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  اجلمعية العامة للويبو
  

  والعشرون)العادية احلادية واألربعون (الدورة الثالثة الدورة 
        2012012012013333أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  تقرير اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  أالمانة ٕاعدادمن 

احلادية  Gسـتثنائيةاجمتعت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية مرتني منذ ا2ورة احلادية وأالربعني (ا2روة  .1
، ٔاي ا2ورة العارشة املعقودة 2012والعرشون) اليت عقدهتا امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف ٔاكتوبر 

 .2013مايو  17ٕاىل  13وا2ورة احلادية عرشة املعقودة يف الفرتة من  2012نومفرب  16ٕاىل  12يف الفرتة من 

 ويف لكتا ا2ورتني قررت اللجنة ٔان يكون ملخص الرئيس مبثابة تقريرها ا[ي ترفعه ٕاىل امجلعية العامة.  .2

 وعليه يرد ملخصا ا2ورتني مرفقني هبذه الوثيقة. .3

ٕان امجلعية العامة للويبو مدعوة ٕاىل  .4
 حاطة علام مبضمون هذه الوثيقة.االٕ 

 [ييل ذr املرفقان]
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        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012012222    نومفربنومفربنومفربنومفرب    16161616التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
  

  الدورة العاشرة
        2012012012012222نومفرب نومفرب نومفرب نومفرب     16161616ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     12121212جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  ملخص الرئيس

  

دو| عضوا  95. وحرضها 2012نومفرب  16ٕاىل  12من  للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةانعقدت ا2ورة العارشة  .1
 مراقبا. 37و

 ا2امئ جليبويت. دواليه، املمثلمحمد سـياد وترٔاس اللجنة السفري  .2

 .CDIP/10/1 Prov. 2واعمتدت اللجنة مرشوع جدول أالعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .3

تني غري حكوميتني هام بصفة مراقب مؤقت، منظم من جدول أالعامل، قّررت اللجنة ٔان تقبل،  3ويف ٕاطار البند  .4
ملدة سـنة  )UEMOAحتاد Gقتصادي والنقدي لغرب ٔافريقيا (Gو )ADALPIامجلعية ا2ولية لتطوير امللكية الفكرية (

 .يف املسـتقبل يف اج¡عات اللجنة امذr يف صفهتيؤثر من غري ٔان واحدة، 

 )..CDIP/9/17 Provمن جدول أالعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا التاسعة ( 4ويف ٕاطار البند  .5

 ت اللجنة ٕاىل البيا¤ت العامة اليت ٔادلت هبا ا£موعات إالقلميية.من جدول أالعامل، اسـمتع 5ويف ٕاطار البند  .6

، املعنونة "تقارير مرحلية"، ؤاحاطت CDIP/10/2من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة  6ويف ٕاطار البند  .7
 :التالية مرشوعا قيد التنفيذ. ووافقت عىل اجلداول الزمنية املعّد| للمرشوعات 13علام �لتقدم احملرز يف 
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تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأحصاب املصلحة املعنيني �مللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ٕالدارة   (ٔا)
  ؛الصناعات إالبداعية وإالرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني أداء شـبكة منظامت إالدارة امجلاعية حلق املؤلف

) بغية دمع معلية الرصد والتقيمي RBMعىل النتاجئ (ومرشوع بشأن تعزيز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة   (ب)
  ؛إالمنائية لٔالنشطة

  .والتمنية Gقتصادية وGج¡عيةومرشوع بشأن امللكية الفكرية   (ج)

  وقدمت أالمانة رشوحا كام ُطلب مهنا وأحاطت علام �لتعليقات اليت قدمهتا الوفود بشأن خمتلف جوانب التقارير املرحلية.

لجنة علام �لتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات التسع عرشة فورية التنفيذ. وُطلب من أالمانة تقدمي بعض كام أحاطت ال 
  التوضيحات وزÉدة حتسني نوعية التقرير.

 من جدول أالعامل ٔايضا، تناولت اللجنة عددا من تقيÏت املرشوعات، ويه اكلتايل: 6ويف ٕاطار البند  .8

) IP-DMD( منائية يف جمال امللكية الفكريةبيا¤ت مطابقة Gحتياجات االٕ  تقرير تقيميي ملرشوع قاعدة  (ٔا)
  )؛CDIP/10/3 (الوثيقة

  )؛CDIP/10/4(الوثيقة  )10(التوصية  تقرير تقيميي عن مرشوع مؤسسات امللكية الفكرية ا[كية  (ب)

 والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفةتقرير تقيميي بشأن مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   (ج)
  )؛CDIP/10/5(الوثيقة 

  )؛CDIP/10/6 (الوثيقة تقرير تقيميي عن مرشوع اسـتنباط أدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات  (د)

 تقيميي عن مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملسـتخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل لك من الصعيدتقرير   (ه)
  )؛CDIP/10/7(الوثيقة  الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي

 تقرير تقيميي عن مرشوع بنية دمع Gبتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية  (و)
  ).CDIP/10/8 (الوثيقة

اه¡Üا مبتابعة تنفيذ ؤاجري تبادل لالٓراء عقب العروض ا[ي قدÜا لك مقّمي عن التقارير التقيميية. وأعربت الوفود عن 
التوصيات الواردة يف تà التقارير مع مراعاة التعليقات اليت قدمهتا ا2ول أالعضاء والمتست، يف بعض احلاالت، املزيد من 

  أالمانة. املعلومات من

 املعنيةوصف مسامهة هيئات الويبو ، ¤قشت اللجنة "CDIP/10/12ٔايضا، ويف سـياق الوثيقة  6ويف ٕاطار البند  .9
". وطرحت آراء خمتلفة ٕازاء مصطلح "الهيئات املعنية"، بسبب  يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول ٔاعامل التمنية
بوضع آليات التنسـيق وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقارير.  G2012ختالفات يف تفسري قرار امجلعية العامة يف عام 

عية العامة ملزيد من التوضيح، ٔاما وفود ٔاخرى فقالت ٔان هيئات الويبو ذاهتا يه واقرتحت بعض الوفود ٕارجاع القرار ٕاىل امجل 
اليت ينبغي أن حتدد هل يه من "الهيئات املعنية" ٔاو ال، ٔالغراض آليات التنسـيق، ؤانه ال ينبغي ٕارجاع املسأ| ٕاىل امجلعية 

الويبو عن إالسهام يف تنفيذ توصيات جدول  العامة. وأعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات املسـتلمة من خمتلف هيئات
ٔاعامل التمنية، ولكن بعض الوفود أعربت عن انشغاالت من عدم اسـتالم تقارير من جلنة الويبو املعنية �ملعايري وجلنة الويبو 



WO/GA/43/10 

Annex I 

3 

 

ت نطاق آلية املعنية �لرب¤مج واملزيانية، ورأت وفود ٔاخرى ٔان اللجنتني ليست من "الهيئات املعنية" وال ميكن ٔان تقع حت
  التنسـيق. واختلفت االٓراء ٔايضا حول بنية التقارير املقدمة ٕاىل اللجنة يشأن هذا املوضوع وحول مضموهنا.

من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف بر¤مج معل من ٔاحل تنفيذ بعض التوصيات املعمتدة،  7ويف ٕاطار البند  .10
  ييل: كام

 امهة الويبو يف حتقيق ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائيةاخلاصة بتقيمي مس¤قشت اللجنة ا2راسة   (ٔا)
)CDIP/10/9 |الويبو معلها يف جمال حتقيق أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ووضع آلية فعا îوأيّدت الوفود مواص .(

  ل ما ييل:ٕالبالغ ا2ول أالعضاء �نتظام عن تà املسامهة. وسـتقدم أالمانة ٕاىل اللجنة، يف دورهتا القادمة، وثيقة حتلّ 

لزوم اختاذ الويبو اخلطوات الالزمة لالنضامم ٕاىل فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ أالهداف   "1"
  ؛ؤرشات أالهداف إالمنائية لٔاللفيةاملعين مبشرتك بني الواكالت و امل اخلرباء فريق إالمنائية لٔاللفية، واملشاركة يف 

ملتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية يف مرحî ختطيط الربامج يف وجدوى ٕادراج Gحتياجات/النتاجئ ا  "2"
  الويبو، ووضع مؤرشات خاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية؛

وحاجة الويبو ٕاىل تعديل ٔاسلوب إالبالغ عن معلها ومسامههتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية يف صفحة   "3"
 مصداقية وواقعية مسـتقاة من بيا¤ت أالداء الواردة يف إالنرتنت اõّصصة لهذا الغرض بتوفري نتاجئ أكرث

إالصدارات الوجهية من تقارير أداء الربامج واملؤرشات اخلاصة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية. وينبغي حتديث 
ف املعلومات الواردة يف صفحة إالنرتنت �نتظام لبلورة الطبيعة االٓخذة يف التطّور لعمل املنظمة املتعلق �ٔالهدا

  إالمنائية لٔاللفية.

" خطوات ٕاضافية يف بر¤مج معل مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكريةو¤قشت اللجنة "  )(ب
). وأحاطت اللجنة علام توجيه ا2ول أالعضاء بشأن ما اتفق عليه من جماالت العمل ملزيد CDIP/10/10 (الوثيقة

  من التنفيذ.

" بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أالطرافالعمل املقبل ونظرت اللجنة يف "  (ج)
). ومل تمتكن اللجنة من اسـتكامل املناقشات حول هذه الوثيقة، وسـتواصلها يف دورهتا CDIP/10/11 (الوثيقة

  املقبî، دون املساس �لنظر يف العمل املقبل حول مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات.

املرحî  -�لرباءات  بشأن اسـتحداث أدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقةاملقرتح رشوع ناولت اللجنة امل وت   (د)
  )، ووافقت عىل املرشوع.CDIP/10/13الثانية (

). وأيّدت اللجنة CDIP/10/14( مواصفات دراسة مقارنة بشأن التخيل عن حق املؤلفو¤قشت اللجنة   (ه)
حة. وسترشع أالمانة يف ا2راسة مبراعاة تعليقات ا2ول أالعضاء، مبا يف ذr وضع جدول Gضطالع �2راسة املقرت 

زمين ٕالجراهئا، واستبعاد أيّة توصيات بشأن حلول للقواعد واملعايري، واستبعاد ترشيعات الوالÉت املتحدة أالمريكية 
  من ا2راسة، دون الرتوجي للتخيل عن حق املؤلف.

(ٔا) الواردة يف دراسة 2(و) و1(ج) و1االت احملمتî واخليارات املمكنة بشأن التوصيات احلو¤قشت اللجنة   (و)
) ؤاحاطت علام �لتعديالت .CDIP/9/INF/2 Rev( النطاق بشأن حق املؤلف واحلقوق ا£اورة واملà العام

  اليت أدخلهتا أالمانة عىل هذه الوثيقة بناء عىل طلب اللجنة يف دورهتا التاسعة.
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 النتفاع حبق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية� ¤قشت اللجنة ا2راسة املتعلقةو  (ز)
)CDIP/9/INF/3 وستتخذ .rوأعرب املندوبون عن آراء متنوعة بشأن الوثيقة وأحاطت أالمانة علام بذ .(

ٕاعداد تقيٍمي جلدوى رشوع الويبو، مضن واليهتا، أالمانة، مع مراعاة ٕارشادات ا2ول أالعضاء، الرتتيبات الالزمة بغية 
يف ٔانشطة جديدة من شأهنا مساعدة ا2ول أالعضاء عىل حتقيق ٔاهدافها إالمنائية، عىل أن يُعرض ذr التقيمي عىل 

  ا2ورة القادمة للجنة.

) ؤاعربت عن دمعها CDIP/9/INF/5و¤قشت اللجنة ا2راسة املتعلقة �لمتà غري املرشوع لٕالشارات (  (ح)
، .CDIP/4/3 Revمن وثيقة املرشوع  5) الواردة يف الصفحة رمق 2للعمل املنجز. ؤاحاطت اللجنة علام �لفقرة (

من املمكن ٔان تشلك نتاجئ ا2راسة أساسا ملزيد من البحث واملداوالت للبت يف التدابري ييل: " اليت تشري ٕاىل ما
هذا ا£ال. وسـيكون هذا العنرص من املرشوع حمل تنسـيق مع اللجنة ا2امئة املعنية امللموسة اليت ينبغي اختاذها يف 

  "�لعالمات التجارية.

 املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةو¤قشت اللجنة ٔايضا   (ط)
  وعىل وجه التحديد:)، وعددا من الو�ئق املعنية، CDIP/8/INF/1(الوثيقة 

 رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية  "1"
  ؛)(CDIP/9/14 (الوثيقة

تقرير الفريق العامل اõصص املعين �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال و   "2"
  )؛CDIP/9/15 (الوثيقة غراض التمنيةالتعاون الٔ 

اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة الب�ان أالفريقية بشأن املساعدة اليت تقدÜا و   "3"
  )؛CDIP/9/16(الوثيقة  الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية

  واتفقت اللجنة عىل ما ييل:

)، ينبغي ٔان تعّد أالمانة وثيقة ٔالغراض CDIP/10ارشة للجنة (استنادا ٕاىل املناقشات يف ا2ورة الع  أ)
  ا2ورة املقبî للجنة حتّدد التوصيات اجلاري تنفيذها، وتقريرا عن التقدم احملرز فهيا.

وقّررت اللجنة مواصî النقاش حول هذا املوضوع يف دورهتا املقبî. ؤاحاطت اللجنة علام �القرتاح   ب)
فود والرايم ٕاىل ختصيص يوم اكمل يف دورهتا املقبî للمناقشات حول ٔافضل ا[ي تقدمت به بعض الو 

، والو�ئق املعنية CDIP/8/INF/1املامرسات يف املساعدة التقنية. ووافقت اللجنة عىل أن الوثيقة 
" املذكورة ٔاعاله، وأي اقرتاح جديد، لك ذr سوف يُناقش يف دورهتا املقبî. ويف 3" و"2" و"1"

الصدد، ذكّرت اللجنة �2عوة اليت وّ�هتا سابقا ٕاىل ا2ول أالعضاء يك تقّدم ٕاسهاماهتا كتابًة هذا 
.îللنقاش بوقت مبكّر قبل ا2ورة املقب  

). CDIP/10/17و CDIP/10/16و¤قشت اللجنة وثيقتني تتعلقان �ملؤمتر املعين �مللكية الفكرية والتمنية (  (ي)
ية بشأن Gقرتاحات. وعرضت بعض الوفود ٔافاكرا ٔاخرى بشأن ٔاساليب تنظمي املؤمتر. وعرضت الوفود آراءها أالول 

ووافقت اللجنة عىل ٔان يكون عنوان املؤمتر اكلتايل: "املؤمتر ا2ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية" ووافقت أن يكون 
عىل مدى يومني ٔاو ثالثة ٔاÉم يف النصف  ماكن انعقاده جنيف بسويرسا. ووافقت اللجنة ٔايضا عىل ٔان يُعقد املؤمتر

. ووافقت اللجنة عىل عقد مشاورة غري رمسية يكون �ب املشاركة فهيا مفتوحا وذr يف 2013الثاين من عام 
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غضون ثالثة ٔاو ٔاربعة ٔاسابيع من هذه ا2ورة من ٔاجل زÉدة حتديد مفهوم املؤمتر وتفاصيل تنظميه. وسـتعد أالمانة 
دا ٕاىل معامل االتفاق الواسعة اليت حّددهتا اللجنة. وُطلب من الوفود  تقدمي تعليقات واقرتاحات ورقة مفاهمي استنا

  مكتوبة قبل بدء املشاورة غري الرمسية.

و¤قشت اللجنة اقرتاحا بشأن بند جديد جلدول ٔاعامل اللجنة يتعلق �مللكية الفكرية والتمنية   (ك)
خمتلفة بشأن Gقرتاح. ومل ُخيتمت النقاش حول هذا البند من  ). وُطرحت آراء.CDIP/6/12 Rev (الوثيقة
  أالعامل. جدول

من جدول أالعامل، ¤قشت اللجنة عددا من Gقرتاحات واتفقت عىل قامئة �ملسائل/الو�ئق  8ويف ٕاطار البند  .11
.îل�ورة املقب 

 ،وتبليغه للبعثات ا2امئة ل�ول أالعضاء العارشةوأشارت اللجنة ٕاىل ٔان أالمانة ستتوىل ٕاعداد مرشوع تقرير ا2ورة  .12
ح مرشوع التقرير ٔايضًا يف شلك ٕالكرتوين ل�ول أالعضاء واملنظامت احلكومية ا2ولية واملنظامت غري احلكومية، عىل يوسـُيت 

ل ٕارسالها  قبل انعقاد موقع الويبو عىل إالنرتنت. وينبغي ٕارسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة ٕاىل أالمانة، ويفض�
  .احلادية عرشةGج¡ع املقبل ب�نية ٔاسابيع. وسـُيعرض مرشوع التقرير بعد ذr عىل نظر اللجنة لتعمتده يف دورهتا 

  وسـيكون هذا امللخص تقريَر اللجنة ٕاىل امجلعية العامة. .13

 [هناية الوثيقة]

  

  [ييل ذr املرفق الثاين]
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        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2013201320132013    مايومايومايومايو    17171717التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
  

  الدورة احلادية عشرة
        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  ملخص الرئيس

  

. 2013مايو  17ٕاىل  13(اللجنة) يف الفرتة من  الفكريةللجنة املعنية �لتمنية وامللكية انعقدت ا2ورة احلادية عرشة  .1
 مراقبا. 37دو| عضوا و 94 وحرضها

، ٕاغوتيا اينري ٕااكتا2امئ جليبويت رئيسا، وانتخبت السـيدة  محمد سـياد دواليه، املمثلوانتخبت اللجنة من جديد السفري  .2
 ئبة للرئيس.)، جورجيا ¤SAKPATENTI( ¤ئبة مدير املركز الوطين للملكية الفكرية

 .CDIP/11/1 Prov. 2واعمتدت اللجنة مرشوع جدول أالعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .3

 ).CDIP/10/18 Prov.من جدول أالعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العارشة ( 4ويف ٕاطار البند  .4

وُطلب  .ا£موعاتمنسقو هبا   ٔادىلنة ٕاىل البيا¤ت العامة اليتمن جدول أالعامل، اسـمتعت اللج  5البند ويف ٕاطار  .5
 من الوفود أالخرى تقدمي بيا¤هتا كتابة.

عن تنفيذ . وقّدم املدير العام تقريره CDIP/11/2 من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف الوثيقة 6ويف ٕاطار البند  .6
. وأشادت الوفود �لزتام املدير العام بتقدمي تقارير سـنوية. وقُدم عدد من التعليقات عىل 2012يف سـنة  جدول ٔاعامل التمنية

رقة العمل وف 20ريو +  سـÏ ما خيص اخلطط القطرية ومشاركة الويبو يف مسار التقرير والُتمست توضيحات بشأنه، ال
ومدير مكتب الويبو يف نيويورك عىل  السـيد جيفري ٔاونياماعام . ورد ¤ئب املدير الاملعنية �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية
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املالحظات ووافقا عىل ٕادخال حتسينات عىل التقارير املقبî. واتُفق عىل ٔان تنظم أالمانة جلسات ٕاعالمية لفائدة ا2ول 
 أالعضاء بشأن مسامهة الويبو يف معل هيئات أالمم املتحدة أالخرى.

 التايل:  ٔالعامل، نظرت اللجنة يف بر¤مج معٍل لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل النحومن جدول ا 7ويف ٕاطار البند  .7

جدوى ٕادراج Gحتياجات/النتاجئ املتعلقة �ٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار ٔاحاطت اللجنة علام بدراسة   (ٔا)
)، اليت ٔاعدها اخلبري Gستشاري يف جمال التقيمي، و�لتوضيحات إالضافية اليت CDIP/11/3( الويبو لنتاجئ الثنائية

يف تنفيذ أالهداف إالمنائية لٔاللفية، ولكّهنا ٔاعربت بأنه ينبغي للويبو أن تسامه قدمهتا أالمانة يف هذا اخلصوص. ؤاقّرت 
تà أالهداف يف ٔاهداف املنظمة. عن آراء خمتلفة بشأن احلاجة ٕاىل اختاذ املزيد من اخلطوات لزÉدة ترسـيخ 

حني مل تؤيد  واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمّددة لقياس مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، يف
وفود أخرى ذG rقرتاح. وُطلب من أالمانة أن تعمل، �سـتخدام املوارد املتاحة داخليا، عىل جتميع املعلومات عن 

جها واكالت أالمم املتحدة أالخرى، وخباصة واكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى، لقياس املامرسات اليت تنهت 
مسامههتا يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، وأن تقدم تقريرا موجزا ٕاىل ا2ورة القادمة للجنة عن الطريقة اليت سامهت هبا 

أجريت يف هذا املوضوع، مبا يف ذr الوثيقة  الويبو يف تà أالهداف حىت 'رخيه، استنادا ٕاىل ا2راسات اليت
CDIP/11/3  التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف rعىل سبيل ا[كر ال احلرص. وميكن أن يتضمن ذ

من أالهداف إالمنائية لٔاللفية، �سـتخدام املهنجية املبيّنة يف  8و 6و 1الغاÉت الست املندرجة مضن أالهداف 
، وينغي ٔان يشـمتل ٔايضا عىل تقيمي رسدي للطريقة اليت تسامه هبا الويبو حاليا يف أالهداف CDIP/11/3 الوثيقة

امخلسة أالخرى من أالهداف إالمنائية لٔاللفية، دون ٔان تضطر يف الوقت الراهن ٕاىل اسـتخدام املهنجية املبيّنة يف 
  .CDIP/11/3الوثيقة 

 لتقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةارجية للمساعدة ااخلراجعة و¤قشت اللجنة امل  (ب)
  ) وعددا من الو�ئق املرتبطة هبا ويه:CDIP/8/INF/1 (الوثيقة

رد إالدارة عىل املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنية   "1"
  )؛CDIP/9/14 (الوثيقة

ق العامل اõصص املعين �ملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريو   "2"
  )؛CDIP/9/15 (الوثيقة ٔالغراض التمنية

اقرتاح مشرتك من مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة الب�ان أالفريقية بشأن املساعدة اليت تقدÜا الويبو يف و   "3"
  )؛CDIP/9/16 (الوثيقة اض التمنيةجمال التعاون ٔالغر 

وضع تنفيذ بعض التوصيات املسـتخلصة من تقرير املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدÜا الويبو يف و   "4"
  ).CDIP/11/4 (الوثيقة جمال التعاون ٔالغراض التمنية

إالجراءات والمتست من أالمانة مواصî واعرتفت اللجنة �لعمل املسـمتر يف جمال التوصيات وبرضورة اختاذ املزيد من 
العمل ا[ي تقوم به واختاذ مزيد من إالجراءات بشأن Gقرتاحات الثالثة التالية، مع مراعاة التعليقات اليت ٔادلت هبا 

  الوفود، وتقدمي تقرير ٕاىل ا2ورة القادمة للجنة:

)(ٔا) الواردة يف 2نية، طبقا للتوصية ٔالف(جتميع املواد القامئة يف دليل شامل بشأن تقدمي املساعدة التق   "1"
  ؛CDIP/9/16 الوثيقة
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وضامن حتديث موقع الويبو إاللكرتوين ليكون موردا ٔاكرث فعالية يسهل النفاذ ٕاليه وحيتوي عىل مزيد من   "2"
دة ) الوار 1البيا¤ت احملدثة للتواصل حول ٔانشطة التعاون إالمنايئ، طبقا للفقرتني (ٔا) و(ب) من التوصية واو(

  ؛CDIP/9/16 يف الوثيقة

وحفص قاعدة البيا¤ت اخلاصة �ملساعدة التقنية بغرض تيسري إالماك¤ت البحثية، وضامن حتديث تà القاعدة   "3"
) الواردة يف �1نتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن ٔانشطة املساعدة التقنية، طبقا للتوصية زاي(

  .CDIP/9/16 الوثيقة

  ل اللجنة املناقشات يف دورهتا القادمة حول اقرتاحات ا2ول أالعضاء بشأن هذا املوضوع.واتُفق عىل أن تواص

بشأن تنظمي املؤمتر ا2ويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية. واتُفق عىل  CDIP/11/5ونظرت اللجنة يف الوثيقة   (ج)
  قي ا£موعات يك يعمتدوها.أن تُعّد أالمانة قامئة �ملتحدثني ٔالغراض املؤمتر وتعّممها عىل منس

دوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق �النتفاع حبق املؤلف للهنوض اجلتقيمي و¤قشت اللجنة   (د)
). ؤابدت بعض الوفود دمعها لالقرتاحات املُقدمة يف CDIP/11/6(الوثيقة  �لنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

التعليقات واملقرتحات. والمتست وفود أخرى من أالمانة ٕاعداد خطة تنفيذية ٔاكرث تفصيال الوثيقة ؤادلت بعدد من 
  البرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.املالية و تشمل معلومات عن االٓ�ر املرتتبة عىل املوارد 

ع التصاممي لتطوير أالعامل يف بداإ رية كورÉ حول امللكية الفكرية و اقرتاح مرشوع من مجهو ونظرت اللجنة يف   (ه)
). وأعربت الوفود عن تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية CDIP/11/7(الوثيقة  الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا

كورÉ عىل هذه املبادرة. والُتمس من مجهورية كورÉ العمل مع أالمانة عىل تطوير Gقرتاح وحتوي0 ٕاىل وثيقة مرشوع 
لجنة، مع مراعاة املالحظات اليت أدىل هبا احلضور، مبا يف ذr مجموعة الب�ان أالقل منوا، وعرضها من مرشوعات ال 

  عىل اللجنة يف دورهتا القادمة يك تنظر فهيا.

 ةآليكام هو مطلوب يف ٕاطار امل التمنية Gسـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعو¤قشت اللجنة   (و)
لتقيمي وٕاعداد التقارير. وذكّرت اللجنة �لقرار املعين الصادر عن امجلعية العامة ؤاحاطت وٕاجراءات الرصد وا التنسـيق

، ا[ي بشأن مواصفات ومهنجية Gسـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنيةعلام �القرتاح املشرتك 
نة عىل ختصيص ما يكفي من الوقت يف قدمته مجموعة الب�ان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية. واتفقت اللج 

دروهتا القادمة ملناقشة هذه املسأ| بغرض تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض برضورة ٕاجراء Gسـتعراض يف هناية 
  . وحتقيقا لهذا الغرض اتفقت اللجنة عىل عقد اج¡ع غري رمسي قبل دورهتا القادمة.2013-2012 الثنائية

  الو�ئق التالية ؤاحاطت علام مبحتوÉهتا:و¤قشت اللجنة   (ز)

 أالثر احملمتل حلقوق امللكية الفكرية عىل السلسî احلرجية يف ٔاوروغواي  "1"
  )؛CDIP/11/INF/2 (الوثيقة

 دراسة قطرية للربازيل - والتمنية Gقتصادية وGج¡عيةامللكية الفكرية و   "2"
  )؛CDIP/11/INF/3 (الوثيقة

  )؛CDIP/11/INF/4(الوثيقة  شـييليف  ¡عية وGقتصاديةالفكرية والتمنية Gجامللكية و   "3"

  ).CDIP/11/INF/5(الوثيقة  دراسة تصورية عن Gبتاكر وامللكية الفكرية وGقتصاد غري الرمسيو   "4"
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ية املتعلقة �مللكية وأيّدت بعض الوفود Gقرتاح ا2اعي ٕاىل وضع بند دامئ يف جدول أالعامل لتناول ا2راسات إالفراد
الفكرية، يف حني ٔابدت وفود ٔاخرى رفضها لهذا Gقرتاح. واتُفق عىل أن تناقش اللجنة يف دوراهتا القادمة ا2راسات 

اليت سـُتجرى يف املسـتقبل مضن املرشوع اخلاص �مللكية الفكرية والتمنية Gج¡عية Gقتصادية 
  ).CDIP/5/7 (الوثيقة

العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين مناقشاهتا حول وواصلت اللجنة   (ح)
). والمتست من أالمانة Gضطالع بعمل يف CDIP/10/11 Addو CDIP/10/11(الوثيقتان  متعدد أالطراف

  ا£الني التاليني من مواطن املرونة:

  من اتفاق تريبس)؛ 27اءة (املادة نطاق اسـتثناء النبا'ت من قابلية امحلاية برب   "1"

ومواطن املرونة فÏ يتعلق بقابلية حامية Gخرتاعات يف جمال الربامج احلاسوبية برباءة، ٔاو اسـتثناهئا من   "2"
  من اتفاق تريبس) 27قابلية امحلاية برباءة (املادة 

بشأن تنفيذ مواطن املرونة املعنية يف القوانني وينبغي ٔان تسـتخدم أالمانة املوارد املتاحة داخليا ٕالعداد وثيقة وقائعية 
الوطنية وتفادي Gزدواجية مع أالعامل أالخرى اجلارية يف الويبو وGستناد، يف الوقت ذاته، ٕاىل العمل ا[ي تقوم 

القادمة.  به حاليا اللجنة ا2امئة املعنية بقانون الرباءات. وينبغي ٔان تُعرض تà الوثيقة عىل اللجنة يف ٕاحدى دوراهتا
وسـتواصل اللجنة، يف دورهتا املقبî، مناقشاهتا حول العمل ا[ي ما زال ينبغي Gضطالع به يف جمال مواطن 

  املرونة.

والتمنية  امللكية الفكرية بشأن هأاعامل ٕاضافة بند جديد ٕاىل جدول  اقرتاحو¤قشت اللجنة   (ط)
هذا Gقرتاح. ودعا الرئيس ا2ول أالعضاء ٕاىل تقدمي ). ؤابديت آراء خمتلفة حول .CDIP/6/12 Rev (الوثيقة

املزيد من التفاصيل عن Gقرتاح لتيسري املناقشات يف املسـتقبل. وستتواصل مناقشة هذا البند من جدول أالعامل 
.îيف ا2ورة املقب  

واتفقت عىل قامئة من جدول أالعامل بشأن العمل املقبل، ¤قشت اللجنة عددا من Gقرتاحات  8ويف ٕاطار البند  .8
 �لقضاÉ/الو�ئق ل�ورة القادمة.

أالمانة ستتوىل ٕاعداد مرشوع تقرير ا2ورة احلادية عرشة وتبليغه للبعثات ا2امئة ل�ول  وأشارت اللجنة ٕاىل ٔانّ  .9
ت غري تيح مرشوع التقرير ٔايضًا يف شلك ٕالكرتوين ل�ول أالعضاء واملنظامت احلكومية ا2ولية واملنظامت أالعضاء، وسـ 

ل ٕارسالها قبل إاللكرتويناحلكومية، عىل موقع الويبو  . وينبغي ٕارسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة ٕاىل أالمانة، ويفض�
rج¡ع املقبل ب�نية ٔاسابيع. وسـُيعرض مرشوع التقرير بعد ذG اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية عرشة عىل انعقاد. 

 قريَر اللجنة ٕاىل امجلعية العامة.وسـيكون هذا امللخص ت .10
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