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التارخي 4 :نومفرب 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  31أأكتوبر اإىل  4نومفرب 2016
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة الثامنة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف الفرتة من  31أأكتوبر اإىل
 4نومفرب  .2016وحرض ادلورة  102دوةل عضو و 27مراقبا .وافتتح ادلورة السفري لويس إانرييك شافزي ابساغويتيا ،املمثل
ادلامئ لبريو.
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل الوارد يف
الوثيقة .CDIP/18/1 Prov. 2
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعاملّ ،قررت اللجنة أأن تقبل منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت ملدة
س نة واحدة ،ويه معهد البحث العلمي امجلهوري للملكية الفكرية (هيئة امللكية الفكرية) ،وذكل دون أأي تأأثري يف صفهتام يف
اجامتعات اللجنة املقبةل.
 .4ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا السابعة عرشة الوارد يف
الوثيقة  ،CDIP/17/11 Prov.مع تصويب المتس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإدخاهل.
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة .و أأبدت الوفود جمددا دمعها للتقدم احملرز
من قبل املنظمة يف تنفيد وتعممي توصيات أأجندة التمنية .و أأشارت الوفود اإىل الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة
التمنية و أأعربت عن تقديرها حيال املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية املعقود يف أأبريل  .2016و أأبدت ،عالوة عىل
ذكل ،الزتاهما ابملشاركة عىل حنو بناء يف املناقشات حول القضااي العالقة.
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ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.6التقارير املرحلية عن تنفيذ أأجندة التمنية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/18/2و أأحاطت اللجنة علام ابلتقدم
احملرز يف تنفيذ املرشوعات الس تة اجلارية وتقرير الإجناز عن املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي
لتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ور ّد مديرو املرشوعات عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود
و أأحاطوا علام بتوجهيات اللجنة.
 2.6والتقرير عن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية والتمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/18/3و أأحاطت اللجنة
علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة .و أأشادت الوفود جبودة القضااي اجلوهرية اليت تناولها املؤمتر وجناح ا ألمانة يف تنظميه.
و أأبدى عدد من الوفود اهامتمه بأأن تُنظم مؤمترات مماثةل ّمرة لك س نتني .ويف هذا الصدد ،س تقدم اجملموعة ا ألفريقية
اقرتاحا كتابيا اإىل اللجنة يف دورهتا القادمة.
 3.6والتقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنية ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/18/7
و أأحاطت اللجنة علام ابلتقرير و أأ ّقرت بأأن التوصيات الواردة فيه ُموهجة اإىل خمتلف ا ألطراف الفاعةل املعنية بتنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،أأي ادلول ا ألعضاء واللجنة وا ألمانة .ووافقت اللجنة عىل احلاجة اإىل مواصةل النظر يف تكل
التوصيات .وعليه ،المتست اللجنة من ا ألمانة أأن تقدم لها ،يف دورهتا القادمة ،تقريرا عن التوصيات املوهجة اإلهيا .كام
ّتقرر أأن تقدم ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة مساهامت كتابية بشأأن أأي من التوصيات الواردة يف التقرير يف موعد أأقصاه
 28فرباير  .2017وينبغي أأن حيتوي تقرير ا ألمانة عىل املساهامت املُس تلمة من ادلول ا ألعضاء.
 4.6ووصف مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية .و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات
الواردة يف الوثيقة.
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ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7ومجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/18/4ونظرت اللجنة يف املساهامت املُس تلمة من عدد من الوفود والواردة يف الوثيقة .و ّتقرر أأن
تقدم ا ألمانة اإىل اللجنة ،يف أأول دورة تعقدها خالل الس نة ،تقريرا س نواي حيتوي عىل معلومات بشأأن مسامهة الويبو
يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت ذات الصةل فامي خيص ما ييل:
( أأ) ا ألنشطة واملبادرات اليت تضطلع هبا املنظمة مبفردها؛
(ب) وا ألنشطة اليت تضطلع هبا املنظمة ابعتبارها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة؛
(ج) واملساعدة اليت تقدهما الويبو اإىل ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا.
وس تواصل اللجنة مناقشة طريقة تناول هذا املوضوع يف دوراهتا القادمة ،مبا يف ذكل الامتس وضع بند دامئ يف جدول
ا ألعامل.
 2.7والاقرتاح املعدل بشأأن ألية لتحديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/18/5
ووافقت اللجنة عىل اخليار ا ألول الوارد يف الوثيقة كلية لإجراء حتديث منتظم لقاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام
امللكية الفكرية .كام ّتقرر أأن تضطلع ا ألمانة بتدابري لضامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت وإابالغ
اللجنة يف دورة من دوراهتا القادمة بتكل التدابري.
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 3.7ومجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/18/6 Rev.ونظرت اللجنة يف مجموعة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن ا ألنشطة املتعلقة بنقل
التكنولوجيا ( )CDIP/18/6 Rev.املتضمنة اقرتاحا مشرتاك من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا
بشأأن مسائل الس ياسة العامة والطريق اإىل ا ألمام ،واقرتاحا من وفد جنوب أأفريقيا بشأأن اإدارة امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :الرتوجي لس تخدام امللكية الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية .و أأبدت اللجنة دمعها مبدئيا لقرتاح
جنوب أأفريقيا وس تواصل النظر يف ذكل الاقرتاح يف دورهتا القادمة استنادا اإىل وثيقة مرا َجعة .وفامي خيص الاقرتاح
املُقدم من وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا ،وافقت اللجنة عىل امليض قدما ابلبنود  1و 2و 3و4
و( 6عىل النحو املُعدل) من الاقرتاح ومواصةل مناقشة البند  5املتبقي يف دورهتا القادمة.
 4.7وقرار امجلعية العامة للويبو يف املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/18/10ونظرت اللجنة يف القضية املطروحة بشأأن امللحق الثاين الوارد يف ملخص رئيس ادلورة
السابعة عرشة .ووافقت اللجنة عىل مواصةل مناقشة هذا البند يف دورهتا القادمة .وس يقدم الرئيس اإىل اللجنة،
يف دورهتا القادمة  ،وثيقة جديدة حتتوي عىل ما ييل "1" :الاقرتاحات املبيّنة يف امللحق الثاين من ملخص رئيس
ادلورة السابعة عرشة؛ " "2ونص بديل للرئيس يُعد استنادا اإىل الاقرتاحات املذكورة ويكون مبثابة نقطة انطالق
للمناقشات القادمة.
 5.7والاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون من أأجل التمنية ،الوارد يف
الواثئق  CDIP/16/6و CDIP/9/16و .CDIP/8/INF/1وامللحق ا ألول من ملخص رئيس ادلورة السابعة
وقررت اللجنة ما ييل:
عرشة للجنةّ .
" "1غلق بند جدول ا ألعامل الفرعي " – 7الاس تعراض اخلاريج للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
جمال التعاون من أأجل التمنية"؛
" "2وفتح ابب النقاش حول املساعدة التقنية يف جمال التعاون من أأجل التمنية ابلرتكزي عىل اقرتاح اإس بانيا
املعدل ،الوارد يف امللحق ا ألول من ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة ،يف اإطار بند فرعي جديد 7
من جدول ا ألعامل ألغراض دورات اللجنة الست القادمة؛
" "3ويف هناية الفرتة املذكورة ،ستناقش اللجنة التنفيذ الهنايئ لقرتاح اإس بانيا املعدل ،الوارد يف امللحق
ا ألول من ملخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة ،والواثئق ذات الصةل ويه CDIP/8/INF/1
و  CDIP/9/15و CDIP/9/16و.CDIP/16/6
 6.7وا ألدةل املُعدة يف س ياق مرشوع بنية دمع الابترار ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية ،ويه اكلتايل:
" "1ادلليل العميل لتقيمي ا ألصول غري امللموسة يف معاهد ا ألحباث والتطوير ،الوارد يف الوثيقة CDIP/17/INF/2؛
" "2ومناذج عقود امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحث املموةل من القطاع العام ،الوارد يف
الوثيقة CDIP/17/INF/3؛ " "3ودليل تقيمي امللكية الفكرية للمؤسسات الأاكدميية ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/17/INF/4و أأحاطت اللجنة علام اب ألدةل املذكورة.
.8
القادمة.

ويف اإطار بند جدول ا ألعامل اخلاص ابلعمل املقبل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة من القضااي والواثئق ألغراض ادلورة
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 .9و أأحاطت اللجنة علام بأأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول
ا ألعضاء ،وس تتيحه أأيضا يف شلك اإلكرتوين لدلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،عىل موقع
الويبو الإلكرتوين .وينبغي أأن تُرسل التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابيا اإىل ا ألمانة ،ويُفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجامتع
املقبل بامثنية أأسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا التاسعة عرشة.
 .10وس يكون هذا امللخص تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]

