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 ملخص الرئيس

 

. 2016 ريلٔأ� 15 ىلإ  11الفرتة من  يف(اللجنة) لجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية قدت ا�ورة السابعة عرشة ل عُ  .1
 وافتتح ا�ورة املد�ر العام للويبو، ا�كتور فرا�سس غري.ا. راقبم 41و ادو� عضو  95 وحرض ا�ورة

نر�يك شافزي �ساغويتيا، املمثل ا�امئ لبريو، إ انتخبت اللجنة السفري لو�س  ،من �دول أ�عامل 2 يف ٕاطار البندو .2
 العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة) NIPMO( رة امللكية الفكريةداالٕ الوطين كتب امل رئيسة ، فاولرئيسا، والس�يدة كريي 

 للرئيس. ني�ئب ،البعثة ا�امئة لرت�يا �ى منظمة الت�ارة العامليةيف  الثاين السكرتري، غوكتوركنوب ٔأفريقيا، والس�يد ع�ن جب 

امل الوارد يف من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�ع 3 يف ٕاطار البندو .3
 .CDIP/17/1 Prov.3 يقةالوث 

ملدة  بصفة مراقب مؤقتمنظمتني �ري حكوميتني  قبلٔأن ت رت اللجنة من �دول أ�عامل، قرّ  4 يف ٕاطار البندو .4
يف  صفهتاميف  تأٔثرئأي "، وذ� دون املنظمة ا�ولية لالقتصاد�ت البيئية" و"2063 العقل أ�خرضمعهد "هام و  وا�دة س�نة

 .املقب� اللجنةاج��ات 

من �دول أ�عامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر ا�ورة السادسة عرشة للجنة الوارد يف  5 يف ٕاطار البندو .5
 ..CDIP/16/10 Prov الوثيقة

جلهود  دمعهأأعربت الوفود عن و لجنة لبيا�ت �امة من الوفود. ال  تمن �دول أ�عامل، اس�متع 6 يف ٕاطار البندو .6
لكية الفكرية والتمنية ا�ي �شأٔن امل تنظمي املؤمتر ا�ويل �ىل أ�مانة  تشكر و بو يف تعممي توصيات �دول ٔأعامل التمنية. الوي 
 .2016 ٔأ�ريل 8و 7 يويم قدعُ 
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من �دول أ�عامل، نظرت اللجنة يف تقر�ر املد�ر العام عن تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية الوارد يف  7 ويف ٕاطار البند .7
 اواسع االحنو مزتايد جمٔأصبحت و�ىل تقر�ره، ٔأن امللكية الفكرية  �ى عرضٔأ�رز املد�ر العام، . و CDIP/17/2 الوثيقة

ٔأن و  ،للويبو عظ� �لنس�بة�د�  اكند املد�ر العام ٔأن �دول ٔأعامل التمنية من املسائل املعقدة. ؤأكّ �ددا �بريا  غطيشامال يو 
الويبو ومعل  امجالعادية لرب �شطة ا�ٔ  يفوصيات �دول ٔأعامل التمنية تعممي ت يفاملاضية  ةيال�ن  أ�عوام�الل ٔأحرز تقدما هائال 

�ىل مس�توى عاجل جيب أٔن تُ امللكية الفكرية والتمنية ٔأيضا ٕاىل ٔأن العالقة بني املد�ر العام . ؤأشار خرىالويبو ا�ٔ هيئات 
تنفيذ ٔأهداف التمنية يف صة، اك� متخّص �عتبارها و دة، دّ احمل، ؤأنه ينبغي للويبو تطو�ر فهم واحض ملسامههتا كلك نظمةامل 

تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل  هبدفنظمة امل ه �ىل اجلهود اليت بذ�هتا تتقر�ر املد�ر العام وشكر ب بت الوفود املس�تدامة. ورحّ 
 يف معلها.الواردة فيه وتعمميها ملبادئ واالتمنية 

لتقر�ر التقيميي �شأٔن مرشوع تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف �، ٔأ�اطت اللجنة �لام ذاته البندٕاطار ويف  .8
 .CDIP/17/3 يف الوثيقة ، الواردبور�ينا فاسو وبعض الب�ان أ�فريقية

  ييل:ف�اللجنة  تنظر من �دول أ�عامل،  8 ٕاطار البند يفو .9

ب�ان اجلنوب دا�ل املنظمة  ن �ارطة طريق لتعممي ٔأ�شطة التعاون ف� بني�شأٔ   CDIP/17/4 الوثيقة 1.9
التاسعة عرشة  ايف دورهت ة�ديد وثيقةالعاملية للملكية الفكرية. ؤأ�اطت اللجنة �لام �لوثيقة وطلبت من أ�مانة تقدمي 

 �قرتا�ات اليت تقدمت هبا الوفود.راعي �

خليار�ن �. ؤأ�اطت اللجنة �لام CDIP/17/5 الواردة يف الوثيقة ،أٓلية لت�ديث قا�دة البيا�ت �شأٔن املرونةو  2.9
كذ� و دراج ا�ٓ�ر املالية املرتتبة �ىل لك خيار، الٕ يف هذه الوثيقة. وطلبت من أ�مانة تنقيح الوثيقة  �نالوارد

 ضوء املالحظات اليت ٔأبدهتا ا�ول أ�عضاء.�ىل خيار �لث  التوصل ٕاىلاس�تكشاف ٕاماكنية 

. ووافقت املر�� الثانية -و وبعض الب�ان أ�فريقية سره يف بور�ينا فاعي البرصي وتطو�تعز�ز القطاع السمو  3.9
 .CDIP/17/7 اللجنة �ىل املر�� الثانية من املرشوع كام وردت يف الوثيقة

. CDIP/17/8 يف الوثيقة ةالوارد، املس�تدامة لتمنيةأأهداف ٔ��شطة الويبو املتعلقة بتنفيذ طريق ال�ارطة و  4.9
مكتوبة ٕاىل أ�مانة ف�  تعليقاتا�ول أ�عضاء املهمتة تقدمي �ىل  هٔأن تقّررام مبضمون هذه الوثيقة. و لجنة �لؤأ�اطت ال 

 نبغيي و . او�ات نظرهلترب�ر ح / رش مرفقة � لعمل املنظمة،  ةمناس�با�ول  اهار اليت � املس�تدامة لتمنيةأأهداف ص خي
 التعليقات لكتجميع ب . وس�تقوم أ�مانة 2016 يوليو 10 ٔأقصاهيف مو�د ٕاىل أ�مانة  اءعضا�ٔ ول ا� تعليقاتٔأن تصل 

الويبو "املعنونة وثيقة العرض تُ ٔأيضا ٔأن  تقّررىل ا�ورة الثامنة عرشة للجنة. و الواردة من ا�ول أ�عضاء وتقدميها إ 
�ىل  السادسة عرشة،ورة ا�رئيس ملخص من  1.6 يف الفقرة ذ�ورةاملو  ،املراجعة "2015وخطة التمنية ملا بعد �ام 

 لتمنيةأأهداف  ع�د مؤرشات� ، من بني مج� ٔأمور،مرهونةالوثيقة  ت� ن�ٔ  جنة، نظرال ل من دورات امقب�  دورة
 .املس�تدامة

مناقشة التقر�ر عن منتدى �رباء الويبو �شأٔن نقل التكنولوجيا �ىل الصعيد ا�ويل، الوارد يف  يف س�ياقو 5.9
يف  ةالوارد ،نقل التكنولوجياب ة �شطة املرتبطريطة ا�ٔ اللجنة �لام خبت ٔأ�اط، CDIP/15/5 الوثيقة
ورة السادسة عرشة، ا�رئيس من ملخص  2.5 رت، �ىل النحو املتفق �ليه يف الفقرة، وقرّ CDIP/17/9 الوثيقة

�قرتا�ات  بني الفصل وينبغي ا�ورة الثامنة عرشة للجنة. يف يك تُناقش�ات اقرت اا�ول أ�عضاء املهمتة تقّدم ٔأن 
ٕاىل  اءعضا�ٔ ول ا� ٔأن تصل اقرتا�ات نبغيي و مكن. املدة للعمل دّ احمل�ات اقرت �وسائل الس�ياسة العامة اخلاصة مب 
 .2016 يوليو 10 يف مو�د ٔأقصاهأ�مانة 
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 واقرتاح من وفد ٕا�وادور عنوانه "مرشوع رائد لترسيع نقل التكنولوجيا والبحث والتطو�ر لتحسني القدرة 6.9
التقنية هبدف استيعاب العلوم والتكنولوجيا احمللية املتأٔتية من اجلامعات والقطاع املنتج"، وارد يف 

. وقّررت اللجنة متابعة النظر يف هذه الوثيقة يف دورهتا الثامنة عرشة. وتقّرر ٔأن جيري وفد CDIP/17/10 الوثيقة
 ٔأن �راجع مرشوع �قرتاح مبسا�دة أ�مانة.ٕا�وادور مشاورات مع ا�ول أ�عضاء املهمتة وٕان لزم أ�مر 

بعنوان "مرشوع عن اس�ت�دام املعلومات يف امل� العام من ٔأ�ل التمنية  .CDIP/16/4 Rev والوثيقة 7.9
�قتصادية". واعمتدت اللجنة هذا املرشوع، �ىل ٔأن يُتاح الكتيبني ا��ن س�ُيعدان يف ٕاطار هذا املرشوع جبميع 

 وثيقة مراجعة تفيد هبذا أ�مر. لغات الويبو. وس�تصدر

 CDIP/8/INF/1( املراجعة اخلارجية للمسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو يف جمال التعاون ٔ�غراض التمنية 8.9
�شأٔن املراجعة تقر�ر قّررت اللجنة ٔأن تواصل املناقشات حول ال . )CDIP/9/6و CDIP/9/16و CDIP/9/15و

. واكنت لك الوفود �ىل اتفاق مع تقد�ا الويبو يف جمال التعاون ٔ�غراض التمنية اخلارجية للمسا�دة التقنية اليت
 ، كام هو مرفق �مللحق أ�ول لهذا امللخص.املراجع �قرتاح �س�باين

التعاون �ىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع معاهد اقرتاح املرشوع �شأٔن "و  9.9
. واعُتمد املرشوع مع CDIP/16/7 الوثيقة"، الوارد يف  يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواالتدريب القضايئ

 . وس�تتيح أ�مانة �س�ة مراَجعة من املرشوع يف الوقت املناسب.مبّني يف العنوان ٕاد�ال تعديل �س�يط

 CDIP/16/9( لتمنية وامللكية الفكريةاملعنية �نة لج ل "قرار امجلعية العامة للويبو �شأٔن املسائل املتعلقة �و 10.9
�قرتا�ات يف  ت�هذا الشأٔن. ومجع الرئيس رت اللجنة يف �دد من �قرتا�ات يف ). ونظCDIP/12/5و

. و�ليه، ا�متست اللجنة من امجلعية العامة للجنةهتا يف ا�ورة القادمة ين من هذا امللخص الس�تكامل مناقش�الثا امللحق
توصيات عن املسأٔلتني  ر�ر وتقدميتقاورفع دور�هيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة  ٔأثناءاملناقشة  مبواص�لها �سمح  ٔأن

 .2017 ٕاىل امجلعية العامة يف �ام

 تفقت اللجنة �ىل قامئة من القضا�/الو�ئق ل�ورة القادمة.، ا�شأٔن العمل املقبلمن �دول أ�عامل  9لبند ا ويف ٕاطار .10

عرشة وتبليغه للبعثات ا�امئة ل�ول  السابعةأٔن أ�مانة ستتوىل ٕا�داد مرشوع تقر�ر ا�ورة ب �لاماللجنة  �اطتوأٔ  .11
أ�عضاء، وس�تتي�ه ٔأيضا يف شلك ٕالكرتوين ل�ول أ�عضاء واملنظامت احلكومية ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية، �ىل موقع 

ل ٕارسالها قبل انعقاد �ج�ع املقبل وينبغي ٕارسال التعليقات �ىل مرشوع التقر� الويبو إاللكرتوين. ر كتابًة ٕاىل أ�مانة، ويفض�
 عرشة. الثامنةوس�ُيعرض مرشوع التقر�ر بعد ذ� �ىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا . ب�نية ٔأسابيع

 ة العامة.يع تقر�َر اللجنة ٕاىل امجل  املد�ر العام،ا�ورة السادسة عرشة وتقر�ر  وملخص امللخص، هوهذا  كونوس�ي .12

 [هناية الوثيقة]


