
 

 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022مايو  20 التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

 ملخص الرئيس

ة من  .1 ي الفتر
ون للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( ف  قدت الدورة الثامنة والعشر ، 2022مايو  20إىل  16عُ

. وحض  دورة لجنة التنمية . وافتتح الدورة السيد حسن كليب، نائب المدير ةمراقبجهة  20و دولة عضو  97ما عدده  بنسق هجي  

، العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطن ي
ست الدورة معاىلي السيدة باتريسيا بينيديتر

ّ
ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. وترأ

ية ف 
ة السلفادور لدى منظمة التجارة العالمية والويبو.   سفت 

ي إطار البند  .2
ي الوثيقة  2وف 

وع جدول األعمال الوارد ف   . CDIP/28/1 Prov. 2من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة مشر

ي  .3
من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل البيانات العامة. وأعربت الوفود عن تأييدها للتقدم الذي أحرزته  3إطار البند وف 

ي ضوء جائحة كوفيد
 
ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية وتعميمها، وأشادت بقدرة المنظمة عىل التكيف ف

. وأكدت الوفود من 19-الويبو ف 

امها بالتعاون والمسا ي جدول أعمال الدورة الحالية. جديد التر 
 همة ف 

ي إطار البند  .4
:  4وف  ي

ي اآلتر
 من جدول األعمال، نظرت اللجنة ف 

ي الوثيقة    1.4
. وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة CDIP/28/2تقرير المدير العام عن تنفيذ أجندة التنمية، الوارد ف 

ي توضح تنفيذ أجندة التنمية وتعميمها، مصنفة 
ي تلك الوثيقة. وأثنت اللجنة أيضا عىل البنية المنقحة للتقرير، التر

 
تحت ف

 مجاالت العمل الرئيسية لكل قطاع من قطاعات الويبو. 

اء من أجل تحقيق التنمية  –ية تقرير عن المؤتمر الدوىلي بشأن الملكية الفكرية والتنم   2.4 ي التكنولوجيات الخض 
االبتكار ف 

ي الوثيقة 2021نوفمتر  23و 22المستدامة )
ي بذلتها األمانة لتنظيم CDIP/28/3(، الوارد ف 

. وأشادت اللجنة بالجهود التر

 بالمع
ً
ي قدمها المتحدثون. وأحاطت اللجة علما

ي التقرير. المؤتمر، وأعربت عن تقديرها للعروض القيمة التر
 لومات الواردة ف 

ي    3.4
مجيات، الوارد ف  ي قطاع التر

وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف  تقرير تقييمي عن مشر
ي تلك الوثيقة، وطلبت من األمانة مواصلة تعميم النتائج CDIP/28/6الوثيقة 

. وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف 
ي طو  

ي عملها العادي. التر
وع المذكور ف  ي سياق المشر

 
طلبت اللجنة الحصول عىل وثيقة متابعة بشأن األنشطة اإلضافية و  رت ف

ي دورتها القادمة. 
ي هذا المجال ف 

ي ستضطلع بها األمانة ف 
 التر

مجيا   4.4 ي قطاع التر
وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتطبيقات األجهزة المحمولة ف  ي الوثيقة تقرير إنجاز مشر

ت، الوارد ف 
CDIP/28/7 .ي تلك الوثيقة

 . وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف 
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ي الوثيقة    5.4
أعربت اللجنة عن تقديرها و . CDIP/28/8تقرير عن جلسات المشاركة بشأن المرأة والملكية الفكرية، الوارد ف 

ي ا
ي عقد جلسات المشاركة الثالث، عىل النحو المفصل ف 

ي CDIP/28/8لوثيقة للنجاح ف 
، وأحاطت علما بالمعلومات الواردة ف 

 . تلك الوثيقة

ي الوثيقة    6.4
ي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والغايات المرتبطة بها، الوارد ف 

. CDIP/28/9تقرير بشأن مساهمة الويبو ف 

ي الوثيقة. 
 وأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف 

ي إطار البند  .5
: مناقشة اللجنة واصلت ل األعمال، " من جدو 1"4وف   ما يىلي

 إىل    1.5
ً
ي مجال التعاون من أجل التنمية، استنادا

تقرير عن تنفيذ قرار الدول األعضاء بشأن مساعدة "مساعدة الويبو التقنية ف 
ي الوثيقة "الويبو التقنية

ي مجال التعاون من ن أبشمناقشة الاللجنة وستواصل . CDIP/24/8، الوارد ف 
مساعدة الويبو التقنية ف 

ي دورتها القادمة.  أجل التنمية
، بينما طلب CDIP/24/8لوثيقة ا بشأنطلبت بعض الوفود من اللجنة إغالق باب المناقشة و ف 

ي مراجعة جديدة البعض اآلخر من اللجنة أن تنظر 
ي دورتها القادمةالتقنية الويبو لمساعدة ف 

 . ف 

ونية المقبلة ةلأمس   2.5 ي الوثيقة  ،الندوات اإللكتر
لة أهذه المس مناقشةواصل م وافقت اللجنة عىلو  . CDIP/26/6الواردة ف 

ي دورتها القادمة
 . ف 

ي إطار البند  .6
:  5وف   من جدول األعمال، نظرت اللجنة فيما يىلي

احات    1.6 التاسعة  الدورة بقعتقدمت بها الدول األعضاء لينظر فيها تحت إطار البند "الملكية الفكرية والتنمية" اقتر
ي الوثيقة ين والعشر 

يناقش ن أ. ووافقت اللجنة عىل CDIP/28/COMPILATION 1للجنة التنمية، عىل النحو الوارد ف 
ي دورته

ي المستقبل" ف 
ي لتغت  المناخ: الملكية التصدالثالثي   وموضوع " اموضوع "الملكية الفكرية والشباب: االستثمار ف 

ي دورتها الحادية والثالثي   الفكرية تساعد عىل تحقيق أهداف الحد من انبعاثات الكربون وحياده
 . " ف 

ي بالملكية الفكرية والتنمية المزمع    2.6
متها الدول األعضاء بشأن المؤتمر الدوىلي المعت 

 
احات بشأن الموضوع الفرعي قد اقتر

ي عام 
ي الوثيقة 2023عقده ف 

وقررت اللجنة أن يكون الموضوع  . CDIP/28/COMPILATION 2، عىل النحو الوارد ف 
 . "مستدامةزراعة جل أمن  واالبتكار الملكية الفكرية " : هو  2023الفرعي للمؤتمر الدوىلي عام 

اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن " ةقشانمواصلة م   3.6 اح األمانة بشأن اإلجراءات واستر اقتر
ي الوثيقة "توصيات االستعراض المستقل والخيارات بشأن اإلبالغ واالستعراض

اح جديد "، وكذلك CDIP/23/8، الوارد ف  اقتر
اتيجيات التنفيذ الخاصة بالتوصيات المعتمدة المنبثقة عن للدول األعضاء عن الخطوات المستقبلية بش أن اإلجراءات واستر

ي الوثيقة "توصيات االستعراض المستقل
، CDIP/23/8طلبت اللجنة من األمانة تحديث الوثيقة و . CDIP/24/15، الوارد ف 

ي دورتها القادمة. 
الدول األعضاء إلبالغ األمانة بآرائها بشأن ت دعو بناًء عىل تعليقات الدول األعضاء، لكي تنظر فيها اللجنة ف 

 . الدورة التالية للجنة التنميةمن أشهر  3قبل  CDIP/24/15و CDIP/23/8الوثيقتي   

ي    4.6
ي البيئة الرقمية، الواردة ف 

 
حة بشأن الملكية الفكرية والتنمية ف وثيقة منقحة عن التقييم وقائمة األنشطة المقتر

ي تلك الوثيقة و وأ. CDIP/25/9 REV.  الوثيقة
قائمة طلبت من األمانة تنفيذ حاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف 

ي تلك الوثيقة
 
حة كما وردت ف  . األنشطة المقتر

وع معدل مقدم من تونس للحد من حوادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية،    5.6 اح مشر اقتر
ي الوثيقة 

اح بشكل أكتر بناًء عىل CDIP/28/4الوارد ف  وع وطلبت من تونس تطوير االقتر ح المشر . وناقشت اللجنة مقتر

ي دورتها 
 . المقبلةتعليقات الدول األعضاء، وبمساعدة األمانة، كي تنظر فيه اللجنة ف 

ي الوثيقة    6.6
ي المستقبل، الواردة ف 

اتيجية تعزيز منصة ويبو ماتش ف  اتيجية ورحبت اللجنة باال. CDIP/28/5استر ستر
 وطلبت من األمانة تطويرها بشكل أكتر 

ً
طلبت و مقبلة للجنة التنمية. الدورة الىل تعليقات الدول األعضاء، وتقديمها إىل إ استنادا

ي دورتها القادمة أن تعرضاللجنة من األمانة 
ي الويبو منصة ويبو ماتش تقييم  ف 

ته شعبة الرقابة الداخلية ف  . 2021عام  الذي نشر

ي لألمانة أن تواصل تقديم تحديثات بشأن تعزيز المن
 . صةووافقت اللجنة عىل أنه ينبغ 
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وع   7.6 وعات ة دنجأ مخرجات مشر حات مشر  : التنميةة دنجأالتنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقتر

وعات  "1" ي الوثيقة دنجأدليل بشأن إعداد مشر
 ؛CDIP/28/INF/2ة التنمية وتنفيذها وتقييمها، الوارد ف 

نت ن األمانة عمن عرض و  "2" وعات ومخرجات  بشأنفهرس عىل اإلنتر  التنمية.  ةدنجأمشر

 والعرض الذي قدمته األمانة.  CDIP/28/INF/2وأحاطت اللجنة علما بالوثيقة 

ي البلدان النامية عىل مخرجات    8.6
ي االبتكار وريادة األعمال وتشجيع النساء ف 

وع أجندة التنمية بشأن تعزيز دور المرأة ف  مشر
 : استخدام نظام الملكية الفكرية

ي الوثيقة  ،برنامج التوجيه عن موجز تقرير  "1"
 ؛CDIP/28/INF/3الوارد ف 

ي الوثيقة  – تجاريةتحويل األفكار إىل مشاري    ع و  "2"
كات الناشئة، الوارد ف  لمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية للشر

CDIP/28/INF/4 . 

ي الوثيق اللجنةوأحاطت 
 . تي   علما بالمعلومات الواردة ف 

وع أجندة التنمية بشأن مخرجات    9.6 وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية لتمشر ي مشر
طبيقات األجهزة المحمولة ف 

مجيات قطاع  : التر

ي الوثيقة ملخص بشأن مجموعة أدوات الملكية الفكرية لفائدة مطوري تطبيقات األجهزة الم "1"
حمولة، الوارد ف 

CDIP/28/INF/5؛ 

ي حمولةاألجهزة المتطبيقات عىل دليل الويبو بشأن السبل البديلة لتسوية المنازعات الخاصة ب نظرة عامةو  "2"
، الواردة ف 

  ؛CDIP/28/INF/7الوثيقة 

ي مجال تطبيقات األجهزة المحمولة عامة عن دليل الويبو بشأن العقود نظرة و  "3"
رؤية من منظور المطورين،  –الرئيسية ف 

ي الوثيقة 
 . CDIP/28/INF/8الواردة ف 

ي تلك الوث
 . قئاوأحاطت اللجنة علما بالمعلومات الواردة ف 

ي إطار البند  .7
اتيجيات العالما 6وف  ت التجارية من جدول األعمال، ناقشت اللجنة موضوع "الملكية الفكرية واالبتكار: استر

. وأعربت الدول األعضاء عن تقديرها للمعلومات عن الموضوع لعرض قدمته األمانةاستمعت اللجنة و . والتصاميم ألصحاب األعمال"

ي قدمتها األمانة
ي هذا المجال.  التر

وتبادلت الدول األعضاء ممارساتها وتجارب  ها المتعلقة والعمل الذي اضطلعت به الويبو ف 
اتيجيات الع ي بلدانهباستر

 ا. المات التجارية والتصاميم لفائدة ألصحاب األعمال ف 

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

 . المقبلة، كما تلتها األمانة

ة والمتوسطةإدارة الملكية الفن أبشطلبت اللجنة من األمانة إعداد تجميع لدراسات الحالة و  .9 كات الصغت  كي ،  كرية من قبل الشر
ي الدورة التالية للجنة التنميةي

 . نظر فيها ف 

 كذلك بأنه طبقا للفقرة و  .10
ً
جز لسلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الدول من التقرير المو  30أحاطت اللجنة علما

ي الويبو )
 من الكالم وترجمات (A/62/12األعضاء ف 

ً
ية مستحدثة آليا ، سُيستعاض عن التقارير الحرفية لدورات لجنة التنمية بنسخ نص 

 عىل تحسي   التقنية المؤتمتة آ
ً
 لذلك، سيأخذ تقرير هذه الدورة الشكل نفسه. وحرصا

ً
رة. ووفقا امنة مع التسجيالت المصوَّ لية متر 

لب من الوفود أن ترسل تصويباتها الجوهرية المحتملة إىل األمانة، مع استحسان أن تقوم بذلك قبل عقد 
ُ
لتحويل الصوت إىل نص، ط

 بأرب  ع أسابيع. الدورة التالية للجنة 

ين للجنة وتقرير المدير العام و  .11 ، الوارد التنميةجندة أتنفيذ ن عسيشكل هذا الملخص مع ملخص رئيس الدورة السابعة والعشر
ي الوثيقة

 
 . ، تقرير اللجنة إىل الجمعية العامةCDIP/28/2 ف

 نهاية الوثيقة[]

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

