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  املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
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  امللكية الفكرية والتنميةب املعنياملؤمتر الدويل 

  أالمانة ٕاعدادمن 

 16ٕاىل  12قد قررت يف دورهتا العارشة املنعقدة يف جنيف من  وامللكية الفكرية املعنية �لتمنيةاللجنة نذكِّر بأن  .1
 (ي) ما ييل:10ٕاذ جاء يف ملخص الرئيس، الفقرة  مللكية الفكرية والتمنية.� معينمؤمتر دويل امليض يف تنظمي  2012 نومفرب

). CDIP/10/17و CDIP/10/16والتمنية ("و`قشت اللجنة وثيقتني تتعلقان �ملؤمتر املعين �مللكية الفكرية 
وعرضت الوفود آراءها أالولية بشأن tقرتاحات. وعرضت بعض الوفود ٔافاكرا أخرى بشأن ٔاساليب تنظمي املؤمتر. 

ووافقت اللجنة عىل ٔان يكون عنوان املؤمتر اكلتايل: "املؤمتر اxويل املعين �مللكية الفكرية والتمنية" ووافقت أن يكون 
نعقاده جنيف بسويرسا. ووافقت اللجنة ٔايضا عىل ٔان يُعقد املؤمتر عىل مدى يومني ٔاو ثالثة ٔا{م يف النصف ماكن ا

. ووافقت اللجنة عىل عقد مشاورة غري رمسية يكون �ب املشاركة فهيا مفتوحا وذ� يف 2013الثاين من عام 
فهوم املؤمتر وتفاصيل تنظميه. وسـتعد أالمانة غضون ثالثة ٔاو ٔاربعة ٔاسابيع من هذه اxورة من ٔاجل ز{دة حتديد م 

ورقة مفاهمي استنادا ٕاىل معامل االتفاق الواسعة اليت حّددهتا اللجنة. وُطلب من الوفود  تقدمي تعليقات واقرتاحات 
  مكتوبة قبل بدء املشاورة غري الرمسية."

 12ويف  2013 يناير 24و 9الويبو، يف يف غري رمسية تشاورية اج�عات ٔاربعة وبناء عىل ذ�، عقد رئيس اللجنة  .2
 اكنت tج�عات مفتوحة مجليع اxول أالعضاء املهمتة.و ، 2013مارس  1و 2013 فرباير
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  واكنت نتيجة املشاورات غري الرمسية ٔان ٔاكّدت اxول أالعضاء اجلوانب التالية للمؤمتر اxويل: .3

  العنوان

  يةمللكية الفكرية والتمن � املعيناملؤمتر اxويل 

  الهدف

  وسرب االٓفاق. التجاربمشاطرة  – مناقشة دور امللكية الفكرية يف التمنية عىل الصعيد الوطين وإالقلميي واxويل

  املاكن

  مقر الويبو، جنيف

  التوارخي واملدة

بر`مج . (وُطلب من أالمانة ٔان تنظم مطّو» مع ساعات معلليومني اثنني  2013نومفرب  15و 14سـيعقد املؤمتر اxويل يف 
  ).2013  نومفرب  22ٕاىل  18عقد اللجنة دورهتا الثانية عرشة من . (ملحوظة: سـتَ العمل وفقا °�

  الشلك واملواضيع

  سينعقد املؤمتر اxويل عىل مدى يومني ويتناول املواضيع السـتة التالية اليت اتفقت علهيا اxول أالعضاء:

  الفكريةالتمنية tقتصادية ودور امللكية   :1 املوضوع

  التمنية tج�عية ودور امللكية الفكرية  :2 املوضوع

  التمنية الثقافية ودور امللكية الفكرية  :3 املوضوع

  تصممي نظام حيوي للملكية الفكرية: مشاطرة املامرسات واسـتحداث tسرتاتيجيات  :4 املوضوع

  الويبو وغريها من اجلهات الفاع½ الرئيسـية التعاون العاملي يف سبيل امللكية الفكرية والتمنية: دور  :5 املوضوع

  امللكية الفكرية يف سبيل التمنية: التحد{ت الراهنة وآفاق املسـتقبل  :6 املوضوع

وُطلب من أالمانة ٔان تعد مضمون املواضيع وتستشري �لطرق غري الرمسية منسقي اÁموعات لتحديد الشلك الهنايئ 
  املؤمتر. لرتتيبات

ه مع مجهور احلارضين يستند ٕاىل أالسـئ½ ه للنقاش ومتحدÇن ونقاش موجÅ ات مفتوحة، ولٍلك مهنا موجّ وسـتكون مجيع اجللس
ه اجللسة قبل لك جلسة وبعدها. وسـتكون لغات العمل إالسـبانية وإالنلكزيية والتعليقات اليت يطرÌا املشاركون عىل موجِّ 

  والفرنسـية مع الرتمجة الفورية.

  املتحدثون

  انة أن ختتار املتحدثني عىل ٔاساس التوازن اجلغرايف واخلربة املناسـبة والتوازن يف الرؤى.ُطلب من أالم
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  املشاركون

سـيكون املؤمتر اxويل مفتوحا لÓول أالعضاء واملنظامت احلكومية اxولية واملنظامت غري احلكومية واÁمتع املدين. وسـيكون 
t ج�ع.التسجيل قبل املؤمتر ٕالكرتونيا مث حضورا يف  

  ملوقعالنتاجئ وا

سـتعد أالمانة تقريرا بوقائع املؤمتر، ملخصًة فيه املناقشات الرئيسـية اليت ختللته، مث سريفع التقرير ٕاىل اللجنة يف دورهتا 
  عرشة.  الثالثة

 Åئق املؤمتر مبا ص صفحة وسـتخصÇطالع فهيا عىل لك وt فهيا الرب`مج ٕالكرتونية عىل موقع الويبو لتفاصيل املؤمتر. وسـميكن
والعروض وامللفات السمعية والبرصية لوقائع املؤمتر والتقرير. وسـميكن ٔايضا متابعة وقائع املؤمتر من عىل املوقع بفضل البث 

  إاللكرتوين احلي.

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .4
  �ملعلومات الواردة يف هذه الوثيقة.

  [هناية الوثيقة]

  

  

  

 


