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  ملخص الرئيس

 

ية الفكرية العارشةانعقدت ادلورة  .1 ية وا ية اب مللكنة ا من ن لتللج  دوةل عضوا 95وحرضها . 2012 نومفرب 16 إىل 12 من ملع
با37و  .ق مرا

نة  .2 سفري للجوترأس ا ثلمحمد لا يه، ا ملمياد دوا ل بويتسـ  .جلي ادلامئ 

رشوع جدول األعامل كام هو مقرتح يف الويقة  .3 نة  متدت ا ثوا مللج  .CDIP/10/1 Prov. 2ع

ند و .4 بل، ّقر من جدول األعامل، 3لبيف إطار ا نة أن  تقرت ا تني همنظمبصفة مراقب مؤقت، للج ام ميتني غري حكو
ية الفكرية  تطوير ا ية ادلوية  مللكا ل ل يا  و)ADALPI(مجلع نقدي لغرب أفر تصادي وا يقالاحتاد الا نة  )UEMOA(لق سـملدة 

نة امذكل يف صفهتيؤثر من غري أن واحدة،  بلللج يف اجامتعات ا  .ملسـتقيف ا

ند و .5 نة  من جدول األعامل، 4لبيف إطار ا متدت ا للجا تاسعة  تقرير دورهتامرشوعع  .).CDIP/9/17 Prov (لا

ند  .6 ياانت العامة 5لبويف إطار ا نة إىل ا متعت ا ب من جدول األعامل، ا لللج يةهبا  اليت أدلتسـ  .قلمياجملموعات اإل

ند  .7 نة يف 6لبويف إطار ا نونة CDIP/10/2ثالويقة للج من جدول األعامل، نظرت ا ية"ملع، ا ، وأحاطت "حلتقارير مر
تقدم احملرز يف  يد ا13لعلام اب رشوعا  ق  يةووافقت عىل. لتنفيذم تا رشوعات ا ية املعدةل  ل اجلداول الز ل للمن ّ  :م

يد الوطين إلدارة  )أ( ية الفكرية عىل ا يني اب ية وأحصاب املصلحة ا سات احلكو لصعتعزيز قدرة املؤ ن مللكس ملعم
ية حلق املؤل نظامت اإلدارة امجلا بكة  سني أداء  ية واإلرشاف علهيا وتعزيزها، و ناعات اإلبدا عا شـ حت ع  ؛فملص
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تاجئ  )ب( بو لإلدارة القامئة عىل ا شأن تعزيز إطار الو رشوع  نو ي لب يمي ) RBM(م ية الرصد وا لتقية دمع  معل بغ
شطة ية نلأل  ؛ئاإلمنا

ية الفكرية  )ج( شأن ا رشوع  مللكو ب يةم تصادية والاجامت ية الا عوا قمن  .لت

يقات اليت قدمهتا الكاموقدمت األمانة رشوحا  لتعل طلب مهنا وأحاطت علام اب يةُ تقارير املر تلف جوانب ا شأن  حلوفود  ل خم  .ب

يذ  تقدم احملرز يف  نة علام اب تنفكام أحاطت ا ل سعللج يات ا تو تا ص رشلل يذةع  ُوطلب من األمانة تقدمي بعض . لتنف فورية ا
تقرير ية ا سني نو يحات وزايدة  تو لا ع حت ض  .ل

ند  .8 نةتناولت من جدول األعامل أيضا، 6لبويف إطار ا ياميت للج ا تايلتق عددا من  رشوعات، ويه اك لا  :مل

ياجات اإل )أ( ياانت مطابقة الا رشوع قاعدة  ميي  تتقرير  حب مل ية الفكريةتقي ية يف جمال ا مللكمنا ) IP-DMD (ئ
 ؛)CDIP/10/3 ثالويقة(

ية )ب( ية الفكرية اذل سات ا رشوع مؤ ميي عن  كتقرير  مللكس م ية ( تقي تو صا  ؛)CDIP/10/4ثالويقة  ()10ل

شأن  )ج( ميي  متقرير  ب نفاذ إىل املعرفةتقي ية وا هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و لرشوع ا مق ل ج تك  مللك
 ؛)CDIP/10/5ثالويقة (

تعلقة ابلرباءات )د( نفاذ إىل املعلومات ا باط أدوات  رشوع ا ميي عن  ملتقرير  لل سـتن م  ؛)CDIP/10/6 ثالويقة (تقي

ساتتقرير  )ه( رشوع تعزيز قدرات املؤ سميي عن  م يد تقي ية الفكرية عىل لك من ا تخدمني يف جمال ا لصع وا مللكسـ مل
ميي ميي واإل قلالوطين ودون اإل  ؛)CDIP/10/7ثالويقة  (قل

ية )و( سات الو يا لفائدة املؤ نولو تاكر ونقل ا ية دمع الا رشوع  ميي عن  نتقرير  س طب ج تك لن ب م  تقي
 ).CDIP/10/8 ثالويقة(

بادل لآلراء عقب وأجري يةّمقمي عن اذلي قدهما لك ض وعرالت  تقارير ا ميا يذ . لتقيل تابعة  تنفوأعربت الوفود عن اهامتهما  مب
ست، يف بعض احلاالت، املزيد من  يقات اليت قدمهتا ادلول األعضاء وا تقارير مع مراعاة ا يات الواردة يف تكل ا تو متا تعل ل ص لل ل

 .األمانة املعلومات من

ند  .9 ياق الويقة 6لبويف إطار ا ث أيضا، ويف  نة ،CDIP/10/12سـ شت ا للج ان بو "ق ئات الو سامهة  يوصف  ي ية هم ملعنا
ية يات جدول أعامل ا نهيا من تو يذ ما  منيف  ص لتيع تلفة إزاء مصطلح ".  تنف ية"خموطرحت آراء  ئات ا نا ملعي بب "له بس، 
ية العامة يف عام  سري قرار ا تالفات يف  مجلعالا تف ت2012خ يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا ل بوضع آ سـ لتقل . قاريرلتن

بو ذاهتا يه  ئات الو يح، أما وفود أخرى فقالت أن  تو ية العامة ملزيد من ا يواقرتحت بعض الوفود إرجاع القرار إىل ا ي ض ل همجلع
بغي أن حتدد هل يه من  ية"يناليت  ئات ا نا ملعي ية " له سأةل إىل ا بغي إرجاع ا يق، وأنه ال  يات ا مجلعأو ال، ألغراض آ مل سـ ينل لتن

ن. العامة تلف للجوأعربت ا تلمة من  خمة عن تقديرها للمعلومات ا بو ملسـ يئات الو يات جدول هي يذ تو هام يف  صعن اإل نف تس
بو  نة الو ية ابملعايري و بو ا نة الو تالم تقارير من  شغاالت من عدم ا ية، ولكن بعض الوفود أعربت عن ا يأعامل ا جل ن ي جل سـ ن ملعمن لت

ت ية، ورأت وفود أخرى أن ا ية ابلربانمج واملزيا نا ن للجن ست من ملع ية"ليني  ئات ا نا ملعي ية " له لوال ميكن أن تقع حتت نطاق آ
يق شأن هذا املوضوع وحول مضموهنا. لتنسـا نة  تقارير املقدمة إىل ا ية ا تلفت اآلراء أيضا حول  يوا للج ل ن  .بخ
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ند  .10 متدة، 7لبويف إطار ا يات ا تو يذ بعض ا نة يف برانمج معل من أحل  ملع من جدول األعامل، نظرت ا ص ل تنفللج
 :ييل كام

نة ادلراسة  )أ( شت ا للجان يةق تحدة اإلمنا يق أهداف األمم ا بو يف  سامهة الو يمي  ئاخلاصة  مل ي حتقم  بتق
)CDIP/10/9 .( ية فعاةل مواصةل ّوأيدت الوفود ية، ووضع آ ية لأل يق األهداف اإلمنا ها يف جمال  بو  لالو ئ لفي حتق معل

سامهة تظام عن تكل ا ملإلبالغ ادلول األعضاء اب تقدم األ. ن نة، يف دورهتا القادمة، ويقة حتلل ما ييلسـو ّمانة إىل ا ث  :للج

يذ األهداف  "1" ثغرات يف  ية برصد ا بو اخلطوات الالزمة لالنضامم إىل فرقة العمل ا تنفلزوم اختاذ الو ل ن ملعي
شاركة يف  ية، وا ية لأل ملاإلمنا يةاملعين مبشرتك بني الواكالت وملااخلرباء فريق لفئ يةئؤرشات األهداف اإلمنا  ؛لف لأل

ياجاتوجدوى  "2" يط /حتإدراج الا ية يف مرحةل  ية لأل تعلقة ابألهداف اإلمنا تاجئ ا ختطا ئ مل لفن الربامج يف ل
ية؛ ية لأل بو، ووضع مؤرشات خاصة ابألهداف اإلمنا لفالو ئ  ي

ية و "3" ية لأل سامههتا يف األهداف اإلمنا ها و بو إىل تعديل أسلوب اإلبالغ عن  لفحاجة الو ئمعل م   صفحةيفي
توفري هذا الغرض  باإلنرتنت اخملصصة  ل ياانت األداء الواردة يف ّ تقاة من  ية  ية ووا تاجئ أكرث مصدا ب  سـ قع من ق

يةاإلصدارات  ية لأل لفالوجهية من تقارير أداء الربامج واملؤرشات اخلاصة ابألهداف اإلمنا بغي حتديث  .ئ ينو
يعة  بلورة ا تظام  باملعلومات الواردة يف صفحة اإلنرتنت اب ل تعلق ابألهداف لطن نظمة ا تطور لعمل ا ملاآلخذة يف ا مل ّل

ية ية لأل لفاإلمنا  .ئ

نة  )ب( شت ا للجوان ية الفكرية"ق ية يف برانمج معل مواطن املرونة يف نظام ا مللكخطوات إضا  "ف
يه من جماالت العمل ملزيد ). CDIP/10/10 ثالويقة( شأن ما اتفق  يه ادلول األعضاء  نة علام تو علوأحاطت ا ب جللج

يذ  .لتنفمن ا

نة يف  )ج( تعدد األطراف"للجونظرت ا تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  شأن مواطن املرونة ا بل  مالعمل ا ململق " ب
نا). CDIP/10/11 ثالويقة( تكامل ا نة من ا متكن ا قومل  مل سـ للج ها يف دورهتا ت توا صلشات حول هذه الويقة، و سـ ث

تعلقة ابلرباءات بل حول مواطن املرونة ا نظر يف العمل ا ساس اب بةل، دون ا ملا ل ملقمل  .ملق

نة ا )د( ملوناولت ا للج تعلقةاملقرتح رشوع ت نفاذ إىل املعلومات ا تحداث أدوات  ملشأن ا لل سـ  املرحةل -  ابلرباءاتب
ية  ثا نا رشوع ووافقت ع،)CDIP/10/13(ل  .ملىل ا

نة  )ه( شت ا للجوان تخيل عن حق املؤلفق شأن ا لمواصفات دراسة مقارنة  نةّوأيدت). CDIP/10/14 (ب  للج ا
يقات ادلول األعضاء، مبا يف ذكل وضع جدول . الاضطالع ابدلراسة املقرتحة رشع األمانة يف ادلراسة مبراعاة  تعلو ست

شأن حزمين إلجراهئا، يات  بعاد أية تو ب وا ص ّ بعاد لقوللول ست يةستاعد واملعايري، وا تحدة األمر يكرشيعات الوالايت ا مل  ت
تخيل عن حق املؤلفمن ادلراسة  .لل، دون الرتوجي 

نة  )و( شت ا للجوان يات ق تو شأن ا نة  يارات ا متةل وا صاحلاالت ا ل ب ملمكخل الواردة يف دراسة ) أ(2و) و(1و) ج(1حمل
شأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل ال نطاق  با تعديالت ) .CDIP/9/INF/2 Rev (عامل لوأحاطت علام اب

تاسعة نة يف دورهتا ا ناء عىل طلب ا لاليت أدخلهتا األمانة عىل هذه الويقة  للج ب  .ث

تعلقة )ز( نة ادلراسة ا شت ا ملوان للج يةاب ق نفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبدا تفاع حبق املؤلف للهنوض اب عال ل  ن
)CDIP/9/INF/3 .( ندوبووأعرب ثشأن الويقة متنوعة آراء عن ن ملا تخذ . بذكلأحاطت األمانة علام وب ستو

بات مراعاة إرشادات ادلول األعضاء، مع األمانة،  يميبغية الالزمة تيالرت ٍإعداد  بو، مضن واليهتا، دوى رشوع جل تق يالو
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شطة جديدة يف  ية، عىل أن يمن شأهنا نأ ها اإلمنا يق أهدا ُساعدة ادلول األعضاء عىل  ئ فم يمي عىل حتق لتقعرض ذكل ا
نة  .للجادلورة القادمة 

رشوع لإلشارات  )ح( متكل غري ا تعلقة اب نة ادلراسة ا شت ا ملوان ل مل للج ها وأعربت عن) CDIP/9/INF/5(ق مع د
نجزللعمل  نة علام . ملا رشوع  من 5الواردة يف الصفحة رمق ) 2(ابلفقرة للجوأحاطت ا ملويقة ا ، .CDIP/4/3 Revث

شري إىل ما تدابري : "يلي تاليت  بت يف ا بحث واملداوالت  تاجئ ادلراسة أساسا ملزيد من ا لمن املمكن أن شلك  لل ل ن ت
بغي اختاذها يف هذا اجملال ية . ينامللموسة اليت  نة ادلامئة ا يق مع ا رشوع حمل  نرص من ا يكون هذا ا نو للج سـ لع ملعسـ تن مل

تجارية  ".لابلعالمات ا

نة أيضا  )ط( شت ا للجوان ية ق يةجاملراجعة اخلار تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو منساعدة ا ل ي ن لتللم  لتق
تحديد)CDIP/8/INF/1ثالويقة ( ية، وعىل وجه ا ل، وعددا من الواثئق ا  :ملعن

ية "1" تعاون ألغراض ا بو يف جمال ا ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  منرد اإلدارة عىل املراجعة اخلار ل ي ن لتللم لتق  ج
 ؛)(CDIP/9/14 ثالويقة(

بو يف جمال و "2" ية اليت تقدهما الو ساعدة ا ية  يتقرير الفريق العامل اخملصص املعين ابملراجعة اخلار ن لتقللم ج
ية تعاون ألغراض ا منا  ؛)CDIP/9/15 ثالويقة (لتل

ساعدة اليت تقدهما و "3" شأن ا ية  بدلان األفر ية ومجموعة ا شرتك من مجموعة جدول أعامل ا ملاقرتاح  ب ل من يقم لت
بو يةيالو تعاون ألغراض ا من يف جمال ا  ؛)CDIP/9/16ثالويقة  (لتل

نة عىل ما ييل  :للجواتفقت ا

نة  )أ شات يف ادلورة العارشة  نا نادا إىل ا للجا ق مل بغي أن تعد األمانة ويقة ألغراض )CDIP/10(ست ث،  ّ ين
تقدم احملرز فهيا يذها، وتقريرا عن ا يات اجلاري  تو نة حتدد ا بةل  لادلورة ا ص ل نفللج تملق ّ. 

بةل )ب نقاش حول هذا املوضوع يف دورهتا ا نة مواصةل ا ملقوقررت ا ل للج نة علام ابالقرتاح . ّ للجوأحاطت ا
شات حول أفضل  نا بةل  يص يوم اكمل يف دورهتا ا قاذلي تقدمت به بعض الوفود والرايم إىل  للم ملقختص

ية ساعدة ا ناملامرسات يف ا نة عىل أن الويقة . لتقمل ثووافقت ا ية CDIP/8/INF/1للج ملعن، والواثئق ا
بةل" 3"و" 2"و" 1" ناقش يف دورهتا ا ملقاملذكورة أعاله، وأي اقرتاح جديد، لك ذكل سوف  ويف . يُ

تابة  هاماهتا  نة ابدلعوة اليت وهجهتا سابقا إىل ادلول األعضاء يك تقدم إ ًهذا الصدد، ذكرت ا ك سللج ّ ّ ّ
بةل بل ادلورة ا بكر  ملقنقاش بوقت  ق ّم  .لل

شت ا )ي( للجوان ية الفكرية ق تعلقان ابملؤمتر املعين اب تني  مللكنة و تيق ية ث ). CDIP/10/17 وCDIP/10/16(لتمنوا
شأن الاقرتاحات بوعرضت الوفود آراءها األوية  نظمي املؤمتر. ل يب  شأن أسا توعرضت بعض الوفود أفاكرا أخرى  ل . ب

تايل نوان املؤمتر اك نة عىل أن يكون  لووافقت ا ع يةاملؤمتر ادلويل امل: "للج ية الفكرية وا لتمنعين اب أن يكون ووافقت " مللك
سورساانعقاده ماكن  ييف  ب نة . جن نصف أيضاللجووافقت ا ل عىل أن يعقد املؤمتر عىل مدى يومني أو ثالثة أايم يف ا ُ

ثاين من عام  نة وافقت و. 2013لا توحا وذكل يف غضون للجا شاركة فهيا  ية يكون ابب ا شاورة غري ر مفعىل عقد  مل مس م
ميهثالث يل  هوم املؤمتر وتفا يع من هذه ادلورة من أجل زايدة حتديد  تنظة أو أربعة أسا ص تعد األمانة ورقة مفاهمي . مفب سـو

نة نادا إىل معامل الاتفاق الواسعة اليت حددهتا ا للجا ّ بل بدء . ست توبة  يقات واقرتاحات  قوطلب من الوفود  تقدمي  مك تعل ُ
ية شاورة غري الر مسا  .مل
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ن )ك( شت ا للجوان ية ق ية الفكرية وا تعلق اب نة  ند جديد جلدول أعامل ا شأن  منة اقرتاحا  ي للج ب لتب مللك
شأن الاقرتاح). .CDIP/6/12 Rev ثالويقة( تلفة  بوطرحت آراء  خم ند من . ُ نقاش حول هذا ا تمت ا بومل  ل لخي ُ

 .األعامل جدول

ند  .11 نة عددا من الاقرتاحات واتفقت8لبويف إطار ا شت ا للج من جدول األعامل، ان سائلق الواثئق /مل عىل قامئة اب
بةل  .ملقلدلورة ا

رشوع تقرير ادلورة  .12 توىل إعداد  نة إىل أن األمانة  موأشارت ا ست ثات ادلامئة لدلول األعضاءالعارشة للج يغه  بعو للبل  ،ت
نظامت غري احلكويسـُيتو ية ادلوية وا نظامت احلكو تقرير أيضا يف شلك إلكرتوين لدلول األعضاء وا رشوع ا ملح  ل مل مل ً مية، عىل م

بو عىل اإلنرتنت بل انعقاد . يموقع الو ها  تابة إىل األمانة، ويفضل إرسا تقرير  رشوع ا يقات عىل  بغي إرسال ا قو ل َّن ً ك ل متعل ل ي
يع بل بامثية أسا بالاجامتع ا ن متده يف دورهتا . ملق نة  تقرير بعد ذكل عىل نظر ا رشوع ا يعرض  لتعو للج ل مسـ رشةُ  .عاحلادية 

يكون هذا امللخص تقرير .13 َو ية العامةسـ نة إىل ا مجلع ا  .للج

 ]ثهناية الويقة[


