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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 عشرة تاسعةالالدورة 
ىل  15جنيف، من   2017مايو  19ا 

 
 

ة كل سنتني  حولاقرتاح من اجملموعة األفريقية 
ّ
امللكية الفكرية  بشأنتنظيم مؤمتر دويل مر

 والتنمية

عدادمن وثيقة  مانة ا   الأ

ىل الأمانة، 2017 مارس 6يف تبليغ بتارخي  .1 ، أأرسلت البعثة ادلامئة للس نغال، بصفهتا منسق مجموعة البدلان الأفريقية، ا 
امللكية الفكرية والتمنية" يك تنظر فيه  بشأأنتنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني  حولابمس مجموعة البدلان الأفريقية، "اقرتاحا 

لجنة ال لجنة( يف دورهتا التاسعة عرشة. ويُقدم هذا الاقرتاح اس تجابة لقرار اختذته ال نية ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة املع 
تقرير عن املؤمتر ادلويل املعين ابمللكية الفكرية املعنونة " CDIP/18/3 دورهتا الثامنة عرشة عقب النظر يف الوثيقة يف

 ".والتمنية

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

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

ذكل املرفق[]ييل 
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 امللكية الفكرية والتمنية بشأأنتنظمي مؤمتر دويل مّرة لك س نتني  حولاقرتاح من اجملموعة الأفريقية 

ىل  اقرتاهحا اذلي أأعلنت عنه خالل )اللجنة( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عناية تترشف اجملموعة الأفريقية بأأن تقدم ا 
ىل  31املعقودة يف الفرتة من للجنة ادلورة الثامنة عرشة  من ملخص  2.6)انظر يف هذا الصدد الفقرة  2016نومفرب  4أأكتوبر ا 

 الرئيس(.

ىل أأن  النتاجئ ال جيابية للغاية اليت ُُسّلت يف هناية املؤمتر اذلي نُّظم حول هذا الاقرتاح  ما حفّز وجّشع هذاوجتدر ال شارة ا 
، والتعليقات ال جيابية اليت قدمهتا CDIP/18/3 حس امب هو مبنّي يف الوثيقة، 2016أأبريل  8و 7املوضوع يف جنيف يويم 

 ادلول الأعضاء يف هذا اخلصوص.

ىل أأن  ترس يخ عقد مؤمتر حول امللكية الفكرية والتمنية خالل لك دورة من الهدف من هذا الاقرتاح هو وجتدر ال شارة أأيضا ا 
دراجه يف برانمج املنظ طار متابعة الندوات املعقودة.دورات مزيانية الويبو، اب   مة املوازي، مضن أأجندة التمنية ويف ا 

 وتراعي الرتتيبات التنظميية واللوجستية اخلاصة بتنفيذ هذا الاقرتاح الرتتيبات اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء لأغراض
 .2016املؤمتر املعقود يف أأبريل 

عادة اس تخدام املواصفات املتاحة و ف   املُعمتدة التالية:ميكن، ابلفعل، ا 

 العنوان الرئييس

 املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية

 العنوان الفرعي

معلية.  قضاايتتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية وما يرتبط هبا من  موضوعاتجيب أأن يكون العنوان الفرعي للمؤمتر منبثقا عن 
 لجنة أأثناء العام الأول من دورة مزيانية الويبو.اليت تعقدها ال  ادلورة الأوىل يفوجيب أأن يُعمتد 

 التواتر

 مّرة لك س نتني.

 املاكن

 املقر الرئييس للويبو جبنيف أأو يف بدل أ خر تقرتحه ادلول الأعضاء.

 املدة

ىل ثالثة أأايم.يوما  ن ا 

 التوارخي

 الأول من العام الثاين من دورة مزيانية الويبو. النصف
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 املوضوعات

ادلورة الأويل اليت تعقدها اللجنة أأثناء العام الأول من دورة مزيانية  ادلويل موضوع العنوان الفرعي املُعمتد يفس يتناول املؤمتر 
 الويبو.

ىل ختطيط برانمج املؤمتر ادلويل  مضمون لك موضوع بتشاور غري رمسي مع منسقي اجملموعات.  وصياغةوس ُتدعى الأمانة ا 
 مل، عىل اللجنة يف ادلورة الثانية اليت تعقدها أأثناء العام الأول من دورة املزيانية.وس ُيعرض برانمج املؤمتر الهنايئ، للع

 الشلك

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

رشاد املناقشات، مع مراعاة املسائل املطروحة من قبل ا للنقا  وثالثة متددثني، لأغراض ا  وس تضّم لك اجللسات موّج 
وس تكون لغات العمل لغات الأمم من مالحظات قبل اجللسات وبعدها. املشاركون  ه النقا  وما يبديهاملشاركني عىل موجّ 

ىل تكل اللغات الست.  املتددة الرمسية الست، وس ُتوفر الرتمجة الفورية ا 

 مقدمو العروض

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

 املشاركون

واملنظامت غري احلكومية وأأعضاء  س يكون ابب املشاركة يف املؤمتر مفتوحا أأمام ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية
نرتنت أأو يف ماكن انعقاد املؤمتر مبارشة.  اجملمتع املدين. وميكن التسجيل مس بقا عن طريق ال 

 النتاجئ والتبليغات

ها لّخص املناقشات الرئيس ية املعقودة خالل املؤمتر ادلويل ويُقَدم يف ادلورة الأخرية اليت تعقدي س ُتصدر الأمانة تقريرا وقائعيا
 اللجنة أأثناء العام الثاين من دورة مزيانية الويبو.

لكرتونية تعرض معلومات مفّصةل عن املؤمتر ادلويل.  ولهذا الغرض خصيصا س ُتنشأأ، يف املوقع ال لكرتوين للويبو، صفدة ا 
كتابية للعروض، وامللفات وستُس تخدم تكل الصفدة ال لكرتونية ل اتحة لك واثئق املؤمتر ابجملان، ل س امي الربانمج، والنُسخ ال 

ىل خدمة البث املبارش  ماكنية النفاذ ا  السمعية وملفات الفيديو اخلاصة مبداولت املؤمتر، والتقرير. كام س تتيح تكل الصفدة ا 
 للمداولت.
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 2018/2019املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية دلورة املزيانية 

 يُقرتح ما ييل: ،2018/2019لأغراض دورة املزيانية 

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

 .2018 وأأن تتوىل الأمانة وضع برانمج املؤمتر ابلتشاور مع ادلول الأعضاء يك يُناقش أأثناء ادلورة الثانية للجنة يف عام اثنيا.

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

ىل ادلورة الثانية للجنة يف عام رابعا.  .2019 وأأن يُقَدم تقرير وقائعي ا 

 ذكل هو اقرتاح اجملموعة الأفريقية خبصوص عقد مؤمتر دويل مّرة لك س نتني بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


