهنا بوأفادت أيضا . آخريناألموال اخلاصة بأnس  يب من ا4ول األعضاء وا يات يف ظل تر مجلع مع ا حمجلع
ساعدة من األمانةتتعاون ها، بعد طلب ا مل  يات أو من حكومات حق املؤلف سواء من ماكتب مع تعامل مع تM ا مجلع اليت  ت

 .ا4ول األعضاء

سابق  .119 يا معلومات مفص= عن تطورات األحداث اليت اكنت حمل أفاكر وتصورات يف العام ا نوب أفر لوطلب وفد  يق ج
رشوع ية يف هذا ا ناعات اإلبدا نرص ا ملويف ذæ العام، وذæ عقب �نهتاء من  ع لص يل و. ع تفا صطالب بإضفاء مزيد من ا ل
تخدام سوى  يث مل يمت ا ية،  ية ا بة ملوقف املزيا سـعىل هذا األمر، وأيضا � ن حسـ ملتبق رشوع، وما % 36,6نل ية ا ملفقط من مزيا ن

تني جديدة بدأ فرتة  ندما  سمرب  هر د يحدث بعد  ناëي  سـش ت ع ي  !سـ

تت .120 ية لتفوا ناعة اإلبدا تابعة اجلزء اخلاص � لل األمانة إىل  ع لص ُرشوع، واëي أم ن إ، وقالت 2010جنز يف عام م
يل وردت يف  تفا صا بة لعام " خطة العمل"ل تابعة األعامل 2012 و2011لنسـ� ها، وأشارت إىل أن  م، واëي اكن يمت اإلعداد  ل

ثل ما مت يف فرتة ا تديرة،  شات مائدة  نا تصادية و متلت عىل إجراء دراسة ا لا م م سـق مق سابقةشـ لتني ا تطردت قائ=. سـن ن إ بسـوا
تصادية  سامهة � يمي ا يذها  تصادية اليت مت  با يه تM ا4راسات � قمن بني األشطة اليت حققت جناحا  تق نف ملق ي لن ت ط
ناجت احمليل اإلجاميل ناعات يف ا هذه ا توقعة  تصادية ا سامهة � تصادية، أو ا ية � ية يف ا لناعات اإلبدا لص مل مل من ع لللص ق ق وأشارت . لت

مترت يف زPدة عدد تM ا4راسات دراسة يف 31أهنا نفذت ب تلفة، وأهنا ا سـبþان  ومضت تقول إنه مت إجراء دراسة يف . خم
يداد وتو�غو، ويف 2007جاماياك عام  ناك دراسة جتري يف ذæ الوقت يف تر ين؛ واكن  بحر الاكرييبسـتةه . ل جزر يف ا

رشوع تابعة  شطة  مترت ا4راسات كأ للموا م ن ية، . سـ ها، إن مل أبنوأوحضت خبصوص املزيا تخدام  بعضنه اكن من ا0طط ا سـ
يات األمانة، واëي اكن يمت العمل فهيا لكهايكن  سني ورفع إماكيات بر جم، يف  ن يا املعلومات بواسطةحت نولو ج إدارة  تك

متت لكمهتا �لقول بأهنا . ICTDو�تصاالت  توقع أي تلكفة جوهرية ختوا هاتمل   مقابل اخلدمات املقدمة من حتملمطلوب 
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يح غوغلسسة مؤ ية إىل تو سري األشطة الرا تضافة �ج�عات و يف املربطة � تاك ناك بعض ا ض، ولكن اكن  ن ي سـ ت ل ل مه ت
هر ثال �ج�ع اëي اكن من ا0طط í أن يعقد يف هناية ذæ ا يل ا بات، عىل  شا لب مل س  .ملتطل

يا املعرفة  .121 سة ا4وية إليكولو ثل املؤ جوقال  ل س ساعدة ا4ول األعضاء املفرتض أاكن من بأنه ، KEIمم رشوع  مبن هيمت ا مل
ية، مع تعزيز  ية أكرث فعا ية الفكرية الو سات ا ية الفكرية هبدف جعل مؤ سني قدراهتا يف جمال ا لعىل تطوير و ن س طحت مللك مللك

ية الفكرية واملصلحة العامة توازن العادل بني حامية ا مللكا بدو وكأن معظ. ل رشوع  ثل أيضا إىل أن وصف ا يوأشار ا م ململم
يل األموال يات  تحصنارصه تدور حول تقوية وناء وتعزيز  مجع ب شات سابقة عن و. لع نا هد  قا مب ية"ستش " لتمنجدول أعامل ا

متني  بار، واكنوا  ية الفكرية واملصلحة العامة يف � توازن ما بني حامية حقوق ا بارمه ا Ôندما اكن يأخذ احلضور يف ا ت ل ت عع مللكع
نا يدات و� ثل ا  Pثبقضا تم سـي تخدم، لتق بدو وكأنه . إىل غري ذæملسـءات، وما يه حقوق ا يوأكد عىل أن هذا األمر لكه 

سـهتلكني، ولكن  ية األصيل بغرض حامية حقوق ا ملموضوعا مت درجه يف جدول أعامل ا ـىلتمن يكون تقربا جزء نهتا ي به األمر  ل
ية الفكرية يون فرنك سورسي عىل ا مللكمن خمطط إلنفاذ رصف أكرث من  ي  .مل

ية إلبت األمانة عىل ذæ بقوها َعقّو .122 توازن بني حامية ا يق ا ية  نت  نة،  مللكهنا عىل ثقة من أهنا ومن خالل ا حتق لب قض تللج
هدف، ومن اجلائز عدم . الفكرية واملصلحة العامة يق هذا ا ياق  لوأكدت عىل أن لك ما قامت به من أعامل مت يف  حتق سـ

يد ا رشوع  بة  ملوضوح هذا األمر حتديدا � قسـ للم ية والصاحل لن توازن بني حامية حقوق ا يق ا شة، ولكن اكن هدف  مللكنا لحتق ق
نة ا4امئة  يذها يف ا للجالعام ظاهرا يف اكفة األعامل اليت مت  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورةتنف ، وأيضا يف العديد من ملعنا

ية املربطة  تاألعامل الفر يط الرمقيامل تمي اخلاصة �لقضاP املربطة حبقبتحسني املفاهع ، أو حملؤلف، واإلنرتنت أو حق املؤلف يف ا
 . يف ذæ ا®اليشءأي 

ثامن؛  .123 شة للمرفق ا نا تح �ب ا سابع، و رشوع وفقا للمرفق ا تقرير املرحيل  شة اخلاصة � نا تمت الريس ا لوا ق مل ل ل ق فمل ئ للمخ
تخدم ية وقدرات ا ية الفر ية، واإل ية الفكرية الو سات ا سـسني مؤ ع مي ن س ملحت قلط  .مللك

ن ثامنCDIP/2/8ثظر يف الويقة لا  ل املرفق ا

ساك توسو( اسـهتلت األمانة  .124 يدة فرا يا نشسـ رشوع اëي يركز عىل تطوير ) ل نرص األول من ا تقرير عن ا مللكمهتا  لع ب
ية الفكرية شأن ا ية  يات و ياغة اسرتا ية يف  نا بþان ا بþان األقل منوا، وا ساعدة ا مللكية موحدة  بم ن يج ص ل ل ل مل طمهنج وأوحضت . ت

سم قائ= سق، ويف نفس الوقت  سق و ساعدة ا4ول األعضاء عىل تصممي هنج  شعر احلاجة إىل  رشوع  ت بأن ا ن ت م يت م م س يمل
توافقة  تلزم األمر أن تكون  يث  ية،  ية الفكرية الو يات  ياغة اسرتا ساعدة ا4ول األعضاء عىل  م�ملرونة،  ح سـللملك ن يج ص يمل ط ت

þياجات والظروف اخلاصة بلك ب تطاعت . حتمع � ية ألطرسـا تو بادئ ا هزي عددا من األدوات وا جهياألمانة  ل مل معل مت  جت
ت تخداÔا يف  بار األدوات واع�د ا بل عدد من اخلرباء، وقد مت ا سـيذها من  سـ خت قت رشوع ) 6 (ةنف شاركة يف ا بþان ا ملمن ا مل ل

تجربة يل ا يارها عىل  لواليت مت ا س بت بþان الرائدة ثالثة من أمتت . خ تطويلتM ا لية ا تكامل ر املطلوبةمعل سـ، واكن من ا0طط ا
بل هناية العام ثالث حاالت األخرى  قا تعرضت األمانة املراحل الر. ل سـوا تعراضا موجزا، وخاصة يئيسـ رشوع ا سـة من ا مل

ية املقرتحة بار األدوات وا نت إعداد وا يذ اليت  ملهنجمرح= ا ت ختضم نفت بþان . ل لوقد نفذت املرح= األوىل يف لك بþ من ا ُ
ياnت الرا يل ومجع ا  æبئدة، مبا يف ذ تعلقةلحتل تادة ألي حبث وJئقيملا يل و. ملع اليت اكنت جزءا من املرح= األوىل ا تح لركز ا ل

بين يف  ية واليت  بþ هبدف حتديد احملاور �سرتا ية  ثقا ية وا تصادية و�ج� ية � ية  يعىل األهداف الو ف سـق يج لل ل ع من تن للتط
ية  ية ا مللكإطارها اسرتا ية . الفكريةتيج يات  ياسات واسرتا ثل يف وضع  يل  تح هدف من هذا ا منوأوحضت أن ا يج سـ مت ل تل للي ت ل

يا يات للحد من الفقر، وخاصة أطر العمل ا ية، واسرتا سـالو سـ يج لن ت هود حنو حتديد . ةيط يل، تركزت ا تح جلوألغراض هذا ا ل ل
ية ية الو ية الفكرية واألهداف اإلمنا نالعالقة بني ا طئ يات  اإيلوأشارت . مللك تو شأن ا صيق اëي أثري يف وقت سابق  ل ب لتعل

يق أو حتديد ت ية إىل  حتقالرا يل إوازn عادال بني املصاحل، وقالت م تح بحث هو تركزي مرح= ا هامة يف ذæ ا لن من األجزاء ا ل ل ل
ية، وحتديدا  ية الو ناخلاصة به عىل أهداف ا طمن ية الفكرية، ويف لت تفاعل بني حقوق ا كا ية مللكل مللكهم ا يق تس حتقالفكرية يف 
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ية ية . لتمنأهداف ا نظام ا يق للوضع احلايل  بحث يف شلك مراجعة وتد ية من ا ثا يذ املرح= ا مللكوأشارت إىل أنه قد مت  ق لنف ل ن ل ت
نادا إىل الوJئق املوجودة، فضال عن وJئق أخرى وضعت يف . الفكرية الوطين تM املرح= ا يان  تومت إعداد منوذج ا سب ل سـت
رشوع بار. ملإطار ا يان يف هذه احلا�-األداة  ختوذكرت أنه قد مت ا تخدامه يف لك بþ من -سـتب منوذج � سـ يف لك مرة يمت ا
بþان الرائدة يع ردود أفعال و. لا جتمنت األمانة من  سني إمتك ية، ساعدت عىل  برية من األ حتجا�ت ومعلومات عىل درجة  مه ك

متر تخدمة شلك  مسـتM األداة ا ب نت األمانة من احلصول عىل أداة مت جتربهتا ويف هناية مرح. ملسـ بار هذه،  متك= � خت
يهتا تحقق من فا ية، ومن مث ا بارها بطريقة وا علوا ل فت تاجئ تM األداة بصفة قاطعة يف هناية . خ تحقق من  نولكن اكن من املقرر ا ل

رشوع رشوع. ملا يذ ا ثة من مراحل  ثا تكامل املرح= ا تطردت قائ= بأنه مت ا ملوا نفت ل ل سـ ياغة ة يف ثالثسـ لص بþان، مبا يف ذæ ا
ية وإجراءات  يات حمددة، وأطر ز تضمن تو ية الفكرية، اليت اكنت مصحوبة بوضع خطة معل  ية ا ية السرتا نا ص ت يج ملفعل مللك ت

ئة املوارد رشاكء  ية ذاهتا وحتديد ا يذ الفعيل لالسرتا متلني  رشاكء ا بنة، �إلضافة إىل حتديد ا يج تعي ت لمع ل ت نفل لل زت أن هذه وأبر. حمل
تحديد  بþان، وعىل وجه ا تلف ا شاورات يف  يع، وأدت إىل إجراء  تعا للغاية  نحىن تعمل  ثابة  ية اكنت  لا ل خم م للجم مم مب ملعمل

ية  سني يف حقوق ا تعددة مع أحصاب املصاحل الر شارات عامة داخل قطاعات  بþ ذاهتا، وا ية داخل ا مللكشاورات و يم ت ل ن ئم س ط
ية . الفكرية لعملثلت ذروة ا شاور، يف مت ها، بعد مرح= ا لتبأ ية ذاهتامكل توصل إىل . تيجاع�د �سرتا لوأشارت إىل أنه بعد ا

تح آفاق ية، ميكهنا القول بأنه قد مت  فاع�د �سرتا بþان اليت أمتت تM مل اتيج تM ا لرح= جديدة  فالوصول إىل . اخلطوةل
ية الفكرية، وإعدادها وفقا  شأن ا ية  للمهنجاسرتا ب مللكيج نقطة اليت بدأ ت تحضريية، ويه ا ـى املرح= ا تخدمة قد أ لية ا ل هنسـ مل

ية الفك ية ا يذ الفعيل السرتا تفكري يف ا مللكندها ا يجنف ل تع يةلت تدركت قائ= . طنرية الو بار نبإسـوا يذ مل تؤخذ يف � عت مرح= ا لتنف
رشوع تطردت. مليف هذا ا ية، وعدسـوا تفادة من ا لعمل بذكر عدة نقاط عن ا4روس ا بار ملسـ بارات جيب أخذها يف � تة ا عت ع

بيل تحرك ا ملسـتقشأن ا ل يا بوأوحضت . ب هر  جلأنه قد  يني يف ظ ية دور اخلرباء الو نأ يات إإعداد، وطمه يجشاء، وصقل اسرتا تن
هزي  ية  سلط الضوء عىل أ ية الفكرية، مما  ية  جتو مهللملك ي بþطن ية، وميك لمجموعة من اخلرباء من داخل ا ية الو نيادة ا طلعمل ن لق

هم يع أحصاب . لإذا ما دعت احلاجة، خبرباء دويني معد تخصصات، وقد مشلت  تعددة القطاعات وا ية  مجلقد اكنت  ل ممعل
يني ية، وأضافت أن تM وألقت الضوء عىل صعو�ت. طناملصلحة الو ية ا يذ �سرتا ند مرح=  ئة املوارد  لفعل  يج ع تب تنفتع

Pانالقضاþب شات يف ا نا ثار  ل اكنت  ق م ناير  خبوذكرت. م هر  ها عن  بيل بأهنا وضعت  تحرك ا يصوص ا شل خطط ، 2012ملسـتق
ية  رشوع، واليت يف ئويه اخلطوة الهنا يذ تتضمنملهذا ا يني وا4ويني اëين شاركوا يف  تنف عقد اج�عا يضم اكفة اخلرباء الو ل طن

بوها وتعرضو ية املقرتحة وبادل اخلربات اليت ا تحقق من حصة ا رشوع هبدف ا سـا ت ملهنج كتل تالفات مل ها يف لك بþ مع � خا  ل
þها من لك ب تخال صاليت مت ا  . سـ

نت بالده  كيةمينيهورية ا4ومجلاورصح وفد  .125 بادرة قد  مكأن هذه ا رشوع من مل شاركة يف ا بþان ا ملأن تكون بني ا مل ل
ية ية الفكرية وا ية  تجرييب، هبدف وضع اسرتا منا يج لتل للملك رشوع، من خالل مجع ا. ت لوقد أ�ح هذا ا هم الوضع مل تفياnت،  ب

ية الفكرية يف  نظام ا مللكاحلايل  ية كيةمينيهورية ا4ومجلال توPت املؤ سـ، وحتديد مواطن القوة والضعف يف لك ا سسـ مل
ية  سني وتعزيز �تفاع � ية  نظام  تخدام ا ية، وأيضا حتديد القطاعات اليت ميكن تعزيزها من خالل ا رش مللكوا ن حت بغ ل سـ يع لت

ية، وأك. الفكرية يف بالده رشوع يف املرح= الهنا ئد عىل أن ا بلور مل ية املطلوب الهنج توقد  ية  ية و للملكياغة اسرتا ن يج طلص ت
بل يذ . ملسـتقالفكرية يف ا ية  ية  تعاون ألغراض ا ساعدة يف إطار ا ية إلشاء برnمج دامئ  ية إضا نفوطلب موارد ما تف بغ من ل للم ن لتل

تاجئ إجي يق  ية فعا�، ولضامن  يات و ناسرتا ن حتقيج ط رشوعت ية  للما بþان اليت اكنت تعمل . ب ميكن ا  æيقة أن ذ لوأبرز الوفد  سـ حق
يد الوطين يات عىل ا يذ �سرتا ية، من تعزيز و بحت اآلن يف املرح= الهنا تجرييب، وأ رشوع ا لصععىل ا يج ئ ص تل تنف  .مل

ثالث .126 تان  بوتقدم وفد � رشوعةكسـ سارات عن ا مل ا تة  أن األمانة قد نوهت إىل اج�ذكرأوال، . سـتف سـع للخرباء مض 
بþان يه اليت ش ية، وسالبþان، ورمبا تكون تM ا تجر تاركت يف املرح= ا ي سه ءبل نفل الوفد هل اكن هذا �ج�ع هو 

يه يف الويقة مكؤمتر دويل ث�ج�ع اëي أشري إ ل يف . ُ رشوع،  ية اليت وضعت يف إطار ا تو بادئ ا تعلق �  يا، ف Jك جهي ل مل ي ملن
تخدام ت بþان األخرى يف مراحل الحقة، مع الوضع يف سـميكن ا ية يف ا تو بادئ ا لM ا جهي ل بارمل توPت عت� ناك  سـ أن  مه
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ية يف لك بþ عىل حدة منتلفة من ا ية، واليت بلغت يف يوي. لتخم تخدام املزيا ثا، أشار إىل ا Jل ن سـ ، ويه مرح= 2011 عام ول
رشوع،  ملتأخرة من ا يط زP% 36,3م ختطفقط، وسائل هل مت  بالاإلنفاقدة يف ت  !مسـتق 

رشوع .127 بþان الرائدة يف هذا ا ملورصح وفد اجلزائر بأنه اكن من ا بداية إىل حد ما، إال أنه مت . ل تعرث يف ا لو�لرمغ من ا ل
يدا إحراز تكامل اخلطوة األوىلج تقدما  بل هناية هذا العامسـومن ا0طط ا رشوع  ق من ا شاريع . مل رشوع بأنه من ا ملووصف ا مل

سة ا سمح ئيالر تابعة،  ناك  ية، وأعرب عن أمA يف أن يكون  نا بþان ا ية  ساعدة ا تقدمي ا تليت تضطلع هبا األمانة  ه ل لل ن مل مل م لتق
بþان  لتM ا رشوع�ل يات ا يذ تو ملبدء يف  صت ية . نفل ياجات اإلمنا بحث يف املقام األول �ال ئوأعرب عن ارياحه اله�م ا ت ل حت

تعني تلفة، وشدد عىل أنه  يبþان ا 0 يةلل ية الو ية ا ن إدراLا يف اسرتا من طيج نقطة اليت أJرها . لتت تان"لوأشار إىل ا " كسـوفد �
تخ سـشأن ا ية، وساب تدام املزيا تةءن بþان ا ية خمصصة  سـل عام إذا اكنت تM املزيا لل بþان  لن توحة  للفقط أو ما إذا اكنت  مف

رشوع شارك يف هذا ا ملاألخرى اليت سوف  تمشريا إىل أنه إذا اكنت . ت بþان ا تM ا سـخمصصة  ل ناك ثالثةلل  ةه الرائدة فقط، و
هو يطلب مزيد رشوع،  فمهنم قد أمتوا ا تخدام واليت بلغت اخنفاض من اإليضاح عن امل بة � سـ  يث %36,3نسـ هنا إح، 

يذه نظر إىل ما مت  نخفضة للغاية � نفبة  تم ل  .نسـ

يا مزيدا من املعلومات عن أحصاب املصلحة ا0طط و .128 تطلب وفد بو يةليف شاورات الو نيهنم يف ا مل وقال إن من . طضم
تاجئ يؤثر ذæ عىل ا يث  نظامت ذات مصاحل عامة  شاركة  ية مباكن  ناأل سـ م لمه ح نظرة أكرث توازn . م لوأنه من الرضوري الرتوجي 

ية الفكرية واملصلحة العامة ية الفكرية، وخاصة، إقامة توازن بني حامية ا مللكنظام ا مللك تطرد قائال بأنه . ل من غري الواحض ما سـوا
ية رمق  تو بعد الوارد يف ا صإذا اكن قد مت �ه�م � ل توازن10ل نظام  تعلق �لهنوض  م ا ب تطرد قائال . مل ناك عدة بأنه سـوا هاكن 

ية رمق  تو صشاريع أخرى وفقا  لل يه 10م ها واكن أيضا من الصعب يف تM احلاالت حتديد إىل أي مدى سامهت  ف، مت عر ض
نظامحتقييف نتM األشطة   nبار، املصلحة العامة لق نظرة أكرث تواز ية الفكرية، مع األخذ يف � عتا بب، . مللك سوهذا ا لل

يد  ملفيكون من ا شاطمسـتقبالسـ يذ ا يال عن  ن، تقدمي معلومات أكرث  لتفص ية رمق. نفت تو يذ ا يمي  صوهذا رضوري يف  ل نف . 10 تتق
ش ية � يل حول خطوات ا تفا توطلب الوفد مزيدا من ا لعمل ص يث تكون هامة جدا يف هذا الصددسل ، وأوىص. حارية، 

 ،æية��إلضافة إىل ذ تحقق من حصة ا يار اخلرباء املدعوين إىل �ج�ع  ملهنجتوازن يف ا لل ت بغي أن . خل ينوأوحض بأنه 
ية من خرباء املصلحة العامة شاركة اك فتضمن، عىل وجه اخلصوص،  م يق فائدة أكرب إذا ما مت ا. ي لتكام ميكن  خطيط جلعل حتق

ها عىل ا4ول األعضاء بغة عامة، و ية ذات  تعمميا ص ه. ملهنج ساعد هذا يف  فمفن املمكن أن  ية يف ي هام هذه ا ية إ ملهنجم  س تباع اكيف
ية الفكرية  nللملكهنج أكرث تواز. 

تصادPت العديد من ا4ول او .129 يادة ا توسطة يف  رشاكت الصغرية وا قأشاد وفد مرص �4ور اëي تقوم به ا ق مل ية ل منا ل
بþان األقل منوا رشاكت . لوا رشوع، مع الرتكزي بوجه خاص عىل مكون ا ية هذا ا ياق عىل أ لوشدد الوفد يف هذا ا مل مه لسـ
توسطة تعلق مبوقف . ملالصغرية وا  يح ف تو يوأعرب عن تطلعه إىل املزيد من ا ض توسطةعنرصل رشاكت الصغرية وا مل ا  .ل

يام اذكرو .130 توقع  يا أنه اكن  مل وفد تزنا ق ي ية الفكرية اخلاصة هبا مع ن يات ا بþان عىل مواءمة اسرتا ساعدة ا مللكرشوع  يج ل تمب
ية ية الو نأهداف وأولوPت ا طمن توقعات. لت يق تM ا هود لضامن  لوشدد عىل بذل ا حتق تخدام ،وقال. جل % 36,3سـ ردا عىل ا

سري القائل بعدم تضمني نظر إىل ا ية ا0صصة حىت ذæ الوقت، أنه � تفمن املزيا ل نقرتح لن رشوع،  تاجئ مضن ا يذ ا ف  ملنف لنت
يذ بþان الرائدة يف أعامل ا ساعدة ا لتنفوجوب  ل  .م

رشوعو .131 برية عىل هذا ا ية  ملعلق وفد عامن أ ك ية األنظارولفت . مه تني مضت دمع مركز ا نذ  ته  مللك إىل طلب حكو ن م سـم
نادا إىل األدوات املذكورة  ية، ا تقصا ستالفكرية، وأضاف لقد أجريت دراسة ا ئ سـ ومع ذæ، مل تكن . ث من الويقة3يف الصفحة ُ

تا تحدة لكحة يف ذæ الوقت إال �للغة اإلنمهذه األدوات  بايق لغات األمم ا توفر  ية فقط، ومل  با ية واأل ملزيية والفر ب ت ن سـ نسـ
ية، مبا يف ذæ اللغة العرية بالر ن. مس ثل تM املوجودة يف ا ية  نا بþان ا ملوأن هذا من شأنه إعاقة قدرة ا ل مل بطقة العرية من م

ياجاهتم تفق مع ا ية الفكرية  ية  يات و رشوع لوضع اسرتا تخدام أدوات هذا ا تا ت ن يج حسـ للملكمل ط  .ت
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ثل و .132 سابقون،  KEIمماتفق  تحدثون ا يقات اليت أدىل هبا ا لمع ا مل يا "وخاصة ما ذكرهلتعل نرص "ليفوفد بو تعلق �  لع، ف ي
رشوع تقرير. ملاألول من ا لوأشار إىل ما ذكر يف ا ية ُ سات الو يع املؤ شمل  ية  شاورات و ن املرحيل من أن عقد  س مج ت ن طم ط

متدة ية ا نارص ا نرص جوهري من  هو  سة وأحصاب املصلحة  ملعالر ملهنج ع ع لي يل عن . ئ تفا تقدمي مزيد من ا صوطالب األمانة  ل ب
ناء ا سـهتلكني وأ شاورات، وعام إذا اكنت مجموعات ا ملكأحصاب املصلحة اëين شاركوا يف هذه ا م مل تبات واملعلمني والعاملني مل

ث= مضن أحصاب املصلحة من عدمه ية رمق . مميف جمال الصحة  تو ثل أيضا أن ا صوذكر ا ل رشوع) 10(ملم . للمقد شلكت أساسا 
يق وتعزيز توازن عادل بني حامية اليت ساعد هبا كيفية لا من املعلومات عن اوطالب يف هذا الصدد مزيد رشوع يف  حتقا مل

ية الفكرية   .واملصلحة العامةمللكا

أن اإلعالن عن اج�ع اخلرباء مل يكن í عالقة �ملؤمتر ا4ويل، ولكن بدال من ذæ اكن لإلشارة بأوحضت األمانة و .133
يذ الوارد يف الصفحة  وعىل الرمغ من اإلعالن عن عقد هذا . ث من الويقة8للتنفإىل اج�ع اخلرباء املدرج يف ا0طط الزمين 

هر ف نايرش�ج�ع يف  هر  متل عقده يف وقت سابق خالل  يرباير، مفن ا ش شاريني اëين اشرتكوا . حمل يع � توقد تقرر دعوة  سمج
شاركة توى الوطين  رشوع عىل ا يذ ا للميف  ملسـ مل ت. نفت يني من ا شمل ذæ خرباء و سـو ن لي ط  بþان الرائدة، وكذæ اخلرباء ةس

بþان تلف ا لا4ويني اëين شاركوا يف  خم توقعاكن  بأنه وقالت. ل بþان الرائدة يف ملمن ا تخدمة يف ا تحقق من األدوات ا ل ا سـ ملل
æية بعد ذ ثل يف مجموعة األدوات اليت سوف يمت . ئهذا �ج�ع، عىل أن جترى مراجعة هنا ية  يجة الهنا نت أن ا متوأ ئ ن ستعل ت ل

شمل ذæ. نرشها ية ا: سيو ية، مبا يف ذæ أسلوب و مهنجيع للوJئق واألدوات ا لعمل بادئ جتم مليذ خطوة خبطوة، وا لتنف
يان ية ومنوذج � تخدم واملراحل األسا ية  تو تبا سـ سـ جهي سـل تطرد. للم يان، وخاصة عن قائ= تسـوا منوذج � تعلق   تب ف سـي ب

ناسب مع الظروف الفردية ئ=  ية، بإماكية تطويع األ تلفة من ا تخدامه يف بþان يف مراحل  تية ا تيف سـ ن من خم لسـ لت أما خبصوص . ك
شاورا ية، فقد أجنزت ملا هايةمينيكهورية ا4ومجلاطنت الو ية بأ ثال، ا يل ا مكل، عىل  لعملب مل شاركة . س شاورات  سمت ا مبوا مل ت

متع املدين ناعة وا ية، وقطاع ا تلف الواكالت احلكو ®ثلني من  لص خم تلف أحصاب املصاحل لطرح . ممم سامح  هدف هو ا 0واكن ا ل ل
ية مت إعد رشوع اسرتا شأن  نظر  يجوLات ا ب تل هاماتم جريت مقابالت مع ُوأ. سادها عىل أساس ما قدموه من مقرتحات وإ

ية ناء مراجعة حقوق ا نظر اليت أبدوها خالل تM املقابالت أ نظر يف اآلراء ووLات ا سات، ومت ا مللكتلف املؤ ث ل ل س . خم
نظر فهيا وإبداء الرأي يف م يع أحصاب املصاحل  للوأضافت األمانة أنه قد مت عرض األمر عىل  ية مج ياغة �سرتا يجرح=  تص

ية ها أيضا إل�حة . طنالو شات العامة اليت مت  نا سات ا تلف القطاعات، و تديرة اليت مضت  تنظمي�إلضافة إىل املوائد ا ق مل جل خم ملسـ
بري ية  سات ا تعالفرصة للك املؤ ن للس تطردت . عن وLات نظرمه ملع سودة ُبأنه قد أقائ= سـوا ملجريت تعديالت أخرى عىل ا

نادا  شاوراتستا متدة من ا ملإىل املدخالت ا نة يك تعكس توازn عادال. ملسـ با هدف هو تضمني الويقة وLات نظر  يواكن ا ت مث . ل
يق توازn عادال رشوع يف حد ذاته  حتقاسـهتدف ا ية . مل ية  ها وضع اسرتا ي= ميكن من خال للملكوهيدف إىل توفري و يجل تسـ

ية ية الو نالفكرية 4مع أهداف ا طمن ية وأكدت عىل . لت توامئا مع الظروف واألهداف اإلمنا تفقا و يأيت برد فعل   þئأن لك ب مسـ م
ثالث.  بهاخلاصة رشوع ا نارص ا نرص واحد من  تقرير عىل  ية، وقالت لقد انصب ا تخدام املزيا تت األمانة إىل ا لوا ع ع ل ن ملسـ . ةتفل

ية الفكرية للقطاعات الف ية  سني القدرات املؤ ثاين  نرص ا للملكوقد اهمت ا سـ تح ل سلع متل عىل تطوير نظام إدارة ب ية، وا شـر ع
تطوير سـهتل مرح= ا لالرباءات الاكرييب اليت اكنت ما تزال يف  رش. م ية ةعمت إرشاك األربع  يب دو� األعضاء يف امجلاعة الاكر

CARICOM ية نة لوضع اتفا نصوص ا شة ا نا سمرب  هر د متع يف  شاورات، وسوف  ق يف ذاك الوقت يف إجراء  ملمك لش ق مل ي جتم
يةإلقامة  ية اكر يبإدارة براءات إ توسطة. قلمي سات الصغرية وا ثالث هو املؤ نرص ا ملواكن ا س ل ية . لع نورصحت بأنه مت توزيع املزيا

ثالث نارص ا يع ا لا0صصة عىل  لع بþان الرائدةوأكدت موافقهتا. مج يذ  ية مرح= ا لل عىل أ يذ . لتنفمه تطردت قائ= بأن  تنفوا سـ
رشوع �لاكمل، يف الوقت احلارض تاجئ املرجوةملا سـهتدف، وقد حقق ا سري وفقا  ن،  للم يكون الج�ع اخلرباء أيضا تأثريا . لي سـو

ية ية ا للكعىل املزيا توفري األدوات �للغة العرية، فقالت، مل يمت ترمجة تM األدوات حىت اآلن، وتطرقت. ن ب إىل الطلب اخلاص  ب
بþان الرائدة تخدم اللغة العرية يف ا ليث ال  ب تُسـ نت،. ح ية، ميكن علوأ يغة الهنا ئ وعىل الرمغ من ذæ، ففي أعقاب وضع ا لص

يد ترمجة الوJئق إىل اللغة العرية تأ ب� ك يهنا(وأشارت األمانة . ل يد  سا نرص) لسـ تعلق   تقدم احملرز ف بعإىل ا ي رشاكت الصغرية  ل لا
رشوع توسطة يف ا ملوا شأن. مل ية  سة األربع؛ دراسات و متل ذæ عىل األشطة الر بوا ن ي طن ئ رشاكت الصغرية شـ ية الفكرية وا ل ا مللك

توسطة رشاكت الصغرية وا تة؛ وترمجة إصدارات ا بþان ا توسطة يف ا ملوا سـ ل لمل تخدمل توامئ ا ها  سـ وتطو ملل ؛ وتدريب املدربني؛ يع
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تلف اللغات ية الفكرية إىل  خموترمجة �نوراما ا ية الفكرية . مللك شأن ا ية  تطردت قائ= خبصوص ا4راسات الو مللكوا ب ن طسـ
رشاكت الصغرية واو ملا تقدمة يف هذا الصدد ثالثة بþان أخرى يف بþين، وقطعت توسطة، بأنه قد مت �نهتاء مهنمل . ممراحل 
تكامل العمل يف أربعة بþان، . آخرينتطلب األمر املزيد من الوقت يف بþين يو سـوخبصوص برnمج تدريب املدربني، مت ا

يمت �نهت بþين اآلخرين،  بة  سو� لل بللنسـ نة، واألخرى يف العام ا بل هناية ا ملقاء من العمل  ية "خبصوص . لسـق مللك�نوراما ا
ية"الفكرية با ية واأل تني الفر ن، مت �نهتاء من ا سـ سـ نسخ  .2012 لكام ميكن أيضا عقد مؤمترا دويا يف الربع األول من عام. لن

ياسات ا .134 تفاعل بني  تحديد ا يا  سلفادور بأنه يقوم حا ملوذكر وفد ا سـ ل ب ل ية ل ية  ية الو ية ا بغية الفكرية واسرتا ن من طيج لتت لك
ية سلطات الو يا جامعا يقدم إىل ا نإعداد تقريرا  ل طيص ية . تشخ سلطات الو يق بني األمانة العامة وا ية ا نوأشار إىل أ ل سـ طمه لتن

نيذ تM األشطة ية"وطالب يف اج�ع . لتنف ننة املزيا ية للمرح= األوية م"جل ل، برضورة توفري أموال اك رشوع، وكذæ ف ملن ا
ية ياجات ذات األ سـبقملقاب= � نقطة اخلاصة بوجوب إ�حة وتوفري األموال ملقاب= . تح ته يف تعزيز ا لوأعرب عن ر غب

ياجات احملددة،  شجعة اليت تلقاها من األمانةحت� ية ا تجابة اإلجيا ملعىل الرمغ من � ب   .سـ

شاركة يف اج .135 يا عام إذا اكنت ا رس وفد بو ملوا ليف ترص فقط عىل اخلرباء سـتف يع أو  توحة  تكون  تق�ع اخلرباء  سـمف للجم سـ
رشوع يل قطاعات . ملاëين شاركوا يف ا سب  يث  يا ومن  يث اجلغرا ناك توازن من  بغي أن يكون  ثوأردف قائال،  ن ه متي ح ف ح ن

تلفة،  متع ا 0ا متع املدين® ية، وعام إذا اكن قد متءتوسا. ®مبا يف ذæ ا شاورات الو نل عن ا شاركة طمل يني  يني خرباء خار للم  جتع
هل مت إ�حة   ،æية، وإذا اكن األمر كذ فيف هذه ا ساعدة معلومات عنلعمل ياnت  للم اخلرباء، وهل مت إدراLا يف قاعدة ا لب

ية شاورات! لتقنا يجة ا نظر إىل اع�د  ملولفت الوفد ا ن بري - تل بب، جيب أن يكون -كإىل حد  يار اخلرباء، وهذا ا س عىل ا لل تخ
يارذا ه توازnخت�  .م 

ية .136 بل بþان أخرى يف أمرياك الال يه �لفعل من  رشوع قد مت  نوقالت األمانة أن ا ق ين تب ت بات من بþان . مل طلوقد وردت 
ّإأخرى حريصة عىل  يةُاع خطى َبت هورية ا4و يكا يد املراجعة. مينمجل يقة أن األدوات ما تزال  قواكن ذæ عىل الرمغ من  أما . حق

بþان الرائدةخبصوص اج�ع رشوع يف ا شاريني اëي شاركوا يف ا يكون �ج�ع مقصورا عىل اخلرباء � ل اخلرباء،  ت ملسـ س . ف
تعلقة  بادل املعلومات ا يل  هدف من ذæ هو  ملوا ت تسه يذبإجراءات وصعو�تل بات . لتنف ا نا ناك  يكون  سـوأضافت بأنه  ه مسـ

بل ا يات وا شأن الهنج وا شات تعقد  نا لكأخرى  سـ ملهنج ب ق تضمن تM لمل ية الفكرية، و ية  يات و تي= بوضع اسرتا للملك سف ن طيج ت
متع املدين واحلكومات شاركة من آخرين، مبا يف ذæ ا شات  نا ®ا م ق يني، أما . مل جخبصوص اخلرباء، فقد اكن هؤالء اخلرباء خار

ية ساعدة ا ياnت ألغراض ا نومت درLم يف قاعدة ا مل لتقب هدف من وراء ذæ هو تكوين . ل مجموعة من اخلرباء عىل لواكن ا
يدة  هامات  تجارب مماث= من تقدمي إ تع  نطقة و شخص املقمي يف نفس ا يع ا يث  ية،  ية واإل توPت الو مفا س بح مت مل ل تط مي ن يسـ سـقل ط يمل

ية اجلاري إعدادها يف بþ آخر  .تيجلالسرتا

نظر يف الويقة  ثا تاسعCDIP/2/8ل  ل املرفق ا

شات عىلتفا .137 نا قتح الريس �ب ا مل رشوعئ تعراض املقدمة"  العامMلكية الفكرية يف اململا: "م   .سـودعا األمانة إىل ا

باn(وأشارت األمانة  .138 يد رواك اك ما يات أرقام ) لسـ تو يذ ا تعلق  رشوع  صإىل أن ا ل ت نفي ب جدول أعامل " من 20 و16مل
ية رشوع ". لتمنا هذا ا ية  نارص أسا ناك ثالث  ملو ل سـ ع تجاريةوالرباءات حق املؤلف -ه ناك أربع وأ. ل والعالمات ا هضافت بأن 

ية ملكون  تعلقة واحلقوق حق املؤلفحتديد نطاق ا4راسة عىل "ا0رج األول هو . حق املؤلفسـخمارج أسا ْ يف املM ملا ِ
سادسة اليت عقدت يف نومفرب 2010صدرت ا4راسة يف مايو ". العام ناء ا4ورة ا نة أ ل، وعرضت عىل ا ث ويف وقت . 2010للج

سابعة يف عام الحق، طالب ا4ول األعض ية لþورة ا رش ا4راسة للعمل هبا كويقة ر لاء  مس ث نة . 2011بن تعرضت ا للجا سـ
ش نا قا4راسة وقررت طر©ا ملزيد من ا سة اتمل ثاين هو ). CDIP/7/INF/2 ثالويقة(جلل يف تM ا ا4راسة "لاكن ا0رج ا

يل الطوعي واإليداع شأن أنظمة ا ية  ثا ية ا تقصا سج� ب ن ل ئ ست ا4ر". لتسـ ميه إىل ستأ يان مت  ية عىل ا تقصا تسلاسة � تب ئ سـسـ
يان . مجيع ا4ول األعضاء هذا � تجاب  با تل بþان، مثانونسـسـ ُورشتل من ا بون تاجئ عىل موقع الو ي ا ثالث فاكن . لن لأما ا0رج ا
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تويق "عن  ثاملؤمتر املعين  يةحق املؤلفب ية األسا سـ وا نب بو يف ، "ل يواëي عقد يف املقر الريس للو توبر  14 و13ئ قام . 2011كأ
ثيل  شاركة  متويل  رشوع  مما م ب بþان األقل منوا23مل ية وا نا بþان ا ل دو� من ا ل وميكن �طالع عىل وJئق املؤمتر عىل موقع . مل

بو ية عىل أنظمة تويق وممارسات "أما خبصوص ا0رج الرابع واألخري، فاكن عن . يالو تقصا ثا4راسة � ئ  حق املؤلفسـ
ية إىل جزأينسمت اُقو". ةاخلاص تقصا ئ4راسة � سجالت اخلاصة و. سـ تص اجلزء األول � لا وقد مت �نهتاء . احملفوظاتخ

تاجئ يف املؤمتر سالف اëكر رش. لنمن هذا اجلزء، وُعرضت ا ُوقد  تاجئ ن بو�للغة �لنت هذه ا وجاري . ينلكزيية عىل موقع الو
ثاين. الرتمجة إىل اللغات العام= األخرى ياnت لأما اجلزء ا تعلق بقواعد  ية ا تقصا ب من ا4راسة � مل ئ منظامت اإلدارة "سـ

ية ند"عامجلا هذا ا يدات واخلصائص املمزية  يال نظرا  ب، فقد تأخر  لقل ل هذه ا4راسة يف املؤمتر ُع. للتعق تاجئ األوية  لرضت ا ل لن
توقع �نهتاء مهنا يف الربع األول من عام. املذكور تاجئ2012 ملومن ا ن، وسلمي ا نظر فهيالت ية  تا نة ا ية إىل دورة ا لل الهنا ل ل للج . ئ

تعلق مبكون   يمت �نهتاء من ا0رج الرابع ة، فقد مت �نهتاء من ثالثحق املؤلفيوهكذا، ف يت احملدد، و تو س خمارج يف ا ق ل
ب= نة ا ناء دورة ا ملقيكون جاهزا أ للج ث بو إىل خربعهدت فقد أما خبصوص مكون براءات �خرتاع، . ل يني إلعداد يالو جاء خار

ْبراءات �خرتاع واملM العام"دراسة حول  ُو. ، ومت �نهتاء من هذه ا4راسة وفقا لإلطار الزمين احملدد"ِ رشت ا4راسة ن
بو �للغة � متلت ا4ارسة عىل نظرة عامة عن الرباءات واملM العام، فضال . طالع علهياوميكن �ينلكزيية عىل موقع الو ْا ِ شـ
يات اسرتجاع املعلومات عن عدد ية وآ شأن العالقة بني املM العام وقانون الرباءات الو نة  سا�ت القطرية ا ل من ا ن ب ي طحل ْملع ِ
تعلقة ناك خمرج إضايف، وهو. ملا ياnت خاصة �لوضع القانوين لرب") دراسة جدوى("هاكن  بشأن  مت إعداد . خرتاعءات �اب

بل األمانة ورشت عىل موقع  نا4راسة من  بوق ياnت . يالو ية عن مدى توافر ا ندت تM ا4راسة إىل دراسة  بوقد ا ث لس حب ت
ية يان مت إرساí إىل ا4ول األعضاء وماكتب الرباءات اإل مياخلاصة �لوضع القانوين من املصادر األوية من خالل ا ت قلل ب تلقت . سـ

ها87األمانة  يعاتقيمي ردا ومت  يمي املفص= عىل مو. مج  تاجئ ا لتقورشت  نن بوُ تفكري يف إعداد بوابة . يقع الو ية عىل إلوقد مت ا نلكرتو
يان ية وفقا للمعلومات اليت مت احلصول علهيا من � نفاذ إىل جسالت الرباءات الو سمح � تباإلنرتنت  ن ل سـت نرص . ط ثل ا لعو مت

ثالث رشوع ا نارص ا لاألخري من  تجاريةةملع ياجيري العمل. ل يف العالمات ا نرصل حا يذ هذا ا لع يف  تات احملددةتنف تو ي وفقا  مت . قلل
نة، إلعداد دراسة عن  رشوع اليت أقرهتا ا شاري شامل، وفقا لويقة ا بري ا يار  للجا ث ت ملت س رشوع لإلشاراتخخ متM غري ا ملا . ل

سامهة يف إعداد ا4راسة يا أيضا  يا إ رش  يار أربعة  للمكام مت ا مي قلت حصف ع توقع �نهتاء من ا4راسة يف الربع األ. خ خري ملاكن من ا
سة إبريل2011من عام  نظر فهيا يف  نة  ها عىل ا جل، وعر لل للج  .مايو من العام القادم/ض

ية وأكد وفد  .139 هورية ا4و يكا تواه مينمجل يث  رشوع من  ية الكربى  حم عىل األ حمه تهللم تجىل هذا بوضوح يف . عيوموضو يو
تعلق بقضاP وأشار الوفد إىل أ. حق املؤلفنضوء �تقادات األخرية املوLة إىل حامية   يية الوضوح يف هذا الصدد ف مه

ثل املM العام ْنة  ِ م ية. معي توPت الويقة احلا رشوع، كام أيد  يده  لوأعلن عن تأ ث حم باهولفت . للمي يد، إىل نت� تأ ي، برمغ من هذا ا ل
ية واملM العام ْموضوع اإلدارة امجلا ِ ية اإلدارة ا. ع تحديد مهوأشار إىل أنه وعىل الرمغ من إقراره بأ يل إىل ا ية، إال أنه  لمجلا مي ع

نظام �لاكمل سمعة ا شطة قد ترض  يات، وعىل رضورة عدم اخنراط العاملني فهيا يف أ لالواحض 4ور ا ب ن تطرد قائال . مجلع سـوا
ثل تM اليت حدثت  نظام،  ثقة يف ا شالك اليت تقوض ا نب ا ية  شفا سات � سم معل هذه املؤ بغي أن  مبأنه  ف لن ل مل تج ل س ت لي ي

ياnت املM .  العديد من األماكنمؤخرا يف تطوير قاعدة  نطقة  بþان يف ا بو مع ا شأن أسلوب تعاون الو ْوأعرب عن قلقه  ِ ب ل مل ل ي ب
تعلق �ملM العام أيضا  يا ف بادرات القطاع اخلاص اجلارية حا يالعام، فضال عن  ل تعلق هبذا . م  يحا ف يوطلب الوفد تو ض

نظمة احلقوق  عن املزاواإلفصاحاملوضوع األخري،  يص من  نوحة ألحصاب احلق للحصول عىل تر مP ا خ توملم فا  .CCة قييل

سجالت الرباءات  .140 ياnت خاصة  شاء قاعدة  تعلق بإ  رشوع، ال سـ ف ية هذا ا بوألقى وفد مرص الضوء عىل أ ب ن ي ملمه
ية وربطه بركن مية . لكرتوينإل ا الرباءاتطنالو ياnت معلومات  قوقال سوف توفر قاعدة ا بشأن العالقة بني نظام الرباءات لب

ْواملM العام ساعد أيضا . ِ تعلقة �لرباءات واملM العام، وتوفر غزارة يف املM العام عىلتكام سوف  هم تأثري بعض املامرسات ا  ْ ِْ ِ مل ف
يد العاملي يه عىل ا هو� يف الوصول إ لصعو ل  .س

ية إىل املؤمتر اëي ُع .141 تحدة األمر يكوأشار وفد الوالPت ا شأن مل ية"بقد مؤخرا  ئة الر مقمتكني اإلبداع يف ا يب حق ثتويق : ل
يةاملؤلف ية ا ت وا تحب لل يدا ". ن شاركني�ه�م وحظيمفوقال لقد اكن �ج�ع  شأن املوقف احلايل . مل اكفة ا يحا  بوطلب تو ض
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ياnت اخلاصةحق املؤلفثلþراسة اخلاصة بأنظمة وممارسات تويق  عىل الرمغ من اإلشارة اليت ولفت األنظار إىل أنه و. للك 
بكة  رش جزءا مهنا عىل  يد اإلعداد، إال أن األمانة رصحت بأنه قد مت �لفعل  تقرير بأن ا4راسة ال تزال  شـوردت يف ا نل ق

بايق يف القريب العاجل رش ا يمت  لاإلنرتنت، و ن  !س

ييل إىل أنه اكن من  .142 يع إصدار بنيشـأشار وفد  يات خاصة �ملM العامتشج األوائل اëين nدوا �لرتوجي و ْتو ِ لوهذا، . ص
رشوع سعادة مع تطور ا ـى ا شعر  ملهو  لمب نهتي تعلق . ف  تقرير إىل إحراز تقدما ف تدرك قائال إنه وعىل الرمغ من إشارة ا يوا ل سـ

تجرى يف  سـ�ألهداف املرجوة، إال أن 4يه بعض املالحظات اخلاصة �4راسات اليت أجريت عىل املM العام، واليت  ْ ِ وقت ُ
ند  يا .  من جدول األعامل4لبالحق يف إطار ا شورا  ييل قد أصدر  ية يف  نا ية ا هد ا نة بأن  نأبلغ الوفد ا ن شـ ع لص تقللج م مللك مع

ْعن املM العام، واëي ميكن � بكة اإلنرتنتِ يه عىل  شـطالع   .عل

ثل  .143 ية بأنه شارك يف املؤمتر KEIممورصح  تحدة األمر يه وفد الوالPت ا يكاëي أشار إ مل ته �ملM ل ْ، وساءل عن عال ِ ق ت
يقى، واليت ال . العام ناعة املو يص يف  سـوأعرب عن رأيه يف أن املؤمتر اكن يركز يف األساس عىل القضاP املربطة �لرت ص خت

يهنا وبني املM العام ْيوجد أي ارباط  ِ ب يل . ت يذ أنظمة  به من اإلشارة إىل موضوع أسلوب  سجوأبدى  تتعج يزي حق املؤلفتنف لمت 
ْألعامل يف جمال املM العام، عىل الرمغ من أن ذæ مل يكن هو حمور �ج�عا ية �ج�ع . ِ شأن مزيا يحا  ثل تو نطلب ا ب ض ملم

تعلق �ملM العام يف  ند ا بلغ ا0صص  ْوا ِ مل ب ية"للمل شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ْوأشار خبصوص الرباءات واملM العام، إىل ". لتي ِ
يل إىل الرأي  سأ� قد جتاوزت حدود تعزيز إماكية ميأنه  نالقائل بأن هذه ا نفاذمل متلت عىل لا ياnت الرباءات وا شـ إىل قواعد  ب

نح  سامح  يد ا تعلقة �ملM العام، وما إذا اكن من ا نخفضة اجلودة ا ئة أو  ثل تأثري براءات �خرتاع ا مبأمور أخرى  ل مل ملفس م ي ْم ِ ل
يات واأل ثل الرب جمبراءات لفكرة موضوع ما،  يةم يب اجلرا حسا يام . ل ية  با  بغي أيضا إيالء اه�ما وا قوأضاف بأنه  يف ج لكن ي

يهنام من  سم احلدود  ياnت خاصة، ويف يمت  بغي أن يكون ملاك  بغي أن يكون ملاك عاما، وما  تحديد ما  بþان  با لك ن حن ك ي ي ب ْل ِْ ِ
 .خالل ممارسات ا4و�

تور فاسكويز لوبزي(وأشارت األمانة  .144 يد  فيكا يةاوف وفد إىل خم) لسـ هورية ا4و يكا ية مينمجل تعلق �إلدارة امجلا  ع ف ي
ياnت خاصة �ملM العام شاء قاعدة  ْوإ ِ ب نرص ،ن نة، تعريفا ،حق املؤلفع وقالت بأنه قد مت تعريف جمال  للج وفقا ملا أقرته ا

ية تص= �إلدارة امجلا تحدPت ا متل عىل دراسة ا عيقا ومل  مل ل ْمن ا4راسة اخلاصة �ملM العام  52وأشارت إىل الصفحة . يشـض ِ
سور دوسولري  يةخبصوص ) CDIP/7/INF/2(فيواليت أعدها الربو تو يقنظمة احلقوق ا فم يث قدمت هذه ا4راسة ،ل ح 

ها نظمة و تM ا يا  معلوصفا موضو مل ل يوهبا. ع يق عىل مزاPها و نظر إىل أنه من غري الالئق ا تت ا عو تعل لل إنه  بوأردفت قائ=. لف
تصار، ف يةإن خو� تو يقنظمة احلقوق ا فم هل  ل يص  يار احلصول عىل ترا ية تعرض عىل املؤلفني  سنظمة غري حكو خ خ م يم

سقة مع قواعد حامية  يص بأهنا  متزي هذه الرتا تخداÔا، و تا مسـ خ مت= . حق املؤلفت حملوأوحضت بأنه قد مت وصف بعض املزاP ا
سور دوسولري يص يف ا4راسة اليت أعدها الربو فيهذه الرتا خ ية .ل تحدة األمر ساؤل وفد الوالPت ا تعلق   يك وأكدت ف مل ت بي

ياnت اخلاصة، بأنه وعىل الرمغ من  تعلقة بأنظمة وممارسات تويق حق املؤلف  تقدم احملرز يف إعداد ا4راسة ا للكشأن ا ث مل ل ب
رش ا4راسة �لاكمل مل  يُرش اجلزء األول من هذه ا4راسة، إال أن موقف  ن يه بعدْتâبن جع هذا إىل أن اجلزء األول، وير. ف 

شاري من بري ا ستواëي أعده  ننيخ يات املؤلفني وا مللح �حتاد ا4ويل  ، قد ركز يف األساس عىل حقوق )CISAC( مجلع
يقى ية يف حا� عدم اشـ�ها عىل حقوق أخرى . سـاملؤلفني يف قطاع املو ساسا بأن ا4راسة لن تكون وا لوهذا، فقد ساد إ ف حل

ثل حقومتعلقة سخ وحقوقم،  يةلنق ا يةملك  نون ا لتشكيل ا يث مجع وإعداد . لف يا من  تطلب هذا معال إضا  ،æحومع ذ ف ي
ياnت املطلوبة رش الويقة �لاكمل. لبا يق موقف  مترار  بب وراء ا ثاكن هذا هو ا نتعل سـل وقالت األمانة خبصوص امللحوظة . س

يا( KEIممثل  أدىل به اليت با يخاندرو رواك ا يد أ نا ل مسـ ية مل يركز عىل حق املؤلفؤمتر اخلاص بوJئق أن امل) ل ية ا ت وا تحب لل ن
يال عىل ما مت الرتكزي نوان املؤمتر يعطي د شرية إىل أن  لاملM العام،  ع م ْ تطردت قائ= بأنه قد . عليه خالل هذا �ج�ع ِ سـوا

نة يف دورهت شاريع اليت أقرهتا ا توPت هذا املؤمتر وأهدافه مضن موضوعات ا للجمت درج  مل ها وفقا حم سابقة، ومت تعد يلا ا ل
ية تويق .  ا4ول األعضاءأبدهتاللتعليقات اليت  رشوع الضوء عىل أ ثسلط ا مه نفاذ حق املؤلفمل سامح � ية يف ا ية األسا ل وا ل سـ نب ل

نظر عن امحلاية تواها، برصف ا لو�طالع عىل املؤلفات، وحتديد  حق ثومن مث، اكن الرتكزي الفعيل للمؤمتر عىل تويق . حم
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يةملؤلفا ية األسا سـ وا نب ية ا0صصة لصاحل وأضافت بأنه . ل نمت متويل �ج�ع جزيا من خالل املزيا ية"ئ ". لتمنجدول أعامل ا
ية  بغي  شأن ا4راسة اخلاصة �لرباءات واملM العام، بأنه  سة  ثل املؤ يقات اليت أبداها  نحوقالت األمانة خبصوص ا ي ب س مم تتعل نل ْ ِ

با يف ا يقات جا نتM ا يالتعل يث مل يمت بعد عرض ا4راسة ر مسلوقت احلايل،  شة بعض القضاP . ح نا ناك إماكية   ،æقومع ذ مل ن فه
نقاش ف بعد توى أقل يمت اقرتاحه ويطرح  تص �لرباءات واملM العام عىل  رشوع جديد  لليف  سـ مخي ْ ِ  .م

نظر يف الويقة  ثا   املرفق العارشCDIP/2/8ل

شة عىل  .145 نا تح الريس �ب ا قا مل ئت ية الفكرية "رفق العارشامل"ف رشوع اخلاص � نجاح املرحيل عىل ا مللك، تقرير ا مل ل
سة نا ياسة ا فو مل  .سـ

ية الفكرية ) نونو برييس دي اكرفالو(ورصحت األمانة  .146 رشوع املعين � تقرير املرحيل يعكس موقف ا مللكبأن ا مل ل
سة  نا ياسة ا فو مل سطس كام يفسـ ية عىل مكو. 2011غ أ سات الهنا ئوجاري وضع ا رشوع الvية، ف عدا ا4راسة للم نnت ا مل

ية يف الربازيل  تصادية ا بحوث � هد ا يقاليت قام هبا  ق لتطبمع تقايض الزائف ) IPEA(ل لشأن ا ، وقد )sham litigation(ب
ها ية  لتلقت األمانة �لفعل الويقة الهنا ئ ندوة اليت مت . ث شة تM الويقة خالل ا نا لوأضافت بأنه قد مت  ث ق تارعقدهام  10خي ب 

توبر شق، . 2011 كأ نة د ية، بأنه اكن من ا0طط عقد ندوة يف مد ية إ نظمي أربع حلقات درا تعلق   موأفادت ف ي مي سـ ب قلي ت
تلزم األمر إرجاؤها إىل وقت ما خالل عام يةسور نة ، 2013 أو عام 2012سـ، وا ثة يف مد ثا ندوة ا يكام تقرر عقد ا ل ل ل

تان، يف  سـيك، قريغزي رش ا4راسات . 2011م  نومفرب عا29-28بيشك رشوع، أي  نوأردفت قائ= خبصوص املكون الهنايئ  للم
تعلقةوغريها من الوJئق  بكر من عام ملا يذه يف وقت  سوف يمت  م،  تنف ها من 2012ف يار أ يع الوJئق، وا تالم  فضل، بعد ا ت مج خسـ

يمت آنذاك ترمجهتا ورشها ية والفائدة، و نيث املوضو س تلزم وألقت األمانة الضوء عىل أ. عح يهيسـمر هام  تعرض إ لا تعلق ، ل يو
يف آJرها، وهو املالحظة اخلاصة بأن العديد من ب ختفيد ا0اطر والعمل عىل  ية صع سلطات ا ية الفكرية وا نماكتب ا ملعل مللك

بعض هم ا سوا عىل دراية بربامج وجماالت خربة  تابعني أو  سة يف ا4ول األعضاء غري  نا لياسة ا ي ف مل بعضسـ لم يجة æë، . ب مت نتو
نظمي اج�عات  رشوع، ويه  توازي مع ا ي=، � تإعداد و ل سة من حترضهاملسـ نا ية � سلطات ا ية الفكرية وا ف ماكتب ا مل ن ملعل مللك

شرتكة شة جماالت �ه�مات ا نا نظر، و بادل اخلربات ووLات ا بþان  ملعدد من ا ق ل ت مل ويف هذا الصدد، مت عقد ثالث . ل
تديرة يويورك يف: مسـموائد  يف يف يويو عام 2011 ون يوينواحدة يف  ل، واألخرى يف  نغافورة يف 2011جن ثة يف  ثا سـ؛ وا ل ل

سة من . 2011 سبمترب نا ية � سلطات ا ية الفكرية وا فوقد انهتزت ماكتب ا مل ن ملعل نظامت ا4وية 11مللك ل بþا، وكذæ ا مل
ناء هذه �ج�عات نظر واخلربات أ بادل وLات ا ثالث، هذه الفرصة  ثا ل ت ية من وقد تلق. لل بو �لفعل معلومات ر مست الو ي

تا  سة هبام قد و نا ية � سلطات ا ية الفكرية وا قعدوتني من ا4ول األعضاء بأن ماكتب ا ف مل ن ل ملعل بادل " مذكرة تفامه"مللك تملواص= 
هم إىل  ية بأهنم يف  ناك ثالث من ا4ول األعضاء قد أشاروا بصفة غري ر بيلاخلربات، �إلضافة إىل أن  مس أسلوب  انهتاجسه

يهنم   نظر ف بادل اخلربات ووLات ا بشابه  ل ت شاط-لم تاجئ املرجوة من هذا ا ن �لرمغ من أن ذæ مل يكن من مضن ا لن  .ل

تجارة  .147 نة ا تحدة، أي  سة يف الوالPت ا نا يقة أن واكليت ا ية الضوء عىل  تحدة األمر لوألقى وفد الوالPت ا جل مل ف مل حقمل يك
تجارية، قد �حتادية ووزارة العدل، �إلضافة تب األمرييك للرباءات والعالمات ا ل إىل ا بريا من الوقت يف هذا بذلواملك ك قدرا 

سامهة يف إجناحه رشوع، وقد سعوا جاهدين  للما نخفض ف . مل تجابة  هر معدل ا تقرير املرحيل قد أ يقة أن ا مإشارة إىل  ظ سـحق ل
ية ا تقصا تني، وحتديدا، ا4راسة � تقصا تني ا ئتعلق بدرا سـ سـ سـ نح ئيي تعلقة  بارية، وا4ارسة األخرى ا يص اإل مبتعلقة �لرتا مل جمل خ

ياز، إذ  حققحقوق � تجابة% 20تا أقل منمت بب �خنفاض ءتوسا. سـمعدل ا سل عام إذا اكنت األمانة 4هيا أي فكرة عن 
بري من ا4ول األعضاء ال هت ناك عدد  شري إىل أن   æتجابة، وعام إذا اكن ذ شديد يف معدل � كا ه ي سـ سب ل ثريا أو هتمت  نمت  بك

ياnت اليت  ية ا نو تخداÔم احملدود  بب يف ا يان، أو رمبا يكون ا بعض �جتاهات اليت وردت يف � بحمدودة  ع ل سـ ت لب سسـ لب
يان سـتبقدمت يف � بþان، وهل . ُ شة قوانني ا نا بعت يف إعداد ا4راسات و سائال، ما يه اإلجراءات اليت ا لوأضاف  ق ت مت ُ م
يت هلم ء الفرصة ُمنحت ا4ول األعضا ها، وهل أ ها وتوز بل  ياnت  ساهامهتم يف � عطتقدمي وLات نظرمه و ت م ُل يع مي ق تعمب سـ

بات إذا لزم األمر يث ميكهنم إجراء أي تصو  ،þب ناقش قوانني ا شاريع ا4راسات اليت  يالفرصة ملراجعة  ل ت عىل وشدد الوفد . حم
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ناقش اإلطار القانوين 4و�أنه يف حا� تعمقة، ت إعداد دراسة  ية - إ�حة الفرصة يسـتلزمم عضو بطريقة  ثا ية ا نا ل من ا مل  –حل
رشيعات القانوية تزال  ملراجعة ا4راسة ويه ما لتM ا4و� تعراض أحدث ا ياغة لضامن ا4قة، مبا يف ذæ ا نيف مرح= ا سـ لتلص

ناطق جديدة، عىل الرمغ من اعرتافه بصعوبة هذا األمر، أو سـهتدف  ماليت  ناقش  رمبا ال يكوت باعه يف دراسة  تن من ا®دي ا ت
نة من ا4ول األعضاء  ناك العديد من ا4راسات . من وLة نظر عامةحفقوانني  بدو أن  تطرد الوفد قائال، يف الواقع،  هوا ي سـ

 Mثال، ت يل ا ثل، وعىل  رشيعات القانوية لþول األعضاء،  ناقش ا ئة واليت  رشوع تقع مضن هذه ا مليف إطار ا س ن بت م تلف لمل
ناقش يف وقت الحقا4 سة، واليت  نا ية الفكرية وا نفاد قانون ا تعلقة � تُراسة ا مللك َست ف مل س تعرف عىل أفاكر . مل لوطلب الوفد ا

ناك قامئة  يث اكنت تفاهامت الوفد أن  يع هذه ا4راسات،  يار موا نقطة، وأيضا عىل أسلوب ا شأن هذه ا هاألمانة  ض ت ل حب خ
ّسمل�4راسات  َ ُ بت بل األمانة�ضطالعل ق إىل ا4ول األعضاء  وطلب أيضا مزيد من املعلومات حول . ق بأي معل من 

ية للك ندوات، واملدة الز شاركة يف هذه ا بþان ا شاركني، وعدد ا ية، وبوجه خاص عن ا ية اإل ناحللقات ا4را ل مل ل مل مي مسـ ،  مهناقل
يني اخلرباء،  تواها، وأسلوب  ها، و تعوطريقة  حم ، واëي تضمن تصممي صفحة يل تقرير مرحوأشار إىل آخر. إىل غري ذæتنظمي

بو عىل اإلنرتنت،  توييويب خاصة عىل موقع الو نعىل تقارير عن األشطة املضطلع هبا يف إطار هذا املوقع  حيومن املقرر أن 
سخ ثل ا رشوع،  لنا يةممل تعلق اءت، وسإىل غري ذæ، والعروض، لنص ا  ناك أي تقدم مت إحرازه ف يل الوفد عام إذا اكن  ه

تحديد بادرة عىل وجه ا لتM ا مل ية أو مناذج . ب تقصا ئوأضاف أيضا إىل أنه ووفقا خلرباته حىت اآلن، ال تصل ا4راسات � سـ
يت إصدارها، مما يعين عدم توفر الوقت الاكيف للماكتب  هر من تو ية إال بعد أ بو إىل املاكتب ا يان اليت تعدها الو ق� ش نب ي ملعت سـ

يفاء املطلوب توفري نقاط توساءل ال. ستال ية لإلرسال  ي= إلكرتو شاء و بارها إ بو قد وضعت يف ا لوفد عام إذا اكنت الو ن سـ ن ت عي
ناسب سلمي الوJئق يف الوقت ا ملاتصال داخل حكومات ا4ول األعضاء، ولضامن  يام . ت يقدر  ته بأنه  ـى  قوأ ّهن َ ُ َس شعبة "لكم

بو تعراض " يالو سة � نا ية الفكرية وا ية � سـاجلديدة ا ف مل مللكن  .ناألشطة ا0ططةملع

تحدة  .148 يقات، وأقرت بأن الوالPت ا ية ملا أبداه من  تحدة األمر شكر إىل وفد الوالPت ا ملوLت األمانة ا تعل مل يكل
يد سم � سة، واëي  نا ية الفكرية وا تع خبربة أكرث تقدما يف جمال ا بþان اليت  ية واحدة من ا تعقاألمر مللك ليك تي ف مل مت وذكرت . تل

شاركة ا4ول األعضاء مجلع قدرا من األمانة أنه عىل الر رشية، إال أهنا قد سعت جاهدة إىل  تقار إىل املوارد ا ممغ من � لب ف
توجهيات  ثني .  عن هذا املوضوع- قدر اإلماكن-لاملداخالت وا نخفض عىل ا يقة، اكن معدل الردود ا بحويف ا لمل حلق

رشوع تفادة من ا سة ا يني أحد ا4روس الر تقصا مل� سـئ ي ئ ية حمورية شلك أكرب من وأضاف. ملسـ تربت هذا األمر  بت أهنا ا قض ع
باالة من جانب ا4ول األعضاء يال عىل عدم �ه�م أو عدم ا باره د ملا ل ية الفكرية . عت سح لك من ماكتب ا مللكند  م فع

شلك ية ال  تقصا سة، اكن هلم رد فعل مماثل، أال وهو إن نطاق ا4راسات � نا ياسة ا ية  سلطات ا يوا ئ سـ ف مل سـ ن بل ية ملع مه أ
ترص بأمور حول . خاصة هلم ية  تقصا ثريا ما ذكرت أن ا4راسات � ثال،  يل ا سة، عىل  نا ية � سلطات ا تقفا ئب سـ ك مل س ف مل ن ملعل

ية الفكرية فقط  ها �مللكا سةلوال دخل  فنا يات . مل تو سة  صوأضافت األمانة أن هذا، يف الواقع، اكن من أحد األهداف الر لل ئي
رش يذها يف إطار ا ملاجلاري  ية الفكرية نفت يح العالقة بني ا تفامه ف بني ا4ول األعضاء وتو ية وا تو مللكوع، أي مزيد من ا ض ل ع ل

سة نا فوا يان، وأكدت األمانة ف. مل تعلق ب�ذج � تب  بالسـي يقة األمر إىل تاليف هذا  سعى يف  تقأهنا  مسـحق يط . ت ختطوقد مت 
ية الفكرية معل  شأن ا يني  يني إضا تقصا مللكسحني ا بف ئ سـ يمت حتديد م سة، ويف هذا الصدد،  نا سوا ف بþان اليت 4هيا عدد من مل لا

ية يف هذين ا®الني  يان-معلخربة  ية من -سـتب موضوع � سخة الهنا يع مدخالهتم وإدراLا يف ا ئ حىت ميكن  ن لجتم
تصار متزي �ال ياnت، واليت  خ� ستب سمى ُسو. سـت يبع هذا مبا  ُ، واليت سوف "بعثات تقيص احلقائق"تي ناقش األمانة من ت

بارشة عن املدخالت املطلوبة ها ا4ول األعضاء  مخال بري من . ل كأكدت األمانة موافقهتا عىل املالحظة اخلاصة بإرشاك عدد 
توفرة حىت بني ا4ول  سة مل تكن  نا ية الفكرية وا تعلقة � بب يف هذا، جزيا، إىل أن اخلربة ا بþان، ويرجع ا ما مللك فس مل مل ئ لل

رشوعاألعضاء، وشددت تفادة يف إطار ا مل عىل أن هذا اجلزء أيضا اكن من بني ا4روس ا تطردت قائ= بأن تM . ملسـ سـوا
سة نا ية الفكرية وا بو يف جمال ا فيه املرة األوىل اليت تعمل فهيا الو مل نوع من العمل من . مللكي شارك األمانة أبدا يف هذا ا لومل  ت

ية �ريس"قبل، �لرمغ من وجود نص يف  سة1925ام لع" قاتفا نا شأن قانون ا ف  مل بو . ب يومن مث، فقد اكنت جتربة هامة للو
تعمل يار موضوعات ا4راسات . لللحصول عىل اخلربة وا تعلق �  توف بو األربعخي تلفة من داخل الو ناك أربعة برامج  ي، اكن  خم ه

تحصل علهيا من يجة للمدخالت اليت مت ا يع اكن  يار املوا رشوع؛ وا لشارك يف ا ن ض ت تت خ ثال، .  أحد هذه الربامجمل يل ا ملفعىل  بس
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ية مت اقرتا©ا  ناك دراسة حمددة أجرهتا إحدى اجلامعات األ باكنت  بو عن بواسطةجنه تصاديني يف الو بري اخلرباء � ي  قك
بور" ية الفكرية كحاجز  للعحقوق ا شار إلهيا عىل أهنا ح". مللك ية، ففي حني اكن  ية اإل تعلق �حللقات ا4را  يوف مي سـ لقات قلي

ية  ية"سـدرا ية"، إال أهنا اكنت يف الواقع "قلميإ ميبه إ يار منوæë، . نظرا للموارد احملدودة لألمانة" قلشـ  إىل أربعة ختاكن يمت ا
نطقة حمددة وعىل ا4مع املقدم من  يارات املوجودة يف  شاركة يف �ج�عات عىل ا متدت ا متة بþان من لك إقلمي، وا خل مل عسـ

يف بþ ا ملضا نوية، اكن فعىل. ل باإلضافة إىل بþان من أمرياك ا ية عقدت يف الربازيل،  ثال، يف أول ندوة إ يل ا ب  جل مي مل فس قلب
شاركون آخرون من مناك  ية ه سة يلالرابطة الرباز نا ية الفكرية وا تخصصة يف ا سة، والواكالت ا نا ية الفكرية وا ف  مل مل ف مللكمل للملك

ية سوا سلطات احلكو ميف الربازيل، وغريها من ا شاركة يف ل سةمء اكنت  نا فا ثل اللجان مل بارشة،  بارشة أو غري  م بصفة  م م
ية، و ية، والصحةكياnت لتنظميا ية والال سلك�تصاالت ا تلفة، . لسلك ية  ية اإل يا، اكنت احللقة ا4را نوب أفر خمويف  مي قلسـ يق ج

شاركة شلك عام توحا  بمبعىن أن �ج�ع مل يكن  للم ناك . مف ية من أفر" دول أعضاء"هاكن  ية � مللكيا، وسلطات  معنيق
يا ية من أفر تجارة اإل تان  سة، و نا يقالفكرية وا مي لل نظم ف قلمل يا : م نوب أفر ية  نظمة ا ية، و نوية  يا ا يقرابطة أفر م جبيق من من ب تجل لت لل

)SADC و ،COMISA( ثلون يا يف عن امم، و نوب أفر تع بدور �رز يف  يان اëي  يقسـهتلكني، وال سـ ا ج متلك يمل
تخدام قانو نفسـا تعلقة بإماكية ا سائل ا سة ملعاجلة ا نا لن ا ن مل مل ف ن �ج�ع املقرر عقده يف أوأضافت األمانة . اذ إىل األدويةمل

نطقة سة لعدد من بþان ا نا ية الفكرية وا توحا لرابطة قانون ا يكون  تان،  ملقريغزي ف مل سـ مللكسـ نظر إىل صفحة . مف تت ا لو املوقع لف
نصوص والوJئق اجلاهزة إلضافهتا إىل الصفحةل، وقالت إهنا يف مرح= الكرتويناإل ثري من ا ية، مع توفر ا لسات الهنا ئ . لكلم

ناك بعض من العروض عن  يمت رفعه عىل الصفحة، وأيضا  توى اëي  يق  يار ا4 تعني � تدركت قائ= إنه  هوا للمح ت ي سسـ ق خ
رشها عىل الصفحة أيضا يمت  ية اليت  ناحللقات ا4را س نرش األشطة ومن املقرر . سـ سة عىل ن نا ية الفكرية وا تص= � فا مل مللكمل

يني تا بوعني ا لصفحة الويب يف غضون األ ل ية ل�ذج . سـ نوأشارت األمانة إىل �قرتاح بإعداد بوابة إلكرتو
ياnت يةاا4ر/سـتب� تقصا ئسات � بدو أن ص �تخيوذكرت ف . سـ يانني، بأن هذا ال  تجابة عىل � يخنفاض معدل � ت بسـ سـ
نحت í ص= بعام يث  ُمل الوقت،  ية " ا4ول األعضاء"ح يد الهنا ياnت، ومت متديد املوا ئسعا من الوقت للرد عىل � ع ت بت سـ م

بات عدة نا سـإلرسال الردود يف  ية مواص= . م ية ا0ططة، فقد قدمت بعض األفاكر اخلاصة  تعلق �ألشطة ا  بكيفوف بل ن ُي ملسـتق
سة لþول ا نا ية الفكرية وا فالعمل يف ا مل ية مللك نة الربnمج واملزيا نألعضاء يف   2012، وأنه ونظرا ألن خطة العمل لعام PBCجل

يل ساؤل � يع األمانة اإلجابة عىل هذا ا يد ا4اخيل، فال  شة يف الوقت احلايل عىل ا نا تفصيد ا ت تط لصع ق لمل لسـ ت ومع ذæ، فإنه . ق
بدأ ا4مج نوع من األشطة يف إطار  ممن ا0طط مواص= هذا ا ن يمت ت. ل تص= سو هذه األشطة ا متويل الالزم  ملدبري فروق ا ن ل ل

نة ية ا ية العادية بدال من مزيا سة من املزيا نا ية الفكرية وا للج� ن ن ف مل يط لعمل . مللك يا ا تطردت قائ= بأنه جاري حا تخطوا ل لسـ
ية سلطات ا ية الفكرية وا نظمي اج�عات ملاكتب ا متر األمانة يف  تني، وسوف  تني إضا ندار ل ت ي ملعسـ مللك تسـ شلك ف سة � نا ل � ف مل

بادل اآلراء واخلربات مترار يف  هم قادرين عىل � تاëي  سـ يات يه اليت . جيعل متت األمانة لكمهتا �إلشارة إىل ثالث تو صوا خت
 Mت سرتشدا  متر  سة؛ ودمج وتعممي هذه األشطة سوف  نا ية الفكرية وا شأن ا رشوع  يه هذا ا بسامهت يف تو م ن ف مل يسـب مللك ملج

يات تو صا تدرك. ل ثالث مل يمت إيالهئا القدر الالزم من سـوا يات ا تو ية واحدة من تM ا ناك تو لت قائ= بأن  ص ل ص  �ه�مه
يا نولو نقل ا ية اخلاصة  تو جوالرتكزي، ويه ا لتك ب ص تني . ل ياق معل األمانة خالل فرتة ا ية يف  تو يمت معاجلة هذه ا نو لسـس سـ ص ل

ب= نطقة يف الواقع أحد ا®االت ا. ملقا ساهامت ا4ول األعضاء، وبوجه خاص مللقد اكنت تM ا ية  هر فهيا أ سة اليت  ملر مه تظي ئ
نود مانعة  شمل ا يص اليت قد  يا واتفاقات الرت نولو باملدخالت الواردة من ا4ول األعضاء ذوي اخلربة يف اتفاقات ا لت خ ج لتك

ية  سوابق القضا رشيعات أو ا ية أو ا تو بادئ ا سة، واليت ميكن أن توفر بعض ا نا ئا ل جهي ل مل ف تص= هبذا املوضوعلتمل وأكدت عىل . ملا
يع ا4ول األعضاءا سعهي نظمة، ورشها عىل  سقة و مجيف مجع تM املعلومات بطريقة  نت  .مم

سأ� Ôمة جدا يف بالده .149 سة  نا ياسة ا ية الفكرية و ييل عىل أن العالقة بني ا موأكد وفد  ف مل سـ يات . مللكشـ تو صوخباصة ا ل
نفذة32 و23، 7 أرقام يث مل يف إطار هذا امل، ا ياتإحرشوع،  تو صهنا من بني أمه ا ُ إذا ما أخذ يف - من وLة نظره-ل

ية نا بþان ا سة  نا ية الفكرية وا ية اخلاصة  بار األ م� لللملك لل ف مل مه سات . عت ية املوقعة بني مؤ سودلل الوفد عىل ذæ �التفا ق ّ
سأ� شأن هذه ا تعاون  تصاد  ية ووزارة � ية الفكرية الو ملا ب لل قن يام  املقررنىل األشطة مشريا إ. طمللك رشوعلقا . ملهبا يف إطار ا

سة،  نا ياسة ا ية الفكرية و نة للعالقة بني ا ية قدمت صورة عامة عن احلا� الرا تقصا فوأقر الوفد بأن ا4راسة � مل سـ ه ئ مللكسـ
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ياnت � Mت تجابت  بþان اليت ا تبوأعرب عن أسفه الخنفاض عدد ا ل سـ ية ملشاعىل اوحث �يق الوفود األخرى . سـل علركة بفا
ية بل . لعمليف هذه ا ية أخرى حول هذا املوضوع يف ا نظمي حلقة درا بو  يق مع الو متر يف ا ملسـتقورصح بأنه  سـت ت ي لسـ ن ل مسـ

ية اليت نظمت من  ية اإل شاركة يف احللقات ا4را نه من ا سامهة، عىل الرمغ من عدم  شاركة وا ُالقريب، ويأمل يف ا مي سـ مل مل قلمل متك
رشوع ملبل يف إطار هذا ا  .ق

ياق الرد عىل املداخ= اليت أدىل هبا  .150 ييل"سـوأكدت األمانة يف  ية يف "شـوفد  ية إ نظمي حلقة درا يمت  مي، بأنه  سـ قلت س
هر أبريل عام  هر مارس أو  ياق تعممي ودمج األشطة يف  شييل يف  ش ن سـ بو قد تلقت نص  ، كام2012شـ مذكرة "يأفادت بأن الو

تفامه ييل خالل اج�ع ا" لا نت عهنا  شـاليت أ بو، واëي عقد يف ريو دي جانريوعل تديرة للو يملائدة ا يمت . ملسـ سوأضافت بأنه 
نب مع  با إىل  ها عىل املوقع اإللكرتوين،  جترمجة تM املذكرة ور ية"جنفع ية الرباز يل�تفا متكن ا4ول األعضاء من "ق ت، حىت 

يام  ية  قتابعة  يف تعاون والهن�يق كم يذ تM األنواع من أوجه ا لاألعضاء  نفت ية ب سلطات ا ية الفكرية وا شرتكة بني ا نج ا ل ملعمل مللك
سة نا ف�  .مل

شكر إىل األمانة عىل املداخ= اليت  .151 لوتوجه الريس � تعلق أدلتئ رشوع ا ها لعرض تقريرا عن ا مل هبا، وأعطى اللكمة  مل ل
يا املعلومات و�تصاال نولو ية الفكرية، و ج� تك نفاذ إىل امل)ICTs (تمللك ية وا ل، والفجوة الر املرفق " الواردة يف ،عارفمق

رش  .ثمن الويقة" عاحلادي 

نظر يف الويقة  ثا رشCDIP/2/8ل  ع املرفق احلادي 

يدة اكرول كروال(اسـهتلت األمانة  .152 نرص ) لسـا تقدمي  علكمهتا  رشوع واëي يضم دراسة عن حق املؤلفب هذا ا مل  ل
نفاذ إىل املعلومات واملضامني اإل تعزيز ا رش  بع وا تخدام حقوق ا لا ل لط يات أرقام لنسـ تو ميه لوضع ا ية، وقد مت  صبدا ل ، 19تصمع

بو" من 27 و24 ية يف الو يجدول أعامل ا يذ" لتمن تصف به من . لتنفيف حزي ا رش وما  يف وا تأ نظام حق ا يوقالت ميكن  ل ل لنل
نفاذ إىل املع سري ا يا املعلومات و�تصاالت ويف  نولو يا يف متكني الوصول إىل  لمرونة أن يلعب دورا أسا ي تسـ ج لومات تك

ية يا الر نولو يق تعممي ا مقواملعارف، كجزء من  ج تك توازنة . لحتق ملهيدف املكون األول إىل تزويد ا4ول األعضاء �ملعلومات ا
تعلقة ية، مع الرتكزي عىل وجه اخلصوص عىل ملا توزيع املعلومات واملضامني اإلبدا ها مناذج جديدة  ع عن الفرص اليت  ل يحت ت

بح: ثالث جماالت تعلمي وا لا يات ومعلومات القطاع العامل ية/جموث، وتطوير الرب متلت هذه . نخدمات املعلومات اإللكرتو شـا
يات  ياسات العامة و�سرتا يات، وا رشيعات و�سرتا ية  تقصا تحديد، عىل دراسة ا يجا4راسة، عىل وجه ا سـ يج ئ سـ تل ل ت تلل

يات اليت جنحت يف تعزيز إم ناطق هبدف عرض �سرتا يع ا ية من  يجاحلكو مل تمج توى واملضامني يف م حملاكية الوصول إىل ا ن
ثالثة املذكورة سابقا ية من خالل . لا®االت ا ية 4مع ا ية وحاالت درا بادرات ا منوهذا، فقد ركزت ا4راسة عىل ا سـ لعمل لتمل ل

تعلمي حق املؤلفتطبيق نظام  يات، وعىل معلومات القطاع العام وا لعىل ممارسات تطوير الرب  أن وقد سعت ا4راسة يف. جم
ية قدر اإلماكن، ولكن اكن من الواحض، عىل اجلانب اآلخر، عدم توفر اخلربة ا نارص ا4راسة ا لعملتوفر 4هيا  ع لالزمة يف هذا ي

بعض من ا يث املامرسة اليت مت حتديدهاقالمي أللا®ال  تقدمة �4رجة املطلوبة من  ح، أو مل تكن تM األقالمي يف مراحل  م
تعل ياسات العامة ا ملوا ية مع أحد . قة مبجاالت هذه ا4راسةلسـ سائل اللو بب بعض ا تأخري  رشوع  توقد تعرض ا سس مل جلل ب مل

تعاقدين شـهتا يف حلقة معل . ملا نا تة و يمت عرض ثالثة تقارير مؤ سائل، و سوية تM ا قوقد مت  مل مت ق  من املقرر عقدها فور -س
تع. انهتاء ا4ورة ملتضمن حلقة العمل هذه تقدمي مضمون ا4راسة ا تخدام تس نفاذ والوصول إىل حق املؤلفسـلقة � ل لالرتقاء �

ية ثالث يف حلقة العمل لعرض مضامني . عاملعلومات واملواد اإلبدا لوأشارت األمانة أيضا إىل تواجد معدي ا4راسة ا
تة تقارير املؤ تاجئ األوية  يمي ا يل و تح نظامت الفرصة  تاح لþول األعضاء وا قا4راسات، و تق للي ل ن ل ل مل الء اخلرباء مه وهؤ. لس

سيل  يد  سور رشاب غوش من جامعة ماسرتخيت وا سرتدام، والربو يهنولزت من جامعة أ سور برنت هو يالربو سـ ي ي م سي ف لف ج
سورسية موسونغو من بحوث و�تصاالت ا نظمة ا ي  ل ل يوفر . )IQSensato(م تطردت األمانة قائ= بأن هذا احلدث  سـوا سـ

يقات نة للوفود إلبداء ا تعلفرصة  لي يمت. مث بل هناية العام، ورشها عىل املوقع سو سات األخرية عىل ا4راسة  ن وضع ا ق للم
ب=. اإللكرتوين نة ا تعرض يف دورة ا ية، و ية لþراسة كويقة ر يغة الهنا توقع اع�د ا ملقومن ا للج سـ مس ث ئ لص متت لكمهتا قائ= . مل ختوا
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ت يمي الفرص ا سري  يات  تو تضمن عددا من ا تقرير الهنايئ  ملبأن ا ي ص ل س تقل بو لتي يمي اجتاهات الو بادرات، و تابعة ا ياحة إلماكية  مل تقن م
ية يف هذا ا®ال بادرات ا ياق ا نة يف  بلا مل ملسـتقسـ  .ملمك

رشوع .153 يق عىل املكون األول من ا ملودعا الريس إىل ا لتعل يقات من احلضور، دعا األمانة . ئ ناك أي  تعلوملا مل يكن  ه
ثاين نرص ا لتقدمي ا لع  .ل

يد و(وحتدثت األمانة  .154 يلا ن)يام مرييديثلسـ رشوع، واخلاص بر ثاين من ا تقرير عن املكون ا ياق عرض ا مق، يف  ل ل ة ملسـ
ية الفكرية، فقالت  ية الفكرية اخلاصة هباإمللكوJئق ا نة جسالت ا ية الفكرية عىل ر ساعدة ماكتب ا مللكهنا هتدف إىل  مقمللك . م

رشوع بأنه ذو شقني هدف والفوائد املرجوة من ا ملسم ا لي نة أوال، من و. ت ساعد الر ية للماكتب،  مقLة نظر اإلدارة ا4ا ت سخل
ساعد بدوره تM املاكتب عىل عىل ية الفكرية، واëي  بات حقوق ا هزي  بة  ئة حمو تحرك رسعة أكرب حنو  ي ا طل سـ ب مللكل تج لي ب

هور بات وا مجلتوفري خدمات أفضل وأرسع ألحصاب املصلحة ومودعي ا ساطة، توفري. لطل ـي،  ية  ثا بأما الفائدة ا ف ن بل  املعلومات ه
ية الفكرية ذاهتا، أو لكهيام، مما  ياnت دوية أو عىل مواقع ماكتب ا رشها عىل اإلنرتنت سواء يف قواعد  ية اليت ميكن  مللكالر ل ب نمق

ناطق يف العامل بþان وا تلف ا ية الفكرية يف  تعلقة مبوقف حقوق ا رش املعلومات ا ملهم يف  ل خم مللكمل نس تطرد. ي ت األمانة سـوا
بات املاكتبميكنقائ=،  تلفة وفقا  رشوع بطرق  يذ ا تطل  ملخم مل شاريع، ترتاوح من . نفت تلفة من ا ملوقد بدأ العمل يف عدة أنواع  خم

ية الفكرية  نة جسالت ا يني لر تعاقد مع موردين خار ية، إىل ا ساعدة ا يطة وتقدمي ا يات  مللكاإلمداد وتوفري بر مقج ل ن مل سـ لتقجم ب
ية الضخمة رشة بþان، وهذا العدد يفوق ما اكن خمططا يف وأفادت األمانة بأن. شـيفاألر نة يف  شاريع الر بدء يف  عه مت ا مق م ل

بþان . األساس يار ا لمت ا ميي - يف املقام األول-خت تب إ قل عىل أساس الطلب املقدم من املاكتب العام= هبا، مع تضمني  مك
رشوع  يمي اëي أجراه مديري  نادا عىل ا يار املاكتب ا مواحد، ومت ا ل تقخ ست تعداد تM املاكتب وقدرهتا عىل ت بو لضامن ا سـالو ي

نة ية الر مقدمع  شاريع يف عام . معل بري، من هذه ا ملمت �نهتاء، إىل حد  مترار األشطة اجلارية خالل عام 2011ك ن، مع ا . 2012سـ
يدها جمددا  تعلق �ملوارد -كوكررت األمانة تأ  بþ-يف شاريع قد بدأت يف عدد من ا يقة أن ا ل عىل  مل ان أكرب من العدد حق

يود املفروضة عىل هذا  تغالل الاكيف، مؤكدة عىل أن ا ية � تغالل املزيا لقا0طط يف األساس، كام أشارت إىل عدم ا سـ ن سـ
رشوع ياجات مديري ا ية، ولكن اكنت مربطة مبصادر وموارد مطلوبة لþمع وفقا ال تعلقة �ملزيا رشوع مل تكن  ملا ح تمل ت ن . م

متت األمانة تقرير تلف املاكتب ختوا شطة معلقة يف  مترار أي أ نهتاه يف هناية العام، مع ا يصل إىل  رشوع  خمها قائ= بأن ا ن سـسـ م مل َ
تعممي بدأ ا4مج وا لحتت  ية العادية . م يذها يف إطار املزيا شاريع اجلارية واألشطة املزمع  تواصل ا نويف هذا الصدد، سوف  ن مل تنفت

 .15لربnمج 

رشوعوأعرب وفد كو� عن رضاه عىل أس .155 يذ ا مللوب  بات، يف . نفت نا نهتا يف عدة  بة بالده، واليت أ سـوأكد عىل ر عل مغ
تداء من  رشوع ا يذ هذا ا شاركة الاكم= يف  تخدام األموال ا0صصة، كام أعرب عن أمA يف متكن بالده من ا با مل ملسـ نفت

ية الفكرية2012 عام تب ا هم يف حتديث  رشوع  ثل هذا ا يذ  مللك، وأن  مك س م ينف مل  .ست

ية الفكرية، وأع .156 نة وJئق ا هامة اخلاصة بر ية ا يذ ا رشوع، وخاصة يف إطار  مللكلن وفد مرص عن دمع بالده  ل مقنف لعمل ت للم
ية يات واخلدمات اإللكرتو نوتطوير الرب  .جم

ية  .157 تب ا نة يف  ية الر شأن حتديد نطاق وموقف  ية من األمانة  يا احلصول عىل معلومات إضا مللكوطلب وفد  مك ف مقن معل ب كي
 .يف بالدهالفكرية 

نة وJئق  .158 بت دعام لر مقوأفاد وفد �راغواي بأن بالده  تلق بعد أي رد، وأهنا ما تزال يف حق املؤلفطل ت، غري أهنا مل 
تظار ذæ الرد رشوع، وإذا اكن ءتوسا. نا شاركة يف ا بþان ا ته، عام إذا اكنت �راغواي عىل قامئة ا شار نهتزا فرصة  ملل،  مل ل ك م م

هل ميكن يا،  فاجلواب   .2012 إضافهتا إىل تM القامئة لعام سلب

يجريP ءتوسا .159 رشوععن تلقي األمانةنل وفد  هذا ا بات جديدة لالنضامم  مل أي  ل  .طل
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نه أشار أيضا إىل �نهتاء من  .160 يذ، و سرتشدا �جلدول الزمين  رشوع،  يذ ا تان إىل تأخري  لكوأشار وفد � نف تنف مل للت م كسـ
نرصين تة . 2012ية عام ، وبدا2011بني هناية عام  ما  معالعا ثا بة ا ية، بأن ا تخدام املزيا تعلق مبعدل ا  بورأى الوفد ف ل سـ ن سـ لني

هر يويو  ياnت  ليف  بة . ، سرتتفع ح� يف وقت انعقاد ا4ورة%31,6، ويه 2011شب لنسـوأضاف قائال إن هذا األمر، �
تعرض حلاالت شاريع اليت  ثري من ا ية تعاين مهنا ا سأ� نظا بدو  تللوفد،  مل م لكي ية، وطالب م تخدام املزيا يذ وا ن تأخري يف ا سـ لتنف

رشوع �ëات تعلق هبذا ا  يل ف تفا ملمبزيد من ا ي ص  .ل

سؤال اëي طرحه  .161 با من كو�، وأن "وفد كو�"لواسـهتلت األمانة لكمهتا �إلجابة عىل ا تلق بعد  طل، وذكرت أهنا مل  ت
æرشوع احلايل، وأضافت بأن ذ تحويل ملكو� مل تكن مدرجة يف نطاق ا شطة ا يذ أ سأ� جدو�  ساطة جمرد  ل اكن  ن م تنفب ب

تب أيضا ملكالرمقي مع األشطة األخرى اليت اكنت جتري يف نفس الوقت يف ذæ ا بل . ن يق تقدم  يمت  قوأضافت بأنه  حتق س
نة يف خطة معل 2011 هناية شطة الر يمت إدراج تعممي ودمج أ مق، و ن شات 2012س نا ق، بعد إجراء ا . تبملك مع او�تفاقمل

بو بل الو رشوع تضمن اإلمداد �ملعدات من  يا، بأن ا يوذكرت ردا عىل وفد  قي ملن سلمي املعدات إىل . ك توأردفت قائ= بأنه مت 
تب يف مطلع عام  نة الوJئق، ويه 2011ملكا تب عدة مرات إلعداد خمطط سري معل لر رشوع ا مق، وقد زار مدير ا ملك مل

بريا هد تقدما  ية اليت  كا رش عىل موقع ورصحت . تشلعمل تعدادا  ية ا هزي مجموعة الرباءات ا يا يف  للنبأن العمل جيري حا سـي ن لكل جت
بيك  بو ا شـالو بو للرباءات"لي ية"يركن الو ساعدة يف اإلجراءات ا4ا تب احلصول عىل ا تاح أيضا  خل، و مل للمكس وأضافت بأنه . ي

بل هناية عام  رشوع  قبغي �نهتاء من هذا ا ملن نة وJئق تعوذكرت األمانة، . 2011ي تعلق بر  ساؤل �راغواي ف مقيقا عىل  ي ت ل
يط يف وقت سابق من عام حق املؤلف تخدام 2011ختط، بأنه قد مت إيفاد Ôمة  همة � سـ، ومت تقدمي املعدات خالل هذه ا مل

نة وJئق تضمن ر تج عهنا خطة معل  بوعني،  بل أ يط أخرى  يذ Ôمة  مقمتويال من مصدر خار�، وأنه مت  ت ي سـ نختط ق سـنف  ت
يل اآليل بو  تخدام برامج الو تب � تة اكم=  ية الفكرية، فضال عن أ شغا ي سـ للتمت للمك يجريي، ف . مللك لنوأجابت عىل الوفد ا

بات جديدة،  سأ�  طلتعلق  مب نوع بي شاركة يف هذا ا متر عىل ا ناك طلب  بات، كام أن  ناك �لفعل العديد من ا لأن  مل ه لطل مسـه
شاط، وقد م َمن ا رشوع احلْنâكلن رشوع املمول مضن إطار مل ا ية"ملايل، وهو ا ، األمانة من اإلرساع �لعمل "لتمنجدول أعامل ا

يمي. يف هذا ا®ال يجريP، بأنه من ا0طط دفع مأمورية  ساؤالت  ياق اإلجابة عىل  تقوأضافت يف نفس  ن ت  بعد -ختطيط /سـ
بوعني يع اليت-سـأ نة من أحد املوا تكون الر يجريP، و تب يف  ض إىل ا مق سـ ن يمت حبهثا خالل هذه املأموريةملك وأشارت ردا عىل . س 

رشوع يف عام  تكامل ا رشوع، بأنه اكن من املقرر ا تان اخلاص �جلدول الزمين  مليق وفد � سـللم سـ ل، ويس 2011كتعل
ية املمو� يف إطار 2012 عام تكامل األشطة احلا يمت ا ل، وبأنه  ن سـ ية"س يمت ، وبعد ذ2011æبهناية عام " لتمنجدول أعامل ا س 

مترة خالل عام  ملسـمتويل األشطة ا بو العادية2012ن ية الو تعممي وا4مج مضن مزيا بدأ ا ي كجزء من �لزتام  ن ل وأشارت ف . مب
يقة ية إىل  تخدام املزيا حقتعلق �خنفاض معدل ا ن سـ يتي ية ق تو تخدام املزيا تصف العام، وأن معدل ا تقرير يف  ن إعداد ا سـ ن مل

ثري يكون أعىل  ية  بكالهنا سـ شاريع ال تزال جارية وسوف ئ ناك عدد من ا يث أن  تقرير املرحيل،  مل من املعدل املذكور يف ا ه حل
يدة اكرول كروال(وأشارت األمانة . 2011قبل هناية عام هبا تسـتمكل، ويمت سداد الفواتري اخلاصة  ساؤل وفد ) لسـا تإىل 

تقرير املؤقت تكامل لك من ا4ارسة وا يمت ا تان، وقالت بأنه  ل� سـ سسـ يمي جدوى 2011 بهناية عام ك تضمن ا4راسة  تق، و ست
نطقةلþور بو يف تM ا متل للو مل ا ي يمي اجلدوى هذا أحمل يدرج  تق، و ُ نة َس تعرض يف دورة ا تقرير الهنايئ لþراسة، و للجيضا يف ا سـ ل
ية تا لا ية، أن . ل تعلق �ملزيا  نوذكرت األمانة ف رشوع وا مكون صغري جدحق املؤلفي مبا يف لنتاجئ املرجوة، امل من مكوnت ا
æراسة، وقد  ذþية ل يغة الهنا ئوضع ا يذ لص بريبدرجةهذا تنفمت  يد �لوش(وأشارت األمانة . ةك  ردا عىل مالحظات ) لسـا
تان" شاريع " كسـوفد � شاريع، إىل أن  يذ معظم ا نظايم يف  تأخري ا تعلق �  مف مل ل ل ية"تنفي اكنت جتربة جديدة " لتمنخطة ا

،æëبو، و ث= يف األمانة، ولكن أيضا لþول يللو بو  يس فقط للو تفادة،  ناك العديد من ا4روس ا مت فقد اكن  ي سـ مه ل مل
نه. األعضاء رشوع يمت �نهتاء  بال عن لك  نة  يمي إىل ا يمت تقدمي تقارير ا موأردفت قائ= بأنه  تق تق مس سـ مل ويف بعض . للج

تات احملددة، بل ومت تو شاريع الزتمت � ناك  ياحلاالت،  ل م بكراقه ثري من احلاالت، . م �نهتاء مهنا  تأخري، يف  كوأوحضت أن ا ل
رشوع، وللو رشية الالزمة  يص املوارد ا ية املطلوبة  يجة للفرتة الز للماكن  ب لم تخصل ن تحضريية يف قتن يام �ألعامل ا لت املطلوب  للق
نة اكم= يف بعض احلاالت هر إىل  تة أ تغرق من  يد، واëي ا بþ ا سـا سـ سـ شل نوال، فقد وأضافت. ملسـتف مل بأنه عىل نفس ذæ ا

تعداد وجاهزية ا4ول األعضاء  متدا عىل مدى ا رشوع  يذ ا تأخريات يف احلاالت اليت يكون فهيا  تعرض  سـمت ا ل معل مل نفت
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يدة بة . ملسـتفا يه، واملطا بالغ  شاريع عىل حنو  سب العديد من مديري ا ية بأنه جتدر اإلشارة إىل  ياق املزيا لوذكرت يف  مل حت ن فسـ م ْ e َ َ
يذ شأ خالل مرح= ا ية اليت قد  يل املا تفادي العرا يات أكرب  نفمبزيا تق لت ن ل ل نظمي مؤمترا  .ن رشوع معني خاص  بتوأشارت إىل  م

ية حوايل  ته، وقد بلغ جحم الفائض من املزيا نئة املوارد مت تضخمي مزيا ن يب ها إىل 40 000لتع يل فرنك سورسي، وقد مت حتو ي
يات حقوق ا رشوع اخلاص بأاكد ملا مي تطردت قائ= بأن ). mini-IP academies (لكية املصغرةمل سأ� أخرى سـوا مناك  ه

بالغ فهيا ساعدة ا بات ا شاريع، أال ويه  يذ تM ا ملواLهتا يف جمال  مل طل مل سمى . تنف شاريع، وخباصة ما  يفقد تعرض العديد من ا مل
ية" تجر شاريع ا يبا ل بþ"مل بات عدد ما من ا ل، اليت اكن من املفرتض أن تليب  بات طل  خارج -لطلان، إىل أعداد خضمة جدا من ا

رشوع؛ وهذا أيضا  شاريع �لفعل، وبطريقة غري مقصودة، نطاق ا شاريع، ويف بعض احلاالت، جتاوز مديرو ا ملنطاق تM ا مل مل
تعني معاجلهتا رشوع اخلاص �أل. يمن مضن األمور اليت  يه، ا بالغ  بات  شاريع اليت واLت جحم  ث= ا متومن أ طل ململ ف م تة واëي م

ية الفكرية املصغرة، وا يات حقوق ا رشوع اخلاص بأاكد يد ويام مرييديث، فضال عن ا مليديره ا مللكمل مي ل رشوع اخلاص مبراكز لسـ
نولو تاكرجيا لتكدمع ا شاريع عىل الوفاء به)TISC (بو� ثري من قدرة هذه ا بات أكرب  مل، واكن جحم تM ا متت .بكلطل خت وا
يمت إلاألمانة بقوها  رشوع، سنه  تكامل الهنايئ للك  تفادة عىل ا4ول األعضاء حال � معرض اكفة تM ا4روس ا سـ ملسـ

يمي الهنايئ نعكس يف تقارير ا تقو لت  .س

تعلق بطلب دمع وأكد وفد  .162  يذه، وما مت  أنه قد تلقى معلومات حول العمل مكتبه، عىلي�راغواي ف تنفاجلاري 
نة  تة ور نه، كام أضاف أن أ مق�نهتاء  مت يهم يد جدا �لعمل اëي أولك إ تقدمة جدا، وأنه  لالوJئق يف �راغواي يف مرح=  سع  .م

بدأ خالل عام  .163 نة الوJئق اليت  تعلقة بر شاريع ا ية وا يا إيضاحات عن املأمورPت اإلضا نوب أفر ت وطلب وفد  ف يق سج مق مل مل
يحدث إذا جتاوز الطلب القدرات ا20110 نا بقدرة الربnمج، وساءل عام  سـ، ر ت ياقه  .لسـصصة يف هذا ا

ياغة  .164 يا بأنه ويف وقت  نوب أفر صوأشارت األمانة ردا عىل سؤال وفد  يق هر لاج تة أ ناك  شتقرير املرحيل، اكن  سـ ه
رشوع ملية عىل انهتاء ا بقت رشوع احلايل، وقد . م بات مضن ا ية ا ملوقد حاولت األمانة يف ذæ الوقت، قدر اإلماكن،  لطل تلب

يت،  شاريع يف عدة بþان أخرىلتقأجرت العديد من ا شاريعومع ذæ، ومىت بدأ . ملكام حاولت بدء ا ملرشوع من تM ا ، م
بات  بعض الوقت، وجيب �نهتاء مهنا، مبا يف ذæ إرسال  تاج  شرتوات  ياجات و يات تدبري ا با  طلناك غا ل حت م ت معل ل حه ف

يمي العطاءات ية العقود، تقللعطاءات، و يذ سـ املقدمة، وتر تعني �ضطالع هبا وإهناهئا إويه  -لتنفمث مرح= ا يجراءات اكن 
تعني �نهتاء مهنا داخل . قبل هناية العام احلايل شاريع اليت  رشوع يف املزيد من ا يل ا يويف هذا الصدد، اكن من ا مل لتح ملسـ

شاريع جديدة بدء  بة  نا ية، حىت ولو الحت يف األفق عدة فرص  ماإلطار الزمين ودورة العمل احلا ل سـ قائ= بأنه وأضافت . مل
بو ا4امئة يف  شطة الو رشوع يف أ يذها كجزء من تعممي ودمج هذا ا شاريع و بدء يف هذه ا ييف حا� توفر املوارد، ميكن ا ن مل ملل نفت

ية العادية15إطار الربnمج  ثل تM . ن واملزيا متويل ملقاب= موقف معني، يف  تطردت قائ= بأنه يف حا� طلب املزيد من ا موا ل سـ
سورسية يف احلاالت 50ملشاريع، واليت ميكن جدا أن ترتاوح ما بني األنواع من ا ئات من ألوف الفرناكت ا ي ألفا إىل عدة  ل م

ية  يق مع املاكتب ا بو ا ندئذ، ميكن للو نة الوJئق،  يذ ر ية  نارص خار تعاقد مع  تاج األمر فهيا إىل ا ناليت  سـ ي ع مق ع ل ملعحي تن لل نف تج
متويل، مبا يف  ية  للبحث عن مصادر خار ج بو واملقدمة من لل ت�ية اليت تديرها الو ناديق � ثال، ا يل ا يذæ وعىل  ن لص مل سس ب

بþان املاحنة تلف ا لاحلكومات من  بحث عن متويل . خم بو ا تحاول الو رشوع،  لويف حاالت أخرى، واع�دا عىل جحم ا ي سـ مل
ية . حمدد من واكالت أخرى مترار يف  يد إىل � تأ � æبيمكن القصد من وراء ذ ك تلل ياجات ا4ول األعضاء، قدر سـ حتا

ت�ية  ناديق � ية العادية، مع أموال ا تاحة يف إطار الربnمج واملزيا ية ا تخدام مزجيا من املوارد ا4ا ناإلماكن، � لص ن مل خل سسـ
ية متويل اخلار جوغريها من مصادر ا  .ل

تقرير املرحيل .165 يح، وطلب مهنا عرض ا تو شكر إىل األمانة عىل هذا ا لووجه الريس ا ض ل ل تايلئ  .ل ا
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نظر يف الويقة  ثا رشCDIP/2/8ل ثاين  ع املرفق ا  ل

باn(أشارت األمانة  .166 يد رواك اك ما نفاذ إىل ) لسـ تطوير أدوات ا رشوع اخلاص  تقرير املرحيل عن ا ها  ياق عر ليف  ب لل ملسـ ض
يات أرقام  تو صمعلومات الرباءات، وناوها  لل رشوع ث31 و30، 19لت هذا ا ية إىل أن  مل من جدول أعامل ا ل نارص لتمن عالثة 

ياغة تقارير  نرص األول هو اخلاص بإعداد و سة؛ ا صر لع لثاين خاص بإعداد ؛ وا) patent landscaping(جرد الرباءات ئي
ميي  تغالل معلومات الرباءات، مع الرتكزي شلك خاص عىل للتدريب ) e-tutorial(لكرتوين إتعلبرnمج  تخدام وا بعىل ا سـ سـ

يه نظمي شبإعداد تقرير حبيث عن الرباءات   æناء القدرات، مبا يف ذ ثالث عىل  نرص ا ي� يركز ا تقارير جرد الرباءات؛  ت  ب ل لع بب
تاكر، هبدف  نولو� و� تخدمني، وال سـ للعاملني يف مراكز ا4مع ا ية ومؤمترات وحلقات معل  شطة تدر بعدة أ سـ ي تكن لب للم

تخ شأن ا تعرف عىل أفضل املامرسات  بادل اخلربات وا نربا  سـتوفري  ب ل لت تدريب عىل Ôارات حمددة م لدام معلومات الرباءات، وا
تطوير واجلامعات بحث وا سات ا بل مؤ لثل إعداد تقارير اجلرد وأوضاع الرباءات من  ل س ق تقرير املرحيل  .م لوأضاف قائال بأن ا

شاورات ويقة مع ا تلف تقارير جرد أوضاع الرباءات اليت مت إعدادها بعد إجراء  يا  ملتضمن وصفا  ث م 0 يل ية تفصي منظامت احلكو
ية IGOsلا4وية  نظامت غري احلكو م، وا ث= عىل ذæ، تقاري. ، ودول أعضاء أخرىNGOsمل ر جرد أوضاع مومن األ

سخ العكيس  نظمة "أ�nزافري"و" يرتوnفري"لنالرباءات اخلاص مبضادات فريوسات ا تعاون الويق مع  م، اليت اكنت مثرة  ث لل
ية  توقع صدوره قربا؛ وتقرير آخر عن -ات األدوية؛ وتقرير عام آخر عن اللقاحات، ومجموعة براءWHOملالصحة العا ي من ا مل

تعاون الويق مع الواكالت ا4وية  تجددة، واëي مت إعداده � يات الطاقة ا نولو تخدام  بحر وا ياه ا ية  يات  لنولو ث ل مل سـ ل جحتل تك م ج تك
ية،  ـي �لطاقة ا تجددة؛ وتقرير آخر عن ا سـللطاقة ا لط لشممل ناك  بوأضافت األمانة.  ذæإىل غريه  تقريرا من هذه 12هأن 

ناك تقارير ثال،  يل ا ها إىل ذæ، فعىل  رشوع احلايل، وتقارير أخرى يف  شة يف إطار ا نا يد ا تقارير  ها مل س ب ق مل بل يل سق عن حتمل  مل
ية للموارد  ها يف اثدرجة امللوحة، والصفات الورا تغال ية وا با لا سـ ت هلن وأشارت . إىل غري ذæم=، ملألغذية والزراعة، واألمراض ا

رشكة اليت  يار ا تقدمة جدا، ومت ا يا يف مرح=  سري حا ميي اإللكرتوين إىل أن العمل  تعلق �لربnمج ا  لاألمانة ف تخ ل ي مي لتعل
بكة اإلنرتنت ية وأيضا عىل  يديو ر تاحا عىل أقراص  يكون  شـتقوم بإعداد هذا الربnمج، واëي  مق سـ فسـ وأردفت قائ= بأن . م

نه حبلول هناية عام هذا ا توقع �نهتاء  تفاعيل، ومن ا تعمل ا شلك أداة  ملربnمج  مل ل لل  عىل أقىص 2012، أو بداية عام 2011سي
ية . تقدير تدر ناء القدرات ونظمي األشطة ا رشوع، وهو  نارص ا ثالث واألخري من  نرص ا تعلق �  يبوأبرزت األمانة ف ل ن ت ب ع ل لع ملي

نظمي الع ية، بأنه قد مت  تو توا ع يذ، فعىل ل تات ا رشوع وتو يا مع جدول ا يع األقالمي،  ية يف  تنفديد من األشطة اإل ق لمل ي شـ مج مي متن قل
ثال، يف أديس أ�� يف نومفرب  مليل ا سمرب 2010بس نس آيرس يف مارس 2010ي، ويف موسكو يف د ، فضال 2011ي، ويف بو

ية األخرى مع ا4ول األع ية واحللقات ا4را تدريب اإل شطة ا سـعن أ مي ل تقرير املرحيلقلن لضاء يف األربو، كام هو موحض يف ا  .ي

تان بأنه قد مت حتديد حوايل  .167  موضوعا من أجل جرد وحتديد أوضاع الرباءات، عىل الرمغ من 14كسـ وذكر وفد �
سلمي  يمت العمل يف األربع تقارير اإل10تاإلشارة إىل  يحا عام إذا اكن  رشوع، وطلب الوفد تو س تقارير فقط يف إطار ا ض ية مل فضا

 .هذه

يدا للغاية، وأضاف بأنه وجد  .168 ثريا لاله�م و سابق، ووجده  يوم ا يا إىل حضوره العرض يف ا مفوأشار وفد أسرتا م ل ل ل
ية ية وا تخدمة أيضا يف غاية األ يات ا نا مه سـ هملهنج ية . ململ نظامت احلكو ية اليت تكونت مع ا تا موأعرب عن رسوره �لعالقة اإل ملج ن

يةلا4وية األخرى وفقا جلدول ية رمق -لتمن أعامل ا تو ص ا  .30ل

يهتا وتركزيها عىل اجلوانب  .169 رش عن جرد الرباءات نظرا خلصو تقارير األربعة  يار ا صوأثىن وفد مرص أيضا عىل ا ل عت خ
با ية األكرث  طلاإلمنا تعلمي اإللكرتوين . ئ ياغة الرباءات يف برnمج ا لوساءل عام إذا اكن قد مت درج  ص  .ت

سة تقارير  أن ثوأشارت األمانة إىل .170 ية أمخالثة من أصل  سابق عىل  يوم ا ها يف ا خلفعدت حىت اآلن قد مت عر لض ل
رشوع يذ ا ية ا0ططة  ها بهناية الفرتة الز تكام تقارير امخلس، مع األمل يف ا ية، وقد بدأ العمل يف �يق ا ملأحداث جا ت نفم ل لب ن سـ ل . ن

هاوأضافت بأن شارك فهيا يف ل هذه املرة يه املرة األوىل  تقارير قد ت اليت  نوع من العمل، وإن إعداد بعض من هذه ا لهذا ا ل
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توقعا يف األساس تا أطول مما اكن  تغرق يف الواقع و ما ق هامة اليت تعلمهتا يه هوأردفت قائ= بأن. سـ تفادة ا ل من بني ا4روس ا ملسـ
توقعات تقارير  يفاء ا نطاق لك تقرير، لضامن ا يق  تحديد ا4 للا ل س ل تل شا. ق ورات اليت أجريت عىل لك ملوألقت الضوء عىل ا

س تقارير ا تكامل ا ها يف ا ية، وأعربت عن أ مخلموضوع من املوضوعات ا ل سـ مل رشوع، أي ةملتبق يذ ا ية  مل بهناية الفرتة الز ت نفم ل ن
هر أبريل  تقرير املرحيل لألربع. 2012شحبلول  ية يف ا لوقالت بأنه ورغام عن اإلشارة ا رش موضوعاةلفعل تجابة للطلب ،ع  سـ ا

تقاعىل هذه ا ية  سات الهنا يمت الرتكزي عىل وضع ا تقارير، إال أنه  للألنواع من ا ئ للم سة فقطسل تدركت قائ= . مخلرير ا ن إسـوا
ية لربnمج  تا مترة خالل ا4ورة ا بو ا يجة لþمج يف برامج الو شطة مماث=  شاركة يف أ تواصل ا بو  لالو ل ي ن ن مل سـ ملسـي ت

ية ية وأضافت األمانة قائ= بأنه، . 2013-2012 نومزيا شاط يف الربnمج واملزيا نويف هذا الصدد، فقد مت �لفعل رصد متويل  للن
ية تا تني ا لالعادية لفرتة ا ل تحدة، إىل أن ذæ اكن أيضا أحد ا4روس . لسـن مثرة مع واكالت األمم ا تعلق �لعالقة ا  ملوأشارت ف ملي

ية تفادة من ا سة ا لعملالر سـ ملي ياغة الربا. ئ تعلق بإدراج   صوأكدت ف ميي اإللكرتوين عىل تضمني املوضوع ي لتعلءات يف الربnمج ا
ياغة  نفصل عىل  يص فصل  يس  ياغة الرباءات، وأيضا  تضهيا موضوع  يالت اليت  صشلك عام، ويس � تخص ص تفص مب ل يق بل ل

يث الرب ميي اإللكرتوين إحاءات،  مج وأردفت قائ= إن الغرض من برn. لتعلن ذæ مل يكن الغرض األسايس من الربnمج ا
تعلقة �لرباءات وتوفري أداة  تخدام املعلومات ا يع ا رشوع، هو  تعريف الوارد يف ويقة ا سب ا تعلمي اإللكرتوين،  ملا سـ شج ث ل ح تل مل

تعلقة �لرباءات بوجه عام،  تغالل املعلومات ا ية يف جمال الرباءات وألوئك القامئني عىل ا ية للقامئني بأعامل  ملإضا سـ ل حبث ف
تخداÔا يف األعامل ا تطوير ويف اجلامعات بوجه سـال بحث وا ثني يف مراكز ا با ية هلم، ويف األعامل ا0صصة للعلامء وا ليو ل ل حل م

تقارير جرد . عام توفري املعلومات عن األعامل اجلارية  شأت موقعا خمصصا  بو قد أ متت األمانة لكمهتا قائ= بأن الو لوا ل ن ي خت
تقارير، مبا يف ذæ تق رش اكفة ا يث  لالرباءات،  َ تنُْ رشوع بواسطة ح ملارير جرد الرباءات األخرى اليت أعدت خارج نطاق هذا ا ُ

شة  نا تاحة �لفعل  تقارير  ية الفكرية، وتM ا سات من القطاعني العام واخلاص، واجلامعات وماكتب ا قمؤ للم ل مس مللك
 .و�طالع

تايل واخلاص  .171 رشوع ا لوأعطى الريس اللكمة لألمانة لعرض ا مل بوب"ئ تاجئ يتعزيز إطار معل الو ية عىل ا ن يف اإلدارة ا لب نمل
ية يمي األشطة اإلمنا ئ4مع رصد و ن  ."تق

نظر يف الويقة  ثا رشCDIP/2/8ل ثالث  ع املرفق ا  ل

نري(أشارت األمانة  .172  Pيدة ما شـا بسـ نه ) ل رشوع خمصص ملوضوع  بارة عن  رشوع  يإىل أن هذا ا بعع م  يسـهتدفمل
يات أرقام تو صا ية، وا41 و38 و33 ل ناير لتمن من جدول أعامل ا نرصين2010يëي بدأ يف  تكون من  ع، وهو  نرص . ي لعا

سري  ثاين هو  نرص ا ية، وا يمي ألشطة ا نظمة 4مع الرصد وا تاجئ  ية عىل ا ياألول هو تعزيز إطار معل اإلدارة ا ل لع من ن للم ن تب لتل تق لن مل
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا تعراض خار� ألشطة الو منإجراء ا ل ي ن ياق عرض أ. لتسـ نذ سـوذكرت يف  تقدم احملرز  موجه ا ل

ثريا من  بو، قد تعززت  يع برامج الو تع هبا  نظمة، وتعين بذæ القدرات اليت  كآخر تقرير مرحيل، أن القدرات داخل ا ي مج مت تمل
يات  ية، مبا يف ذæ تو تاجئ ودمج وتعممي ا بين عىل ا يط ا صيث ا من ن مل لتتخط ل ل ية"ح يع " لتمنجدول أعامل ا شاريع اخلاصة  جبموا مل

شطة ا س= من حلقات العمل اليت . ملنظمةنأ هد، واëي حتقق أساسا من خالل  سلوأضافت قائ= بأنه ميكن رؤية مثرة هذا ا جل
ية  نظمة، بوضوح يف ويقة الربnمج واملزيا يع أحناء ا ننظمت يف  ث مل مج ُوقد نظمت عدة حلقات معل، بلغت . 2013-2012 للفرتةُ

متلت  ية، وا سع حلقات معل قطا ها  شـيف مجمو ع ت ناء تM احللقات عىل إطار ع نظمة، ومت تركزي العمل أ يع قطاعات ا ثعىل  مل مج
يطي  يات 2013-2012 للفرتةلتخطالعمل ا ية، مبا يف ذæ تو ص، وتعممي ودمج ا ية"لتمن شاريع" لتمنجدول أعامل ا . ت املربطةملوا

نطاق ملديري الربامج، ختللت و ـي واسع ا لوأعقب حلقات العمل هذه فرتة تدريب تو ي= فرتة إعداد الربnمج جهي مترت  طا سـ
ية  ناء حلقات العمل2013-2012 للفرتةنواملزيا هرت أ تاجئ األوية اليت  ية زPدة هتذيب ا ث،  ل ن ظبغ رشوع دور. ل   فعاالاللمواكن 

تجه قدما حنو األمام يف  ي�  تاجئ  ند عىل ا سم بقوة أكرب، و شاء إطار معل لإلدارة  ية إ يل  ييف  ن س ت ن معل به لت ي ي  فرتةالتس
ياق إىل الصفحة . 2013-2012 القادمة ية، موحضة أن إطار معل 9لسـوأشارت األمانة يف هذا ا ن من ويقة الربnمج واملزيا ث

يق   í توقع تاجئ وا بين عىل ا نظمة املعدل ا حتقا مل ن مل يجة يف مجمA، مهنا60لمل يجة ذات توجه إمنايئ 40 نت   وهو تصور واحض –نت 
يع األ ية  مجلتعممي ودمج ا من نظمةلتل ية  للمهداف �سرتا رشوع، وهو . تيج ثاين من ا نرص ا تعلق �  ملوأشارت ف ل لع ي
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يذه بواسطة  تعراض، اëي مت  ية، إىل أن هذا � تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا تعراض اخلار� ألشطة الو تنف� سـ من ل ي ن لتسـ
تقر متل وإن ا شاريني، قد ا ل� كت ته يف وقت الحق خالل ا4ورةلكرتوين، إلير، واëي مت رفعه عىل املوقع اس نا قشـيمت  م . س

بو من قطع خطوة  رشوع الو رشوع، إىل أنه وي� مكن ا نرص األول من ا يألقت األمانة الضوء، من خالل العودة إىل ا مللع ّمل َ ب
ند انهتاء العمل  تاجئ، حىت  همت �لرتكزي عىل ا يط ا تاجئ وا بين عىل ا يط ا يث ا عبرية لألمام من  ن تخط ن مل تخط لك ل ل ملل رشوع، منح مل ا

بيل  يط ا يات ا رشوع يف  تفادة من ا يد عىل تاكمل ا4روس ا تأ يق  بط ا4 متر يف ا تقإال أن العمل  سـق ململ تخط معل سـ ك لل للض مل سيسـ
نظمة. للمنظمة يين  يكون جزءا من العمل الرو هد و تواصل هذا ا  æëللموأضافت قائ=، و سـ تس جل تعلق . ي  يوأشارت ف

رشوع وما يزال ملنرص صغري يف ا رشوع بع يمي القطري، إىل أنه وي� اكن من املفرتض أن يصل ا مل معلقا، وهو أطر العمل  بلل تق
ته يف أواخر عام  تقد أن يكون عىل 2011يإىل هنا يث من ا نه،  يذ هذا املكون  يط يف  ناك تأخري  ملع، إال أنه  ي سـ حه بعنف تب
Aتاكم ية  لجانب من األ نظمةمه للم مع األشطة األخرى اجلارية  ية يف العمل ، وهبدفن وأوحضت األمانة . جتفادي حدوث ازدوا
بغي  ية-ينيف هذا الصدد بأنه  ثا ية ا نا ل من ا مل يمي القطري يف أطر ودمج تغذية-حل ناء إطار معل  ية  للتق  ب يط  معل لتخطمعل ا

توى سـشلك عام عىل هذا ا يا، واëي ميكن أن يكون مصد. ملب يمي اجلاري يف  نوأشارت األمانة، كذæ، إىل ا كيتق يق ل لتحقرا 
رشوع أيضا تفادة  للما  .سـ

نة  .173 بق  شاريع اليت  رشوع يعد من أمه ا يا أن ا نوب أفر للجوقال وفد  سـ مل مل يق يذها �ضطالعج تنف هبا، وأثىن عىل األمانة 
شجعة تاجئ  مرشوع حىت اآلن مع ما حتققه من  ن ية يف جمال . للم بو اإلمنا تعراض اخلار� ألشطة الو ئوأضاف إن � ي ن سـ

تعاون من أ رشوع عىل لا هذا ا يجة  هو يف الواقع  تايل مضن جدول األعامل،  نرص ا ناقش خالل ا ية، واليت  ملجل ا ل ت ل نت ل لع س لتمن
تحديد يات . لوجه ا تو يع ا بار الواجب  رشوع لضامن إيالء � يذ ا تأخري يف  صوأيد الوفد يف هذا الصدد فكرة ا ل مجل ت عل مل نفت

تعراض وغريها من ا4رو تخلصة من � تاجئ ا سـوا سـ ملن تفادةل  .ملسـس ا

يع ومض .174 يذ لضامن أخذ  يل ا رشوع واملوافقة عىل تأ يا 4مع ا نوب أفر بودP صوته إىل صوت وفد  مج وفد  نفمك ج يق تج لمل
بان تفادة يف ا سـا4روس ا حلسـ ها يف . مل تاجئ واليت مت  ية عىل ا تعلق حبلقات العمل اخلاصة �إلدارة ا  ميوأضاف الوفد ف تنظن ن ب لي مل

يمي واحلصول عىل بداية هذا العام، بأهن يدة للغاية، وتوفر إدارة بإطار معل قادر عىل الرصد وا تت دورها كأداة  تقا أ ج لب ث
ها ية  نظمة، وال سـ األشطة اإلمنا شطة ا يمي أثر أ لياnت ومؤرشات الزمة  ئتق ن مل ن  .لب

هامة  .175 يقات ا يا  نوب أفر لوأعربت األمانة عن شكرها لوفد  يق تعلقةللتعلج بودP ملا أبداه من  اليت أبدهتا، ولوفملا مكد 
تاج يف الواقع إىل أن تؤخذ يف  تعراض اخلار�  تخلصة من � تاجئ ا يات وا تو شجعة، وأكدت عىل أن ا حتيقات  سـ سـ ن ص ل م ملتعل ل

بار  .عت�

ية  .176 شأن ا تايل  رشوع ا يقات، يك تعرض ا ناك املزيد من ا يث مل يكن  مللكوأعطى الريس اللكمة لألمانة،  ح بئ ل تعل مله ل
تج بþان األقل منوامنالفكرية و ية وا نا بþان ا ية األعامل يف ا تجارية  لات املاراكت ا ل ل من مل  .لت

نظر يف الويقة  ثا رشCDIP/2/8ل  ع املرفق الرابع 

ساك توسو(أشارت األمانة  .177 يدة فرا يا نشسـ رشوع حيظى �ه�م ) ل متعات خاصملإىل أن ا سـهتدف ا يث   ،® ي ح
ي تجني  ية للمزارعني وا يات ا مكسـتفوا ن حملل ينيملمجلع رشوع قربا جدا من وأشارت أيضا إىل. ئيسـدين ر ي أنه وي� يكون ا مل ب

شعيب، إال أنه  توى ا ية الفكرية عىل ا تكري ا يني و تخدمني الهنا لا سـ ب ئ ملسـ مللكمل يذهيتعرضم ياق  تنف أيضا يف   احلاجة إىل  إىلسـ
يا يذ اسرتا توى الوطين أو احمليل، يف  سات، سواء عىل ا يجتعزيز قدرات املؤ سـ تس توسـميتنفمل ية الفكرية وا لت ا وأضافت . مللك

ناك شطة وأعامل هإىل أن  ية أ تجات عىل  يزي ا توسـمي و ن هدف آخر، أال وهو زPدة الوعي �ألثر اëي ميكن أن حيدثه ا من ن مت تل مل
ية سات ا توى املؤ ية ذاهتا أو عىل  متعات ا توى ا ية سواء عىل  متعات ا نا س سـ حملل سـ ملعحملل م ®م ® . 



CDIP/8/9 Prov. 
51 
 

ند إىل مهنج مكون من مخس خطواتوذكرت األمانة أن ا رشوع  ستية اليت وضعت يف إطار ا تملهنج مل اخلطوة األوىل يه . ُ
ثالث بþان ا توسـمي القوية يف ا تجات ذات إماكnت ا ليني وحتديد ا ل ل ن يارها الرائدة اليت مت ةملتع رشوعختا تقاء . مل يف إطار ا نمت ا

تعاون مع خرب تجات يف لك بþ، وسار العمل � لثالثة  يني ودويمن شاريني و لاء ا ن طت تج مت س نني للعمل عىل لك  نني  مي مع
يار ا ند حتديد وا تجات، وقد روعي مجموعة من املعايري  تج من هذه ا يات مالمئة للك  تياره لوضع اسرتا ع ن ن يج خت م ُخ مل ت

ثل جود تجات،  ما تج، وخصائصه الفريدةملن ية ويف هذا الصدد، مشلت املرح= األو. ، إىل غري ذæملنة ومسعة ا لعملىل من ا
بعد  ية الفكرية، وا بعد اخلاص � ثل ا نة  نادا يف ذæ إىل قواعد  تج، ا يمي املعايري احملددة للك  ياس و لممارسة  ل ي س مللكن م ت تق معق م

ية الفكرية  ية  بين اسرتا ية  تج، مبا يف ذæ ا4وافع ا بعد �ج�عي  سويق وا بعد ا نولو� وا للملكا ت يجتك متع ن ل ل تل لللم ®ل
ية  سوقتيجواسرتا تجاهتا يف ا لتوسـمي للرتوجي  ن تريتبوناء عىل هذا،. مللل تلفةخ ا تجات ا 0 مجموعة من ا ثال، . ملن يل ا ملفعىل  بس

ندا بþان األقل منوا-غيف أو ثل ا ل اليت  يار ثالث-مت يةةخت مت ا تجات زرا ع  تجات من . من ند، مت الرتكزي عىل ثالثة  نويف � ميل
ن تارت ب� ا ي� ا يدوية،  ثاحلرف ا خل يدويةب ناعات ا تج واحد من ا ية و تجات الزرا لني من ا لص ن ع من  . مل

 
ية  ثا تجات، اكنت اخلطوة ا يار ا نوأضافت األمانة أنه بعد ا ل ن ملت تجيفخ يات توسـمي حمددة للك  ية يه تصممي اسرتا ن ا يج مملهنج . ت

متع احمليل و®م تج، و يات �إلشارة إىل اخلصائص احملددة للك  للمجتقيض هذه �سرتا ن ميج يا مع األطر ت تجني،  شـوعة ا متن مل
بþان ية يف تM ا لا تعددة وذكرت. لتنظمي شاريني اëين قاموا بزPرات  شاركة من اخلرباء � يذ هذا العمل � م أنه قد مت  تنف سمل ت

تعاون الويق للمجمتعات يات � ية، ومصموا تM �سرتا ث ا ل يج ناء القدرات . معهاتحملل شطة  ثالث من أ نرص ا بتكون ا ن ل لع ي
سات الصغرية ل ية وللمؤ متعات ا متر للقدرات والكفاءات ألحصاب املصلحة، و تدرجيي وا تطوير ا سساعدة عىل ا حملل ل ل للمجلم ملسـ

ية سلطات ا توسطة احلجم، فضال عن ا حمللوا ل تجات . مل تلف مراحل تطوير وسويق ا نوقد حددت تM الكفاءات يف  ت ملخم ُ
تدامةانطالقا ية ا سـ من فكرة إجياد أساسا  ملمن ناء القدرات عىل . ن لألعامل واألشطةللت ندت حلقات معل  بوهذا، فقد ا تس ل

ية  ياجات اليت مت حتديدها خالل  متع حميل عىل حدة، وعىل � ية للك  ياجات املوضو معل� ت ع حت يمي املعايريجمح تقياس و اكن . ق
س رشوع يه تطوير ما  ية ا يذ  ية  يجة ا ناء القدرات، وا يتاج مرح=  مهنج لعمل ن ب ملن نفت لت ياريب"مى ل " ملعوحدات املهنج ا

)modular curriculum (توسـمي يات ا ية يف وضع اسرتا متعات ا لناء قدرات ا يج حملل تب تعلق . ®ل  يوأضافت األمانة ف
ية األعامل، أن ذæ اكن خطوة هامة جدا، مبعىن أنه مبجرد وضع  ية، أي تطوير اسرتا يذ هذه ا يج�خلطوة الرابعة يف  تملهنج تنف

ي يح تيجاسرتا ية شلك  تج ما، جيب أن تدمج �سرتا ية محلاية  ية الفكرية بطريقة وا تخدام أداة ا توسـمي ال حصة ا ب يج ن سـ تل ُ م ف مللك
ها لألشطة واألعامل ية شام= يمت و نيف اسرتا ضعيج ية مباكن، يف تM املرح= عىل وجه اخلصوص، . ت مهوهذا، اكن من األ ل
توى احمل يني عىل ا رشاكء �سرتا سـحتديد ا مليج ت توسـمي ل ية ا يذ اسرتا بة  تع بقدرات متكهنا من موا ليل والوطين واليت  يج ك تمت تنف ت

سويق الفعيل متع احمليل يف مرح= ا توتطوير األشطة واألعامل  لن هذه األنواع من وتعرضت. للمج ثال  يل ا ل األمانة عىل  ملب س
تحالفات،  تجارية أو ا رشااكت ا لا ل يث مت إعداد خط اكحلل ند،  حا� حمددة من � تجات عن طريق رشاكة يل ملنمل جديد من ا

متد عىل  يدوية اليت  تجني للحرف ا ية من ا ندسة املعامرية، ومجموعة  تصممي وا تعمثرة بني جامعة �نكوك، ومدرسة  لم ن حمل ه مللل ل
تاج هذا شاء خط اإل ساعدة يف إ ية  يث وفرت اجلامعة املوارد وا4راية ا نتجات اخلوص،  ن للم ن لفن ثال آخر من ب�،. حم  وهو مو

هم، ومن  شا نطقة اليت ميارسون فهيا  ية للنب خاصة � تجني إلعداد عالمة جام طالعمل اëي تضطلع به مجموعة حمددة من ا ن مل ع ملن
ية، ووضع  بادرة أوسع نطاقا ل²هاب إىل أبعد من العالمة امجلا يل  سعي يف  عمث ا س مل شأ أو بياnتب نطقة ملن ا شري إىل ا ملما  ي

ية  يق األوسع نطاقا فاجلغرا سعي حنو  تج، فضال عن ا حتقعىل ا ل وحتدثت األمانة عن . )coffee route" (مسار النب"ملن
رشوع يات لرصد أثر ا س= من اآل ية، ويه وضع  ملاخلطوة األخرية يف ا ل سل رشوع إال . ملهنج ياس أثر هذا ا رس  ملي� لن  ي قف يت ب

يات للرصد يف  تضمن آ هم أن  نوات قادمة، إال أنه من ا لبعد عدة  ي يذملسـ بكرة من ا نفمرح=  متت األمانة لكمهتا �لقول . لتم ختوا
يع اخلطوات برمهتا  تويق  ية  ية، ويف هذا الصدد، مت اختاذ خطوات  يع احلاالت ا4را تويق  بذل  ناك Lود  مجبأن  ث ل معل سـ مج ث ل ت ه

بþان ثالثةليف ا  .ل ا

نصب بوضوح عىل حامي .178 رشوع  شريا إىل أن تركزي ا سلفادور،  يوعقب وفد ا م ملل ّ تالة َ تجارية وا لعالمات ا سـمي، ول
يضاح  ثالثة، مؤكدا عىل  اجدرإ عنستوطلب ا بþان ا يذها يف ا شاريع اجلاري  تحديد يف ا ية عىل وجه ا ياnت اجلغرا لا ل مل ل نفب تف ل
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متة  Ôيقة أن بالده  ية حق تاجئ ا تعرف عىل ا ل� لعمل ن تجربةلل رس أيضا . لهذه ا يع نطاق هذا عن وجودسـتفوا تو سـ أي خطط  ل
رشوع بنيملا بþان الرائدة، من الرا شمل بþاn أخرى خارج مجموعة ا غ  ل يهلي نه يف هذه احلا� إوأضاف قائال . ف يف �شرتاك 

ية من ا J =باره مرح رشوعا رائدا، ولكن ميكن ا مللن يكون  نم تعت تعلقة مبؤرشات ا لرشوع، ويه ا ية، ومل ياnت اجلغرا فسـمي وا لب
تعلق   يةياع�دا عىل الرد املقدم ف ياnت اجلغرا فنظم ا ب تعرض إىل . لب ته � تمت الوفد  لوا لكم ، واëي ورد ذكره )مسار النب(خ

ناء العرض، وطلب من األمانة إذا اكن من املمكن  تعلق هبذا احلصول عىلثأ  ي مزيد من املعلومات يف هذه املرح= ف
رشوع مم يذ  بة بالده يف  يث أعرب عن ر تحديد،  رشوع عىل وجه ا ما ت نفمل غح  . اثل يف قطاع النب هبال

رشوع  وأعرب وفد  .179 تخذه هذا ا يذ اëي  سار ا رشوع، عن سعادته  هذا ا تارة  بþان ا ند، كواحدة من ا مل� ت يمل مب 0 ل نفيل لل
ية يف إطار العمل احلايل لربnمج . حىت اآلن ية  رشوع من  يه ا ته حريصة جدا عىل ما هيدف إ متعوأضاف إن حكو من جمل ت مل م

تج و" ند" احدمنقرية واحدة،  ياس عىل وأكد الوفد . يليف � يمي و تقرير املرحيل من �نهتاء من دراسات  قما ورد يف ا تق ل
رشوع ثالث احملددة يف إطار ا يدوية ا تجات احلرف ا ملاملعايري  ل ل تجات وتصممي . ملن للمنكام مت حتديد مواطن القوة والضعف 

ب=خارطة يذ اخلطوات ا ية  بد ملق طريق  نف لتم مترب وأبلغ الوفد . ئ ناء القدرات يف  يذ حلقيت معل  سبعن  لب ، لزتويد 2011تنف
ية الف شأن ا مللكأحصاب املصلحة �ملعارف الالزمة  تطرد. كرية والعالمات املمزيةب بو ، يف هذا الصدد، قائال إن سـوا يالو

يةساعدت  متعات ا حمللا شاركهتا يف ® يل ام من خالل  تعلقة  شالك ا سجحلقات العمل يف حتديد ا مل ية، فضال بتمل فياnت اجلغرا لب
ية  ية  تصديق كأدوات إضا تخدام عالمات ا يلعن إماكية ا ل سـ تمكن ثة . للتوسـميف ثا ية وا ثا يل حلقة العمل ا تلزم األمر تأ لا ل ن ل جسـ

ن بالد، و يضان يف ا بب ظروف ا تجارية  يات األعامل ا تصممي واسرتا تعلقة � سائل ا شأن ا لكناء القدرات  لف لس ل يج ل مل مل ب بب ت  هل
يعهتا قربا، يك ميكن عقد حلقات العمل هذه يف الربع األول من عامأعرب عن أم تعادة األوضاع إىل  يA يف ا ب . 2012 طسـ

ياnت  ية ا ية، لزPدة الوعي بأ متعات ا ثب مع ا ية العمل عن  بة، عىل أ نادا إىل اخلربة ا بوأكد الوفد أيضا، ا مه حملل ك مه سـ لس ®ت ملك ت
تجارية كأدوات  ية والعالمات ا لاجلغرا تف يهنم 4ور . وسـميلا تج و مية ا س=  هم أحصاب املصلحة يف  مثوأشار إىل رضورة  ن تسل مل ق تف

تجات ويف حتد تفريق بني ا ية يف ا ية أو العالمات امجلا ياnت اجلغرا نا ل ع ملب تج معنيفل تإوأضاف قائال . منيد جودة  سـمي ال ولن ا
تجار شاورات خاصة �لعالمة ا ناك  لميكن أن يكون فعاال دون أن يكون  م ية الفكرية أن تكون ية، وإذا اكن املقصود ه مللك�

تج وأداة ت باب اليت أدت إىل أن حيمل ا ية األ هم أ تج  مية  س= ا يع أحصاب املصلحة يف  تعني عىل  نسـمي، إذا  سـ مه ن سل مج ملي تفللم لق
ية أو عالمات تصديق فياnت جغرا تج ما. ب سعر املرتفع  سـهتM، ا هم هذا األمر يربر، يف نظر ا نإن  ل ململ وأعلن عن الزتام . تف

تفادة مع ا4ول  بادل ا4روس ا تعداد  نوات، وأهنا عىل ا ثالث  رشوع طوال فرتة ا ناحج  يذ ا سـبالده بضامن ا ت سـ سـ ل ملل ل للم نفت ل
رشوع لن يؤدي فقط إىل خلق عالمات جتارية قوية . األعضاء األخرى ته �إلعراب عن أمA يف أن ا تمت الوفد  ملوا لكم خ

تار ثالث ا 0تجات ا ل ند للمن تدامة يف � ية ا ية ا تجات، مما يعزز ا منوذج لغريها من ا يعمل أيضا  يلة، ولكن  سـ متع من ن ملسـ ®مل لت ك
 .وبالد أخرى

رشوع، كام أعرب عن أمA و  .180 . تطبيقه يف بþان أخرى خارج ا®موعة الرائدةيف ملأعرب وفد �راغواي عن اه�مه �
باد ناك  توفرة 4يه بأن  موأفصح عن املعلومات ا ه نة قد ذكرت مل ية، وأن ا رشوع خارج بþان ا®موعة األ يق ا للجرة  صل ملب لتط

رشوع تفادة من هذا ا ناك بþان أخرى قد تكون قادرة عىل � ملأن  سـ تقد . ه يث  رشوع  ته ا4ؤوبة  تا يعوأشار إىل  حبع للمم
تاجئ  بة إىل األمانة، وقد تلقى  يقه يف �راغواي، وإنه قد نقل تM الر ميف إماكية  ن غ ب وقد مت �لفعل . شجعة يف هذا الصددتطن

تقدمة جدا نوع من . محتديد مجموعة من األعامل اليت ميكن �ضطالع هبا، وأن األمر يف مرح=  هذا ا متل أن يكون  لومن ا ل حمل
نني يف �راغواي ية الفكرية للموا ية  تعلق خبلق صورة إجيا  شاريع أثر إجيايب للغاية، والسـ ف طا ب ي ن عن إماكية توساءل. للملكمل

ية جديدة، وأضاف  يلك احلايل أو عىل أساس أحاكم  رشوع سواء عىل أساس ا ميمواص= ا تنظه ل  أن أفضل - ووفقا لرأيه-مل
رشوع عىل  مترار ا ملأسلوب هو ا ية"سـ تخدام"لتمنجدول أعامل ا تاح منسـ، وا رشيةمل ا تعلقة لب املوارد ا ياجات ملا ية � ت  حتغط ل

ت يث  يد،  يحعىل املدى ا سـبع بلور أهدافه بصورة اكم=حل بل أن  نوات عىل األقل  رشوع إىل ثالث  تاج ا تق سـ  .مل

رشوع   .181 ية، وإن ا تجات زرا ثالثة  ياره  رشوع وأخرب � شاركة يف ا ندا عن تقديره لفرصة ا ملوأعرب وفد أو م خ عمل ن ل ت مل غ
ندا يف مارس عام  تفاد2011غاëي انطلق يف أو بو، فقد ا سـ قد حقق تقدما Ôام بفضل دمع الو شاركون �لفعل من حلقات ي مل ا
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يادات أيضا،  ية ومن ا متعات ا رشوع يف احلصول عىل دمع ا متر ا لقمعل تكوين الكفاءات إضافة إىل اإلرشاد العميل، وا حملل ® ملسـ
رشوع يف أوائل عام  هذا ا ية  يحصدوا الvر اإلضا تظرون بفارغ الصرب  ملواكن أحصاب املصلحة  ل ف لن توقعون 2012ي يث اكنوا  ي  ح

تفادة من هذا طف متة عىل ا4روس ا ية، وأكد الوفد عىل الزتامه بإطالع األطراف ا نا تاج القطن ويف قدرته ا سـرة يف إ سـ ت ملن ف ملهل
نعقد يف أروى ب= اليت  تطلع إىل حلقات تكوين الكفاءات ا رشوع، وقال إنه  تا سملق ي  .مل

ي .182 نفع فعيل عىل  يد جدا ألنه يعود  رشوع  بودP أن ا مجعورأي وفد  ب مفمك مية مل يف  يني إذ  تحني ا قات املزارعني وا يض حملل ملن
يحد من الفقر أيضا تجاهتم ويزيد من عائدات صادراهتم  فإىل  يني . من تجني زرا نة عىل  عويف هذا الصدد أطلع الوفد ا ن مللج

يان جغرايف ببيني  سكرمحم نوعان من الفلفل وا ل وهام  يات ا. مص بت جناحه إذ حصلت  تج األول قد أ مجعوقال إن ا ثن ملزارعني مل
ية ية األسواق ا4وية وا يا  تجات مل يكن اك نه عىل أن مك ا حمللعىل ضعف  ل تغط ن لمث ويف هذا الصدد أبدى الوفد اه�مه مبعرفة . فمل

ية متعات ا ية ا ته �لهنوض  رشوعات وأعرب عن اه�م حكو يد من تM ا بودي أن  حملليف ميكن للمواطن ا من لمك ®ك بت م ملتف  .يسـ

ها إطار معل ورصح وفد ب� أنه مت .183 رشوع، وب�  هذا ا ثالثة الرائدة  بþان ا يار بþه كام ذكر سالفا كإحدى ا ل ا ملل لخ ل ت
رشوع،  ية � ية والعالمات املمزية األخرى ويوجد أيضا الزتام قوي من لك األطراف ا ياnت اجلغرا ملقانوين راخس محلاية ا ن ملعب فل

تجات يه األnnس والنب حمدد  يار ثالثة  ُومت ا ن مت ته عالمة جتارية جامعة خ تع �محلاية  ناطق حمددة يف ب� و بصفالصفات من  يمتم
تصديق  ثالث هو عالمة ا تج ا لوا ل رشوع بعد بأهنا اكنت "موال كوn"ملن يمي ا تكامل  هد جتربة ب� �لرمغ من عدم ا مل، و تقت سـش

تخدمهي توسـمي  سويق وا سني أدوات ا ية يف  ها آJر إجيا سـnفعة جدا واكن  ل ت حت ملب ل يدوية يف ل تجني والعاملني �حلرف ا لا من ا َن ِ مل
 nاþشمل ب يث  رشوع ومتديده  مترار ا يب�، وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل دمعه للطلب املقدم من وفد �راغواي � حب مل سـ

نه يد  مأكرث   .لتسـتف

نوية اكن يف األصل قد تقدم �الق .184 تان إىل أن وفد كورP ا بوأشار وفد � جل رشوع عىل أساسه، رتاح اëي جاءكسـ مل ا
يث إ نوية عىل تقدمه �القرتاح، وألن حو بريا من ا4ول األعضاء فإن الوفد ممنت لوفد كورP ا بادرة القت تقديرا  بن ا جل ك مل

ية،  ثالثة الرائدة احلا بþان ا رشوع أشار الوفد إىل إماكية جتاوز مرح= ا تفادة هو أحد أهداف ا شارك يف ا4روس ا لا ل ل ن سـ ملت ملل
ساءل لكن هذ يذ  تقدمة من ا نظمي مؤمتر يف مرح=  نص عىل  رشوع اليت  تضح الحقا، و�إلشارة إىل ويقة ا تا األمر  ت ت ث نفس م تي لمل

بþان األخرى  ية إطالع ا تايالند وب� وكذæ عن إماك مت= اخلاصة  ية ا يا لالوفد عن إماكية احلصول عىل ا4راسات ا ن ب سـ ملكن لق
تعمل بدأ يف ا يع أن  لعلهيا حىت  ت سامه شلك أكرث تسـتط شالك والقضاP وأن  ها � تجارب وتصل إىل مرح= املؤمتر مع  ب من ا ت مل علمل

ية يف إجناحه  .لفعا

تجات  .185 ية  نا تعزيز القدرة ا ية الفكرية  تخدام ا ية ا شددا عىل أ رشوع  نوأعرب وفد مرص عن اه�مه � سـ ت ل سـ مه ملم ف ل مللك مل
ية، ومتىن الوفد مت نا بþان ا ية حمددة يف ا ماسرتا ل ل ية تيج تان حول أ شمل بþان أخرى وأيد اقرتاح وفد � رشوع  مهديد ا سـ كي ّ ل مل

تفادة أمام املؤمتر ا4ويل  .ملسـعرض ا4روس ا

سلفادور  .186 سؤال وفد ا تعلق   ها ا4امعة، وف يقاهتا وعىل موا تلفة عىل  شكر إىل الوفود ا لوتوLت األمانة � ب ي تعل 0 قفل
ية أش ياnت اجلغرا فحول ا نه،  إىل أن هدف ارلب تج  ية األسب للك  يقة األمر هو تطوير �سرتا رشوع يف  يا ن ن بعيج مت حقمل

سوف  تج حمدد  سM األسب محلاية عالمة جتارية أو  شأ يه ا ية ا ية أو  ياnت اجلغرا هر أن ا تايل فإن  فو� ن ن مل ن سم ب مل مل ت فل ظ
ياnت اجلغرا رشيع  ية يف ذæ �جتاه، وأما يف حا� عدم وجود  فسعى �سرتا ب يج للت بحث تت يث  ندا  ثل حا� أو يية  حغ م

يث  تخدام عالمة تصديق أو أداة أخرى، وكذæ يف حا� ب�  ميكن إذا ا يا  ية حامية عالمة قطن أو فا رشوع يف  حا سـيف فيل ن ك مل
يان جغرايف للنب وعالمة  شاء  نظر يف أمر إ بو �لفعل  ية، واكنت الو تخدام عالمة جام ثل ا يارات أخرى  نظر يف  ُمت ا ب ن ت ي ع سـ مل خ

يدوية تصدي سوجات ا لق  يقه يف ب� أو عىل األقل اكن خيضع "موال كوn"للمن سM النب اكن هذا تصورا يمت  تعلق   ب، وف مب تطي
سM النب  تجني، وفكرة  نظر مجموعة من ا ية وهو ما خيضع  ياnت جغرا شاء  ملþراسة ألنه اكن اقرتاحا جديدا إضافة إىل إ ن ل ب ملن ف

ثل  تخدام امس متعين أن أحصاب مصلحة آخرين  تجني يف ا نضمون إىل مجموعة ا نطقة احملددة  ياحة يف تM ا سـقطاع ا ن س مل ملسـ يل
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نطقة، وحول  يا; يف تM ا سM ا تطوير تصور ا ثال يف حا� النب، وهذا  يل ا ثل إقلمي بويت عىل  ملاإلقلمي  سـ مل ل مل س لك ب م
ناء  بþان أخرى أشارت األمانة إىل أنه �لفعل أ رشوع  تإماكية متديد ا ثمل ل بþان األخرى عن ن رشوع عربت العديد من ا ليذ ا مل نف

بة للمؤمتر  ية لآلخرين، وأما � نوي توفري تM ا رشوع وأهنا  ية اليت يقدÔا ا تفادة من ا بهتا يف � سـاه�Ôا ور ملهنج ت ملهنج سـ لنغ مل
شارك يف ا4رو تازة  ثل �لفعل فرصة  رشوع وأنه  نظم قرب هناية ا تأوحضت األمانة أنه  مم مي للس سـمل تفادة، وما ميكن ي ملسـس ا

ثالثة وإمنا  بþان الرائدة ا تأشري يف ا ية ا تاجئ  تان وهو  يه وفد � يس فقط ما أشار إ بل املؤمتر  يه حىت  شارك  لا ل ل معل ن سـ ل كت ل ق ف ل
هذه يه األدوات املمكن إ�حهتا مع عمل أهنا  تأشري،  ية ا يذ  تخدما يف  يان ال²ين ا فشمل أيضا املصفوفة و� نف لب معل سـ ت تي ُ سـ

تفادة أفادت األمانة بأن الفرصة قد حتت تويق ا4روس ا تعلق   يه، وف تخدم  ياق  ناسب لك  يف  سـاج إىل ا ث ب ي سـ سـ ت ملي ت فل لتك
متعات يف  تويق جتارب ا تاج اآلن  يد اإل تويق دراسات احلا� بأسلوب برصي وأنه يوجد إصدار مسعي برصي  تغلت  ®ا ث ل ن ث ل قسـ

ية حلياقاهتا اخلاصة، ونأمل أن بعض الصور ا تكون جاهزة للعرض مع حلول موعد املؤمتر أو سـ سـ ملا حدث عىل أرض الواقع 
نة ية  تا للجمع انعقاد ا4ورة ا ل  .ل

رشوع  .187 تايل حول  تقرير ا تعرض ا تقرير املرحيل وأعطى اللكمة لألمانة  شة حول ا نا تمت الريس ا موا ل ل ل ل ق مل ئ تكوين "خ
ية املالمئة  ية وا تعامل املعلومات ا لعلمالكفاءات يف ا ن ية حمددةلتقسـ تحدPت إمنا ية حمددة حال  نولو ئ®االت  ل ج  ".تك

نظر  رشCDIP/8/ 2ث الويقةيفلا  ع املرفق اخلامس 

نكورو(رصحت األمانة  .188 يه  يد  شـا يفل كسـ يذه، ) ل يقة يف  ناية د تاج إىل  نه  رشوع Ôم  رشوع �لفعل  نفأن ا ق تلك م عمل حي
بþان امخلس رشوع رائد يف ثالثة بþان من ا ته  يذه  لومع  م بصفت بþان نف يار ا ية ا نت  ل وأربعني األقل منوا فقد  ت معل ختضم

يذ  يا، وقد بدأ  بال وزا نغالديش و بþان احملددة يف الهناية يه  توافق حوها، واكنت ا ناء ا ثفة  شاورات  ثالثة  نفا ي ل تمك بم ن ب ل ل ب م لل
رشوع، ويف هذا يه يف ويقة ا نصوص  رشوع وفق اجلدول الزمين احملدد ووفق إطار العمل ا ملا ثمل عل ياق اكن فريق اخلرباء مل لسـ ا

همة  يني وا4ويني، واكن من املكوnت ا ية لك من اخلرباء الو ثالثة ومت  بþان ا ملالوطين قد تأسس يف لك من ا ل ن سم ل طل ت
متعات  يات  نولو تعلق بفائدة ا يدة  بþان ا ياج يف ا رشوع حتديد جمالني من جماالت � للمجاألخرى  ج تك لتف سـ ح تللم ل ملت

بار، واكن فريق اخلرباء الوطين �الشرتاك مع ولألشخاص يف قطاعي ا ية حمل � تلزراعة والصحة مع وضع العوامل ا عي ئب ل
ثالثة، أي أنه حدد جمالني يف لك  بþان ا ياج يف ا تة جماالت من جماالت � يني وا4ويني قد حدد �لفعل  لاخلرباء الو ل ت سـ ل حن ط

يا اخلاص نولو نغالديش هام ا جبþ، واكن ا®االن يف  لتك نات ب شمل الطرق وا ناء يف الريف مبا  تصلب الرتبة للك من ا بة  ي ب للب ل
بþية إىل مواد متأل األرايض وهو من أمه  ثاين اكن حتويل نفاPت ا ياج ا ية، وجمال � شاء املدرجات الزرا لوأيضا إ ل ت ع حن

بال اكن ا®ال األول ه ييئ، وف خيص  يث األثر ا نغالديش من  ياج يف  يجماالت � ب نح ب لت متكني ح يوية  ت= ا لو قوالب ا حل لك
بات  يف ما بعد احلصاد  ثاين هو  ئة، وا®ال ا تد بخ وا ئة ألغراض ا يف وصديق  نقدرة احلصول عىل وقود بديل  ل ل لط ب لنظ جتفلل ف ي

يا اكن ا®ال  توسطة، ويف زا رشاكت الصغرية وا ية بواسطة املزارعني وا ناطق الر تخدم �ألخص يف ا هال واëي  با مل مل مسـ ل يف يل
ية و�ألخص يف قطاع احمل ناطق الر نطاق الصغري يف ا تخدام يف نظم الري ذات ا ياه األمطار لال يفدد األول هو حصاد  ملم ل سـ

ية  تا يفة، واخلطوة ا رشب ا ياه ا يل قدرة احلصول عىل  ية  ياه �لطاقة ا هو تقطري ا ثاين  لالزراعة، وأما ا®ال ا ل نظ ه سـ مل لل لشم مس لتف ل
بة  نا يا ا نولو سـيه حتديد ا مل ج متل قربا، لتك ية �لفعل واملقرر أن  ياج هذه، وقد بدأت هذه ا يتعامل مع جماالت � لعمل ت تكلل ح

بداية  نذ ا ية  يا يذ مت � متت األمانة بقوها إن ا يذ، وا ية ا بþان وبدأ  يا احملددة  نولو يمت توفري ا لوبعدها  ب سـ معل ت ملل نف ل نف ج تك نس ت ت لل ختل
í سري وفقا للجدول احملدد رشوع  يوأن ا  .مل

ناحج، ورأى وأشار  .189 يقه ا ية  متة بدرجة عا رشوع  هورية كورP بصفهتا من �در � نوية إىل أن  لوفد كورP ا ب ل ب بتطجل Ô مل مج
تقرير مل  تقرير املرحيل، األول هو أن ا لالوفد رضورة اإلشارة إىل بعض األخطاء الصغرية لكن الواحضة يف نفس الوقت يف ا ل

تعلقة �جل ية ا مليذكر بعض املعلومات األسا ثاين سـ تدائه ومدته واملوعد املقرر الك�í، وا رشوع وحتديدا موعد ا لدول الزمين  ب للم
رشوع  رشوع يمت وفقا لويقة ا يذ ا شري إىل أن  تقرير املرحيل  ملهو أن ا مل ثت ي تطع الوفد CDIP/6/revنفل سـ ويه ويقة مل  يث

متدة حتمل امس  رشوع ا ملعالوقوف علهيا يف حني أن ويقة ا مل تقرير 5وأشار الوفد إىل الصفحة ، CDIP/5/6/revث ل من ا
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بدو غري  رشوع متعلقياملرحيل اليت ذكرت مكوn حول حق املؤلف واحلقوق ا®اورة وهو ما  تاجئ ا تعلق   رشوع، وف مل � بنمل ي
يا امل نولو نود يه فريق اخلرباء الوطين وتقرير عن واقع ا جاملذكورة يف اجلدول يف ذات الصفحة اليت تذكر ثالثة  لتك المئة وخطة ب

متدة يف  رشوع ا ها، فإن ويقة ا نود مت حذ بدو أن أحد ا تارة وأكد الوفد عىل أنه  يا املالمئة ا نولو يذ ا ملعمعل  مل ل ثت ب ي ف0 ج تك لنف ل
نوان  سابعة اليت حتمل  نة ا عدورة ا ل بة امجلاهري، وطلب الوفد CDIP/5/6/revللج نوان برnمج خما ندا رابعا  ط ذكرت  بع ب

ب يحا ف خيص  ستو ية حول ض تقرير املرحيل، وأخريا طلب الوفد من األمانة توفري معلومات إضا ند من ا فب حذف هذا ا ل لب
رشوع تة اليت حتددت عىل ضوء ا ياج ا ملجماالت � سـح  .لت

يث مجع  .190 يدا للغاية  رشوع  ثالثة الرائدة، واكن ا بþان ا يار بالده مضن ا نغالديش عن سعادته � حوأعرب وفد  مف مل لخ ل ت ب
نول نوية لتكبني ا نان حنو كورP ا ية، وشعر الوفد �ال ية وكذæ املوارد ا يا املوجودة ذات الرباءات وبني املعارف ا بو جل ت حملل محملل ج

تكرر  تايل رأى الوفد أن  ها و� تعامل  ي= وقد مت ا رشوع  تعلقة � يبادرهتا �القرتاح، وقال الوفد إن عوامل اخلطر ا ل ل ئ مل معمل ض مل
رشوع يف بþان أقل منو نه عمل بوجود  املا ية،  تغالل املزيا بة ا تعلق   لكأخرى، ومل ير الوفد أي داع للقلق إال ف ن سـ سـ بني

سري وفقا للجدول الزمين احملدد رشوع  يذ ا ته األمانة أن  رشوع وقد طمأ يذ ا تداء يف  تأخر � باب معقو�  يأ ن ب ل ملسـ ت مل نفت  .نف

ية .191 يد عىل أ تأ نغالديش يف ا بال صوته إىل وفد  مهومض وفد  ك ل ب شكر ين بþان األقل منوا وتوجه � بة  رشوع � ل ا لل لنسـ مل
ية  تحقق حىت اآلن ف خيص  تقدم ا تاجئ وا بال، وأعرب الوفد عن سعادته � رشوع يف  يذ ا بو عىل تعاوهنا يف  معلللو مل ل ن ن لي ي ملنف ت

ياج من خالل فريق اخلرباء الوطين، يذ، وأشار إىل أنه مت رصد جمالني Ôمني من جماالت � حتا نفت  وهيمت هذان ا®االن ل
يق  ية بعد حصادها، وأضاف الوفد أن  تجات الزرا تعامل مع ا يفة واخلرضاء إضافة إىل ا يا الطاقة ا بنولو ع ن ل تطنظ مل ل ج بتك

تخداÔا وكذæ الرفع  يفة وا بدي= ا نفاذ إىل الطاقة ا سني ا سامهة يف  بة يف هذه ا®االت من شأنه ا نا يا ا نولو سـا نظ ل ل حت مل سـ لمل ج لتك
بالمن أوضاع شعب  شة  ني ا ل  .ملعي

تقرير املرحيل  .192 ية يف ا نوية أن األخطاء ا يع الوفود وطمأنت وفد كورP ا شكر إىل  لوتوLت األمانة � بع ب جل مج ملطل
يمت توفري املعلومات املطلوبة ستصحح وأنه   .سـ

نظر يف  رش CDIP/8/ 2ثالويقةلا سادس  عاملرفق ا  ل

شات حول ال .193 نا تكامل ا نة إىل ا قدعا الريس ا مل سـ للج يد ساشا ونش( وأعطى اللكمة لألمانة CDIP/8/2ثويقة ئ -لسـا
تقرير املرحيل حول ) فينسـينت ية"للعرض ا تصادية �ج� ية � ية الفكرية وا شأن ا عرشوع  من قب لتمللك املوجود يف املرفق " م

رش سادس  عا  .ل

ي .194 ثالثة اليت يقوم  رشوعات ا رشوع اëي اكن أحد ا نة بأن ا تنفوأخربت األمانة ا ل بللج مل تصادي مل بري � تب ا قذها  خلمك
تني  تو يناول ا ل صي ية 37 و35ت تو بت ا يث طا ص،  ل ل يمي األثر 35ح يذ دراسات جديدة  بة ا4ول األعضاء  بو وفقا لر تق الو لنف تب غ ي

ية  تو بت ا ية الفكرية يف تM ا4ول، وكذæ طا تخدام نظم ا ثقايف ال تصادي و�ج�عي وا ص� ل ل سـ مللكل بو  37ق بتنفيذ يالو
ية،دراسات حو ية الفكرية وا ية الفكرية ورصد الروابط بني ا لتمنل حامية ا مللك رشوع يضم عدة دراسات مللك مل وقال إن ا

تصادية ية � ية الفكرية وا ية دراسات قطرية تقمي تM العالقة اخلاصة بني ا تة ومثا قيرتاوح عددها بني  منمللك ن يذ .لتسـ بارش  تنف و ي
نه  تصادي و بري � تب ا يا4راسات  تعخل ق بري وطين مك بري دويل و  æنه كذ بت ا4راسات و ية اليت  خاحلكومات الو خ ي طل يعن ط

بري عن  بو األسايس، وقد قامت مجموعة من ا4ول األعضاء بني �ج�ع األخري و�ج�ع احلايل � تعيدعامن فريق الو لي
رشوع فقد بدأ سري ا تعلق   شاهبة، وف ية  تصادية و يذ دراسة ا بهتا يف  ملر بت ي م ن طغ ق  يف موعده احملدد وتوجد بþان حتديدا هام نف

توPت  ثفة عىل  شاورات  تقيص احلقائق و ثات  يذ  تM ا4راسات، وقد مت  يان قدما  ييل  سـالربازيل و م ل بع ب متض مشـ مك تنف
تلفة من احلكومة، وأضافت األمانة أن من شأن أي دراسة سام  خموأ يةق ية طن و تصادية وا ية � ناول موضوع ا مللك  ق منت لتت

ناءه، الفكرية يذ وأ بل ا يعهتا الفريدة وعدد املداوالت املطلوب  ها و بب وسع نطا تصف �لضخامة والصعوبة  ث أن  ب نفت ق ق تس لب ط
ها، وأفادت األمانة أيضا أنه �إلضافة إىل هذين  ية  بþان ا تجابة ا توى ا ئت مفاجأة سارة  لوقالت األمانة إهنا فو نج ل سـ ملعسـ مب
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بþين توجد بþان أخرى أعربت عن اه� يد جويو روفو(Ôا �4راسات، وأعربت األمانة لا لا بري ) لسـ نان ا خلعن ا مت
ند مراحل  تلفة اليت وردت إلهيا  بات ا تجابة  بþان اليت تطوعت �4راسة، واكنت األمانة حتاول � تصادي  ع� 0 للطل سـ لل ق

ييل رشحت األمانة  رشوع يف الربازيل و يذ ا تعلق   يذ، وف شـتلفة من ا ت ي ملخم ب نفت نف سمة إىل ثالث ل يذ  منقأن خطط ا نفت ل
بþان  ياnت غري املعاجلة املوجودة يف تM ا تكوين الكفاءات بداخل ماكتب الرباءات، فقد اكنت ا تعلق  لمراحل، األوىل  ب ب لت
بو عن قرب مع  تعامل اإلحصايئ وهذا الغرض معلت الو بح مالمئة لال بل أن  بري  تاجت إىل Lد  يثرية جدا لكهنا ا سـ تص لك ق ح

بþان، ومل يكن العمل عىل وضع تM ا ية الفكرية يف تM ا تخدام ا ية يه توفري خريطة ال ثا لملاكتب، واكنت املرح= ا سـ ن مللكل
يا توى ا بþان واكن أيضا nدر احلدوث يف بþان أخرى خاصة عىل  بل يف تM ا هذه قد مت من  بخريطة  سـ لل م ق يقة، ك قnت ا4

متكن من بو أن  نت الو تو ي ثة واليت  عرض بعض املعلوممت ثا شأن مع حلول هناية العام القادم، وأما املرح= ا يدة هبذا ا لات ا ل ل ملف
ياnت، وألغراض هذه  يل ا ية الفكرية من خالل  ية حول أثر ا تح بحوث ا رشوع احملدد فاكنت ا بناولت هدف ا حتل يل ل ل لت مللكل مل

تعاون ويق مع احلكومات وغريها من أحصاب املصلحة يف بو  ثاملرح= تعمل الو ب ناء ي يهنم أ يارمه و بþان اëين مت ا ث تM ا ت تعيل خ
ية،  تصادية ا بحوث � هد ا ثني من  يني و� تعاون مع أساتذة جا يذ العمل � بو، ففي الربازيل يمت  يقثات الو ق مع ح بنف لتطت ل مع ل ي بع

تلفة،  ية الفكرية وأيضا بعض األساتذة من اجلامعات ا هد الوطين  تعاون مع ا ييل يمت ا 0ويف  ل للملكشـ وأشارت األمانة إىل ملع
نظر يف دراسات  بل، ويمت ا بدأ يف أوائل العام ا شأن دراسة أخرى يف أوروغواي وأخرى من املقرر أن  بدء يف العمل  لا ت ب ملقل

تحقق توزيع جغرايف عىل نطاق أوسع يث  يأخرى من أقالمي أخرى   .حب

ت .195 بالده وشكر العاملني يف  بة  رشوع � ية ا ييل عىل أ مكوشدد وفد  ل سـ مه لنشـ تصادي، وكام ذكر سالفا مل بري � قب ا خل
ية الفكرية، وعرب الوفد  ناول قضاP ا تصادي  يل ا يذ  رشوع فرصة  ها ا بþان الرائدة اليت وفر  ييل إحدى ا مللكفإن  ت ق نف يل حتل ل تشـ مل

ية الفكرية يف  ياسة ا سني  نظام وإىل  هم أفضل  توصل إىل  بالده � تاجئ ا4راسة  سمح  مللكعن أمA يف أن  سـف حت لل ل ل ن شـييل، ت
تعرض  يذ، وا بدء يف ا هر  نذ عدة أ ياجو  بو قد وصل إىل سا رشوع أفاد الوفد بأن فريقا من الو سـوف خيص سري ا لل ن نفي ش م تت لمل

متع األعامل  ثل  تلفة  ية ا سات الو ثلني عن املؤ تقى أيضا مع  تحديد جدوى ا4راسة وا ياnت املوجودة  جمالفريق ا م 0 ن س مم ل ل طب ل
تب اإلحصاء ووز سؤويل  مكو سم إىل ثالث م رشوع  بو، وا تعاون جبد مع الو ييل  ية، ëا فإن  شؤون اخلار نقارة ا ي ت شـ مل مل ج

ييل، وأعرب الوفد عن أمA يف أن  بة  هم � ية الفكرية وهو األمر ا ية حول أثر نظام ا شـمراحل وشمل دراسة  سـ يل لي ن لحتل مل مللك
يس فقط عىل بالده وإمنا عىل اإلقلمي بأ نفع  تاجئ ا4راسة � لتعود  ل  .مكAن

ية الفكرية  .196 هم أفضل ألثر ا يق  رشوع اëي هدف إىل  شكر إىل األمانة عىل عرض ا مللكوتوجه وفد أوروغواي � ف حتق مل ل
رشوع  يد من ا ييل و سري أوروغواي عىل خطى الربازيل و سوف  يل سابقا  ية، وكام  نا بþان ا ية يف ا ملعىل ا تفسـ ق تم شـ ت ف ل ل لتمن

يذ يف بالده بقدر ما جنح يف غريهابعد فرتة قصرية، وأعرب الوفد عن أمA يف  نجح ا لتنفأن   .ي

يدة جدا  .197 رشوع، وقال إن بالده  شكر إىل األمانة عىل املعلومات اليت قدمهتا حول ا سعوتوجه وفد الربازيل � ملل
بþا بة  يا جدا � رشوع يعد إجيا ترب الوفد أن ا بادرة، وا تاجئ ا تطلع إىل  رشوع وإهنا  شاركة يف ا لل� سـ ب ع مل ن ت لنمل ّ مل ية وأكد مل نا من ا ل

يذه ناء  بو أ ناءة مع الو تعاون بصورة  نفعىل أنه  تي ث ي ب  .س

بþان اليت عربت عن  .198 تعلق بعدد ا رشوع فقد طلب أيضا معلومات  يا عن دمعه  نوب أفر لوي� أعرب وفد  ت للم يق ج ب
شاورات اآلن، فقد عمل الوفد ها ا ية اليت جترى  بþان اإلضا نه وكذæ ا تفادة  ملاه�Ôا �ال ل معسـ ف نه متىن م لك بأمر أوروغواي 

شاورات ها ا بþان األخرى اليت جترى  ملأن يعمل عن ا  .معل

تعاون الظاهرة حىت اآلن  .199 ييل والربازيل عىل تقديرها لروح ا يقات وفود أوروغواي و لوأكدت األمانة يف ردها عىل  شـ تعل
يا قالت األمانة  نوب أفر سؤال وفد  تعلق   مترار هذا ا4مع، وف نت ا يقو ج ب ي بþين املذكورين يف الويقة سـمت ثإنه �إلضافة إىل ا ل

بþان فور أن ترخس  نة هبذه ا تخرب األمانة ا شأن، و لتوجد ثالثة بþان أخرى مبا فهيا أوروغواي قد �درت األمانة هبذا ا للج سـ ل
رشوعات مر رشوعات يه  تطردت األمانة أن هذه ا بري عن �ه�م أكرث جدية، وا بح ا مهذه اخلطط و مل سـ تع كبة جدا ليص
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ناء عام  شغو� جدا أ يجعل األمانة  ثرية والعمل علهيا  تاج إىل موارد  ثو م سـ ك ، ومع ذæ 2012 وجزء معقول من عام 2011حت
بþان اليت أعربت عن اه�Ôا �لفعل،  رشوع عالوة عىل ا يذ هذا ا بادرة بþان أخرى أيضا  تطلع إىل  لفإن األمانة  ملت نفت لم

ي يد األمانة وحدها ستوتعمل األمانة اآلن عىل ا يس  بة يف اختاذ خطوات إىل األمام، فالقرار  ياnت ومدى الر بضاح وضع ا غ لب ل
توفري هذه املعلومات  تضح الوضع سوف تقوم األمانة  شارك مع األمانة، وفور أن  تص به ا4ول األعضاء أيضا � بوإمنا  ي ت لخت

نة  .للجأمام ا

شكر إىل األمانة عىل املعلومات  .200 لوتوجه الريس � تايل حول ئ تقرير املرحيل ا نة إىل نظر ا ية ودعا ا لاإلضا ل للج مرشوع "ف
يا نولو ية الفكرية ونقل ا جشأن ا تك لمللك شرتكة وناء احللول: ب تحدPت ا با مل رشالوارد، "ل سابع  ع يف املرفق ا  .ل

نظر يف  رش  CDIP/8/ 2ثالويقةلا سابع  عاملرفق ا  ل

يد عيل اجلزائري(أخربت األمانة  .201 نة أن ا) لسـا لا رشوع الوارد يف الويقة للج ناول املرح= األوىل من ا ثتقرير املرحيل  ملت
CDIP/6/4 Revرشوع يات  مل، وا تو صقامئ عىل أساس ا تعلق مبجموعة من األشطة اليت 28 و26 و25 و19ل ن اليت  ت

ية نقل ا ية الفكرية اليت من شأهنا أن تعزز  تعلقة � ياسات ا نة وا بادرات ا معلبحث يف ا مل سـ مل مللكس ملمك يا ورش لت ننولو جل تك
نت املرح= األوىل إعداد ورقة  ية واألقل منوا، و نا بþان ا نفع عىل ا ية وخاصة مبا يعود � نفاذ إلهيا ألجل ا سري ا تضمو ل ل ل من ل مي لت ت

ية تا ييل للمكوnت ا نة الع�دها، ومشلت الورقة وصف  رشوع اليت يه بني يدي ا لا ل تفص للج تمقدمة رسد املعلومات : مل
تو ية و حتاألسا تعراض سـ ثاين من الورقة هو ا رشوع، واجلزء ا ية  يا وكذæ األهداف الهنا نولو سـي عىل تعريف نقل ا ل للمئ جل تك

نظامت أخرى يف جمال  بو أو اليت نفذهتا  يات وا4راسات املوجودة حول املوضوع سواء تM اليت متت بداخل الو مواف لألد ي ب ٍ
يا إضافة إىل وصف لþنق نولو جل ا تاجئ راسات املطلوبة والتك تعلق  بن4راسات اإلفرادية، وأما املكون األخري من الورقة  في

يا سابقا بأن هذا  نولو نة فقد مت تعريف نقل ا تلفة وجدوí الزمين، وكام قد تذكر ا يق ملراحA ا رشوع مع وصف د جا تك لق للجمل 0
هارات واملع رس تدفق ا يات اليت متكن و س= ا سع إىل  شري شلك  ملاملصطلح  ّ ي تم ّ لعمل سل ت ب ية ي لعملرفة واألفاكر وا4راية ا

ية ا4وية  نظامت احلكو ية وا نظامت الو بحوث وا ثل اجلامعات ومعاهد ا تلفني  يا بني أحصاب املصلحة ا نولو لوا مل ن مل ل م0 م ج طتك ل
بþان، وقد ا يا ا4ويل بني ا نولو ية ا4وية وياnت القطاع اخلاص واألفراد إضافة إىل نقل ا نظامت غري احلكو عوا ل ك ل جمل تك ُترب لم

يع  شمل نقل املعرفة احملددة  ياn أيضا أنه  ترب أ يا اجلديدة وا نولو يعاب ا شمل ا يا  نولو نثريا أن نقل ا ي ع س ي لتصك ح ج تك ت ج ُتك ل ل
ية وا4وية يف األسواق  ية ا نا توى ا سن  ية وتقدمي اخلدمات اليت من شأهنا أن  يقات ا تجات و لا حملل سـ ت سـ حت ل لعمل ب فن ل م تط للمل

ترب موضوع نق تصادية، و يع� نولوق جل ا شة يف جمال يلتك نا ية موضوعا معقدا للغاية واكن أحد أكرث املوضوعات  نا بþان ا قا  ل ملل م
تخدام  يات إىل ا نذ ا ية  نا بþان ا ية، وقد سعت ا ثالثني عاما أو أكرث املا تصادية ا4وية خالل ا سـالعالقات � ي ل ل ض ل نل م م لسـبعق

تعلمي وامحلاية الو ية مبا فهيا ا ياسات الو للك من ا ن طسـ شجع ل ية و�تفاقات ا4وية  ية الفكرية واحلوافز الرض تية حلقوق ا ل ي لن ب مللك ط
سلوك اليت هدفت يف عام  ث= عىل ذæ مدونة قواعد ا يا، ومن األ نولو نقل ا4ويل  لا مل ج يا 1985للتك نولو نظمي نقل ا ج إىل  لتك ت

شلكة رصد مدى �ل تحدة، لكن الصعوبة يف ذæ األمر اكنت  محتت رعاية األمم ا لزتام �لقوانني ا4وية، ومن العدل أن مل
ي� توجد  ية،  ياسات الو يب ا يا ا4ويل اكنت من  نولو يجة اكنت أن الوساطة األكرب يف نقل ا بنقول أن ا ن سـ فن طل ل نصل ج تك ت

شأن ما جيب  يات  ية الفكرية ظلت �تفا تجارة ونظم حمك حقوق ا ياسات ا تعلق �إلعاnت و ب�لفعل قواعد دوية  ل سـ ت قل مللك
شلك اإلجراءات عىل يا ا4ويل قامئة �ملقام األول عىل أساس تطوعي، مث بدأت  نولو يع نقل ا  Aت احلكومات فع تشج جل تك لت

ية تجارة العا نظمة ا ية  نت اتفا يات،  تصف ا ملا4وية يف  ل تضم ي ن مل ق فن تجارة حول لتسعم تص= � ية الفكرية ا ل جوانب حقوق ا مل مللك
متدت يف )يتربس( ية يف عام  بعض األح1995ع اليت ا تجارة العا نظمة ا ست  يا ا4ويل، وأ نولو نقل ا تعلقة  ملاكم ا ل س ب ممل ج لتك

ية، ويف هذا 2001 نا بþان ا يا إىل ا نولو بل زPدة تدفق ا بحث  يا حىت  نولو تجارة ونقل ا تين � م فريقا عامال  ج تك ج لتك ل سـ ي ل ليع ل ل
رشوع هو انهتاج أسلو هدف الهنايئ من الهنج املقرتح يف ا ياق فإن ا ملا ل رشاكء اجلدد لسـ متدة وا نظامت ا شمل ا لب تدرجيي  ملع مل ي

تفامه  ية الفكرية وتعزيز ا شأن ا يس تعاون دويل  تأ بل اجلديدة  يا وحبث ا نولو شاركني يف لك جوانب نقل ا لا ب ل سـ مللكمل س ج لتك ل
تاجئ يمت إدماج  يا، و نولو يع نقل ا ياسات  نة أو ا ية الفكرية ا بادرات ا توافق حول  نوا شج سـ سل ج تك ملمك مللك لم ت رشوع يف لل مل ا

بو  شطة الو يأ يةن رشوع من مخس مراحل ملعنا تكون ا ية العامة، و ياهتا  نة يف ذæ وتعطي تو نظر ا مل بعد أن  ّ سي للجمع ص للج ت
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تضمن  يا، واملرح= األوىل  نولو تعزيز نقل ا نة  يات واإلجراءات ا تو ية مع هدف اع�د قامئة من �قرتاحات وا تتا ل ص ل ل جت تك لملمك م
سة اج�عات مخنظمي  تحدد معايري عضويهتا ومواصفاهتا بواسطة ا4ول ت يا واليت  نولو ناول نقل ا ية  شاورية إ ت  ج تك ست ت مي لت قل

توي  بب  ناطق ا®موعة �ء، وهذا ا ية و يا ورشق أورو� وأمرياك الال يا وآ سة يه أفر حياألعضاء، واألقالمي ا ي سـ سمخل ل م ن ليق ت
ثاين للويقة  ثامللحقان األول وا ية واخلرباء  عىل املواصفاCDIP/8/7ل شاورية اإل تعلقة �الج�عات ا ميت ومعايري العضوية ا ت قلمل ل

تلفة إضافة إىل  يذ ا4راسات ا 0امللكفني  نفت ية،ب شاورية اإل تM �ج�عات ا منوذ� املؤقت  ميالربnمج ا ت قلل ل  وقد عقدت ل
ية يف  سقي ا®موعات اإل مياألمانة اج�عات مع  قلن مترب و28م توبر 6سب  شة مواصفات ومعايري العضوية للخرباء 2011ك أ نا ق  مل

 Mبني، ويف هناية ت يا وحتديدا يف ا نعقد يف إقلمي آ شاوري األول واëي اكن من املقرر أوال أن  ميي ا لفليف �ج�ع اإل سـ ي لت قل
نة نة  ثا للج�ج�عات تقرر �تفاق عىل املواصفات ومعايري العضوية يف ا4ورة ا  . مل

يا حول وضع �ج�عات بوي� توجه وفد � .202 يحا إضا شكر إىل األمانة عىل العرض طلب مهنا تو فتان � ض ل كسـ
 .وا4راسات

تان بقوها بوجود ست دراسات كام جاء يف مرفق الويقة وا4راسات مذكورة يف الصفحة  .203 ثوأجابت األمانة وفد � لسـ ك
ية يف ذا ثة من املرفق األول، ويوجد وصف أيضا لالج�عات اإل ثا ميا ل ية يف قلل سة اج�عات إ نعقد  يث  ميت املرفق  مخ قلس ت ح

 .األعوام القادمة

همه هو نفس األمر، ومتىن الوفد معرفة املزيد حول وضع اإلعداد  .204 شكر إىل األمانة وذكر أن ما  تان � فوتوجه وفد � ل كسـ
 .للك من ا4راسات و�ج�عات اليت أشارت إلهيا األمانة

ميي ورصحت األمانة يف ردها عىل سؤال و .205 نظمي أول اج�ع إ ية األوىل اكنت تقيض  تايل أن ا تان ا قلفد � بت ن ل لسـ ك
يني يف يويم  سقني اإل تاجئ �ج�عات مع ا بني، لكن أفضت  يا مع حلول هناية العام يف ا نولو ميشاوري حول نقل ا ن ن لفل قلت مل جل تك

مترب و28 توبر 6سب  يل �ج�ع وحتديد مواصفاته ومعايري عضو2011ك أ نظمي ج إىل تأ ية أوال مث  نة احلا ناء دورة ا تته أ ل للج ث ي
 .�2012ج�ع يف 

تمت املوافقة علهيا  .206 هم من إجابة األمانة أن املواصفات  ثة قال إنه  ثا تان عىل أخذ اللكمة للمرة ا تذر وفد � س وي� ا ف لب ل سـ كع
ية نة يف دورهتا احلا لبواسطة ا  .للج

شاور ا0 .207 ية ا يحا حول  يا تو توطلب وفد بو معل لض ية، وأراد الوفد معرفة إن اكنت يفل توPت اإل ها عىل ا ميطط  قلسـ مل ل
شارك أم الوزارات  ية اليت  ية الفكرية الو ية قد حتددت �لفعل وهل يه ماكتب ا شاورات اإل يد ا تأماكن وموا ن مي مل سع ط مللك قل

ثل هذه �ج�عات؟ هل حتددت هذه األمور أم أهنا ت متع املدين يف  شارك ا ماألخرى وهل  ® دخل مضن إطار املواصفات سي
يا أيضا معرف تان أراد وفد بو سؤال اëي أJره وفد � تحدد الحقا؟ و�إلشارة إىل ا ليفاليت  سـ ل يه ة املوعد اëكسـ ناقش  في  ست

نة املواصفات  .للجا

بوع، ودعا  .208 ناقش هذا األمر يف وقت الحق من األ نة  يا إن املفرتض أن ا سـوقال الريس ردا عىل وفد بو س تللج يف لئ
تايل حول الر تقرير املرحيل ا نظر يف ا نة إىل ا ليس ا ل ل للج توحة وال�ذج القامئة عىل "ئ تعاوية ا رشوعات ا شأن ا ملفرشوع  ن ل ملب م

ية الفكرية رش من الويقة " مللكا ثامن  تضمن يف املرفق ا ثا ل  .ثالويقة وأعطى اللكمة لألمانة لعرض CDIP/8/2عمل

رش من الويقة  ثامن  نظر يف املرفق ا ثا ل   CDIP/2/8عل

يد عيل اجلزائري(وأفادت األمانة  .209 رشوع األول من ا4راسة ) لسـا نة �النهتاء من إعداد ا ملا ية حول الفرزيةللج تح يل ا لل
شة ا4راسة مع  نا بارحة بفرصة  نة � ية الفكرية، وقد حظت ا توحة وال�ذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا قا ل للج ن مل مللك ملف مل

ثالثة يني ا لاألساتذة اجلا شأن مع يقات ا4ول األعضاء واقرتاحاهتا  رشوع يه إدماج  ية  تا ب اëين أعدوها، واخلطوة ا تعل ل للمل
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ية من ا4راسة  سخة الهنا ها يف ا ناير وتد هر  يقات حبلول هناية  تلقى األمانة ا سوف  ئا4راسة، وكام مت �تفاق سابقا  ن ي تعل ت لف جم ش ل
يأيت ذæ بعد انعقاد اج�ع االفرزية ية، و تح سـ ا يل هر من إهناء ا4راسة وهو املوعد اëي لل ش4ول األعضاء بعد ثالثة أ

نة القادمة، أي تقربا يف أبريل  ييكون قربا من دورة ا للج ي  .2012سـ

يد  .210 ناولت ا4راسة وشكر األمانة عىل العرض ا سابق اليت  يوم ا ية � ية الفر يا أنه شارك يف الفعا ملفوأفاد وفد بو تيف ل ل ع ل ل
ته وعىل ا4 توحة، ويف مجدا اëي قد تعاوية ا رشوعات ا تعلق �  يه ف شك  ملفراسة ذاهتا، وأعرب الوفد عن أمر واحد  نف ل ي ملي

تصور توجد فكر�ن، إحداهام يه فكرة  نقطة قال الوفد إنه بداخل ذæ ا هذه ا يح  تو لإطار ا ل ض واألخرى يه صفة " نتعاوية"لل
يل اëي"مفتوحة" تح تالط قد شاب ا ل، ورأى الوفد أن بعض � ل شرتك أو خ هوم  شة أنه ال يوجد  نا هرت ا م تقدم وأ ق مفمل ظ

يه للكميت  علتفق  تاكر اجلديدة "نتعاوية"و" مفتوحة"م ها ألشاكل � يث  يدة جدا من  ب، وقد رأى الوفد أن ا4راسة  يل ح حتلج
شارا وأ تاكر شلك أكرث ا توجه اجلديد حنو � هذا ا يد جدا  رشاكت ومت توفري وصف  تخدÔا ا تاليت  ب ب ل نسـ لل ج كرث تعاوn يف ت

تعاوين  توزيع ا تالط يف هنج ا تاز لكن يف ذات الوقت يوجد ا با واحدا مت رشحه شلك  ية، واكن هذا جا ية الفر لالفعا ل مم ب ن ع خل
توح"وفكرة  همه الوفد فإن مصطلح "ملفا سب ما  ف، و يث إ" مفتوح"حب تاكر من  تاجئ � حشري إىل  ب ن تاجئ ي نفاذ إىل تM ا نن ا لل

يع، واملق للجمتاح  رشوعات يس توحة وكذæ ميكن وجود  ست  رشوعات تعاوية لكهنا  مصود أنه من املمكن وجود  ل مفم ي ن
تاكرات اخلاصة  ية وجدn أن � ية الفر ست تعاوية، ويف ا4راسة اليت قام هبا اخلرباء وكذæ يف الفعا بتوحة لكهنا  ع ل ن لي مف

تو بل اكنت �لفعل تعاوية لكهنا مل تكن  ثل بروكرت وجا مفرشاكت  م نم تاجئ ب نحة بأي حال من األحوال، ويف حني أن 
يقة يه أن األمر ال  ية �لرباءات فا تاجئ  توحة، فإن اكنت ا ية �لرباءات فقد عرضت كأهنا أدوات  تاكرات  حلق� محممف ن محم لب

ندما ختضع محلاية الرباءات وا4 تاجئ  نفاذ إىل ا شالك اليت حتول دون ا توح وإمنا يه ذات ا نظام  عتعلق  ن ل مل ب لي خول يف اتفاقات مف
شرتك ملعىن  هم واحض و رشوع أن يوجد  بل  يذ ا يد يف ا يص إىل آخر هذه األمور، ورأى الوفد أنه من ا مالرت فجل ملق نف للمخ لت

بب اه�مه به يه �لفعل صفة "نتعاوية"و" مفتوحة" رشوع و ية من ا يا قال الوفد إن الفائدة األسا بو بة  س، و� مليف سـل ل لنسـ
تاجئ وألن الوفد أرا" مفتوحة" تاكر عىل ضوء  ية معل مناذج � ند معرفة املزيد حول  ب يا " مفتوحة"كيف بو يع،  تاحة  يفو ف لم للجم

ها لكن أيضا  ية  تاكر يف  نفاذ و� يص ا يص ويف تضمن تM الرتا ية من الرتا يات اخلا ثل الرب معلهتمت مبوضوعات  يف خ خ كم ب ل ك ل جم
ثل  يص يف جماالت أخرى  منط من الرتا ثل هذا ا ييق  لب متط خ بحث يف بذور الزراعة، لم توح  يص ا يوي ذي الرت للنكس ا ملفحل خ

بادرات أخرى  توح"لفائدة موتوجد أيضا  يث قدموا احلوافز يف جمال الصحة إلجراء " ملفا يا مع بþان أخرى  حثل جتربة بو يف لم
بل ية الرتكزي يف  يع، وشعر الوفد بأ  nبحوث جما تاجئ ا ية مبا يضمن توافر  بحوث ا مسـتقا مه للجم ل ن ب رشوع عىل جانب لطل مل ا

توح" توح، وعالوة عىل ذæ شعر " ملفا بحوث شلك  تاجئ ا تاح  بع، أي أن  يا � بل بو ية ومن  نا بþان ا بل ا مفمن  يف ق م بق ل ن ت لط ل لل
يكون  نفس القدر،  بار  بادرات احلكومات مل تدخل يف � رشاكت يف حني أن  بادرات ا ثري  ناول  سـالوفد بوجود  ب ت مل ك فت ع م ل

يدا أن يمت  حتأمرا  ها ال تكون مف تا تعاون لكن  بحوث واجلامعات اليت تدخل يف ا بادرات احلكومات أيضا ومراكز ا جئيل  نم ل ل ل
نفاذ ا®اين يص اليت تضمن ا ية معل تM الرتا يل  يقة وأن يمت  لتاحة يف ا خحتل يف حلق تاجئ األحباثكم ، و�إلشارة إىل قرار ن إىل 

شأن ا4راسة  يقات  بسلمي ا تعل يوجد  سأل الوفد إالفرزيةلت يف أم أنه  ثات ا4امئة يف  يمت إرسال دعوات إىل ا سـن اكن  ن جبع ل س
ياهتم، وأشار  تو تقدموا  بون إىل دعوة حىت  تاج ا4ول األعضاء واملرا تلقى �قرتاحات يف حني  صموقع عىل اإلنرتنت  ب ي حت قي

شأن العالقة بني2012الوفد أيضا إىل �ج�ع املقرر انعقاده يف أبريل  يحا  ب وطلب تو  ذæ �ج�ع واج�ع ا4ول ض
نظمي اج�ع واحد  باب اليت جعلت من غري املمكن  ها واأل ية ارباط هذه �ج�عات  تاألعضاء واج�ع اخلرباء و سـ بعضت بيف ك
شات، لكن جيب دعوة  نا يد  يل ال جيب أن يكون األساس الو تح قجيمع ا4ول األعضاء واخلرباء، وشعر الوفد أن ا للم ل حل

شة احلكومات وامل نا توحة حىت تزداد ا تعاوية ا رشوعاهتم ا ناول  سامهة من خالل �قرتاحات والعروض اليت  بني  قرا مل ن ل ت ملفللم ت مق
 .ثراء

بة  .211 رشوع أن  يذ ا يا من  نوب أفر نسـوالحظ وفد  مل نفت يق نفذ % 67,8ج شاط ا تغلت �لفعل وأن ا ته ا ملمن مزيا ن سـ لن ي
ية، وأراد الوفد مع يد املذكور هو ا4راسة احلا لالو بة ح قد أنفقت فقط عىل ا4راسة مع العمل بأن % 67,8نسـرفة إن اكنت 
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بة  ها، ومعىن هذا أن  يذها و تاجئ أخرى جيب  سة  تضمن  رشوع  سـا ن مخ ني مي تسلنف ت تكفي % 32مل هل  ية  ية من املزيا سـيه ا فن ملتبق
يمي األشطة يذها حول  ية أخرى جيب  تعمقة  نية األشطة األخرى؟ وتوجد دراسة  يل ن تقتغط نف تم حتل  .ل

ية  .212 هموا قضاP ا ناس أن  هم  يفا أنه من ا يا  ية اقرتاحات بو يا املعر سة ا4وية لإليكولو مللكوأيد وفد املؤ يف مل يف ف للج مض ل لس
ية  سخ الهنا تعمقا وأن يمت تضمني هذه القضاP يف ا هام  توحة  تعاوية ا رشوعات ا ئالفكرية اليت تدخل يف إدارة وتصممي ا ن ن لل ممل ف ملف

هذا ا®ال  تقارير،  فمن ا نفاذ، ل ساواة وا ية �لوبو شلك واف وهو أمر ذو ص= بقضاP ا تدر ندوات ا شمA ا لثريا ما ال  مل ب ي ي ل ل ت ٍك ب
ية  رشوعات ا تصممي  ناس  يا وأحد أمه مواصفات ما اقرتحه الوفد هو أن تقوم ا منوبعض �قرتاحات اليت اشرتكت فهيا بو ب لتل م يفل

تاحة من خال ها  تجات  بارشة بأسلوب جيعل ا ما نفس ن تاح ململ يث  سة بأسعار عامة  نا تل املوردين أحصاب القدرة عىل ا حب ف مل
ها يف  ناس يقدرون تقديرا اكمال األمور اليت جيب  نفاذ إىل ا4واء، وا توى ا سن  تجات بأسعار غري �هظة و معلا ل ل سـ تح من ي مل

ية يجة الهنا يق هذه ا سعي  ئا ن تل لتحق  .ل

يقاهتا ذات الص= الويقة .213 ثوشكرت األمانة الوفود عىل  يا املوقر قالت األمانة تعل ثل بو يقات  رشوع، وردا عىل  ليف � مممل تعل
يقة أن  تاكر جماين وا توح هو ا تاكر ا تاكر ا®اين ويظن أن � توح و� تاكر ا ثريا ما يمت اخللط بني � حلقإنه �لفعل  ملف بملف ب ب ب ك

ثريا ما يمت اخللط بني مصطلحي تاكر ا®اين، و توح ال يعين � تاكر ا ك� ب توحة املصدر، ملفب يات  توح والرب تاكر ا مف � جمملف ب
تعاوين  تاكر ا تعريف فاال يه، ووفقا  توح وما  تاكر ا نه � يات حول ما  ليح هو وجود خلط عام يف األد ب لل ن ب تضم ب يعفصح ملفي

توح هو ا لا ئهتاعربعكيس للمعرفة التناحض لاتناحض وملف نظمة أو جامعة عن  سام يفصل  شاء ذي  ي  بم ٍ م تعلق هذا غ تدفق ي، و لا
ناول ا4راسة  ية و ية وغري املا ية �جلوانب املا سا تللمعرفة عرب الواLة ا تم ل ل بت الفرزيةمل تلفة اليت  بادرات ا ية تM ا تح تطل ا 0 مل يل لل

بحث  شرتكة وعقود ا رشوعات ا يص وا ثل الرتا يدية  شمل وسائل  نظامت اليت قد  تلفة أو  ياnت  لنقل املعرفة بني  مل تقل ت خم ملك خ م م
تطوير،  سات األسعار لوا نا ثل  متكن بواسطة اإلنرتنت  بادرات اليت  يا من ا J ناول أيضا نوعا فو مل ن مت م تلزميتت  امجلاعي لوا

)crowd sourcing ( تلفة نظامت  بادرات مشلهتا  ناول أيضا  تلفة وأخريا  نصات  ساهامت األشخاص من خالل  خمو ت خم مم م ت م
ثل مجموعات الرباءات ا4فا ية الفكرية  سائل ا محلل  مللك بادرات م ناول أكرث تM ا ـي  ملية ومجموعات الرباءات وهكذا،  ت ف تع ه

شأن ا4راسة  ية  ية الفر تلفة وقد ذكرت الفعا با ع ل ثالث، الفرزية0 بادرات اليت متت يف بعض بþان العامل ا ية بعض ا تح ل ا مل يل لل
نام اليت تقدمت يا ونغالديش وسور بادرات املذكورة اقرتاحات بر�دوس وبو يومشلت ا ب ية، ليفمل نظمة الصحة العا مل إىل  م

ية، وقد مت  شمل أيضا اجلوانب املا نه  ية فقط  شمل اجلوانب غري املا توح كام جاء وصفه اآلن ال  تاكر ا يقة أن � لوا ي ل ي لكب ملف حلق
شاركة  تطالع للرأي  مبيذ ا سـ توح 300تنف تاكر ا تلفة حول رأهيم يف حتديد أكرب خطر هيدد � نظامت  سؤول من  ملف  بم خم م

يوم  ية الفكرية أو رسقهتا، وميكن أن يأيت ذæ املكون من % 67وجاءت إجابة لا تقول أن ذæ اخلطر هو رسب ا مللكمهنم  ت ل
ية الفكرية يف صور نة أو ا4راية ة براءات أو عالمات جتارية أو حمللكا نه ميكن أيضا أن يأيت يف صورة أرسار ا ملهق املؤلف  لك

نا  يوم أ ية وما شابه ذæ، فا حنا بح ل ياة صلعمل ياق تقصري دورة  ناية شديدة، ويف  تفكري يف لك هذه األمور  حتاج إىل ا سـ بع ل
ساهامت اليت قد تكون بواسطة  تفكري يف ا تاج إىل ا نولو� وزPدة معدل منوه  منو ا سوق وزPدة مك ا تجات يف ا ملا ل حن ل لتكن ل مل

تلفة ساهامت ا ية حامية تM ا تلفة و نصات  0اإلنرتنت من أشخاص حول  مل يفخم تلفة كم ساهامت ا ية ضامن حصول تM ا 0 و مل كيف
ية من أي وقت مىض  يا املعلومات أكرث أ نولو بحت إدارة  توح فقد أ تاكر ا ياق � بة، ويف  نا مهعىل امحلاية ا ص ب سـ سـ جمل تك ملف

يا قالت األمانة إن م نوب أفر ثل  ثاين من  سؤال ا تعلق �  ته، وف تعاون ورس رشوعات ا يذ  يق®رد معدل  ج ممنف ل ل ي ع ل م عدل ت
يذ  بح% 67,8لتنفا يذ أ يوم مفعدل ا بة  تص �لعام األول فقط، وأما � هر يويو وهو  ند حلول  صاكن  لل سـ خم ل نفع لتش % 85 نل

بلغ  سة 130 000موهذا خارج  ثالث من املؤ يق ا بة  ية العام األول، و� س فرنك سورسي اليت ختصصت ملزيا ل تعل سـ للن لن ي
ية رصحت األمانة أ يا املعر فا4وية لإليكولو ج بو عىل تطويرها وكام جاء ل ين هذه األدوات �لفعل أدوات Ôمة جدا تعمل الو

تكون هذه  توح و تاكر ا باكت � ية  شأن اإلدارة �سرتا يال إرشادP جديدا  شئ د بو  بقا فإن الو رشح  سـا ب شـ يج ب ل ن ي ملفسـ ل ت تم ل
مترة رسيعة جدا وا تعاوية ا يات ا يف مع ا ملسـاألدوات Ôمة جدا إلجياد طرق  ل نلل ل لعمل  .تك

تلفة حول معىن  .214 سب إجابة األمانة بدا واحضا وجود تعريفات وآراء  يا إنه  خموقال وفد بو حب ومعىن " مفتوح"ليف
توح، ورأى الوفد أن "تعاوين" تاكر ا تعلق مبعىن �  تفق مع األمانة ف ملف، ومع ذæ فإن الوفد ال  ب ي توح"ي نفاذ " ملفا لتعين ا
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تعريف اëي أوردته األما تحزي لا®اين وأن ا نة أن  تطرد الوفد أنه ال جيب  تعاوين، وا تاكر ا بق أكرث عىل � تنة  للج سـ ل ب ينط
تفق عىل تعريف أو عىل  شة ا4ول األعضاء ألن �ج�ع مل  نا شة خاصة  نا يد ا يتعريف اëي أوردته األمانة اآلن وأال  ق ق مل ملل تق

سأ باه الريس إىل تM ا تعريف، ومتىن الوفد لفت ا ملمدلول æë ا ن ئل توحا أمام ا®موعة ت شة  نا مف� وأن يظل اح�ل ا ق مل
تاكر اجلديدة ألن  ية حامية أشاكل � نه األمانة فقط ف خيص  ية ا4وية حىت ال يكون الرتكزي عىل ما حتدثت  باحلكو ع يفل كم

ية وجدول  نة هو جدول أعامل ا شه ا نا ية الفكرية وما  بع يف جمال ا يدي � منهذا موضوع  للج ق ت لط لتتقل ية حياول مللك لتمنأعامل ا
ية الفكرية وهذا هو املطلوب يف �ج�ع احلكويم ا4ويل، ورأى  نظام ا تاكر، أي بدي=  شاف مناذج بدي= لال مللكا ل ب سـتك

ناء �ج�ع احلكويم ا4ويل، وأضاف إن  ناقش شلك واف يف ا4راسة وأهنا جيب أن حتظى �ه�م أ سأ� مل  ثالوفد أن ا ب ت ٍمل
تعريف الصار نوع لا تاج إىل امليض قدما مع قدرة الرتكزي عىل  نة  شة وا نا بعد ذæ من ا يقة أن  تم من شأنه يف ا حت للج ق مل تس يحلق

 .اخلربة

نظر يف  .215 نة إىل ا يقاته وإىل األمانة عىل املعلومات اليت وفرهتا ودعا ا يا عىل  شكر إىل وفد بو لوتوجه الريس � للج تعل يفل لئ
رشت اëي CDIP/8/2ثآخر جزء من الويقة  سعة  يات ا تو عناول ا تل ص  . ل

يد عرفان �لوش(وقالت األمانة  .216 رش وهو اجلزء ) لسـا تاسع  ها للويقة إن املرفق ا عيف تقد ل ث ثمن الويقة " جمي"مي
CDIP/8/2 يب نة أسا ثت ا ندما  رش، وذكر أنه  سعة  يات ا تو يذ ا شأن  تقرير املرحيل  توى عىل ا ل ا للج حب ع ت ص ل ب عل ل نفت ح

يات يف دو تو يذ ا صووسائل  ل بادئ تنف يات يه �ألساس  تو يذ الفوري وهذه ا ية  رش تو سعة  مرهتا األوىل مت رصد  صنف ل ص تت للع
سادسة، وقد تفضلت ا4ول  ناء دورهتا ا نة أ شابه أمام ا ية، وقد مت تقدمي تقرير  يذها إىل موارد ما تاج يف  لال  ث للج م ل تنفحت

نصح ل يه ا تقرير، وأيضا مت تو سني ا ية  يقات حول  لاألعضاء  ل حت جتعل كيف يث إعداد ب نب ازدواج العمل من  شأن  حألمانة  جت ب
نظمة، وأفادت  تقارير، أي مع تقرير أداء الربnمج اخلاص � ية إعداد ا تقارير ويف نفس الوقت جيب بذل Lد حنو تعممي  ملا ل معل ل

تاجئ، قد بو لإلدارة القامئة عىل ا شأن تعزيز إطار الو رشوع  يدة ماية �شرن، مدير ا ناألمانة أن ا ي ب لسـ  ساعدت يف وضع ملل
تقرير، ورشحت األمانة  ليلك ا يدة ماية �شرن(ه يه ) لسـا تخدمت تقرير أداء الربnمج واإلجنازات اليت وردت  فأن األمانة ا سـ

بات إعداد  ثري من  رش، وذكرت األمانة أيضا وجود ا سعة  يات ا تو ها تقرير ا تطلكأحد األسس اليت قام عىل أسا ت ص مل ع لكل س
تقارير وأن ما حاولت مع تقارير حىت لا بات إعداد ا تاجئ هو تعممي لك  رشوع اإلدارة القامئة عىل ا لA كأحد أهداف  تطل من لم

يقة  نا مصدر واحد  للحقبح 4 ي بري(يص تلفة، ومما ) لتعإن جاز ا تقارير ا تخدم هذا املصدر ألغراض إعداد ا 0مث أن  ل يسـ
تلف تخدام املعلومات يف تقارير  بري عىل ا نظمة شلك  خمساعد ا سـ ك ب مل ية، وأضافت سي يط للموارد املؤ سـة هو نظام ا ستخط ل

تقارير ذات اإلطا بات إعداد ا ثري من احلاالت ال تغطي  لاألمانة أنه يف ا متطل تحدي ألك يضا يف هذه احلا� لر الزمين وهذا هو ا
ناول الفرتة من يويو  نظر اآلن  يد ا تقرير  لاخلاصة ألن ا ي ل تل  2010 الربnمج لعام  يف حني أن تقرير أداء2011ل إىل يويو 2010ق

رش  سعة  يات ا تو تعلقة � تخراج املعلومات ا نة فقط، وتجاوز هذه الصعوبة قامت األمانة � ناول إال تM ا عال  تل ص ل مل سـ ل سـ لي ت
تة األوىل من عام 2010من تقرير أداء الربnمج لعام  هر ا لسـ وأضافت إلهيا معلومات األ ، وكذæ جاء الرتكزي عىل 2011ش

 .نن تضمني قامئة �ألشطةاإلجنازات بدال م

با �لويقة  .217 ية مر ثوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا حمن رشوعات CDIP/8/2لت توية عىل تقارير  م ا حمل
يذ جدول أعامل  رشوعات و يذ تM ا هم  نت الويقة ا4ول األعضاء من  ته، وقد  تلفة وأ ية ا نفجدول أعامل ا نف ف تمك مل ت ث شط 0 نمن لت

ية بواسطة جلا بو، وشكر الوفد األمانة �مس مجموعة جدول لتمنا ية يف الو شام= جلدول أعامل ا يعة ا تلفة وأيضا ا ين  من ل ب لتخم لط
همة اليت قدمهتا، وأشار الو ية عىل املعلومات ا ملأعامل ا  إن األمانة علهيا أن تضع تM فد إىل لكامت ا4ول األعضاء وقاللتمن

يذ ا تكامل  بارها يف ا ساهامت حمل ا تنفا سـ ت توت الويقة عىل عمل ب=، وقد ا رشوعات ا ثرشوعات وأيضا يف إعدادها  ح ملق للم مل
بت مجموعة جدول أعامل  بب  رشوعات، وهذا ا يذ هذه ا ية  يمي  هام أكرث وضوحا  ية أعطت  طلنارص أسا معل سـ سع ل نف تق لف مل ت ل

بة  ترصة و تاج ويقة  ية من األمانة إ تضا خم ث ن مقمن ثال –لت يل ا مل يف صورة جدول عىل  يث تعطي ذات  أمام هذ–بس حبه ا4ورة 
تارخي املعدل لالنهتاء  تارخي األويل لالنهتاء وا نوان وا ثل ا ية  نارص أسا لاملعلومات الواردة يف هذه الويقة لكن مع توفري  ل لع سـ ع مث
يغة جدول، وعىل الويقة  رشوع، وميكن توفري هذا يف  تكامل ا بة ا تخدم حىت �رخيه مع  بلغ ا بلغ ا0صص وا ثوا ص سـ سـ سـ مل ململ ن مل
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تخدم حىت اآلن، وقد قدمت األمانة أ بلغ اإلجاميل اëي ا رشوعات وا يذ هذه ا بلغ اإلجاميل ا0صص  بني ا سـيضا أن  مل مل ملت نفت ل
نة من احلصول عىل  ميكن ا تلفة مما  رشوعات ا للجهذه املعلومات �لفعل لكن املقصود هو مجع لك هذه املعلومات من ا سـ0 مل

سري العمل لهم واحض   .ف

ية واليت جاءت مبعلومات كوحتدث وفد � .218 تقارير املر شكر إىل األمانة عىل ا يا موLا ا حلتان �مس مجموعة بþان آ ل ل سـ سـ
يا اقرتاح اجلزائر  نجز �لفعل حىت اآلن، وأيدت مجموعة بþان آ هم وتقدير العمل ا سـÔمة وساعدت ا4ول األعضاء عىل  مل ف

يط جدا يذكر �مس وا توفري جدول  سـاëي طالب األمانة  هو� بب بح من ا يث  ية  بة ا رشوع وا لسمس مدير ا يصمل حب ن ملعشع ل
تخدم حىت �رخيه، مفن  بلغ ا بلغ ا0صص وا تارخي املعدل لالنهتاء وا تارخي األويل لالنهتاء وا تعامل معه وا سـرؤية موضع ا مل مل ل ل ملل

تاج إعداد هذه اجلدول أكرث سعة ووضوحا وال جيب أن  نة رؤية عامة  حيشأن هذا أن يعطي ا ت  من نصف ساعة أو مللج
بو تع هبا أمانة الو يساعة علام مبدى الكفاءة اليت   .تمت

يده القرتاح وفد اجلزائر اëي أيده وفد  .219 ية معر� عن تأ بþان األفر يا �مس مجموعة ا نوب أفر يوحتدث وفد  يقل يق ج
تان  .كسـ�

سق مجم .220 ته  يده لالقرتاح املقدم من وفد اجلزائر  يا عن تأ نوأعرب وفد إندو ي مسـ بصف ية ومن ني لتمنوعة جدول أعامل ا
يا سـسق مجموعة بþان آ  .من

ية املدعوم من وفود أخرى والرايم إىل توفري  .221 لتمنوأيد وفد الربازيل أيضا �قرتاح املقدم من مجموعة جدول أعامل ا
ية برمهتا هم شامل  ساعد الوفود يف احلصول عىل رؤية واحضة و  æللعملجدول جامع، وأضاف أن ذ في  .س

يذ وقال وفد  .222 نة عن  يريات يف أسلوب إبالغ ا بت يف املايض إحداث  يا إنه اكن أحد الوفود اليت  نفبو تيف للجل تغ طل
شلك ملحوظ، وتوجد  نت جودة املعلومات املقدمة  يث  رشوعات وشكر األمانة عىل العمل اëي قامت به،  با س حتح مل

يريات اليت متت، فاكنت توجد يف ا تعلق �  ية أكرث ف تغمعلومات نو ي بحت اآلن أكرث لع صملايض تقارير حا� لألشطة وأ ن
رش جاء  ثة  ثا ية ا تو ثال يف ا يل ا سني دامئا موجود، فعىل  رشوع، لكن ا®ال  يذ ا توى  تعلق   عيال ف مل لت ل ص ل مل س تح مبح ي بتفص للنف

ية ولعل حبلول �ج�ع القادم ميكن تو ية الفكرية هتمت � رش ثقافة  بو تعمل عىل  منذكر أن الو لتي للملك ية ن ففري معلومات إضا
بذو� حىت اآلن هود ا نفذ هبذا الصدد، ومع ذæ فإن الوفد يود اإلشادة � ية إجناز ذæ وما يه األشطة اليت  ملحول  ت جلن  .كيف

يا ف خيص إعداد ويقة من صفحة  .223 تان �مس مجموعة بþان آ ثودمع وفد عامن املالحظات اليت تقدم هبا وفد � سـ كسـ
تعراض  سمح � سواحدة  سـ رشح املقدم وإعداد ت بذو� وعىل ا هوداهتا ا تقرير، وشكر الوفد أيضا األمانة عىل  لهل  مل  .ثالويقةجملل

رش وسأل إن اكن أي من  .224 سعة  يات ا تو يذ ا نة تفحص املرفق املعين  تذكري الوفود بأن ا عوقام الريس  ل تب ص ل ت للج نفب ئ
تظار نة تفضل ا شأن هذا األمر أو إن اكنت ا نالوفود يود احلديث  للج تعراض الصفحة الواحدةب  .سـ ا

شأن، لكن  .225 يع تقدمي اإلرشاد يف هذا ا يث الهنج وأن الريس  يل من  يس 4يه  تان أنه  لورصح وفد � تط تفض سـسـ يك ئ ح ل
ياnت ورأى أن ذæ من شأنه  بع ف خيص اإلشارة إىل تقرير أداء الربnمج وقاعدة ا بري عن تقديره للهنج ا بالوفد أراد ا ت لتع مل ل

يدا بل أيضامفأن يكون   .ملسـتق يف ا

يات، وي� يدمع الوفد موقف  .226 تو تقرير مفصل حول ا ها  يجريP عن تقديره الاكمل لعمل األمانة وتقد بوأعرب وفد  صمي ل ل ن
يه يق  يال للعرض عىل األعضاء ورمبا  شعر أن املطلوب هو تقرير أكرث  ية فإنه  بþان األفر علمجموعة ا تعل تفص ي للل  .يق

بذول يف إعداده ودعاها ئوأعرب الريس عن الرأي العا .227 تقرير مت تقديره، وشكر األمانة عىل العمل ا يد بأن ا ملم اëي  ل يف
يقات  .لتعلإىل الرد عىل ا
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ية ويف ا4ورات  .228 نة الربnمج واملزيا بل يف  رشوعات من  تعلقة � ية ا نوقالت األمانة إنه مت توفري املعلومات املا جل مل قل مل
تدPت أخرى، ووافق نة ويف  سابقة  نا للج توفر مل سـت األمانة عىل حتديث تM املعلومات واإلضافة إلهيا وفقا ملا طلب مهنا و

تايل يوم ا نة يف ا لهذه  ل  .للج

نظر يف  .229 نظر يف الويقة، مث دعا الريس إىل ا تمت ا توفري املعلومات وا تعدادها  لوشكر الريس األمانة عىل ا ث ل ل ئسـ خ ئ
نوان CDIP/8/6 ثالويقة ئات الو"بع  تلف  سامهة  يوصف  خم يةهمل يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  منبو يف  ص يع لتي ، "تنف

بو قد نظرت يف الويقة ية العامة للو ثوذكر الريس أن ا ي مجلع ناء دورهتا األربعني وأهنا WO/DA/40/18 ئ ث حول هذا املوضوع أ
نة الفقرات  تعلقةللجأرسلت إىل ا تايل فقد مت إعداد ملا ئات، و� تلف ا تقرير حول  ل من ذæ ا ي خم  عىل CDIP/8/6 ثالويقةلهل

 .هذا األساس

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/6/8ل

بعي يف صفحة  .230 باه إىل خطأ  يا وبدأ بلفت � نوب أفر مطحتدث وفد  تن يق نوب 1ج يث جاء ذكر أن وفد  ج من املرفق  ح
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®ا نة ا4امئة ا ية يف ا بþان األفر يا ألقى لكمة �مس مجموعة ا نأفر للج ملعل يق تابة يق كورة مع وجود خطأ يف 

ية إنه يف عام  بþان األفر تو� إىل األمانة، وقال الوفد �مس مجموعة ا يح  يقدم ا نة وأضاف أنه  يقامس ا لمك تصح سـ  2010لللج
نة ويه  ية من والية ا ثا يق ا4عامة ا سمح  ية العامة قرارا  متدت ا للجا ن ل ب ي بتطمجلع ياتع يق لآ يمي الرصد وإجراءات لتنسـا  لتقوا

تقارير دوإعدا ية، وطالب القرار  أعامل جبدول اخلاصة لا يا همن بو لت تعلقةيئات الو نهيا ملا يذ ما  سامههتا يف  تضمني وصف  يع  مل تنفب
نوية ية يف تقاريرها ا يات جدول أعامل ا سـمن تو من لص ياتلت ست اليت نفذت قرار مجلع إىل ا بو ا ئات الو ل، وشكر الوفد  ي هي

نة ا4 ية العامة ويه حتديدا ا للجا ية الفكرية مجلع ية � ية ا4وية ا نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة، وا مللكامئة ا نم ل للج ملعن ملع
ية بقانون العالمات  نة ا4امئة ا ية بقانون الرباءات، وا نة ا4امئة ا يدية والفوللكور، وا ية واملعارف ا نواملوارد الورا للج ن للج تقل ملعث ملع ل

ي نا تجارية والرسوم وال�ذج ا عا لص ية �إلنفاذ، والفريق العامل املعين مبعاهدة ل شارية ا نة � ية، وا ياnت اجلغرا نة وا ت للج ملعب سل ف
تعاون  ساهامت ا4ول األعضاء يف الفريق العامل املعين مبعاهدة ا تفت الوفد إىل عدم تضمني  شأن الرباءات، وا تعاون  لا م ل ب ل

بب عدم تضمني  يحا  مقشأن الرباءات يف الويقة وطلب تو لس ض ث شأن ب تعاون  بسات من الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ل تب
بþان CDIP/8/6ثالرباءات يف الويقة  ية أشادت مجموعة ا يات مجموعة جدول أعامل ا تو يذ الفعال  ل، وف خيص ا من ص لتل لتنف

ية ا4وية نة احلكو تقدم امللحوظ يف ا ية � لاألفر للج مل يةيق ية الفكرية واملوارد الورا ية � ث ا مللكن يدية والفوللكورملع  لتقل واملعارف ا
يق امحلاية الفعا� للموارد  تكامل صك دويل ملزم أو صكوك  نة عىل إرساع مفاوضاهتا حنو ا يع ا لتحقوقامت أيضا  سـ للج بتشج

نة ا4امئة تطور يف ا ية أن ا بþان األفر يدية، ورأت مجموعة ا ية ا ثقا بريات ا يدية وا ية واملعارف ا للجالورا ل ل تقل ل تع تقل يقث لف ل ية ل ملعن ا
تخدام نظام الرباءات، وæë فإن  ناجتة عن ا همة ا متىن حصاد الفوائد ا ية  شجعا فإن القارة األفر سـبقانون الرباءات جاء  ل ملم تيق

يدات ونقل  ناءات وا ثل � ية  نا بþان ا ية  ية عن برnمج العمل احلايل اëي مشل قضاP ذات أ يا®موعة را ت ل لل مه لتقض ث م سـم
يا والرباء نولو جا تداخل لتك ية بقانون الرباءات ميكن أن  نة ا4امئة ا شطة ا تات والصحة، وأشارت ا®موعة إىل أن بعض أ ن للج ملعن

يق  ية ا تخدام آ شأن الرباءات، وميكن ا تعاون  ية الفكرية والفريق العامل املعين مبعاهدة ا ية وا نة ا سـمع معل  ل سـ ب ل من لتنجل مللك لت
يهن يق  تو تلفة وا ئات ا بلرصد أعامل ا ف ل 0 ية يف لهي شطة وضع القواعد واملعايري احلا ية بأ بþان األفر بت مجموعة ا لا، وقد ر ن يقل ح

ياسات العامة  يث اكنت تقوم مع غريها بوضع معايري خاصة بقضاP ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة،  نة ا4امئة ا سـا ن لللج حملع
يدات ا ناءات وا ية وشمل حتديدا � نا بþان ا ملاليت هتم ا ي ت ت ل لتقل ث بات ودور سـم بحث، وا تعلمي وا سات ا تتعلقة مبؤ ل ل ملكس

ية الزتام  برصية، ومع ذæ شددت ا®موعة عىل أ مهاحملفوظات، إضافة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة مبا فهيم ذوي اإلعاقة ا ل
ية تو نة � صا ل شطة وضع القواعد و15 للج نص عىل أن تكون أ بادئ اليت  ية وحتديدا تM ا ن من جدول أعامل ا ت مل املعايري لتمن

بو  بارها مصاحل وأولوPت ا4ول أعضاء الو شارية تضع حمل ا ية  بات األعضاء وأن تكون  ها ر يع وحتر يشام=  ت ك ت معل غ عللجم ك
شاط وضع القواعد واملعايري  بدو أن  يث  بدأ  يد عىل هذا ا تأ توجد حاجة  نووLات نظر أحصاب املصلحة اآلخرين،  ي مل ك حلل ف

شاء صك دويل هادف إىل إ ناحلايل ا نة ا4امئة ل بادئ، وال جيب عىل ا برصية قد نيس أمر تM ا للج لألشخاص ذوي اإلعاقة ا مل ل
تفاوض املعروف يف تطوير الصكوك ا4وية يف  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة أن تقدم ثقافة جديدة أو أن تغري منوذج ا لا ل ملعن
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نظمة يف  ية موجودة إلرشاد ا يات جدول أعامل ا بو، وتو ملالو من ص ية مبا يف لتي تعلقة � تلفة ا شأن القضاP ا منيذ واليهتا  مل 0 لتب تنف
رشوط  شأن ا ية إىل وضع معاهدة  شطة وضع القواعد واملعايري الرا لذæ وضع القواعد واملعايري، وكذæ جيب عىل أ ب من

تجارية ية بقانون العالمات ا نة ا4امئة ا ية يف ا نا ية للرسوم وال�ذج ا لا ن للج ع لص ملعشلك ياnت  والرسومل ية وا نا ب وال�ذج ا ع للص
ية  يات جدول أعامل ا تو تحق  ية أن تويل �ه�م ا مناجلغرا ص ل لتسـ مل شاء معاهدة الرسوم 22 و21 و17 و15ف يات إ ن، وإن تدا ع

يل قامئ عىل األد� يدمع املعاهدة  ياب  ست معروفة بعد لكن وضع القواعد واملعايري مييض قدما يف  ية  نا حتلوال�ذج ا غ ي ع للص
يات جدول أعامل وأث ية إدماج تو نة أن تقدم تقريرا حول  ية واألقل منوا، وقد طلب من ا نا بþان ا متل عىل ا صرها ا للج ل يفل كم حمل

نة عىل توفري  ية ا بþان األفر شطة وضع القواعد واملعايري، وشجع مجموعة ا رشوع يف أ بل ا ية يف مرح= اإلعداد  للجا ل ت ن يقمن لق لت
ي تاك يل ا شأن  لاملعلومات  ل حتل تطور اëي ب بت ا®موعة أيضا � ية، ور سب ما أوىص به جدول أعامل ا لف والفوائد  من ححب لت

ية  تو يذ ا ية �إلنفاذ يف  شارية ا نة � صته ا ل ن ت نفللج تحقق ية الفكرية يف 45ملعس ناء �لزتام � سأ�  هم  يث جيب  مللك،  ف بح م
تلفة وال ية ا توPت ا ياق  ية واحرتاÔا يف  نا بþان ا 0ا من سـ سـ ل لتل م ية م نظام ا يجة  ية  نا بþان ا نهيا ا مللكفوائد اليت ميكن أن  ت لم ن ل ل جت

بة امجلاهري وزPدة الوعي  ها يف جمال خما ية �إلنفاذ علهيا أن تزيد من  شارية ا نة � طالفكرية، ورأت ا®موعة أن ا ن ت معلللج ملع س
يص املوا ية الفكرية واحرتاÔا، وæë جيب  ناء �لزتام � ختصيف سعهيا  مللكب رشية وتكوين ل تعزيز املوارد ا ية  لبرد الاك ل ف

ية مع اقرتاحات بعض ا4ول األعضاء أن  بþان األفر ميي، واتفقت مجموعة ا تويني الوطين واإل يقالكفاءات لإلنفاذ عىل ا ل قلسـ مل
ن تام  شة وا نا بدأ أن تمت بعد  يث ا ية جيب من  بو يف جدول أعامل ا ئات الو تلف  سامهة  شة  بنا ت ق مل من ي ي خم م خق م ح لتم ود جدول ه

سامهة ا4ول األعضاء يف وJئق  ية  ملاألعامل األخرى، واقرتحت ا®موعة أن تعد األمانة ويقة  يل تلقي الضوء CDIP/8/6حتلث ل 
تاسعة، مفن شأن هذه الويقة أن  نة ا نظر فهيا يف دورة ا يات املقدمة من ا4ول األعضاء  تو سني أو ا يمي وا ثعىل ا ل للج لل ص ل لتح لتق

نة شة ا نا للجرس  ق م يقدم تي تقرير اëي  سامه يف إعداد ا تلفة وأن  شأن القضاP اليت أJرهتا ا4ول األعضاء يف اللجان ا سـ  ل ت 0 ب
نة حول إجراءات  تفق ا هم أن  يق ومن ا ية ا يذ آ نة إجراءات  شت ا4ورة األخرية  n للجية العامة، وقد ت سـ ل للج ق ملللجمع لتننف ت

ية العامة عام  مجلعيذ قرار ا ية ا2010تنف شأن آ ل  ل يان العام للمجموعة فإهنا رأت أن اقرتاح وفد ب يل سابقا يف ا بيق، وكام  لسـ قن ت
يق،  ية ا يذ آ ية إلجراءات  يغة الهنا ها للوصول  شات عىل أسا نا ند قدم �لفعل إجراءات ميكن أن تقوم ا سـا ل ئ للص ق مل لتنه نف تس ّ ل

بو اليت جيب علهي ئات الو ية اكنت قامئة  تالف الر يوذكر الوفد أن نقطة � ي هسـ ئي ية العامة، خ تقارير للعرض عىل ا مجلعا إعداد ا ل
ية العامة، ورأت  تقارير للعرض عىل ا بو اليت جيب علهيا إعداد ا ئات الو شأن قامئة  نة عىل اختاذ القرار  مجلعوحث ا ل ي ي ب هللج

نة  ية العامة جيب إضافة  تقارير �لفعل للعرض عىل ا ست اليت تعد ا ئات ا جلا®موعة أنه فضال عن ا مجلع ل ل ية لهي نالربnمج واملزيا
ية �ملعايري بو ا نة الو يق و نة ا نو ي جل سـ ملعجل  .لتن

تت  .231 نظر، و يحات الرضورية يف الويقة حمل ا نفذ ا يا  نوب أفر سب ما رصدت  لفورصحت األمانة أنه  ت يق لج ث تصح س لحب َ َ ُ
نة إىل اجلزء  باه ا للجا يث مت توفري تقرير الفريق العامل املعين مبعاهدة19من الصفحة " زاي"تن شأن الرباءات ح  تعاون  ب ا ل

تضمن يف فقرة واحدة من الويقة  ثا  .PCT/8/42/1مل

نظر إىل الصفحة  .232 تت ا نظر و يد ا يا من رضورة تصويب الويقة  نوب أفر لوأيدت األمانة ما حددته  ل لفث ق يق ، اجلزء 19ج
شأن الرباءات الوارد يف فقرة واح" و" تعاون  باليت جاء فهيا تقرير الفريق العامل مبعاهدة ا  .PCT/8/42/1ثدة من الويقة ل

ية لصاحل  .233 ناك حاجة إىل تعزيز هذه اآل نور وقال إن  يق إىل ا ية ا لوأعرب وفد إيران عن رضاه خبروج آ ه ل سـ لتنل
نب ازدواج  تفادة و نظمة وا4ول األعضاء عىل � ساعد ا شلك الالئق  ية � نظمة، ففي حا� معل اآل جتاألعضاء وا سـ مل ت ل ل سمل

تلف ئات 0العمل يف اللجان ا ية العامة للك  تاجئ، وقد صدرت تعلت ا يق صفة الرتكزي واألعامل القامئة عىل ا ية و مجلع هن ل حتق
شموال يف تقاريرها  ية يكون  يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  سامههتا يف  ية بأن تقدم وصفا  بو ا مالو من ص يع مل ن لتي تنف ملع

نوية، ووفقا للويقة  ثا يCDIP/8/6لسـ نة ا من فقد تلقت  ية الفكرية تقارير من لتجل ية حبق املؤلف مللكة وا نة ا4امئة ا نا ملعللج
ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا نة احلكو ية بقانون الرباءات، وا نة ا4امئة ا ثواحلقوق ا®اورة، وا ن ل للج ن مللكللج ملعم ملع

ية بقانون العال نة ا4امئة ا يدية والفوللكور، وا نواملعارف ا للج ملعتقل ياnت ل ية وا نا تجارية والرسوم وال�ذج ا بمات ا ع لص لل
شأن الرباءات، ويف حني أن الوفد  تعاون  ية �إلنفاذ، والفريق العامل املعين مبعاهدة ا شارية ا نة � ية، وا باجلغرا ل ن ت ملعللج س ف
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ئات الو ية أن تلزتم اكفة  تقارير إال أنه شدد عىل أ تقدمي ا ييؤكد عىل تقديره  ي مه ل تعلهل يث إببو  ية العامة  حت ا تني مجلع جلنن 
يات جدول أعامل  ية �ملعايري، وعلام بأن تو بو ا نة الو ية و نة الربnمج واملزيا تقارير اخلاصة هبام وهام  صتني مل تقدما ا ن ي جل ن جل ل ملعÔم

ية شلك جزء تا ية حمددةالتمن تو ية وأنه مت ربط لك برnمج  نة الربnمج واملزيا ص ويقا من موضوعات معل  ب ن جل يات ث ص من تو
ية األخرية  نة الربnمج واملزيا شود، وقد مت �تفاق يف دورة  تقرير ا تقدم � ية فإنه من املؤسف أهنا مل  نجدول أعامل ا جل ن ل ت ملمن لت
تقدمي أمام  شود  تقرير ا تايل ذæ ا با منوي  بعد ا سامه شلك ملموس يف إدماج ا ـي   æëية و للعىل زPدة إنفاق ا ن ل ل ل ب ت ف ملمن ف لته لت

ية بعد مجلعا ية إدماLا  ية حول  نة الربnمج واملزيا تقارير من  تطلع إىل تلقي ا ية مباكن، والوفد  لل العامة هو أمر من األ ن جل ل ي كيفمه
ية واملعارف  ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا تا حق املؤلف واحلقوق ا®اورة واحلكو ها، و منوي يف  ثا ن ل مللكن م ملعمعل جل لت

يدية والفوللك يق أهداف لتقلا سعي  ية ا ثل يف  ية بوضع القواعد واملعايري وقد رضتا ا همة ا تحقور هام من اللجان ا يف لمل لك مل ب ملعن
تج األخري يف صورة  بة وا نا تاجئ ا تني ومتىن أن يرى ا هاتني ا نظمة، والوفد راض عن برامج العمل املزتنة  ية يف ا نا سـ مل ن ن مل ملمن ل للج ل ٍ لت

نة ا4امئٍصكوك ملزمة، وراض أيضا عن إدخال ا يا يف برnمج معل ا نولو للجلصحة العامة ونقل ا ج ية بقانون الرباءات لتك ملعنة ا
تعزيز حيث إ يد الوفد  ي�  بو األخرى  ئات الو ية، وف خيص  نا بþان ا بة  همة � بن هذين األمرين من األمور ا شـ ب ي ي ل لل يسـ ه فن م لمل

ية رأى احلاجة إىل ية إىل تعممي جدول أعامل ا هود الرا لتمنا م  املزيد من العمل من أجل الوصول إىل برnمج معل مزتن، جل
بو  يات ملموسة للجان الو ية وأن تؤدي إىل تو نا نة جيب أن تكون د تقارير يف ا تعراض ا ية ا تطرد أن  يوا ص م ي للج ل سـ معل يكسـ

ية بوضع القواعد واملعايو�ألخص اللج نة تقارملعنان ا تلقى ا ية هبذا الصدد أن  للجري، ومن األمور ا ت ير ملموسة من لك لعمل
ند من جدول  نة يف إطار هذا ا نظر فهيا ا بل  تقدم ا4ول األعضاء �قرتاحات حمددة يف ا باللجان ومتىن الوفد أن  للج ت لت ل ملسـتق

ها  نة حىت  تقدمي  تاجئ أعامل وضع القواعد واملعايري يف اللجان األخرى  تقارير اخلاصة  تفحصاألعامل، وميكن أيضا أن تعد ا للجن لل ب ل
ية عىل ضو تو سلمي  يذ ا صء ا لل ل شطة وضع القواعد واملعايري جيب أن تدمع 22لتنف نص عىل أن أ ن اليت  تفق أهدافت ية ا مل ا لتمن

ية تحدة مبا فهيا األهداف املذكورة يف إعالن األ نظومة األمم ا لفعهيا بداخل   .ملم

يد إلدخال الويقة مضن  .234 هو   æëيق و ية ا ية آ ثوشدد وفد الربازيل عىل أ سع سـ ل فمه نة، لتن ية  للجأعامل ا4ورة احلا ل
ية اليت  نقاط األسا شأن تقرير يلخص ا ية  بþان األفر ية كلك أعرب الوفد عن دمعه القرتاح مجموعة ا سـو�إلشارة  ل ب ل يقللعمل

ناء اج�ع ا ية أ ند �مس مجموعة جدول أعامل ا يان وفد ا تفت إىل  تلفة واملدرجة يف الويقة، وا مجلأJرهتا الوفود ا ث من ه ب ل ث لت0 عية ل
ية،  يذ جدول أعامل ا شأن دورها يف  ية  نة الربnمج واملزيا ية إعداد تقرير بواسطة  منالعامة األخري اëي نص عىل أ ب ن جل لتمه تنف

ية، وأشار يف  نة الربnمج واملزيا ية يف  ية ا شة  نا ية فعل ذæ، وأشاد الوفد  يقة أنه جيب عىل لك اللجان ا نوا جل من قض ق مب لتن ملع حلق
ية شلك أكرب،هذا الصدد إىل � تعلقة � شطة  يح املقصود بأ شأن تو بلزتام اëي عقد يف ا4ورة األخرية  من ن ض لتب يث إم ن ح و

ية مباكن أن  تلفة رأى الوفد أنه من األ رشوعات ا يص املوارد  ية  ترب ذات مركزية يف  ية  مهنة الربnمج واملزيا 0 ختص معل تع ن للمجل
ت ية وأن  ئات ا ئة من ا تترب تM ا ن ي ي ملعتع ه له ية العامةل تقريرها  للجمعقدم   .ب

يق مىض عام اكمل من  .235 ية ا تعلق بآ  ية �مس ا®موعة �ء قائال إنه ف تحدة األمر سـوحتدث وفد الوالPت ا ل ي لتنمل يك
ية العامة يف  نذ ا نة  مجلعدورات ا شات 2010مللج نا ناء تM الفرتة مثة  ها مؤخرا، وأ متت أعام ية العامة اليت ا ق إىل ا ث ممجلع ل خت

ية العامة، ومت �تفاق من ممثرة ها  ية  تقارير و شود إلعداد ا ية واألسلوب ا بو ا ئات الو ناولت  للجمع قد متت  ل ن ن ي ي نقلت كيف مل ملع ه
يق ية ا ية ألغراض آ سـخالل توافق اآلراء عىل أن اللجان اآلية يه ا ل ن نت نة : لتملع ية �إلنفاذ؛ وا شارية ا نة � للجا ن ت ملعللج س

ية حبق املؤلف و ية بقانون العالمات ملعنا4امئة ا نة ا4امئة ا ية بقانون الرباءات؛ وا نة ا4امئة ا ناحلقوق ا®اورة؛ وا للج ن ملعللج ملع
ية  ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا نة احلكو ية؛ وا ياnت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم وال�ذج ا ثا ن ل للج ب ع لص مللكل م ملعف ل

يدية والفوللكور، ورأ ئات لتقلواملعارف ا شة مع وجود هذه القامئة من  نا باب من ا يت ا®موعة �ء أنه ميكن غلق هذا ا ق مل هل
سابقني إىل  تحدثني ا تفات إىل دعوة بعض ا نة، و�ال تقل إىل ا ية العامة و تقدم  تقارير اليت  ية وا بو ا لالو مل ل للج ت للجمع سـ ل ن ني ملع

ية �ملعايري مض بو ا ية والو نيت الربnمج واملزيا نإدخال  ي ن يع يف القاعة يعي أن القرار راجع ملعجل مجلن هذه القامئة رأى الوفد أن ا
نة ية ويس راجعا  ئات ا تا من ا تحديد إن اك تني  للجهاتني ا ن ي ن لل ئ ملعل له يه  .ل
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يات  .236 ية اخلاصة بآ تا مترار دمعه لإلجراءات ا لوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب ودوí األعضاء معر� عن ا ل ل سـل
يق والرصد وا يةلتنسـا تقارير لغرض جدول أعامل ا منيمي وإعداد ا لتل نوان : لتق ند  بعجيب إضافة  يات "ب يذ تو سامهة يف  صا تنفمل
ية ية " لتمنجدول أعامل ا سابقة لعرض تقريرها أمام ا شه يف دورهتا ا نا ية  بو ا ئات الو مجلعإىل جدول أعامل لك من  ل ق ت ن ي لي ملع ه

ند يف هناية جدول األ يث يعكس شلك واف أعامل ا4ورة والعمل اëي مت خالل لبالعامة، وجيب أن يوضع هذا ا ٍعامل  ب حب
يهنا  ئة  سامهة  تعلق   بري عن آراهئا ف ند من جدول األعامل فرصة ا تعطى ا4ول األعضاء يف إطار هذا ا بعالعام، و ي مب ي تع ب هسـ ل ل ُ

ي نة  تدرج اآلراء املقدمة يف تقرير ا ية، و يات جدول أعامل ا يذ تو للجمعيف  للج سـ من لتص ئات تنف لهية العامة، وجيب عىل قامئة ا
ئات حتديدا يه  ية الفكرية وهذه ا تعامل مع قضاP جوهرية من قضاP ا ئات اليت  شمل فقط تM ا ية أن  يا ت ي ت هن ه لملع نة مللكل للجا

ية وا نا تجارية والرسوم وال�ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا4امئة ا ية �إلنفاذ؛ وا شارية ا ب� ع لص ل ن للج ن لت ملع ملع ية؛ س فياnت اجلغرا
ية  ية ا4وية ا نة احلكو ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة؛ وا نة ا4امئة ا ية بقانون الرباءات؛ وا نة ا4امئة ا نوا ل للج ن للج ن ملعللج ملع مملع

نظ ها بإدارة أعامل ا تعلق  يدية والفوللكور، أما اللجان اليت  ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا مل� ي تقل معلث تعلق لمللك يمة وال 
ئات  ية، ومن بني هذه ا ئات ا يق وال جيب أن تدرج مضن قامئة ا ية ا ية بآ ست  ية الفكرية  يحتديدا � ن ي سـ ل ن هي ملع ه ن لمع ل لت فل مللك

يق ية، وا سـتا الربnمج واملزيا ن نن  .لتجل

ية معر� عن رسوره لرؤية الويقة  .237 ثوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا يCDIP/8/6لتمن ة بوصف ملعن ا
ية، وأحاطت ا®موعة علام �ملعلومات اليت  يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  ية يف  بو ا ئات الو هامات  منإ ص يع ن ي لتي نف تس ملع ه
شأن  ية  يات جدول أعامل ا ية بإدخال تو بو الر يام جلان الو ية  تقرير واليت أعطت نظرة عامة شام=  بتضمهنا ا من ص سـ ي لك لتل ئي ق يف

يقي وضع القواعد واملعايري يق تعممي  نة من  يذ ميكن ا يق حمل ا ية ا بارها، وإن وضع آ بو مضن ا حق يف الو حتق للجنف سـ ل ت ّي لت نت لع
شمل لك  ية  ية بأن جدول أعامل ا بو ا ئات الو بو، وأراد الوفد أن يذكر  شطة الو ية يف لك أ يجلدول أعامل ا من ن ي ي ي ن تمن لت ملعل ه ّ

يا �مس مجم نوب أفر يان  بو، وأيد الوفد  شطة الو يقأ ج ب ي ية عىل ن ية اëي طلب من األمانة إعداد ويقة  بþان األفر يلوعة ا ث حتلل يق
شمو� يف الويقة  ياnت ا ثأساس ا مل بارها، CDIP/8/6لب ية حمل ا سني اآل شأن  تأكد من وضع تM �قرتاحات  ت وأن  ل حت ب عت

تاج إىل تق ية  يات جدول أعامل ا يذ تو ية  ئات ا يع ا تطرد قائال إن  حتوا من ص ت ن ي مج لتسـ نف ب ملع يق، وأشار إىل له ية ا ها آل سـدمي د لتنل مع
ية تقدمت �لفعل �قرتاح يف هذه الصدد اكن نصه اكآليت ئاهتا : لتمنأن مجموعة جدول أعامل ا بو و يأوال، تقدم لك جلان الو هي

ي سامههتا يف  ية  ها و ية يف أعام يات جدول أعامل ا ية تعممي تو ناول  ية العامة  نوية  نفتقارير  يف ل يف تت ك مك من ص ت للجمع يات لتسـ صذ تو
نهيا ية اليت  تعجدول أعامل ا نة.لتمن توي قرارات ا يا، يف هذا الصدد  J للج تح ية العامة عىل /سـن بارشة 4ورة ا سابقة  ئة ا مجلعا ل مي له

ية يذ جدول أعامل ا نوان  منند دامئ يف جدول األعامل  بع لتب ند جدول األعامل املذكور يدعو الريس لك .تنف ثا، يف إطار  J ئ ب ل
نة إ نةللجأعضاء ا ية يف معل ا يق عىل تعممي جدول أعامل ا للجىل تقدمي آراهئم وا من لتتعل نة اآلراء .ل للج رابعا، جيمع ريس ا ئ

يقدم  نة  تقرير املطلوب من ا ية العامة بصفهتا ا ها إىل ريس ا ند من جدول األعامل وير لاملعروضة يف إطار هذا ا للج ل مجلع ئب سل ل
ثاين من الو ثية العامة مبوجب املرفق ا ل تقرير وقد تطلب من .WO/GA/39/7يقة للجمع ية العامة يف ا نظر ا سا،  ل خا مجلع ت م

سب ما يلزم األمر تقرير  يح حول ا ية توفري أي معلومات أو تو بو ا ئات الو حبرؤساء  ل ض ن ي ملعي تقرير تقوم .ه ل سادسا، بعد نظر ا
ند املوضوعي األول من جدول ا شة حتت ا نا نة  ية العامة بإرساí إىل ا با ق للم للج ند لمجلع هذا ا لبألعامل، وخيصص الوقت الاكيف  ل

نايئ يف  نة عىل أساس ا ـي املداو� يف اجلدول الزمين لالج�ع، يمت متديد مدة دورة ا يث  ثمن جدول األعامل  تنهت للج ت سـحب
ناقش مدة  نة أن  يع ا4ول األعضاء، وعالوة عىل ذæ ميكن  تحا� وجود احلاجة الواحضة æë مع رشط موافقة  للج مج

بلاج� شـهتا للعمل ا نا ناء  تايل أ ملقها ا م قع ث تعراضا .ل ية العامة ا شمل يف تقريرها  نة أن  سـ سابعا وأخريا، جيب عىل ا للجمع ت للج
يات  يذ تو تعراض  نوان فرعي �مس ا نة يف صورة  تقرير ا4امئ يف ا ند ا ية و يات جدول أعامل ا صيذ تو سـ ع للج ل ب من نفص تنف لت لت ل

ية، وشمل املرفق قا يجدول أعامل ا نة ويهلتمن ية العامة مث إىل ا بو املقرتح أن تقدم تقارير  ئات الو للجمئة  للجمع ي نة .1: هبي جل 
يق،  ية، .2لتنسـا نة الربnمج واملزيا ن  ية الفكرية، .3جل ية وا ية � نة ا مللك ا من ن لتللج ية  .4ملع ية � ية ا4وية ا نة احلكو مللكا نم ل ملعللج

يدية و ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة، .5الفوللكور، لث نة ا4امئة ا ن ا نة .6ملعللج للج ا
ية بقانون الرباءات،  ياnت .7ملعنا4امئة ا ية وا نا تجارية والرسوم وال�ذج ا ية بقانون العالمات ا نة ا4امئة ا ب ا ع لص ل ن لللج ملع

ية،  نظم املعلومات احملو� .8فاجلغرا ية  نة ا4امئة ا ب ا ن ية �ملعايري، 2010يف ملعللج بو ا نة الو ن إىل  ي شارية .9ملعجل نة � ت ا سللج
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ية �إلنفاذ،  يق، .10ملعنا تد نة ا ق  ل شأن الرباءات، .11جل تعاون  ب الفريق العامل املعين مبعاهدة ا نة احتاد خرباء .12ل جل 
يف ا4ويل للرباءات،  يف ا4ويل للربا.13لتصنا تعراض ا ن الفريق العامل املعين �  الفريق العامل ا0صص .14ءات، لتصسـ

يس،  بونة، .15نالحتاد  تطوير نظام  شـ الفريق العامل املعين  تطور القانوين .16لب ل الفريق العامل املعين � نظام مدريد ل
نغافورة) 6(إىل ) 4(3الفريق العامل املعين مبراجعة القاعدة  .17، للتسجيل ا4ويل للعالمات شأن قانون سـمن معاهدة  ب 

ية الفكرية واملوارد .18ات، وأخريا العالم ية � ية ا4وية ا نة احلكو شرتك بني ا4ورات املعين � مللك الفريق العامل ا نم ل للج ملعمل
تاج فقط  نة  تابعة �قرتاح املقدم وقال إن ا ية أفاد الوفد  ته الهنا يدية والفوللكور، ويف مال ية واملعارف ا حتالورا للج مب ئ حظ تقل لث

تاج إىل توافق وبعدها لالتفاق عىل اللجان ا يدة اليت ال تزال  سأ� الو هذه يه ا ية العامة،  تقارير  بة بإعداد ا حتملطا مل للجمع ل حل ف
æë ها يف أي وقت رأت احلاجة نة أن ترا يذ وميكن  ية واحضة موضوعة حمل ا جعتوجد آ للجنف ل  .لتسـ

ية العامة يف  .238 تان إنه عالوة عىل قرار ا مجلعوقال وفد � هذه يه امل2010كسـ رة األوىل اليت يرد فهيا تقرير من جلان ف 
يث إيالو نة، و نظره ا ية  حبو ا للج ت لن يع ا4ول ملع يد جدا لريى Lود  يق فإنه  ية ا مجن الوفد من مؤيدي آ سع سـ يف عضاء األلتنل

ها عىل إمياهنا وإ يق، فال ميكن أن نفي Lود ا4ول األعضاء  ية ا شأن آ بو تؤيت مثارها يف صورة اتفاق  حقالو سـ ل ب ها لتني صخال
يذ جدول  نظمة  ية اليت تولهيا ا نظمة، وهذا العمل يف حد ذاته يرخس لأل ية يف أحناء ا يذ جدول أعامل ا تعلق   نفف تنف لب مل مه مل من ت لتي

ست غاية يف حد ذاهتا إمنا يه  يق  ية ا ثريا، وآ سعد الوفد  شطهتا وقراراهتا وهذا  يع أ ياته عرب  ية وتو يأعامل ا سـ ل ك ي ن مج ص لمن لتن لت
سمح ي=  تو ياته، سـ ية وتو يذ جدول أعامل ا يح حنو  نظمة برؤية مدى سريهام عىل الطريق ا ص لþول األعضاء وا من لصح لتمل تنف

تأص= يف صلب  متر  سني ا تع بدورة من ا سري يف اجتاه إجيايب  نظامت اليت  ياق أن لك ا مورأى الوفد يف هذا ا ملسـ تحت مت ت مل لسـ ل
سق مجموعة جدول كياهنا، وæë فالوفد يدمع دعام اكمال �قرتاحات ية و بþان األفر سق مجموعة ا ن امللموسة املقدمة من  ل من يقم

ية امليض قدما وتطلب من األمانة إعداد تقرير جيمع الوصف الوارد يف الويقة، وأضاف الوفد أن  تعلق  ية اليت  ثأعامل ا بك ت يفمن لت
يقا نظم  يع  يس إال  يس غربا عىل األمانة وأن املطلوب  تعلهذا األمر  جتم لي م ل يث توجد حاجة إىل ل تلفة،  حت ا4ول األعضاء ا 0

تلفة، مث ميكن عر تعلق �للجان ا  يقات واآلراء ف يلكة جتمع لك ا ضيغة  0 ي تعل Ô تداوها هالص ية حىت  تا نة ا ل عىل دورة ا ت ل ل للج
نظمة، أما ف خيص سن الوضع يف ا ساعدهتا حنو  نة أن تزيد من  يف ميكن  ملا4ول األعضاء وترى  حت م للج بو ّك ئات الو ي قامئة  هي

توافق حول هذه القامئة، فا4ول األعضاء حىت اآلن اكنت تعمل  تاج إىل ا هم الوفد أن ا4ول األعضاء  سب  ية  لا حت بح فن ف ملع
ية واكنت ا4ول  يا سري � سب تقارير اللجان اليت وردت فقد اكن العمل  يد عىل أساس اتفاق خمصص، و بشلك  سـ ي حب نب ج

نظر ذæ العمل ا ملاألعضاء  ية شلك سلس، لكن القامئة ال تزال ت يذ جدول أعامل ا هام تM اللجان يف  ية إ بتعلق  من لتبك نف س تيف
ية فضال عن جلان أخرى ذكرهتا بعض  نة الربnمج واملزيا ية  توافق واإلهناء، ويف هذا الصدد شدد الوفد عىل أ نيد ا جل مه ل ق

نة الربnم يل رأى الوفد أن  تفا جلالوفود، وبدون ا4خول يف ا ص نة اليت ل ـي ا ية،  ية يه قطعا من اللجان ا للجج واملزيا ف ن هن ملع
نة أو  ثا متدهتا ا4ول األعضاء ويف الصفحة ا تني اليت ا ية فرتة ا نظمة، ويف برnمج ومزيا ية ا متعامل مع برnمج ومزيا لن ن مل ن عت لسـ

ية و يذ جدول أعامل ا شأن  نه جند أن أول يشء ورد هو جدول  تاسعة  منا ب لتل نف يع تم مجاألموال اليت خصصت í، وحث 
تاما قال الوفد إنه يود رؤية  ها كام حدث مع جلان أخرى، و ية وأعام نة الربnمج واملزيا ية إدماج  نظر يف  خالوفود عىل ا ل نيف جل كل

يذ شلك رمسي، حفىت اآلن مل يكن الوضع إال تدبريا  يق قامئة حمل ا ية ا بآ سـ لتنفل نت يهل بت لتن ودخل حزي اعلمتت املوافقة  ثيذ وأ ف
يذ جدول أعامل  نظمة مضن  متر داخل إطار معل ا يه حىت  ية  تنفجدارته إال أنه ال يزال حباجة إىل إضفاء صفة الر مل عل يسـمس

ية بو ا ئات الو ية يف اكفة  نا ي ي ملعمن ه  .لت

ية يف لك ا®االت خالل العام املايضيلورحب وفد � .239 يات جدول أعامل ا تقدم امللحوظ يف تعممي تو منند � ص  وأعرب لتل
ية  تفادة من ا ية �ال نا بþان ا سمح  تقارير  يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا ته يف أن آ مللكعن  م تق سـثق ل لل ت ل سـ سل ل لتن

ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  نة ا4امئة ا تطور اëي حدث يف ا منوية، وخص الوفد �ëكر ا نالفكرية مضن Lودها ا للج ملعل لت
ساعد عىل تعزي بوعات وغريها سيواëي  ية مبوجب حق املؤلف لألشخاص العاجزين عن قراءة ا نفات ا نفاذ إىل ا ملطز ا حملم ملص ل

بو املعين بو توازن يف معل الو يمن صور اإلعاقة، ورأى الوفد أن هذه خطوة Ôمة يف تعزيز ا ضع القواعد واملعايري، ورأت ل
بكة حق املؤلف من شأنيل� نفاذ إىل  توى أكرب من ا شـند أن  ل برصية مسـ تاحة أمام أحصاب اإلعاقة ا له أن يزيد من الفرص ا مل
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ية  شاركة الفعا� يف األشطة �ج� هم عىل ا عوأيضا أن  ن مل تصادية، وæë ال تزال �يشجع يلو� نفاذ ق تعزيز ا لند ملزتمة  ب
ي ثاال  يكون   æبو ورأت أن ذ ميي وكذæ يف الو تويني الوطين واإل جللمعاقني برصP عىل ا م سـ ي قلسـ دا لألعوام القادمة، مل

شاط فعال لوضع القواعد واملعايري يف  يع  متر يف  سة وأربعني  ية ا يات جدول أعامل ا نووثق الوفد أن تو شج مخل من تص تسـ ست ل
نة  ته ا تقدم اëي  للجاللجان األخرى، وأن ا يدية حققل ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا تقلاحلكو ث ن لل مللكملع م

ية والفول يارا جديدا يوفر امحلاية الفعا� للموارد الورا تضع  بو  بدو إشارة واعدة بأن الو تني األخرية  ثلكور خالل فرتة ا مع سـ ي ي لسـن
يليدية والفوللكور، وشددت �واملعارف ا شأن صك قانوين دويل أو صكوك لتقل سعي حنو توافق يف اآلراء  ية ا بند عىل أ ل مه

شاركهتا الفعا� يف ا للوأكدت عىل  يدية م ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية � ية ا4وية ا تقلنة احلكو ث ن ل لج مللكملع م
يدية والفوللكور، وشكر  ية واملعارف ا شرتك وهو توفري امحلاية الفعا� للموارد الورا هدف ا تقلوالفوللكور من أجل بلوغ ا ث لمل ل

ه ها اجلاد وا4ول األعضاء عىل إ بو عىل  ظالوفد أمانة الو معل ية وتطلع إىل ي ية الفكرية وا لتمنار اإلرصار واملرونة يف تعزيز ا مللك
توازن بني  يق ا بو مع  ية الفكرية ويف إطار املظ= األوسع للو ية وا ية � نة ا لالعمل مع لك األطراف يف إطار ا ي من ن حتقللج مللك لت ملع

تاك يع عىل � توازن هو أساس ا باملصلحة العامة وحاميل احلقوق وجعل هذا ا شج  .رلتل

ئات اليت  .240 توافق حول قامئة ا مترار احلاجة إىل ا يق وشدد عىل ا ية ا يوأعرب وفد مرص عن اكمل دمعه آل ل سـ هل لن سـت ل
يث رأى الوفد  يا،  نوب أفر سان وفد  نة، ويف هذا الصدد أيد الوفد ما جاء عىل  تقدم  تقارير  حتعني علهيا إعداد ا يق ج لي للج ل ل س

نة الربnمج و ترب  نطقي أن  جلأنه من ا تع نةمل تقارير  تعني علهيا إعداد ا ية اليت  ية مضن اللجان ا للجاملزيا ل ي ن  .ملعن

نظمة، وسألت عن  .241 يغة  تقرير يف  تصار أو مجع ا تعلق بطلب بعض الوفود ال  بت األمانة بعض اإلرشاد ف مو صخ ل ي طل
تصور اëي يف ذهن هذه الوفود وأسلوب العرض اëي يريدونه  .لا

يا ردا عىل إ .242 نوب أفر يقوقال وفد  شأن الرباءات إنه يعمل ج تعاون  بجابة سؤاí حول الفريق العامل املعين مبعاهدة ا ل
نا ويس إشارات إىل 19بوجود الصفحة  سات ألنه أراد رؤية املعلومات  يه الوفد هو ا تويه، لكن ما أشار إ ل وما  ه ب ل ملقتحت

تعلق  سات من تM ا4ورة، وف يويقة، وæë طلب من األمانة أن تدرج ا ب  �القرتاح رشح الوفد أن امجلع املطلوب ملقتث
يات، وميكن للويقة أن تأخذ  تو نات وآخر  يمي وآخر  يث يكون أحدها  سام  ثميكن أن يأيت يف صورة أ ص لل س حب يق للتحتق لل

ساهامت هامة  ترب  ساهامت  يفات، ويف حني أن لك ا هر األفاكر بوضوح وتقع مضن هذه ا يث  مشلك املصفوفة  تع مل ن لتصحب تظ
نفة بدال من ويقة رسد الوقائع فقطإال أن الوف تد أراد رؤيهتا  ث  .مص

نة هو مجع  .243 يا وقال إن املوجود اآلن أمام ا نوب أفر يغة املقرتحة من وفد  تان مؤيدا ا للجوحتدث وفد � لص يقسـ ج ك
تعلق بوصف هذه الويقة   نظمة هو مجع لألفاكر املوجودة يف املداخالت، وف ساعد ا ثللمداخالت واألمر اëي  ي مل بأهنا سي

ياnت الوفود، املطلوب " حتليلية" يع لألفاكر املذكورة �لفعل مضن  يل لألفاكر بواسطة األمانة وإمنا  بهذا ال يعين أهنا  جتم حتل ف
شمل لك ما قامت به ا4ول األعضاء  يمي فاملفرتض أنه  يفقط هو وضع تM األفاكر يف صورة جداول، أما ف خيص ا لتق

نات ا ي وا يبوصفه  يةلتحستق تا نة ا لليت اقرتحهتا، وميكن تقدمي الويقة أمام دورة ا ل للج  .ث

نت اقرتاحا للميض قدما، وقال  .244 يقات الوفود األخرى اليت  ية عن تقديره  تحدة األمر تضموأعرب وفد الوالPت ا تعل لمل يك
شأن ذæ �قرتاح تفكري  بإنه يريد املزيد من الوقت   .لل

تحدة  .245 تان وفد الوالPت ا ملوشكر وفد � ية عىل نظره يف �قرتاح املقدم من عدد من ا4ول األعضاء كسـ يكاألمر
شة نا قوأعرب عن تطلعه للخوض يف تM ا  .مل

تفكري يف �قرتاح وأعرب عن  .246 للوقال وفد بوندا إن �حتاد األورويب ودوí األعضاء أيضا يريدون املزيد من الوقت  ل
ية تحدة األمر يكدمع الوالPت ا  .مل
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ند ئوقرر الريس أن ير .247 نظر يف الويقة و�تقال إىل ا بجئ ا ن ث  . من جدول األعامل4لل

ية  .248 شاورات غري ر يق واقرتح عقد  ية ا شة موضوع آ نا نة إىل  يا إنه ذكر حاجة ا نوب أفر مسوقال وفد  م سـ ل ق لتنللج م يق ج
يوم سة العامة ا شة �قرتاحات املقدمة يف ا نا متة  يني وا4ول األعضاء ا سقني اإل لبني ا جلل ق مل مي ملهن قل ، ورأى أن �قرتاحات مل

تايل أو أن ختصص  يوم ا بدأ من وقت الغداء يف ا ية رمبا  شاورات غري ر شات أكرث واقرتح �ج�ع يف  نا لتاج إىل  ل ت مس م ق محت
 .لها ساعة وقت الغداء

ية وأخرب أنه لألسف يوجد اج�ع خاص .249 بþان األفر سق مجموعة ا ية بفكرة  تحدة األمر يقورحب وفد الوالPت ا ليك ن  ممل
ساعة  هر 2:30ل�®موعة �ء يف ا تايللظبعد ا يوم ا ل يف ا  .ل

شاور مع ا®موعات األخرى يا � يا أن يقرتح إطارا ز نوب أفر توطلب الريس من وفد  لن م يق ج  .ئ

بت بفكرة  .250 ية ر تحدة األمر هم هو أن الوالPت ا يا عىل طلب الريس وقال إن األمر ا نوب أفر حووافق وفد  يك مل ئ يق ملج
شاورات غري  يةملا  .مسالر

ند  .251 نظر يف ا بودعا الريس إىل ا لل توي عىل 4ئ ند  نة أن هذا ا حي من جدول األعامل وأخرب ا ب نظر، وقد 15لللج لل ويقة  ث
نة �لفعل الوJئق  شت ا nللج توحة الفرزية وا4راسة CDIP/8/INF/7ق تعاوية ا رشوعات ا رشوع ا شأن  ية  تح ملف ا ن ل ب يل ملل م ل

ية الفكر  .CDIP/8/3ثية وطلب من األمانة أن تعرض الويقة مللكوال�ذج القامئة عىل ا

ند  متدة:  من جدول األعامل4لبا يات ا تو يذ ا نظر يف برnمج العمل اخلاص  ملعا ص ل ت نفل  ب

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/8/3ل

يد ونش(ورصحت األمانة  .252 نة األخري ) لسـا ناء اج�ع ا ثري من الوقت أ شة هذا املوضوع أخذت ا نا للجأن  ث لكق م
ية رمق لتلخولغرض ا تو ناول ا رشوع  رسيع قالت إن ا صيص ا ل تي مل يود أمام حامية 34ل بو بإجراء دراسة حول ا لق اليت تطالب الو ي

سابقة ورقة  نة يف ا4ورة ا تصاد غري الرمسي، وعرضت أمام ا ية الفكرية يف � لا للج ق نة ل نقاشمللك للجلحصول عىل إرشاد ا
سري فهيا، رشوع أن  يحول �جتاهات اليت ميكن  شة الويقة ساعدت األمانة عىل حتديد اه�م للم نا يل سابقا فإن  ث وكام  ق م ق

رشوع اكآليت تايل جاء نطاق اقرتاح ا هام واحضا، و� همه  ملالوفود هبذا املوضوع و ل ف تصاد : ف يقة أن � هم  بدأ من  قأوال، أن  حق ف ي
ية،  نا بþان ا تصادية يف بعض ا برية من األشطة � ثل حصة  مغري الرمسي  لق ل ن ك تصاد غري الرمسي مي يا، أن يعرتف بأن � Jق ن

تقين املؤدي إىل  تاكر ا نحرص يف � تاكر بدون أن  هم الواسع لال ناق ا تاكر يف حا� ا لميكن أن يكون مصدرا Ôام لال ب ي ب ت لفب ع
تصاد غري الرمسي من  هم �رباط املمكن بني � رشوع هيدف إىل  بداية، وا قبراءة �خرتاع، هذه يه نقطة ا تف جانب ملل

ية  تعلق مبدى أ سابق فإن هذا �رباط  نة ا رشح يف اج�ع ا ية الفكرية من جانب آخر، وكام جاء ا مهوحامية ا ي ت ل للج ل مللك
تاكر؛ واحلواجز  يهتا حلدوث � ية الفكرية أو عدم أ با مه تعلقةمللك تصاد غري ملا تاكر يف � ية الفكرية اليت تعوق � ق � بمللك

ية ا ئ= تقع لالرمسي؛ ومدى فائدة آ تصاد الرمسي، فلك هذه األ تصاد غري الرمسي إىل � ية حتويل � سـية الفكرية يف  قمعل ق مللك
سعى إىل حتديد �رباط بني  يق هذا الغرض الطموح مت اقرتاح أربع دراسات، األوىل  رشوع، و تداخل نطاق ا ت لتحق مل

توىل أمر هذه ا4 ية الفكرية، و تصاد غري الرمسي وحامية ا ي� مللك تصاد غري الرمسي من سق قراسة عامل �رز تعامل مع موضوع �
ناول  تعاقد عىل ثالث دراسات إفرادية  يمت ا تصور  بو، ويف إطار هذا ا تصادي �لو بري � تب ا تعاون مع  تبل � س ق مك تق ل ل ي خل سـل

ثايل - تاك-مل يف الوضع ا ية حول حدوث � ث= لقصص وا ها من خالل أ تلفة مث يمت تر ناطق  ب  قع مخم يخ تصاد غري سـم قر يف �
ية الفكرية  به ا مللكالرمسي وا4ور اëي  ها دور –تلع بل، واألمانة اآلن بصدد حتديد –ل إن اكن  به يف ا ملسـتق أو ميكن أن  تلع

يد يف إطار هذه  بþان أو احلاالت احملددة اليت  يدة حول ا نظريية وأيضا 4هيا �لفعل فكرة  تفخرباء حمددين لþراسة ا سـج ل لت
نة رأهيا وأن تفصح الوفود عن أي ا4راسات، تعلق �4راسات اإلفرادية هو أن تعطي ا  يدا ف يكون  للج لكن مما  ي مفسـ



CDIP/8/9 Prov. 
70 
 

تعاون مع األمانة يف إطار  ثالث، أو حىت إن أراد وفد أن  يل مضن ا4راسات اإلفرادية ا تح بة  نا يقطاعات حمددة تراها  ل ل لل سـ م
هذه  .كاقرتاح دراسة إفرادية 

يام وشكر وفد الربازيل  .253 يعة األشطة املزمع ا رشوع، ورأى أن  نطاق ا لقاألمانة عىل املعلومات وأعرب عن دمعه  ن ب طل مل
تصف املدة، وأشاد كذæ �عزتام  نظريية واحدة وثالث دراسات إفرادية وحلقة معل يف  ية ويه حتديدا دراسة  نهبا إجيا ت مب

تلفة من خالل ا4راسات اإلفرادية، وقال إن ذæ ا ناطق  خميل  ياقات محتل سـهتدف يف  نظر يف املوضوع ا سمح � سـلهنج  مل ل سي
 Mتصاصات ت ياغة مواصفات وا ية  تعاون يف  تعداده  تلفة، وأبدى الوفد ا تصادية حمددة و ية ا خحقائق اج� صق معل لل سـ خم ع

تاح الفرصة ل يث  نة  رشوع أمام ا تاجئ ا ية اللجوء إىل مراجعة اخلرباء األقران  تا4راسات وأكد عىل أ حب للج ن ملمه لك ا4ول ل
ند  توى ا4راسات كام جاء يف ا يق عىل  باألعضاء  حم لتعل  .ث من الويقة1.3لل

سأ� Ôمة يف بالده واملقرتح يف ا4راسة هو  .254 تصاد غري الرمسي تعد  تاكر يف � سأ� � يا بأن  موأفاد وفد بو ب قم ليف
ث تاز  تصاد غري الرمسي وهو جمال اه�م  تاكر يف � مليل اإلبداع و� مم ب بحث يف العوائق قحتل رشوع، وف خيص ا لل هذا ا مل

تصاد غري الرمسي أعرب الوفد ية الفكرية يف � قأمام حامية ا بحث يف  عن وجود خممللك لاوف 4يه وعن شعوره بأن بدال من ا
ية الفك بحث ا4راسة أثر حامية ا تصاد غري الرمسي األفضل أن  ية الفكرية يف � مللكالعوائق أمام حامية ا ق رية عىل تمللك

بþان، ورأى الوفد أنه  ية الفكرية بداخل بþ من ا يل درجة تأثري حامية ا تح تصاد غري الرمسي، أي أن تقوم ا4راسة  ل� ل مللكب ق
تصاد غري الرمسي تاكر يف � بحث يف تأثري درجة امحلاية عىل اإلبداع و� يدا أن  قيكون  بمف ن  .سـ

255. íرشوع لوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب ودو مل األعضاء معر� عن شكره لألمانة عىل إعداد اقرتاح ا
تصاد غري الرمسي، وأوحض أن رأي �حتاد األورويب ودوí األعضاء هو أن ا4راسات  ية الفكرية و� شأن ا قاملوضوعي  مللك ب

ية ال ميكن هلام وحدهام أن تكوn بديال عن دراسة  بديل قعاإلفرادية واألد� ا®معة من القصص الوا ية، واقرتح  كية  يل تفصث حب
يجهتا مؤرشات  نوات امخلس األخرية، وتكون  ناحجة خالل ا يل اكم= إلجراءات اإلنفاذ ا ية جرد و يذ  تأن يمت  ننف سـ ل حتل لمعل ت

مترون يف  ها، وقال الوفد إهنم  يات اإلجتار و نب  ناجه  يب و شمل أسا ثال أن  يل ا مسـإنفاذ nفعة ميكن عىل  يل م تعطب معل تج ل ت مل لس
شلكة ويف دمع ه يمي أبعاد ا يذ املقرتحة بصفهتا خطوة أوىل يف Lود  ية ا نطلق يرون اسرتا ملذا املوقف ومن هذا ا يج تقمل لتنف ت

ثل اخلطورة عىل الصحة العامة واألمن  ية الفكرية  تعلق � ناول جوانب أخرى  ساعا وتعمقا  يل أكرث ا سعي حنو  ما مللك تت ي ت حتل ل
تصاد الرمس سارة عىل � قالغذايئ أو ا ية هامة جدا خل يل ميكن أن تقوم مقام مواد مر تح ثل هذا ا يجة  جعي، وإن  ل ل من ت

ياق دمع �حتاد األورويب ودوí األعضاء  رشوع حنو األمام شلك أفضل، ويف هذا ا يه ا يع تو شات أكرث  سـنا ب تط ق لمل ملسـ ج ت
توازي مع إعداد ا4راسة ا يدا � يا و يكون  لوLة نظر بعض الوفود القائ= بأنه  ل معل متد جزيا عىل مفسـ ئنظريية املقرتحة أن  نعت

توسطة  رشاكت الصغرية وا يود اليت تواجه ا سابق اليت ترصد من بني غريها بعض ا بو يف ا ملا4راسات اليت تعاقدت علهيا الو ل لي لق
شمل أيضا نظرة يف لك من موضوعي األصول امللموسة يف  رشوع أن  ية الفكرية، وميكن  تخدام نظام ا ييف ا للمسـ مللك

ت نة، ف� ق� يد والقر بطا� عىل ا ية الفكرية وكذæ أثر ا ية إىل نظام ا رشاكت غري الر صصاد غري الرمسي وق= نفاذ ا تقل ل لمس مللك ل
رشوع  تصاد غري الرمسي، وعالوة عىل ذæ رأى الوفد أن جناح ا ية الفكرية و� شة حول ا نا ملاملوضوعني Ôمني يف ا ق مللك ق مل

تعريف مصطل هم واحض  لتاج إىل  تصاد غري الرمسي"ح فحي نا عىل وجود تعريف عام �لفعل، واقرتح " ق� نا قد ا تفقيث أ نح
سـهتدف رشوع ألجل إعطاء مؤرش عىل نطاق املوضوع ا تعريفات يف مقدمة ا ملالوفد تضمني ا  . ملل

توج .256 تان أنه ف خيص ا لورصح وفد � نرص إضايفكسـ ية عه املوضوعي للعمل جيب إدخال  مه يف ا4راسات حول أ
شمل ت ية مبا  ية ا تا ية األشطة اإل تعزيز  توى الوطين  ية الفكرية عىل ا بة من حامية ا نا توPت  يس  يأ حملل ن ن من ل سـ سـ جسـ مللك م تس مل م

توى  يف حيدد  ندمج يف القطاع الرمسي، و�إلشارة إىل احلاجة إىل حبث  يا أن  سـالقطاع غري الرمسي اëي ميكن í تدر ك ي مجي
يا تاح و ية الفكرية ا نحامية ا طمل ية مللك ترب تعدP عىل حق من حقوق ا تصاد غري الرمسي  شطة � شاطا من أ مللك إن اكن  يعق ن ن

شأ عىل أساسه سلع  يد اëي  ية هو ا نا بþان ا تصادية يف ا همة لألشطة � نالفكرية قال الوفد إن أحد املصادر ا تقل ل ل تن ل م ق مل
ية الفكرية  ية الفكرية ألن حامية ا مللكتكرة بدون تعدPت عىل ا مللك يهنا ميكن أن تكون خاضعة للحامية يف مب سلع  توفرة  بعغري  ل م
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هم جدا للمحافظة عىل مصادر رزق  ية خضم جدا واألمر ا نا بþان ا ية، فإن جحم القطاع غري الرمسي يف ا رشيعات األ ملا م ل ل نب جل ت
مترار يف بþان هو الرتوجي إلدماج القطاع غري الرمسي يف القطاع الرمسي مع � سـالفقراء يف تM ا سامح إلقامة األشطة ل ن ا ل

يا ال تعوق  توفرة و توPت امحلاية ا تأكد من أن  ية ا سأ� األكرث إحلاحا يه  تصادية يف القطاع غري الرمسي، وا ن� مل سـ ل طمل م يف كق
بدأ تصاد احمليل، وف خيص نوع العمل املطلوب فال شك أن العمل العلمي املوثوق رضوري و يد يف � تاكر احمليل وا ي� تقل قب  ل

سائل اليت ختضع  يط الضوء عىل بعض األحباث وبعض ا ساعد عىل  بة 4راسة القضاP اليت  نا ية  ملمن تصممي  سل ت سـ تمهنج س م
ية يا بارات ا سـخضوعا زائدا لال سـ لت  .ع

ند  .257 تني إن ا بوقال وفد األر لن توي عىل 4ج شار 15حي من جدول األعامل  ند عرض لك مهنا أن  يد  ي ويقة وإنه من ا ع ملفث
يث إث الويإىل رمق نواهنا  حقة إضافة إىل  نظريية أعرب الوفد عن اه�مه ع لتهنا توصف اآلن �لرمق فقط، وف خيص ا4راسة ا

تعامل مع ذæ اجلانب حتديدا يف ا4راسة  يف تعزتم األمانة ا تعريفات األكرث حتديدا و�ألخص  ثل ا يل ا4راسة  لمبعرفة تفا ك ل مص
ناول عالقة  يه وحده، وف خيص سـتتاألوىل وإن اكنت ا4راسة  تصاد أو أهنا سرتكز فقط  ية � تصاد غري الرمسي  عل� ق بق بق

هل حتددت �لفعل وما يه املعايري  بþان،  تحديد ا تعلق  يل أكرث  ثالث أراد الوفد احلصول عىل تفا فا4راسات اإلفرادية ا ل ب ت ص ل
يارها  .ختال

258. Lية مو بþان األفر يا �مس مجموعة ا نوب أفر يقوحتدث وفد  يق ثا شكره إىل األمانة عىل إعداد الويقة، وأفاد بأن أكرث لج
ساسة اليت أJرهتا ا®موعة وأنه ما من  سائل ا بعاد أحد ا يقات مت إدراLا يف �قرتاح وشكر األمانة أيضا عىل ا حلا مل س تتعل ل

شارية ا نة � ها أكرث ا نا سأ�  ملعبب إلدراج اإلنفاذ، ورأت ا®موعة أن ترتك ا تل للج ت سمل شق تطرد الوفد أن س سـية �إلنفاذ، وا ن
يث إا®موعة تود توسعة  رشوع  حهدف ا ية مل تو باسا من ا يق اآلن ويس إال ا صنه  ل ت قض ، ويف هذا الصدد اقرتح الوفد 34ل

ها وتوفري إرشاد : "اآليت هم أفضل  تصاد غري الرمسي و ية الفكرية و� نظم ا توى وعي أكرب  يق  هام يف  لاإل ف ق مللك حتق بس مسـ
ية الفكرية يف القطاعتنظريي حول به حقوق ا تصاد غري الرمسي وا4ور اëي  تاكر يف � ية � مللك  تلعق ب ، وأرادت ا®موعة "معل

يف  يد عىل أحد اقرتاحاهتا يف دورات سابقة أنه �إلضافة إىل الرتكزي عىل حتديد األصول تود ا®موعة أيضا معرفة  تأ كأيضا ا ك ل
ساعدة ا0رتعني يف القطاع غ ية دمج القطاع غري الرمسي مميكن  ية الفكرية ألصوهلم وأيضا  يفري الرمسي عىل توفري حامية ا كمللك

يدا  يكون  ثالث مل يمت إدراLام،  مفيف القطاع الرمسي، ويوجد أيضا اقرتاحان لإلدخال مضن ا4راسات اإلفرادية ا سـ فل
تاكرات يف القطاع غري الرمسي وتورد سؤال األمانة حول وجود بلþراسات أن ترصد �خرتاعات و� تعلق  ب قامئة هبا وهذا  ي

تعرض  ية والقطاع الطيب وميكن ا ته يه ا®االت اإلبدا لاقرتاحات بقطاعات حمددة من الوفود، فإن أكرث ما يمت  ع تغطي
يدا أن تورد ا4راسات قامئة ووصفا لقصص يكون  نطقة، وأشارت ا®موعة أيضا إىل أنه  مفللمخرتعني اع�دا عىل ا سـ نجاح مل ل ا

يدا  يكون   æë ،ية الفكرية تعت حبامية ا بع املقصود يه األشطة اليت  تاكر داخل القطاع و� شطة � مفيف أ سـمللك مت ن لط ب ن
يهإضافة تM اجلوانب، وآخر نقطة حتدث فهيا الوفد تعلقت �جلزء اخلاص  يث أراد الوفد معلومات أكرث تيج�سرتا يذ  ح ا لتنف

 .ت بدال من قول عدة دراساتتفصيال ف خيص عدد ا4راسا

تعلق  .259  ثري من اجلدال ف هد ا ية الفكرية هو موضوع  تصاد غري الرمسي وا يوقال وفد اجلزائر إن موضوع � لك ش مللك ق
يا،  منوP اج� تصادP وأيضا واقعا  ثل واقعا ا تصاد غري الرمسي  يد، لكن الوفد أراد أن يقول إن � نة وا ع�لقر مي تقل تص ق ق ل

يد رشوع  قوا ياnت عدد من الوفود أن مل ية وæë دمع الوفد ما جاء يف  نظر يقع داخل إطار معل جدول أعامل ا ب ا من لتل
تاكر  با عىل اإلبداع و� ية ال جيب أن يؤثر  ية الفكرية الو توى حامية ا يف أن  هر  ية علهيا أن  با4راسات ا سل ن سـ ك طن م مللكملع تظ

تصاد غري الرمسي، وف تاكر يف � يد � قأو أن  بþان لþراسات اإلفرادية قال الوفد إهنا جيب أن تعكس بيق يار ا ل خيص ا خت
ية تلفة من ا منتوPت  خم لتسـ  . م

رشوع قربا مبا ميكن  .260 يذ ا بدأ  رشوع وأعرب عن دمعه وأمA يف أن  يك األمانة عىل اقرتاح ا ّوشكر وفد ا ي ي ملسـ ت نفمل ملك
نظريية تاجئ ا4راسة ا نة من احلصول عىل  تا ن  .لللج
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تجاب  .261 ثل جمال اه�م للوفود، ورحب بإشارة سـوا يا إىل سؤال األمانة حول القطاعات اليت ميكن أن  متوفد أسرتا ل
تحقا لþراسة وأوحض أنه يفكر يف العقاقري  يا إىل القطاع الطيب، وشعر الوفد أن ذæ القطاع ميكن أن يكون  ّنوب أفر مسـ يق ج

تاجرة يف العقاقري املقþة يدية بدال من ا ّا مل  .لتقل

شكر إىل  و .262 ندوبنيلتوLت األمانة � سابقة ملا نة ا شات قد متت يف دورة ا نا مثرة وقالت إن  يقاهتم ا ل عىل  للج ق متعل مل
ناول جانب  سأ�  شائك األسايس هو  رشوع عىل وجه اخلصوص، واألمر ا هذا ا بل ذæ حول وضع حدود واحضة  تو م ل مل ل ق

هل  رشوع،  يد واإلنفاذ داخل ا تعلق � شلكة ا يا تقل مل فمل مل ية �إلنفاذ واللجان ل شارية ا نة � نناوí أم يرتك هذا املوضوع  ت ملعللج س ُ ت
تصاد غري الرمسي؟ واقرتحت األمانة الرتكزي عىل هذا  تاكر يف � ية حدوث � رشوع �لرتكزي عىل  تفي ا قاألخرى و يف بيك ك مل

ترب يد  ناعات احملااكة وا يد، فال شك أن  سأ� ا تعاد عن  تعاجلانب و� تقل ص تقل م ُب ل ناول ل يع  نا ال  يق جدا إال أ ت موضوع  تط ن نسـشـ
تصاد  تعريف � تص  تصادي ا ية مباكن أن يقوم � قلك املوضوعات دفعة واحدة يف هذه ا4راسات وإنه من الصعوبة الاك ق بف 0

سابقة وأن نركز شلك يق املعامل، واقرتاح األمانة هو أال نرتاجع عن قرار ا4ورة ا هوم غري د بغري الرمسي وهو  ل ق ناء عىل مف  ّ ب
يا ميكن  متدادا من اقرتاحات الوفود و�ألخص بو يد، ويف هذا اإلطار وا تصاد غري الرمسي ويس عىل جانب ا يف� ل لق سـ لتقل

تصاد غري الرمسي إىل رشاكت  متلني من � بادرات ا ية حتويل أحصاب ا تاكر و ية الفكرية كدافع لال يل ا قرشوع  يف حململلك مل ب كحتل للم
ية من خالل  ية الفكرية عائقا أمام هؤالء مسأكرث ر ية وقوف ا نه أيضا دراسة إماكية و ية الفكرية و تخدام ا مللكا يف ميك كمللك ن سـ

تصاد غري الرمسي اع�دا  رشوع تعريف املقصود �ال يحاول ا نظريية  ية، ويف ا4راسة ا بادرات ا نني أحصاب ا قاملوا مل سـ ت حملل مل لط
تاج ا يحاول إ تعريفات ا4وية املوجودة و نعىل ا سـ ل شري إىل عدد من ل ها  تلفة ومن خال تصادات ا تاح يف �  vي يياnت  0 ت سب ل ق ح ل

ته  رشوع يف بدا يقوم ا بة مكوضوعات لþراسات اإلفرادية،  نا ية  ية وا تا�ت األاكد بدو من ا يالقطاعات اليت  سـ سـ ث مي ملت ف مبح للك
سه  يذ العمل  ند  بط و شلك  تصاد غري الرمسي  نفتعريف � ع نض ب نفب تق شكر موجه –م نا ل وا ها  هبوندا عىل  ل يحاول –تعليقل سـ 

تصاد غري الرمسي يف لك  نطقي جدا، وإن فكرn يف � توفرة �لفعل، وهذا أمر  سابقة وا بو ا متداد من دراسات الو ق� ّم مل ل ي سـ
نا أن حناول يل و تح بري جدا  نجد أن هذا نطاق  يدية إىل العقاقري  يدوية إىل املعارف ا يالقطاعات من احلرف ا ل لل ك سـ تقل علل  ل

ئ= وشكرت الوفود عىل اقرتاحاهتا  يقات واأل ناولت لك ما جاء يف ا نت األمانة أن تكون قد  سـالرتكزي شلك أو آخر، و تعل ت مت لب
تحديد أي ا4راسات اإلفرادية يق الرتكزي يف ا4راسة و� ية  شأن  ية  تا لاحملددة ا ب ل حتقل ثالثكيف تطور هذا ل ا يذها حىت  ي جيب  تنف

يد رشوع شلك  مفا ب  .مل

ها وطلب و .263 يث سأ تصاد غري الرمسي  سأ� � يحا من األمانة حول  ية تو يا املعر سة ا4وية لإليكولو لفد املؤ ح ق ف مج ض ل س
ثل فالتر  ئت بواسطة أشخاص يعملون خارج إطار نظام حق ) flattr(مإن اكنت قد نظرت يف أمر أدوات  نشاليت أ

نا هم اخلاصة 4مع ا شؤوا أسوا لفاملؤلف املعروف لكهنم حاولوا وأ ق توى محمي مبوجب حق املؤلف، إنه نوع من أنواع ن حمنني يف 
به ذæ، وأضاف أن  نة وما  شـمتعات القر يص تخدمون أمو� يف flattrجم يث يودع ا ملسـ يه خدمة تقدم عرب اإلنرتنت  ح

توامه ويفعلون ذæ من خالل إعطاء صاحب ) flatter(حساهبم مث يقومون �إلطراء  حمعىل األشخاص اëين يعجهبم 
تصاد حملا ية وقد ذكرمت أن � ها  بح  يص العادي وأ تعمل هذه اخلدمة خارج إطار نظام الرت نقاط،  قتوى عددا من ا ل خ بف ص شعل

ساحة  .ملغري الرمسي يعمل يف تM ا

تصاد غري الرمسي .264 تاكر يف � ية � نة بداخل  نظم ا بحث يف ا رشوع  يجريP إن اكن ا قوسأل وفد  ملمك بي معل ل س  .ملن

نوب أف .265 يث جوأعرب وفد  سابعة  نة ا ناء دورة ا ته أ شريا إىل ما قاí هو يف  يا  ته أسرتا يا عن دمعه ملا قا حر ليق للج ث لكم م ل ل
يدي –قال إن القطاع الطيب  تصاد غري –لتقل واملقصود هو قطاع الطب ا بحث ومن � يه كجزء من ا نظر إ ق ميكن ا ل ل ل

 .الرمسي

يذ ا4راسات .266 يا سؤال األمانة حول أماكن  نفوأراد وفد  تن تعلقة بذæ، وأضاف أنه يوجد �لفعل كي مل اإلفرادية واملعايري ا
يذ ا4راسات ية ألماكن تصلح  بد يحات  نفتر لتم ئ  .شـ
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سائل مت  .267 نة إىل  ثارة من الوفود فإنه يرى أال تعود ا موقال الريس إنه كام جاء رشح األمانة حول املوضوعات ا للج مل ئ
تحاول  سابقة، و سـ�نهتاء مهنا �لفعل يف ا4ورة ا ته ل نا يريات الرضورية املطلوبة عىل أساس ما متت  يعاب ا شـاألمانة ا تغ قس مل ت
تايل يوم ا باح ا رشوع يف  نظر يف ا يعاد ا لو ل ص ل  .ملسـ

رشوع، ويوجد أيضا توافق حول معىن مصطلح  .268 تت األمانة إىل توافق اآلراء حول اجتاه ا ملوا تصاد غري "تفل ق�
رشو" الرمسي بعد من ا ملوحول ا®االت اليت  يار ا4راسات اإلفرادية، ستست ست إال ا ية غري احملددة  با تع، واألمور ا ي خل ل ق

يمت تعريف القطاعات األكرث ثراء  نظريية، و بدأ �4راسة ا يث  يعكس هذه األمور،  رشوع  يمت تعديل اقرتاح ا سو ي ح تس س لل مل
نظر أمام ا4ول األعضاء  رشوع األول مهنا  يعرض ا ها مضن ا4راسة، و للإلماكية إدخا سـ ملن شمل ل نة القادمة، و ييف دورة ا سللج

بدأ العمل بصدد ا4راسة  تايل  ها ا4راسات، و� يار ثالثة أو أربعة مهنا  يث يمت ا نة  يذæ قامئة �لقطاعات ا شمل سملمك ل ت تحب لخ
شودة يف الربع األول من  تؤجل ا4راسات اإلفرادية إىل ما بعد ذæ بربع2012ملنا رشوع احلايل، لكن  سـ وفقا القرتاح ا  أو مل

يل  ناطق حمددة، وقد ذكر وفد بوندا عىل  بل �لزتام  شعب األخرى  يح الوقت أمام ا4ول األعضاء وا بربعني مما  ق ست ل مب ل َي ُ سـ
رشوع  توافق ميكن تعديل اقرتاح ا توسطة، وحال ا رشاكت الصغرية وا بة ا ثال ا4راسات اإلفرادية اليت تعاقدت علهيا  ملا لل مل شع مل

يه وأن  شار إ ل�ألسلوب ا نةمل نظر ا تايل  يوم ا نة يف ا للجيقدم إىل ريس ا ل ل ل للج ئ ّ. 

تفظ حبقه يف العودة  .269 نه ا رشوع،  حوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب ودوí األعضاء داعام مراجعة اقرتاح ا لك مل ل
ية تا ته � حإىل نقاط اه�مه اليت عرب عهنا يف  ت  .فلكم

يوم ئوأشار الريس إىل عدم وجود اعرتاضات عىل اقرتاح .270 تقدميه يف ا بت األمانة مراجعة �قرتاح  تايل  ل األمانة، و� ل طل ل
ية  تا شأن الويقة ا نقاش  تح الريس �ب ا تايل، مث  لا ل ث ب ل ئل ية " ويه CDIP/8/4ف يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ئيمي  ي حتقم تق

ية ية لأل"لفلأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا سامهة الو شة  نا يث مت  لف،  م ئح مل ي م سة يف أبريل ق نة اخلا ناء دورة ا مية أ للج  2010ث
شمو� يف الويقة  ثويه  تقرير املعدل CDIP/5/3م نة، وا نظر أمام ا تقرير وإعادة تقدميه  نة تعديل ا بت ا ل، و للج لل ل للج طل

تقرير ية، ودعا الريس األمانة إىل عرض ا لموجود يف الويقة احلا ل  .ئث

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/4/8ل

نظمة لأفادت األمانة ا .271 سونغو، ريس  سول  يد  بري خار� هو ا منة بأهنا تعاقدت مع  ئ يخ ي سـ ملج س  ويه IQsensatoل
ها سونغو تقدمي الويقة وتا يد  بت من ا يف، إلعداد الويقة املعد�، و ية مقرها يف  جئنظمة غري حكو م نم ث ي سـ طل ث من  .لج

سابقة وأنه وض .272 تقرير مصاغ عىل أساس الويقة ا يد موسونغو ذكر أن ا لوأعاد ا ث ل نة لسـ شات ا نا باره  للجع حمل ا ق مت ع
يمي  بب وراء الطلب يه  ية وا سأ� الر ياق جيب ذكر ثالثة مالحظات حمددة، األوىل يه أن ا تقشأهنا، ويف هذا ا لس سـ مل سـ يب ئل
يق األهداف  سامه يف  ها أن  ية ويس تعريف األشطة اليت ميكن  ية لأل بو عىل األهداف اإلمنا تأثري الفعيل لعمل الو حتقا ل ل تلف ن ئ ي ل

يمي لعمل اإل يذ  تاجئ يف  بو لإلدارة القامئة عىل ا تخدام إطار الو ية ا يط الضوء عىل أ تعلق  ية  ثا ية، وا ية لأل تقمنا نف تلف ن ي سـ مه سل ت ن ل لئ بت
بارها  بو أن تضع حمل ا يد أيضا عىل أنه جيب عىل الو تأ ية، وأخريا مت ا ية لأل تعلق �ألهداف اإلمنا ثال هو ما  نظمة وا تا ي ك ل ئ ي مل عمل لف

تجعل ا4ور اëي  نوات، كام لتقوم به  تقرير فرتة ثالث  ية، ويغطي ا ية الفكرية أكرث دعام لألهداف اإلمنا سـقواعد ولواحئ ا ل ئ مللك
نة  ية يف الفرتة من  يذ الربnمج واملزيا ند إىل معلومات األداء عن  سـأنه  ن نفس تت نة 2008ي  الواردة يف تقارير أداء 2010سـ إىل 

تريت تقارير أداء الرب، الربnمج باب،ةنقطكnمج خوا ية لعدد من األ سـ مر تاجئ واألثر مهنا أن جع تقارير تركز عىل ا نهذه ا ، لل
ياnت واملعلومات  ية  للبوأهنا أكرث املصادر مصدا ها ا4ول ق ها األهداف اليت  بو وبرا شطة الو تضععن الطريقة اليت تليب هبا أ جم ي ن

ية بو مبا فهيا األعامل اليت تضطلع هبا مع  تق، إضافة إىل أهناناألعضاء يف وJئق الربnمج واملزيا يع أعامل الو يارير شام= تغطي  مج
تحدة تايل ملسائر واكالت األمم ا تاجئل، و� نتضمن تقارير أداء الربnمج  ثل /ت تلفة  تقارير ا نظمة اليت تغطهيا ا مآJر أعامل ا 0 ل مل

ية امل تقارير املر ية وا يذ جدول أعامل ا تقارير املعدة عن  حلا ل من لتل ية عن جوانب حقوق تنف تجارة العا نظمة ا ملرس= إىل جملس  ل م
تجارة تص= � ية الفكرية ا لا مل ية)يتربس (مللك يا ألغراض ا نولو سخري العمل وا تحدة  نة األمم ا من وإىل  ت مل لتجل ج لتك يذ إجراء ل تنف، ومت 
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يق  بو يف  سامهة الو يمي  ية أو أساس  حتقنفصل للوصول إىل  تق يم م ية للمهنج يق ئاألهداف اإلمنا تقدم حنو  ياس ا ية، فمت  حتقأل ق للف
تخدام  رشين من خالل ا نادا إىل األهداف الواحد وا ية ا ية لأل سـاألهداف اإلمنا س لعئ ت تخدام 60لف سـ مؤرش رمسي، لكن ا

تاجئ  يق  شالك و�ألخص ألهنا سعت إىل  ته ا بو اكن أمر شا سامهة الو ياس  ية  ية لأل نمؤرشات األهداف اإلمنا مل ب ي م حتقئ لق لف
بة ساكن العامل ملمرتفعة ا تعلق خبفض  هدف ا بو وا ثال اكن من الصعب الربط بني معل الو يل ا سـتوى جدا، فعىل  مل ي مل س نسـ ل ب

بو وإطارها اخلاص  تلفة تربط بصورة أفضل بوالية الو ية  هذا فإن  يوم،  شون عىل أقل من دوالر يف ا ياëين  ت خم مهنج ل لي يع
تاجئ تاجئ من شأهنا إعطاء  ن�إلدارة القامئة عىل ا ية الربط بني لن تعلق  سؤال الرييس  ية، واكن ا يف أفضل وأكرث مصدا ئ بكق ي ل

ية  بحث بداخل إعالن األ ية ومؤرشات أداهئا، واكن احلل هو ا ها �سرتا بو وأهدا ية ووالية الو ية لأل لفاألهداف اإلمنا ف للف يج ي تئ
ية �لعلوم وا ية وتقرير ساكس وتقرير فرقة العمل ا ية لأل نواألهداف اإلمنا ملعئ تاكر عن تM اجلوانب لف يا و� بنولو ج تعلقةلتك  ملا

تاجئ، وهكذا  بو لإلدارة القامئة عىل ا يهنا وبني إطار الو ية الفكرية مث أن نربط  تاكر وا يا و� نولو بو يف ا نبوالية الو ي ب لي ب مللك ج لتك
تاجئ ن/نمت رصد  ية يف جمال العلوم وا ية لأل تعلقة �ألهداف اإلمنا ياجات أكرث دقة  تكا لف لم ئح ية الفكرية، ت تاكر وا يا و� مللكولو بج

تاجئ يس /لنوشلكت هذه ا بو، وألنه مل ميكن تأ ية ومعل الو ية لأل ياجات إطار العمل للوصل بني ألهداف اإلمنا س� يلف ئ حت
بو  شطة الو بارشة بني أ ية  يعالقة  ن مب ب بادراهتا سـ سامهةمو بل أن  تعني أن  ية العريضة  ية لأل مواألهداف اإلمنا ي نقئ بو تقدم ال/لف يو

تاجئ ية، /لنحنو ا ية لأل سامهة حنو األهداف اإلمنا ية الفكرية يه ا تاكر وا يا و� نولو ياجات يف جمايل العلوم وا لف� مللك ج ئتك مل ب لت ح
توي اإلطار  تقرير حيو سع لاألول يف ا تاجئ ا تعىل ا لن ية اليت ) 9(ل ية لأل تعلقة �ألهداف اإلمنا لفا ئ ندnمل يمي ستا بو أداءلتق إلهيا  ي الو

توي الفقرة 2009-2008 يف تاجئ، يف 38حت، و تقرير عىل ملخص ا ن من ا يجة عىل األقل من 30 اكنت 2011-2010لل نت 
ية نظمة �سرتا سة من أهداف ا بو موزعة عىل  بة يف الو تاجئ املر يجا مل مخ ي تن ية، تقل ية لأل يقي �ألهداف اإلمنا لفتصل برابط  ئحق  ت

ها سامه يف  تايل ميكن القول بأن  حتقيقو� يةال ية لأل لفألهداف اإلمنا يث ئ بارشة  ساهامت  نظر إلهيا بصفهتا  ح، لكن ال جيب ا م م ل
سؤو� يف  ية يه ا يق هذه األهداف، واكنت احلكومات الو ية  بþان الرا سات ا4وية اكن دمع Lود ا ملأن دور املؤ ن ل ل طس تحق لم

نظر إىل معل الو ية وجيب ا ية لأل يق األهداف اإلمنا لاملقام األول عن  لفئ ياق، حتق سـبو يف هذا ا بة بني من لي تاجئ املر تقهذه ا لن
يذ  ية جيري  ية لأل تعلقة �ألهداف اإلمنا ثالثني ا نفا تلف ئ مل يجة 23ل يذها %) 77حوايل (نت  متل  تنفليك  يا يك مبوعد أقصاه هناية ئهنا

يذ  تني وجيري  نففرتة ا تن تاجئ أخرى 5لسـ يذها وتوجد %) 17حوايل (ن  متل  تنفشلك عام أو جزيئ  ليك أقل (تيجتان فقط نب
متال %) 7 من بة يف عىل األرحجتكلن  تاجئ املر شابه من ا تق، واكن عدد  ن يةت مربطا 2009-2008لم ية لأل لف�ألهداف اإلمنا ، ئ

تكامل  يهنا مت ا سـومن  يا 16ب برية أو بدرجة جزية، وتوجد %) 43حوايل ( أخرى 13و%) 53حوايل (ئ هنا متلت بدرجة  ئا ك ك
سامههتا يف %) 4 أقل من(نتيجة واحدة فقط  سني  بو  يف ميكن للو تعلق   بة اك�ل حمدودة، وف ماليت جسلت  حت ي ي بكسـ ن

ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا بو إىل ئ نظر يف انضامم الو بل هو ا ي فإحدى ا ل يق لسـ ثغرات يف  ية برصد ا حتقفرقة العمل ا ل ملعن
ية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا يا و�ئ نولو ية العلوم وا بعىل ضوء أ جمه يق لتك ية،حتقتاكر يف  ية لأل لفاألهداف اإلمنا بو ئ ي وعىل الو

شارك يف  يةتأيضا أن  ية لأل شرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات األهداف اإلمنا لففريق اخلرباء ا ئ نظمة مل يح  للم، وهذا  تي سـ
ياnت اخلاصة برصد  شاركة يف إعداد ا با يةلمل ية لأل لفاألهداف اإلمنا ها إضافة إىل تعريف ائ ساعد فريق حتليل و ييات، و سملهنج

تاجئ تقارير ف خيص  سني الرصد وإعداد ا شرتك أيضا عىل  ناخلرباء ا ل حت تعلقة �لعلوم /مل ية ا ية لأل ياجات األهداف اإلمنا ملا ئ لفت ح
ية والفكرية تاكر وا يا و� نولو مللكوا ج بتك  .ل

تقرير، .273 ية معر� عن دمعه  للوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا نظمة من لتمن بو بصفهتا  م ورأى أن معل الو ي
شمول  ية  ية لأل سامهة يف األهداف اإلمنا ية، وإن ا ية لأل يق األهداف اإلمنا سامه يف  تحدة جيب أن  منظامت األمم ا ئ مل ئ ي لفمل لف حتق م

ية  تو ية حتديدا مضن ا يات جدول أعامل ا صيف تو ل من سامه22لتص ية  م، واكن الطلب املقدم لألمانة أن تقوم بفحص  ة معل كيف
يمي األثر  تقرير اكن  تظر من ا سامهة، وæë فإن ا سني تM ا نا  ية وإن اكن  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  تقالو ممك لف لحتق ن مل حت ئ ملي

بو  تقرير جاء �لرتكزي عىل العالقة بني أهداف الو ية، لكن ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو عىل  يالفعيل لعمل الو ل ئ لفي حتق
ية رمق  ية رمق 3و 1تيج�سرتا هدف اإلمنايئ لأل لف وا ، ويف هذا الصدد رأت ا®موعة أن هنجا شامال اكن من شأنه أن يكون 8ل

ية، مفن شأن هذا أن يعطي صورة  يات جدول أعامل ا تقرير تو ية ا شمل  با أكرث، وهذا الغرض جيب أن  مننا ص ل تغط ت لتسـ ل م
سامه يات  تو يذ ا تأكد من أن   Aيث ما ميكن فع يأفضل من  ص ل نفلل تقرير تح ية، وقد أشار ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ل يف  لفئ حتق
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يا �لعمل العام داخل عائ= األمم  تصل اتصاال وا بو أن  سني، أوال، جيب عىل معل الو سع فهيا ا®ال  فإىل عدة مواضع  ي ي تح للت ي
ية الفكرية تخصصة يف جمال ا بو أن تقدم خربهتا ا هم أيضا للو ياته، ومن ا تحدة وآ مللكا ململ ي ل يات األمم مل يا داخل  نولو معل وا ج لتك

تحدة  تعلقةملا تخذ اخلطوات الالزمة لالنضامم إىل فملا بو أن  يا، جيب عىل الو J ،ت ي يق ن ثغرات يف  ية برصد ا حتقرقة العمل ا ل ملعن
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا تخذ اخلطوات الالزمئ بو أيضا أن  ثا، عىل الو J ،هتاPاخلطوات مضن أولو Mت وأن تضع ت ي تفاعل ل للة 

يةمع  ية لأل شرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات األهداف اإلمنا لففريق اخلرباء ا ئ بو يف مل سامهة الو ي، وأخريا، ميكن تعزيز  م
ية ية لأل لفاألهداف اإلمنا بة ومؤرشات األداء، ئ تاجئ املر ياغة ا تقرير يف  نظري املقرتح يف ا تق من خالل دمج اإلطار ا ن ص ل لل
Mيات ودمعت ا®موعة ت بت من األمانة �خنراط يف املزيد من العمل الرايم إىل تضمني تو تقرير و نارص من ا ص ا طل ل لع

تقرير ية يف ا لجدول أعامل ا  .لتمن

سامهة  .274 شأن  يام بأعامل  بت ا شريا إىل أن ا®موعة قد  ية  بþان األفر يا �مس مجموعة ا نوب أفر موحتدث وفد  ب طل م لقل يق يق ج
ية بو يف األهداف اإلمنا ئالو سابق ي تقرير ا ية، وأن إعداد األمانة  ل لأل لل  اكن قد جاء يف إطار هذا الطلب، وبعد CDIP/5/3لف

بو ا4امعة لألهداف  يا موثوقا لألثر الفعيل ألشطة الو  ي يث يوفر  تقرير  نة أن يعدل ا تقرير قررت ا تعراض ا يا ن علم حب ل للج ل تقسـ ّ
تقرير املع ية، ويف هذا الصدد اقرتح ا ية لأل لاإلمنا ياق لفئ ية يف  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سـدل أن تمت دراسة دور الو ئ لفي حتق

تت ا®موعة أيضا إىل أن  تاكر، وا نص عىل تعزيز اإلبداع و� بو اليت  نادا إىل والية الو تاكر ا يا و� نولو تفالعلوم وا ت ج لتك بل ت ي س ب
ية رمق  هدف اإلمنايئ لأل بري عىل ا تقرير تركز شلك  لفا ل ك ب هدف ، و�لرمغ8ّل نفاذ 8ل من أن ا تعلقة � توافقا مع األهداف ا بدو  ل  مل مي

تعلمي تعلقة � ية األخرى ا يع إال أن أهداف األ يا  نولو ية بأسعار معقو� وإ�حة فوائد ا لإىل العقاقري األسا مل للجم لفسـ ج  لتك
رشية األ ناعة ا لبوفريوس نقص ا يةمل بارشة � ها عالقة  مللكيدز واملالرP واألمراض األخرى  م شمل أهداف ل ي الفكرية، وهذا 

ية  نفاذ العاملي إىل عالج6 و2لفاأل رشيل، فإن ا ناعة ا لب فريوس نقص ا تصل بوضوح �لعقاقري  األمل يه  تاج إ ييدز للك من  ل حي
ي تصل  ية الفكرية مما  ية í عالقة � ية وا نفاذ إىل األعامل األد شابه فإن ا يد  تحقذات األسعار املعقو�، وعىل  بمللك يلف ن ب ل م ق صع

ية أكرب من جمرد عالقهتا  ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو تابة، فرأت ا®موعة أن  لفأهداف معدالت اإلملام �لقراءة وا ئلك ي م
هدف اإلمنايئ رمق  سامهة 8ل� يمي  ية يف  ية لأل تخدام مؤرشات األهداف اإلمنا باب عدم ا م، وأشارت ا®موعة إىل أ ئ سـ تقسـ لف

يق األهداف بو يف  حتقالو ية بدون ي بو واألهداف اإلمنا شطة الو بارشة بني أ ية  يس عالقة  ئ، ورأت أيضا أنه ميكن تأ ي ن مب ب سـس
بارشة، واتفقت  تعكس الصالت ا تلفة  ية  ية، ورمبا توجد حاجة إىل وضع  ية لأل تخدام مؤرشات األهداف اإلمنا ملا ل خم مهنج ئ لفسـ

ية اليت تقرير يف القول بأن ا ملهنجا®موعة يف هذا الصدد مع ا بو وإطارها لإلدارة ل يع الربط شلك أفضل مع والية الو ي  ب ستسـتط
ية، لكهنا شددت عىل أنه ال  ية لأل ية من مؤرشات األهداف اإلمنا تاجئ أفضل وأكرث مصدا تعطي  تاجئ  لفالقامئة عىل ا ئق ن سـ لن

هدف اإلمنايئ لأل ياق ا تاكر يف  يا و� نولو ترص عىل العلوم وا بو أن  لفجيب لوالية الو ل ج تك سـتق ب بب 8ية رمق لي هذا ا س،  لل
تخدام املعايري املوصوفة يف الفقرتني  بو � يمي نوعي ألشطة الو توفري  يام مبزيد من العمل  سـاقرتحت ا®موعة ا ي ن تقل  من 34 و19لق

بو سامهة الو يمي  يام بعمل يريم إىل وضع مؤرشات حمددة لغرض  تقرير، وعالوة عىل ذæ جيب أيضا ا يا م تقل ، وأشارت إىل لق
ب ست عضويأن الو ية يف اليو  ية لأل يق األهداف اإلمنا ثغرات يف  ية برصد ا لففرقة العمل ا ئحتق ل  20 اليت تضم أكرث من ملعن

شأة ألجل  يث أهنا  بو يف فرقة العمل  شاركة الو سن  تحدة، ورأت ا®موعة أنه من ا نظامت األمم ا ننظمة من  ي م تح ممل ح م ملسـم
يذ �لزتامات وأيضا رصد ا ية رصد  لسني  معل تويني الوطين وا4ويل، تنفحت ها عىل ا سار  سـثغرات والعوائق عىل  حتق ملم يق

ية  بو خربهتا يف جمال ا تحدة وأن تقدم الو بو واإلطار األوسع لعمل عائ= األمم ا ية الربط بني معل الو تو مللكودمعت ا ي مل ي ص ل
بو مع  يا، ودمعت كذæ الرأي القائل بوجوب تفاعل الو نولو يالفكرية ونقل ا ج شرتك بني الواكالت املعين فريق اخللتك ملرباء ا

ية ية لأل لفمبؤرشات األهداف اإلمنا ياجاتئ ياغة /حت، واتفقت مع إدخال ا ية يف  ية لأل تعلقة �ألهداف اإلمنا بو ا صتاجئ الو ئ مل ي لفن
بة ومؤرشات األداء تاجئ املر تقا  .لن

تقر .275 شريا إىل أن ا ل وحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب ودوí األعضاء  م سامهة ل ملير أعطى نظرة عامة شام= 
ية يف  ية واëي يأيت جدول أعامل ا نحاز حنو ا ثف ا ية، ووصف إطار العمل ا ية لأل نظمة يف األهداف اإلمنا منمعل ا من مل ئ تمل لت ل ملك لف

ية تصادية و�ج� ية � هدف العام املعين � ناول ا تلفة  تدPت ا نه، فإن العديد من ا بو جزء  عالو من ت 0 ن قي ل ت لتم  وقد جاء دور مل
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تعاون مع  بو ألجل تعزيز ا ية اليت تقوم هبا الو هود اإلضا تقرير، وأعرب الوفد عن سعادته مبعرفة ا رشوحا يف ا بو  لالو ي ل في جل م
بو يف األهداف  سامهة الو تعلق   ية ف يذ الفعال جلدول أعامل ا ية ا ية ا4وية األخرى، وأشار إىل أ نظامت احلكو يا مب ي من مه ل لتمل نف لتم

توفري ئاإلمنا تظم لصفحة اإلنرتنت ا0صصة  تحديث ا ية و ية، وأعرب عن دمع �حتاد األورويب ودوí األعضاء  لية لأل ن لل ملمن للت لف
بو يف سامهة الو ياملعلومات حول  يث إم ية  ية لأل ح األهداف اإلمنا لف نظمة يف هذا ئ ملهنا تزيد من مدى معرفة اآلخرين بعمل ا

ية ياجات مها®ال، وشدد الوفد أيضا عىل أ ية ال تجابة  ية ا4وية ألجل توفري ا نظامت احلكو متر مع ا تعاون ا ت ا سـ ل مل حل يقسـ تنم ملسـ
ية الفكرية يف  تعامل مع جوانب ا ند ا بة  نا ية وألجل ضامن وجود اخلربة ا شطة جدول أعامل ا شمل أ ية مبا  مللكا ل ع سـ مل من ن ي تمن لت ل

تدPت األخرى  تعلقةملنا  .ملا

يا إىل �قرتاح  .276 تحدة األخرى، ويف هذلوأشار وفد أسرتا بو من تعاوهنا مع واكالت األمم ا ملبأن تزيد الو ا الصدد ي
يث إ يات إلدارة الفوائد وا0اطر حو شاء آ ية هو إ ية لأل بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو يمي  لن أحد املعايري املقرتحة  ن ئ ي لفم لتق

يا اجلديدة واملوجودة سأل الوفد إن اكن املفرت نولو نامجة عن ا جا لتك نوع من العمل بدال من دمع ل بو أن تدخل يف هذا ا لض للو ي
ها يف ذæ ا®ال ية يف  نظمة الصحة العا ثل الواك� ا4وية للطاقة اëرية أو  تحدة األخرى  معلواكالت األمم ا م ملم ل  .مل

س .277 سلطات يف بالده اليت تقدم ا ية أمر Ôم جدا  ية لأل يق األهداف اإلمنا يا�ن أن  ملوأكد وفد ا لل ئ لفل بþان حتق للاعدات 
تقرير يف الفقرة  تام ا ية واألقل منوا يف نطاق واسع من ا®االت، وæë أعرب عن تقديره  نا لا خل يث جاء أن معل 49مل ح 

ها لألعضاء من ا4ول  يث د ها من  ساهامت Ôمة يف  ها  نظمة  ية وا ية لأل بارشة �ألهداف اإلمنا بو í ص=  معالو ح يق ل لف حتقم م مل ئ ي
ية واألقل منو نا ما يذ ل تقدم عىل طريق  يق املزيد من ا تأكد من  بو  بل للو سامهة يف العمل ا يا�ن يف ا متر ا نفا، و حتق تملق ل لل ي مل ل ستسـ

يق  بو يف  سامهة الو يمي  يس أسلوب موثوق  ية إىل تأ هود الرا ية، وأعرب الوفد عن تقديره  ية لأل حتقاألهداف اإلمنا تق س م للج يلف م لئ
ية من خالل إطار ية لأل لفاألهداف اإلمنا نه أشار إىل الفقرتني ئ تاجئ،  نظمة لإلدارة القامئة عىل ا لك ا ن تقرير أن 48 و47لمل ل من ا

ناء  هود أن تركز عىل العمل ا يمي، وæë جيب عىل ا يس إال أداة  تذكر أنه  هم ا سني، ومن ا تاج إىل  ّاألمر قد  ب ل حت لحي جل تق ل مل
تلكفة فعا� بدال من  ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا ب�جتاه  لفئ سني األداةحتق  .حتالرتكزي عىل جمرد 

تان عن دمعه الاكمل لألفاكر واألطر املذكورة يف الفقرتني  .278 متر يف 34 و19كسـوأعرب وفد � تقرير وللعمل ا ملسـ من ا ل
 تحدة األوسع خاصة ف بو وعائ= األمم ا شأن احلاجة إىل ربط أفضل بني معل الو ية  تو ملتM ا®االت، ورأى أيضا أن ا ي ب ص ل

ية هو أمر Ôم جدا وجيب حبث �ح�الت اليت يتعلق ب ية لأل يق األهداف اإلمنا ثغرات يف  ية برصد ا لففرقة العمل ا ئحتق ل ملعن
تعلق  بو ا تظم لصفحة اإلنرتنت ا0صصة لعمل الو تحديث ا شأن ا يق وفد بوندا   æودمع كذ ،æملسمح بذ ي ن ل ب ل تعل ملت س

يس  ية ألهنا Ôمة جدا  ية لأل ل�ألهداف اإلمنا لف تعلقة �ألهداف ولكن أيضا ئ ها ا نظمة حىت تقوم بأعام بة  ملفقط � للم لسـ لن
نظمة تفعل ذæ �لفعل ملهور حىت يعرف أن ا  .للجم

ية  .279 بو يف األهداف اإلمنا سامهة الو هرت أمورا جديدة يف  تاجئ أ ئوأشار وفد الربازيل إىل أن اإلدارة القامئة عىل ا ي م ظن ل
ثل أيضا خطوة حنو منو ية، ويه  متلأل ية، وأعرب الوفد لف ساء� اليت يه هدف من أهداف جدول أعامل ا نافيس  منذج  للم لتت

ية  ية، ورأى أن  ية لأل ية ف خيص األهداف اإلمنا بادرات جدول أعامل ا يمي اإلجيايب ألثر  مهنجأيضا عن رسوره � ئ لفمن م لتتق ل
بب أن مؤرشاهت تاجئ مل تعط إال اح�الت حمدودة  بساإلدارة القامئة عىل ا نظمة يف األهداف لن سامهة ا ياس  ملا مل تصمم  م لق

هر هذا يف الفقرتني  ية، و ية لأل يظاإلمنا لف سني 47 و46ئ ياق اتفق الوفد مع وجود ا®ال  تقرير، ويف هذا ا تح من ا سـ لل ل
يات  تخدم  تقارير  تقرير  تكامل ا هم الوفد أيضا أنه ميكن ا سأ�، وقد  شة تM ا نا خماملؤرشات وحث عىل  مهنج سـ ب ل سـ مل تق ف تلفة، م

شاورات  يل، وميكن تعزيز العمل يف ذæ ا®ال من خالل ا تح توسعة جمال ا ية  بþان األفر ملواتفق أيضا مع اقرتاح مجموعة ا ل ل ب يقل
ية ل شأن األهداف اإلمنا تحدة  ئمع خرباء األمم ا ب ست عضومل بو  يث أن الو ية، و يأل لي ح ثغرات الف ية برصد ا ل يف فرقة العمل ا ملعن

يق األهداف  ثور حتقيف  بو، وميكن ا نة للو هامات ا شأن اإل يدا �سـ�ع لرأي اخلرباء  يكون  ية  ية لأل لعاإلمنا ي ب سـ ملمكئ س مف فلف
نة يف تقرير ساكس وتقرير فرقة العمل 17عىل بعض اإلشارات هبذا الصدد يف الفقرة  شري إىل اللغة ا تقرير اليت  تضم من ا ت ملل

تاكر يا و� نولو ية �لعلوم وا با جن لتك  .ملع
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تحدة وا4ول األعضاء وأكد و .280 ست عزم قادة األمم ا ية  ية لأل ملفد الصني أن األهداف اإلمنا عك ية لفئ لتمنفهيا عىل تعزيز ا
ية بارها واحدة .طنالو بو � بغي للو يث  ية �لغة،  ية أ ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  ت ورصح أن  ي ي مه ئ ي عم ن ح لف حتق لتق

نظومة األ تخصصة يف  ممن الواكالت ا هو�مل توازن و سم � ية الفكرية  تحدة أن تعزز نظاما  سمم ا لللملك ت تخداميمل وقال  .سـ �
يذ تM إالوفد  ية أن تؤدي دورا Ôام يف  ية لأل ها وبني األهداف اإلمنا بو حبمك الرابط الويق بني  بغي للو نفنه  لف معل تن ئ ث ي ي

ية دورها وتعزز  نظمة أن تزيد من فعا بغي   æëياألهداف، و تنسـن ل للم سني ي تحدة األخرى من أجل  حتها مع واكالت األمم ا مل ق
ية ية لأل يذ األهداف اإلمنا لفسامههتا يف  ئنف  .تم

بو يف  .281 سامهة الو ية ا0صصة لعرض  بþان العرية وطلب إ�حة الصفحة اإللكرتو يوحتدث وفد املغرب �مس مجموعة ا م ن ب ل
ية �للغة العرية ية لأل بيق األهداف اإلمنا لفئ بو اإللكرتوين كام طالب ا. حتق يل ضامن إ�حة موقع الو يألمانة بزPدة Lودها يف  بس

ية تقع عىل عدد من . ب�للغة العرية أيضا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  سؤو ٍمث حتدث الوفد �مس املغرب ورصح بأن  لف ئحتق ل م
ية، ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  تيض حتديد دور الو تلفة، مما  نظامت ا لفا حتق ئيق ي 0 ية مل بو يه تعزيز ا يث إن Ôمة الو مللك  يح

ية  ية من خالل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية يف  نا بþان ا ساعدة ا ية هو  مللكالفكرية واكن املقصد من جدول أعامل ا لف حتق ئم ل ل م لتمن
ية من خالل اإ وقال الوفد .الفكرية ية لأل يق األهداف اإلمنا ياس  بغي  ياق أنه  ملن رأيه يف ذæ ا لف حتق ق ئن ي لكية الفكرية وفق لسـ

ية فكرية ية. ملكقدرة أي بþ عىل إفراز  نا بþان ا ية الفكرية يف ا شاء ا نوعة عن إ يات  موأشار إىل توافر إحصا لمللك ل ن ت وقال . مئ
شطة يف إطار جدول أعامل  يذ أ بو من خالل  هود الو ثل صدى  سؤال هو إذا ما اكن إحراز أي تقدم، إن وجد،  نإن ا ي مي نفل تجل

ية ياس توساء. لتمنا بات  ية الفكرية  يف معايري حامية ا ياق إن اكن من املمكن تو حتل يف هذا ا لق تطلمللك ظ مكسـ قيق األهداف ل
ية ية لأل لفاإلمنا  . ئ

بو وغريها من الواكالت ا4وية عىل نظرة ا .282 تحدة عىل رضورة حمافظة الو سشدد وفد الوالPت ا ل ي ية يف Lودها مل فرشا ت
ياnت سن من قدرة ا4ول  ألن من شأن ذæ أن يعلبمجلع ا ية وأن  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو حيزز  ئ ي لفم حتق

ساهامت يف  تعلق �  ها بهناية تM الفرتة ف متل بلو تني والغاية ا بدء يف مطلع فرتة ا بني نقطة ا ملاألعضاء واألمانة عىل  ي ل غت حملن لسـ
ية، مما قد يعني عىل حت ية لأل لفيق األهداف اإلمنا هاديد أيئحتق هل  يح أوجه قصور و تصحس  وبني الوفد كذæ أن من شأن .ي

ية أن يعني عىل توفري إطار  ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو يمي  تاجئ  تخدام إطار لإلدارة القامئة عىل ا لفا حتق ئتق ي م ن لسـ ل
ها عىل أس بو و ساهامت الو هم  تخدم  ميأوحض  تقيلف ي م يةيُسـ سم بقدر أعىل من ا ملهنجاس  ٍت ٍب الوفد عن أمA يف تلقي مزيد  وأعر.ي

ت يذ ذæ اإلطارلمن املعلومات عن ا ية، فقد حوت كذæ .تنفقدم احملرز يف  م وقال إنه �لرمغ من كون تM ويقة إعال ث
نحو املذكور يف الفقرة ية عىل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا ية �لقصور يف  بو يف فرقة العمل ا شاركة الو يات  لتو ئ ن ي مب لفص حتق  44 ملع

شرتك بني الواكالتمن ها مع فريق اخلرباء ا تقرير وبأن تزيد أيضا من اخنرا مل ا شاراكت . طل ملوساءل الوفد عن فوائد تM ا ت
ية وعواقهبا العامة  .فاإلضا

ترصحيات اليت أدلت هبا مجموعة جدول أ .283 بþان الوأيد وفد مرص ا ية ومجموعة ا لعامل ا بþان العريةأللتمن ية ومجموعة ا بفر ل . يق
بو يف جماالت وضع القواعد واملعايري وقال إ شطة الو تاجئ اليت انهتت إلهيا ا4راسة يف رأيه وجود رابط قوي بني أ ين من أمه ا ن لن

تعلق   ية، خاصة ف ية لأل يق األهداف اإلمنا سلب يف  هم �إلجياب أو ا ية وإن من شأن ذæ أن  ساعدة ا يوا ئ ل ن لفمل حتق يس لتق
يولو��حلصول عىل الطعام واملعرفة واأل نوع ا تلكفة وحبامية ا سورة ا بدوية  ت ل لي ل بني ذæ عىل . م توأعرب الوفد عن حرصه إذ 

ية تا لحتديد اخلطوات ا يهإوقال . ل ية  يات جدول أعامل ا تقرير وتضمني تو يع ا ناك حاجة إىل تو فنه رمبا تكون  من ص ل سـ وذكر . لته
ناد بو، مع � سامهة الو ستأنه من الرضوري إلقاء نظرة أمشل عىل  ي ية وأنه من م ية جدول أعامل ا من يف ذæ إىل تو لتص

يات الواردة يف الفقرات  تو نفذ األمانة ا صالرضوري أيضا أن  ل ية 45 و44 و43 و42ت ية � نة ا من وتقدم تقريرا إىل ا ن لتللج ملع
شأن ية  تا ية الفكرية يف دورهتا ا بوا ل ل يادينمللك تقدم احملرز يف هذه ا مل ا ب.ل ية من ي وكرر الوفد رضورة أداء الو لو دورا أكرث فعا

ية ية لأل يق األهداف اإلمنا سامهة يف  لفيث ا حتق ئح  . æë الغرض2015-2012وقال إنه من املمكن إعداد خطة معل للفرتة . مل
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شار إلهيا يف الفقرة  .284 يجة ا يا ا ملوأبرز وفد بو تن ليف يل  40ل ية يف  ساهامت إجيا بو  يد تقدمي الو تقرير واليت  بمن ا ستف ب م ي ل
يةحتقيق األهدا ية لأل لفف اإلمنا تاج. ئ � æند إلهيا ذ شأن األد� اليت ا نوطلب الوفد مزيدا من املعلومات  تت س تطرد . سـب سـوا

ية واألمن الغذايئ والصحةإقائال  تعلمي وامحلاية ا يهنا ا ثرية من  بو أن تؤثر يف جماالت  شطة الو ئن من شأن أ يب ل ك ي ثاال . لبن موساق 
يث يصعب الوقوف  ئة،  حمن جمال ا ناخلبي يف عواقب تغري ا يا  نولو ية الفكرية يف نقل ا ملعىل أثر ا تخف ج تك لمللك ووحض أنه . ل

سلب لبغي مالحظة اح�ل مجع األثر بني اإلجياب وا يع جماالت معل . ني هار ا4راسة تقدما حمرزا يف  مجوأشار الوفد إىل إ ظ
� æتوصل إىل ذ يد يف هذا الصدد معرفة أساس ا بو تقربا، ومن ا لالو ي تحا� . سـتنتاجملفي تقاده، رمغ ا سـوأعرب الوفد عن ا ع

بو  ية يرهتن بقدرة الو ية لأل يق األهداف اإلمنا بو، أن أي أثر إجيايب يف  تغري يف معل الو تقدم وا يإناكر حتقق قدر من ا ئ ي ل لفل حتق
ية الفكرية وتوفري معلوما ية  ية وا توازنة وإدراك لك من اآلJر اإلجيا يق رؤية  للملكعىل  بم ب سلب لتط نه، فقد حتقق تغري ٍ عت 

nبو فهيا صورة أكرث تواز بلغ بعد مرح= تقدم الو نه مل  ي�لفعل  ي تحدPت . لك ثري من ا بقاء ا  æثاال عىل ذ لورضب الوفد  لكب م
بو  تاج أن أثر الو ية دون إجناز، يصعب � با هام ا بري من ا نظر إىل المك ا با ية،  رش شارات ا ييف جمال � ت ل ل يع نت ق مل لك سـف تل س

ياة وأثر ذæ عىل . إجيايب بذور وأشاكل ا سلطات يف بالده إصدار براءات  شغل ا حلوبني الوفد أن من أمه األمور اليت  لل ل ت
ها أثر الرباءات عىل إماكية احلصول عىل األدوية وأثر حقوق املؤلفني  بذور بني املزارعني، كام  ناألمن الغذايئ وبادل ا ل يشغلت

ية نا بþان ا تعلمي يف ا معىل ا ل ل ن. ل ية ستوا ية �إلجيا ئة وا بو يف ا يخلص إىل تعذر اجلزم ملفعول معل الو بد الوفد إىل ما ذكر  من ب ي لتل ي ل
يا لواكالت األمم . الاكم= نولو ية الفكرية وا ية بأمور ا بو معرفهتا ا جوذكر أن ا4راسة أوصت كذæ بإ�حة الو تك لمللك تخصص لي

شطة األمم ا بو يف أ تحدة األخرى وبزPدة اخنراط الو نا ي شأنمل تعلقة هبذا ا لتحدة ا مل بغي . مل تقاده أنه  ينوأعرب الوفد عن ا ع
ية الفكرية ناوها  توازن يف هنج  بو عىل مدى ا ية حبذر الع�د أثر زPدة اخنراط الو تو تعامل مع تM ا للملكا ل ت ل ي ص ل  .ل

بة إىل ا .285 ية � ية لأل ية األهداف اإلمنا لتوانضم وفد سورسا إىل وفود أخرى يف إبراز أ سـ ئ لنمه لف وأعرب الوفد عن . منيةي
يدان ها يف ذæ ا يق تM األهداف وأيد مواص= أعام بو يف  سامهة الو ملرسوره  ي لمب يص . حتق يا�ن  تخصكام أيد وصف وفد ا لل

ية،  هذه األشطة �أل مهأقىص مك ممكن من املوارد  ن يق هل تطبيث إن  سني ذهح بو حنو  تاح للو يل ا حت األشطة هو ا ي مل س بن ل
يق األ حتقسامههتا يف  يتم ية، ال مبواص= اإلنفاق عىل ا4راسات وا ية لأل تقهداف اإلمنا للف يده للمقرتح . ئ يوأعرب الوفد عن تأ

ية ا0صصة شأن الصفحة اإللكرتو ناëي تقدم به �حتاد األورويب  ثال، . ب تني  يمي جديد، بعد  موطرح إماكية إجراء  ن سـتق ن
ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  لفسامهة الو ئحتق ي  .يةمل

توقعة حمددة  .286 تاجئ  يذ  تاج بأن  توصل إىل ا ية ا ثاين وساءل عن  يا إىل امللحق ا نوب إفر موأشار وفد  نف ن يف يق نج ت ل ت تل سـك
ية للفرتة  ية2011-2010نللربnمج واملزيا ية لأل تاجئ واألهداف اإلمنا ها وعن الرابط بني تM ا سري وفق ا0طط  لف  ئل ن وطلب . لت

ية الو يل عن  كيفالوفد أيضا تفا ها من عدمهص توقعة حمددة وفق ا0طط  تاجئ  لقوف عىل مدى سري  م  .ن

بان .287 نة يف ا ية اليت أدلت هبا ا يقات اإلضا تخضع للمراجعة ألخذ ا يد موسونغو أن الويقة  سـورصح ا للج تعل سـ ث حلسـ ل . فل
بب ال ية، وهذا هو  يار املعلومات ذات املصدا ية يف ا تحدPت الر ثل واحد من ا سوأيد ما ذكر من  ق ت سـ ل خمت رتكزي عىل ئي

 Mتاج سري ت يه فإن املعلومات اليت أدت إىل ا يات ويف تقارير أداء الربامج، و تناملعلومات الواردة يف الربامج واملزيا عل سـن
توقعة و تاجئ ا ملا ها يف ا®االت اليت لن يا يه تM الواردة يف تقرير أداء الربnمج ألفق ا0طط  نوب إفر يقشار إلهيا وفد  ج

متدته ا4ول األعضاءل عىل ا2010 لعام توقعة ما وفق . عنحو اëي ا يجة  يمي مدى سري  نادا إىل ذæ إىل أن  موخلص ا ت تق نت س
تقرير أداء الربnمج ها يرجع إىل ا4ول األعضاء من خالل اع�دها  لا0طط  بذل . ل شموية أن مثة Lودا  تعلق �  توقال ف ل ل ي

تاجئ من Lة وبني تو ياجات وا صللربط بني � ن لت ية ح تعلقةلتمنيات جدول أعامل ا توقعة واألداء من Lة أخرىملا تاجئ ا مل وا . لن
ثامن من 1ضاف أن املعايري الواردة يف املربع أو هدف ا ندت، كام وحضت ا4راسة، إىل مجموعة من الوJئق ويس إىل ا ل ا لس ل ت

ية ية واألهداف اإلمنا تضمن إعالن األ ية فقط، وهذه  ية لأل ئاألهداف اإلمنا ت لفئ ية لف ية وتقرير ساكس وتقرير فرقة العمل ا ملعن لأل لف
سان إضافة املزيد تاكر، غري أنه أقر � يا و� نولو تح�لعمل وا سـب ج بو . لتك شاركة الو شأن  يا  سار وفد أسرتا يورد عىل ا م ب ل سـتف

ن نافع وخماطر ا تعلق بإدارة  تكيف أعامل  لم يات اجلديدة والقامئة قائال ت بو يف ذæ، نه مل يكن من املقصود أنإجولو شارك الو ي  ت
ية ية لأل ته يف األهداف اإلمنا تعد ذæ كونه جماال أبرزت املصادر املذكورة أ لفبل مل  ئ ي ٍوشدد عىل أنه قد أشري �لفعل يف لك . مهي
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نظمي  بو إدارة  تضمن والية الو يث مل  بو،  باق ذæ عىل الو تقرير إىل عدم ا ثاين من ا تمن امللحقني األول وا ي ت ي نط ل حل
نول يات واكالت أخرىلتكا سؤو يات، مما يقع مضن  لو م بو ألعامل . ج نادا إىل ذæ أنه �لرمغ من اح�ل دمع الو يوقال ا تس

يا نولو بارشا يف إدارة خماطر ا بعد أن تؤدي دورا  جواكالت أخرى فإنه من ا تك م لت يد موسونغو ردا عىل اقرتاح . ملس لسـوقال ا
ية الفكرية يات ا تخدام إحصا مللكوفد املغرب � ئ يث ال يقدم سـ يدة،  يات صورة  يح اإلحصا يمي أنه رمبا ال  ح كأساس  ج ت ئتق ت لل

ها  ناظرة اليت صدرت  يات ا نولو ثال، مؤرشا عىل ما جيري مع ا يل ا لعدد الرباءات الصادرة يف بþ ما، عىل  ج تك ملب مل لس ٍ
يات تخدام تM اإلحصا نظر يف ا هد بإعادة ا  æئالرباءات، ومع ذ سـ ل سؤال . تع اëي طرحه وفد الوالPت لوقال ردا عىل ا

يه يف ا4راسة أن من شأن تعاون  شار إ نحو ا تحدة عىل ا يات األمم ا بو يف آ شاركة الو شأن فوائد  ية  تحدة األمر لا مل ل مل ل ي م ب يكمل
يد الطرفني، فقد أفاد فريق اخلرباء أنه يواجه صعو�ت يف تطوير مؤرشات  شرتك بني الواكالت أن  بو مع فريق اخلرباء ا يفالو مل ي

تاجئ، تت تفادة من إطار اإلدارة القامئة عىل ا ياnت ا بو وا يف خربة الو ي� ميكن تو تاكر،  يا و� نولو نعلق �لعمل وا سـ ب ي ظ لب مل ل ب ج لتك
ياجات تقارير ال ية، إلثراء الرصد وإعداد ا يذ جدول أعامل ا تعلقة  تضمن تM ا تمما  ل من ت مل حي لتب ية /نف ية لأل لفتاجئ األهداف اإلمنا ئ ن

تعلقة �لعمل يهناملا ية الفكرية واإلعانة عىل  تاكر و� يا و� نولو س وا مللك ج حتتك بو من تعاوهنا مع فريق . بل تفادة الو يوأما عن ا سـ
تعمل اليت  تمكن يف فرص ا ية  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية �لقصور يف  شرتك بني الواكالت ومع فرقة العمل ا لاخلرباء ا ئ ن فمل لف حتق ملع

نظمة تعاون  للمها ذæ ا ل يحت يد من و. ي تحدة أن  نظومة األمم ا بو و نادا إىل ذæ إىل أنه ميكن للك من الو تفخلص ا م تسـت مل ي ٍس
يهنام  تعاون ف با ندت إىل تقارير أداء  .ل تاجات ا4راسة أهنا ا شأن ا يا  سأ� اليت أJرها وفد بو توكرر ردا عىل ا ن سيف ت ب سـمل ل

يمي ا4ول األعض تقارير قد خضعت  لتقالربامج، ومبا أن هذه ا تكون ا4ول األعضاء ذاهتا يه اليت قررت ل فاء وnلت اع�دها 
توقعة للفرتة  تاجئ ا ملأن ا تاجات2009-2008لن � Mند ت يت، وذæ هو  تو ن قد ا تف سـ  .سـسـ

ية  .288 ية أكدت أ ية لأل شأن األهداف اإلمنا تحدة  تاجئ مقة األمم ا سني من  نة وا ثا مهوذكر وفد مرص أن الفقرة ا ئ ب مل ن مخل لفل م â
ية، ا4ور املط ية لأل يق األهداف اإلمنا ية ويف  تحدة أداؤه يف ا نظومة األمم ا شمو� مضن  لفلوب من الواكالت ا حتق ئم من مل لتمل

ية، ومن  ية لأل يق األهداف اإلمنا تحدة 4مع  نظومة األمم ا يق وال�سك مضن  سني ا تواص=  بغي بذل Lود  لفو حتق م م ئن مل سـ تح ني لتل
شطة الو سوغ تعزيز تاكمل أ نشأن ذæ أن  يعاي ها  تحدة ونا نظومة األمم ا شطة واكالت أخرى مضن  مجبو مع أ ت مل ن سقي  .م

نوب  .289 سري وفق ا0طط وأهنا اكنت أجوشدد وفد  توقعة ما  يجة  ترصحي بأن  تفاء مبجرد ا يا عىل أنه ال ميكن � تفر ن ل مك ت يق
تعلقة �ألمتعلقة نارص احملددة ا بغي أيضا وصف ا ية، بل  ية لأل مل �ألهداف اإلمنا لع ي نئ هارا ألوجه لف ية إ ية لأل ظهداف اإلمنا لف ئ
 .الربط

بو شلك إجيايب، فال يعين إحراز تقدم  .290 سامهة الو تاج  توصل إىل ا ية ا يل  تفا ته  يا مطا بوكرر وفد بو ي م ت ل ص ب نب يف سـيف كل ل
ية ساعدة ا ية عن ا تقارير اخلار تاجئ بعض ا تحقق شلك خاص يف ضوء  يا، وهذا  ن�لرضورة أن األثر اكن إجيا مل ل ن ب لتقب ج  .م

بار خالل مراجعة الويقةو .291 تؤخذ يف � يا ورصح أهنا  نوب إفر يقات وفد  يد موسونغو إىل  تفت ا ثا ت سـ تعل سـ عل يقل ومع . ج
 æللرباءات، فذ nتواز بو نظاما  ية إعداد الو ية لأل بو واألهداف اإلمنا مذæ، قال إن من مناذج �رباط بني معل الو يلف ئ ي ت

توازن  شاط مربط �حلاجة إىل نظام  للما م ت نحو اëي أبرزه تقرير لن ية، عىل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا لية الفكرية يف  لفئ حتق لك
ية ال يعين . ساكس ساهامت إجيا بو  تقدمي الو ترصحي  ية أن ا ية لأل يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو تعلق   بوقال ف م ي ب ل ئ ي مب لفي حتق

ية ساهامت إجيا بو أدت �لرضورة إىل  يع أعامل الو بأن  م ي يجة يف بþ ما بعمل ووحض. مج ٍ أنه من الصعب ربط لك إجراء أو  نت
ساندا نظمة ال تؤدي إال دورا  بو ربطا اكمال ألن ا مالو مل  .ي

شأن الويقة  .292 شات  نا تح nئب الريس ا ثوا ب ق مل ئت شأن مواطن املرونة يف نظام "، CDIP/8/5ف بل  ببرnمج العمل ا ملق
ية الفكرية  .ثودعا األمانة إىل تقدمي الويقة" مللكا
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نظر يف   CDIP/5/8ثالويقة لا

ندا لونغكروفت(âذكرت األمانة  .293 يدة لو سيا سابعة يف ) لسـ سادسة وا نة نظرت خالل دورتهيا ا لأن ا ل للج
سابعة مبراجعة تM الويقة وحتديهثا عن طريق إعداد إوقالت . CDIP/6/10 ثالويقة ثن األمانة قد طوبت خالل ا4ورة ا ل ل

يذ برnمج ية  تنفتقرير عن اسرتا تعلقة تيج بو ا شطة الو يل أ متل عىل تفا شأن مواطن املرونة ومبراجعة املرفق ا مل العمل  ي ن ص ملشـب
يقات الواردة من ا4ول األعضاء ية الفكرية وفق ا لتعلمبواطن املرونة يف نظام ا يقات أخذت يف  .مللك لتعلورصحت أن هذه ا

ية بار يف الويقة احلا ل� ث تعلق. عت نت أن اجلزء ألف مض أعامال  مو نا بي تعلقة �لرباءات، وهام  تني عن مواطن املرونة ا ية بو ييق تعمل ث
تان ساهامهتا يف ، CDIP/7/3 وCDIP/5/4 Rev ثيقالو يقات ا4ول األعضاء و توحة  يت هذه األخرية  مو لتعل مف بق
بل بو. ملسـتقا يوأضافت أن اجلزء �ء مض جردا لألشطة اليت اضطلعت هبا الو نه امل. ن نت أن اجلدول اëي  يتضمو رفق قد بي

ية  ساعدة ا نظمة من خالل ا تعلقة مبواطن املرونة واليت اضطلعت هبا ا نخضع للمراجعة إلدراج املزيد من األشطة ا مل مل مل لتقن
نة نذ آخر دورة  تحديث إلدراج األشطة اليت نفذت  ية إجامال، كام خضع  تعاون يف ا شطة ا للجوأ ن لل من ل من مث وحضت أن . لت

تقدم احمل ية يف جمال مواطن املرونة، وذæ لاجلزء جمي األخري وصف ا ساعدة ا ية املقرتحة  نارص �سرتا يذ  نرز يف  للم يج تقع لت ت نف
ية  يث تصف الفقرة الفر نة األخرية،  يه خالل دورة ا نحو اëي اتفق  ععىل ا للج عل إدراج معلومات عن مواطن مرونة ) أ(حل

ية وما اختذ من خطوات مب ساعدة ا ية الفكرية يف برnمج ا نا لتقمل ية . وافقة ا4ول األعضاءمللك عومضت توحض أن الفقرة الفر
ية ) ب( با ية واإل ية الفكرية �إلنلكزيية والفر رش صفحة عىل اإلنرتنت خمصصة ملواطن املرونة يف نظام ا ندارت حول  سـ نسـ مللك ن

بو شطة الو تطوير، أن تصف أ هذه الصفحة، اليت مازالت حتت ا بو اإللكرتوين، واملقرر  يعىل موقع الو ن ل تعلقة مبواطن لي مل ا
هد أ نظمة اليت  تلف جماالت ا بني  سب اتفاق ا4ول األعضاء، خارطة طريق  تضم،  ية الفكرية، و شمرونة ا تمللك مل خم ت ح عامال سـ

نوع وروابط مبواد ياnت متعلقة لمن هذا ا نظامت ا4وية ذات الص= وقاعدة  بو وغريها من ا تاج الو ب مبواطن املرونة من إ ل مل ي ن
رش ية الفكريةتحتوي أحاكما  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكية  ب رشة من مواطن . يع  æشمل ذ متل أن  عوذكرت أنه من ا ي حمل

ي� تضم قاعدة  تعلقة �لرباءات،  باملرونة ا تقاة من الويقة امل سة مواطن مرونة  يا  ثياnت حا سـ مخ ل مب اليت  CDIP/5/4 Revل
سة أخرى شلك مؤقت،  نت  نة فهيا، كام  بنظر ا مخ مض للج ثوتعلق هذه األخرية �ملعلومات الواردة يف الويقةت  CDIP/7/3ت

تكامل يد � سـاليت مازالت  ية فلن . ق رش تعديالت ا تعلق �  ياnت، وأوحضت أنه ف يعو�بعت األمانة بعرض لقاعدة ا ل ي لتب ل
ياnت إال املعلومات الواردة يف الويقة  ثتضمن قاعدة ا ب تضمن الصفحة اCDIP/5/4لت  æية أيضا رابطا فست، ومع ذ نإللكرتو

ياnت  تحديث من خالل اإلخطارات الواردة من ا4ول األعضاءWIPOlexببقاعدة  ودعت ا4ول . لل اليت خضعت 
ية الفكرية 4هيا،  ها وإبالغ األمانة بأي تعديالت أجريت عىل قوانني ا ياnت بعد إطال شاف قاعدة ا مللكاألعضاء إىل ا ق ب لتك سـ

يق ج بة  سـنوهة إىل أن  تنشع تكون ام ية  سـدول أعامل ا نوط به لتمن تعديالتلململركز ا نظر يف .لتلقي ا نة إىل ا ل ودعت ا َللج
تحديد مواطن مرونة يف جماالت  ناك مزيدا من العمل املطلوب  ياnت أوالهام إذا ما اكن  شأن قاعدة ا تني حمددتني  لسأ ه ب ب ل لم

تصممي، وجيدر � تجارية وا لحقوق املؤلف والعالمات ا ل ياق، ويف جمال حلجنة يف هذل ق املؤلف حتديدا، أن تالحظ لسـا ا
ناءات  شأن ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  نة ا4امئة ا تثأعامل ا ب ن سـللج يداهتا املؤلفوقحقملع ية إدراج مواد تقيني و  متعلقةبغ 

يان  تجا�ت � ثال املعلومات الواردة يف ا يل ا تضمن عىل  ياnت، مما  ببذæ يف قاعدة ا تب سـ مل س ي سـب نة ل للجاëي أصدرته ا
ناءات يدات و� شأن ا ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة مؤخرا  تثا4امئة ا ي ب سـن تعلق �ملقرتح . لتقملع ية  ثا سأ� ا تمث قالت إن ا ن ل مل

تجارب وا4راسات  ية أيضا معلومات عن ا ياnت أو الصفحة اإللكرتو تضمني قاعدة ا سابقة  لاëي طرح خالل ا4ورة ا ن ب ب لل
ية، عىل شالكة اإلفرادية يذ IP Advantageطن الو ية وأفضل املامرسات يف  بþان من تقامس املعلومات ا متكني ا تنف،  لعمل ل ل

ية . مواطن املرونة ية لضامن وعي ) ج(عو�بعت القول بأن الفقرة الفر سات اإلحاطة ا4ا خلدارت حول �تصاالت و جل
ية لþول األعضاء �مل ساعدة ا تقدمي ا يني  نا مل ب لتقن هاملع تعلقة مبواطن املرونة وتواصل إدماLم  لعلومات ا متت بقو. مل ن إلها ختوا

ية  ميي إل�حة ) د(عالفقرة الفر تويني الوطين واإل نظمي ندوات عىل ا سب طلب ا4ول األعضاء، عىل أنه قد مت  قلنصت،  سـ ت ملح
يد الوطين، وقد أوردت  يذ العميل ملواطن املرونة عىل ا لصعتقامس املعلومات وا يل عن ذæ يف مرفق هذه الويقةلتنف ثتفا  .ص

هاأوسأل وفد  .294 بل إطال ياnت  يقاهتا عىل قاعدة ا  íيا إن اكن مثة إطار زمين تقدم ا4ول األعضاء خال قسرتا ق ب تعل  .لل
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نظر  .295 ياnت  توPت قاعدة ا تقدمي  نظور وضع جدول زمين æë ألهنا طوبت  تووحضت األمانة أنه مل يكن من ا ب حم ب ل لمل ل
بقا4ول األعضا يه وتقره شلك  سـء  مب يقات يود الوفد اإلدالء هبا  .ف ياق بأي  تعلوقالت إن األمانة ترحب يف هذا ا لسـ

ياnت وإ�حهتا للعموم رش قاعدة ا متس األمانة من ذæ اسرتشادا لوضع جدول زمين  لبو نل  .سـتل

يك علام �لويقة .296 ثوأحاط وفد ا يهتا يف توفري املعلومات ل CDIP/7/3ملكسـ شأن مهنجووافق عىل  بþول األعضاء 
تاحة يف إطار اتفاق تربس يمواطن املرونة ا يحة . مل ية  رشيعاته الو شأن  حصوأكد الوفد أن املعلومات الواردة يف املرفق  ن طب ت

بة للوضع احلايل تعاون مع األمانة يف توفري املعلومات. كوموا هد مبواص= ا لو  .تع

تعلقة مبواطن مر .297 يا عىل أن األعامل ا ملوشدد وفد بو يةليف يذ جدول أعامل ا ثل أساسا  ية الفكرية  منونة ا لتمت نف وقال . لتمللك
بني إن اكنت مواطن  يل  نفعة خلت من تفا شأن أثر األشطة يف الرباءات ومناذج ا تإن املعلومات الواردة يف املرفق  ص مل ن ب

ية إىل ا4ول األعضاء رش ساعدة ا بان خالل تقدمي ا يعاملرونة قد أخذت يف ا مل لتسـ ب= أن واقرتح ال. حل شأن األعامل ا ملقوفد  ب
يد الوطين ية معاجلهتا عىل ا يذ مواطن املرونة و يل  تحدPت واملعوقات يف  تعلق � لصعتضمن أعامال  س ل ت يفت نف كب  .ت

بة  .298 ية الفكرية � ية مواطن مرونة ا ية والاكرييب وشدد عىل أ سـوحتدث وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال مه ني لت مللك ن
نطقة تعلقة �لرباءات يف جماالت . ملإىل تM ا يق مواطن املرونة ا تخدام و تضمن، عىل وجه اخلصوص، ا  æملوقال إن ذ ب سـ تطي

نفاذ إىل األدوية سني ا يث تكون رضورية من أجل  ثل الصحة العامة،  ية  لر حت حسـ م ها عىل . ئي متس من األمانة مواص= أعام لوا ل
تعلقة �لرباءات وإعداد وJئق إضا فمواطن املرونة ا  .ية æë الغرضمل

نذ زمن  .299 ية الفكرية  ية وبني أنه �لرمغ من وجود أنظمة ا بþان اإلفر يا �مس مجموعة ا نوب إفر موحتدث وفد  مللك يق يق لج
ية الفكرية شلك اكمل بعد ية من ا نا بþان ا تفاع معظم ا شري إىل عدم ا تاحة  بيد، فإن املؤلفات ا ل ل ن ت مل مللكبع نه من إوقال . م

ياق ية الفكريةلسـاملمكن يف هذا ا ية من ا بþان جبين ماكسب  تخدام مواطن املرونة لعدد أكرب من ا سمح ا مللك أن  حقيق ل سـ . ٍي
تخدام مواطن  ية ا ية يمكن يف الوقوف عىل  نا بþان ا ية اليت تواجه معظم ا تحدPت الر سـووحض أن واحدا من ا ل ل سـ يفل كم ئي

ياسات  ية وا يق أهداف ا سـاملرونة شلك اكمل وفعال 4مع  من لب لت بو æë من خالل برnمج . العامةحتق يواقرتح الوفد معاجلة الو
يات  تو صمعل وفق ا ية45 و25 و22 و17 و14 و13 و1ل  وطرح الوفد أن تكون أهداف الربnمج .لتمن من برnمج معل ا

يذها يف جماال ية الفكرية و تلف مواطن مرونة ا تصوري  هم ا نفاملقرتح تعزيز ا مللك تلف 0 ية من جماالت اتل ل ر سـي سـياسات العامة ئ
يذ مواطن املرونة، مبا يف  ية واإلدارية عىل  يود القانوية واملؤ نفثل الصحة العامة واألمن الغذايئ والزراعة؛ وحتديد ا لق تم سـ سن
يق  يذ الفعال ملواطن املرونة من أجل تعزيز  ساعدة  ئة  ئة  بات  شف غري الوايف يف الرباءات؛ و حتقذæ ا نف تي للم م ب ي تطل هتلك

ية  يةلتمنأهداف ا ساعدة ا ياسات العامة؛ وتطوير أداة  نوا للم لتقسـ تحدPت ا/ل ية ملعاجلة ا رش لا يع يذلت بþان يف ا ها ا نفليت توا Lلت  .ل
تضمن األشطة ما ييل نوقال إنه من املمكن أن  تعلق . 1: ت  ية واملعلومات ف تقامس اخلربات ا ية  ية وإ يندوات و لعمل ل مي قلن ط

بغي أن يك تخدام مواطن املرونة، و ين� هات سـ ية الفكرية وا ية � سلطات ا ثلون من ا شاركني فهيا  جلون بني ا مللك ن ل مم تعلقةملعمل  ملا
ية؛  سات ا يا واملؤ نولو تضمن وزارات الصحة والزراعة والعمل وا ية، مما  ث� س ي لبحمن ج لتك ية خمصصة . 2لت نإعداد صفحة إلكرتو

يديو ومواد وعروض يالت   æندوات، مبا يف ذ فتقدمي معلومات عن ا سج ل ندوات؛ تل ية وتقارير عن ا ل تقد نرش تقرير عن . 3مي
تقاة من نادا إىل معلومات  تخدام مواطن املرونة ا ية يف ا تجارب الو سـا س سـ ن مل ية؛ تط ية واإل ندوات الو مي ا ن قلل  إعداد أداة .4ط

ية نساعدة ا يذ الفعال /لتقللم ية اليت متر هبا يف ا تالف أطوار ا بþان عىل ا ية إلعانة ا رش نفا تخ لت من ل لتيع ية ل مللكملواطن مرونة ا
ياسات العامة تلف جماالت ا سـالفكرية يف   .لخم

ية  .300 ساعدة القانوية وا بو يف تقدمي ا يه وذكر بدور الو نوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ن مل ي لتقل â ف
منوية و�لزتا سق مع األهداف ا ية الفكرية  ية  لتبþان من أجل إعداد أطر و ت ن تلل للملك لمات ا4وية، مبا يف ذæ اتفاق ط

بغي احلفاظ عىل  .يتربس هد يف هذا الصدد، غري أنه  يد بذل مزيد من ا تازة وأنه من ا نوقال إن الويقة توفر أداة  جل يملف مم ٍث
بو تاجئ أو جتاوز حدود والية الو بقة عىل ا توازن يف الويقة دون إصدار أحاكم  يا ن سـ ث لل  وأعرب الوفد �مس �حتاد األورويب. م
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ية من  تجارب ا يا ملا  يذ مواطن املرونة  بعة  بل ا شاف ا يه عن موافقهتا عىل اقرتاح ا لعملوا4ول األعضاء  لل فعل ت سـ نفتك لتف مل ل سـ
هر  تعلقة �لصعو�ت اليت  يح ذæ تقامس اخلربات ا يان، كام  ثري من األ ياسات يف  ناعة ا يدة  تظمدخالت  ت ح ملمف ي ك سـ للص

متدة للك مهنا ٍواحللول ا ياسات وقال إن. ملع يارات ا شأن  رس تقامس املعلومات  سـ من شأن ذæ أيضا أن  لب خي  حىت ي�ىشي
þياجات لك ب يذ مع ا حتا نفت بل . ل ناول برnمج العمل ا يه  ثه �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ملقوواصل الوفد حد ت بف ي

ية الفكرية وقال بشأن مو شمو� يف اتفاق تربس، نهنا ترى إماكية ملعاجلة جماالتإمللكاطن مرونة ا ية الفكرية األخرى ا ي ا ململلك
تكرار با  بان  بغي يف ذæ أخذ األعامل اليت نفذهتا جلان أخرى يف ا للغري أنه  ن سـ جتي حل بغي . ن نوال، قال إنه  ينوعىل نفس ا مل

ياnت  تعلقةلكتعريف ا نوات املالمئملا بل من خالل ا نة يف ا نفذها ا بو بأي أعامل  لق داخل الو ملسـتق للج ت  .ةي

ية وأعر .301 يدهلتمنوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا يذ . ث للويقةيب عن تأ ية  نفوقال إن الوقوف عىل  تيف ك
تعلقةمواطن املرونة  ية ملا نا بþان ا يا أمام معظم ا ثل حتدP ر ية  ية الفكرية شلك اكمل وفعال وفق أهداف ا م � لمللك ل سـ مي من ئيب لت

بþان األقل منوا ًوا ية إىل ال�س العمل عىل مواط، وهذا هول بغي æë إوقال . ن املرونةلتمن ما دعا مجموعة جدول أعامل ا يننه 
ياق أهداف برnمج العمل متر، وأن ا®موعة تؤيد يف هذا ا لسـالعمل أن  بþان ايسـ ته مجموعة ا ل اëي اقرت نارصهألح ية و عفر  .يق

ي .302 شارات موضو بو ا يا�ن رضورة تقدمي الو عوأبرز وفد ا ت ي تخدام مواطن املرونة ف سل شأن ا ية وملموسة  سـة و ب معل
ية  نا بþان ا ساعدة هائ=  شلك  متعلق �تفاق تربس، مفن شأن ذæ أن  لي لل م ي بþان األقل منواي تعلق �ألشطة . لوا  نوف ي

يل عن وجه تعلق لك مهنا مبوضوع مو تفا متس الوفد من األمانة تقدمي مزيد من ا ٍاملدرجة يف املرفق، ا ص ل ٍ  .اطن املرونةل

ية والاكرييب واجلزائر �مس  .303 ياnت �مس مجموعة بþان أمرياك الال ينوأيد وفد فزنويال ما أدىل به لك من وفد ب� من ا تب ل ٌ
ية هم . لتمنمجموعة جدول أعامل ا تعزيز  ندوات  مترار العمل من خالل املزيد من ا4راسات وا ية ا فوشدد الوفد عىل أ ل ل سـمه

ياةأفضل ملواطن املرونة نفاذ إىل األدوية واحلق يف ا تعلق �لرباءات، ملا æë من ص= �لصحة العامة وا  حل، خاصة ف ل . ي
يد أيضا تقدمي  يكون من ا يا مبواص= العمل عىل توفري املعلومات، وقال إنه  ته عىل مقرتح وفد بو ملفوأعرب الوفد عن موا يف سـفق ل

ية ال يذ مواطن مرونة ا ية  ث= عىل  مللكأ نف يف تم يةك نا بþان ا عفكرية يف ا لص  .ل

تعلقةواقرتح وفد أوروغواي مواص= العمل عىل مواطن املرونة  .304 يث إنه مل يكن من املقصود أن تكون ملا ح �لرباءات، 
بل. القامئة شام= شأن برnمج للعمل ا ملقوعرب الوفد عن اه�مه مبواص= العمل توصال إىل اتفاق   . ب

تحدة األم .305 ياnتملوأيد وفد الوالPت ا شاهبا لقاعدة  تضمن مرفقا  ية  شاء صفحة إلكرتو ية مقرتح األمانة بإ بر م ت ن ن  يك
IP Advantageيذ مواطن املرونة، مع إخضا ها يف  بþان من تقامس خرباهتا وأفضل املامرسات اليت  متكني ا نف  تبع تت ل ع ذæ ل

شاركة ومإوقال . ساس طوعيألرشط إ�حة املعلومات عىل  بغي ترك قرار ا ملنه  تقدير لك من ا4ول األعضاءني ٍداها  وكرر . ل
تعلق مبواطن املرونة   تعلقةيالوفد ف نة ملا هد يف ضوء برnمج العمل املوسع يف ا بذل مزيد من ا ته  للج حبقوق املؤلف معار ل جلض ٍ

يدات، مفن املمكن تضمني دراسات ا ناءات وا شان � ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  يا4امئة ا ت ب لتقن ث سـ ية ملع ننة ا4امئة ا ملعللج
يهنام ياnت املقرتحة أو الربط  بحبق املؤلف واحلقوق ا®اورة يف قاعدة ا تصمت إنه ال . لب تجارية وا تعلق �لعالمات ا  لوقال ف ل ي

ها وأعرب عن تطلعه إىل تلقي اقرتاحات من ا4ول األعضاء يف هذا  حفصبني بوضوح ما يه مواطن املرونة اليت ميكن  يت
شأن مواطن املرونة . دالصد ية  ثا تعلق �4راسة ا  بوف ن ل تعلقةي يA إىل CDIP/7/3 ث �لرباءات، الويقةملا م، أعرب الوفد عن 

تمكل رش الويقة عىل العموم حىت  سـنب  ث تجت  .ن

تان �مس مجموعة  .306 بþانكسـوحتدث وفد � ها لا تحدPت اليت توا شأن ا يوية وكرر ما أدلت به وفود أخرى  L اآل ل ب سـ
þب يذ مواطن املرونة لا ية  يل الوقوف عىل  بþان منوا يف  ية وأقل ا نا نفان ا يف ب تم ك س ل ية الفكرية شلك اكمل وفعال تعلقةملال ب � مللك

ياسات العامة ية وا سـوفق أهداف ا لمن ية. لت يات جدول أعامل ا ته وفق تو بو معا بغي للو منوقال أن ذæ أمر  ص جل ي لتي وأضاف . ن
يوية  بþان اآل تعأن مجموعة ا سـ شأن ل بترب العمل احلايل يف ذæ ا®ال غري اكف وأن مثة حاجة إىل امليض قدما خبطة معل  ٍ
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ية الفكرية بþان ويف هذا الصدد، أيد �مس ا®موعة أهداف برnمج العمل .مللكمواطن مرونة ا ته مجموعة ا ل اëي اقرت ح
نارصهألا ية و عفر  .يق

بþان العرية و .307 بوحتدث وفد املغرب �مس مجموعة ا بþان ل بة إىل ا ية � نظر إىل أن جماالت �ه�م الر للفت ا سـ سـ نل لي ئ
تقد يف هذا الصدد أن من شأن  نفاذ إىل املعرفة، وقال إهنا  ته، يه األمن والصحة وا ية، خاصة ما اكن مهنا يف  نا تعا ل م نطقل م

نا بþان ا يذ الفعال ملواطن املرونة أن يعني ا ية من أجل ا ساعدة ا متوفري ا لنف ل ن تمل لتق يقل ها يف تM القطاعاتحتقية عىل  . ف أهدا
بþان الواقعة يف إوقال  سامح  بغي إ�حهتا �للغة العرية أيضا  يدا يف هذا الصدد، غري أنه  ية اكن  للن إعداد صفحة إلكرتو لل ب ي نن مف

تفادة اكم= تفادة من املعلومات املقدمة فهيا ا سـنطقة ا®موعة �ال سـ  .م

يان اëي  .308 يا ا بوأيد وفد كولو لب بل أم شأن برnمج العمل ا ية والاكرييب  ملقدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال بن تي
هم تقامس جتارب  ية، مفن ا بغي مواص= العمل اجلاري ألن ذæ جمال �لغ األ ية الفكرية، وقال إنه  ملعىل مواطن مرونة ا ن مهمللك ي

تية يف  هر نه æë اإوقال الوفد . نفيذ مواطن املرونةحقيق تطلع إىل �ج�ع اخلاص مبواطن املرونة يف بوغو� يف  شبب  يس ل
 .فرباير القادم

ية .309 نا بþان ا بة إىل ا ية الفكرية � سأ� مواطن مرونة ا ية �لغة  موأحلق وفد جاماياك أ لمللك ل سـ مب وأيد يف هذا الصدد . لنمه
ية وال يان اëي أدىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال ينا تب يا ل ياnت اليت أدلت هبا وفود بو ليفاكرييب وا  وفزنوياللب

تكامال ملراجعة . وغريها ية حتديد املزيد من مواطن املرونة ا ية  ية وجتر ية  متس من األمانة حفص أعامل  سـوا بغ ي يل بيل حتل تمك ل
نظر يف الويقة. CDIP/5/8 ثالويقة ثكام جشع األمانة عىل إ�حة وقت اكف  لل ٍ ترب العمل اëي . ٍ شأن عوا بتضطلع به األمانة 

ية الفكرية معال ما يجة شام= أو حامسة مللكمواطن مرونة ا باره  بغي ا يد اإلجناز وقال إنه ال  تزال  ن نق ت ياق، . عي لسـويف هذا ا
نة  .للجأيد الوفد تواصل العمل مضن ذæ ا®ال يف ا

ية الفكرية،  .310 شأن مواطن مرونة ا ية العمل اجلاري  مللكوأكد وفد مرص عىل أ ب متر مه بو أن  بغي للو تسـوقال إنه  ي ني
يق أهداف Ôمة يف مضامر  ية حنو  نا بþان ا ساعي ا ية دمع  يد يف ذæ ا®ال األسايس  حتقبربnمج معل فعال و م لمف ل م بغ

ياسات العامة يات . لسـا تو صوأيد الوفد يف هذا الصدد ا بþان ال ية أللاملطروحة من مجموعة ا ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنفر يق
رشيع وطين ومجمو رش  ترب أن  بþان العرية، وا تعة ا ن ع ب سني ذæ متعلقل ياnت وأنه ميكن  بة لقاعدة ا حت هي½ نقطة بداية  ب لي ط

ية وممارسات فضىل وروابط بدراسات ورشوح صادرة عن واكالت  تجارب الو ية عن ا نمن خالل إدراج معلومات إضا طل ف
ي نظمة الصحة العا ثل  نظامت دوية أخرى  ملتخصصة و مل م م نظمة األغذية والزراعةم وقال إنه ميكن كذæ توفري روابط . مة و

ي سري لألحاكم القانوية، كام ميكن تضمني املواد اليت طورهتا أاكد ميتعلق بقضاP حمامك و ن تف تخدام ت تدريب عىل � بو  سـة الو لل ي
هم كذæ، إضافة إىل الرباءات، تضمني . فعال ملواطن املرونةال ترب الوفد أنه من ا ملوا تعلقة مبجاالت أخرى ع ملمواطن املرونة ا

ية الفكرية ية �للغة العرية. مللكمن جماالت ا بة بإ�حة الصفحة اإللكرتو بكام أيد الوفد املطا ن ساعدة . ل سني ا ية  ملوشدد عىل أ حت مه
يات الواردة يف الويقة تو ها عىل ا بو يف هذا ا®ال وتو ية اليت تقدÔا الو ثا ص ل ف ي يقن  .CDIP/8/INF/1 لتق

ية والاكرييب وأيد برnمج العملوأ .311 يان اëي أدلت به مجموعة بþان أمرياك الال ينعرب وفد الربازيل عن اتفاقه مع ا تب  ل
بþان ا ته مجموعة ا لاëي اقرت يألح يةيقفر بغي مواص= العمل عىل أو. لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا ينعرب الوفد عن شعوره أنه 

بþان عىل إوقال . اس دامئية الفكرية عىل أسمللكمواطن مرونة ا لن مثة حاجة إل�حة معلومات عن مواطن املرونة إلعانة ا
ثل الصحة العامة ية  ياسات، خاصة يف قطاعات ر تعلقة � ماختاذ قراراهتا ا سـ سـ يمل بادل وLات من كام رأي الوفد أنه . ئل هم  تا مل

يذ مواطن املرونة ية يف  تجارب ا شأن ا نظر  تنفا لعمل ل ب  . ل

سل .312 يان اëي لوأيد وفد ا ية والاكرييبألبفادور ا ية . تيندىل به وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال مهوقال إنه من األ
بالغة مواص= العمل يف ذæ ا®ال األسايس  .لا
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يقات اليت وأي .313 تني ا تعلد وفد األر لن ية والاكرييبأج يا. تيندىل هبا وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال ق، لسـويف ذæ ا
ية  ية واسرتا ياnت مفا تضمن العمل عىل قاعدة  سأ�، مما  شأن تM ا بل  يجعرب الوفد كذæ عن اه�مه �لعمل ا مي ب ي مل تب ه ملق

ية الفكرية تخدام مواطن املرونة يف نظام ا مللكتعلق � سـ هم . ت تعزيز  بغي لألمانة أيضا إعداد عرض تقدميي  فوأضاف الوفد إنه  لن ي
ية الفك  .ٍرية عىل حنو أفضلمللكمواطن مرونة ا

ية  .314 نا بþان ا ية الفكرية يف ا تطوير أنظمة ا تاحة  ياسات ا ساحة ا نظر إىل أن  يداد وتو�غو ا مولفت وفد تر مللك لن ل ل مل سـ م ل لي
ية الفكرية يف  تطور أنظمة ا يث مسح  تقدمة يف املايض،  بþان ا تاحا  يد مقارنة مبا اكن  مللكسم بقدر أكرب من ا ح بم مل لل ي تقت لت

بþان  ية ذات األنظمة لمعظم ا نا بþان ا شرتط اآلن عىل ا ي�  تصادية  تقدمة مبا ي�ىش مع املصاحل والقدرات � ما ب لق ل ي مل
ية فكرية nجضة ثال ألنظمة  يفة � تصادية ا ملك� تق شاف . ملضع بþان عىل ا يع تM ا تكوقال إن ذæ يوجب  ل سـشج ت

تلف مواطن املرونة ية يف  ياسات احملدودة ا خمساحة ا سـ ملتبقم هال تغال ية الفكرية وا ل يف نظام ا يه، أيد الوفد . سـمللك علوناء  ب
ية الفكرية بل عىل مواطن مرونة ا شأن العمل ا ية والاكرييب  يان اëي أدلت به ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال مللكا ملق بن ي تب  .ل

ية والاكرييب .315 ياnت اليت أدلت هبا مجموعة بþان أمرياك الال ينوأيد وفد كو� ا تب يةل  . لتمن ومجموعة جدول أعامل ا

سأ� .316 شأن تM ا ياnت اليت أديل هبا  ية الفكرية وا بودP معل األمانة عىل مواطن مرونة ا ملوأيد وفد  ب ب لمك وقال إن . مللك
باري ومواطن مرونة اتفاق تربس يص اإل شأن الرت رشوع قانون  يا عىل إعداد  سلطات يف بþه تعكف حا يا ج خ ب ل ويف ذæ . مل

ياق، طا يق لسـا تخداÔا يف دمع  هم أفضل ال تعزيز  ية عن مواطن مرونة اتفاق تربس  نظمي ندوة و حتقلب الوفد  ف ي سـت ل ن طب
ية شلك اكمل وفعال بأهداف ا  .لتمن

ساهامت ا4ول األعضاء  .317 بغي أن تكون  تحدة وشدد عىل أنه  يان اëي أدىل به وفد الوالPت ا ندا ا موأيد وفد  ي مل ب نك ل
ية رش الويقة إوقال . عطو ثن  تكاملن يد � ية سابق ألوانه أيضا ألهنا مازالت  سـاحلا  .قل

ية إىل اللغة  .318 شأن ترمجة الصفحة اإللكرتو بþان العرية  يان اëي أدىل به وفد املغرب �مس مجموعة ا نأيد وفد عامن ا ب ب ل لب
تخدام مواطن مرونة ا ساعد بþاهنم يف ا توي عىل معلومات Ôمة من شأهنا أن  يث إهنا  سـالعرية،  ت حت مللكية الفكرية عىل حب

 .ٍحنو أفضل

ية  .319 تضمني الصفحة اإللكرتو ندا، خاصة ما تعلق مهنا  تحدة و نوأيد وفد سورسا اآلراء اليت عرب عهنا وفدا الوالPت ا ب ك مل ي
ية شأن مواطن املرونة الواردة يف قوانني و نأحاكما  شطة . طب نة �ضطالع بأ نب ا نوقال إنه من الرضوري أيضا أن  للج تتج

 . تعدو أن تكون تكرارا ألعامل أجنزت أو جارية يف جلان أخرىجديدة ال

ية .320 ية الفكرية من أجل ا تخدام مواطن مرونة ا ية خاصة � يويا أ منوأحلق وفد إ سـ مه ب لتث يا. مللك تو صوأيد الوفد ا ت اليت ل
بþان ا يةأللطرحهتا مجموعة ا ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنفر ياnت . يق شأن قاعدة ا بوأعلن الوفد  يقات عىل لب تعلأنه يعزتم تقدمي 

تعلقةاألحاكم  يويةملا ية اإل نا ية ا ب يف قوانني الرباءات وا ث ع لص  .مللك

نوب .321 .321 يان اëي أدىل به وفد  يجريP ا جوأيد وفد  ب بþان الن يا �مس مجموعة ا ل إفر يةأليق يد عىل . يقفر تأ كوأعاد الوفد ا ل
يا بة إىل  ية الفكرية � ية مواطن مرونة ا سـأ سـ لنمه تأخذها يف مللك سلطات يف بالده  يث إن ا ية،  ية الو سـسات ا ل ن حمن ط لت
ية إلعداد قوانني جديدة بان مضن Lودها احلا لا  .حلسـ

ية .322 تان املقرتحات اليت تقدمت هبا مجموعة جدول أعامل ا منوأيد وفد � لتسـ ساملة من . ك بني ا®االت ا متس من األمانة  لوا ت ل
æتكرار حىت مييض العمل قدما وفق ذ  . لا
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بابوييد وفد وأ .323 يا �مز نوب إفر ياnت اليت أدىل هبا وفد  يق ا ج بþان الب ية ووفد اجلزائر �مس مجموعة أللمس مجموعة ا يقفر
ية ساهامت اليت قدمهتا ا4ول األعضاء ألنه من املقرتح IP Advantageوطالب الوفد مبعلومات عن . لتمنجدول أعامل ا مل وا

شاهبا ياnت مرفقا  متضمني قاعدة ا  .لب

ية الفكريةو .324 ية العمل عىل مواطن مرونة ا مللكشدد وفد �حتاد الرويس عىل أ ندوات . مه نظمي ا لوقال إن من شأن  ت
ية الفكرية تخدام مواطن مرونة ا هم أفضل ال ية يف ذæ ا®ال أن يعني عىل تعزيز  ساعدة ا مللكوغري ذæ من أشاكل ا سـف ن  .لتقمل

ثالث أن الويقة مض .325 بكة العامل ا ثل  ثوذكر  ل شـ ية الفكرية مم بو يف جمال مواطن مرونة ا مللكت ملخصا ألشطة الو ي ن
يث أبرز  بو،  ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا تعراض اخلار� األخري  تاجئ � نة إىل بعض  باه ا حواسرتعى ا يت ن للم سـ ن للج لتقن

تعراض عددا من أوجه القصور يف ذæ املضامر تعلقا مبواطن مرونة ا .سـ�  æثاال عىل ذ مللكوساق  م يث م حية الفكرية، 
ية  شارات  بو اإلدارية مع ا يل إىل تعزيز الضم إىل معاهدات الو بو  ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا معللوحظ أن ا ت ي مت ي ن سمل لتق

تخدام مواطن مرونة اتفاق تربس شأن ا ية حمدودة  با يوا ق سـت ب بو يف تقدمي . س نف Lود الو تعراض  يوقال الوفد إن � ص سـ
تخدام مو شأن ا شارات  سـ� ب شأن مواطن ست بو  باع برnمج معل شامل يف الو سوغ ا يا، مما  تد يفا  باطن املرونة  ي ت ي ن من تص

ية  .يمرونة اتفاق تربس تعلق فقط حبقوق أحصاب ا ية الفكرية ال  يه مرارا من أن نظام ا يه إ بق ا مللكوكرر ما  مللك يب ل ن لتسـ
يق ا بþان  يح  تلف مواطن املرونة اليت   æشمل كذ حتقالفكرية، بل  للت ت خم يةي يل دمع أهداف ا منتوازن املالمئ يف  س لتل وقال . ب

تخدام مواطن املرونة سـهتدف تعزيز ا شطة مزتايدة  نظمي أ يد ا4عوة إىل  ثالث إىل تأ بكة العامل ا سـإن ذæ يؤدي  ت ن ت ي ل  .بشـ
بو يف ذæ ا®ال، شطة الو تعلق بأ  ية ف شفا يووحض أن مثة حاجة كذæ إىل ا ن ي ه فل بغي إ�حة فرص إل س كام  متع املدين ين ®ام ا

هم من جماالت العمل تعلق بذæ ا®ال ا ملمبدخالت   .ت

نظمي CDIP/8/5ثوحضت األمانة أن املقرتحات املطروحة يف الويقة أو .326 تضمن  يت مبوافقة ا4ول األعضاء، مما  ت  ي حظ
ية ية وإ ميندوات و قلن تابع مراجعة الويقةإوقالت األمانة . ط ثهنا  تعلقة شأن مواطن املروب CDIP/7/3 تس سة األخرى ا ملنة ا مخل

يقات اليت أدىل بو اجلديدة للغات عىل املوقع اإللكرتوين وفق ا ياسة الو بق  تعل�لرباءات وأهنا  ي سـ لتط فود، و هبا عدد من السـ
تضمني ا4راسات اإلفرادية . خاصة وفود مرص وعامن واملغرب بذل  هود  ياnت أن مزيدا من ا تعلق بقاعدة ا  لوقالت ف س ب يي جل ل

نة ا4امئة وجت بو، خاصة ا تاج جلان أخرى يف الو بþان املقدمة طوعا من ا4ول األعضاء إضافة إىل مواد من إ للجارب ا ي ن ل
نة وغريها من اللجان تكرار يف األعامل بني ا با  ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة  للجا لل ن جتن نت أن املعلومات الواردة يف . ملع بيو

تعلقة �لرباءات لن تدرج يف املرح= بشأن مواطن ا CDIP/7/3 ثالويقة سة األخرى ا ململرونة ا نةمخل سؤال . هالرا لوردا عىل ا
تعلق مبرفق الويقة أاëي   يا�ن ف ثJره وفد ا ي تعلقة �لعمل عىل مواطن املرونة جتمع CDIP/8/5ل مل، قالت إن املعلومات ا

شات ا نا ها  نقل خال شاورات موسعة  للجمن الزمالء من خالل  ق ت مم تعلق مبواطن املرونة وختضع ل بهتا مبعلومات  تنة ومطا ل
شات مواطن . للنقاش نا يد تعلق األشطة  تأ شفوعة  نت أن املعلومات الواردة يف املرفق مقدمة من هؤالء الزمالء  قو مب ن ك ب م بي

بارشا نة تعلقا  ماملرونة يف ا ناء . للج ية أهنا تقدم إىل ا4ول األعضاء  رش شارات ا شأن � بوقالت  يع ت تب عىل طلهبا عىل أساس لس
رسية لنايئ وأهنا حتاط � تاحة أو. ث يارات ا بان شلك اكمل مواطن املرونة وا ملوحضت أنه ال يوجد منوذج يأخذ يف ا خل ب حلسـ

سني وإىل زPدة املرفق وضوحا ية، واملؤكد أنه توجد حاجة إىل ا ية الفكرية الو يذ قوانني ا تحلþول األعضاء يف  لن ط مللك . تنف
توفري  هدت  بو بومتعلقةروابط مبواد تع ية الو يل إدراج مواد من إعداد أاكد هود يف  ي وبذل مزيد من ا مي س بب جل وقالت إن مرفق . ٍ

ية إل�حة مزيد من  ية اخلاصة مبواطن املرونة مع توفري روابط بني املرفق واألشطة ا رش عىل الصفحة اإللكرتو ٍالويقة  لفعل ن ن سـينث
تخدمني سـاملعلومات عن تM األشطة  تعلق �لعمل و. للمن  يأفادت األمانة كذæ أن عدة مقرتحات جديدة قد طرحت ف

بل عىل مواطن املرونة  .ملقا

ية .327 تا نة ا ها خالل دورة ا تقد لواقرتح الريس أن تعد األمانة قامئة �ملقرتحات اجلديدة عىل شلك ويقة  ل للج ل ميث  . ئ
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رش .328 ساعدة ا تان إىل مقرتح تطوير مجموعة أدوات  لتوأشار وفد � للمك شارات القانوية سـ ي� تدور � نية وذكر أنه  ت سيع ب
بل ا4ول األعضاء  تخدام العام من  بة فإهنا موLة إىل � بو وبني ا4و� العضو الطا قاملقدمة إىل ا4ول األعضاء بني الو سـ ل ي

سة األخرى ا .اكفة تعلق مبواطن املرونة ا  بل ف ية سري العمل ا يل عن  متس الوفد تفا مخلوا ي ملقص كيف متس  .ملتعلقة �لرباءاتل لوا
تضمهنا القامئة اليت اقرتح إعدادها الريس يحا للمقرتحات اليت  ئالوفد أيضا تو ست  .ض

تضمن يف الويقة املقرتحةأو .329 بل  بة إىل العمل ا ثوحض الريس أن املقرتحات اجلديدة املطروحة � سـ ملقسـ وقال إن  .لنئ
 .بلملقاملقصود من ذæ هو اإلعانة عىل إعداد خطة للعمل ا

نوب  .330 ية أجوأعرب وفد  نظمي ندوات و شأن بعض املقرتحات، مبا يف ذæ مقرتح  ته حتقق تقارب  يا عن مال نفر ت ب طحظ يق
شة غريها  نا ي� ميكن  ية، كام أشارت األمانة، وناء عىل ذæ توجد مقرتحات ميكن �تفاق علهيا خالل تM ا4ورة  قوإ ب ممي ب قل

ية تا لخالل ا4ورة ا تعلق مبجم. ل  يد اëي إعة األدوات املقرتحة، قال الوفد ويوف تأ ثريا للجدل يف ضوء ا ينه ال يرى األمر  ل م
نه عدد من الوفود األخرى للمقرتح  .ععرب 

تاج هذه أو .331 يث  بة الريس أن املقرتحات اجلديدة اليت اكنت قد أشارت إلهيا مل ترد يف ويقة األمانة،  n حتوحضت ث حئ ئ
يهنا يف خطة العملٍاملقرتحات إىل مزيد من املداوالت بل أن ميكن  نة  تضم وموافقة ا متر  .قللج ناء  سيسـوقالت إنه يف هذه األ ث

تفق علهيا واليت ذكرهتا الويقة واألمانة ثالعمل عىل األشطة ا مل  .ن

نوب وأ .332 بدو أن علهيا اتفاقأجيد وفد اجلزائر مالحظة وفد  يا بوجود عدد من املقرتحات اليت  يفر وقال إن أمه مقرتح . يق
تخدام مواطن املرونةهو ا ية ال رش سـتعلق مبجموعة األدوات ا يع ثريا للجدوبني أن �لرمغ من أن. لتمل بدو  م ذæ املقرتح ال  ل ي

شأن ذæ املقرتح يد �سـ�ع إىل وLات نظر وفود أخرى  بيكون من ا ملفسـ  .ف

يا لفكر .333 يده حا ثل يف عدم تأ ية ذكر موقفه ا تحدة األمر لوكرر وفد الوالPت ا ي مت ململ يل أو مجموعة أدوات يك لة إعداد د
تايل نقاش خالل �ج�ع ا تضمني ذæ يف قامئة املقرتحات املطروحة  ية، غري أنه يرىض  لرش لل ب يع  . ت

شة خالل  .334 نا قوأشار الريس إىل وجود اتفاق عىل اقرتاح إعداد األمانة ويقة تورد املقرتحات اجلديدة، عىل أن تقدم  للم ث ئ
ية تا لا4ورة ا  .ل

بقى الويقة وردا عىل وف .335 بغي أن  نت األمانة أنه  تان،  ثد � ت ي نسـ بي تعلقة �لرباءات  CDIP/7/3ك ملشأن مواطن املرونة ا ب
يقات حىت املوعد الهنايئ املقرتح يف  للتعلتوحة  ية6مف تا شة خالل ا4ورة ا نا يدا  ل فرباير، عىل أن تراجع الويقة  ل ق للم ه  .متث

نظر يف الويقة ثا  CDIP/7/8 ل

ن .336 لدعا الريس إىل ا يا:CDIP/8/7ثظر يف الويقة ئ نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا ج ويقة  تك لمللك مل شرتكة : ث تحدPت ا ملا ل
نو. بوناء احللول ية الفكرية ونقل ا رشوع ا متدت  ية الفكرية ا ية وا ية � نة ا تكوقال إن ا مللك لمللك م ع من ن لتللج يا يف دورهتا ملع جلو

سادسة اëي خط رشىلا للم خطوته األوىل بإعداد ويقة  نةث متد من ا رشوع  يا ملكوnت ا تضمن وصفا  للجوع  يل لتعت مل . تفص
رشوع املذكورة أعاله ملوأضاف إن مرفق الويقة مض ويقة ا ث ثوطلب الريس من األمانة تقدمي الويقة .ث  . ئ

يد عيل جزائري(âذكرت األمانة  .337 رشوع) لسـا يه ا نطق اëي قام  ترصا  رشوع تقدم وصفا  ملأن ويقة ا علمل للم خم وقالت . ث
يةإهن رشوع الهنا يا ومعه أهداف ا نولو نقل ا ية وحوت تعريفا  نت مقدمة تعرض املعلومات األسا ئا  ل سـ ملتضم جل نت أن . تك بيو

نظامت أخرى يف جمال نقل  بو واألعامل اليت أجنزهتا  تعلقة �لعمل القامئ يف الو يا للمؤلفات ا تعراضا وا ثاين مض ا ماجلزء ا يف مل سـ ل
يا إضافة إىل وصف ملا ي نولو جا نالتك ييلزم من ا4راسات شلك عام وا4راسات اإلفرادية  ومضت تقول إن املكون األخري . تعب

ية رشوع وجداوí الز ييل ملراحل ا رشوع مع وصف  نواجت ا نتعلق  تفص مب مل تصاصات 2 و1ضافت أن املرفقني أ و.مل � Pخ حو
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ية واخلرباء امللكف شاور اإل تعلق �ج�عات ا  يل ف ميومعايري ا ت قلي ل شكت تلفة، عالوة عىل برnمج منوذ� ل خمني بإعداد دراسات 
ية شاور اإل ميمؤقت الج�عات ا قلت ية يف . ل سقي ا®موعة اإل ميوذكرت األمانة أهنا عقدت اج�عا مع  قلن مترب 28م سب 

توبر 6و ميي األول املقرر ع2011 كأ شاور اإل يل للخرباء من أجل اج�ع ا تصاصات ومعايري ا شأن � قل  ت لب شكت قده يف لخ
ية الفكرية ية وا ية � نة ا نة  ثا شة الويقة خالل ا4ورة ا نا يث تقرر  بني،  مللكا م م منح ن للج ل ث ق لتلفل ية إوقالت . ملع تا لن اخلطوات ا ل

رشوع هذه واع�دها ملمتد عىل املوافقة عىل ويقة ا ث  .تع

رش .338 تلزم اع�د ويقة ا رشوع  يذ ا هم من أن  يدا ملا  تان تأ متس وفد � ملوا مل ثت سـ ك يسـ نفك ف  وع ومرفقهيا؟ ل

هم الوفد .339 فوأكد الريس حصة   .ئ

ية  .340 شاورات اليت جرت خالل ا رشوع وذكر � تان عن تقديره لألمانة عىل إعدادها ويقة ا مجلعوأعرب وفد � مل ث âسـ مل ك
نات يث تعذر اع�د الويقة نظرا الشغال الوفود وكذæ حلاجة الويقة إىل  يالعامة  سح ث ن رشوع، . حتث نواجت ا تعلق   ملوف ب متس ي لا

تدى اخلرباء  شات  نا تلفة وأن  ناطق  ية يف مخس  شاورية إ سة اج�عات  همه من أن املزمع عقد  يدا  نالوفد تأ ق خم مي ت مخ مك م م قللف
ية اخلاضعة  تح ند إىل إعداد عدد من ا4راسات ا تدى اإللكرتوين  يس ا توى املزمع عقده وكذæ تأ يع ا يلر ل س ن لسـ ت مل ٍمل ت س سف

يقة املفاهمي ناء احللولثملراجعة األقران وو شأن  ب  ية وا4راسات  .ب ته يف معرفة تريب �ج�عات اإل ميوأعرب الوفد عن ر قلب ت غ
نظم يف الربع األول أو  سة  شاورية ا توى، مع مالحظة أن أول �ج�عات ا يع ا تدى ر هم يف ا توقع أن  يا ف سس مخل ت سـ ن لمل ملت مل

ثاين من عام  يل وأبدى. 2013ت ونظم �يق �ج�عات يف عام 2012لا تصاصات ومعايري ا ته عىل � شك الوفد موا خ لتفق
ية شاورية اإل ميلالج�عات ا قلت يني مبا يف ذæ . ل تحدثني ا تضمني املزيد من ا تعلق �لربnمج، عرب الوفد عن اه�مه   حمللوف مل ب ي

سأ� نقل ا تعلق   ية ألن �سـ�ع إىل وLة نظرمه ف نظامت غري حكو تكمن اكن مهنم من  م لم مب بالغة ي ية ا يا ذات األ لنولو مه ج
ثريا لاله�م للغاية ميكون  ية  .سـ شأن ا4راسات املطلوب إجراؤها أن  سقني  همه من اج�عات ا معلوعرب الوفد عن  ب ملن ف

متس  سقط، وا تخدم من أجل تM ا4راسات ولن  رشوع  بدأ فورا وأن املال اëي خصص  يف �4راسات  لا ي سـ س يتلك سل للم ت
يدا æë ا  .لفهمكالوفد تأ

ية أن أعربت عن  .341 بق ®موعة جدول أعامل ا تصاصات فقد  شاورات و� شأن ا منورصح وفد اجلزائر أنه  سـ مل لتب خ
رشوع ها  للمد بþان  .مع يد ا رشوع أن  يف ميكن  هر بوضوح  يد وقد  رشوع شلك  لوقال إن الويقة توحض أهداف ا ك ب يفث ظ للمج مل

يا نولو ية نقل ا ية �لفعل يف دراسة  نا جا تك لم قض تلفة إضافة وبني .ل ناطق  سة يف  شاورية ا خم أن من شأن �ج�عات ا مخل مت ل
منوية تلف �ه�مات ا تلفة أن تعكس  يات  تلفني ذوي  تحدثني  شاركة  لتإىل  خم خم خم خلفم  .م

ية .342 يا يف جدول أعامل ا نولو نرص نقل ا ية  رشوع وعن أ منوعرب وفد مرص عن دمعه الاكمل  ع لتمه ج لتك وشدد الوفد . للم
ها بني عىل رضورة اخت يا و نولو ية نقل ا ضعاذ  ج لتك تحدةقض يويدوملأرسة األمم ا نظمة ا تعاون مع  ن كلك، خاصة يف مضامر ا ل . مل

رشوع نة عىل اع�د ا ملوحث الوفد ا  .للج

يذه .343 سادسة مث تأخر  نة ا رشوع nل املوافقة يف دورة ا يا أن ا تنفورصح وفد أملا لمل للج تصاص أن . ن تعلق �ال  خوقال ف ي
سائل يط األصيل ملبعض ا ثال، اكن ا يل ا يال، فعىل  رشوع شلك عام قد وحضت وتغريت  ناوها ويقة ا تخط اليت  مل س قل ب ث لت ب ل ًت مل

نوات ناثرت هذه اآلن عىل مدى ست  ي�  هر  تة أ سة اج�عات خمططة خالل  سـيضم  ت سـ بمخ ته يف . ش غبوأعرب الوفد عن ر
تان، إضافة ية احملدثة، كام طلب وفد � ًطلب اجلداول الز سـ كن يري، م يد �إلبقاء عىل احلدود دون  نقحة مع تأ ية ا تغ إىل املزيا ك مل ن

ية  ية وا ية � نة ا ية  تا سأ� يف ا4ورة ا نظر يف تM ا ندئذ ا نة  توزيع الزمين، وميكن  يري ا مللكمع اح�ل  من ن للج ل ل مل ل ع للج ل لتتغ ملع ٍ
يط األصيل لألموال يف ية ا سأ�  تعامل مع  ها أن  تخطالفكرية، كام ميكن  م لت يف تاد أن 2011 كل تخداÔا ألن ا ملع ويف ميكن ا سـ ك

بلغ ملسقط ذæ ا   .ي
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ته عىل  .344 يان اëي أدىل به وفد اجلزائر ورصح بأنه مل يكن قد أعرب عن موا تحدة إىل ا فقوأشار وفد الوالPت ا ب لمل
نظر يف ئذ عىل ا ية العامة، بل اكن �تفاق  ميي خالل ا سقني اإل تصاصات يف اج�ع ا ل� ن مجلع ٍن حي قل مل ث الويقة خالل ا4ورة خ

ية الفكرية ية وا ية � نة ا نة  ثا مللكا منم ن للج لتل تصاصات . ملع رشوع و� يقة ا خوأشار الوفد كذæ إىل أن الويقة وا4راسة وو مل ث ث
يا تدبرها  سع الوقت  سابق ومل  بوع ا تاحة حىت األ نقحة مل تكن  ملا ل ت ل سـ يمل  . م

باره واحدا من لوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول ا .345 يا � نولو ية نقل ا يه وأكد عىل أ تألعضاء  عمه ج تك لف
بل �ج�ع بوقت اكف  ية تلقي ا4ول األعضاء الوJئق  نه شدد أيضا عىل أ ية،  ية يف جدول أعامل ا نارص الر ٍا ق مهلك من سـ لتلع ئي

نظر فهيا شلك واف ٍمتكن من ا ب ل يان اëي أدىل به وفد الوالPت ا. لت بوأيد وفد بوندا ا يه إىل لل ية اëي أشار  فتحدة األمر يك مل
ته خالل �ج�ع نا يعاب مضموهنا و سع ال سابق وقال إن الوقت مل  بوع ا شـإ�حة الويقة يف آخر حلظة من األ مل س ت ل سـ قث ت  .ي

نوب  .346 يا أن الويقة أجوذكر وفد  ثفر توبر26صدرت يف يق ست �لويقة ذات احلجم، فال ميكن مقارنهتا . ك أ ثوقال إهنا  لي
ثثال بو ية اليت بلغ طوها م ساعدة ا تعراض ا ليقة ا ن مل سقني 220لتقسـ توى ا يطت ا4ول األعضاء علام عىل  ن صفحة وقد أ ملسـ م ح

ية الفكرية فهيا ية وا ية � نة ا نظر ا يط  يني �لويقة و� مللكاإل من ن للج ل تخط ث تمي لقل ملع ته من عدم متكن . ل هشـوأعرب الوفد عن د
يق علهيا وال اختاذ قرار  نة من ا با تعل بدو لللج نة ملا  يدا عن معل ا باعا  ية ورأى أن ذæ ال يعطي ا تا يشأن اخلطوات ا للج نط ل جل

ية تا يل للك يشء إىل ا4ورة ا لفهيا من تأ ل ثوقال إن الوفد يعجز عن تصور موضع الصعوبة بعدما اطلعت الوفود عىل الويقة . ج
تصاصات �لوضوح سام وا سم ما ورد فهيا من أ يد و خاليت ختلو من أي  قتعق يدة وأعرب عن .يت ترب الويقة  ج وقال الوفد أنه  ث يع

تان ئ= اليت طر©ا وفد � ته يف سامع رد األمانة عىل األ سـر سـ كب ناء قائال وجشع الوفود األخ. غ تفاعل شلك  برى عىل ا ب نه ال إل
ها نا نة أن  قشيرى يف �طالع عىل الويقة أي صعوبة، وإن وجدت أي صعو�ت يف ذæ ميكن  ت للج  .ث

يقاهتا واقرتاحاهتاوتوLت األم .347 شكر إىل الوفود عىل  تعلانة � يني . ل تحدثني ا شأن ا تان  يق وفد � حمللوناولت  مل ب سـ تعل كت
يون كام ذكر يف الويقة حتت الفقرة  تحدثني  يكون من بني ا ثفأكدت أنه  حمل مل يني " اليت نصت عىل 7سـ تحدثني  حمليع  مشج ت

يني املدعوين  ثلني احلكو مإضافة إىل ا شاركةإىلملم يف بإجراهئا ".  يف �ج�عاتمل ا تعلق �4راسات أن بدء ا  تلكوقالت ف لي
ية شاور اإل يل الج�عات ا تصاصات ومعايري ا رشوع و� نة اع�د ويقة ا ميتطلب من ا ت ث للج قلي ل ت شكمل تعلق . لخ  يورصحت ف

شاور �جلداول سابق اكن �لفعل أن تعقد اج�عات ا تقاد ا ية أن مؤدى � ت الز ل ع لن با إىل حد ما، غري أنه م ية تعا ٍاإل ق قلمي
سابقة تفاد يف لك اج�ع من جتارب �ج�عات ا ها فرتات حىت  تخ يد أن  ليكون من ا سـ ت يسـ لل سؤال اëي أبوش. ملف لن ا

تحدثني2طرحه وفد اجلزائر، وحضت األمانة أن املرفق  ضافت أنه مل يكن من أ آخرين يف الربnمج، وم يعكس أيضا طلب 
نطقة املقصود أن ياجات لك  يل يالمئ ا تاج لك اج�ع إىل  ته، بل  ناطق عىل حا تلف ا ناسب منوذج الربnمج  م  ت تفص حي ل مل خم حي

نطقة أو الطلب املصاغ مبعرفة ا4ول  سب ا ها  ملعىل حدة، كام أن املوضوعات املدرجة يف الربnمج اسرتشادية وميكن  ح تكييف
رشوع جدوال وردا. 1 من امللحق 4األعضاء كام ذكر يف الفقرة  يا، وافقت األمانة عىل تضمني ويقة ا مل عىل سؤال وفد أملا ث ن

ية إلعادة توزيع األموال يا حمدJ ومزيا نز يد �لوش(وأضافت األمانة . من رشوعات جدول أعامل ) لسـا نفق  ملأن أي مال ال  ي
ية متدة الع لتمنا ية ا ية وضع املزيا ية، وفق  تني احلا ية خالل فرتة ا نو ملعا ن معل ل ع يةلسـنل تا تني ا تاح خالل فرتة ا لام املايض،  ل  .لسـني

تعراض املؤلفات القامئة والعمل  .348 شأن ا يا  سـوأعرب وفد بو ب تقاده أنه قد يكون اëيليف نظامت أخرى عن ا ع تضطلع به  م
رش سم من ويقة ا بعاد ذæ ا يد ا ملمن ا ث لق تس يةملف يح إبداء إوقال . فوع وعرضه مكعلومات إضا يتن من شأن ذæ أن 

يقا توحا للمزيد من اإلضافاتلتعلا شأن ذæ اجلزء مع إماكن إبقائه  مفت و�قرتاحات  عرب الوفد عن أوأما عن ا4راسات ف. ب
تح القامئة ألنه أراد إضافة دراسات جديدة تركز عىل موضوعات  تلفة وطالب بفرصة  ته يف إضافة عدد من ا4راسات ا لفر 0 غب

ية جديدة بادرات إضا فأخرى أو   .م
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ية وقال وفد اإل .349 يوية  سأ�  يا  نولو ية وأن نقل ا نا بþان ا بة إىل ا ية خاصة � رشوع أ منكوادور أن  م ل ل سـ للتمه ح ج تك لم لنللم
ية تصادية يف -ع�ج� هام شلك .  إكوادورق� بوأيد الوفد بقوة أي تقدم حيرز يف هذا ا®ال وحث ا4ول األعضاء عىل اإل س

نة رشوع بأقىص رسعة  يذ هذا ا ممكإجيايب يف  ملنف  .ت

ية، كام ذكر يف الفقرة  .350 ها أنه من املمكن تضمني القامئة دراسات إضا ترص يا  فوردت األمانة عىل وفد بو حي بيف  من 54ل
شأن  بالويقة  رشوع"متعلقةدراسات جديدة "ث مل، بعد اع�د ا4ول األعضاء لويقة ا   .ث

بة إىل ا .351 بالغة � ته ا رشوع يف ضوء أ يد دمعه  يجريP تأ سـوأعاد وفد  ل ي ك نن لمه يع الوفود إىل اع�ده للم ية ودعا  نا مجبþان ا ل مل
سأ� شأن هذه ا ملمن أجل إحراز تقدم  يا . ب رشوع قدمت وصفا  تقادا راخسا أن ويقة ا تقد ا  Pيجري يلوقال إن  ث ع تع تفصن مل

ته رشوع وأ شطتلف مكوnت ا ن0  .مل

شـهيا مع .352 ية لþراسات، عن مدى  تعلق �جلداول الز  تان، ف متوساءل وفد � ن ي سـ مت توىك يع ا تدى اخلرباء ر سـ  ملن ف مث . م
ياك تصاصات، غري أن اع�دها �ت و متد � ية العامة ومل  متعت مرتني �ألمانة خالل ا شـذكر أن الوفود ا خمجلع تع ج â . نه إوقال

ية الفكرية اع�دها اآلن ية وا ية � نة ا مللكمع ذæ جيب عىل ا من ن لتللج ست �أل. ملع تقاده أهنا  يوأعرب الوفد عن ا هائل لع لمر ا
نة قدما يف اع�دها ثقة يف إماكن ميض ا شاركني يو; � ثريا وأن ا4مع القوي من ا تا  تغرق و للجولن  ل مل ك قسـ  .ت

شأن ا4راسات قائ= وردت األمانة عىل و .353 تان  بفد � رشوع وقد إكسـ يصدر فور اع�د ويقة ا يف هبا  ملن ا ث سـ لتلك
ه ية أ تة ومثا ها مدة ترتاوح بني  تكام شتطلب ا نل سـ سـ شاورية أن أول �ج�عات . ير تقرباي تعلق �الج�عات ا  توقالت ف لي

نطقة حتدد الحقا سة اكن مقررا عقده يف فرباير يف  ية ا ماإل مخل يع عرض صورة . قلمي تسـتطوواصلت األمانة القول بأهنا ال 
شاورية اإل تدرج فور توافرها عىل جدول أعامل �ج�عات ا ميمفص=، وأن ا4راسات  ت قلسـ   .يةل

تعاون ومواص=  .354 شأن ا ية الفكرية  ية وا ية � نة ا يع أعضاء ا سود  ناءة  لورصح وفد بوندا بأن مثة روحا  ب من ن للج مج ت ب مللكل لت ملع
شة الويقة  نا رشوع وساءل إن اكن من املمكن إ�حة يشء من الوقت  تحرك يف ا سامح بيشء من ا ية ا ثإبداء املرونة  ق مل ت ل ل ملبغ

تايل مبوقف أوحضبشلك غري رمسي مث العودة إىل يوم ا باح ا نة يف  ل ا ل ص  .للج

يث بدا رمغ  .355 رشوع،  يان وال�س اقرتاحات إلحراز تقدم يف ا شكر إىل وفد بوندا عىل ذæ ا حوتوجه الريس � ملئ ب ل لل
بA يف الوقت الراهن رشوع أن بعض الوفود غري قادرة عىل  بري  تقا4مع ا بول عرض �حتاد األورويب. للملك قواقرتح الريس   ئ

يل من الوقت اإلضايف 4راسة الويقة سامح لþول األعضاء  تايل  يوم ا شة الويقة يف ا نا ثوالعودة إىل  بقل لل ل ل ث ق   .م

ية .356 ناءة جدا يف ا ية وا تفاعالت اإلجيا ته عىل مقرتح وفد �حتاد األورويب من أجل ا تان موا لعملوأبدى وفد � ب ب ل لسـ  .فقك

نظر يف الويقة  ثا  INF/8/CDIP/1ل

شة الويقة ئدعا الريس ا .357 نا ثنة إىل �تقال إىل  ق ن ية اليت  "CDIP/8/INF/1مللج ساعدة ا ية  نمراجعة خار لتقللم ج
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا منتقدÔا الو ل  .ثوطلب من األمن تقدمي الويقة" لتي

يد �لوش(âوذكرت األمانة  .358 بو قد أجر) لسـا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  يأن املراجعة اخلار ن لتقللم ياق ج سـيت يف 
بو تاجئ يف الو سني إطار اإلدارة القامئة عىل ا يرشوع  ن لحت يدة اكرولني  .م ية مث دعت ا لسـوقالت األمانة إهنا اكنت مراجعة خار ج

تقرير، إىل تقدمي الويقة من بنيدير، ويه واحدة بريين أعدا ا ث  ل  .خ

نة عىل دعوهتا إ .359 يع أعضاء ا شكر إىل  يدة اكرولني دير � للجوتوLت ا مج ل تق= لسـ ية  مسـىل تقدمي أول مراجعة خار ج
ية تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو منساعدة ا ل ي ن لتللم ية . لتق تقرير معلومات أسا تعريف � يل ا سـوقدمت يف  ل ل بس
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تقرير تعراض ملضمون ا بهتا � ية املراجعة أ لعن  سـ ياn. عقمعل نت مجع ا ية املراجعة فقد  تعلق   بوقالت إنه ف تضم بعمل ت لي
تصورات  تعلقةلواألد� وا بو وتقاريرها ملا ية لوJئق الو ي ومراجعة  تعلقةمكتب  ومقابالت مع موظفني من برامج قدمية من ملا

 í ية وردت نا بþان ا سحا لþول األعضاء من بني ا تعاون و ية وا شطة ا شاركني يف أ ما ل ل م ل من ن تجابة وست زPرات 33لتمل سـ ا
شاركون يف إعداد ا مبþان أجراها  يني ل يني وغري احلكو نوعة من أحصاب املصلحة احلكو نت لقاءات مع مجموعة  متقارير  م ت تضم مل

يةيف  هورية ا4و يكا يا وب�مينمجل يت nمنيسـ وإندو يا و نغال وتزنا ي وا ن فسـ ثات أو. ل شاورات مع  بعضافت أن ذæ تضمن أيضا  م
تعراض يني وا ها وطلب مدخالت من أحصاب مصلحة  يف مقرا  سـتخذ من  ن ن معت ل نت أن املراجعة مشلت فرتة . ا ملؤلفاتج بيو

تدة من  نوات ا ثالث  ملما سـ بþان اكنت أطول من ذ2010æ إىل هناية 2008ل يدة دير أن . ل وأن فرتة زPرات ا لسـوقالت ا
هر يويو إىل هناية  تصف  تغرق ذæ الفرتة من  بات للوقائع وا يق ما يلزم من تصو بو  تقرير قدم إىل أمانة الو لا ن سـ ي ب ي شل م لتط

مترب بو اإللكرتوين يف  تقرير يف موقع الو رش ا سطس مث  سبأ ي ل هم مبدخالت من . نغ تقرير لك من أ يابة عن معدي ا سوشكرت  ل ن
نظامت أحصاب املصلحة ية املراجعة مما قد . ماألمانة وا4ول األعضاء و يدت  تعرض عددا من العوامل اليت  معلمث مضت  قسـ ت

ياق نةسـهي½  يدا ملداوالت ا للجا  ية شام= إوقالت . مف بل إجراء مراجعة موضو بق من  عن أول تM العوامل هو أنه مل  قسـ ي
ية بو يف جمال ا شطة الو شلك عىل أ منهبذا ا ي ن توى اللكي . لتل تقرير تطلب مراجعة عىل ا ثاين هو أن ا سـوقالت إن العامل ا ل ملل

ية بو يف ا شطة الو منيع أ ي ن تصاصات اكن واس. لتمجل نت أن وصف � خويف هذا الصدد،  نطاق للغاية ومض مكوnت بي لع ا
ثرية وها أهداف  تلفة  نوعا هائال وشمل دوائر  نوعة  ية  نا بþان ا شطة  بو تضطلع بأ تقرير أن الو هر ا لثرية، وقد أ م كظ خم ت ت ت ل لل ن ي ل مك

يات أصغر، وما ثرية ذات مزيا شطة  رشوعات خضمة وأ نت  نة، وقد  نبا ك ن تضم ي مت بعض هذه  م متل أن يكون  لزال من ا حمل
يد ناألشطة ذات يع هذه األشطة تعلقت إىل حد  بþان، علام بأن  بة إىل ا برية � يات األصغر آJر أو عواقب  بع املزيا ن مج ل سـ ك ٍن لن

بو رشية ف خيص موظفي أمانة الو ي�ملوارد ا يه. لب نوعات  يد بعض هذه ا تقرير حاوال  فوذكرت أن معدي ا ت سـ لل مث مضت . جت
ته إىل أوجه القصور  ثالث، و سبتصف العامل ا ية نل يهتا ومرصوفاهتا ألشطة ا تعريف مزيا ية  بو ا4ا يات الو منيف  ن ل خل ي لتمعل ن

ها وإعداد  ية  ية  يات دا تقار إىل  ها، إضافة إىل � ها ورصدها وتوز يا ميخالل الفرتة اخلاضعة للمراجعة و ف يع س لتقيق مهنج خل معل
يمي مف يمي أثر مفصل أو  ية إلعداد  تجر تقتقارير عهنا، مما حيد من األسس ا تق يب توLات �جتاه عىل املدى الزمين أو ل لصل 

ئة سب ا ثافهتا  سـيب لألشطة و توزيع ا لفا ح ك ن ن يت القامئة اليت ميكن . لل ية من ا ي= دا ثلت æë بعدم وجود  تقو لم خل حص
ياهتا و يهنا ومزيا ية عن أهداف األشطة ومضا ياnت شام= �ألشطة حتوي معلومات  تفادة مهنا وال قاعدة  ن� ن ن يل ن ب مسـ ها تفص جئتا

تخدامه بذال قدرا . سـمما ميكن ا ية أن  يد ذي مصدا يل  تح تقرير من أجل اخلروج  نت أن ذæ فرض عىل معدي ا يو ل ب قل مف بي
ئة رسدية  بل عىل  يهنا مما مل يكن موجودا من  يات األشطة ومضا تعراض عام ملزيا يل تكوين ا يبريا من أوقاهتام يف  ن ن سـ س هك ق م ب

بب مجموعة يف موضع واحد،  تقريرسوهذا هو  شطهتا من إوقالت . لطول ا بو وأ سم به الو  ثل ف نن العامل الرابع  ي ت تمت
يذ  يد املراجعة أو أن ا ية أو  تجر ها ا ثريا من األشطة اليت خضعت للمراجعة يف مرا بني أن  يث  ية،  نا نفا4 ق ب حل ح لتم ي ل ن ك ت  كام -ي

ية الفكرية  ية وا ية � نة ا رشوعات ا ثري من  مللكهو حال ا منلك ن لتللج ملع زال جارP، وæë تكون أي حماو� للحمك عىل   ما–م
ها أو ما حققت من تعممي سابقة ألواهنا جدا جئتا يث اكنت . ن ميي Ôم،  يري  حونهبت إىل أن املراجعة جرت يف خضم  تنظ تغ

يذ جدول أعامل ا يجي، كام اكن  تقومي �سرتا ياق برnمج ا نظمة يف معرض إصالحات كربى يف اإلدارة مضن  تنفا ت ل سـ لتمنية مل
نظمة عن تراÁا  ية حتويل ا ثل يف  تحدي ا تطورا، إضافة إىل ا ملمعال  معل مت ملل نفم سابقة اëي ا ستمن املامرسات ا ثري من دل لك ا

نت أن ذæ وضع حدا لفرتة املر. الوقت ند هناية عام بيو بات حدوث إوقالت . 2010عاجعة  تقرير اجهتدا يف إ ثن معدي ا ل
نات الالحقة عن طريق ية إعداد الربnمج لتحسيبعض ا ياق  نات احملققة يف  ثل ا شاهدات عهنا،  معل تدوين بعض ا سـ س يمل لتحم

ية للفرتة  تفرز . 2013-2012نواملزيا تطلب إال مزيدا من الوقت  سني اجلارية هذه ال  بادرات ا لوأبرزت أن بعض  ت لتح م
ها، إال أن بعض ا®االت ما جئتا ها أبعاد  ن شالك  يلكزالت حباجة إىل معاجلة  هم ية إىل حد أبعدل تقرير . طنية و� لوذكرت أن ا

ية سة حماور أسا يات تدور حول  تاجئ وتو سـيعرض  مخ ص يق ا4اخيل : ن توجه والوجاهة، واألثر، واإلدارة، والكفاءة، وا سـا لتنل
ئات. واخلار� ها إىل  نو بو عىل  شطة الو سـمي أ ساعدة تطلب  يل مضمون ا فوقالت إن  ع ت ي ن تق مل وقالت أيضا أنه أمكن . حتل

تطوير  يث تعلق الركن األول  تقرير،  ية لألشطة، وقد عرضت وحللت يف ا تة أراكن ر يزي  تقرير  بألغراض إعداد ا ل ن سـ سـ مت حل ئي
ي� تعلق الركن  ياجات،  يمي � تضمن  ية، مما  نا بþان ا ية الفكرية يف ا ية  ياسات وخطط و يات و باسرتا تق م تللملك ي ل ل ن سـ حيج ط ت

رش تطوير أطر  تصل  ثاين �لعمل ا للتا ب مل تعزيز ل ية  ية والو ية واإل ياسات عىل األصعدة العا ية وا ليعات واللواحئ ا ن مي مل سـ طمي قلل لتنظ
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ية  نع القرارات العا ية يف  نا بþان ا شاركة ا بحث ودمع  تعلقة � توازن، وشمل ذæ األشطة ا ية فكرية  ملنظام  ص ل ل م ل مل ن مي م ملك
ناء . واحلوار نت أنه يدور حول  ثالث  تقلت إىل ا®ال ا بمث ا ل ية الفكرية، وأما فبين تطور وحديث  للملكيلك إداري وطين  م ه

تص=  ية، وتعلق الركن اخلامس �ألشطة ا نا بþان ا ية الفكرية يف ا تخديم نظام ا نظام ا4مع  تعلق  ملالركن الرابع  ن ل ل سـ مب مللك ملف
ية، وأخريا تعلق نا بþان ا يا يف ا نولو نفاذ إىل املعرفة وا تاكر واإلبداع وا متعزيز � ج لتك ل ل ب تدريب وناء لب سادس � ب الركن ا ل ل

يةالقدرا نا بþان ا رشية يف ا مت ا ل ل تاجئ موسعة للك من هذه ا®االتأوو. لب تقرير مض  ٍحضت أن ا ن يدة دير أهنا . ل لسـوقالت ا
æنة يف ذ بت ا يل إن ر ناوها � تعداد  للجتعدة متام � غ تفص ت سـ لسـ ل يات . لم تقرير مض تو يات أن ا تو صوقالت ف خيص ا ل ص ل

شطة موسعة  يات تعلق مبضامني أ تو ثريا من ا نت أن  يهتا، و ية و بو يف جمال ا ساعدة الو ية  نتعلق بلك من ما ص ل ك من ي م ه يت بيف ك لت ٍ
بو مما مجع بني مدخالت من  ية الو توى برnمج ومزيا تعلق بقرارات حول  ـي  نطلق  ية ومن هذا ا بو يف جمال ا يالو ن حم ت ف مل من هي لت

متدت  ية الفكريةعا4ول األعضاء ومن األمانة، كام ا ية وا ية � نة ا ثل ا مللكعىل قرارات اختذهتا جلان  منم ن لتللج وقالت إن . ملع
يث  ته، خاصة من  سؤو تحمل األمانة  ية، مما  نات عىل ا يات األخرى دعا إىل إدخال  تو ثري من ا حا ي يلك م ت لعمل س ص لل حت

ش ية مما يؤثر يف توجه أ يط واإلدارة ا4ا نا خل ية وآJرهالتخط بو يف ا منطة الو يات أو. لتي تو صضافت أن بعض ا حتتاج إىل أي [ل
ية يص موارد ] فموارد إضا يذها  تطلب  يات  يف، كام توجد تو تاك توفري يف ا يات أخرى فرصا  ثل تو ختصي�  ي ص ل ل لل ص نفمت تب

يات . جديدة تو تعامل مع بعض ا بو  تواص= داخل الو يات اإلصالح ا ياق  بذو� يف  صووحضت أن مثة Lودا  ل لل ي مل معل سـ م
هم، غري أن الطريق املقدمة، ففي شطهتم أو برا بادرات من خالل أ جم بعض احلاالت يضطلع بعض األفراد من بني العاملني  ن مب

ية ما بغة املؤ باغ األعراف � سـحنو إ لص يد . زال طويال سص ها ا ها ز ها وا شكر � يه ا تو يدة دير قوها  متت ا سـوا م ل ب لسـ يلل مس مس ج ل خت
تقري تقدمي ا ياغو رواك عىل إ�حة الفرصة  لسا ل شة وأن تقرر تن نا ناء ملزيد من ا يه أساسا  نة  ها أن جتد ا قر، معربة عن أ مل ب ٍللج ف مل

يات تو صيق بعض هذه ا ل  .تطب

تقرير وكذæ عىل  .360 تاز اëي أجنزه معدا ا ية فأثىن عىل العمل ا لوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا ملم لتمن
تقرير يل ا لعرض الويقة عىل حنو أوجز تفا ص بو �لفعل عىل وأعرب ال. ٍث تقاده أن من شأن هذه الويقة أن تعني الو يوفد عن ا ث ع

ئ= بري من األ نظمة وأن متكن ا4ول األعضاء من الوصول إىل إجا�ت عن عدد  ية يف ا ساعدة ا سـسني أعامل ا ك مل ن مل وقال . لتقحت
ثرية لاله� يات عديدة  ية وتو نا بþان ا ثري اه�م ا ثرية  نارص  مإن الويقة حوت  صم ل ل ت ك ع بار ث تحق األخذ بعني � تم و عسـ ت

يق ها لك ما يلزم æë من . لتطبوا تلف أجزاء الويقة وأن ختصص  نة  ناقش ا لورصح الوفد أنه من الرضوري أن  ث خم للج ت
يل لفحص الويقة يرجع إىل الريس. الوقت شأن أفضل  نة وقال إن اختاذ قرار  تاح  يق الوقت ا ئإال أنه أشار إىل  ثب س ب للج مل . ض

نظمي اج�ع يكرس حتديدا لفحص تM الويقة كفريق عاملوقال إن مجم ية تقرتح  ثوعة جدول أعامل ا ت  . لتمن

يه وشكر األمانة عىل إعداد الويقة .361 ثوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء   CDIP/8/INF/1 فل
بو يف جما ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  ياليت حوت املراجعة اخلار ن لتقللم تورة ج ية اليت اضطلع هبا ا4 تعاون ألغراض ا كل ا من لتل

ياغو رواك تور سا يك وا4 نتاكرولني دير بري ك مية اليت . كب يات ا تو يد � يه  لقوقال إن �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ص ل تشـ ف
بو يف جم ية للو ساعدة ا شطة ا سني أ يد اإلعانة عىل  تأ يها املراجعة واليت من شأهنا � ن مل ن حت ك لتقل ية تضم تعاون ألغراض ا منال ا لتل

ميه ية و سريا لرصد أثر األشطة يف ا تاجئ  تطوير إطار اإلدارة القامئ عىل ا بل  تقيوعىل حتديد  من ن ي ن ل لتسـ ت وأضاف أن �حتاد . ل
ية إ�حة وقت لþول األعضاء  يه تعرتف �حلاجة إىل امليض قدما بكفاءة، غري أهنا تدرك كذæ أ مهاألورويب وا4ول األعضاء  ف

ياتي تو يذ ا ته شلك واف و نا تقرير و نظر يف ا صسمح � ل ت ب شـ ل نفل بم ٍ ٍ تقرير . ق تجابة æë ا يه دعا الوفد األمانة إىل إعداد ا لو سـ عل
ية بأي إجراءات أخرى يف الوقت  تو يث إن ا ية الفكرية،  ية وا ية � نة ا ية  تا صتعرض وناقش خالل ا4ورة ا ل من ن للج ل ل حت مللك لت ملع

تكون سابقة ألواهنا  .سـالراهن 

تع .362 بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  تقرير املراجعة اخلار تفى وفد الربازيل  لوا ي ن للم لتقب ج ية ح لتمناون ألغراض ا
ياغو رواكاëي أعده لك تور سا يك وا4 تورة اكرولني دير بري نت من ا4 ك ب يذ . كك شات حول  نا يحت  تنفوقال إن الويقة أ ق للم ت ث

ية بادئ واألهداف متوأضاف إهنا . لتمنجدول أعامل ا يريات من أجل غرس ا بو مبا يلزم إجراؤه من ا ملثل كذæ الزتام الو تغ لي
نظمة شلك اكمل ية يف ا بالواردة يف جدول أعامل ا مل تحدPت . لتمن تقارب بني ا ية من ا لونوه وفد الربازيل �4رجة العا ل ل
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ية وما أشارت الربازيل ودول أع يات اليت ساقهتا املراجعة اخلار تو جوا ص نذ بدأت مفاوضات ل يه من ذæ �لفعل  مضاء أخرى إ ل
ية، وقال إن ا4ول األعضاء  ثلت جزءا من دوافع اع�د جدول أعامل ا تصورات  ية، بل إن تM ا منجدول أعامل ا ل تمن لت مل

ي ية وضع املزيا تعلقة  شالك  ية الفكرية  ية وا ية � نة ا شات ا نا نأبرزت أكرث من مرة خالل  بعمل م من ن للج مق مللك لتم بو ملع ية يف الو
بو وإعداد تقارير عهنا شطة الو ية وبرصد أ تعاون ألغراض ا يتصل مبجاالت ا ن من ل ته . لتت حققوشدد وفد الربازيل أن أمه تقدم 

بو ية اإلعانة عىل مراجعة أسلوب معل الو نظمي لك املعلومات يف ويقة واحدة  متكن من  ثل يف ا يا4راسة  بغ ث ت وأيد الوفد . لمت
يات املطروحة تو صجل ا نوعة ل يات املربة وا تو شة تM ا نا بو وا4ول األعضاء فهيا  بغي للو تقرير ورأى أنه  ت يف ا ك ص ل ق ي ي ملل م ن

يل ية، . لتفص� شات حول املراجعة اخلار نا نظمي ا ها يف  با بو ا ية اليت تعزتم أمانة الو يحا  متس الوفد يف الهناية تو جوا ع قيف مل ت ت ي للك ض ل
نة  متA دورة واحدة من دورات ا للجمما ال  بوحت شطة الو يات عىل أ تو يق تM ا ية الفكرية، ويف  ية وا ية � يا ن ص ل ب من تطن مللكملع . لت

شلك أفضل، مبا يف ذæ تكوين فريق عامل كام اقرتحت وفود  نقاش  نظمي ا يده ملقرتحات  بوأعرب وفد الربازيل عن اكمل تأ ل ت ي
 . أخرى

تقرير .363 شاريني عىل هذا ا بريين � شكر إىل ا لوتوجه وفد الصني � ت خل هذا سل ك عايل اجلودة ورصح أن فكرة إعداد تقرير 
نذ عام  يل 2004مطرحت  تربة يف  ها Lودا  بو خال ية، وقد مرت فرتة من الزمان بذلت الو ب من أجل جدول أعامل ا سل مع ي لتمن

بريا ها وأحرزت عىل ذæ ا4رب تقدما  ية يف صلب أعام كتعممي ا لمن يد ا. لت رشة  سع  يات ا تو لتطوأفاد أن معظم ا ق ع تل ص بيق ل
يمي بو يف ذæ ا®ال للفحص وا شطة الو ية يف تM املرح= أن ختضع أ لتقالاكمل، وأنه من �لغ األ ي ن تواء . مه حوأشار الوفد إىل ا

يات الواردة يف  تو ياق، أيد الوفد معظم ا يهتا، ويف هذا ا بو وإدارهتا وفعا توLات العامة يف الو تقرير عىل وصف  صا ل سـ ل ي لل لل
تقرير ها شلك أكرث مرونة وأعرب الوفد . لا سني أعام بان من أجل  يات يف ا تو بو تM ا بعن رجائه أن تأخذ الو حت سـ ص ل لي حل
متكن من . وكفاءة ية حىت  نه مرتمجة إىل اللغة ا تلقي سخة  تقرير القصوى، عرب الوفد عن اه�مه  ية ا يونظرا أل ن يم ن ب ل لصمه

ته شلك  بدرا يالأسـ  .تفصكرث 

نوب  .364 يأجوحتدث وفد  بþان اا �مس مجموعة يقفر تازةأللا تقرير عىل هذه الويقة ا شكر إىل معدي ا ية وتوجه � ملمفر ث ل ل  .يق
بþان ا باع إجيايب عهناأللوقال إن مجموعة ا ية حللت الويقة وانهتت إىل ا نطفر ث يال  .يق بل، أبدى الوفد  تعلق �لعمل ا  موف ملق ي

يات امل تو نظر يف ا ته عىل ا ترصت  صإىل تكوين فريق عامل ولو ا ل ل Ôم بري، كام ق ها إىل حد  ية  تعددها وأ كقدمة نظرا  مه بعضل
بل تخدامه .قذكرت وفود أخرى من  بو ا تقرير Ôام وأضاف إنه ميكن للو ية الوارد يف ا ساعدة ا ترب الوفد تعريف ا سـوا ي ل ن مل  .لتقع

بو� تعريف اكنت  توصل إىل ا تخدمة  مقوقال إن املعايري ا ل لل يده للمقرتح  .ملسـ املقدم من مجموعة يوأعرب الوفد عن اكمل تأ
تقرير  نظر يف ا يص وقت اكف  تفكر يف  نة أن   æتكوين فريق عامل، أو ميكن بدال من ذ ية  لجدول أعامل ا لل ختص ت للج ب ٍمن لت

ية الفكرية ية وا ية � نة ا ية  تا مللكخالل ا4ورة ا من ن للج ل لتل   .ملع

ي .365 يا إىل الوفود اليت  ّوانضم وفد بو ح تازليف هام ا تقرير عىل  ملمت معدي ا هذه ا4راسة  .معلل بالغة  ية ا يا �أل لوأقرت بو ليف مه ل
ية ساعدة ا ناليت تدور حول موضوع إصالح ا تقاده  .لتقمل ياهتا وأعرب عن ا تاز لþراسة وتو توى ا عوشدد الوفد عىل ا ص ملم ملسـ

ية ساعدة ا سق يف جمال ا تقرير أن يعني ا4ول األعضاء عىل اختاذ إجراء  نأن من شأن ا مل ت تقل ناك يف ويف الواقع، اك .لم هنت 
هدا اكمال ملا جيري يف ذæ ا®ال ية واآلن من شأن تM الويقة أن تصور  ساعدة  رشوعات  يان  شثري من األ مح تق ثم ن م وأيد  .ك

بþان االوفد املقرتح اëي تقدمت به مجموعة جدول أ ية ومجموعة ا لعامل ا تكوين فريق عامل لفحص الويقةأللتمن ية  ثفر ب وأبدى  .يق
يةالوفد اه�مه مب ساعدة ا تقرير حول توجه ا نعرفة املزيد من معدي ا مل تاجئ، أبرز الوفد أن اجلزء ا0صص  .لتقل تعلق �  نوف لي

تجاوز  ية ال  ية ألهداف جدول أعامل ا يمن املزيا من تعلقة مبواطن %15لتن مل، وأن عدد األشطة اليت تعمل عىل تعزيز اآلراء ا ن
نفاذ إىل األدوية و لمرونة اتفاق تربس وا يلي تعلمي  قلا يق  .ل ية  ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو يوشدد الوفد عىل أن أ ن مل ي لتضن لتق

يل، ية  نا تقدمة وا بþان ا ية بني ا قلالفجوة املعر ل مل مل شالك اليت ما ف تقرير ا تايل فقد أبرز ا ملو� ل نظم  ل  بو تعاين مهنا ف تزالت الو ي
يات، مين تدعو إىل ت لمن فعا بو الرتكزي  فيث تواصل الو ي ية الفكرية أو ح يات عىل خرباء هلم رؤيهتم اخلاصة  للملكM الفعا ل

ناعة ثلون ا لصأشخاص  بو .مي نظر خالل ندوات الو يل وLات ا توازن يف  يق قدر أكرب من ا يوشدد الوفد عىل رضورة  ل ث متل . حتق
بþان إىل معاهدات ا سـهتدفون أساسا تعزيز نفاذ ا بني أن اخلرباء  تقرير  تاجئ ا ملوقال إن  ل ي ت ل ي� تعاين ممارسة ن بية الفكرية،  لك
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تخدام مواطن املرونة من احملدودية ييل هلام من معدة  .سـتعزيز ا يح  تني رغب يف احلصول عىل تو تاما ذكر الوفد تو تفصو ض صي خ
يف فريق بو وتأ ساعدة القانوية اليت تقدÔا الو يني لفحص ا تكوين فريق من اخلرباء اخلار تان  تقرير وهام ا لا ب ي ن مل ب جل  من ملتعلق

بو ف تقدم من  تخدÔا الو ية اليت  يع املواد ا ية، لفحص  متني مهنم إىل Lات أاكد تقلني، خاصة ا ياخلرباء ا سـ مي مج مي تسـ تعلمل لمل ن
ية نساعدة   .تقم

نظمة، خاصة ما اكن مهنا وذكر وفد  .366 ثل مكوn حمورP يف مداوالت ا بو  ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا تان أن ا مل� مت ي ن مل لتقسـ ك
ياق ج يةسـيف  بو  .لتمندول أعامل ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا يه ا يات عديدة أبرزت كذæ احلاجة إىل تو يوقال إن تو ن مل لتقص ج

منوP يعا بþان تتوجهيا  يةلجل أولوPت ا نا ما ية،ل شفا سم � ساء� و ف وحاجاهتا وخيضع  ل ت ية  يللم نومع ذæ فإن معظم األشطة ا لتقن
تاح من  ملها الغموض يف ظل حش ا يل األثريكتنف ية  .حتلاملعلومات و ساعدة ا شطة ا نوذكر أنه �لرمغ من كرثة ما بورش من أ مل لتقن

توى أعىل يل اثر عىل  سـخالل الفرتة اليت خضعت للمراجعة فإن مثة حاجة إىل  محتل تورة  .ُ شكر إىل ا4 كوتوجه الوفد � ل
ياغو رواك عىل Lودهام اليت أفرزت هذه ا4را تور سا نتاكرولني دير وا4 يل ك تح منوذج األول  ثلت ا شام= اليت  لسة الرائدة ا ل لل م

ية  ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو ية أ ئا من الضوء عىل فعا ية وألقت  ساعدة ا بو يف جمال ا نتعمق ألشطة الو مل ي ن ل ش ن مل ي تقن لتق يل م
يةوأيد الوفد املقرتحات اليت تقدمت هبا مجموعة .وكفاءهتا ووجاههتا خالل الفرتة اليت خضعت للمراجعة وف  .لتمن جدول أعامل ا

يعاب ما تقدمه نة عىل ا توسع يف عرض ا4راسة خالل ا4ورة إعانة  ية، اقرتح الوفد ا تا ستتعلق �خلطوات ا للج ل ل ل  .ي

ياغو رواك عىل  .367 تور سا تورة اكرولني دير وا4 شكر إىل ا4 تحدة �مس ا®موعة �ء وتوجه � نتوحتدث وفد الوالPت ا ك ك ل مل
تقرير الو بالغلهذا ا بل ا4ورة  .لايف للغاية رمغ طوí ا تقرير اëي اكن مقررا  شغف إصدار ا بت  قوقال إن ا®موعة �ء ار لتق ب

يا  تا اك تح للوفود و مترب، مما مل  هر  ية الفكرية، غري أنه مل يصدر حىت أوائل  ية وا ية � نة ا سابعة  فا ق ش يمللك من ن للج سبل لت ملع
Aي تعراضه و حتلال نطق والكفاءةوقال إن ا®موعة �ء .سـ سM ا ياته  يع تو تقرير و تعلق �  نة ف مل تقرتح أن سM ا م ص مج ل ي للج  .ت

يات تو ية مع الرتكزي شلك خاص عىل ا تقرير دراسة وا بة األمانة بدراسة ا صوطرح كخطوة أوىل مطا ل ب ل وأشار إىل توقف  .فل
ند عام  تقرير ومعلومات  عياnت ا ل با عىل وجاهة بعض ا2010ب ل، مما قد يؤثر  ياتسل وقال إن الوفد الحظ من خالل  .صتو

ية الفكرية، ية وا ية � نة ا ها � يات اليت ال ص=  تو تقرير عىل جعا� وجود بعض ا تعراض  مللكا منل ن للج ص ل لل لتسـ يل  ملع سب فعىل 
يات الوارد يف صفحة  تو تقرير يف ملخص ا ثال، اقرتح معدا ا صا ل ل يل ثغرات"22"مل بو رسيعا إىل إجراء  بادر الو حتل أن  ي بني ت لت 

ية  تعاون يف جمال ا توجه ألشطة ا سني أثر ا تعلقة  هارات والقدرات واخلربات ا منما 4هيا من مواضع القصور يف ا ل ن ل تح لتمل ب مل
رشية دون  .وإدارهتا بو األمع يف جمال املوارد ا ثغرات �لفعل جزءا من والية الو يل ا بغي أن يكون  لبوقال الوفد إنه  ي ل حتل ني

تع شطة ا تصار عىل أ لا ن يةق ساءل الوفد عن قص .لتمناون يف جمال ا تقرير من قوهلام أنه تمث  يات "لد معدي ا معلبغي سخري  ت ني
نظمة وأهداف  رشية يف ا يق �ساق بني إدارة املوارد ا بارها فرصا  يف ونظام إدارة األداء وتطوير املوظفني � تو ملا ت ت ظ بل لل تحقع

ية يق � ."لتمنا بغي أن يكون  حتقوعقب الوفد بأنه  يف ين رشية موLا يف األساس إىل تو ظساق يف إدارة املوارد ا لبت
بقاهئم توى Ôين وا ية الفكرية عىل أعىل  تتخصصني يف ا مللك سم يال يف الوقت الراهن إىل  .مسـ سبوقال إن ا®موعة �ء ال جتد 

تقادها وجوب تأ تقرير ال يات ا نظر يف تو يد دعوة اجلزائر وغريها إىل تكوين فريق عامل  عتأ ل ص لل شأن ي نة  شات ا نا بيل  للج ق م ج
تعراضه شلك واف تقرير حىت تفرغ األمانة من ا ٍا ٍ ب سـ  .ل

يات والظروف الالزمة  .368 يع اآل ئة  يد عىل الزتام ا®موعة  تأ بþان العرية فأعاد ا لوحتدث وفد املغرب �مس مجموعة ا مج ي ك ل ب بهتل
ية عىل أفضل وجه ممكن يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص يع الوJئق إىل اللغة العرية، وشدد الوفد عىل ا .لتنف بحلاجة إىل ترمجة  مج

نة تM ا للجخاصة ما تعلق مهنا  هود األمانة يف هذا الصدد، مع اإل .ب رش وJئق �للغة �جبوأشاد  زيية فقط لكننشارة إىل 
nيا ية للفرتة  .حأ ية زPدة خمصصات الربnم2013-2012نواقرتح الوفد إجراء مراجعة للربnمج واملزيا  9والربnمج  8ج بغ 

بþان ا يوية ألل®موعات ا ية والاكرييب واآل ية والعرية وأمرياك الال سـفر ي نب بþان وتيق تعزيز الربnجمني وطالب الوف .منواقل األلا بد 
يةآل نظرا 9 و8 نا بþان ا بو إىل ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا تعلق �  همة ف بارشة ا مJرهام غري ا لمل ل ي ن مل ي مت .لتقمل س تزويد لكام ا

يذ األعامل شلك مرض وnشد األمني العام أن يعني  نطقة العرية مبا يلزم من أفراد لضامن كفاية املوارد  ٍاملاكتب يف ا ٍ ب ب لتنفمل
نطقة العرية بمديرا  يق  .للم نظر هبدف  يات الواردة يف ا4راسة حمل ا تو يذ ا يا فعاال  بت ا®موعة جدوال ز حتقو لنف ص ل ن تطل لم
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ه تاجئ ا0طط  لا ية لن ية وا ية � نة ا ية  تا ند عىل جدول األعامل لþورة ا بقى ذæ ا ية وأن  تا مللكا حبلول ا4ورة ا من ن للج ل ل ب ي ل لتل ملع ل
بت .الفكرية هدحور ية إىل جين مثار ذæ ا ساعي الرا ها الاكمل  يت معدهيا وأكدت د جل الوفود العرية �4راسة و م مع للمح  .ب

نوب  .369 ته الوأجوأدىل وفد  يان  يا  نفر طب بصف ب ياnت يق يه ا لبية أيد  بþان اف ية ومجموعة جدول أللاليت أدلت هبا مجموعة ا يقفر
ية يه أيضا دور ا4ول األعضاء من  .لتمنأعامل ا بو، بل تضم إ ند دور الو توقف  لوقال إن هذه يه أول دراسة شام= ال  ي ع ت

تعاون م توى الوطين و� سات وأحصاب املصلحة عىل ا تلف املؤ لخالل حكوماهتا و سـ س بو ودول أعضاء أخرى ملخم يع الو
ية ية .لتمنحققت أهداف ا يق أهداف جدول أعامل ا يل  مية ال تضاىه يف  منوقال الوفد إنه وجد يف ا4راسة  لتس حتق ب وبني أن  .ق

يدة يات  ية وقدمت تو ساعدة ا تعلقة � مفا4راسة مشلت مجموعة من القضاP ا ص ن مل نوب آن أوأضاف  .لتقمل يا ا®م= أجراء  يقفر
بو عرضت عام بشأن ا ية اليت تقدÔا الو يساعدة ا ن ية2007لتقمل يات nلت  .لتمن يف جدول أعامل ا تو ثريا من ا صوقال إن  ل ك

بþان  منوP يعاجل أولوPت ا ية توجهيا  ساعدة ا يه ا تعلقة برضورة تو نا ا لبوال واسعا من ا4ول األعضاء، ويه  ن مل مل تي لتق ج ي تعق
س ية وحاجاهتا، واألمه أن خيضع  نا للما يةمل شفا سم � فاء� و ل بو æë  .يت يق الو نه من مدى  يوأعرب الوفد عن عدم  حتق تيق

تاحة شح املعلومات ا هدف نظرا  ملا ل تعاون  .ل بو يف جمال ا ساعدة اليت تقدÔا الو باس حمA ا ثريا من � با  لووحض أن جا ي مل ت ك لن
ساعدة املوLة  تقثل حلقات العمل وإعداد املواد وما إىل ذæ بدال من ا مل يل  نيا،م بو  هم أن جتري الو حتلوæë مفن ا ي مل

ية شلك سلمي نا بþان ا ياجات ألولوPت ا با ل ل مت ناء عىل الطلب احمليل يف دو�  .ح متس  توازن بني ما  يق ا تعني  بوقال إنه  ل يلي حتق
ية  تل مربة عا ياسات  نظمي وا رشيع وا منوية، إال أن احلاجة إىل تطوير أطر  لعضو وبني خطهتا ا ت حت سـ لت ل تلل ياجات لت حتبني ا

ية نا بþان ا ما ل ية ملا  .توساءل عن مدى حتقق ذæ .ل سم مبزيد من ا ياغة تعريف  لعملوبني أنه جيب عىل ا4ول األعضاء  ت يص
ية يمي ذات شفا نجاح وبأداة رصد و ها مبؤرشات ا ية وأن تربط خطة أعام ساعدة  فثل  تق لل ت ن م يوية  .تقمي ية  ثل أ حوقال إن ما  مه مي

بة إىل مجموعة ا نوب ألن البþالنسـ� بة إىل  ية، و� جفر ية ألنسـيق ية  ياسات و يات و يا كذæ، هو تطوير اسرتا للملكفر نيق سـ طيج ت
ية الفكرية، تقدمة إلدارة ا ثة و ية حد ية  مللكالفكرية وناء  م ين ت ب يمي نظام حفص حتب يل  ية ا ثري آ تجاوز  تقوهذا  لبك سج ل وذكر  .لتي

نذ تقرير ا ية  ساعدة ا مجلالوفد أن ما خصص  ن مللم ي= للغاية،2012-2011 عية العامة للفرتةلتق بة  ثل  ئ  سـ ضمي ناك  ن هوأن 
ية، نا ية ا تعلقة بأمور غري ا ية ا توازن �ألشطة ا عاه�ما غري  لص مل ن مللكن نة  لتقم تلقى ا للجيث  ت ية حباميح ية ا4وية ا ناحلكو ملعل  ةم
يدي أقل ق ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا ية واملعارف ا تقلاملوارد الورا ل تع تقل لث ل ساعدةل تلقاها  .ملدر من ا ساعدة  توبني أن أي  م

تعاون وواحدة أوقفت العام املايض ية يف هذا الصدد اكنت موLة إىل أمور ا نا بþان ا لا ل يمي أثر  .مل تقوشدد عىل رضورة 
باعدة تني ال عىل فرتات أطول  يام بذæ لك  بو شلك دوري، ورمبا جيدر ا ساعدة اليت تقدÔا الو تا ب ي ممل نسـ ىل كرثة وأشار إ .لق

ساء�  هام حول قضاP ا ثري عالمات ا يمي مما  ياب الرصد وا نقد يف ظل  رشوعات من ا ملما وجه إىل إدارة ا ي غ تفل سـتق ل مل
تكرار وتداخل األدوار تلكفة وا ية ا ية وفعا شفا لوا ل ل نوب  .فل ترب وفد  جوا بو� للغاية يف أع يهتا  ية  تا يات ا تو يا ا مقفر بلكيق ل ل ص ل

ترب يف  سني  يق  معيل  حت حتقس يةب لتمنيذ جدول أعامل ا يل حمددة  :تنف ية تعطي تفا ية  بادئ تو بو إعداد  صتويل أمانة الو من جهي للتي م
بدأ جدول أعامل  نادا إىل  يث املادة واإلجراء ا ية من  توجه إىل ا سم مبزيد من ا ساعدة  يذ  يط و ية  معن  ت ح نف سيف من ل ت م لتختط ٍ ت ت ك

ية حتديد أولوPت وتوازن األشطة ا سني  ية؛  ملا ن معل حت بو وا4ول األعضاء فهيا أهدافا لتمن ياغة أمانة الو ينفذة؛ رضورة  ص
تعاون؛ ية وا لوأولوPت أوحض ألشطهتا يف ا من ندرج من األشطة حتت  لتن بني ما  نية ألشطة حتديد األولوPت ومعايري  ي ت ن لمعل

ية بقة الر رشوط ا سـتM األولوPت؛ واكن من ا يسـ ئمل يع ل مجية حتديد األولوPت هذه أن تدمج  ية ومواردها يف لعمل شطة ا من أ لتن
ية؛ رضورة معل أمانة  تعاون يف جمال ا شار  رشاكة و� سني إدارة الطلب وا ية؛  تادة للربnمج واملزيا بو ا منية الو لل ت حت ن ملع ي لتمعل ن ل

تعاون؛ و�ل تعاون اليت تقدÔا يف جمال ا شطة ا شأن مجموعة أ شار واإلرشاد لþول األعضاء  سني � بو عىل  لالو ل ن ب ت حت زتامن ني
ية الفكرية وقواعدها  تلف أنظمة ا تعلق �لعالقة بني   سة وخارLا ف ناء املعرفة واخلربة داخل املؤ مللكدفع Lود ا4مع  خم ي س لب
ها وإعداد  تاجئ واآلJر و تلف القطاعات؛ تعزيز رصد ا توPت و تلف ا منوي عىل  ياساهتا وممارساهتا وأثرها ا تقيميو نل 0 سـ خم لسـ مل ت

يديةينتقارير عهنا؛  ياnت املعارف ا نة قواعد  شاء أو ر ية يف إ بو أن تقدم دعام للهنج الو تقلبغي للو ب مق ن ن لي وأعرب الوفد عن . ط
يده للمقرت يات املقدمة يف ا4راسة �لفعل وعن تأ تو نفذ ا يأمA أن  ص ل بþان ات ته مجموعة ا لح اëي طر يس فريق ألح تأ ية  سفر بيق

يات تو شة ا نا صعامل  ل ق  . مل
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با .370 نولفت وفد إ ية مبزيد من سـ ية أال ويه رضورة تقدمي املزيا تقرير الر تاجات ا نة إىل واحدة من ا ٍيا نظر ا ن سـ ل ت يللج ئسـ ن
بة  ية وكذا احلال � رشوع مضن جدول أعامل ا ية لك  بة إىل مزيا يل، ال جمرد مجموع لكي � ية وتوفري تفا شفا سـا من ن سـ ص نل لن لتل م ف

ية كلك رشوعات جدول أعامل ا سا�ت  منإىل  لتح رشوعات وأبرز  .م توى أفضل من املزج بني ا ملالوفد احلاجة إىل  مسـ
هومة إىل حد أبعد ها  بو  تني للو يات فرتات ا ٍومزيا مف جلعل ين  .لسـن

تقرير .371 يمي ا تكوين فريق عامل  تعلق  ية ا يده للمقرتح املقدم من مجموعة جدول أعامل ا لوكرر وفد مرص تأ ب مل من لتقي  .لت

بابويوأشاد وفد  .372 ية الويقة، اليت تغمز ث بأ يص أو مه ميه بقدرة األمانة عىل  بل وأعرب عن  تلخطي ما مل يغط من  تسل ق
سب خمرج هو تكوين فريق عامل  إعداد تقارير أو دراسات، شعره أن أ ياته  نا بحث ود يد ا يعة املوضوع  نغري أن  ت ي ل مب ق ط

سائل اليت جتاوزهتا األحداث مليلكف بفحص أوجه عدم �ساق أو ا سائل اليت  .ت تقرير واليت ملوأشار إىل كرثة ا لأبرزها ا
يا  تا اك نح ا4ول األعضاء و يا  ثقل يفرض  نة ا فتحق نظر ا4ول األعضاء فهيا جبدية، إال أن واقع جدول أعامل ا ق م منطق مل للج تسـ

ها من خالل فريق عامل أصغر جحام صيلنظر يف ا4راسة ولفحص تفا  .لل

ثل املغرب احمل .373 يان اëي أدىل به  يده  مموأعرب وفد عامن عن تأ ب بþان العرية وأيد طلب إجراء للي برتم �مس مجموعة ا ل
تعمقة ملمزيد من ا4راسة ا يا .ٍ يا و يل الويقة  تح يل فريق عامل  نطقووافق الوفد عىل فكرة  مشك معل ث ل ل  .ت

يات معل  .374 شلك nدر بآ يمي اخلار� اëي برص  شكر إىل املراجعني عىل ذæ ا ثالث � بكة العامل ا ثل  لوتوجه  ب â ل ل شـ لتقمم
ساعد نفه يف املايض الغموضملا بو، مما ا ية اليت تقدÔا الو تة ا ي كن ثري من األشطة  .لتق هرت يف  نوذكر الوفد أن املراجعة أ ك ظ

تخدام مواطن املرونة  بو وا ية ومعاهدات الو رش ساعدة ا تعلقا � ثال ما اكن  يل ا منوي، عىل  توجه ا تقارا إىل ا سـا ي يع مل مل س لتل م ب لتف
سلطات  شارات املقدمة إىل ا لو� يةست تاحة عن  .طنالو ية ا تقار إىل املعلومات ا � æملوقال إن املراجعة أبرزت كذ لتفصيل ف

يمي ساء� وا ية مالمئة  ية وإىل آ شفا تقاألشطة املقدمة وإىل ا لف للم ل ل يث أبرز أن  .ن ية،  شفا نقص ا تعلقا  ثال  حورضب  ف م لم ب
ية عىل املوقع اإللك57املعلومات الواردة عن  ية أو عا ية إ مل فعا مي يعة قلل تاحة للعموم عن  بو ختلو من أي معلومات  برتوين للو طي م

شات ا4ائرة، نا قا ها، كام خلت املعلومات الواردة  مل توقعة  تابعة ا ها وال  ها وال تاك تاجئ  تاجئ �ج�عات وال  لفال ذكر  يف ملمي للم ن لن تقي ل
تاحة من تحدثني أو سخ  يات من أي ذكر  معن أكرث من نصف هذا العدد من الفعا ن للم يةل تقد مي العروض ا وذكر الوفد أن  .ل

ثرية، و�ت من الواحض أنه حان وقت  بات  نا بل يف  ثريا من هذه القضاP من  متع املدين وا4ول األعضاء أJرت  كا سـ مك ق ®
يات إىل إجراءات  تو ثري من ا ية ولرتمجة ا ساعدة ا يذ ا نقص احملددة يف  صالعمل عىل معاجلة أوجه القصور وا ل ن مل لكل تقنف لت

 .ةملموس

تقرير .375 يقاهتا عن ا شكر إىل الوفود عىل  يدة دير � لوتوLت ا تعل ل هنا ال ترى الوقت مالمئا للخوض يف إوقالت  .لسـ
ها معدا  تقرير يقدم خال شأن ا ية  شات � نا تاح، وألنه من املقرر عقد  يق الوقت ا يات نظرا  تو تاجئ وا يل ا لتفا لم ب ل ق مل لض ص ل ن لص

تاح هلام وقت يا و تاجئ  تقرير ا يا يل ن تفصل شغاالتل يدة اليت  .ن للرد عىل ما أJرته ا4ول األعضاء من ا سأ� الو حوقالت إن ا مل
ت نا يه ا ملترغب يف الرد علهيا  يي يث تع بþان،  يار ا حعلقة � ل ياب أي دراسة إفرادية من بþ عريبأخت  .غشار وفد املغرب إىل 

بعة بþان إلجراء الزPرات اكن من تقت  سـوأوحضت أن األمانة اكنت قد ا تقريرن يهنا تونس، كام ذكر يف ا ل  نت أنه اكن  .ب بيو
سمح لألسف بإجراء تM الزPرة، ومل يكن األمر من �ب  ية مل  يا ميني زPرة تونس، إال أن األحداث ا تمن املقرر  سـ لسـ للمق

 .اإلقصاء

ي .376 تا شأن اخلطوات ا تان  سأ نة  يفري أوياما، nئب املدير العام، أن بني يدي ا يد  لورصح ا ل ب ل م للج ن جسـ وأن األمانة  ة،ل
ية امليض قدما يف هذا األمر شأن  يه من ا4ول األعضاء  تو تلقي ا تعداد  بة � يفعىل أ كج ب ل ل سـ وبني أن بعض الوفود ترى  .ه

بع تقرير، وهذا أمر ممكن � لطوجوب رد األمانة عىل ا تقرير انهتت يف عام  .ل بل من أن فرتة ا لوكرر ما ذكر من   وأن 2010ق
يات قد نفذت  تو صبعض ا تقرير  .�لفعلل بري من الوجاهة واإلفادة وأن ا سم بقدر  يات  تو ثريا من ا لوقال إنه يدرك أن  ك ت ص ل يك

يد جدا، كام أشار عدد من الوفود ية عىل  .بعشامل إىل حد  ناول األمانة لك تو تاحة أن  بل ا صوأضاف أن من بني ا ت مل تسـ ل
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يذ نفذ ورشع يف ا يذه مهنا وما مل  نفحدة وبني ما مت  تنف ت لت ي ٍقال إنه عىل أي حال ميكن لألمانة إعداد رد شامل واف مث و .ت ٍ
ية امليض قدما شأن  ته  تخذ قرارا بعد درا نة  كيفتعرضه عىل ا ب سـ ت يل فريق  .لللج بغي  شكوذكر أن بعض الوفود رأت أيضا أنه  تن ي

نة يه يف ذæ من ا تو متس ا للجعامل وأن األمانة  جل يات حمددة وأ .سـتل نه ال يرى أن الوقت صوبني أن بعض الوفود ذكرت تو
يهنا يات  تو تجابة  تقرير و� يل ا بعالراهن هو املالمئ للخوض يف تفا ص ل سـ ل بو  .ص يورصح، تذكريا للوفود، أن برnمج الو

ية برnمج موجه �لطلب، نساعدة ا نفذة، لتقللم نظمة يه من حيدد أولوPت األشطة ا ملست ا ن مل بل إن ذæ جيرى  فلي
شاور مع ا4ول األعضاء نفذ برnمج و. لت� ند بعض املاكتب اليت  تعمق  ناوته بعض الوفود من قصور يف قوة ا تأشار إىل ما  ع ل ل ت

ية  ية جلدول أعامل ا يث إن من املقومات الر هدف اللكي،  ية، وقال إنه من املالمئ رمغ ذæ تذكر ا ساعدة ا منا سـ ن لتمل ئي حل ل تق
نظمة، واكنت بعض الوفود قد ذكرت يف ية يف أرجاء ا ملتعممي ا ثار قطاع حمدد من لتمن تعممي يعين عدم ا سابق أن ذæ ا تئ ا ل سـل

نظمة اكفة بغي تعممي ذæ يف ا ية، بل  ساعدة ا تعامل مع ا نظمة � ملقطاعات ا ي ن مل ل نمل ند احلديث عن قصور . لتق عوقال إنه جيب 
نظ نظمة، بل إن ا ثل صوامع داخل ا ية ال  تاحة للماكتب تذكر أن املاكتب اإل ملاملوارد ا مل مت مي ساعدة قلمل ناول ا يع أراكهنا  ملمة  ت تجبم

ية نخرطة يف ا نظمة بأرسها  ية، فا تجابة جلدول األعامل ا ية املقدمة ا منا مل من سـ تن لت مل متدهام . لتق ية ال²ين  تعوبني أن الربnمج واملزيا ن
ت سائل ا ناوالن ا ملا4ول األعضاء  مل ية . لقة �ملواردعتي نة ا يد أوياما عن شعوره أن ا نوأعرب ا للج ن ملعسـ ية الفكرية ل ية وا مللك� لتمن

 æتدى املعين بذ ست ا نظمة أو أهنا �لفعل  سم معني يف ا تاحة مضن  شة املوارد ا نا نرمبا ال تكون املوضع األسب  ي مل ق مل ق مل ملن ل
متده ية العامة و تواله ا يث إن ذæ األمر  تعوال يقع ذæ مضن واليهتا،  مجلع ت تعداد الل�س. ح بة � سـوقال إن األمانة عىل أ  ه

يل واإلفادة شمول وا تعلق هبذه الويقة �لغة ا  ية امليض قدما ف شأن  يه من الوفود  تو تفصا ل ث ي ب لل يف ووحض أن األمانة ال تدعي . كج
بغي لألعضاء تغذية الربnمج  ندما تقول أن الربnمج توLه ا4ول األعضاء أنه  يفاء الكامل وأهنا تعين  نللربnمج ا يت ع س

بغي للوفود تهين�ملعلومات و يل  يلك أن تدل األمانة عىل  هس شاور مع األعضاء، وأن . ب لتوأفاد إن إعداد خطة العمل جيرى �
شارات  نفذة ومواضع تركزي � سائل حتديد األولوPت واألشطة ا شأن  يه من ا4ول األعضاء  تو متس ا تاألمانة  مل ن م ب سل ج تل

ية وما إىل رش يعا يث إن خطط العمل تعد عىل لت  ،æشاوري مأح ذ يان تساس  بع ا4ول األعضاء، فعىل ا4ول األعضاء إذا 
ية . ناألشطة واألولوPت لألمانة يات ا يع احلاالت، فالغرض من اسرتا بق عىل  بع لهنج موحد  مللكوأكد أنه ال حمل � يج مج يط تلط

يه لك بþ من إعداد خارطة طريق خ يهنا هو اإلقرار مبا يريم إ لالفكرية اليت تطورها األمانة مع بþان  ة به واألولوPت اصبع
ها، غري  تايلأمعحتدد  نفذها � بو  بþان يه اليت حتددها والو لن ا ت ي  .ل

شري بوضوح إىل  .377 ياnت  يع ا تقدير وأن  نة تلقت ا4راسة � توقال الريس، ملخصا ما دار من نقاشات، أن ا ب مج ل لللج ئ
توى الويقة و ها مزيدا من الوقت 4راسة  مبري الوفود عن احلاجة إىل  ثنح حم م يهناتع  ته ف بنا وقال إنه يوجد أيضا طلب . قشـ

نذ انهتت فرتة ا4راسة يان ما حدث  مموجه إىل األمانة إلعداد رد  ية مواص= دراسة تM الويقة، . لب تعلق �قرتاح   ثوف كيفي
ية الفكرية ية وا ية � نة ا يص يوم اكمل خالل دورة ا توقع  تقاده أنه  مللكأعرب الريس عن ا منئ ن للج ختص ي لتع تفحص ملع ية  تا ل ا ل ل

تعمق بالويقة  ثواقرتح الريس أيضا مض الويقة املعدة مبعرفة األمانة إىل الويقة . ث ث نقاش CDIP/8/INF/1ئ تكون من أسس ا ل  ل
ميه يات و تو شأن ا هم ما جرى  يدة يف  يفه من معلومات  تقيملا  ص ل ب فتض تان من . مف كسـواقرتح الريس كذæ، كام أفاد وفد � ئ

تقرير لبل، دعوة معد ا يل ومعلومات ق ية متكني الوفود من احلصول عىل تفا تعمق  نارص مبزيد من ا تلف ا ص إىل عرض  بغ ل لع ٍخم
 .أكرث عن ا4راسة

نوب  .378 نة أجوقال وفد  بس، فالويقة ماث= بني يدي ا ية أي  يب ا با عىل مقرتح الريس أنه يريد  يا  للجفر ث لعمل لي ن ئ جتيق تعق
يه ا4ول  تاج إ لوقد عرضهتا معدهتا، وأما ما  سامحت سام  هو وقت اكف 4راسة الويقة مث اخلوض فهيا  قاألعضاء  ق ث ٍ ٍ وقال إن . ف

نظر فهيا وأن بقراءة الويقة ميكن الوقوف بوضوح عىل ما انقىض وما هو قامئ يض من الوJئق  نة يف غىن عن  ثا ت وأعرب  .فللج
شة ما  نا تفاضة يف  ته و� قالوفد عن شعوره بأنه ميكن للفريق العامل إجناز  سـ  . ميكنمÔم

رشت تM الويقة .379 نذ  تقاده وجود حاجة إىل معرفة ما مت  ثوأعرب الريس عن ا نع م ثوقال إن الويقة لن حتل حمل  .ئ
ية تايل بعمل أكرث فعا يد دخول �ج�ع ا لا4راسة، ومع ذæ رمبا  ل باغ . يف صطوبني الريس أن الفكرة تمكن يف وجوب ا ئ
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ثري اه� يث  تة،  ية  بغة إعال تالويقة  حب حب بص يةمث نة دون أن تكون دراسة  حقيقم ا ئكام أبرز الريس الزتام األمانة بإعداد . للج
ية تا ية الفكرية ا ية وا ية � نة ا لرشوع 4ورة ا ل من ن مللكللج لت ملع  .م

ية .380 نصب الرتكزي عىل الويقة احلا بغي أن  تان أنه  لورصح وفد � ث ي ي نسـ ترب الويقة مجموعة من . ك ثوقال إن الوفد ال  يع
سنيحتا4عاوى اليت  ياق ا ية يف  ية  تحتاج إىل رد، بل  سـ يع لمعل تقاده أن مد األمانة يد العون يف . طب عوأعرب الوفد عن ا

بارات الوقت، بقت ال يل الوقوف عىل األحداث اليت  يوي يف  تذæ أمر  سـ عس ب نة، كام ذكر وفد  ح هإال أنه يف املرح= الرا
شك سن للوفود حىت قراءة الويقة، مما  يا، مل  ينوب إفر ث يت يق بة األمانة ج يل ومطا تفا لك يف احلاجة إىل اخلوض يف ا ص ل

تجا�ت يع، . سـ� يل فريق عامل  يان احلاجة إىل الرتكزي عىل الويقة و تعلق �مليض قدما،   تطوأعاد الوفد، ف ث ب يسـي تشك
 .مبساعدة من األمانة، زPدة األحداث اليت جتاوزها الوقت وضوحا

ت .381 نارص حتظى  بورصح وفد اجلزائر أن مثة  ية الويقة وفائدهتا، وييل ع تصدر ذæ أوال �تفاق عىل أ ثوافق واسع، و مه ي
يل للمواص= مضن إطار حمدد  ثا احلاجة إىل ال�س  Jالويقة، و Mاإلجامع عىل احلاجة إىل مواص= العمل عىل ت æسبذ ل ث

شاورية ية ا تومواص= ا تلفة طرحت مقرتحات، وأعرب ع. للعمل ن أمA يف رؤية فريق عامل يلكف خموقال إن وفودا ومجموعات 
سابق، وقد  ثري يف ا نة ا تغرق من وقت ا ية، فقد ا ية ويف دمع عدة وفود ملقرتح مجموعة جدول أعامل ا لبدراسة ا للج سـ من لكلقض لت

تعامل بعض الوJئق نة  ساع وقت ا سلب عىل وJئق أخرى لعدم ا يان � ثري من األ للأثر ذæ يف  للج ت ل ئوقال إن الريس . حك
تقاد الوفد أنه دأب عىل بب ا يق الوقت، وهذا  تصار واإلجياز نظرا  ع تذكري الوفود، وهو حمق يف ذæ، برضورة � سلض خ

بþان اكفة، وهذا �لفعل هو  ساهامت من ا رس تلقي  ية و هام بفعا متكن الوفود من اإل يث  يل فريق عامل  لبغي  م ل حب يي يتت س شك تن
بل للميض قدما ثل ا لسـأ ثاين . م ية لوقال إن املقرتح ا شلكة  تلفة، يف حا� وجود  يد وفود ومجموعات  تأ حقيقاëي حظي  م خم ي ب

ية الفكرية يومني ية وا ية � نة ا يل فريق عامل، هو مد دورة ا يل  مللكيف  شك منب ن للج لتس ملع متس الوفد . ت ياق، ا لويف ذæ ا لسـ
ي نة ا يح إن اكن مفاد املقرتح إضافة يوم أو أكرث إىل مدة دورة ا نمن الريس تو للج ملعض ية أم ئ تا ية الفكرية ا ية وا لة � ل مللكمن لت

ية  نة ا سة القامئة، فإن اكن مقرتح الريس أن تفحص الويقة خالل الوقت ا0صص الج�ع ا نإدراج ذæ مضن األPم ا للج ث ملعمخل ئ
رشوعات إضافة إىل  يؤدي إىل أزمة يف ضوء عدد الوJئق وا شعر الوفد أنه   æية الفكرية، فذ ية وا مل� سـ ي مللكمن . ثتM الويقةلت

يق أقىص نفع ممكن مهنا،  تفادة من املراجعة شلك اكمل و هدف هو � تعلق بردود من األمانة، رصح الوفد أن ا  حتقوف بل سـ ي
باس شاركة األمانة يف . لتلكن من شأن تكدس الوJئق املطروحة أن يؤدي إىل ا نفي إماكية  موأكد الوفد أن ذæ ال  ن ي

ناملراجعة شلك شط جدا وردها ثارةب ئ= ا تلف األ مل عىل  سـ  .خم

تادة  .382 ية ا يقات وبني أنه يفرتض إجراء املراجعة خالل املدة الز شكر إىل وفد اجلزائر عىل ا ملعوتوجه الريس � ن تعل مل ل ئ
نة كلك بع إىل ا بت يف ذæ يرجع � ية الفكرية، لكن ا ية وا ية � نة ا للجالج�ع ا لط ل من ن مللكللج لت  . ملع

نقا .383 يا أن ا لوذكر وفد بو ية ليف يات جدول أعامل ا ية من تو رشة تو تعلق خبمس  منش  ص ص لتي تعلقةع ية، ملا ساعدة ا ن � لتقمل
ها ومراجعهتا تح ترب من الوقت  ناية فائقة وبذل قدر  هدها  ية �لغة ومن الرضوري  سأ� ذات أ يلويه  لتع ل مع بع مه وأعرب . م

ي يحه ذæ من دراسة وا يل فريق عامل ملا  يده القرتاح  فالوفد عن تأ ت يشك ياتتي تو صة للمراجعة وا  الوفد عن وأعرب. ل
يل مما أحدث  تح بكرة من ا تقاده، شأنه يف ذæ شأن وفود أخرى، أن ا4راسة مازالت يف الوقت الراهن يف مرح=  لا ل مع

تعلق برد األمانة سابقا ألو ملسا وجيعل املقرتح ا   بدعوة املعدة إىل عرض ا4راسة خاللهوخمت الوفد �م. ٍانه إىل حد مالب
تعمق يف العرض يق ا ية موازية من أجل  ثات أو يف فعا لاج�ع إعاليم  ل حتقبع ٍ  . لل

بت يف  .384 يل حمدد وأن ا يس لألمانة  يات أنه  تو تعلقني �إلجراء وملراجعة  شأن املقرتحني ا يد أوياما  لوذكر ا تفض ص لل مل ب ن لسـ ل
نة راجع إىل األعضاء شأنه من خالل ا للجهذا األمر واختاذ قرار   .ب

ية �مس ا®موعة �ء ورصح أنوحتدث وفد  .385 تحدة األمر يكالوالPت ا نوب همل تان و ج كام ذكرت وفود � يا وغريهام أكسـ يقفر
يل فريق عامل أو مد  أن هذه جمرد قراءة أوىل وأنه ما نة إىل  سابق ألوانه حماو� حتديد رضورة تدفع ا تشكزال من ا للج ل
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ية الفك ية وا ية � نة ا مللكتوارخي دورة ا من ن لتللج وتكرارا ملقرتحه األويل، واëي أيده كذæ �حتاد األورويب، اقرتح الوفد . ريةملع
يذ  تصارها، فرمبا مت �لفعل  يات وأن حتاول ا تو تقرير �لاكمل مع الرتكزي شلك خاص عىل ا نفأن تطلع األمانة عىل ا تخ ص ل ب ل

تخلص من  .بعضها أو انقضاء وجاههتا يس حماو�  يات  تو تصار ا للوأكد أن ا ص لل تانخ ناك و ها، بل تكون  يقاملراجعة  ثس : هنف
رس اإلحا� واألخرى يه الويقة الاكم= ثواحدة  شاء فريق عامل، قال الوفد أنه ال يرى æë رضورة يف  .تي تعلق بإ  نوف ي

يث إن الويقة مل تصدر إال أوائل  ثرية من كون املقام احلايل مقام قراءة أوية،  ثالوقت الراهن ملا ذكرته وفود  ل مترب، حك سبهر  ش
يعاهبا يا ال تا اك ثري من الوفود و تح  ية العامة، مما مل  ية واج�ع ا نة الربnمج واملزيا ناك اج�ع  تواكن  ف ق سلك ي مجلع ن جل واقرتح . ٍه

باع هنج مرتو ٍالوفد ا ية �. ت نة ا منوشأن فكرة مد مدة اج�ع ا ن للج لتب ية الفكرية، قال الوفد ملع  نه ال يرى حاجة ماسةإمللكية وا
يعا� اكمال تقرير ا يعاب ما ورد يف ا يق ذæ يف الوقت الراهن دون ا تإىل  ست ل س نة . تطب للجوأعرب الوفد عن شعوره أنه ميكن 

نود جدول األعامل حىت لو خصص يوم واحد  بيص يوم واحد وأن توظف إدارة أفضل للوقت من أجل �نهتاء من  ختص
تقرير شة ا لنا ق  .مل

ية الفكرية عىل مدى ثالثة CDIP/8/2ثوقال وفد مرص إن الويقة  .386 ية وا ية � نة ا شات ا نا مللك خضعت  من ن للج ق لتمل ملع
يل ويقة أطول مهنا خالل يوم  تاسعة من  نة يف دورهتا ا متكن ا يكون من العجب أن  نطلق  ثأPم، ومن هذا ا حتل ل للج سـ تمل ف

يل فريق عا. واحد تغالل الوقت بكفاءة، أن  يل ا تقاده، يف  شكوأعرب الوفد عن ا تب سـ س عامل مل كام ذكرت مجموعة جدول أع
بþان ا ية ومجموعة ا لا يةأللتمن يكون أكرث  ية  معلفر سـ  .يق

ند �رخي  .387 تقرير توقف  يا أن ا عورصح وفد أملا ل سمرب 31ن تقرير 2010 يد رش ا نذ عام، وقد أجرت األمانة بعد  ل، أي  ن م
ميهتا بان وإال فقدت  ية مما يوجب أخذ ذæ اجلانب يف ا قيريات إضا سـ حلتغ باب وق. ف يح أ يل تو سـال إن ذæ رضوري يف  ض بس

 . رضورة احلصول عىل تقرير من األمانة

توصل إىل اتفاق وأن املواقف ما .388 لوذكر الريس أنه مل يكن من املمكن يف تM املرح= ا هود  ئ تفرقة رمغ ا جلزالت  م
بذو� سة ال .ملا يكون من الصعب الوصول إىل حل خالل ا تقاده أنه  جللوأعرب الريس عن ا سـ ع ند ئ يق ا بعامة واقرتح  لتعل

ها تعامل  معاحلايل لوجود أمور أخرى يلزم ا  .ل

نة بني أمرين .389 يزي ا ناك حاجة واحضة إىل  للجوذكر وفد كوت ديفوار أن  مت ية: ه تاجئ والفرتة الز نا من وقال إن الوفد ال يرى . ل
بغي أ نجزها و ندها أعامل  نة  سابق، فا يس مقام  نشلكة يف الوقت ألن املقام  يل ت ع للج ت ها عامل الزمن عن ذæم  .قال يعو

بابويورصح وفد  .390 سمى مز تدPت أخرى  بع يف  ت أن مثة ممارسة أخرى  ن مت تجابة"ت تتقارير وساءل عن " سـإدارة � لل
بو ييق تM املامرسة يف الو يه عىل . تطب بغي أن تعد األمانة تقريرا ترد  نظامت أخرى،  ياس عىل ما جيري يف  فوقال إنه � ن م يلق

تقرير ذاتهمواضع اخلالف، يل ا بقى عىل ا4ول األعضاء حفص تفا ل لكن  ص   .ي

تعلقة مبا قاí وفد  .391 نقطة ا با عىل ا ملوقال الريس  ل تعقي بابويئ يع مز بدو،   تحدث عن نفس اليشء ف ها  جفم أن الوفود  ي ت لك
ية تكون املعلومات املقدمة من األمانة م� بون يف العمل عىل مراجعة ا4راسة و نة ير شـأعضاء ا سـ غ تجابة للج سـ مع إدارة �

بابوياليت ذكرها وفد  ية من . مز فوقال إن مرتكز ا4راسة الرييس هو مراجعهتا، وميكن من بعد لألمانة تقدمي معلومات إضا ئ
هم تطور األمور عىل حنو أفضل ٍشأهنا إعانة الوفود عىل   .ف

يان اëي أدىل به وفد  .392 يد أوياما عن تقديره  بوأعرب ا ن للسـ بابويل تدعى مز تقرير األخري اكن من سـ وا لإىل اëاكرة أن ا
نظمة يف األساس عىل  تجابة من اإلدارة، وركزت ا نادا إىل ا تق= يه رشكة برايس ووترهاوس ا ية  ملإعداد Lة خار سـ س تسـ مج

بت مبعرفة األعضاء تقرير اëي خضع  ثيذ ذæ ا تنف للت تجاوز  .ل تالف الوضع الراهن ألن األمر  يد أوياما إىل ا يوأشار ا ن خسـ ل
نظمةجم يلكة ا ملرد  يا، وæë ال توجد ممارسة حمددة بعد حلل . ه هد  ية مازال حديث ا بوأضاف إن قطاع جدول أعامل ا سلع نمن لت

 .مثل هذه األمور
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ية الفكرية، ونظرا  .393 ية وا ية � نة ا يوم هو األخري من أPم اج�ع ا نة إىل أن ا باه ا مللكولفت وفد اجلزائر ا منت ن للج ل للج لتن ملع
تني نقاش األ أخريني عىل ثيقلوجود و يه خالصة ذæ ا شة بعض الوJئق اجلديدة وتو نا شـهتام فرمبا جيدر  نا لقل مطلوب  ق جق م م

تايل سدود .لإىل �ج�ع ا سعاه إلجياد خمرج من هذا الطريق ا يده للريس يف  ملوأعرب الوفد عن تأ م  .ئي

سأ� ملزيد م .394 يل ا تأ يده ملقرتح الريس  تان عن تأ ٍوأعرب وفد � مل ب ي جسـ ئ ية عىل ك تا نود ا نقاش الحقا و�تقال إىل ا لن ا ل ب ن لل
  .جدول األعامل

تيض  .395 رشوع اëي  ية نص ا تحدة األمر يقوأبرز وفد الوالPت ا مليك ية إىل ا4ول األعضاء "مل ئتقدمي املراجعة الاكم= والهنا
بو  يقات أمانة الو شفوعة  بو  ييف الو تعل م سم (بي رشوع قد وأ). 10 صفحة CDIP/4/8ث من الويقة 2.3لقا ملضاف الوفد أن ا

ياته تقرير وتو تاجئ ا يقات عىل  بو  تطلب إبداء أمانة الو متد �لفعل، مما  صا ل ن تعل ي ي  . ع

نظر يف  .396 متة  يقه واقرتح عقد اج�ع مع الوفود ا ية عىل  تحدة األمر شكر إىل وفد الوالPت ا للوتوجه الريس � تعل مل ملهل يك ئ
ية لقضية إحراز تقدم وحل ا تاح ئكام طلب الر .كيف سة إحاطة  تعلق بعقد  نظر يف املقرتح ا ييس من ا4ول األعضاء ا جل مل ل

يال عن املراجعة يحات أكرث  تقرير فهيا تقدمي تو تفصملعدي ا ض  . ل

تقرير .397 شكر إىل الوفود عىل ما أبدته من اه�م �لغ � تورة دير � لوتوLت ا4 ل ياغو . ك يد سا ها وامس ا توأضافت � نمس لسـ
نةسـكذæ أهنام عىل أمت ا سري معل ا يؤها  نت عن  تارها األعضاء وأ ية  باع أي  للجتعداد ال ي هت عل خي معل  .لتت

نظر يف الويقة  ثا  INF/8/CDIP/2ل

ية  .398 تا نظر يف الويقة ا لدعا الريس إىل ا ل ث ل ية  CDIP/8/INF/2ئ ياnت و شاء قواعد  نتعلقة بدراسة اجلدوى عن إ ب ن طمل
ها بركن الرباءات اإللكرتوين   .ث، ودعا األمانة إىل تقدمي الويقةPATENTSCOPEبطللرباءات ور

يالندر(وأفادت األمانة  .399 يد لوتز  ما تقاعد من ) لسـ بري  تعاون مع  بو � نة أن ا4راسة املعروضة من إعداد الو ما خ ل ي للج
ياnت  تعلق بقاعدة   تعمقة، خاصة ف ثري من الرؤى ا تب األورويب للرباءات، اëي قدم ا با ي مل لك وقال إن . INPADOCملك

ياnت ا4را شأت قاعدة  تعاون مع مجموعة براءات األدوية اليت أ بة خالل ا ندت أيضا إىل بعض اخلربات ا بسة ا ن ل سـ ملكتس ت
تعلق بأدوية للرباءات  تتضم ويقيت براءات  ية ملأث رشيسـسا ناعة ا لبعاجلة فريوس نقص ا نظر يف الوضع مل بو ا بت من الو ل و ي طل

ية حلاجهتا إىل هذه الرباءات الر ئيسـالقانوين  شرتPتل تعلق � مل تM املعلومات ألغراض  نت األمانة أن ا4راسة تألفت من . ت بيو
يا وبعض املرفقات يث يضم اجلزء األول ملخصا  معلعدة أجزاء،  تني  ح توى تقين -صيإضافة إىل تو  æسم بعض ذ سـ وا مبت

يا. ٍعال بو دا سح أجرته الو شري إىل  خلوقالت إن مرفقات الويقة  ي م ت يع ماكتب ا4ول وأضافت إن مثة ا. ث مجيان أرسل إىل  بت سـ
ية للرباءات بحث يف توافر جسالت و ناألعضاء  ياnت الوضع . طلل يعة  سأ� الوضع القانوين مربط  يد  بوقالت إن  ب ت بطم تعق

ياnت الوضع  ها، أال ويه توافر  ياnت الوضع القانوين من خال نظر يف  تلفة ميكن ا ئات  يث توجد ثالث  بالقانوين،  ب ل لخم ف ح
يهتا وإماكية مقارنهتاالقانو نين وموثو ياnت ألهنا جتزم رسPن براءة ما. ق تM ا برية  ية ا ٍوشددت األمانة عىل األ ب ب ل لمه وقالت إن . لك

شلكة يف األحداث أو  يفاء إجا�هتا من الوضع القانوين يه إذا ما اكنت براءة ما سارية وا ية اليت ميكن ا ئ= األسا ملاأل س سـ تسـ
بان ناإلجراءات القانوية وه شرتPت يف ا شطة ا ثال، أخذ أ يل ا سـل براءة ما سارية وهل يه صاحلة وهل جيب، عىل  مل ن مل حلس ب

نة قد تكون خاضعة حلق براءة ثال رشاء أدوية  معيإذا أريد  شلكة يف هذه األحداث واإلجراءات القان. م نوية ملووحضت أن ا
تلف من والية  ها  خيأن تعر شلكة . ئية إىل أخرىقضايف تص= �ألحداث، وتعين األحداث أن ملوقالت إن ا ية تربط بأهنا  ثا ما ت ن ل

يوم ية ذات �ل يه ا يه، ومبا أن أصغر وحدة ز متد  لئا ما وقع عىل املدى الزمين و ن عل مش يع تغري  ي يا أن  تفإنه من املمكن وا قع
ياnت الوض تغرية  يعة ا بعد الزمين، فا ية براءة ما من يوم إىل آخر وهذا ما يفرض ا بصال مل ب لل لط ٍ تلفة إىل ح ها  خمع القانوين  جتعل

ثل مواصفات الرباءات تادة،  ياnت معلومات الرباءات ا بري عن  محد  ملع ب يانة . ك شالك خاصة يف جمال   æنت أن يف ذ صو م بي
مترار ياnت وحتديهثا الح�ل تغريها � سـا يل يف . لب ياnت الوضع القانوين ثالثة مصادر وأن ذæ موحض � تفصوأفادت أن  لب ل
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ثانويةا4راس سمى �ملصادر ا تني هام املصادر األوية وما  تني  تني ر لة حتت  ي ل تلفئ خمي سـ لوأضافت إن توافر املصادر األوية . ئيف
بو  ية الفكرية تلقت الو سح أرسل إىل ماكتب ا بحث من خالل  يخضع  م تجا�ت 90مللكلل يه، وهذا معدل عال لال سـ ردا  ٍعل

ب بو من  تقصاءات أخرى أجرهتا الو قمقارنة � ي سح يف مرفق نوأشارت إىل إماكية �. لسـ ية  تاجئ ا للمطالع عىل ا يل تفصن لل
ثرية يف ذæ الوقت. ا4راسة بذه بþان  توافر من املصادر األوية مل  تاج الرييس هو أن ا كوقالت إن � حت ل ل ئت ن ورصحت . سـ

ياnت من املصادر ا بة إىل املصادر األوية وتوافر ا باألمانة أن ذæ هو الوضع � ل لسـ بل فإن ذæ وضع لن قألوية، وكام ذكر من  ل
يده ياnت الوضع القانوين يه مصادر جتمع وسرتجع معلومات من . لتعقيفرض حتدPت نظرا  ثانوية  تكام رصحت أن املصادر ا ب لل

ي= ها، غري أهنا  تكون مقصدا موحدا  ياnت  ها يف قاعدة  قلاملصادر األوية و ل ب ت لل يح ناك مصدرا JنوP ر. ت ئيوقالت أن  سـيا ه
ياnت  ية يف INPADOCبواحدا، وهو قاعدة  تعمل عن الصال تب األورويب للرباءات، فإذا أردت أن  ح اليت يديرها ا تسـملك

نك اس ثرية،  تلفة  ميكبþان  ك ثانوي ملا يقرب من رتجاع تM املعلومات من ذæ املصخم ية50لدر ا ووحضت أن . ئ والية قضا
ياnت أخريني جتمعان بعض امل بناك قاعديت  ياnت ه ث= ذæ قاعدة  بعلومات من الوضع القانوين، ومن أ  اليت Patentscopeم

تلفة يف  ياnت الوضع القانوين من بþان  بو، كام جتمع بعض  خمتديرها الو ب ها بدخول Patentscopeي تعلق يف  معظم إال أهنا  ت
شأن ا تعاون  ياق معاهدة ا ية يف  ية أو دخول املرح= الغري و باملرح= الو ل سـ ن طن ياnت . لرباءاتط يع قواعد ا بوقالت إن  لمج

ثل  تب Questelleماألخرى جتارية،  سرتجع معلومات من ا ملك، وجتمع يه األخرى بعض تM املعلومات لكهنا يف الغالب  ت
ياnت ثري من ماكتب . للباألورويب  ناك حاجة يف  نت أن  تاجاته،  يات امللخص العميل وا كمث عرجت األمانة عىل تو ه ت يص فبن سـ

بة فالبد من مللا ية  ياnت الوضع القانوين، و�لرمغ من أن هذه Ôمة  ناية إىل إ�حة  يه مزيد من ا تو صعية الفكرية  ن ب لع تقل ٍ ج ك
ياnت الوضع القانوين يه األساس يف تعريف املM العام، نفال ميكن الوقوف عىل مدى املM العام وإماكية  بمعاجلهتا ألن 

نخفضة إال تلكفة  ثال  مرشاء أدوية  ياق حتديث .  مبعرفة وضع الرباءاتبم بو أن تؤدي دورا يف  سـوقالت إن من شأن الو ي
تربة  ناية  تطلب   æيذ تدابري حتديث املاكتب، لكن عىل اجلانب اآلخر فإن ذ يل  ثل حتدP يف   æمعاملاكتب، ألن ذ ع ي س نفمي تب

ناع القرار اëين خيصصون موارد ملاك ية أو من  صوموارد من املاكتب الو نفاذ إىل املصادر . لرباءات اتبطن لمث حتولت إىل ا
نصة تربط املصادر األوية القامئة لهت½ موضعا  تكون  نفاذ إىل املصادر األوية و نصة  تطور  بو  ثانوية فقالت إن الو لا سـ ل لل سـ ي مل م

ية الواردة يف امللخص العميل تو يكون ذæ هو اإلجراء األول يف حا� اع�د تM ا صموحدا لþخول علهيا و ل  وقالت إن .سـ
شـهتام إن رغب أي  نا تعدادها  تحديد، وعربت األمانة عن ا بري من ا سم بقدر  تني أخريني، وبعض ما فهيام  قناك تو مل سـ ل ك ت ي يه ص

æوفد يف ذ.  

يده إلقامة ذæ الرابط .400 شكر إىل األمانة عىل إعداد الويقة وعىل العرض وأعرب عن اكمل تأ يوتوجه وفد مرص � ث   .ل

يا أن  .401 با نورصح وفد إ ية عدا ترمجة امللخص، وأعرب عن أمA يف ترمجة سـ با تاح �للغة اإل ننص الويقة الاكمل غري  سـ مث
سابقة  لا4راسة اكم=، إضافة إىل الويقة ا ية)CDIP/8/INF/1(ث با ن، إىل اإل  . سـ

توى  .402 سني  ية  ية عن تقديره لألمانة عىل إعداد ا4راسة، وأقر بأ تحدة األمر سـوأعرب وفد الوالPت ا حت مه ممل توافر يك
بو يف ذæ ا®ال هود الو يده  يهتا وإماكية مقارنهتا، وأعرب عن تأ يمعلومات الوضع القانوين وموثو ي جلن يقات . ق تعلوقدم الوفد عدة 

يات تو صعىل ا تجارية يقدم جماn معلومات حمدثة عن الوضع القانوين  .ل تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالPت ا لوقال إن  مل مك
ية الرباءا ية حوصال تحدة األمر ية الرباءات وإجراءات اإلنفاذ يف الوالPت ا يعة املعقدة لصال يكت عرب اإلنرتنت، إال أن ا ملح لطب

تقايض ثل معلومات ا ياnت الوضع القانوين،  هو� إىل بعض  نفاذ  لحيول دون ا ب مل تجارية جتمع . بس ياnت ا لوقال إن قواعد ا لب
ها، مبا يف تحدة تتيحمعلومات عن الوضع القانوين و تب الوالPت ا تقايض، مقابل رسوم، إال أن  مل ذæ معلومات عن ا مكل

يل  شرتط  تب مل  ها، حىت ولو �لطلب، كام أن ا نوع ومل  تجارية مل جيمع معلومات من هذا ا سجللرباءات والعالمات ا ي ل تل ملك يتح
نازل عن الرباءات ال�سا للكفاية نازل عن الرباءات ومل يراجع حاالت ا تحاالت ا لت بب آخر، وæë فقد ال ل س القانوية أو أي  ن

ها اكم= ية الرباءات اليت  تعلقة  ياnت ا جيمعتكون ا مبلك مل يقةلب تعلقة . ق أو د تضمني معلومات  ية اخلاصة  تو تعلق �  موف ب ص ل ي
يصات يل الرت يث قال إن من شأن نظام إلزايم  ية، أفصح الوفد عن بعض �شغاالت،  سجالت الو يص ا خبرت ح سجخ ن ن تل  لط

ية الفكرية لفحص وJئق  يا وإدارP غري مربر عىل ماكتب ا ئا ما رشاكت وأن يضع  يف عىل ا تاك مللكأن يزيد من ا ل ب ل عل ل
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يل وJئق غري صادقة،  ية يف حاالت  سؤو ية الفكرية  ها وأن يزيد من تعريض ماكتب ا تأكد من صد يل  سجا ل للم لل تسج مللكت ق ل
ي سارة مللككام أن من شأنه أيضا أن يقلل ثقة أحصاب ا يصات وأن يؤدي إىل  يل الرت رشاكت يف دقة  خة الفكرية وا خسج ت ل

تخلف عن  نادا إىل ا مت= ملواLة دعاوى �نهتاك ا سارة ا ية الفكرية واملرخص هلم هبا أو ا لمت= حلقوق أحصاب ا س تخل حململلك حم
يل نه، . لتسجا يد  يل ومن ا شكك يف فوائد ا ناك عىل اجلانب اآلخر  موذكر أن  ملسـتف سجل ت يص ته ية الرت شجع  خي�  معل ت فب

تب  ثقل اكهل  يد يف ذæ، بل  يل اإللزايم ال  يص أو ا بات معلومات الرت يا فإن  نولو مكها عىل نقل ا تف خ ج تك تس سج لتتطل م ل نف
باء غري مربرة ية الفكرية بأ ية الفكرية وصاحب ا عا مللك ثري . مللك تلف من بþ إىل آخر ويف  ية  بات الر ٍوأضاف إن ا ك خت مس ملتطل

ي ية عىل حد سواءحمن األ ية واملوضو ية ومعقدة من الوLة اإلجرا يل  بات ا ٍان تكون  ع ئ ن سج تقتطل  .لتم

يح فكرة  .403 شكر إىل األمانة عىل تو يا�ن � ضوتوجه وفد ا ل يا�ن يقدر جدوى .  اجلديدةPatentscopeل لوقال إن وفد ا
تطوير  هم �جتاه احلايل  ته عىل  لا4راسة يف إعا ياnت لورصح أن ا. Patentscopeفن توقع لقاعدة  بيا�ن   أن Patentscopeت

مثر ياnت مطورة بكفاءة وعىل حنو  ممثر ما 4ى ا4ول األعضاء من قواعد  ٍت ب هم هو . تس ية، قال الوفد إن ما  نا فومن تM ا ح ل
ية يف  نت إماكية إلشاء بوابة عا ملأن األمانة  ن ن يب ية للرباءات، وطلب �Patentscopeت سجالت و سـ تضم روابط  ن تفادة طب

رشوع  شأن Patentscopeممن وجود مدير  يحات  تو تقدمي األمانة مزيدا من ا ب  ض ل بيل Patentscopeب ملسـتق و�جتاه ا
تواء  تعلق �فرتاض ا حوعام  ية للرباءات عىل اإلنرتنتPatentscopeي ناوين جسالت و ن عىل معلومات أخرى مربوطة   .طبع

حيث طور  علومات عن جتربة الربازيل يف هذا املوضوع،ورحب وفد الربازيل بدراسة اجلدوى وعرض بعض امل .404
يا امسه  تب الربازييل للرباءات نظاما إلكرتو نا سني إدارة إجراءات حفص IPANENTIملك ية  نصات ر شاء  ية إ تح  مق ن لبغ م

تاك تقين وخفض ا سني جودة الفحص ا تأخرة و بات ا هم يف خفض ا ثل وحتديهثا مما أ لالرباءات إىل احلد األ ل ل حت مل لطل س يف م
رشوع الرباءات نظام . وتوفري خدمات أفضل تب EPTOSموقال إن من األجزاء األخرى يف  رشاكة مع ا ملك اëي طور � ل

بات الرباءات والوJئق  تلقي  ية جديدة  نصات ر نظام عىل  متل ذæ ا طلاألورويب للرباءات، وا ل مق مل تعلقةشـ  هبا وإدارهتا ملا
سق رمقي بنورشها  رش معلومات الرباءات عىل نطاق أوسع لصاحل وأضاف إن من شأن تM األ. ن هم يف  ٍنظمة اجلديدة أن  ن ست

توى الوطين تاكر عىل ا ية و� سـا ب ملمن تعلقة مبعلومات الوضع القانوين . لت ية ا نقاش حول اجلوانب ا ملوأشار إىل أن ا ن لتقل
شات حو نا يث إن من شأن ا رش معلومات الرباءات،  قللرباءات اكن í هدف أكرب، وهو  مل ح يف أو فرز ن تصنل تطوير 

يد يف هذا الصدد، كام أبرزت  ية والوضع القانوين أن  يد العاملي للك من األحداث القانوية األسا بق عىل ا يفبول و سـمق ن لصع ٍمط
بة إىل . ا4راسة شرتك واع�ده، خاصة � يار  ناء  يف  يمي تاك شة أيضا أن تدور حول  نا بغي  سـوذكر الوفد أنه  م مع ب ل ق للم لني تق ن
بþان  ية لا نا ما بþان األقل منوال ًوا بو القامئ . ل يار الو تذكري بأن  هم ا يوقال الوفد أخريا أنه من ا مع ل  قد يكون أساسا 17STمل

يدها الوطين، يار عىل  بق ذæ ا ثال مل  يل ا شلك عاملي شامل، فالربازيل عىل  نقاش، رمغ عدم اع�ده  صعيدا  ملع تط مل س ب بلل  ج
تجارب ال بغي يف هذا الصدد أخذ ا لو نقاشني بار خالل هذا ا ية بعني � لو ت عن  .ط

405.  æيدا الجتاه األشطة يف ذ هام  نوتوجه وفد �حتاد الرويس �شكر إىل األمانة عىل إعداد هذه الويقة اليت حققت  ث جل ف
يدان نظامت. ملا ياnت واألشطة القامئة 4ى ا تعراض قوامئ ا ثريا لاله�م ال يال  ثلت أيضا  ملوقال إن ا4راسة  ن ب سـ لحتل م  وأفاد .م

يح  بادل املعلومات،  تب الرويس للرباءات، مضن إطار اتفاق  توى إ�حة املعلومات، اكن ا يل رفع  تالوفد أنه يف  ملك يب ت سـ مس
يق  بو من أجل  نه من مواص= العمل مع الو يا وأعرب عن أمA يف  ية يف رو ياnت الرباءات الو حتقنفاذا إىل قاعدة  يمتك سـ ن طب

تطوير  شرتكة  يلكاألهداف ا ل ية الفكريةهمل  .مللكية ا

يه يف الفقرة  .406 شار إ بغي خالل العمل يف ا®ال ا يان وفد الربازيل اëي أفاد أنه  يده  يا عن تأ لوأعرب وفد أسرتا مل ي ب ي نل ل
يف الوضع القانوين - 120 بار-تصن  ية بعني � تجارب الو ت أخذ ا ن عل تب األسرتايل للرباءات يعمل أيضا يف . ط ملكوقال إن ا

ثرية لاله�مذæ ا®ال وأن بار  ية بعني � تجارب الو م الوفد جيد فكرة أخذ ا ت ن عل بدأ . ط يث ا ملوأضاف إن الوفد يرى من  ح
ياهتا شلك طوعي، وشدد  نولو يص  تعلق برت  بمية يف متكن أحصاب الرباءات من تقدمي معلومات عن اخرتاعاهتم ف جي تك خ ق

سو متكن من إعالم ا يل ا لعىل هذا اجلانب الطوعي، يف  لس بوا يف ذæب ية اخرتاعاهتم إن ر غق مبا   .ه
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يص نظرا لصلهتا  .407 تعلقة �لرت يقات إىل أن ا4راسة أوصت بإدراج املعلومات ا خوأشارت األمانة يف ردها عىل ا مل لتعل
يا نولو بحث يف جمال نقل ا جالويقة جدا � لتك ل ها إىل حد ما. ث تحدة اقلقوأعربت عن  يال هواجس الوالPت ا مل  شأن ألح ية  بمر يك

بل أحصاب ا تطلب أيضا تربعات من  يق وأن هذا األمر قد  ها موضع ا تفاظ هبذه املعلومات وو ثل يف � ِقلعبء ا ضع يح ب لتطمت مل
ية . احلقوق بري من األ بحث شلك علمي، هو جانب عىل قدر  ندما  يا،  نولو يص يف جمال نقل ا نح الرتا مهغري أن  ك ب ي ُع ج تك خ لم

ية الرت ياnت و بة  شأن � معلوكذæ ا ب سـ للل يةلن تM ا لعمليص، وال توجد أي موارد لالضطالع  ب أن هذا هو  ، وأوحضتخ
ية يف ا4راسة تو بب األسايس إلدراج تM ا صا ل ية،. لس بالغة األ يف، قالت إنه أحد املكوnت ا تعلق �  مهوف ل ن وإن اكن  لتصي

تحدPت شديدة يا يف املركز ا4ويل لوJئق الرباءات  .بحمفوفا   8000ما يزيد عىل ) INPADOC(لوأضافت أنه يوجد حا
يزي األحداث أو األوضاع القانوية تخداÔا يف  تلف مت ا نرمز  مت سـ همة يف. خم ثل ا ملو ها أو  تمت تلفة أو  تصنيفيق تM الرموز ا 0ت نسـ

بويهبا بطريقة ما، وأشارت إىل متكن يف الهناية من أن  تفرزها أو  يف هو وحده اëي  شدة ، ألن هذا ا بذ  يإنه أمر  ن ب لتصحم
ية تلفة، وهو هبذا يعد �لفعل أداة أسا ية  تلفة ذات أنظمة قضا بþان  سـيقارن بني األوضاع القانوية  خم ئ خم ل نسني إماكية  ن لتح

ياnت براءات  يل قواعد  يانة أو  هو مطلب للعاملني يف  تلفة،  با للعديد من املواقع ا باملقارنة ، فضال عن كونه  شغ ص 0 تمطل ف
ثال من Lة من Lة، ومطلب أيضا  �خرتاع رشاكت  تعلقة �ألوضاع القانوية و متخديم املعلومات، وللمعلومات ا لل ن مل ملسـ

 þملقارنة مع الوضع القانوين يف ب� þب يقي يف ذæ ا هم الوضع القانوين ا يان صعو�ت يف  لأخرى؛ ألهنا تواجه يف بعض األ حلق ف ح
يل تدارك سقوط طلب الرباءة عىل  بل  ناك  سبآخر، وهل ال يزال  ل سـ ثاله يف . مل ا شاء نوع من ا نوأشارت إىل إن إ لتصن

تطلب موارد خضمة،  تلفة، وإن اكنت Ôمة شاقة  سني إماكية مقارنة األوضاع القانوية يف بþان  تثل خطوة أوىل Ôمة  خم ن ن تح لمي
بو ييس من الو تخذي القرار ل تطلب اه�ما خاصا من  مسب، لكن من ماكتب الرباءة كذæ، كام  ت أن اجلانب وأشارت إىل  .حف

ند إىل لغة الرتمزي املوسعة  يار  هم هو وضع  ثاين ا تا سمل مع يا، لكن هذا XMLيل ياnت حا بادل ا ل للوضع القانوين نظرا لصعوبة  ب لت
ثال يل ا ها عىل  تلفة اليت ميكن  تM الرموز العديدة ا تاج، مرة أخرى، إىل نوع من الوصف  يار  ملا س 0 ل حي بملع وأضافت أنه . نقل

ية �ملعايري ينبغي أيضا دعو بو ا نة الو نة  ي يث) CWS(ملعجل يار احلايل، حبنظر يف ا ملع تعلقة �لرباءات  لل بادل املعلومات ا مليكفل  ت
تعلقة �لوضع القانوين ياnت ا نارص ا ملو ب تعلق �ألوضاع القانوية األخرى اليت ذكرها وفد الربازيل أيضا، أشارت . لع  نوف ي

رشها أو إ�حهتا، كام األمانة إىل احلاجة إىل إدراج، عىل تعلقة حبا� الفحص أو  ياnت الوضع القانوين ا ثال،  يل ا ن  مل ب مل بس
تعلقة حبا� الفحص ياnت الوضع القانوين ا ية بزPدة إ�حة  ملأشارت إىل أن ذæ ورد أيضا يف تو ب تعلق بركن . ص  يوف

L تصاص بو، فإن مبقدورها تقدمي بعض خالرباءات، أفادت األمانة بأنه رمغ أن ركن الرباءات يدخل يف ا ية أخرى يف الو
تل سودة ا4راسة اكن لركن الرباءات معىن  ياغة  ندما متت  يقات، وأضافت أنه  خما م ص ع بو لتعل يف، فقد توجه إىل بوابة الو

ياnت اليت يديإلا يق، قاعدة ا هوم ا ترب عىل حنو خاص، � تعلقة �لرباءات، وا ية بلك املعلومات ا بلكرتو لض ع مل لن ملف بو، ُ يرها الو
شأن الرباءات  تعاون  ياnت معاهدة ا شمل يف العادة  بويه  ل ب بات ) PCT(ت تعلقة برباءات �خرتاع من ا لطلواملعلومات ا مل

يع ا®موعات  تعلقة �لرباءات من  شمل أيضا املعلومات ا يا  ناء عىل املعاهدة، ويه معلومات توسعت حا مجاملودعة  مل ت ل لب
ية تعلقة �لرباءات بركن الرباءات، ومن مثوأشارت إىل القرار. طنالو ياnت ا ية قاعدة ا هر  نذ بضعة أ â اëي صدر  مل ب لسم بت ش  م

يع اخلدمات بعدت  مجا بو بصدد إدراLا إىل  تُس بوابة اليت اكن الو سمى، كام أن ا سابق حتت ذæ ا ياليت اكنت تعمل يف ا ل مل ل
nيا يا من قاعدة ا ية، لن تكون جزءا أسا باملواقع �لكرتو سـ تعلقة �لرباءات يف الوقت احلارض،لن ساطة ألن  ملت ا  æببوذ

تعلقة �لرباءات بحث يف املعلومات ا تخدم  تعلقة �لرباءات اكنت  ياnت ا ملقاعدة ا لل سـ مل ُب ت بوابة سرتبط بأماكن  .ل توأضافت أن ا ل
ثانوية،  تعلقة �لرباءات يف املصادر ا متدة ا بحث يف املعلومات ا رس ا لأخرى، مما  مل ملعل تصور حدوث نوع من يي ملوقالت إنه من ا

ياnت ركن الرباءات بحث عن الوضع القانوين الفعيل يف قاعدة  يح ا يد  تاكمل عىل املدى ا با ل ي بع تل بعض واسرتسلت قائ= إن . ل
بþان األخرى اه�ما خاصا  تطلب أن تويل ا يق ذæ إىل حد ما، لكن األمر  بþان جنحت �لفعل يف  لا ي ب جلعل جسالهتا تطل

بحث عىل اق ترص األمر عىلإلللاب=  بحث عىل اج يقنرتنت، دون أن  نفاذ وا لها قاب=  لل سب، بل إ�حة إماكية إلعل ننرتنت  حف
نوان إر تعلقة إعسال طلب إىل  ثال، ملعرفة الوضع القانوين للمعلومات ا يا،  ها تلقا يهنا واسرتجا مللكرتوين لطلب ويقة براءة  ئ بع مث ع

يفة  نة، أما الو ظبرباءة  يا من خاللمعي ث= يف طلب وJئق الرباءة تلقا ئاألخرى ا بياnت بأخرى فاكنت أبعد  الربط من قاعدة ملمت
تعلقة �لوضع القانوين،  ياnت ا تخدام ا رس ا يقة  تحقق، ألنه يف ا بغي أيضا أن  نه أمر  بل،  ملمن ذæ يف ا ب سـ ي لي يي سـسـ حلق ن لك تق مل
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سري ية الرباءة من عدÔا، فضال عن  تحقق من صال يوا تل تحديد نطاق املM العام ح ياق أمشل  ل وضع هذه املعلومات يف  سـ
برية كرسعة   .ب

يا عن قلقهأوأعرب وفد  .408 ند إىل لغة الرتمزي املوسعة  إزاء لسرتا يار  ستيق  مع يب توساءل  . عىل نطاق عامليXMLتط
ية �ملعايري  بو ا نة الو نظر  نالوفد عام إذا اكن من األفضل أن  ي جل نوع م) CWS(ملعت ن العمل بدال من تقريره يف ليف هذا ا

ية الفكرية ية وا ية � نة ا مللكا من ن لتللج  .ملع

شرتك  .409 شاء جسل  متل عىل روابط، إال أنه أشار إىل أن إ شاء جسل  يده لفكرة إ موأعرب وفد سورسا عن تأ ن ن يشـي ي
بة للوفد شلكة � ثل  ياnت عىل أساس إلزايم، وأن الطابع اإللزايم  سـتطلب تقدمي  م مي ب لني الده ترغب يف الواقع وقال إن ب. سـ

ش�ت القانوية  تفادي ا يا  توى الوطين حا تاحة عىل ا شورة وا ياnت ا ياnت املقدمة ا تجاوز ا نيف ضامن أال  مل ل ل سـ مل ن ب ب ملت ل ملل
تعلقة �ملوارد معا ش�ت ا ملوا بو. مل ية دور الو يوأخريا، شدد الوفد عىل أ  . يف وضع املعايري يف هذا ا®ال مه

يك � .410 توى العاملي، ملكسـوأقر وفد ا تخدمة يف وصف األحداث عىل ا يد الرموز ا ية تو بالغة للويقة  ية ا سـأل سـ بغ ث ل ملمه مل ح
يذها ية و سه، عىل رضورة تو� احلذر و�ه�م بلك تو تنفوشدد، يف الوقت  ص يمي اëي أجرته . نف لتقوأشار الوفد إىل ا

ناك  بو، وقال إنه حىت إذا اكن  هالو ياnت 80ي ت بþا 4يه قواعد  تعلق �لوضع القانوين للرباءات، وأن العديد من ماكتب ب
ياnت وإماكية معرفة الوضع القانوين  هور عىل اإلنرتنت، فإن إ�حة ا ياnت  ية الفكرية تعمل عىل إ�حة قواعد ا نا ب لب للجمل مللك

يا عىل  لترص حا  . بþا20يق

يده ملوقف وفد سورس .411 ندا عن تأ يوأعرب وفد  ي تحدك شأن الطابع اأة، ووفد ملا، ووفد الوالPت ا يا  بسرتا لزايم لقواعد إلل
ياnت  .لبا

يد �لوتش(وردت األمانة  .412 شأن إ�حة ا4راسة �للغة ) لسـا يا املوقر  با ببإجياز عىل املالحظة اليت أبداها وفد إ ن سـ
ية با ناإل يد �لوتش إىل الويقة . سـ ثوأشار ا تمدت يف يويوWO/PBC/15/9لسـ ل اليت ا  41 و40ني ، وقال إن الفقرت2011 ُع

نص عىل  تعلقة �للغات  بو ا ياسة الو تشأن  مل ي سـ تاد اليت "ب تقصاءات ا4امعة األكرب من ا تاح الوJئق وا4راسات و� ملعأن  سـ ت
ست ية فقط، مع ملخص تعده األمانة �للغات ا يف من بعض اللجان بلغهتا األ لتعد  صل بتلك هوم مع . ُ ملفعىل أن يكون من ا

تعد ترمجة نص الاكمل بإحدى اللغات األخرى إذا ما أبدت دو� أو مجموعة من ا4ول اه�Ôا �حلصول سـذæ أن األمانة  لل 
ياسة اليت أقرهتا ا4ول " عىل ترمجة إىل تM اللغة ية الفكرية وفقا  ية وا ية � نة ا يحت وJئق ا سـوعىل ذæ أ من ن للج للت مللكملع لت

ية أوال، نة الربnمج واملزيا شأن اللغة يف  ناألعضاء  جل ية العامة الحقاب يالندر(األمانة بإجياز  وأوحضت. مجلع مث يف ا يد  ما أنه ) لسـ
ثال،  ية  سجالت الو رشت �لفعل يف ا ياnت اليت  يهنا أكرث من ا ياnت حمددة  تقدمي  مال يوجد يف ا4راسة ما يلزم  ن ل ب بع ب طب ُل ن ُ

بو نع ا4ول األعضاء من  ية  يات احلا تو قفضال عىل أنه ال يوجد يشء يف ا مي ل ص ية يف هذا  لهال هامات إلزا تعلق بأية إ  مف س ي
 . الصدد

تدرج يف الويقة  .413 نقاش  ناء ا نارص اليت طرحت أ ناءة للغاية، وأكد عىل أن ا شة اكنت  نا ثوقال الريس إن ا سـ ل ث لع ب ق ُمل . ئ
شأن الويقة  شة  نا ثوأقفل الريس �ب ا ب ق مل شأن الوJئق  ،CDIP/8/INF/2ئ  .املعلقةبوطلب من األمانة تقدمي تقرير موجز 

يد �لوتش(وقدمت األمانة  .414 تلف الوJئق) لسـا نظر يف  تعلق �  نة ف خمتقريرا عن موقف ا ل ي ند . للج  من 3لبويف إطار ا
نة الويقة  شت ا n ،ثجدول األعامل للج ية CDIP/8/6ق ئات ا سامهة ا نشأن وصف  ي م ملعب هدت ا4ول األعضاء  .له تعوقد 
تابعة تM الويقة ف شة إجراءات  ثنا ق يهنا، و�لعودة إىل الريس برأهياممب ئ  تظر . ب نوناء عىل ذæ، ظلت الويقة معلقة، وا ث ب

ند . ئالريس سامع رأي ا4ول األعضاء نة الويقة 4لبويف إطار ا شت ا n ،ث من جدول األعامل للج تعلقة CDIP/8/3ق مل ا
تصاد غري الرمسي ية الفكرية و� رشوع عن ا ق�قرتاح  مللك تاحة وأحاطت األمانة علام . م مبأن الويقة قد عدلت �لفعل، ويه  ُ ث

ند  .خارج قاعة �ج�ع ثة يف إطار ا ثا بأما الويقة ا ل ل ـي 4لث رشوع عن  ،CDIP/8/7فه من جدول األعامل  موتعلق بورقة  ت
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يا نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك تابعة ا وأعربت .لمللك شأن  يهنا مرة أخرى   شاور ف بهتا يف ا ما4ول األعضاء عن ر بب ت ثلويقة، لغ
سامع آراهئا تظر الريس  لوا ية اليت تقدÔا CDIP/8/INF/1  ثوالويقة األخري اكنت .ئن ساعدة ا ية  نشأن املراجعة اخلار للم لتقب ج

بو شأن الويقة. يالو ية  شاورات غري ر ثوأجريت مرة أخرى  ب مس  .م

نظر يف الويقة ثا  )�بع( CDIP/8/ 7ل

تعلقة �لويقة .415 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت يا،CDIP/8/7 ف نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا رشوع  ج ورقة  تك لمللك : بم
شرتكة وناء احللول تحدPت ا با مل  .ل

نه  .416 هام،  تصاصات وا ته عىل � ية �مس ا®موعة �ء، وأعرب عن موا تحدة األمر لكوحتدث وفد الوالPت ا مل خ فق يك مل
سـىن ناسب ،حىت  بل يف الوقت ا تشدد عىل رضورة إصدار الوJئق يف ا يمل تقسـ  لþول األعضاء مراجعهتا عىل حنو واف، مل

نا  æية لكام اكن ذ نب �زدوا نظر إىل احلاجة إىل  ممكوأضاف أن هذا رضوري خاصة � ج جت  . ل

يان .417 يه، وأقر ا بوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  لل تحدة  ف ملاëي أدىل به وفد الوالPت ا
ية �مس ا®موعة �ء  .يكاألمر

رشوعو .418 ية ا يت ومزيا تو تعلق   تعديل الورقة ف به إىل األمانة  ية  تحدة األمر ملكرر وفد الوالPت ا ن ب ي ب طل قمل  .يك

تان �مس .419 ته عىل املالحظات اليت أبداها وفد الوالPت  كسـوحتدث وفد � يوية، وأعرب عن موا بþان اآل فقمجموعة ا سـ ل
شأن إ�حة الو ية �مس ا®موعة �ء  تحدة األمر با يع الوJئق اليت يكمل سحب عىل   æناسب، وقال إن ذ مجJئق يف الوقت ا ن يمل

بو يتقدم إىل ا4ول األعضاء يف لك جلان الو هام . ُ تصاصات وا هوم بعد اع�د � رشوع، قال الوفد إنه من ا تعلق �  ملوف خ ملف مل ي
رشوع، وأال يذ ا ملأن متيض األمانة قدما يف  بب احلاجة إىل تتوقف نفت ية  بسا رشوع  تعديل وقتلعمل ته ملا  .نيومزيا

يد �لوتش(وأشارت األمانة  .420 ميكن من ) لسـا  æرشوع، وقالت إن ذ تصاصات وÔام ورقة ا سـإىل املوافقة عىل ا مل خ
شة الويقة املعد� يف  نا تمت  ته، وأنه  رشوع ومزيا يمت تعديل اجلدول الزمين  رشوع، وذكرت أنه  ثيذ هذا اجلزء من ا ق من س ي س للمنف مل ت

نةملا4ورة ا للجب=   .ق

نظر يف الويقة ثا  )�بع( CDIP/8/ 3ل

تعلقة �لويقة  .421 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت تصاد غري الرمسي اليت CDIP/8/3ف ية الفكرية و� رشوع ا شأن  ق  مللك م ب
تعديالت اليت أدخلهتا عىل الويقة ها، ودعا األمانة إىل عرض ا تعد ثقامت األمانة  ل  .يلب

يد(وأوحضت األمانة  .422 يفة عىل ) فونش لسـا يريات  رشوع، و أدخلت  طفأنه مت إجراء تعديلني جوهريني عىل مقرتح ا تغ ُ مل
ية . اإلجراءات تعديل األول احلا شـمشل ا رشوع من . ث من الويقة املعد�1ل ناول ا شات سابقة إىل إماكية  نا ملوقد أشارت  ت ن ق م

تني تني  خمتلفزاو تطلب تعريف القطاعات غري ال: ي نطاق  يأوالهام هنج واسع ا شاب، ل يدوية وطب األ ثل احلرف ا ية،  عر ل ممس
ية الفكرية عىل  يمي ملدى تأثري حامية ا به  ية،  نا بþان ا شطة املقاوالت يف ا ية أو أ مللكيث تمت األشطة اإلبدا تق يعق م لح ل ن ع ن

æتارة بعد ذ 0األشطة يف القطاعات ا بþان .ن ناعات املقþة يف ا ثل يف حفص ا بديل  لأما الهنج ا لص مت نة اليت تع فيل صد فهيا القر
يمت اع�د الهنج  سابقة أنه  شات اليت جرت يف ا4ورة ا نا هوم بعد ا تصادية Ôمة، وقالت إنه من ا شطة ا سوالزتوير أ ملف لق ق مل ن

ية  ته احلا شـاألول ، وهذا ما  ثاين فاكن. 1عكسـ تعديل ا لأما ا بار املالحظات اليت  ل يا يف معظمه، وأخذ بعني � تإجرا عئ
شات األ نا قأفرزهتا  هوم،. مسم يف هذا الصدد، أن يكون 4ى العديد من ا4ول األعضاء اقرتاحات  ملفوأضافت أنه من ا

سمح بفرتة  يث  رشوع،  بل �لزتام بدراسات حمددة، ëا مت تعديل مقرتح ا بة يف معرفة املزيد  ي4راسات فردية، أو الر حب ملغ ق
بدء يف ا4راسات اإل بدء يف ا4راسة األوية وا لفاص= بني ا ل يح أيضا الفرصة لألمانة إلعداد قامئة �4راسات ل يتفرادية، مبا 
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نة ب=  شـهتا يف ا4ورة ا نا مت=  للجاإلفرادية ا ق ملقمل شاورات مع ا4ول األعضاء اليت  ويف هذا الصدد، ميكن. حمل ملألمانة أن جتري 
بþاهنا، وقالت إنه من املمكن املوافقة عىل ا ملترغب يف اقرتاح دراسات إفرادية   رشوع ف عدا ا4راسات اإلفرادية احملددةل

يه تدرج  فاليت   .سـ

ناك حاجة  .423 تحديد ما إذا اكنت  يا  تا إضا متس و يه، وا هوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ل فل ق لف
ته شواغل اليت أJرها الوفد يف مدا يع ا تعديالت إلجياد حلول  خلإلجراء مزيد من ا ل مجل  .ل

نظر يف ا  INF/8/CDIP/4ثلويقة لا

تعلقة �لويقة  .424 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت ية،CDIP/8/INF/4ف تفاعل بني اإلدارات ا ن ا ية الفكرية  ملعل مللك�
سة نا ية بقانون ا فواإلدارات ا مل  .ثملخص لردود ا4ول األعضاء،ودعا األمانة إىل تقدمي الويقة: ملعن

يد اك(وأوحضت األمانة  .425 هورلسـا رش) لفا سة قد متخض عن أربع ملإىل أن ا نا ياسة ا ية الفكرية و فوع املعين � مل سـ مللك
نة مبوافقهتا عىل الويقة  تني، وقالت إن ا تقصا تني ا ثدراسات وتقريرين 4را للج سـ قد وافقت كذæ عىل  CDIP/4/4ئيسـ

ناوها لاملوضوعات اليت  تقصاءان ت تاكر واتفاقا: سـ� ناول العالقة بني اتفاقات ماكحفة � حتدابري  ياز، لت متت حقوق �
تصدي لالتفاع بو  ها ا4ول األعضاء يف الو بارية اليت  يص اإل نوالرتا لل ي نح ج سة  متخ نا ناف  ية الفكرية شلك  فحبقوق ا للم مب مللك

رشوعة رشوع . ملا شرتكة يف ا شاور مع الربامج األربعة ا ناولهتا ا4راسة مت � يار املوضوعات اليت  ملوأشارت إىل أن ا ل ملخ ت ت ت
تجارية والقطاع وحتديدا ية وقطاع العالمات ا يا وقطاع ا نولو تاكر وا ل � من لتب ج ناعات التك ثقافة وا لصرسوم وقطاع ا يةإلل . عبدا

بار تصادي الرييس بعني � بري � يحة ا تكام أخذت  خل عنص ئ ق هام العامة لþراسات يف . ُ تصاصات وا ملوحتددت � خ
تايلCDIP/4/4 ثالويقة نحو ا ل عىل ا ثل، سرتكز ا4راسات :" ل ها،  مشلك أسايس عىل مجع خربات ا4ول األعضاء و حتليل ب

تلفة  تاحة يف هذا ا®ال يف بþان وأقالمي  تطورات القانوية، وأحاكم احملامك واحللول القانوية ا خما مل ن ن ومت اع�د هذا الهنج يف ". ل
نفاذ تعلقة �ال ستا4راسات ا تجارة مل ها حاجزا أمام ا ية الفكرية بو لوا صف بغي اإلشارة إىل أن وا4 مللك  æينعاوى الزائفة، ومع ذ

ية ، وأضافت أن  يف األوضاع القانوية واملعاهدات الو تفاوت يف دراسة �جهتاد القضايئ أو يف  نظر قد  نوLات ا ن ن ت طل تص
سة اكنت  نا ية بقانون ا ية الفكرية واإلدارات ا ية � تفاعل بني اإلدارات ا فا4راسة الرابعة عن ا مل ن ن ملعل موضوعا 4راسة مللكملع

ية، ونوهت بأن املعلومات الواردة يف الويقة  تقصا ثا ئ يان CDIP/8/INF/4سـ ندت إىل إجا�ت عىل سؤال ورد يف ا ب ا تت سـس
سلع  رشاكت وا سمح ب�يز ا يث  ية  نا يعهتا القدرة ا ية الفكرية تعزز  بارية، وأوحضت أن ا يص اإل لعن الرتا ت سـ ت لب ح مللك ج فخ ل بط

ية .واخلدمات نت ا مللكوقد  يارمك سـهتلكني من � شـىت صورها ا ت الفكرية  مل يدة عن . خب ية الفكرية قد تكون  بعومع أن ا مللك
سة ا نا سمح � ية، إال أهنا  ثا سة ا نا حلقيقا ف مل ت ل مل ف بة؛ يك تكون معززة  ة،يمل نا ية الفكرية جبرعات  يق ا تطلب األمر  سـإذ  ب مي مللك تط

سةأو امحلاية غري الاك فقد تؤدي امحلاية املفرطة للتنافس، نا فية إىل �رباك و تدمري ا مل ت تعامل . ف ثل، قد تؤدي إساءة ا سـو� مل
يار سـهتلكني عىل � سة وإضعاف قدرة ا نا ناسب أيضا إىل تدمري ا ية ا تحق ا مل ف مل خمل نحو اكن من الرضوري .مللك لوعىل هذا ا

 هود ف يق ا ية الفكرية  ية � سة واإلدارات ا نا ية � بلإلدارات ا جل سـمللك ن ف مل نن ملع ية الفكرية و تملع توافق بني معل ا مللكيهنا لضامن ا ل
سة احلرة نا فبادئ وقمي ا مل تعلق �لويقة. م  ثوف ية عن  ، أشارت األمانة إىل أهنا قدمتCDIP/8/INF/4 ي تفصيلمعلومات 

يد كيفية يق  ثل هذا ا فسري  سـم لتني ندت إىل أعامل مت إ ت ها ا تلفة، وأضافت أن ا4راسات األربع  توألعضاء  سيع  سـنادهامجخم
سائل يات ال تعكس �لرضورة وLة نظر األمانة يف هذه ا تو تاجات وا ية، علام بأن � ململصادر خار ص ل نت ميت يف . سـج قوقد أ

ميت ندوة أخرى يف  ندوة2011نيويو 14 تجارة، كام أ ها حاجزا أمام ا ية الفكرية بو شة دراسة ا نا قيف  ل ق مل صفن مللك توبر 10جب ك أ
شأن ا20114 شة دراسة  نا ب  ق ية ا4وية . عاوى الزائفةمل نظامت احلكو ثات ا4امئة وا توحة أمام ا شاركة  لواكنت ا مل بع ممل لمف

)IGOs(  ية نظامت غري احلكو موا سة )NGOs(مل نا ية الفكرية وقانون ا ية � فواألوساط ا مل مللكن ية . ملع ثا ندوة ا نوقد وفرت ا ل ل
متكن  شاركة من مل  ساح ا®ال  تحاور إل توحا  يا  يخطا ها مل ف لل مف ية . من احلضورتف هامات ا4ول األعضاء أسا سـواكنت إ س

يقات. لتحسني جودة ا4راسات ودقهتا تقدمي  تعلومت يف هذا الصدد، دعوة ا4ول األعضاء  بل  مكتوبة ل قإىل األمانة 
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نة بشأن 2012 فرباير 15 ب=  يمت إدراLا يف الوJئق يف ا4ورة ا للجا4راسات اليت  ملق ات، مبا وميكن احلصول عىل ا4راس. س
سودة ا4راسة عن بوإل ا4عاوى الزائفة، عىل املوقع امفهيا   .يلكرتوين للو

رشوع وعىل إعداد املذكرة، .426 ته من Lد يف ا شكر لألمانة عىل ما بذ ية ا تحدة األمر ملوقدم وفد الوالPت ا ل ل ورأى  يكمل
يدان بو، و مأنه جمال جديد للو بل مل ي قيطرق من  ئ=،لتعلوأضاف أن 4يه عددا من ا .ُ أوال أن املذكرة اقرتحت أن  سـيقات واأل

بارية اليت هتدف إىل  يص اإل بارية معوما، ويس فقط الرتا يص اإل ية الرتا تقصا تجا�ت لþراسة � جناول � خ ل ج خ ئت سـ سـ ت
سة نا ناف  ية الفكرية شلك  تخدام ا تعويض عن ا فا للم ب سـ مل ية ال ورأى. مللك ية � مللكالوفد أن العالقة بني اإلدارات ا فكرية ملعن

بارية، وأن املذكرة  يص اإل تجاوز الرتا يدا مما جاء يف املذكرة، وها جوانب عديدة  سة أكرث  نا ية بقانون ا جواإلدارات ا خ ل تتعق ف مل ملعن
ية الفكرية يف العديد من  ية عىل أن سلطات ا شام=، وأضاف أن املذكرة مل تركز بدرجة اك هذه العالقة ا تعرض  مللكمل  ف لل ت

بþان سة، مل تقرر بع لا نا سة خلرباء ا نا تعلقة � سائل ا سة أم ال، بل إهنا تركت ا نا يص ترض � فد ما إذا اكنت عقود الرت مل ف مل مل مل ف مل خ
ئ=، ّهل يوجد طلب ملح من إحدى ا4ول األعضاء ملواص= العمل يف هذا ا®ال؟ وذكر  :أوال سـكام وجه الوفد بعض األ

بكر م سأ� يف وقت  بق وأJر تM ا مالوفد أنه  مل رشوع، وساءل عام سـ تقرير املرحيل  يقه عىل ا ياق  بوع يف  تن األ ل تعل سـ للمسـ
سأ� شأن هذه ا ملإذا اكن 4ى األمانة العامة مزيدا من األفاكر  تجابة . ب سـوساءل الوفد بعد ذæ عام إذا اكن معدل � ت

ساطة جمر تقصاء مؤرشا عىل ضعف �ه�م من جانب ا4ول األعضاء، أم أنه  تدين لال با سـ يجة لعدم تعاون إدارات بمل نتد 
يان ية سقطت يف طي ا تقصا سة يف املايض، وأن ا4راسات � نا ية الفكرية وا سـا ئ سـ ف لنمل ودعا الوفد أيضا األمانة إىل . مللك

سة،  نا ية  نا بارية تعويضا عن املامرسات ا يص اإل يا صغريا للرتا با  تفكري ف إذا اكنت هذه املامرسة تضخم جا فا للم مل ن ن فل ج خ تق
تقيص احلقائق داخل توسا ثات  تابعة العمل يف ضوء احلاجة إىل إرسال  بب الرتكزي علهيا؟ وهل مثة ما يربر  لءل عن  بع م س

ثات تقيص  بþان اليت سزتورها  يار ا ية املقرتحة؟ وما يه معايري ا تاجئ ا4راسة اإلضا تفادة من  بþ؟ ويف ميكن � بعا ل ت ن سـ ك خل ف
تابعة العمل؟احلقائق؟ وأخريا ، هل أبدت إحدى ا4ول   Pية . مباألعضاء اه�ما قو تو� يوحض  يفوطلب الوفد أيضا مقرتحا  كمك

توقعة ية ا مل�ضطالع هبذا العمل مبا يف ذæ �لزتامات املا  .ل

يا�ن أن الفقرة  .427 سم 5 يف صفحة 2لوذكر وفد ا نص عىل 3لق يف ا ت من مرفق الويقة   للآلية وأمشل أمعق تقيمي إجراء"ث
تاحة ية اتطلللس ملا ية طنالو ية ملعنا سة الفكرية مللك� نا فوا نص عىل "مل ترص "ت، كام  يقأن الغرض من هذا العمل اإلضايف لن 

ية ية واجلوانب األكرث أ بغي أن يركز �ألحرى عىل اجلوانب املوضو ية أو اإلدارية، بل  سائل املؤ مهعىل ا ع ي سـ نمل وأوحض ". س
ية  نهبا األطراف، وإىل  من الصفحة 3شـالوفد أن الوصف الوارد يف احلا بغي أن  تجها أشار إىل قامئة من املامرسات اليت  تي ن نفس

تعني نب يالظروف اليت  ها  جتعىل األطراف يف  تعلقة  الواردة يف  هذه املامرسات، ويه املامرساتظل سلوك ا4وية ا ملقواعد ا ل ل
تجا تحدة  متد يف مؤمتر األمم ا يا اليت اقرتحت ولكهنا مل  نولو للنقل ا مل تعب ج ية لتك تاد(لتمنرة وا رشوقال الوفد إن ). نكاألو  عاألربعة 

متد عىل أية حال كام ذكر يف الويقة ثممارسة الواردة �لقامئة مل  ُ ثرية للجدل من  إىل الوفد وأشار. ُتع ثل هذه القامئة ا ملأن إدراج  م
بل إن وجد  هذا العمل ا نقطة انطالق  ناسب  ُاملامرسات غري  ملق ل  .كم

يك أن .428 تاجات اليت توصلت إلهياملكسـورأى وفد ا ية اليت عقدت سـتنه من الرضوري عرض � ندوات اإل مي ا قلل
مت=، ورأى الوفد أيضا  ية يف احلا� اليت حنن بصددها غري  تقصا تكامل ردود ا4ول األعضاء، وأضاف أن ا4راسة � مكال ئ سـ سـ

ية وحتقق الغرض مهنا، وقال  بح  معلأنه من الرضوري مواص= العمل فهيا يك  نة جيب أن تكون عىل ثقةتص مما إذا  للجإن ا
تعني الوقوف عىل ما إذا ينبغي اكنت هذه ا4راسات ذات جدوى أم بعادها، ëا  يا يهنا تس شرتكة  ناك نقاط  باكنت  م . ه

سة معا نا ية � سلطات ا ية الفكرية وا ية � سلطات ا شاركة ا بغي أن يمت  فوأضاف أن العمل  مل ن ل ن ل مب ملعي مللكملع  .ن

سائل املطروحة ويقة الص= وقالت األمانة .429 با، مع أن ا يكون  ث أن ردها عىل املالحظات اليت أبدهتا الوفود  مل تض مقسـ
تاج إىل مزيد من الوقت يص . حتللغاية ومعقدة و يقات الوفد األمرييك، ذكرت األمانة أن موضوع الرتا خويف إشارة إىل  â تعل

ية وا ية � نة ا تري من جانب ا بارية ا مللكاإل خ منج ن لتللج نقاش حول إماكية ) CDIP(ية الفكرية ملع ندما أثري ا ثة  ثا نيف دورهتا ا ل ع ل ل
بار يف  سأ� يف � يار جاء مثرة نقاش دار بني ا4ول األعضاء ألخذ تM ا ية، وأن هذا � بادئ تو تإعداد األمانة  مل ت جهي عمل خ
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ية تقصا ئإحدى ا4راسات � ية . سـ تكون طو بþان  يار ا عوأشارت إىل أن معايري ا سـ ل بþان وطلب خت لحىت ميكن �تصال �
بل ية يف ا تقصا ملسـتقدراسات ا ئ بو،  .سـ يات للو بارها تو يع الوJئق � يات الواردة يف  تو متد ا يوأوحضت أن األمانة لن  ص ت مج ص عل تع

شت مع nبق و ب= كام  تني ا تلف لفرتة ا يات، وقالت إن 4هيا جدول أعامل  تو تابعة تM ا قكام أهنا ال تعزتم  سـ خم ص ملقل ن  لسـم
يه  تو نظمة ومع أن العمل يمت  سأ� يف أعامل ا ناك قرارا بإدراج هذه ا ية، وأن  نة الربnمج واملزيا جا4ول األعضاء يف  ب مل مل ه ن جل

رشوع حمدد نفذ من خالل  ثالث، فإنه  يات ا تو ممن ا سي ل ص  .ل

نظر .430 تام ا نقاش يف  ناء ا نقاط اليت طرحت أ يع ا لوقال الريس إن األمانة قد أحاطت علام  ل ث ل خجبم  .ث يف الويقةئ

يد �لوتش( وأحاطت األمانة .431 ها بوجود ويقة رمق ) لسـا نة علام يف جدول أعام ثا رشوع  CDIP/7/5لللج ممتل عىل  تشـ
توصل إىل اتفاق مت . منقح عن براءات �خرتاع واملM العام نة، ونظرا لعدم ا شة هذه الويقة يف ا4ورة األخرية  نا لومت  للج ث ق م

ية  ها إىل ا4ورة احلا لتر ية الفكريةيلح ية وا ية � مللكنة ا من ن لتللج بدو . ملع  متة قد توصلت ف نة  يوتقدمت إىل األمانة وفود  Ôي مع
نظر فهيا يف الوقت  تاحة خارج قاعة �ج�ع يك يقوم الريس � يه تعديل الويقة، ويه  ناء  لإىل نوع من �تفاق، مت  ث عل ئب م

ناسب  .ملا

نظر يف الويقة  ثا  INF/8/CDIP/5ل

نظر يف الويقة ئدعا الر .432 نة إىل ا ثيس ا ل ية وقانون CDIP/8/INF/5للج نفاد حقوق ا نوان العالقة بني ا مللك  ست بع
سة، وطلب من األمانة تقدمي الويقة نا ثا ف  .مل

هو(وأحاطت األمانة  .433 يد اكر فلا ته يف وقت سابق علام بأن) لسـ وقالت  ثقد مشل �لفعل هذه الويقة مالعرض اëي قد
شأن هذه الويقة يف موعد أقصاه أهنا ترغب، مع ذæ، يف ت بات  تصو يقات وا ثذكري الوفود بأهنا حني دعت إىل إبداء ا ب ي ل لتعل

ية، أي أن 2012 فرباير 15 تقصا رشوع وكذæ تقارير ا4راسات � يع الوJئق األخرى املعدة  شمل   æئ، فإن ذ سـ مج للمي
نفاذ تعلقة �ال شمل الويقة ا ستا4عوة  مل ث تعل ت ية ا تا ملوالويقة ا ل ل هاث ية الفكرية بو صفقة � تجارة مللك  .لحاجزا أمام ا

ية  .434 ية، كام مل ترتمج إىل �يق اللغات الر با نظر مل ترتمج إىل اإل با األمانة إن الويقة حمل ا يا خما با مسوقال وفد إ ن سـ ل ث ط ن سـ
بو  .يللو

تحدة عن تقديره لألمانة إلعدادها ا4راسة .435 نوان " كيةمل"والحظ الوفد حذف لكمة . ملوأعرب وفد الوالPت ا عمن 
ته يف معرفة ما إذا اكن هذا احلذف مقصودا"�حلقوق الفكرية"ثالويقة واإلشارة إلهيا  يا. غب، وأعرب الوفد عن ر Jأعرب -:ن 

نح ا4ول  يد  ية، أنه من ا تقارير املر نة  ناء مراجعة ا بوع أ تقاده ،كام أشار يف وقت سابق هذا األ مالوفد عن ا ملف حل لل للج ث سـ ع
نب األعضاء الفرصة  æبل �نهتاء مهنا ورشها ، وذ يق عىل األوراق اليت تلخص حا� القوانني يف هذه ا4ول  تج  لتعل نلل ق

ها هد اإلضايف  نب ا يحعدم ا4قة و لتصحجل ناول جماالت . جت تتوأوحض أن هذا األمر رضوري شلك خاص مع الوJئق اليت  ب
ياسات ماكحفة � ثل قانون الرباءات وقانون و بة،  سـقانوية  صع وأشار إىل أن عدة إدارات 4يه قد راجعت ا4راسة . حتاكرمن

نفاذ الوطين  يزي بني ا تعلق �  ية، السـ ف تحدة األمر لناية، وخلصت إىل أهنا ال تصف بإنصاف قانون الوالPت ا مت ي مل لبع يك ُ
تحدة، ëا رحب الوفد �لفرص اليت  توا4ويل يف الوالPت ا توبة إىلمل يقات  مكيح تقدمي  مانة خبصوص هذا اجلانب أل اتعلت

بل   . فرباير15قوجوانب أخرى من ا4راسة 

ية، .436 تحدة األمر يقات اليت أبداها وفد الوالPت ا ته عىل ا يا�ن عن موا يكوأعرب وفد ا ملفق تعل تعلقة  لل يقات ا ملالسـ ا لتعل
ثبوصف الوضع الوطين يف لك بþ، وناولت الويقة أيضا يف الفقرات من  يا�ن،  من امل60 إىل 57ت يا  للرفق حا� احملمكة ا لعل

نايئ إىل األمانة ته يف تقدمي اقرتاح  ثوأبدى الوفد ر  .غب
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تعلقة .437 به �4راسة ا ملوأعرب وفد الربازيل عن تر سة اليت مجعت عدة  حي نا ف�لعالقة بني نفاذ احلقوق الفكرية وقانون ا مل
يهنا، وقال إن ا4راسة اكنت حمل تقدير ا لجتارب دوية وقارنت  ية، وأشار إىل ا4راسات بل تصة يف احلكومة الرباز يلسلطات ا 0

ساعد  اليت جترهيا ية، وأن  شات اللجان ا نا نارص  بغي أن توفر  بات ا4ول األعضاء ، وقال إهنا  ناء عىل  نظمة  تا ن ق مل ع ي طل ب ملعمل ن
هدف املوصوف يف الفقرة  ية، وهو ما ي�ىش مع ا ياساهتا الو لا4ول األعضاء يف معاجلة  ن ، 1من املرفق يف الصفحة 5طسـ

بذ اع�د هنج شامل يف ا4راسات، يأخذ يف . ث من املرفق من الويقة7 يف صفحة 17وي�ىش أيضا مع الفقرة  حيوقال إنه 
بو� ي=  بة تعد و نا سلمي أو اإلجراءات ا تقدير ا نة يف ا®ال، وأضاف أن ا با باره املواقف ا مقا سـ سـ مل ل ل ي ت ملت يات  ع سلبهم  لف

يات ال بþانبوإجيا متدهتا ا تلفة اليت ا ل�ذج ا يات حمددة الع�د منوذج معني يعد  .ع0 ترب الوفد أن تقدمي تو صوهبذا املعىن ا ع
تقرير باب احرتازية يف الفقرة . لجتاوزا ألهداف ذæ ا تقرير قد أجحم عن ذæ أل سـومع أن الوفد أقر بأن ا  21 يف صفحة 64ل

بري  ها هنج أوسع، وقال إن"  هذه املرح=يف"تعمن املرفق ، إال إنه أشار إىل  بغي أن يكون  لا4راسة  تطرق حتديدا ين  تال أن 
شري إىل الفقرة  يق  متده، وأضاف أن هذا ا بþان أن  بغي  بغي أو ما ال  شأن ما  نة  ية  يإىل تو تعل لل ي ي ب ي لص تعمع ن  4 يف صفحة 6ن

نص عىل  سلمي ب"تمن املرفق اليت  تجارة اتفاق جوانبن ألتأنه ميكن، مع ذæ، ا تص= � ية الفكرية ا ل حقوق ا مل اتفاق (مللك
بة   قد تغلب عىل هذه الفكرة،)يتربس نا تقار إىل امحلاية الفعا� وا ته بأن � با سـمبعىن أنه يعرتف يف الفقرة األوىل من د مل في ج

ية الفكرية من Lة أخرى يه ية الفكرية من Lة، وضعف تدابري وإجراءات إنفاذ حقوق ا مللكحلقوق ا ية مللك باب ا حلقيق األ سـ
تجارة ا4وية وعرقلهتا لشويه ا ل باجة اتفاق تربس موضع خالف، وأنه ال ". لت تحديد 4 سري عىل وجه ا يوأوحض أن هذا ا ي ل لتف

بادئ اليت يقوم علهيا اتفاق تربس، بل إن الوفد جيد، يف الواقع، صعوبة يف القول بأن  يسق، من وLة نظر الوفد، مع ا مل يت
تقار إىل امحل تجارة ف� شويه ا ية  باب ا ية الفكرية وتدابري اإلنفاذ غري املالمئة يه األ بة حلقوق ا نا لاية الفعا� وا ت حلق سـ سـ لمل يق مللك

  .اوعرقلهت لا4وية

بل مع  .438 ها يف ا يقات و�قرتاحات اليت تدعو ا4ول األعضاء إىل تقد بط نوع ا تقوقالت األمانة إن هذا هو � ملسـمي تعل للض
يل أكرث يق، وأعربت عن تقديرها í، وقالت إنه رمبا اكن من األفضل توزيع هذه الوJئق عىل وسلمت مب. صتفا لتعلا جاء يف ا

تحمل بعض  شجعة، ومع أهنا  سائل حمددة مل تكن  ية عن  رشها، لكن جتربة طلب معلومات  بل  تنطاق واسع  م م تفصيل ن ق
يدة عن الكامل فإنه ال يزال من املمكن  ها عن وJئق  حتا0اطر  بع سني هذه الوJئق، وإصدارها مرة أخرى يف شلك بكشف

 .معدل

ية أن حذف لكمة  .439 تحدة األمر يكذكر وفد الوالPت ا متس من األمانة معاجلة " ملكية"مل نوان قد أJر فضوí، وا لمن ا لع
 .هذا األمر

بع .440 سؤال، وقالت إنه � ها الرد عىل ذæ ا تذرت األمانة عن إغفا لطوا ل هو، وإن لكمة  لع ي"سجمرد  ينبغي " ة الفكريةمللكا
 .أن تكون موجودة

يان .441 سأ� املطروحة هامة للغاية، وأيد ا تقاده بأن ا ييل عن ا بوأعرب وفد  مل ع يا، وسأل  لشـ با ناëي أدىل به وفد إ سـ
ية با بب عدم إ�حة تM الويقة �للغة اإل ناألمانة عن  سـ ث ية اëي قال إن . س تحدة األمر يكوأضاف إنه خالفا لوفد الوالPت ا مل

يةبعض م با تاحة �للغة اإل متكن من ذæ، ألن الويقة غري  يل الويقة فإن وفد بالده مل  تح يه قاموا  نو سـ ث ث ل مب متس الوفد . يظف لوا
ية با تاحة �للغة اإل تكون الويقة  ته يف معرفة مىت  نإجابة عن سؤاí وأعرب عن ر سـ ث سـ مب  .غ

يد( وأشارت األمانة  .442 نة ُإىل ما ذكرته �ألمس أن ترمجة الو) �لوتش لسـا تلفة لغرض دورة ا للجJئق إىل اللغات ا 0
ية العامة يف العام  ية وا نة الربnمج واملزيا شأن اللغات اليت أقرهتا  بو  ياسة الو ية الفكرية يمت وفقا  ية وا ية � مجلعا ن جل ب ي سـ من لن مللكملع لت

يارا . املايض ناك  ية، إال أن  برية بلغاهتا األ ياسة برتك الوJئق ا يوتقيض هذه ا ه صل خسـ لك تيح لþو� العضو أو ®موعة من ل
هم لطلب حمدد، ترمجة الوJئق إىل لغات أخرى  .ميا4ول األعضاء، حال تقد
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ية  .443 نة الربnمج واملزيا شأن اللغات اليت أقرهتا  بو  ياسة الو يا إىل ما ذكرته األمانة من أن  با نوأشار وفد إ جل ب ي سـ ن ) PBC(سـ
ية فلكتقيض بإ�حة الوJئق ا تاح يف إنقط، وقال صلبرية بلغاهتا األ بغي أن  يُه ال بأس من ذæ، لكن كام ذكرت األمانة أنه  ني

بو، و هو ما مل حيدث يف احلا� اليت حنن بصددها ية للو يهذه احلا� ملخص بلك لغة من اللغات الر ثن الويقة أوأوحض . مس
سخة اإلنليست طوي= عىل حن تجاوز ا نو خاص، إذ مل   . صفحة20زيية لكلت

يا انة معواتفقت األم .444 با نما ذكره وفد إ نصوص . سـ ملوقالت إهنا بصدد إعداد ملخص للويقة، وأضافت أن احلد األقىص ا ث
يا للرتمجة هو  خليه دا تجاوز هذا احلد ال يمت ترمجهتا10عل وكررت أن . ت صفحات لوJئق العمل، وأية دراسات ووJئق أخرى 

تاحا بلك ا يكون  هذه الويقة، و تعد ملخصا  ماألمانة  سـل ث  .للغاتسـ

سه، .445 سؤال  ثريا ما طرحت ا نفوحتدث وفد املغرب �مس ا®موعة العرية، وذكر أن ا®موعة العرية  ل ك ب متع  âب يسـدون أن 
تحدث . إلهيا أحد مع األسف بþان اليت  سـىن  نظر إىل اللغة العرية، يك  يد ا نص  ته يف ترمجة ا توأعرب الوفد عن ر لل ت ب ل ل يب ق غ

يه فالعرية �تفاع مبا جاء  ن  .ب

ية والاكرييب  .446 ) GRULAC(تينومض وفد ب� صوته إىل صوت الوفود األخرى، وطلب �مس مجموعة بþان أمرياك الال
ية با نترمجة الويقة إىل اللغة اإل سـ  .ث

شـهتا يف  .447 نا شأن عدم ترمجة عدد من الوJئق اليت جتري  سابقني  تحدثني ا قومض وفد �حتاد الرويس صوته إىل ا ب ل ممل
بني í من موقعهذه ا4ورة إىل الل ية ،بقدر ما  تغة الرو بو عىل ا سـ نرتنت، وقال إنه والشك جيد صعوبة �لغة يف العمل إليالو

بل،  ناسب يف ا ية وإ�حهتا يف الوقت ا يع الوJئق إىل اللغة الرو ها، وعرب عن أمA يف ترمجة  تقيف هذه الوJئق و سـيل ملحتل مل سـ مج
يل نظر فهيا � سـىن í ا تفصيك  ل لت  .ي

هو(مانة وقالت األ .448 يد اكرفا لث= يف ا سـ نه من دواعي رسورها أن توفر لþول األعضاء ملخصات الوJئق، وأشارت إ) لمم
ياسة  سـُتقدم �لفعل معا" ا4عاوى الزائفة"إىل أن إحدى هذه الوJئق  لسـمللخص، لكهنا أشارت إىل وJئق مركز القانون وا

تابع جلامعة فوردهام  ية ا لاإلعال هاوقالت إنه ) CLIP(م تلخيصتعذر  يع ي بارة عن  جتمألهنا  تقدمي ملخصات . ع بووعدت األمانة 
 .مجليع الوJئق األخرى

ية  إكوادوروأعرب وفد  .449 بات الرتمجة، ورأى أن عدم توافر ترجامت لوJئق عىل هذا القدر من األ يده  مه عن تأ لطل ي
نوع من ا ملجعل العمل يف غاية الصعوبة، كام أعرب عن أمA يف تفادي هذا ا ييل ل بل، وانضم إىل وفد  شـش�ت يف ا ملسـتق

 .يف سؤاí عن موعد تقدمي الرتمجة

يد �لوتش(وقالت األمانة  .450 ية آنفة اëكر) لسـا ثا ناء الويقة ا هرا، � تغرق  نإن إعداد ملخصات الوJئق سوف  ل ث ت ثسـ سـش . ي
هر تاحة يف غضون ثالثة أ تكون  شوأضافت أن امللخصات حباجة إىل ترمجة، وأهنا  م  .سـ

نظ  INF/8/CDIP/6ثر يف الويقة لا

تعلقة �لويقة .451 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت تصادية القانوية ،CDIP/8/INF/6 ف يات � يل األد ن تقرير عن  ب بشأن قحتل
بور ها حاجزا  ية الفكرية بو للعاآلJر املرتبة عىل حقوق ا صفت  .مللك

شة الويقة، وأشارت إىل اقرتاح وفديو .452 نا ثذكرت األمانة بأنه متت  ق م âييل و بþان اليت  إكوادورشـ  تقدم  سار ا شأن  لل  ل م ب
بت عىل األقل ملخصات بلغات أخرى غري ا طلبت الوJئق أو اليت  ها موعدا يف لكإلنطل تحدد  نة  لزيية، وقالت إن ا سـ للج

يقاهتا تقدمي  تعلوقت الحق   .ل
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تابة .453 يقاته عىل الويقة  يقدم  كوأكد وفد الربازيل أنه  ث تعل  .سـ

بارةملوأشار وفد الوالPت ا .454  نوان ا4راسة، السـ عتحدة إىل  بور، وقال إهنا : ع ها حاجزا  ية الفكرية بو للعحقوق ا صف مللك
تحام= وتعارض تبدو  ثل حاجزا  مت ية الفكرية قد  توازنة للموضوع ، وقال إنه عىل الرمغ من أن ا ية  تقصا متمع دراسة ا ئ مللكسـ م

ثل تلكفة مبور، شأهنا شأن العديد من العوامل األخرى،  ثل سوى نصف للع مي اإلعالnت وتلكفة رأس املال فإن هذا ال 
نان  تجات أخرى مماث=، كام أهنا أطلقت ا ثل سوق أLزة اآلي فون و ية الفكرية أن ختلق أسواقا،  يقة، إذ ميكن  لعا من م للملك حلق

ية يات ا تابة الربا يقناعة اكم= خمصصة  لتطبلك جم ية ا. لص ية � تجات ا تطاعت ا مللكوهبذا ا حملم ن يوP مل ملسـ حلفكرية أن ختلق سوقا 
بل، وأضاف أن ا4اخلني اجلدد  سوق(قيكن موجودا من  ية ) لإىل ا تحايل عىل حقوق ا نجحون، ا با ما  مللكميكهنم، وغا ل ي ل

نهتك حقوق الغري تكرة ال  تجات  سوق  تالفكرية القامئة 4خول ا ب ن مل سح . مب تطرد قائال إن تركزي ا4راسة عىل احلواجز ال  يفوا سـ
ية الفكرية،ا®ال  nبة للملك لرؤية أكرث تواز نا سـيك حتظى �ملعاجلة ا نحو، اقرتح الوفد حذف لكمة . مل " حاجز"لوعىل هذا ا

ثل  نوان بديل لþراسة  تخدام  موا ع سوق" سـ ية الفكرية عىل ا4خول إىل ا لتأثري حقوق ا نه عىل الرمغ إوأردف قائال  ".مللك
بدو  بع عىل ما  بحث قد ا ممن أن فريق ا ي ت ياغة مصطلحات ل متدت متاما عىل  تاجئ ا يقة فإن من الواحض أن ا صية د ن عهنج ل ق

يات تخدمة يف األد بحث ا با سـ ية ملل تقصا تاحة من ا4راسات � ئا سـ بحث،  .مل تلفة يف ا تخدام مصطلحات  لونوه إىل أن ا خم سـ
سفر عن دراسة أكرث تو سوق  ية الفكرية عىل ا يثل املصطلحات اليت تركز عىل تأثري ا سل مللك يات . ازnم تو صوخبصوص ا ل

يق علهيا يف مرح= الحقة تفظ الوفد حبقه يف ا بحث، ا تعلقة بربnمج العمل املقرتح للميض قدما يف ا تعلا ل لمل  .ح

يا�ن إىل الفقرة  .455 ية مل  نإ من املرفق، وقال 71 يف صفحة 120لوأشار وفد ا تقصا يات اليت مشلهتا ا4راسات � ئاألد سـ ب
ية ال مللكرش رصاحة إىل ا بارهات سوق"لþخول حاجزا" عتفكرية � ناولت موضوعات تؤثر �لفعل عىل ا4خول إىل ا ل، بل  . ت

سـهتدف حقوقا يد هو اëي  بحث ا تعلق مبواص= العمل، قال إن ا4راسة أوصت بأن ا  يوف ل وممارسات أكرث وضوحا  ملفي
بارها وحتديدا يف ياق رصاعات حمددة � ت  ا املضامر، إىل إدراج مجموعة من ست وأشار ،يف هذ". اجزا لþخولح"عسـ

ية مية للغاية يبدراسات جتر تحديد وقال إهنا تعد  قعىل وجه ا عىل احلاجة إىل أن تكون ا4راسات، إذا ما أجريت،  وشدد. ل
يادية يف وLة نظرها ية و حوا شأن نطاق ا4راسة وإعدادها. قع شاورة ا4ول األعضاء  بوأبدى أسفه عىل عدم  وقال إن . م

تاكر " حاجز لþخول"عبارة  يع � تضمهنا نظام الرباءات  ية اليت  بالغة األ نوان ال تعكس احلوافز ا باليت يف ا شج ي مه ل لتلع
نح الرباءة .واإلبداع تعلقة �آلJر اليت تيل  موأضاف أن هذا قد يؤدي إىل حتزي املعلومات ا تقد الوفد أن إجراء املزيد من . مل يعو

æتأثر كذ ثل هذهيا4راسات، إن حدث، قد  تحزيات مب  ياق، أيد الوفد. لا نظر اليت رصح لسـويف هذا ا هبا وفد  لوLات ا
ية، تحدة األمر يكالوالPت ا تاجات موثوقة مل نحاز لن يؤدي إىل ا تنوقال إن الهنج ا ناعة �مة بأن امحلاية . سـمل قواكن الوفد عىل 

ية وتعزز  نا بþان ا يد شلك ملموس ا ية الفكرية  مالقوية  تف لللملك ل ب ية الفكرية قد سـ يق نظم ا تصادي، وقال إن  منو � مللكا تطبق ل
ها يا و نولو يازة ا تاكر احمليل و بارشة و� ية ا تvرات األ نقلجشع � ج تك ح لس ب مل ية الفكرية ميكهنا . جنب للملككام أن امحلاية املوسعة 

ية عىل امل نا بþان ا نولو� يف ا تاكر ا يع � تصادية و ية � ميق ا تك ق لحتق ل ب شج لمن ت يةلت بد يد، رمغ ارتفاع تلكفهتا ا ئدى ا مل . لبع
نظر هذه قد وردت يف الفقرة  ية .  من ا4راسة27 يف صفحة 48لوأوحض أن وLات ا تجر ست ا تعلق �4راسات ا  يبوف ل ل ي

نود 71 يف صفحة 121املدرجة يف الفقرة  سوق أو  )و(و) ج(و ) ب(لب من ا4راسة، قال إن ا لتغطي قطاعات حمددة من ا
ناع نة. اتلصا باب الاك مت= إلدراLا وعن األ ناعات ا مويف هذا الصدد، طلب الوفد معلومات عن القطاعات أو ا سـ  .حمللص

يق عىل الويقة .456 بني � سمح للمرا يا عام إذا اكن  نوب إفر رس وفد  ثوا تعل لي ق يق سج  .سـتف

ثالث  .457 بكة العامل ا ثل  لوطلب  شـ بني و) TWN(مم ُسمح للمرا شأن ما إذا اكن  يحا  قأيضا تو ي ب هور سض مجلأفراد من ا
توبة عىل ا4راسات يقات  مكتقدمي  تعل  .ب

تدرج املالحظات يف الويقة املعد�  .458 يوية، وساءل عام إذا اكنت األمانة  تان �مس ا®موعة اآل ثوحتدث وفد � سـ ت سـ كسـ
يقات اليت أبديت ته عىل بعض ا تأكد من موا ُألنه غري  لتعل فق  .م
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ساح ا®ال إلبد وأكدت األمانة .459 تدرج يف فجمددا عىل إ يقات  توبة عىل ا4راسة، وأن هذه ا يقات ا سـاء ا تعل لتعل ملكل
هام يف هناية مج=. ثالويقة املعد� تمت إضافة عالمة ا نوان، قالت إنه  تعلق �  تفوف سـس لع ها حاجزا أمام : ي ية الفكرية بو صفا مللك

سأ�، شأن هذه ا تلف اآلراء  نت  تجارة، وأكدت أن الويقة  ملا ب خم تضم ث مت ل  .دت هنجا حمايداعوأهنا ا

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/8 /8ل

شأن الويقة  .460 شات  نا تح الريس ا ثا ب ق مل ئت نا CDIP/8/8ف رشوع مقرتح من بور كي عن   .فاصوم

نا  .461 برصي يف  أن مقرتحه يريم إىلفاصوكيوأوحض وفد بور سمعي ا ل تقوية القطاع ا يا، وأل يفر يات يق يذ تو صتعلق  نفت ب
يةأمعينة جلدول  بكر من هذا العام، وإىلوأشار . لتمنعامل ا ي� اëي عقد يف وقت  مإىل Ôرجان واغادوغو األفريقي   للس

برصية ا ية ا ناعة ا تجي األفالم و يات  ثلون لالحتاد ا4ويل  هرجان وشارك فهيا  ناء ا شة اليت عقدت أ لنا سمع للص ن مجلع مم ث ق لمل م مل
سات أخرى  ثلون ملؤ ية و ساإلفر مم شات إىل أ. متعلقةيق نا قوخلصت ا برصي اتمنن مل سمعي ا لية القطاع ا تطلب أطرا ألل تفريقي 

متويل من املصادر العامة متويل يف ضوء نقص ا تة، فضال عن مناذج جديدة  J ية يالك  لقانوية قوية و لل ب ن ه وشدد الوفد عىل . Ôن
بادرات جديدة ملعاجل نة، وطالب بإجياد  مرضورة ماكحفة القر ي� اص سائل وسويق ا لسة هذه ا ت ية يف األمل خلارج، وأشار إىل يقفر

برصي ارضورة  سمعي ا تفادة القطاع ا لا ل توزيع اإللكرتوينألسـ ية وا يا الر نولو لفريقي من ا مق ج ونظرا ألن Ôرجان واغادوغو . لتك
تح يف عام  ي� اëي ا فتاألفريقي  نذ عام 1969سلل يا يف  ،1979م، ويعقد لك عامني  شاركون أئيسـيعد حدJ ر تقد ا يا،  ملفر يع يق

شة نا قيف ا نا مل يام بدور حموري يف إعداد برnمج هيدف إىلفاصوكي أن بور برصي يف لق ميكهنا ا سمعي ا ل تقوية القطاع ا يا، أل يقفر
تاجئ هذا الربnمج تفادة من  متة � بþان ا يع ا نوميكن  سـ ل ياق، أضاف الوفد أن الربnمج هيدف إىل . ملهمجل لسـويف هذا ا

يات جدول أعامل ا يذ تو سامهة يف  منا ص لتمل تاج وتوزيع تنف متويل وإ هذا القطاع  سمح  ساعدة اليت  نية من خالل تقدمي ا ت بمل ل
نان سويق نة ويقني قانوين وا ية  يالك  نادا إىل  برصية ا ية ا ئاألعامل ا سـ ن ه س ل طمسمع حم Ô يات رمق . تل تو صوأشار الوفد إىل ا  1ل

ية، وق45 و43 و39 و37 و35و 14و 13و 12و 11 و10 و4 و3 و2و يؤدي إىل لتمن من جدول أعامل ا رشوع  سـال إن ا مل
هم يف تطوير اإل سيسسني ظروف العمل يف القطاع، كام  رشاكة القطاعني العام وا. فريقي كلكألقلمي احت تعلق   بوف خلاص مع ي

بþان ا متةأللحكومات ا ية ا ملهفر ية وأحصاب املصاحل اآلخرين، يق ناعة وواكالت ا تخصصة وقطاع ا ية ا نظامت اإل منوا لص مل مي تمل  لقل
يةسـتض تا بو �إلجراءات ا لطلع أمانة الو ل ية ) أ: (ي ية و�ج� ثقا ية ا برصية يف ا ية ا ناعة ا هامات ا عيمي إ ل من ل سمع فلص س لتتق ل

ية  يات ا يات السرتا تو س= من احللول وا ها، اقرتاح  تحدPت و شاركة، تعريف ا بþان ا تصادية يف ا مللكو� مي يجق ص ل سل ل مل تل تقي
يدين الوطين واإل قالفكرية عىل ا يمي الوقعلصع رشوع،  يمي ا تقميي،  ملتق تدريب يف جماالت حق املؤلف ) ب (،ل للنظمي برامج  ت

منوذ ية ا تاك يع العقود � ها،  تاLا وتوز تعلقة حبق املؤلف يف متويل األفالم وإ جواجلوانب ا م ح ليع شج ن باكت تمل ية وا شـية الطو لع
ية، ا باره إحدى اإلملهنا لهام يف ختصص قطاع األفالم وتطويره � عت يمي ) ج (،صناعاتس يات وبرامج تدريب  لتقوضع  مهنج

ها يعيالك حتديد حقوق األفالم ودمع توز سات املاحنة ه مثرين واملؤ تجني وا تصادية  ياهتا � سوإماك ن ملستن للم شاركة يف ) د(، ق ملا
ية لألفالم ات شاء ألحمللطوير األسواق ا ية، إ نفر يع حقوق األفالم ايق لبنوات أخرى  يةألق تعاون مع تبين) ه (،يقفر يات � ل تو ص

ية يف  ية، وخباصة الرد عىل تزايد انهتاك حقوق األفالم اإلفر تصة محلاية حق املؤلف شلك أكرث فعا ية ا سلطات الو يقا ل ب 0 ن طل
تعاون اإل ية، تعزيز ا تحدة األمر قأورو� والوالPت ا ل بث ايكمل تصدي  يا ، ا لميي يف إفر ل يق فالم غري املرخص من جانب ألل

يف تلشغيل ا تق=لم يات  سـزيون، معل إحصا ية ) و(، مئ ية واملرافق األخرى للمفاوضة امجلا ية ا سني ا سامهة يف  عا ت ب حت تحمل لل ن
ميي وا4ويل ونقل املعرفة تعاون اإل برصي، تعزيز ا سمعي ا قلواإلدارة يف جمال حق املؤلف يف القطاع ا ل ل تنظمي محالت ) ز (،ل

يص يف حملإلذاكء الوعي حبق املؤلف عرب وسائل اإلعالم ا نح الرتا يع خطط  بو،  ية الو ية وأاكد تدر خية والوحدات ا م شجب ي مي ي ل تل
تصاد غري الرمسي تآزر بني أحصاب املصاحل) ح (،ق� سني  لتعزيز ا سامهة يف وضع إطار  تحوالربامج القامئة ومراكز اخلربة، ا لمل

ية تعاون بني احلكومات اإلفر يقا ية واملا ل ية وواكالت ا نظامت اإل منوا مي تمل برصيلقل سمعي ا لحنني و القطاع ا بو ل ودعا الوفد . يوالو
نة إىل اإلحاطة علام  بق( للجا بل) سـبلك ما  يدا الع�ده يف ا رشوع  سني ا هامات ملموسة  تقوتقدمي إ سـس مت ململ ه  .لتح
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نوب  .462 يا �مس ا®موعة اأجوحتدث وفد  ية، وأعرب أليقفر يدهيقفر سامع  رشوعللم يعن تأ يقات لزPدةلوعن تطلعه   لتعلا
بل رشوع يف ا سـتقفرص اع�د ا  .ململ

رشوع، وأشار إىل أن القطاع ا .463 يده  لوأعرب وفد اجلزائر عن تأ برصي يف للمي ية ألسمعي ا ساعدة  تاج إىل  يا  نفر م تقحي يق
ية حبق املؤلف واحلقوق ا®اورة نة ا4امئة ا مترة يف ا ساعد أيضا يف املفاوضات ا رشوع  نبرية، وأن ا للج ي ملعك ملسـ س  .مل

تحدPت اليتولفت وفد � .464 باه إىل أن ا لر�دوس � برصي يف تن سمعي ا ل تواجه القطاع ا بق أيضا عىل بعض أل يا  تنطفر يق
يع ا4ول األعض شمل  رشوع  تد ا بب اقرتح الوفد أن  هذا ا نطقة الاكرييب،  بþان يف  مجا ي مي لل مل سل ل متة، وأن حتذف لكمة م ُاء ا مله

ياأيف " نب ا" يقفر نوان، مفن شأن ذæ أن  جيمن ا شاريع مقرتحة مماث= من أقالمي أخرىلع  . محلاجة إىل 

يان اëي أدىل .465 يده  يجريP عن تأ بوأعرب وفد  ي نوب للن يا �مس ا®موعة أج به وفد  يألايقفر ية هذا يقفر مهة، وشدد عىل أ
رشوع  برصية بعد األملا ية ا تاج املواد ا يجريJ Pلث دو� رائدة يف العامل يف إ يا، وخباصة  هفر ل سمع ن لن ل ل تحدة يق ملند والوالPت ا
ية  .يكاألمر

رشوع ألنه يربز الصعو�ت  .466 يده  رشوع، وأعرب عن تأ شأن ا ية  يقات اإلجيا يع ا للموانضم وفد املغرب إىل  يمل ب ب تعل لمج
ها امل برصي يف Lاليت يوا سمعي ا لؤدون والقطاع ا ياأل  .يقفر

رشو .467 يده  للموأعرب وفد مرص عن تأ ناعة األفالم Ôمة ي ية دمع يقفرألصع، وقال إن  رشوع قدم منوذجا  لكيفيا، وإن ا مل
يفة العام� يف القارة ناعات ا بو  ثالو للص  .لكي

رشوع .468 تام  يده ا يا عن تأ للموأعرب وفد  ل ي ني  .ك

رشوع .469 يده  نغال عن تأ للموأعرب وفد ا ي  .لسـ

رشوع .470 يده  يك عن تأ للموأعرب وفد ا ي  .ملكسـ

نا  .471 كيوأعرب الريس عن شكره لوفد بور رشفاصوئ تح مل، وأحاط علام بأن ا نة، وا ب=  ناقش يف ا4ورة ا توع  للج فس ملق ي
تعلقة �لويقة  شات ا نا ثا مل ق  . ث دراسة حول الرباءات واملM العام، ودعا األمانة إىل تقدمي الويقة،CDIP/8/INF/3مل

نظر يف الويقة  ثا  INF/8/CDIP/3ل

يد توموكو( وأوحضت األمانة  .472 تع) مياموتو لسـا رشوع ا ملأن ا4راسة أعدت يف إطار ا ية الفكرية واملM العام  لقمل مللك�
تعلقة �لرباءات يف ). CDIP/4/3/rev.1ثالويقة ( ملوأوحضت أن ا4راسة ركزت عىل نظام الرباءات، وعىل دور املعلومات ا

تخداÔا واحملافظة علهيا نفاذ إلهيا وا سـتعريف مواد املM العام وا نت . ل يني، و تضمأعدت ا4راسة مجموعة من اخلرباء اخلار ج
تعراضا عام ناوللل اسـا  þسا�ت اخلاصة بلك ب تترباءات واملM العام، �إلضافة إىل عدد من ا العالقة بني املM العام  حل

تعلقة �سرتجاع املعلومات  والقانون الوطين للرباءات يات ا ملواآل تعلقةل بري من  ،ملا خوذكرت أن اجلزء األول من ا4راسة أعده 
تحدة يد ملاململكة ا تعلقة �لرباءات ومالمح بعض أحاكم نظام جري لسـهو ا يعة املعلومات ا يه  تطلع  بس، وا مليم  ب طسـ فف يلي

تخدم يف حتديد املوضوع آل إىل املM العام أو اëي قد يوصف بأنه مل يربح  اëي إما أن يكون قد تسـالرباءات اليت قد 
ية للرباءة و ها معايري األ يود اليت تفر هلاملM العام أصال جراء ا ض لق بعادات اليت حددت ما هو خارج نطاق حاميهتاّ . ست�

ياسات اختاذها،  وأشارت األمانة تعني عىل صانعي ا بذ أي شلك من اإلجراءات اليت  سـإىل أن ا4راسة مل توص أو  ي لحت ِ
سة خرب بþان أعدها  مخوأوحضت أن ا4راسات اخلاصة � يد: اءل نوب  مالكني لسـا جباندا من  ياأسي سام ال يقفر يد  حوا صغري لسـ

نا نا � يدة أو يا و ا يا من كولو يفو غار تو ر يد ار يمن مرص وا ي سـ ب سـ نج سـ فلسـ ل ل ي ن يوك مل يد غربPل لأور يا وا سـ من أوكرا  من اكالبلن
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نفاذ إىل املعلومات من خالل نظم الرباءات يف بþاهنم، كام قاموا  ية ا يلك نظام الرباءات و يث قاموا بوصف  ند،  لا ه يفه كح ل
يل مدى نفع األدوات ا لتح ها ملوارد املM العام، علام بأن ا4راسات ب نفاذ إىل هذه املعلومات، ومدى د معتخدمة يف ا ل ملسـ

سه، إذ أبرزت سق  بع ا ية مل  نفالو ن ت لن ت ها املM العام ط تعرضت مجموعة القضاP الواسعة اليت  بري، وا يضمنقطة تركزي لك   سـخ
نظام الرباءات  .بوعالقهتا 

يده لالقرتاح .473 ته الفقرة األوىل يف صفحة يوأعرب وفد مرص عن تأ  يف " من ا4راسة اëي نص عىل50تضمن اëي 
ناك بق، قد يكون  هضوء ما  تعلق هبدفني عىل  سـ شرتكة  بادرة  يام  بغي هلام ا نظر ف إذا اكن  يوسكو  بو وا تجمال للو م مب ي لل ن ل لقي ن

تح: األقل نارص معلومات املM العام ا يف  تحديد و ية  ية أو  سـتطوير  ع ن ل مهنج ملن تص توى أكرب من امحلاية من تM اليت تق ملسـقة 
هود واملوارد ية يف توزيع ا تفاء خطر �زدوا تصة، وا نظامت ا شطة ا يل الصدفة، ولضامن دمج أ توفر من  جلقد  ج ن 0 مل ن ب  ".قت

ية، .474 نا بþان ا سأ�  ية هذه ا ييل عىل أ موأكد وفد  ل لل مل مه وقال إن وفد بالده اكن أول من ساند إدراLا يف جدول  شـ
ية، ورمغ توافر ترمجة امللخص أعامل با با نظرا لعدم إ�حهتا �إل نا يال  يل ا4راسة  متكن من  نه مل  ية،  ن ا سـ سـ حتل حتل ممن يلك لت

سم ية، فإنه ا با ت�إل ن يل املوضوعي الوارد يف اجلزء األول من ا4راسة سـ تح ية، وال يعكس شلك اكف ا ل� ل ب وطالب . لسطح
يل الوفد األمانة إما أن ترتمج هذا اجلزء إىل يات و تعانة �إلحصا ية أو تقدم ملخصا أكرث معقا، وأضاف أن � با حتل اإل ئ سـ ن سـ

نفاذ  بل ا سري  ياسات يف حتديد مواد املM العام والهنوض هبا و ساعدة صانعي ا يدا أيضا يف  يكون  يهنا  لحاالت  سـ ي سـ م سـ تبع ل مف
 . إلهيا

ي .475 يدة الرتكزي، وتغطي  تقاده بأن ا4راسة  يك عن ا مجوعرب وفد ا ع جسـ سائل املطلوبةملك تابعة، قال . ملع ا تعلق �  ملو ف ي
ناطق، تلف ا شمل لك أنواع القوانني املوجودة يف  تأكد مما إذا اكنت احلاالت اإلفرادية  بغي إجراء حفص  ملإنه  خم ت لل وأضاف  ني

يع ا4ول األعضاء يدة  مجلأن هذا مطلب رضوري يك تكون ا4راسة   .مف

يا�ن إىل الصفحة  .476 سلطات  من ا4راسة، 114لوأشار وفد ا يا�ين قد حصل عىل موافقة ا تب الرباءات ا لوقال إن  ل مك
تعلقة هبذا �تفاق  تمت موافاة األمانة �ملعلومات ا ندية، وأضاف أنه  يدية ا ية للمعارف ا بة الر نفاذ إىل ا ندية  ملا ه تقل مق ت لل سه ل ملك لل

 . كتابة

شأن امل .477 ييل  ترصحي اëي أديل به وفد  يا ا با بوأيد وفد إ شـ ل ن سـىن سـ يال يك  تلخص، وطالب بإعداد ملخص أكرث  يتفص
ناسب مí مراجعة الويقة شلك  ب  .ث

يال عىل أن يرتمج .478 يل  تفصوأعربت األمانة عن موافقهتا عىل تقدمي ملخص أكرث  تح سامح  ية  لإىل لغات العمل الر ب لل مس
 .ثالويقة عىل حنو أفضل

شف وفد  .479 تب الرباءات اأكو يا عن أن  مكسرتا تخدم ألل يدية، وقال يسـسرتايل  ية للمعارف ا ند الر بة ا تقلأيضا  مق ه لت ل مك
نفاذ يه ا هر والعام اëي مت  يقدم قربا معلومات عن هذا األمر مبا يف ذæ ا لإنه  ي فسـ  .لش

نوب  .480 ية، ومل حتدد أجوالحظ وفد  ياق جدول أعامل ا نة يف  سائل  ناسب  يا أن ا4راسة مل تعاجل شلك  منفر سـ ي م لتب مع م يق
ية تعلقة �لرباءات يف املM العام، وقال إن معظم مللكبوضوح دور ماكتب ا تودعات للمعلومات ا بارها  مل الفكرية � سـ مت ع

تفظ، ية الفكرية  حتماكتب ا سجالت شام= للرباءات، مبا مللك نوب بعىل حد علمه،  تب  ج فهيا  يا للرباءات، وأعرب أمك يقفر
يل عىل �تفاع م تفاء ا4 نظر القائ= � تالفه مع وLة ا نعن ا ل ن ل  وقال إن املعلومات ن �خرتاعات اليت آلت إىل املM العامخ

هور يد ا تعلقة �لرباءات  مجلا تف تعدي عىل مل نع ا تحديد جدة �خرتاع، و ثال، إجراء أحباث  يل ا ل، فقد أ�ح ذæ عىل  ل مل مس ب
æتاكر وما إىل ذ تصاص. بحقوق الرباءة أو إعادة � بدأ � ند إىل  خوذكر أن نظام الرباءة ا م ميي، وهو ما يعين أن ست قل اإل

نة نطقة  معي�خرتاعات اليت مشلهتا امحلاية يف  نطقة أخرى ما مل يمت احلصول عىل حامية الرباءة يف تM  م ملن حتظ �محلاية يف 
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 Mيل عىل أي فائدة من �خرتاعات اليت آلت إىل امل باب ال ميكن �دعاء بعدم وجود د هذه األ نطقة، وأضاف،  لا سـ لمل
ياسة العامة حمددة القطاع، وقال يف هذا الصدد العام، يان الوارد يف ا4راسة برضورة أن تكون ا َ لكن أكد سالمة حصة ا سـ َب ل ل

بþان  يث العالقة مع قطاعات حمددة يف العديد من ا تعلقة �لرباءات واملM العام من  لإن إجراء املزيد من ا4راسات ا حمل
يدا للغاية يكون  ية  نا مفا سـم  . ل

نة بلك أألمانة علام �ملالحظات، وأضافت اوأحاطت  .481 تمت موافاة ا يمت إحالهتا إىل واضعي ا4راسة، و للجنه  س س
تجا�ت  .سـ�

نظر يف الويقة  ثا  INF/7/CDIP/2ل

تعلقة �لويقة .482 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت شأن حق املؤلف واحلقوق ا®اورة ،CDIP/7/INF/2 ف ب دراسة نطاق 
 .ثانة إىل عرض الويقةودعا األم ،"واملM العام

يد �لوتش(  األمانة âوذكرت .483 شات ) لسـا نا نة، وتقرر إجراء مزيد من ا سابقة  قأنه متت مراجعة ا4راسة يف ا4ورة ا مل للج ل
ية  يات الواردة يف ا4راسة يف ا4ورة احلا تو لشأن ا ص ل  .ب

ية �مس ا®موعة �ء، وأوحض أنه يفضل  .484 تحدة األمر موحتدث وفد الوالPت ا يك شة الويقة يف وقت الحق نظرا مل ثنا ق
شات داخل ا®موعة نا مترار ا قال مل  .سـ

يات ال  .485 ته من تو ته أن ا4راسة وما  يه، وكرر مال صوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  مشل حظ فل
يات يف تو يذ ا نظر يف  صتعكس سوى وLات نظر مؤلفهيا، وعىل هذا فإن الوفد ال يرى رضورة  ل نه أقر تنفلل لك تM املرح=، 

نة يات  شأن تو شات  نا يأن بعض ا4ول األعضاء تود إجراء املزيد من ا ص ب ق تصار . معمل بغي � ياق، قال إنه  قويف هذا ا ين لسـ
يات  تو شة ا نا صعىل  ل ق  . "أ2"و "و1"و" ج1"م

شة، تعكس وLات نظر امل .486 نا يد ا قوأوحض nئب الريس أن معظم ا4راسات، مبا فهيا ا4راسة  مل ق هم خرباء ئ صفؤلفني بو
شة نا يات اكنت حمل  تو توى هذه ا4راسات مبا فهيا ا قيف جماالهتم، وأن  ص ل نة،. محم تدى  للجوقد قدمت ا ياق، ا نيف هذا ا ملسـ ل
ياهتا توى ا4راسة وتو يل  تح شة، األمر مرتوك لألعضاء  نا ناسب  صا حم ل ل ق للم  . مل

نوب  .487 ته عىل اقرتاح ا®موعة أجوأعرب وفد  يا عن موا فقفر شاتيق نا يل ا تأ ق�ء  مل يات اليت . جب تو تعلق �  صوف ل ي
يات الواردة يف الصفحات  تو نظر بإمعان يف ا صناقش، قال إن مثة حاجة إىل ا ل ل  . من ا4راسة71 و70ُت

ها .488 تعد بالده قدمية وطالب  ية  رشيعات الو شأن ا نهتا ا4راسة  ييل جمددا أن املراجع اليت  يلوأكد وفد  ب ل ن ب تضم طشـ  .تل

بلوأعرب وفد � .489 يات اليت ميكن أن شلك أساسا للعمل ا تو تقاده بوجود العديد من ا ملقتان عن ا ت ص ل ع وقال، يف . كسـ
بدأ العمل فهيا �لفعل تقارب ميكن أن  ناك أيضا جماالت  ياق، إنه قد يكون  يهذا ا لل ه  .لسـ

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/3/8ل

تعلقة �لويقة .490 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت رش،CDIP/8/3 ف تصاد غري الرمسي م اقرتاح  ية الفكرية و� شأن ا قوع  مللك ب
 .ثمي الويقةد، ودعا األمانة إىل تق

يد �لوتش(âوذكرت األمانة  .491 رشوع معدل ) لسـا شأن الويقة، وقالت إنه مت وضع اقرتاح  نقاش املوجز اëي مت  م� ث ب ل
يه من جانب الوفود نظر  فخارج قاعة �ج�ع  يد فونش(وعقدت األمانة . لل متة، مت عىل إثرها م) لسـا Ôشاورات مع وفود 
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رشوع تعديالت عىل اقرتاح ا ملإدخال مزيد من ا يمت إضافة لكمة. ل نظريية،  تعلق �4راسة ا  سوف ت تاكر" لي بارة " بو� عبعد 
تاحة" ية ا يات األاكد ملمتد هذه ا4راسة عىل األد مي ب تصاد غري الرمسي تع  من 3 الواردة يف الفقرة األوىل يف صفحة" قعن �

تاكر تعلقة �ال تغطى رصاحة اجلوانب ا يح أن ا4راسة  تو  æب�قرتاح؛ وذ مل سـ ض تكون  .ُل تعدل  لوأضافت أن �يق الفقرة  سـ
تايل نحو ا لعىل ا ية ذات : "ل ثري من املؤلفات ا ية و4يه ا تخصصا يف العلوم �ج� يكون  ثأما املؤلف إن وجد،  ع بحسـ لف لك م

تصاد غري الر ية يف جمال � قمصدا تاكرق باحث عىل  .بمسي و� تصادية واإلحصاءات ا شؤون � بو  بة الو ساعد  لو لل ي شع قت س
ية يف صفحة ."إعداد هذه ا4راسة ثا ية إىل الفقرة ا تا تمت إضافة امجل= ا تعلق �4راسات اإلفرادية، أشارت إىل أنه   ن وف ل ل ل  3سي

ت" شطة � سحب عىل أ هوم أن ا4راسات اإلفرادية لن  قومن ا نملف نةتن يد والقر تعلق � صصاد غري الرمسي اليت  تقل  لت
ية انظر(  .")1شـاحلا

رشوع؛ نظر .492 يده  يه، وأعرب عن تأ للموحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ي تعديالت ا فل لألن ا
Aشواغ لاملقرتحة عىل الويقة قد تصدت متاما  نة واإلنفاذ. ث يد والقر تعلقة � سائل ا صأما ا تقل مل بل لمل نة حبهثا يف ا ميكن  ملسـتق،  للج ف

ية  يات جدول أعامل ا تو منوفقا  ص تعلقلتل  .ملا

تعديالت اليت اقرتحهتا األمانة، وأشار إىل أن  .493 بول ا ية، وأكد  لوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا قمن لت
يذ يف ا4متعلقةا4راسات اإلفرادية غري  يد، كام لن يمت الرتكزي عىل ا لتنف � ثل يف لتقل رشوع  تمتراسات نظرا ألن أهداف ا مل

ية دون الرتكزي  هم طرق معل األسواق غري الر ية، و نا بþان ا تصادية  تصاد غري الرمسي يف األشطة � مسحبث دمج � ل لل فن م ق ق
ثاهذا وأوحض أن . إنفاذ القوانني عىل تعديل املقرتح للفقرة ا تعلق �  يه ا®موعة ف هم اëي توصلت إ لهو ا ل ي ل  3 نية يف صفحةلف

 .من �قرتاح

ية .494 شأن مجموعة جدول أعامل ا ترصحي اëي أدىل به وفد اجلزائر  يده  منوأعرب وفد مرص عن تأ ب لل  .لتي

رشوع .495 نة عىل ا ملأعلن الريس موافقة ا للج تعلقة �لويقة. ئ شات ا نا تح ا ثوا مل ق مل شأن ،CDIP/7/5 فت رشوع املعدل  ب ا â مل
 .ثة إىل تقدمي الويقةالرباءات واملM العام، ودعا األمان

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/5/7ل

يد �لوتش(âذكرت األمانة  .496 ناف ) لسـا سابعة، وتقرر ا سـهتا ا رشوع املعدل يف  نة قد نظرت يف ا تئأن ا ل جل سـللج مل
نة ثا شات يف ا4ورة ا نا ما ل ق رشوعمل هم وعدم �تفاق عىل ا يجة قصور ا مل  لف يطت األمانة علام من بعض الوفود أنه مت. نت  حوأ

شأن، وأن تM الوفود أعدت أيضا ويقة معد� ثإحراز تقدم يف هذا ا  .ل

ية .497 رشوع يف ا4ورة احلا ية عن حرصه عىل اع�د ا تحدة األمر لوأعرب وفد الوالPت ا ململ نة علام أنه معل . يك للجوأحاط ا
تاحة لþول األعضاء ملراجعهتا رشوع معد� ويه  ممع عدد من الوفود، وقدم لألمانة ورقة  متل .م يشـ وأشار إىل رضورة أن 

نارص لوضع القواعد  تضمن  يدة لþول األعضاء، لكهنا ال  تاج معلومات  توازنة ومركزة ميكهنا إ رشوع عىل دراسة  عا ت مفن م مل
ها �4راسة يقات ا4ول األعضاء وإرفا رشوع، احلصول عىل  يطلب من األمانة، 4ى اك�ل ا قواملعايري، وقال إنه  تعل  . ملسـ

يه، وحتدث وفد .498 ف بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  يذ املرح= األوىل  ل ية املقرتحة  لتنفوأشار إىل أن ا ملهنج
ب رشوع  مقمن ا بة مل تلف � سـو�، لكن األمر  ندت للملنخي تاجئ األوىل، إذ ا بق عىل  بدو وكأهنا حمك  ية اليت  ثا سترح= ا ن سـ ت ن مل

توحض رضورة مواص= بدو أهنا سـإىل افرتاض أن ا4راسة  شأن الرباءات واملM العام، كام  شطة وضع املعايري والقواعد  ي أ ب ن
نظر يف وضع القواعد واملعايري دون تطلب من ا4ول األعضاء بغي امليض يف  لا بقة لþراسة، وتقرير ما إذا اكن  ينمراجعة  مسـ

ية،  هذه ثا باب، حذف املرح= ا هذه األ بغي،  ناإلجراءات أم ال، وأضاف أنه  ل سـ لي بغي موافاة ن ية بقانون اينكام  ننة ا4امئة ا ملعللج
نظر فهيا واختاذ ما يلزم مىت اكن ذæ مالمئا) SCP(الرباءات  للتاجئ ا4راسة   .نب
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نص املعدل .499 بعاد وضع القواعد واملعايري من ا لوأكد الريس أنه مت ا تس  .ئ

نص  .500 بعدت من ا شطة وضع القواعد واملعايري قد ا يا أن أ لوالحظ وفد بو س تن ته عىل ذæ ليف فقاملعدل، وأعرب عن موا
نص احلايل يس 4يه اعرتاض عىل ا ليق توافق اآلراء، وأنه  ل  .لتحق

ياموتو(وأشارت األمانة  .501 يد  مث= يف ا سـ يمي) لمم تعلق �ملراجعة وا نص احلايل واليت  لتقإىل املعلومات اليت حذفت من ا ت  ل
رشوع، وقالت إهنا وردت يف مرفق يذ ا ملواإلطار الزمين  نفت نة CDIP/7/5ث الويقةل قرص نطاق  للج، وإذا ما قررت ا

تاجئ  تطلب أيضا مراجعة األهداف وا  æتوى اجلزيئ، فإن ذ شأن الرباءات واملM العام عىل ا رشوع عىل دراسة  نا س سـ لب يمل مل
يري رشوع مبا يعكس هذا ا لتغواجلدول الزمين  تعلقة بفريق اخل. للم نقاط ا يمت أيضا حذف ا ملوأشارت إىل أنه  ل رباء أو املؤمتر س

نحو  ية إىل ما يقدر  يمت تعديل املزيا تاجئ واألهداف، كام  سأ� وضع القواعد واملعايري من ا باملعين  ن ن سمب  فرنك 00050 ل
تلزم سوى وجود اخلرباء رشوع مل  يذ ا يسـسورسي، نظرا ألن  مل ت  .نفي

نوب  .502 ناأجوحتدث وفد  ية، وطلب إعداد ملخص � يا �مس ا®موعة اإلفر لعفر يق بل اع�د يق قرص اليت متت املوافقة علهيا 
رشوع  .ملا

شأن الرباءات  .503 توى اجلزيئ  رشوع عىل إجراء دراسة عىل ا بوأشارت األمانة إىل املقرتح اëي يريم إىل قرص ا ملسـ مل
تحلل، بوجه خاص،  رشاكت يف جمال الرباءاتسـواملM العام، وقالت إن ا4راسة  توي الويقة . لوقع بعض ممارسات ا ثو حت

ثلامل تغطهيا ا4راسة،  سائل اليت  معد� عىل قامئة غري حرصية � سـ تعلقة بعدم املامرسة : مل سائل ا ملا تعلقةمل ياnت غري ملا لك �
رش الرباءة وإحا� الرباءات  ية عن طريق  نح الرباءات جماn وامحلاية ا4فا يفة و نات ا نح الرباءات عىل ا تجة و  نا ع س من لطف ي تحم لمل

تاحة، إىل املM العام ومجمو يات ا ية لألد تقصا يهنا دراسة ا ند إىل مج= أمور من  ملعة مهنا، وأضافت أن ا4راسة  ب ئ سـ بس ت ت
ئة القانوية بان معامل ا يل يف ا تح نوأشارت إىل رضورة أن يأخذ هذا ا ب سـ ل يل ل تجارية احملددة اليت تزاول فهيا  حل ية وا لو�ج� ع

يات تجاري، مبا يف ذæ اآل ها ا شا رشاكت  لا ل طن ية ملاكحفة املامرسات القانو ل ية أو اإل ية الو ميية القامئة مبوجب القوانني احلا ن ل قلن ط
شكوك فهيا تاجئ . ملا يغ ا يمت  توازنة وحمايدة تعكس طائفة واسعة من اآلراء،كام  تمت بطريقة  نوقالت إن ا4راسة  لبل ت س م س

نة ب=  تاجات اليت توصلت إلهيا ا4راسة إىل دورة  للجو� مقت ن  .سـ

تعلقة ئوأعلن الريس  .504 شات ا نا تح الريس ا يحات اليت قدمهتا األمانة، ا تو ملاع�د الويقة، وعقب ا ق مل ت ض ل ئث ف
شأن حق املؤلف واحلقوق ا®اورة واملM العام د،CDIP/7/INF/2 ث�لويقة  براسة نطاق 

نظر يف الويقة  ثا  )�بع (INF/7/CDIP/2ل

متع املدين  .505 تالف ا ثل ا ®وحتدث  ئ تالف وCSCمم ية األوروية قامت نرتnسوnل، إ نيامكيوئ �مس � بوأوحض أن املفو ض
يويابمتويل  نا ها رابطة دوية ، وأن2011–2007خالل الفرتة من عام  لمك يويا أدرجت مؤخرا بو لا ن صفلمك ها . ُ تا جئوقال إن أبرز  ن

ُيان املM العام اëي ترمج إىل أكرث من  يع  لغة و20ب يات يف  يه أفراد و مجوقع  مجع ، ونوه إىل أن مؤلف دراسة حناء العاملأعل
ياة  نابض � نهتا ا4راسة، وأشار إىل أن املM العام ا يات اليت  تو يويا، ورحب � حلنطاق املM العام أيضا عضو � ل تضم ص ل ن لمك

يات  تو ية، والسـ، ا ية �لغة لإلطار ا4ويل حلق املؤلف وجدول أعامل ا يدا ذو أ صواحملدد حتديدا  ل من لتمه ، وأكد 20، 16ج
تخدم أن حت رشاكت اليت  ية، وأشار إىل تزايد عدد ا ثقا تجارية وا نظامت ا ية مباكن  سـديد حدود املM العام من األ ل ل للم تمه ل ف

مية مضافة تقدمي خدمات ذات  قمواد املM العام  يات هائ= من . ل بات هبا  تاحف وا ثل ا ية  ثقا ئات ا مكوقال إن ا ت مل ل ملكي م ف له
هم واحض حلدودهسـمواد املM العام اليت ال ميكهنا � تدى . فتفادة مهنا دون  نة يه ا باب، أن ا هذه األ نورأى،  للج ملسـ ل

ثقافة  ته  متع بأمكA، فضال عن أ نفع عىل ا تخدام مواد املM العام يعود � ياهتا، فا شة ا4راسة وتو نا ناسب  للا ي ل سـ ص ق مل مهمل ®
ها بþان  ية ا تعلمي، و نفاذ إىل املعرفة وا تاكر وا مجيعو� ل من ل ل  .تب
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يات وأشا .506 تو نة حبث ا يد  يكون من ا نهتا ا4راسة، ورأى أنه  يات حمددة  صر الوفد األمرييك إىل تو ل للج سـ تضم ملفص
ية ،)أ(2و) ج(1 تو يذ ا بحث إماكية امليض قدما يف  ص وأعرب عن اه�مه  ل ن هود ) و(1تنفب نص عىل رضورة تكريس ا جلاليت  ت

توى امل تعريف  ية  ية ومعلوما تطوير وسائل  حما4وية  ل ت ن ل تعلق مبدة حق املؤلفتقل  ياق، . يM العام، خاصة ف لسـويف هذا ا
توى �لزتامات املطلوب  متويل واإلجراءات الالزمة لضامن ا4قة و شأن نطاق الوسائل ومصادر ا يحا  سـطلب الوفد تو ب مض ل

س. من ا4ول األعضاء يف هذا الصدد تلزم سوى إعداد دراسة عن ا يدمع الهنج اëي ال  ملوأوحض أنه  سـ يطلب يسـ نه  سـأ�،  لك
نظر يف أي يشء آخر نه ا ئ= آنفة اëكر، إذا طلب  لأوال إجا�ت عىل األ مسـ ُ . 

نة .507 يات Ôمة وجديرة �اله�م الواجب من ا تو يع ا تان أن  للجورأى وفد � ص ل مج ناسب . كسـ ملوساءل عام إذا اكن من ا ت
بغي اختاذ هنج أكرث مشوال تني أم  ية أو ا يذ تو نامليض قدما حنو  ن ينف ثص  . ت

تان .508 ية، وأيد اآلراء اليت أعرب عهنا وفد � سـوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا كمن وطلب من وفد . لت
يات  تو تريت يه جمرد خطوة أوىل أم أهنا ا يات اليت ا تو شأن ما إذا اكنت ا يحا  ية تو تحدة األمر صالوالPت ا ل ص ل ب ض خمل يك

يذها بل الوفد  يدة اليت ميكن أن  نفالو يق  .تح

تارياك يف ا4راسةوأ .509 ية أن مؤلف اجلزء اخلاص بكو تو ثل احلقوق ا سـفاد  ف ل شاره يقمم هد ستقد ا ورأت احلقوق . به ستشوا
يق املM العام  بري يف  ية �لغة لإلطار ا4ويل حلق املؤلف، كام أوحضت ا4راسة، مثة تفاوت  ية أن ا4راسة ذات أ تو با ك مه ف تطل يق

ية ية أداة أطلقت علهيا لوسد الفراغ ا. ئعرب األنظمة القضا تو ية؛ أعدت احلقوق ا فيقلقانوين يف العديد من األنظمة القضا ل  CC0ئ
æبوا يف ذ هم من جانب واحد إذا ما ر تخيل عن حقو غيح للمؤلفني ا ل قت ية املؤلف يف شواغA ف . ت تو ثل احلقوق ا فيقوشارك  ل مم

تو يع ا نظر يف  نة عىل ا مية، وحث ا نفات ا صتعلق � ل مج ل للج ملص يع اخلطوات ليتي مجيات، كام حهثا بوجه خاص عىل اختاذ 
يات  تو يذ ا صالالزمة  ل  ).ز(1و )ه(1و )ج(1لتنف

ترصحيات اليت أدىل هبا وفدا � .510 ته عىل ا يا عن موا لوأعرب وفد بو فق وقال إنه جيب اختاذ اإلجراءات . كسـتان واجلزائرليف
نهتا ا4راسة يات اليت  تو يل لك ا تضماليت تكفل  ص ل  .حتل

نارص وحرص وفد  .511 ته عىل ا شأهنا اآلراء، وأعرب عن موا يا عىل امليض قدما يف ا®االت اليت توافقت  لعنوب إفر فقب يق ج
تحدة و�حتاد األورويب نظر فهيا يف مرح= . ملاليت حددهتا الوالPت ا بغي ا يارية  يات  تدرك قائال إنه يوجد أيضا تو لوا ي مع ص نسـ
ية حبق املؤلف واحلقوق تالحقة، وساءل عام إذا اكن الرضوري إحالهتا إ نة ا4امئة ا نىل ا تعلقةملعللج نه من أن ملا تيق؛ نظرا لعدم 

ية تو نة يف ا ثل تM ا ية  سائل ا نة ميكهنا إيضاح ا صا ل تضم ن مل ملللج م وأكد .  من ا4راسة71ويف أجزاء أخرى من صفحة ) ز(1 لتق
يس إال خطوة إ يات  يذ بضعة تو لالوفد أن �تفاق عىل امليض قدما يف  صنف نظر . ىل األمامت توحا  يكون  للوقال إن ا®ال  مفسـ

ب= يات األخرى يف ا4ورة ا تو يع ا ملقيف  ص ل  .مج

يه، وأيد فكرة امليض قدما يف ا®االت  .512 نفاذ إ ية ثراء املM العام وإماكية ا لوشدد وفد مرص مرة أخرى عىل أ ل ن مه
تاحة  تكون  نارص أخرى  ناك  هوم أن  شرتكة، عىل أن يكون من ا ما سـملف ع ه ب=مل ملقنظر فهيا يف ا4ورة ا  . لل

ية  .513 تو شأن ا ية  تحدة األمر يان اëي أدىل به وفد الوالPت ا ته عىل ا ندا عن موا صوأعرب وفد  ل ب مل ب يكك ، وقال )أ(2لفق
ية الفكرية تعلق � سائل ال  بغي أن يركز عىل  يوسكو  تعاون مع ا مللكإن أي معل يمت � تن م ي ن ل  .ل

تحدة األمر .514 يواقرتح وفد الوالPت ا شأهنا، وأشار مل توافق  يات اليت مت ا تو نة من األمانة حتديد ا بية أن تطلب ا ل ص ل للج ك
شـهتا يف  نا بحث، وقال إنه ميكن  سارات ا تقدمي مؤرشات  شاريع صغرية  ياق، إىل أن األمانة ميكن أن تقرتح  قيف هذا ا ل مل ل م مسـ ل

ب= يات أخرى قد ترغب الو،ملقا4ورة ا نظر يف تو توحة  تظل القامئة  ص و لل شـهتامفسـ نا قفود يف   .م
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يد �ولو النرتي(وأشارت األمانة  .515 يات ) لسـا تو يذ ا صإىل وجود اتفاق عام عىل امليض قدما يف  ل ) و(1و) ج(1تنف
نة)أ(2و ب=  شات يف ا4ورة ا نا يمت إجراء مزيد من ا هوما أنه  للج، عىل أن يكون  ق ملقمل س وكام هو مقرتح، ميكن لألمانة أن . مف

ي ية  شطة  تنفحتدد أ لتق بلسـ يذ هذه من ثالث، وأضافت أنه من املمكن  يات ا تو تعلق �  بل أو تطويره ف نفذ العمل ا تملق ل ص ل ي
ية  ية وا ية � نة ا رشوعات �بعة  يذها   ،æية قطاع حق املؤلف، أو بدال من ذ مللكاألشطة من خالل مزيا مننف ن للج ن لتن ملع مك ت

يه بت  نة أمر ا فالفكرية، لكن يرتك  ل للج ُ. 

شأن إيالء وحتدث وفد اجلزائر �مس .516 نة  ناك تقار� يف وLات نظر ا ية، والحظ أن  ب مجموعة جدول أعامل ا للج ه لتمن
يذ أولوية يات يف ا تو لتنفبعض ا ص ل يات . ل نظر يف تو توحا  يظل  باب  هوم أن ا ص�إلضافة إىل ذæ، قال إنه من ا لل سـ مفل ملف

يذ نة ترغب يف  نة، وأضاف أن ا ب=  يذها يف ا4ورة ا نفأخرى و ملق تنف للجت يات يف أرسع وقت ممكن، لكن إذا للج تو يع ا ص  ل مج
تدرك قائال إنه  ميكهنا إبداء املرونة يف هذا األمر، وا يات؛  تو بعض ا يذ  بت الوفود األخرى يف إعطاء أولوية ا سـر ص ل ل فغ لتنف

ية  تو ثالث املذكورة، فإن ا®موعة ترغب كذæ يف إدراج ا يات ا تو ص�إلضافة إىل ا ل ل ص ية )ز(1ل تو ص، وا نحو عىل ،)د(2ل ل ا
شـهتا يف  نا تمت  يات  تو يذها، أما �يق ا بدء يف  نة ميكن ان تطلب من األمانة ا قاملقرتح يف وقت سابق، وقال إن ا ص ل ل مللج س فنف ت

نة ب=  للجا4ورة ا  .ملق

يانه اëي  .517 يات، كرر  تو يذ ا تعلق   ته األمانة، وف ته عىل �قرتاح اëي قد بوأعرب وفد سورسا عن موا ص ل ت نفي م بفق ي
يال اكمال، ووافق عىل أن متيض أدىل به  ها  ية بأن ا4راسة تعرب عن وLة نظر أحد اخلرباء ومل يمت  حتليف ا4ورة املا حتليلض

يل ملواص= العمل يف الويقة تح تاج إىل مزيد من ا يات األخرى  تو ثالث، وقال إن ا يات ا تو يذ ا نة قدما يف  ثا ل ل حت ص ل ل ص ل  .تنفللج

يجريP عام إذا اكنت ا .518 لعوساءل وفد  ن نة، ت بو� من ا ية  ية املقرتحة من جانب مجموعة جدول أعامل ا للجنارص اإلضا مقمن لتف
تفق علهيا نارص ا يع ا يذ  نة امليض قدما يف  ملفإذا اكن األمر كذæ، ميكن  لع مج  .تنفللج

519. Pتو شة  نا تعد  سابق بأنه  يه، وكرر ترصحيه ا حموحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ق مل سـ ل مل ت ف
يات يف هذه املرح= يذ أية تو تضمن  تدرك قائال إن هذا ال  تفق مع آراء الوفود األخرى، وا يهنا، مبا  يات  صتو ي سـ ي بع  .تنفص

ته عىل مالحظات وفد بوندا  .520 ية عن موا تحدة األمر لوأعرب وفد الوالPت ا فقمل �مس �حتاد األورويب وا4ول يك
يه نوي أيضا ا4خول فاألعضاء  ناك توافقا يف ي، وقال إنه اكن  ثالث اليت بدا أن  يات ا تو شأن ا يضة  شة  نا هيف  ل ص ل ب تفق مسـم

ساعد يف تقدم  يات  تو يذ، وأكد أن حتديد ا شة، ويس ا نا يات اكنت يف مرح= ا تو ياآلراء علهيا، وقال إن هذه ا ص ل ق مل ص سل نفت لل
شات نا قهذه ا  .مل

بديئ .521 تان عن ارباكه؛ نظرا ألن �قرتاح ا ملوأعرب وفد � ت يةاألورويبلالحتاد  كسـ تحدة األمر يك والوالPت ا اكن يؤيد  مل
يات تو شأن ا صمزيدا من العمل  ل شات  ).أ(2و) و(1و) ج(1ب نا قإال أهنم أوحضوا اآلن أن مزيدا من العمل يعين مزيدا من ا مل

نة يحا أم ال، وإذا اكن ا .للجمن جانب ا همه يف هذا الصدد  شأن ما إذا اكن  يد  حصوطلب الوفد احلصول عىل تأ ب ألمر فك
نهتا ا4راسة يات اليت  تو يع ا شة  نا بغي   ،æتضمكذ ص ل مج ق من  .في

نوب وحتدث وف .522 يا �مس ا®موعة اأجد  يذ؛ نظرا أليقفر تحدث عن ا نة  باعا أيضا بأن ا ية، وقال إن 4يه ا نففر لتيق ت للج نط
نظر يف اح�الت امليض قدما تحدة طلب من األمانة ا لألن وفد الوالPت ا يحات األ. مل تو ضوعقب ا يكون من ل سـخرية، 

يعا  يات ألهنا  تو يع ا شة  نا مجاألفضل  ص ل مج ق يذ تمربطةم ها أولوية ا ثالث  يات ا تو تقدت سابقا أن ا نف، وقال إن ا®موعة ا لتل ل ص ل ع
يات تو يع ا شة  نا صالفوري من جانب األمانة، لكن إن مل يكن األمر كذæ، فالبد من  ل مج ق  .م

تان بأ .523 سار وفد � سـوأجاب وفد بوندا عىل ا تف كل يان اëي ن كررسـ لب موقف �حتاد األورويب يف هذا األمر، كام كرر ا
نظر  تقد بوجود أي حاجة  يه إنه ال  يه، وقال  يوم �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  بكر من ا للأدىل به يف وقت  يع فل ف م
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Pتو شة  نا يات يف هذه املرح=، لكن نظرا ألن بعض ا4ول األعضاء تود  تو يذ ا حميف  ق ص مل يات شلك تنف تو بت بعض ا ص ل
يات  تو شة ا نا صمفصل؛فإنه من املمكن  ل ق   ).أ(2 و)و(1 و)ج(1م

يح اëي قدمه .524 تو تان عن شكره لوفد بوندا  ضوأعرب وفد � لل ل نة . كسـ ية مواص= ا للجوطلب رأي األمانة يف  كيف
يات عىل تو ترص ا نة، و هل  يات  شأن تو شاهتا  صنا ل ي ص ب تقق سـم يقدم تM اليت وردت يف مداخالت ا4و مع ُل األعضاء أم  سـ

يه نظر  نة  فمعل موضوعي  لل  .للج

نة .525 سائل يف دورتني عىل األقل  شة ا نا تني، وأنه مت  نذ  هام  ياهتا مت تقد للجوذكرت األمانة أن ا4راسة وتو مل ق مص ن م سـمي ّ .
شأن ست األمانة توجهيات ا4ول األعضاء  بوا رشوع لمت ملية مواص= ا  .يفك

يع الوفود .526 ييل أن  مجورأى وفد  هرت شـ ياق أن ظأ بدو يف هذا ا شأن ذæ املوضوع، و شات  نا يال ملواص= ا سـ  ي ب ق لمل م
تقدم من خالل  شات ميكن أن  نا يا فهيا، وقال إن ا بد يات، وعىل بدء العمل  تو شأن بعض ا تناك توافقا يف اآلراء  ق مل ئ ص ل ب مه

ثالث يات ا تو شأن ا ليام األمانة بإعداد ويقة توفر معلومات  ص ل ب ث سـىن ع ق شأن يتآنفة اëكر؛ يك  ية  شة غري ر نا بقد  مس ق م
نة يف ا4راسة يات األخرى ا تو ب=، ولن يعوق ذæ العمل ا ثالث يف ا4ورة ا يات ا تو تضما ص ل ل ص ملل يال . ملق  æسبوقد يوفر ذ

شأن يل يف هذا ا بار لك ما  لللميض قدما مع األخذ يف � قت  .ع

نة بصدد امليض قدما يف  .527 تقد أيضا أن ا تنوأحاط وفد مرص علام أنه ا للج ثالث آنفة اëكر، وأشار إىل ع يات ا تو ليذ ا ص ل ف
شة نا قأن ا يات أم ال مل تو شة هذه ا نا بغي  صحول ما إذا اكن  ل ق مي  .اكنت طوي= بعض اليشء ن

هم .528 تحدة  لفوأشار وفد اجلزائر أنه أساء أيضا ا يات املقدمة من وفد الوالPت ا تو يذ ا شأن  شة اكنت  نا ملبأن ا ص ل ب ق تنفمل
ية، يع ولكن نظرا ألن  يكاألمر رسي ذæ عىل  بغي أن  يات؛  تو شة هذه ا نا تحدث عن جمرد  نة اكنت  مجا ن ص ل ق ت يللج في م

ب= يات يف ا4ورة ا تو شة لك هذه ا نا بغي  يق الوقت  يات؛ ونظرا  تو ملقا م صن ل ق ي لض ص شأن ما  .ل نة  بوأشار إىل أن قرار ا للج
ناسب  نه من غري ا توافق اآلراء،  يات مرهون  تو شأن هذه ا يام به  ملجيب ا ب ص ل لكب شةلق نا تقاء بضعة مهنا  قا للم ويف هذا . ن

شأن امليض قدما متس الوفد توجهيات الريس  ياق، ا با ئسـ ل  .ل

ناء، وقال إن  .529 ييل عىل اقرتاحه ا يه، وشكر وفد  بوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  شـ لل ف
شـهتا شلك  نا يات توافقت اآلراء عىل  ناك ثالث تو شات أوحضت أن  نا با ق ص ه ق نة، وقد يكون ممل ب=  للجييل يف ا4ورة ا ملقتفص

شات يف  نا سري ا يات  تو شأن هذه ا ياق، أن تعد ويقة تقدم مزيدا من املعلومات  يد لألمانة ،يف هذا ا قمن ا مل ي ص ل ب ث لتسـ ل ملف
تأنف يف ا4 نقطة و ند هذه ا ـي  شات ميكن أن  نا سار وفد اجلزائر؛ قال إن ا ب=، وردا عىل ا سـا4ورة ا ل ع ت ق مل ُتف ت نهتسـ ورة ملق

نة ب=  للجا  .ملق

نوب  .530 متكن من إجياد طريقة للميض قدما أجوأشار وفد  نة رمبا  ييل، وقال إن ا يا إىل �قرتاح املقدم من وفد  تفر للج شـ يق
يذ سؤو� أساسا عن ا لتنفمع أن األمانة يه ا يذ. مل تعلق �  تاج إىل تفكري أكرث معقا ف يات  تو لتنفوقال إن بعض ا ي حت ص وعىل . ل

يا للميض قدما بدال من مواص= لهذا، فإن ا يال إجيا يذ قد يوفر  شأن ا ية  توي عىل مقرتحات  بنظر يف ويقة  س ب معل حت بث لتنف
نقاش اجلاري نقاش. لا تظل معروضة ملزيد من ا يات األخرى  تو لوأضاف أن ا سـ ص  .ل

باه ئولفت الريس  .531 شةنت� نا يذ و تالف اجلوهري بني لكميت  شات املطو�، وإىل � نا قإىل ا ق ممل نف ، وقال إنه نظرا تخ
نة ب=  نظر يف الويقة إىل ا4ورة ا يل ا شات اآلن، وتأ نا تام ا للجلعدم توافق اآلراء؛ ميكن ا ث ل ق مل ملقت ج  .خ

باه إىل املقرتح اëي تقدم به وقال .532 ييل � نتولفت وفد  ية، شـ رشوع �لغ األ مهإن ا ونظرا لعدم وجود خالفات  مل
يق شأن مقرتحه؛ رمبا ميكن  حتقجوهرية  تقدمتقارب  ب نة من إحراز بعض ا نظر مبا ميكن ا ليف وLات ا للج . يف تM ا4ورة ل

يع الوفود تكون األفضل  يجة  مجلوقال إن هذه ا سـ تن  .ل
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يد مقرتحه .533 ييل أن  يعوطلب وفد اجلزائر من وفد   .شـ

ثالث،  .534 يات ا تو شأن ا يدة إلحراز تقدم  ييل، وقال إهنا طريقة  يا عن دمعه ملقرتح وفد  با لوأعرب وفد إ ص ل ب شـ ن  وأنجسـ
يه نظر  يد ا فالعديد من الوفود رأت أنه من ا يقات اليت أدىل هبا وفد بوندا؛ فإنه  .لملف تجابة للمقرتح آنف اëكر ، و لوا تعل للسـ

ثالث يات ا تو نظر يف ا نة يف ا ساعدة ا يل  تفا توي عىل مزيد من ا يد حقا لألمانة أن تعد ويقة  ليكون من ا ص ل ل للج مل ص ل حت ث  .ملفسـ

ييل مقرتحه،  .535 نتشـ وكرر وفد  شات  نا بيوأشار إىل أن ا ق ثالث آنفة اëكر مل يات ا تو شأن ا لتوافق اآلراء  ص ل وقال إن . ب
ثل يف الطلب من األمانة إعداد ويقة تقدم مزيدا من املعلومات  يات  تو يذ هذه ا شأن  يارات للميض قدما  ثأحد ا مت ص ل ب يخل تنف

ب= شأهنا يف ا4ورة ا شات  نا سري ا ثالث  يات ا تو ملقعن ا ب ق مل ي ل ص نقاش يف تM أم. لتل تظل معروضة  يات األخرى  تو للا ا سـ ص فل
 .ا4ورة

يع  .536 شة  نا ثالث؛ نظرا لطلب بعض الوفود  يات ا تو شأن ا همه لعدم تقارب وLات نظر  مجوأعرب الريس عن  ق ل ص ل مب تف ئ
يات تو صا  .ل

ييل .537 ته عىل مقرتح وفد  شـوأعرب وفد الربازيل عن موا ت .فق يات لوقال إنه يف حا� �تفاق عىل بدء العمل يف ا صو
نة ب=  ها إىل ا4ورة ا شات  نا يل ا تلزم تأ يكون ذæ خطوة أوىل هامة، ولن  ثالث،  للجا ق مل سـ سـ ملقل يع مجج ي  .ف

متة للوقوف عىل  .538 شاورات موجزة مع الوفود ا ييل، وأشار إىل إماكية عقد  يك أيضا مقرتح وفد  ملهوأيد وفد ا م ن شـ ملكسـ
يقي ناك إجامع  حقما إذا اكن  ثالث أم  ه يات ا تو لشأن ا ص ل  .الب

يك .539 ياnت اليت أدىل هبا وفدا الربازيل وا يا ا با سـوأيد وفد إ ب ن ملكسـ  .ل

ييل جدير �4راسة .540 تقد أن مقرتح وفد  ية، وقال إنه  شـوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا يع كام . لتمن
تني  تو ياقرتحت ا®موعة إضافة ا يات) د(2و )ز(1صل تو صإىل تM ا تعلق بطلب إعداد األ. ل  توي عىل يوف حتمانة ويقة  ث

يذ  تغطي شلك شامل  تد  بغي أن  تقدم، وقال إهنا  رس الوفد عن نوع املعلومات اليت  ية، ا نفمعلومات  تن بتف ل مت ي سـ ُيل سـ تفص
نة ب=  يات األخرى يف ا4ورات ا تو شة ا نا بغي  يات امخلس، كام  تو للجا ص ل ق ي ص ملقل م بة ا®موعة يف عدم قرص  .ن غوأشار إىل ر

يذ ا توصل إىل اتفاق هبذا خبصوصتنفاألمور عىل  بول مقرتح الريس نظرا لعدم ا تعدادها  يات، لكهنا أبدت ا لتو سـ ص ئل  .لق

نه .541 شأهنا، و يات اليت توافقت اآلراء  تو بدء � لكوقال وفد املغرب إنه يفضل ا ب ص ل ئهم من الريس أنه مل حيدث توافق ال  ل ف
يذها يات وال عىل  تو شة تM ا نا نفعىل  تم ص ل يذ،   الوفدويف هذا الصدد، طلب. ق شة وا نا يح الفارق بني ا لتنفمن األمانة تو ق مل ض

بدء  تعداد الوفد  للوأكد أنه رمغ ا يات(سـ تو يذ ا صيف  ل توحة،) تنف شأن  مففإن القامئة جيب أن تظل  شات  نا بمع مواص= ا ق مل
يات تو صيع ا ل  .مج

ثالث .542 يات ا تو يذ ا تعداده للميض قدما يف  لوأبدى وفد سورسا ا ص ل تنفسـ  رضورة ىحراز تقدم، ورأ نظرا حلرصه عىل إي
ب= يات األخرى إىل ا4ورة ا تو يع ا شة  نا يل  ملقتأ م صج ل مج  .ق

يه، وأعرب عن اتفاقه مع الريس عىل عدم وجود تقارب  .543 ئوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  ف ل
تجاوز  يات، وكرر من جديد موقفه الرافض  تو شأن ا نظر بني الهنجني  ميف وLات ا ل ص ل ب ثالث آنفة ل يات ا تو شة ا لنا ص ل ق

ية اëكر، وأن هذا املوقف لن تا لتغري من اآلن وحىت ا4ورة ا ل  .للجنة ي

نوب  .544 ثالث، وعىل أجوشدد وفد  يات ا تو يذ ا تقدÔا األمانة يف  ساعد املعلومات اليت  يا عىل رضورة أن  لفر ص ل سـ نفت تيق
تضمهنا ويقة ثهذا، تدعو احلاجة إىل حتديد نوع املعلومات اليت  هذا الغرضتس  .ل األمانة 
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ية امليض قدما يف هذا األمر .545 شأن  يفوشدد الريس عىل احلاجة امللحة الختاذ قرار  كئ  .ب

تعلقة  .546 ية ا سائل املوضو ييل إىل أن الطريق للميض قدما قد يكون من خالل إعداد األمانة ويقة عن ا ملوأشار وفد  ع مل ث شـ
نت األمانة من إعدادها حبل ثالث، وإذا  يات ا تو متك� ل ص يةل تا ميكن حتديد اخلطوات ا ب=  لول ا4ورة ا ل ف  .يف تM ا4ورة ملق

بحث .547 بني احلاجة إىل إجراء مزيد من ا يات معوما  تو لوأشارت األمانة إىل أن ا ت ص تعد . ل ياق، قالت إهنا  سـويف هذا ا لسـ
æمت= املرتبة عىل ذ تأثريات ا ثالث وا يات ا تو يذ ا شأن نطاق  تويقة معلومات  ل ل ص ل ب حملث  .تنف

يع وأعرب  .548 شأن  شات  نا ية دفع األمور قدما، كام أكد عىل رضورة مواص= ا يده للمقرتح  تان عن تأ مجوفد � ب ق مل بغ ي كسـ
نة ب=  يات يف ا4ورات ا تو للجا ص  .ملقل

نحو  .549 ية عىل ا تقدم معلومات إضا ثالث احملددة، وأن األمانة  يات ا تو نة قد وافقت عىل ا لوأعلن الريس أن ا سـ ل ص ل فللج ئ
تح الر. املذكور ئوا تعلقة �لويقة فت شات ا نا ثيس ا مل ق نهيا من  ،CDIP/8/6مل يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  يعوصف  ي ي خم تنفمل ه

ية يات جدول أعامل ا منتو  .لتص

نظر يف الويقة  ثا  CDIP/6/8ل

يد �لوتش( وذكرت األمانة  .550 سأ�، وقالت إن عددا من ) لسـا تعلق هبذه ا ست عىل دراية �لوضع الراهن ا ملأهنا  مل لي
يع املعلومات الواردة يف تقاريرالوفود نة جتم طلب إلهيا  ب=  ها يف ا4ورة ا تلفة وتقد للجاللجان ا ملق0 سأ� . مي مكام أثريت أيضا 

ية، وظلت ا4ول األعضاء بو ا ئات الو نتعلق  ي ي ملعت متة هب شأن ملها لعىل اتصال مع الريس هبذا ا ن يكون 4هيا أفت األمانة نو. ئ
شأن  حتقأية معلومات  شات من عدمهق أييب نا ق تقدم بعد تM ا  .مل

يص املعلومات  .551 يد و ية تو يع املعلومات  با  يوية، وذكر بأنه قدم  تان �مس ا®موعة اآل تلخوحتدث وفد � بغ تجم طل سـ حسـ ل âك
شات يف  نا سري ا ساعد عىل  يع الوفود، مفن شأن ذæ أن  يقات اليت أدلت هبا  تقارير، �إلضافة إىل ا قالواردة � مل ي ي مج تعل تل ل

يةا4 نة ا ب=، مع أن األمانة 4هيا فكرة أفضل عن معل ا نورة ا ملعللج  .ملق

تظم .552 هم أن املعلومات مطلوبة يف شلك جدول أو يف شلك  منوقال الريس أنه  ف  .ئ

يوية،  .553 تان �مس ا®موعة اآل يان اëي أدىل به وفد � ية، وأيد ا سـوحتدث وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا سـ ب كمن ل لت
توصل إىل حل بعدوطلب مزيد تلفة وعدم ا شات بني ا®موعات ا نا مترار ا لا من الوقت نظرا ال 0 ق مل  . سـ

ية عن .554 تحدة األمر يكوأعرب وفد الوالPت ا ية،  مل يان اëي أدىل به وفد اجلزائر �مس مجموعة جدول أعامل ا يده  منتأ ب لتي لل
شاور سأ� وحو للتوأشار إىل احلاجة إىل مزيد من الوقت  يق أوسع نطاقاملحول هذه ا ية  سـل وضع آ متس الوفد من . تنل لوا

شاور للتالريس مزيدا من الوقت  سقني . ئ شاورات بني ا نوبعد فرتة �سرتاحة، أحاط الوفد علام بعقد  ينيملم  وأطراف قلمياإل
متة ب= يف حماو� للوصول إىل قر. Ôأخرى  ية من اآلن وحىت ا4ورة ا شات غري الر نا مترار ا ملقوتقرر ا مس ق مل  .ارسـ

نارص اليت جيب إدراLا  وأشار وفد اجلزائر إىل امللخص اëي أعدته األمانة، .555 شأن ا نا يف اآلراء  با ناك  لعوقال إن  ب ي ت ه
ية لþول األعضاء ياnت املوضو بذ بعض الوفود تدخل األمانة يف املقرتحات وا عيف تM الويقة، إذ مل  ب حت وعىل هذا، ُعقدت  .لث

شأن اقرتا ية  بشاورات غري ر مس شأن الويقة م ثح يطلب من ا4ول األعضاء تقدمي مقرتحاهتا  ياnهتا CDIP/8/6ب ب وحفص 
ثتأكد من اشـ�ل الويقة املقرتحة عىل ما تريده يهنا يف الويقة، عىل أن تقوم األمانة . لل تمت موافاة األمانة هبذه املقرتحات  ثو لتضم س

شة يف ا4 نا ية  بارها ويقة غري ر قتعممي الويقة � للم مس ث ت ث نةعب ب=  للجورة ا  .ملق



CDIP/8/9 Prov. 
122 
 

تان إىل الويقة  .556 ثوأشار وفد � ب=، وذæ �إلضافة إىل CDIP/8/6كسـ شة يف ا4ورة ا نا يد  بقى  ملق، وطلب أن  قق للم ت
 . مقرتح وفد اجلزائر

بلغ  .557 تاجئ  متر، وأن ا ية  شات غري الر نا هوم أن ا شة، عىل أن يكون من ا نا تمت ا تواقرتح الريس أن  ملف سئ ن مس ق مل ق مل لخت ستسـ
نةإىل ال ب=  نظر فهيا يف ا4ورة ا للجريس  ملقلل  .ئ

شة الويقة  .558 نا شأن  تان  ته عىل مقرتح وفد � ثوأعرب وفد اجلزائر عن موا ق ب مسـ ب=، CDIP/8/6كفق ملق يف ا4ورة ا
 . وأشار إىل عدم وجود معارضة ملقرتح بالده آنف اëكر

تان أن يكرر مقرتحه .559 كسـوطلب الريس من وفد �  .ئ

تان مقرت .560 ب=، وذæ �إلضافة إىل مقرتح CDIP/8/6ثحه بإدراج الويقة كسـ وكرر وفد � ملق يف جدول أعامل ا4ورة ا
يق وفد اجلزائر، ية ا يب معل آ شأن أسا ية  شاورات غري الر مترار ا سـوأشار أيضا إىل ا ل ل ب مس لتنمل  .سـ

شأن الويقة  .561 شات  نا ناف ا ثوأعلن الريس ا ب ق مل ئت نة، وأشار أيضCDIP/8/6سـئ ب=  للج يف ا4ورة ا مترار ملق سـا إىل ا
ب= نة يف ا4ورة ا تاجئ إىل ا يق، عىل أن تقدم ا ية ا شأن آ ية  شاورات غري الر ملقا للج ن سـ ل ب مس لمل ُن شات . لت نا تح الريس ا قوا مل ئت ف

تعلقة ية ،CDIP/8/inf/1ث�لويقة  ملا تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  منمراجعة خار ل ي ن لتللم لتق  .ج

نظر يف الو  )�بع (inf/8/CDIP/1ثيقة لا

ية أسفرت عن ورقة اتفاق .562 شاورات غري الر ية بأن ا تحدة األمر مسورصح وفد الوالPت ا مل يب معل  يكمل لشأن أسا ب
تقرير، وأهنا  ،CDIP/8/INF/1 ث�لويقة فريق العمل ا0صص املعين تدرج يف ا هوم أن هذه الورقة  لوقال إن من ا ُسـ ملف

ية تا لتضمن الفقرات ا ل يني والوفود األخرى  سـيكون �ب العضوية يف فريق العمل ا0صص. 1: تس سقني اإل ميتوحا  قلن للم مف
متة يل هذا الفريق أية سابقة ملها شلك  سري ذæ، و لن  توىل األمانة  تشكعىل أن  يت ي تعلق . 2. ت ناك أية عواقب  تولن تكون  ه

ية مربطة هبذا الفريق ت�ملزيا هم معل األمانة. 3. ن ثل يف تقدمييسومن املمكن أن  توجهيات  ملمت ا لرد اإلدارة، وفقا 
رشوع نرص 3.2اجلزء  (CDIP 4/8 ملا بة í، يف معل الفريق) 10صفحة ) ج(2لع ا هام املصا تصاصات وا حو� مل وسوف . خ

تكامل بكر سـتضمن األمانة ا بدأ الفريق معA بعد . 4. مردها يف وقت  يسيو ية وا ية � نة ا نة  ثا مللكا4ورة ا منم ن للج لتل  ة الفكريةملع
تقدمي تقرير عن  توصل إلهيا إىل لابمع �لزتام  يتاجئ اليت  نةن تاسعة  للجا4ورة ا ية  .ل ية وا ية � نة ا مللكوإذا رأت ا من ن لتللج ملع

توافق اآلراء بغي أن يمت هذا  بالفكرية رضورة متديد معل الفريق،  بذل الفريق قصارى Lده. 5. فين بغي أن  يو ملراجعة  ني
تكررة أو مل تعد CDIP 8/inf/1 ثالويقة يات ا تو مل، مع الرتكزي عىل حتديد ا ص ية،   دون إيالء أي أولويةمتعلقةل صألية تو

تاسعة ناء ا4ورة ا شات أ نا توفري الوقت  يات األخرى لþراسة يف حماو�  تو شة ا نا تار  لوميكن للفريق أيضا أن  ث ق للم ل ص ل ق  .مخي
تقرير .6 تقرير املقدم معال مكررا  لوحيب أال يكون ا ية الفكريةل ية وا ية � نة ا مللك ا من ن لتللج ها الختاذ إجراءات ملع ل وال توجهيا 

شات داخل نا رسيع وترية ا ي=  قوإمنا جمرد و مل نة لتسـ يص يوم واحد عىل األقل و.7 .للجا ختصبغي  نة ني تاسعة  ناء ا4ورة ا للجأ ل  ث
ته األمانة والويقة شة تقرير الفريق، ورد اإلدارة اëي قد ثنا ق  .CDIP 8/INF/1 ممل

ندين .563 شأن ا يحا  يجريP تو بوطلب وفد  ب ض يل 2و 1 لن ناك إماكية  رشوع، وساءل عام إذا اكنت  تشك يف ورقة ا لمل ن ه ت
بل فرق معل مماث=  . ملسـتقيف ا

هوم  .564 تحدة أن  مفوأوحض وفد الوالPت ا ثل سابقة" مل يل فريق معل يف لك مرة تواجه " متأال  نب  تشكأدرج حملاو�  جت ُ
سأ� نة  مفهيا ا ية،للج نا نظر ا يد ا سأ�  باه إىل أن ا ئ شائكة، ولفت � ت ل مل ثن ق تقرير  وأنه سـت توفر الوقت الاكيف 4راسة ا لمل  ي

بعض اآلخر زائد عن احلاجة  ها Ôم فإن ا يات، ومع أن  تو تقرير قد تضمن العديد من ا لشلك مالمئ، وأشار إىل أن ا ص ل ل بعضب
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بغي. ُأو نفذ �لفعل يل فريق معل ال  نوأكد أن  يشك سأ� شائكة ت يل مجموعات معل أخرى للك  ثل سابقة  م أن  لتشكمي
 .مسـتقبال

نة يف  .565 بب صعو�ت  يجريP رضورة إلدراج الورقة يف الويقة، وقال إهنا ال ختدم أي غرض، بل قد  للجومل ير وفد  ث تسن
بل  .ملسـتقا

566.  æنودها، ومع ذ تضح من  ثل حزمة اكم= كام  تان أن ورقة �تفاق  بوأوحض وفد � ي مت شواغل اليت عرب كسـ لغطت ا
Pيجري  . نعهنا وفد 

تان .567 سري اëي قدمه وفد � تفي � يجريP أنه  سـوقال وفد  تف كن ل  .يك

ية .568 تحدة األمر يه اëي قرأه وفد الوالPت ا تفق  يان ا يكوأعلن الريس اع�د ا ملئ عل مل  .لب

تان .569 يه إىل عدم وضع جدول زمين لعقد اج�ع الفريق العامل، وقال إن ا كسـوأشار وفد � بت  فألمر مرتوك لألمانة  لت
سقي الفريق العامل شاور مع  ن� مت  .ل

نظر يف الويقة  ثا  Rev12 /6/CDIPل

تعلقة �لويقة  .570 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت شأن ، .CDIP/6/12 Revف ند جديد إىل جدول األعامل  باقرتاح إلضافة  ب
ية الفكرية ية وا مللكا  .لتمن

ند âوذكر وفد الربازيل أنه قدم اقرتاحا  .571 يه إضافة  نة، طلب  سادسة  ية يف ا4ورة ا ب�مس مجموعة جدول أعامل ا للج ل فمن لت
ية العامة لعام  ثالث من قرار ا سائل اليت يغطهيا الركن ا شة ا نا مجلعجديد يف جدول األعامل  ل مل ق نة2007مل شاء ا تعلق بإ للج ا ن  .مل

ية الفكرية واويغطى  تعلقة � سائل ا شات ا نا ثالث  لالركن ا مللك ملم مل ق سائل اليت ل نة، �إلضافة إىل ا تفق علهيا ا ملية كام  للج ت تمن
ية العامة مجلعتحدد بقرار من ا ست ت ند اجلديد املقرتح جلدول األعامل  شة يف إطار ا نا نارص املعدة  ي، ونوه أن قامئة ا ب ق للم للع ل

بل نارص جديدة يف ا بغي إضافة  تقحرصية، و ملسـن ع نود املقرتحة . ي شاتلبومشلت ا نا قتقريرا عن  بو عن م س= ندوات الو ي  سل
ية  شأن ا بل  ية و اإلعداد للمؤمتر ا ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو ية الفكرية وإ تصادPت ا مللكا ملق لف س مللك بق ئ مل ي

ية ية اإلعداد، وأشار إىل أنه . لتمنالفكرية وا نة  توىل ا تعلق �ملؤمتر املذكور، كرر الوفد اقرتاحه بأن   ينوف معل للج ت نة أن ي للجبغي 
يق بري ود يه املؤمتر من إعداد  نظر إىل ما  � ،íقناقش �رخي انعقاد املؤمتر وماكنه وجدول أعام ك تض ل تعلق برضورة  .يقت  يوف

نة ثالث من والية ا نة، أكد الوفد جمددا أن ذæ ورد يف الركن ا ند جديد إىل جدول أعامل ا للجإضافة  ل للج بغي أن ب ين، وأنه 
ندا دامئ ية ال ميكن قرصها عىل عدد حمدد من �ج�عات، بيكون  ية الفكرية وا شة نظرا ألن العالقة بني ا نا منا  ق لتللم مللك

تعلق هبذا املوضوع ناك دامئا تطورات  يكون  تو ه ند  .سـ شة يف ظل ا نا ية  سائل إضا بوأضاف أنه من املمكن إدراج  ق للم لم ف
نة ب=  للجاجلديد املقرتح يف ا4ورات ا  .ملق

يفاء وأعرب وفد م .572 ند جدول األعامل املقرتح رضوري ال يان اëي أدىل به وفد الربازيل، وقال إن  يده  سترص عن تأ ب ب للي
نة ثالث من والية ا للجالركن ا  .ل

ثالث من واليهتا وإىل  .573 تمكل الركن ا نة مقرصة ما مل  ترب أن ا يوية، وا تان �مس ا®موعة اآل لوحتدث وفد � سـ للج ع سـ تسـ ك
ها، وأضاف أن أو ية تسـتمكلأن  تعلق � ثالث ا يس ا نرصين يف الوالية قد وردا �لفعل يف جدول األعامل، ولكن  مللكل  ملل ل ع

نرص يف جدول األعامل ية، وشدد عىل رضورة إدراج هذا ا لعالفكرية وا ناك وJئق �لفعل يف . لتمن هورأت ا®موعة أيضا أن 
ند، وأشارت إىل أن إدراج  سفر عن شلك أكرث ترابطا ومشوال يف لبجدول األعامل ميكن إدراLا حتت ذæ ا ند  يذæ ا سب ل

ب= نة لþورات ا ملقجدول أعامل   .للج
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سق .574 ندما اكن  نوأكد وفد اجلزائر أن وفد الربازيل قام ، ياغة املقرتح وتقدميه �مس  مع ية،  بصا®موعة جدول أعامل ا لتمن
ية نة قرار ا نفذ ا باه إىل رضورة أن  مجلعا®موعة، ولفت الوفد � للج ت ها الوقت الاكيف يف تن تح  نة مل  ل العامة، ومع أن ا ي للج

ته عىل حنو مالمئ، نا يص وقت اكف  ب= و شة األمر، فإنه ميكن إدراجه يف جدول أعامل ا4ورة ا نا سابق  شـا مل ختص ق مل قل  ملق
يانه يف تقرير الريس ئوطلب الوفد إدراج   . ب

ية �مس ا®موعة �ء، وأ .575 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوالPت ا بات عديدة أن مل نا سـشار إىل أن بعض الوفود ذكرت يف  م
ندا دامئا ثالث أدرج  بالركن ا ثالث عىل  ل يحا؛ إذ نص الركن ا يس  ية، وهذا  ية الفكرية وا شأن ا ليف جدول أعامل  حص من لب لتمللك

ند حمدد يف جدول األعامل رش إىل  نه مل  ية،  ية الفكرية وا شة ا بنا من يق لك مللك تهورأت ا®موعة أن لك م. لتم n نة يف  قشـا للجا
ية، وعىل هذا ية الفكرية وا تعلق � مندوراهتا العامة  لتي ند حمدد يف جدول األعامل، مللك وأضافت  بفإهنا ال ترى حاجة إىل إدراج 

تكون جزءا من نود حمددة، وإدراLا يف ملخص الريس  لأن �قرتاح رمبا هيدف إىل تعريف  وأبدت . جدول األعامل القادم ئب
ند دامئ ا®موعة ا بب احلاجة إىل إدراج  نقاش، و قالت إنه إذا أمكن تقدمي جحج أفضل أو أقوى عن  بتعدادها ملواص= ا ل سسـ

بول أية جحة يف هذه املرح= تعدة  نظر فهيا، لكهنا غري  تعداد  لقيف جدول األعامل فإهنا عىل ا سـ لل  .مسـ

ية .576 يده ملقرتح مجموعة جدول أعامل ا تني عن تأ منوأعرب وفد األر ي لتن نة يف ضوءج ية ا سؤو للج، وقال إنه يعد جزءا من  ل  م
تجزأ من  ية جزء ال  ية، ألن ا ثقا تصادية و ا ية و� ية �ج� ية الفكرية و ا توازن بني حامية ا ياحلاجة إىل ضامن ا من ل ع من تل لت فل ق مللك

بو ند يف . يتجىل يف Ôمهتا ورؤيهتا عىل حد سواء يمعل الو تقاده بأن إدراج  بوأعرب الوفد عن ا ية ع شأن ا مللكجدول األعامل  ب
نه ية أمر ال غىن  عالفكرية وا  .لتمن

نوب  وحتدث وف .577 يا �مس ا®موعة اأجد  ية، وقال إنه أليقفر يده ملقرتح مجموعة جدول األعامل ا ية، وأعرب عن تأ منفر لتي يق
تظاره تعلق هبذا. نأمر طال ا  شاركهتا ف ناءة يف  نة  يوأشار الوفد إىل رضورة أن تكون ا م ب ند اëي ظل معلقا يف للج لب ا

يه جبدية نظر  بعض الوقت، فقد حان الوقت  فجدول األعامل  ت يذه، مفن املمكن ال�س  .لل نة عىل  تنفوإذا مل توافق ا للج
شأن قرارها ية العامة  بتوجهيات ا ها مرة تلو األخرى، ويه جحة ال ميكن أخذها يف ،مجلع يد سامع احلجة  س مفن غري ا نفملف ُ

بار ما مل  باب تفرض ذæعت� ناك أ سـتكن  يع ا4ول . ه ية العامة من جانب  مجوأشار إىل أنه متت املوافقة عىل قرار ا مجلع
ها ثالثة أراكن، وحىت اآلن ال  نة أن يكون  بغي  يع عىل أنه  ية فقط، واتفق ا نا بþان ا بو ويس ا لاألعضاء يف الو ن م للجل ي مجل ل ل ي

نني، ورمبا واحد ونصف، نظرا ألن أسا ليوجد سوى ا شةث نا يد ا يق ال تزال  ية ا قيب معل آ مل سـ قل بالغة . لتن ية ا لوأكد عىل األ مه
 Pمرة أخرى إىل ا4ورة القادمة، كام أكد عىل رضورة اختاذ قرار أ Aي تأ  Aبة أم ناءة يف املقرتح ، وعرب عن  جشاركة ا ل ي ب خللم ل

ية العا بغي أن يعود املوضوع إىل ا ب=، وإال فإنه  مجلعاكن يف ا4ورة ا ني  .مةملق

يه، وكرر موقفه .578 فوحتدث وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  سادسة  ل لاëي رصح به يف ا4ورتني ا
ية، وأعرب عن رأيه قائال إن ا4ور  ية الفكرية وا شأن ا ند جديد دامئ يف جدول األعامل  شأن إضافة  نة  سابعة  منوا ب ب ب للج لتل مللك

نة س للجاألسايس  شة ا نا ملثل يف  ق ممت ند جديد إىل جدول األعامل هبذا ي ية، وإن إضافة  ية الفكرية وا تعلقة � بائل ا من لتمل مللك
بني أيضا  نه  سب،  نة  ياملعىن لن يكون تكرارا المس ا سـلك حف ية وجودهاللج ية الفكرية وا سائل أخرى غري ا شة  نا من  م ق لتمل مللك

سائل فردية تدخل تعلق  نود حمددة يف جدول األعامل  مبورأى أن إضافة  ت ية، عىل ب ية الفكرية وا لتمن يف إطار املظ= العامة  للملك
تضاء أساس خمصص سب � قو يه أكرثسـيكون  ،ح باب، ال يرى �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  هذه األ ية،  ف فعا سـل ل

ند جديد دامئ نحو املقرتح من وفد الربازيل برضورة إلضافة   .ليف جدول األعامل عىل ا

تان إنه يف  .579 شات �ج�ع غري الرمسي اليت أسفرت عن اتفاق واسع كسـوقال وفد � نا سابقة و قضوء املداخالت ا مل
نطاق عىل رضورة تفادي حدوث موقف مماثل نذ  لا ية  ميف ا4ورة القادمة، وأشار الوفد إىل أنه ميكن عقد اج�عات غري ر مس

سأ� ب= حلل هذه ا ملاآلن وحىت ا4ورة ا  . ملق
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تقاد .580 يك عن ا عوأعرب وفد ا يذهملكسـ ثالث جيري  تنفه بأن الركن ا ناك نقاشا ل نة، وأن  ه�لفعل من جانب ا مسـمترا  للج
ية Ôمة للغاية، وميكن إدراLا يف  نقاط اليت أJرهتا مجموعة جدول اج�ع ا تقد أيضا أن ا نه  نة،  تكررا داخل ا منو ل يع لتللج لك م

ند  متدة يف جدول "بجدول األعامل حتت  يات ا تو يع ا يذ  ملعرصد  ص ل مج نهتنف يغ  ته وا نا يذ و يمي ا ية و عأعامل ا بل شـ تمن لق م نف لتتق ، "لت
تكرار تفادي ا  æلوذ ياق،ل نظر يف املقرتح يف هذا ا سـ و من مث ميكن ا لل â . 

هم أنه ال يوجد توافق يف اآلراء .581 فوقال الريس إنه  ية الفكرية  وقد. ئ يق عىل املؤمتر املعين � مللكمتت دعوة الوفود  للتعل
بل اخت  æية وذ قوا شأن الويقةلتمن ثاذ قرار   .ب

نوب  .582 شة املؤمتر يف أجوحتدث وفد  نا يص وقت  شأن  ية، ورأى أنه ميكن اختاذ قرار  يا �مس ا®موعة األفر قفر مل ختص ب يق يق
تق= عن املقرتح سأ�  باره  ناقش � ية، وقال إنه  تا تني ا تعقد يف فرتة ا ب= اليت  سـا4ورة ا م ت س ل ل مسـ ع َ ي ن ته مجموعة  لسـملق ماëي قد

يةجدول أعام ية الفكرية وا شأن ا ية  منل ا ب تمن لت  .مللكل

ب=  .583 تدرج يف جدول أعامل ا4ورة ا شأن الويقة، وأهنا  شات  نا ناك حاجة إىل مواص= ا ملقوخلص الريس إىل أن  سـئ ث ب ق مل ه
 .للجنة

ند  بل:  من جدول األعامل5لبا  ملقالعمل ا

ند  .584 شأن ا شات  نا تح الريس ا با ب ق مل لت ئ ب:  من جدول األعامل5ف نارص اليت ملقالعمل ا لعل، ودعا األمانة إىل تقدمي بعض ا
هذا الغرض نظر فهيا  لقد يمت ا  .ل

يد�لوتش(وقالت األمانة  .585 ية ) لسـا تا نارص ا نة وإىل رشوط اإلبالغ، فإهنا تود اقرتاح ا شات ا نا نادا إىل  لإنه ا ل لع للج ق مس ت
نة ب=  للجلþورة ا نة. 1: ملق نوي للمدير العام إىل ا تقرير ا للجا سـ يا.2. لل ثل يف تقدمي . nت العامةلبا يدا جديدا  متسن الريس  يتقل ئ

بت ياnت عامة، عىل أن يرتك لألمانة أمر ا لالوفود  ياnت يف جدول األعامل لب بغي إدراج تM ا بف إذا اكن  لي تكامل . 3. ن سـا
يذها شاريع اجلاري  يمي ا تعلقة  تقارير ا شاريع وا نفا تتق ملب مل ل به ا. مل nشاريع  نأوياما لسـيدئوكام ذكر املدير العام و ملأن عددا من ا

شاريع بصدد تابعة ا تحديد إجراءات  يمي  تقدم تقارير ا مل�ك�ل، و ل مسـ ناديق . 4. لتق شاريع املمو� من  صتقرير مرحيل عن ا مل
ت�ية نا تجابة لطلب.س يا�ن مجهورية كورP اëي أيده سـ و ذæ ا نا . 5. لوفد ا رشوع مقدم من بور كيمقرتح   واكن .فاصوم

نا  ب=فاصوكيسفري بور رشوع يف ا4ورة ا نظر يف ا بكر، وتقرر ا رشوع يف وقت  ملق قد قدم ا ملم نارص اجلديدة . 6. لمل لعيع ا جتم
تعلقة بربnمج العمل املعين شات حول الويقة . �ملرونة ملا نا ناء ا توPت الويقة أ نة وافقت عىل  تذكري أن ا ثومت ا ق مل ث ث حم للج ل

تعلقة بربnمج العمل ا ملقا نارص جديدة �ملرونة، بل املعينمل بغي لألمانة تقدمي قامئة  نة أنه  سه قررت ا بعويف الوقت  ي للج . ننف
متة إىل . CDIP/7/3ثالويقة  .7 يقات ا4ول األعضاء ا تقدمي  ملهمت متديد املوعد الهنايئ  تعل ث فرباير، عىل أن تعرض الويقة 15ل

ب= يقات املقدمة يف ا4ورة ا ملقوا يذهادراسات . 8. لتعل شاريع اجلاري  تنفشأن ا مل ها ب جئوتا نفت األمانة أن يكون 4هيا قامئة . ن
ب= تكون جاهزة يف موعد إعداد الوJئق لþورة ا تاجئ األخرى اليت  ملقحرصية �4راسات وا سـ وÔام اكن األمر فإن  .لن

نة تقدم إىل ا تاحة  تاجئ ا للجا4راسات وا سـ مل ية الفكرية. 9. لن شأن ا رشوع  مللكورقة  ب يام نولو ج ونقل ا تقدم األمانة .لتك سـ 
رشوع ية  تجدات املزيا يذ و يا معدال  للمجدوال ز ت نم سـ من نف شأن حق املؤلف  .CDIP/7/INF/2 ثالويقة. 10. لل بدراسة نطاق 

شأن الويقة، أو �ألحرى ستسـمتر، "واحلقوق ا®اورة واملM العام شات  نا ثا ب ق ب=مل ياهتا يف ا4ورة ا شأن تو ملق،  ص تقدم . ب سـو
ياتمانة األ تو ية تصف نطاق ا صويقة إضا ل تلف  .CDIP/8/6ثالويقة . 11. تأثرياهتاو) أ(2و) و(1و )ج(1فث سامهة  خموصف  مل

ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  منئات الو ص يع ي لتي تنف نظر يف الويقة.CDIP/8/INF/1ثالويقة . 12. ه يمت ا ث  ل  ،س
يه ا4ول  مع رد اإلدارة وفقا ملا يت ا4ول األعضاء إىل إحاطة األمانة،األعضاءعلاتفقت  نارص  ع وقد د عوالريس علام بأية  ئ

يا ها معال  بغي إدراLا يف القامئة اليت اقرتحت لالع�د بو بلأخرى  مسـتقي صف  .ُن
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نوب  .586 جوساءل وفد  يه،أت بل اëي اتفق  ية، ألنه يود معرفة العمل ا يا عن إماكية احلصول عىل القامئة  علفر خط ُن ملق و  يق
يمت إدراج بعض مهنا يف ملخص الريسر ئمبا   .س

يمت إدراج بعض مهنا يف ملخص  .587 متة، كام  ها �لربيد اإللكرتوين للوفود ا باعة الويقة وإرسا تعدت األمانة  سوا ملهل ث لط سـ
 .ئالريس

بل اليت اقرتحهتا األمانة .588 شات �ع�د قامئة العمل ا نا تمت الريس ا ملقوا ئ قخ  .مل

ند   ئخص الريسمل:  من جدول األعامل6لبا

تعلقة مبلخص الريس ودعا األمانة إىل قراءة الويقة .589 شات ا نا تح الريس ا ثا مل ق مل ئت ئ  .ف

سخ  .590 نة مل تدرج يف ا نوأوحضت األمانة أنه نظرا للحاجة إىل الرتمجة، فإن بعضا من آخر القرارات اليت اختذهتا ا لللج
تاحة للوفود رشوع مللخص الريس، واكن كام . ملا ئوقرأت األمانة آخر   :ييلم

ية الفكرية يف الفرتة من . 1 ية وا ية � نة ا نة  ثا مللكانعقدت ا4ورة ا منم ن للج لتل  98، حبضور 2011 نومفرب 18 إىل14ملع
با31دو� عضوا و  .ق مرا

سفري . 2 نغالديش، لوترأس ا4ورة سعادة ا ثل ا4امئ  نان، ا بد ا بمحمد  ملم حل يكو، سكرتري أول، لع يد غارياكياك يتوا شـسـ ل
ثة ا4امئ هد الفدرايل لبعا ية، ا شارة قانوية ر ندرا غرازيويل،  يدة أ بت ا با للريس، وا n ،بابوي ملعة لز ئ سـم ن ت سـ سـ تخ يئ لك ل ئن سم

بة للريس خالل ا4ورة n ،ية الفكرية سورسي  ئا ئللملك  .يل

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة . 3 نة  متدت ا ثوا مللج تعديلCDIP/8/1 Prov.2ع  .ل، مع بعض ا

ند ويف إطا. 4 نة يف الويقة 3لبر ا ث، نظرت ا نوان CDIP/8/2للج ية"بع  رشوعني "حلتقارير مر مب، وأحاطت علام 
ية عن  حلمتلني وتقارير مر ب يذها16مك رشوعا جاري  تنف  يذ . م ية عن  تقارير مر نة علام أيضا  تنفوأحاطت ا حل ب  19للج

ية الويقة سن  يذ، وأعربت عن تقديرها  ية فورية ا ثتو ب تح نص ّنف ل  .لت

5 .تعلق �لويقة وف ث  نوان CDIP/8/6ي يات "بع  نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو تلف  سامهة  صوصف  يع ي ي خم تنفمل ه
ية بل "لتمنجدول أعامل ا سقي ا®موعة يف الفرتة الفاص=  توى  شاورات عىل  نة عىل مواص= ا ق، وافقت ا ن سـ مل مللج م

شأن  شات  نا نة عىل مواص= ا ب=، كام وافقت ا بدورهتا ا ق مل للج  .ثالويقة يف دورهتا القادمةملق

ند . 6 نة يف الويقة 4لبويف إطار ا ث، نظرت ا شأن CDIP/8/3للج رشوع مقرتح  ب عن  تصاد "م ية الفكرية و� قا مللك
توىل األمانة إ�حة ويقة "غري الرمسي تلف الوفود، عىل أن  يقات  رشوع بعد تعديA مع مراعاة  متدت ا ث، وا ت خم تعل مل ع

ّرشوع معد� بعد ا4ورة  .م

تعلق �لويقة . 7  ثوف نة يف تقرير عن CDIP/8/4ي ية "للج، نظرت ا يق األهداف اإلمنا بو يف  سامهة الو ئيمي  ي حتقم تق
ية ب=" لفلأل نة مث تقدميه يف دورة  يقات ا تقرير مرة أخرى يف ضوء  ست مراجعة ا مقوا للج تعل ل  .لمت

نة يف الويقة . 8 ثونظرت ا نوان CDIP/8/5للج ية ملقبرnمج العمل ا"بع  شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبل  ب
يقات ا4ول األعضاء"الفكرية نفذ األمانة األشطة املقرتحة يف الويقة مع مراعاة  تعل، ووافقت عىل أن  ث ن تمس من . ّت ُوا ل

نة يف دو نظر فهيا ا تلف ا4ول األعضاء يك  نارص اجلديدة اليت اقرتحهتا  للجاألمانة أن تقدم ويقة جتمع فهيا ا ت خم لع ث رهتا ّ
ب=  .ملقا
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نة يف الويقة . 9 ثونظرت ا نوان CDIP/8/7للج يا"بع  نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا جويقة  تك لمللك مل تحدPت : ث لا
شرتكة وناء احللول  با يات (مل تو صا تعلق )"28 و26 و25 و19ل  ي، ووافقت عىل املواصفات ومعايري العضوية ف

ية واخلرباء امل شاورية اإل مي�الج�عات ا قلت تM ل منوذ� املؤقت  تلف ا4راسات، فضال عن الربnمج ا للكفني بإعداد  لخم
ية وحتديث  رشوع معد� مع إعادة توزيع املزيا توىل األمانة إ�حة ورقة  ية، عىل أن  شاورية اإل ن�ج�عات ا ت مي ّت م قلل

ب= نة ا ملقاجلدول الزمين ألغراض دورة ا  .للج

تعلق �لويقة . 10  ثوف بو " نظرت األمانة يف ،CDIP/8/INF/1ي ية اليت تقدÔا الو ساعدة ا ية  يمراجعة خار ن لتقللم ج
ية تعاون ألغراض ا منيف جمال ا ب="لتل شة الويقة يف دورهتا ا نا ملق، واتفقت عىل  ثم يل فريق . ق نة عىل  تشكووافقت ا للج

ية ساعدة ا ية  نمعل خمصص معين �ملراجعة اخلار لتقللم يب العمل ا) CDIP/8/INF/1( ج لبأسا يةل  :لتا

يكون �ب العضوية يف فريق العمل ا0صص"1" متة سـ  يني والوفود األخرى ا سقني اإل ملهتوحا  مي قلن للم عىل  مف
يل هذا الفريق أية سابقة؛ شلك  سري ذæ، و لن  توىل األمانة  تشكأن  يت ي  ت

ية مربطة هبذا الفريق؛"2" تعلق �ملزيا ناك أية عواقب  ت ولن تكون  ن ت  ه
ه"3" ثل يف تقدمييس ومن املمكن أن  رشوع ملمتم معل األمانة ا توجهيات ا ملرد اإلدارة، وفقا   CDIP 4/8 ل
بة í، يف معل الفريق) 10صفحة ) ج(الفقرة  2 املكون 3.2اجلزء ( هام املصا تصاصات وا حو� مل وسوف . خ

تكامل بكر؛ سـتضمن األمانة ا  مردها يف وقت 
بدأ الفريق معA بعد "4" نة اسي و نة  ثا ملا4ورة ا للج ية الفكريةمل ية وا مللكية � من لتن تقدمي تقرير عن ع ب مع �لزتام 
توصل إلهيا إىل لا يتاجئ اليت  نةن تاسعة  للجا4ورة ا ية الفكرية رضورة  .ل ية وا ية � نة ا مللكوإذا رأت ا من ن لتللج ملع

توافق اآلراء؛ بغي أن يمت هذا  بمتديد معل الفريق،   فين
بذل الفريق قصارى Lده"5" بغي أن  ي و ، مع الرتكزي عىل حتديد CDIP/8/INF/1 ثراجعة الويقةمل ني

تكررة أو مل تعد  يات ا تو ملا ص شة   دون إيالء أي أولويةمتعلقةل نا تار  ية، وميكن للفريق أيضا أن  قألية تو خي مص
تاسعة؛ ناء ا4ورة ا شات أ نا توفري الوقت  يات األخرى لþراسة يف حماو�  تو لا ث ق للم ل ص  ل

تقرير "6" ية الفكريةل وحيب أال يكون ا ية وا ية � نة ا تقرير ا مللكاملقدم تكرارا  من ن للج لتل ها CDIP ملع ل وال توجهيا 
شات داخل نا رسيع وترية ا ي=  قالختاذ إجراءات وإمنا جمرد و مل نة؛  لتسـ  للجا

يص يوم واحد عىل األقل"7" بغي  ختص و نة ني تاسعة  ناء ا4ورة ا للجأ ل شة تقرير الفريق، ورد اإلدارة اëي  ث قنا مل
 .CDIP/8/INF/1ثته األمانة والويقةمقد

تعلق �لويقة . 11  ثوف نة علام بدراسة جدوى عن CDIP/8/INF/2ي ية "للج، أحاطت ا ياnت و شاء قواعد  نإ ب طن
ها بركن الرباءات اإللكرتوين  يقات فرد علهيا "PATENTSCOPEبطللرباءات ور تلف الوفود  ّ، وتقدمت  تعل بخم ّ

سؤول عن الربnمج  .ملا

12 .تعلق �لويقة وف ث  نة علام بدراسة حول CDIP/8/INF/3ي ست "الرباءات واملM العام"للج، أحاطت ا لمت، وا
ية تحدة الر يحه بلك لغات األمم ا مسمن األمانة أن تعد ملخصا أوسع للويقة و مل ت تث ّ ّ. 

نة الويقة . 13 شت ا nثو للج نوان CDIP/8/INF/4ق ية "بع  ية � تفاعل بني اإلدارات ا مللكا ن الفكرية واإلدارات ملعل
سة نا ية بقانون ا فا مل نوان CDIP/8/INF/5ث، والويقة "ملخص لردود ا4ول األعضاء: ملعن نفاد "بع  ستالص= بني ا

سة نا ية الفكرية وقانون ا فحقوق ا مل نوان CDIP/8/6ث، والويقة "مللك يات "بع  يل األد بتقرير عن  حتل
تصادية شأن اآلJر املرتبة عىل حقو/ق� تالقانوية  ب بورن ية الفكرية كحاجز  للعق ا ّ، وتقدمت �قرتاحات من أجل "مللك

يا عن تM ا4راسات، عدا . حتسيهنا يح األمانة لþول األعضاء ملخصا  معلوسوف  يات "تت يل األد تقرير عن  با حتل ل
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تصادية ية"نالقانوية/ق� تحدة الر تاح تM امللخصات بلك لغات األمم ا مس، و مل تقدم وفور توزيع تM امللخصا. تس ّت،  ست
هرين ية إىل األمانة يف غضون  تا يقات واقرتاحات  شا4ول األعضاء  ب ك يقات . بتعل يع ا سعى األمانة إىل األخذ  تعلو جبم لت س

ب= نة يف دورهتا ا نظر فهيا ا ملقو�قرتاحات يف الوJئق يك  للج  .ت

تعلق �لويقة . 14  ثوف نة يف CDIP/8/INF/7ي ية "للج، نظرت ا رشوعات حتليلدراسة فرزية  شأن ا ملرشوع  بمل
ية الفكرية توحة وال�ذج القامئة عىل ا تعاوية ا مللكا ملف ن ية ". ل تا يقاهتا ا متة  نة أن ترسل ا4ول األعضاء ا بوقررت ا تعل لكللج مله ّ

ناير 31إىل األمانة حبلول  رشوع2012ي  يذ ا سري قدما يف  ية لþراسة وا يغة الهنا مل، مبا ميكن األمانة من إعداد ا نفت ل ئ لص ّ. 

تعلق �لويقة . 15  ثوف نا CDIP/8/8ي رشوع جديد من وفد بور نة يف اقرتاح  ي، نظرت ا كللج  يريم إىل تعزيز فاصوم
ية نة من جدول أعامل ا يات  يذ تو ية  يا،  برصي وتطويره يف أفر سمعي ا منالقطاع ا ي ص بغ ل لتل ّ مع نف نة عىل . تيق للجواتفقت ا

ب= رشوع يف دورهتا ا ناقش ا ملقأن  مل  .ت

16 .تعلق �لويقة وف ث  نة يف CDIP/7/5ي شأن الرباءات واملM العام"للج، نظرت ا رشوع املعدل  با â متدت "مل ع، وا
تعديالت اليت اتفقت علهيا األعضاء رشوع مع ا لا  .مل

تعلق . 17  نوان CDIP/7/INF/2ث�لويقة يوف شأن حق املؤلف واحلقوق ا®اورة واملM "بع  بدراسة نطاق 
يات لل، اتفقت ا"العام تو يذ ا صنة عىل أن تعد األمانة ويقة معلومات توحض فهيا نطاق  ل ث تنفج ) أ(2و) و(1و) ج(1ّّ

ب= شـهتا يف ا4ورة ا نا مت=،  ياهتا ا ملقوتدا ق مل نقاش . حملع توحة ملزيد من ا ية  يات ا تو نة عىل أن تظل ا لواتفقت ا ص ل مفللج ملتبق
ب=  .ملقيف دورهتا ا

تعلق �لويقة . 18  ثوف ية " عن .CDIP/6/12 Revي شأن ا ند جديد إىل جدول األعامل  مناقرتاح إلضافة  ب لتب
ية الفكرية ب=، ومواص= "مللكوا شـهتا يف ا4ورة ا نا نة  سأ� عىل جدول أعامل ا نة أن تظل ا ملق، قررت ا ق مل للج مل للج

ناء فرتة ما بني ا4ورات ية أ شاورات غري الر ثا مس بات للمؤمتر ا4ويل حو. مل تعلق �لرت  تيوف ية، ي ية الفكرية وا لتمنل ا مللك
شـهتا نا ب=  ناء ا4ورة ا يص وقت أ نة رضورة  ققررت ا مل ث ختص  .ملقللج

ند . 19 نة يف عدد من �قرتاحات، واتفقت إجامال عىل القضاP املقرتح إدراLا يف 5لبويف إطار ا للج، نظرت ا
ب= ملقرشوع جدول أعامل ا4ورة ا  .م

نة إىل أن األمانة . 20 سوأشارت ا ثات ا4امئة لþول األعضاءللج يغه  نة و ثا رشوع تقرير ا4ورة ا بعتوىل إعداد  بل للل ت م . مت
ية،  نظامت غري احلكو ية ا4وية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لþول األعضاء وا رشوع ا تاح  مو م ملي ل مل ل مس ُ

بو تقرير. عىل اإلنرتنت يعىل موقع الو رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا لو تعل مي ل نة، ن تابة إىل األمانة يف أقرب فرصة  ممك  ك
يع بل بvية أسا بل انعقاد �ج�ع ا بويفضل أن ترسل  ن ملق ق â . نة تقرير بعد ذæ عىل نظر ا رشوع ا يطرح  للجو ل مسـ ُ

تاسعة لمتده يف دورهتا ا  .لتع

ية العامة. 21 نة إىل ا يكون هذا امللخص تقرير ا مجلعو للج  .َسـ

يطت علام  .591 ية مل CDIP/6/12ثمن وفد اجلزائر بأن الويقة حوذكرت األمانة أهنا أ ية الفكرية وا شأن ا من واملؤمتر  لتب مللك
ية  شأن ا ثالث  رش إىل مراجعة ا4راسات ا بل، كام أن القامئة مل  سائل اليت تلهتا األمانة للعمل ا مللكتدرج يف قامئة ا بملق ل تمل ُ

سة اليت قامت هبا األمانة لغرض املراجعة نا ياسة ا فالفكرية و مل نةسـ ب=  تقدمي إىل ا4ورة ا للج وا  .ملقل
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يوية، وقال إنه مت �تفاق عىل عرض .592 يا�ن وا®موعة اآل هورية كورP إىل اقرتاحه اëي أيده وفد ا سـوأشار وفد  ل  مج
نة، ومع ذæ مل يرد أ تاسعة  ية يف ا4ورة ا ية املمو� من موارد خارجة عن املزيا تعلقة جبدول أعامل ا للجاألشطة ا ل ن من مل  ي ذكرلتن

رشوع احلايل يه يف ملخصه. ملعن هذا األمر يف ا ته وما مت �تفاق  نا متس الوفد من الريس األخذ بلك ما متت  علوا قشـ م ئ  . ل

تدرج يف ملخص الريس .593 هورية كورP، وأضاف أهنا  يد أوياما علام �ملالحظات اليت أبداها وفد  ئوأحاط ا سـمج ن  .لسـ

شأن 11وأشار وفد مرص إىل الفقرة  .594 ية للرباءات الربطب  ية الو يا نقواعد ا ن طب  بركن الرباءات اإللكرتوين ل
PATENTSCOPE شاء باعا بأن مدير الربnمج قد طلب يف وقت سابق موافقة األعضاء عىل إ ن، وقال إن 4يه ا نط

 .الرابط املذكور ومل يكن مثة اعرتاض

نوب  .595 يا إىل الفقرة أجوأشار وفد  سقني اليت أشارت إ  CDIP/8/6ث يف الويقة5يقفر مترة بني ا شاورات ا نىل ا ململ ملسـ
تعلقة �لويقة شات ا نا ياق ا يني، وقال مع أن ذæ ورد يف  ثاإل مل ق مل سـ شاوراتCDIP/8/6 قلمي ية  مل، لكن ا شأن آ لاكنت  ب

بغي إدراج اللكامت  يح،  تو يق ال الويقة؛ ëا، ولغرض ا ينا ض ل ث يق" لتنسـ ية ا سـشأن آ ل يف الفقرة " مشاورات"بعد لكمة " لتنب
يقات عىل الويقة كام أشار إىل مقرتح وفد اجلزائر اëي يدعو ا4ول األعضاء. سةماخلا ثإىل إبداء ا  .لتعل

شأن تعديل الفقرة  .596 بوقدم وفد بوندا مقرتحا  ثالثإنه يود تعديل ، وقال 17ل سطر ا بارة اليت وردت يف ا لا ل عىل أن " لع
نطاق واآلJر لتعد األمانة ويقة معلومات توحض ا مت= ث يات لتن حملا تو صيذ ا ل شاهتا يف ا4ورة القادمة) أ(2و) و(1و) ج (1ف قنا ، "مل

نطاق "لتكون كام ييل  ل عىل أن تعد األمانة ويقة معلومات توحض ا ياتث تدا عوا يات ل تو يذ ا مت=  ص ا ل لتنف ) أ(2و) و(1و) ج (1حمل
شاهتا يف ا4ورة القادمة قنا تعاضة عن، أي "مل يات"بلكمة " اآلJر "سـ� تدا عا  ."ل

بارة18ر وفد اجلزائر إىل الفقرة وأشا .597 ية،  بدأ، �للغة الفر بغي تعديل امجل= اليت  بع، وقال إنه  سـ ت ني نة أنه " ن للجقررت ا
ناء ا4ورة القادمة تكون كام ييل "ثمن الرضوري أن خيصص وقت æë أ نة أنه من الرضوري أن خيصص : " ل  للجقررت ا

ناء ا4ورة القادمة 4راسة هذه بات لعقد املؤمترثالوقت الاكيف أ سأ�، مبا يف ذæ الرت تي ا ية الفكرية مل شأن ا مللك ا4ويل  ب
ية نوب وأيد الوفد املالحظات اليت أبداه". لتمنوا يقاهتا عىل أجا وفد  شأن تقدمي ا4ول األعضاء  يا عىل مقرتحه  تعلفر ب يق
ن CDIP/8/6ثالويقة يقات  مل، كام أعرب عن احلاجة إىل ويقة أخرى تضم هذه ا تعل ب=لث شـهتا يف ا4ورة ا ملقا  . ق

نوب  .598 يا مقرتحه بإدراج اللكامت أجوكرر وفد  يق"يقفر ية ا سـشأن آ ل سة " مشاورات"بعد لكمة " لتنب ميف الفقرة اخلا
ية املذكورة ويس الويقة  تعلق �آل شاورات  ثتوحض أن ا ل ت مل  .CDIP/8/6لل

ية يف الفقرة  .599 تا بارة ا لواقرتح وفد اجلزائر إدراج ا ل شأن ميكن لþ "18لع بول األعضاء أن تقدم مالحظاهتا إىل األمانة 
ب= ها كويقة لþورة ا ملقالويقة، عىل أن تقوم األمانة جبمع هذه املالحظات و ثمي  .تعمث

ند جدول األعامل  .600 تان إىل  بوأشار وفد � ية، وقال إن األمانة أعدت هذه  CDIP/8/2كسـ تقارير املر حلشأن ا ل ب
ناء عىل الطلب اëي تقدم بالويقة؛  ية والعديد من الوفود، وأن الويقة ساعدت الوفود عىل ث ثت به مجموعة جدول أعامل ا لتمن

شاريع  تقدم احملرز يف ا توى ا ملهم رسعة و ل مسـ تعلقةف بار، اقرتح الوفد إدراج مج= جديدة بعد امجل= . ملا عتومع أخذ ذæ يف �
بح كام ييل 4األوىل يف الفقرة  تعلقةا مع اإلحاطة علام �لورقة"لتص،  نة عىل احلاجة  مل®دو� ا شدد ا ية ،  تقارير املر للج� ت حل ل

ثىل من املوارد ا0صصة تفادة الاكم= وا ناسب، مع � يذها يف الوقت ا شاريع اجلاري  يع ا تكامل  ملإىل ا سـ مل مل مج ، أما ف "تنفسـ
نوب ، أ5يتعلق �لفقرة  شاأجشار الوفد إىل ما ذكره وفد  نا شأن مواص= ا يا  قفر مل ب تعلقة �لويقة يق ثت ا . CDIP/8/6مل

ية يف الفقرة  تا لولإلشارة إىل ذæ، اقرتح الوفد إدراج امجل= ا تعلق �لويقة  "5ل  ثف نوان CDIP/8/6ي سامهة "بع  ملوصف 
ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  بو يف  ئات الو منتلف  ص يع ي ي لتخم تنف شأن "ه شات  نا نة عىل مواص= ا ب، وافقت ا ق مل للج

ب=ثالوي يقات "ملققة يف ا4ورة ا تقدمي ا4ول األعضاء  تعلق  نص اëي اقرتحه وفد اجلزائر ا تعل، وأضاف أنه ميكن إدراج ا ب مل للل



CDIP/8/9 Prov. 
130 
 

تعاون عىل  ية ا شأن آ شاورات  نة وافقت عىل مواص= ا نص بعد ذæ عىل أن ا لبعد هذه امجل=، كام ميكن للفقرة أن  ل ب مل للج ت
سقي ا®موعة نتوى  مسـ  .م

شأن الفقرة وأشار وفد سو .601 تان  برسا إىل املقرتح اëي قدمه وفد � كسـ ناقض اإلشارة إىل 4ي لت، وقال إنه رمبا يكون من ا
تفاء بلكمة  بغي � ثل للموارد، ورمبا  تخدام الاكمل واأل ك� ي نسـ ثل"م يع املوارد  ؛"ماأل تخدام  مجنظرا لعدم وجود أي الزتام � سـ

تاحة ت. ملا يق أفضل ا سـويف ضوء احلاجة إىل  تفادة حتق يذها أن حتقق � شاريع اجلاري  بغي  نة من املوارد،  سـفادة  للم نفي ن تممك
ثىل من املوارد ا0صصة  .ملا

تان. 5لوأشار وفد بوندا إىل الفقرة  .602 تعديالت اليت أجراها وفدا اجلزائر و� بع ا يال إزاء  سـوقال إنه شعر �حلرية  ل ت كقل . ت
تعديل  متس من األمانة أن تقرأ الفقرة بعد ا لوا تغريات اليت أدخلت علهيا، وأضاف أن وفد اجلزائر قد أشار، يف ل ُهم ا ل لف

ناء ا4ورة نة عىل ذæ أ تذكر موافقة ا يع املالحظات، وأنه ال  ثمقرتحه، إىل  للج ي  .جتم

ية .603 يس حمال للجدل، وأنه ال توجد  نوأكد الريس أن ملخصه  ل يه،  ئ توصل إ تفامه اëي مت ا تفاف حول القرارات وا للال ل ل ل
توب املقدم من وفد اجلزائرودعا  نص ا ملكاألمانة إىل قراءة ا  .ل

يريات اليت اقرت©ا  .604 تقرأ األمانة ا ي�  يقوم بقراءهتا،  ية و تغوقالت األمانة إن وفد اجلزائر قدم مذكرة �للغة الفر سـ سـ لسـ بن
تان ت. كسـوفد � تصف الفقرة، وأهنا  سـوأوحضت األمانة أن وفد اجلزائر قد أدرج مج= واحدة يف  بايق، وأضافت أن من لقرأ ا

بدأ الفقرة تعلق �لويقة " :كام ييل ت�قرتاح يقيض بأن   ثوف نوان CDIP/8/6ي بو يف "بع  ئات الو تلف  سامهة  يوصف  ي خم همل
ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو منيذ ما  ص لتيع شأن الويقة يف دورهتا القادمة" تنف شات  نا نة عىل مواص= ا ثوافقت ا ب ق مل ، "للج

 .قهبا امجل= اليت اقرت©ا وفد اجلزائرعىل أن يع

يقاهتا عىل الويقة : "واقرتح وفد اجلزائر إدراج ما ييل .605 ثتقدم ا4ول األعضاء  تعل تقوم األمانة جبمع CDIP/8/6سـ سـ، و
ية يف  ها كويقة غري ر يقات وتقد مسهذه ا ث ميتعل نةل ب=  للجا4ورة ا  .ملق

ت وأوحضت األمانة أن .606 نص املقرتح من وفد اجلزائر عقبسـتأيت  انكسـامجل= اليت اقرت©ا وفد � نة "ل ا للجووافقت ا
نة ب=  بل ا4ورة ا ناء الفرتة الفاص=  متة أ سقي ا®موعة والوفود ا توى  شاورات عىل  للجأيضا عىل مواص= ا ث ن سـ ملقمل ق مله م كام  ،م

ب= شأن الويقة يف دورهتا ا شات  نا ملقوافقت عىل مواص= ا ث ب ق يعة". مل تكررة للجم= املقرتحةلطبوالحظت األمانة ا  .مل ا

يا إىل الفقرة  .607 شأن هذه الفقرة. 4نوأشار وفد أملا تان وسورسا  ياnت اليت أدىل هبا وفدا � يده  بوأعرب عن تأ سـ ب يي ك . لل
شات، وأن احلذف اëي اقرتحه وفد  نا ية ا تان اكنت رضورية لإلشارة إىل أ قوقال إن امجل= اليت اقرت©ا وفد � مل سـبقسـ ك

شلكة جنم عن اإلفراط زما؛ نظرا إلبالغيسورسا اكن ال نة بأن هذا اجلزء من ا ملا ية للج يص �ع�دات املا بديئ يف  لا ختص . مل
تخدام املوارد ا0صصة يص لن يؤدي إىل كفاءة ا ية بإفراط يف ا يع �ع�دات املا تخدام املفرط  سـوأكد أن � تخص ل مجل  .لسـ

ية واقرتح إدرا. 15وأشار وفد أنغوال إىل الفقرة  .608 تا بارة ا لج ا ل نة"يف هناية مج= " نظرا الع�ده" لع  عىل للجووافقت ا
ب= رشوع يف دورهتا ا شة ا ملقنا ملم نا ف وقال إن ذæ اكن رضورP ألن".ق ناقش مقرتح بور نة  ي ا س كللج وف . و هبدف اع�دهاصت

بدال اللكامت ل، عارض الوفد اقرتاح وفد بوندا �مس �حتاد األورويب وا174يتعلق �لفقرة  يه � تول األعضاء  اآلJر "سف
يذ لتنفاملرتبة عىل ا بغي اإلبقاء عىل هذه اللكامت؛"ت يه يف  ين، وقال إنه  نص قد متت املوافقة  علألن وفد بوندا أحاط علام بأن ا ل ل

شات نا قا تعلق �لفقرة . مل  يقات عىل " ، أشار الوفد إىل امجل= األخرية،20يوف بغي إرسال ا مو تعل لي تابة إىل ن تقرير  كرشوع ا ل
يع بل بvية أسا بل انعقاد �ج�ع ا ها  نة، ويفضل إرسا باألمانة يف أقرب فرصة  ن ملق ق ل شري إىل ". âممك سابقة  تونظرا ألن الفقرة ا ل

تخدام لكمة  شلك اإللكرتوين؛ ميكن ا سـا يف أقرب فرصة "يف هذه امجل=، �إلضافة إىل أنه ميكن حذف مج= " كتابة" ل
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بل "ممكنة بل انعقاد �ج�ع ا يقات  يقة عىل أنه يفضل إرسال ا بارات د ملق؛ ألهنا غري رضورية؛ ألن األمانة نصت  ق تعلق لبع
يع ببvية أسا  .ن

نوب  .609 يا إىل الفقرة أجوأشار وفد  تان4يقفر ته عىل اإلدراج اëي اقرتحه وفد � كسـ، وأعرب عن موا تعلق . فق  يوف
تع�17لفقرة  يه، ورأىلديل اëي اقرتحه وفد بوندا،ل، أشار الوفد إىل ا نص  ف �مس �حتاد األورويب وا4ول األعضاء  لأن ا

يمت، ومن  يذ  يذ ال يعين أن ا ساحلايل يوحض ما ميكن لألمانة أن تفعA بويقة املعلومات؛ إذ أن حتديد اآلJر املرتبة عىل ا نف تنف لت ل ت ث
يذ  "تنفيذ" لكمة ، لكن جيب اإلبقاء عىل"تأثريات"لكمة  مث ميكن إضافة تنفألنه من الرضوري حتديد اآلJر املرتبة عىل  ت

بارة عىل  ندئذ، قراءة ا تايل ميكن ،  بوال 4ى �حتاد األورويب، و�  æيف أن يكون ذ Aيات، وأعرب عن أم تو لعا ع ل ص مقل
تايل نحو ا لا يات: "ل تو يذ ا صتأثريات  ل  ".تنف

ية مالحظا .610 تحدة األمر تذكر وفد الوالPت ا يكوا مل تفاوض سـ نة اكنت حتاول ا لت الريس عن ملخصه، والحظ أن ا للج ئ
تعديل اëي اقرتحه وفد أنغوال نارصه، وأشار إىل ا شأن العديد من  لمن جديد  ع أن القول بأن  ، وأوحض15بشأن الفقرة  ب

رشوع شة ا نا نة عىل  ملموافقة ا ق ب=  مللج يج" هبدف اع�ده"ملقيف دورهتا ا بق عىل ا ثابة حمك  نتهو  سـ لمب نص م لة، وقال إن ا
شـهتا نا نارص متت  يع ا يد، وأن  قاألصيل  لع ممج بغي إدراج اللكامت ج بار؛ وهذا ال  ية يف � تاجئ الهنا نمع أخذ ا يل ت ئ عن  ل

 ".اع�ده هبدف"

شات، وأكد للوفود أن األمانة قد أحاطت علام بلك املالحظات .611 نا تمت الريس ا قوا مل ئ رشوع املعدل . خ يمت إرسال ا ملو س
يع الوإىل  .لكرتوينإلفود عن طريق الربيد امج 

ند  تام ا4ورة:  من جدول األعامل7لبا  ختا

مثرة .612 سة وا ملنأ الريس ا4ول األعضاء عىل ا4ورة ا سل له هم وتعاون. ئ . فوأعرب عن شكره للوفود ملا أبدته من مرونة و
بري يف  شلك  همت  كوقال إن ا4ورة قد أ ب يات جدول أعامل اس شطةصإحراز تقدم ملموس يف دمج تو يع أ نية يف  مج بلتمن  وي الو

يات امخلس وال �ختاذ تدابري ملموسة تو صيذ ا لـ تفامهألتنف تآلف وا سود روح ا لربعني، وأعرب عن أمA يف أن  ل يف ا4ورات  ت
نة ب=  للجا  .ملق

يع الوفود �مس املدير العام .613 يد أوياما شكره إىل  مجوقدم ا ن يع الوفود .لسـ ناهنا  جلع وأعربت األمانة عن ا مجل لهم هذه مت
ية؛ تا نة إ جا4ورة واحدة من أكرث دورات ا ن سائل املطروحة، والفائدة اليت  للج تعامل مع ا ية ا هرت الوفود مدى أ ملإذ أ ل مه ظ

ية نا بþان ا متعود يف هناية األمر عىل ا ل ل تعلق، كام قال . سـ ها من توجهيات واحضة  ته  توأعربت أيضا عن شكرها للوفود ملا قد ل م
ياتبدمج"ئالريس،  نظمةص تو ية يف أعامل ا مل جدول أعامل ا شرية إىل أن هذا األمر يأيت عىل رأس أولوPت املدير لتمن م، 

نظمة تني . ملالعام وا ها يف ا نة وتو نان عىل أسلوبه الرائع يف رئاسة ا بد ا سفري  نوشكرت األمانة أيضا سعادة ا لسـجهي للج حل ع ل
تني همةنه قائد فذ، وأرشف عىل إقرار اأ، فقد برهن عىل ضياملا شاريع ا مللعديد من ا ها وقع إجيايب للغاية  مل يظل  لاليت اكن و سـ

نة ية، وقالت إن ا نا بþان ا للجعىل ا ل يق  .جنازاتإلالعديد من ا حققت بفضل توجهياته، مل ناهنا ا لعموأعربت األمانة عن ا مت
نظمة العمل ا ثل  نظامت أخرى،  ية يف  ته بفا شار همة، وأضافت أنه رمغ  هاماته ا مإل م م مل علس ك ، فقد اكن جيد )WTO(ل4وية م

ها يف العمل نة وتو يادة ا جهيالوقت دامئا  نة . للجلق يادة ا بالغة، فإنه جنح دامئا يف  تحدPت ا سمت � نة ا للجورمغ أن Ôام ا ل ل ت قللج
ية وÔارات تع به من  خشصمبا  ن. يمت ته يف أعامل ا شار مترار  تطلع إىل ا به الريس، فإن األمانة  ملومع أنه يرتك  ك م ت سـنص ئ  . ظمةم

نة، ودمع األمانة وفريق  .614 هم أعضاء ا نجح دون تعاون و للجوشكر الريس األمانة عىل مالحظاهتا، وقال إنه ما اكن  تفي لئ
نة نجح ا نده يك  يع أفضل ما  للجالعمل معه، فقد قدم ا ت ع  . مجل
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يةأعاملوفد اجلزائر، �مس مجموعة جدول وحتدث  .615 تاز وشكره عىللتمن ا نأ الريس عىل معA ا ملم، و ته ئه حمك Lوده و
تاجئ يق  نة من  نت ا ناليت  حتقللج ها مك  .سيف العديد من ا4ورات اليت ترأ

نوب  .616 يا �مس ا®موعة اأجوحتدث وفد  نة أليقفر سابعة  ناف ا4ورة ا ية، وشكر الريس عىل Lوده، السـ ا للجفر ل ئت ئ سـيق
ساحه ا®ا®اجلزائر �مس  نجاح، كام شكر الريس عىل إ تاÔا  فموعة وا ب ئت ية، وشكر nئيب الريس خ ئال لألمانة للعمل بفعا ل

ناءة شاركهتم ا نة  تاز، وشكر أعضاء ا بهام ا مل للج لملم  .لعمل

نأ الريس وشكره عىل Lوده .617 ية والاكرييب، و ئوحتدث وفد ب� �مس مجموعة بþان أمرياك الال هن وشكرت ا®موعة  .تي
نة، وأيد الوفود األ هرته من مرونة يف ا للجالوفود ملا أ شأنظ  .لخرى ف أبدته من مالحظات يف هذا ا

يع Lوده، .618 مجوشكر وفد املغرب �مس ا®موعة العرية، وشكر الريس عىل  توصل  ئب تاجئ اليت مت ا لوأعرب عن ارياحه  ن للت
ها تلفة اليت ترأ سإلهيا يف ا4ورات ا ند احلاجة، وقاد . 0 عوعطفا عىل ما ذكرته األمانة، قال إن الريس اكن حارضا  شاتئ نا قا  مل

يةبنشاط ود تعلق بإعداد الوJئق. سـبلوما  هودها غري العادية ف يوأعربت ا®موعة أيضا عن شكرها أيضا لألمانة  وشكرت . جل
ية تاجئ إجيا يق  تاز  ها ا ية  يع الوفود وا®موعات اإل بأيضا  ن ملم مي تحقمج للعمل  .قل

ية �مس ا®موعة �ء، و .619 تحدة األمر يكوحتدث وفد الوالPت ا يد أوياما nئب املدير العام، واألمانة مل نشكر � من ا لسـ
هام تقدÔام مللء  معلعىل  لا4ؤوب، كام شكر الريس عىل الطريقة الفعا� اليت أدار هبا �ج�عات ، وشكر nئيب الريس  ئ ئ

ياب الريس، وشكر مجموعة املرتمجني الفوريني والوفود عىل Lودمه ئالفراغ يف   .غ

تا .620 يوية، وشكر الريس عىل Lودهكسـوحتدث وفد � ئن �مس ا®موعة اآل نة . سـ للجوأكد أنه رشف عظمي أن يرتأس ا
يع األعضاء يادته اليت أهلمت  مجأحد أعضاء ا®موعة، وأن ا®موعة خفورة  بري اëي مت إحرازه يف  .بق تقدم ا لكوأشار إىل ا ل

يد أوياما nئب املدير الع. خمتلف ا4ورات نوشكرت ا®موعة ا مترة، كام شكر األمانة  ام، عىل حضوره ا4امئلسـ ملسـوتوجهياته ا
ية واملرتمجني الفوريني وغريمه يق جدول أعامل ا بة  ته، وأخريا شكر  منعىل ا4مع اëي قد سـ لتشع تن نة  م للجممن شارك يف دمع ا

ها  .معليف 

نوب وأش .621 جار الريس إىل ما ذكره وفد  ناف ا4ورة، معر� عن أسفهأئ شأن ا يا  ئفر تيق نه من �تصالسـب جبميع  متك لعدم 
سعى شأن إجراءات أخرى سيالوفود، وأكد إنه  هود أكرب للوصول إلهيا  ببذل  يع ،جمل نان  تقدير و� مجل وأعرب عن �لغ ا ت مل

تام ا4ورة نا ا يع الوفود  ناف ا4ورة شلك nحج، وكرر شكره  سفراء واألعضاء ملا بذلوه من Lد ال تا معل مجل ب ت خل ئ  .سـ

 ]فقييل ذæ املر[
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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 
 
Abdul Samad MINTY, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Selai Percival Ramapulana KHUELE, Deputy Director, Economic Relations and Trade, 
Department of International Relations and Cooperation (DIRCO), Pretoria 
 
Nosisi POTELWA (Ms.), Counsellor (Economic Development), Permanent Mission, Geneva 
 
Tshihumbudzo RAVHANDALALA (Ms.), First Secretary (Economic Development), Permanent 
Mission, Geneva 
 
Mandiwole MATROOS, Second Secretary (Economic Development), Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Ali CHABANE, directeur, Normes contractuelles tarifaires, Contrôle du réseau, Office national 
des droits d’auteur et des droits voisins (ONDA), Alger 
 
Tarik SELLOUM, chef de service, Direction des marques, Institut national algérien de la 
propriété industrielle (INAPI), Ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la 
promotion de l’investissement, Alger 
 
Boumediene MAHI, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Li-Feng SCHROCK, Senior Ministerial Counsellor, Federal Ministry of Justice, Berlin 
 
Heinjoerg HERRMAN, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ANGOLA 
 
Maria Prudência Simoĕs SILVA (Mrs.), Deputy Director, Angolan Institute of Industrial Property 
(IAPI), Ministry of Industry, Luanda 
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ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Sager N. AL-FUTAIMANI, Patent Specialist, General Directorate of Industrial Property, King 
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Hesham Saad AL-ARIFI, Patent Specialist, General Directorate of Industrial Property, King 
Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Abdulmohsen ALOTAIBI, Officer, Implementation of Judicial Decisions, Copyright, Ministry of 
Information, Riyadh 
 
Samir Mustafa ADHAM, Attaché (Commercial Affairs), Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Rodrigo BARDONESCHI, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
Verónica LÓPEZ GILLI (Sra.), Secretario de Embajada, Dirección de Negociaciones 
Económicas Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 
Buenos Aires 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Steven BAILIE, Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, Woden 
ACT 
 
David KILHAM, First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Vera FUCHS (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BANGLADESH 
 
Md. Abdul HANNAN, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Md. Nazrul ISLAM, Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS  
 
Corlita 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 
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BULGARIE/BULGARIA  
 
Volodya BOJKOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Roumen KAMENOV, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
 
 
BURUNDI 
 
Jean De Dieu NDARISHIKIJE, conseiller et chef de Service du développement durable, 
Département des organisations internationales, Ministère des relations extérieures et de la 
coopération internationale, Bujumbura 
 
Espérance UWIMANA (Mme), deuxième conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
Sokheng SIM, Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of 
Commerce, Phnom Penh 
 
 
CANADA 
 
Nicholas GORDON, Trade Policy Officer, Intellectual Property, Information and Technology, 
Trade Policy Division, Department of Foreign Affairs and International Trade, Ottawa 
 
Saida AOUIDIDI (Ms.), Policy Analyst, International and Research Office, Canadian Intellectual 
Property Office (CIPO), Department of Industry, Ottawa 
 
Sophie GALARNEAU (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
María José FUENZALIDA (Sra.), Abogada Asesora, Gabinete del Ministro, Consejo Nacional de 
la Cultura y las Artes, Santiago de Chile 
 
Martín CORREA F., Asesor Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago de Chile 
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CHINE/CHINA 
 
LIU Yan (Mrs.), Director General, International Cooperation Department, State Administration 
for Industry and Commerce (SAIC), Beijing 
 
DUAN Yuping (Ms.), Division Director, Copyright Administration Department, National Copyright 
Administration of China (NCAC), Beijing 
 
SHENG Li (Ms.), Deputy Division Director, International Cooperation Department, State 
Intellectual Property Office (SIPO), 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, Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE  
 
Daouda DOSSO, président, Conseil de gestion, Office ivoirien de la propriété intellectuelle 
(OIPI), Abidjan 
 
 
CUBA 
 
María de los Ángeles SÁNCHEZ TORRES (Sra.), Directora General, Oficina Cubana de la 
Propiedad Industrial (OCPI), La Habana 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Niels HOLM SVENDSEN, Principal Legal Counsellor, Policy and Legal Affairs, Danish Patent 
and Trademark Office, Ministry of Economics and Business Affairs, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hisham BADR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Omaima Abd Elrahman AHMED ELFOULY (Mrs.), General Manager, Egyptian Patent Office, 
Academy of Scientific Research and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Cairo 
 
Mokhtar WARIDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva  
 
Mohamed BORHAN, Second Secretary, United Nations Sector, Ministry of Foreign Affairs, 
Cairo 
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EL SALVADOR 
 
Martha Evelyn MENJIVAR CORTÉZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN  
 
Miguel Ángel CALLE IZQUIERDO, Registrador Central de la Propiedad Intelectual, Dirección 
General de Políticas e Industrias Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid 
 
D. Eduardo SABROSO LORENTE, Técnico Superior, Departamento de Coordinación Jurídica y 
Relaciones Institucionales, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, Madrid 
 
 
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 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of External Affairs, United States Patent and 
Trademark Office (USPTO), Department of Commerce, Alexandria 
 
Matthew GALAN, Foreign Affairs Officer, Office of International Intellectual Property 
Enforcement, Department of State, Washington, D.C. 
 
Karin FERRITER (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
J. Todd REVES, Intellectual Property Attaché, Economic and Science Affairs, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Girma Kassaye AYEHU, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION  
 
Elena KULIKOVA (Ms.), Head of Division, Legal Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Moscow  
 
Natalia SOKUR (Ms.), Specialist, International Cooperation Department, Federal Service for 
Intellectual Property, Patents and Trademarks (ROSPATENT), Moscow 
 
Victoria GUSEVA (Ms.), Attaché, International Law Section, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FRANCE 
 
Katerina DOYTCHINOV (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
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GÉORGIE/GEORGIA  
 
Ekaterine EGUTIA (Ms.), Deputy Chairman, National Intellectual Property Center 
(SAKPATENTI), Tbilisi 
 
Eka KIPIANI (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Jude Kwame OSEI, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Paraskevi NAKIOU (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Despoina SAREIDAKI (Miss), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
Anna VENTOURATOU (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUINÉE/GUINEA 
 
Aminata KOUROUMA-MIKALA (Mme), conseillère chargée des affaires commerciales, Mission 
permanente, Genève 
 
 
HAÏTI/HAITI 
 
Pierre Joseph MARTIN, ministre conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
HONDURAS  
 
María BENNATON (Sra.), Embajadora, Representante Permanente Alterna, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Csaba BATICZ, Deputy Head, Industrial Property Law Section, Legal and International 
Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), Budapest 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dian Triansyah DJANI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Agus HERYANA, Deputy Director for Standardization, Dispute Settlement and Intellectual 
Property Rights, Directorate General of Multilateral Affairs, Directorate of Trade, Industry, 
Investment and Intellectual Property Rights, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
L. Amrih JINANGKUNG, Deputy Director, Directorate of Economic and Socio-Cultural Treaties, 
Directorate General of Legal and Treaties Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Togu SIHOMBING, Section Head, Directorate of Metal Based Material Industry, Directorate 
General for Manufacturing Based Industry, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Yosep TRIANUGRA TUTU, Acting Head of Division, Directorate General of Legal Affairs and 
International Treaties, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Pinpin ZIZA PUTRA, Manufacturing Based Industry, Ministry of Industry, Jakarta 
 
Nina Saraswati DJAJAPRAWIRA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Bianca SIMATUPANG (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)  
 
Seyed Mohammad Reza SAJJADI, Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Abbas BAGHERPOUR ARDEKANI, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Permanent Mission, Geneva 
 
Behzad SABERI ANSARI, Deputy Head, Department for Disputes and Private International 
Law, Ministry of Foreign Affairs, Tehran  
 
Ali NASIMFAR, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND  
 
Gerard CORR, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Joan RYAN (Ms.), Higher Executive Officer, Intellectual Property Unit, Department of Jobs, 
Enterprise and Innovation, Dublin 
 
Cathal LYNCH, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Tiberio SCHMIDLIN, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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JAPON/JAPAN 
 
Ken-Ichiro NATSUME, Director, Multilateral Policy Office, International Affairs Division, General 
Affairs Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SHIMADA, Deputy Director, International Organization Section, International Affairs 
Division, General Affairs Department, International Affairs Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Satoshi FUKUDA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Hiroshi KAMIYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Edward SIGEI, Chief Legal Officer, Kenya Copyright Board, Nairobi 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Ieva VIěUMA (Mrs.), Director, Legal Department, Patent Office of the Republic of Latvia, Riga 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Abbas MTEIREK, Head, Service of Treaties (Department of International Organizations), 
Ministry of Foreign Affairs and Emigrants, Beirut 
 
Bachir AZZAM, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LUXEMBOURG 
 
Christiane DALEIDEN DISTEFANO (Mme), représentant permanent adjoint, Mission 
permanente, Genève 
 
 
MADAGASCAR 
 
Haja RASOANAIVO, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Ismail MOHAMAD BKRI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Narjisse HACHÏMI (Mme), chargée de communication, Marketing et relations internationales, 
Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
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MAURICE/MAURITIUS 
 
Ranjive BEERGAUNOT, Acting Controller, Industrial Property Office, Ministry of Foreign Affairs 
Regional Integration and International Trade, Port Louis 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Juan Carlos MORALES VARGAS, Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
José Ramón LÓPEZ DE LEÓN, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Carole LANTERI (Mlle), représentant permanent adjoint, Mission permanente, Genève 
 
Gilles REALINI, deuxième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONTÉNÉGRO/MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIĆ (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Montenegro, Ministry 
for Economic Development, Podgorica 
 
 
MYANMAR 
 
Marlar Thein OO (Ms.), Assistant Director, Intellectual Property Section, Ministry of Science and 
Technology, Yangon 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Monica HAMUNGHETE (Ms.), Principal Economist, Intellectual Property Department, Ministry of 
Trade and Industry, Windhoek 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bishwa Nath DHAKAL, Under Secretary, Ministry of Industry, Kathmandu 
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NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Jamila Kande AHMADU-SUKA (Ms.), Registrar of Trademarks, Patents and Designs, Director 
of Commercial Law Department, Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
 
Chinyere AGBAI (Mrs.), Assistant Chief Registrar, Trademarks, Patents and Designs Registry, 
Federal Ministry of Commerce and Industry, Abuja 
 
Shafiu Adamu YAURI, Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
Muhammed Yusufu SADIQ, Senior Assistant Registrar, Commercial Law Department, Federal 
Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY  
 
Hedvig BENGSTON (Ms.), Senior Legal Advisor, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Jumana AL-BOUSAID (Ms.), Economic Researcher, Ministry of Commerce and Industry, 
Muscat 
 
Fatima AL-GHAZALI (Ms.), Minister Plenipotentiary, Commercial Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Eunice KIGENYI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Zamir AKRAM, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Sajjad AHMAD, Director General, Intellectual Property Organisation of Pakistan (IPO-Pakistan), 
Islamabad 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Srta.), Consejera Legal, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PARAGUAY  
 
Raúl MARTÍNEZ, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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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  
 
Giancarlo LEÓN COLLAZOS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Evan GARCIA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Denis Y. LEPATAN, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva  
 
Maria Teresa LEPATAN (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Marivil V. VALLES (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
GraŜyna LACHOWICZ (Ms.), Head, International Cooperation Division, Patent Office of the 
Republic of Poland, Warsaw 
 
Urszula PAWILCZ (Ms.), Expert, International Cooperation Unit, Cabinet of the President, 
Patent Office of the Republic of Poland, Warsaw  
 
 
PORTUGAL 
 
Luís Miguel SERRADAS TAVARES, Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Khalifa Juma Khalifa AL-HITMI, Intellectual Property Specialist, Judicial Control Inspector, 
Intellectual Property Center, Ministry of Justice, Doha 
 
 
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC 
 
Nadine ISSA (Miss), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
LEE Jin-hwa, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property Office 
(KIPO), Daejeon 
 
WOO Gyung-pil, Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejon 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Marino FELIZ TERRERO, Director General, Oficina Nacional de Derecho de Autor, 
Santo Domingo 
 
Gladys Josefina AQUINO (Sra.), Directora, Academia Nacional de la Propiedad Intelectual 
(INPI), Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, 
Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tong Hwan, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Evžen MARTÍNEK, Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
Jan WALTER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Leonila KISHEBUKA (Ms.), Deputy Registrar, Intellectual Property, Business Registrations and 
Licensing Agency (BRELA), Industry and Trade (IP/CR) Office, Dar-es-Salaam 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Petre OHAN, Director, Appeals and Policy Making Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Cornelia Constanta MORARU (Mrs.), Head, Legal Affairs and International Cooperation 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Gratiela COSTACHE (Mrs.), Legal Advisor, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), 
Bucharest 
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Sarah JONES (Ms.), Head, Trade Policy and Development, International Policy Directorate, 
Intellectual Property Office, London 
 
Hywel MATTHEWS, International Institutions Officer, Intellectual Property Directorate, 
Intellectual Property Office, London 
 
Sean SMITH, Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office, 
London 
 
Beverly PERRY (Ms.), Policy Officer, Trade Policy and Development,International Policy 
Directorate, Intellectual Property Office, London 
 
Nicola NOBLE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Selby WEEKS, Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-KITTS-ET-NEVIS/SAINT KITTS AND NEVIS  
 
Claudette JENKINS (Mrs.), Registrar, Intellectual Property Office, Basseterre 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
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), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
KWOK Fook Seng, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Jaime HO, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
LIEW Li Lin (Ms.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA  
 
Grega KUMER, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SOUDAN/SUDAN 
 
Osman MOHAMMED, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
 
Noordeen Mohamed SAHEED, Chairman, Intellectual Property Advisory Commission, National 
Intellectual Property Office (NIPO), Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Patrick ANDERSSON, Senior Patent Examiner, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère juridique senior, 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 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Thanit NGANSAMPANTRIT, Head, International Cooperation Section, 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.), Second Secretary, Department of International Economic 
Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Bangkok 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Mohamed Chokri REJEB, directeur général, Institut national de la normalisation et de la 
propriété industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et de la technologie, Tunis 
 
Raja YOUSFI (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY  
 
Ismail GÜMÜS, Patent Examiner, International Affairs Department, Turkish Patent Institute 
(TPI), Ankara 
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UKRAINE 
 
Mykola PALADII, Chairman, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv  
 
Olena SHCHERBAKOVA (Ms.), Head, European Integration and International Cooperation 
Division, State Intellectual Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 
Natalya UDOVYTSKA (Ms.), Head, Financial and Administrative Division, State Intellectual 
Property Service of Ukraine (SIPS), Kyiv 
 
 
URUGUAY  
 
Gabriel BELLON, Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVEROS, Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
MAI Van Son, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Sunduzwayo ZIMBA, Examiner, Trademarks, Patents and Companies Registration Agency 
(PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Garikai KASHITIKU, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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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) 
 
Ermias Tekeste BIADGLENG, Legal Expert, Intellectual Property Unit, Division on Investment 
and Enterprise, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE 
(FAO)/FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO) 
 
Kent NNADOZIE, Senior Treaty Support Officer, Secretariat of the International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture, Plant Production and Protection Division, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Mariangela ZAPPIA (Mrs.), Ambassador, Head, Permanent Delegation, Geneva 
 
Dimitris ILIOPOULOS, Ambassador, Deputy Head, Permanent Delegation, Geneva 
 
Servatius VAN THIEL, Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva  
 
David WOOLF, Seconded National Expert, Policy Officer, Directorate-General for Research, 
European Commission, Brussels 
 
Delphine LIDA (Mrs.), Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO) 
 
Christopher J. KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO) 
 
Konstantinos KARACHALIOS, Representative, Directorate International Affairs, Munich, 
Germany 
 
Clara E. NEPPEL (Ms.), Examiner, Munich 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC Patent Office) 
 
Rachid K. AL GHATRIFI, Deputy Director, Substantive Examination Directorate, Riyadh 
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva  
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Adviser, WHO Secretariat on Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
SOUTH CENTRE 
 
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU) 
 
Georges-Remi NAMEKONG, Senior Economist, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ISLAMIQUE (OCI)/ORGANIZATION OF ISLAMIC 
COOPERATION (OIC) 
 
Slimane CHIKH, ambassadeur, observateur permanent, Genève 
 
 
UNITED NATIONS UNIVERSITY 
 
Paul OLDHAM, Research Fellow, Institute of Advanced Study, Yokohama, Japan 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES / 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Association IQSensato (IQSensato) 
Sisule F. MUSUNGU, President, Geneva 
Susan ISIKO ŠTRBA (Ms.), Expert, Geneva 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI) 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation, Technology 
and Intellectual Property, Geneva 
Daniella Maria ALLAM (Ms.), Junior Program Officer, Programme on Innovation, Technology 
and Intellectual Property, Geneva 
Harsh GURSAHANI, Programme Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber Of Commerce (ICC) 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, Geneva 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Amy KAPCZYNSKI (Ms.), Assistant Professor of Law, Berkeley Law School, United States of 
America 
David HAMMERSTEIN, Representative, Brussels  
Melanie DULONG DE ROSNAY (Ms.), Representative, Brussels 
Patrick DURISCH, Representative, Lausanne 
 
Creative Commons Corporation  
Andrés GUADAMUZ, Representative, Edinburgh, United Kingdom 
 
CropLife International 
Tatjana R. SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
 
Fédération ibéro-latino-américaine des artistes interprètes ou exécutants (FILAIE)/ 
Ibero-Latin-American Federation of Performers (FILAIE) 
Luis COBOS, Presidente, Madrid 
José Luis SEVILLANO, Director General, Madrid 
Miguel PÉREZ SOLIS, Asesor Jurídico, Madrid  
Carlos LÓPEZ SÁNCHEZ, Asesor Jurídico, Madrid 
Paloma LÓPEZ PELÁEZ (Sra.), Asesora Jurídica, Madrid  
 
Fédération internationale de la vidéo (IVF)/International Video Federation (IVF) 
Benoît MÜLLER, Legal Advisor, Geneva 
Scott MARTIN, Legal Advisor, Geneva 
 



CDIP/8/9 Prov. 
Annex 
19 
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 
Chiara GHERARDI (Ms.), Policy Analyst, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie phonographique (IFPI)/International Federation of the 
Phonographic Industry (IFPI)  
Elena BLOBEL (Ms.), Legal Adviser, Global Legal Policy, London 
 
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, Paris 
 
Ingénieurs du Monde (IdM) 
François ULLMANN, président, Genève 
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO, Geneva Representative, Rolle 
 
Knowledge Ecology International (KEI) 
James LOVE, Director, Washington, DC 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Michelle CHILDS (Ms.), Director Policy Advocacy, Campaign for Access to Essential Medicines, 
Geneva  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Advisor, Geneva  
Hafiz AZIZ-UR-REHMAN, Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
Medicines Patent Pool 
Ellen’t Hoen (Ms), Executive Director, Geneva 
Esteban BURRONE, Policy Advisor, Geneva 
Kaitlin MARA (Ms.), Communications Manager, Geneva 
 
Union internationale des éditeurs (UIE)/International Publishers Association (IPA) 
Jens BAMMEL, Secretary General, Geneva 
 
 
 
 
IV.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:   Md. Abdul HANNAN (Bangladesh)  
 
Vice-Présidents/Vice Chairs: Garikai KASHITIKU (Zimbabwe) 
 
     Alexandra GRAZIOLI (Mme) (Suisse/Switzerland) 
 
Secrétaire/Secretary:  Irfan BALOCH (OMPI/WIPO) 
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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, administrateur principal de programme, Division de la coordination du 
Plan d’action pour le développement/Senior Program Officer, Development Agenda 
Coordination Division 
 
Usman SARKI, consultant, Division de la coordination du Plan d’action pour le 
développement/Consultant, Development Agenda Coordination Division 
 
 
 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 
 
 


