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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة والعشرون

جنيف ،من  20اإىل  24مايو 2019
ملخص الرئيس

 .1عُقدت ادلورة الثالثة والعرشون للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية أأو اللجنة) يف الفرتة من
 20اإىل  24مايو  .2019وحرض ادلورة  97دوةل عضوا و 23مراقبا .وافتتح ادلورة الس يد فرانسس غري ،املدير العام
للويبو .و أأبرز يف مداخلته مشاركة ادلول ا ألعضاء النشطة يف اقرتاح مرشوعات و أأبدى تقديره للزتاهما املس متر يف
هذا الصدد .و أأشار كذكل اإىل أأن تنوع بنود جدول ا ألعامل يعكس الطابع ا ألفقي للملكية الفكرية عىل لك مس توايت
القطاع الاقتصادي.
 .2ويف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،أأعادت اللجنة انتخاب السفري حسن لكيب ،املمثل ادلامئ مجلهورية اإندونيس يا
دلى ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارية العاملية وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف ،رئيسا للجنة؛ وانتخبت ادلكتورة كريي فاول،
رئيسة مكتب اإدارة امللكية الفكرية ( )NIPMOيف جنوب أأفريقيا ،والس يد راي أأوغوس تو مليوين غارس يا ،مدير قسم
الإشارات املمزية ابملعهد الوطين محلاية املنافسة وامللكية الفكرية يف بريو ،انئبني للرئيس ،ملدة س نة واحدة.
 .3ويف اإطار البند  3من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل الوارد يف
الوثيقة .CDIP/23/1 Prov. 2
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 .4ويف اإطار البند  4من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة يف موضوع قبول املراقبني الوارد يف الوثيقة .CDIP/23/14
و ّقررت اللجنة أأن تقبل منظمة غري حكومية بصفة مراقب مؤقت ملدة س نة واحدة ويه منظمة Think and do Tank
من أأجل ُنُ ج بديةل ل إلدمان )FAAAT think and do tank(.وذكل دون أأي تأأثري يف صفهتام يف اجامتعات اللجنة
املقبةل .وبسبب عدم التوافق يف الآراءّ ،قررت اللجنة أأل متنح يف هذه ادلورة صفة املراقب املؤقت ملنظمة غري حكومية يه
منظمة جنيف للتدريب العاملي عىل حقوق الإنسان (.)GHR
 .5ويف اإطار البند  5من جدول ا ألعامل ،اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثانية والعرشين الوارد يف
الوثيقة .CDIP/22/18 Prov.
 .6ويف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل ،اس متعت اللجنة اإىل البياانت العامة .و أأبدت الوفود من جديد دمعها للتقدم
اذلي أأحرزته الويبو يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأعربت الوفود عن تقديرها لتنظمي املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية
والتمنية  -كيفية الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ،املعقود يف  20مايو  ،2019و أأ ّقرت بنجاح ذكل احلدث من حيث جودة
العروض والهيلك التنظميي والرتتيبات اللوجستية .و أأبدت الزتاهما ابملشاركة عىل حنو بنّاء يف معاجلة القضااي املهمة املطروحة
عىل جدول أأعامل هذه ادلورة.
.7

ويف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.7تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/2و أأحاطت اللجنة علام مبلحظات
الوفود واقرتاحاهتا .كام أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ومرفقاهتا.
 2.7وتقرير اإجناز مرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع
مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/4و أأحاطت
اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 3.7وتقرير اإجناز املرشوع اخلاص بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان
ا ألفريقية – املرحةل الثانية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/5و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 4.7والتقرير التقيميي ملرشوع تعزيز القطاع السمعي والبرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية –
املرحةل الثانية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/6و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 5.7وتقرير التقيمي ملرشوع التعاون عىل التمنية والتعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية مع
مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/7و أأحاطت
اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف التقرير.
 6.7والتقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا ،الوارد يف
الوثيقة  .CDIP/23/10و أأعربت الوفود عن تقديرها للتقرير .وحث ّت ادلول ا ألعضاء عىل طلب ادلمع واملساعدة
من الويبو يف حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وحث ّت املنظمة عىل مواصةل نرش املعلومات بشأأن جمالت املساعدة
املمكنة وألياهتا املتاحة لدلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل عرب موقع الويبو اجلديد بشأأن أأهداف التمنية املس تدامة .ونظرت
اللجنة يف املعلومات الواردة يف الوثيقة  CDIP/23/10و أأحاطت علام هبا.
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ويف اإطار البند  "1" 7من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.8منوذج منتدى اإلكرتوين بشأأن املساعدة التقنية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/9و أأحاطت اللجنة علام
ابلعرض املقدّم ،وطلبت من ا ألمانة تنفيذ املنتدى ا إللكرتوين ،عىل النحو الوارد يف اخليار ابء ،لفرتة أأولية مدهتا
س تة أأشهر ،وتقدمي تقرير تقيمي عن املنتدى ا إللكرتوين اإىل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ،يك يتس ىن النظر فيه
بشلك مع ّمق.
 2.8وعرض من ا ألمانة بشأأن قامئة اخلرباء الاستشاريني بعد دجمها يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية .و أأحاطت
اللجنة علام ابلعرض.
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ويف اإطار البند  8من جدول ا ألعامل ،نظرت اللجنة فامي ييل:
 1.9الاقرتاح املعدَّل ملرشوع بشأأن تطوير قطاع املوس يقى والامنذج التجارية اجلديدة للموس يقى يف بوركينا فاسو
وبعض بدلان الاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/13ووافقت اللجنة عىل
اقرتاح املرشوع عىل النحو الوارد يف الوثيقة .CDIP/23/13
 2.9واملساهامت الإضافية لدلول ا ألعضاء حول اخلطوات املس تقبلية بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ
ألغراض التوصيات املعمتدة املنبثقة عن الاس تعراض املس تقل ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/3و ُأبلغت اللجنة
ابملساهامت الإضافية املقدمة من ادلول ا ألعضاء عىل النحو الوارد يف الوثيقة .CDIP/23/3
 3.9وحتديث لتلكفة خارطة الطريق بشأأن الرتوجي لس تخدام املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية
الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول" ودجمه يف منصة الويبو اجلديدة  ،INSPIREالوارد
يف الوثيقة  .CDIP/23/11و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة  ،CDIP/23/11ووافقت عىل
اخملطط البديل .وطلبت اللجنة من ا ألمانة أأن تقدم تقريرا عن املنتدى الإلكرتوين اإىل ادلورة
اخلامسة والعرشين للجنة.
 4.9ومقرتح مرشوع مقدم من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات بشأأن تسجيل العلمات امجلاعية للرشاكت احمللية
بصفته قضية حمورية يف التمنية الاقتصادية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/15ونظرت اللجنة ابإجيابية يف مقرتح
املرشوع وطلبت من دوةل بوليفيا املتعددة القوميات العمل مع ا ألمانة عىل مواصةل تطوير املرشوع للنظر فيه
يف ادلورة القادمة.
 5.9وملخص دراسة عن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف
يف مرص ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/22/INF/4و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ذكل امللخص.
 6.9وملخص دراسة عن اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف قطاع التعدين يف الربازيل وش ييل ،الوارد
يف الوثيقة  .CDIP/23/INF/2و أأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواردة يف ذكل امللخص.
 7.9واقرتاح ملتابعة دراسة اجلدوى بشأأن تعزيز جتميع بياانت اقتصادية عن القطاع السمعي البرصي يف عدد من
البدلان ا ألفريقية ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/12ووافقت اللجنة عىل اقرتاح أأنشطة املرشوع كام ورد
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يف الوثيقة  ،CDIP/23/12وطلبت من ا ألمانة أأن تقدم لها تقريرا عن تنفيذ تكل ا ألنشطة يف دورهتا
اخلامسة والعرشين.
 8.9واقرتاح ا ألمانة بشأأن الإجراءات واسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة ابلتوصيات املعمتدة املنبثقة عن توصيات
الاس تعراض املس تقل واخليارات بشأأن الإبلغ والاس تعراض ،الوارد يف الوثيقة  .CDIP/23/8ووافقت اللجنة
عىل اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  5و 6و 8و 9و 10و 11و 12و 14كام وردت يف الوثيقة ،CDIP/23/8
وس تواصل مناقشاهتا حول اسرتاتيجيات التنفيذ رمق  1و 2و 3و 4و 7و 13و ،15وحول الاقرتاحات اجلديدة
املُقدمة من ادلول ا ألعضاء وفقا للمرفق ا ألول من الوثيقة حبلول  18سبمترب  ،2019فضل عن خيارات الإبلغ
والاس تعراض عىل النحو الواردة يف الوثيقة  CDIP/23/8يف ادلورة املقبةل.
 .10ويف اإطار البند  9من جدول ا ألعامل "امللكية الفكرية والتمنية":
 1.10انقشت اللجنة موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" و أأحاطت علام ابلعرض اذلي قدمته
ا ألمانة والتجارب اليت تقامسهتا ادلول ا ألعضاء بشأأن التحدايت والفرص املطروحة أأمام نظام امللكية الفكرية يف
التحول اإىل البيئة الرمقية .و أأعربت الوفود عن تقديرها
الوقت احلايل وتكل اليت س ُتطرح أأمامه يف املس تقبل نتيجة ّ
للعرض املقدم من ا ألمانة بشأأن "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية".
 2.10وطلبت اللجنة من ا ألمانة ما ييل:
( أأ) اإجراء تقيمي يف س ياق رمقنة ماكتب امللكية الفكرية لتحديد احتياجات لك من ادلول النامية وادلول
ا ألقل منوا من البنية التحتية ،أأي اإذاكء الوعي ،وحتسني قدرات ماكتب/مؤسسات امللكية الفكرية،
واس تخداما للتكنولوجيات الرمقية بغض أأمتتة معليات تسجيل امللكية الفكرية وإادارهتا والارتقاء بتكل
العمليات اإىل املس توى ا ألمثل.
(ب) واستنادا اإىل نتيجة التقيمي ،تزويد جلنة التمنية بقامئة اب ألنشطة املقرتحة الهادفة اإىل دمع تنفيذ
الهوة الرمقية
توصيات أأجندة الويبو بشأأن التمنية من الفئة أألف اإىل الفئة جمي ،والهادفة حتديدا اإىل ردم ّ
(التوصية  ،)24وتعزيز الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية من خلل امليض يف تطوير
البىن التحتية (التوصية  ،)10وتيسري اجلوانب املتصةل ابمللكية الفكرية من تكنولوجيا املعلومات
والتصالت حتقيقا للمنو والتمنية (التوصية  ،)27يك تنظر اللجنة فهيا.
 3.10وستنظر اللجنة يف نتيجة التقيمي وقامئة ا ألنشطة املقرتحة يف دورهتا اخلامسة والعرشين ،بغرض حتديد
مرشوعات مس تقبلية ممكنة للجنة التمنية تركّز عىل الاحتياجات .وميكن لدلول ا ألعضاء املهمتة ابملشاركة يف تكل
املرشوعات وا ألنشطة اإبلغ أأمانة جلنة التمنية بذكل و /أأو تقدمي اقرتاحاهتا املمكنة اإىل اللجنة .وإاذا ظهرت احلاجة
اإىل ختصيص وقت اإضايف أأو موارد مالية اإضافية للضطلع اب ألنشطة املذكورة يف الفقرتني  (2.10أأ) و(2.10ب)،
ينبغي ل ألمانة اإبلغ اللجنة بذكل يف دورهتا الرابعة والعرشين.
 .11ويف اإطار البند  10من جدول ا ألعامل بشأأن العمل املقبل ،اتفقت اللجنة عىل قامئة ابملسائل والواثئق ألغراض
دورهتا املقبةل.
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 .12و أأشارت اللجنة اإىل أأن ا ألمانة ستتوىل اإعداد مرشوع تقرير ادلورة الثالثة والعرشين ونرشه 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 الرابعة والعرشين.
 .13وس يكون هذا امللخص ،اإىل جانب ملخص رئيس ادلورة الثانية والعرشين للجنة وتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة
التمنية الوارد يف الوثيقة  ،CDIP/23/2تقر َير اللجنة اإىل امجلعية العامة.
[ُناية الوثيقة]

