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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة السادسةالدورة 
ىل  9جنيف، من   2015 نومفرب 13اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل  9ُعقدت ادلورة السادسة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف الفرتة من  .1 . 2015 نومفرب 13اإ
 مراقبا. 30دوةل عضوا و 81وحرض ادلورة 

طار البند  .2 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل ابلصيغة املقرتحة يف  2ويف اإ
 .CDIP/16/1 Prov. 2 الوثيقة

طار البند  .3 د يف اخلامسة عرشة الوار  ل، اعمتدت اللجنة مرشوع ققررر دورهامن جدول الأعام 3ويف اإ
 ..CDIP/15/8 Prov الوثيقة

طار البند  .4 ىل البياانت العامة اليت أأدلت هبا الوفود. 4ويف اإ  من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ

طار البند  .5  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 5ويف اإ

رائد بشأأن امللكية الرشوع امل  املعنونة "ققاررر مرحلية". وقّررت اللجنة متديد مدة" CDIP/16/2 الوثيقة 1.5
 " بس تة أأشهر.دارة التصاممي لتطورر الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوااإ الفكرية و 

التحدايت يا: التكنولوج املعنونة "التقررر التقيميي بشأأن مرشوع امللكية الفكرية ونقل  CDIP/16/3 الوثيقةو  2.5
الويبو الراهنة يف جمال نقل التكنولوجيا يك  أأنشطةنة من الأمانة رمس خريطة ". والمتست اللج املشرتكة وبناء احللول

ماكن ادلول الأعضاء ققدمي اقرتاحات بعد النظر يف وثيقة اخلريطة املذكورة  قنظر فهيا يف دورها السابعة عرشة. وابإ
ىل الأم انة قبل ثالثة من انعقاد قكل ملناقش هتا يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة. وينبغي أأن قصل قكل الاقرتاحات اإ

 ادلورة كأجل أأقىص.
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"ققررر عن حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة". والمتست اللجنة من الأمانة  املعنونة CDIP/16/5 الوثيقةو  3.5
جراء حتديث دوري لقاعدة البياانت، مع مراعاة التعليقات املُقدمة من  أأن ققرتح علهيا يف دورها القادمة أ لية متكّن من اإ

 ادلول الأعضاء.

( وقاعدة بياانت مطابقة IP-TADية الفكرية )وعرض عن قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللك  4.5
 الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكرية. وأأحاطت اللجنة علام ابلعرض.

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

لام ابلوثيقة ". وأأحاطت اللجنة ع2015الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام املعنونة " CDIP/16/8 الوثيقة 1.6
ىل التعليقات املُقدمة من ادلول الأعضاء.  عداد وثيقة أأخرى بشأأن هذا البند استنادا اإ مانة اإ وقّررت بأأنه ينبغي للأ

 الثامنة عرشة.دورها السابعة عرشة أأو وينبغي أأن قُعرض قكل الوثيقة عىل اللجنة يف 

". الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلققررر عن منتدى خرباء نونة "املع  CDIP/15/5 والوثيقة 2.6
ىل قرار اللجنة الوارد يف الفقرة   أأعاله. 2.5ورُرىج الرجوع اإ

مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام لأغراض التمنية نونة "املع  CDIP/16/4 والوثيقة 3.6
بعض الوفود مزيدا من املعلومات والتوضيحات بشأأن ". وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاح. والمتست الاقتصادية

اقرتاح املرشوع. وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح، وس ُتقدم وثيقة مراجعة قبلور قكل املعلومات 
 والتوضيحات يف دورها القادمة.

ال حقو  امللكية الفكرية مع التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمنونة "املع  CDIP/16/7 والوثيقة 4.6
وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاح. والمتست بعض ". معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

الوفود مزيدا من املعلومات والتوضيحات بشأأن اقرتاح املرشوع. وقّررت اللجنة مواصةل املناقشات بشأأن هذا 
 ة مراجعة قبلور قكل املعلومات والتوضيحات يف دورها القادمة.الاقرتاح، وس ُتقدم وثيق

" قدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةخلارجية للمساعدة التقنية اليت قملراجعة ااوالتقررر عن " 5.6
عىل املراجعة احملدث رّد الإدارة "حتديث بشأأن والتقررر عن  (.CDIP/9/16و CDIP/8/INF/1 )الوثيقتان

وقّررت (. CDIP/16/6 )الوثيقة "خلارجية للمساعدة التقنية اليت ققدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنيةا
 يف دورها القادمة. املسأأةلاللجنة مواصةل مناقشة هذه 

 CDIP/16/INF/3 املعنونة "دليل ترخيص العالمات التجارية"، والوثيقة CDIP/16/INF/2 والوثيقة 6.6
دليل املعنونة "  CDIP/16/INF/4 "، والوثيقةدليل الإدارة الاسرتاقيجية لش باكت الابتاكر املفتوح" املعنونة

طار م تسويق امللكية الفكرية ، ملؤسسات الوطنيةفائدة ارشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ل"، املُعدة يف اإ
ماكنية  ئق املعروضة.. وأأحاطت اللجنة علام ابلواثCDIP/3/INF/2 الوثيقةالوارد يف  وميكن أأن قنظر اللجنة يف اإ

ىل لغات الأمم املتحدة الأخرى.  قنظمي ندوات لتسهيل فهم الأدةل واس تخداهما وترمجهتا اإ

"قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية"  7.6
 يف دورها القادمة. املسأأةلوقّررت اللجنة مواصةل مناقشة هذه  (.CDIP/12/5و CDIP/16/9 )الوثيقتان

طار البند  .7 ، اقفقت اللجنة عىل قامئة من القضااي/الواثئق لأغراض املتعلق ابلعمل املقبل من جدول الأعامل 7ويف اإ
 ادلورة القادمة.
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عداد مرشوع ققررر ادلورة  .8 ىل أأن الأمانة ستتوىل اإ عرشة وقبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  السادسةوأأشارت اللجنة اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، عىل موقع  الأعضاء، وس تتيحه أأيضا يف شلك اإ

رسالها قبل انعقاد  الويبو الإلكرتوين. ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقررر كتابًة اإ الاجامتع املقبل وينبغي اإ
 عرشة. السابعةوس ُيعرض مرشوع التقررر بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورها . بامثنية أأسابيع

ىل امجلعية العامة. وس يكون هذا امللخص .9  ققررَر اللجنة اإ

 ]هناية الوثيقة[


