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CDIP/23/16 

  �ٕالنلكزيیة أ�صل:
 2019أٔ�ریل  24 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالثالثة  الدورة
 2019 مایو 24ٕاىل  20ن جنیف، م

 بشأن "امللكية الفكرية والتنمية يف البيئة الرقمية"اقرتاح مقدم من االحتاد الروسي 

 أ�مانة من ٕا�دادوثیقة 

 واملنظامت ا�ولیة أ�خرىالبعثة ا�امئة لالحتاد الرويس �ى أ�مم املت�دة قدمت  ،2019ٔأ�ریل  19يف تبلیغ بتارخي  .1
يف ٕاطار يه جلنة التمنیة يف دورهتا الثالثة والعرش�ن لتنظر ف  �شأٔن "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة الرمقیة"ًا اقرتا� فيف جنی

 بند �دول أ�عامل "امللكية الفكریة والتمنیة".

 قرتاح املذ�ور ٔأ�اله.وحيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل �  .2

ٕان جلنة التمنیة مدعوة ٕاىل النظر يف  .3
 املعلومات الورادة يف هذه الوثیقة.

 [یيل ذ� املرفق]
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 �للغتني إالجنلزيیة والروس�یةقُّدم النص أ�صيل 

 يف جنیف واملنظامت ا�ولیة أ�خرىالبعثة ا�امئة لالحتاد الرويس �ى أ�مم املت�دة [�رمجة خطاب من 
 ٕاىل املنظمة العاملیة للملكية الفكریة]

 
  1730مذ�رة رمق 

 
ٔأطیب حتیاهتا ٕاىل املنظمة العاملیة  يف جنیفالبعثة ا�امئة لالحتاد الرويس �ى أ�مم املت�دة واملنظامت ا�ولیة أ�خرى هتدي 

اللجنة املعنیة  اقرتاح �حتاد الرويس �شأٔن مرشوع القرار ا�ي صاغتهللملكية الفكریة وتترشف ٔأن �رفق هبذه الوثیقة 
 ) �شأٔن مسأٔ� "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة الرمقیة".2019مایو  24ٕاىل  20(من  �لتمنیة وامللكية الفكریة

 ملعلومات الواردة يف هذه املذ�رة.لفت انتباه ٔأعضاء اللجنة ٕاىل ا البعثة ا�امئة لالحتاد الرويسوتلمتس 

عن فائق عبارات التقد�ر  للملكية الفكریة لمنظمة العاملیةل هذه املناس�بة لتعرب من �دید البعثة ا�امئة لالحتاد الرويس وتنهتز 
 و��رتام.

 
 2019 ٔأ�ریل 9جنیف، 

 

 [خمت وتوقيع البعثة ا�امئة]
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  من �حتاد الرويس املقرتحرشوع امل 

ٕاطار بند �دول أ�عامل "امللكية الفكریة والتمنیة" وقررت ناولت اللجنة مسأٔ� "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة الرمقیة" يف ت 
 ما یيل:

 ٕان جلنة الویبو املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة،

ماكتب اليت تعمتدها ة ٕاىل �كيیف اسرتاتیجیة التمنیة ل امللكية الفكریة يف س�یاق �قتصاد الرمقي واحلا�حتو  تو�ات ٕاذ �راعي
 ،امللكية الفكریة

 :ما یيل ٔأمانة الویبو وا�ول أ�عضاء �ىل حتث

تبادل اخلربات  املواضیعیة ا�ولیة املكرسة السرتاتیجیات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت واليت هتدف ٕاىل الفعالیاتدمع  -
 ،املتعلقة بوضع اللواحئ الترشیعیة، مبا يف ذ� ت� لكية الفكریةماكتب امل اليت مجعهتا ؤأفضل املامرسات 

و�كنولوجيا البیا�ت ، ذ� �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي ، مبا يفالرمقیة التكنولوجياتجیع تبادل اخلربات يف تنفيذ �ش  -
 ،ا�منذ�ة ثالثیة أ�بعادو ، سلس� الكتل�كنولوجيا و ، الضخمة

 ،ارمقی مللكية الفكریةا�منیة تعز�ز املشاریع الرامية ٕاىل حتسني قدرة املوارد البرشیة يف س�یاق  -

 ،إالیداع إاللكرتوين الرمقي تو�ه، مع مرا�اة بو املكرسة لت�دیث معایري الویبومواص� معل اللجنة املعنیة مبعایري الوی  -

تطو�ر يف جمال التكنولوجيا املبتكرة ال ا الناش�ئة من ٔأ�ل ٕاجراء البحوث و مواص� تنفيذ ٔأ�شطة مركز الویبو للتكنولوجي -
 ،ناعي وتطو�ر ٔأدوات التصنیف ا�ٓيلاملعمتد �ىل ا�اكء �صط مثل التعمل ا�ٓيل ؤأدوات البحث 

مواص� تطو�ر منت�ات الویبو الربجمیة �س�ت�دام ا�اكء �صطناعى (مبا يف ذ� الش�باكت العصبیة يف الرتمجة ا�آلیة)   -
 ا.ٔ�متتة معلیات �سجیل امللكية الفكریة وحتسيهن سلس� الكتلالرمقیة مثل  التكنولوجياتو�ريها من 

 أ��شطة التالیة: ٔأن تنفذ أ�مانةتوافق اللجنة �ىل و 

 ٕاجراء حتلیل الفجوات؛ -
لعملیة تنفيذ أ�دوات الرمقیة يف جمال  املنتظم �س�تعراض، مبا يف ذ� ارطة طریق" ٔ��شطة الویبو أ�خرىوضع "� -

 ؛الفكریةامللكية 
 تطو�ر ورمقنة جمال امللكية الفكریة. نظمهتا أ�مانة �شأٔناليت  املواضیعیة �لفعالیاتجتمیع قامئة  -

تقرر اللجنة ٔأیًضا ٕا�ادة النظر يف مسأٔ� "امللكية الفكریة والتمنیة يف البيئة الرمقیة" يف دورهتا السابعة والعرش�ن للميض قدمًا و 
 املناقشات حول هذا املوضوع. تيسرييف 

 والوثیقة] املرفق[هنایة 
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