
 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022أكتوبر  21التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون التاسعةالدورة   والعشر
 2022 أكتوبر  21إىل  17جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 

ة من  التاسعةُعقدت الدورة  .1 ي الفتر
ون للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( ف   أكتوبر  21إىل  17والعشر

. وحض  دورة لجنة التنمية2022 . وافتتح الدورة السيد حسن كليب، نائب ةمراقبجهة  23ودولة عضو  101ما عدده  ، بنسق هجي  

ي 
ست الدورة معاىلي السيدة باتريسيا المدير العام لقطاع التنمية اإلقليمية والوطنية ف 

ّ
المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(. وترأ

ة السلفادور لدى منظمة التجارة العالمية والويبو.  ، سفت  ي
 بينيديتر

ي إطار البند  .2
ي الوثيقة  2وف 

وع جدول األعمال الوارد ف   . CDIP/29/1 Prov. 2من جدول األعمال، اعتمدت اللجنة مشر

ي إطار ا .3
ة أل من جدول األعمال، استمعت اللجنة إىل البيانات العامة.  3لبند وف  ، جندة التنميةوباإلشارة إىل الذكرى الخامسة عشر

ي تنفيذ توصيات أجندة التنمية وتعميمها عىل جميع مستويات المنظمة
. أعربت الوفود عن سعادتها إزاء التقدم الذي أحرزته اللجنة ف 

اءةامها بالتر  أكدت الوفود من جديد كما 
ّ
ي جدول أعمال الدورة الحالية.  إحراء مناقشات بن

 والمساهمة ف 

ي إطار البند  .4
 : ما يىلي من جدول األعمال، نظرت اللجنة في 4وف 

ي الوثيقة  الواردة، مشاري    ع أجندة التنمية الجاري تنفيذها  -تقارير مرحلية  1.4
 CDIP/29/2ف 

 
 . وأحاطت اللجنة علما

ي الوثيقة
وع حق المؤلف وتوزي    ع  12ووافقت اللجنة عىل تمديد مدته . ومرفقاتها  بالمعلومات الواردة ف   لتنفيذ مشر

 
شهرا

ي البيئة الرقمية، وتمديد مدته 
وع أشهر لتنفيذ  6المحتوى ف  تسجيل العالمات الجماعية للمشاري    ع المحلية بوصفها مسألة مشر

 تنمية اقتصادية شاملة
ّ
انية، دون أن يخل لة للوثيقة   . ف كال التمديدين أي تبعات عىل المت  

ّ
كما رحبت اللجنة بأشكال اإلبالغ المعد

ي أتاحت إمكانية االطالع بشكل أسهل عىل تنفيذ مشاري    ع أجندة التنمية. وشّج 
عت اللجنة األمانة عىل مواصلة اإلبالغ عىل التر

 ذلك األساس. 

وع أجندة التنمية بشأن التقرير  2.4 حات مشاري    ع أجندة التنميةإنجاز مشر ي وسائل الضامنة لنجاح مقتر
، الوارد ف 

ي ن. وأحاطت اللجCDIP/29/4 الوثيقة
 بالمعلومات الواردة ف 

 
 . الوثيقةة علما

حات مشاري    ع أجندة التنمية 3.4 وع أجندة التنمية بشأن الوسائل الضامنة لنجاح مقتر ي تقرير تقييمي لمشر
، الوارد ف 

 . CDIP/29/5 الوثيقة
 
ي الوثيقة وأحاطت اللجنة علما

من األمانة مواصلة تعميم اللجنة طلبت كما   . بالمعلومات الواردة ف 
ي  الُمستحدثةالنتائج 

وع المذكور ف  ي سياق المشر
ي تحديث تلك النتائج، وتوفت  تدريبات العادي عمل الويبو ف 

، واالستمرار ف 
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ي مجال تطوير المشاري    ع وتنفيذها لفائدة الدول ا
 
، وإجراء استعراض مخصصة ف ألعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيي  

ي عام 
 
وع ف  . 2024صغت  النطاق لمدى نجاح المشر

ي الوثيقة  4.4
 
، الوارد ف ي . CDIP/29/10تقرير مرحىلي عن تنفيذ توصيات أجندة التنمية الخمس واألربعي  

 
ونظرت اللجنة ف

لت الدول األعضاء تجارب  ها الخاصة بأنشطة المساعدة التقنية عىل الوثيقة باالستناد إىل فئات أجندة التنمية الست. وتباد
ي تبذلها األمانة من أجل الربط  . أساس الفئة ألف

وأثنت اللجنة عىل الهيكل المحدث للتقرير وأعربت عن تقديرها إزاء الجهود التر
دتها البي   توصيات أجندة ال

ّ
ي حد

اتيجية التر  منظمة. تنمية واالتجاهات االستر

ي و ، WIPO Match منصةالعرض المقدم من شعبة الرقابة الداخلية بشأن تقييم و  5.4
 
الوارد ف

 اللجنة وأحاطت  . EVAL 2020 05 الوثيقة
 
 . ، وطلبت من األمانة مواصلة توفت  تحديثات منتظمةعرض ذلك التقرير ب علما

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

 إىل  1.5
 
ي مجال التعاون من أجل التنمية، استنادا

 
تنفيذ قرار الدول األعضاء بشأن ب الخاصتقرير المساعدة الويبو التقنية ف

ي الوثيقة 
 
ي ظر وستن. CDIP/24/8مساعدة الويبو التقنية، الوارد ف

 
ي دورتها القادمة CDIP/24/8الوثيقة  غالقإاللجنة ف

 
 . ف

ونية المقبلة 2.5 ي الوثيقة  ،الندوات اإللكتر
 
 ىلإعضاء أل ن تقدم الدول اأاللجنة عىل لزوم ووافقت  . CDIP/26/6الواردة ف

ي و  . CDIP/26/6الوثيقة مانة تعليقاتها عىل أل ا
ي موعد ينبغ 

 
مانة أل استقدم و  . 2023يناير  30 قصاهأتقديم تلك التعليقات ف

ي دورتها القادمةإعة مراج  وثيقة 
 
 ، ىل اللجنة ف

 
عضاء خالل الدورة الحالية والتعليقات أل ىل التعليقات المقدمة من الدول اإ استنادا

ي يمكن 
 . ن ترد قبل الموعد المذكور أالتر

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

ح المجموعة األفريقية حول تنظيم مؤتمر دوىلي مّرة كل سنتي   بشأن الملكية الفكرية والتنمية 1.6
ي مقتر

 ، الوارد ف 
وقّررت اللجنة عقد ثالث مؤتمرات دولية متتالية مّرة كل سنتي   بشأن الملكية الفكرية والتنمية، عىل أن  . CDIP/29/3 الوثيقة

 
 
 ييدوم كل منها يوما

 
 من الدورة الرابعة والثالثي   للجنة. واحدا

 
وافق أول يوم من أسبوع انعقاد دورة لجنة التنمية، وذلك اعتبارا

 إىل وتخضع المواضيع 
 
فت اللجنة األمانة بتنفيذ القرار استنادا

ّ
التوازن  يأمبدالفرعية للمؤتمرات التفاق الدول األعضاء. وكل

ي اختيار المتحدثي   والنسق
ي ذلك ف 

ية والمالية لذلك الغرض ،والعدل، بما ف   . وتخصيص الموارد البشر

، من األمانة ومساهمات الدول األعضاء  ح محدثمقتر  -تنفيذ التوصيات المعتمدة الناتجة عن االستعراض المستقل  2.6
ي الوثيقة 

 إ . CDIP/29/6الوارد ف 
ّ
 : اللجنة ن

"1"  
ّ
ي دوراتها السابقة، نها اعتمدتأرت بذك

اتيجيات التنفيذ  ،ف   . 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 6و 5استر

اتيجأو  "2" ي التنفيذ غلقت استر
 . 7و 3يتر

اتيجية التنفيذ  "3"  : كما يىلي   2 واعتمدت استر

 أيمكن 
 
 أ يضا

ُ
 أربعة القادمة المزمع ألاالدولية ستخدم المؤتمرات ن ت

 
  ن تدوم يوما

 
  ،واحدا

ُ
ي ست

ة كل عقد مّر والتر
 
 
ي دورت سنتي   وفقا

ين والتيلقراري لجنة التنمية ف  ينها الثانية والعشر لنقاش رفيع كمنتدى   ،اسعة والعشر
 و  . ن القضايا الناشئة المرتبطة بالملكية الفكريةأالمستوى بش

ا
كتر أ جراء مناقشة إل  تتيح المؤتمرات محفل

 
 
المجتمع منظمات و كاديمية أل وساط األكذلك اتشمل  بل  ،عضاء أل الدول ا تقتض المشاركة فيها عىل ال  انفتاحا
ي 
ي يمكنها  خرىأل المنظمات الحكومية الدولية او المدن 

مكانية نشر إ كذلكيتيح   مما  ،ي النقاشتر ن تشارك وتأالتر
 . جندة التنميةأمعلومات عن 

اتيجية التنفيذ واعتمدت  "4"  : كما يىلي   4استر

 أيمكن 
ُ
المرتبطة  ىل دورات لجنة التنمية لمشاطرة تجارب  ها إنمائية المعنية إل مم المتحدة األ دىع وكاالت ان ت

ي تنفيوالمكتسبة  جندة التنميةأبوالية الويبو وتنفيذ 
ىل نهج إذلك سيستند و  . هداف التنمية المستدامةأ ذ ف 

ي االجتماعات واأل زاء تشجيع مشاركة الكيانات اإ الويبو القائم
ي تنظمها الويبو أل خرى ف 

 . حداث التر

اتيجية التنفيذ واعتمدت  "5"  : كما يىلي   15استر

ي إمية جلسات نجندة التتنظم شعبة تنسيق أس، عضاء أل عىل طلب الدول ا ءبنا 
عالمية وعروض تساهم ف 

 . جندة التنميةأتحسي   فهم 
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اتيجية التنفيذ أرت وقرّ  "6" حتها ا 1ن تواصل مناقشة استر ي اقتر
اتيجية التنفيذ  ،مانةأل التر حها وفد  16واستر ي اقتر

التر
ي دورتها ، فريقيا أجنوب 

 
 . التاليةف

ي  االستعراض ول وخيار ألااإلبالغ  خيار ووافقت اللجنة عىل 
  ،الثان 

ُ
ي تنفيذ االستر أل لب من اوط

 
وع ف اتيجيات المعتمدة مانة الشر

 . تاحة الموارد الالزمة لذلكإو 

ة والمتوسطةبشأن إدارة ت تجميع دراسات الويبو للحاال  3.6 كات الصغت  ي الشر
 
ي الملكية الفكرية ف

 
، الوارد ف

كات  . CDIP/29/7 الوثيقة وأعربت اللجنة عن تقديرها حيال مضمون الوثيقة وشّجعت األمانة عىل مواصلة دعمها للشر
ة والمتوسطة  . الصغت 

اح بشأن المرحلة الثانية  4.6 وع تعزيز استخدام الملكية الفكرية من اقتر ي قطاع لتطبيقات األجمشر
 
هزة المحمولة ف

مجيات، الوارد  ي الوثيقة التر
 
وعاللجنة  ووافقت. CDIP/29/8 ف حة مع  ،عىل المرحلة الثانية من المشر ات المقتر بعض التغيت 

ي الوثيقة كما هو مبي ّ    ،عضاء أل الدول امن 
 
 . .CDIP/29/8 REV ف

ي م 5.6
 
ي تقدمها الويبو ف

ي مستقل للمساعدة التقنية التر اح مجموعة البلدان األفريقية بشأن إجراء استعراض خارجر جال اقتر
ي الوثيقة التعاون ألغراض التنمية

 
اح المجموعة اقاللجنة باورحبت . CDIP/29/9، الوارد ف عداد إمانة أل فريقية وطلبت من األتر

وع مواصفات باالستناد  اح المذكور ىل المقدمة والهدف إمشر ي االقتر
 
ي أل قواعد ومعايت  فريق او  ،الواردين ف

مم المتحدة المعت 
جندة التنمية الواردة أمواصفات االستعراض المستقل لتنفيذ توصيات والعنارص الوجيهة من ، سياسة الويبو للتقييمو  ،بالتقييم

ي مرفق الوثيقة 
 
ة ضاء المهتمة وشعبعأل بالتشاور مع الدول ا ،ذات الصلةوغت  ذلك من الوثائق  ،CDIP/14/SUMMARYف

ي دو  ،الويبو بالرقابة الداخلية 
 
ي أاالستعراض سيغطي و  . ورتها الثالثي   ذلك لتنظر فيه اللجنة ف

 نفذتها نشطة المساعدة التقنية التر
ي مجال التعاون 

 عامي  غراض التنميةأل الويبو ف 
ة بي   ي الفتر

وع المواصفات إىل إمانة أل لجنة الادعت و  . 2022و 2017ف  تاحة مشر
 . قبل انعقاد الدورة الثالثي   للجنة التنمية قلألشهرين عىل ا

وع معدل مقدم من تونس للحد من حو  6.6 اح مشر ادث الشغل واألمراض المهنية من خالل االبتكار والملكية الفكرية، اقتر
ي الوثيقة 

ي تلك . CDIP/29/11الوارد ف 
ح، كما هو وارد ف  وع المقتر وعقب دعم واسع أبدته الوفود، وافقت اللجنة عىل المشر

ي تنفيذه
وع ف   . الوثيقة وطلبت من األمانة الشر

ي  .7
والتنمية"، ناقشت اللجنة موضوع "تسويق الملكية الفكرية ونقل "الملكية الفكرية بشأن  من جدول األعمال 6 إطار البند وف 

عن هذا الموضوع، متبوعي   بمساهمات من عدد من الوفود بشأن تجارب  ها  األمانة ما قدمته ي   لعرضاستمعت اللجنة و  التكنولوجيا". 
ية حول هذا الموضوع تبادل أفكار بي   الو . الوطنية

فود بخصوص السياسات الوطنية والممارسات واألدوات وشملت المناقشة التر
ي بلدانهونقل التكنولوجيا المتاحة لدعم وتعزيز تسويق الملكية الفكرية 

 . ا 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. 

 بأنه طبقا للفقرة و  .9
 
من التقرير الموجز لسلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الدول األعضاء  30أحاطت اللجنة علما

ي الويبو )
 من الكالم وترجمات آلية ، سُيستعاض عن التقارير الحرفية لدورات لجن(A/62/12ف 

 
ة التنمية بنسخ نّصية مستحدثة آليا

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

 
رة. ووفقا امنة مع التسجيالت المصوَّ متر 

ة، مع استحسان أن تقوم بذلك قبل عقد الدورة من الوفود أن ترسل تصويباتها الجوهرية المحتملة إىل األمان ُيرجر إىل نص،  الكالم
 أسابيع.  ةالتالية للجنة بأربع

 وسيكون هذا الملخص تقرير  اللجنة إىل الجمعية العامة.  .10

 ]نهاية الوثيقة[

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

	اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية
	الدورة التاسعة والعشرون
	جنيف، من 17 إلى 21 أكتوبر 2022

	ملخص الرئيس

