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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل نومفرب  27جنيف، من   2017ديسمرب  1اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

ىل نومفرب  27لجنة( يف الفرتة من ال ية ابلتمنية وامللكية الفكرية )للجنة املعن  العرشونُعقدت ادلورة  .1 . 2017 ديسمرب 1اإ
مراقبا. وافتتح ادلورة السفري وليد دودش، املمثل ادلامئ لتونس دلى الأمم املتحدة  28دوةل عضوا و 91وحرض ادلورة 

 جنيف. وعند الافتتاح، أأدىل املدير العام ببيان أأبرز فيه مجةل أأمور مهنا الإجنازات احملقّقة يف تنفيذ أأجندة التمنية بعد يف
ىل الزتام ادلول الأعضاء والأمانة وهجودها املبذوةل يف جمال تعممي الاعتبارات الإمنائية عىل س نوا عرش ت من اعامتدها. وأأشار اإ

 لك مس توايت املنظمة.

طار البند .2 سكرترية اثنية دلى البعثة ادلامئة  الس يدة زنرية لطيف،من جدول الأعامل، انتخبت اللجنة  2 ويف اإ
 لرئيس ابلنيابة.لباكس تان يف جنيف، انئبة ل

طار البند .3 من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل الوارد يف  3 ويف اإ
 .CDIP/20/1 Prov. 4 الوثيقة

طار البند .4 عرشة الوارد يف  التاسعةمن جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  4 ويف اإ
 ..CDIP/19/12 Prov الوثيقة

طار البند .5 ىل البياانت العامة. وأأبدت الوفود جدول الأع من 5 ويف اإ وهود املنظمة يف ل تأأييدها امل، اس متعت اللجنة اإ
ىل  توصيات أأجندة التمنية تنفيذ املوهّمة املطروحة أأمام اللجنة وأأكّدت من جديد عىل العمل  املسائلوتعمميوها. وأأشارت الوفود اإ

 بصورة بنّاءة للميض قدما بعملوها.



2 
 

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

. وأأحاطت اللجنة علام ابلتقدم احملرز يف تنفيذ املرشوعات CDIP/20/2 يف الوثيقة ةالوارد ةرحلياملرير اتقال  1.6
رشادات ال الس تة  لجنة. واتفقت الارية. ورّد مديرو املرشوعات عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود وأأحاطوا علام ابإ

 .الثانية املرحةل –امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية يُمّدد بس تة أأشوهر مرشوع ن اللجنة عىل أأ 

، املبيّنة يف التدابري املتخذة لضامن حتسني نرش املعلومات الواردة يف قاعدة بياانت بشأأن املرونةو  2.6
. ورّدت الأمانة عىل املالحظات اليت قدمهتا الوفود. وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات CDIP/20/5 الوثيقة
 يف الوثيقة. الواردة

، الواردة يف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنيةو  3.6
 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.CDIP/20/9 الوثيقة

طار اذلي أأنشئطريق بشأأن تعزيز اس تخدام املنتدى الإلكرتوين الخارطة و  4.6 املرشوع اخلاص ابمللكية "يف اإ
. وأأحاطت اللجنة علام CDIP/20/7 ، الواردة يف الوثيقة"الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول

 ادلورة القادمة للجنة. خالل املسائل املطروحة يف هذا الس ياقوتقّرر مواصةل مناقشة  ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

وأأحاطت اللجنة . CDIP/20/11 ، الوارد يف الوثيقةتروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة بنقل التكنولوجياو  5.6
وجّشعت اللجنة الأمانة عىل مواصةل تروجي أأنشطة الويبو ومواردها املتعلقة  علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

 التكنولوجيا. بنقل

، الواردة يف خارطة املنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجياو  6.6
أأية حتديثات مواصةل مناقشة وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. وتقّرر . CDIP/20/12 الوثيقة
س امي ما يتعلق ابمللكية  ، لاملنتدايت واملؤمترات ادلولية املعنية مببادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيابشأأن 

 ادلورة القادمة للجنة. يفالفكرية، 

طار البند  .7  " من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل:1"6ويف اإ

، تقرير عن املائدة املس تديرة بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات والأدوات واملهنجياتال  1.7
 . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.CDIP/20/3 الواردة يف الوثيقة

. CDIP/20/6 ، الواردة يف الوثيقةبياانت الويبو املش متةل عىل قامئة اخلرباء الاستشارينيتقرير عن قاعدة وال  2.7
ىل نظام التخطيط للموارد  وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة. وتقّرر أأن تقدم الأمانة، بعد نقل القامئة اإ

 املؤسس ية، عرضا يف هذا اخلصوص خالل ادلورة القادمة للجنة.

طار البندو .8  من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل: 7 يف اإ

دارة التصاممي لتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل  1.8 متابعة املرشوع الرائد بشأأن امللكية الفكرية واإ
 يف الوثيقة.اللجنة عىل الهنج اذلي اقرتحته الأمانة وافقت . و CDIP/20/4 ، الواردة يف الوثيقةمنوا  

والصيغة املراجعة لقرتاح من اجملموعة الأفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية  2.8
 اللجنة مواصةل مناقش هتا يف ادلورة القادمة.قّررت و  .CDIP/20/8والتمنية، الواردة يف الوثيقة  الفكرية
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من وفود الولايت املتحدة وأأسرتاليا وكندا بشأأن املقدم شرت  امل قرتاح الا من 5لبند املناقشة اخلاصة ابو  3.8
، ويف هذا الس ياق، .CDIP/18/6 Rev املتعلقة بنقل التكنولوجيا والوارد يف املرفق الأول من الوثيقةالأنشطة 

. وأأحاطت اللجنة .CDIP/20/10 Rev ، الوارد يف الوثيقةجتميع أأمثةل عىل منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصوها
 بعد أأن حسبه مقدموه. من الاقرتاح املشرت  5 علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة وقّررت غلق ابب مناقشة البند

واملناقشات املتعلقة بطريقة تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية، مبا يف ذكل  4.8
دراج بند دامئ يف جدول الأعامل. واتفقت اللجنة عىل مواصةل مناقشة  ىل اإ  يف دورهتا املقبةل. املسأأةلالطلب ادلاعي اإ

. وقّررت اللجنة CDIP/18/7 الوارد يف الوثيقة الاس تعراض املس تقلبتنفيذ توصيات  واملناقشة اخلاصة 5.8
تقّرر مواصةل مناقشة من ملخص رئيس ادلورة التاسعة عرشة. و  1.8مواصةل مناقش هتا يف ضوء القرار الوارد يف الفقرة 

ىل تقدمي مزيد من ، ودعوة يف ادلورة املقبةل 11و 5 التوصيتني التوصيتني  بشأأنالتوضيحات فريق الاس تعراض اإ
ماكنية املوهمتة الأعضاء  دلولا منح. وتقّرر كذكل ل أأن يقدهما عرب البّث الش بيكاملذكورتني، ويُفض   مساهامت  ميتقداإ

كتابية حول الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة. وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول الأعضاء 
ىل الأمانة قبل هناية فرباير ىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة.2018 اإ  . وس تجّمع الأمانة تكل املساهامت وتقدهما اإ

طار مرشوع  وادلراس تان املعداتن يف 6.8 : الثانية املرحةل –امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية اإ
ادلراسة عن " و 2؛ "CDIP/20/INF/2 ، الواردة يف الوثيقةراسة عن الانتفاع ابمللكية الفكرية يف كولومبياادل "1"

. CDIP/20/INF/3 الواردة يف الوثيقة، ادلومينيكية الانتفاع بنظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الوسطى وامجلوهورية
 وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراس تني املذكورتني.

طار البند  .9 "امللكية الفكرية والتمنية"، قدمت بعض الوفود اقرتاحات بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولوها مضن  8ويف اإ
ماكنية تقدمي ادلول الأعضاء املوهمتة  منحالبند. وتقّرر  هذا ىل الأمانة يك تُناقش يف ادلورة املقبةل. وينبغي أأن اقرتااإ حاهتا كتابيا اإ

ىل الأمانة قبل هناية فرباير ىل ادلورة 2018 تصل مساهامت ادلول الأعضاء اإ . وس تجّمع الأمانة تكل املساهامت وتقدهما اإ
 احلادية والعرشين للجنة.

طار البند .10 من جدول الأعامل بشأأن العمل املقبل، اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق لأغراض  9 ويف اإ
 املقبةل. دورهتا

ىل وأأ  .11 عداد مرشوع تقرير ادلورة شارت اللجنة اإ  موقع الويبو الإلكرتوين. عىل ونرشه العرشينأأن الأمانة ستتوىل اإ
ىل الأمانة، ويُ  كتابياالتعليقات عىل مرشوع التقرير  أأن تُرسلوينبغي  رسالوها قبل انعقاد الاجامتع املقبل بامثنية أأسابيعاإ ل اإ . فض 

 .العرشيناحلادية و قرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا وس ُيعرض مرشوع الت

ىل امجلعية العامة. وس يكون هذا امللخص .12  تقريَر اللجنة اإ

 الوثيقة[ ]هناية


