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 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020نومفرب  12 التارخي:

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرون اخلامسة الدورة
 2020 نومفرب 13اإىل  9ن جنيف، م

 ملخص الرئيس

ىل  9( يف الفرتة من جلنة التمنيةللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )ُعقدت ادلورة اخلامسة والعرشون  .1 اإ

. وافتتح ادلورة الس يد دارين اتنغ، املدير ا  مراقب 16و ا  دوةل عضو  104 حرض ادلورةو . يف شلك هجني 2020 نومفرب 13

 للويبو. العام

طار البند و .2 ابتريس يا بينيدييت، سفرية السلفادور دلى  الس يدةمعايل من جدول الأعامل، انتخبت اللجنة  2يف اإ

، وانتخبت الس يدة بيفريل بريي، كبرية مستشاري الس ياسات العامة يف مكتب اململكة املتحدة  منظمة التجارة العاملية، رئيسة 

 للملكية الفكرية، انئبة للرئيسة، ملدة س نة واحدة.

طار البند  .3 دول الأعامل الوارد يف من جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع ج 3ويف اإ

 .CDIP/25/1 Prov. 2 الوثيقة

طار البند  .4 . CDIP/25/7 املراقبني الوارد يف الوثيقة اعامتدمن جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف موضوع  4ويف اإ

 الأصليةمجعية الهنوض ابلشعوب الأصلية ومعارفهم ، ويه نظمة غري حكوميةمتنح صفة املراقب املؤقت مل أأن وقّررت اللجنة 

(ADACO.) 

طار البند  .5 ىل البياانت العامة 5ويف اإ  .من جدول الأعامل، اس متعت اللجنة اإ
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طار البند .6  يف الآيت:، نظرت اللجنة من جدول الأعامل 6 ويف اإ

ابملعلومات  علام  اللجنة حاطت . وأأ CDIP/25/2 تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية، الوارد يف الوثيقة 1.6

 .يف الوثيقة ومرفقاهتا الواردة

تقرير بشأأن املنتدى الإلكرتوين املقام مبوجب "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة  2.6

وأأحاطت اللجنة علام  .CDIP/25/5الوارد يف الوثيقة  INSPIREوبناء احللول" بعد دجمه يف منصة الويبو اجلديدة 

 قرير، والعرض اذلي قّدمته الأمانة.ابملعلومات الواردة يف الت

تقرير بشأأن مسامهة الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا، الوارد يف الوثيقة  3.6

CDIP/25/6.ونظرت اللجنة يف املعلومات الواردة يف التقرير وأأحاطت علام  هبا . 

طار البند  .7  تقرير عن الندوات الإلكرتونية بشأأن املساعدة التقنية" من جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف 1"6ويف اإ

الوارد يف الوثيقة  تقرير تقيمي لندوات الويبو الإلكرتونية بشأأن املساعدة التقنية، و CDIP/25/3الوارد يف الوثيقة 

CDIP/25/4ردة يف الوثيقتني . وأأحاطت اللجنة علام ابملعلومات الواCDIP/25/3 وCDIP/25/4 .أأنه  اللجنة وقّررت

لكرتونية، مع مراعاة التوصيات الواردة يف الوثيقة  والتعليقات  CDIP/25/4ينبغي لأمانة اللجنة أأن تواصل عقد ندوات اإ

 املقدمة من ادلول الأعضاء.

طار البند  .8  :من جدول الأعامل، نظرت اللجنة فامي ييل 7ويف اإ

ندونيس يا والإمارات العربية املتحدة بشأأن تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية  حمقرت  1.8 مرشوع مقدم من مجهورية اإ

وأأحاطت  ..CDIP/25/8 Rev ، ويرد يف الوثيقةيف البدلان النامية مضن الصناعات الإبداعية يف العرص الرمقي

ىل  اللجنة علام  مبقرتح املرشوع والمتست من البدلان املتقدمة ابملقرتح أأن تراجع الوثيقة مبساعدة الأمانة، ابلستناد اإ

 .يف ادلورة املقبةلالنظر فيه التعليقات اليت قّدمهتا الوفود الأخرى، بغية 

مته السلفادور بشأأن "تنظمي البياانت الإحصائيمقرتح  2.8 آاثر اس تخدام مرشوع قدَّ ة ووضع وتنفيذ مهنجية لتقيمي أ

مقرتح مواصةل تطوير . وطلبت اللجنة من السلفادور CDIP/25/10 "، ويرد يف الوثيقةنظام امللكية الفكرية

 مبساعدة الأمانة، للنظر فيه يف ادلورة املقبةل. املرشوع

لكرتوين ميكن البحث فيه ملشاريع أأجندة التمن  3.8 ثبات مفهوم لفهرس اإ رد يف الوثيقة و كام  ية وخمرجاهتااإ

CDIP/25/INF/2.وأأحاطت اللجنة علام  ابملعلومات الواردة يف الوثيقة . 

، "موجز ادلراسة الاس تكشافية ملرشوع "امللكية الفكرية وس ياحة املأأكولت يف بريو وبدلان انمية أأخرى 4.8

 الوثيقة. مات الواردة يفوأأحاطت اللجنة علام  ابملعلو  .CDIP/25/INF/3 الوارد يف الوثيقة

طار البند و .9 رجاء املناقشة والعرض من الأمانة اللجنة قّررت من جدول الأعامل "امللكية الفكرية والتمنية"،  8يف اإ اإ

ىل أأية سابقة 26"امللكية الفكرية والاقتصاد الإبداعي" حىت دورهتا الـ موضوعحول  رجاء هذه املناقشة اإ . ولن يؤدي اإ

ىل ادلورات املقبةل للجنة التمنية. واتفقت اللجنة أأيضا عىل مناقشة موضوع  "دور التكنولوجيا ومراكز دمع ابلنس بة اإ

امللكية ، ومناقشة موضوع "27يف دورهتا الـ يا: الفرص والتحدايت"التكنولوجيا والابتاكر يف حفز نقل الابتاكر والتكنولوج 
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، ومناقشة موضوع "تسويق 28يف دورهتا الـ الفكرية والابتاكر: اسرتاتيجيات العالمات التجارية والتصاممي لأحصاب الأعامل"

يف  "املرأأة وامللكية الفكريةمسأأةل "يف . وقّررت اللجنة النظر من جديد 29امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" يف دورهتا الـ

(. وستتوىل الأمانة حتديث قامئة " من ملخص الرئيس5"2.8الفقرة ) 22اتفقت عليه خالل دورهتا الـوفقا ملا ، 26الـدورهتا 

 املواضيع وفقا ذلكل. 

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

 .الأمانة تلهتا كام املقبةل،

ىل أأنه متاش يا  مع الفقرة و  .11 من التقرير املوجز لسلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني مجلعيات ادلول  32أأشارت اللجنة اإ

بنسخة نصية وافية ابللغة الإنلكزيية  25والـ 24الـاحلرفية لدلورتني  احملارض، ستُستبدل )A/59/13( الأعضاء يف الويبو

ىل لغات الأمم املتحدة امخلس من الالكم ومزتامنة مع تسجيل الفيديو، ومع ترجامت أ لية اإ  ابلاكمل انطالقا   ومس تحدثة أ ليا  

 .ادلورة الشلك نفسههذه ومن مث، س يأأخذ تقرير  .الأخرى

التصويبات ذات الطابع ، ُطلب من الوفود أأن ترسل مؤمتت تكنولوجيا حتويل الالكم اإىل نص بشلكوحرصا  عىل حتسني 

ىل الأمانة، مع اس تحسان أأن  اجلوهري  .أأسابيع ةقبل عقد ادلورة التالية للجنة بأأربع ترسلهااإ

وتقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية الوارد يف  للجنة 26الـملخص رئيس ادلورة هو و وس يكون هذا امللخص،  .12

ىل امجلعية العامةCDIP/25/2 الوثيقة  .، تقريَر اللجنة اإ

 .9يف الفقرة  ، عقب القرار املتّخذ2020نومفرب  12واخُتمتت ادلورة يف  .13

 

 ]هناية الوثيقة[
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