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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  81جنيف، من   1083 نومفرب 18اإ

 
 

 اقرتاح بند جديد عن "امللكية الفكرية والتنمية" يف جدول أعمال اللجنة 

 

ىل الأمانة بتارخي يف تبليغ  .8 ، أأرسل وفد مرص ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية اقرتاحا لبند 1083 نومفرب 81موّجه اإ
 متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية" يف جدول أأعامل اللجنة.قضااي جديد عن "

 وترد الوثيقة املذكورة أأعاله يف مرفق هذه الوثيقة. .1

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 هذه الوثيقة.ابملعلومات الواردة يف مرفق 

 ]ييل ذكل املرفق[

 



CDIP/12/11 
ANNEX 

 املرفق

 

 متعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية"قضااي بند جديد عن "
 يف جدول أأعامل اللجنة

التوصيات اليت رفعهتا اللجنة املؤقتة املعنية  1002تُذكّر مجموعة جدول أأعامل التمنية بأأن امجلعية العامة للويبو قد اعمتدت عام 
 (..A/43/13 Rev)الوثيقة  (PCDA)عامل الويبو بشأأن التمنية ابملقرتحات املتعلقة جبدول أأ 

نشاء جلنة معنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تكون وليهتا عىل النحو الآيت:  واكن أأحد القرارات املتخذة اإ

عداد برانمج معل لتنفيذ التوصيات املعمتدة؛ "8"  اإ

ناقش ته والتبليغ عنه، والتنس يق مع هيئات الويبو املعنية رصد تنفيذ مجيع التوصيات املعمتدة وتقيمي التنفيذ وم و  "1"
 الغرض؛ لهذا

ىل القضااي اليت حتدد بقرار من  "3" ومناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية كام تتفق علهيا اللجنة، ابلإضافة اإ
 امجلعية العامة.

آليات التنس يق  عداد التقارير"، فقد حان الوقت ليك وبعد أأن أأقّرت اللجنة، يف دورهتا الأخرية، "أ جراءات الرصد والتقيمي واإ واإ
 ترشع اللجنة يف مناقشة طريقة تنفيذ الركن الثالث من وليهتا.

متعلقة ويف هذا الس ياق، تقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية تضمني جدول أأعامل اللجنة بندا جديدا دامئا بعنوان "قضااي 
 ابمللكية الفكرية والتمنية".

ىل املناقشات اليت دارت يف ادلورات امخلس الأخرية للجنة التمنية، عندما حظيت  ويستند اقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية اإ
ماكنية انشغالها ولكن بعض الوفود أأعربت عن بدمع عام.  .CDIP/6/12 Revالوثيقة  زاء )أأ( اإ التنبّؤ ابحملاور اليت تناقش اإ

طار جلنة التمنية. والتفااًت حتت هذا البند من جدول الأعام تقرتح تكل الانشغالت، ل ل، )ب( وازدواجية املناقشات يف اإ
 اجملموعة أأن تنصب املناقشات يف ظل هذا البند عىل ما يأأيت:

 مناقشات سلسةل ندوات الويبو عن "اقتصادايت امللكية الفكرية"عن تقارير  "8"

تصادي للويبو بعنوان "اقتصادايت امللكية الفكرية" عدة قضااي قد يكون لها الاق املدير تناولت الندوات اليت أأقاهما مكتب 
ىل املدير الاقتصادي  والتمنية. وتقرتح اجملموعة دعوة مغزى يف مناقشات امللكية الفكرية عىل أأمه لإطالعها جنة ل ل ا اتدوراإ

 اللجنة يف معلها املقبل.كتبه واليت قد هتّم حتديد القضااي اليت اش تغل علهيا م و  ندواتاملناقشات اليت دارت أأثناء ال حماور 

 وتكوين الكفاءات يف امللكية الفكرية يالابتاكر التعاون التقين  "1"

يف ، عرضت بعض ادلول الأعضاء معلومات عن مرشوعات التعاون الثنايئ (CDIP/11)يف دورة اللجنة احلادية عرشة 
الابتاكرية للهنوض ابلتعاون وتكوين الكفاءات يف امللكية الفكرية يف سبيل التمنية وما  مبراعاة الس بلامللكية الفكرية والتمنية. و 

ىل تقدمي مبادرات جديدة يف هذا اجملال.  ذلكل من فوائد ممكنة لعمل الويبو املقبل، س يدعى الأعضاء اإ
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لفية "3" سهام الويبو يف أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ  اإ

حدى واك لت الأمم املتحدة املتصصصة، دور تضللع به ابلإسهام يف تنفيذ يف أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للويبو، بوصفها اإ
لفية. و  لفية" ال " ترى مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن بعض نتاجئللأ سهام الويبو يف أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ تقرير عن اإ

ىل معل مقبل س تحق أأن ت الوارد نصهام أأدانه،  2و 6 ني، ول س امي الفقرت(CDIP/5/3)الوثيقة  تنظر فهيا اللجنة وقد تؤدي اإ
 يف هذا اجملال.

لفية متصةل بشلك مبارش بعمل الويبو أأكرث من غريها. وُأشري ابلأخص يف غالب 6الفقرة  : تبدو بعض الأهداف الإمنائية للأ
ىل الهدف  شارات م 1الأحيان اإ اتحة فوائد التكنولوجيا اجلديدة )الغاية ، اذلي يشمل، من بني غاايته، اإ ىل اإ (، 5بارشة اإ

اتحة العقاقري الأساس ية يف البدلان النامية )الغاية  قامة نظام جتاري يتسم ابلنفتاح والتقيد ابلقواعد والقابلية 4واإ (، وامليض يف اإ
ذه القضااي وهو ما أأقرت به مرارا وتكرار (. وحلقوق امللكية الفكرية دور فامي خيص مجيع ه3للتنبؤ به وعدم المتيزي )الغاية 

لفية. وتلعب حقوق امللكية الفكرية دورا همام أأيضا يف عدد  تقارير فرقة العمل املعنية ابلقصور يف حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
لفية، ل س امي مجيع الأهداف اليت ميكن أأن يكون فهيا العمل والابتاكر و  التلور التكنولويج من الأهداف الإمنائية الأخرى للأ

 عنارص أأساس ية لتعزيز قدرة البدلان عىل حتقيق الأهداف.

، شدد تقرير مرشوع الألفية، اذلي ُأعد بتلكيف من الأمني العام للأمم املتحدة ليويص خبلة معل 1005: يف س نة 2الفقرة 
لفية، عىل س بعة جمالت رئيس ية للتدخل م منائية للأ ن أأجل بلوغ الأهداف املذكورة، ومهنا ملموسة بغية حتقيق الأهداف الإ

ذ يؤكد التقرير اللبيعة الشامةل لالبتاكر، اذلي ميكن أأن يسامه يف ماكحفة  جمال خمصص للعمل والتكنولوجيا والابتاكر. واإ
ىل أأن "بلوغ  نتاج الزراعي وحشد مصادر جديدة لللاقة ونرش املعلومات، من بني أأمور أأخرى، يشري اإ الأمراض وزايدة الإ

لفية[ يتللب بذل وهود عاملية خاصة من أأجل تكوين كفاءات علمية وتكنولوجية يف أأفقر البدلان ومن الأ  هداف ]الإمنائية للأ
ىل  أأجل تسخري البحث والتمنية لرفع التحدايت اخلاصة اليت يواوهها الفقراء". وفامي يتعلق حبقوق امللكية الفكرية، يشري التقرير اإ

وهو توازن ل ُُيمتل أأن يكون نفسه يف  -ة تقيض بتوازن دقيق جدا لقوى السوق والإجراءات العامةأأن "قوانني امللكية الفكري
 مجيع البدلان". ويلالب بأأن تراعي معايري امللكية الفكرية مس توايت التمنية وخمتلف املصاحل والأولوايت.

طار برانمج امللكية الفكرية وا "3" من الربانمج  81لتحدايت العاملية )الربانمج معلومات عن العمل اجلاري واملقبل يف اإ
 (1084/1085واملزيانية 

الابتاكر وامللكية برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية "يتناول ، 1084/1085رشوع الربانمج واملزيانية للثنائية مل  فقاو 
 الصحة العاملية وتغري املنا  والأمن الغذايئ. ويسرتشد الفكرية يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابلة، ول س امي قضااي

الرتكزي عىل هامش التقاطع املذكور ابدلول الأعضاء كام وردت، من مجةل الأمور، يف جدول أأعامل التمنية. ومت اختيار اجملالت 
نه ميكن تلبيق احللول النابعة من الثالثة املذكورة نظرا للتحدايت الصعبة اليت تواوهها البدلان النامية يف تكل امليادين ولأ 

 "املبادرات القامئة عىل الابتاكر.

مانة، تقرتح مجموعة جدول أأعامل التمنية أأن تقّدم الأمانة عرضا عن املرشوعات واملبادرات اجلارية  وانلالقا من هذا التقيمي للأ
ذاكء الوع طار "امللكية الفكرية والتحدايت العاملية"، بغية اإ ي ورفع املشاركة فامي بني الأعضاء يف العمل اذلي واملقّررة يف اإ

 تنجزه املنظمة.
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 بشأأن امللكية الفكرية والتمنية ات و/أأو ندواتالإعداد ملؤمتر  "4"

جراءات اللجنة يمّت يف أأن جدول أأعامل التمنية تقرتح مجموعة  املتعلقة ابلتمنية، مثل  ات و/أأو الندواتالإعداد للمؤمتر حبث اإ
م يف عام "مؤمتر امللكية ا  .1084لفكرية والتمنية" اذلي سينظَّ

أأن تس بق ذكل ترتيبات ينبغي و ، اوجدول أأعامله اوماكهنكل الفعاليات تاملقرتح أأن يناقش الأعضاء اترخي انعقاد من و 
 .ومفصةل جوهرية

ضافة وميكن  طار البند اجلديد من جدول الأ أأخرى ضااي قأأيضا اإ ىل العمل املقبل يف اإ عامل، رشط موافقة ادلول الأعضاء يف اإ
 ادلورة السابقة.

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


