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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
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  ملخص الرئيس

 

تاسعة  .1 ية الفكريةلانعقدت ادلورة ا ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج وا  دوةل عض97 وحرضها. 2012 مايو 11 إىل 7 من ملع
با38و  .ق مرا

سفري  .2 نة ابإلجامع ا بت ا لوا للج ثلمحمد نتخ يه، ا ملمياد دوا ل ساندرا سـ يدة أ سا وظلت ا بويت، ر لك ادلامئ  سـ ي لي ئجل
بة  سابقة، ان بت خالل ادلورة ا ية الفكرية اليت ا سورسي  هد الفدرايل ا شارين القانويني يف ا برية ا ئغرازيويل،  ل تخ ل ن ت نك للملك يملع ملس

 .ئللريس

متدت ا .3 للجوا رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة ع ثنة   .CDIP/9/1 Prov. 2م

بل،  .4 نة أن  تقوقررت ا يةللج نظمة غري حكو مبصفة مراقب مؤقت،  ية ابملكل العام يه ، وم ية ادلوية ا نا ل ملعمجلع
)COMMUNIA( ،نة واحدة نة سـ ملدة  بلللجومن غري أن يؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات ا  .ملسـتقيف ا

متد .5 نة عوا نة  ايمرشوعي تقريرللجت ا سابعة  للجدلورة ا نة ).CDIP/7/8 Prov(ل نة  ثا للج وادلورة ا مل
)CDIP/8/9 Prov..( 

ند  .6 ية6لبويف إطار ا ياانت العامة من اجملموعات اإل نة إىل ا متعت ا مي من جدول األعامل، ا ب قلللج ل وكام اتفق . سـ
توبة إلدر ية  ياانت و مكاألعضاء، طلب من الوفود تقدمي  ن تقرير الهنايئطب  .لاهجا يف ا

ها  .7 شغا لوفامي خيص توافر الواثئق، أعربت بعض ادلول األعضاء عن ا بري من الواثئق أن ترجامت من ن اكنت كعدد 
ترصة فقط  بل بداية ادلورةخمترجامت  يةل  تاحة إال أايما  قوبأن ترجامت بعض الواثئق مل تكن   .قلم
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ند  .8 وأعربت الوفود عن ). CDIP/9/2(نة يف تقرير املدير العام للج من جدول األعامل، نظرت ا7لبويف إطار ا
يذ  تقدم احملرز يف هذا الصددبتنفتقديرها اللزتام املدير العام  ية واب لجدول أعامل ا نة ابإلجنازات اليت حتققت  .لتمن للجوأقرت ا ّ

ية يذ جدول أعامل ا لتمنحىت اآلن يف  نات يف تعممي جدول ّوالحظت أن تقرير املدير العام يقدم نظرة عام. تنف لتحسية عن ا
ية يذ جدول أعامل ا متد يف  يجي ا ية ونظرة عامة عن املهنج الاسرتا منأعامل ا ت تمن لت تنفل تمن . ملع ئةل املطروحة، ا نادا إىل األ غوا سـ ست

ية تا سائل ا يحات حول ا تو تقدم  لاملدير العام هذه الفرصة  ل مل ض ب نظ "1: "لل نظمة مع سائر  يطة بعمل ا ماملعايري ا مل امت األمم حمل
تحدة؛  ية فامي بعد عام  "2"ملا ية لأل ياق األهداف اإلمنا نظمة يف  لفودور ا ئ سـ رشاكة " 3"؛ 2015مل ياق ا نظمة يف  لودور ا سـ مل

يا ية أفر يقاجلديدة من أجل  ند احلاجة، مع احرتام أن لدلول توالحظ املدير العام أن األمانة أجنز. تمن بادرة  ها ابختاذ ا ع  مل معل
ياسة العامةاألعضاء وحدها ص ية اختاذ قرارات ا لسـال بةل. ح تقارير ا تعزيز املعلومات يف ا ملقوقدمت اقرتاحات  ل  .ل

ند  .9 رشوعات، كام ييل7لبويف إطار ا ياميت ا نة عددا من  ناولت ا مل من جدول األعامل،  تق للج  :ت

رشوع )أ( ميمي  ية  - تق تو صا ية2ل شد املوارد من أج"مؤمتر عن : لتمن من جدول أعامل ا يةحمؤمتر  " لتمنل ا
 ).CDIP/9/3 ثالويقة(

رشوع )ب( ميمي  ية الفكرية  :تق ية يف جمال ا ساعدة ا ياانت ا مللكقاعدة  ن مل  ).CDIP/9/4 ثالويقة ()IP-TAD(لتقب
ية واحلاجة إىل مواصةل تقدمي  ساعدة ا ية يف تقدمي ا شفا رشوع يف ضامن ا نة علام بدور هذا ا نوأحاطت ا مل ل لتقللج ف مل

ياانتَّمعلومات شامةل وجمدد  .لبة بواسطة قاعدة ا

ملتقل  تقيميعن تقرير  )ج( تخصصة ودمعه رشوع مسـ ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب  ملخص –لل
ية).CDIP/9/5 ثالويقة( نا بدلان ا ية لفائدة ا تاجئ اإلجيا نظر إىل ا رشوع اب يدها  نة عن تأ م وأعربت ا ل ل ب ن ل ي لللج  .مل

يمي تقرير  )د( ية نشاء أاكإلرشوع رائد مل مسـتقلتقعن  يات و ند ئة"طمي ية الفكرية " شـان مللكيف جمال ا
 ).CDIP/9/6 ثالويقة(

يمي تقرير  )ه( ملتقل تقعن  ية الفكرية واملكل العام مسـ شأن ا مللكرشوع رائد   واتفقت ).CDIP/9/7 ثالويقة(ب
نة عىل احلاجة إىل ضامن أن يق للجا تعلقة ابألدوات حتق يمت  رشوع ا ملتاجئ ا ية املن تو بادئ ا جهيوا ل بل جلديدةمل ملسـتق يف ا

يه ادلول األعضاء يف ية الفكريةجمن خالل تو مللك جماالت حمددة من ا ّ. 

يمي خاريج تقرير  )و( نافس مسـتقل تقعن  ياسة ا ية الفكرية و شأن ا ترشوع  سـ لب مللك  ).CDIP/9/8ثالويقة (مل
ئةل  تحققسـوطرحت بعض الوفود أ رشوع اذلي مل  ّحول أحد أهداف ا ي هام األمان. مل سني سواكن إ بري يريم إىل  حتة ا لك

هام هدف، وقد مت تقدمي ذكل اإل يق ا سري  ساإلطار املؤسيس هبدف  ل حتق  .تي

ند  .10 نة 7لبويف إطار ا شت ا للج من جدول األعامل أيضا، ان بو اوصفق ئات الو سامهة  ي  ي ية همل يذ ملعنا يات لاتنفيف  صتو
ية من  يةملعنا يدها عض بوأعربت ). .CDIP/8/6 Revثالويقة  (لتمنجدول أعامل ا  العامة عيةمجلا لتنفيذ قراريالوفود عن تأ

يق ية ا سـشأن آ ل  .لتنب

ند .11 يذ8 لبويف إطار ا نة يف برانمج معل  لتنف، نظرت ا تايل  بعضللج نحو ا متدة عىل ا يات ا تو لا ل ص  :ملعل

رشوع  )أ( نة  شت ا مان للج تخصصة ودمعه ق ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا ملا ب ية–لل ثا ن املرحةل ا ) CDIP/9/9 ثالويقة (ل
رشوع ية  ثا للمووافقت عىل املرحةل ا ن يقات الوفود، .ل رشوع ةتعلقملمبا فهيا تكل ابتعل وأحاطت األمانة علام  تدامة ا ملاب  .سـ
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نة ا )ب( شت ا ملوان للج ية الرشوع ق يات و شاء أاكد نرائد إل مي ئة"طن ية-للملكية الفكرية " شـان ثا ن املرحةل ا  ل
رشوعامل صيغةلاووافقت عىل ) CDIP/9/10 Rev. ثالويقة( ية  ثا للمعدةل للمرحةل ا ن  الواردة يف ل

نة عىل أن تعطي املرحةل .CDIP/9/10 Rev.1 ثالويقة بةلللج واتفقت ا رشوع األولويةملقا قدر اإلماكن،  ،مل من ا
بدلان األقل منوا  ياجات ا لال شاركة يف املرحةل األوىلحت بدلان ا ملوا بادرة . ل ملوأشارت بعض الوفود إىل رضورة أن تكون ا

ي توافر ةميجزءا من الربانمج العادي ألاكد سمح  ية لقرار  نة الربانمج واملزيا بو واقرتحت إماكية اعامتد  ب الو ي ن جل ن ي
 .دامئ متويل

نة  )ج( شت ا للجوان ية الفكرية البرانمج ق شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكعمل  نارص جديدة اقرتحت يف –ب  ُ ع
نة نة  ثا للجادلورة ا بو يف جمال مواطن املرونة يف وأبرزت بعض الوفود). CDIP/9/11 ثالويقة (مل ية معل الو ي أ مه
ية الفكرية يوشددت بعض الوفود عىل . مللكنظام ا ية ودون ازدوا نجز األمانة هذا العمل بفعا جاحلاجة إىل أن  ل  اتت

نجز يف جلان  نرص يف . حمافل أخرى وأ/وملالعمل ا نة عىل ا لعواتفقت ا ّليت تقدهما األعضاء إلاتحة املعلومات ا) و(2للج
ياانت يذ مواطن املرونة عن طريق قاعدة ا ية يف  بشأن جتارهبا ا لعمل لب من ) ج(2  وفامي خيص الفقرة.تنف

ية الفكرية  (CDIP/9/11 ثالويقة شأن مواطن املرونة يف نظام ا مللكبرانمج معل  نارص جديدة اقرتحت يف –ب  ُ ع
نة نة  ثا للجادلورة ا نة ما ييل)مل  :للج، قررت ا

ية بقانون الرباءات أحد سـ "1" نة ادلامئة ا ناولت ا بني ما إذا  نة  بةل  نتعد األمانة ويقة لدلورة ا للج ت ت للج ملعث ّ ملق
تعلقة ابلرباءات املذكورة يف الفقرة ب" 2" ملمواطن املرونة األربعة ا نة  ستوإن اكنت ا ارش ذكل العمل من للج

سه أو نظور  نفا تلفمل نظور  خم من  تضمن تكل الويقة. م ثو تني األخريتني من ست يا  للنقط أيضا رشحا إضا ف
 ".2" الفقرة

توبةسـو "2" يقات  نة إىل تقدمي  مكتدعو األمانة ادلول األعضاء يف ا تعل   يف موعد أقصاهللج
سطس 31 ية عىل مواطن املرونة األربعة  2012 غأ تا لا تعلقة ابلرباءاتل  :ملا

ناء - بااتت سـتثنطاق ا  )ي من اتفاق تربس27 ادةامل (برباءة امحلاية نإماكية  منلنا

ناهئا من مواطن املرونة و - يات برباءة أو ا تعلقة ابلرب سـتثفامي خيص إماكية حامية الاخرتاعات ا جم مل ن
 )ي من اتفاق تربس27 املادة(ذكل 

ها  - ية يف إنفاذ قانون الرباءات أو عدم  نا يق العقوابت ا تطبيقواملرونة يف  ئ جل  من 61 املادة(تطب
 )ياتفاق تربس

يد حقوق الرباءات وا - يإلجراءات املربطة ابألمن واليت قد تؤدي إىل  يه (تقت علما يطلق 
ية" ناءات األ منالا  )ي من اتفاق تربس73 املادة") (سـتث

نةسـو بةل  يقات الواردة حبلول املوعد احملدد أعاله يف ويقة تقدهما إىل ادلورة ا للجتجمع األمانة ا ث ملقتعل تكون . ل سـو
تعلقة مواطن املرونة األربعة شات حول مواطن املرونة ا نا يقات الواردة أساس ا سابق ذكرها وا مل ا ق مل تعل لل

نة  بةل  للجابلرباءات يف ادلورة ا  ملق

ها ي من اتفاق تربس 27 تقدمي مواطن مرونة أخرى، مبا فهيا تكل الواردة يف املادةأيضا وميكن  "3" ضوعر
رشة  يقات علهيا ما بني ادلورتني العارشة واحلادية  نة، وميكن لألعضاء تقدمي  بةل  ناء ادلورة ا عأ تعل للج للجنة ملقث

رشة شأهنا يف ادلورة احلادية  شـهتا واختاذ قرار  نا عمن أجل  ب ق نةم  .للج 
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تعلقة ابلرباءات تني عن مواطن املرونة ا نة أيضا و شت ا ملوان للج تعلقة ابلرباءات يف اإلطار مواطن املرونة: "ثيقق مل ا
تعدد األطراف ميي  مالقانوين  يد الوطين واإل رشيعي عىل ا يذها ا قلو لصع لت ثاين–تنف  CDIP/7/3 ثالويقة" (ل اجلزء ا

ية املادة ). .CDIP/7/3 Addثوالويقة  ياق مواطن املرونة، 27مهوأشارت بعض الوفود إىل أ سـ من اتفاق تربس يف  ي
نظر يف جلان وحمافل أخرىوذكرت وفود أخرى أن هذه يد ا سأةل يه  ل ا  .قمل

شأن  )د( رشوع  نة ا شت ا بوان للج بدلان ملق نا فاصو وبعض ا برصي وتطويره يف بور سمعي ا لتعزيز القطاع ا ي ل كل
ية ته املقرتحة) CDIP/9/13 ثالويقة (يقاألفر رشوع  بصيغووافقت عىل ا ثال .مل رشوع  م وقالت بعض الوفود إن هذا ا مل

تخدام سـيد عىل ا يةج ية الفكرية ألغراض ا لتمن ا  .مللك

ند )ه( شأن امل8 لبويف إطار ا تقرير  نة ا شت ا ب أيضا، ان ل للج بو يف اخلراجعة ق ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  يار ن لتقللم ج
ية  تعاون ألغراض ا منجمال ا نة كذكل يف تقرير الفريق ). CDIP/8/INF/1 ثالويقة(لتل للجويف هذا الصدد، نظرت ا

يةاخلراجعة  املعين ابملالعامل اخملصص تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  منار ل ي ن لتللم لتق  ج
ية اخلراجعة ، ورد اإلدارة عىل تكل امل)CDIP/9/15 ثالويقة( بت بعض ادلول ). CDIP/9/14 ثالويقة(جار طلو

ئة ابء من رد اإلدارة يحات حول ا لفاألعضاء تو سـمي يف املرفق أخرىأعضاء وأعربت دول . ض لتق عن حتفظات عىل ا
ثاين  ئة ابء، مبا يف ذكل )CDIP/9/14 ثالويقة(لا يات اليت تعد يف ئوبطلب من الريس، . لفا تو ّحددت األمانة ا صّ ل

يذ ية وقابةل  للتنفرأهيا ذات أ يات  الفوري يف الوقت ذاتهمه شأن الاسرتا نظمة  تعلقة بعمل ا يات ا تو ثل ا يج،  ب مل مل ص تل م
شأن  ية  بالو بادرة طن بو، وا ية الو ية لعمل أاكد ية الفكرية، واملراجعة اخلار ملا ي مي ج ثا ومللك ية ياليت أطلقت حد ىل وضع إمالرا

ية  ساعدة ا تقدمي ا نخطط قطرية  مل ية وابلتقل شفا فمبزيد من الاساق وا ل نة .لتشاور مع ادلول األعضاءت سن  للج ومل  يت
يق الوقت سأةل نظرا  شة هذه ا لضنا مل ق ية فودبعض الووأبرزت  .م يةتعزيز مه أ ساعدة ا نتقدمي ا يهنا من أجللتقمل  حتس و

ياتحتقيق  يةصتو يتو. لتمن جدول أعامل ا عد تابة إىلادلول األعضاء  ُ هاماهتا  ً تقدمي إ ك بةلقبل انعقادس  بوقت ملق ادلورة ا
شـهتااكف  قنا شة تقرير ديريووافقت كذكل عىل . مل قنا شرتك اذلرواك، ورد اإلدارة، و/م ته ملالاقرتاح ا مجموعة مي قد

ية بدلان األفر ية ومجموعة ا يقجدول أعامل ا ل بةل) CDIP/9/16 ثالويقة (لتمن نظر يف ملقيف دورهتا ا ل هبدف ا
يات تنفيذ تو صا  .ل

نة يف  )و( شأن للجونظرت ا بالويقة  ياتث تو شأن ا نة  يارات ا متةل وا صاحلاالت ا ل ب ملمكخل ) أ(2و) و(1و) ج(1 حمل
شأن  نطاق  بالواردة يف دراسة ا شت . )CDIP/9/INF/2 ثالويقة( حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العامل قوان

متةل املذكورة يف الويقة يارات واحلاالت ا ثادلول األعضاء وصف ا  .CDIP/9/INF/2 حملخل

ية  تو تعلق اب صوفامي  ل  ):ج(1ي

تجابة ملصاحلمتوازنة  أن تكون أن ادلراسة ال بدقلق من  عن األعضاء بعض أعرب تفعني سـيف الا ملن لك من ا
ّبغي أيضا لدلراسة أال تروج أليو. وأحصاب احلقوق نفذة ين ناجه ا تلف ا تفي بعرض  بغي أن  ّ نظام حمدد وإمنا  مل مل خم تك ين ّ

بدلان تلف ا ليف  تخدمة يف الويقة . خم تعدل اللغة ا ثو سـ ملسـ َّCDIP/9/INF/2شغاالت بري عن تكل الا ن  . للتع
تخيل عن َّوابإلضافة إىل ذكل، سوف تقدم إىل دو شأن ا شأن دراسة مقارنة  بةل مواصفات مقرتحة  نة ا لرة ا ب ب ملقللج

 .حق املؤلف

ية  تو تعلق اب صوفامي  ل  :)و(1ي

تلفة حول تكل القضااي عربُأ شة أولوايهتا . خمعن آراء  نا ية  متة  نظمي اجامتع لدلول األعضاء ا قومت الاتفاق عىل  بغ مت مله
ية حلق املؤلف ية ا تعلق اب تفامي  لتحي  .لبن
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ية وف تو تعلق اب صامي  ل  ):أ(2ي

ست ثأن حتذف من الويقة أية  بعض ادلول لمتا يديةإُ يدي ولتقلشارة إىل املعارف ا ثقايف ا بري ا تقلأشاكل ا ل لتع  ل
بديد  ية  توالفوللكور  شغاالت بغ نة تداخل لا مننالا نجز يف إطار ا للجمع املكل العام، مع مراعاة العمل ا ية مل ماحلكو

ي ية اب مللكادلوية ا ن يدية والفوللكملعل ية واملعارف ا تقلة الفكرية واملوارد الورا ية ادلوية (ورلث نة احلكو لا ُّفق عىل ). مللج وات
بو يف . ثتعديل الويقة وفقا ذلكل شاركة الو بة إىل  يواب م يوسكو ادلويل عن ذاكرة العامل يف العرص الرمقي"لنسـ نمؤمتر ا : ل

نة واحملافظة بريةبو يمتت اإلشارة كذكل إىل أن الو، "مقالر ناية  كتويل  ع هومنيلرضورة سـ  .ملف الفصل بني ا

نة أحاطت و )ز( شأن علام ابللجا بلويقة  يةث نفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا عالاتفاع حبق املؤلف للهنوض اب ل  ن
بةل) CDIP/9/INF/3 ثالويقة( نظر يف الويقة يف دورهتا ا ملقواتفقت عىل ا ث  .ل

نة  )ح( شت ا للجوان ية وحتديث اجلدول الزمين ةل معدمرشوع ثويقة ق يص املزيا يد فهيا  نأ ختص ية ُع مللكرشوع ا مل
يا نولو جالفكرية ونقل ا شرتكة وناء احللول: لتك تحدايت ا با مل تاجئ )CDIP/9/INF/4 ثالويقة (ل يذ  ن، واتفقت عىل  تنف

ية واجلدول الزمين يغة اجلديدة املقرتحة للمزيا رشوع وفقا  نا للص  .مل

نة وأحاطت  )ط( رشوع لإلشاراتدراسة بعلام للجا متكل غري ا ملعن ا ، واتفقت عىل )CDIP/9/INF/5 ثالويقة (ل
بةل نظر يف الويقة يف دورهتا ا ملقا ث  .ل

نة دراسة  )ي( شت ا للجوان رشوعةق سة ا نا نايف ا ية الفكرية مبا  ملعن إنفاذ حقوق ا ف مل ي  ادلعاوى الصورية :مللك
هم اذل وأكدت األمانة .)CDIP/9/INF/6. ثالويقة( نه أحد الوفود خبصوص نطاق ادلراسةي لفا  ووافقت .عأعرب 

 .ادلراسةمؤلف  إىل الوفدإحاةل مالحظات األمانة عىل 

نة علام ابلويقة عن  )ك( ثوأحاطت ا نفاد حقوق للج سةستالعالقة بني ا نا ية الفكرية وقانون ا فا مل  مللك
 ).CDIP/8/INF/5 Rev. ثالويقة(

نة  )ل( شت ا للجوان شأن حقق . )CDIP/7/INF/2 ثالويقة ( املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العامبدراسة نطاق 
يات الواردة يف ادلراسة تو نة حول ا با نة عن آراء  صوأعربت ا ل ي ت يل .مللج متةل حتل واقرتحت بعض الوفود  حملاحلاالت ا

نة يارات ا ملمكوا يةخل يات إضا ف فامي خيص تو بادرة. ص شة واقرتحت ب. ملومل توافق وفود أخرى عىل هذه ا نا قعض الوفود  م
بةل سأةل يف ادلورة ا ملقهذه ا بةل وعارضت وفود أخرى .مل نقاش يف ادلورة ا ملقمواصةل ذكل ا أن ئالريس إىل خلص و. ل

ناقش  سأةل  ستا بلمل شاورات حول العمل ا ملقيف ا  .مل

نة يف  )م( ية الفكريةللجونظرت ا ية وا شأن ا ند جديد إىل جدول األعامل  مللكاقرتاح إلضافة  من ب  لتب
توصل إىل اتفاق حول الاقرتاح، ولكهنا وافقت )CDIP/6/12 Rev. ثالويقة( متكن من ا ل ومل   عىل يهعلعىل اإلبقاء ت

بةل ية الفكرية، اتفقت . ملقجدول أعامل ادلورة ا ية وا شأن ا شات حول اقرتاح عقد مؤمتر دويل  نا مللكويف إطار ا من ب ق لتمل
بات هذا الاقرتاح يف ا شة تر نا نة عىل  يا تم ق يه من الريسللج تو بةل  بل انعقاد ادلورة ا ئلفرتة ما  ج ملق  .بق

ند .12 نة يف عدد من الاقرتاحات9 لبويف إطار ا بل، نظرت ا شأن العمل ا للج  شاورات ما بني . ملقب يجري الريس  مو ئسـ
نود  بةلجدول أعامل مرشوع بادلورات حول   .ملقادلورة ا

رشوع تقرير  .13 توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  موأشارت ا ست تاسعةادلورة للج ثات ادلامئة لدلول األعضاءلا يغه  بع و للبل . 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
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بو عىل اإلنرتنت يقات عىل . يموقع الو بغي إرسال ا لتعلو تابة إىل األمانةمين تقرير  ًرشوع ا ك ها ، ويل لفضل إرسا قبل انعقاد َّ
يع بل بامثية أسا بالاجامتع ا ن يعرض. ملق ُو تقرير بعد ذكل عىل سـ رشوع ا ل  متده يف دورهتا النظر م نة  لتعا  .عارشةللج

يكون هذا امللخص .14 نة سـو نة وتقرير املدير العام املقدم إىل ا ثا للج وملخص ريس ادلورة ا مل ) CDIP/9/2 ثالويقة(ئ
ية  نة إىل ا مجلعتقرير ا للج  .العامةَ

 ]ثهناية الويقة[

 


