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

سابعة  لادلورة ا

 2011 نومفرب 14 و2011 مايو 6 إىل 2جنيف، من 

 

 

 

 

 ئملخص الريس

نة يف الفرتة من  .1 سابعة  للجانعقدت ادلورة ا با33 دوةل عضوا و99وحرضها . 2011 مايو 6 إىل 2ل  .ق مرا

سفري  .2 نة من جديد ابإلجامع ا بت ا لوا للج يد نتخ سا لالجامتع، وا نغالديش، ر ثل ادلامئ  نان، ا بد ا سـمحمد  ي ب ملم حل لع ئل
با للريس بابوي، ان ثة ادلامئة لز يكو، سكرتري أول، ا ئغارياكي اك م ئت لبع  .شـي

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3 نة  متدت ا ثوا مللج تعديلCDIP/7/1 Prov.2ع  .ل، مع بعض ا

ند  .4 نة 4لبويف إطار ا للج، قررت ا ثني ّ با ية الطالب وا ية يه  نظمة غري حكو بل، بصفة مراقب مؤقت،  حأن  م م لتق مجع
نة الالحقة)AECG(حول احلومكة يف ادلول اجلزرية  نة ومن غري أن يؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات ا للج، ملدة   .سـ

ند  .5 سادسة، الوارد يف الو5لبويف إطار ا تقرير املعدل لدلورة ا رشوع ا نة  متدت ا ث، ا ل ل ّللج م  CDIP/6/13يقة ع

Prov.يانه ها وفد واحد عىل  تعديالت اليت أد ب، مع ا  .خلل

ند  .6 ية6لبويف إطار ا ية جدول أعامل ا ياانت اليت نوهت بأ نة علام بعدد من ا من، أحاطت ا مه ب لتللج ّ  .ل

ند  .7 نة يف الويقة 7لبويف إطار ا ث، نظرت ا نوان CDIP/7/2للج يذ جدول أعامل "بع  شأن  تنفتقرير املدير العام  ب
ية ية". لتمنا يذ جدول أعامل ا سد الزتامه  نظورها،  منوأشار عدد من الوفود إىل أن تقرير املدير العام، يف  لتجي نف بتم ويف هذا . ّ

ية للفرتة  يا يف الربانمج واملزيا تكون مدجمة  تفق علهيا  ية ا رشوعات جدول أعامل ا ياق، أشار املدير العام إىل أن  نا لك سـ مل من لتسـ م ل
متس . 2012-2013 رشوعات لوا يامي لوقع تكل ا رشوعات و تلف ا يل حول  تفا ملعدد من الوفود مزيدا من ا تقمل خم ص وفقا ل

يةل يات جدول أعامل ا منتو يمي . لتص ناسب عىل  تحصل يف الوقت ا نة  تقويف هذا الصدد، أشار املدير العام إىل أن ا مل سـ للج
متةل رشوعات ا ية ا ملكلفعا مل  .ل
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نة يف الويقة  .8 ثونظرت ا نCDIP/7/3للج تعدد األطراف "وان بع  تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا مل
ميي  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت ثاين–تنف شة هذه الويقة، أعرب عن وهجات نظر ". ل اجلزء ا نا ُوخالل  ث ق م

نة يبا نة . مت نظر يف الويقة خالل دورة ا مترار يف ا للجوتقرر الا ث ل سـ نةّ ثا ما يت. ل تابة إىل األمانة عود يقاهتا  تقدم  ك الوفود إىل ا تعل بل
هر  ثالثة أ نة  ثا شبل انعقاد ادلورة ا م بق تجاوز (ل سطس 15يأي يف أجل ال  نة ). 2011غ أ تأنف ا للجومت الاتفاق عىل أن  تسـ

ها األمانة يقات اليت  شات حول الويقة إىل جانب ا نا بةل ا تلميف دورهتا ا تسـملق تعل ث ق  .لمل

نة يف الو .9 نوان CDIP/7/INF/2ثيقة للجونظرت ا شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل "بع  بدراسة نطاق 
بةل". العام نة ا ية خالل دورة ا تو شة جزء الويقة اخلاص اب نا نة عىل مواصةل  ملقواتفقت ا للجم ص ل ث ق  .للج

نون  .10 رشوع ا نة عىل اقرتاح ا ملعووافقت ا ية الفكرية وجهرة األدمغة"ملللج تمس من . CDIP/7/4ثيف الويقة " مللكا ُوا ل
يع  يقات اليت تقدمت هبا  رشها عىل اإلنرتنت بعد أن تأخذ فهيا اب رشوع وأن  يغة معدةل القرتاح ا مجاألمانة أن تعد  تعل لص ن تمل ّ ّ

 .الوفود

تعلق ابلويقة  .11 ثوفامي  نوانCDIP/7/5ي شأن الرباءات واملكل العام"بع  رشوع املعدل  با َّ بري "مل نة يف عدد  ك، نظرت ا للج
بةللتعمن ا سأةل يف إحدى دوراهتا ا نوعة وقررت العودة إىل هذه ا سد وهجات نظر  ملقيقات اليت  مل ت جت ّل م ّ. 

تعلق ابلويقة  .12 ثوفامي  نوان CDIP/6/9ي تصاد غري الرمسي"بع  ية الفكرية والا شأن ا شة  نا قورقة  مللك بم نة ، اتفق"ق للجت ا
بةل نظر فهيا يف دورهتا ا نظر اليت أعربت عهنا الوفود قصد ا تلف وهجات ا رشوع تأخذ فهيا  ملقعىل أن تعد األمانة ويقة  ل ل مبخ مث ّ. 

نة يف الويقة  .13 ثونظرت ا نوان CDIP/6/10للج ية "بع  شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكبرانمج العمل ا بملق
نة عىل أن ت". الفكرية بةلللجواتفقت ا نة يف دورهتا ا نظر فهيا ا يقات الوفود، يك  ملقراجع األمانة الويقة وأن تأخذ  للج ت تعل  .بث

بةل الاقرتاح الرايم إىل  .14 ناقش يف دورهتا ا نة عىل أن  شات، اتفقت ا نا ملقوعقب  تم للج ند جديد إىل جدول "ق بإضافة 
ية الفكرية ية وا شأن ا مللكاألعامل  من سأةل عقد مؤمتر دويل حول . . CDIP/6/12 Revثالوارد يف الويقة " لتب تعلق  مبوفامي  ي

نظمي املؤمتر يف  يص األموال الالزمة  بغي وفقا ذلكل  نة أن يؤجل املؤمتر وأنه  ية، قررت ا ية الفكرية وا تا ختص للج لمن ن يمللك ّ لت
ية للفرتة  بات لعقد ذكل املؤمتر ادلويل ع. 2013-2012نالربانمج واملزيا نة أن تطرح الرت تيوقررت ا للج نة يف دورهتا ّ للجىل نظر ا

بةل  .ملقا

نة يف الويقة  .15 ثونظرت ا نوان CDIP/7/6للج تعاون "بع  شأن تعزيز ا ية  بدلان األفر رشوع من مجموعة ا لاقرتاح  ب يقل م
ية وبدلان أقل منوا نوب من بدلان ان ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا محول ا جلمللك تقدم يف ".لتمن سار ا ياب اتفاق عىل  ّ ويف  ل م غ

رشوع املقرتح، علق الاجامتع يف هذا ِّ ا  .2011 مايو 6مل

سابعة يف  .16 نة ا تأنفت دورة ا لوا للج ية ،2011 نومفرب 14ُسـ تا نة القرارات ا متدت ا لفا ل للج  :ع

شأن  "1" رشوع  نة ا متدت ا با ملللج نوب من بدلان "ع ية فامي بني بدلان ا ية الفكرية وا تعاون حول ا جلتعزيز ا من لتل مللك
ية وبدلان أقل من سابعة، " وامان يقات اليت تقدمت هبا األعضاء خالل ادلورة ا لكام مت تعديهل ومع مراعاة ا لتعل هوم وّ ملفمن ا

بل  سقي اجملموعات مبارشةقأنه جيب الاتفاق عىل مواصفات الاجامتع  توى  شأن الاجامتعات، عىل  ن أي معل  سـ مب م ّ
ناير  يبل هناية  نة . 2012ق رشوع، اتفقت ا بة إىل هذا ا للجواب ملسـ بدلان لن توحة أمام ا لعىل أن تكون الاجامتعات  مف

بدلان األقل منوا وسائر األعضاء  ية وا نا ّا ل متةمل  ؛ملها

سادس من فرباير  "2" نة ا لوحددت ا للج يقات عىل الويقة 2012ّ تقدم  ث كأجل  تعل شأن CDIP/7/3بلل مواطن "ب 
يذه تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  نفاملرونة ا تم ميي مل يد الوطين واإل رشيعي عىل ا قلا ا لصع  اجلزء –لت
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ثاين يقات ادلول األعضاء ". لا تاسعة، إىل جانب  نة ا رشوع خالل دورة ا نظر يف ا تعلومت الاتفاق عىل مواصةل ا ل للج ملل
يه تفق  تلمهتا حبلول األجل ا علاليت تكون األمانة قد ا مل  .سـ

رشوع  .17 توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  موأشارت ا ست ثات ادلامئة لدلول األعضاءللج يغه  سابعة و بعتقرير ادلورة ا بل للل . ت
ية، عىل  نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضاء وا رشوع ا تاح  مو م ملي ل مل ًل م ُ س

بو عىل اإلنرتنت تابة إىل األما. يموقع الو تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا ًو ك ل متعل ل نة، ويفضل أن ين َّنة يف أقرب فرصة  ممك
يع ية أسا بل بامث بل انعقاد الاجامتع ا بترسل  ن ملق متده يف بداية . ق نة  تقرير املعدل بعد ذكل عىل ا رشوع ا يطرح  لتعو للج ل َّسـ م ُ

تاسعةدورهتا   .لا

ية العامة .18 نة إىل ا يكون هذا امللخص تقرير ا مجلعو للج  .َسـ

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 


