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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشرونالدورة 
ىل  27جنيف، من   2017ديسمرب  1نومفرب ا 

 
 

ة كل سنتني  حعلتقارا  م  امجممعةة افأررييية مراجعة الصيغة 
ّ
امللكية  بشأنتنظيم مؤمتر دويل مر

 والتنمية الفكرية

عدادمن وثيقة  مانة ا   الأ

لس نغال، بصفهتا منسق مجموعة البدلان الأفر قية، روهور ة ا، أأرسلت البعثة ادلامئة جل 2017 سبمترب 29يف تبليغ بتارخي  .1
ىل الأمانة، ابمس مجموعة البدلان الأفر قية، " امللكية  بشأأنتنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني  حولتقارا  صيغة مراَجعة الا 

. و ُقدم هذا الاتقارا  العرشين( يف دورهتا التمنية لتمنية" يك تنظر فيه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر ة )جلنةالفكر ة وا
املذكور مع مراعاة املالحظات املؤمتر ادلويل ملتابعة النقاش حول تنظمي عرشة التاسعة دورهتا  لجنة يفال اس تجابة لقرار اختذته 

 .ادلول الأعضاء أأبدهتااليت 

 ويرد التبليغ املُرسل من الس نغال واملذكور أأعاله يف مرفق هذه الوثيقة. .2

ن  .3 ىل النظر يف املعلومات ال ا  لجنة مدعوة ا 
 الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

] يل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 ]ترمجة خطاب من البعثة ادلامئة جلروهور ة الس نغال
ىل املنظمة العاملية للملكية الفكر ة )الو بو(، ،دلى مكتب الأمم املتحدة يف جنيف  ا 
 [2017سبمترب  29بتارخي 

 

ىل أأمانة هتدي البعثة ادلامئة جلروهور ة الس نغال دلى مكتب الأمم  املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف جنيف أأطيب حتياهتا ا 
، 2017يف شؤون امللكية الفكر ة لعام  منسق مجموعة البدلان الأفر قيةاملنظمة العاملية للملكية الفكر ة )الو بو(، وبصفهتا 

مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكر ة  حول تنظمي مؤمتر دويلصيغة مراجَعة التقارا  اجملموعة الأفر قية  تترشف بتقدمي طّيه
ىل  27، املقّرر عقدها من للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر ة )جلنة التمنية(لأغراض ادلورة العرشين التمنية و  نومفرب ا 
 .2017ديسمرب  1

لتعرب من  هذه املناس بة جنيف وتنهتز البعثة ادلامئة جلروهور ة الس نغال دلى مكتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت ادلولية يف
 .والاحارام عن فائق عبارات التقدير مانة املنظمة العاملية للملكية الفكر ة )الو بو(لأ جد د 
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 حولتقارا  اجملموعة الأفر قية صيغة مراَجعة ال
 (2)تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني 

 امللكية الفكر ة والتمنية بشأأن

( بشأأن 2حول تنظمي مؤمتر دويل، مّرة لك س نتني )اجملموعة الأفر قية الس نغال بتقدمي الصيغة املراَجعة التقارا  تترشف 
للجنة املعنية ابلتمنية  امللكية الفكر ة والتمنية، مع مراعات التعليقات املس تلمة من ادلول الأعضاء خالل ادلورة التاسعة عرشة

ىل  15املعقودة يف الفارة من  (التمنية )جلنةوامللكية الفكر ة  اس تكامال و  (CDIP/19/7)انظر الوثيقة  2017ما و  19ا 
ىل  31املعقودة يف الفارة من الثامنة عرشة دلورهتا   .2016نومفرب  4أأكتوبر ا 

ىل تنظمي هذا امللتقى املروهم رمغ بعض الصعوابت، وهو ما جيسّ  د وجيدر التذكري يف هذا الصدد خبلفية املسار اذلي أأفىض ا 
طار مالمئ لنقاشات ممثرة حول مسائل التمنية ذات الصةل ابمللكية الفكر ة. رساء ا  رادة س ياس ية حقيقية من أأجل ا   ا 

ونذكر أأن القرار يف هذا الشأأن اختذ يف أأعقاب ادلورة الرابعة عرشة للجنة التمنية اليت رمست يف الوتقت ذاته توجهيات واحضة 
مانة فامي  تعلق اب عداد تقرير وتقائعي  لّخص جوهر املناتقشات. ظميية واللوجستيةلارتباات التن للأ  الالزمة وطلبت مهنا ا 

أأن تتقّدم يف تنظمي مؤمتر من هذا القايل  2012وتقال ذكل، اكنت جلنة التمنية تقد تقّررت يف دورهتا العارشة املعقودة يف نومفرب 
وأ نذاك، تقّررت  .CDIP/10/17و CDIP/10/16( يف املوضوع، وهام الوثيقتان 2بعد أأن حبثت وثيقتني اثنتني )

  يل: ما اللجنة

 ،يكون عنوان املؤمتر اكلتايل: "املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكر ة والتمنية" -

 ،عىل مدى  ومني أأو ثالثة أأايم، جنيف بسويرسا املؤمتر يكون ماكن انعقادو  -

 أأايم،ثالثة ( أأو 2 ومني )عقد مشاورة غري رمسية يكون ابب املشاركة فهيا مفتوحا وذكل يف غضون و  -

ىل معامل االتفاق الواسعة  - دة،وتعد الأمانة ورتقة مفاهمي استنادا ا   احملدَّ

 مكتوبة تقال بدء املشاورة غري الرمسية. اواتقاراحاهت االوفود  تعليقاهتتقدمي و  -

حتت رعا ة رئبس جلنة التمنية أ نذاك، مت االتفاق  2013 ناير  24و 9ويف أأعقاب املشاورات غري الرمسية اليت أأجر ت بني 
 .الارتباات التنظميية واللوجستيةهنائيا عىل 

 واس تقطب املؤمتر خنبة من املشاركني رفيعي املس توى ومن خلفيات متنوعة، مما مسح بتقدمي خمتلف التجارب الوطنية
تقلميية. واكن املؤمتر حمفال حلرص أ خر التطورات يف جمال امللكية الفكر ة.  واال 

فهتا أأداة صواكن املؤمتر أأ ضا مناس بة الس تعراض الأبعاد الس ياس ية والتكنولوجية والاجامتعية والاتقتصاد ة للملكية الفكر ة ب
 وحمراك للتمنية.

ىل ادلورة التاسعة عرشة للجنة التمنية يف ما و  وانطالتقا من هذه التجربة، تقّدمت اجملموعة الأفر قية ىل  2017ا  اتقاراحا يريم ا 
( بشأأن امللكية الفكر ة والتمنية، من أأجل ترس يخ هذا امللتقى وتأأطريه مضن جدول 2تنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني )

 الو بو. أأعامل
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بية للغا ة اليت ُُسّلت يف هنا ة املؤمتر اذلي نُّظم حول هذا النتاجئ اال جيا ، اذلي تؤ ّده عدة وفود،الاتقارا  ما حفّز وجّشع هذاو 
، والتعليقات اال جيابية اليت تقدمهتا ادلول CDIP/18/3 هو مانّي يف الوثيقةكام ، 2016أأبر ل  8و 7املوضوع يف جنيف  ويم 

 .(CDIP/18/11)الوثيقة  الأعضاء يف هذا اخلصوص

الس ياس ية والتكنولوجية والاجامتعية والاتقتصاد ة للملكية الفكر ة بصفهتا أأداة  ومكّن هذا املؤمتر أأ ضا من اس تعراض الأبعاد
 وحمراك للتمنية.

تترّشف بأأن تعرض عىل الوفود وذلكل، فا ن اجملموعة الأفر قية، كام س بق وأأعلنت عنه يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية، 
ىل   ية الفكر ة والتمنية.حول امللك ادلويل ؤمتر املترس يخ اتقاراهحا الرايم ا 

 وتراعي الارتباات التنظميية واللوجستية اخلاصة بتنفيذ هذا الاتقارا  الارتباات اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء لأغراض
عادة اس تخدام املواصفات املتاحة واملُعمتدة التالية:ف  .2016املؤمتر املعقود يف أأبر ل   ميكن، ابلفعل، ا 

 العنوان الرئبيس

 ادلويل بشأأن امللكية الفكر ة والتمنيةاملؤمتر 

 العنوان الفرعي

معلية.  تقضاايتتعلق ابمللكية الفكر ة والتمنية وما يرتبط هبا من  موضوعاتجيب أأن يكون العنوان الفرعي للمؤمتر منبثقا عن 
 بو.اليت تعقدها اللجنة أأثناء العام الأول من دورة مزيانية الو   ادلورة الأوىل يفوجيب أأن  ُعمتد 

 التواتر

 .2018/2019س نوات اعتبارا من الثنائية  6( خالل فارة أأولية من 2) مّرة لك س نتني

 املاكن

 املقر الرئبيس للو بو جبنيف أأو يف بدل أ خر تقارحه ادلول الأعضاء.

 املدة

ىل ثالثة  (2) ن وما  أأايم.( 3)ا 

 التوارخي

 الأول من العام الثاين من دورة مزيانية الو بو. النصف

 املوضوعات

ادلورة الأويل اليت تعقدها اللجنة أأثناء العام الأول من دورة مزيانية  س يتناول املؤمتر ادلويل موضوع العنوان الفرعي املُعمتد يف
 الو بو.
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مضمون لك موضوع بتشاور غري رمسي مع منسقي اجملموعات.  وصياغةوس ُتدعى الأمانة ا ىل ختطيط برانمج املؤمتر ادلويل 
 رانمج املؤمتر الهنايئ، للعمل، عىل اللجنة يف ادلورة الثانية اليت تعقدها أأثناء العام الأول من دورة املزيانية.وس ُيعرض ب

 الشلك

جيمتع املؤمتر خالل اجلزء الأول من العام الثاين من دورة مزيانية الو بو. وس ُتعقد لك الاجامتعات يف شلك جلسات عامة. 

رشاد املناتقشات، مع مراعاة املسائل املطروحة من تقال ا للنقاوس تضّم لك اجللسات موّج  ش وثالثة متحدثني، لأغراض ا 
وس تكون لغات العمل لغات الأمم من مالحظات تقال اجللسات وبعدها. املشاركون  ه النقاش وما  بد هاملشاركني عىل موجّ 

ىل تكل اللغات الست.  املتحدة الرمسية الست، وس ُتوفر الارمجة الفور ة ا 

 ثوناملتحد

مبراعاة ماادئ التوازن اجلغرايف والكفاءات املناس بة والمتثيل املتوازن لوجات النظر.  املتحدثنيس ُيلمتس من الأمانة اختيار 
 وس ُيطلب من ادلول الأعضاء أأن تقدم، مادئيا، أأسامء مقديم العروض.

 املشاركون

واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وأأعضاء س يكون ابب املشاركة يف املؤمتر مفتوحا أأمام ادلول الأعضاء 
نارنت أأو يف ماكن انعقاد املؤمتر ماارشة.  اجملمتع املدين. وميكن التسجيل مس بقا عن طر ق اال 

 الأهداف الرئبس ية

 ا طالع ادلول الأعضاء عىل أ خر التطورات يف جمال امللكية الفكر ة والتمنية؛ -

ىل التمنية الاجامتعية ومتكني املشاركني من  - التباحث حول أأمهية امللكية الفكر ة ابلنس بة ا 
 والثقافية. والاتقتصاد ة

 النتاجئ والتبليغات

خالل املؤمتر ادلويل و ُقَدم يف ادلورة الأخرية اليت تعقدها ادلائرة لّخص املناتقشات الرئبس ية   س ُتصدر الأمانة تقريرا وتقائعيا
وس يغطي هذا التقرير أأ ضا نتاجئ اس تبيان تقيمي املؤمتر اذلي  ُطلب من  دورة مزيانية الو بو. اللجنة أأثناء العام الثاين من

 املشاركني واملتحدثني اس تكامهل يف هنا ة املؤمتر.

لكارونية تعرض معلومات مفّصةل عن املؤمتر ادلويل.  ولروهذا الغرض خصيصا س ُتنشأأ، يف املوتقع اال لكاروين للو بو، صفحة ا 
كل الصفحة اال لكارونية ال اتحة لك واثئق املؤمتر ابجملان، ال س امي الربانمج، والنُسخ الكتابية للعروض، وامللفات وستُس تخدم ت

ماكنية النفاذ ا ىل خدمة البث املبارش  السمعية وملفات الفيد و اخلاصة مبداوالت املؤمتر، والتقرير. كام س تتيح تكل الصفحة ا 
 للمداوالت.

  



CDIP/20/8 
Annex 
5 
 

 2018/2019امللكية الفكر ة والتمنية دلورة املزيانية املؤمتر ادلويل بشأأن 

 ،  ُقار  ما  يل:2018/2019لأغراض دورة املزيانية 

 عنوان الفرعي للمؤمتر حول املوضوع التايل: "كيف ميكن الانتفاع ابلنظام؟"ال أأن يكون 

 .2018 ء ادلورة الثانية للجنة يف عاموأأن تتوىل الأمانة وضع برانمج املؤمتر ابلتشاور مع ادلول الأعضاء يك  ُناتقش أأثنا

 يف ماكن ختتاره ادلول الأعضاء. 2019 وأأن تُعقد الندوة خالل النصف الأول من عام

ىل ادلورة الثانية للجنة يف عام  .2019 وأأن  ُقَدم تقرير وتقائعي ا 

 لفكر ة والتمنية.ذكل هو اتقارا  اجملموعة الأفر قية خبصوص عقد مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية ا

 ]هنا ة املرفق والوثيقة[


