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األصل :ابإلنلكزيية
التارخي 23 :نومفرب 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19إىل  23نومفرب 2018
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة الثانية والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية أو اللجنة) يف الفرتة من
 19إىل  23نومفرب  .2018وحرض ادلورة  96دوةل عضوا و 27مراقبا .وافتتح ادلورة السفري حسن لكيب ،املمثل ادلامئ
مجلهورية إندونيس يا دلى األمم املتحدة ومنظمة التجارية العاملية وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف .ودلى الافتتاح ،أدىل
املدير العام ببيان أشاد فيه جبمةل أمور مهنا اس مترار ادلول األعضاء يف إبداء الالزتام والاهامتم بتنفيذ مرشوعات أجندة التمنية
واتباعها لهنج قامئ عىل الطلب .وأكّد من جديد عىل مواصةل املنظمة بذل اجلهود الالزمة لضامن تنفيذ توصيات أجندة التمنية
املكرسة للتمنية.
وتعمميها عىل لك القطاعات ،وكذكل إلجناز أنشطهتا ّ
 .2ويف إطار البند  2من جدول األعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول األعامل الوارد يف
الوثيقة  ،CDIP/22/1 Prov. 2مع إضافة الوثيقة  CDIP/22/17حتت البند  7من جدول األعامل.
 .3ويف إطار البند  3من جدول األعاملّ ،قررت اللجنة أن تقبل منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت ويه
الرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية (.)AFIGIA
 .4ويف إطار البند  4من جدول األعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية والعرشين الوارد يف
الوثيقة  ،CDIP/21/15 Prov.مع إدخال تصويب اقرتحت األمانة إدخاهل يف الفقرة  197يتعلق مبداخلهتا بشأن أهداف
التمنية املس تدامة.
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 .5ويف إطار البند  5من جدول األعامل ،اس متعت اللجنة إىل البياانت العامة .وأبدت الوفود دمعها للجهود اليت تبذلها
الويبو من أجل تنفيذ توصيات أجندة التمنية وتعمميها .وأشارت إىل املسائل امله ّمة املطروحة أمام اللجنة وأبدت الزتاهما
ابملشاركة عىل حنو بنّاء للميض قدما بعملها.
.6

ويف إطار البند  6من جدول األعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.6التقارير املرحلية الواردة يف الوثيقة  .CDIP/22/2وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف األجزاء األول
والثاين والثالث .ووافقت اللجنة عىل اقرتاح متديد فرتة تنفيذ املرشوعني التاليني:
" "1مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية ،ملدة
س تة أشهر؛
" "2ومرشوع امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع األهداف اإلمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف
يف مرص وغريها من البدلان النامية ،ملدة أربعة أشهر.
ور ّحبت اللجنة ابلهيلك اجلديد الوارد يف اجلزء الثالث من الوثيقة ،اذلي يتيح نظرة شامةل عن تنفيذ لك توصيات
أجندة التمنية امخلس واألربعني ،وجشّعت األمانة عىل مواصةل اإلبالغ عىل ذكل األساس.
 2.6والتقرير عن تقيمي املرحةل الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/22/9 Rev.وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة وأوصت بلزوم تعممي األنشطة
املُضطلع هبا يف إطار هذا املرشوع.
 3.6ومسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/22/13وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.

.7

ويف إطار البند  "1"6من جدول األعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7جدوى إنشاء منتدى إلكرتوين بشأن املساعدة التقنية ،الوارد يف الوثيقة .CDIP/22/3
والمتست اللجنة من األمانة اس تحداث منوذج عىل الوييك أو منصة مماثةل يكون موصوال ابلصفحة الرئيس ية
ألجندة التمنية وحيتوي عىل لك الوظائف اليت تس تجيب الحتياجات ادلول األعضاء من املساعدة التقنية.
منسقة .وينبغي أن يُعرض المنوذج عىل اللجنة يف
وينبغي أن يوفر المنوذج خيارا إلجراء مناقشات َ
دورهتا القادمة.
 2.7وتقيمي أدوات الويبو ومهنجياهتا احلالية لقياس وقع أنشطة املساعدة التقنية وكفاءهتا وفعاليهتا،
الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/10وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 3.7والتنس يق ادلاخيل والعمل مع األمم املتحدة والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية
واإلقلميية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/11وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة.
 4.7واحلوار التفاعيل خبصوص املساعدة التقنية .وقدمت بعض ادلول األعضاء عروضا عن جتارهبا
وممارساهتا وأدواهتا اخلاصة بتقدمي و/أو تلقي املساعدة التقنية .وأعقب العروض حوار تفاعيل شاركت فيه
دول أعضاء أخرى .وأحاطت اللجنة علام ابلعروض واملداخالت.
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.8

ويف إطار البند  7من جدول األعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.8مناقشة بشأن الصيغة املراجعة القرتاح اجملموعة األفريقية حول تنظمي مؤمتر دويل ّمرة لك
وقررت اللجنة أن تعقدّ ،مرة لك
س نتني بشأن امللكية الفكرية والتمنية ،الوارد يف الوثيقة ّ .CDIP/20/8
س نتني ،ثالثة مؤمترات دولية متتالية تدوم يوما واحدا بشأن امللكية الفكرية والتمنية يف اليوم األول من
األس بوع اذلي تنعقد فيه جلنة التمنية ،وذكل اعتبارا من ادلورة الثالثة والعرشين للجنة التمنية اليت س يكون
فهيا موضوع املؤمتر "كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية" .وس ُيحدّد موضوعا املؤمتر الثاين والثالث
مبوافقة ادلول األعضاء .وأولكت اللجنة لألمانة هممة تنفيذ القرار عىل أساس مبدأي التوازن والعدل ،مبا
ذكل يف اختيار املتحدثني وحتديد الشلك.
 2.8املسائل اليت ينبغي تناولها يف إطار بند جدول األعامل املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية''،
وقررت اللجنة ما ييل:
الواردة يف الوثيقتني  CDIP/21/8 Rev.وّ .CDIP/22/17
" "1أن تلمتس من األمانة تقدمي عرض عن موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية"
أثناء مداوالهتا يف ادلورة الثالثة والعرشين؛
" "2وأن تناقش موضوع "الرشاكت الصغري والصغرية واملتوسطة والابتاكر وامللكية
الفكرية" يف دورهتا الرابعة والعرشين .والمتست اللجنة من األمانة إعداد عرض حول املوضوع؛
" "3وأن تلمتس من األمانة إاتحة قامئة ابملوضوعات املقرتحة من ادلول األعضاء وتركها
مفتوحة ملساهامت أخرى .وسيُنظر يف اختيار املوضوعات املقرتحة لدلورات التالية يف ادلورة
الرابعة والعرشين؛
" "4وأن تناقش موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد اإلبداعي" يف دورهتا اخلامسة
والعرشين .والمتست اللجنة من األمانة إعداد عرض حول املوضوع؛
" "5وأن تس تعرض جمددا مسأةل "املرأة وامللكية الفكرية" يف دورهتا السادسة والعرشين
لتحديد كيفية امليض قدما فهيا.
 3.8املناقشة بشأن توصييت الاس تعراض املس تقل  5و .11وأحاطت اللجنة علام بتوصييت
الاس تعراض املس تقل  5و 11والمتست من األمانة مواصةل مجيع ممارساهتا املتعلقة ابلتوصيتني  5و11
طبقا لوالية الويبو ذات الصةل ،وإضافة الرابط إىل النتاجئ املرتقبة يف املرفق األول من تقرير املدير العام
الس نوي عن تنفيذ أجندة التمنية.
 4.8ومساهامت ادلول األعضاء يف اخلطوات املس تقبلية بشأن اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ
اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات الاس تعراض املس تقل ،الواردة يف
وقررت اللجنة ما ييل:
الوثيقتني  CDIP/22/4 Rev.وّ .CDIP/21/11
" "1جيوز لدلول األعضاء املهمتة تقدمي مساهامت إضافية إىل األمانة يف أجل أقصاه
 31يناير  .2019وينبغي أن ُجت ّمع املساهامت ،إن وجدت ،يف وثيقة واحدة للعمل ألغراض ادلورة
الثالثة والعرشين للجنة؛
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" "2وفامي خيص اإلجراءات الواردة يف الفقرة  1.8من ملخص رئيس ادلورة التاسعة عرشة
للجنة ،ستس تخدم األمانة املساهامت املس تلمة من ادلول األعضاء لتقرتح عىل جلنة التمنية أن
تنظر ،يف دورهتا املقبةل ،يف "اإلجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ" اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة.
وس تقرتح األمانة أيضا خيارات ممكنة بشأن "اإلبالغ والاس تعراض" فامي خيص تكل التوصيات.
 5.8وحتديث تلكفة خارطة الطريق بشأن الرتوجي الس تخدام املنتدى اإللكرتوين املقام مبوجب
"مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ابس تخدام املنصات القامئة،
الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/5وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة والمتست من األمانة
توفري املزيد من التفاصيل وبياانت التلكفة اخلاصة بتصممي املنتدى اإللكرتوين حسب احلاجة ودجمه يف
منصة الويبو التبادلية " "Intellogistاجلاري تطويرها ،يك تنظر فهيا اللجنة يف دورهتا الثالثة والعرشين.
 6.8وقامئة مؤرشات تقيمي خدمات الويبو وأنشطهتا املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،الواردة يف
الوثيقة  .CDIP/22/7وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ووافقت عىل أنه متت مراعاة
أهداف الاقرتاح املشرتك املقدم من الوالايت املتحدة األمريكية وأسرتاليا وكندا والوارد يف املرفق األول
من الوثيقة .CDIP/18/6 Rev.
 7.8واقرتاح املرشوع املعدل بشأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف قطاع الربجميات يف البدلان
األفريقية املقرتح من مجهورية كينيا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/8ووافقت اللجنة عىل اقرتاح املرشوع
كام ورد يف الوثيقة .CDIP/22/8
 8.8ومرشوع تعزيز قطاع املوس يقى وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان األفريقية املقرتح من
بوركينا فاسو ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/12ونظرت اللجنة بشلك إجيايب يف اقرتاح املرشوع
والمتست من وفد بوركينا فاسو تعديهل ،بدمع من األمانة ،يك تنظر فيه يف دورهتا املقبةل.
 9.8واقرتاح املرشوع املعدل بشأن امللكية الفكرية وس ياحة املأكوالت يف بريو وبدلان انمية أخرى:
تسخري امللكية الفكرية ألغراض تمنية س ياحة املأكوالت ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/14ووافقت
اللجنة عىل اقرتاح املرشوع املعدل كام ورد يف الوثيقة .CDIP/22/14 Rev.
 10.8واقرتاح املرشوع الرائد بشأن حق املؤلف وتوزيع احملتوى يف احمليط الرمقي املقدم من الربازيل
والوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/15ووافقت اللجنة عىل اقرتاح املرشوع املعدل كام ورد يف
الوثيقة .CDIP/22/15 Rev.
 11.8وادلراس تان املُعداتن يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية واملرحةل الثانية من مرشوع امللكية
الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية:
" "1ملخص ادلراسة بشأن فهم اس تخدام التصممي الصناعي يف دول جنوب رشق آس يا -
حاةل إندونيس يا والفلبني واتيلند ،الوارد يف الوثيقة CDIP/22/INF/2؛
" "2وملخص ادلراسة بشأن امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر يف قطاع الصحة يف بولندا،
الوارد يف الوثيقة .CDIP/22/INF/3
وأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ادلراس تني املذكورتني.
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 .9ويف إطار البند  8من جدول األعامل ،انقشت اللجنة موضوع "امللكية الفكرية والتمنية" وشدّد املدير العام،
يف اللكمة اليت ألقاها يف هذا الشأن ،عن أمهية هذا املوضوع واتساقه مع الزتام املنظمة بتعزيز املساواة بني اجلنسني.
واس متعت اللجنة إىل عرض قدمه ممثلون عن قطاعات األمانة املعنية بشأن أنشطة املنظمة وس ياساهتا الرامية إىل متكني املرأة
يف جمال امللكية الفكرية .وأعقب ذكل تبادل بني ادلول األعضاء لتجارهبا يف تدعمي الس ياسات اليت تسهم يف زايدة مشاركة
النساء يف جمال امللكية الفكرية.
 1.9ونظرت اللجنة يف الوثيقة  CDIP/22/16 Rev. 2واعمتدت اقرتاحا قدمه املكس يك بشأن
"املرأة وامللكية الفكرية" كام هو وارد يف مرفق هذه الوثيقة .وس ُيقدم املرفق إىل امجلعية العامة للويبو
لعام .2019
 .10ويف إطار البند  9من جدول األعامل بشأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق ألغراض
دورهتا املقبةل.
 .11وأشارت اللجنة إىل أن األمانة ستتوىل إعداد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والعرشين ونرشه عىل موقع الويبو
اإللكرتوين .وينبغي أن تُرسل التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابيا إىل األمانة ،ويُفضَّ ل إرسالها قبل انعقاد الاجامتع املقبل
بامثنية أسابيع .وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا الثالثة والعرشين.
 .12وس يكون هذا امللخص ،إىل جانب ملخص رئيس ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ،تقر َير اللجنة إىل امجلعية العامة.
[ييل ذكل املرفق]

ANNEX

املرفق
اقرتاح من املكس يك بشأن املرأة وامللكية الفكرية (نسخة مراجعة)
وقررت ما ييل:
تناولت اللجنة مسأةل "املرأة وامللكية الفكرية" حتت بند جدول األعامل "امللكية الفكرية والتمنية" ّ
إن اللجنة تعرتف بأمهية تعزيز فرص املساواة بني اجلنسني؛ ومتكني النساء والفتيات املبتكرات واملبدعات؛ وإدماج املنظور
اجلنساين يف س ياسات امللكية الفكرية؛ وتدعمي نظام ملكية فكرية شامل ومتاح للجميع ،من أجل س ّد الفجوات القامئة بني
اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية وزايدة مشاركة النساء والفتيات يف إجياد حلول ابتاكرية متكّن من التصدي لبعض املشالك
الرئيس ية اليت تواهجها البرشية
وفامي خيص الويبو ،ويه املنظمة الرائدة املتخصصة داخل منظومة األمم املتحدة يف قضااي امللكية الفكرية ،حتيط اللجنة علام مع
التقدير بعزم تكل املنظمة عىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمال امللكية الفكرية .وحتيط علام كذكل بأن النساء
أصبحن ،حبسب بياانت الويبو املتاحة ،يس تخدمن نظام الرباءات ادلويل أكرث من أي وقت مىض ،وإن اكن الطريق
ال يزال طويال يف هذا اجملال.
ّ
وحتث اللجنة ادلول األعضاء يف الويبو عىل إيالء الاعتبار الواجب ملا ييل:
.1

تعزيز فرص مشاركة النساء املبتكرات واملبدعات بشلك أوسع وأكرب يف نظام امللكية الفكرية.

.2

تشجيع الابتاكر واإلبداع يف أوساط النساء املبتكرات من أجل تضييق الفجوة اجلنسانية بني املبتكرين واملبدعني.

 .3العمل ابجتاه تنفيذ الس ياسات واملامرسات الرامية إىل تعزيز فرص متكني النساء والفتيات للمشاركة مشاركة اكمةل يف
الابتاكر واإلبداع.
.4

تعزيز فرص إدماج النساء والفتيات يف جمايل العلوم والتكنولوجيا ،وكذكل يف معليات اختاذ القرار يف جمال الابتاكر.

.5

تبادل جتارهبا اخلاصة ابلس ياسات واملامرسات لمتكني النساء والفتيات من املشاركة يف جمال امللكية الفكرية.

 .6تبادل أفضل املامرسات بشأن املبادرات املشرتكة بني العديد من أحصاب املصلحة لتشجيع املزيد من النساء والفتيات
عىل املشاركة يف أنشطة الابتاكر بغرض خلق ملكية فكرية قيّمة.
.7

تبادل أفضل املامرسات من أجل دمع النساء اخملرتعات ورائدات األعامل ومتكني املرأة يف إدارة امللكية الفكرية.

 .8تبادل أفضل املامرسات لتشجيع الشاابت والفتيات ومتكيهنن من تعزيز مواههبن يف العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرايضيات والفنون من أجل تيسري حصولهن عىل تعلمي جيد ومتكيهنن من تطوير املهارات واملعلومات واملعارف الالزمة دلمع
دخولهن يف سوق العمل ،وال س امي يف جمال امللكية الفكرية.
.9

تبادل أفضل املامرسات لنظام ملكية فكرية شامل ومتاح للجميع.

 .10العمل مع أمانة الويبو عىل حتديد العقبات اليت حت ّد من مشاركة النساء يف جمال امللكية الفكرية.
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وبناء عليه ،يُلمتس من أمانة الويبو ما ييل:
.1

جتميع بياانت دولية متشاهبة ومصنفة بشأن نوع جنس أحصاب حقوق امللكية الفكرية واملبدعني.

 .2تبادل األساليب واإلجراءات املتبعة مجلع البياانت املصنفة حبسب نوع اجلنس ،واس تخدام املؤرشات ومهنجيات
الرصد والتقيمي وإجراء حتليل اقتصادي للفجوات القامئة بني اجلنسني يف جمال امللكية الفكرية.
 .3مواصةل تعممي املنظور اجلنساين يف برامج الويبو وس ياساهتا ،مبا يف ذكل تنفيذ س ياسة الويبو بشأن املساواة
بني اجلنسني ،طبقا لنظام املوظفني والحئته.
 .4مواصةل متكني املرأة من خالل أاكدميية الويبو ابس تخدام مجموعة براجمها اخلاصة ابلتدريب وتكوين الكفاءات يف جمال
امللكية الفكرية.
 .5مساعدة ادلول األعضاء ،بناء عىل طلهبا ،لمتكيهنا من تنفيذ تدابري وبرامج تريم إىل تشجيع مشاركة النساء والفتيات
يف جمال امللكية الفكرية.
و ّتقرر اللجنة تقدمي هذا القرار إىل امجلعية العامة مع الالامتس مهنا أن حتيط علام مبضمونه.
و ّتقرر اللجنة كذكل أن تس تعرض جمددا مسأةل "املرأة وامللكية الفكرية" يف دورهتا السادسة والعرشين لتحديد كيفية امليض
قدما فهيا ،مبا يف ذكل من خالل جلسة تشاورية تنظمها األمانة لتيسري املناقشات املزمع إجراؤها يف إطار النقاط من  5إىل
 10أعاله ،وجلسات تشاورية أخرى ،إن ات ُفق عىل ذكل.
[هناية املرفق والوثيقة]

