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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثالثةالدورة 
ىل  01جنيف، من  4102مايو 42اإ

 
املية، وخاصة منها املعلومات األنشطة املتعلقة بربنامج امللكية الفكرية والتحديات الع عنمعلومات 

 اجلوانب املتعلقة بالتنمية عن

عداد من مانة اإ  الأ

 مقدمة أأول.

اليت ُعقدت  ،طلبت مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف سلسةل اجامتعاهتا الثانية وامخلسني .0
ىل  01من  بالغ ادلول الأعضاء يف 01من برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج ، 4102ديسمرب  04اإ ( اإ

املتعلقة ابلتمنية واملتصةل بأأنشطة الربانمج )الفقرة عن اجلوانب ابلتمنية وامللكية الفكرية للجنة املعنية  الثالثة عرشةادلورة 
)ب( من وثيقة الويبو10

1
 A/52/6PROV.2ىل حدود هذا  01أأنشطة الربانمج  (. وتس تعرض هذه الوثيقة املنجزة اإ

 .التارخي

 ابلتحدايت العاملية ملل الصحة وغي ر املنا  ع ى الصعيد امصلهتو الابتاكر وامللكية الفكرية  01الربانمج  تناولوي  .4
هنا ت ي. العامل ىل غيس ر وملا اكنت الويبو يه الواكةل التابعة للأمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية، فاإ وار احلسعى اإ

. بشأأن هامش التقاطع بني الابتاكر وامللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العامليةالعامة لس ياسات ادلويل املتعلق اب
صعبة  حتدايت النامية البدلانجبدول أأعامل التمنية للرتكزي ع ى هامش التقاطع املذكور. وغواجه بشلك كب ر وتسرتشد املنظمة 

ن الويبو غعد قابةل للتطبيق.  الابتاكر القامئة ع ى املبادرات من نابعةال  احللول غ ر أأن اجملالت،غكل  يف خاص بشلك وعليه فاإ
وار احل، من أأجل دمع سواء من داخل منظومة الأمم املتحدة أأو من خارهجا متنوعنيمع رشاكء دوليني  فعالا  غتعاون غعاوانا 

 رات موهجة حنو النتاجئ، غعاجل غكل التحدايت.ع ى غوضيح اخليارات وغطوير مباد دةواملساعالعامة لس ياسات املتعلق اب

 WIPOقاعدة بياانت الويبو للبحث )يف  نقل التكنولوجيا املمتثلتني يتمنص 01الرئيس ية للربانمج الأنشطة وغتضمن  .2
Re:Search)  و( مبادرة الويبو البيئيةWIPO GREEN).ىل التعاون الثاليث مع أأدانه 1و 7 )انظر الفقرغني (، ابلإضافة اإ
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 04و 00انظر الفقرات (منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية فامي يتعلق ابلقضااي املرغبطة ابلصحة والابتاكر والتجارة 
 (.دانهأأ  07و 01و

معل  ول خيلو، وامللكية الفكرية ية العاملية والابتاكراغ الربط بني القضااي الس ياسع ى  01معل الربانمج  ركزيو  .2
ذ القانونية شات اقالوجاهة فامي يتعلق ابلنمن الربانمج  ويقر معل  .الس ياسايتادلمع ساس ية و الأ علومات اخلربة واملنه يوفر أأ اإ

ىل الاقتصادية والاجامتعية هدا أأن امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا بل وس يةل لتحقيق الأ الربانمج ب ، ابلإضافة اإ
ذ تس تجيب أأنشطته 2جدول أأعامل التمنية غوصياتالأهدا  الإمنائية. غ ر أأن الربانمج ل يشارك بشلك مبارش يف غنفيذ  ، اإ

ىل عدد من التوصيات، ومهنا خاصة التوصيات  جنازاغه اإ جدول أأعامل التمنية، وميكن أأن  من 24و 21و 21و 41و 01واإ
 جلنة التمنية. يسامه يف دمع العمل اذلي غبارشه

ىل  .1  خالليف العديد من املناس بات، و  عروض املوجزة لدلول الأعضاءبعض الأأن الأمانة قد قدمت وجتدر الإشارة اإ
أأو اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وقد املتنوعة، من سبيل جلنة الربانمج واملزيانية  لأعضاءاعدد من اجامتعات ادلول 

ميكن الاطالع ع ى املرفق الأول، للحصول ع ى و  .4102ونومفرب  4104ش جلنة التمنية، يف نومفرب عقدت غظاهراتن ع ى هام
رد يف املرفق الثاين قامئة ت. و املذكورة القامئة الاكمةل ابلجامتعات اليت أأبليت خاللها الأمانة ادلول الأعضاء عن املعلومات

ىل  4101يف الفرتة املمتدة من  01بأأنشطة الربانمج   خالل الفرتة ذاهتا. نشوراتاملرفق الثالث قامئة ابمل  ضمنغو  4102اإ

 أأنشطة برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية ومشاريعه اثنياا.

 غطوير الآليات والأدوات العملية القامئة ع ى امللكية الفكرية واحملافظة علهيا من أأجل معاجلة التحدايت العاملية

ىل تسهيل نرش  طوعيتانجتمع منصتان  .1 التكنولوجيات املتعلقة ابلصحة بني أأحصاب املصاحل املتعددين وهتدفان اإ
 .منه 24و 21و 21و 41و 01والصديقة للبيئة ونقلها، بشلك يتسق مع أأهدا  جدول أأعامل التمنية، وخاصة التوصيات 

 ملشاطرة الابتاكرات يف ماكحفة الأمراض املدارية املهمةل -WIPO Re:Search3 قاعدة بياانت الويبو للبحث غعدو  .7
بعض ومهنا ابلتعاون مع هيئات من القطاعني اخلاص والعام،  الويبو اأأنشأأهتحل املتعددين، جتمع أأحصاب املصا منصة طوعية

. ويلزتم الأعضاء وبرامج التمنية املهنية كوميةاحلنظامت غ ر امل و  يةصناع ال اكدميية و الأ سؤسسات املولية و ادلكومية احلسؤسسات امل
نتاج عالجات يف جمال امللكية الفكرية مع الآخرين يف جممتع البحث خرباهتم قامستيف قاعدة البياانت ب  ، ممن يعملون ع ى اإ

 الراي والسل.د مرضني مداريني همملني وهام املجديدة ض لقاحاتو 

ىل دفع جعةل الاحتاد  اريم هذيو  من خالل غقدمي منصة غتاح علهيا أأصول امللكية الفكرية ، املذكور البحث والتطوير يف اجملالاإ
اتحة أأصول امللكية الفكرية اخلاصة هبم ع ى أأساس معفي من أأي للباحلني املسؤهلني عرب العاملواخلربات  اتوة. ويقوم الأعضاء ابإ  اإ

اليت أأجنزت بفضل غكل الأنشطة مبيعات املنتجات  عفىع ى أأن غأأي ماكن يف العامل لأغراض البحث والتطوير والإنتاج يف 
اتوةمن أأي   قل منواا.يف مجيع البدلان الأ  اإ

ىل قاعدة بياانت الويبو  وع )واذلي غديره الويبو(، وغتيح لكرتوين للمرش لإ اللبحث بلك حرية من خالل املوقع وميكن النفاذ اإ
 متكن منو واخلربات العملية،  المتكينيةتكنولوجيات ال املركبات و مضن أأصنا  من سبيل علومات املقاعدة البياانت املذكورة 

ريحني وأأصول امللكية الفكرية والتكنولوجيا املو  غوهجات البحث اجلديدةملل قامئة جرد للنتاجئ، و حتديد البحث مضن جمالت 
النصف الثاين من  خاللوعدد املزودين  يف قاعدة البياانت من حيث المكاملساهامت  قد تزايدتوتكنولوجيا التلقيح. و 

ذا مل تشملها قاعدة البياانتاملاتحة لإ طلب غقدمي  جيوز. و 4102 عام  .علومات اإ

                                                
2

 development/en/agenda/recommendations.html-http://www.wipo.int/ip 
3

 http://www.wiporesearch.org 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/recommendations.html
http://www.wiporesearch.org/


CDIP/13/21 
3 
 

، BIO Ventures for Global Health (BVGH))) لأغراض الصحة العامليةالبيولوجية مشاريع التكنولوجيا غديره ، ويقدم مركز رشااكت
ىل الأطرا  املهمتة ابلرتاخيص و ويه منظمة غ ر حكومية  يف البحيث، ووفرص التعاون مقرها يف الولايت املتحدة، دعاما اإ

لكام المتست الويبو منظمة الصحة العاملية املشورة التقنية  سديت و ماكنيات التواصل وخيارات المتويل للبحث والتطوير. اإ 
 .ذكل

 وأأقميمسامهة يف املنصة  014مزودا  11. وقدم 4102يف فرباير  عضوا 11 وقد بلغ عدد أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث،
 عينيغ ع ى غنطوي  ،4102يف  الاستامئينسرتاليا أأ  دوقبدمع من صن "اس تضافة"ترغيبات  ةمخس واس هُتلت غعاوانا حبثياا. 21

 ا والولايت املتحدة الأمريكية.ون وم ر وغاان ونيج راي وجنوب أأفريقيا يف معاهد حبو  يف الهند وسوير  ر من الاكم علامء

دارة امللكية الفكرية والتدريب علهيا للعلامء الاستامئين مالياابن صندوق اليت منحها ومكنت املوارد  ن دمع حلقة معل بشأأن اإ
نتاج مقاطع فيديو تشمل هم" أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث. و غعرض معل العلامء اذلين "اس تضاف  الأفريقيني، ومن اإ

رساء قاعدة بياانت الويبو للبحث،  غدعميلس نة املقبةل اخطط  أأعضاء جذب و ملركز الرشااكت  راخس أأساسخاصة من خالل اإ
 .جدد

ن مبادرة الويبو البيئية  .1 من ، للبيئة صديقةز الابتاكر ونرش التكنولوجيات الغفاعلية غعز سوق WIPO GREEN4اإ
ىل احلصول ع ى حلول مبتكرة. ويمكن التحدي اذلي يواجه  خالل ربط أأحصاب التكنولوجيات ومزودي اخلدمات مبن يسعى اإ

 أأحناء مجيع يفالصديقة للبيئة، بشلك أأرسع،  التكنولوجيا هذه نرشالمتكني  مع لالبتاكر، البيئة هتيئةيف  مبادرة الويبو البيئية
 وتشمل املبادرة: ، مبا يف ذكل البدلان النامية.العامل

 ،الفكرية امللكية وأأصول وخدماهتا الصديقة للبيئة التكنولوجيا نتجاتمب  واسعة قامئةغتيح نرتنت لإ قاعدة بياانت ع ى ا "0"
 .الصديقة للبيئة التكنولوجيا جمال يف احتياجاهتم تسجيل من والرشاكت الأفراد ومتكّن

، وتربط بني الصديقة للبيئةيف التكنولوجيات  سلسةل قمية الابتاكريف  الفاعلنيمن  طائفة واسعةبني  وش بكة جتمع "4"
ىل الأفراد أأو الرشاكت اليت تسعى وبني أأحصاب التكنولوجيات اجلديدة  احلصول أأو الصديقة للبيئة  تتكنولوجياال تسويق اإ

لهياع ى ترخيص بشأأهنا   .هاأأو غوزيع  أأو النفاذ اإ

ىل أأن  جتمع يف ماكن واحد و  تكنولوجيات الصديقة للبيئة،يف جمال ال  غصبح املنصة املفضةلوهتد  مبادرة الويبو البيئية اإ
ىل املنتجات اليت ميكن تسويق التكنولوجيات أأايا اكنت  ها. مرحةل غطويرها، وذكل بدءاا ابلبحو  النظرية الأساس ية ووصولا اإ

صدار الرتاخيص بشأأهنا والتعاون  ن هذه التكنولوجيات متاحة من أأجل اإ  أأو مشاريع مشرتكة أأو بيع. واإ

طالقو  5ش بكة الويبو البيئية نظم اإ
اجامتع س بق ذكل و  ،مشاراكا  441حنو  ، حبضوريف الويبو 4102نومفرب  41للجمهور يف  

ومزودي التكنولوجيا. وانضم عدد من املنظامت الرشيكة سؤسسات املممثالا عن  21حبضور حنو  جملس املبادرة الاستشاري
ش بكة تكنولوجيا املنا  التابع لغفاقية الأمم املتحدة )مس تضيف  برانمج الأمم املتحدة للبيئة ، ومهناالرئيس ية بصفة رشيك

بلغ عدد الرشاكء (. و برانمج غي ر املنا  التابع للبنك ادلويل( )infoDevبرانمج تمنية املعلومات )( و الإطارية بشأأن غي ر املنا 
جاميل رشياك 21 ،4102حبلول فرباير  ،صادقوا ع ى امليثاقاذلين  . مسامهة 111حنو يف الوقت احلارض  املساهامت. ويبلغ اإ

فراديتانونرُشت دراس تان  اإ
6

ىل لتكنولوجيات انقل احلالت الناحجة ل بشأأن   غقرير عن التحدايت الصديقة للبيئة، ابلإضافة اإ
العاملية

7
موجزغقرير و  

8
 للبيئة. الصديقةعن التكنولوجيات  
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استبدال مصادر الطاقة الباهظة المثن أأو غ ر الفعاةل أأو غ ر الصحية  
(http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951.pdf)  ومعاجلة غلو ،
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نشاء منصة يف بدأأ برانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية و  .1 للحصول ع ى نرتنت لإ اع ى اس تكشا  جدوى اإ
اتحة النفاذ لرباءات اب املتعلقةبياانت ال  ىل معلومات الرباءات من أأجل اإ ، ابلصحةاملرغبطة ساس ية الأ تكنولوجيات ل اب املتعلقةاإ

ىل (WIPO Essential) وغصنيف غكل املعلومات حسب الولايت القضائية علومات الرباءات م. ويعترب حتسني النفاذ اإ
يف البدلان  التنفيذختاذ قرارات س ياساغية فعاةل غعزز النفاذ و برامج حصة مالمئة وا اس تحدا عن راا أأساس ياا يف الوجهية 

ىل النامية. و  جناز هذا املرشوع، وهيد  أأساسا اإ متكني ستشارك منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف اإ
ىل معلومات الرباءات  ابلصحة يك يمتكن املرغبطة ساس ية الأ تكنولوجيات الوجهية املتعلقة ابل املس تخدمني من النفاذ اإ

ىل  املتعلقةراء الآ ومعليات غبادل  النقاشاتيف بشلك مس تن ر املس تخدمون من املشاركة  التكنولوجيات غكل ابلنفاذ اإ
 يف البدلان النامية. وغنفيذها

متع املدين وأأحصاب املصاحل الآخرين، ومساعدهت ىل ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجمل م ع ى حتديد غقدمي ادلمع اإ
 املقارابت اجملدية

اتحة حتليل حمايد وموضوعي يفيد ة الميلإعدوات االأ  هتد  .01 ىل اإ املتعلقة ابلقضااي الهامة يف س ياق التحدايت العاملية اإ
حتتضن نقاشات بشأأن اليت يف احملافل املالمئة  مساهامغه الربانمج قدمادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل املعنيني الآخرين. وي

ىل ، لكام طلب منه ذكلبتاكر وامللكية الفكرية يف س ياق التحدايت العامليةالا . ويس تجيب هذا النشاط بشلك خاص اإ
 جدول أأعامل التمنية. من 24و 21و 21مضمون التوصيات 

بشأأن ساهامت امل من أأجل غقدمي بشلك وثيق الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وغعاونت أأماانت  .00
الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية أأو حلقة معل  ، من سبيلأأنشطهتا التدريبية اخملتلفة

منظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية الفكرية والصحة العامة اليت نظمهتا أأمانة منظمة التجارة العاملية ابلتعاون مع منظمة الصحة 
ىل لويبوالعاملية وا قلميية اليت نظمهتا ، ابلإضافة اإ غطبيق الصحة العاملية والعامة و بشأأن  املنظامت الثالثةالندوات الوطنية والإ

 .9اغفاق تريبس

ىل الاجامتع احلكويم ادلويل معادلقدمت الويبو و  .04 املعين ابلتأأهب ملواهجـة الأنفلونـزا اجلاحئـة:  ملنظمة الصحة العاملية اإ
ىل اللقاحات والفوائد الأخرىغبـادل ف روسات ا قرار مجعية الصحة العاملية ل طبقاا  ،الويبو سامهتو . لأنفلونزا والتوصل اإ

واس تجابةا لطلب الفريق  .411710يف ورقة معل بشأأن قضااي الرباءات املتعلقة بف روسات الأنفلونزا وجيناهتا يف ،11.41
نفلونزا اجلاحئة التابع ملنظمة الصحة العاملية اذلي قدمه  العامل املفتوح العضوية لدلول الأعضاء املعين ابلتأأهب يف للمنظمة للأ

لبحث يف الرباءات بشأأن الرباءات وطلبات الرباءات املتعلقة ابلتأأهب ملواهجة عن ا ا، أأعدت الويبو غقرير 4101ديسمرب 
 .4100يف أأبريل  اذلي عقدوعرضته خالل اجامتع الفريق العامل  11الأنفلونزا اجلاحئة

ىل  لتدريب يف جمال الأمراض املداريةيف مبادرة الربانمج اخلاص للبحث واأأيضا الويبو  تشاركو  .02 غطوير الهاد  اإ
ىل ش بكة أأفريقية لالبتاكر يف قطاعي الأدوية ووسائل التشخيص،  خطة الاحتاد الأفريقي لصناعة املنتجات ابلإضافة اإ

براءات الأدوية  وعةمع مجمغعاونت املنظمة و  براءات الأدوية. عةو وية ومجم، واملرفق ادلويل لرشاء الأدالصيدلنية لصاحل أأفريقيا

                                                

املياه دون اس تخدام مواد كمييائية، 
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951_1.pdf 

7 /policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_report.pdfhttp://www.wipo.int/export/sites/www 

8 brief.pdfhttp://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_ 
9

، املشاريع والأنشطة املتعلقة ابلرباءات والصحة يف الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة SCP/18/5التفاصيل، انظر وثيقة الويبو من للحصول ع ى مزيد  
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203879التجارة العاملية، 

10
 http://www.wipo.int/policy/en/global_health/documents.html 
11

 http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951_1.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wipo_pub_951_1.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challenges_brief.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203879
http://www.wipo.int/policy/en/global_health/documents.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf
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مضادين للف روسات  بدواءينيف وضع الرباءات املتعلقة  جرى النظر، و املتعلقة ابلرباءاتاملعلومات الويبو بشأأن وخدمة 
. وبناء ع ى طلب برانمج الصحة 12ينلكرتولإ املعلومات الوجهية ع ى موقعها ا مجموعة براءات الأدوية تنرش ، كام القهقرية

منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية يف غنظمي  سامهت، منائيةالعاملي التابع للمعهد العايل لدلراسات ادلولية والإ 
ات ع ى "بعد مرور عرش س نو  عنوانمحلت اليت و ، الندوة اخلامسة الرفيعة املس توى اخلاصة ابلنشاط ادلبلومايس الصحي

عالن ادلوحة: جدول الأعامل املقبل مهزة الوصل بني الصحة العامة والابتاكر والتجارة  آفاق الس نوات العرش املقبةل". –اإ  أ
، الرئيسة السابقة يف منظمة التجارة العاملية حتت رعاية الس يدة رو  دريفوس 4100نومفرب  42وُعقدت هذه الندوة يف 

للجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة التابعة ملنظمة الصحة العاملية، ومبشاركة املديرين العامني الثالثة 
 ملنظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية.

طالق مبادرة الويبو البيئية، حلقة معلعقدت يف الويبو، و  .02 ترخيص التكنولوجيات املرغبطة بتي ر املنا  بشأأن  بعد اإ
13للبدلان النامية

حلقة  ولقت( وجامعة ديلفت للتكنولوجيا. ICTSDاملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )ابلتعاون مع  ،
 .خشصا 11حواراا مفيداا يف هذا اجملال وحرضها حنو  رتحيب ابعتبارهاالالعمل املذكورة 

عداد   معلومات موضوعية ومتوازنة عن العالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر ونقل التكنولوجيااإ

ىل غعميق فهم دوافع الس ياسات العامة وادلوافع التقارير املوجزةتقارير و ال  املواد الإعالمية، من سبيل هتد  .01 ، اإ
ة الفكرية؛ وأأن غدمع فهم ادلول الأعضاء لنقل غوحض بشلك استبايق اس تخدامات أأدوات امللكيأأن الاسرتاغيجية لالبتاكر؛ و 

مع املنظامت احلكومية ادلولية الأخرى، لكام  وثيق ويتعاون الربانمج بشلك .فامي يتعلق مبعاجلة التحدايت العاملية التكنولوجيا
ىل التوصيات اكن ذكل مالمئا  جدول أأعامل التمنية. من 24و 21و 21و 41و 01. ويس تجيب هذا النشاط خاصة اإ

، بني منظمة الصحة العاملية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العامليةيف س ياق التعاون الثاليث و .01
سعار والرشاء احلصول ع ىندوة عن " 0عقدت ثال  ندوات غقنية ويه: " يف  ، عقدتالأدوية: ممارسات حتديد الأ

 عن" ندوة 4"وار الأدوية والقضااي املتعلقة برشاء الأدوية؛ معلومات واقعية وشامةل عن أأسع ، وقدمت410114يوليو  01
مصادر املعلومات املتاحة فامي ، وحبثت 410015فرباير  01 يف، عقدت احلصول ع ى الأدوية ومعلومات الرباءات وحرية العمل

 ، عقدتالعمل املتي رةمناذج –الابتاكر الطيب عن  " ندوة2؛ و"وانقشت اس تخداهما لأغراض الصحة العامة يتعلق ابلرباءات
يف الويبو 4102يوليو  1يف 

16
الضوء ع ى أأمهية التعاون يف مجيع  تالتحدايت املتعلقة ابلبتاكر الطيب وسلط توانقش 

البحث يف الرباءات وحرية  حلقة معل حولوس بقت الندوة الثانية  لتحقيق نتاجئ أأفضل. أأحصاب املصاحلالقطاعات وبني مجيع 
ىل املشاركني املفاهمي الأساس ية اخلاصة بس بل خاللها قدمت واكنت مناس بة  ،410017فرباير  07يف  العمل البحث الويبو اإ

جراء حتليالت. يف الرباءات تكشا  العالقة اس  هبد   ،عقد ثال  ندوات عن التحدايت العاملية 4104شهد كام  وحرية اإ
18مقارابت جديدة يف قطاع الأدوية الرتخيص والأسعار:عن دايت العاملية، ويه: ندوة بني الابتاكر والتح

 ؛ يف
غفاقية الأمم غابرييل بالنكو، رئيس اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة لعرض من الأس تاذ و  ؛4104 يونيو 47

19املتحدة الإطارية بشأأن غي ر املنا 
مني عن 4104نومفرب  01ندوة يف و  ؛4104مايو  42  ة الريفية: الابتاكر والأمن اليذايئ والت

                                                
12

 data/-http://www.medicinespatentpool.org/patent 
13 http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/ 
14

 http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/ 
15

 http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/ 
16 http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/ 
17

 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342 
18 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822 

19 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584 

http://www.medicinespatentpool.org/patent-data/
http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/
http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584
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20التعاون والرشاكة
عندما غلتقي الس ياسة  - عن التحدايت العامليةنرش التقرير املوجز  4100مت يف يوليو وعالوة ع ى ذكل  .

واس تكشف التقرير املوجز املفاهمي والقضااي املتعلقة  ؟ابلقرائن: ماذا بعد يف مناقشة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والبيئة
 ابلتكنولوجيات السلمية بيئيا.

ىل  عنواهناادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية و  غعدو  .07 "غعزيز فرص النفاذ اإ
لكية الفكرية والتجارةبني الصحة العامة وامل هوامش التقاطع  –التكنولوجيات الطبية والابتاكر 

21
مشرتك بني  منشور ل، أأو "

رجع ومكصدر للمعلومات الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. واكن القصد من ادلراسة هو اس تخداهما مك
بيهنا أأو فامي عاون ابلت سواء ع هبا منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العامليةلنشطة بناء القدرات اليت غضطلأ  الأساس ية،

ومتكررة ع ى نطاق واسع من قبل الزمالء يف لك من املنظامت اكنت ادلراسة موضع مراجعات شامةل بشلك منفصل. و 
ىل غوس يع أأدى هذا الهنج التعاوين و الثال .  ضافية، واإ ىل فائدة اإ  يف العملية الثالثية الأطرا  يفعدد الزمالء املسامهني اإ

ن ادلراسة متثل أأيضاا أأداة لتعزيز  املنظامت الثال  من خارج اجملموعة الأساس ية املسسؤوةل عن صياغة ادلراسة. ومن مث فاإ
 وغوطيد التعاون بني الواكلت.

ابمللكية الفكرية وأأثرها ع ى الأمن والعمل املرغبط شات لنقاالويبو يف ا مسامهةحبث الربانمج ، يف جمال الأمن اليذايئو .01
ىل ذكل، عقدت يف الي كيفية اس تخدام القطاعني العام واخلاص حلقة دراس ية بشأأن جبنيف  4100يونيو  02ذايئ. وسعياا اإ

22للملكية الفكرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية
من بدلان خمتلفة  املزارعنيزراعية و الراكز بعض امل . ومجعت هذه احللقة بني

حمرض الاجامتع ع ى موقع الويبو الإلكرتوينميكن الاطالع ع ى اخلاص. و  القطاعممثلني عن كومية و احلنظامت غ ر امل و 
23

 .
ىل  01من وعقدت  امللكية الفكرية والابتاكر والأمن اليذايئ: حول  حلقة معل بشأأن الرشاكةجبنيف  410424مايو  00اإ

نتاج القمح جراء ع ى حنو مس تدام يف رشق أأفريقيا حلقة معل بشأأن اإ نتاج القمح يف غزنانياايس حتليل أأس. ويمت حالياا اإ  ،لإ
م. ويركز العمل ع ى بياانت الأرس يف حمطة أأويول الزراعية يف  آند اإ يه أ بقيادة مستشار من معهد بورلوغ جبامعة تكساس اإ

مل  . ولكن4102عن التحدايت العاملية يف  تقرير موجزك و تقرير عن التحدايت العاملية ك املرغفعات اجلنوبية. ويزمع نرش ادلراسة 
آن بأأي  آخريمت القيام حىت ال  بشأأن الأمن اليذايئ. معل ملحوظ أ

 [ملرفقاتاغيل ذكل ]

 

                                                
20 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28222 
21

ميكن الاطالع ع ى ادلراسة الثالثية ع ى العنوان التايل  
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf.  وغعد الأمانة ترمجة

ىل الليتني الفرنس ية والإس بانية. سامهة مالية من منظمة الصحة العاملية( والروس ية بيامن غعد منظمة التجارة العاملية الرت ادلراسة اإىل الليات العربية والصينية )مب  مجة اإ
ىل ذكل، يمت حبث س بل اس تخدام ادلراسة ع ى النحو الأم ويُتوق ضافة اإ لل يف ع أأن غصبح ادلراسة متاحة ابلليات الست للأمم املتحدة خالل هذا العام. واإ

 ومنظمة التجارة العاملية.الأنشطة التدريبية اخلاصة للك من املنظامت مع أأاكدميية الويبو ومنظمة الصحة العاملية 
22 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762 

23 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_lsbiot_ge_11/wipo_ip_lsbiot_ge_11_www_183501.pdf 
24

 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26182 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28222
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_lsbiot_ge_11/wipo_ip_lsbiot_ge_11_www_183501.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26182
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 املرفق الأول

ىل ادلول الأعضاء )  (4102-4100اجللسات الإعالمية لشعبة التحدايت العاملية املوهجة اإ

4100 

 2  اخلاص  4100شأأن مسؤمتر يوليو : اجللسة الإعالمية غ ر الرمسية ملنسقي اجملموعات والوفود املعنية ب 4100مايو
 ابلبتاكر وغي ر املنا 

  ىل  01ادلورة السادسة عرشة للجنة الرباءات )من (: اجللسة الإعالمية اخلاصة ابلأنشطة الثالثية 4100مايو  41اإ
 الأطرا  اليت يضطلع هبا ممثلو منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية

4104 

 44  اجللسة الإعالمية للمجموعة الأفريقية وغ رها )ملل الياابن والولايت املتحدة الأمريكية( بشأأن قاعدة : 4104مايو
 (WIPO Re:Searchبياانت الويبو للبحث )

 02  عالمية لدل: 4104نومفرب بشأأن أأنشطة شعبة واملنظامت غ ر احلكومية عضاء الأ ول غظاهرة جانبية كجلسة اإ
الرتكزي ع ى قاعدة بياانت الويبو العمل مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، و برانمج التحدايت العاملية )

 (ومبادرة الويبو البيئية والتعاون الثاليث الأطرا  للبحث

4102 

  ىل  41ادلورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات )من عالمية بشأأن ادلراسة الثالثية اليت 4102فرباير  41اإ (: جلسة اإ
 ثلو منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العامليةأأعدها مم 

 01  عالمية : 4102مايو برانمج العمل لدلول الأعضاء بشأأن أأنشطة شعبة التحدايت العاملية )غظاهرة جانبية كجلسة اإ
ويبو البيئية والتعاون مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، والرتكزي ع ى قاعدة بياانت الويبو للبحث ومبادرة ال

 (الثاليث الأطرا 

 07  عالمية لدلول الأعضاء الأقل منواا حتض راا للجمعية العامة )الرتكزي ع ى قاعدة بياانت الويبو 4102سبمترب : جلسة اإ
 للبحث، ومبادرة الويبو البيئية(

 40  عالمية: 4102نومفرب برانمج لتحدايت العاملية )لدلول الأعضاء بشأأن أأنشطة شعبة ا غظاهرة جانبية كجلسة اإ
 (العمل مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، والرتكزي ع ى مبادرة الويبو البيئية

4102 

  ىل  07ادلورة العرشون للجنة الرباءات )من عالمية لدلول4102يناير  20اإ الأعضاء أأثناء ادلورة العرشين  (: جلسة اإ
 01اجلوانب املتعلقة ابلرباءات مضن الربانمج ادلامئة املعنية ابلرباءات بشأأن  لجنةل 

[الثاين]ييل ذكل املرفق 
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الثايناملرفق   
 

 املرفق الثاين

 (4102-4101) التظاهراتقامئة 

 الصحة العاملية أألف.

 الأدوية: ممارسات صول ع ى الندوة التقنية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية عن احل
 (،4101يوليو  01) حتديد الأسعار والرشاء

http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/ 

 امللخص واملسائل الرئيس ية،

http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/p
df/trilateral_procurement_symposium_summary_final.pdf 

 طالق غظاهرة قاعدة  منصة -(: مناقشة املائدة املس تديرة: WIPO Re:Searchقاعدة بياانت الويبو للبحث ) اإ
 (،4100أأكتوبر  41) : غبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة الأمراض املدارية املهمةلبياانت الويبو للبحث

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=24602m 

  فرباير  07)حلقة معل منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية حول البحث يف الرباءات وحرية العمل
4100 ،)http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342 

  الأدوية ومعلومات  احلصول ع ىالندوة التقنية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية عن
 (،4100فرباير  01)وحرية العمل  الرباءات

http://www.wipo.int//meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/ 

 امللخص واملسائل الرئيس ية،

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/who
_wipo_wto_ip_med_ge_11_www_169578.pdf 

  ،اليت نظمها املعهد العايل لدلراسات ادلولية الندوة اخلامسة الرفيعة املس توى اخلاصة ابلنشاط ادلبلومايس الصحي
 (،4100نومفرب  42نيف ابلتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية )جب والتمنية 

http://graduateinstitute.ch/home/research/centresandprogrammes/globalhealth/symp
2011.html-ghd/symposium-on-osium 

  برانمج الويبو التدرييب بشأأن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف الش بكة الأفريقية لالبتاكر يف جمال الأدوية ووسائل
 (،4104نومفرب  4و 0) لبحو ( ل ANDIالتشخيص )

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=27822 

 اض املدارية : غبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة الأمر قاعدة بياانت الويبو للبحث الاجامتع الس نوي اخلاص مبنصة
 (،4104أأكتوبر  21) املهمةل

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=27522 

http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
http://www.wipo.int/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/pdf/trilateral_procurement_symposium_summary_final.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/meetings/en/2010/wipo_wto_who_ge_10/pdf/trilateral_procurement_symposium_summary_final.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=24602m
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=24602m
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22342
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/
http://www.wipo.int/meetings/en/2011/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/
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http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/who_wipo_wto_ip_med_ge_11/who_wipo_wto_ip_med_ge_11_www_169578.pdf
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  (،4104يونيو  47)جديدة يف قطاع الأدوية  مقارابتالرتخيص والأسعار:  حولالويبو بشأأن التحدايت العاملية ندوة 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822 

  صدار ىل املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملي ادلراسةاإ ىل غعزيز فرص النفاذ اإ ة الرامية اإ
 (،4102فرباير  1) التكنولوجيات الطبية والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة

s13_e/trip_05feb13_e.htmhttp://www.wto.org/english/news_e/new 

  مناذج العمل  –بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية عن الابتاكر الطيب  املشرتكةالندوة التقنية
 (4102يوليو  1)املتي رة 

http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/ 

 (،4102يوليو  1قسم أأخبار منظمة التجارة العاملية بشأأن الندوة التقنية املشرتكة )

http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_05jul13_e.htm 

 غي ر املنا  ابء.

  قامة حلول شامةل  الويبومسؤمتر املعين ابلبتاكر وغي ر املنا : حتفزي الابتاكر، وتريع نقل التكنولوجيا وغوزيعها، واإ
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22604(، 4100يوليو  04و 00)

 اذلي اشرتك يف غنظميه منتدى الويبو الإقلميي املعين ابلتعاون بني اجلامعات والصناعات لتعزيز نقل التكنولوجيا ،
ىل  4لرباءات )من ت انم ومكتب الياابن ليتب الوطين للملكية الفكرية يف في املك  يف هانوي بفييت  4100نومفرب  2اإ

 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=24323انم(، 

 اذلي اشرتك يف غنظميه املكتب الوطين ة بيئياا منتدى الويبو الإقلميي املعين ابمللكية الفكرية والتكنولوجيات السلمي ،
يف كولومبو بري لناك(،  4104مايو  21و 41للملكية الفكرية يف رسي لناك ومكتب الياابن للرباءات )

.jsp?meeting_id=26247http://www.wipo.int/meetings/en/details 

 الأس تاذ غابرييل بالنكو، رئيس اللجنة التنفيذية املعنية  غقدمي سلسةل ندوات بشأأن التحدايت العاملية: عرض من
(، 4104مايو  42) ابلتكنولوجيا التابعة لغفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن غي ر املنا 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584 

  اذلي املتعلقة بتي ر املنا  يف أأفريقيا: التقدم ابملعرفة والتكنولوجيا والس ياسات واملامرسات، بشأأن الابتاكرات مسؤمتر
يبيا لالبتاكرات املناخية والويبو ومكتب الرباءات الياابين ومعهد كينيا للملكية الصناعية )من اشرتك يف غنظميه مركز ل 

ىل  42   يف ن رويب بكينيا( 4102يوليو  41اإ

  آس ياغظاهرة جانبية ع ى هامش ىل  41)من  منتدى الطاقة النظيفة يف أ دورة الويبو الثانوية بشأأن (: 4102يونيو  41اإ
 (،4102يونيو  47) "الابتاكر ونقل التكنولوجيا وامللكية الفكرية"

http://www.asiacleanenergyforum.org/index.php?option=com_content&view=articleid
=365&Itemid=92 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26822
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_05feb13_e.htm
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http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/
http://www.wipo.int/meetings/en/2013/who_wipo_ip_med_ge_13/
http://www.wto.org/english/news_e/news13_e/trip_05jul13_e.htm
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http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22604
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=24323
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26247
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26247
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26584
http://www.asiacleanenergyforum.org/index.php?option=com_content&view=articleid=365&Itemid=92
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  طالق مبادرة الويبو البيئية  (،4102نومفرب  41)اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253428 

 املركز ادلويل ، اليت نظمت ابلتعاون بني حلقة العمل بشأأن ترخيص التكنولوجيات املرغبطة بتي ر املنا  للبدلان النامية
(؛ 4102نومفرب  01) ( وجامعة ديلفت للتكنولوجياICTSDوالتمنية املس تدامة ) للتجارة

http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/ 

 الأمن اليذايئ جمي.

 (، 4100يونيو  02) اس تخدام القطاعني العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية كيفية
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762 

 :نتاج القمح ع ى حنو مس تدام يف رشق أأفريقيا، دراسة  امللكية الفكرية والابتاكر والأمن اليذايئ حلقة معل بشأأن اإ
فرادية (، 4104مايو  00و 01) دلور امللكية الفكرية اإ

gs/en/details.jsp?meeting_id=26182http://www.wipo.int/meetin 

  نومفرب  01) لسةل ندوات بشأأن التحدايت العاملية: الابتاكر والأمن اليذايئ والتمنية الريفية: التعاون والرشااكتس
4104 ،)n/details.jsp?meeting_id=28222http://www.wipo.int/meetings/e 

 [لثالثا]ييل ذكل املرفق 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253428
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253428
http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/
http://ictsd.org/i/events/dialogues/178497/
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22762
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26182
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=26182
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 املرفق الثالث

 (4102-4101قامئة الواثئق )

 الصحة العاملية أألف.

  الويبو للبحث يف الرباءات بشأأن الرباءات وطلبات الرباءات املتعلقة ابلتأأهب ملواهجة الأنفلونزا اجلاحئةغقرير ،
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza

_2011.pdf 

  ،وثيقة الويبوأأنشطة الويبو املتعلقة ابلرباءات والصحة SCP/17/4، 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186517  

  ،الويبووثيقة املشاريع والأنشطة املتعلقة ابلرباءات والصحة يف الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية 
SCP/18/5 ،http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203879 

 فرادية بشأأن لقا ح محى غقرير التحدايت العاملية بشأأن معلومات الرباءات وحرية العمل و"النفاذ العاملي": دراسة اإ
 الضنك اجلاري غطويره، 

http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/dengue.pdf 

  ىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  لتقاطعهوامش ا –غعزيز فرص النفاذ اإ
 ،والتجارة

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wi
po_pub_628.pdf 

  متاح ابلليات العربية والإنلكزيية والصينية والفرنس ية والأملانية والياابنية  ،لقاعدة بياانت الويبو للبحثاملبادئ التوجهيية
 والربغيالية والروس ية والإس بانية،

http://www.wipo.int/research/en/about/guiding_principles.html 

  متاحة ابلليات العربية والإنلكزيية والصينية والفرنس ية والأملانية والياابنية  ،لقاعدة بياانت الويبو للبحثالنرشة الإعالنية
 ربغيالية والروس ية والإس بانية،وال

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/flyer/flyer_re
_search.pdf 

 غي ر املنا  ابء.

 متاح ابلليات العربية والإنلكزيية والصينية والفرنس ية والياابنية والربغيالية والروس ية ، ميثاق مبادرة الويبو البيئية
 والإس بانية،

https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/governance.html 

http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/report_influenza_2011.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186517
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186517
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=203879
http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/global_health/pdf/dengue.pdf
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https://www3.wipo.int/wipogreen/en/about/governance.html
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 ابلليات العربية والإنلكزيية والصينية والفرنس ية والياابنية  ةمتاح، لورقة الإعالمية اخلاصة مببادرة الويبو البيئيةا
  والربغيالية والروس ية والإس بانية،

 www.wipo.int/greenس يحمل قريبا ع ى املوقع 

 عندما غلتقي الس ياسة ابلقرائن: ماذا بعد يف مناقشة امللكية الفكرية ونقل  -عن التحدايت العاملية:  التقرير املوجز
 التكنولوجيا والبيئة؟،

http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challen
ges_brief.pdf 

 السلمية بيئياا، دور حقوق امللكية الفكرية: دور حقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجياتة: غقرير التحدايت العاملي 

http://www.wipo.int/export/sites/www/policy/en/climate_change/pdf/global_challen
ges_report.pdf 

  فراديةدراسة  مصادر الطاقة الباهظة المثن وغ ر الفعاةل وغ ر الصحية،استبدال  -بشأأن مبادرة الويبو البيئية:  اإ

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/951/wi
.pdfpo_pub_951 

  فراديةدراسة  معاجلة غلو  املياه دون اس تخدام مواد كمييائية، -بشأأن مبادرة الويبو البيئية:  اإ

ations/en/global_challenges/951/wihttp://www.wipo.int/export/sites/www/freepublic
po_pub_951_1.pdf 

 الأمن اليذايئ .جمي

 كيفية اس تخدام القطاعني العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية 

 القطاعني العام واخلاص للملكية الفكرية لتعزيز الإنتاجية الزراعية،كيفية اس تخدام حمرض الندوة بشأأن 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ip_lsbiot_ge_11/wipo_ip_lsbiot
ge_11_www_183501.pdf_. 

 [هناية املرفق والوثيقة]
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