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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  22 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون الرابعة الدورة
 2019 نومفرب 22اإىل  18ن جنيف، م

 ملخص الرئيس
 

 18ُعقدت ادلورة الرابعة والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية أأو اللجنة( يف الفرتة املمتدة من  .1

ىل  وافتتح ادلورة الس يد فرانسس غري، املدير العام للويبو.  .مراقبا 19دوةل عضوا و 94. وحرض ادلورة 2019نومفرب  22اإ

ىل عدة أأمور مهنا جناح فأأشاد ابملشاركة النشطة لدلو  ل الأعضاء وابلزتاهما املس متر ابلعمل اجلاري يف جلنة التمنية. وأأشار اإ

. 2019مايو  20كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية" اذلي ُعقد يف  -املؤمتر ادلويل بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية 

ىل مبادرة الويبو الرائدة لالس تعاضة عن  احملرض احلريف للجنة التمنية مبس تخرج نيص مؤمتت ابلاكمل لتسجيالت وأأشار أأيضًا اإ

 ادلورة، وأأبدى أأمهل يف أأن تعود تكل املبادرة ابلفائدة عىل ادلول الأعضاء.

طار البند  .2  .CDIP/24/1 Prov.3من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل الوارد يف الوثيقة  2ويف اإ

طار البند  .3 . وقررت CDIP/24/13جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف اعامتد املراقبني وفقًا ملا ورد يف الوثيقة  من 3ويف اإ

 .(RISEمركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر )أأن تعمتد منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت، ويه 

طار البند  .4 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثة والعرشين الوارد يف الوثيقة  4ويف اإ

CDIP/23/17 Prov.  ىل الأمانة. 29مع تصويب يف الفقرة مه وفد الصني اإ  قدَّ
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طار البند  .5 ىل أأن مضمون خمتل 5ويف اإ ىل البياانت العامة. وأأشارت الوفود اإ ف من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ

عىل جحم العمل ادلؤوب للجنة، والالزتام املس متر لدلول الأعضاء والويبو  يقف شاهداً الواثئق املدرجة يف جدول الأعامل 

ذ تكتيس مرشوعات أأجندة التمنية أأمهية  بتنفيذ توصيات أأجندة التمنية، واخلربات املتاحة لتنفيذ مرشوعات أأجندة التمنية. اإ

عضاء عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية يف حتقيق أأهدافها الإمنائية الاقتصادية حمورية يف تعزيز قدرة ادلول الأ 

طار اللجنة. جيابية يف اإ  الاجامتعية. وأأكدت الوفود اس تعدادها لالخنراط يف مناقشات بناءة واإ

طار البند  .6  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف ما ييل: 6ويف اإ

ومرفقاهتا.  CDIP/24/2. وأأحاطت اللجنة علامً ابلوثيقة CDIP/24/2ثيقة التقارير املرحلية الواردة يف الو  1.6

دارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي لس تخدام امللكية  ووافقت عىل متديد مدته ثالثة أأشهر لتنفيذ مرشوع اإ

قتصاداهتا مبرحةل انتقالية، دون أأن الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر ا

 يرتتب عىل ذكل المتديد أأي أ اثر عىل املزيانية.

تقرير الإجناز حول اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية، الوارد يف الوثيقة  2.6

CDIP/24/3.وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير . 

يمي مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية الاقتصادية، الوارد يف تقرير عن تق  3.6

 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.CDIP/24/11الوثيقة 

جناز املرشوع املعين امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرت  4.6 اث الثقايف يف تقرير اإ

 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.CDIP/24/4مرص وغريها من البدلان النامية، الوارد يف الوثيقة 

تقرير تقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع الأهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص  5.6

 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.CDIP/24/10وغريها من البدلان النامية، الوارد يف الوثيقة 

مايو  20كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ) -لفكرية والتمنية تقرير عن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية ا 6.6

 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.CDIP/24/5(، الوارد يف الوثيقة 2019

دارة معلومات القطا 7.6 ع تقرير عن املؤمتر ادلويل املوجه للبدلان الأقل منوًا والبدلان النامية بشأأن حق املؤلف واإ

 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.CDIP/24/6العام، الوارد يف الوثيقة 

 عرض الأمانة عن أ لية حتديث قاعدة بياانت مواطن املرونة والندوات الش بكية اخلاصة ابملساعدة التقنية. 8.6

واردة يف الوثيقة مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية، ال 9.6

CDIP/24/12.وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة . 

طار البند  .7 " من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف تقرير عن تنفيذ قرار ادلول الأعضاء بشأأن مساعدة 1" 6ويف اإ

 به الأمانة يف تنفيذ ذكل القرار. ؛ وأأعربت عن تقديرها للعمل اذلي قامتCDIP/24/8الويبو التقنية، الوارد يف الوثيقة 
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طار البند  .8  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف ما ييل: 7ويف اإ

. CDIP/24/INF/2ملخص ادلراسة بشأأن امللكية الفكرية وتطبيقات الأهجزة احملموةل، الوارد يف الوثيقة  1.8

 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.

وافر أأدوات امللكية الفكرية واس تخداهما محلاية تطبيقات الأهجزة احملموةل يف ملخص دراسة نطاق بشأأن ت 2.8

. وأأحاطت CDIP/24/INF/5البدلان الثالثة املس تفيدة، ويه كينيا وترينيداد وتوابغو والفلبني، الوارد يف الوثيقة 

 اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.

ل ملرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العالمات امجلاعية للرشاكت  3.8 الاقرتاح املعدَّ

. ووافقت اللجنة عىل اقرتاح CDIP/24/9احمللية بصفته قضية حمورية يف التمنية الاقتصادية، الوارد يف الوثيقة 

 تنفيذه.ولكفت الأمانة ب  CDIP/24/9املرشوع كام ورد يف الوثيقة 

ىل املكل العام، الوارد يف الوثيقة  4.8  .CDIP/24/16اقرتاح املرشوع اخلاص ابس تخدام الاخرتاعات اليت أ لت اإ

ن دورهتا اخلامسة والعرشين. ابا  وأأحاطت اللجنة علام ابقرتاح املرشوع وقررت اس تئناف النظر فيه اإ

ة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية واملزمع  5.8 م مرا مناقشة بشأأن البند الفرعي اخلاص ابملؤمتر ادلويل املنظا

"الابتاكر يف  2021. وقررت اللجنة أأن يكون املوضوع الفرعي للمؤمتر ادلويل املزمع عقده يف عام 2021عقده يف عام 

 ملس تدامة".التكنولوجيات اخلرضاء من أأجل حتقيق التمنية ا

 التالية: واعمتدت اللجنة القرارات مناقشة املوضوعات املقبةل حتت بند جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتمنية". 6.8

أأن تناقش موضوع "دور التكنولوجيا ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف حفز نقل الابتاكر  "1"

ن دورهتا السادسة و  ابا  العرشين.والتكنولوجيا: الفرص والتحدايت" اإ

أأن تناقش موضوع "امللكية الفكرية والابتاكر: اسرتاتيجيات العالمات التجارية والتصاممي لأحصاب  "2"

ن دورهتا السابعة والعرشين. ابا  الأعامل" اإ

ن دورهتا الثامنة والعرشين. "3" ابا  أأن تناقش موضوع "تسويق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" اإ

 ن لك من املوضوعات املذكورة أ نفًا.أأن تطلب من الأمانة تقدمي عرض ع "4"

أأن تطلب من الأمانة حتديث قامئة املوضوعات اليت اقرتحت ادلول الأعضاء مناقش هتا خالل ادلورات  "5"

ن ادلورة الرابعة والعرشين. ابا مة اإ  الالحقة يف ضوء الاقرتاحات املقدَّ
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ندونيس يا وبولندا وامل 7.8 ملكة املتحدة بشأأن الوسائل الضامنة مقرتح املرشوع املقدم من وفود الربازيل وكندا واإ

. ووافقت اللجنة عىل مقرتح املرشوع CDIP/24/14لنجاح مقرتحات مرشوعات أأجندة التمنية، الوارد يف الوثيقة 

ىل أأن ادلليل واملوارد الإضافية املزمع  CDIP/24/14الوارد يف الوثيقة  دخال بعض التعديالت، وأأشارت اإ مع اإ

طار ذكل امل  عدادها يف اإ طار اإ عداد اقرتاح مرشوع يُنفَّذ يف اإ رشوع لن تكون ملزمة لأي من ادلول الأعضاء يف اإ

أأجندة التمنية، ول يف تنفيذ أأي من املرشوعات املوافق علهيا. وفضاًل عن ذكل، لن حيل ادلليل ول املوارد الإضافية 

عداد اقرتاحات املرشوعات ويف تنفيذ  مه الأمانة يف اإ  املرشوعات املوافق علهيا.حمل ادلمع اذلي تقداِّ

 الأحاكم القضائية". -واس متعت اللجنة لعرض من الأمانة عن مبادرة للويبو بعنوان "ويبو ليكس  8.8

مواصةل مناقشة اقرتاح الأمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن  9.8

ووافقت  .CDIP/23/8لإبالغ والاس تعراض، الوارد يف الوثيقة توصيات الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن ا

. وستس تأأنف اللجنة مناقشة الاسرتاتيجيات CDIP/23/8كام وردت يف الوثيقة  13اللجنة عىل اسرتاتيجية التنفيذ 

، CDIP/23/8فضاًل عن اخليارات بشأأن الإبالغ والاس تعراض، بصيغهتا الواردة يف الوثيقة  15و 7و 4و 3و 2و 1

ن دورهتا التالية. ابا  اإ

الاقرتاح اجلديد لدلول الأعضاء عن اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة  10.8

مت الوثيقة CDIP/24/15ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل، الوارد يف الوثيقة  . وقداِّ

CDIP/24/15 ىل اتفاق عىل وأأحاطت اللجنة علامً ابلبي اانت اليت أأدلت هبا ادلول الأعضاء والأمانة. ومل يُتوصل اإ

ن دورهتا التالية. ابا عادة النظر يف الوثيقة اإ  مضمون الوثيقة. فقررت اللجنة اإ

املناقشة بشأأن اس تعراض خاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية،  11.8

. وأأحاطت اللجنة علامً CDIP/16/6و CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/8/INF/1الواردة يف الواثئق 

ل الوارد يف امللحق الأول مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.  ابلتنفيذ الهنايئ لالقرتاح الإس باين املعدَّ

 CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/8/INF/1وأأحاطت اللجنة علامً أأيضًا ابملناقشة املتعلقة ابلواثئق 

هما ادلول الأعضاء يف  CDIP/24/8؛ وقررت أأن تس تخدم الوثيقة CDIP/16/6و وأأي اقرتاحات أأخرى حممتةل تقداِّ

طار  املس تقبل أأساسًا للمناقشات التالية. وقررت اللجنة أأن املناقشات املتعلقة مبساعدة الويبو التقنية ستس متر يف اإ

 ساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية".البند الفرعي من جدول الأعامل بشأأن "امل 

ملخص ادلراسة عن امللكية الفكرية يف الس ياحة والثقافة يف رسي لناك، الوارد يف الوثيقة  12.8

CDIP/24/INF/3.وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة . 

ية الس ياحة املس تدامة يف انميبيا، الوارد يف الوثيقة موجز ادلراسة عن دور امللكية الفكرية يف تمن  13.8

CDIP/24/INF/4.وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة . 
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طار البند  .9 من جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتمنية"، انقشت اللجنة موضوع "الرشاكت الصغرى والصغرية  8ويف اإ

ية" وأأحاطت علامً ابلتجارب واخلربات اليت أأاتحهتا ادلول الأعضاء يف دمع الرشاكت واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكر 

مته الأمانة عن "الرشاكت  الصغرى والصغرية واملتوسطة يف بدلاهنا. وأأعربت الوفود عن تقديرها للعرض الوايف اذلي قدَّ

 الصغرى والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية الفكرية".

طار البند  .10 من جدول الأعامل بشأأن العمل املقبل، اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق لأغراض دورهتا  9ويف اإ

 املقبةل، قرأأهتا الأمانة.

ىل أأنه متاش يًا مع الفقرة  .11 من التقرير املوجز لسلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول  32وأأشارت اللجنة اإ

(، ستُستبدل احملارض احلرفية لدلورتني الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين للجنة التمنية A/59/13الأعضاء يف الويبو )

رة ومصحواًب برتمجة مبس تخرج نص مؤمتت ابلاكمل لتسجيالت ادلورتني ابللغة الإنلكزيية يكون مزتامنًا مع التسجيال ت املصوَّ

ىل لغات الأمم املتحدة الرمسية امخلس الأخرى. ومن مث، س يأأخذ تقرير ادلورة اجلارية الشلك نفسه. وحرصًا عىل حتسني  أ لية اإ

ىل الأمانة،  تصويباهتا أأن ترسللب من الوفود التقنية املؤمتتة لتحويل الصوت اإىل نص، طُ  أأن مع اس تحسان اجلوهرية احملمتةل اإ

 تقوم بذكل قبل عقد ادلورة التالية للجنة بأأربع أأسابيع.

ىل امجلعية العامة. .12  وس يكون هذا امللخص، اإىل جانب ملخص رئيس ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة، تقريَر اللجنة اإ

 ]هناية الوثيقة[

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456005
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