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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة تاسعةالالدورة 
ىل  15جنيف، من   2017مايو  19اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل  15ُعقدت ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف الفرتة من  .1 . 2017 مايو 19اإ
مراقبا. وافتتح ادلورة الس يد ماريو ماتوس، انئب املدير العام املسؤول عن قطاع التمنية  29دوةل عضوا و 95وحرض ادلورة 

 ابلويبو.

طار البند .2 املمثل ادلامئ لتونس دلى الأمم املتحدة يف للجنة السفري وليد دودش، لأعامل، انتخبت امن جدول ا 2 ويف اإ
يغور مودلوفان، مستشار املدير العام للواكةل احلكومية املعنية ابمللكية الفكرية جبمهورية مودلوفا،  جنيف، رئيسا والس يد اإ

 للرئيس. انئبا  

طار البند .3 نة مرشوع جدول الأعامل الوارد يف من جدول الأعامل، اعمتدت اللج  3 ويف اإ
 .CDIP/19/1 Prov.2 الوثيقة

طار البند .4 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثامنة عرشة الوارد يف  4 ويف اإ
دخاهل..CDIP/18/11 Prov الوثيقة  ، مع تصويب المتس وفد الصني اإ

طار البند .5 ىل البياانت العامة اليت أأدلت هبا الوفود، اليت أأكّدت من من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ  5 ويف اإ
جديد تأأييدها لأجندة التمنية وهجود املنظمة يف تنفيذها وأأعربت عن مواقفها بشأأن خمتلف املسائل املعروضة عىل اللجنة. 

ىل ارتياحه لنجاح "مائدة الويبو املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل التجارب  وأأشار عدد من الوفود اإ
، اس تجابة لقرار صادر عن اللجنة. وأأقّرت تكل الوفود جبودة الاجامتع 2017 مايو 12قدت يف والأدوات واملهنجيات" اليت عُ 

 من حيث هيلكه ومضمونه.
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طار البند .6  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 6 ويف اإ

. وقدم الوثيقة انئب املدير العام CDIP/19/2 منية، الوارد يف الوثيقةتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة الت  1.6
ُخصص للأنشطة املتصةل  2017-2016 من مزيانية الويبو للثنائيةيف املائة  21ماريو ماتوس. وأأكّد أأن حنو  الس يد

ىل تعاون الويبو مع منظومة الأمم املتحدة كلك ومعلها اجلاري مع املنظامت  احلكومية ادلولية الأخرى. ابلتمنية. وأأشار اإ
ىل التقدم احملرز يف مشاريع اللجنة الس تة قيد التنفيذ. وتعليقا عىل التقرير، دعا عدد من الوفود  ىل وتطّرق اإ اإ

طار اللجنة . واس تفرست وفود عن س بل قياس وقع أأنشطة املساعدة التقنية. الاضطالع مبزيد من املشاريع يف اإ
ارير املدير العام املقبةل معلومات موثّقة عن مشاركة الويبو يف املنتدايت ادلولية. طلبت الوفود أأن تُدرج يف تق كام

وشّدد انئب املدير العام عىل رضورة أأن تقرتح ادلول الأعضاء مشاريع عىل اللجنة. وأأحاط علام ابملالحظات الأخرى 
جراء أأنشطة املتابعة.  وأأكّد اإ

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان  2.6 والتقرير التقيميي بشأأن مرشوع امللكية الفكرية واإ
 نحتوأأوصت مبرحةل اثنية للمرشوع. ومُ  تقرير.. وأأحاطت اللجنة علام ابل CDIP/19/4 الوارد يف الوثيقةالأقل منوا ، 

ما مكرحةل اثنية من املرشوع أأو كجزء من العمل املنتظم  الأمانة هامشا من املرونة لتقيمي جدوى تنفيذ الأنشطة اإ
 تنفيذ املرحةل الثانية.والمتست اللجنة من الأمانة أأن تقدم لها تقريرا يف دورهتا املقبةل خبصوص قرارها املتعلق ب  للمنظمة.

ىل املعلومات واملواد تقرير املرحيل عن أأنشطة الوي وال  3.6 بو اجلديدة املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإ
ووافقت ورّحبت هبا . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة CDIP/19/8 الإبداعية، الوارد يف الوثيقة

 عىل الطريقة املقرتحة فهيا للميض قدما.

طار البند  .7  ل، نظرت اللجنة فامي ييل:" من جدول الأعام1"6ويف اإ

دخالها عىل الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو، الواردة يف  1.7 التحسينات املمكن اإ
. وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. والُتمس من الأمانة تنفيذ التحسينات CDIP/19/10 الوثيقة

ىل اللجنة.املقرتحة، مع مراع  اة املالحظات املقدمة من ادلول الأعضاء، وتقدمي تقرير عن ذكل اإ

جراءها لس تخداهما يف  2.7 جراء الاس تعراض امجلاعي لدلراسات اليت تطلب الويبو اإ وعرض قدمته الأمانة عن اإ
 املساعدة التقنية. ورّحبت اللجنة ابلعرض وأأبدت تقديرها للمعلومات اليت قدمهتا الأمانة.

طار البند ويف .8  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 7 اإ

. CDIP/19/3 لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية، الوارد يف الوثيقة تقرير بشأأن توصيات الاس تعراض املس تقلال  1.8
رجاء مناقشة التوصيتني2؛ "12و 10و 9و 8و 7و 6و 4و 3" اعامتد التوصيات 1وقّررت اللجنة ما ييل: "  5 " واإ

 لتناوهلام يف ادلورة املقبةل للجنة. 2و 1" واعامتد التوصيتني 3ىل ادلورة املقبةل للجنة؛ "اإ  11و

لهيا؛ 1وتقّرر أأن تقوم الأمانة مبا ييل: " " تقدمي تقرير س نوي عن التقدم احملرز بشأأن التوصيات املعمتدة املوهجة اإ
 قرارات من ادلول الأعضاء، وأأن تقوم اللجنة والامتس توضيحات بشأأن كيفية امليض قدما ابلتوصيات اليت تقتيض "2"

" ومناقشة أأساليب واسرتاتيجيات التنفيذ 2وادلول الأعضاء مبا ييل: "مواصةل مناقشة التوصيات اليت مل تُعمتد بعد؛ "
" واس تعراض 4" وحتديد الإجراءات اخلاصة ابلإبالغ والاس تعراض؛ "3املمكنة فامي خيص التوصيات املعمتدة؛ "

 احملرز.التقدم 

خارطة أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل املنظمة العاملية للملكية الفكرية، الواردة يف و  2.8
 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.CDIP/19/5 الوثيقة
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هبا، الوارد يف  تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطةال و  3.8
. وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. وقدمت الأمانة توضيحات ردا  عىل بعض CDIP/19/6 الوثيقة

 اخلاصةاملقبةل والأنشطة التقارير لام ابلقرتاحات املتعلقة بتحسني املالحظات بشأأن حمتوى التقرير، وأأحاطت ع
 املوضوع. ذاهب

، الوارد يف ة الأفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنيةاقرتاح اجملموعو  4.8
ّرر مواصةل املناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة وتشجيع اجملموعة الأفريقية عىل مراجعة الوثيقة . وتقCDIP/19/7 الوثيقة

ىل التعليقات املُقدمة خالل هذه ادلورة، يك يتس ىن   النظر فهيا بشلك معّمق.استنادا اإ

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف  5.8 واملرشوع بشأأن اإ
. CDIP/19/11 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية، الوارد يف الوثيقة

دخال تعديل عىل الفقرة  واعمتدت اللجنة املعنون "اسرتاتيجية التنفيذ"، كام هو  3.2من اجلزء  4مقرتح املرشوع مع اإ
 ..CDIP/19/11/Rev مبنّي يف الوثيقة

قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، الوارد يف  و 6.8
 هذه الوثيقة.. واختذت اللجنة قرارا يرد يف ملحق CDIP/18/10و CDIP/12/5 الوثيقتني

ناقشات حول طريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة. وقّررت اللجنة مواصةل امل و  7.8
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل.  املناقشات بشأأن هذا املوضوع، مبا يف ذكل الامتس اإ

الأنشطة وفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا بشأأن لشرت  امل قرتاح من الا 5 حول البند واملناقشات 8.8
فقت اللجنة عىل مواصةل . ووا.CDIP/18/6 Rev يف املرفق الأول من الوثيقة ، الواردنقل التكنولوجياب  ةاخلاص

 يوجد عىل الصعيد الوط ي والصعيدين املناقشات يف دورهتا املقبةل. وتقّرر أأن تعد الأمانة مجموعة من الأمثةل عام
الإقلميي وادلويل من منصات لتبادل التكنولوجيا وترخيصها، وعىل التحدايت املرتبطة بتكل املنصات مما تواهجها 

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بوجه خاص.

طار البند .9 ابملسائل والواثئق لأغراض دورهتا اتفقت اللجنة عىل قامئة ، بشأأن العمل املقبل من جدول الأعامل 8 ويف اإ
 املقبةل.

عداد مرشوع تقرير ادلورة علام باللجنة حاطت وأأ  .10 عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  التاسعةأأن الأمانة ستتوىل اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظام ت يري احلكومية، عىل موقع الأعضاء، وس تتيحه أأيضا يف شلك اإ

ىل الأمانة، ويُ  كتابياالتعليقات عىل مرشوع التقرير  أأن تُرسلوينبغي  الويبو الإلكرتوين. رسالها قبل انعقاد الاجامتع اإ ل اإ فضَّ
 .العرشينوس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا . املقبل بامثنية أأسابيع

ىل امجلعية العامة. الثامنةهو وملخص ادلورة وس يكون هذا امللخص،  .11  عرشة وتقرير املدير العام، تقريَر اللجنة اإ

]ييل ذكل امللحق[



APPENDIX 

 امللحق
 

 :ويك تنظر فيه امجلعية العامة للويب املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قرار بشأأن

ن امجلعية العامة للويبو :  "اإ

نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(،  2007تذكّر ابلقرار اذلي اختذته يف عام  "1" بشأأن اإ
عداد التقارير، الوارد .A/43/13 REV الوارد يف الوثيقة جراءات الرصد والتقيمي واإ ، وقرارها بشأأن أ ليات التنس يق واإ

 ، وتؤكّد من جديد الزتاهما بتنفيذهام تنفيذا اكمال؛WO/GA/39/7 قةيف الوثي

 ؛WO/GA/39/7 وتؤكّد جمددا عىل املبادئ الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة "2"

 وتؤكّد جمددا عىل حق لك دوةل عضو يف التعبري عن أ راهئا يف مجيع جلان الويبو؛ "3"

 ؛CDIP/18/10 دارت بشأأن املسائل الواردة يف الوثيقةوحتيط علام بنتيجة النقاشات اليت  "4"

ىل جدول أأعامل جلنة التمنية، بعنوان  "5" ضافة بند جديد اإ منيةوتقّرر اإ ، ملناقشة املسائل املرتبطة امللكية الفكرية والت
 ."ابمللكية الفكرية والتمنية اليت وافقت علهيا اللجنة، فضال عن املسائل اليت أأقّرهتا امجلعية العامة

 ]هناية امللحق والوثيقة[


