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التارخي 42 :أأبريل 4025

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة اخلامسة عشرة

جنيف ،من  40اإىل  42أأبريل 4025
ملخص الرئيس

 .2انعقدت ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  40اإىل  42أأبريل .4025
وحرضها  24دوةل عضوا و 73مراقبا.
 .4ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،انتخبت اللجنة السفري أألبريتو دالوتو ،املمثل ادلامئ ل ألرجنتني ،رئيسا،
وانتخبت الس يدة أأحالم سارة رشخيي ،ملحقة دبلوماس ية دلى البعثة ادلامئة للجزائر ،والس يد ج .تود ريفس ،حمام-مستشار
دلى مكتب الس ياسة العامة والشؤون ادلولية مبكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ،انئبني
للرئيس.
 .7ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل ابلصيغة املقرتحة يف
الوثيقة .CDIP/15/1
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الرابعة عرشة الوارد يف
الوثيقة .CDIP/14/13
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة للمنسقني ا إلقلمييني والوفود الوطنية.
و أأكّدت بعض الوفود ،جمددا ،دمعها لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وتعمميها بفعالية يف برامج املنظمة .ور أأت بعض
الوفود أأن الزمخ الإجيايب اذلي ّ
تشّك يف ادلورة السابقة للجنة ينبغي أأن يتواصل لتوجيه معل ادلورة احلالية.
 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،عرض املدير العام تقريره اخلاص بتنفيذ جدول أأعامل التمنية والوارد يف
الوثيقة  .CDIP/15/2ودعا الوفود اإىل اإجراء تفكري جامعي من أأجل ضامن جدول أأعامل بناء ومعيل للمنظمة .ورحبت
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بعض الوفود بتقرير املدير العام والزتامه بتنفيذ جدول أأعامل التمنية وتعمميه .وخالل املناقشات ،أأعربت بعض الوفود عن
دمعها لتعزيز دور أأاكدميية الويبو يف الرتوجي حلقوق امللكية الفكرية .و أأحاطت اللجنة علام بطلبات الوفود بشأأن بعض اجملالت
احملددة من قبيل التوازن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ،واملرشوعات املتعلقة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة ،واملساعدة
التقنية ،ومواطن املرونة ،واس تخدام التكنولوجيا املناس بة وتكوين الكفاءات من أأجل تعزيز المنو املس تدام واملتوازن يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وشدّدت الوفود عىل أأمهية حتقيق تقدم بشأأن القضااي املعلّقة املرتبطة بألية التنس يق.
ور ّد الس يد ماتوس ،انئب املدير العام ،عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود ،و أأكّد الزتام الويبو بتناول مالحظاهتا وشواغلها.
ويف س ياق مناقشة تقرير املدير العام ،وبناء عىل الامتس من ا ألمانةّ ،تقرر متديد تنفيذ مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي
وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية ،اذلي اعمتدته اللجنة يف دورهتا التاسعة ،حىت هناية ديسمرب .4025
 .3ويف اإطار البند نفسه ،نظرت اللجنة يف التقريرين التقيمييني التاليني والتوصيات الواردة فهيام و أأحاطت علام هبا:
" "2التقرير التقيميي بشأأن املرشوع اخلاص ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والذامجج القامئة عىل امللكية الفكرية،
الوارد يف الوثيقة CDIP/15/3؛
" "4والتقرير التقيميي بشأأن مرشوع تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية ومؤسسات أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية
الفكرية عىل الصعيد الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية وا إلرشاف علهيا والهنوض هبا ،وتعزيز ا ألداء والربط الش بيك
بني منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/15/4
وعقب عرض التقريرين التقيمييني ،جرى تبادل للراء .ور ّد املقيّمون املس تقلون اخلارجيون و أأمانة الويبو عىل املالحظات اليت
قدمهتا الوفود.
و ّتقرر أأن تتخذ ا ألمانة الإجراءات املناس بة بشأأن التوصيات الواردة يف التقريرين املذكورين أنفا ،مع مراعاة تعليقات ادلول
ا ألعضاء وحتفظاهتا.
 .8ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف اقرتاح املرشوع التايل :امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة:
دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتا الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/15/7و أأخذ
عدد كبري من الوفود اللكمة دلمع اقرتاح املرشوع وإابداء الاهامتم ابلس تفادة من املرشوع .وعقب مشاورة غري رمسية بني
الوفود املهمتة ،اعمتدت اللجنة املرشوع مع اإدخال بعض التعديالت عليه .وس تتيح ا ألمانة وثيقة مراجعة تشمل تكل
التعديالت.
 .2ويف اإطار البند نفسه ،نظرت اللجنة يف التقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل،
الوارد يف الوثيقة  .CDIP/15/5ودلى الإحاطة علام ابلتقريرّ ،قررت اللجنة مواصةل مناقشة املسأأةل يف دورهتا القادمة
استنادا اإىل تكل الوثيقة و أأي أأفاكر أأخرى تو ّد ادلول طرهحا.
 .20ويف اإطار البند نفسه ،انقشت اللجنة قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية ،الوارد يف الوثيقتني  CDIP/14/11و .CDIP/12/5ومل تمت ّكن اللجنة من بلوغ اتفاق حول املسأألتني املعنيتني.
ُوطلب من رئيس اللجنة أأن جيري ،اإن أأمكن ،مشاورات غري رمسية عىل هامش اجامتع امجلعية العامة لعام  ،4025دون
التدخل يف املسائل ا ألخرى املطروحة عىل امجلعية ،وجكل استنادا اإىل ورقة معل غري رمسية يقدهما الرئيس وقامئة يقرتهحا
وفدا اجلزائر ونيجرياي تتضمن أأمثةل عىل أأنشطة ميكن مناقش هتا يف اللجنة .وبناء عىل جكل ،طلبت اللجنة من امجلعية العامة
السامح لها مبواصةل املناقشة خالل دورتهيا السادسة عرشة والسابعة عرشة وتقدمي تقرير وتوصيات حول املسأألتني اإىل امجلعية
العامة يف عام .4026
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 .22ويف اإطار البند نفسه ،أأحاطت اللجنة علام مبواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانو ي املتعدد ا ألطراف
وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين وا إلقلميي – اجلزء الرابع ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/15/6و ّتقرر مواصةل املناقشات
حول هذا البند خالل ادلورة القادمة للجنةُ .وطلب من اللجنة أأيضا حتديث قاعدة البياانت بشأأن مواطن املرونة وتقدمي
تقرير بشأأهنا اإىل اللجنة يف دورهتا القادمة.
 .24وانقشت 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/11/4وطلبت اللجنة من
وقررت مواصةل املناقشات حول املوضوع املذكور أنفا استنادا اإىل
ا ألمانة حتديث رد الإدارة الوارد يف الوثيقة ّ CDIP/9/14
النقاط الواردة يف اقرتاح وفد اإس بانيا ،و أأي اقرتاحات أأخرى من ادلول ا ألعضاء ،والنسخة احملدثة لرد الإدارة.
 .27ويف اإطار البند نفسه ،انقشت اللجنة ادلراسة عن الرباءات الصيدلنية يف ش ييل ،الواردة يف
الوثيقة  ،CDIP/15/INF/2واملُعدة يف اإطار املرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية الوارد يف
الوثيقة  ،CDIP/5/7 Rev.و أأحاطت علام هبا.
 .22ويف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة حول قامئة من القضااي/الواثئق ألغراض
دورهتا القادمة.
 .25و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة اخلامسة عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول
ا ألعضاء ،وس تتيحه أأيضا يف شّك اإلكرتو ي لدلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،عىل موقع
الويبو الإلكرتو ي .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 السادسة عرشة.
 .26وس يكون هذا امللخص ،هو وملخص ادلورة الرابعة عرشة ،تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]

