
 

 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  30التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ونالدورة   السادسة والعشر
 2021 يوليو  30إىل  26جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 

ة من  .1 ي الفير
ون للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( فز يوليو  30إىل  26ُعقدت الدورة السادسة والعشر

. وحضز الدورة 2021 ز  و 100، بنسق هجي 
ً
ست  25دولة عضوا

ّ
. وافتتح الدورة السيد دارين تانغ، المدير العام للويبو. وترأ

ً
مراقبا

ة السلفادور لدى منظمة التجارة العالمية والويبو. الدورة معاىلي السيدة باتري ، سفي  ي
 سيا بينيديتر

ي إطار البند  .2
ي الوثيقة  2وفز

وع جدول األعمال الوارد فز  . CDIP/26/1 Prov.3من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة مشر

ي إطار البند  .3
 من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل البيانات العامة.  3وفز

ي إطار البند  .4
:  4وفز ي

ي اآلتر
 من جدول األعمال، نظرت اللجنة فز

ي الوثيقة  1.4
 . واتخذت اللجنة القرارات التالية: CDIP/26/2التقارير المرحلية الواردة فز

 بالتقرير المرحلي بشأن  1.1.4
ً
ي أحاطت اللجنة علما

ي االبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء فز
وع تعزيز دور النساء فز مشر

ي المرفق األول بالوثيقة. استخدام نظام الملكية الفكريةالبلدان النامية عل 
 ، الوارد فز

وع تسجيل العالمات  2.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن مشر
ً
كات المحلية بصفته وأحاطت اللجنة علما الجماعية للشر

ي التنمية االقتصادي قضية
ي ة، محورية فز

ي المرفق الثاتز
ح لتاري    خ بدء بالوثيقة. ووافقت اللجنة عل التأجي الوارد فز ل المقير

وع حتر يناير  ة تنفيذه إىل ستة أشهر.  2021المشر  وتمديد فير

وع الخاص بالوسائل الضامنة  3.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن المشر
ً
وعات وأحاطت اللجنة علما حات مشر لنجاح مقير

ي المرفق الثالثة، الوارد أجندة التنمي
ة فز وع لمدة ثالثة أشهر.  بالوثيقة. ووافقت اللجنة عل تمديد فير  تنفيذ المشر

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة  4.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن مشر
ً
وأحاطت اللجنة علما

ي المرفق الرابع بالوثيقة. 
مجيات، الوارد فز ي قطاع الير

 المحمولة فز
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وع الملكية 5.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن مشر
ً
و وبلدان نامية الفكرية  وأحاطت اللجنة علما ي بي 

ز
وسياحة المأكوالت ف

ي المرفق الخامست، أخرى: تسخي  الملكية الفكرية ألغراض تنمية سياحة المأكوال 
ز
بالوثيقة. ووافقت اللجنة عل  الوارد ف

وع ة تنفيذ المشر   18لمدة  تمديد فير
ً
 . شهرا

وع الت 6.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن المشر
ً
ي وأحاطت اللجنة علما

ز
ي الخاص بحق المؤلف وتوزي    ع المحتوى ف جريتر

وع لمدة  ة تنفيذ المشر ي المرفق السادس بالوثيقة. ووافقت اللجنة عل تمديد فير
ز
، الوارد ف .  12المحيط الرقمي

ً
 شهرا

وع  7.1.4  بالتقرير المرحلي بشأن مشر
ً
تطوير قطاع الموسيقر والنماذج التجارية الجديدة وأحاطت اللجنة علما

ي بوركينا فاسو وبعض بلدان االتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقي للموسيقر 
ز
ي المرفق السابعا، ف

ز
بالوثيقة. ووافقت  الوارد ف

وع حتر يناير  ح لتاري    خ بدء المشر  . 2022عل التأجيل المقير

ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها ب الخاص التقرير   2.4
ز
ي ، مساهمة الويبو ف

ز
الوارد ف

ي التقرير. CDIP/26/3 الوثيقة
ز
 بالمعلومات الواردة ف

ً
 . وأحاطت اللجة علما

ي  .5
ز
ي  ،من جدول األعمال" 1"4 إطار البند ف

ز
ونية بشأن  CDIP/26/6الوثيقة نظرت اللجنة ف قررت المستقبلية. و الندوات اإللكير

 . دورتها المقبلةإىل تأجيل مناقشة هذه الوثيقة اللجنة 

ي إطار الب .6
ز
:  5ند وف ي

ي اآلتر
ز
 من جدول األعمال، نظرت اللجنة ف

ح 1.6 وع بشأن  مقير اعات باستخدامالمشر ي الوثيقة  االخير
ز
ي آلت إىل الملك العام، الوارد ف

وقررت . CDIP/24/16التر
ي وزعتها 

ي المذكرة التكميلية التر
وع، بإدراج المعلومات الواردة فز اح المشر ي لألمانة مراجعة اقير

األمانة والتعليقات اللجنة أنه ينبغز
ي أبدتها الدول األعضاء، وتقديمه إىل الدورة التالية للجنة التنمية. 

 التر

وع منقح 2.6 ح مشر م مقير
ّ
تنظيم البيانات اإلحصائية ووضع وتنفيذ منهجية لتقييم آثار استخدام  السلفادور بشأن من مقد

ي تلك الوثيقة. . ووافقت CDIP/26/4الوثيقة ، الوارد نظام الملكية الفكرية
وع كما ورد فز ح المشر  اللجنة عل مقير

ح  3.6 وع المقير ل المشر
ّ
 المعد

ّ
ي مقد

م من إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية فز
ي العض الرقمي 

ي الوثيقة البلدان النامية ضمن الصناعات اإلبداعية فز
ح . ووافقت CDIP/26/5، الوارد فز اللجنة عل مقير

ي تلك الوثيقة. 
وع كما ورد فز  المشر

ات الجغرافية  4.6 اتيجيات لدعم المؤشر ة من خالل الملكية الفكرية: وضع اسير كات الصغي  ز الشر وع بشأن تمكي  ح مشر مقير
ة ما بعد التسجيل ي فير

ي الوثيقة أو العالمات الجماعية فز
ح المشر مناقشت اللجنة . و CDIP/26/9، الوارد فز وع وطلبت من قير

اح بشكل أكير بناًء عل تعليقات الدول األعضاء، وبمساعدة األمانة،  
ازيل تطوير االقير ي دور اللجنة نظر فيه كي تالير

 التالية.  تها فز

ز ورواد األعمال لمحة عامة عن دليل 5.6 عي  اعات المندرجة ضمن الملك العام: دليل للمخير ي تحديد االخير
، فز

ي الوثيقة. CDIP/25/INF/4 الوثيقة
 بالمعلومات المقدمة فز

ً
  . وأحاطت اللجنة علما

ي  6.6
ز ورواد األعمال، فز عي  ي آلت إىل الملك العام: دليل للمخير

اعات التر عرض عام لدليل استخدام االخير
ي الوثيقة. CDIP/25/INF/5 الوثيقة

 بالمعلومات المقدمة فز
ً
  . وأحاطت اللجنة علما

عات والمبتكرات "ملخص عن استعراض األدبيات  7.6 ي تواجهها النساء المخير
ي استخدام نظام الملكية التحديات التر

فز
ي الوثيقة الفكرية

ي تلك الوثيقة. CDIP/26/INF/2"، الوارد فز
 بالمعلومات المقدمة فز

ً
 . وأحاطت اللجنة علما

ي مجال الملكيةب المتعلقةملخص الدراسة  8.6
ز فز ز الجنسي  هج السياساتية لسد الفجوة بي 

ُ
الممارسات  -الفكرية  الن

عات والمبدعات ورائدات األعمال الرامية ي إىل دعم النفاذ إىل نظام الملكية الفكرية لفائدة النساء المخير
، الوارد فز

ي تلك الوثيقة. CDIP/26/INF/3 الوثيقة
 بالمعلومات المقدمة فز

ً
 . وأحاطت اللجنة علما

ي إطار البند  .7
 والتنمية":  من جدول األعمال "الملكية الفكرية 6فز

ح مفّصل من األمانة، شاطرت الدول األعضاء  1.7 ". وعقب شر ناقشت اللجنة موضوع "الملكية الفكرية واالقتصاد اإلبداعي
ي 
ي دعم الصناعات اإلبداعية مجال معلومات عن سياساتها وممارساتها وتجارب  ها فز

 اقتصاداتها. فز

ز عن المرأة إىل موضوع "المرأة من جديد اللجنة وتطّرقت  2.7 ي التقريرين التاليي 
والملكية الفكرية". ونظرت فز

 الفكرية:  والملكية
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ي وتكوين الكفاءات وتقديم الدعم للدول األعضاء" "1"
ي الوثيقة تعميم المنظور الجنساتز

ز
. أحاطت CDIP/26/8"، الوارد ف

ي تلك الوثيقة وشّجعت األمانة عل مواصلة 
ز
 بالمعلومات الواردة ف

ً
ممارساتها وأنشطتها التنفيذية عل النحو اللجنة علما

" من الوثيقة 
ً
ي القسم "السبيل قدما

ز
ز ف  . CDIP/26/8المبي 

ي الوثيقة  "2"
ز
ي تلك الوثيقة CDIP/26/7"تجميع البيانات وتبادلها"، الوارد ف

ز
 بالمعلومات الواردة ف

ً
. أحاطت اللجنة علما

" من وشّجعت األمانة عل مواصلة ممارساتها وأنشطتها التنفي
ً
ي قدما

ي القسم "الطريق للمضز
ز
ز ف ذية عل النحو المبي 

 . CDIP/26/7الوثيقة 

ي  3.7
ز
م من المكسيك بشأن "المرأة والملكية الفكرية"، الوارد ف

ّ
اح المتابعة المقد ي اقير

ز
ونظرت اللجنة ف

ي تلك الوثيقة. .CDIP/26/10 Rev الوثيقة
ز
اح الوارد ف  . ووافقت اللجنة عل االقير

ي إطار  .8
ز
من جدول األعمال بشأن العمل المقبل، اتفقت اللجنة عل قائمة من المسائل والوثائق ألغراض دورتها  7البند وف

 المقبلة، كما تلتها األمانة. 

 مع الفقرة  .9
ً
ز لجمعيات الدول  32وأشارت اللجنة إىل أنه تماشيا من التقرير الموجز لسلسلة االجتماعات التاسعة والخمسي 

ي 
ز
ستبدل المحاضز الحرفية ، )A/59/3(الويبو األعضاء ف

ُ
  لدورات لجنة التنميةست

ً
ية ومستحدثة آليا ز بنسخة نصية وافية باللغة اإلنكلي 

امنة مع تسجيل الفيديو، ومع ترجمات آلية إىل ز  من الكالم ومير
ً
 لذلك . لغات األمم المتحدة الخمس األخرىبالكامل انطالقا

ً
، ووفقا

لب من الوفود أن ترسل  سيأخذ تقرير هذه الدورة الشكل نفسه. 
ُ
ز تكنولوجيا تحويل الكالم إىل نص بشكل مؤتمت، ط  عل تحسي 

ً
وحرصا

 بأربعة أسابيع.  التصويبات ذات الطابع الجوهري إىل األمانة، مع استحسان أن ترسلها قبل عقد الدورة التالية للجنة

عقد اجتماعات الجمعية العامة للويبو 19-بسبب جائحة كوفيدو  .10
ُ
ات لجنة التنميةاجتماعات و ، لم ت لم  لذلك،منتظمة.  عل فير

ي تقرير 
ين. وبناًء منذ دورتها ال لجنة التنميةتنظر الجمعية العامة للويبو فز ين عليهثالثة والعشر ، سيشكل تقرير الدورات الرابعة والعشر

ينوالخ ين والسادسة والعشر ي الوثيقة  بشأن العام لمدير اتقرير وكذلك ، امسة والعشر
، CDIP/25/2تنفيذ جدول أعمال التنمية الوارد فز

 للجمعية العامة. إىل الدورة المقبلة  الذي سُيقدم تقرير اللجنة

 

 ]نهاية الوثيقة[

 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=456005

