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جنيف ،من  9اإىل  13نومفرب 2015
ملخص عن دليل تسويق امللكية الفكرية

من اإعداد الس يد غاري ن .كيلري ،الرئيس التفنيذي لرشكة كزوميكس احملدودة ( ،)Xomix Ltdش ياكغو ،الولايت
1
املتحدة ا ألمريكية
 .1تتضمن هذه الوثيقة ملخصا عن دليل تسويق امللكية الفكرية ،اذلي ُأعدّ يف س ياق املرشو شأ أنن بنية دمع الابتاكر
ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية (الوثيقة  .)CDIP/3/INF/2وقد أأعدّ ادلليل الس يد غاري ن .كيلري ،الرئيس
التفنيذي لرشكة كزوميكس احملدودة ( ،)Xomix Ltdش ياكغو ،الولايت املتحدة ا ألمريكية.

 .2اإن اللجنة املعنية ابلت منية وامللكية الفكرية
مدعوة اإىل الإحاطة علام ابملعلومات الواردة يف
هذه الوثيقة.

 1اإن الآراء الواردة يف ادلليل أآراء الاكتب ،ول ّ
تعرب ابلرضورة عن أآراء أأمانة الويبو أأو ادلول ا ألعضاء فهيا.
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ملخص معيل

اإن الابتاكر وامللكية الفكرية حافزان اقتصاداين لالقتصاد العاملي املعارص .فهذان القطاعان يأالكن حمركني قويني لعجةل المنو
الاقتصادي وينرشان الازدهار يف العامل أأمجع ،وليس فقط يف بضعة بدلان .وتعمل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عىل تعزيز التعاون عرب احلدود اجلغرافية يف جمال الابتاكر .والغرض من هذا
ادلليل تنفيذ واحدة من التوصيات الرئيس ية اليت قدمهتا جلنة التمنية شأنأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وبد أأ تطوير
دليل تسويق امللكية الفكرية خالل الاجامت الافتتايح جلعية خرباء الخااصيص التابعة لدلول العربية اذلي عُقد يف الرايض،
يف اململكة العربية السعودية ،من  24اإىل  26أأبريل  .2012ومن مث ُأعدّ ادلليل إابرشاف الس يد عيل اجلزائري ،كبري
املستأارين ،يف شعبة التعاون ادلويل لنظام معاهدة التعاون شأنأن الرباءات ،قطا الرباءات والتكنولوجيا يف الويبو.
ويتناول هذا ادلليل موضو تسويق امللكية الفكرية ويركّز عىل ترمجة الابتاكرات الأاكدميية اإىل منتجات جتارية ورشاكت
انش ئة .واجلامعات يه من أأبرز املصادر املتنامية للمعارف والتكنولوجيات اجلديدة ولها دورها يف الابتاكر التكنولويج ونقل
التكنولوجيا وتسويق امللكية الفكرية املتنأتية من أأنأطة البحث والتطوير .ويُراد من هذا ادلليل أأن يكون موردا رئيس يا
تسخاشد به ادلول النامية والناش ئة لالنتقال من اكتأاف ا ألفاكر والتكنولوجيات اإىل تسويقها.
حيولها صاحهبا اإىل مادة ملموسة وإاىل
ويعين تسويق امللكية الفكرية جين املال من ا ألفاكر .فال قمية للفكرة حبد ذاهتا اإىل أأن ّ
أأن تثبت فائدهتا ،حبيث يدفع الآصرون املال لس تخدام املنتج أأو رؤيته أأو قراءته أأو التعرف عليه أأو سامعه .ويُ ّعرف تسويق
امللكية الفكرية عىل أأنه سلسةل مخاابطة من ا ألنأطة والإجراءات اليت تكفل حامية ا ألفاكر والاخخااعات والابتاكرات
وإادارهتا وتقيميها وتطويرها ومنحها قمية مضافة لتطبيقها معليا .وتؤدي الامنذج ا ألولية والعمليات املط ّبقة اإىل متكني رواد ا ألعامل
والرشاكت الناش ئة والرشاكت القامئة واحلكومات من تطوير منتجات وخدمات ّ
تودل منافع اقتصادية واجامتعية.
ّ
وشّك حتويل التكنولوجيات من نتاجئ البحوث اليت جتري يف املؤسسات الأاكدميية مصدر الاخخااعات واملنتجات والرشاكت
سوق
منذ أأن وجدت البحوث اجلامعية ورواد ا ألعامل .ويتطلب تسويق التكنولوجيات عىل شّك منتجات ووجود رشاكت ت ّ
هذه املنتجات بناء عىل حقوق امللكية الفكرية ،سلسةل مخاابطة من ا ألنأطة لصقل هذه الاخخااعات وإاثبات جناعهتا
وحتسيهناُ .وُصمت هذه اجملموعة من املعلومات ودراسات احلاةل للمساعدة يف توجيه تطوير نتاجئ البحوث ول إالرشاد اإىل
الطريق السلمي للحصول عىل ترصيص أأو تنأسيس رشكة انش ئة أأو رشكة منبثقة.
ومن الرضوري اس تحداث الهيّك الالزم إلنأاء كتةل كبرية من الرشاكت لتيريع معدل التسويق ،اإىل جانب الاهامتم ابلقضااي
اليت تتعلق ببعد من أأبعاد تكنولوجيا ما وحقوق املالكية الفكرية املرتبطة هباُ .وحيدّد ادلليل رشوط تسويق الاخخااعات
اجلامعية ونتاجئ البحوث وادلراية العملية ،ومساره ومهناجيته ،وتطوير التعاون ومسارات المتويل لإجناهحا.
و ُأع ّد ادلليل ابلتعاون مع فريق رئييس من املستأارين ،واملسامهني الرئيس يني واملس تعرضني واملنقحني .و ّنود أأن نتقدم
ابلأكر اإىل مجيع من دمعوا معلية التجميع هذه للمعارف واملوارد ألجل اس تحداث هيّك جديد ووسائل لتحسني نرش
املوارد املتوفرة يف الويبو ومعال لنقل املعارف والتغيري التكنولويج وا ألثر الاقتصادي.
[هناية الوثيقة]

