
 

 

 

 

 

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا مللكا من ن لتللج  ملع

سادسةادلورة   لا

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

 ئملخص الريس

سادسة انعقدت ادلورة  .1 سفري محمد 2010نومفرب  26 إىل 22للجنة يف الفرتة من لا يد ا ل، حتت رئاسة ا لسـ
نغالديش ثل ادلامئ  نان، ا ببد ا ملم حل بة35وعضو   دوةلمائة الاجامتع  يفتواشرتك. لع  .ق هجة مرا

ية  .2 تا حوأدىل الريس بلكمة ا تقدم ابّرحب ففتئ تعاون اليت لكلت اب للوفود وجشع عىل مواصةل العمل بروح ا ّل ّ
سابقة نة ا يد اذلي أحرز يف دورة ا لا للج  .جل

نة ونوه لوفود يف هذه ادلورة ابّوأخذ اللكمة املدير العام فرحب  .3 سادسة  ّا للج هدا تقدما مبل نني  ّجالني ا ش ث
يادية نظمة الا شطة ا ية عىل أ تسد تعممي جدول أعامل ا مل ن من عجي لت تقدم احملرز . ّ لوأشار يف املقام األول إىل ا

ند  يا  يصري أمرا بد ية واذلي  ية مضن دورة إعداد املزيا رشوعات جدول أعامل ا عحنو إدراج  هي سـ ن من لتم
شؤون املزيا ناألخذ  بةل ب تني ا ملقية لفرتة ا يق، . 2013-2012لسـن ية ا ثاين أن آ سـوالحظ يف املقام ا ل لتنل

مترب  ية العامة يف  نة ووافقت علهيا ا سة  شت يف ادلورة اخلا سباليت نو مجلع للج م ، إىل جانب أنظمة 2010ق
تاجئ ية اخلاص ابإلدارة القامئة عىل ا رشوع جدول أعامل ا ها  نة اليت  تقدير ا نا من م لل لت يضع ّ، تزود ادلول ملتي

تام، أشار املدير العام إىل احلاجة إىل . ّصد وتزود األمانة بأداة لإلدارةراألعضاء بأداة فعاةل لل خلويف ا
يق بني  تو فا رشوعات وتقدمي تقارير حتقيق ل ملتاجئ ا  .بشأهنان

ند  .4 رشوع جدول األعامل كام 2لبويف إطار ا نة  متدت ا م من جدول األعامل، ا للج ثمقرتح يف الويقة و هع
CDIP/6/1 Prov.2 ند تايل عىل ا تعديل ا ب، مع ا ل  :5لل

نه" يغ  ته وا نا يذ و يمي ا ية و متدة يف جدول أعامل ا يات ا تو يع ا يذ  عرصد  بل شـ من ص ل تمج لق م نف تق تنف لت لت . ملع
تني   ."CDIP/6/3 وCDIP/6/2ثيقانظر الو

ند  .5 بل، بصفة م3لبويف إطار ا نة أن  تق، قررت ا للج هد ّ تني هام  تني غري حكو معراقب مؤقت،  ي منظم م
تدمية  ية ا تجارة واملعايري وا سـا من ملل سة مجموعة براءات األدوية، (ITSSD)لت نة ومن غري أن س، ومؤ سـملدة 

نة الالحقة  .للجيؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات ا

ند .6 تقرير املعدل لدلورة 4 لبويف إطار ا رشوع ا نة  متدت ا ل، ا م للج سةع ثيف الويقة الوارد ، ماخلا
CDIP/5/10 Prov. بهتا تعديالت اليت  طل، مع ا شأن ل  .بياانهتاببعض الوفود 



 

2  

ند .7 نة يف الويقة 5 لبويف إطار ا ث، نظرت ا نواهنا CDIP/6/2للج رشوعات "ع و ية عن  متقارير مر حل
ية بادل للمعلومات مع وأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف مرفقاهتا ."لتمنجدول أعامل ا ت وشاركت يف 

رشوعات رشفني عىل ا ملا بقي، وقدره . مل يد ا نة عىل حتويل الر تووافقت ا ص  ألف فرنك 42ملللج
رشوع  مسورسي، من  ية"ي شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  يات "إىل " لتح شاء أاكد ميرشوع رائد إل ن م

ي ية الفكريةطنو ئة يف جمال ا مللكة ان نظر يف ". شـ ند ا لو شأن حق املؤلف واحلقوق دراسة "ع بنطاق 
ية الفكرية واملكل العام " واملكل العام اجملاورة رشوع اخلاص اب ياق ا مللكاليت أعدت يف  مل سـ ثالويقة (ّ

CDIP/4/3 Rev.(سابعة نة ا نطاق خالل دورة ا ناقش دراسة ا نة أن  ست ا ل، ا للج ل ت للج  .لمت

ند .8 نة  ذاته5 لبويف إطار ا نوان CDIP/6/3ث الويقة يفأيضا للج، نظرت ا تقرير مرحيل عن "بع 
يذ يات فورية ا تو لتنفا ص شاركونو، وأحاطت علام مبضموهنا "ل ملبادل ا . ملعلومات مع األمانةوااآلراء  ت

ية بصورة عامة  نو يل ا تحا بل عىل مزيد من املعلومات وا تقارير يف ا توي ا نة أن  ست ا عوا ل ل ل ل حت للج ملسـتقمت ل
تاحة ية ا ملفضال عن املعلومات ا  .لمك

ند  .9 شأن 6لبويف إطار ا رشوع  نة يف ا ب، نظرت ا مل ية الفكرية "للج ياومللكا نولو جنقل ا تحدايت : لتك لا
شرتكة وناء احللول با يات " (مل تو صا متدت . CDIP/6/4ث، الوارد يف الويقة )28 و26 و25 و19ل عوا

يه تعديالت اليت أدخلهتا  رشوع مع ا نة ا علا ل مل  .للج

بة .10 شأن لنسـواب رشوع  ب إىل ا نة أن CDIP/6/5ثالوارد يف الويقة " الرباءات واملكل العام"مل للج، قررت ا ّ
بةل، وأن تعمل األمانة عىل تعديهل ملقنظر يف الاقرتاح يف دورهتا ا يقات اليت تقدمت هبا مع مراعاة  ت لتعلا

 .الوفود

شأن  .11 رشوع  بة إىل ا بواب مل تعاوية ا"لنسـ رشوعات ا ملا ن ل ية الفكريةمل مللكتوحة والامنذج القامئة عىل ا الوارد "  ف
تعديالت اليت اقرتهحا عدد من الوفود CDIP/6/6ثيف الويقة  رشوع مع ا نة عىل ا ل، وافقت ا مل للج

شأهنا  نةبواتفقت   .للجا

شأن  .12 شة  نا بة إىل ورقة ا بواب ق مل ية الفكرية وجهرة األدمغة"لنسـ ، CDIP/6/8ث الواردة يف الويقة "مللكا
بار وتراعي  شة بعني الا نا رشوع تأخذ ورقة ا نة من األمانة أن تعد ويقة عن ا ست ا تا ق مل مل ث للج عمت ّ ل

بةل وىلعالوفود تعليقات  نظر فهيا يف دورهتا ا نة  ها عىل ا شة، عىل أن تعر نا ملقرقة ا تض للج ق  .لمل

شة  .13 نا بة إىل ورقة ا قواب مل ية الفكرية "بشأن لنسـ تصاد غري الرمسيومللكا ث الواردة يف الويقة "قالا
CDIP/6/9 ، شة يف نا نقاش حول ورقة ا نة مواصةل ا ققررت ا مل ل بةلللج  .ملقدورهتا ا

بة إىل  .14 ية الفكريةب"لنسـواب شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكرانمج العمل ا ثالوارد يف الويقة " بملق
CDIP/6/10 ، نة حوها، وأن تعاود يذ اليت اتفقت ا شطة ا بارش األمانة أ نة عىل أن  لاتفقت ا للجنف ن ت لتللج

شأهنا توصل إىل أي اتفاق  بةل فامي خيص القضااي اليت مل يمت ا نة ا نظر يف الويقة يف دورة ا با ل للج ث  .ملقل

شأن  .15 بة إىل الاقرتاح املقدم مؤخرا  بواب ّسـ تعاون مرشوع "لن لتعزيز ا ية فامي ل ية الفكرية وا لتمنيف جمال ا مللك
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا لبني ا ل وفد مرص،  به ، اذلي تقدمCDIP/6/11ثالوارد يف الويقة " مل

بةلأحاطت  شه يف دورهتا ا نا نة علام مبضمون الاقرتاح، ووافقت عىل أن  ملقا ق ت وفد مرص عمل يسـو. للج
شاورواألمانة  ساعدةمبالاقرتاح تطوير عىل   .خرىاأل دلول األعضاءا لتاب

ند ويف إطا .16 بل7لبر ا شأن العمل ا ملق  شات ابنإطرحت ، ب نا قا عدة اقرتاحات، مهنا اقرتاح من وفد  مل
نة  يه ا نظر  ية  للجالربازيل ابمس مجموعة جدول أعامل ا فمن ست بةلمن مضن واثئق العمل لت . ملقيف دورهتا ا
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بةلوعددت  نة ا ملقاألمانة واثئق العمل املطلوبة دلورة ا يحرص عىل إرشاد وخلص . للج سـالريس إىل أنه  ئ
ند إ رشوع جدول أعامل ادلورة اععاألمانة   ملقبةلمداد 

رشوع تقرير ادلورة  .17 توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  موأشارت ا سادسة ستللج ثات ادلامئة لا يغه  بعو للبل ت
تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضا. لدلول األعضاء رشوع ا تاح  ًو ل م ية سيُ نظامت احلكو مء وا مل

بو عىل اإلنرتنت ية، عىل موقع الو نظامت غري احلكو يادلوية وا مل رشوع . مل يقات عىل  بغي إرسال ا مو لتعل ين
ية  بل بامث بل انعقاد الاجامتع ا نة، ويفضل أن ترسل  يا إىل األمانة يف أقرب فرصة  تا تقرير  نا ب ك ملقل ق َّممك ً

يع تقرير املعدل بع. بأسا رشوع ا يطرح  َّو ل م متده يف بداية دورهتا ُسـ نة  لتعد ذكل عىل ا سابعةللج  .لا

يكون هذا امللخص  .18 ية العامةجزءا من سـو ية الفكرية إىل ا ية وا ية اب نة ا مجلعتقرير ا من ن مللكللج لت  .ملع

 

 ]ثهناية الويقة[


