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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة احلادية والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية أأو اللجنة) يف الفرتة من  14اإىل
 18مايو  .2018وحرض ادلورة  101دوةل عضو و 22مراقبا .وافتتح ادلورة الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام
املسؤول عن قطاع التمنية ابلويبو.
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،انتخبت اللجنة السفري حسن لكيب ،املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا دلى
ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارية العاملية وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف ،رئيسا ،وانتخبت ادلكتورة كريي فاول،
رئيسة املكتب الوطين لإدارة امللكية الفكرية ( )NIPMOجبنوب أأفريقيا ،والس يد راي أأغوس تو ميلوين غارس يا ،مدير قسم
الإشارات ّ
املمزية التابع للمعهد الوطين لدلفاع عن املنافسة وامللكية الفكرية بببريو ،انئبني للرئيس.
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل الوارد يف
الوثيقة .CDIP/21/1 Prov. 3
 .4ويف اإطار البند  4من 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 صفهتا
يف الاجعاماات املقبةل للجنة التمنية.
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العرشين الوارد يف
الوثيقة .CDIP/20/13 Prov.
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 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة .و أأبدت الوفود جمددا تأأييدها للتقدم احملرز
من قبل الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأشارت اإىل املسائل امله ّمة املطروحة اىل جدول أأعامل اللجنة يف دروهتا
احلالية و أأبدت الزتاهما ابملشاركة اىل حنو بنّاء.
.7

ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/2وقدم الوثيقة انئب املدير العام
الس يد ماريو ماتوس .و أأكّد انئب املدير العام أأنه اس متر تعممي التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة يف برانمج ومزيانية
الثنائية  2019-2018ويف مجيع أأهداف الويبو الاسرتاتيجية .وقدم معلومات حمدثة عن مرشواات أأجندة التمنية.
كام أأشار اإىل التقدم احملرز يف اإاداد دليل ل إلحصاءات اخلاصة ابمللكية الفكرية اسننادا اإىل تعاريف موحدة دوليا.
ور ّحبت الوفود بتقرير املدير العام و أأعربت عن رضاها اىل اجملمواة الواسعة من ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا املنظمة،
ل س امي تكل املتعلقة ابملساادة التقنية وتكوين الكفاءات وتكل املُنفذة دعام ألهداف التمنية املس تدامة .وقدمت
بعض الوفود اقرتاحات لتحسني التقرير سننظر فهيا ا ألمانة .و أأحاطت ا ألمانة الام ابمللحظات اليت أأدلت هبا ادلول
ا ألعضاء بشأأن التقرير .و أأحاطت اللجنة الام ابلتقرير.
 2.7والتقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/21/10و أأبدت الوفود رضاها اىل التقرير والمتست بعض املساادة من املنظمة يف سعهيا اإىل بلوغ
أأهداف التمنية املس تدامة .ونظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف الوثيقة و أأحاطت الام ابلردود اليت قدمهتا ا ألمانة.
 3.7و التقرير التقيميي بشأأن مرشوع بناء القدرات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية امللمئة جملالت
تكنولوجية حمددة حل لتحدايت اإمنائية حمددة ـ املرحةل الثانية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/13واس متعت اللجنة
املقمي بشأأن املهنجية املُس تخدمة والنتاجئ والاس تتتاجات والتوصيات .وأأشادت الوفود ابلنتاجئ
اإىل اإحاطة مفصةل قدهما ّ
املُحققة من خلل املرشوع .و أأحاطت اللجنة الام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 4.7وحتليل أأوجه القصور يف خدمات و أأنشطة الويبو اجلارية املتعلقة بنقل التكنولوجيا بناء اىل توصيات
"الفئة جمي" من أأجندة الويبو للتمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/5ونظرت اللجنة يف املعلومات املُقدمة
يف الوثيقة .و ّتقرر أأن تقدم الوفود املهمتة اإىل ا ألمانة قامئة مؤرشات لتقدير ا ألنشطة الواردة يف الوثيقة ألغراض دجمها
وعرضها اىل اللجنة يف دورهتا املقبةل .ويتبغي أأن تصل مساهامت ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل  10سبمترب .2018
 5.7وتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/6ونظرت اللجنة يف املعلومات
الواردة يف الوثيقة .واتُفق اىل أأن تنظر ا ألمانة يف الاقرتاحات املُقدمة من الوفود بشأأن اس تخدام املنصات القامئة،
ل س امي منصة  ،e-TISCوتُعد نسختني معدّ لني من خارطة الطريق والتلكفة ألغراض ادلورة املقبةل للجنة.

.8

ويف اإطار البند  "1"7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.8مجمواة ممارسات ومهنجيات و أأدوات الويبو القامئة لتقدمي املساادة التقنية ،الواردة يف الوثيقة .CDIP/21/4
املفصةل والشامةل الواردة يف الوثيقة و أأحاطت الام هبا.
و أأق ّرت الوفود ابملعلومات ّ
 2.8وممارسات الويبو بشأأن اختيار اخلرباء الاسنشاريني ألغراض املساادة التقنية ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/21/9و أأبدت الوفود تقديرها للمعلومات املُقدمة يف الوثيقة و أأحاطت الام هبا .و أأحاطت ا ألمانة الام
ابمللحظات اليت أأدلت هبا ادلول ا ألعضاء وردّت اىل ملحظات الوفود.
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وقررت اللجنة أأن تدعو ،خلل دورهتا املقبةل،
 3.8ومناقشة حول اإنشاء منتدى بشأأن املساادة التقنيةّ .
اإىل اإجراء حوار تفاايل خبصوص املساادة التقنية والمتست من ا ألمانة توفري وثيقة عن جدوى اإنشاء املنتدى
الإلكرتوين ،كام هو ّ
مبني يف قرار اللجنة بشأأن املساادة التقنية الوارد يف الفقرة الفرعية .1ب من امللحق ا ألول
مللخص رئيس ادلورة السابعة عرشة للجنة التمنية.
 4.8وعرض للصفحة الإلكرتونية اجلديدة اخلاصة ابملساادة التقنية اليت تقدهما الويبو .و أأحاطت اللجنة
الام ابلعرض.
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ويف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.9مناقشة الصيغة املراجعة لقرتاح اجملمواة ا ألفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك س ننني بشأأن امللكية
وقررت اللجنة مواصةل املناقشة يف دورهتا املقبةل.
الفكرية والتمنية ،الواردة يف الوثيقة ّ .CDIP/20/8
 2.9ومناقشات حول كيفية تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية ،مبا يف ذكل العامس
وقررت اللجنة أأن تكون أأي مناقشة
اإدراج بند دامئ يف جدول ا ألعامل ،اىل النحو الوارد يف الوثيقة ّ .CDIP/18/4
ُُترى بشأأن تناول أأهداف التمنية املس تدامة يف ادلورات املقبةل للجنة التمنية حتت بند جدول ا ألعامل امل ُعنون
"امللكية الفكرية والتمنية".
 3.9واملرشوع املقرتح من مجهورية كيتيا بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان
ا ألفريقية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/7ونظرت اللجنة بشلك اإجيايب يف اقرتاح املرشوع والمتست من وفد كيتيا
النشاور مع ا ألطراف املعنية ،وخباصة ا ألمانة ،من أأجل التع ّمق يف تفاصيل الاقرتاح يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
 4.9ومجمواة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبققة
وقررت اللجنة مواصةل مناقشة هذه املسأأةل
عن الاس تعراض املس تقل ،الواردة يف الوثيقة ّ .CDIP/21/11
يف دورهتا املقبةل .و ّقررت أأيضا أأنه جيوز للوفود املهمتة تقدمي مساهامت اإضافية اإىل ا ألمانة قبل  10سبمترب .2018
ُ ِّّ
وشعت ادلول ا ألعضاء اليت قدمت املساهامت الواردة يف الوثيقة املذكورة اىل مناقشة املسأأةل فامي بيهنا بغرض
التوفيق بني اقرتاحاهتا.
وقررت اللجنة مواصةل
 5.9والتوصيتان  5و 11املنبققتان عن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات أأجندة التمنيةّ .
املناقشات يف دورهتا املقبةل.
 6.9ومقرتح املرشوع املقدم من وفود كندا واملكس ي والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تعزيز دور التساء
يف الابتاكر واملقاوةل ،وتشجيع التساء يف البدلان النامية اىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/21/12وقُدمت وثيقة مرا َجعة بناء اىل تعليقات قدمهتا الوفود .ووافقت اللجنة اىل
الوثيقة املرا َجعة .CDIP/21/12 Rev.
 7.9واقرتاح املرشوع املقدم من وفد بريو بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة وفن الطهيي يف بريو :تسخري امللكية
الفكرية ألغراض تمنية الس ياحة وفن الطهيي يف بريو ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/21/14و أأحاطت اللجنة الام ابقرتاح
املرشوع والمتست من وفد بريو مراجعته بدمع من ا ألمانة يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
 8.9ودراسة اجلدوى بشأأن تعزيز ُتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف ادد من البدلان
ا ألفريقية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/2و أأحاطت اللجنة الام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة .و ّتقرر أأن
تس تكشف ا ألمانة احلاجة اإىل القيام مبزيد من العمل يف هذا الشأأن يف املس تقبل ،واجلدوى من ذكل.
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 9.9وادلراسة عن امللكية الفكرية :ألية لتعزيز هوية املقاطعة يف اإطار مرشوع حديقة اإمبابورا اجليولوجية ،الواردة
يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/5و أأحاطت اللجنة الام ابلتقدم احملرز يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والس ياحة
والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية ،وبعرض ادلراسة
املذكورة .و أأبدت اللجنة تطلعها اإىل التقرير التقيميي ذلكل املرشوع.
 10.9وادلراسة املتعلقة بتعزيز الابتاكر يف القطاع الزراعي الغذايئ يف أأوغندا :دراسات قطاعية عن املواد
املس تخدمة يف زرااة بن روبوس تا وُتهزي الفواكه املدارية ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/3و أأحاطت اللجنة
الام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.
 11.9وادلراسة بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية يف ش ييل ،الواردة يف الوثيقة  .CDIP/21/INF/4و أأحاطت
اللجنة الام ابملعلومات الواردة يف ادلراسة.
 .10ويف اإطار البند  9املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،نظرت اللجنة يف مجمواة مساهامت ادلول ا ألعضاء بشأأن
املسائل اليت يتبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية'' ،الواردة يف
وقررت اللجنة أأن تنناول مضن البند املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،موضوع
الوثيقة ّ .CDIP/21/8 Rev.
"التساء وامللكية الفكرية" ،يف دورهتا الثانية والعرشين ،والمتست من ا ألمانة تقدمي عرض قصري خملتلف ا ألنشطة ذات الصةل
اليت تضطلع هبا ا ألمانة .أأما املوضوع املزمع تناوهل مضن هذا البند من جدول ا ألعامل يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية،
فهو "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" .ويتبغي أأن تسنند املوضواات ا ألخرى املتوقّع تناولها يف املس تقبل اإىل تكل
املقرتحة يف الوثيقة  ،CDIP/21/8 Rev.أأو اإىل أأي اقرتاح يرد من ادلول ا ألعضاء وفق مواد تقدمي املساهامت.
 .11ويف اإطار البند  10من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة اىل قامئة ابملسائل والواثئق ألغراض
دورهتا املقبةل.
 .12و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة سنتوىل اإاداد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والعرشين ونرشه اىل موقع الويبو
الإلكرتوين .ويتبغي أأن تُرسل التعليقات اىل مرشوع التقرير كتابيا اإىل ا ألمانة ،ويُفضَّ ل اإرسالها قبل انعقاد الاجعامع املقبل
بامثنية أأسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل اىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثانية والعرشين.
 .13وس يكون هذا امللخص تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[هناية الوثيقة]

