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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :أأكتوبر 2017

اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
الدورة العشرون

جنيف ،من  27نومفرب اإىل  1ديسمرب 2017
التدابير المتخذة لضمان تحسين نشر المعلومات الواردة في قاعدة
بيانات بشأن المرونة

من اإعداد ا ألمانة
 .1انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) ،يف دورهتا الثامنة عرشة ،وثيقة "الاقرتاح املعدل بشأأن ألية
لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة" (الوثيقة  )CDIP/18/5وقررت " أأن تضطلع ا ألمانة بتدابري لضامن حتسني نرش
املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت وإابالغ اللجنة يف دورة من دوراهتا القادمة بتكل التدابري"( .الفقرة  2.7من ملخص
الرئيس لدلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية).
.2

وبناء عىل ذكل القرارِّ ،
تقدم ا ألمانة تقريرها يف مرفقي هذه الوثيقة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل النظر يف املعلومات
الواردة يف مرفقي هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفقان]
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املرفق ا ألول

أأو ًل .اخللفية
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ُ .1أنشئت قاعدة بياانت املرونة يف نظام امللكية الفكرية ("قاعدة البياانت") يف يونيو  2013وفق ًا لتفاق اللجنة يف
دورهتا السادسة.http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html :
 .2واس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا اخلامسة عرشةُ ،ح ِّدثت قاعدة البياانت يف عام  2015وابتت تضم  1371حكامً
من  202ولية قضائية خمتارة مس متدة من الواثئق التالية CDIP/5/4 Rev. :وCDIP/7/3 Add.
و CDIP/13/10 Rev.و  CDIP/15/6 Corr.بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين املتعدد
1
ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي.
 .3ووافقت اللجنة ،يف دورهتا الثامنة عرشة ،عىل ألية لإجراء حتديث منتظم لقاعدة البياانت 2وقررت أأن تضطلع ا ألمانة
بتدابري لضامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت وإابالغ اللجنة يف دورة من دوراهتا القادمة بتكل التدابري
كام ورد يف الفقرة  2.7من ملخص الرئيس لدلورة الثامنة عرشة.

اثني ًا .التدابري املتخذة لتحسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت
.4

مع ًال بقرار اللجنة ،اختذت ا ألمانة مجموعة التدابري التالية لتحسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت:
" "1عُقد اجامتع داخيل يف نومفرب  2016لإبالغ الشُ َعب املعنية بقرار اللجنة ودعوهتا اإىل زايدة نرش املعلومات
الواردة يف قاعدة البياانت؛
" "2لغرض التيسري ،أأعدت شعبة تنس يق أأجندة التمنية منشور ًا يعرض العنارص الرئيس ية لقاعدة البياانت –
أأي املعلومات الواردة فهيا وبنيهتا ووظائفها وفئات البحث فهيا واجلهات املس تفيدة مهنا واللية اليت اتفقت علهيا
ادلول ا ألعضاء لزتويد ا ألمانة بتحديثات ا ألحاكم الوطنية املتعلقة مبواطن املرونة (مع ًال بقرار اللجنة املذكور
يف الفقرة  3من هذا املرفق)؛
" "3يف فرباير ُ ،2017وضع رابط مبارش اإىل قاعدة البياانت عىل الصفحة الش بكية ألجندة التمنية:
 ،http://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/من أأجل تيسري النفاذ اإلهيا؛
" "4يف مارس  ،2017ن ُقلت قاعدة البياانت اإىل منصة جديدة مزودة خباصيات حبث جديدة ومعلومات عن
ألية حتديهثا؛

1

2

تتناول تكل ا ألحاكم مواطن املرونة الأربعة عرشة التالية "1" :الرتاخيص الإجبارية والاس تعامل احلكويم؛ " "2استنفاد احلقوق؛ " "3الاس تثناء ألغراض
الفحص الإداري؛ " "4الإعفاء ألغراض البحث؛ " "5الاس تثناء من امحلاية كامنذج منفعة؛ " "6الفرتات الانتقالية؛ " "7اإماكنية منح الرباءات يف املواد
املوجودة يف الطبيعة؛ " "8مواطن املرونة املتعلقة ابلكشف؛ " "9الفحص املوضوعي؛ " "10الرقابة التلقائية من ماكتب الرباءات عىل البنود التعاقدية
املنافية للمنافسة املشـروعة؛ " "11نطاق استبعاد النبااتت من اإماكنية امحلاية برباءة؛ " "12اإماكنية حامية الاخرتاعات املتعلقة ابلربجميات أأو استبعادها من
ذكل؛ " "13املرونة يف تنفيذ العقوابت اجلنائية يف اإنفاذ الرباءات؛ " "14الإجراءات املتصةل اب ألمن الوطين (ما يسمى "الاس تثناء ا ألمين").
اس تجابة لطلب اللجنة يف دورهتا السادسة عرشة ،انقشت اللجنة اقرتاحات بشأأن ألية لإجراء حتديث منتظم لقاعدة البياانت بناء عىل الوثيقة
 CDIP/17/5يف دورهتا السابعة عرشة والوثيقة  CDIP/18/5يف دورهتا الثامنة عرشة.
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" "5نُرشت املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت ومعلومات عن توفرها يف اإطار احملافل املبيَّنة يف املرفق الثاين من
هذه الوثيقة .ومشلت تكل احملافل مؤمترات دولية وحلقات معل واجامتعات خمتلفة فض ًال عن وسائل الإعالم
الاجامتعية .ويعرض املرفق الثاين أأيض ًا توارخي احملافل وماكن عقدها واملشاركني فهيا وعددمه أأو املتصفحني
الش بكيني فض ًال عن لغة تنظمي احملفل (عند الاقتضاء).
 .5ووفق ًا ل إالحصاءات التالية اليت ق َّدهما قسم التصالت بش بكة الإنرتنت عن الفرتة من ستمترب  2016اإىل أأغسطس
 ،2017زاد عدد زايرة الصفحات زايدة كبرية عىل الفرتة ذاهتا من العام السابق ليبلغ  2207زايرات مهنا  1359زايرة متفردة
أأو أأوىل .و ِّتبني تكل الإحصاءات بوضوح فعالية تدابري النرش اليت اختذهتا ا ألمانة يف احملافل اخملتلفة.
عدد زايرات قاعدة البياانت
عدد الزايرات
عدد الزايرات املتفردة

ستمترب  – 2015أأغسطس 2016
310
151

ستمترب  – 2016أأغسطس 2017
2207
1359

 .6وس تواصل ا ألمانة هجودها لرتوجي املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت مكرجع لواضعي الس ياسات والقوانني
وخرباء امللكية الفكرية والأاكدمييني والباحثني بغية التعرف عىل س بل تطبيق مواطن املرونة يف الترشيعات الوطنية وا إلقلميية.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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حمافل نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت
احملفل

التارخي

عدد املشاركني (احلارضين)
أأو املشاهدين (عرب الإنرتنت)
 500مشارك تقريب ًا

الإس بانية

 10مشاركني تقريب ًا

الإس بانية

موظفون حكوميون ،وممارسون
خاصون وممثلون لرشاكت
ومجعيات وطنية

 40مشاراكً تقريباً

الإنلكزيية

 6802مشاهدة
و 125تفاع ًال مع احملتوى املنشور
 50مشاراكً

الإنلكزيية

املشاركون

املاكن (اإن ُوجد)

"معرض أأايم الابتاكر"،
َّنظمه املعهد املكس ييك للملكية الصناعية

 20و 21ستمترب 2017

تيخواان ،ابخا اكليفورنيا،
املكس يك

ندوة دون إاقلميية عن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :الفرص والتحدايت
والرشااكت الاسرتاتيجية بني القطاع العام واجلامعات والقطاع اخلاص،
َّنظمهتا الويبو ابلشرتاك مع حممكة التسجيل الإداري يف كوس تارياك

 22أأغسطس 2017

سان خوس يه ،كوس تارياك منتدى رفيع املس توى ملمثيل القطاع
العام وا ألوساط الأاكدميية وقطاع
ا ألعامل واملشاريع

حلقة معل عن امللكية الفكرية والصحة العامة،
َّنظمهتا منظمة التجارة العاملية

 18و 19يوليو 2017

لويم ،توغو

الرتوجي عىل الش باكت الاجامتعية (تويرت)

 25مايو 2017

-

امجلهور العام

حلقة معل إاقلميية عن الرباءات و أأنظمة الإيداع الإلكرتوين،
َّنظمهتا واكةل امللكية الفكرية يف مجهورية أأوزبكس تان
ابلتعاون مع الويبو

 17و 18مايو 2017

طشقند ،أأوزبكس تان

موظفون حكوميون وممارسون
قانونيون وقطاع ا ألعامل وا ألوساط
الأاكدميية وغريها

الرتوجي عىل الش باكت الاجامتعية (تويرت)

 15مايو 2017

-

امجلهور العام

ندوة وطنية عن التجارة وامللكية الفكرية والصحة العامة،
َّنظمهتا منظمة التجارة العاملية

 11و 12مايو 2017

سانتياغو ،ش ييل

موظفون حكوميون معنيون بأأنظمة
امللكية الفكرية والصحة العامة

ابحثون وطالب ورشاكت صغرية
ومتوسطة وموظفون من القطاعني
العام واخلاص

 5163مشاهدة
و 61تفاع ًال مع احملتوى املنشور
 100مشارك تقريب ًا

اللغة (أأو اللغات)

الروس ية
والإنلكزيية
الإنلكزيية
الإس بانية
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احملفل

التارخي

املشاركون

املاكن (اإن ُوجد)

ندوة إاقلميية بشأأن الابتاكر وتسويق امللكية الفكرية والابتاكر :اخليارات
الس ياس ية وا ألدوات العملية (مبناس بة مرور  25عام ًا عىل النظام الوطين
للملكية الفكرية يف بيالروس)،
َّنظمهتا الويبو

 4و 5مايو 2017

مينسك ،بيالروس

موظفون حكوميون وممارسون
قانونيون وقطاع ا ألعامل وا ألوساط
الأاكدميية وغريها

عدد املشاركني (احلارضين)
أأو املشاهدين (عرب الإنرتنت)
 150مشاراكً تقريب ًا

اللغة (أأو اللغات)
الروس ية
والإنلكزيية

مؤمتر إاقلميي عن امللكية الفكرية،
َّنظمته واس تضافته جامعة ادلول العربية مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية

 26أأبريل 2017

القاهرة ،مرص

بعض املاكتب الوطنية للملكية
الفكرية وممثلون لبعض البعثات
ادلامئة املعمتدة دلى جامعة ادلول
العربية ،ومدير جملس التعاون دلول
اخلليج العربية ،ومركز التدريب عىل
امللكية الفكرية ،وبعض اجلهات
املعنية يف املنطقة مهنا ممثلون من
جامعات ومؤسسات حبث والقطاع
اخلاص ومنظامت غري حكومية

 100مشارك تقريب ًا

العربية

الرتوجي عىل الش باكت الاجامتعية (تويرت)

 11أأبريل 2017

-

امجلهور العام

 4697مشاهدة
و 95تفاع ًال مع احملتوى املنشور

الإنلكزيية

جلسة اإعالمية عن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين
املتعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي،
َّنظمهتا الويبو

 16مارس 2017

مقر الويبو

املستشار القانوين للبعثة ادلامئة
جلزر القمر يف جنيف

غري منطبق

الفرنس ية

أأولنبااتر ،منغوليا

موظفون حكوميون وممارسون
خاصون وممثلون لرشاكت
ومجعيات وطنية

 20مشاراكً تقريباً

الإنلكزيية

حلقة معل عن قانون الرباءات :الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف وتنفيذه عىل  21فرباير 2017
الصعيد الوطين،
َّنظمهتا الويبو
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احملفل

التارخي

املاكن (اإن ُوجد)

املشاركون

ندوة وطنية بشأأن اتفاق تريتس،
َّنظمهتا منظمة التجارة العاملية

 7اإىل  9فرباير 2017

كينغس تاون،
سانت فنسنت
وجزر غرينادين

موظفون حكوميون وممارسون
خاصون وممثلون لرشاكت
ومجعيات وطنية

مؤمتر "امللكية الفكرية يف جمال ا ألدوية ا ألحيائية"،
َّنظمه املكتب احلكويم للرباءات يف مجهورية ليتوانيا ابلتعاون مع املكتب
ا ألورويب للرباءات واجلامعة الليتوانية لعلوم الصحة ومستشفى اكونو
لكينيكوس التابعة للجامعة الليتوانية لعلوم الصحة
أأول منتدى إاقلميي عن امللكية الفكرية لفائدة احملامك املتخصصة يف
أأمرياك الالتينية،
َّنظمته الويبو ابلتعاون مع حممكة امللكية الصناعية يف ش ييل وحممكة التسجيل
الإداري يف كوس تارياك
ندوة إاقلميية عن التوهجات احلالية يف قانون الرباءات،
َّنظمهتا الويبو ابلشرتاك مع املنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات

عدد املشاركني (احلارضين)
أأو املشاهدين (عرب الإنرتنت)
 30مشاراكً

اللغة (أأو اللغات)
الإنلكزيية

 10نومفرب 2016

اكوانس ،ليتوانيا

موظفون حكوميون وهمنيون يف
جمالت ا ألدوية والكميياء ا ألحيائية
واملس تحرضات الصيدلنية وا ألوساط
الأاكدميية وطالب

 100مشارك تقريب ًا

الليتوانية
والإنلكزيية

 9اإىل  11نومفرب 2016

سانتياغو ،ش ييل

قضاة من حمامك متخصصة يف امللكية
الفكرية من بدلان أأمرياك الالتينية

 30مشاراكً تقريباً

الإس بانية

 25و 26أأكتوبر 2016

ابكو ،أأذربيجان

موظفون حكوميون وممارسون
قانونيون وقطاع ا ألعامل وا ألوساط
الأاكدميية وغريها

 60مشاراكً

الروس ية
والإنلكزيية

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

