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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  الثامنةالدورة 
 2011نومفرب  18 إىل 14جنيف، من 

 
 

  من وفد بوركينا فاصواقرتاح 

  األمانةمن إعدادثويقة 

يغ مؤرخ يف  .1 نا فاصو إىل2011 نومفرب 9تبليف  كي، وهجت بور سمعي ّ رشوع يريم إىل تعزيز القطاع ا ل األمانة اقرتاح  م
ية  ست توزيع الاقرتاح كويقة ر ية، وا يات حمددة من جدول أعامل ا يذ تو يا يف إطار  برصي وتطويره يف أفر مسا ث مت من ص لل لت ّ نف تيق

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا نة  ثا نظر فهيا خالل ادلورة ا مللكوا منم ن للج ل لتل  .ملع

يغ بور .2 كويرد نص  بلت ثنا فاصو املذكور أعاله وملحقاته يف مرفق هذه الويقةّ  .ي

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3 للجإن ا
 .ثابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الويقة

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

نظ[ ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و تب األمم ا نا فاصو دلى  هورية بور ثة ادلامئة  ملترمجة خطاب من ا مل ل مل ي مبع مك كمجل امت ل
يف نادلوية يف  ية الفكرية جل ية  نظمة العا للملك إىل ا مل بو(مل  ])يالو

 

 

 

بة وبعد، يية   طحت

نظامت ادلوية يف   ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و تب األمم ا نا فاصو دلى  هورية بور ثة ادلامئة  لهتدي ا مل مل ل مل ي مبع مك كمجل ل
ية الفكرية ية  نظمة العا ياهتا إىل ا يب  للملكيف أ مل مل حت ط بو (جن رشف ابإلشارة إىل ) يالو يف، و تتيف  نة جن ثا مانعقاد ادلورة ا ل

يف خالل الفرتة من  ية الفكرية يف  ية وا ية اب ننة ا من ن جللج مللك لت  .2011 نومفرب 18 إىل 14ملع

بو   سة واألربعني من جدول أعامل الو يات ا تو يذ ا ثة حنو  هود ا هام يف ا يويف هذا الصدد، ومن ابب اإل مخل ص ل نف ي جل تس حلث
نا فاصو أن بش هورية بور ثة ادلامئة  رشف ا ية،  يأن ا بع كمن مجلل ي ّتقدم ابلت تعزيز ت رشوع  توي عىل  يه اذلي  لالقرتاح املرفق  حي مط

نة نظر فهيا خالل دورة ا ية وا متس توزيع الاقرتاح كويقة ر يا وأن  برصي وتطويره يف أفر سمعي ا للجالقطاع ا ل مس ث ل تلل  .املذكورة يق

تمن   ثة ادلامئة تغو مجلا نظامت ادلوية يف لبع ية وسائر ا تجارة العا نظمة ا تحدة و تب األمم ا نا فاصو دلى  لهورية بور مل مل ل مل مي مك ك
ية الفكرية من جديد عن فائق احرتاهما وتقديرهاجنيف  ية  نظمة العا للملكهذه الفرصة يك تعرب  مل  .للم

 

يف يف  جبنحرر   2011 نومفرب 9ّ

ثة ادلامئة [ نا فاصو لبعخامت ا يبور  ]جبنيفكل

 

برصي  :امللحق سمعي ا رشوع تعزيز القطاع ا لويقة  ل م ث
يا  يقوتطويره يف أفر

تب األمم  :صورة إىل يا دلى  نوب أفر ثة ادلامئة  مكا يق جل لبع
يف  تحدة  نا ية(جبمل بدلان األفر يقمجموعة ا  )ل
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 ]مرشوع[

 

يات رمق  تو صا ي45 و43 و39 و37 و35 و14 و13 و12 و11 و10 و4 و3 و2 و1ل  ةلتمن من جدول أعامل ا

يا برصي وتطويره يف أفر سمعي ا تعزيز القطاع ا يقرشوع  ل ل ل  م

 

 

  ملخص. 1

رشوع  DA_1_2_3_4_10_11_12_13_14_35_37_39_43_45 :ملرمز ا

نوان يا :لعا برصي وتطويره يف أفر سمعي ا تعزيز القطاع ا يقرشوع  ل ل ل  م

يات جدول أعامل  صتو
ية  :لتمنا

يات رمق تو صا  45 و43 و39 و37 و35 و14 و13 و12 و11 و10 و4 و3 و2 و1: ل

ئة ألف ية وتكوين الكفاءات: لفا ساعدة ا نا  :لتقمل

ية رمق  تو صا ية بعدة مزيات ومهنا أهنا : 1ل ساعدة ا بو يف جمال ا شطة الو متزي أ نجيب أن  مل ي لتقن ت
بار األولوايت  ية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه تأخذ بعني الا تموهجة حنو ا عمن لت

بدلان ياجات اخلاصة اب لوالا بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص فضال عن حت ية وا نا ل ا مل
ية  شطة يف أطر ز بغي إدراج األ ية املدركة يف ادلول األعضاء، و توايت ا نتلف  ن من سـ مخم ين لت م

تكامل الربامج يات . سـال ية وآ ساعدة ا بغي أن يكون تصممي برامج ا لويف هذا الصدد،  ن لتقمل ين
ها خاصة بلك بدل يات  ميها و يمي تقسل معل  .ت

ية رمق ا صتو ية : 2ل ناديق ائامت شاء  بو من خالل تربعات املاحنني وإ ية للو ساعدة إضا نتقدمي  ص ن ي فم
بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، مع  بو لفائدة ا تربعات داخل الو ناديق أخرى  لأو  ي لل ص
يا بفضل املوارد من داخل ومن  شطة يف أفر متويل األ مترار يف إعطاء أولوية كربى  يقالا ن ل سـ

ية خارج  تصادي اب تجاري والا ية للهنوض بعدة جماالت، مهنا الاتفاع القانوين وا مللكاملزيا ق ل ن ن
بدلان املذكورة  .لالفكرية يف ا

ية رمق  تو صا بو : 3ل ية يف الو ساعدة ا رشية لربامج ا يزايدة ما خيصص من أموال وموارد  ن لتقمل ب
ي ية الفكرية املوهجة  للتمنللهنوض جبمةل أمور، مهنا ثقافة ا ية مللك يد عىل إدراج ا تأ مللكة مع ا ك ل

ية الفكرية هور اب ية وحفز اهامتم ا توايت ا تلف ا مللكالفكرية يف  مجل مي سـ لتعلخم  .مل

ية رمق  تو صا سات : 4ل توسطة واملؤ رشاكت الصغرية وا ياجات ا شلك خاص عىل ا يد  تأ سا مل ت ب ك لل ح
ساعدة ادلول األع ية، و ثقا ناعات ا بحث العلمي وا ماليت تعمل يف جمال ا ل لص ضاء، بطلب مهنا، فل

ية الفكرية بة يف جمال ا نا ية ا يات الو مللكعىل وضع الاسرتا سـ مل ن طيج  .ت
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ية رمق  تو صا ية يف جمال  :10ل ية الو نساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤ سـ طم س
ية وغريها من املرافق هبدف  بىن ا يهنا من خالل امليض يف تطوير ا ية الفكرية و تا لتحل س حتمللك

سات ية الفكرية سجعل مؤ توازن عادل بني حامية ا ية والهنوض  ية الفكرية أكرث فعا مللك ا بمللك ل
ية ودون . واملصلحة العامة نظامت اإل ية أيضا عىل ا ساعدة ا سحب هذه ا بغي أن  ميو مل ن مل قلن تق لت ين

ية الفكرية ية اب ية ا مللكاإل ن ملعمي  .قل

ية رمق  تو صا ية محلاية أعامل اإلبداع مساعدة ادلول األعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا ال :11ل طنو
ية يف جمال العلوم  ية الو بىن ا يد احمليل ودمع تطوير ا تاكر والاخرتاع عىل ا نوالا ت ل لصع طب لتح

بو تصاص الو با ووفقا ال نا يا لكام اكن ذكل  نولو يوا خسـ م ج ّتك  .ل

ية رمق  تو صا ي :12ل شاهتا املوضو نا بو و شطة الو ية يف أ بارات اإلمنا عامليض يف إدماج الا ق ي ن ئ مت ة ع
ها تصا ية، وفقا ال صوا خ ً  .لتقن

ية رمق  تو صا ية  :13ل بو، بوجه خاص، إمنا ية اليت تقدهما الو رش ساعدة ا ئتعني أن تكون ا ي يع مل لتي
ية  نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب سب الطلب، مع مراعاة األولوايت والا مالاجتاه ومدفوعة  ل ل ت ححب

تفا ية ا توايت ا بدلان األقل منوا وكذا  ملوال سـامي ا من سـ لتل م بغي أن ً ينوتة يف ادلول األعضاء، و
ها تكام ية ال شطة حمل جداول ز لتكون األ سـ ن  .من

ية رمق  تو صا يذ  :14ل شأن  شورهتا  بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا ترصف ا بو  نفتضع الو تم ب م ل ل ل ب ًي
هم مواطن املرونة يف اتفاق تربس والاتفاع هبا، وذكل يف  ها، و ناحلقوق والالزتامات وإعام ي ف ل

يةإطار الا تجارة العا نظمة ا بو و ملتفاق املربم بني الو ل  .مي

ئة دال يمي ودراسات األثر: لفا تقدير وا لتقيات ا ل  معل

ية رمق  تو صا يمي  :35ل بو بإجراء دراسات جديدة، بطلب من ادلول األعضاء،  بة الو لتقمطا ي ل
ية الفكرية نظام ا تفاع تكل ادلول  ثقايف ال تصادي والاجامتعي وا مللكاألثر الا بق ن  .ل

ية رمق ا صتو يه  :37ل ية الفكرية، بطلب وتو شأن حامية ا بو أن جتري دراسات  ججيوز للو مللك ب ي
ية ية الفكرية وا تأثري بني ا تحديد أوجه الصةل وا منمن ادلول األعضاء،  ل لتل  .مللك

ئة هاء ية ومن مضهنا الوالية واإلدارة: لفا سائل املؤ سـا  سمل

ية رمق  تو صا تص :39ل بو، يف حدود ا بة الو خمطا ي ية وال ل نا بدلان ا ساعدة ا ها وهممهتا،  ما لص ل مب
ية بذكل، عن طريق إجراء دراسات  نظامت ادلوية ا تعاون مع ا ية، اب بدلان األفر نسـامي ا ل مل ل ملعل يق

ها يات عىل أسا سحول جهرة األدمغة وتقدمي تو  .ص

ية رمق  تو صا رشوعات  :43ل متويل  رشاكء  يار ا بو يف ا سني دور الو ية  نظر يف  ما لل ت ي حت خل يفك
يه من األعضاء ودون إخالل ملا تو سار شفاف  يذها يف  ية الفكرية و جساعدة املربطة اب نف بمللك م تت

بو اجلارية شطة الو يبأ  .ن
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ئة واو  مسائل أخرى: لفا

ية رمق  تو صا ية األوسع  :45ل ية الفكرية يف إطار الاهامتمات الاجامت عانهتاج إنفاذ ا مللك
يث ية بصفة خاصة،  ية اب شغاالت ا حبوالا من ن لتن ية الفكرية وإنفاذها ملع هم حامية حقوق ا مللك  تس

تجي  بادةل  نفعة ا يقا  يا ورشها  نولو نولويج ونقل ا يع اإلبداع ا نيف  ت للم ملشج مل حتقت ج تك نتك ل ل
تصادية وإىل  ية والا ية الاجامت تفعني هبا وعىل حنو يؤدي إىل الرفا ية و نولو قاملعارف ا ج عتك ه للمن ل

توازن بني احلقوق والالزتامات، مب ليق ا تفق مع املادة حتق  .ي من اتفاق تربس7يا 

رشوع تضب  للموصف  ية  :مق ساعدة ا ية يف جمال ا يات احملددة من جدول أعامل ا تو رشوع  نيب هذا ا مل من ص لل لتقتج لت ّ مل يسـ
يمي  ية مبا فهي واألثرتقوتكوين الكفاءات و سائل املؤ ته وا سـدرا مل تصاصات وا سسـ احلومكة، خالا

سائل رشوع إىل. ملوسائر ا برصي هبدف ملويريم ا سمعي ا سني ظروف العمل يف القطاع ا ل  ل حت
ية نطقة األفر ية ا هام يف  يقاإل ملس  .تمن

رشوع هرا 24 :ملمدة ا  )املرحةل األوىل(ش 

رشوع ية ا ملمزيا بو :ن شاور مع أمانة الو يحتدد الحقا اب لت َّ. 
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رشوع .2  ملوصف ا

 مقدمة 1.2

برصي فرصا فريدة من أجل ا سمعي ا ليح القطاع ا ل ل يايت تصادية يف أفر ية والا ية والاجامت ثقا يقية ا ق عف ل ناعة األفالم . تمن صوتواجه 
شرتك ها  ها خاص و تحدايت،  يا العديد من ا ميف أفر بعضل بعض ها . يق ية يف إاببعضويقرتن  ية والفعا لتو ع ارة حق املؤلف دل

نفات ا تاح  متويل ا بدعة وا ته، فضال عن املاكفأة املقدمة للمواهب ا سوحام للمص مل مل لي هال تغال ية وا برصية األفر لية ا سـيق ل وجاء . مع
رشاكة  متد مهنج ا ية وقطاع األعامل وسائر أحصاب املصاحل، وهو  تجابة دلعوات من احلكومات األفر لهذا الاقرتاح ا يع يق سـ

بو ية ونضوي حتت مظةل الو يامجلا ي  .ع

 األهداف 2.2

ية من خالل  يذ جدول أعامل ا هام يف  رشوع هو اإل تقهدف ا نف لتمنس ت ساعدة وتوفريها هبدف إرساء الظروف اليت مل ّمتكن مليمي ا
سمعي  ية واألفريقي من متويل لللقطاع ا يالك ا يد ا ناد إىل تو ها ابال تاهجا وتوز برصية وإ ية ا نفات ا نا ه ط ن ل سمع هملص ملل ل ت تقوية سيع

 .األمن القانوينتثبيت األسواق و

بارشة يف األهداف احملددة يف  هام  رشوع إىل اإل ّويريم ا م س بومل ية للو يويقة الربانمج واملزيا ن ية /سـياسات: ث يات و ناسرتا طيج ت
ية تواكب اخلطط واألولواي ية الفكرية وخطط معل و نشأن ا طب ية وتكوين تمللك هارات ا ية؛ وصقل ا شأن ا ية  ن الو من ب هن ملط مل لت

ثة وموهجة حن/خنبة من اخلرباء ية الفكرية؛ وإدارات حد تخصصني يف الاتفاع العميل اب ّا ي ن و خدمة أحصاب احلقوق؛ مللكمل
ية ومع املعاهدات والاتفاقا شأن ا ية  سجمة مع األهداف الو ية الفكرية  شأن حقوق ا ية  منورشيعات و ب ن ن ب لتن ط مط مللك ت ت

تعاون  ياسة العامة، وإقامة عالقات جديدة  تاحة يف حزي ا ية مع مراعاة مواطن املرونة ا ية الفكرية ا شأن ا للادلوية  سـ مل ن ب لل ملع مللك
ميي، وتكوين الكفاءات يف وتعزيز عال ميي ودون اإل توى اإل ية الفكرية عىل ا تصةل اب تعاون القامئة مع الربامج ا قلقات ا قل سـ مل ملل مللك

ية الفكرية، وترية كفاءات  ثىل  تطوير ورشاكء القطاع اخلاص من أجل تدعمي اإلدارة ا بحث وا قاجلامعات ومراكز ا للملك مل ل ل
 .قوق اجملاورةادلول األعضاء يف جمال حق املؤلف واحل

يذ 3.2 ية ا لتنفاسرتا  تيج

بدلان  ية يف ا ئات احلكو شاركة ا ية  تا يذ األعامل ا بو  توىل أمانة الو رشاكة بني القطاعني العام واخلاص،  ياق ا ليف  ي مب ل ل ي مسـ نف لهت ت س ل
ية وسائر ا ية اب تخصصة وقطاع األعامل والواكالت ا ية ا نظامت اإل ية وا ية ا مناألفر ن مل مي مل تن لقل ملع ملع  :لرشاكءيق

شاركة، وحتديد  )أ( بدلان ا تصادية  ية والا ية والاجامت ثقا ية ا برصي يف ا سمعي ا هام القطاع ا يمي إل ملإجراء  لل ع ل من ل قل ف س لتتق
ية  شأن ا ية  ية وإ يات و يات ألغراض اسرتا تو ها، واقرتاح مجموعة من احللول وا تحدايت و مللكا بمي مي ن يج ص ل قلل ط ت تقي

يمي  تأثرتقالفكرية، و رشوع ودرا سـ ا  .همل

يع عىل األخذ  )ب( توزيع، وا تاج وا تلف مراحل متويل األفالم واإل ية حول حق املؤلف وأثره يف  شجونظمي برامج تدر ل ن خم لتت يب
ي تعاقدية الطو عابلامنذج ا ناعة األفالم وتطويرها كقطاع أعاملل هام يف ختصص  يني، واإل بكة من ا شاء  صة، وإ ن شـ ّن س  .مله

س )ج( تدريب  يات وبرامج  تووضع  لل توزيع األفالم مهنج نازل عن حقوق األفالم، وتقدمي ادلمع  يالك ا يمي  لمح  ت له بتق
ها األفال تصادية اليت  يحواإلماكيات الا تتق مثرين واملاحنن تجني وا ملستم   .نيللمن
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يع احلقوق ألغراض األفالم  )د( يا، وتطوير لك األشاكل األخرى  يامن يف أفر ية  هام يف منو األسواق ادلا بواإل لخل يق س للس ّ
يةاأل  .يقفر

ية أكرث يف حامية حق املؤلف، ال سـامي أمام تزايد  )ه( تصة، لضامن فعا ية ا سلطات الو تعاون مع ا يات، اب لواعامتد تو خمل ن ل ل طص
ميي يف  تعاون اإل ية، وتعزيز ا تحدة األمر ية يف أورواب والوالايت ا رشوع حبقوق األفالم األفر قلالاتفاع غري ا ل مل يكن يق مل

توز يا، وماكحفة ا لأفر تقةليق يات  ئات اإلذاعة، وتطوير اسرتا بل  سـيع غري املرصح به لألفالم من  يج مي ت ه  .ق

ية حلق املؤلف يف  )و( تفاوض امجلاعي واإلدارة امجلا سني أطر ا هام يف  عواإل ل حت تس يع ا برصي و سمعي ا لاجملال ا شج ل عاون تل
ميي وادلويل  .اخلربات ونقل قلاإل

ية حبق املؤلف عرب و )ز( تو عونظمي محالت ا ل بو، والهنوض بربامج ت ية الو ية وبرامج تدريب وبرامج أاكد يسائل اإلعالم ا مي حملل
تصاد غري الرمسي يص يف الا قنقل الرتا  .خ

تعزيز  )ح( شاء إطار  هام يف إ تخصصة، واإل رشوعات القامئة واملراكز ا هات الفاعةل وا تاكمل فامي بني ا يع ا لو ن مل ل سشج ملجل ت
ية وا تعاون بني احلكومات األفر ملا يةيقل ية اب ية والواكالت ا مننظامت اإل ن تمي لقل سمعي ملع هات املاحنة والقطاع ا ل وا جل

برصي بو لا  .يوالو

يمي .3 تعراض وا لتقالا  سـ

رشوع 1.3 تعراض ا يد ا ملموا سـ  ع

نة واحدة؛ )أ( تصف املدة بعد مرور  تعراض  سـيجري ا ن سـ  ملسـ

يمي مبجرد الانهتاء من املرحةل األوىل من  )ب( نجز  تقو ُي تاجئ احملققةرشوع ملاتنفيذ س تعراض ا نوا  .لسـ

رشوع 2.3 يمي اذلايت  للما  لتق

بو شاور مع أمانة الو يحيدد الحقا اب لت َّ. 

يذ .4  للتنفاجلدول الزمين 

بو شاور مع أمانة الو يحيدد الحقا اب لت َّ. 

ية .5  ناملزيا

بو شاور مع أمانة الو يحتدد الحقا اب لت َّ. 

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


