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األصل :ابإلنلكزيية
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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  19إىل  23نومفرب 2018

جمموعة مساهمات الدول األعضاء بشأن املسائل التي ينبغي تناوهلا يف إطار بند جدول األعمال
ُ
املعنون ''امللكية الفكرية والتنمية'' – مساهمة من إندونيسيا واإلمارات العربية املتحدة

من إعداد األمانة
 .1نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،يف دورهتا احلادية والعرشين ،يف مضمون
الوثيقة  CDIP/21/8 Rev.املعنونة "مجموعة مساهامت ادلول األعضاء بشأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف إطار بند جدول
وقررت اللجنة مجةل أمور مهنا أنه "ينبغي أن تستند املوضوعات األخرى املتوقّع
األعامل املُعنون ''امللكية الفكرية والتمنية''ّ .
تناولها يف املس تقبل إىل تكل املقرتحة يف الوثيقة  ،CDIP/21/8 Rev.أو إىل أي اقرتاح يرد من ادلول األعضاء وفق موعد
تقدمي املساهامت".
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 .2وحيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح مشرتك من مجهورية إندونيس يا واإلمارات العربية املتحدة اس تلمته األمانة عن
طريق تبليغ مؤرخ  15نومفرب  2018ورد من البعثة ادلامئة إلندونيس يا.

 .3إن جلنة الت منية مدعوة إىل النظر يف
املعلومات الورادة يف هذه الوثيقة.
[ييل ذكل املرفق]
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اقرتاح من مجهورية إندونيس يا واإلمارات العربية املتحدة بشأن املسائل اليت ينبغي تناولها يف إطار بند جدول
األعامل املعنون "امللكية الفكرية والتمنية"
املوضوع :امللكية الفكرية والاقتصاد اإلبداعي
تذكرياً بقرار ادلورة احلادية والعرشين للجنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) يف إطار البند  9من جدول
األعامل املُعنون "امللكية الفكرية والتمنية" ،واذلي مفاده أنه ينبغي أن تستند املوضوعات األخرى املتوقّع تناولها يف املس تقبل
إىل تكل املقرتحة يف الوثيقة  ،CDIP/21/8 Rev.أو إىل أي اقرتاح يرد من ادلول األعضاء وفق موعد تقدمي املساهامت؛
واعرتافاً بأن امللكية الفكرية تؤدي دوراً همامً يف تعزيز الابتاكر واإلبداع وتسهم عىل املدى البعيد يف حتقيق المنو الاقتصادي
والتمنية املس تدامة.
تقرتح مجهوية كوراي واإلمارات العربية املتحدة موضوع "امللكية الفكرية والاقتصاد اإلبداعي" يك ي ُناقش يف إطار البند املُعنون
"امللكية الفكرية والتمنية" يف دورة جلنة الويبو املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
واجلدير ابذلكر أن القطاعات والصناعات املندرجة يف الاقتصاد اإلبداعي يه من مضن القطاعات األكرث نشاطاً يف الاقتصاد
العاملي وتُعترب من اجملاالت الناش ئة العالية المنو .ذكل أن الاقتصاد اإلبداعي بصورة عامة خيلق فرص معل ويسهم
يف الاقتصاد اكفة وجيلب قمية مضافة ويساعد البدلان عىل ترس يخ هوية وطنية أقوى .كام أن الاقتصاد اإلبداعي يزيد من
وفرة املعارف واملعلومات ،مما يش ّجع بدوره عىل الابتاكر ويسمح بإنشاء ثروة اجامتعية واقتصادية للمجمتع ويسهم يف حتقيق
أهداف التمنية املس تدامة.
يتطور مضن عالقة بني الثقافة والاقتصاد والتكنولوجيا .وتتألّف بيئته من أطياف عديدة وخمتلفة
وينشأ الاقتصاد اإلبداعي و ّ
من الصناعات والقطاعات وأحصاب املصلحة مبا يغطي نطاقاً واسعاً من القطاعات الاقتصادية ،انطالقاً من الصناعات الثقافية
واحلرفية التقليدية اليت هتمين علهيا الرشاكت الصغرى والصغرية واملتوسطة ووصو ًال إىل قطاعات األعامل اجلديدة يف
العرص الرمقي.
والابتاكر يف الاقتصاد اإلبداعي هو يف غالب األحيان معلية جامعية تنطوي عىل كثري من الفاعلني وأحصاب املصلحة
اخملتلفني ممن دلهيم احتياجات حمدّدة من امللكية الفكرية .وكثرياً ما جتمع تكل الفئات أنواعاً خمتلفة من حقوق امللكية الفكرية،
مبا يف ذكل حق املؤلف والرباءات والتصاممي والعالمات التجارية.
وعىل عكس القطاعات الاقتصادية األخرى ،اليت غالباً ما تطرح عقبات أمام من يرغب ادلخول إلهيا ،ميكن لالقتصاد
اإلبداعي توفري فرص متاكفئة للك الناس من لك ادلول .وقد زاد العرص الرمقي من تكل اإلماكنية وآفاقها بفضل اإلنرتنت
والتكنولوجيات األخرى اليت متكّن املواهب من لك أقطاب العامل من العمل معاً .وأكرث التحدايت إحلاحاً يه ابلتأكيد كيفية
الهنوض بدور امللكية الفكرية يف تطوير قطاعات الاقتصاد اإلبداعي ألغراض التمنية الاجامتعية والاقتصادية املس تدامة.
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ومن املتوقّع أن يسهم النقاش وتبادل وهجات النظر يف إطار البند املُعنون "امللكية الفكرية والاقتصاد اإلبداعي" يف حتسني
فهم دور وأمهية نظام امللكية الفكرية كوس يةل لالس تفادة مما يتسم به ذكل القطاع من إماكانت اقتصادية ومنو مس تدام .وميكن
أن يسعى النقاش وتبادل وهجات النظر إىل اإلجابة عىل مجموعة واسعة ومتنوعة من األس ئةل مهنا ما ييل:


طور الابتاكر يف الاقتصاد اإلبداعي؟
كيف يُ ّ



أي من مسائل س ياسة امللكية الفكرية يُعد وجهياً دلمع قطاعات الاقتصاد اإلبداعي؟



ما يه الفرص والتحدايت اليت تطرهحا قطاعات الاقتصاد اإلبداعي يف العرص الرمقي؟



كيف ميكن للملكية الفكرية أن تساعد عىل متويل قطاعات الاقتصاد اإلبداعي وتسويقها ودمعها؟



كيف ميكن لس ياسة امللكية الفكرية ضامن تاكفؤ حصص وفرص خمتلف الفاعلني وأحصاب املصلحة املعنيني ،وحامية
ذكل التاكفؤ؟
[هناية املرفق والوثيقة]

