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  اقرتاحات لعقد مؤمتر بشأن امللكية الفكرية والتنمية

  األمانةمن إعداد

يابة عن مجمو .1 ية ويقة إىل األمانة يف بالغ مؤرخ يف لنأرسل وفد الربازيل  ثعة جدول أعامل ا توي 2012 نومفرب 6لتمن حت 
ية  نة ا متس مهنا تعممي هذه الويقة عىل اAورة العارشة  ية، وا ية الفكرية وا شأن ا نعىل اقرتاحات لعقد مؤمتر  للج ث من ملعب ل لت مللك

ية بارها ويقة ر ية الفكرية  ية وا مس ث ت عمن مللك  .لت

 .ثاملذكورة أعاله يف مرفق هذه الويقةثوترد الويقة  .2

ية الفكرية  .3 ية وا ية  نة ا مللكإن ا من ن لتللج ملع
مدعوة إىل اإلحاطة علام ملعلومات الواردة يف 

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذf املرفق[
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 املرفق
 

ية يةمجموعة جدول أعامل ا يةمجموعة جدول أعامل ا يةمجموعة جدول أعامل ا  للللتتتتمنمنمنمنمجموعة جدول أعامل ا
 

ية الفكرية  ية وا ية  نة ا ية الفكرية ا ية وا ية  نة ا ية الفكرية ا ية وا ية  نة ا ية الفكرية ا ية وا ية  نة ا مللكمللكمللكمللكا من ن منللج ن منللج ن منللج ن للللتتتتللج   اقرتاحات لعقد مؤمتر اقرتاحات لعقد مؤمتر اقرتاحات لعقد مؤمتر اقرتاحات لعقد مؤمتر––––ملعملعملعملع
يةببببشأن شأن شأن شأن  ية الفكرية وا يةا ية الفكرية وا يةا ية الفكرية وا يةا ية الفكرية وا للللتتتتمنمنمنمنا  مللكمللكمللكمللك

ساهامت أو آراء أخرى تعرض خالل  :مالحظة ية غري شامv، وال ختل بأي  بد متوي هذه الويقة عىل اقرتاحات  ئ ث محت
نة  .للجاAورة العارشة 

 عنوان املؤمتر .1

 :|قرتاحات

ية الفكرية" )أ(  "مللكتطوير حقوق ا

ي" )ب( ية الفكرية حنو تطوير | ياسات ا يه  تتو حسـ مللك  "اجات واألولو�تج

شأن دمج ا" )ج( لتاملؤمتر اAويل  ياساتية منب سـسارات رمس  ية الفكريةم  "مللك ا

توارخي واملدة واملاكن .2  لا

ثاين من عام  نصف ا يف تكون يف ا لثالثة أ�م يف  ل  .2013جن

نة متv خالل اAورة العارشة  توارخي ا شة ا نا للجوميكن  ل حملق  .م

شلك .3  لا

يع حمددة الالزمة�حة املرونةتكون |ج�عات عامة، مع إ ية عن موا ض لعقد اج�عات أصغر وأحداث جا  .بن

تاجئ .4  لنا

ناقش يف املؤمتر عىل املوقع ا¢صص  f عىل اإلنرتنت يع العروض واملواد اليت  تاح  تبغي أن  مج ت تاح . ني بغي أن  يو ل©ول ني
يع املداخالتتاألعضاء  تضمن  مجقرير شامل،  نة. ي بغي أن ختصص ا للجو  يف اAورة اليت تعقب انعقاد املؤمتر يوما واحدا عىل ني

تاجئه شة  نا ناألقل  ق  .مل

تحدثون .5 توى وا ملا  حمل

يع املقرتحة ية. ضترد ف° ييل قامئة ملوا تحدثني عىل أساس جتارهبم وتو´اهتم اإلمنا يار ا بغي ا ئو مل ت خي  .ن



CDIP/10/16 

Annex 

3 
 

ية الفكرية    ))))أأأأ(((( ية يف جمال ا ية الفكريةتصممي نظام موجه حنو ا ية يف جمال ا ية الفكريةتصممي نظام موجه حنو ا ية يف جمال ا ية الفكريةتصممي نظام موجه حنو ا ية يف جمال ا مللكمللكمللكمللكتصممي نظام موجه حنو ا     للللتتتتمنمنمنمن

ية :الوصف ياجات واألولو�ت الو ية | ية  تو�ت ا يع  ية الفكرية يالمئ  نإعداد نظام يف جمال ا ت ب من سـ طمج تل حم ل لت  .مللك

ية يع الفر عاملوا  :ض

ية  • نولو ية وتكوين الكفاءات ا جيق األهداف اإلمنا تك لحتق تارة(ئ ية  نا خمميكن عرض حاالت  ع  )ص

ية الفكرية • يا وا نولو مللكا ج  لتك

نةتو´ات  • ية الفكرية الرا ها تاكر واإلبداع: مللك رشية و| ية واحلقوق ا بدراسة الوقع عىل ا لبمن  لت

ية الفكرية والصحة العامة    ))))بببب(((( ية الفكرية والصحة العامةا ية الفكرية والصحة العامةا ية الفكرية والصحة العامةا     مللكمللكمللكمللكا

تعلقة  :الوصف شاف القضا� ا ملا نفاذ إىلسـتك ثل |تفاع ل سورة،  يف  تاك سة  تاج األدوية ا ن األدوية وإ ي ل ب ي من م جلن
تعلقةمبواطن املرونة  نفاذلتعزيز لرباءات  ملا تاج احمليلإىل  لا  .ناألدوية وحفز اإل

ية يع الفر عاملوا  :ض

سورة  • يف  تاك تعلقة لرباءات للحصول عىل األدوية  نفاذ إىل األدوية؛ و|تفاع مبواطن املرونة ا بل ا يسري  ل ب مل ن ل سـ مي ت
سة تاج احمليل لألدوية ا يوحفز اإل  جلنن

تطوير يف جمال األمراض  • بحث وا شطة ا لسري أ ل ن ساتي ية ئدة يف لا نا ب©ان ا ما ل ية(ل  )ملنسـاألمراض املدارية ا

ية الفكرية واإلبداع    ))))جججج(((( ية الفكرية واإلبداعحقوق ا ية الفكرية واإلبداعحقوق ا ية الفكرية واإلبداعحقوق ا     مللكمللكمللكمللكحقوق ا

تاكر :الوصف نفاذ واإلبداع و| تويف بني ا بطريقة ا ل ل ثلو. ل ميق القدر األ متع منحتق  . Ì مصاحل أحصاب احلقوق وا

ية يع الفر عاملوا  :ض

ناءات وا • لتياسات حق املؤلف، مبا يف ذf دور | تث بحث واألشخاص سـسـ تعلمي وا بات وا ليدات لفائدة ا ل ت ملكي ق
 ا ين يعانون من إعاقات

يط الرمقي وضامن ثراء املÐ العام •  حملحق املؤلف يف ا

تاكر واإلبداع • تعزيز | توح  نفاذ ا ببادرات ا ل ملفل  م

ئة    ))))دددد(((( ية الفكرية وا ئةا ية الفكرية وا ئةا ية الفكرية وا ئةا ية الفكرية وا يا يمللك يمللك يمللك     للللببببمللك

تعلقة لغذاء • ية الفكرية والقضا� ا شة حول حتد�ت ا ملنا مللكق   والزراعةم

ناخ • ية الفكرية وتغري ا ملا  مللك

ية • ية الفكرية واملوارد الورا ثا  مللك
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تعلقة هبذا اAور    ))))هههه(((( بو وقضا� احلومكة ا تعلقة هبذا اAوردور الو بو وقضا� احلومكة ا تعلقة هبذا اAوردور الو بو وقضا� احلومكة ا تعلقة هبذا اAوردور الو بو وقضا� احلومكة ا ملدور الو ملي ملي ملي     ي

شاركة .6  ملا

بو بو واملرا قأعضاء الو نةي  .للجن يف اج�عات ا

هاو ية من عوا شاركة الوفود اآل سري  متويل  بو أن تقدم ا مصبغي للو تن م ي ي لتي  .ل

بو تبغي ا سقني ني شاركة ا  fشاركة يف املؤمتر، وذ ها  ية من عوا يني الوفود اآل ية  ناع اإلجراءات العادية يف  مب للم ت تع ملمعل مص
يني  .قلمياإل

متع املعين من و ية وا ية اAوية واألوساط األاكد نظامت احلكو Ìا مي ل  .املدين ودوائر األعاملممل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


