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WO/GA/26/5
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٧ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

برنامج لمساعدة الشرآات الصغيرة والمتوسطة(١) 

مذآرة المدير العام 

ورد الى المدير العام آتاب من حكومات الدانمرك والهند والنرويج وسنغافورة (نيابة عن رابطة  -  ١
أمم جنوب شرقي آســيا) والسـويد يلتمـس منـه تضميـن جـدول أعمـال الـدورة االسـتثنائية للجمعيـة العامـة 
المعتزم عقدها في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ بندا للنظر في امكانية توسيع نطاق أنشطة برنامج الويبو لمساعدة 
الشرآات الصغيرة والمتوسطة في العالم من أجل تعزيز قدرتها على المنافسة بفضل االنتفاع الفعال بنظام 

الملكية الفكرية . 
 

ويزيد االقرار بأن الشرآات الصغيرة والمتوسطة ستضطلع بدور أعظم في المحيط االقتصــادي  -  ٢
العالمي المتغير بسرعة . وفي معظم االقتصادات الوطنية ، تسهـم تلك الشرآات اسهامـا 

 

                                                 
يختلف تعريف الشرآات الصغيرة والمتوسطة من بلد الى آخر . وتعني العبارة عامــة المؤسسـات التـي يقـل موظفوهـا   (١)

ــدار رأس المـال . وألغـراض هـذه  عن عدد معين (ما بين ٢٥٠ موظفا و٥٠٠ موظف) . ويؤخذ في الحسبان أيضا مق
الوثيقة ، فان عبارة الشرآات الصغيرة والمتوسطة تشمل آل المؤسسات على اختالف تعريفها في البلدان . 
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ــين قـدرة الشـرآات  آبيرا في االقتصاد ويتجاوز معدل نموها أحيانا معدل الشرآات الكبيرة .(٢) وآان تحس
الصغيرة والمتوسطة على المنافسة وال يزال على جــدول أعمـال معظـم الحكومـات وجـزءا ال يتجـزأ مـن 
سياستها التي تكفل النجاح على الصعيد الوطني واالقليمي والدولي . وتختلف السياسات الحكومية الراميـة 
الى تشجيع أنشطة تلك الشرآات في العالم بحسب االحتياجات الوطنية . وتشمل تلك السياسات على سـبيل 
ــة واقامـة شـبكات تربـط فيمـا بيـن تلـك الشـرآات وتنميـة المـوارد البشـرية وتوفـير  المثال المساعدة المالي

الخدمات االعالمية التقنية . 
 

وقد زادت التكنولوجيا الحديثة وال ســيما االنـترنت مـن سـهولة مشـاطرة المعـارف والمعلومـات  -  ٣
وسرعتها ، مما أدى الى ترآيز االنتباه على اآلليات القانونية والتكنولوجية لحماية األصــول والموجـودات 
ــع الملكيـة الفكريـة بـدور أآـبر مـن أي  غير الملموسة في اقتصاد السوق العالمي . وعليه ، ال بد أن تضطل
وقـت مضـى فـي هـذا المحيـط االقتصـادي الموجـه نحـو تأديـة الخدمـات . علـى أن الشـــرآات الصغــيرة 
والمتوسطة في العالم ال تزال بحاجة الى الوعي بالملكية الفكرية واالنتفاع بها ، آما اتضــح ذلـك مـن عـدة 
ــذا ، مـن المـهم تشـجيع الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فـي العـالم علـى تعزيـز  دراسات استقصائية(٣). ل

انتفاعها الفعال بنظام الملكية الفكرية في اطار استراتيجية أعمالها .  
 

ــي واالقليمـي والدولـي مـن أجـل النـهوض بـدور  وبينما يجري تنفيذ البرامج على الصعيد الوطن -  ٤
الشرآات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد  ، على الويبو أن تشجع االنتفـاع بنظـام الملكيـة الفكريـة مـن 
ــة ونمـاذج  أجل تعزيز قدرة تلك الشرآات على المنافسة في العالم في مجاالت البراءات والعالمات التجاري

المنفعة وما الى ذلك . 
 

وقد تشمل مبادرات الويبو التي تســتهدف الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة مجـاالت واسـعة فـي  -  ٥
حدود ما يتوفر لديها من موارد في الميزانية . ومن الممكن تغيير اتجاه بعض األنشطة المخطط لــها خـالل 
ــوارد وصفـه أعـاله . ومـع ذلـك ، فـهناك بعـض القيـود المتعلقـة  فترة السنتين الحالية نحو تحقيق الهدف ال
بالموارد الالزمة . وعليه ، من المقترح تضمين مشروع البرنامج والميزانية لفترة السنتين المقبلة برنــامج 
أنشطة جديدا تماما يرآز علــى احتياجـات الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة فـي العـالم بخصـوص الملكيـة 

الفكرية . 
 

وينبغي أن ترآز األنشطة الرامية الى تشجيع الشرآات الصغيرة والمتوسطة على االنتفاع بنظام  -  ٦
الملكية الفكرية على مختلف مصالح البلدان ، آاتاحة اجراءات مبسطة وزهيدة الثمن للحصول على حقوق 

الملكية الفكرية وانفاذها واتاحة فرص أآبر للنفاذ الى المعلومات والخدمات المتاحـة فـي 

                                                 
ــال ، ورد اقتبـاس فـي تقريـر مرجعـي أعـد ألغـراض نـدوة أولـى فـي سـياق مؤتمـر بولونيـا للـوزراء  على سبيل المث  (٢)

المسؤولين عن الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة ووزراء الصناعـة ، الـذي اشـترك فـي تنظيمـه فـي ايطاليـا آـل مـن 
ــي ١٤ و١٥ يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ . واالقتبـاس  الحكومة االيطالية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ف
ــوم التابعـة للواليـات المتحـدة األمريكيـة (سـنة ١٩٩٩) وجـاء فيـها أن  مأخوذ من دراسة أعدتها المؤسسة الوطنية للعل
اجمالي النفقات التي تتكبدها الشرآات الصغيرة والمتوسطة ألغراض البحث والتطوير في المجال الصناعي قــد زادت 
ــم تتجـاوز تلـك الزيـادة ٢٠%  ثالث مرات تقريبا ما بين سنة ١٩٨٥ وسنة ١٩٩٥ في الواليات المتحدة األمريكية ، ول

بالنسبة الى الشرآات الكبرى . 
يتضح من الدراسة االستقصائية عن النشاط االبتكاري في الجماعة األوروبية (لسنة ١٩٩٣) أن هناك فجوة آبيرة بيــن   (٣)

ــث ادراآـها أهميـة الـبراءات . وردا علـى سـؤال بشـأن دور  الشرآات الصغيرة والمتوسطة والشرآات الكبيرة من حي
البراءات في ابتكار المنتجات ، آان رد ٢٧% من الشرآات التي يعمل فيها ما بين ١٠٠ عامل و٢٤٩ عامال بااليجاب 
، بينما بلغت نسبة الشرآات التي يزيد عدد موظفيها على ألف ٣٨% . وتبين من دراسة استقصائية أخرى أجريت بناء 
ــري (لسـنة ١٩٩٧) أن ٣٥% فقـط مـن  على طلب المكتب الياباني للبراءات وترد في آتاب عنوانه عصر االبداع الفك
ــد توفـير حمايـة قويـة للـبراءات (مقارنـة  الشرآات اليابانية الصغيرة والمتوسطة التي شملتها الدراسة االستقصائية تؤي

بنسبة ٥١% من الشرآات الكبيرة) . 
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ــي  مجال الملكية الفكرية وضمان االنتفاع بها على نحو سليم(٤). وهناك حاجة لتحديد نطاق البرنامج للبت ف
امكانيـة تغطيتـه المخـترعين والمبتكريـن المسـتقلين والشـرآات الصغـرى (أي األصغـــر مــن الشــرآات 
ــهج يقـوم علـى العمـل فـي  الصغيرة والمتوسطة) . ومن المقترح تنفيذ األنشطة الجديدة في الواقع باتباع من
عدة قطاعات والتنسيق الوثيق بين آل مجاالت البرامج المعنية . ومن المرتقب أن تسمح أنشطة الويبو في 
ذلك المجال بتشجيع الدول األعضاء على اعتمـاد سياسـات تدعـم انتفـاع الشـرآات الصغـيرة والمتوسـطة 

بنظام الملكية الفكرية . 
 

ان الجمعيــة العامــة للويبــو مدعــوة الـــى  -  ٧
االحاطة علما بمضمون هذه المذآرة والتعليــق عليـها 

والموافقة على االقتراح الوارد في الفقرة ٥ أعاله . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 

                                                 
تولى مثال برنامج الجماعة األوروبية بشأن النشاط االبتكاري واشتراك الشــرآات الصغـيرة والمتوسـطة نشـر دراسـة   (٤)

بعنوان سياسة االبتكار في االقتصــاد القـائم علـى المعـارف (يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠) . وتحتـوي الدراسـة علـى بحـث 
لسياسات محددة في مجال االبتكار وترآز بصفة خاصة على ما يتجه منها نحو تحسين االبتكار في الشرآات الصغيرة 
ــا لديـها . وتتضمـن الدراسـة أيضـا توصيـة بتخفيـف تكـاليف اجـراءات الحصـول علـى  والمتوسطة وتعميم التكنولوجي
البراءات عبر توحيد اجراءات منح البراءات ونشر المعلومات بفعالية عن طريق االنتفاع بنظام الملكية الفكرية . وفيما 
يتعلق بتكاليف انفاذ البراءات ، تجدر االشارة الى أن الجماعة األوروبية تقترح النظر في امكانيـة تطبيـق نظـام تـأمين 
ضد التكاليف القانونية في مجال البراءات (أنظر الصفحة ٢١ من الورقة الخضــراء للجماعـة األوروبيـة بشـأن بـراءة 

الجماعة ونظام البراءات في أوروبا (لسنة ١٩٩٧)) . 


