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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :يونيو 2016

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثامنة عشرة

جنيف ،من  31أأكتوبر اإىل  4نومفرب 2016

تقرير عن املؤمتر الدويل املعني بامللكية الفكرية والتنمية

من اإعداد ا ألمانة
 .1عقد املؤمتر ادلويل املعين ابملكيةة الكيرية والتيمية  ي مقر الويوو  ي جنيف  ،ي الكرتة من  7اإىل  8أأبريل ،2016
وذكل معال بقرار الكجنة املعنية ابملكيةة الكيرية والتيمية (الكجنة) ،اذلي اختذته  ي دورهتا الرابعة عرشة ( انظر الكقرة  16من
مكخص الرئيس).
 .2وجتدر الإشارة اإىل أأن الكجنة ابدرت اإىل اختاذ قرار عقد املؤمتر  ي دورهتا احلادية عرشة .وتضمن القرار توجهيات
اإىل ا ألمانة بشأأن اجلوانب املوضوعية والكوجستةة لكمؤمتر ،وطكب اإىل ا ألمانة مجةل أأمور ،من بيهنا ،اإعداد تقرير وقائعي،
يكخص املناقشات الرئيس ية لكمؤمتر ،وتقدميه اإىل الكجنة (انظر الوثيقة .)CDIP/11/5
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وعكيه ،حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل التقرير الوقائعي املطكوب عن املؤمتر.

 .4اإن الكجنة مدعوة اإىل الإحاطة عكام
ابملعكومات الواردة  ي مرفق هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
تقرير عن املؤمتر ادلويل املعين ابملكيةة الكيرية والتيمية
 .1عقد املؤمتر ادلويل املعين ابملكيةة الكيرية والتيمية (يشار اإليه  ي ييل ابملؤمتر)  ي الكرتة ما بني  7و 8أأبريل   ،2016ي
مقر الويوو  ي جنيف .وهيد املؤمتر اإىل "مناقشة دور املكيةة الكيرية  ي التيمية عىل املس توايت الوطنية وا إلقكميية وادلولية
وتوادل اخلربات واس تيشا أفاق املس تقبل".
 .2واكن املؤمتر مكتوحا ملشاركة ادلول ا ألعضاء واملنظامت احليومةة ادلولية واملنظامت غري احليومةة واجملمتع املدين .وجرت
وقائع املؤمتر ابلكغات الاجنكزيية والكرنس ية والإس وانية والروس ية والصينةة والعربية ،مع ترمجة فورية عىل مدار الاجامتع.
 .3وافتتح املؤمتر ادلكتور فرانسس غري ،املدير العام لكويوو .وعقب عوارات الرتحةب ،اليت قدهما سعادة السكري أألربتو
بدرو دالوتو ،سكري ا ألرجنتني وممثكها ادلامئ دلى ميتب ا ألمم املتحدة ،ورئيس الكجنة املعنية ابلتيمية واملكيةة الكيرية ،أألقى
سعادة الس يد روب ديكيس ،وزير التجارة والصناعة  ي جنوب افريقةا اللكمة الرئيس ية.
 .4واس تكاد املؤمتر من حضور  21مشاراك ،جرى اختيارمه من قامئة سابقة أأعدهتا ا ألمانة ،وبناء عىل اقرتاحات جديدة
قدمهتا ادلول ا ألعضاء .ومت اإيالء الاعتوار الالزم ملواد التوازن اجلغرا ي واخلربة املناس وة وموازنة الرؤى .وتتاح نوذة عن
املتحدثني  ي املؤمتر عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipda_ge_16/wipo_ipda_ge_16_www
_333738.pdf
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ويمتحور املؤمتر حول املوضوعات الس تة التالية:
( أأ) التيمية الاجامتعية ودور املكيةة الكيرية؛
(ب) التيمية الاقتصادية ودور املكيةة الكيرية؛
(ج) التيمية الثقافةة ودور املكيةة الكيرية؛

(د) تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية :مشاطرة املامرسات واس تحداث الاسرتاتيجيات؛
(ه) التعاون العاملي  ي سبةل املكيةة الكيرية والتيمية :دور الويوو وغريها من اجلهات الكاعةل الرئيس ية؛
(و) املكيةة الكيرية من أأجل التيمية :التحدايت الراهنة وأفاق املس تقبل.
 .6وجرت مناقشة مجيع املوضوعات  ي جكسة عامة ،حةث يود أأ موجه احلوار بتقدمي املوضوع ،مث يناقشه املتحدثون،
وُيتمت بعرض دراسة اإفرادية ،توحض معكيا اس تخدام نظام املكيةة الكيرية  ي دمع التيمية الاجامتعية والاقتصادية والثقافةة.
 .7وعقدت ،عقب عرض لك موضوع ،جكسة "ل ألس لةل وا ألجوبة" ( ،)Q&Aحسب ما مسح الوقت بذكل .وجرى
نقاش بني املشاركني و أأعضاء فريق املناقشة.
.8

ومت تقدمي ست دراسات اإفرادية ،يه:
( أأ) من مصمي القكب– العالمات املودلوفةة؛
(ب) تصممي برانمج بشأأن املؤرشات اجلغرافةة لهبار اجلريك اجلاماييك؛
(ج) تسخري املكيةة الكيرية لتسويق نتاجئ ا ألحباث :جتربة جامعة ابكس تانية؛
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(د) أأمواج  -هدية املكوك ،عطور عامن التقكيدية؛
(ه) اإعادة توس مي صورة أأفريقةا من خالل مجموعة ""Label TV & Radio؛
(و) تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية  ي اإثيوبيا.
 .9وميين الاطالع عىل برانمج املؤمتر عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=313876
 .10وعرضت أأربع دراسات اإفرادية ،يه :اإثيوبيا ،جاماياك ،مودلوفا ،ابكس تان نتاجئ أأعاملها خارج قاعة املؤمتر ،ابس تخدام
الوسائط املتعددة وغريها من طرائق العرض.
 .11وإاضافة اإىل ذكل ،نظم عىل هامش املؤمتر عرض توضيحي بشأأن "نقل التينولوجةا  ي سيبو ،الككوني" ،قدمته الس يدة
اإيككني ب اتبوادا ،معيدة لكية الهندسة ،جامعة سان اكرلوس ،الككوني ،اليت جنحت  ي حتويل نكاايت الكواكه واخلرضوات اإىل
منتجات مبتيرة ،وجسكت براءات لهذه التينولوجةات .عكام بأأن الس يدة اإيككني يه أأحد املس تكةدين من عدة فرص تدريب
قدمهتا الويوو ،مما ساعدها عىل تسخري نظام املكيةة الكيرية لكائدة بدلها.
 .12ونظمت عىل هامش املؤمتر أأربعة أأحداث جانبةة أأخرى ،اس تخدمت منصات لعرض نتاجئ أأربعة مرشوعات من
مرشوعات جدول أأعامل التيمية ،ويه قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية  ي جمال املكيةة الكيرية (،)IP-DMD
ومراكز دمع التينولوجةا والابتاكر ،ومرشوع بشأأن املكيةة الكيرية وتوس مي املنتجات لتطوير ا ألعامل  ي الودلان النامةة و أأقل
الودلان منوا ،ومرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة  ي جمال املكيةة الكيرية.
 .13وحرض اليوم ا ألول لالجامتع حنو  400مشاراك ،مبن فهيم مندوبون من أأكرث من  75دوةل عضوا .ومن بني ادلول
ا ألعضاء املشاركني  26مندواب متوهلم الويوو حىت ادلورة السابعة عرشة لكجنة املنعقدة  ي الكرتة من  11اإىل  15أأبريل .2016
ومت خالل يويم املؤمتر تسجيل ما يزيد عىل  600مشاهدة عرب الوث الش ويك.
 .14و ي فرباير  ،2016أأطكق موقع الويوو صكحة أنشئت خصيصا لكمؤمتر .1وتقدم الصكحة مجيع املعكومات ذات الصةل
ابملؤمتر ،وميين من خاللها الاطالع ،حسب الطكب ،عىل العروض والكةديوهات املقدمة  ي املؤمتر .وتتةح الصكحة أأيضا
خدمة تسجيل املشاركني .وميين التسجيل بصورة خشصية أأثناء الاجامتع.
 .15ووزعت أأيضا عىل مجيع املشاركني حقةوة لكرتحةب هبم ،حتتوي عىل مواد تروجيية ومعكومات حول جدول أأعامل
الويوو بشأأن التيمية ،فضال عن توزيع وحدة ختزين بياانت انقةل  USBحتتوي عىل عروض املتحدثني.
 .16و ي املساء ا ألول لالجامتع ،أأقام املدير العام ،الس يد فرانسس غري ،حكل اس تقبال حرضه مجهور غكري  ي مبىن
الويوو الرئييس.
 .17وإاضافة اإىل صكحة الويب املشار اإلهيا أأعاله ،جنحت ا ألمانة  ي الوصول اإىل مجهور أأوسع نطاقا لتعزيز هذا احلدث،
من خالل تقدمي نرشات داخكية ،وقوامئ بريدية ،ونرشات اإعالمةة ،وبواابت لوسائط الإعالم الاجامتعية ،مثل :تويرت
وفكيير ،وكذكل بواابت لوسائط الإعالم املتعكقة ابملكيةة الكيرية مثل  IPwatchوغريها .وخالل املؤمتر غرد املشاركون عىل
النقاط الرئيس ية لالجامتع عرب وسائط الاعالم الاجامتعية ،و أأجرت الصحافة مقابالت مع بعض من املتحدثني.
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28522 1
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 .18وتكقت أأمانة الويوو ردود أأفعال اإجيابية خالل احلكل اخلتايم وبعد املؤمتر من ادلول ا ألعضاء واملتحدثني ومقديم
ادلراسات الإفرادية واملشاركني ،معربني عن رضامه عن اجلوانب املوضوعية وكذكل الكوجستةة لكمؤمتر.

اجلكسة الافتتاحةة
 .19رحب املدير العام لكويوو ،دكتور فرانسس غري ،ابملشاركني و أأعرب عن سعادته لس تضافة هذا املؤمتر ،ل س امي أأن
قاعدة الويوو تضم رشاكة بني القطاعني العام واخلاص ،توعث عىل الاهامتم بشلك كوري .و أأشار اإىل أأن املكيةة الكيرية مل تعد
عىل هامش منظومة الاقتصاد العاملي ،وإامنا ابتت تيتيس أأمهية حمورية ،مع تبين املزيد واملزيد من احليومات  ي مجيع أأحناء
العامل الابتاكر ابعتواره جزءا رئيس يا من اسرتاتيجياهتا الاقتصادية .ويمتثل دور املكيةة الكيرية  ي ما يتعكق ابلبتاكر  ي حامية
املزية التنافس ية اليت مينحها الابتاكر .وذلكل ،فاإن املوضوع اذلي يتناوهل هذا املؤمتر هو ابلتأأكيد من ا ألمهية مباكن .ويرد النص
الاكمل لكويان الافتتايح لكمدير العام عىل الرابط:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=336662
 .20و أأعرب سعادة السكري أألربتو بدرو دالوتو ،سكري ا ألرجنتني وممثكها ادلامئ دلى ميتب ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
ادلولية  ي جنيف ،ورئيس الكجنة املعنية ابلتيمية واملكيةة الكيرية عن تقديره دلمع الويوو املتواصل لقضية املكيةة الكيرية
والتيمية .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن املكيةة الكيرية قد تيون غري مرئية  ي بعض ا ألحةان فاإن لها دورا حةواي  ي العامل
اليوم ،نظرا لطويعهتا الشامةل املرتوطة تقريوا جبميع جمالت احلياة البرشية ،مثل :حتسني مس توى الرعاية الصحية وتعزيز التعكمي
وحامية الويئة وكذكل حامية احلقوق املدنية والس ياس ية .وحث السكري عىل اإحراز التقدم من خالل تعزيز نظام املكيةة
الكيرية ،و ي الوقت نكسه حامية وتعزيز مصاحل أأوللك اذلين مه حباجة اإىل التيمية .وذكر جمددا جبدول أأعامل التيمية ،2030
وجشع الويوو بوصكها جزءا من منظومة ا ألمم املتحدة عىل بذل قصارى هجدها دلمع ادلول ا ألعضاء  ي حتقةق أأهدافها وغاايهتا.
ويرد النص الاكمل لويان سعادة السكري دالوتو عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335736
 .21وقدم معايل الس يد روب ديكيس  ،ي لكمته الرئيس ية منظورا رفةع املس توى بشأأن اليةكةة اليت ميين هبا لنظام حقوق
املكيةة أأن يساعد الودلان النامةة عىل أأفضل وجه ،مبا فهيا الودلان ا ألقل منوا لتحقةق أأهدافها الإمنائية .و أأشاد ابلويوو ملا اختذته
من خطوات وما توذهل من هجود مس مترة لتنكةذ توصيات جدول أأعامل التيمية .وقال اإن قدرا كوري من العمل بشأأن العالقة بني
نظم املكيةة الكيرية والتيمية الاقتصادية اضطكع به حتت رعاية الويوو .مشريا اإىل أأن الودلان تونت مسارات ش ىت  ي سعهيا
حنو حتقةق التيمية الاقتصادية ،واس تخدمت حامية املكيةة الكيرية بطرق خمتككة  ي أأوقات خمتككة دلمع هجود التيمية .و أأكد عىل
احلاجة اإىل تقةمي التاكليف والكوائد املرتتوة عىل اإصالحات حقوق املكيةة الكيرية  ي س ياقات بعيهنا .ونوه اإىل أأن الإصالحات
ينبغي أأن تستند اإىل أأدةل قوية ،و أأن تنكذ عقب مشاورات كثيكة مع القطاعات والصناعات والرشاكت املتأأثرة .و أأشار اإىل أأن
اخلطة الوطنية لكتيمية  ي جنوب أأفريقةا تدعو اإىل زايدة الرتكزي عىل الابتاكر وحتسني الإنتاجةة وزايدة السعي امليثف حنو
اقتصاد قامئ عىل املعرفة .و أأضا أأن جنوب أأفريقةا دلهيا اترخي طويل  ي حامية حقوق املكيةة الكيرية ،وبصكهتا دوةل موقعة
عىل اتكاقات الويوو ،اعمتدت مجيع الالزتامات املنصوص عكهيا  ي اتكاق تريبس ونكذهتا .واختمت بدعوة الويوو من خالل الكجنة
ووفقا جلدول أأعامل التيمية اإىل دمع اجلهود اجلارية والرامةة اإىل صياغة س ياسات املكيةة الكيرية اليت تدمع أأهدا التصنيع  ي
أأفريقةا .ويرد النص الاكمل للكمة معايل الس يد روب ديكيس عىل الرابط التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335683
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 .22وعقب اجلكسة الافتتاحةة ،مت تقدمي املوضوع ا ألول :الت يمية الاجامتعية ودور املكيةة الكيرية .وقامت الس يدة وانغ
بينةنج ،انئب املدير العام لكويوو ،بتوجةه النقاش  ي هذا الكريق .وقدم املتحداثن ،وهام ا ألس تاذ كيث ماسيوس ،انئب معيد
لكية العكوم الاجامتعية ،شعوة الاقتصاد ،جامعة كولورادو ،بودلر ،الولايت املتحدة ا ألمرييةة ،وا ألس تاذ شامناد بشري،
احلاصل عىل أأس تاذية الوحث الكخرية  ي قانون املكيةة الكيرية ،جامعة نريما ،ومؤسس رشكة س واييس أأي يب ،بنغالور،
الهند ،فيرة عن تأأثري حقوق املكيةة الكيرية عىل التيمية الاجامتعية ،وسكطا الضوء عىل القضااي العاملية الرئيس ية اليت ميين
لكمكيةة الكيرية أأن تساعد فهيا عىل ضامن التيمية املس تدامة ،والكوائد الاجامتعية اليت ميين جنهيا من نظام فعال
لكمكيةة الكيرية.
 .23وحتدث ا ألس تاذ ماسيوس حول مكهوم التيمية الاجامتعية ،ور أأى أأنه مكهوم عام وشامل ،ومن ممث يتعذر مناقش ته  ي
جكسة واحدة .وعرفه ابنه اإنشاء أأسواق وهيالك مؤسس ية ،ومنوها عىل حنو مس تدام لتسهيل وتشجيع اإجراء حتسينات
مس مترة  ي مس توايت املعيشة ،وزايدة قدرات اجملمتع واحليومات والرشاكت واملؤسسات التعكميية والسكطات الصحية ،وما
اإىل ذكل لتكوية احتياجات املواطنني فامي يتعكق ابلسالمة الودنية والتكاعالت الاجامتعية املرمثرة .ور أأى أأن تأأثري حقوق املكيةة
الكيرية قد ييون متعددا ومتشعوا  ي مجيع جوانب تكل العمكيات .و أأفاد بأأن نظام حقوق املكيةة الكيرية الكعال قد يعمتد عىل
العديد من العوامل الاجامتعية والاقتصادية ،مثل مس توى التيمية الاقتصادية ور أأس املال البرشي واملنافسة والانكتاح عىل
التجارة وأفاق الابتاكر والإبداع .وميين لكحيومات أأن تتخذ خطوات لتحسني فعالية نظام حقوق املكيةة الكيرية ،عن
طريق دمج هذه احلقوق  ي نظام هيد اإىل حتقةق أأهدا اإمنائية أأوسع نطاقا .وبد أأ الس يد ماسيوس ابس تعراض نوعي
لكطرائق العديدة اليت من املكرتض أأن تعود هبا حقوق املكيةة الكيرية ابلكائدة عىل الاقتصاد من حةث التيمية الاقتصادية
والاجامتعية ،مث تطرق اإىل التاكليف احملمتةل .و أأشار الاس تعراض  ي الوداية اإىل أأن مثة معكومات قكيةل نسبةا عن العالقة بني
حقوق املكيةة الكيرية والابتاكر والإبداع  ي الودلان النامةة .وتشري ادلراسات الإحصائية اإىل أأن اإصالح نظام الرباءات من
شأأنه أأن حيكز الابتاكر  ي الاقتصادات الناش لة ،بيد أأن هناك القكيل من ا ألدةل عىل ذكل  ي ادلول الأكرث فقرا .وتدعو
احلاجة اإىل اإجراء املزيد من ا ألحباث حول حمددات الإبداع  ي القطاعات غري الرمسية ،وكيكةة تأأثرها ابملكيةة الكيرية ،اإن
اكنت تتأأثر هبا عىل الإطالق .وميين حلقوق املكيةة الكيرية أأن تيون وس يةل فعاةل لزايدة تدفقات التينولوجةا  ي قنوات
السوق ،ولين برشطني .أأول ،ينطوق هذا الاس تنتاج عىل الاقتصادات الناش لة واملتوسطة ادلخل ،اليت تتوفر فهيا رشوط
أأساس ية معينة .اثنيا ،ل تتوفر اليثري من ا ألدةل عىل هذا التأأثري  ي الاقتصادات ا ألشد فقرا .ومع أأن هذه النتةجة مثرية
لالهامتم ،اإل أأهنا مل تعد بكائدة تذكر حول الليات اليت أأدت اإىل هذا الانتشار ،و أأهنا مل تقدم دليال عىل تأأثري حقوق املكيةة
الكيرية الرمسية عىل التقكيد وغريه من صور التعمل غري السوقةة.
 .24وخكص العرض اإىل أأفاكر حول ادلروس املس تكادة  ي جمال الس ياسة العامة .و أأشار ا ألس تاذ ماسيوس اإىل أأنه من
املنطقي لكودلان النامةة أأن تس تكةد من املرونة املتاحة  ي تصممي حقوق املكيةة الكيرية ونطاقها .وهناك أأيضا وسائل ميين
لكحيومات من خاللها تشجيع املودعني احملكيني واملودعني  ي جمال املعرفة لس تخدام النظام املوسع .ومع ذكل ،ينبغي النظر
اإىل هذه احلقوق  ي س ياق الاحتياجات والاسرتاتيجيات التيموية الشامةل .و أأخريا ،أأدىل مبالحظتني حول اليةكةة اليت ميين
هبا لكمجمتع ادلويل أأن يساعد عىل حتسني تدفق املعكومات واملعرفة لكمساعدة  ي التيمية .أأولهام :تأأسيس مجمعات لكوصول
ت ِّ
مين الواحثني والرشاكت  ي ادلول الكقرية من احلصول عىل املعرفة بصورة أأفضل ،وتطويق التينولوجةات اليت جرى
تطويرها بنس وة كورية عن طريق ا ألموال العامة .واثنهيام زايدة الانتقال املتوسط ا ألجل لكعامةل املاهرة ،اليت توني أأهنا تؤدي اإىل
زايدة تدفقات املعرفة ادلولية.
 2وتستند مداخالت املتحدثني الواردة  ي هذا التقرير إاىل املكخصات امليتوبة اليت قدهما املتحدثون املقدمة اإىل ا ألمانة.
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 .25وقدم الس يد بشري شامناد مصطكح "التيمية" بوصكه مصطكحا مثريا لكخال الشديد .ور أأى أأن املقصود به هو الرفاه
معوما ،سواء اجملمتعية أأم الكردية ،و أأن أأنظمة الابتاكر احلالية  ي جمال املكيةة الكيرية ميين أأن تساعد  ي تعزيز ذكل الرفاه من
خالل تشجيع التنوع وادلميقراطية والعداةل  ي التوزيع .و أأشار اإىل أأن العالقة بني زايدة امحلاية اليت تيككها املكيةة الكيرية
وارتكاع معدلت الابتاكر ل تزال حمل خال كوري من الناحةة التجريبةة ،وليس مثة برهان قاطع عكهيا .وشدد عىل رضورة أأن
تؤدي وهجة النظر ا ألحادية الرتكزي لكمكيةة الكيرية اإىل وهجات نظر متعددة تقبل "تنوع" املكاهمي حول أأفضل الس ول لتحكزي
الابتاكر .وينبغي التعامل مع املكيةة الكيرية عىل أأهنا ليست سوى أأداة من أأدوات تعزيز الابتاكر  ي قطاعات خمتارة ،رمبا
القطاعات اليت تتطكب استامثرات كورية .ولين حىت  ي هذه القطاعات ،ميين لكمرء أأن يكير  ي أأنظمة محلاية الاستامثر أأكرث
مبارشة ،بدل من اليموذج املعياري لكمكيةة الكيرية اذلي يشرتط مصكاة معرفةة غري حمددة املالمح بشلك مكحوظ ،تمتثل  ي
اخلطوة الابتاكرية أأو عدم الوداهة .وهو رشط غري مناسب متاما محلاية الاستامثر ،إان اكنت حامية الاستامثرات تصنف كهد
س يايس يس تحق الثناء والتقدير عىل الإطالق .ومىض يقول اإن الالزتام ابلتنوع أأو التعددية يضمن أأل ينهتيي ا ألمر بكرض
اإطار لكمكيةة الكيرية رمسي اإىل حد كوري عىل الاقتصاد غري الرمسي "اقتصاد الظل" ،وهو ما حظي بأأمهية كورية  ي املناقشات
املتعكقة ابملكيةة الكيرية والابتاكر .و أأن الالزتام يعين بذل بعض اجلهد لكهم الاقتصاد غري الرمسي ،وطويعة العمكيات املوتيرة،
والعوامل احملركة ل إالبداع ،وأليات المتكل ،و أأمناط الانتشار ،وتوادل ا ألدوات الإبداعية قبل اختاذ قرار بشأأن مجموعة املعايري
املناس وة ملواصةل تعزيز الإبداع والتيمية.
 .26و أأشار الس يد بشري اإىل أأن خطاب املكيةة الكيرية اكن جيب أأن يتسم بطابع دميقراطي بدرجة أأكرب ،يك ييون مكهوما
لكمجمتع كلك .ومن وهجة نظره ،مثة حاجة اإىل اإحةاء خطاب املكيةة الكيرية من جديد بعيدا عن كهنوت املكيةة الكيرية
احلرصي ،اذلي يتأألف من مجموعة خمتارة من احملامني ورامسي الس ياسات العامة يتحدثون لغة غريوة تقترص عىل فئة معينة،
وجيب اإضكاء الطابع ادلميقراطي عىل هذه الس ياسات لتضم مجموعة أأكرب من ذوي الشأأن مضن صكوفها .واختمت حديثه قائال اإن
معظم مشالك العامل تتعكق "ابلتوزيع" ،ولو أأن أأنظمة املكيةة الكيرية متينت من أأن اإجياد س ول لتحقةق قدر أأكرب من العداةل
 ي التوزيع ،لاكنت قطعت شوطا طويال  ي معاجلة العديد من املظامل اليت كثريا ما تهتم أأنظمة املكيةة الكيرية ابلتحريض عكهيا.
ومىض مشريا اإىل رضورة أأن يسكر الرتكزي أأحادي الوعد عىل حقوق املكيةة الكيرية وإانكاذها عن اإطار أأكرث تطورا ،يويل
اهامتما اكفةا لواجبات املكيةة الكيرية ،و أأيضا لكواجبات اليت تيكل أأنظمة أأكرث اإنصافا من منظور التوزيع ،تؤدي اإىل رفاه
اجامتعي شامل.
 .27وعقب العروض التوضيحية لكمتحدثني ،قدمت دراس تان اإفراديتان عرضتا منوذجا دلور املكيةة الكيرية والانتكاع هبا
 ي تشجيع التيمية الاجامتعية  ي املامرسة العمكية ،وهام:
 .28دراسة اإفرادية بعنوان :من مصمي القكب – العالمات املودلوفةة ،قدهما الس يد أأوكتافةان أأبوس تول ،املدير العام ،الواكةل
احليومةة املعنية ابملكيةة الكيرية ،كيشيناو ،مجهورية مودلوفا .وتشري ادلراسة اإىل دور املكيةة الكيرية  ي حتقةق التيمية
الاجامتعية والاقتصادية لكرشاكت الصناعات اخلكةكة  ي مجهورية مودلوفا .واكنت هذه ادلراسة مبثابة منصة روجت لكعالمات
التجارية احملكية  ي الصناعات اخلكةكة ،وجكوت معرفة جديدة ،وتعاونت مع املنتجني احملكيني من أأجل اإعادة بناء
الاسرتاتيجيات احملكية لتعزيز العالمة التجارية وتعديكها لتتالءم مع املعايري ا ألوروبية ،بغية منافسة العالمات التجارية
ا ألوروبية .وانطكق املرشوع  ي  ،2012وخالل ثالث س نوات فقط ،حقق جناحا كوريا  ي مودلوفا ،و أأنشأأ عالمات جتارية
جديدة ،ومعل عىل تنش يط العالمات القامئة ابلكعل عن طريق اإعادة تسميهتا ،واكتشا عالمات جتارية وليدة ليهنا واعدة.
وبكضل هذا املرشوع ،يشعر املس هتكيون  ي مودلوفا حاليا ابلكخر لرتداهئم أأزايء حتمل عالمات جتارية حمكية.
 .29وقدمت الس يدة سارا أألني ،حمامةة ومديرة مرشوع حامية املؤرشات اجلغرافةة  ي جاماياك ،ماندفةل ،جاماياك ،دراسة
اإفرادية أأخرى  ي اإطار املوضوع نكسه ،بعنوان :تصممي برانمج يش أأن مؤرشات اجلغرافةة لهبار اجلريك اجلاماييك .ويعد الهبار
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اجلاماييك اجملهز بطريقة اجلريك أأحد اساليب الطهيي احملكية  ي جاماياك .ومت  ي   ،2008ي اإطار مرشوع املساعدة التقنية بني
ميتب جاماياك لكمكيةة الكيرية واملعهد الكدرايل السويرسي لكمكيةة الكيرية ،حتديد اجلريك بوصكه منتجا حباجة اإىل امحلاية.
ظل هذا املنتج قامئا لعدة قرون ،وازدادت شعويته  ي العقدين املاضيني .وعقب احلصول عىل مساعدة ،متين منتجو اجلريك
اجلاماييةني من تنظمي أأنكسهم ،ووضع مةثاقهم اخلاص لكعمل ودليل لكمراقبة ،وتسجيل جرك جاماياك بوصكه بياان جغرافةا.
وتشري التقديرات اإىل أأن صناعة اجلريك ِّ
تصدر  666 667نوعا ،توكغ قميهتا  15مكيون دولر أأمرييك س نواي .وعكيه ،نتةجة
املرشوع ،حيصل ما يقرب من  16 000مزارع جاماييك عىل دخهل مبارشة من توفري ميوانت توابل وصكصة اجلريك ،عكام بأأن
ما يقرب من  3 000من هؤلء املزارعني مه من النساء.
 .30واملوضوع الثاين :الت يمية الاقتصادية ودور املكيةة الكيرية ،أأدار النقاش الس يد يواكمي رايرت ،انئب ا ألمني العام ،مؤمتر
ا ألمم املتحدة لكتجارة والتيمية (ا ألونيتاد) ،جنيف .ومض فريق املناقشة ثالثة متحدثني مه :الس يد هينينج غروس روس-خان،
أأس تاذ حمارض  ي قانون املكيةة الكيرية ،جامعة اكمربدج ،والس يد اكرلوس ماراي كوراي ،مدير مركز ادلراسات املتعددة
التخصصات بشأأن املكيةة الصناعية والاقتصاد ،ومدير ادلراسات العكيا  ي جمال املكيةة الكيرية بلكية احلقوق  ي جامعة
بوينس أيرس ،وادلكتور اإيكان بكزينيت ،معيد أأاكدميية ادلوةل الروس ية لكمكيةة الكيرية ،موسيو .وتوادل املتحدثون الراء
بشأأن اليةكةة اليت ميين من خاللها اس تخدام نظام املكيةة الكيرية لتحكزي التقدم والتيمية وتشجيعهام .وتناول املتحدثون
اليةكةة اليت ميين من خاللها أأن تؤدي لكمكيةة الكيرية دورا  ي دمع الابتاكر والإبداع ،و ي تشجيع نقل التينولوجةا عىل حنو
فعال ،وتعزيز الاماكانت لرفع مس توى املنافسة احليوية ،وكيكةة اس تكادة الودلان من أأوجه املرونة املتاحة  ي نظام املكيةة
الكيرية العاملي ،واسهامه  ي اقتصاداهتا الوطنية.
 .31وتركز عرض الس يد هينينج روس-خان التوضيحي عىل تطوير امحلاية مبوجب منوذج املنكعة  ي أأملانيا ،وقدم قانوان
خاصا مصم لتغطية الابتاكرات والتحسينات الصغرية أأو الإضافةة  ي جمالت التينولوجةا ،اليت اكتسبت أأمهية وقت تقدميها،
اإىل أأن أأصوحت أأداة وظيكهتا الرئيس ية سد الثغرات  ي امحلاية مبوجب الرباءات ،عىل سبةل املثال :عن طريق احلصول عىل
حامية رسيعة مؤقتة لطكوات الرباءة اليت مل يبت فهيا بعد .وشدد عىل رضورة فهم مصطكح "التيمية الاقتصادية"  ي اإطار
الس ياق ا ألوسع لكتيمية املس تدامة ،اليت تدعو بدورها  ،ي املقام ا ألول ،اإىل حتقةق التوازن بني ا ألهدا واملصاحل الاقتصادية
والاجامتعية والويئةة .وعىل حنو مماثل ،فهم مصطكح "نظام املكيةة الكيرية" بصورة واسعة النطاق وشامةل .وتضمن مكهوم
"نظام املكيةة الكيرية" جوانب لكحامية ،واش متل أأيضا ابلقدر نكسه عىل جوانب تتعكق ابلتقكيد والتقةيدات واملكل العام.
ويكقى هذا الكهم الشامل دعام معياراي من املادة  7من اتكاق تريبس .وينص هذا احلمك عىل توصل أأعضاء منظمة التجارة
العاملية اإىل فهم مشرتك بغية حتقةق الغرض النكعي العام لنظام املكيةة الكيرية ،من خالل تشجيع الابتاكر ،فضال عن تسهيل
س ول الوصول اإىل التينولوجةا ونقكها.
 .32مث قدم العرض أأدةل متواترة عىل اليةكةة اليت اس تخدمت هبا الودلان ،من الناحةة التارُيية ،حامية املكيةة الكيرية،
و أأيضا غياب هذه امحلاية من أأجل تعزيز تيميهتا .وتشري أأمثةل خمتككة من التارخي اإىل أأن الودلان قد تونت مجموعة من ا ألساليب
جيمعها يشء واحد  ي ا ألساس ،وهو أأن مجيعها حاولت تيةيف أأنظمهتا لكمكيةة الكيرية مبا يتالءم مع احتياجاهتا التيموية
احملكية .ويودو أأن الودلان اليت اختذت خةارات واعية بشأأن نظام املكيةة الكيرية قد فعكت ذكل عن طريق مواءمة نظام
املكيةة الكيرية احمليل مع مس توى معني لكتيمية .وبصورة أأكرث حتديدا ،أأشار الوعض اإىل أأن "اترخي قوانني املكيةة الكيرية  ي
ادلول املتقدمة حاليا مبني أأن هذه القوانني مل حتقق حامية قوية اإىل أأن تناسبت مع مس توى التيمية  ي الودلان .ويرتتب عىل
مجيع ما مرران به ،مكود أأ عام  ي تصممي ا ألنظمة الوطنية لكمكيةة الكيرية ،أأنه ل يوجد نظام واحد مناسب لكجميع  .ي
وحمس نة وغريها من ا ألدوات النكعية،
عام   1891ي أأملانيا ،ارتوط ا ألساس املنطقي لإدخال نظام محلاية أأدوات معل جديدة م
ارتواطا وثيقا ابلكجوة املكموسة  ي نظام امحلاية ،اليت نتجت عن وضع معايري عالية لكحصول عىل امحلاية مبوجب الرباءات،
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وعدم وجود حامية لتصاممي العنارص التقنية أأو غريها من عنارص املنتج الوظيكةة احملس نمة .واستنادا اإىل بياانت طكوات الرباءة،
حظي نظام منوذج املنكعة منذ اإنشائه برتحةب حار من ا ألوساط الصناعية ،ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة احملكية.
 .33وخكص العرض اإىل لكت الانتباه بوجه خاص اإىل هتديدين فامي يتعكق ابلحتياجات احملددة لكمرونة  ي تصممي أأنظمة
املكيةة الكيرية الوطنية لتكوية الاحتياجات احملكية ،اليت من املرحج أأن تتغري مع مرور الوقت .أأول ،ابتت قواعد املكيةة
الكيرية  ي اتكاقات التجارة احلرة تأأخذ طابعا شامال ومكزما عىل حنو مزتايد ،وتنقل  ي كثري من ا ألحةان قواعد مكصةل حسب
طكب بدل ما بشأأن املكيةة الكيرية اإىل نصوص التكاقات ادلولية .وبوصكها الزتامات تكرضها املعاهدات ،تصاغ هذه القواعد
التكصيكية بعد ذكل  ي قالب القانون ادلويل ،مع خةارات حمدودة لكتيةف مع الاحتياجات احملكية املتغرية .وغالوا ما يصحب
هذه العمكية انعدام الشكافةة والشمولية واملشاركة املتساوية مجليع أأحصاب املصكحة املعنيني ،فضال عن أأوجه قصور يتعذر
تصويهبا  ي معكيات التنكةذ اإذا مل تنص هذه القواعد املكصةل املتعكقة ابملكيةة الكيرية عىل أأية أأوجه لكمرونة  ي معكيات التنكةذ
املصممة عىل حنو خاص .وليس املقصود هبذا النقد احلمك ،بأأية حال من ا ألحوال ،عىل مضمون قواعد املكيةة الكيرية  ي
اتكاقةات التجارة احلرة :لين جمرد حتديد هذه القواعد ومشوليهتا عىل هذا النحو ميثل اإشاكلية كورية اإذا قبل املرء الاقرتاح
ا ألسايس بأأنه ل يوجد ،ابلنس وة ل ألنظمة الوطنية لكمكيةة الكيرية ،نظام واحد مناسب لكجميع .اثنيا ،قد ييون لالجتاهات
احلديثة الرامةة اإىل الاس تكادة من أليات تسوية املنازعات بني املسترمثرين وادلوةل ،لتقكيص اإجراءات التقايض بشأأن الامتثال
لكمعايري ادلولية لكمكيةة الكيرية ،تأأثري أأيضا عىل قدرة ادلول واس تعدادها لس تخدام أأوجه املرونة  ي نظام املكيةة الكيرية
متعدد ا ألطرا مبوجب اتكاق تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية ومعاهدات الويوو ا ألساس ية.
 .34و أأشار الس يد اكرلوس ماراي كوراي اإىل افرتاضني شائعني :أأن املكيةة الكيرية تشجع الابتاكر ،و أأن الابتاكر يؤدي اإىل
اليمو الاقتصادي .ور أأى أأن دور املكيةة الكيرية فامي يتعكق ابلبتاكر ،اإذا ركزان عىل الرباءات ،يعمتد بقوة عىل الس ياق
املطكوب فةه امحلاية .وركز الس يد اكرلوس  ي عرضه التوضيحي عىل بعض النقاط الرئيس ية الواردة  ي اترخي املكيةة الكيرية
واقتصاداهتا .وقد طورت ادلول الصناعية حاليا اإطارا ل يرتوط بنظام معني لكمكيةة الكيرية ،أأو بنظام مرن محلاية املكيةة
الكيرية .و أأشار اإىل أأن املكيةة الكيرية مل تضمن ابلرضورة الابتاكرات ،و أأن الرباءات قد تعوق الابتاكر بدل من أأن تشجعه.
وقال اإن الودلان النامةة مل تس تكد من تعزيز امحلاية ،وإان دور املكيةة الكيرية اختكف ابختال مس توايت التيمية (الودء،
التطويق عىل املس توى احمليل ،حتقةق اليمو) .عكام بأأن اتكاق تريبس أأقر  ي املادة  1.66ابحلاجة اإىل اعامتد هنج تطوري ،لينه
قارص عىل الودلان ا ألقل منوا.
 .35وحتدث الس يد اإيكان بكزينيتس عن العالقة الوثيقة بني املعهد الرويس لكمكيةة الكيرية ،والنظام الوطين لالبتاكر .وقال
اإن الابتاكرات من أأجل التيمية تودو  ،ي املرحةل احلالية ،العامل الرئييس املؤثر عىل اليمو الطويل ا ألمد لكرفاه الاقتصادي
الرويس .وقدم الس يد بكزينيتس بعض ا ألمثةل عىل تطوير جمالت الابتاكر  ي روس يا ،والنتاجئ اليت حتققت  ي تكل اجملالت،
واملشالك اليت ظهرت خالل معكية التطوير .وكشف عن تأأثري معهد املكيةة الكيرية عىل دينامةيةة معكيات الابتاكر ،جنوا
اإىل جنب مع وضع اسرتاتيجية وطنية لكمكيةة الكيرية .وحتدث عن نتاجئ ا ألداء الاقتصادي اليت متزي وضع معهد املكيةة
الكيرية  ي الاقتصاد الرويس ،فضال عن دور املكيةة الصناعية وحق املؤلف  ي الاقتصاد والناجت احمليل الإجاميل .وتطرق
أأيضا اإىل جتربة روس يا  ي معكية التسويق عن طريق اإنشاء جسل لكمكيةة الكيرية  ي روس يا ،ودمع ادلوةل لرشاكت الابتاكر
الصغرية واملتوسطة  .ي هناية العرض حتدث الس يد بكزينيتس حول املشالك اليت حتول دون تطوير اإماكنيات اقتصاد الودل،
والصةل بني الاقتصاد املتقدم والتعكمي من خالل دورات تدريبةة خاصة لكموظكني ،وما قامت به روس يا  ي هذا الاجتاه،
وساق أأمثةل ملشاريع خمتككة تعزز التعكمي  ي جمال املكيةة الكيرية.
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 .36وعقب عروض املتحدثني ،قدمت دراس تان اإفراديتان حول دور املكيةة الكيرية  ي دمع التيمية الاقتصادية  ي املامرسة
العمكية ،هام:
 .37تسخري املكيةة الكيرية  ي تسويق نتاجئ ا ألحباث :جتربة جامعة ابكس تانية ،قدهما الس يد أأرشد عيل ،معيد وانئب
رئيس اجلامعة الوطنية لكنس يج ،فةصل أأابد ،ابكس تان .تعرض ادلراسة اليةكةة اليت عاجلت هبا اجلامعة الوطنية لكعكوم
والتينولوجةا  ي ابكس تان ( )NUSTقضااي املكيةة الكيرية  ي معكها املتعكق بتعزيز الروابط مع الصناعة ،وتعرض الهيلك
التنظميي والإداري ،اذلي وضع لكتعامل مع تسويق التينولوجةات بشلك منتظم .وقد حصكت الربجميات اليت طورت عىل
الرباءة  ي الولايت املتحدة ا ألمرييةة .وساعد نظام املكيةة الكيرية اذلي طورته اجلامعة الوطنية عىل جذب رشاكت وادي
الس يكييون لس تغالل املواهب الواكس تانية ،اليت شلكت فريقا يضم ما يزيد عىل  175همنيا .وابلنس وة لكجامعة الوطنية اكنت
هذه اخلربة  ي العمل مع قطاع الصناعة  ي العامل املتقدم ابلغة أأمهية لرفع قاعدة املعرفة ،وساعد نظام املكيةة الكيرية القوي عىل
اإاتحة فرص اقتصادية ،وإاذاكء روح املوادرة دلى ش واب اخلرجيني.
 .38وشاركت ادلراسة الإفرادية التالية جتربة رشكة أأمواج لكعطور التقكيدية العامنية ،أأحد بيوت العطور الكاخرة ،أنشئ  ي
سكطنة عامن ،ويس تخدم امليوانت التقكيدية لكعطور  ي الرشق ا ألوسط .وقدم ادلراسة الس يد رابني تشاتريج ،املدير املايل
لكرشكة ،وقال اإن رشكة أأمواج مجعت الرتاث العامين وصهرته  ي معكية اإبداعية وتيموية أأصكية ،تقدم صورة قوية لكعالمة
التجارية ،وتصاممي مبتيرة لتطوير أأحد أأشهر اخلطوط العاملية لكعطور املتخصصة .ومع امحلاية اليت ييككها نظام املكيةة الكيرية،
من املتوقع أأن تواصل الرشكة صناعة عطور تقدم تراث عامن وثقافهتا وعطورها اإىل مجيع أأحناء العامل.
 .39واملوضوع الثالث :الت يمية الثقافةة ودور املكيةة الكيرية ،أأدار النقاش الس يد مةنيكيك أألميو غيتاهون ،مساعد املدير
العام لكويوو .مض فريق املناقشة اثنان هام :الس يدة اإيريين اس تاماتودي ،مدير عام ،املنظمة اليواننية حلق املؤلف ،والس يد
مةخايل فةيشور ،رئيس رابطة أأورواب الوسطى والرشقةة حلق املؤلف  ي بودابست .توادل املتحداثن وهجة نظرهام حول أأطر
الس ياسة العامة وغريها من العنارص ،اليت ينبغي اس تخداهما لإاتحة الكرصة لنظام املكيةة الكيرية يك يؤدي دورا فعال  ي
التيمية الثقافةة ،واليةكةة اليت ميينه هبا مساعدة الودلان عىل حامية ثقافهتا وصوهنا ،واحلصول عىل املنافع الاقتصادية.
 .40و أأشارت الس يدة اإيريين اس تاماتودي اإىل التوصيتني  16و 20من جدول أأعامل الويوو بشأأن التيمية ،الكتني تشريان اإىل
مكل عام "ثري و"ميين الوصول اإليه" و" قوي" .وقالت اإنه عىل الرمغ من وجود عدد كوري من املؤلكات حول مكهوم املكل
العام وتأأثريه عىل الاقتصاد واجملمتع ،ف إان هذا النقاش ابت  ،ي ر أأهيا ،مناس وا الن بسبب تطور تينولوجةات جديدة،
والإنرتنت وتزايد احلاجة اإىل الوصول اإىل احملتوى واس تخدامه بصور متعددة .وعرضت الس يدة اس تاماتودي ،بوجه عام،
تعريكا ملكهوم املكل العام ،اذلي تطور عىل مدى الس نوات ا ألخرية ،وبينت اخلط الكاصل بينه وبني حق املؤلف .وقالت اإن
مبادرات الرتخةص املعيارية اجلديدة املتعكقة ابلس تخدامات املسموح هبا ملصنكات حق املؤلف ،مثل :الربجميات مكتوحة
املصدر وحقوق الإبداع التوفةقةة ،وكذكل احليل القانونية أأو التكاقات الطوعية ،اليت هتد اإىل تعزيز اس تخدامات معينة
ملصنكات حق املؤلف ،مثل املصنكات اليتمية واملصنكات غري املتاحة  ي السوق ،قد أأنشأأت "جمال جديدا" يقف  ي ماكن ما
بني حق املؤلف واملكل العام .و أأوحضت أأن الك من املكل العام والاس تخدامات املسموح هبا ت معر دامئا مع اإشارة مبارشة
اإىل حق املؤلف .و أأنه ليس مثة تعارض بني مكل عام قوي وحق املؤلف ،بل هو ممكل هل ،ويعد رشطا أأساس يا رضوراي
لتحقةق ا ألهدا اجملمتعية والاقتصادية الهامة.
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 .41و أأشار الس يد مةخايل فةيشور  ي عرضه التوضيحي اإىل أأن احلكاظ عىل حق املؤلف 3أأو اس تعادة مصداقةته ،وقبول
امجلهور هل ،وتطويقه بكعالية وصول لكتيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة يتطكب أأن نضع نصب أأعيننا رضورة أأن يعمل
حق املؤلف وهو "معكن" ،مبعىن أأنه من املكرتض أأن ُيدم هذا احلق التيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة ،من خالل
منح حقوق معنوية واقتصادية لكمودعني واملؤلكني والكنانني .وعىل املس توى ادلويل ،أأن الوظيكة "املعكن عهنا" حلق املؤلف
جيب أأن تعم ليس  ي بدلان معينة حفسب ،وإامنا  ي مجيع بدلان العامل خلدمة التيمية وحامية التنوع الثقا ي وتعزيزه .و أأيضا جيب
أأن يعمل حق املؤلف وهو "معكن" ،مبعىن أأنه يضمن تيسري س ول النكاذ إاىل الإبداعات احملمية الالزمة ألغراض التيمية ،و أأن
يتةح لكناس املشاركة بنشاط  ي احلياة الس ياس ية والثقافةة .كذكل تعد الاس تثناءات املتوا نزة بشلك جةد واملقررة حسب
ا ألصول املكروضة عىل حق املؤلف وسائل هامة لكتيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة.
 .42و أأشار الس يد فةيشور اإىل بعض الاعتوارات احملددة اليت ر أأى أأهنا رضورية ،و أأوىل اهامتما خاصا ملواد جدول أأعامل
الويوو بشأأن التيمية .وقال اإن هناك حاجة اإىل التوصل اإىل حكول معكية وفعاةل بدل من الاحنياز اإىل أأحد اجلوانب  ي
مناقشات أأيديولوجةة متجذرة بني الأاكدمييني .و أأشار اإىل رضورة أأن تس تغل الاحامتلت القامئة اليت تقدهما املعاهدات ادلولية
لالس تثناءات والتقةيدات املهمة لكمصاحل العامة ولكتيمية اس تغالل اكمال .ونوه اإىل مكحق اتكاقةة برن ،وقال اإنه عىل الرمغ من
اإدراجه عن طريق الإحاةل  ي لك من اتكاق تريبس ومعاهدة الويوو بشأأن حق املؤلف ،لين نظرا لقواعده ا إلجرائية الوالغة
التعقةد ومواعيد الهنائية املطوةل مل يين مناس وا قط لتحقةق هد تقدمي معامةل تكضيكية لدلول النامةة (من خالل الرتمجة
الإلزامةة والرتخةص إابعادة طوع املصنف) ألغراض تعكميية وحبثية .و ي ظل التطورات التينولوجةة املذهةل فقد أأي أأمهية
حقةقةة هل .ومع ذكل ،فاإن املواد اليت استند إالهيا وا ألهدا املنشودة منه ل تزال صاحلة متاما .ومىض يقول اإن مثة ما يربر
اإعادة النظر  ي اليةكةة اليت ميين هبا تطويق هذه املواد  ،وس ول حتقةق تكل ا ألهدا  ي الويئة الرمقية عىل الانرتنت .ويودو
أأنه من الرضوري لكمحاولت الرامةة اإىل اعامتد اس تثناءات وتقةيدات  ي الويئة الرمقية ،أأن تضع قواعد حمددة لكقضااي اليت
تيتيس أأمهية من منظور التيمية ،مثل :التعكمي عن بعد ،الرمقنة ،الانتكاع ابملصنكات اليتمية واملصنكات غري املتاحة  ي السوق.
 .43و أأشار الس يد فةيشور أأيضا اإىل الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينةة والاكرييب اإىل الكجنة  ي دورهتا
املنعقدة  ي ديسمرب  .2015وقال اإنه عىل الرمغ من أأن املشاريع اليت تركز عىل اس تثناءات وتقةيدات حلق املؤلف لكائدة
املصاحل الإمنائية ،متثل عنرصا أأساس يا  ي جدول أأعامل التيمية ،فاإنه ينبغي أأيضا اإيالء اهامتم مناسب محلاية حق
املؤلف وإانكاذه.
 .44وعقب العروض التوضيحية لكمتحدثني ،قدمت دراسة اإفرادية ،عرضت دور املكيةة الكيرية والانتكاع هبا لتشجيع
التيمية الثقافةة.
 .45وعرضت  ي اإطار هذا املوضوع دراسة اإفرادية بعنوان "اإعادة توس مي صورة أأفريقةا من خالل مجموعة "&Label TV
 ."Radioوقدم ادلراسة الس يد ميتار س يال ،مؤسس مجموعة " " Label TV & Radioومديرها التنكةذي ،واملدير
السابق لقناة التككزيون الكرنس ية ادلولية " TV5أأفريك" .وقدم الس يد س يال مرشوعا مبتيرا بشأأن بث وسائط الإعالم،
هيد اىل تعزيز صورة أأفريقةا وجتديدها  ي العامل من خالل الوث عىل نطاق عاملي .انطكق املرشوع  ي  ،2012هبد تعزيز
وتوجةه نقل قطاع الوسائط السمعية الورصية ا ألفريقي اإىل العرص الرمقي .ويعد مرشوع الوسائط السمعية والورصية املرشوع
الأكرث طموحا وحشدا  ي أأفريقةا .واكن ادلافع ا ألسايس لكس يد س يال هو الرغوة  ي انشاء حمطات اإذاعية وتككزيونية لعموم
أأفريقةا  ي قكب القارة من أأجل معاجلة أأوجه القصور  ي تطوير هذا القطاع .و أأشار اإىل أأنه حدد بعض القضااي الرئيس ية ،مثل
هتميش أأفريقةا  ي صناعة السيامن ،و ي اإنتاج وتوزيع املواد واخلدمات السمعية الورصية .وأأشار أأيضا اإىل اإنه من الرضوري
 3الإشارة اإىل حق املؤلف  ،ي العرض التوضيحي اذلي قدمه الس يد فةيشور ،تكهم عىل أأهنا اإشارة أأيضا اإىل احلقوق اجملاورة.
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اس تخدام أأداة تسمح ألفريقةا التأأكيد جمددا عىل بزوغها الثقا ي ،وهذه ا ألداة يه رمقنة الوث .وقدمت ادلراسة الإفرادية أأيضا
حملة عامة عن اليمو املكرط اذلي شهده العقد املايض  ي عدد قنوات التككزيون  ي أأفريقةا ،وعن معكية التحول اإىل وسائط
الإعالم الرمقية .ومع أأن معظم الودلان قد رشعت  ي الانتقال اإىل الوث الرمقي ،لين أأربعة مهنا فقط حققت ذكل ،منوها اإىل
احلاجة اإىل املزيد من احلوافز واملزيد من التوجةه.
 .46املوضوع الرابع :تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية :مشاطرة املامرسات واس تحداث الاسرتاتيجيات .وجه النقاش
الس يد جون ساندجي ،انئب املدير العام ،قطاع الرباءات والتينولوجةا ،الويوو .مض فريق املناقشة املتحدثني :ا ألس تاذ أأندرو
كريس يت ،أأس تاذ حاصل عىل كريس ديكيس كولزيون كيف لكمكيةة الكيرية  ي لكية احلقوق جبامعة مكوورن ،مكوورن ،أأسرتاليا.
والس يد ماكس مييكيانو سانتا كروز ،مدير ،املعهد الوطين الش ييل لكمكيةة الصناعية ،سانتةاغو .والس يدة أأجنيال بكيونيةنا ،انئوة
مدير ،مركز بيالروس الوطين لكمكيةة الكيرية ،مةنسك .وتقامس املتحدثون مع احلضور املامرسات الناحجة  ي الإدارة
الاسرتاتيجية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وكذكل حقوق املكيةة الصناعية من أأجل تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية.
 .47وحتدث ا ألس تاذ كريس يت عن خصائص النظام احليوي لكمكيةة الكيرية .وقال اإنه عندما يوصف نظام لكمكيةة الكيرية،
مثل حق املؤلف أأو قانون الرباءات بأأنه نظام حةوي ،مفن املرحج أأنه يتسم مبعظم ،اإن مل تين مجيع السامت اليت متزي النظام
املعقد .ويعد اليموذج الاكمل لنظام مكيةة فيرية حةوي نظاما ابلغ التعقةد .ومع ذكل ،ميين بسهوةل حتديد العوامل الرئيس ية
اليت أأسهمت  ي ذكل .وميين ،بصورة مبسطة ،تصنيف هذه العوامل اإىل أأنواع ثالثة عامة :تينولوجةة وجممتعية وتنظميية.
وتتداخل هذه العوامل مع بعضها الوعض لكتأأثري عىل وضع نظام املكيةة الكيرية .والعوامل التينولوجةة يه العوامل املرتوطة
ابلتينولوجةات اليت جتسد املوضوعات اليت حيمهيا نظام املكيةة الكيرية املعين .والعوامل اجملمتعية يه العوامل املتعكقة ابلطريقة
اليت تعمل هبا كياانت القطاع اخلاص ،سواء البرشية أأم املؤسس ية مع نظام املكيةة الكيرية .أأما العوامل التنظميية فهيي العوامل
املتعكقة ابليةكةة اليت تنظم هبا املؤسسات العامة واحليومة والواكلت التابعة لها س ول تطويق نظام املكيةة الكيرية .وتنطوق
هذه النقاط عىل مجيع أأنظمة املكيةة الكيرية .ولإكساب هذه النقاط مضموان ،رضب الس يد كريس يت مثال بنظام حق املؤلف،
مث حتدث عن املسائل املتعكقة بتصممي ا ألنظمة ،و أأيضا عن العالقة بني املسائل املتعكقة ابلتصممي اليت تظهر عند تصممي نظام
حةوي لكمكيةة الكيرية.
 .48واس هتل الس يد ماكس مييكيانو سانتا كروز حديثه ابلسؤال عن ماهية نظام املكيةة الكيرية احليوي .وقال اإنه من
املعرو أأن امليوانت ا ألساس ية لإنشاء أأي نظام لكمكيةة الكيرية يه" :مجموعة من العنارص تعمل معا أكجزاء للية أأو لش وية
مرتابطة ،أأو ليةان معقد" (عىل سبةل املثال :معايري ،بنةة حتتية ،تينولوجةا معكومات ،واكلت ،هجات فاعةل) ،وتطرق اإىل
اليةكةة اليت جكب هبا اجملمتع احلديث ادلميقراطي هجات فاعةل جديدة اإىل النظام (مثل :اجملمتع املدين ،املرىض ،املس تخدمني)
وابلتايل جكب حتدايت جديدة ملاكتب املكيةة الكيرية .و أأشار الس يد سانتا كروز إاىل أأن نظام املكيةة الكيرية احليوي نظام
متغري وميينه التيةف مع الظرو أأو التوقعات أأو الاحتياجات الاجامتعية أأو الاقتصادية أأو القانونية اجلديدة .مث حتدث عن
ادلور اذلي ينبغي مليتب املكيةة الكيرية أأن يؤديه  ي تطوير نظام حةوي لكمكيةة الكيرية وإادارته .و أأشار إاىل ادلور املتغري
ملاكتب املكيةة الكيرية ،وقال اإن ماكتب املكيةة الكيرية ،وخباصة  ي الودلان النامةة ،ينبغي أأن تتجاوز دورها املعتاد
والتقكيدي  ي اإدارة جسالهتا بيكاءة ،مثل :دقة التوقةت واجلودة والشكافةة واملعايري والوعي ،لتيون فاعال نشطا  ي الابتاكر
وبيئة لرايدة ا ألعامل .وبعوارة أأخرى ،ينبغي مليتب املكيةة الكيرية احلديث أأن ييون قادرا عىل املساعدة  ي حتقةق هد
نظام املكيةة الكيرية املمتثل  ي تشجيع الابتاكر ونرش املعرفة ونقل التينولوجةا عىل حد سواء (عىل سبةل املثال :التوازن،
املكل العام ،املرونة ،النكاذ ،الارتواط الوثيق ابملنافسة ،الصحة العامة ،التعكمي) .واختمت حديثه ابلرتكزي عىل بعض ا ألمثةل
والتطورات اليت شهدها ميتب ش ييل لكمكيةة الكيرية ،ورضب أأمثةل ملا يقوم به امليتب ليتجاوز دوره التقكيدي ،مبا  ي
ذكل العمل عىل وضع اسرتاتيجية لكمكيةة الكيرية.
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 .49و أأبرز العرض التوضيحي اذلي قدمته الس يدة بكيونيةنا بعض الصعوابت اليت واهجت اإنشاء نظام حةوي لكمكيةة
الكيرية  ي مجهورية بيالروس .و أأشارت اإىل أأن أأحد ادلعامئ الرئيس ية لإقامة دوةل مجهورية بيالروس  ي  ،1991هو اإنشاء
نظام وطين لكمكيةة الكيرية :بنةة حتتية لكمكيةة الكيرية ووضع الترشيعات الالزمة .واكن من املكرتض وضع نظام مس تقل
لكمكيةة الكيرية لدلوةل اجلديدة احملدودة املوارد سواء املادية أأم البرشية ،كذكل اإنشاء مؤسسات جديدة لكمكيةة الكيرية (غري
معروفة أأو غري مأألوفة  ي الترشيع السوفةيت) ،وتقدمي املساعدة لكجمهور لكتغكب عىل الصعوابت النكس ية املرتتوة عىل الانتقال
من "شهادات املؤلكني" اإىل "احلقوق الاس تئثارية" .و أأضافت أأن دمج النظام الوطين لكمكيةة الكيرية لودلها  ي النظام العاملي
اكتنكته بعض التحدايت .وقالت اإن بيالروس انضمت اإىل  16معاهدة واتكاقا دوليا تديره الويوو ،و أأهنا أأصوحت عىل الصعيد
ا إلقكميي عضوا اكمل العضوية  ي اتكاقةة الرباءات ا ألوروبية الس يوية .وقد حتققت بعض النتاجئ الإجيابية  ي تنكةذ س ياسة
ادلوةل  ي جمال املكيةة الكيرية ،اليت هتد اإىل حتسني اإدارة املكيةة الكيرية ،ودمج املكيةة الكيرية  ي نظام التعكمي ،وإاذاكء
الوعي العام بأأمهية املكيةة الكيرية  ي حتقةق التيمية الاجامتعية والاقتصادية .وتراعي اسرتاتيجية امجلهورية  ي جمال املكيةة
الكيرية لككرتة من  2012اإىل  2020املهام والتحدايت الرئيس ية اليت تواجه نظام املكيةة الكيرية  ي تعزيز التيمية املس تدامة.
وينبغي  ،ي ضوء ظرو اإقامة اقتصاد موجه حنو الابتاكر ،أأن يقدم ميتب املكيةة الكيرية مجموعة أأوسع من اخلدمات  ي
جمال الابتاكر وتسويق منتجات املكيةة الكيرية.
 .50و أأضافت الس يدة بكيونيةنا أأيضا أأن املنتجني الوطنيني يس تخدمون نظام املكيةة الكيرية ابلكعل كلية لتحقةق التيمية
الاقتصادية ،ويتضح من ا ألمثةل عىل جناح الرشاكت الويالروس ية اليبرية  ي جمال الهندسة املياكنييةة واليمييائية والغذائية
والصناعات اخلكةكة ،وكذكل جناح رشاكت انش لة ذائعة الصيت  ي جمال تينولوجةا املعكومات ،هذا  ي الوقت اذلي جيري
فةه اإنشاء نظام وطين لكعالمات التجارية يرتيز عىل املكيةة الكيرية .ومع ذكل ،ل تزال مشاركة املؤسسات الصغرية  ي
العمكيات املذكورة غري اكفةة .واختمتت قائةل اإن امتثال النظام الوطين لكمكيةة الكيرية ملعايري دولية حمددة همم ،ولين الهنج
الأكرث مرونة هو املناسب  ي مرحةل التأأسيس ،اإذا أخذت  ي الاعتوار الظرو الوطنية دلوةل ما.
 .51وعقب العروض التوضيحية لكمتحدثني ،قدمت ادلراسة الإفرادية السادسة ،اليت تعيس أأمهية تطوير نظام حةوي
لكمكيةة الكيرية أكداة لكتيمية ،مع الاس تكادة من قصة جناح اإثيوبيا.
 .52ادلراسة الإفرادية :تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية  ي اإثيوبيا .قدم هذه ادلراسة الس يد غيتاشو أألميو ،مستشار
وحمام  ي جمال املكيةة الكيرية ،ميتب غيتاشو ورشاكؤه لالستشارات القانونية ،أأديس أأاباب .وعرضت ادلراسة جتربة ميتب
اثيوبيا لكمكيةة الكيرية  ي وضع الس ياسات العامة لكمكيةة الكيرية وإاجراءاهتا ،فضال عن اإدارة أأدوات املكيةة الكيرية اخملتككة
اليت تصمم نظاما حةواي لكمكيةة الكيرية من أأجل الهنوض ابلتيمية.
 .53واملوضوع اخلامس :التعاون العاملي  ي سبةل املكيةة الكيرية والت يمية :دور الويوو وغريها من اجلهات الكاعةل الرئيس ية،
أأدار النقاش الس يد انريش براساد ،مساعد املدير العام ورئيس املوظكني ،ميتب املدير العام ،الويوو .ومض فريق املناقشة:
منظمتان حيومةتان دوليتان  -ا ألونيتاد ومنظمة التجارة العاملية ،ومنظامت غري حيومةة -مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية
وامليتب التقين لكشؤون ا ألوروبية ،وميتب العالقات ادلولية  ي اس وانيا ،وممثل عن الصناعة  -مؤسسة انولس
لسرتاتيجيات املكيةة الكيرية ،رشح املتحدثون دورمه  ي التعاون العاملي  ي جمال املكيةة الكيرية والتيمية ،وعرضوا مزااي نظام
املكيةة الكيرية الكعال  ي حتقةق اليمو الاقتصادي.
 .54وقدم الس يد يي عرضا ايضاحةا ابمس منظمة التجارة العاملية .و أأكد أأنه ل غىن عن التعاون العاملي املس متر واملعزز اإذا
اكن لنظام املكيةة الكيرية أأن حيقق اكمل اإماكانته  ي دمع وتعزيز التيمية الاجامتعية والاقتصادية .و أأن الويوو ،ابلنس وة ملنظمة
التجارة العاملية ،اكنت رشياك ل غىن عنه  ي التعاون منذ أأن تأأسست منظمة التجارة العاملية .و أأشار اإىل اتكاق تريبس قائال
إان الويوو ومنظمة التجارة العاملية أأبرمتا ،قبل  20عاما ،اتكاقا وضع التعاون من أأجل التيمية  ي مصمي عالقة العمل بني
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املنظمتني .وقد تطور التعاون بني املنظمتني وتنوع بشلك طويعي عىل مر الس نني ،مع حدوث طكرة  ي بعض الاجتاهات.
و أأورد الس يد يي بعض ا ألمثةل عىل تعاون املنظمتني عىل سبةل املثال ل احلرص.
 .55و أأشار الس يد يي أأن التنس يق والاسهامات العالية القمية وردود الكعل الإجيابية املرتدة تعد مبثابة أأولوايت وتوجهيات
هامة  ي املس تقبل يتعني أأخذها  ي الاعتوار .ور أأى أأن الرتكزي عىل الودلان ا ألقل منوا أأمر ابلغ ا ألمهية .و أأضا أأن قواعد
منظمة التجارة العاملية تقر مبنح أأقىص قدر من املرونة لكودلان ا ألقل منوا ،و أأنه جرى اختاذ قرارات هامة لوضع هذا ا ألمر
موضع التنكةذ .ويمتثل التحدي الن  ي دمع الودلان ا ألقل منوا عىل حنو مالمئ ،ومراعاة تنوع احتياجاهتا وظروفها وتوايهنا  ،ي
الوقت اليت تتطكع فةه هذه الودلان اإىل بناء قواعد تينولوجةة خاصة هبا ،والاس تكادة من قدراهتا الإبداعية والابتاكرية ،لتجد
ماكهنا  ي سالسل القمية العاملية ،وحتقةق قمية أأكرب ملنتجاهتا احملكية والتقكيدية املمزية .حىت وإان اكنت الودلان ا ألقل منوا تكتقر
اإىل املوارد ابملعىن الاقتصادي ،فاإهنا تمتتع مبوارد فيرية وقدرات برشية هائةل ،فضال عن قدرة مكحوظة عىل اس تخدام
التينولوجةات اجلديدة هبد اتواع مسارات جديدة لكتيمية .وشدد عىل أأن احلاجة اإىل التنس يق ادلقةق ،واتواع هنج أأكرث
تكصيال ووضوحا مناسب لكظرو اخلاصة ،من ا ألمهية مباكن إاذا اكن لكنظام املتعدد ا ألطرا أأن يقدم ادلمع الكعال اذلي
ميين الودلان ا ألقل منوا من الاس تكادة من هذه الإماكانت.
 .56وحتدث الس يد ِّغيريمو فاليس ،مدير شعوة ا ألونيتاد لكتجارة ادلولية  ي السكع واخلدمات والسكع ا ألساس ية ،نيابة عن
الس يد يواكمي رايرت .وسكط الضوء عىل املسامهة الطويةل ا ألمد ل ألونيتاد  ي معل الويوو .وقال اإن ا ألونيتاد هو الواكةل الرائدة
ل ألمم املتحدة ملعاجلة قضااي املكيةة الكيرية والتيمية بصورة متاكمةل منذ املؤمتر الوزاري الثالث  ي  .1972وقد أأسهم ا ألونيتاد
 ي العديد من أأعامل الويوو ،من بيهنا اإعداد تقرير خاص عن اتكاق تريبس والودلان النامةة ،وكتاب مرجعي عن التيمية يقدم
تكسريا للك حمك من أأحاكم اتكاق تريبس .و أأشار بوجه خاص اإىل التوصية  40من جدول أأعامل الويوو بشأأن التيمية اليت
طالوت الويوو بتيثيف تعاوهنا مع مجيع واكلت ا ألمم املتحدة ،مبا فهيا ا ألونيتاد ،بشأأن القضااي املتعكقة ابملكيةة الكيرية .و ي
ضوء ذكل ،اكن ل ألونيتاد تلكيف اثبت وتقكيد متوع  ي التعاون  ي جمال املكيةة الكيرية .و ي الوقت الراهن ،مل تعد املكيةة
الكيرية مسأأةل رئيس ية لتحقةق أأهدا الاقتصادية أأو جتارية حفسب ،وإامنا ابتت مسأأةل س ياسة شامةل اإلزامةة من أأجل
التيمية .وقد اتضح هذا بشلك جيل  ي جدول أأعامل التيمية املس تدامة اذلي دعا اإىل أأن ييون مجليع املنظامت ادلولية جدول
أأعامل مشرتك أأحد أأهدافه التيمية .و أأشار الس يد فاليس اإىل أأن مسامهة ا ألونيتاد متت من خالل راكئز معهل الثالث ويه:
( أأ) الوحث والتحكيل( ،ب) التعاون التقين( ،ج) بناء توافق  ي الراء عىل املس توى احليويم ادلويل .وميين اإبراز تعاون
ا ألونيتاد ليس مع الويوو حفسب ،وإامنا أأيضا مع منظمة التجارة العاملية .و أأخريا ،أأشار اإىل أأن معاجلة مسأأةل التيمية مسأأةل تتعكق
ابلتوازن ،وعىل هذا ل يوجد نظام واحد يكيب مجيع احتياجات التيمية ،ويتصدى لكتحدايت اليت تواجه الودلان ،و أأنه ينبغي
حتقةق التوازن بني ا ألسواق املنافسة لكائدة املس هتكل وحامية املكيةة الكيرية ،و أأن ا ألونيتاد ،جنوا اإىل جنب مع الويوو،
س يعمل من أأجل حتقةق هذا الهد .
 .57ومثكت الس يدة ابربرا مارتن مونيوز املنظمة الوطنية الإس وانية لكميكوفني ،ويه منظمة عامة اجامتعية تضطكع بأأنشطة
 ي جمالت الإدماج الاجامتعي ،وماكحفة ادلمار ،وتاكفؤ الكرص ،واحلصول عىل حقوق ا ألشخاص اذلين يشلكون ما يزيد
عىل  72 000خشص  ي اإس وانيا .وقالت اإن املنظمة جنحت  ي حتقةق أأهدا رئيس ية تمتثل  ي تقدمي اخلدمات لكميكوفني،
واحلصول عىل املعكومات وعىل فرص العمل ،والوصول اإىل الاندماج الثقا ي والاجامتعي .و أأكدت أأمهية معاهدة مراكش اليت
أأبرمهتا الويوو ،واليت تعد أأول اتكاقةة حلقوق الإنسان  ي القرن احلادي والعرشين .و أأشارت اإىل أأن املعاهدة تيتيس أأمهية
خاصة ألن ا ألشخاص العاجزين عن القراءة أأو امليكوفني أأو ضعا الورص ،مثكهم مثل ا ألشخاص الطويعيني ،دلهيم
الاحتياجات نكسها ل ألس واب نكسها لكوصول اإىل ا ألش ياء لكها؛ الثقافة ،الرتفةه ،التوظيف ،الاندماج ،يك يشعروا أأهنم جزء
من جممتع نشط ،جممتع عاملي .وهذا حق من حقوق الإنسان ،ويتطكب وضعه موضع التطويق ل ألشخاص ذوي الإعاقة وضع
صيوك قانونية مكزمة ،ت ِّ
مين من اإنتاج املصنكات  ي أأنساق يسهل الاطالع عكهيا وتوزيعها وإااتحة الوصول اإلهيا جماان وبصورة
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قانونية دون أأي عائق .و أأكدت الس يدة مونوز أأن الطويعة ا إلقكميية لترشيعات املكيةة الكيرية جعكت من املس تحيل عىل
املؤسسات امليرسة لتعزيز املصنكات وتوزيعها  ي أأنساق يسهل الاطالع عكهيا أأن تتبادل هذه املصنكات مع بدلان أأخرى من
نكس املنطقة الكغوية .وتعذر اختيار قراءات من مصنكات أأخرى بكغات أأخرى ،وتعذر حصول تكل املؤسسات عىل نسخ
ميين الاطالع عكهيا ألس واب خمتككة .واضافت أأنه ل يتوفر سوى   5ي املائة من مجيع املصنكات املنشورة س نواي  ي أأشاكل
يسهل الاطالع عكهيا ،وذكل بكضل اجلهد اليبري اذلي بذهل ا ألشخاص من ذوي الإعاقة .واكنت معاهدة مراكش أأداة رائعة
ساعدت ا ألشخاص ذوي الإعاقة ،اذلين مل يتسن هلم احلصول عىل املصنكات  ي هذا النسق .وما اكن لهذا الإجناز أأن يتحقق
لول هجود ومشاركة هؤلء ا ألشخاص  ي اإطار التعاون من أأجل التيمية.
 .58وحتدث الس يد اس تيبان بورون ،ابمس مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية ( ،)MPPوقال اإن اجملمع هو منظمة غري احليومةة
أنشئت لغرض زايدة فرص احلصول عىل ا ألدوية القامئة واجليدة اجلديدة ل ألشخاص اذلين يعانون من فريوس نقص املناعة
البرشية  ي الودلان النامةة .تأأسس اجملمع بناء عىل طكب من اجملمتع ادلويل  ي  ،2010من خالل ألية المتويل الابتاكرية :طكب
املرفق ادلويل لرشاء ا ألدوية ( .)UNITAIDوتمتثل هممة اجملمع  ي حتسني فرص احلصول عىل ا ألدوية املناس وة لكريوس
نقص املناعة البرشية والهتاب اليبد الكريويس  Cو أأدوية السل بأأسعار معقوةل  ي الودلان املنخكضة واملتوسطة ادلخل .ومن
خالل منوذج جتاري مبتير متين رشاكء اجملمع  ي لك من احليومات والصناعة واجملمتع املدين واملنظامت ادلولية ومجموعات
املرىض وغريمه من أأحصاب املصكحة من توقع ا ألدوية املطكوبة ،وحتديد أأولوايهتا وترخةصها .وجشعت املنظمة تصنيع ا ألدوية
اخلالية من العالمات التجارية ،وتطوير تركيوات جديدة من خالل مجمع الرباءات .وحىت وقتنا احلارض ،وقع اجملمع اتكاقات مع
س وع من أأحصاب الرباءات لكحصول عىل ترخةص لثين عرش دواء مضادا لككريوسات الرجعية لعالج فريوس نقص املناعة
البرشية ،وأخر للهتاب اليبد الكريويس  Cهل تأأثري مبارش مضاد لككريوس .ووزع رشاكء اجملمع العموم ما يربو عىل  7مكيون
دواء أأوصت به منظمة الصحة العاملية لعالج فريوس نقص املناعة البرشية  ي  117بدلا .ومن أأمه السامت املمزية لتكاقات
اجملمع النطاق اجلغرا ي واسع املدى ،واحلصول عىل تراخةص تغطي نس وة ترتاوح ما بني   93-87ي املائة من مرىض فريوس
نقص املناعة البرشية  ي العامل النايم .واتسمت تراخةص اجملمع ابلشكافةة ،وميين الاطالع عىل النص الاكمل لتكاقةات
الرتخةص عىل املوقع الاليرتوين لكمجمع .وقد صيغت الرتاخةص مبا يتكق مع أأوجه املرونة  ي اتكاق تريبس ،و أأهنا تعاجل القضااي
ذات الصةل ابلتحويل ،ورصد الاثر الضارة؛ أأيضا .يدرك اجملمع أأن الرتاخةص املوهجة حنو الصحة العامة ل متثل سوى جزء
واحد فقط من معضةل "تيسري س ول احلصول عىل ا ألدوية" .ول تزال حتدايت أأخرى ماثةل يتعني معاجلهتا ،مثل السعر،
واملسائل التنظميية ،والومصة الاجامتعية ،والوحث والتطوير ،ومتويل العالج ،وقضااي التصنيع احمليل.
 .59وركز العرض التوضيحي اذلي قدمته الس يدة نولز عىل اليةاانت واملنظامت  ي ادلول املتقدمة ،اليت مييهنا تقدمي ادلمع
واملساعدة ملوادرات املكيةة الكيرية  ي الودلان النامةة والودلان ا ألقل منوا .و أأكدت وجود مصادر عديدة  ي الودلان املتقدمة
متحمسة لتقدمي املعكومات والتوجةه وادلمع الكين وإانشاء الش واكت .و أأشارت اإىل أأن مسؤولية جناح املساعدة املقدمة من
الودلان املتقدمة لتطوير املكيةة الكيرية عىل املس توى ا إلقكميي ،يه مسؤولية مشرتكة بني الودلان املتقدمة والنامةة .وأأشارت
اإىل املادة  2.66من اتكاق تريبس اليت تنص عىل رضورة تقدمي الودلان ا ألعضاء املتقدمة حوافز لكرشاكت واملؤسسات القامئة
 ي أأراضهيا لتشجيع نقل التينولوجةا اإىل الودلان النامةة ملساعدهتا عىل اإنشاء قاعدة تينولوجةة سكمية قابةل لالس مترار .وطالوت
الودلان املتقدمة بتقدمي تقارير مبوجب املادة  2.66بصورة س نوية .مشرية اإىل أأن بعض وليس لك الودلان املتقدمة تقدم تقاريرا
عن املوادرات املتعكقة ابملادة  .2.66و أأشارت الس يدة نولز اإىل أأن منظمة التجارة العاملية ،ورمبا الويوو قد تؤدي دورا  ي
تشجيع الودلان املتقدمة اليت مل تقدم تقاريرها بعد حىت الوقت الراهن .ومثة اقرتح أأن تنشئ منظمة التجارة العاملية بوابة أأكرث
اتساعا لكتقارير مبوجب املادة  ،2.66وقد تتضمن مكخصات  ي شلك نقاط ،ومعكومات اتصال ،وغريها من املعكومات العمكية
اليت تسهل عىل من  ي الودلان النامةة التصال ابملصادر احملمتةل لكمساعدة .ومثة اقرتاح أخر يمتثل  ي تشجيع اإنشاء صندوق
تديره الويوو تسهم فةه الودلان املتقدمة ،اليت ساعدت  ي دفع الرسوم الوطنية وادلولية ا ألساس ية لإيداع عدد حمدد من
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طكوات الرباءات اليت تمتتع اب ألهكية لكحامية مبوجب الرباءة ،اليت أأودعها خمرتعون من الودلان ا ألقل منوا أأو من الودلان النامةة.
ومن املأأمول أأن ييون هذا الصندوق وس يةل مكةدة لتشجيع اجلهود الابتاكرية وماكفأأهتا  ي هذه املناطق.
 .60و أأشارت الس يدة نولز اإىل أأن الواحثني  ي الودلان النامةة يؤدون دورا أأساس يا  ي التواصل مع الودلان املتقدمة بشأأن
احتياجاهتم لكميض قدما مبوادرات الابتاكر .ومن النصاحئ العمكية  ي هذا ا ألمر معرفة ما هو مطكوب وحتديده بدقة ،وجييب
عن ذكل اجملموعة اليت ستتكقى املساعدة (لتعزيز وضوح الطكب) ،والتواصل من خالل القنوات الصحيحة ،و أأن ييون
الطكب  ي حدود اإماكانت اليةان ِّ
املقدم لكمساعدة  ي الودلان املتقدمة .وميين لكويوو أأن تؤدي دورا رائدا  ي هذه التصالت
من خالل العمل مكركز لتنس يق املعكومات يربط الطالب مع اجلهة احملمتل تقدميها املساعدة ،وهو ما من شأأنه أأن يزيد
احامتلت التصال الناحج .و أأشارت اإىل عائق أأسايس أأمام اإجراء ا ألحباث ا ألساس ية  ي الودلان النامةة؛ وهو توفري املعدات
واملرافق الوحثية .و أأشارت اإىل أأنه س يجري تقدمي املزيد من احلوافز لتحكزي الرشاكت واملؤسسات  ي الودلان املتقدمة لكتربع
ابملعدات واليواشف املس تخدمة ،وتوفري التدريب ا ألويل عىل املعدات اإذا لزم ا ألمر .وميين لكويوو أأيضا أأن تؤدي دورا من
خالل اإنشاء لوحة اإعالانت اإليرتونية لعرض طكوات الودلان النامةة لونود حمددة من املعدات الوحثية املطكوبة .وقد لوحظ
أأن من أأمه احتياجات الواحثني  ي الودلان النامةة احلصول عىل اخلربة وادلراية الكنية من الواحثني املمترسني .ومثة ر أأي أأن
الويوو قد تؤدي أأيضا دورا رئيس يا  ي هذا ا ألمر عن طريق اإنشاء بوابة اإليرتونية لإجراء حماداثت مكهمة ،ومناقشة عكمية
حول ادلراية الكنية  ي موضوعات حمددة ،مثل :املس تحرضات الصيدلنية أأو أأنظمة التوصيل ،وهنج تينولوجةا املعكومات،
واملسائل املتعكقة اب ألهجزة الطوية ،وما اإىل ذكل ،و أأفضل املامرسات القانونية لتكاقات نقل التينولوجةا ،واملالحقة القضائية
املتعكقة برباءة الاخرتاع .وميين ،عندما يقرتن اإسداء املشورة وتقدمي املساعدة ابمحلاس الشديد من العديد من اجلهات الكاعةل
الرئيس ية  ي الودلان املتقدمة ،ميين تيسري الابتاكر وتطويره  ي الودلان النامةة ،مما يؤدي اإىل التيمية الاقتصادية ،وتقكيص
تصدير املواهب والارتقاء بنوعية احلياة.
 .61واكن املوضوع السادس وا ألخري لكمؤمتر ادلويل :املكيةة الكيرية من أأجل الت يمية :التحدايت الراهنة وأفاق املس تقبل.
أأدار النقاش الس يد ماريو ماتوس ،انئب املدير العام لكويوو .ومض فريق املناقشة مجيع املتحدثني لختتام املناقشات بشأأن
التصدي لكتحدايت والفاق املس تقبكية لكمكيةة الكيرية من أأجل التيمية .وقد خصصت ثالث دقائق للك متحدث لتوادل
الراء حول التحدايت الراهنة واحلكول املمينة لهذه التحدايت.
 .62وذكر بعض املتحدثني أأنه من املهم الرتكزي عىل اإجراء ا ألحباث وعىل فير الس ياسات العامة ،فضال عن الشكافةة ومجع
املعكومات وإاجراء أأكرب قدر ممين من ادلراسات بغية فهم اليةكةة اليت ميين لكمكيةة الكيرية والابتاكر واليمو والتيمية العمل
معا بصورة جةدة .وجشع أأيضا عىل حتديث ا ألحباث احلالية ،وتدريب كوادر متخصصة  ي جمال املكيةة الكيرية .ومثة ر أأي هل ما
يعضده ،يرى أأن الهنج اذلي يصكح مجليع ا ألنظمة ليس ابلهنج القومي اذلي يسخر املكيةة الكيرية ألجل التيمية .وطرحت فيرة
أأخرى يه الرتكزي عىل قضااي حمددة واعدة أأكرث ،مثل اس تخدام التينولوجةا الرمقية ،والتعكمي الرمقي ،واملصنكات اليتمية
واملصنكات غري املتاحة  ي السوق ،وما اإىل ذكل .والتشجع عىل اس تخدام أأوجه املرونة املتاحة  ي احرتام املكيةة الكيرية ،مبا
 ي ذكل اختوار اخلطوات الثالث اذلي ميين تطويقه بصورة مرنة.
[هناية املرفق والوثيقة]

