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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  01اإىل  32مايو 3102

ملخص الرئيس

 .0انعقدت ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  01اإىل  32مايو .3102
وحرضها  11دوةل عضوا و 32مراقبا.
.3

وجدّ دت اللجنة انتخاب السفري محمد س ياد دواليه ،املمثل ادلامئ جليبويت ،رئيسا للجنة.

.2

واعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .CDIP/13/1 Prov. 3

 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثانية عرشة الوارد يف
الوثيقة .CDIP/12/12 Prov.
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة للوفود .و أأكدت الوفود جمددا دمعها لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية ،و أأعربت يف نفس الوقت عن الزتاهما ابملشاركة يف حوار بناء بغية التوصل اإىل اتفاق بشأأن
القضااي املهمة املطروحة عىل هذه ادلورة مثل وضع صيغة هنائية ملواصفات املراجعة املس تق ة لتنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية.
 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف تقرير املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/13/2ورحبت اللجنة مبا تضمنه التقرير من عرض شامل لتنفيذ جدول أأعامل التمنية خالل عام ،3102
و أأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز .ورد انئب املدير العام ،الس يد أأونياما عىل املالحظات اليت أأبدهتا الوفود و أأكد من جديد
عىل الزتام ا ألمانة بدمع ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية.
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ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف التقارير التقيميية التالية و أأحاطت علام هبا:
" "0التقرير التقيميي عن مرشوع امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا ،الوارد يف الوثيقة CDIP/13/3؛
" "3التقرير التقيميي ملرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية
وبدلان أأقل منوا ،الوارد يف الوثيقة CDIP/13/4؛
" "2التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ،الوارد يف الوثيقة CDIP/13/5؛
" "2التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة ،الوارد يف الوثيقة CDIP/13/6؛

" "5تقرير التقيمي اذلايت ملرشوع الاراءات وامل ك العام ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/13/7
وبعد عرض التقارير التقيميية ،جرى تبادل لوهجات النظر .وتقرر أأن تتخذ ا ألمانة الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات
الواردة يف التقارير ،مع مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء .ووافقت اللجنة عىل التوصية بشأأن متديد مدة
مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا لعام واحد ،مما
سيسمح ابس تكامل ا ألنشطة املعلقة مضن مزيانية املرشوع املتبقية.
 .2ويف اإطار البند  6أأيضا ،انقشت اللجنة الوثيقة بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلاراءات يف الإطار القانوين املتعدد
ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي  -اجلزء الثالث ( .)CDIP/13/10و أأعرب عدد من الوفود عن
اهامتهما بعمل ا ألمانة يف هذا اجملال وتقديرها هل .وقدمت بعض الوفود تصحيحات حلقائق يف املرفقني .وعلقت الوفود أأيضا عىل
اجلوانب املوضوعية للوثيقة .و ّت ا إلعراب كذكل عن اهامتم بتوس يع هذا العمل ليشمل جمالت أأخرى يف حقل
امللكية الفكرية.
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ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف اقرتاحات املرشوعات التالية:
" "0مرشوع عن امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص وغريها من
البدلان النامية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/13/8وجرى تبادل للآراء أأعرب خالهل عدد من الوفود عن تأأييد واهامتم
واس تعداد ليك تكون بدلاان رائدة يف املرشوع ،يف حني أأعربت وفود أأخرى عن قلقها وطلبت توضيحات حول
وقررت اللجنة مناقشة املرشوع املراجع يف دورهتا املقب ة.
املرشوعّ .
" "3مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل
لتحدايت اإمنائية حمددة – املرح ة الثانية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/13/9ووافقت اللجنة عىل اقرتاح املرشوع.
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 .01وانقشت اللجنة الوثيقة عن العمل املقبل بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلاراءات يف الإطار القانوين متعدد ا ألطراف
(الوثيقة  .)CDIP/10/11ووافقت عىل اإعداد وثيقة ،تستند اإىل جتميع للحقائق دون أأ ّي توصيات اكنت ،حول اثنني من
مواطن املرونة املتعلقة ابلاراءات ملناقش هتام يف دورة مقب ة للجنة ،وهام مرونة تطبيق أأو عدم تطبيق العقوابت اجلنائية يف
اإنفاذ الاراءات (املادة  60من اتفاق تريبس) والتدابري املتعلقة اب ألمن اليت قد تؤدي اإىل تقييد حقوق الاراءات (اليت تسمى
"الاس تثناء ا ألمين") (املادة  72من اتفاق تريبس).
 .00و أأحاطت اللجنة علام مبعلومات عن ا ألنشطة املتعلقة بارانم امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ،وخاصة ماها
املعلومات عن اجلوانب املتعلقة ابلتمنية ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/13/12
 .03وانقشت اللجنة قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية وامللكية الفكرية (الوثيقة
 .)CDIP/12/5ومل تس تطع اللجنة التوصل اإىل اتفاق حول هاتني املسأألتني .وعليه ،فاإن اللجنة تلمتس من امجلعية العامة أأن
تتيح لها اإماكنية مواص ة النقاش خالل دورتهيا الرابعة عرشة واخلامسة عرشة مث ترفع تقريرا وتتقدم بتوصيات بشأأن املسأألتني
اإىل امجلعية العامة يف .3105
 .02وانقشت اللجنة مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية .وعقب عرض موجز أألقته
امليّسة وانئبة رئيس اللجنة سابقا ،الس يدة إااكاترينا اإغوتياّ ،قررت اللجنة عقد اجامتع تشاوري غري رمسي قبل ادلورة املقب ة
ّ
للجنة بغية السامح ابتفاق حول القضااي العالقة .وسوف تناقش اللجنة هذه املسأأةل يف دورهتا املقب ة.
 .02وانقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية .ومل تتوصل اللجنة اإىل اتفاق حول قامئة املتحدثني
يف املؤمتر .و َّتقرر أأن يتواصل النقاش حول هذه املسأأةل يف ادلورة املقب ة.
 .05وانقشت اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية (الواثئق
 CDIP/8/INF/1و CDIP/9/14و CDIP/9/15و CDIP/9/16و .)CDIP/11/4ومل تس تطع اللجنة التوصل اإىل
اتفاق و ّقررت النظر يف املسأأةل خالل دورهتا املقب ة.
 .06و أأيضا يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،انقشت اللجنة الواثئق التالية و أأحاطت علام هبا:
" "0ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :طب ا ألعشاب الطبية يف غاان،
الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/2؛
" "3ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :قطاع تشغيل املعادن غري الرمسي يف
كينيا ،الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/3؛
" "2ادلراسة القطرية املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي :الرشاكت غري الرمسية املصنعة
ملنتجات العناية الشخصية واملزنلية يف جنوب أأفريقيا ،الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/4؛
" "2ادلراسة بشأأن التحليل املقارن للاهه الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف ،الواردة يف الوثيقة
CDIP/13/INF/6؛

" "5ادلراسة الاس تكشافية اخلاصة بقطاع تكنولوجيا املعلومات املرصي ودور امللكية الفكرية :تقيمي اقتصادي
وتوصيات ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/13/INF/7
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 .07ونظرا لضيق الوقت ،مل تس تطع اللجنة النظر يف الواثئق التالية:
" "0ادلراسة عن تأأثري امللكية الفكرية عىل صناعة ادلواء يف أأوروغواي ،الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/5؛
" "3ادلراسة املتعلقة بدور الاراءات يف اسرتاتيجيات ا ألعامل :حبث بشأأن دوافع الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهتا
باراءات وتنفيذها وتصنيعها للاراءات ،الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/8؛
" "2ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليت ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية الاخرتاعات باراءات عىل
الصعيد ادلويل ،الواردة يف الوثيقة CDIP/13/INF/9؛
" "2الاقرتاح املعدل بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للاهوض ابلنفاذ اإىل
املعلومات واملواد الإبداعية ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/13/11
واتفقت اللجنة عىل مناقشة ت ك الواثئق يف دورهتا املقب ة.
 .02ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة ابلقضااي/الواثئق ألغراض دورهتا املقب ة.
 .01و أأشارت اللجنة اإىل أأ ّن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول
ا ألعضاء ،وس تتيحه أأيضا يف شلك اإلكرتوين لدلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،عىل موقع
الويبو الإلكرتوين .وينبغي اإرسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابة اإىل ا ألمانة ،ويفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل
بامثنية أأسابيع .وس هيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الرابعة عرشة.
 .31وس يكون هذا امللخص تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]

