
 
�ة: األصل ن  باإلنكل�ي

 2021 فم�ب و ن 26 التار�ــــخ: 

 معن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ةاللجنة ال

ون السابعةالدورة   والع�ش
 2021 نوفم�ب  26إ�  22جن�ف، من 

 ملخص الرئ�س

 

ون  .1 ة من ُعقدت الدورة السابعة والع�ش ي الف�ت
نوفم�ب  26إ�  22للجنة المعن�ة بالتنم�ة والمل��ة الفك��ة (لجنة التنم�ة) �ف

ي 2021
ي للمؤتمر الدو�ي �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة عن موض�ع "االبتكار �ف

. وخصص اليومان األول والثايف ف ، بنسق هجني
اء من أجل تحقيق التنم�ة المستدامة". وح�ف د . وافتتح  21دولة عضو و 78 ما عددە ورة لجنة التنم�ةالتكنولوج�ات الخ�ف

�
مراقبا

ي ال��بو. 
 الدورة الس�د حسن كل�ب، نائب المدير العام لقطاع التنم�ة اإلقل�م�ة والوطن�ة �ف

ي إطار البند  .2
ة السلفادور لدى منظمة  2و�ف ، سف�ي ي من جدول األعمال، أعادت اللجنة انتخاب سعادة الس�دة بات��ش�ا بين�ديىت

ي جن�ف، والس�دة أولغا ال
تجارة العالم�ة وال��بو، رئ�سة للجنة. وانتخبت اللجنة الس�دة شا�شيتا حق، نائبة الممثل الدائم لبنغالد�ش �ف

ف للرئ�سة، لمدة  ي المعهد الفدرا�ي الس���ي للمل��ة الفك��ة، كنائبتني
ي قسم الشؤون القانون�ة والدول�ة �ف

أل�مان، منسقة المشار�ــــع �ف
 ة. سنة واحد

ي إطار البند  .3
ي الوث�قة  3و�ف

وع جدول األعمال الوارد �ف  . CDIP/27/1 Prov.3من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة م�ش

ي إطار البند  .4
ف  4و�ف ي موض�ع اعتماد المراقبني

ي الوث�قة  من جدول األعمال، نظرت اللجنة �ف
. وقررت اللجنة CDIP/27/3الوارد �ف

اء العالم�ة المعن�ة بحقوق مستخد�ي حق المؤلف. مؤقت لمنظمة غ�ي حكوم�ة منح صفة مراقب  ، و�ي شبكة الخ�ب

ي إطار البند  .5
المجموعات اإلقل�م�ة. وجددت الوفود  و منسقألقاها  من جدول األعمال، استمعت اللجنة إ� ب�انات عامة 5و�ف

ي تنف�ذ توص�ات أقرت دعمها و 
ي تبذلها ال��بو �ف ت الوفود ع� وجه الخصوص بالتكي�ف التنم�ة. وأشادأجندة بالجهود المستمرة الىت

ي س�اق جائحة
المل��ة �شأن أع��ت الوفود عن تقديرها لتنظ�م المؤتمر الدو�ي و . 19-كوف�د  الفعال أل�شطة المساعدة التقن�ة لل��بو �ف

اء من أجل تحقيق التنم�ة المستدامة"، الذي عقد يا" -الفك��ة والتنم�ة  ي التكنولوج�ات الخ�ف
. 2021نوفم�ب  23و 22 و�ي البتكار �ف

تيبات اللوجست�ة. و المؤتمر وه�كل المقدمة لجودة العروض ا عن تقديرهت كذلك وأع�� امها بالتعاون جددت وال�ت ف الوفود ال�ت
ي جدول أعمال الدورة الحال�ة. 

 والمساهمة �ف

  



 
2 
 
 

ي إطار البند  .6
:  6و�ف  من جدول األعمال، نظرت اللجنة ف�ما ��ي

ي الوث�قة  1.6
ي تلك الوث�قة. CDIP/27/2التقار�ر المرحل�ة الواردة �ف

 . وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة �ف

و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال  2.6 ي ب�دارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت وع المعىف تق��ر إنجاز الم�ش
ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا و 

ي الوث�قة �ف
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة، الوارد �ف . CDIP/27/4البلدان الىت

ي تلك الوث�قة. 
 وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة �ف

ي  3.6
و�ــــج الستخدام المل��ة الفك��ة ع� نحو فعال �ف وع إدارة المل��ة الفك��ة ونقل التكنولوج�ا: ال�ت تق��ر عن تقي�م م�ش

ي الوث�قة البلدان النام�ة وا
ي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال�ة، الوارد �ف . CDIP/27/5لبلدان األقل نموا� والبلدان الىت

ي تلك الوث�قة و 
ي س�اق  طلبت من األمانةوأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة �ف

مواصلة تعم�م المخرجات المنبثقة �ف
وع المذكور.   الم�ش

ي إطار البند  .7
ي الوث�قة " من جدول األعمال1" 6و�ف

ون�ة المقبلة، الواردة �ف ، ناقشت اللجنة مسألة الندوات اإلل��ت
CDIP/26/6 .ي دورتها القادمة

 . ووافقت اللجنة ع� مواصلة المناقشات �شأن هذە المسألة �ف

ي إطار البند و .8
:  7�ف  من جدول األعمال، نظرت اللجنة ف�ما ��ي

ي آ 1.8 اعات الىت وع منقح �شأن ال�شف عن االخ�ت اح م�ش ي الوث�قة اق�ت
لت إ� الملك العام واستخدامها، الوارد �ف

CDIP/27/6 .ي تلك الوث�قة
وع، كما ورد �ف  . ووافقت اللجنة ع� الم�ش

ة من خالل المل��ة الفك��ة: وضع  2.8 كات الصغ�ي ف ال�ش از�ل �شأن تمكني وع المعدل المقدم من ال�ب ح الم�ش ومق�ت
ات الجغراف�ة أو العال  ات�ج�ات لدعم المؤ�ش ي الوث�قة اس�ت

ة ما بعد التسج�ل، الوارد �ف ي ف�ت
. ووافقت CDIP/27/7مات الجماع�ة �ف

ي تلك الوث�قة. 
وع، كما ورد �ف  اللجنة ع� الم�ش

وع مقدم من تو�س للحد من حوادث الشغل واألمراض المهن�ة من خالل االبتكار والمل��ة الفك��ة، الوارد  3.8 اح م�ش واق�ت
ي الوث�قة 

اح بناء ع� تعل�قات الدول األعضاء . وناقشت CDIP/27/8�ف وع وطلبت من تو�س تط��ر االق�ت اح الم�ش اللجنة اق�ت
ي الدورة المقبلة. 

 و�مساعدة األمانة للنظر ف�ه �ف

ي مجال المل��ة الفك��ة والس�احة وأحاطت به علما.  .9
 واستمعت اللجنة إ� تحد�ث األمانة �شأن عمل ال��بو �ف

ي إطار البند  .10
ي حفز نقل التكنولوج�ا:  8و�ف

من جدول األعمال، ناقشت اللجنة موض�ع "دور مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار �ف
ي للمل��ة الصناع�ة  الذيلعرض إ� االفرص والتحد�ات". واستمعت اللجنة  قدمته األمانة والعرض الذي قدمه المكتب المغريب

ي غين�ا. دائر ) والOMPICوالتجار�ة (
سلطت الدول األعضاء الضوء ع� أهم�ة مرا�ز دعم التكنولوج�ا و ة الوطن�ة للمل��ة الصناع�ة �ف

 . ي البلدان النام�ة والبلدان األقل نموا�
ف االبتكار و�تاحته �ف ي تحف�ي

ذكرت الوفود أن شبكات مرا�ز دعم التكنولوج�ا واالبتكار و واالبتكار �ف
ف المبتك��ن ع� .  عززت التعاون بني ي والدو�ي ف الوطىف  المست��ني

ي إطار البند  .11
من جدول األعمال �شأن العمل المقبل، اتفقت اللجنة ع� قائمة بالمسائل والوثائق ألغراض دورتها المقبلة،  9و�ف

 ع� النقاط التال�ة: تحد�د، الب ،ووافقت اللجنة قرأتها األمانة. كما 

  ي أن الدورة المقبلة للجنة التنم�ة
ي س ا� ار قر أن تتخذ ينب�ف ي إطار بند جدول األعمال �جري �شأن الموضوعات الىت

تناولها �ف
�ن.  ، بدءا� �شأن "المل��ة الفك��ة والتنم�ة"  من دورتها التاسعة والع�ش

  حات الخاصة بوأن ي عام المل��ة الفك��ة و �شأن فر�ي للمؤتمر الدو�ي الموض�ع الالمق�ت
، 2023التنم�ة المقرر عقدە �ف

ي 
 . 2022مارس  18األمانة بحلول إ� رسل أن تينب�ف

  ي الوث�قة التقي�م ف�ما يتعلق بو
ي البيئة الرقم�ة، الواردة �ف

حة �شأن المل��ة الفك��ة والتنم�ة �ف وقائمة األ�شطة المق�ت
CDIP/25/9 ي للدول األعضاء

ي حال ، ينب�ف
 أشهر.  3قبل إبالغ األمانة ، أن تقوم األمانة بمراجعة تلك الوث�قةت رغب�ف

  



 
3 
 
 

 بأنه، وتماش�ا مع الفقرة  .12
�
ف الجتماعات جمع�ات الدول  30وأحاطت اللجنة علما من التق��ر الموجز للسلسلة الثان�ة والستني

ي ال��بو (
ت لجنة التنم�ة بمستخرجات نص�ة مؤتمتة بال�امل وترجمات )، س�ستعاض عن المحا�ف الحرف�ة لدوراA/62/12األعضاء �ف

امنة مع �سج�ل ف�ديو.  ف ف تكنولوج�ا و�ناء ع� ذلك، سُيتاح تق��ر هذە الدورة بذلك النسق. مؤتمتة بال�امل م�ت  ع� تحسني
�
وحرصا

 األمانة، مع استحسان أن ترسلها تح��ل ال�الم إ� نص �شكل مؤتمت، ُطلب من الوفود أن ترسل التص��بات ذات الطابع الجوهري إ�
 ة التال�ة للجنة بأر�عة أسابيع. قبل عقد الدور 

 [نها�ة الوث�قة]

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/index.html
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