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  اجلمعية العامة للويبو
 

  )الدورة العادية العشرون (األربعونالدورة 
مترب إىل 26جنيف، من  توبر 5سب   2011ك أ

 
 

  تقرير اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  األمانةمن إعداد

نة ا .1 متعت ا نا ملعللج ية الفكريةج ية وا مللكية اب ثالثني  لتمن تاسعة وا نذ ادلورة ا لمرتني  ل يةادلورة (م نا ئالا رشونسـتث ) لع ا
بو يية العامة للو مترب ةعقدنملا للجمع سادسةهتادوريف ، 2010سب يف  سابعيف دورهتا  و2010 نومفرب 26إىل  22 من ل ا من ة لا

 .2011 مايو 6 إىل 2

نة و .2 سادسة، قررت ا للجيف ادلورة ا ية العامةأن ل ثابة تقريرها إىل ا مجلعيكون ملخص الريس  مب سابعة ُعو. ئ للقت ادلورة ا
نظام ادلاخيل العام، من 19 وفقا ألحاكم املادة بل اعامتد ملخص الريسلا ئ وذكل   .ق

يه .3 سادسة يف مرفق هذه الويقةلخصيرد م ،علو ث ريس ادلورة ا ل  .ئ

بو مدعوة إىل  .4 ية العامة للو يإن ا مجلع
تقرير اإلحاطة علام  .ثذه الويقةاملرفق هب لاب
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سادسةادلورة  يف، منلا  2010 نومفرب 26 إىل 22 جن، 

نة .1 سادسة  للجانعقدت ادلورة ا ية الفكريةل ية وا ية اب مللك ا من لتن ، حتت رئاسة 2010 نومفرب 26 إىل 22 يف الفرتة من ملع
نغالديش ثل ادلامئ  نان، ا بد ا سفري محمد  يد ا با ملم حل ع ل لسـ بة35جامتع مائة دوةل عضو وركت يف الااوش. ل  .ق هجة مرا

ية .2 تا حوأدىل الريس بلكمة ا بةفتئ ّجشع فرحب ابلوفود ومقتض  تحيل مواصةل ها عىلّ تعاون اليت لا مكنت من ل بروح ا
سابقة ورة ادل يف كبري تقدم حتقيق  .للجنةلا

سادسة ونوه مبجالني االلكمة وأخذ املدير العام  .3 ثفرحب ابلوفود يف هذه ادلورة ا ّل سد تعممي جدول ّ هدا تقدما  ّنني  جي ّ ش
يادية نظمة الا شطة ا ية عىل أ تأعامل ا مل ن عمن رشوعات جدول أعامل . لت تقدم احملرز حنو إدراج  موأشار يف املقام األول إىل ا ل

ية ية مضن دورة إعداد املزيا نا يا  العاديةلتمن يصري أمرا بد هي واذلي  بةليف اقرتاحاتسـ تني ا ية لفرتة ا ملق املزيا لسـن . 2013-2012 ن
ية العامة يف  نة ووافقت علهيا ا سة  شت يف ادلورة اخلا يق، اليت نو ية ا ثاين أن آ مجلعوالحظ يف املقام ا للج م ق سـ ل لتنل

تاجئ، 2010 سبمترب ية اخلاص ابإلدارة القامئة عىل ا رشوع جدول أعامل ا ها  نة اليت  تقدير ا ن، إىل جانب أنظمة ا من لل لت م يضع ملتي
يحة فعاةل للرصد ّتزود ادلول األعضاء بأدا تام، أشار املدير العام إىل . ألمانة أداة لإلدارةل تتو يق بني رضورةخلويف ا تو ف ا ل

تاجئ  نيق  شأهناحتق رشوعات وتقدمي تقارير  با  .مل

ند  .4 رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف 2لبويف إطار ا نة  متدت ا م من جدول األعامل، ا للج ع
ند تعديل ل، مع اCDIP/6/1Prov.2 ثالويقة تايل عىل ا با  :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 تني  (ملع ثيقانظر الو
CDIP/6/2و CDIP/6/3(." 

ند  .5 تجارة واملعايري 3لبويف إطار ا هد ا تني هام  تني غري حكو بل، بصفة مراقب مؤقت،  نة أن  ل، قررت ا ي نظم معللج متق م ّ
ية  تدامةلتمنوا نة ومن غري أن يؤثر ذكل يف صفهتا يف اجامتعات )ITSSD (ملسـا سة مجموعة براءات األدوية، ملدة  سـ، ومؤ س

نة الالحقة  .للجا

ند  .6 سة، الوارد يف الويقة4لبويف إطار ا تقرير املعدل لدلورة اخلا رشوع ا نة  متدت ا ث، ا م ل مللج ، .CDIP/5/10Prov ع
تعديالت اليت  ياانهتاعىل الوفود  بعضأدخلهتالمع ا  .ب 

ند  .7 نة يف الويقة5لبويف إطار ا ث، نظرت ا نونة CDIP/6/2 للج رشوعات جدول أعامل  "ملعا ية عن  متقارير مر حل
ية رشوعاتوا ت اآلراءتبادلووأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف مرفقاهتا ". لتمنا رشفني عىل ا ململعلومات مع ا ووافقت . مل

يد ا نة عىل حتويل الر صا رشوع 42ملتبقي، وقدره للج م ألف فرنك سورسي، من  ية"ي شد املوارد من أجل ا منمؤمتر  إىل " لتح
ية الفكرية" ئة يف جمال ا ية ان يات و شاء أاكد مللكرشوع رائد إل شـ ن مي طن نظر يف ". م ند ا لو شأن حق املؤلف "ع بدراسة نطاق 

رشوع اخلاص اب" واحلقوق اجملاورة واملكل العام ياق ا ملاليت أعدت يف  سـ مللكية الفكرية واملكل العام ّ
ناق).CDIP/4/3.Rev ثالويقة( نة أن  ست ا َ، ا ت للج نطاق لمت سابعةيف لش دراسة ا نة ا لدورة ا  .للج

ند  .8 نة أيضا يف الويقة5لبويف إطار ا ث ذاته، نظرت ا نوان CDIP/6/3 للج يات فورية "بع  تو صتقرير مرحيل عن ا ل
يذ تقارير يف  ،بصورة عامةو. اآلراء واملعلومات مع األمانةت ت، وأحاطت علام مبضموهنا وبادل"لتنفا توي ا نة أن  ست ا لا حت للج لمت

تاحة ية ا ية فضال عن املعلومات ا نو يل ا تحا بل عىل مزيد من املعلومات وا ملا لمك ع ل ل ل  .ملسـتق
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ند  .9 شأن 6لبويف إطار ا رشوع  نة يف ا ب، نظرت ا يا"ملللج نولو ية الفكرية ونقل ا جا تك شرت: لمللك تحدايت ا ملا بكة وناء ل
يات " (احللول تو صا رشوع . CDIP/6/4ث، الوارد يف الويقة )28 و26 و25 و19ل نة ا متدت ا ملوا للج لتعديالت اليت ابع

يه  .علأدخلهتا 

شأن وفامي خيص .10 رشوع  ب ا نظر يف CDIP/6/5ثالوارد يف الويقة " الرباءات واملكل العام"مل نة أن  ت، قررت ا للج ّ
بةل، وأن يقات اليت قدمهتملقالاقرتاح يف دورهتا ا  . الوفودالتعل تعمل األمانة عىل تعديهل مع مراعاة ا

شأن وفامي خيص .11 رشوع  ب ا ية الفكرية"مل توحة والامنذج القامئة عىل ا تعاوية ا رشوعات ا مللكا ملف ن ل الوارد يف " مل
رشوع CDIP/6/6 ثالويقة نة عىل ا مل، وافقت ا نةهيا عل ووافقتلتعديالت اليت اقرتهحا عدد من الوفود ابللج  .للجا

شأن وفامي خيص  .12 شة  نا بورقة ا ق ية الفكرية وجهرة األدمغة"مل نة من CDIP/6/8ثالواردة يف الويقة " مللكا ست ا للج، ا لمت
رشوع تأخذ  ملاألمانة أن تعد ويقة عن ا ث بار ّ شة عتبعني الا نا قورقة ا يقات الوفود علمل ها عىل ،هياتعلوتراعي  ض عىل أن تعر

نظر فهيا يف دور نة  تا بةللللج  .ملقهتا ا

شأن فامي خيص و .13 شة  نا بورقة ا ق تصاد غري الرمسي"مل ية الفكرية والا قا ، قررت CDIP/6/9 ثالواردة يف الويقة" مللك
نقاش حول  نة مواصةل ا لا بةلهذه الللج  .ملقورقة يف دورهتا ا

ية الفكرية"فامي خيص و .14 شأن مواطن املرونة يف نظام ا بل  مللكبرانمج العمل ا ، CDIP/6/10 ثلويقةالوارد يف ا" بملق
يذ  بارش األمانة  نة عىل أن  تنفاتفقت ا ت نة علهيا  وافقتاليت نشطة األللج نظر يف الويقة يف دورة ا نة، وأن تعاود ا للجا ث ل للج

بةل فامي  شأهنااب يتعلقملقا توصل إىل أي اتفاق  بلقضااي اليت مل يمت ا  .ل

شأن اجلديد الاقرتاح وفامي خيص .15 تعاون يف"ب  تعزيز ا لرشوع  ل ية م نا بدلان ا ية فامي بني ا ية الفكرية وا م جمال ا لمللك ل لتمن
بدلان األقل منوا نة علام مبضمون الاقرتاح، ، اذلي تقدم به وفد مرصCDIP/6/11 ثالوارد يف الويقة" لوا للج، أحاطت ا

بةل شه يف دورهتا ا نا ملقووافقت عىل أن  ق يعمل. ت رشوعبلورةعىل  وفد مرص سـو مل ويقة ا ساعدة األمانث شاور مب  ادلول مع لتة واب
 .األعضاء األخرى

ند  .16 بل، ط7لبويف إطار ا شأن العمل ا  ُ ملق ناءعدة اقرتاحاترحت ب شات، مهنا اقرتاح من وفد الربازيل ابمس ث أ نا ق ا مل
بةل نة مضن واثئق العمل يف دورهتا ا يه ا نظر  ية  ملقمجموعة جدول أعامل ا ف للجت سمن دت األمانة واثئق العمل املطلوبة ّوعد. لت

بةل نة ا ملقدلورة ا تمت. للج شريائ الريسخوا ته  م  بةلسريشد  إىل أنه لكم رشوع جدول أعامل ادلورة ا ند إعداد  ملقاألمانة  م  .ع

ثات ادلامئة لدلول األعضاء .17 يغه  سادسة و رشوع تقرير ادلورة ا توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  بعوأشارت ا بل ل للللج ت م . ست
تقرير أيضا يف شلك  رشوع ا تاح  ًو ل م ية، عىل سيُ نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو مإلكرتوين لدلول األعضاء وا ملم ل مل

بو  بيكيموقع الو نة، ويفضل أن ترسل . لشـا يا إىل األمانة يف أقرب فرصة  تا تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا َّو ممك ًن ب ك ل متعل ل ي
يع ية أسا بل بامث ببل انعقاد الاجامتع ا ن ملق تق. ق رشوع ا يطرح  لو مسـ متده يف بداية دورهتا ُ نة  لتعرير املعدل بعد ذكل عىل ا للج َّ

سابعة  .لا

ية العامة .18 ية الفكرية إىل ا ية وا ية اب نة ا يكون هذا امللخص جزءا من تقرير ا مجلعو من ن للج مللكسـ لت  .ملع

 ]ثالويقةو  املرفقهناية[


