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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 30 :أأبريل 2018

اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  14اإىل  18مايو 2018

جمموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن املسائل التي ينبغي تناوهلا يف إطار بند جدول األعمال
ُ
املعنون ''امللكية الفكرية والتنمية''

من اإعداد ا ألمانة
 .1اختذت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا التاسعة وا ألربعني املعقودة يف أأكتوبر  ،2017قرارا طلبت فيه مجةل أأمور مهنا
"اإضافة بند جديد اإىل جدول أأعامل جلنة التمنية ،بعنوان امللكية الفكرية والتمنية ،ملناقشة املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية
والتمنية اليت وافقت علهيا اللجنة ،فضال عن املسائل اليت أأ ّقرهتا امجلعية العامة".
 .2وقررت جلنة التمنية أأثناء دورهتا العرشين ودلى مناقشة املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل املذكور
أأن "تُمنح ادلول ا ألعضاء املهمتة اإماكنية تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا اإىل ا ألمانة يك تُناقش يف ادلورة املقبةل .وينبغي أأن تصل
مساهامت ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل هناية فرباير  .2018وس تج ّمع ا ألمانة تكل املساهامت وتقدهما اإىل ادلورة احلادية
والعرشين للجنة".
 .3وبناء عليه ،تتو مرفقات هذه الوثيقة عىل أأربع مساهامت تلقهتا ا ألمانة بشأأن املوضوع املذكور أأعاله من ّ
لك من
(اجملموعة ابء ووفود املكس يك والربازيل والاتاد الرويس).

 .4اإن اللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات
الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

املسامهة املس تلمة من اجملموعة ابء
اقرتاح اجملموعة ابء بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية"
خالل ادلورة العرشين للجنة التمنية ،قدمت بعض الوفود اقرتاحات بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإطار البند الثامن من
جدول ا ألعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية" .و ّتقرر منح ادلول ا ألعضاء املهمتة اإماكنية تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا اإىل ا ألمانة يك
تُناقش يف ادلورة املقبةل .وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول ا ألعضاء اإىل ا ألمانة قبل هناية فرباير  .2018وس تج ّمع ا ألمانة تكل
املساهامت وتقدهما اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة .انظر الفقرة  9من ملخص الرئيس.
ولطاملا ُ
اعرتف عامليا ابدلور الهام اذل تؤديه امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر ،واذل ي ُسهم بدوره يف تقيق المنو
الاقتصاد يف ا ألجل الطويل والتمنية املس تدامة.
ومن أأجل فهم أأفضل دلور امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر واملسامهة يف التمنية املس تدامة ،تقرتح اجملموعة ابء اإجراء
املناقشات وا ألحداث التالية يف اإطار بند "امللكية الفكرية والتمنية" من جدول ا ألعامل خالل دورات جلنة التمنية:
 .1جلسة حول امللكية الفكرية والابتاكر خالل ادلورة القادمة للجنة التمنية.

.2

س متكن هذه اجللسة ادلول ا ألعضاء من تبادل املعلومات حول الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر ومناقشة ادلور اذل
تؤديه حامية امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر .وس متنحنا هذه املناقشة فهام أأفضل للموضوع املطروح كام س متنح ادلول
ا ألعضاء الفرصة للتعرف عىل الفجوات والاحتياجات فامي يتعلق جبوانب الابتاكر املتعلقة ابمللكية الفكرية.
وس ُتدعى أأمانة الويبو اإىل تقدمي املشاريع املس تمكةل واملُقيّمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،وكذكل املشاريع اليت تُنفذ حاليا واليت
يُمكن توس يع نطاقها ،وتكل املتعلقة ابلهنوض ابلبتاكر من خالل حامية امللكية الفكرية وما يتعلق بذكل من أأنشطة
تكوين الكفاءات يف البدلان املتقدمة والبدلان ا ألقل منوا .وس يكون الغرض من التقدمي هو اإاتحة الفرصة لدلول
ا ألعضاء ليك تنظر فامي اإذا اكنت ترغب يف متابعة املشاريع القامئة مع الويبو بصفهتا الوطنية أأو تطوير مشاريع جديدة
تعاجل الفجوات يف التقنيات أأو القدرات.
مناقشة ادلور اذل يؤديه تسويق التكنولوجيا يف الهنوض ابلتمنية.
س متكن هذه املناقشة ادلول ا ألعضاء من تبادل املعلومات حول أأفضل املامرسات والتحدايت املتعلقة بتسويق
طورة حمليا والطرق اليت ميكن للويبو وادلول ا ألعضاء من خاللها املسامهة يف تكوين الكفاءات يف
التكنولوجيات امل ُ ّ
جمال تسويق التكنولوجيا ،خاصة للجامعات والرشاكت الصغرية واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل ّمنوا.
وميكن أأن تشمل هذه املناقشة أأيضا أأمثةل للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال تسويق التكنولوجيا.
وس ُتدعى أأمانة الويبو اإىل تقدمي املشاريع ومنصات تبادل التكنولوجيا املس تمكةل واملُقيّمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،وكذكل
تكل اليت جير تنفيذها حاليا واليت ميكن توس يع نطاقها ،وتكل املتصةل بتحفزي تسويق التكنولوجيا ،مع الرتكزي بشلك
خاص عىل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وس يكون الغرض من
التقدمي هو اإاتحة الفرصة لدلول ا ألعضاء للنظر فامي اإذا اكنت ترغب يف متابعة املرشوعات القامئة مع الويبو بصفهتا
الوطنية أأو تطوير مشاريع جديدة تعاجل الفجوات يف املعرفة أأو القدرات.
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مناقشة دور الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر يف تعزيز الابتاكر.
تسهم الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر يف الاقتصاد التجار العاملي ،مبا يف ذكل رواد ا ألعامل
والرشاكت الناش ئة وا ألعامل التجارية والباحثون واملستمثرون .وتعمتد الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر
عىل أأطر فكرية قادرة عىل حامية أأشاكل التعبري عن ا ألفاكر اجلديدة والاخرتاعات وتقيق منافع اقتصادية وتعزيز
متابعة الابتاكر .وتساعد قواعد امللكية الفكرية الشفافة والقابةل للتنبؤ الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر
عىل الاخنراط يف املساعي الابتاكرية.
وس متكن املناقشة ادلول ا ألعضاء من تبادل التجارب وا ألمثةل الوطنية فامي يتعلق بدور الرشاكت الصغرية واملتوسطة
واملتناهية الصغر يف تعزيز الابتاكر ،أأو بعبارة أأدق ،كيف ساعدت أأطر امللكية الفكرية وس ياسات الابتاكر أأو براجمه
الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر عىل املشاركة بنجاح والإسهام يف بيئة الابتاكر الوطنية .والغرض من
تبادل هذه املعلومات هو تعزيز فهم ادلول ا ألعضاء ل ألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر .وقد يساعد ذكل
أأيضا ادلول ا ألعضاء يف النظر يف الس ياسات أأو تنفيذها أأو اس تعراضها لتعزيز دور الرشاكت الصغرية واملتوسطة
واملتناهية الصغر يف الهنوض ابلبتاكر.

.4

ونظرا اإىل طلب اجملموعة ا ألفريقية عقد مؤمتر بعنوان "كيف ميكن الانتفاع ابلنظام"ُُ ،ترى مناقشة حول العنارص
الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية الفعال اليت تعد مفيدة للتمنية الاقتصادية والثقافية والاجامتعية.
وس ُتمكن هذه املناقشة ادلول ا ألعضاء من مناقشة دور س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واسرتاتيجياهتا وكذكل
تبادل اخلربات بشأأن أأ العنارص تعد رضورية ليك تعمل أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية/ا إلقلميية بشلك جيد.

.5

مناقشة حول كيف ميكن للحكومات الوطنية واحمللية أأن تفز وتيرس ا ألنشطة الابتاكرية.
س متكن هذه املناقشة ادلول ا ألعضاء من تبادل املعلومات بشأأن التجارب والتحدايت الوطنية فامي يتعلق ابلربامج
احلكومية واملبادرات والآليات ا ألخرى اليت تريم اإىل تفزي ا ألنشطة الابتاكرية وتعزيزها وتشجيعها يف
البدلان/املناطق املعنية.
وس تدعى ا ألمانة اإىل تقدمي املشاريع املس تمكةل واملقمية اإىل ادلول ا ألعضاء ،وكذكل تكل اليت جير تنفيذها حاليا واليت
ميكن توس يع نطاقها ،وتكل املتصةل بدمع احلكومات الوطنية واحمللية لتعزيز الابتاكر .والغرض من هذا التقدمي هو
اإاتحة الفرصة لدلول ا ألعضاء للنظر فامي اإذا اكنت ترغب يف متابعة املرشوعات القامئة مع الويبو بصفهتا الوطنية أأو
تطوير مشاريع جديدة تعاجل الفجوات يف املعرفة أأو القدرات.

.6

دراسة حول املر أأة يف جمال امللكية الفكرية وكيفية تشجيع اس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل املر أأة يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا.
أأن يُطلب من اخلبري الاقتصاد الرئييس يف الويبو أأن جير ـ أأو يلكف ابإجراء ـ دراسة أأو عدة دراسات بشأأن املر أأة
يف جمال امللكية الفكرية وس بل تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية من قبل املر أأة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
وستناقش ادلول ا ألعضاء ادلراسة أأو ادلراسات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .وس ميكن ذكل ادلول ا ألعضاء
من مناقشة ُتارهبا الوطنية وتدايهتا فامي يتعلق ابلهنوض ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل املر أأة والعثور عىل
وسائل لتيسري مشاركة املر أأة يف ا ألنشطة الاقتصادية القامئة عىل امللكية الفكرية.
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نسق املناقشات
من انحية تنس يق كيفية اإدارة املناقشات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،نعتقد أأنه س يكون من املفيد أأن حيدد ادلول
ا ألعضاء موضوعا واحدا للنقاش للك دورة للجنة التمنية .وس تدعى أأمانة الويبو اإىل تقدمي عرض موجز ل ألنشطة املتصةل
ابملوضوع اليت تضطلع هبا ا ألمانة حيامث يكون ذكل مناس با .وابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي ألمانة الويبو أأيضا أأن تنظر فامي اإذا اكن
ميكن عرض أأ مرشوعات اإمنائية قامئة ،ذات صةل ابملوضوع ،عىل ادلول ا ألعضاء عىل النحو املقرتح يف املناقشات
وا ألحداث اخملتلفة املقرتحة أأعاله .وستتاح الفرصة لدلول ا ألعضاء للنظر فامي اإذا اكنت ترغب يف متابعة أأ من املشاريع مع
أأمانة الويبو بصفهتا الوطنية وستتاح لها الفرصة ملناقش هتا خالل اجامتع جلنة التمنية أأو غريه.
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املسامهة املس تلمة من وفد املكس يك
ترمجة (النص ا ألصيل ابللغة الإس بانية)
وثيقة من اإعداد حكومة املكس يك بشأأن موضوع "امللكية الفكرية والتمنية"
معال ابلفقرة  9من ملخص الرئيس لدلورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،تود حكومة املكس يك مناقشة
الصةل بني امللكية الفكرية والتمنية ،فضال عن العالقة بني أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرشة اليت وافقت علهيا مجيع
ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة والعمل اذل أأجنزته مجيع الواكلت املتخصصة ،مبا يف ذكل الويبو.
وترى املكس يك أأن خطة عام  2030ستساعد يف تديد ا ألولوايت الوطنية والهنوض هبا واختاذ تدابري فعاةل ومنسقة لتحقيق
أأهداف اخلطة .ويف هذا الس ياق ،وجبانب الزتامات لك بدل ،س يكون من املفيد تلقي ادلمع من املنظامت ادلولية ،مثل
الويبو ،وفقا لوليهتا.
ودلى الويبو توصيات حمددة يف جدول أأعاملها بشأأن التمنية ويه تعزز أأيضا املعرفة بشأأن امللكية الفكرية والامتثال لها فامي بني
ادلول ا ألعضاء بوصفها أأداة لتحفزي التمنية .ودلى الويبو أآليات لتحفزي اس تخدام الرباءات والعالمات التجارية وغري ذكل من
أأشاكل امللكية الفكرية ومن مث فاإن لها تأأثريا اإجيابيا مضنيا عىل التمنية.
وترى املكس يك أأن موضوع امللكية الفكرية والتمنية ينبغي أأن يناقش عىل أأساس الرتكزي الشامل اذل ينبغي أأن يأأخذ يف
احلس بان املزااي اليت جيلهبا نظام امللكية الفكرية اإىل الابتاكر والتطوير والبحث .وذلكل ،ينبغي أأن يستند النظر يف هذا
املوضوع اإىل هنج معيل يسعى اإىل التقامس والتعرف عىل اخلربات و أأفضل املامرسات اليت تس تعني هبا ادلول ا ألعضاء والويبو
لتعزيز الامتثال للهدف  9من أأهداف التمنية املس تدامة وتأأثري ذكل عىل ا ألهداف ا ألخرى .وتتوافق اجملالت املواضيعية مع
تكل اليت تتناولها أأهداف التمنية املس تدامة .ومع ذكل ،ميكن للويبو أأن تركز ،عىل سبيل املثال ،عىل اجملالت اليت تؤثر فهيا
امللكية الفكرية تأأثريا اإجيابيا عىل ماكحفة الفقر ،والتمنية الاقتصادية ،والصحة ،والتعلمي ،واملساواة بني اجلنسني ،والعمل
الأاكدميي ،والبحوث ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة.
ينبغي أأن تركز املناقشات يف جلنة التمنية عىل تديد أأدوات امللكية الفكرية اليت تمتتع يف هذه املناطق ابلقدرة عىل متكني اجملمتع
عىل مجيع املس توايت وتعزيز التمنية.
وس يكون من املناسب أأن تعقد جلنة التمنية مناقشة تركز عىل تديد أأفضل املامرسات اليت من شأأهنا أأن تؤد اإىل تنفيذها
وتؤد اإىل تأأثري مضاعف من خالل املشاريع اليت تقودها الويبو ابلتنس يق مع ادلول ا ألعضاء املهمتة .وس يكون الهدف هو
الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية لتعزيز التأأثري الإجيايب لالبتاكر يف التمنية.
وحيدد العرض اذل قدمه املدير العام للويبو الس يد فرانسيس غر يف  9فرباير  2017بشأأن معل املنظمة و أأهداف التمنية
املس تدامة اإجراءات حمددة من جانب الويبو فامي يتعلق بكيفية تأأثري "الابتاكر" عىل أأهداف التمنية املس تدامة .وجيب
اس تكامل مدخالت نظام امللكية الفكرية والويبو ابلإجراءات والس ياسات اليت تنفذها ادلول ا ألعضاء.
ومع مراعاة أأنه يف عام  ،2018س يكون املوضوع الرئييس لليوم العاملي للملكية الفكرية هو" :تأأجيج التغيري :املر أأة يف الابتاكر
والإبداع" ،نود أأن نقرتح أأن تركز جلنة التمنية هذا العام عىل دور املر أأة يف تنفيذ امللكية الفكرية و أأن تتبادل ادلول ا ألعضاء
املعلومات حول ُتارهبا وتدايهتا فامي يتعلق ابلس ياسات العامة والتدابري العامة املعمتدة لتعزيز مسامهة املر أأة من خالل
اس تخدام نظام امللكية الفكرية.
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وتقر املكس يك بفوائد نظام امللكية الفكرية ،غري أأهنا ترى أأن احلاجة تدعو اإىل مس توى عال من اخليال والإبداع
"لس تغالل" امللكية الفكرية بشلك اإجيايب .وحنن مقتنعون بأأن الويبو تقوم بعمل تقين ل يقدر بمثن ،واذل ميكن ،إاذا ما
اس تخدم بشلك جيد ،أأن يضاعف ا ألثر عىل تعزيز التمنية وتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث

املسامهة املس تلمة من وفد الربازيل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
بند جديد :امللكية الفكرية والتمنية
اقرتاح وفد الربازيل
مقدمة
قررت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة عرشة (مايو  )2017أأن تضيف امللكية الفكرية والتمنية كبند
يف جدول ا ألعامل لتيسري تنفيذ ما يسمى "الركزية الثالثة" لولية اللجنة .وسلمت ادلول ا ألعضاء بأأن هذا البند ادلا م اجلديد
ميكن أأن يسهم يف تبس يط الإجراءات وزايدة الرتكزي عىل القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ،وكذكل تعزيز تقيمي مجيع
املبادرات اليت تغطهيا الركزية الثالثة وتنفيذها ورصدها ومساءلهتا.
ويف ادلورة العرشين (ديسمرب  ،)2017وافق ا ألعضاء عىل تقدمي مقرتحات اإىل ا ألمانة ملناقش هتا يف ادلورة القادمة.
وللمسامهة يف هذه العملية ،تقدم الربازيل اقرتاحا يتضمن س تة أأنشطة ممكنة لتنظر فهيا ادلول ا ألعضاء .وحنن نعتقد أأن
ا ألنشطة املقرتحة ميكن أأن تس توعب وهجات النظر املتنوعة ألعضاء الويبو ،وميكن أأن تسهم أأيضا يف تطوير نظام دويل
للملكية الفكرية متوازن وفعال .ونقدم هذه املقرتحات دون املساس بأأ اقرتاحات ومبادرات أأخرى.
وختتلف ا ألنشطة املقرتحة يف طبيعهتا (مثل قاعدة البياانت ،وحلقات العمل ،و أأوراق البحث) ،وقد خيتلف تنفيذها تبعا
ذلكل .ومع ذكل ،فاإننا نشجع ادلول ا ألعضاء عىل التفاق عىل مجموعة أأوىل من املقرتحات يف ادلورة احلادية والعرشين لبدء
التنفيذ يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية.
ويف حاةل حلقات العمل املقرتحة ،من املهم أأن يكون دلى ا ألعضاء وقت ٍ
اكف للمناقشات .ومن مث ل ينبغي تناول أأكرث من
موضوعني يف لك جلسة ،مبا ل يس تغرق أأكرث من يومني .وابلإضافة اإىل ذكل ،لضامن تنوع وهجات النظر وإااتحة الفرصة لعقد
مناقشات وافية ،ينبغي أأن يسمح نسق احلدث مبشاركة املامرسني واخلرباء يف جمال امللكية الفكرية ،فضال عن تقدمي عروض
من قبل الويبو ومنظمة التجارة العاملية وواكلت ا ألمم املتحدة املعنية .وابلإضافة اإىل ذكل ،تُشجع ادلول ا ألعضاء عىل تبادل
التجارب اليت حققت نتاجئ مشجعة .وس تتبع هذه العروض و أأنشطة تقامس املعارف مناقشات بني أأعضاء جلنة التمنية مبا يف
ذكل أأس ئةل و أأجوبة.
اقرتاح موضوعات وبرانمج معل لبند امللكية الفكرية والتمنية
 .1س ياسات امللكية الفكرية ودور القضاء :تؤد صياغة قوانني امللكية الفكرية وتفسريها من قبل القضاء دورا هاما يف
توفري اليقني القانوين ألحصاب امللكية الفكرية واملستمثرين .ومن مث ،فاإن معرفة الفقه القانوين والسوابق القضائية وفهمهام عىل
نطاق واسع من العنارص ا ألساس ية للنظام القانوين للملكية الفكرية يف لك بدل .وقد وضعت الويبو قاعدة بياانت عاملية هممة
(ويبو ليكس) واليت تتيح النفاذ اجملاين اإىل املعلومات القانونية بشأأن امللكية الفكرية ،مثل املعاهدات اليت تديرها الويبو،
وغريها من التفاقات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،والقوانني واللواحئ املعمول هبا يف حوايل  200بدل .ومع ذكل ،ل تتضمن ويبو
ليكس السوابق القضائية ،واليت غالبا ما يكون الوصول اإلهيا ملكفا ومس هتلاك للوقت ملعظم أأحصاب املصلحة يف جمال امللكية
الفكرية ،وخاصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

CDIP/21/8 Rev.
Annex III
2

النتيجة :ضامن حرية الوصول اإىل احملتوى ا ألسايس من الفقه القانوين (القضاء) والإدار (ماكتب امللكية الفكرية) والسوابق
القضائية يف قاعدة بياانت ويبو ليكس بشأأن امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .2دراسات اإفرادية عن امللكية الفكرية يف البدلان النامية :عىل الرمغ من أأن واثئق امللكية الفكرية تربز يف كثري من
ا ألحيان مزااي حامية امللكية الفكرية وفوائدها ،اإل أأنه من الصعب العثور عىل منشورات تصف اخلربات العملية للبدلان يف
جمال صياغة س ياسات امللكية الفكرية اليت تعمل بشلك جيد وتنفيذها ،خاصة يف البدلان النامية .ومن مث تقرتح الربازيل أأن
تتبادل ادلول ا ألعضاء ُتارهبا الناحجة يف توظيف س ياسات امللكية الفكرية من أأجل التمنية.
النتيجة :عرض دراسات اإفرادية قطرية تتبادل ادلول ا ألعضاء من خاللها ُتارهبا الوطنية يف جمال صياغة س ياسات ملكية
فكرية انحجة وتنفيذها.
 .3تقامس نتاجئ الويبو و أأعاملها املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية :ينبغي اإطالع جلنة التمنية عىل معل الويبو بشأأن امللكية
الفكرية والتمنية يف خمتلف الشعب والإدارات ،مبا أأن هممة اللجنة الرئيس ية يه مناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية
تديدا .وينبغي عرض ـ ومناقشة ـ ادلراسات واملبادرات والتقارير اليت أأعدهتا خمتلف شعب الويبو (مثل شعبيت التحدايت
العاملية والاقتصاد والإحصاء) يف اإطار بند جدول ا ألعامل اجلديد يف جلنة التمنية .ويف الواقع ،ميكن أأن ينطبق هذا أأيضا عىل
العمل املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية اذل تنتجه املنظامت ادلولية ا ألخرى.
النتيجة :ينبغي أأن تعمتد ادلول ا ألعضاء قرارا ،تدمعه امجلعية العامة ،يلكف هيئات الويبو املعنية بعرض دراساهتا ونتاجئها
املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية ومناقش هتا يف جلنة التمنية.
 .4التمنية الاقتصادية والابتاكر ودور امللكية الفكرية :العالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر ،وابلتبعية ،التمنية
الاقتصادية معقدة للغاية .وتؤكد املؤلفات املتعلقة هبذا املوضوع أأن الرتابط الإجيايب امللحوظ عادة يف هذه العالقة يعمتد عىل
عدد من املتغريات ،مبا يف ذكل عىل وجه اخلصوص مس توى التصنيع والبنية التحتية التكنولوجية والعامةل املاهرة .وسيس تفيد
ادلول ا ألعضاء من فهم أأفضل للظروف اليت ميكن أأن يسهم فهيا نظام امللكية الفكرية املصمم بشلك جيد يف الابتاكر
والإبداع بشلك عام.
النتيجة :اإعداد ورقة حبث تلخص املؤلفات احلديثة حول هذه املسأأةل.
 .5التغريات التكنولوجية وأآاثرها عىل امللكية الفكرية :يف العقود ا ألخرية ،أأسهمت التكنولوجيات احلديثة "للثورة
الصناعية الرابعة" (مثل اذلاكء الاصطناعي ،والبياانت الضخمة ،وتقنية سلسةل الكتل ،من بني أأمور أأخرى) يف ترسيع وترية
التغريات الاقتصادية يف جممتعاتنا ،فبعض التكنولوجيات عفا علهيا الزمن بعد ميض  5-4س نوات ،مما يؤثر عىل جمال امللكية
الفكرية .وقد تتاج القواعد والآليات املؤسس ية املوجودة حاليا بشأأن امللكية الفكرية اإىل تعديالت للتعامل مع هذا العامل
اجلديد من مناذج التكنولوجيا وا ألعامل (مثل حق املؤلف يف املصنفات املنشأأة بواسطة املاكينات) .وميكن لدلول ا ألعضاء أأن
تتبادل وهجات النظر واخلربات بشأأن املبادرات اليت اضطلعت هبا ملعاجلة تأأثري هذه التكنولوجيات اجلديدة يف جمال
امللكية الفكرية.
النتيجة :تعزيز حلقات العمل وتقامس اخلربات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن أآاثر هذه التكنولوجيات اجلديدة يف جمال امللكية
الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل القواعد وا ألطر املؤسس ية الالزمة للتعامل مع هذا الواقع اجلديد.
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 .6اسرتاتيجيات جلعل العالمات التجارية ميسورة وفعاةل أأكرث للرشاكت الصغرية واملتوسطة :تعد العالمات التجارية ـ من
جوانب عديدة ـ واهجة الرشاكت .فهيي تسمح للعمالء بمتيزي املنتجات أأو اخلدمات عن تكل اخلاصة ابملنافسني ،مما يسهل
عىل الرشاكت أأن تطرح منتجاهتا يف ا ألسواق الوطنية والعاملية .1وتشري ادلراسات اإىل أأن عددا كبريا من الرشاكت الصغرية
واملتوسطة ل يزال غري مدرك للماكسب الاسرتاتيجية املس متدة من وجود عالمة ُتارية قوية .ومبا أأن الرشاكت الصغرية
واملتوسطة تس تأأثر بنس بة  60اإىل  70يف املائة من الوظائف يف معظم أأعضاء ا ألمم املتحدة ،فستس تفيد ادلول ا ألعضاء يف
الويبو من تبادل خرباهتا بشأأن اسرتاتيجيات جعل العالمات التجارية ميسورة أأكرث للرشاكت الصغرية واملتوسطة.
النتيجة:
( أأ) حلقة معل لتبادل اخلربات فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن احلوافز لزايدة وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة
ابلعالمات التجارية واس تخداهما لها؛
(ب) اإعداد دراسة مس تقةل عن الس ياسات العامة الناحجة وغري الناحجة لزايدة اإماكنية وصول الرشاكت الصغرية
واملتوسطة اإىل العالمات التجارية.
[ييل ذكل املرفق الرابع]

 1غريهنالف وكريس تني وروجرز ،مارك .قمية امللكية الفكرية للرشاكت واجملمتع .اس تعراض أأوكسفورد للس ياسات الاقتصادية .2007 ،غريهنالف وكريس تني
وروجرز ،مارك .العالمات التجارية وا ألداء يف الرشاكت الربيطانية :دليل عىل املنافسة الشومبية عن طريق الابتاكر.2007 ،

CDIP/21/8 Rev.
ANNEX IV

املرفق الرابع

املسامهة املس تلمة من وفد الاتاد الرويس
ترمجة (النص ا ألصيل ابللغة الروس ية)
اقرتاح من الاتاد الرويس بشأأن املسأأةل اليت ينبغي تناولها يف اإطار بند جدول أأعامل جلنة التمنية التابعة للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو) املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية"
وفقا لقرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا العرشين ( 27نومفرب  1 -ديسمرب  ،2017جنيف)ُ ،اقرتح مناقشة
القضااي املتعلقة برمقنة الاقتصاد والتكنولوجيات اجلديدة اليت تؤثر يف جمال امللكية الفكرية يف اإطار جدول ا ألعامل ادلا م
املعنون "امللكية الفكرية والتمنية".
ويقف العامل اليوم عىل عتبة تغيريات واسعة النطاق فامي يتعلق ابعامتد تكنولوجيات جديدة وصياغة صناعات جديدة .وجير
تأأسيس نوع جديد من الاقتصاد املستند اإىل املعلومات واملعارف والابتاكرات .وتؤد ابتاكرات تكنولوجيا املعلومات اإىل
قلب النظام الاقتصاد التقليد وختلق فرصا جديدة لتطوره النوعي .ويشجع الاقتصاد الرمقي عىل زايدة الرفاهية وتسني
نوعية احلياة من خالل تسني توافر املنتجات واخلدمات ،مبا يف ذكل توافر خدمات امللكية الفكرية.
ويتأأثر جمال امللكية الفكرية أأيضا برمقنة الاقتصاد.
وتظهر الإحصاءات العاملية زايدة رسيعة يف الطلبات عىل تسجيل عنارص التكنولوجيا الرمقية.
وتوفر التقنيات اجلديدة مثل تقنية سلسةل الكتل فرصا جديدة بشلك أأسايس لتحديد املؤلف ،وتديد ا ألولوية ،ومراقبة
اتفاقيات الرتخيص ونقل احلقوق بشأأن عنرص ملكية فكرية بني ماليك احلقوق.
وتكتسب تكنولوجيات البياانت الضخمة ( )BigDataلتجهزي مجموعات البياانت وتليلها ،وتطوير أأنظمة اذلاكء الاصطناعي
والتكنولوجيات العصبية وما اإىل ذكل أأمهية أأكرب يف جمال البحث يف الرباءات.
ومع ذكل ،فاإن الرمقنة ل توفر فرصا جديدة لتحسني وظائف ماكتب الرباءات حفسب ،بل ختلق أأيضا خماطر قانونية جديدة
تتعلق بتطبيق التكنولوجيات اجلديدة .فتكنولوجيات الطباعة الثالثية ا ألبعاد هتئي ا ألجواء لتدهور قمية العالمات التجارية
وانهتاك احلقوق الاس تئثارية عن طريق اس تخدام نسخ رمقية لعنارص محمية مبوجب قانون امللكية الفكرية .أأما فامي خيص تقنية
سلسةل الكتل ( ،)Blockchainفاإن ترخيص أأنشطة مشغيل ش باكت سلسةل الكتل وتنظمي الزتامات مطور العقود
اذلكية هام القضيتان الواجب حلهام.
ويتطلب معدل التغيريات ونطاقها مراجعة اسرتاتيجية التمنية ،ودمع احملراكت اجلديدة لتطوير التكنولوجيات والابتاكرات،
وتسني اإماكانت املوارد البرشية .وتواجه ماكتب امللكية الفكرية تدايت واسعة النطاق مثل وضع اإطار تنظميي مرن جديد
يشمل مجيع اجلوانب القانونية والتقنية ،فضال عن تأأسيس بنية تتية وقدرات برشية فعاةل.
ويؤيد الاتاد الرويس الاقرتاح اذل أأعلنه املدير العام الس يد فرانسس غر خالل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،بشأأن رضورة الاس تخدام الاستبايق ألنظمة البياانت الضخمة ( )BigDataو"اإنرتنت
ا ألش ياء" وكذكل اذلاكء الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية.
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ويقرتح الاتاد الرويس اس تخدام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الويبو مكنتدى لتبادل اخلربات بشأأن تطبيق
التكنولوجيات الرمقية يف جمال امللكية الفكرية .فالويبو تمتتع ابإماكانت كبرية مكنتدى للبحث التعاوين عن حلول اإبداعية
و أأشاكل جديدة للتفاعل بني ادلول ومنظامت التاكمل ا إلقلميية ومؤسسات ا ألعامل واجملمتعات العلمية.
"التحول الرمقي :امللكية الفكرية وتكنولوجيات سلسةل الكتل" يف موسكو برعاية مجموعة بريكس
ون ُّظم مؤمتر دويل تت شعار
ّ
يويم  16و 17أأبريل  .2018وحرض املؤمتر أأكرث من  80خبريا من أأبرز اخلرباء الروس وا ألجانب ،وممثلون عن الويبو و
عن  15مكتبا من أأ ّمه ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل ماكتب بدلان مجموعة بريكس واملكتب ا ألوريب الآس يو للرباءات
واملكتب ا ألوريب للرباءات.
وانقش املشاركون أ آفاق تطوير امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية ،والفرص اليت يتيحها اس تخدام تكنولوجيات سلسةل الكتل
ألغراض تسجيل ما هو قابل للحامية مبوجب حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف ،والإنفاذ والرتخيص ،فضال عن تطوير
املنصات القامئة عىل تكنولوجيا البياانت الضخمة ،واذلاكء الاصطناعي ،والآفاق اليت يتيحها اس تخداهما يف جمال البحث يف
الرباءات .وانهتيى املشاركون يف املؤمتر اإىل رضورة توضيح التعاريف مبراعاة اجلوانب القانونية والتقنية .و ّتبني أأيضا لزوم
الاضطالع بأأنشطة تثقيفية لإذاكء وعي خرباء امللكية الفكرية وخرباء املعلوماتية بوجوب بلوغ فهم مشرتك بشأأن الآفاق
الواسعة اليت ميكن للتكنولوجيات اجلديدة فتحها لغرض تسوية املشالكت املوضوعية اليت تواهجها ماكتب امللكية الفكرية.
ومبراعاة الطبيعة العابرة للحدود اليت تتسم هبا تكنولوجيات الإنرتنت ،ل بدّ لنا من قرارات دولية وهنُ ج موحدة فامي خيص
اس تخدام ا ألدوات اجلديدة لالقتصاد الرمقي.
الهدف املنشود
نعزتم ،بعد املناقشة ،تبليغ وتبادل أآفاق تطوير امللكية الفكرية يف س ياق الاقتصاد الرمقي ،مثل املزااي واخملاطر ،والهنُ ج اليت
تتبعها ماكتب امللكية الفكرية إازاء اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة.
طريقة التنفيذ
يُقرتح تنظمي جلسات نقاش أأو حلقات معل يشارك فهيا خرباء من الويبو وادلول ا ألعضاء لتبادل اخلربات و أأفضل املامرسات
بشأأن اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة (سلسةل الكتل والبياانت الضخمة واذلاكء الاصطناعي وغري ذكل) فضال عن
التجارب املكتس بة يف تديث الترشيعات اخلاصة ابس تخدام امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية مع مراعاة اجلوانب
القانونية والتقنية.
[هناية املرفق الرابع والوثيقة]

