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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  41جنيف، من   4141 نومفرب 41اإ

 
 

 ملخص الرئيس
 

ىل  41من يف الفرتة  )اللجنة( للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عرشة الرابعةانعقدت ادلورة  .4 . 4141 نومفرب 41اإ
 مراقبا. 14ودوةل عضوا  97  وحرضها

 .CDIP/14/1 Prov. 2 واعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .4

طار البند  .1 ادلولية واللجنة القانونية  منظمتني غري حكوميتني هام مالواكقبول من جدول الأعامل، قررت اللجنة  1ويف اإ
 .نيمؤقت نيصفة مراقبب (CAPAJللتمنية اذلاتية للشعوب الأصلية يف منطقة الأنديز )

طار البند  .1 عرشة الوارد يف  الثالثةمن جدول الأعامل، اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  1ويف اإ
 .CDIP/13/13 Prov. الوثيقة

طار البند  .5 ىل البياانت العامة للوفود. من جدول الأعامل، 5ويف اإ  اس متعت اللجنة اإ

طار البند  .6 املعنونة "تقارير مرحلية". وأأحاطت  CDIP/14/2 الوثيقة نظرت اللجنة يف من جدول الأعامل، 6ويف اإ
 ع قيد التنفيذ.ير اع ادلول الأعضاء ابلتقدم احملرز يف املشاريعلام مبضموهنا. وأأبلغ املسؤولون عن املش

 :وأأحاطت علام هبا التاليةالتقارير التقيميية نظرت اللجنة يف و  .9

 ؛CDIP/14/3الوارد يف الوثيقة  التقرير التقيميي ملرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية "4"
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يف الوارد  املرحةل الثانية -ت وطنية انش ئة للملكية الفكرية تقرير التقيمي عن املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدميياو  "4"
 ؛CDIP/14/4 الوثيقة

ىل قواعد البياانت املتخصصة وتوفري ادلمع و  "1" الوارد يف  املرحةل الثانية -التقرير التقيميي ملرشوع النفاذ اإ
 .CDIP/14/5 الوثيقة

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات و  "1" الوارد يف  املرحةل الثانية -التقرير التقيميي ملرشوع اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ
 .CDIP/14/6الوثيقة 

 ورد املقيّمون اخلارجيون عىل مالحظات الوفود. ، جرى تبادل لوهجات النظر.يةتقارير التقيمي ال بعد عرض و 

طار البند و .8 وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا ، انقشت اللجنة أأيضا من جدول الأعامل 6يف اإ
. ولنئ أأشادت بعض الوفود ابملعلومات الواردة من CDIP/14/10 الوارد يف الوثيقة من توصيات جدول أأعامل التمنية

عداد التقارير.  ىل تغيري أأسلوب اإ وتقّدمت دول أأعضاء ابقرتاحات يف هذا هيئات الويبو املعنية، فقد دعت وفود أأخرى اإ
طار  وأأعاد لك وفد التأأكيد عىل موقفه بشأأن جلان الويبو اليت ينبغي اعتبارهاالصدد.  أ ليات التنس يق "الهيئات املعنية" يف اإ

عداد التقارير جراءات الرصد والتقيمي واإ  .واإ

طار البند  .7 امللكية الفكرية والتمنية ملرشوع  لمرحةل الثانيةاقرتاح ل مسودةمن جدول الأعامل، نظرت اللجنة يف  9ويف اإ
 ووافقت اللجنة عىل مرشوع الاقرتاح. .CDIP/14/7الوثيقة الوارد يف  الاجامتعية والاقتصادية

بناء احللول  –ورقة مفاهمي ملرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة ونظرت اللجنة يف  .41
واتفقت عىل أأن تُتاح لدلول الأعضاء فرصة تبادل ال راء  .CDIP/14/8الوثيقة يف  ةالوارد (48و 46و 45و 47)التوصيات 

املفاهمي ورقة عىل ووافقت اللجنة خلرباء الرفيع املس توى. وستنظر اللجنة أأيضا يف حصائل ذكل املنتدى. خالل منتدى ا
 بصيغهتا املعدةل.

الوارد يف  قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةوانقشت اللجنة  .44
 وقررت اللجنة مواصةل املناقشات يف هذا الشأأن أأثناء دورهتا املقبةل. .CDIP/12/5و CDIP/14/11الوثيقتني 

لفية يف ونظرت اللجنة يف التقرير املراجع عن  .44 والواكلت املتخصصة الأخرى واكلت القياس تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
سهام الويبو يف عن و ، لأمم املتحدةل . وأأشادت الوفود ابلتقرير. CDIP/14/12 Revالوثيقة الوارد يف ، تكل الأهدافتنفيذ اإ

لفية. ولكن  حتقيق الأهداف الإمنائية الويبو يف مسامهةأأن تقدم للجنة تقارير مس مترة عن وطلبت بعض الوفود من الأمانة  للأ
 .4145الالزم اتباعه يف ما بعد  جدول أأعامل التمنيةمل يتحقق أأي اتفاق بشأأن ذكل الطلب. وُطلب من اللجنة الإبالغ عن 

امللكية الفكرية والس ياحة: دمع الأهداف الإمنائية واحلفاظ عىل الرتاث الثقايف يف مرص يف مرشوع عن  اللجنةونظرت  .41
وأأبدت بعض الوفود دمعها لعامتد املرشوع، يف حني أأبدت  .CDIP/13/8الوثيقة الوارد يف  ،وغريها من البدلان النامية

اللجنة أأن تتلقى تعليقات من ادلول الأعضاء حول املرشوع وتراجعه يك تنظر  وفود أأخرى شواغل يف هذا الصدد. وقّررت
 فيه يف دورهتا القادمة.

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ونظرت اللجنة يف  .41 الاقرتاح املعدل بشأأن اإ
بداعية ىل املعلومات واملواد الإ . وبعد تبادل ال راء، وتقدمي توضيحات عن نطاق CDIP/13/11الوثيقة الوارد يف  ابلنفاذ اإ

 بعض الأنشطة وتنفيذها، وافقت اللجنة عىل ما ييل:

مانة أأن تعمل مع ادلول الأعضاء املهمتة لإعداد اقرتاح بشأأن خطة تنفيذ 4فامي خيص النشاط  - ، ينبغي للأ
ىل اللجنة؛ ملموس مرشوع جترييب  وتقدميه اإ
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مانة تنفيذها وفقا للوثيقة1و 1و 4وفامي خيص الأنشطة  - ، مع مراعاة التعليقات CDIP/13/11 ، ينبغي للأ
 املُقدمة من ادلول الأعضاء؛

زاء 5وفامي خيص النشاط  - مانة اختاذ ترتيبات لإعداد دراسة اس تقصائية شامةل بشأأن الهنج الوطنية اإ ، ينبغي للأ
 معلومات القطاع العام؛

 الأمانة فيه عند حتقيق تقدم يف الأنشطة الأخرى.، ستنظر 6وفامي خيص النشاط  -

كام هو مطلوب يف  لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املس تقل الاس تعراضمواصفات واعمتدت اللجنة وانقشت  .45
طار أ لية التنس يق. وترد نسخة للمواصفات يف مرفق امللخص  .)انظر املرفق( اإ

للجنة عىل عقده عىل هامش ادلورة ابمللكية الفكرية والتمنية. واتفقت اوانقشت اللجنة مسأأةل املؤمتر ادلويل املعين  .46
للجنة. وُطلب من الأمانة اس تكامل قامئة املتحدثني الواردة يف  السادسة عرشة أأو السابعة عرشة

قبل هناية احات املُقدمة من ادلول الأعضاء ، مع مراعاة الاقرت .WIPO/IPDA/GA/13/INF/1 Prov الوثيقة
 .4145أأو هناية مارس  4145 يناير

املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية وانقشت اللجنة  .49
وقّررت اللجنة  (.CDIP/11/4و CDIP/9/16و CDIP/9/15و CDIP/9/14و CDIP/8/INF/1 )الواثئق

 مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا القادمة.

دارهتا امجلاعية يف القطاع السمعي البرصيت اللجنة وانقش .48 ، الواردة ادلراسة اخلاصة ابلتفاوض امجلاعي عىل احلقوق واإ
ىل الفرنس ية.CDIP/14/INF/2 يف الوثيقة  ، وأأحاطت علام هبا. وأأحاطت علام بطلب ترمجة الوثيقة اإ

ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  املُضطلع هبا يف س ياق املرشوع اخلاصالتالية  وانقشت اللجنة ادلراسات .47
 :وأأحاطت علام هباالاقتصادية، 

 ؛CDIP/14/INF/3 ، الواردة يف الوثيقةمغتصيب العالمات التجارية: أأدةل من ش ييل "4"

 ؛CDIP/14/INF/4 ، الواردة يف الوثيقةادلراسة عن وقع مناذج املنفعة يف اتيلندو  "4"

، الواردة يف مللكية الفكرية وأأداء صادرات الرشاكت الربازيليةادلراسة املتعلقة ابس تخدام او  "1"
 ؛CDIP/14/INF/5 الوثيقة

 ؛CDIP/14/INF/6 ، الوارد يف الوثيقة(4144-4111تقرير عن اس تخدام امللكية الفكرية يف الربازيل )و  "1"

 ؛CDIP/13/INF/5، الواردة يف الوثيقة أأوروغوايامللكية الفكرية عىل صناعة ادلواء يف  تأأثري عنراسة ادلو  "5"

ادلراسة املتعلقة بدور الرباءات يف اسرتاتيجيات الأعامل: حبث بشأأن دوافع الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهتا و  "6"
 ؛CDIP/13/INF/8برباءات وتنفيذها وتصنيعها للرباءات، الواردة يف الوثيقة 

ينهتجها املقميون يف الصني يف جمال حامية الاخرتاعات برباءات عىل  ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجيات اليتو  "9"
 ؛CDIP/13/INF/9الصعيد ادلويل، الواردة يف الوثيقة 

وانقشت اللجنة ادلراسات التالية املُضطلع هبا يف س ياق املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  .41
 ام هبا:بناء احللول، وأأحاطت عل -التحدايت املشرتكة 
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، الواردة يف راسة بشأأن اقتصادايت امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويلد "4"
 ؛CDIP/INF/7 الوثيقة

، الواردة يف الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف البدلان املتقدمة لتشجيع نقل التكنولوجياو  "4"
 ؛CDIP/14/INF/8 الوثيقة

، الواردة يف احلاةل عن التعاون والتبادل بني مؤسسات البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة والنامية راساتدو  "1"
 ؛CDIP/14/INF/9 الوثيقة

 ؛CDIP/14/INF/10 ، الواردة يف الوثيقةالس ياسات اليت تمني مشاركة الرشاكت يف نقل التكنولوجياو  "1"

، الواردة يف يل من منظور البدلان الناميةنقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل: حتل و   "5"
 ؛CDIP/14/INF/11 الوثيقة

بدائل لنظام الرباءات مس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير، مما يتضمن أ ليات لٍك من ادلفع والسحب، مع و  "6"
 .CDIP/14/INF/12 ، الواردة يف الوثيقةتركزي خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح

عىل مجيع دراسات الويبو.  اس تعراض جامعي صارموأأبدت بعض الوفود شواغل خبصوص نوعية ادلراسات وطلبت تطبيق 
ىل اتفاق بشأأن ذكل  وطلبت وفود أأخرى أأن تُعرض ادلراسات من قبل واضعهيا يف ادلورة القادمة. ولكن مل يمت التوصل اإ

 الطلب.

ملرشوعات التعاونية املفتوحة والذامذج املُضطلع هبام يف س ياق املرشوع اخلاص ابوانقشت اللجنة ادلراس تني التاليتني  .44
 ، وأأحاطت علام هبام:القامئة عىل امللكية الفكرية

 ؛CDIP/14/INF/13 ، الواردة يف الوثيقةتدفقات املعرفة العاملية "4"

قة بشأأن املرشوعات التعاونية املفتوحة او  "4" ، الواردة يف والذامذج القامئة عىل امللكية الفكريةدلراسة التقيميية املعمَّ
 .CDIP/14/INF/14 الوثيقة

طار البند  .44 ، اتفقت اللجنة عىل قامئة ابلقضااي/الواثئق لأغراض دورهتا اخلاص ابلعمل املقبل من جدول الأعامل 8ويف اإ
 املقبةل.
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عداد مرشوع تقرير ادلورة  .41 ىل أأّن الأمانة ستتوىل اإ عرشة وتبليغه للبعثات ادلامئة لدلول  رابعةالوأأشارت اللجنة اإ
لكرتوين لدلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، عىل موقع  الأعضاء، وس تتيحه أأيضًا يف شلك اإ

رسالها قبل ان ل اإ ىل الأمانة، ويفضَّ رسال التعليقات عىل مرشوع التقرير كتابًة اإ عقاد الاجامتع املقبل الويبو الإلكرتوين. وينبغي اإ
 عرشة. اخلامسةبامثنية أأسابيع. وس ُيعرض مرشوع التقرير بعد ذكل عىل اللجنة لتعمتده يف دورهتا 

ىل امجلعية العامة. .41  وس يكون هذا امللخص تقريَر اللجنة اإ

[ييل ذكل املرفق]



ANNEX 

 املرفق

 لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املس تقل الاس تعراضمواصفات 

 معلومات أأساس ية

دول أأعامل التمنية.  م طلبت امجلعية جل ةوأأربعني توصي امخس ،4119يف امجلعية العامة لعام  ،اعمتدت ادلول الأعضاء يف الويبو
-4144"من اللجنة أأن جتري اس تعراضًا مس تقاًل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية يف هناية الفرتة  4141لعام  العامة للويبو

جراء اس تعراض أ خر. وستتوىل اللجنة هممة املوافقة 4141 ماكنية اإ .  وعقب النظر يف ذكل الاس تعراض، للجنة أأن تبّت يف اإ
أ ليات  -]انظر املرفق الأول 1".تخصصني يف امللكية الفكرية والتمنيةعىل مواصفات الاس تعراض واختيار خرباء مس تقلني م 

جراءات الرصد والتق  عداد التقارير يميالتنس يق واإ  توصيات جدول أأعامل التمنية[ –[ ]املرفق الثاين واإ

 هونطاق غرض الاس تعراض

)املشار معل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  ، بطريقة شامةل،س تعراض"(هذا الاس تعراض املس تقل )"الا يقمي
ليه فامي ييل بعبارة "معل الويبو"(   ة.كفاءوالاس تدامة وال ثرالأ و الفعالية و  من حيث الوجاهة 4141-4118 الفرتةخالل اإ

 تناولهااليت ينبغي  الرئيس ية املسائل

ىل أأي مدى  :الوجاهة .4 تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية احتياجات اخلاصة ب معل الويبو ونتاجئ أأنشطهتا يليب اإ
 ؟املس هتدفني املس تفيدينادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل وغريمه من 

جابة عىل ذكلو معل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟  أأثرالأثر: ما هو  .4 أأن يتناول ، جيب لالإ
يف مجيع الأثر الفعيل لعمل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عىل خمتلف املس توايت و الاس تعراض

 ها.براجم و  هيئات الويبو

ىل أأي مدى ال .1 جابة عىل يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؟  معل الويبو فعال ميكن اعتبارفعالية: اإ ولالإ
ذا  بيانس تعراض يتناول الاأأن ، جيب ذكل نتاجئ متش يا مع توصيات جدول ال يف حتقيق  اكن معل الويبو فعالما اإ

ذا اكن الهنج القامئ عىل املرش  أأعامل التمنية، وكذكل  .فعال وعاتما اإ

ىل أأي الكفاءة:  .1 تنفيذ توصيات حنو يف معلها املوجه بكفاءة مدى اس تخدمت الويبو املوارد البرشية واملالية اإ
 جدول أأعامل التمنية؟

جابة عىل ذكلتاجئ معل الويبو عىل املدى الطويل؟ اس تدامة ن ما يه درجة الاس تدامة:  .5 د أأن حيدّ ، جيب ولالإ
من معل الويبو يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  املس تخلصةأأفضل املامرسات وادلروس الاس تعراض أأيضا 

 هبدف حتقيق نتاجئ مس تدامة يف املس تقبل.

ىل الاس تعراض شري ي رة أأعاله، جيب أأن املسائل املذكو وعند تناول  دخالها عىل لتحسينات اأأيضا اإ أأداء الويبو اليت ميكن اإ
 .ومعلها يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

 املهنجية

ىلمة و ارص همته بس تعراض مب الافريق  يقوممن املتوقع أأن  مفيدة لدلول الأعضاء يف  واس تنتاجاتمعلومات  كفاءة للتوصل اإ
 .الويبو

                                                
1

جراءات الرصد والتق  أ ليات  عداد التقارير يميالتنس يق واإ  .واإ



Annex 
2 

تنفيذ توصيات جدول ب  ذات الصةلأأ( اس تعراض الواثئق )عىل الأقل:العنارص التالية س تعراض تشمل مهنجية الاأأن جيب و 
جراء مقابالت أأو مناقشاتو ب( ) أأعامل التمنية املعمتدة؛ وموظفي  مع ادلول الأعضاءتركز عىل موضوعات معينة جامعية  اإ
دراسات اس تقصائية. و د( ) ، مع مراعاة القيود عىل املزيانية؛ةرضور ال بسحب زايرات ميدانية، و ج( ) الويبو واملس تفيدين؛

ىل ذكل، قد و عداد من أأجل  مالمئة أأساليب أأخرىيس تخدم املس تعرضون ابلإضافة اإ  .توثيقا جيداق موثّ و ق عمّ ماس تعراض اإ

 .جدول أأعامل التمنيةاملتعلقة بتنفيذ توصيات الوجهية مجيع املواد واملعلومات  مس تعرضنيأأمانة الويبو لل  وتتيح

 فريق الاس تعراض

 .قا لإجراءات الويبو املعمول هباوف رى معلية اختيار فريق الاس تعراضجتُ 

الشامل عىل صعيد لك  س تعراضالالإجناز واخلربة املعارف ما يلزم من املهارات و الاس تعراض  فريقى ينبغي أأن يكون دلو 
 مبصداقية واس تقاللية. الفئات الست من توصيات جدول أأعامل التمنية

ا ييل: )أأ( ولية الويبو، )ب( وتوصيات جدول أأعامل التمنية، مبا يف ذكل املساعدة التقنية، مبملّما أأن يكون الفريق وينبغي 
 )ج( والتحدايت الإمنائية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف الويبو.

يف يف تقدمي املساعدة التقنية معلية خربة أأحدهام ى تكون دل لتمنيةيف امللكية الفكرية وا ينأأن يضم الفريق خبري ينبغي وابلتايل 
 2.ومقمّي رئييس حمرتفتكون دلى ال خر خربة معلية يف التعامل مع التحدايت الإمنائية، و جمال امللكية الفكرية 

جراء وعند  فريق الأمم املتحدة اليت يس تخدهما قواعد العايري و املو  لمبادئ التوجهييةأأن ميتثل ل  فريقالاس تعراض، ينبغي للاإ
ىل جانبيف منظومة الأمم املتحدة،  تالتقياميلإجراء املعين ابلتقيمي   (.4141لتقيمي )ل لويبو اس ياسة  اإ

 النتاجئ املتوقعة

دخال حتسينات حممتةل عىل أأداء الويبو ومعلها يف تنفيذ  يُتوقّع من الاس تعراض، دلى تناول املسائل الرئيس ية، أأن يقرتح أأيضا اإ
 توصيات جدول أأعامل التمنية.

مجع البياانت  قطر و  ،هنجيالأسلوب املالتقيمي و  ملهنجيةتضمن وصفا اس هتالليا ي  اتقرير يف البداية فريق الاس تعراض  يُعدو 
جراء مقابالت معهماذلي سيمت أأحصاب املصلحة الرئيس يني ، و وحتليلها  .وخطة معل الاس تعراض ،معايري تقيمي الأداءو  ،اإ

 .والتوصيات الأولية يتضمن الاس تنتاجاتتقرير الاس تعراض ل مرشوع أأول فريق الاس تعراض وبعد ذكل، يُعد 

 مقدمةو  معيلمن ملخص يتأألف وذا جحم معقول بشلك واحض  ومنظام اموجز  اتقرير  ةس تعراض الهنائيالا وتكون حصيةل
واس تنتاجات ، املتبعة لتقيمياتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية املعمتدة، ومهنجية بغرض املنجز للعمل  وصف موجزو 

ضافة، يف هيلك واحضوواردة مدعومة بأأدةل  ىل  اإ  .توصياتال اإ

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالس تعراض فريق الاس تعراض تقدمي الايُطلب من املرشف عىل و   .هنايئ اإ
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 عن خلفية اخلرباء، جيب عىل الفريق اس تعراض تنفيذ التوصيات يف لك الفئات الست من توصيات جدول أأعامل التمنية. برصف النظر 
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 املزيانية

تلكفة الوحدة  وصف أأبواب املزيانية 
 ابلفرنك السويرسي

 اجملموع

 ابلفرنك السويرسي

 11 111 41 111  )خبريان اثنان( 3أأتعاب اخلرباء

 45 111 45 111 4املقمّي الرئييسأأتعاب 

ىل جنيف أأثناء معلية  بعثة اإ
الاس تعراض، مبا يف ذكل جلسة 

عالمية مع ادلول الأعضاء  يف الويبو اإ
عىل فريق الاس تعراض  )املرشف

 وخبريان، أأس بوعان(

 11 511 /للبعثة41 511

ىل جنيف لتقدمي التقرير الهنايئ  بعثة اإ
من قبل املرشف عىل فريق 

 أأايم( 1الاس تعراض )
 41 111 /للبعثة41 111

نرش التقرير الهنايئ لالس تعراض 
 وتوزيعه وترمجته

 1 761 /للصفحة132

جاميل  لتغطية زايرات ميدانية )مبلغ اإ
 بعثات( 5

 11 111 /للبعثة8 111

 4 111 ل يوجد احتياط لتاكليف طارئة

 464 161  املزيانية الإجاملية

 

 الرصد

بالغ أأمانة الويبو ابنتظام ابلتقدم احملرز يف الاس تعراض.جيب   عىل املس تعرضني اإ

والتقرير الاس هتاليل، وأأول مرشوع لتقرير  فريق الاس تعراض،عملية اختيار ابنتظام ب أأمانة الويبو ادلول الأعضاء وتُبلغ 
 الاس تعراض.
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ضافية )طبقا للمامرسة املأألوفة يف الويبو(، يف حال احتاج اخلرباء مزيدا من الوق   ت لإجناز املهمة احملّددةأأعطت ادلول الأعضاء للأمانة مرونة لتخصيص مزيانية اإ
 يف هذه املواصفات.

4
ضافية )طبقا للمامرسة املأألوفة يف الويبو(، يف حال احتاج املرشف عىل الاس تعراض   مزيدا من الوقت أأعطت ادلول الأعضاء للأمانة مرونة لتخصيص مزيانية اإ

 لإجناز املهمة احملّددة يف هذه املواصفات.
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 اجلدول الزمين

 الأسابيع النشاط

بداية معلية 
الاس تعراض: موافقة 

اللجنة عىل مواصفات 
 الاس تعراض

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

. صياغة طلب 4
 ونرشهالعروض 

                                        

. الفحص املس بق 4
 للمرحشني

                                        

. اختيار مرحشني 1
 لفريق الاس تعراض

                                        

. املوافقة الإدارية 1
 للويبو

                                        

 4و 4النتاجئ املرتقبة )
أأعاله(:  1و 1و

تشكيل فريق 
 الاس تعراض

                                        

عداد فريق 5 . اإ
الاس تعراض للتقرير 

 الاس هتاليل

                                        

النتيجة املرتقبة: 
تقرير  وعرش م 

ل يتجاوز اس هتاليل 
صفحة  45 جحمه

يتضمن أأس ئةل و 
هميلكة  يةاس تعراض 

و/أأو اس تبياانت 
من أأجل  اس تقصائية
 أ راءاس تطالع 

 املصاحلأأحصاب 
 الرئيس يني
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

. زايرة فريق 6
ىل  الاس تعراض اإ

اجامتعات مع  -الويبو 
ممثيل ادلول الأعضاء 

وموظفي الويبو 
 املعنيني

                                        

 النتاجئ املرتقبة: 
اس تكامل التقرير  -

 .الاس هتاليل
توثيق نتاجئ  -

الاجامتعات مع 
 .املصاحلأأحصاب 

مجع البياانت  -
 واملعلومات.

                                        

                                         . اس تعراض العمل9

. النظر يف مرشوع 8
 تقرير الاس تعراض

                                        

. اس تكامل تقرير 7
 الاس تعراض

                                        

 8و 9النتاجئ املرتقبة )
أأعاله(: تقدمي  7و

مرشوع تقرير 
الاس تعراض والتقرير 

 الهنايئ لالس تعراض 

                                        

دخال 41 . اإ
التعديالت الشلكية 

عىل تقرير 
الاس تعراض وترمجته 

 ونرشه كوثيقة للجنة
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ذا بدأأت معلية الاس تعراض بعد ادلورة  استنادا ىل هذا اجلدول، اإ وميكن أأن تنظر اللجنة يف تقرير  4145 حبلول منتصف نومفربس تمكل تُ (، فس 4145من يونيو  الرابععرشة للجنة )الأس بوع  الرابعةاإ

 .4146عرشة يف مايو  السابعةدورهتا  خاللالاس تعراض 

ىل تأأخري يف بعض الأنشطة.شهري طوال الفرتة املقدرة. ولكن من املتوقع أأن يؤدي اخنفاض وترية العمل يف متواصل معل دول الزمين املؤقت عىل افرتاض هذا اجل وُأعد  يوليو وأأغسطس اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

النتيجة املرتقبة: 
التقرير الهنايئ 

لالس تعراض. يرتمج 
ىل  التقرير الهنايئ اإ

لغات الويبو الرمسية 
ويُنرش عىل الصفحة 

قبل الإلكرتونية للجنة 
املقمّي أأن يقدمه 

ىل ادلورة  الرئييس اإ
للجنة  اخلامسة عرشة

بثالثة  4145 يف مايو
 أأشهر

                                        


