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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

التنمية بشأن عمال األ جدول إلضافة بند جديد إىلاقرتاح 
  امللكية الفكريةو
 

نة ا .1 سادسة  ناء ادلورة ا ملأ للج ل نعقدة من ث ية الفكرية ا ية وا ملية اب من مللكن لت ، ويف مضامر 2010 نومفرب 26 إىل 22ع
شة  نا قا ند مل متس وفد الربازيل21لبحول ا ية،ل من جدول األعامل، ا تحداث ابمس مجموعة جدول أعامل ا لتمن،   من م
يةإاألمانة  تا لاتحة الويقة ا ل ية ث ية الفكرية وا منشأن ا لتب سادسة مل عىل مائدة امللك شات يف ادلورة ا لنا ن واثئق مضق

نة سادسة  للجادلورة ا  .ل

 .املذكور أعاله الاقرتاحنص ثرد يف مرفق هذه الويقة يو .2

نة مدعوة إىل  .3 اإلحاطة علام ابملعلومات للجإن ا
 .ثالواردة يف مرفق هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

شأن ا مللند جديد إىل جدول األعامل  ب يةب لتمنية الفكرية وا  ك

متدت عام ُت بو قد ا ية العامة للو ية بأن ا عذكر مجموعة جدول أعامل ا ي مجلع لتمن تة 2007ّ نة املؤ يات اليت رفعهتا ا تو ق ا للج ص ل
ية شأن ا بو  تعلقة جبدول أعامل الو ية ابملقرتحات ا منا ب ي مل لتن  )..A/43/13 Revثالويقة  (ملع

نة  شاء  تخذة إ جلواكن أحد القرارات ا ن نحو اآليتمل ية الفكرية وتكون واليهتا عىل ا ية وا ية اب لتكون  من مللكن لت  :مع

متدة؛ "1" يات ا تو يذ ا ملعإعداد برانمج معل  ص ل  لتنف

ته  "2" نا يذ و يمي ا متدة و يات ا تو يع ا يذ  شـرصد  ص ل قمج م نف تق تنف لت نهملع يغ  عوا بو لتبل ئات الو يق مع  ي، وا ي هسـ لتن
هذا الغرض؛ ية  لا  ملعن

شة القضااي ا "3" نا قو يةم ية الفكرية وا منتعلقة اب لتمل نة، ابإلضافة إىل القضااي اليت حتدد مللك تفق علهيا ا للج كام  ت
ية العامة  .مجلعبقرار من ا

نة، يف دورهتا األخرية، ّوبعد أن أقر تقارير"للجت ا يمي وإعداد ا يق وإجراءات الرصد وا يات ا لآ سـ لتقل ، فقد حان الوقت "لتن
شة طريقة نا نة يف  قليك رشع ا للج ثالث من واليهتامت يذ الركن ا ل   .تنف

ياق ية لسـويف هذا ا نوان لتمن، تقرتح مجموعة جدول أعامل ا ندا جديدا دامئا  نة  بعتضمني جدول أعامل ا ب تعلق "للج تقضااي 
ية ية الفكرية وا لتمناب  ".مللك

ند من جدول األعاملعىلنفتحة مواجملموعة  ناقش يف ظل هذا ا سائل قد  ب أية  ت يع اجمل،لم موعات عىل طرح آراهئا مج وحتث 
شأن ند عىل قضااي من مجلهتا ما يأيتوعةماجملوتقرتح . ليف هذا ا شات يف ظل هذا ا نا نصب ا سامهة أوىل، أن  ب، يف  ق مل ت  :لم

بو عن  "1" سةل ندوات الو شات  نا يتقارير يف  سل ق ية الفكرية"م تصادايت ا مللكا  "ق

تصادي الر بري الا تب ا ندوات اليت أقاهما  ئناولت ا ق خلمك ل نوان ت بو  بعييس للو ية الفكرية"ي تصادايت ا مللكا عدة قضااي قد " ق
ها مغزى  يةيف ليكون  ية الفكرية وا شات ا مننا لتق مللك نة . م بةل  نك إىل ادلورة ا يد اكرسنت  للجوتقرتح اجملموعة دعوة ا ملقسـ ف ل
ها عىل  به منعوإطال يه  ندوات وما يعمل  ناء ا شات اليت دارت أ نا تأمه ما جاء يف ا عل ل ث ق ها  قضااي قد هتم مكمل نة يف  معلا للج

بل  1.ملقا

                                                           

بو ندواهتا حول  1 ية الفكرية"يللعمل، اسـهتلت الو تصادايت ا مللكا تايل ذكرها2010مارس  26يف " ق يوم القضااي ا شت حىت ا ل وان ل  :ق

 .2010ن يويو 16يف " عامل اجلودة يف أنظمة الرباءات"
ية جديدة تريم  يث جودهتامهنجطرح احملارض  يل املعمق ، وتقول بأنحإىل مقارنة أنظمة الرباءات من  تح ل ا ند إلهيا رشط للمفاهميل ية اليت  ستا  ايلعمل
سمح  تاكري إمنا  شاط الا ياجلدة وا ب ياابين لن تب ا تحدة للعالمات والرباءات وا تب الوالايت ا تب األورويب للرباءات و لمبقارنة للجودة بني ا ملكمل مك ملك

ت. للرباءات يد ادلويل يف اجلودة دعي الفوارق احلادة املالحظة تسـو بل لصععىل ا يق بني أنظمة الرباءات  تو قالعمل اجلاد عىل ا ف يات اإلقرار ل لإقامة آ
شرتك بادل والعمل ا ملا  .ملت

تاكر " ية والا بالرباءات املا  .2010ن يويو 28يف " ودعاوى الرباءاتل
منو اخلطري اذلي انقش احملارض  بت اهامتما يليف هذا العرض ا يب األعامل اليت ا نف براءات أسا ندرج يف  ية اليت  تقطهده عدد الرباءات املا ل ص ت سـل ش

ية  تحدة" بلسيك"قضشديدا واكنت يف مصمي  يا يف الوالايت ا نظر فهيا احملمكة ا ملاليت  لعل  .ت
نه، عىل خالف اجملاالت األخرى،  ها و بات تكل الرباءات و سارع إيداع  لكوقد  منح طل ية اندرااكن اإليدات بدو أن هذه .ميع من األوساط األاكد ي و

تقار تكل األوساط  تقار أحباهثا إىل فالظاهرة انمجة عن ا فالوعي أو الاهامتم ويس عن ا ها للرباءةل هر يف . هلألي أساس يؤ تظعىل أن األمناط اليت 
ية  بدو ليستلالرباءات املا تاكر املايلي عىل ما  يضف إىل ذكل أن أحص. باألمناط يف الا تعرضون للمقاضاة ةلاب الرباءات املا أكرث من مجموع أحصاب ي 

 . مرة39 و27الرباءات مبعدل يرتاوح بني 
[ ية يف الصفحة اتبع ا يةشـحلا تا لا ل ] 
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ية "2" ية لأل تحدة اإلمنا بو يف أهداف األمم ا هام الو لفإ ئس مل  ي

يذ  هام يف  تخصصة، دور تضطلع به ابإل تحدة ا ها إحدى واكالت األمم ا بو، بو نفللو س تصف مل مل ية ي تحدة اإلمنا ئيف أهداف األمم ا مل
ية نة يف. لفلأل نوان للجواكنت األمانة قد طرحت عىل ا بع دورهتا األخرية ويقة  بو يف أهداف األمم "ث هام الو يتقرير عن إ س

ية ية لأل تحدة اإلمنا لفا ئ ية أن بعض ). CDIP/5/3ثالويقة " (مل تقريرما جاءلتمنترى مجموعة جدول أعامل ا ، ل يف ذكل ا
هام أدانه،7 و6سـامي الفقراتن  وال نة وقد تؤدي إىل نص الوارد  نظر فهيا ا يق بأن  للج  ت بل يف هذا اجملالخل  .مقمعل 

بو أكرث من غريها: 6 الفقرة بارش بعمل الو شلك  تصةل  ية  ية لأل يوبدو بعض األهداف اإلمنا ب ئ مت م ُوأشري ابألخص يف . لف
هدف  يان إىل ا لغالب األ يا اجلديدة 8ح نولو بارشة إىل إاتحة فوائد ا شمل، من بني غاايته، إشارات  ج، اذلي  تك لم ي

ية ، وإاتحة العق)5 الغاية( نا بدلان ا ية يف ا ماقري األسا ل ل يد )4الغاية (سـ تاح وا سم ابال تق، وامليض يف إقامة نظام جتاري  لنف تي
يزي  بؤ به وعدم ا ية  متابلقواعد والقا لبل يع هذه القضااي وهو ما أقرت ). 3الغاية (للتن ية الفكرية دور فامي خيص  مجوحلقوق ا مللك

ية  يةملعنبه مرارا وتكرار تقارير فرقة العمل ا ية لأل يق األهداف اإلمنا لفابلقصور يف  ية الفكرية دورا . ئحتق مللكوتلعب حقوق ا
تاكر  يع األهداف اليت ميكن أن يكون فهيا العمل والا ية، ال سـامي  ية األخرى لأل بهمام أيضا يف عدد من األهداف اإلمنا مج لفئ

ية نارص أسا نولويج  تطور ا سـوا ع يق األهدافلتكل بدلان عىل  تعزيز قدرة ا حتق  ل  .ل

نة : 7الفقرة  يويص خبطة 2005سـويف  تحدة  يف من األمني العام لألمم ا ية، اذلي أعد  رشوع األ ل، شدد تقرير  مل تلك بم ُ لف
تدخل من أجل بلوغ األهداف املذكورة،  ية  بعة جماالت ر ية، عىل  ية لأل يق األهداف اإلمنا ية  للمعل ملموسة  سـ سـ ئ ئيبغ لف حتق

تاكر يا والا نولو بومهنا جمال خمصص للعمل وا ج سامه يف . لتك تاكر، اذلي ميكن أن  شامةل لال يعة ا تقرير ا يوإذ يؤكد ا ب ل ب لطل
شري إىل  شد مصادر جديدة للطاقة ورش املعلومات، من بني أمور أخرى،  تاج الزراعي و يماكحفة األمراض وزايدة اإل ن ح ن

ية[بلوغ األهداف "أن  ية لأل لفاإلمنا ية يف أفقر يتط] ئ نولو ية و ية خاصة من أجل تكوين كفاءات  جلب بذل هجود عا تك علم مل
ها الفقراء تحدايت اخلاصة اليت يوا ية لرفع ا بحث وا سخري ا بدلان ومن أجل  هجا ل من ل ت ية الفكرية،  ".لتل تعلق حبقوق ا مللكوفامي  ي

تقرير إىل أن  لشري ا يق جدا لقوى ا"ي توازن د ية الفكرية تقيض  ققوانني ا  وهو توازن ال -لسوق واإلجراءات العامةبمللك
بدلان يع ا سه يف  لمتل أن يكون  مج نف تلف املصاحل يويطالب بأن تراع ".ُحي ية و توايت ا ية الفكرية  خم معايري ا من لتسـ م مللك

 .واألولوايت

ية "3" ية الفكرية وا شأن ا بل  مناإلعداد للمؤمتر ا لتب مللك  ملق

يهتا للفرت بو ومزيا نتذكر ويقة برانمج الو ي ية، 2011-2010ة ث بة جدول أعامل ا من، يف اجلزء اخملصص  لتشع مؤمتر دويل تنظمي "ل
ية الفكرية نع القرارات اخلاصة اب ية يف جمال  شأن إدماج ا مللكبري  ص من ب  ".لتك

سار اإلعداد للمؤمتر وأن خيصص يوم واحد  نة  توىل ا موتقرتح اجملموعة أن  للج يةملت بل مسشاورات غري ر يف  ق تعقد يف  جن
سأةلانعقا شة تكل ا نا رشوع يف  نة من أجل ا بةل  ملد ادلورة ا ق ل مللج  .ملق

ناقش األعضاء اترخي انعقاد املؤمتر وماكنه وجدول أعامهل نظر إىليواملقرتح أن  يه  مال، اب يق إعداداملؤمتر من يقتض  بري ود ق  ك
ية ع  .لية اجلودةاجعودراسات مر

ند ادل سأةل اإلعداد للمؤمتر يف ظل ا شة  نا بغي  بو م لق م نةين  .للجامئ اجلديد من جدول أعامل ا

 ]ث والويقةهناية املرفق[

                                                            

سابقة[ ية يف الصفحة ا لاتبع احلا  ]شـ

مترب 14يف " الصفقاتلحق املؤلف وتاكيف "  .2010سب 
يف أعامل املقاصة يف جمال حق املؤلف ملكفة إىل حد " بني يف لقد تكون تاك شرتهيا الرا ند أحصاب احلقوق و باط العزامئ  غإ م ع نوع ح لعقد ذكل ا

باهظة دون إبرام صفقات اوقد حتول تكل . فقاتصمن ال يف ا لتاك ل ّيمةل بدة إلبرام تكل . ق يف ا تاك يعة ا شف احملارض يف هذا العرض  ملتكوا ل ل ب طتك سـ
يةل ابحلد مهنا بل ا لكفالصفقات ووقف عىل ا بو: املصدر. ("لسـ  )يموقع الو


