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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

  العاشرةالدورة 
 2012 نومفرب 16إىل  12من جنيف، 

 
 

  مساهمة جمموعة البلدان األفريقية يف مؤمتر الويبو بشأن امللكية الفكرية والتنمية

  األمانةمن إعداد

ية إىل األمانة يف بالغ مؤرخ يف أرسل و .1 بدلان األفر يابة عن مجموعة ا يقفد مرص اب ل توي عىل 2012 نومفرب 8لن حت ويقة  ث
يلمسامهة اجملموعة  ية الفكرية يف سبيف  ية وا ية اب نة ا يه ا نظر  ية ليك  ية الفكرية وا شأن ا بو  مللك مؤمتر الو ف منمللك ن للج ت من ب تي لت ملعل

 .دورهتا العارشة

سامهةوترد  .2  .ثاملذكورة أعاله يف مرفق هذه الويقة ملا

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

 .ثمرفق هذه الويقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
ية .1  سـمعلومات أسا

بتلقد  ية ماكنة قضااي كتسا نني يف جماملداوالت  يف ابرزةلتمن ا  قدم اقرتاح يف 2004ويف عام . كية الفكريةمللال التقوأعامل ا
بو  ية العامة للو يا يةبوضعمجلع بارات . للتمن جدول أعامل  ساندة عتومن الا لا نولويج احملقهذا اجلدول اإلقرار مل تاكر ا لتك بأن الا ب

شاط اإلبداعي معوما مصادر هممة  هتقدم املادي والرفاللنوالعلوم وا تقيةل ية ا ل، وأنه عىل الرمغ من أ نولويج مه لتكدم العلمي وا
ية"وكذكل " فهوة معرية"والوعود املقدمة، ال تزال  تقدمة"مقهوة ر بدلان ا مل تفصل ا يةل نا بدلان ا م عن ا ل  . ل

متدهتا فامي بعد وعددها وشدد يات اليت ا تو بو وا ية العامة للو متدته ا ع الاقرتاح اذلي ا صع ل ي ية يف إطار جدول أعامل 45مجلع ص تو
ي شأن ا بو  منالو ب باة، لتي ًمطا ثل  بل ية،  تلف أبعاد ا مرتكزي العمل عىل  من ننيلتخم ياسة العامة واملكل العام؛ بشأن لتقا لسـ املرونة وا

بو  ية؛ ودور الو تقين وتكوين الكفاءات؛ وتوهجات اإلنفاذ املوهجة حنو ا تعاون ا نفاذ إىل املعارف؛ وا يا وا نولو يونقل ا من ل ل لتل ج لتك
سات األمم  سة من مؤ بارها مؤ ساب س تحدةعت  . ملا

نذ عام  ية2007مو ية الفكرية وا ناول الصالت اليت تربط بني ا ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا من أخذت ا من ن تللج لت مللكل ت تمللك . ملع
شطة  رشوعات واأل نواسـهتلت مجموعة من ا يات املذكورة أعالهإلعاململ تو ص ا نة وأخذت. ل ها للج ا يذ تقعىل عا تنفأيضا رصد 

بو يات جدول أعامل الو يتو يةص شأن ا من   .لتب

شود من املؤمتر وأهدافه  ملنالغرض ا

ية يف الوقت الراهن وما يه  تلف أبعاد ا ناول  يف جيري  ية،  رشا نظرة ا بغي أن يدرس املؤمتر،  ية  منعىل هذه ا خم ت ك لتب ف ن ستخللف ي
توايت ا ية الفكرية عىل ا بغي اختاذها إلدماج تكل األبعاد يف نظام ا حملاخلطوات األخرى اليت  ملسـ مللك ية وادلوية ين لية واإل مي قلل

ية عام  تحدة وما بعد جدول أعامل ا ية اليت وضعهتا األمم ا ية لأل ياق األهداف اإلمنا منويف  مل ئ لتسـ ية الفكرية . 2015لف للملكو
ها ئة ورش املعارف و تغذية وا تعلمي وا يات هممة عىل الصحة العامة وا نقلتدا ني لب ل ل نظر يف . ع يح املؤمتر الفرصة  بغي أن  للو ت ين هذه ي

يادين وتوجهيهالقضااي بل يف هذه ا مل هبدف حتديد العمل ا  . ملق

سار تحضريي ملا  لا

نة، من شأن  يه من ا للجتو سار حتضرييجب ميي،يتبع  مأي  تويني الوطين واإل قلعىل ا شمل عقد ندوات ومجع األدةل ي وملسـ
ية يدا نا يةي، أن مل ية الفكرية وا تفاعل بني ا تلف وجوه ا منركز عىل  ل لتخم يا و. مللك يا وآ ية يف أفر سـبغي عقد ثالثة اجامتعات إ يقمي قلن ي

ية ية الرائدة وطائفة من أحصاب . تينوأمرياك الال سات األاكد ية، واملؤ تحدة ا نظامت األمم ا سامه يف ذكل  بغي أن  ميو س ن مل ملعت م ين
تلف ا ثلون  لاملصاحل اذلين  خم شمل ا. تخصصات والقطاعات يف القطاعني اخلاص والعاممي بغي أن  ملو ي سار أيضا إعداد واثئق ين

ية بأدةل  ية و ثدرا يةحبسـ نيدا  .م

تاجئ  نادا إىل ا ية ا ية الفكرية وا تحضريي إىل عقد مؤمتر دويل عن ا سار ا بغي أن يؤدي ا نو من ل لمل ت مللك سن  يف الاجامتعات احملققةلتي
ية ية واإل ميالو قلن بىنط سار فتت،  شاركة يف هذه األحداث ا ية ا نا بدلان ا مل ا مل ل هومل تحدايت بنفسحتدد  لا اإلجنازات وأوجه اخللل وا

بةل  .ملقا
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تحضريي سار ا ناء ا ناوها أ تعني  يع العامة اليت  لاملوا مل ث ت ي  1لض

ية الفكرية .ألف ية يف جمال ا مللكإعداد وتصممي نظام موجه حنو ا  لتمن

هدف توايتملإعداد نظام يف جمال ا  :لا با  نا سـية الفكرية يكون  ملسـ م ياجات لك ية الا ية و ت ا ب حمن لتل يةلت  .طنواألولوايت الو

ية يع الفر عاملوا  : ض
ناول ما ييل ية  ند إىل دراسات إفرادية وأدةل  شات ومداوالت  تنا ت تم معلس  :تق

ملشأن اتصممي أنظمة  "1" تلفةب يع  يادين وموا ها يف  يا و نولو تعزيز اإلبداع ورش ا خمية الفكرية  ض مل نقل ج تك للك  هذا اجلزء ّولعل. ن
تحدايت وأوجه اخللل يفيسـتكشف ية؛ل ا ثةل وا تعانة حباالت وأ ية ابال سائل ا ناول  قع  سـ من م مت  لت

يات "2" شأنتيجواسرتا ية  ب و ية الفكرية طن ية تكون مللك ا ية فهيا  ية الفكرية وا ياسة ا ية ودمج  بموهجة حنو ا من سـ لتلمن ت لت مللكل
يد الوطين؛ ية عىل ا ياجات اإلمنا لصعالا ئ  حت

تقين وأثرهام "3" ساعدة يف اجملال ا تعاون وا لوا مل ية؛ل يات ا من يف اسرتا لتيج  ت

يةوأحدث األدةل  "4" يدا نا ية مل تاكر وا ية الفكرية والا شأن ا من  ب لتب بدلان(مللك  ).القطاع/لا

ية الفكرية والصحة العامة .ابء تعلقة اب سائل ا مللكا مل  مل

يةدراسات إفرادية وأدةل  نيدا شة ما ييلم نا سري  ق  مي  :لت

تعلقة ابلرب "1" ملالاتفاع مبواطن املرونة ا سورةن يدة بأسعار  نفاذ إىل األدوية ا سري ا ياءات  جل ل مي  . لت

يا مع املادة "2" شوف عهنا متا شـومعاجلة املعلومات غري ا نفاذ 3.39 ملك سري ا ل من اتفاق تربس و تي يدة إي جلىل األدوية ا
سورة  .ميبأسعار 

تعاون يف جمال  "3" سري ا لو يةتي نا بدلان ا سائدة يف ا يد ادلويل ملاكحفة األمراض ا تطوير عىل ا بحث وا ما ل ل ل لصع ل  .ل

ية وغري .جمي ناعات اإلبدا تعلمي وا ية الفكرية وا عا لص ل يةهامللك  ئ من األبعاد اإلمنا

يةدراسات إفرادية وأدةل  نيدا ية م ئة الر سائل حق املؤلف يف ا مق حول   :تتناول ما ييلخاصة لبيم

بات ال "1" بات لعقا تاكر لفائدة ا نفاذ واإلبداع والا تعزيز ا يدات  ناءات وا تيت تواجه يف الاتفاع ابال ب ل ل ي ملكن لتق سـتث
ناس اذلين يعانون من إعاقات؛  بحث وا تعلمي وا سات ا لومؤ ل ل  س

بة "2" تحدايت ملكتسـاخلربات ا ية وحقوق اإلدارة؛املطروحة ل وا نولو تعامل مع تدابري امحلاية ا جيف ا لتك  ل

ية؛مل امعل "3" ياقات الو ية عىل حنو سلمي يف ا ننظامت امجلا سـ طع  ل

                                                 

ية 1 تة إىل األولوايت الو يع املؤ يب قامئة املوا نبغي أن  ض تج طي قسـ ياقات/تن يع ا ناوها ابلرضورة يف  ية، وأال جيري  سـاإل مج ت لمي ل  .قل
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سة واإلبداع "4" نا نفاذ وا يدات يف تعزيز ا ناءات وا فدور الا مل ل لتقي  .سـتث

ية الفكرية واألمن الغذايئ والزراعة .دال  مللكا

يةدراسات إفرادية وأدةل  نيدا هم ما ييلم سني  ف تريم إىل   :حت

ية الفكرية وضامن ا "1" يه؛لنفاذ إىل المللكالعالقة بني ا  فغذاء أو أثرها 

يولويج الزراعي وفوائد املعاهدات  "2" نوع ا بااتت عىل األمن الغذايئ وحقوق املزارعني وا بيت ا بوقع حامية  ت لن ل ل مسـتن
ثل  مادلوية  يةل ية اجلديدة ةل ادلويقالاتفا با ناف ا ت محلاية األ ن يف املرتبة علهيا) األوبوف(لص تاك توا ل  .ل

ية  األنظمة اخربات "3" با ناف ا تخلاصة األخرى يف جمال حامية األ ن  .) األوبوفغري(لص

ئة .هاء ية الفكرية وا يا  لبمللك

يةدراسات إفرادية وأدةل  نيدا ناول ما ييلم  :تت 

بات "1" ناخ؛ املطروحةلعقا تغري ا يا اخلاصة  نولو نفاذ إىل ا مل أمام ا ب جل  لتك

بة يف جمال "2" يا اخلاصة ملكتسـاخلربات ا نولو يص ا ج تر تك ناخ؛لخ ملتغري ا  ب

ها عىل نطاق واسع "3" يا و مية  يا ا نولو نفاذ إىل ا سري ا يات الالزمة  ميحتديد اآل ئ ج تعمتك بي لسل ل لت ي  .لل

ية الفكرية .واو سة وا نا تاكر واإلبداع وا مللكالا ف مل   ب

بة حول ما ييل  :مكتسـدراسات إفرادية وخربات 

ياق أنظمة الا "1" ية الفكرية يف  يجي  بادلور الاسرتا سـ ية؛للملكت  طنتاكر الو

تطوير املموةل بأموال عامة؛ "2" بحث وا شطة ا تاجئ أ لسويق  ل ن ن  ت

تجارة  "3" يد ا ية الفكرية أو اللجوء إىل ممارسات  تخدام حقوق ا يلوةل دون سوء ا سة الالزمة  نا لياسات ا سـ للح ف مل تقسـ مللك
يد ادلويل؛ يا عىل ا نولو با يف نقل ا لصعبدون داع أو تؤثر  جسل لتك ٍ 

تاكر؛دراسة وقع  "4" سة والا نا ية واإلبداع وا ية الفكرية عىل ا نة يف جمال ا توهجات الرا با ف مل من ه لتل  مللك

رش "5" ثل  توحة  تعاوية ا بة يف جمال الامنذج ا ماخلربات ا م ملف ن ل توحع اجملنيوملكتسـ نفاذ ا بادرات ا رشي و ملف ا لم  .لب
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 2أخرىمسائل /عيضموا .زاي

ية  .1 لتمنيذ اتفاق تربس وا ي ية الفكرية (تنف تجارةمللكا  ؛)لوا

ية و .2 نا بدلان ا ية يف ا تصادي وا منو الا يق ا يدية والفوللكور يف  ية واملعارف ا مسامهة حامية املوارد الورا ق لحتق ل من تقل ث لتم ل ل
ية الفكرية اجلديدة(  ؛)مللكأشاكل ا

يا الاتصاالت لفائدة األشخاص اذلين يعانون من إعاقات و .3 نولو نفاذ ونوع  جا تك ت ي(ل نولو ية الفكرية و جا تك ا املعلومات مللك
 ؛)والاتصاالت

ية و .4 ية لأل يق األهداف اإلمنا سامههتا يف  ية الفكرية ومواطن املرونة اخلاصة هبا و لفدور ا حتق ئمللك ية الفكرية (م مللكا
ية ية لأل لفواألهداف اإلمنا  ؛)ئ

ية تطو .5 يا املعلومات والاتصاالت(لتمنر اإلنرتنت وا نولو ية الفكرية و جا تك تجدة/مللك سائل ا سـا  ).ململ

ناوها يف املؤمتر امل تعني  لواضع اليت  ت  ي

ية للربانمجطبقا  يات ا تو تقارير وا ناول ا يه، من شأن املؤمتر أن  نادا إ تحضري للمؤمتر وا سار ا ن املقرتح أعاله  ص ل ل ل ل ملعمل ت يت س
ية فضال عن الاجامتعات اليت تعق يا وأمرياك الال يا وآ ثالثة يف أفر ية ا نالصادرة عن الاجامتعات اإل تييق سـ ل ياق قلمي لسـد يف ا

تعلقة هبام سائل احلومكة ا بو ودورها و يع املذكورة أعاله، ابإلضافة إىل موضوع معل الو تعلق ابملوا ملالوطين فامي  م ي ض  .ي

  املقرتحانواملدةالزمن 

تحضريي للمؤمتر يف عام ينجزينبغي أن  سار ا ل ا مترب  املؤمتروميكن عقد. 2013مل يف ملدة 2013سب يف   .أايم 3جن يف 

شا ية واملؤمتر ادلويلملا  قلميركة يف الاجامتعات اإل

بو  يةويادلول األعضاء يف الو تحدة وبرامج ا تابعة لألمم ا تخصصة ا ية والواكالت ا متع املدين واألوساط األاكد منا مل ل مل لتمي  .جمل

ية واملؤمتر ادلو هم يف الاجامتعات اإل سؤولني القادمني من عوا شاركة ا بو أن متول  ميبغي للو مل م قلي مص  .ويلين

يةل  حلصا

يات وما إيل ذكل(تتاح املواد  تو تقارير وا صادلراسات والعروض وا ل تحضريي و) ل سار ا ناء ا لاليت تعد أ مل ناء ث املؤمتر بطريقة ثأ
سامه بغي أن  تشفافة، و بل هذه املوادين نة يف ا ملسـتق يف أعامل ا نة إىل . للج تاجئ املؤمتر عن طريق ا بغي أن حتال  للجو ن ين

هااملقابلالاجامتع  بول  ية العامة للو ي من اجامتعات ا  .مجلع

                                                 

ية واإل 2 ميوفقا لألولوايت الو قلن  ية ط
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 عنوان املؤمتر

ية الفكرية ياسات ا ية يف رمس  شأن دمج ا مللكاملؤمتر ادلويل  سـ من  لتب

 لغات معل املؤمتر

ست هالاللغات ا  مجيع 

تحدثني  شاور مع ادلول األعضاء(ملقامئة ا  )لتتعد اب

توازنة  ية يف عالقهتا ابموتكون  سائل ا ترصة عىل  مللو منمق  كية الفكريةلتم

شلك  لا

سة العامة تقارير للج تان تعدان ا تان مزتا لسات عامة و ل ن سـ مجل  .جل

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


