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: ملخص الدراسة االستكشافية اخلاصة بقطاع التكنولوجيا واملعلومات املصري ودور امللكية الفكرية
 اقتصادي وتوصيات تقييم

عدادمن  سهام من الس يد كنوت باليند، أأس تاذ بلكية الاقتصاد والإدارة يف جامعة برلني للتكنولوجيا اإ مانة ابإ قسم  ، ورئيسالأ
نظمة التصالت املفتوحعهد رراو اجملموعة املعنية ابلبتاكر العام ب  اقتصاد الابتاكر يف أأملانيا، ببرلني  ة )روَكس( يفهنورر لأ

 وزمالؤه يف جامعة برلني للتكنولوجيا

يتضمن مررق هذه الوثيقة ملخصًا لدلراسة الاس تكشارية اخلاصة بقطاع التكنولوجيا واملعلومات املرصي ودور امللكية  .0
طار تقيمي اقتصادي وتوصياتالفكرية:   مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية، واليت أأجريت يف اإ

  (.CDIP/5/7 Rev )الوثيقة

منية وامللكية الفكرية  .4 ن اللجنة املعنية ابلت اإ
ىل الإحاطة علاًم ابملعلومات الواردة يف  مدعوة اإ

 مررق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املررق[

 



CDIP/13/INF/7 
ANNEX 

 املررق

 ملخص واف  

يقدم هذا امللخص الوايف نتاجئ ادلراسة املعنونة "دراسة اس تكشارية بشأأن قطاع تكنولوجيا التصال واملعلومات املرصي 
 تقيمي اقتصادي وتوصيات"ودور امللكية الفكرية: 

 املرشوع فاصيلهدف ادلراسة وت

ذ ررض القطاع هامً رئيس يًا يف التمنية الاقتصادية والتوظيف. اات والتصالت املرصي مسميثل قطاع تكنولوجيا املعلوم واإ
نه للرشاكت املتعددة اجلنس يات،  واخلدمات املكتبيةدعامً لعمليات املعلومات والتصالت  تكنولوجيال رئييس  نفسه مكزود راإ

ىل الإ  ىل التحول اإ تكنولوجيا املعلومات والتصالت ذات قمية مضارة يات وخدمات قامئة عىل برم  وتصدير نتا يريم حاليًا اإ
( ابلفعل عىل رضورة 4102-4103. وتشدد أأحدث اسرتاتيجية بشأأن تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص )أأعىل

قامة املشاريعتعزيز الابتاكر يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت، و  ة يف مال تكنولوجيا املعلومات ، واملهارات املتقدماإ
قامة ، وهام مواصةل اس تقطاب الاستامثر الأجنيب املبارش وتعزيز متضاررينوالتصالت. وسينجم ذكل حامتً عن مسارين  اإ

  يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.نيوالابتاكر ادلاخلي املشاريع

(، أأعربت احلكومة 32و 33ية الاقتصادية والاجامتعية )التوصيتان وكجزء من مرشوع اللجنة بشأأن امللكية الفكرية والتمن 
شعبة الويبو للشؤون الاقتصادية عن اهامتهما بأأن جتري وزارة التصالت وتكنولوجيا املعلومات املرصية من خالل 

امللكية الفكرية  ةرائدعن ، والابتاكر، والتمنية الاقتصادية من خالل دراسة الفكرية دراسات بشأأن امللكية والإحصاءات
طار ودورها يف  قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي. اإ

ن دراسات من دراسات متعددة،  جيا املعلومات والتصالت املرصي قد اس تفادقطاع تكنولو  تطور يف حني أأنو راإ
حصائية وع قبال عىلدة مبادرات س ياس ية، ومسأأليت اس تقصائية اإ طار قطاع تكنولوجيا  الإ امللكية الفكرية ودورها يف اإ

 بكثري من الاهامتم.ظ مل حي املعلومات والتصالت املرصي وما يرتبط بذكل من س ياسات

 التالية: ردودًا عىل الأس ئةلوتلبيًة لطلب مرصي، تقدم هذه ادلراسة 

 ؟ما يه اخلصائص الرئيس ية لقطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي 

  تكنولوجيا  أأهجزةما هو دور امللكية الفكرية، بوجه عام، يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وخباصة يف مايل
 املعلومات والتصالت من هجة ويف اخلدمات والربميات من هجة أأخرى؟

  لروابط احتديدًا ما يه املرصي؟ و ما هو الاس تخدام احلايل للملكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت
قامة املشاريعو  بني امللكية الفكرية رروع الرشاكت ما هو دور و والابتاكر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت؟  اإ

تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مال قدرات اليف تطوير  تتكنولوجيا املعلومات والتصالالأجنبية العامةل يف مال 
 مرص؟يف 

  ما يه الس ياسات املتصةل ابمللكية الفكرية اليت ميكن أأن تسهم يف تمنية قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت، وتعزيز
 الابتاكر ادلاخيل، والتوظيف، والتمنية الاقتصادية؟

ىل تمنية قدراهتا يف مال اخلدمات القامئ ذ تسعى العديد من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل اإ ة عىل تكنولوجيا املعلومات واإ
ن نتاجئ هذا املرشوع س تعود ابلنفع عىل هذه البدلان أأيضًا.والعمليات املكتبيةوالتصالت   ، راإ
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 الاسرتاتيجيات املرصية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وقطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت

تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل الصعيد الوطين بشأأن س ياسة  اً ططأأكرث من ثالثة عقود، خوضعت مرص، عىل مدار 
قلميية  مجموعاتو مؤسسات ما يرتبط هبا من و  هذا القطاع ل تعزيز القدرة التنارس ية ادلولية ، وذكل بغية لتكنولوجيامعنية اباإ

ىل ما ييل: تكنولوجيا املعلومات والتصالت.وتدرقات الاستامثر الأجنيب املبارش ذات الصةل ب   وخلصت هذه ادلراسة اإ

  ابملئة تقريبًا يف  03تزايد عدد الرشاكت املرصية العامةل يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت بعدل س نوي قدره
جاميل يتجاوز  4104و 4100عايم  ىل عدد اإ  .4104رشكة يف عام  3111لتصل اإ

  يرادات قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت  .4100/4104مليار جنيه مرصي يف عام  53بلغت اإ

 جاميل صادرات تكنولوجيا املعلومات والتصالت  بلغ  .4104مليون جنيه مرصي يف عام  0.224اإ

  جاميل الناجت احمليل املرصي بنس بة نقطة أأساس يف عام  3.3أأسهم قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف اإ
4104/4103. 

  4104عاماًل مبارشة يف عام  483 111مات والتصالت وظف قطاع تكنولوجيا املعلو. 

 تكنولوجيا املعلومات والتصالت لأكرث من عقد  الأجنبية العامةل يف مال هجة استامثرية جذابة للرشاكتمرص أأن ت ثب
ذ أأنشأأت رشاكت من الزمان. راليو و  تريادااتو  نتل ومايكروسورت وأأورالكاإ و  هوليت اباكردمثل أأبل وسيسكو و  اإ

 مرص.يف  رروعاً  ورودارون وايهو وغريها

أأنشطة يف مال تنفيذ واس تضارة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل العامةل الرشاكت املرصية  غالبيةز ركوت
التعاقد مكتبية اليت تعرف كذكل ابمس "وما يتصل هبا من معليات تكنولوجيا املعلومات والتصالت اخلدمات املتعلقة ب 

ما عن طريق تقدمي رشاكت مرصية  برميات.مال اس تحداث ، أأو يف (BPO" )ار ي يف مال نظم الإدارةاخل ويمت ذكل اإ
نشاء ىل البدلان املرتفعة ادلخل، أأو عن طريق اإ ىل رشاكت أأجنبية متعددة اجلنس يات يف بدلان تنمتي غالبًا اإ  حملية خدماهتا اإ

 لقيام هبذه املهام مبارشة.يف مرص ل  رروعاً رشاكت متعددة اجلنس يات 

جيا املعلومات والتصالت املرصي، سواء يف قطاع تكنولو درجة الابتاكر وطبيعته حتليل يصعب البياانت املتاحة،  وبناء عىل
رروع الرشاكت املتعددة اجلنس يات. يف أأو تكنولوجيا املعلومات والتصالت عامةل يف مال  رشاكت حملية يفاكن ذكل 
ع من أأدةل شفهية خالل بعثة تقيص احلقائق، تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  املتاحة بشأأنالبياانت  ىلواستنادًا اإ  ما ُجم

تضطلع بأأنشطة يف مال البحث  تكنولوجيا املعلومات والتصالتب  يبدو أأن عددًا قلياًل رقط من الرشاكت املرصية املعنية
طار رشاكت الربميات، البالغ عددها والتطوير وبأأنشطة ابتاكرية. رعىل سبيل املثا صدار رشكة، 211ل، يمت الرتكزي يف اإ  عىل اإ

صدار منتج مادي أأو غري ملموسمدخالت  خدمات متثل ابعتبارهاأ خر هنايئ  ملس تخدمخمصصة برميات  . يف الانهتاء من اإ
 .ابتاكرات أأكرث تقدماً  من بدلً  الأنشطة الأساس يةغريها من و  الإعدادتقليدية، والاختبار، و عمليات وتتعلق الأنشطة ب 

الرشاكت املتعددة اجلنس يات العامةل يف مال تكنولوجيا ل تؤثر قدرة البحث والتطوير يف مرص يف قرار استامثر الواقع، ويف 
منا تركز املعلومات والتصالت  تعددة امل الرشاكت رروع غالبية اليت غالبًا ما اكنت تتجاهلها أأو تعتربها قليةل الأمهية. واإ

أأو  احملمتةل، أأنشطة التمنيةو التسويق، واملبيعات،  عىليف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص  اجلنس يات العامةل
ن الناطقة ابللغة العربية. الأخرى لسوق احمللية أأو البدلان مع ااملنتجات احلالية  فيكي ت  هذه  لستامثر رئييسالسبب الواإ

 واملتخصصة. املؤهةلالقوى العامةل  يفيمتثل يف مرص  الرشاكت



CDIP/13/INF/7 
Annex 
3 
 

ثبااًت لتغري مسار قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي وجناح الس ياسات القامئة، تسلط هذه ادلراسة  ولكن اإ
ىل تنفيذ الضوء أأيضًا عىل أأنشطة رروع الرشاكت املتعددة اجلنس يات واليت اتسمت بطابع أأكرث ابتاكرًا وت  ة حبثي مشاريعسعى اإ

 أأكرث وقد تكون أأكرث تركزيًا عىل امللكية الفكرية.

 دور امللكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت

وأأش باه املوصالت،  التقنيات احلاسوبية،لتصالت الريمية، و اب املتعلقةتكنولوجيا املعلومات والتصالت  شهدت مالت
منو يف تسجيل براءات الاخرتاع عىل ، خالل العقدين املاضيني، أأرسع الطبيةت الصةل مثل التكنولوجيات واجملالت ذا

رشاكت يف عدد قليل من اليت تشمل  – الأكرث تقدماً تكنولوجيا املعلومات والتصالت رشاكت  ومتتكل العاملي. الصعيد
 اليوم حمارظ ملكية ركرية كبرية. –الاقتصادات املتوسطة ادلخل مثل الصني أأو مالزياي 

ل أأي يشء نتيجة نفقات وقب لً قطاع تكنولوجيا املعلومات أأويف تسجيل براءات الاخرتاع  ومتثل الزايدة الكبرية اليت شهدها
ضارية لرتفاع تسجيل  ملحوظة يف رأأس املال اخملاطر، والابتاكر.استامثرات و ، البحث والتطويركبرية عىل  ومتثلت عوامل اإ

رساء " الاهامتم0براءات الاخرتاع يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت رامي ييل: "  لتفاديقاعدة تكنولوجية حملية  ابإ
اتوات ورسوم  صدار الرتاخيص ترخيص لرشاكت أأخرىدرع اإ منا اإ لعرقةل راءات الاخرتاع تكديس باسرتاتيجيات و " 4" ،واإ

 الرغبة يف درء املنازعات املتعلقة ابلرباءات.و  "3"، ارسنياملن

ن  تكنولوجيا املعلومات والتصالت: أأهجزة تكنولوجيا املعلومات أأهجزة أأو قطاع  معدات التصالتالعامةل يف مال الرشاكت اإ
الاقتصادات املرتفعة ادلخل. ويتسم مودعي طلبات براءات الاخرتاع نشاطًا يف أأكرث قامئة تتصدر  الأوسع نطاقاً والتصالت 

ت بوضع معقد لرباءات الاخرتاعات مع ملكية تكنولوجيا املعلومات والتصال العامالن يف مال هذان القطاعان الفرعيان
ىل ذكل، مثة طلب مرتفع  ضارة اإ هنو  تعاونية تشري تتطلب اليت عىل قابلية التشغيل البيين واسعة النطاق لهذه الرباءات. واإ

بيد أأن ادلعاوي القضائية اخلاصة . وتوضع معايري لضامن التوارق بني التكنولوجيات اخملتلفةحقوق امللكية الفكرية القامئة.  ىلاإ 
ىل وجود تاكليف مرتفعة  برباءات الاخرتاع ل تزال شائعة بني رشاكت أأهجزة تكنولوجيا املعلومات والتصالت مما يؤدي اإ

 وحالت عدم اليقني القانوين.

رامي و الربميات.  عىلاملعلومات والتصالت وغريها من القطاعات  يزداد تركزي معلية الابتاكر يف قطاع تكنولوجيا :الربميات
ىل جنب ابتاكر الربميات،  امنذ ب يتعلق ظهرت الربميات اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية والربميات املفتوحة املصدر جنبًا اإ

ىل حفز الابتاكر يف قطاع الربميات حفزًا شديدًا.عىل مدار العقود   املاضية. وأأدى هذان المنوذجان اإ

ىلأأدت زايدة أأنشطة الابتاكر يف قطاع الربميات والاعامتد عىل و  منو براءات  الامنذ  اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية اإ
بكثري عىل الرسية وحق املؤلف والتدابري التقنية أأكرث  يف املايض،واكن قطاع الربميات يعمتد، لربميات. املتصةل ابالاخرتاع 
نتا  الربميات و بيد أأن الرشاكت، اليت اخنرطت بصورة مزتايدة حامية براءات الاخرتاع.  عوضًا عن شاع رهيا يف مال اإ

صدار الاعامتد عىل  ات. ومن املثري من أأكرث مس تخديم الرباءاخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية، قد أأصبحت  مناذ  الربمياتاإ
لالهامتم أأن نس بة كبرية من طلبات براءات الاخرتاع املتصةل ابلربميات تقدهما رشاكت ل يتعلق نشاطها التجاري الرئييس 

ابس تحداث الربميات، وتشمل رشاكت يف قطاع أأهجزة تكنولوجيا املعلومات والتصالت وكذكل رشاكت منتجة للخدمات 
مثل الس يارات والأهجزة املزنلية  رشاكت منتجة لسلع، أأو التجاريني دلى املصارف الاستشارينيأأو  مثل املهندسني املعامريني،

 وغريها.

ومتثل رضورة الانتفاع ابملعارف السابقة، ومسائل احلقوق املتداخةل ومتطلبات قابلية التشغيل البيين والس باق حنو حمارظ 
 رزة يف مال الربميات أأيضًا.براءات الاخرتاع وتكدس الرباءات والتقايض قضااي اب
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يف مال وميثل التعامل مع وضع امللكية الفكرية املعقد يف قطاع تكنولوجيات املعلومات والتصالت حتداًي سواء اكن ذكل 
ملنمتية اأأو الرشاكت اجلديدة  الأصغر جحامً الرشاكت . ورامي خيص والتصالتتكنولوجيا املعلومات أأو الربميات املتعلقة ب هجزة الأ 

ىل ىل ،موارد قليةلواليت متتكل ادلخل أأو متوسطة اقتصادات منخفضة  اإ هذه الش بكة املعقدة من  رقد يصعب علهيا الولو  اإ
جيابيًا يف تيسري وحقوق امللكية الفكرية. كنولوجياتتداخل الت  ىل  الولو  ومع ذكل، ميكن للملكية الفكرية أأن تؤدي دورًا اإ اإ

ذ تتيح هلم حتويل  مثالً  لربمياتاببراءات الاخرتاع ذات الصةل وتعود . السوق ىل السوق اإ ابلنفع عىل الواردين اجلدد اإ
ىل  ىل أأصول ميكن التحقق مهنا وقابةل للنقل، وذكل لرتوجي خرباهتم دلى أأطراف اثلثة وزايدة قميهتم ابلنس بة اإ املعارف الضمنية اإ

 ترخيص متبادل عند الاقتضاء وخباصة مع أأحصاب املناصب.املشرتين احملمتلني والتفاوض بشأأن ترتيبات 

وازدهرت يف الوقت ذاته مناذ  الربميات اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية واليت أأتيحت شفرة مصدرها لالس تخدام والتكييف 
بني مناذ  الربميات  بيد أأن التفاعالت احملددةوالتطوير احلر، با يف ذكل يف عدد من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل. 
ميات ابتاكر الرب أأكرث مالءمة لتحفزي  منوذ  اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية والربميات املفتوحة املصدر ومسأأةل حتديد أأي

ىل حد بعيد بمنوذ  أأعامل الرشاكت ومنتجاهتا وبيئهتا التنارس ية. ويف الواقع، تؤدي امللكية الفكرية دورًا هامًا   يفترهتن اإ
  ي أأعامل الربميات لكهيام.منوذ

تكنولوجيا دمات خبعندما يتعلق الأمر  :التعاقد اخلار ي يف مال نظم الإدارةو ت تكنولوجيا املعلومات والتصالخدمات 
عىل النحو املس تحدث يف مرص، مل يمت حتليل دور امللكية  التعاقد اخلار ي يف مال نظم الإدارةو املعلومات والتصالت 

رائدهتا كثريًا. ويبدو للوهةل الأوىل أأن هذه الأنشطة املتصةل ابمللكية الفكرية أأقل قابلية لس تخدام براءات الاخرتاع. الفكرية و 
ومل يودع العاملون الرئيس يون يف هذا اجملال عددًا كبريًا من طلبات امللكية الفكرية. ويفرس ذكل بأأن اخلدمات املوررة ل 

دخال البياانت البس يط براءات الاخرتاع من خالل تهحامي ميكن ابتاكر تنطوي عىل  وقد ميثل . مثل مراكز التصال نشاط اإ
ن امللكية الفكرية مكل للرشكة العميةل وليس  طار عالقة تعاقد خار ي، ويف هذه احلاةل راإ العمل اجلاري تورري خدمة يف اإ

 مال نظم الإدارة ذاته.مزود خدمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت و/أأو التعاقد اخلار ي يف 

تصاعد خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت القامئة ومزودي التعاقد  يف س ياق كثرياً  ل تمذكر امللكية الفكريةيف الواقع، و
اخلار ي يف مال نظم الإدارة. وعىل الرمغ من أأن عدة دراسات تنظر يف نشأأة خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

امللكية الفكرية معيارًا أأساس يًا لتفسري النجاح الهندي يف هذا القطاع حقوق ربميات يف الهند، رال يعترب متكل وقطاع ال
ن دراسة أأحدث ملزودي اخلدمات يف مايل تكنولوجيا املعلومات والتصالت والتعاقد اخلار ي يف  الاقتصادي. ومع ذكل، راإ

يداع طلبات امللكية الفكرية تعزيزًا كبريًا من خالل مال نظم الإدارة قد بينت أأن املزودين الهن ديني قد عززوا نشاط اإ
نفوسيس واتات  دارة، مثل اإ تسجيل براءات الاخرتاع اليت قامت هبا رشاكت هندية معنية ابلتعاقد اخلار ي يف مال نظم الإ

 ليةل املاضية.كونسلتنيس سريريسس ورشكة وايربو، واليت شهدت ازدايدًا ملحوظًا خالل الس نوات الق 

ناكر دور أأشاكل امللكية الفكرية الأخرى وخباصة دور أأرسار التجارة وأأدوات التوس مي القوية والعالمات ، أأخرياً و  ل ميكن اإ
ل أأنه مل يمت حتليلها  التجارية يف خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ويف مال التعاقد اخلار ي يف مال نظم الإدارة اإ

 .حتلياًل جيداً 

قبال  امللكية الفكرية عىلقطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي  اإ

تمتتع مرص ببيئة مؤسس ية متطورة يف مال امللكية الفكرية. وأأحرزت البالد تقدمًا كبريًا يف تعزيز امحلاية القانونية للملكية 

نفاذ الترشيعات الوطنية وادلولية.  الفكرية واإ
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ىل ادلراسة  بيد أأن هذه قبالأأن قد خلصت اإ تكنولوجيا بوجه عام وكذكل يف قطاع  اً زال طفيفية ل امللكية الفكري عىلمرص  اإ
 بوجه خاص. املعلومات والتصالت

 وبناء عىل البياانت املتاحة، متثلت النتاجئ الرريعة املس توى لهذا التحقيق رامي ييل:

ىل أأن الرشاكت املرصية املعنية بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وخباصة الرشاكت الصغرية  الرباءات: در الإشارة أأوًل اإ جتم
ل توجع عددًا كبريًا من طلبات  –اليت تشلك غالبية قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص  –واملتوسطة 

هنم يقدمون الرباءات. ويف احلالت اليت يودع رهيا اخملرتعو ن املرصيون طلبات للحصول عىل امحلاية بوجب براءة الاخرتاع، راإ
ىل أأن غري املقميني وخباصة الرشاكت املتعددة  در الإشارة اثنيًا اإ الطلب عىل الصعيد احمليل دون حامية اخرتاعهم يف اخلار . وجتم

ل اجلنس يات يف مرص تودع غالبية طلبات براءات الاخرتاع احمللية املتعلق ة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت. ول ميثل اإ
منا متثل غالبيهتا براءات أأودعهتا كياانت أأجنبية يف املايض يف بدل أ خر. ول  القليل من هذه الرباءات اخرتاعات أأصلية واإ

اع املرصي بتااًت. تس تخدم بعض الرشاكت املتعددة اجلنس يات املعنية بتكنولوجيا املعلومات والتصالت نظام براءات الاخرت 
ىل طلب براءة اخرتاع أأو  ىل عدم اضطالع رروع الرشكة املتعددة اجلنس يات بأأي أأنشطة حبث وتطوير تؤدي اإ ويعزى ذكل اإ

ىل أأن براءة الاخرتاع غالبًا ما تودع يف اخلار   ىل أأن  –اإ در الإشارة اثلثًا اإ ما يف املقر أأو يف ولية قضائية أأخرى. وجتم اإ
يداع براءات الاخرتاع يف اخملرتعني أأحصاب ا جلنس ية املرصية أأو املقميني يف مرص يظهرون يف عدد ملحوظ من طلبات اإ

ذ تودع غالبية طلبات براءات الاخرتاع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلاصة ابملقميني يف مرص، يف  اخلار . اإ
 الولايت املتحدة أأو أأورواب.

طار ، وذ  املنفعةنظام منمتتكل من أأن مرص : عىل الرمغ مناذ  املنفعة ل تتوارر أأي بياانت عن مدى اس تفادهتا احلالية يف اإ
أأو عدم اس تخدام الرشاكت املرصية املعنية بتكنولوجيا املعلومات اس تخدام  قةلىل هذه ادلراسة. وتشري الأدةل الشفهية اإ 

لنظام منوذ  عامةل يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت والتصالت أأو الفروع املرصية للرشاكت املتعددة اجلنس يات ال
 املنفعة.

التجارية.  كذكل ابلس تخدام الكثري للعالمات جيا املعلومات والتصالت املرصيقطاع تكنولو ول يتسم  العالمات التجارية:
ل  ذ ل يرد اإ  أأحصاب خالرًا للعدد الكبري من ة،أأحصاب العالمات التجارية احمللية املرصي منالتسجيالت من عدد قليل اإ

ن العالمات التجارية ادلولية اذل عدد العالمات التجارية ذات الصةل ين يطلبون امحلاية لعالماهتم التجارية يف مرص. واإ
ىل بتهنس ذكل من حيث وك العدد املطلقمن حيث  وجيا املعلومات والتصالت منخفضبتكنول ُجيع طلبات العالمات  اإ

ل عدد التجارية.  قبالمن املقميني املرصيني. وأأخريًا، يبدو قليل من تسجيل العالمات التجارية احلالية ومل يرد اإ العالمات  أأن الإ
 يشهد ركودًا.املعلومات والتصالت  تكنولوجياالتجارية يف قطاع 

ىل مرصتشري البياانت املتاحة  من املفاجئ أأن واملقبوضات: رسوم الرتخيصالإاتوات وتسديد  متداوًل ديناميًا  وصفها باإ
قبال بصورة  –متصاعدًا يف مال امللكية الفكرية  وذكل بصفة مس تورد ومصدر عىل حد سواء. وينبغي دراسة عوامل هذا الإ

 أأكرب.

ن مس توى الوعي ابمللكية الفكرية وروائدها الاقتصادية متدين يف صفوف أأشهر وأأكرث رشاكت تكنولوجيا املعلومات  واإ
ىل قضااي امللكية الفكرية عىل أأهنا معقدة وأأهنا  يقني مرتفعة. اةل عدماملرصية ابتاكرًا اليت تتسم كذكل حبوالتصالت  ذ يمنظر اإ اإ

قبال القليل عىل امل  لكية الفكرية، ريخىش املقاولون رسقة أأراكرمه. ويبدو أأن الابتاكرات قضية قانونية حبتة. وعىل الرمغ من الإ
وخباصة خالل التنارسات عىل  شاريعكية الفكرية ل تمتتع حبامية جيدة يف املراحل الأوىل من امل احملمتل حاميهتا حبقوق املل 

ىل املعررة واملهارات ادلاخلية واخلارجية والوقت  الابتاكر واملعارض اخلاصة هبا والرشااكت اخملتلفة. ويمذكر غالبًا الارتقار اإ
 مللكية الفكرية.واملوارد املالية الالزمة كعقبات أأمام الانتفاع اب
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حاةل عدم اليقني عن تكنولوجيا املعلومات والتصالت ب  الرشاكت املرصية املعنيةأأعرب الطالب ورجال الأعامل الش باب و كام 
مثل ادلورات التدريبية والعمليات املشرتكة  ،تعاونيةتعلميية أأو ال ال  هتملق بدور امللكية الفكرية يف أأنشطرامي يتعالسائدة 

تنفذ الأمور أأو اخلربات التقنية  عام أأن من املعقول بوجهأأخرى حملية أأو متعددة اجلنس يات. و  مع رشاكت املشرتكة شاريعوامل 
ىل رشاكت أأخرى عوضًا عن درع الابتاكر يف رشاكت حملية. ىل املكل العام أأو اإ  القابةل للحامية بوجب امللكية الفكرية اإ

ىل ذكلو  ضارة اإ ىل الاسرتاتيجيات الال ، يمرتأأى أأنه مثة ارتقار شديداإ زمة يك تطلق الرشاكت احمللية املعنية بتكنولوجيا اإ
ىل اخلربة رامي يتعلق بدور  املعلومات والتصالت اخرتاعاهتا وحقوق امللكية الفكرية التابعة لها يف السوق. ويمفتقر كذكل اإ

 امللكية الفكرية يف متويل الابتاكر وأأمهيته الفعلية.

 لس ياسات والبحوث املس تقبليةالاقرتاحات اخلاصة اب

ىل تزويد اجملموعات بهارات تنارس ية يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وهتيئة مجموعات  ن س ياسات مرص الرامية اإ اإ
متخصصة يف أأحدث التقنيات لس تقطاب الرشاكت الأجنبية يه س ياسات انحجة. وتمتثل الأولوية حاليًا يف التشجيع عىل بناء 

 أأكرث تقدمًا يف اخلدمات ورشاكت الربميات ذات الصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وتعزيز الابتاكر احمليل.قدرات 

كبرية يف مال ابستامثرات  تكنولوجيا املعلومات والتصالت ينبغي وضع نظام ابتاكر بييئ عامل يف مال، وحتقيقًا ذلكل
قامة الرو ويكتيس  .اجلامعات والرشاكت احمللية والرشاكت املتعددة اجلنس يات ابط بنيالابتاكر مثل البحث والتطوير واإ

ها مع الرشاكت املتعددة والاس تفادة أأكرث من تفاعل  من خالل ابتاكراهتا اخلاصةلرشاكت احمللية س بل ازدهار احتديد 
ن  ال تكنولوجيا املعلومات والتصالت اذلين يمتتعون بأأعىل املهارات يف مالإبقاء عىل املوظفني اجلنس يات أأمهية أأساس ية. واإ

قامهتم يف اخلار  واس تغالل هذه املهارات يف العمل عىل الابتاكر  ىل البدل بعد اإ داخل البدل املعين، واس تقطاهبم مرة أأخرى اإ
قامة امل  نتقال يكتيس أأمهية حامسة. وينبغي زايدة اعىل الصعيد احمليل يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت  شاريعواإ

العاملني ذوي املهارات يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت بني اجلامعات والرشاكت املتعددة اجلنس يات والرشاكت 
 احمللية.

ىل ذكل، ينبغي اس تكامل واإ  هنو  العرض هذه بس ياسات خاصة ابلطلب مثل زايدة الانتفاع احمليل ومس توى الطلب ضارة اإ
 ال تكنولوجيا املعلومات والتصالت.عىل املنتجات املبتكرة يف م

 اقرتاحات س ياس ية مؤقته: الابتاكر يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت وامللكية الفكرية يف مرص

ذ يبدو  قبال عىل امللكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرصي. اإ ىل النظر يف الإ تريم هذه ادلراسة أأوًل اإ
تة يف هذه ؤق بعض الاقرتاحات الس ياس ية امل تالواضع أأن العديد من الأس ئةل ل تزال مفتوحة. ومع ذكل، رقد وضعمن 

لوضع  تكون مدخالً  الرؤى أأن وميكن لهذهالوثيقة بناء عىل الرؤى الثاقبة املقدمة يك ينظر رهيا واضعو الس ياسات املرصيون. 
 يف املس تقبل عىل الصعيد الوطين. أأكرث تفصيالً  اقرتاحات

بتكنولوجيا املعلومات والتصالت وما يتصل هبا من أأن الس ياسات املرصية اخلاصة عىل الرمغ وتتعلق ادلراسة حتديدًا بأأنه 
جراء املزيد من  قامة املشاريع وامللكية الفكرية، مت حتديد رضورة اإ التحسني من مؤسسات تتسم ابلتعقيد، رفي مايل اإ

ىل املبادئ الرئيس ية الثالثة التالية:نس يقوالت   ، وميكن تقس ميها اإ

جراء حتول يف الس ياسة الاسرتاتيجية حنو الابتاكر  -0 قامة املشاريعاإ عىل جيا املعلومات والتصالت تكنولو يف مال  واإ
وجيا املعلومات تكنولواخلاصة ابلعرض يف قطاع  القامئة س ياساتال مع ضامن حتسني التنس يق وتقيمي  الصعيد احمليل

والهيئات التابعة لها رضاًل عن امجلعيات التجارية ذات الصةل عىل  وزارة التصالت وتكنولوجيا املعلوماتتركز  :والتصالت
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 يف كام اقرتح أأيضاً و الاستامثر الأجنيب املبارش.  اس تقطابتكنولوجيا املعلومات والتصالت و يف مال قدرات العرض  حتسني
جراء حتولتكنولوجيا املعلومات والتصالت، اجلديدة اخلاصة ابلبتاكر يف  الاسرتاتيجية ىل ينبغي اإ  الابتاكر عززس ياسات ت اإ

ىل جانبوروح املبادرة   عىل وضعها مكوقع استامثري جذابمرص  تكفل حمارظةالس ياسات اليت  عىل الصعيد احمليل اإ
البحوث والابتاكر وامللكية يف ثقارة ومسعة  وميثل تمنية .والتصالت تكنولوجيا املعلوماتالأجنبية العامةل يف مال رشاكت لل 

ىل تعزيز الابتاكر ورأأس  الأمه من ذكل،ولكن  من هذه الاسرتاتيجية. عنرصًا حاسامً الفكرية  ورامي خيص الس ياسات الرامية اإ
تنظمي  وا املعلومات والتصالت، أأ املال البرشي يف مال تكنولوجيا املعلومات والتصالت مثل تعزيز همارات تكنولوجي

براز صورة رجال الأعامل املعنيني ب أأنشطة ب القيام ، أأواكرأ تاجلوائز وامل عىل الصعيد تكنولوجيا املعلومات والتصالت تيرس اإ
مع تفادي ادلويل، ينبغي انهتا  املزيد من احلرص يف تنس يقها بني الهيئات الس ياس ية القامئة والربامج اليت تقودها الوزارة 

ىل ذكل، ينبغي تقيمي أ اثر الس ياسات اخلاصة ابلعرض يف مال  ضارة اإ تكنولوجيا املعلومات الازدواجية يف العمل. واإ
قامة املشاريع والتصالت القامئة وبرامج  لناش ئة.جيا املعلومات والتصالت اوالابتاكر ذات الصةل بتكنولو  اإ

قامةالفكرية يف برامج  تعممي التدريب العميل عىل حقوق امللكية -4 تكنولوجيا املعلومات  املشاريع املتسقة يف مال اإ
ن امللكية الفكرية  ودة عالية،جبعادة  تتسم عىل الرمغ من أأن برامج دمع تكنولوجيا املعلومات والتصالت القامئة والتصالت: راإ

ن، ضارًا يف الواقع لكية الفكريةامل عدم وجود عنرص  ، قد يكونيف بعض احلالتل حتتل ماكنة ابرزة رهيا. و ذ اإ ه يقلل ررص اإ
 يف أأن حيصل عىل الاخرتاع وأأن يواصل تطويره.اخملرتع 

اخلاصة س ياسة ال امج رب من الميكن اس تكامل لك لقطاع تكنولوجيا املعلومات املرصي،  ايدةمع الاحتياجات املزت  اً متاش يو 
قامة املشاريعالابتاكر أأو  و، أأ املهارات ببناءاملتعلقة و تكنولوجيا املعلومات والتصالت ب  جيا املعلومات تكنولو يف مال  اإ

أأحد العنارص املناس بة من امللكية الفكرية. وينبغي كذكل للملكية الفكرية أأن تكون يف مصمي الس ياسات والتصالت مع 
ىل توطيد التعاون يف البحوث وتعزيز امل  ت والرشاكت املتعددة اجلنس يات واجلهات البحثية املشرتكة مع اجلامعا شاريعالرامية اإ

قامة امل  ىل حامية امللكية الفكرية يف املراحل الأوىل من اإ  شاريعالفاعةل الأخرى. وينبغي أأن توىل الأولوية لتوجيه عناية خاصة اإ
لكية الفكرية الرشوع يف الرتوجي للم الأمه من ذكل،  لكنوحامية اخملرتعني من رقدان حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبم. و 

زاكء الوعي بشأأهنا يف مرحةل مبكرة مع الطالب يف اجلامعات ويف مراكز البحوث.  واإ

زاكء الوعي بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية ومنارعها الاقتصادية يف الرشاكت املرصية املعنية بتكنولوجيا املعلومات  وسيتطلب اإ
يف مايل التكنولوجيا  رايدة الأعامل أأساسًا من خالل مركز ات معل تورروبرامج توعية وحلق تنظمي تدريبوالتصالت 

(. وبغض النظر عن التوعية وحدها، رينبغي أأن متتكل اجلهات الس ياس ية الفاعةل يف مال تكنولوجيا TIECوالابتاكر )
دراهجا يف همنة احملام املعلومات والتصالت املعارف واملهارات املتصةل ابمللكية الفكرية رضالً  ىل اة عن اإ لإسداء املشورة اإ

 الرشاكت املرصية احمللية واخملرتعني املرصيني احملليني بشأأن الاس تخدام الأمثل للملكية الفكرية.

يداع طلبات امللكية الفكرية عىل الصعيد احمليل أأو يف وميكن تصور  تنظمي تدريب لأحصاب الأعامل والرشاكت احمللية بشأأن اإ
ماك يداع طلبات امللكية الفكرية. ول ينبغي أأن يركز التدريب رقط عىل اخلار  ولكن كذكل النظر يف اإ نية تقدمي املساعدة يف اإ

منا ينبغي للتدريب أأن يركز  يداع طلبات امللكية الفكرية. واإ عنارص حقوق امللكية الفكرية الأساس ية والشلكيات اخلاصة ابإ
صعيد الأعامل. وينطوي ذكل عىل بناء القدرات يف مال أأيضًا عىل تعظمي الاس تخدام والأثر الفعيل للملكية الفكرية عىل 

الإدارية للملكية الفكرية، وس بل حتديد قمية أأصول امللكية  س بل تضارر اجلهود املبذوةل يف مرشوع البحث والتطوير واجلهود
خالل امللكية  الفكرية، وس بل اس تحداث املنتجات واخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية، وس بل حتسني مسعة الرشاكت من

الفكرية، وكذكل املتطلبات من حيث الأصول املمكةل للملكية الفكرية. وستتطلب املوضوعات التالية الأكرث تعقيدًا أأيضًا النظر 
رهيا: اس تخدام امللكية الفكرية كضامن للمتويل واخلربة التقنية من حيث صلهتا ابملعامالت القامئة عىل امللكية الفكرية مثل رشاء 

صدار تراخيص هبا أأو الرتخيص املتبادل للملكية الفكرية واس تخدام  حقوق امللكية الفكرية وبيعها ورشاء الرتاخيص لها أأو اإ
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 ادلعاوىمجموعات براءات الاخرتاع والإسهام رهيا. وأأخريًا، يكتيس التدريب عىل حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية و 
 زمة يف همنة احملاماة.شأأن تعزيز املهارات الالالقضائية أأمهية أأساس ية أأيضًا شأأهنام 

وتكتيس . اللكيات الفنيةالقامئة ويف تدريب أأساتذة يف  امللكية الفكرية يف مصمي املناجه، ينبغي أأن تصبح ومن اجلانب الأاكدميي
 وقد يتس ىن ذكل أأيضًا من خالل ،أأمهية حامسة حامية امللكية الفكرية املنبثقة من مشاريع التخر  للطالب والأاكدمييني معوماً 

د لزامية بشأأن حقوق را اإ ىل اامللكية الفكرية  مواد اإ  وعلوم احلاسب.لطالب يف لكيات الهندسة موهجة اإ

منا  ول ينبغي أأن يقترص الرتكزي يف تروجي امللكية الفكرية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل براءات الاخرتاع واإ
يداعات طلبات التصاممي الصناعية، والأرسار التجارية. وخلصت ينبغي أأن يشمل كذكل  مناذ  املنفعة والعالمات التجارية واإ

ىل أأن اس تخدام مناذ  املنفعة والعالمات التجارية منخفض يف قطاع تكنولوجيا  املعلومات والتصالت، هذه ادلراسة ابلفعل اإ
 يف حامية امللكية الفكرية يف ظل الابتاكر املزتايد.ميكن أأن يكون واعدًا ابعتباره خطوة أأوىل هامة  ولكن

بتعقيد تكنولوجيا املعلومات والتصالت ب  ميات ذات الصةليف حاةل اخلدمات والرب  حتديداً  الفكريةاس تخدام امللكية يتسم و 
ماكنيات خمتلفة محلاية هذه املنتجات املتصةل ب  .خاص ذ توجد يف مرص والعديد من البدلان الأخرى، اإ تكنولوجيا املعلومات اإ

بوجب حقوق امللكية الفكرية مثل الرباءات وحق املؤلف وما يتصل بذكل من معلية تسجيل الربمية يف هيئة والتصالت 
جراء تقيمي ينبغي و )أأيتيدا( والعالمات التجارية وغريها.  تمنية صناعة تكنولوجيا املعلومات عيوب وال زااي امل بشأأن أأكرث وضوحاً اإ

ىل ذكلقانوين. يقني وما تقدمه من لهذه اخملططات النسبية  ضارة اإ ىل احلاةل احملددة ،واإ يالء عناية خاصة اإ لربميات ل ينبغي اإ
يف  النظر أأيضاً وخباصة  ،اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية والربميات املفتوحة املصدرابتاكر الربميات والتفاعالت بني مناذ  

زاكء الوعي بشأأن املشاريعجتارية مرصية. اخملتلفة لإنشاء مشاريع  ال اثر ، فتوحة املصدرامل ذات الصةل  وتمتثل الأولوية يف اإ
طار الس ياسات املتعل واملهارات القانونية والتجارية املطلوبة، وتصممي تدابري  .قة ابمللكية الفكريةدمع يف اإ

ثر  مؤسس يةدمع برامج متعلقة ابمللكية الفكرية وتدابري  تصممي رينبغي ابختصار اليت ميكن أأو ل تنوعة امل تقيمي واقعي للأدوار اإ
ميكن أأن تؤدهيا امللكية الفكرية يف حاةل تكنولوجيا املعلومات والتصالت وخدمات التعاقد اخلار ي يف نظم الإدارة حتديدًا، 

ن ا لإرراط يف الرتكزي عىل الربامج وكذكل يف حاةل املنتجات الأخرى املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف مرص. واإ
ماكنية طفيفة لإيداع طلبات حقوق ملكية ركرية أأمر لن  ل اإ طارها اإ ذات الصةل ابمللكية العامة وتدابري ادلمع اليت ل توجد يف اإ

 ميثل أأي تقدم.

تصالت، خلدمة الرشاكت العامةل يف مال تكنولوجيا املعلومات والمؤسسات امللكية الفكرية القامئة  تسخري -3
منا بوصفها جزءًا منس ياسات امللكية الفكرية  مناقشةل ينبغي  :والابتاكر وميكن  أأوسع من الس ياسات. طائفة وحدها واإ

املعنية ابمللكية تكنولوجيا املعلومات والتصالت واملؤسسات املرصية الرمسية  يف مالالفاعةل املرصية الس ياس ية لجهات ل 
لهيا أأن تعمل عىل حنو أأو الفكرية  ثق. ويبدو أأن مس توى الوعي بشأأن خدمات املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية والولو  اإ

متدين دلى لك من املبتكرين احملمتلني واملسؤولني عن رمس الس ياسات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت. ول يوجد 
ل  ن  احملليني واجملموعات التكنو بني اخملرتعني طفيفرمسي اتصال اإ لوجية واجلامعات التقنية ومؤسسات امللكية الفكرية. واإ

 –حرصًا بتسجيل الربميات  ةخبالف مكتب امللكية الفكرية التابعة لهيئة أأيتيدا املعني –املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية 
تصالت أأو يف اجلامعات. وقد ل توجد رعليًا يف اجملموعات املعنية بأأحدث التكنولوجيات يف مال تكنولوجيا املعلومات وال

يس تلزم تنس يق الس ياسات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت مع س ياسات امللكية الفكرية واجلهات الفعاةل رهيا عناية 
وعن روائدها خباصة بني ُجيع الرشاكت  مللكية الفكريةاملعنية اب ؤسسات اخملتلفةاملمعلومات عن لك خاصة. وجيب نرش 

والرشاكت الصغرية واملتوسطة. وميكن زايدة وجود املؤسسات املعنية ابمللكية الفكرية يف اجملموعات املعنية بتكنولوجيا  الناش ئة
 املعلومات والتصالت مثل القرية اذلكية.
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بذ اس تعراض املعلومات املساعدة اليت تقدهما مؤسسات امللكية الفكرية التقليدية يف س ياق قطاع تكنولوجيا اخلدمات و  وحيم
سداء. تسجيل العالمات التجارية  بشأأن رعالية، ول س اميوالتصالت  يداعرامي يتعلق ابإ  اجملدية املشورة وتمتثل الأولوية يف اإ

ماكنية، با يف ذكل كية الفكرية يف اخلار حامية املل حقوق امللكية الفكرية و طلبات  اون بشأأن الرباءات اس تخدام معاهدة التع اإ
 كذكل أأمهية ملحوظة.ضباط امجلارك والرشطة لقضاة واملدعني العامني و . ويكتيس بناء القدرات دلى ادأأو نظام مدري

طاريف و أأن جلنة التنس يق الوطنية املعنية حبقوق امللكية الفكرية يف مرص هيئة ، ثبت ية الأربعة ُجيعهاهداف الس ياس  الأ  اإ
للتنس يق بني الوزارات بشأأن املسائل اخلارجية املتعلقة ابمللكية  تنس يق هامة. بيد أأن الهيئة تبدو حاليًا أأكرث اس تعداداً 

يف مفرتق الطرق بني الفكرية. وقد تؤدي اللجنة يف املس تقبل دورًا هامًا يف قضااي تنس يق الس ياسات الواردة أأعاله والواقعة 
 وس ياسات الابتاكر القطاعية. امللكية الفكرية

 املعلومات والتصالت وامللكية الفكرية يف مرص وخارهجامالت البحث يف املس تقبل: تكنولوجيا 

ىل  ضارة اإ ىل القيام ابملزيد من العمل يف اجملاإ الني الاقرتاحات الس ياس ية املؤقتة املبينة أأعاله، حددت هذه ادلراسة احلاجة اإ
 :التاليني

ماكانت بدل من البدلان  يف عدد من الأس ئةل العامة اليت أأثريت واليت تمتحور حول دور امللكيامتمتثل أأوهل ة الفكرية يف حتديد اإ
 القمية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل الصعيد العاملي.النامية يف سلسةل 

وخدمات التعاقد اخلار ي  صالتالابتاكر يف قطاع تكنولوجيا املعلومات والتختصيص امللكية الفكرية يف ما هو دور  .0
  حاةل الربميات اخملصصة واملدرجة يف منتجات أأو نظم أأخرى؟يف مال نظم الإدارة، ويف

وخدمات التعاقد اخلار ي يف مال نظم تكنولوجيا املعلومات والتصالت  تصاعد ما هو دور امللكية الفكرية يف تعزيز .4
 ؟احمليل يف الاقتصادات املنخفضة واملتوسطة ادلخل الإدارة بقوة عىل الصعيد

ىل بدلان املعلومات والتصالت  خدمة تكنولوجياما يه درجة انفتاح  .3 وسوق الربميات اليوم للواردين اجلدد املنمتني اإ
ىل السوق، و  ما يه املعايري واملسائل املتعلقة بقابلية التشغيل البيين املطلوبة الناش ئة يف انمية ومتقدمة عىل حد سواء اإ

وكيف تؤثر احملارظ الكبرية للملكية الفكرية القامئة يف الاقتصادات وجه مناذ  الربميات اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية؟ 
املرتفعة ادلخل وتكدس براءات أأحصاب املناصب يف تطوير خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت وابتاكر الربميات 

قامة املشاريعوتمنية  القامئة عىل الربميات  يف الاقتصادات املنخفضة واملتوسطة ادلخل؟ وما هو دور مناذ  الأعامل اإ
 املفتوحة املصدر وغري اخلاضعة حلقوق امللكية الفكرية يف نظم الابتاكر البيئية هذه؟

ذا  .2 ىل اكن الولو  اإ ىل سوق تكنولوجيااإ ىل الواردين اجلدد اإ املعلومات  حقوق امللكية الفكرية ميثل أأزمة ابلنس بة اإ
نشاء اليت احمللية  ية  الس ياس  مفا يه الهنو ، والتصالت ميكن وضعها لإاتحة ررص مشاركة متساوية؟ وهل س يكون اإ

 مجموعات براءات حملية أأو احتادات ملنح تراخيص مشرتكة مداًي ومفيدًا؟

املؤسسات املتعددة  اليت اضطلعت هباالأنشطة احمللية  كيف ميكن تعظمي الاس تفادة من النتاجئ الإجيابية الناُجة عن .3
تكنولوجيا  احمللية يف مال هاراتامل يف الاس تفادة من  والراغبةاملعلومات والتصالت  املعنية بتكنولوجيااجلنس يات 

ىل السوق احمللية الكبرية والولو  املعلومات والتصالت العالقات بني تشكيل يف حتديدًا ر امللكية الفكرية ما هو دو ؟ اإ
ما هو دورها و  ،املتعددة اجلنس يات رشاكتلية وال املعلومات والتصالت احمل  ورشاكت تكنولوجيا ،منظومة العلوم احمللية

ىل تعظمي الاس تفادةيف السعي   ؟من النتاجئ الاجيابية اإ
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تكنولوجيا املعلومات والتصالت  يف مال خدماتمن الهند أأو غريها من البدلان الرائدة  املس تفادةما يه ادلروس  .5
 ق ابلنقاط امخلس املذكورة أ نفًا؟خدمات التعاقد اخلار ي يف نظم الإدارة رامي يتعل ومقديم

 وتمتثل اثنهيام يف الأس ئةل التالية اليت أأثريت بشأأن مرص حتديدًا:

يلزم القيام ؟ ية أأو احملمتةل يف مال الابتاكراحلال  ات والتصالت املرصي وأأنشطتهطبيعة قطاع تكنولوجيا املعلومما يه  .0
جراء تقيمي  ماكانتابملزيد من العمل يف هذا الصدد بغية اإ دور امللكية الفكرية احلقيقية و  القطاعيةالابتاكر  أأرضل بشأأن اإ

 هذا الإطار. يف

ىل دراسة  املرصيتكنولوجيا املعلومات والتصالت وحتتا  اخلصائص احلقيقية لنظام ابتاكر  .4  أأدق.اإ

وادلراسات العقود البحثية مثل  الابتاكريةاجلامعة والصناعة رامي يتعلق ابلأنشطة احلقيقية بني لتعاون ا يه درجةما  (أأ  )
يف اجلامعة وبيئهتا القانونية بحوث تكنولوجيا املعلومات والتصالت ل  التوجه احلايليدمع وغريها؟ كيف  املشرتكة

قامة امل  قامة امل  شاريعاخلاصة ابمللكية الفكرية هدف الابتاكر واإ يف مال تكنولوجيا  شاريعيف مال الابتاكر واإ
 عىل الصعيد احمليل؟املعلومات والتصالت 

لرشاكت الأجنبية وا نولوجيا بني نظام الابتاكر احمليلما يه التفاعالت وال اثر احلقيقية من حيث التعمل ونقل التك  (ب )
 ؟املعلومات والتصالت تكنولوجيااملعنية ب املتعددة اجلنس يات 

ماكنيات تنقل بوجه عام، ما يهو  (  ) تكنولوجيا املعلومات والتصالت  املوظفني واخملرتعني ذوي املهارات يف قطاع اإ
 املرصي وكيف يسهم ذكل يف الابتاكر؟

س تخدام مزتايد وأأكرث تقيمي الأثر الاقتصادي احملمتل لخطوة أأساس ية ل هذه النقاط  بشأأناحلصول عىل معررة أأرضل وميثل 
طار قطاع   .ا املعلومات والتصالت املرصيتكنولوجيتعقيدًا يف اإ

 والوثيقة[ املررق]هناية 


