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 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 جدول األعمال بند يف إطارمساهمات الدول األعضاء بشأن املسائل التي ينبغي تناوهلا  جمموعة
عنون

ُ
 ''امللكية الفكرية والتنمية'' امل

عداد مانة من اإ  الأ

مجةل أأمور مهنا  طلبت فيه، قرارا 2017يف دورهتا التاسعة والأربعني املعقودة يف أأكتوبر  ،اختذت امجلعية العامة للويبو .1
ىل جدول أأعامل جلنة التمنية، بعنوان امللكية الفكرية والتمنية، ملناقشة املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية " ضافة بند جديد اإ اإ

 والتمنية اليت وافقت علهيا اللجنة، فضال عن املسائل اليت أأقّرهتا امجلعية العامة."

طاراليت ينبغي تناولها رهتا العرشين ودلى مناقشة املسائل دو أأثناء وقررت جلنة التمنية  .2 جدول الأعامل املذكور  بند يف اإ
ىل الأمانة يك تُناقش يف ادلورة املقبةل.أأن "تُمنح  ماكنية تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا اإ وينبغي أأن تصل  ادلول الأعضاء املهمتة اإ

ىل ا ىل ادلورة احلادية  .2018لأمانة قبل هناية فرباير مساهامت ادلول الأعضاء اإ وس تجّمع الأمانة تكل املساهامت وتقدهما اإ
 ".والعرشين للجنة

من لّك من  تلقهتا الأمانة بشأأن املوضوع املذكور أأعاله مساهامتأأربع هذه الوثيقة عىل  تتو  مرفقات وبناء عليه،  .3
  .)اجملموعة ابء ووفود املكس يك والربازيل والاتاد الرويس(

ن اللجنة مطالبة ابلنظر يف املعلومات  .4 اإ
 .الواردة يف مرفقات هذه الوثيقة

[اتيل ذكل املرفقت]



CDIP/21/8 Rev. 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 

 املسامهة املس تلمة من اجملموعة ابء

طاراقرتاح اجملموعة ابء بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها   "امللكية الفكرية والتمنية"املعنون بند جدول الأعامل  يف اإ

طار البند الثامن من  خالل ادلورة العرشين للجنة التمنية، قدمت بعض الوفود اقرتاحات بشأأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف اإ
ىل الأمانة ة الفكرية والتمنية"."امللكياملعنون جدول الأعامل  ماكنية تقدمي اقرتاحاهتا كتابيا اإ يك  وتقّرر منح ادلول الأعضاء املهمتة اإ

ىل الأمانة قبل هناية فرباير  تُناقش يف ادلورة املقبةل. وس تجّمع الأمانة تكل  .2018وينبغي أأن تصل مساهامت ادلول الأعضاء اإ
ىل ادلورة احلادية و    من ملخص الرئيس. 9. انظر الفقرة العرشين للجنةاملساهامت وتقدهما اإ

امللكية الفكرية يف الهنوض ابلبتاكر، واذل  يُسهم بدوره يف تقيق المنو  ابدلور الهام اذل  تؤديهولطاملا اعرُتف عامليا 
 والتمنية املس تدامة.يف الأجل الطويل الاقتصاد  

جراء ومن أأجل فهم أأفضل دلور امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر واملسامهة يف التمنية املس تدامة، تقرتح اجملموعة ابء  اإ
طار بند "امللكية الفكرية والتمنية" والأحداثاملناقشات   جلنة التمنية:خالل دورات  من جدول الأعامل التالية يف اإ

 خالل ادلورة القادمة للجنة التمنية. رجلسة حول امللكية الفكرية والابتاك .1

اذل   ت الوطنية لالبتاكر ومناقشة ادلورس متكن هذه اجللسة ادلول الأعضاء من تبادل املعلومات حول الاسرتاتيجيا
هذه املناقشة فهام أأفضل للموضوع املطروح كام س متنح ادلول . وس متنحنا امللكية الفكرية يف تعزيز الابتاكر تؤديه حامية

 ضاء الفرصة للتعرف عىل الفجوات والاحتياجات فامي يتعلق جبوانب الابتاكر املتعلقة ابمللكية الفكرية. الأع

ىل تقدمي املشاريع  ىل ادلول الأعضاء، وكذكل املشاريع اليت تُنفذ حاليا واليت واملُقيّ  ةلس تمكامل وس ُتدعى أأمانة الويبو اإ مة اإ
ابلبتاكر من خالل حامية امللكية الفكرية وما يتعلق بذكل من أأنشطة  يُمكن توس يع نطاقها، وتكل املتعلقة ابلهنوض

اتحةن املتقدمة والبدلان الأقل منوا. وس يكون الغرض من التقدمي هو تكوين الكفاءات يف البدلا الفرصة لدلول  اإ
ذا اكنت ترغب يف متابعة املشاريع القامئة مع الويبو بصفهتا الوطنية أأ  مشاريع جديدة  تطويرو الأعضاء ليك تنظر فامي اإ

 القدرات.  أأو يف التقنياتتعاجل الفجوات 

 مناقشة ادلور اذل  يؤديه تسويق التكنولوجيا يف الهنوض ابلتمنية. .2

س متكن هذه املناقشة ادلول الأعضاء من تبادل املعلومات حول أأفضل املامرسات والتحدايت املتعلقة بتسويق  

التكنولوجيات املُطّورة حمليا والطرق اليت ميكن للويبو وادلول الأعضاء من خاللها املسامهة يف تكوين الكفاءات يف 
رية واملتوسطة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منّوا. جمال تسويق التكنولوجيا، خاصة للجامعات والرشاكت الصغ

 وميكن أأن تشمل هذه املناقشة أأيضا أأمثةل للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال تسويق التكنولوجيا.

ىل تقدمي املشاريع  ىل ادلول الأعضاء، وكذكل املس تمكةل واملُقيّ  ومنصات تبادل التكنولوجياوس ُتدعى أأمانة الويبو اإ مة اإ
، مع الرتكزي بشلك التكنولوجيا تسويقتكل اليت جير  تنفيذها حاليا واليت ميكن توس يع نطاقها، وتكل املتصةل بتحفزي 

والبدلان الأقل منوا. وس يكون الغرض من اجلامعات يف البدلان النامية و  الصغرية واملتوسطة الرشاكتخاص عىل دمع 
ذا اكنت ترغب يف متابعة املرشوعات القامئة مع الويبو بصفهتا التقدمي هو  اتحة الفرصة لدلول الأعضاء للنظر فامي اإ اإ

.الوطنية أأو تطوير مشاريع جديدة تعاجل الفجوات يف املعرفة أأو القدرات
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 .دور الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر يف تعزيز الابتاكر مناقشة .3

يف الاقتصاد التجار  العاملي، مبا يف ذكل رواد الأعامل الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر تسهم 
طة واملتناهية الصغر الرشاكت الصغرية واملتوس وتعمتدن. ون واملستمثر ووالباحث التجارية والرشاكت الناش ئة والأعامل

 تعزيزو  اقتصادية وتقيق منافع اجلديدة والاخرتاعات الأفاكر التعبري عن أأشاكل فكرية قادرة عىل حاميةأأطر عىل 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر تساعد قواعد امللكية الفكرية الشفافة والقابةل للتنبؤ و . متابعة الابتاكر

 ساعي الابتاكرية.عىل الاخنراط يف امل 

بدور الرشاكت الصغرية واملتوسطة  فامي يتعلق الوطنية وس متكن املناقشة ادلول الأعضاء من تبادل التجارب والأمثةل
واملتناهية الصغر يف تعزيز الابتاكر، أأو بعبارة أأدق، كيف ساعدت أأطر امللكية الفكرية وس ياسات الابتاكر أأو براجمه 

واملتناهية الصغر عىل املشاركة بنجاح والإسهام يف بيئة الابتاكر الوطنية. والغرض من  الرشاكت الصغرية واملتوسطة
ذكل تبادل هذه املعلومات هو تعزيز فهم ادلول الأعضاء للأنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية والابتاكر. وقد يساعد 

يز دور الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأيضا ادلول الأعضاء يف النظر يف الس ياسات أأو تنفيذها أأو اس تعراضها لتعز 
 واملتناهية الصغر يف الهنوض ابلبتاكر. 

ىل طلب اجملموعة الأفريقية عقد مؤمتر بعنوان "كيف ميكن الانتفاع ابلنظام"، ُُترى مناقشة حول العنارص .4  ونظرا اإ
 افية والاجامتعية.الرئيس ية لنظام امللكية الفكرية الفعال اليت تعد مفيدة للتمنية الاقتصادية والثق

مكن هذه املناقشة ادلول الأعضاء من مناقشة دور س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واسرتاتيجياهتا وكذكل وس تُ 
قلميية   .بشلك جيدتبادل اخلربات بشأأن أأ  العنارص تعد رضورية ليك تعمل أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية/الإ

 الوطنية واحمللية أأن تفز وتيرس الأنشطة الابتاكرية.مناقشة حول كيف ميكن للحكومات  .5

س متكن هذه املناقشة ادلول الأعضاء من تبادل املعلومات بشأأن التجارب والتحدايت الوطنية فامي يتعلق ابلربامج 

ىل تفزي الأنشطة الابتاكرية وتعزيزها وتشجيعها يف  احلكومية واملبادرات والآليات الأخرى اليت تريم اإ
 ن/املناطق املعنية.البدلا

ىل ادلول الأعضاء، وكذكل تكل اليت جير  تنفيذها حاليا واليت  ىل تقدمي املشاريع املس تمكةل واملقمية اإ وس تدعى الأمانة اإ
ميكن توس يع نطاقها، وتكل املتصةل بدمع احلكومات الوطنية واحمللية لتعزيز الابتاكر. والغرض من هذا التقدمي هو 

اتحة الفرصة لدلول ا ذا اكنت ترغب يف متابعة املرشوعات القامئة مع الويبو بصفهتا الوطنية أأو اإ لأعضاء للنظر فامي اإ
 .تطوير مشاريع جديدة تعاجل الفجوات يف املعرفة أأو القدرات

يف البدلان  املرأأةيف جمال امللكية الفكرية وكيفية تشجيع اس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل  املرأأةدراسة حول  .6
 لنامية والبدلان الأقل منوا.ا

جراء ـ دراسة يلكفأأن يُطلب من اخلبري الاقتصاد  الرئييس يف الويبو أأن جير  ـ أأو   املرأأةأأو عدة دراسات بشأأن  ابإ
يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.  املرأأةيف جمال امللكية الفكرية وس بل تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية من قبل 

طار هذا البند من جدول الأعامل. وس ميكن ذكل ادلول الأعضاء وستناقش ا دلول الأعضاء ادلراسة أأو ادلراسات يف اإ
والعثور عىل  املرأأةمن مناقشة ُتارهبا الوطنية وتدايهتا فامي يتعلق ابلهنوض ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل 

 امئة عىل امللكية الفكرية.يف الأنشطة الاقتصادية الق املرأأةوسائل لتيسري مشاركة 
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 نسق املناقشات

طار هذا البند من جدول الأعامل، نعتقد أأنه س يكون من املفيد أأن حيدد ادلول  دارة املناقشات يف اإ من انحية تنس يق كيفية اإ
ىل تقدمي عرض موجز للأنشطة املتص ةل الأعضاء موضوعا واحدا للنقاش للك دورة للجنة التمنية. وس تدعى أأمانة الويبو اإ

ذا اكن  ىل ذكل، ينبغي لأمانة الويبو أأيضا أأن تنظر فامي اإ ابملوضوع اليت تضطلع هبا الأمانة حيامث يكون ذكل مناس با. وابلإضافة اإ
منائية قامئة، ذات صةل ابملوضوع، عىل ادلول الأعضاء عىل النحو املقرتح يف املناقشات  ميكن عرض أأ  مرشوعات اإ

ذا اكنت ترغب يف متابعة أأ  والأحداث اخملتلفة املقرتحة أأعال املشاريع مع من ه. وستتاح الفرصة لدلول الأعضاء للنظر فامي اإ
 وستتاح لها الفرصة ملناقش هتا خالل اجامتع جلنة التمنية أأو غريه.أأمانة الويبو بصفهتا الوطنية 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 املسامهة املس تلمة من وفد املكس يك

 ترمجة )النص الأصيل ابللغة الإس بانية(

عداد حكومة املكس يك بشأأن موضوع "امللكية الفكرية والتمنية"  وثيقة من اإ

ورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، تود حكومة املكس يك مناقشة من ملخص الرئيس لدل 9معال ابلفقرة 
علهيا مجيع  تاليت وافق ةالس بعة عرش  الصةل بني امللكية الفكرية والتمنية، فضال عن العالقة بني أأهداف التمنية املس تدامة

 .املتخصصة، مبا يف ذكل الويبو ه مجيع الواكلتتادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة والعمل اذل  أأجنز 

واختاذ تدابري فعاةل ومنسقة لتحقيق ستساعد يف تديد الأولوايت الوطنية والهنوض هبا  2030وترى املكس يك أأن خطة عام 
أأهداف اخلطة. ويف هذا الس ياق، وجبانب الزتامات لك بدل، س يكون من املفيد تلقي ادلمع من املنظامت ادلولية، مثل 

 الويبو، وفقا لوليهتا. 

رية والامتثال لها فامي بني ودلى الويبو توصيات حمددة يف جدول أأعاملها بشأأن التمنية ويه تعزز أأيضا املعرفة بشأأن امللكية الفك
آليات لتحفزي اس تخدام الرباءات والعالمات التجارية وغري ذكل من  ادلول الأعضاء بوصفها أأداة لتحفزي التمنية. ودلى الويبو أ

ن لها تأأثري  جيابي اأأشاكل امللكية الفكرية ومن مث فاإ   ا عىل التمنية.مضني ااإ

منية ينبغي أأن يناقش عىل أأساس الرتكزي الشامل اذل  ينبغي أأن يأأخذ يف وترى املكس يك أأن موضوع امللكية الفكرية والت 
ىل الابتاكر والتطوير والبحث. وذلكل، ينبغي أأن يستند النظر يف هذا  احلس بان املزااي اليت جيلهبا نظام امللكية الفكرية اإ

ىل التقامس والتعرف عىل اخلربات وأأفضل املامرسات ال ىل هنج معيل يسعى اإ  والويبويت تس تعني هبا ادلول الأعضاء املوضوع اإ
من أأهداف التمنية املس تدامة وتأأثري ذكل عىل الأهداف الأخرى. وتتوافق اجملالت املواضيعية مع  9لتعزيز الامتثال للهدف 

تؤثر فهيا  تكل اليت تتناولها أأهداف التمنية املس تدامة. ومع ذكل، ميكن للويبو أأن تركز، عىل سبيل املثال، عىل اجملالت اليت
جيابيا عىل ماكحفة الفقر، والتمنية الاقتصادية، والصحة، والتعلمي، واملساواة بني اجلنسني، والعمل  امللكية الفكرية تأأثريا اإ

 الأاكدميي، والبحوث، والرشاكت الصغرية واملتوسطة.

تع يف هذه املناطق ابلقدرة عىل متكني اجملمتع ينبغي أأن تركز املناقشات يف جلنة التمنية عىل تديد أأدوات امللكية الفكرية اليت تمت 
 عىل مجيع املس توايت وتعزيز التمنية.

ىل تنفيذها  وس يكون من املناسب أأن تعقد جلنة التمنية مناقشة تركز عىل تديد أأفضل املامرسات اليت من شأأهنا أأن تؤد  اإ
ىل تأأثري مضاعف من خالل املشاريع اليت تقودها الويبو ابلتنس يق مع ادلول الأعضاء املهمتة. وس يكون الهدف هو  وتؤد  اإ

 الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية لتعزيز التأأثري الإجيايب لالبتاكر يف التمنية.

بشأأن معل املنظمة وأأهداف التمنية  2017فرباير  9العرض اذل  قدمه املدير العام للويبو الس يد فرانسيس غر  يف  وحيدد
جراءات حمددة م جيب و ن جانب الويبو فامي يتعلق بكيفية تأأثري "الابتاكر" عىل أأهداف التمنية املس تدامة. املس تدامة اإ

 .ابلإجراءات والس ياسات اليت تنفذها ادلول الأعضاء والويبواس تكامل مدخالت نظام امللكية الفكرية 

و: "تأأجيج التغيري: املرأأة يف الابتاكر ، س يكون املوضوع الرئييس لليوم العاملي للملكية الفكرية ه2018ومع مراعاة أأنه يف عام 
والإبداع"، نود أأن نقرتح أأن تركز جلنة التمنية هذا العام عىل دور املرأأة يف تنفيذ امللكية الفكرية وأأن تتبادل ادلول الأعضاء 

ة املرأأة من خالل املعلومات حول ُتارهبا وتدايهتا فامي يتعلق ابلس ياسات العامة والتدابري العامة املعمتدة لتعزيز مسامه
 اس تخدام نظام امللكية الفكرية.
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ىل مس توى عال من اخليال والإبداع  وتقر املكس يك بفوائد نظام امللكية الفكرية، غري أأهنا ترى أأن احلاجة تدعو اإ
جيايب. وحنن مقتنعون بأأن الويبو تقوم بعمل تقين ل يقدر بمثن، واذل  ميكن، اإ  ذا ما "لس تغالل" امللكية الفكرية بشلك اإ

 اس تخدم بشلك جيد، أأن يضاعف الأثر عىل تعزيز التمنية وتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[
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 املس تلمة من وفد الربازيلاملسامهة 

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 بند جديد: امللكية الفكرية والتمنية

 اقرتاح وفد الربازيل

 مقدمة

( أأن تضيف امللكية الفكرية والتمنية كبند 2017قررت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا التاسعة عرشة )مايو 
عامل لتيسري تنفيذ ما يسمى "الركزية الثالثة" لولية اللجنة. وسلمت ادلول الأعضاء بأأن هذا البند ادلا م اجلديد يف جدول الأ 

تعزيز تقيمي مجيع ، وكذكل ميكن أأن يسهم يف تبس يط الإجراءات وزايدة الرتكزي عىل القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية
 الثالثة وتنفيذها ورصدها ومساءلهتا. الركزيةاملبادرات اليت تغطهيا 

ىل الأمانة ملناقش هتا يف ادلورة القادمة. 2017ويف ادلورة العرشين )ديسمرب  (، وافق الأعضاء عىل تقدمي مقرتحات اإ
يف هذه العملية، تقدم الربازيل اقرتاحا يتضمن س تة أأنشطة ممكنة لتنظر فهيا ادلول الأعضاء. وحنن نعتقد أأن  وللمسامهة

الأنشطة املقرتحة ميكن أأن تس توعب وهجات النظر املتنوعة لأعضاء الويبو، وميكن أأن تسهم أأيضا يف تطوير نظام دويل 
 دون املساس بأأ  اقرتاحات ومبادرات أأخرى. للملكية الفكرية متوازن وفعال. ونقدم هذه املقرتحات

قاعدة البياانت، وحلقات العمل، وأأوراق البحث(، وقد خيتلف تنفيذها تبعا  وختتلف الأنشطة املقرتحة يف طبيعهتا )مثل
ننا نشجع ادلول الأعضاء عىل التفاق عىل مجموعة أأوىل من املقرتحات يف ادلورة احلادية والعرشين لبدء  ذلكل. ومع ذكل، فاإ

 التنفيذ يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة التمنية.

قرتحة، من املهم أأن يكون دلى الأعضاء وقت اكٍف للمناقشات. ومن مث ل ينبغي تناول أأكرث من العمل امل حلقاتيف حاةل و
ىل ذكل، لضامن تنوع وهجات النظر  مبا لموضوعني يف لك جلسة،  اتحة الفرصة لعقد يس تغرق أأكرث من يومني. وابلإضافة اإ واإ

 تقدمي عروضرباء يف جمال امللكية الفكرية، فضال عن احلدث مبشاركة املامرسني واخل نسقمناقشات وافية، ينبغي أأن يسمح 
ىل ذكل، و. املعنيةالأمم املتحدة  وواكلتالويبو ومنظمة التجارة العاملية  من قبل ادلول الأعضاء عىل تبادل  تُشجعابلإضافة اإ

مبا يف  جلنة التمنيةمناقشات بني أأعضاء  املعارفنتاجئ مشجعة. وس تتبع هذه العروض وأأنشطة تقامس  حققتاليت  التجارب
 .ذكل أأس ئةل وأأجوبة

 اقرتاح موضوعات وبرانمج معل لبند امللكية الفكرية والتمنية

دورا هاما يف  القضاءقوانني امللكية الفكرية وتفسريها من قبل  تؤد  صياغةس ياسات امللكية الفكرية ودور القضاء:  .1
ن معرفة  ن.توفري اليقني القانوين لأحصاب امللكية الفكرية واملستمثري الفقه القانوين والسوابق القضائية وفهمهام عىل ومن مث، فاإ

ضعت الويبو قاعدة بياانت عاملية هممة قد و . و يف لك بدللنظام القانوين للملكية الفكرية نطاق واسع من العنارص الأساس ية ل 
ىل  واليت تتيح( ويبو ليكس) ، مثل املعاهدات اليت تديرها الويبو، لفكريةالقانونية بشأأن امللكية ا علوماتاملالنفاذ اجملاين اإ

 ويبوبدل. ومع ذكل، ل تتضمن  200وغريها من التفاقات املتعلقة ابمللكية الفكرية، والقوانني واللواحئ املعمول هبا يف حوايل 
لهي اليت غالبا، و السوابق القضائيةليكس  امللكية جمال للوقت ملعظم أأحصاب املصلحة يف  ا ومس هتلاكملكف اما يكون الوصول اإ

 الفكرية، وخاصة الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
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ىل احملتوى الأسايس من الفقه القانوين )القضاء( والإدار  )ماكتب امللكية الفكرية( والسوابق  النتيجة: ضامن حرية الوصول اإ
 يف ادلول الأعضاء يف الويبو.القضائية يف قاعدة بياانت ويبو ليكس بشأأن امللكية الفكرية 

فرادية عن امللكية الفكرية يف البدلان النامية: عىل الرمغ من أأن واثئق امللكية الفكرية تربز يف كثري من  دراسات .2 اإ
ل أأنه من الصعب العثور عىل منشورات تصف اخلربات العملية للبدلان يف  الأحيان مزااي حامية امللكية الفكرية وفوائدها، اإ

ومن مث تقرتح الربازيل أأن لنامية. اغة س ياسات امللكية الفكرية اليت تعمل بشلك جيد وتنفيذها، خاصة يف البدلان اصي جمال
 تتبادل ادلول الأعضاء ُتارهبا الناحجة يف توظيف س ياسات امللكية الفكرية من أأجل التمنية.

فراديةالنتيجة: عرض دراسات  س ياسات ملكية  جمال صياغةُتارهبا الوطنية يف ادلول الأعضاء من خاللها  تتبادلقطرية  اإ
 .فكرية انحجة وتنفيذها

طالع جلنة التمنية عىل معل الويبو بشأأن امللكية  تقامس .3 نتاجئ الويبو وأأعاملها املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية: ينبغي اإ
مناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية الفكرية والتمنية يف خمتلف الشعب والإدارات، مبا أأن هممة اللجنة الرئيس ية يه 

التحدايت شعبيت الويبو )مثل  شعبادلراسات واملبادرات والتقارير اليت أأعدهتا خمتلف  ـ ومناقشة ـ تديدا. وينبغي عرض
طار بند جدول الأعامل اجلديد يف والعاملية  ن ينطبق هذا أأيضا عىل ميكن أأ  ،يف الواقعو. جلنة التمنيةالاقتصاد والإحصاء( يف اإ

 العمل املتعلق ابمللكية الفكرية والتمنية اذل  تنتجه املنظامت ادلولية الأخرى.

دراساهتا ونتاجئها  بعرضهيئات الويبو املعنية ، يلكف ، تدمعه امجلعية العامةبغي أأن تعمتد ادلول الأعضاء قراراالنتيجة: ين 
 .ومناقش هتا يف جلنة التمنية املتعلقة ابمللكية الفكرية والتمنية

التمنية الاقتصادية والابتاكر ودور امللكية الفكرية: العالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر، وابلتبعية، التمنية  .4
 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 الأعضاء من فهم أأفضل للظروف اليت ميكن أأن يسهم فهيا نظام امللكية الفكرية املصمم بشلك جيد يف الابتاكر 

 والإبداع بشلك عام.

عداد ورق  .ة حبث تلخص املؤلفات احلديثة حول هذه املسأأةلالنتيجة: اإ

آاثرها عىل امللكية الفكرية: يف العقود الأخرية، أأسهمت التكنولوجيات احلديثة  التغريات .5 لثورة "ل التكنولوجية وأ
ترية تقنية سلسةل الكتل، من بني أأمور أأخرى( يف ترسيع و و البياانت الضخمة، و الصناعية الرابعة" )مثل اذلاكء الاصطناعي، 

س نوات، مما يؤثر عىل جمال امللكية  5-4بعد ميض  عفا علهيا الزمنبعض التكنولوجيات ف التغريات الاقتصادية يف جممتعاتنا، 
آليات املؤسس ية املوجودة حالياالالفكرية. وقد تتاج  ىل تعديالت للتعامل مع هذا العامل  بشأأن امللكية الفكرية قواعد وال اإ

 أأن ميكن لدلول الأعضاءو وجيا والأعامل )مثل حق املؤلف يف املصنفات املنشأأة بواسطة املاكينات(. اجلديد من مناذج التكنول
هذه التكنولوجيات اجلديدة يف جمال ملعاجلة تأأثري  اضطلعت هبابشأأن املبادرات اليت  واخلرباتتبادل وهجات النظر ت 

 الفكرية. امللكية

آاثر هذه التكنولوجيات اجلديدة يف جمال امللكية  بني ادلول الأعضاءحلقات العمل وتقامس اخلربات النتيجة: تعزيز  بشأأن أ
 .الفكرية، مع الرتكزي بشلك خاص عىل القواعد والأطر املؤسس ية الالزمة للتعامل مع هذا الواقع اجلديد
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من ـ العالمات التجارية تعد للرشاكت الصغرية واملتوسطة:  ميسورة وفعاةل أأكرثجلعل العالمات التجارية  اسرتاتيجيات .6
يسهل ، مما ابملنافسني ء بمتيزي املنتجات أأو اخلدمات عن تكل اخلاصةهيي تسمح للعمالـ واهجة الرشاكت. ف جوانب عديدة 

ىل أأن عددا كبريا من الرشاكت الصغرية و . 1يف الأسواق الوطنية والعاملية عىل الرشاكت أأن تطرح منتجاهتا تشري ادلراسات اإ
عالمة ُتارية قوية. ومبا أأن الرشاكت الصغرية وجود للماكسب الاسرتاتيجية املس متدة من  يزال غري مدركواملتوسطة ل 

ىل  60واملتوسطة تس تأأثر بنس بة  يف املائة من الوظائف يف معظم أأعضاء الأمم املتحدة، فستس تفيد ادلول الأعضاء يف  70اإ
 .لرشاكت الصغرية واملتوسطةميسورة أأكرث ل ت التجارية جعل العالماا بشأأن اسرتاتيجيات الويبو من تبادل خرباهت

  :النتيجة

حلقة معل لتبادل اخلربات فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن احلوافز لزايدة وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة  )أأ(
 ابلعالمات التجارية واس تخداهما لها؛ 

عداد )ب( ماكنية وصول الرشاكت الصغرية  اإ دراسة مس تقةل عن الس ياسات العامة الناحجة وغري الناحجة لزايدة اإ
ىل العالمات التجارية  .واملتوسطة اإ

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[

 

                                                
1

كريس تني . غريهنالف و 2007اس تعراض أأوكسفورد للس ياسات الاقتصادية، كريس تني وروجرز، مارك. قمية امللكية الفكرية للرشاكت واجملمتع. غريهنالف و  
 .2007التجارية والأداء يف الرشاكت الربيطانية: دليل عىل املنافسة الشومبية عن طريق الابتاكر، العالمات وروجرز، مارك. 
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 املسامهة املس تلمة من وفد الاتاد الرويس

 (الروس يةترمجة )النص الأصيل ابللغة 

طار بند جدول أأعامل جلنة التمنية  التابعة للمنظمة العاملية اقرتاح من الاتاد الرويس بشأأن املسأأةل اليت ينبغي تناولها يف اإ

 امللكية الفكرية والتمنية""املُعنون للملكية الفكرية )الويبو( 

، جنيف(، اقرُتح مناقشة 2017ديسمرب  1 -نومفرب  27وفقا لقرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا العرشين )
طار جدول الأعامل ادلا م  القضااي املتعلقة برمقنة الاقتصاد والتكنولوجيات اجلديدة اليت تؤثر يف جمال امللكية الفكرية يف اإ

 املعنون "امللكية الفكرية والتمنية". 

صناعات جديدة. وجير   وصياغة جديدة تكنولوجياتابعامتد  فامي يتعلقواسعة النطاق  تغيرياتعىل عتبة اليوم العامل ويقف 
ىل املعلومات واملعارف والابتاكرات.  املستندنوع جديد من الاقتصاد  تأأسيس ىل  جيا املعلوماتابتاكرات تكنولو  وتؤد اإ اإ

تسني الرفاهية و  زايدة عىل يشجع الاقتصاد الرمقيو النوعي.  جديدة لتطوره فرصا وختلقالنظام الاقتصاد  التقليد   قلب
 .نوعية احلياة من خالل تسني توافر املنتجات واخلدمات، مبا يف ذكل توافر خدمات امللكية الفكرية

 نة الاقتصاد.ويتأأثر جمال امللكية الفكرية أأيضا برمق 

 وتظهر الإحصاءات العاملية زايدة رسيعة يف الطلبات عىل تسجيل عنارص التكنولوجيا الرمقية.

فرصا جديدة بشلك أأسايس لتحديد املؤلف، وتديد الأولوية، ومراقبة  تقنية سلسةل الكتل توفر التقنيات اجلديدة مثلو 
 بشأأن عنرص ملكية فكرية بني ماليك احلقوق. اتفاقيات الرتخيص ونقل احلقوق

( لتجهزي مجموعات البياانت وتليلها، وتطوير أأنظمة اذلاكء الاصطناعي BigDataوتكتسب تكنولوجيات البياانت الضخمة )
ىل ذكلوالتكنولوجيات العصبية   أأمهية أأكرب يف جمال البحث يف الرباءات. وما اإ

ن الرمقنة ل توفر فرصا ج ، بل ختلق أأيضا خماطر قانونية جديدة حفسب ديدة لتحسني وظائف ماكتب الرباءاتومع ذكل، فاإ
قمية العالمات التجارية  لتدهورفتكنولوجيات الطباعة الثالثية الأبعاد هتئي الأجواء  تتعلق بتطبيق التكنولوجيات اجلديدة.

فامي خيص تقنية جب قانون امللكية الفكرية. أأما مبو  محمية لعنارصعن طريق اس تخدام نسخ رمقية  الاس تئثاريةوانهتاك احلقوق 
ن ترخيص أأنشطة مشغيل ش باكت (Blockchainسلسةل الكتل ) وتنظمي الزتامات مطور  العقود  سلسةل الكتل، فاإ

 حلهام. القضيتان الواجب هاماذلكية 

وير التكنولوجيات والابتاكرات، ويتطلب معدل التغيريات ونطاقها مراجعة اسرتاتيجية التمنية، ودمع احملراكت اجلديدة لتط
طار تنظميي مرن جديد  ماكانت املوارد البرشية. وتواجه ماكتب امللكية الفكرية تدايت واسعة النطاق مثل وضع اإ وتسني اإ

 يشمل مجيع اجلوانب القانونية والتقنية، فضال عن تأأسيس بنية تتية وقدرات برشية فعاةل.

  أأعلنه املدير العام الس يد فرانسس غر  خالل سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني ويؤيد الاتاد الرويس الاقرتاح اذل
نرتنت  (BigDataالبياانت الضخمة ) مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو، بشأأن رضورة الاس تخدام الاستبايق لأنظمة و"اإ

 .الأش ياء" وكذكل اذلاكء الاصطناعي يف جمال امللكية الفكرية
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لرويس اس تخدام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف الويبو مكنتدى لتبادل اخلربات بشأأن تطبيق ويقرتح الاتاد ا
بداعية  ماكانت كبرية مكنتدى للبحث التعاوين عن حلول اإ التكنولوجيات الرمقية يف جمال امللكية الفكرية. فالويبو تمتتع ابإ

قلميية ومؤسسات الأعامل واجملمتعات العلميةوأأشاكل جديدة للتفاعل بني ادلول ومنظامت التاكم  .ل الإ

 ونُّظم مؤمتر دويل تت شعار "التحّول الرمقي: امللكية الفكرية وتكنولوجيات سلسةل الكتل" يف موسكو برعاية مجموعة بريكس
من أأبرز اخلرباء الروس والأجانب، وممثلون عن الويبو و خبريا  80. وحرض املؤمتر أأكرث من 2018 أأبريل 17و 16 يويم

مكتبا من أأمّه ماكتب امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ماكتب بدلان مجموعة بريكس واملكتب الأوريب الآس يو  للرباءات  15 عن
 واملكتب الأوريب للرباءات.

آ وانقش املشاركون  تكنولوجيات سلسةل الكتل تطوير امللكية الفكرية يف البيئة الرمقية، والفرص اليت يتيحها اس تخدام  فاقأ
نفاذ والرتخيص، فضال عن تطوير  لأغراض تسجيل ما هو قابل للحامية مبوجب حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف، والإ

جمال البحث يف  اس تخداهما يف الآفاق اليت يتيحهاو ، الاصطناعياملنصات القامئة عىل تكنولوجيا البياانت الضخمة، واذلاكء 
ىل رضورة توضيح التعاريف مبراعاة اجلوانب القانونية والتقنية. وتبنّي أأيضا لزوم  الرباءات. وانهتيى املشاركون يف املؤمتر اإ

بشأأن الآفاق  وخرباء املعلوماتية بوجوب بلوغ فهم مشرتكامللكية الفكرية خرباء الع بأأنشطة تثقيفية لإذاكء وعي الاضط
 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 بّد لنا من قرارات دولية وهُنج موحدة فامي خيص 
 جلديدة لالقتصاد الرمقي.اس تخدام الأدوات ا

 الهدف املنشود

آفاق تطوير امللكية الفكرية يف س ياق الاقتصاد الرمقي، مثل املزااي واخملاطر، والهُنج اليت تبليغ  ،بعد املناقشة نعزتم، وتبادل أ
زاء اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة.  تتبعها ماكتب امللكية الفكرية اإ

 طريقة التنفيذ

نقاش أأو حلقات معل يشارك فهيا خرباء من الويبو وادلول الأعضاء لتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات يُقرتح تنظمي جلسات 
بشأأن اس تخدام التكنولوجيات اجلديدة )سلسةل الكتل والبياانت الضخمة واذلاكء الاصطناعي وغري ذكل( فضال عن 

ية يف البيئة الرمقية مع مراعاة اجلوانب التجارب املكتس بة يف تديث الترشيعات اخلاصة ابس تخدام امللكية الفكر 
 والتقنية. القانونية

 الوثيقة[و ]هناية املرفق الرابع 


