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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 12 :نومفرب 1122

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية عشرة

جنيف ،من  21اإىل  12نومفرب 1122
ملخص الرئيس

 .2انعقدت ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  21اإىل  12نومفرب .1122
وحرضها  79دوةل عضوا و 23مراقبا.
.1

واعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .CDIP/12/1 Prov. 3

 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية عرشة الوارد يف
الوثيقة .CDIP/11/9 Prov.
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف الوثيقة  CDIP/12/2املُعنونة "تقارير مرحلية" ،و أأحاطت
علام ابلتقدم املُحرز يف املرشوعات قيد التنفيذ وتوصيات جدول اعامل التمنية التسع عرشة للتنفيذ الفوري .ور ّد مديرو
املرشوعات عىل مالحظات الوفود و أأحاطوا علام ابإرشاداهتا.
.5

ووافقت اللجنة عىل اجلداول الزمنية املعدةل للمرشوعات التالية:
" "2املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول ،والوارد يف
الوثيقة  .CDIP/6/4 Rev.وخبصوص هذا املرشوع أأاثرت بعض الوفود شواغل خبصوص منط املشاورات
ا إلقلميية.
" "1املرشوع اخلاص ابملرشوعات التعاونية املفووحة والذامج القاةمة عىل امللكية الفكرية ،والوارد يف
الوثيقة .CDIP/6/6 Rev.
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" "2واملرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية ،والوارد
يف الوثيقة .CDIP/9/13
و أأشري اإىل أأن بعض املرشوعات اليت اس ُتمكلت س ُتع ّمم يف الربامج العادية للمنظمة ،ممّا ميكّن ادلول ا ألعضاء من الاس تفادة
من ا ألنشطة املُع ّممة ،مع مراعاة توافر املوارد.
 .6وتناولت اللجنة التقريرين التقيمييني التاليني:
" "2التقرير التقيميي عن مرشوع تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالةمة اجمالت
تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإمنائية حمددة ،الوارد يف الوثيقة الوثيقة CDIP/12/3؛
" - "1والتقرير التقيميي عن مرشوع تعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القاةمة عىل النتاجئ ( )RBMبغية دمع رصد
ا ألنشطة الإمنائية وتقيميها ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/12/4
وعقب عرض التقريرين جرى تبادل للآراء .وقُ ّرر أأن تتخذ ا ألمانة الإجراءات املالةمة بشأأن التوصيات الواردة يف التقريرين،
مع مراعاة التعليقات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل جكل ،اتفقت اللجنة عىل لزوم أأن تع ّد ا ألمانة مرشوعا من
مرشوعات املرحةل الثانية بشأأن تكوين الكفاءات يف اس تخدام التكنولوجيا املالةمة ،عىل أأن يشمل نطاق املرشوع عددا
اإضافيا من البدلان ا ألق ّل منوا ،وأأن تعرضه عىل ادلورة القادمة للجنة يك تنظر فيه.
 .9ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،انقشت اللجنة قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية
وامللكية الفكرية ( )CDIP/12/5ووثيقة تتعلق هبذا املوضوع ويه الوثيقة  .CDIP/6/12 Rev.كام عرض وفد مرص عىل
اللجنة ،ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية ،اقرتاحا جديدا بعنوان " اقرتاح بند جديد عن امللكية الفكرية والتمنية يف جدول
أأعامل اللجنة" ( .)CDIP/12/11وس تواصل اللجنة املناقشات يف دورهتا الثالثة عرشة بغرض رفع تقرير وتقدمي توصيات
عن تنفيذ ولية اللجنة وأآليات التنس يق اإىل امجلعية العامة يف عام .1123
 .1ونظرت اللجنة يف املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/12/6و أأبدت اللجنة دمعها لقرتاح املرشوع ووافقت عىل تنفيذه.
 .7ونظرت اللجنة أأيضا يف الاقرتاح اذلي تقدمت به مجهورية مرص العربية خبصوص مرشوع رائد مضن جدول أأعامل
التمنية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة :دمع ا ألهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف ،والوارد يف
الوثيقة  .CDIP/12/10و أأعربت الوفود عن تقديرها لالقرتاح وشكرت مرص عىل هذه املبادرةُ .وطلب من وفد مرص العمل
مع ا ألمانة عىل زايدة تطوير الاقرتاح لتحويهل اإىل وثيقة من واثئق مرشوعات جدول أأعامل التمنية ،مع أأخذ مالحظات ادلول
ا ألعضاء يف احلس بان ،وعرضه عىل ادلورة القادمة للجنة يك تنظر فيه.
 .21و أأحاطت اللجنة علام مبضمون الوثيقة  CDIP/12/8املتعلقة بقياس تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى وإاسهام الويبو يف تكل ا ألهدافُ .وطلب من ا ألمانة مراجعة تكل الوثيقة عىل أأساس النقاط اليت اتفقت علهيا
الوفود بشأأن مضمون الوثيقة املعدل ويه:
" "2اإدرا ملخص تنفيذي للمعلومات الواردة يف القسم ا ألول من املرفق الثاين؛

3

" "1وتوس يع نطاق الاس تعراض الوارد يف املرفق ا ألول من الوثيقة  CDIP/12/8ليشمل اتصالت مبارشة مع
تعرضة حسب الاقوضاء من أأجل احلصول عىل مزيد من املعلومات عن كيفية قياس
موظفي الواكلت املُس َ
تكل الواكلت لإسهاهما يف ا ألهداف الإمنائية ل أللفية؛
" "2وزايدة عدد الواكلت ليشمل بعض منظامت ا ألمم املتحدة وبراجمها ا ألخرى.
وينبغي أأن تدخل الوثيقة املراجعة مضن واثئق ادلورة الرابعة عرشة للجنة.
 .22ونظرت اللجنة يف اقرتاح التنفيذ بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاج
اإىل املعلومات واملواد الإبداعية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/12/9وبعد عرض الاقرتاح وتبادل وهجات النظرُ ،طلب من
ا ألمانة مراجعة الوثيقة لتوضيح الاقرتاح وتقدميه اإىل اللجنة يف دورهتا القادمة.
 .21وانقشت اللجنة املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية كام تقوضيه أآليات التنس يق وإاجراءات الرصد
والتقدير وإاعداد التقارير (املرفق الثاين من الوثيقة .)WO/GA/39/7
خصص وقت اكف لس تكامل املواصفات.
وقررت اللجنة مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل يف دورهتا الثالثة عرشة ،وس ُي ّ
ّ
ولهذا الغرض فا ّإن ادلول ا ألعضاء مدعوة اإىل تقدمي تعليقاهتا قبل هناية شهر يناير  .1123وتطلب اللجنة من الرئيس اإعداد
مرشوع مواصفات عىل أأساس التوافق اذلي مت بلوغه خالل املفاوضات غري الرمسية املعقودة أأثناء ادلورة الثانية عرشة،
والتعليقات الواردة ،ومسامهة ا ألمانة فامي خيص املزيانية واجلدول الزمين .كام تطلب اللجنة من الرئيس عقد مشاورة غري رمسية
ملناقشة مرشوع املواصفات قبل انعقاد ادلورة الثالثة عرشة.
 .22وانقشت اللجنة املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية (الواثئق:
وقررت اللجنة مواصةل
 ،CDIP/8/INF/1و ،CDIP/9/14و ،CDIP/9/15و  ،CDIP/9/16وّ .)CDIP/11/4
املناقشات حول هذا املوضوع يف دورهتا القادمة.
 .23ويف س ياق املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية ،ووفقا للقرار اذلي
اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية عرشة (الفقرة (9ب)(""2و""1و" )"2من ملخص الرئيس ،فاإن اللجنة:
" "2أأحاطت علام ابدلليل بشأأن تقدمي مساعدة الويبو التقنية الوارد يف الوثيقة  CDIP/12/7و أأبدت رضاها عنه.
و أأحاطت اللجنة علام بتعليقات ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ما يتعلق بنرش ادلليل ككو ّيب والاس مترار يف
حتديث مضمونه؛
" "1و أأحاطت علام ابلعروض املتعلقة ابإعادة هيلكة موقع الويبو الإلكرتوين وبقاعدة بياانت املساعدة التقنية.
وقررت مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل يف
 .25وانقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ّ
دورهتا القادمة.
 .26وانقشت اللجنة الواثئق التالية و أأحاطت علام هبا:
" "2دراسة عن الرباءات واملكل العام ( ،)1الواردة يف الوثيقة CDIP/12/INF/2 Rev؛
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" "1ودراسة النطاق بشأأن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية،
الواردة يف الوثيقة CDIP/12/INF/3؛ و أأحاطت ا ألمانة علام بتعليقات الوفود خبصوص الاس مترار يف تنفيذ
املرشوع؛
" "2وادلراسة عن اس تخدام مناج املنفعة يف اتيلند ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/12/INF/6
وعالوة عىل جكل ،انقشت اللجنة ادلراسة بشأأن اس تزناف ا ألدمغة  -معلية تتبع جغرايف ،الواردة يف
الوثيقة  CDIP/12/INF/4وملخص حلقة العمل بشأأن امللكية الفكرية والتنقل ادلويل للعاملني يف جمال املعرفة وجهرة
ا ألدمغة ،الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/12/INF/5و أأحاطت علام هبام .و أأشادت اللجنة بعمل املدير الاقوصادي للويبو
وطلبت منه القيام مبزيد من العمل يف هذا املوضوع.
 .29ويف اإطار البند  6بشأأن العمل املقبل ،انقشت اللجنة عددا من الاقرتاحات واتفقت عىل قاةمة ابلقضااي/الواثئق اليت
ستنظر فهيا يف دورهتا املقبةل.
 .21و أأشارت اللجنة اإىل أأ ّن ا ألمانة ستووىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة الثانية عرشة وتبليغه للبعثات ادلاةمة لدلول
ا ألعضاء ،وس تتيحه أأيض ًا يف شلك اإلكرتوين لدلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،عىل موقع
الويبو الإلكرتوين .وينبغي اإرسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتاب ًة اإىل ا ألمانة ،ويفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل
بامثنية أأسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد جكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثالثة عرشة.
 .27وس يكون هذا امللخص تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]

