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  ملخص الرئيس
  

. 2013 مايو 17ٕاىل  13من يف الفرتة  (اللجنة) للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية احلادية عرشةانعقدت ادلورة  .1
 مراقبا. 37ودوةل عضوا  94 وحرضها

، ٕاغوتيا اينري ٕااكتالسـيدة  ، وانتخبتادلامئ جليبويت رئيسا سـياد دواليه، املمثلمحمد السفري  انتخبت اللجنة من جديدو  .2
 )، جورجيا انئبة للرئيس.SAKPATENTI( املركز الوطين للملكية الفكريةمدير انئبة 

 .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  .اجملموعاتسقو من هبا  نة ٕاىل البياانت العامة اليت ٔادىلاسـمتعت اللج  من جدول أالعامل، 5البند يف ٕاطار و .5
 تقدمي بياانهتا كتابة. أالخرى من الوفود

عن تنفيذ م املدير العام تقريره . وقدّ CDIP/11/2 نظرت اللجنة يف الوثيقةمن جدول أالعامل،  6ويف ٕاطار البند  .6
 عىلوُقدم عدد من التعليقات . ؤاشادت الوفود ابلزتام املدير العام بتقدمي تقارير سـنوية. 2012يف سـنة  جدول ٔاعامل التمنية

رقة العمل وف 20ريو +  مسارومشاركة الويبو يف  القطريةاخلطط  ما خيصسـامي   الوالُتمست توضيحات بشأنه،  التقرير
ومدير مكتب الويبو يف نيويورك عىل  السـيد جيفري ٔاونياما. ورد انئب املدير العام املعنية ابٔالهداف إالمنائية لٔاللفية

عىل ٔان تنظم أالمانة جلسات ٕاعالمية لفائدة ادلول اتُفق فقا عىل ٕادخال حتسينات عىل التقارير املقبةل. و املالحظات ووا
 أالخرى.أالمم املتحدة هيئات أالعضاء بشأن مسامهة الويبو يف معل 
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لتنفيذ بعض التوصيات املعمتدة عىل  من جدول أالعامل، نظرت اللجنة يف برانمج معلٍ  7ويف ٕاطار البند  .7
 التايل:  نحوال 

جدوى ٕادراج الاحتياجات/النتاجئ املتعلقة ابٔالهداف إالمنائية لٔاللفية مضن ٕاطار علام بدراسة ٔاحاطت اللجنة   (ٔا)
اخلبري الاستشاري يف جمال التقيمي، وابلتوضيحات إالضافية اليت  ا ٔاعده)، اليتCDIP/11/3( الويبو لنتاجئ الثنائية

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

حني مل تؤيد   واقرتحت بعض الوفود وضع مؤرشات حمّددة لقياس مسامهة الويبو يف أالهداف إالمنائية لٔاللفية، يف
ن جتميع املعلومات ع، عىل داخليا املتاحةوفود ٔاخرى ذكل الاقرتاح. وُطلب من أالمانة ٔان تعمل، ابسـتخدام املوارد 

ٔالمم املتحدة أالخرى، وخباصة واكالت أالمم املتحدة املتخصصة أالخرى، لقياس املامرسات اليت تنهتجها واكالت ا
 اليت سامهت هباطريقة ال، ؤان تقدم تقريرا موجزا ٕاىل ادلورة القادمة للجنة عن إالمنائية لٔاللفيةمسامههتا يف أالهداف 

املوضوع، مبا يف ذكل الوثيقة  ، استنادا ٕاىل ادلراسات اليت ٔاجريت يف هذااترخيهالويبو يف تكل أالهداف حىت 
CDIP/11/3  عىل سبيل اذلكر ال احلرص. وميكن ٔان يتضمن ذكل التقرير املوجز معلومات عن مسامهة الويبو يف

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

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

 تقدهما الويبو يف جمال التعاون ٔالغراض التمنيةارجية للمساعدة التقنية اليت اخلراجعة انقشت اللجنة املو  (ب)
  ) وعددا من الواثئق املرتبطة هبا ويه:CDIP/8/INF/1 (الوثيقة

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

صص املعين ابملراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون تقرير الفريق العامل اخملو   "2"
  )؛CDIP/9/15 (الوثيقة ٔالغراض التمنية

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

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

لمتست من أالمانة مواصةل واعرتفت اللجنة ابلعمل املسـمتر يف جمال التوصيات وبرضورة اختاذ املزيد من إالجراءات وا
العمل اذلي تقوم به واختاذ مزيد من إالجراءات بشأن الاقرتاحات الثالثة التالية، مع مراعاة التعليقات اليت ٔادلت هبا 

  الوفود، وتقدمي تقرير ٕاىل ادلورة القادمة للجنة:

الواردة يف  (ٔا))2توصية ٔالف(جتميع املواد القامئة يف دليل شامل بشأن تقدمي املساعدة التقنية، طبقا لل   "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"
) الواردة 1لتوصية واو(للفقرتني (ٔا) و(ب) من االبياانت احملدثة للتواصل حول ٔانشطة التعاون إالمنايئ، طبقا 

  ؛CDIP/9/16 ةيف الوثيق

وحفص قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية بغرض تيسري إالماكانت البحثية، وضامن حتديث تكل القاعدة   "3"
الواردة يف  )1(ابنتظام من خالل تغذيهتا مبعلومات عن ٔانشطة املساعدة التقنية، طبقا للتوصية زاي

  .CDIP/9/16 الوثيقة

  املناقشات يف دورهتا القادمة حول اقرتاحات ادلول أالعضاء بشأن هذا املوضوع.اللجنة تواصل  واتُفق عىل ٔان

ية والتمنية. واتُفق عىل بشأن تنظمي املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكر  CDIP/11/5الوثيقة ت اللجنة يف ونظر   (ج)
  عات يك يعمتدوها.أالمانة قامئة ابملتحدثني ٔالغراض املؤمتر وتعّممها عىل منسقي اجملمو  ٔان تُعدّ 

دوى بشأن ٕاضافة ٔانشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابالنتفاع حبق املؤلف للهنوض اجلتقيمي وانقشت اللجنة   (د)
احات املُقدمة يف لالقرت بعض الوفود دمعها  ). ؤابدتCDIP/11/6(الوثيقة  ابلنفاذ ٕاىل املعلومات واملواد إالبداعية

من أالمانة ٕاعداد خطة تنفيذية ٔاكرث تفصيال  وفود ٔاخرىواملقرتحات. والمتست  عدد من التعليقاتالوثيقة ؤادلت ب
  البرشية يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا القادمة.املالية و تشمل معلومات عن االآثر املرتتبة عىل املوارد 

 لتطوير أالعامل يف بداع التصامميإ رية كوراي حول امللكية الفكرية و اقرتاح مرشوع من مجهو ونظرت اللجنة يف   (ه)
). ؤاعربت الوفود عن تقديرها لالقرتاح وشكرت مجهورية CDIP/11/7(الوثيقة  البدلان النامية والبدلان أالقل منوا

كوراي عىل هذه املبادرة. والُتمس من مجهورية كوراي العمل مع أالمانة عىل تطوير الاقرتاح وحتويهل ٕاىل وثيقة مرشوع 
وعرضها  مبا يف ذكل مجموعة البدلان أالقل منوا، مراعاة املالحظات اليت ٔادىل هبا احلضور،من مرشوعات اللجنة، مع 

  .يف دورهتا القادمة يك تنظر فهياعىل اللجنة 

 ةآليكام هو مطلوب يف ٕاطار امل التمنية الاسـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعوانقشت اللجنة   (و)
اطت وٕاجراءات الرصد والتقيمي وٕاعداد التقارير. وذكّرت اللجنة ابلقرار املعين الصادر عن امجلعية العامة ؤاح التنسـيق

، اذلي بشأن مواصفات ومهنجية الاسـتعراض املسـتقل لتنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنيةعلام ابالقرتاح املشرتك 
عىل ختصيص ما يكفي من الوقت يف اللجنة تمنية. واتفقت أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل ال البدلان قدمته مجموعة 

هناية  يفسـتعراض الادروهتا القادمة ملناقشة هذه املساةٔل بغرض تنفيذ قرار امجلعية العامة القايض برضورة ٕاجراء 
  وحتقيقا لهذا الغرض اتفقت اللجنة عىل عقد اجامتع غري رمسي قبل دورهتا القادمة. .2013-2012 الثنائية

  وانقشت اللجنة الواثئق التالية ؤاحاطت علام مبحتوايهتا:  (ز)

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

 دراسة قطرية للربازيل - والتمنية الاقتصادية والاجامتعيةامللكية الفكرية و   "2"
  )؛CDIP/11/INF/3 (الوثيقة

  )؛CDIP/11/INF/4(الوثيقة  شـييليف  امتعية والاقتصاديةامللكية الفكرية والتمنية الاجو   "3"

  ).CDIP/11/INF/5(الوثيقة  دراسة تصورية عن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسيو   "4"
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ت إالفرادية املتعلقة ابمللكية ؤايّدت بعض الوفود الاقرتاح ادلاعي ٕاىل وضع بند دامئ يف جدول أالعامل لتناول ادلراسا
يف دوراهتا القادمة ادلراسات اللجنة تناقش  اتُفق عىل ٔانو وفود ٔاخرى رفضها لهذا الاقرتاح. ٔابدت الفكرية، يف حني 

مضن املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية  اليت سـُتجرى يف املسـتقبل
  ).CDIP/5/7 (الوثيقة

العمل املقبل بشأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف إالطار القانوين حول  ت اللجنة مناقشاهتاوواصل  (ح)
يف  والمتست من أالمانة الاضطالع بعمل). CDIP/10/11 Addو CDIP/10/11(الوثيقتان  متعدد أالطراف

  واطن املرونة:اجملالني التاليني من م

  من اتفاق تريبس)؛ 27محلاية برباءة (املادة من قابلية االنبااتت نطاق اسـتثناء   "1"

من  امج احلاسوبية برباءة، ٔاو اسـتثناهئامواطن املرونة فامي يتعلق بقابلية حامية الاخرتاعات يف جمال الرب و   "2"
  من اتفاق تريبس) 27برباءة (املادة  امحلايةقابلية 

يف القوانني املعنية املرونة مواطن ينبغي ٔان تسـتخدم أالمانة املوارد املتاحة داخليا ٕالعداد وثيقة وقائعية بشأن تنفيذ و 
يف الويبو والاستناد، يف الوقت ذاته، ٕاىل العمل اذلي تقوم  ةاجلاريأالعامل أالخرى وتفادي الازدواجية مع الوطنية 

نون الرباءات. وينبغي ٔان تُعرض تكل الوثيقة عىل اللجنة يف ٕاحدى دوراهتا القادمة. به حاليا اللجنة ادلامئة املعنية بقا
ينبغي الاضطالع به يف جمال مواطن  اذلي ما زال ا املقبةل، مناقشاهتا حول العملوسـتواصل اللجنة، يف دورهت

  املرونة.

والتمنية  الفكريةامللكية  بشأن هأاعامل ٕاضافة بند جديد ٕاىل جدول  اقرتاحوانقشت اللجنة   (ط)
). ؤابديت آراء خمتلفة حول هذا الاقرتاح. ودعا الرئيس ادلول أالعضاء ٕاىل تقدمي .CDIP/6/12 Rev (الوثيقة

املزيد من التفاصيل عن الاقرتاح لتيسري املناقشات يف املسـتقبل. وستتواصل مناقشة هذا البند من جدول أالعامل 
  يف ادلورة املقبةل.

من جدول أالعامل بشأن العمل املقبل، انقشت اللجنة عددا من الاقرتاحات واتفقت عىل قامئة  8البند  ويف ٕاطار .8
 ابلقضااي/الواثئق لدلورة القادمة.

أالمانة ستتوىل ٕاعداد مرشوع تقرير ادلورة احلادية عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  ؤاشارت اللجنة ٕاىل ٔانّ  .9
تيح مرشوع التقرير ٔايضًا يف شلك ٕالكرتوين لدلول أالعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري ت أالعضاء، وسـ 

ل ٕارسالها قبل إاللكرتويناحلكومية، عىل موقع الويبو  . وينبغي ٕارسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة ٕاىل أالمانة، ويفضَّ
 .اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية عرشة عىل عرض مرشوع التقرير بعد ذكلانعقاد الاجامتع املقبل بامثنية ٔاسابيع. وسـيُ 

 وسـيكون هذا امللخص تقريَر اللجنة ٕاىل امجلعية العامة. .10

  [هناية الوثيقة]


