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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019سبمترب  2التارخي: 

 الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة

 والعشرونالرابعة  الدورة
 2019 نومفرب 22ٕاىل  18ن جنیف، م

كيفية االستفادة من نظام امللكية الفكرية  –تقرير عن املؤمتر الدويل املعني بامللكية الفكرية والتنمية 

 )2019مايو  20(

 أ�مانة من ٕا�داد

قررت اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة (جلنة التمنیة) ما یيل، �الل دورهتا الثانیة والعرش�ن، بناًء �ىل مقرتح  .1
 مو�ة أ�فریقية:قدمته ا�

�شأٔن امللكية الفكریة والتمنیة يف الیوم أ�ول  وا�داً  ٔأن تعقد، مّرة لك س�نتني، ثالثة مؤمترات دولیة متتالیة تدوم یوماً "
من ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة التمنیة اليت س�یكون فهيا  من أ�س�بوع ا�ي تنعقد فيه جلنة التمنیة، وذ� اعتباراً 

وس�ُی�ّدد موضو�ا املؤمتر الثاين والثالث مبوافقة ا�ول ". "�یفية �س�تفادة من نظام امللكية الفكریة موضوع املؤمتر
ؤأولكت اللجنة لٔ�مانة �مة تنفيذ القرار �ىل ٔأساس مبدٔأي التوازن والعدل، مبا ذ� يف اختیار املت�دثني  أ�عضاء.

 1"وحتدید الشلك.

مللكية الفكریة � املعيناملؤمترات اليت تعقد لك س�نتني بعنوان "املؤمتر ا�ويل  هذه وبناًء �ىل ذ�، ُعقد ٔأول مؤمتر من .2
 نیف.جب ، يف مقر الویبو 2019مایو  20يف ، والتمنیة: �یفية �س�تفادة من نظام امللكية الفكریة"

                                         
 ل�ورة الثانیة والعرش�ن. ملخص الرئيسمن  1.8�ُشار ٕاىل القرار يف الفقرة  1
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ملنظامت �ري احلكومية ل�ول أ�عضاء واملنظامت احلكومية ا�ولیة واواكن �ب املشاركة يف هذه الفعالیة مفتو�ًا  .3
البث �رب  من �اللمتابعة املداوالت مبارشة  ٔأ�ح املؤمتر ٔأیضًا ٕاماكنیةكام  ؤأعضاء من أ�وساط ا�ٔاكدميیة وا�متع املدين.

 إالنرتنت.

دار وجرت وقائع املؤمتر �للغات إالنلكزيیة والفر�س�یة وإالس�بانیة والروس�یة والصینية والعربیة، مع �رمجة فوریة �ىل م .4
 �ج�ع.

الس�ید وافتتح املؤمتر الس�ید فرا�سس غري، املد�ر العام للویبو، وعقب لكامت الرتحيب اليت قد�ا سعادة السفري  .5
حسن لكیب، سفري مجهوریة ٕاندونيس�یا وممثلها ا�امئ �ى أ�مم املت�دة واملنظامت ا�ولیة أ�خرى يف جنیف ورئيس اللجنة 

وان مناف، رئيس �الس�ید �روهو املس�توى،  ةرفيع ٔأ�د الشخصیات ٔأیضاً  احلضور لفكریة. و�اطباملعنیة �لتمنیة وامللكية ا
 الواك� الوطنیة لالقتصاد إالبداعي يف مجهوریة ٕاندونيس�یا.

وزارة الر�ضة والثقافة يف  ،محمد، سكرترية جملس الوزراء ش. ٔألقت ا�لكمة الرئيس�یة صاحبة السعادة الس�یدة ٔأمينةو  .6
 مجهوریة �ینيا. والرتاث يف

اختیار املت�دثني �ىل ٔأساس  وجرت معلیةمت�دً� ميثلون مناطق جغرافية خمتلفة.  وقائع املؤمتر س�تة عرشسامه يف و  .7
، ويه: التوازن )CDIP/20/8 املقدم من ا�مو�ة أ�فریقية (الوثیقة املقرتحقرار اللجنة املذ�ور ٔأ�اله واملبادئ الواردة يف 

التوازن بني مرا�اة ٕاىل ٔأیضًا  . كام سعت أ�مانةوا�متثیل املتوازن من حيث و�ات النظراملناس�بة  والكفاءاتاجلغرايف 
 اجلنسني.

روس�یا، و بولندا، و املكس�یك، و �ینيا، و �اما�اك، و ٕاندونيس�یا، و فر�سا، و التالیة: الربازیل،  الب�انومثل املت�دثون  .8
الت�د�ت اجلدیدة اليت  �اجلواقد و اململكة املت�دة، والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. و سو�رسا، و جنوب ٕافریقيا، و الس�نغال، و 

لالس�تفادة من نظام امللكية الفكریة  اختاذها حول التدابري الالزم اً وقدموا ٔأفاكر  يف الوقت احلايلنظام امللكية الفكریة  یوا�ها
 التايل: الرابطنبذة عن املت�دثني يف املؤمتر �ىل وتتاح املیة. �بتاكر وإالبداع والقضا� الع من قبیليف جماالت خمتلفة 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ipdevelopment_2019_speakers.html. 

 تالیة:ومتحور املؤمتر حول اجللسات أ�ربع ال  .9

 �یفية اس�تفادة �بتاكر من نظام امللكية الفكریة؛ −
 �یفية اس�تفادة إالبداع من نظام امللكية الفكریة؛ −
 �یفية اس�تفادة القضا� العاملیة من نظام امللكية الفكریة؛ −
 مناقشة مفتو�ة حول الت�د�ت اليت یطر�ا نظام امللكية الفكریة والفرص اليت یتيحها يف العامل احلايل. −

متت واختُ  ون هذه املواضیعاملت�دث و�اجل، توىل منسق تقدمي موضوع املناقشةمن هذه اجللسات  لك �لسة ويف .10
بني ف� احلوار لتعظمي �س�تفادة من اجللسات  �سق وُمصم. بذ� مسح الوقت حس��، ""ٔأس�ئ� ؤأجوبة اجللسات حبصة

 .املؤمتر امشهملناقشات �ىل ا ملواص�فرص الواملشاركني، مما یعزز  واملنسقاملت�دثني 

https://www.wipo.int/meetings/en/2019/ipdevelopment_2019_speakers.html
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دو� عضوًا. ومشلت ا�ول أ�عضاء  100مشاراكً، مبن فهيم مندوبون من ٔأكرث من  260وجسل احلدث حضور حنو  .11
مندوً� مموًال من الویبو حلضور ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة املنعقدة يف الفرتة  26املشاركة 

 یوم ٔأو بصورة خشصیة إاللكرتونیة ملشاركني التسجیل من �الل صف�ة املؤمترا . واكن ٕ�ماكن2019مایو  24ٕاىل  20من 
الطلب  هات املقدمة حسبالفيدیو  وتواصل �رب إالنرتنتالبث  من �اللمشاهدة  250ٔأكرث من  وُجسّلتاحلدث.  انعقاد

 :الرابط التايل الطلب �ىل املقدمة حسب هاتالفيدیو  وتتاح. مشاهدات�سجیل 
https://www.wipo.int/webcasting/en/index.jsp?event=WIPO/IPDA/GE/19#vod. 

أ��شئت خصیصًا لتقدمي مجیع املعلومات ذات الص� �ملؤمتر. وأ�تیح من  2، ٔأطلق موقع الویبو صف�ة2019ويف مارس  .12
 بوینت، حي� ٔأمكن.-�الل هذه الصف�ة ٔأیضًا �ر�مج احلدث والعروض بنسق �ور

وٕاضافة ٕاىل الصف�ة املشار ٕا�هيا ٔأ�اله، جنحت أ�مانة يف الوصول ٕاىل مجهور ٔأوسع نطاقًا للرتوجي لهذا احلدث، من  .13
�رشات دا�لیة، وقوامئ �ریدیة، و�رشات ٕا�المية وبوا�ت لوسائط إال�الم �ج�عیة من قبیل تویرت وفلیكر، �الل تقدمي 

 .وكذ� بوا�ت لوسائط إال�الم املتعلقة �مللكية الفكریة

ووزعت �ىل مجیع املشاركني حقيبة للرتحيب هبم، حتتوي �ىل مواد �روجيیة. كام قُدمت ٕا�هيم ٔأیضًا و�دة ختز�ن  .14
حتتوي �ىل عروض بعض املت�دثني، و�ىل معلومات عن ٔأجندة التمنیة و�دمات الویبو (نظام مدرید،  USBبیا�ت �ق� 

 نظام الهاي، التحكمي والوساطة، معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات).

من ، ویبوال ٔأر�د بوكش يف مبىن هبو، ٔأقميت معارض وعروض يف هاملؤمتر وأ�س�بوع ا�ي تالانعقاد �الل یوم و  .15
 (MIKTA)مجمو�ة التعاون �قتصادي ف� بني القارات والیا�ن و��س�تان والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وب�ان  بیالروس

اكن موضوع املعارض و . "حول موضوع "امللكية الفكریة والر�ضة، (املكس�یك وٕاندونيس�یا ومجهوریة �ور� و�ر�یا ؤأسرتالیا)
�ٕالضافة ٕاىل و: امللكية الفكریة والر�ضة". ا�سب ا�هبیة" بعنواناملي للملكية الفكریة لهذا العام، ی�ىش مع موضوع الیوم الع

 للعطور واخلناجر. اً ذ�، نظمت سلطنة عامن معرض

 وعقب املؤمتر، ٔأقام املد�ر العام، الس�ید فرا�سس غري، حفل اس�تقبال حرضه مجهور غفري. .16

نتاجئ ا�راسة  �شري ملخصو . شاركني دراسة اس�تقصائیة عن الرضاويف هنایة احلدث، ُوزعت �ىل مجیع امل  .17
 اكنٕاىل ٔأن املؤمتر  ،الثاين، واالتصاالت الرمسیة و�ري الرمسیة مع املشاركني املرفقيف ، الوارد يف شلك �دول �س�تقصائیة

  �حجًا.

                                         
تتاح الصف�ة إاللكرتونیة �ىل الرابط التايل:  2

wipo.int/meetings/ar/2019/ip_development_conference.htmlhttps://www.. 
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 الوثیقة.ذه هب أ�ول رفقامليف  نيملؤمتر وملخصات عروض املت�دثا ٔأ�رز ٔأ�داثو�رد  .18

ٕان اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة  .19
مدعوة ٕاىل إال�اطة �لامً �ملعلومات الواردة يف هذه 

 الوثیقة ومرفقهيا.

]یيل ذ� املرفقان[
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 املرفق أ�ول
 

 ٔأ�رز ٔأ�داث املؤمتر

 لكمة الرتحيب

العدید  ا�ي جيري يف الس�یاسات التغري يفالس�ید فرا�سس غري. وأٔشار ٕاىل  املد�ر العام للویبو،ٔألقى لكمة الرتحيب  .20
فهيا بطریقة معلیة، حول الكيفية اليت ميكن  تنظر ومل، مسأٔ� الزتامامللكية الفكریة جمرد  اليت اكنت تعتربمن الب�ان النامية، 

ٔأهداف خمتلف الب�ان النامية. وذ�ر ٔأن تأٔثري امللكية الفكریة �ىل التمنیة يق يف حتق التمنیة ويف مللكية الفكریة ا �سامه هبأأن 
املزية التنافس�یة اليت  اكتساب �ىلذ�  سا�دمن �الل �بتاكر وإالنتاج الثقايف وإالبداعي. وقد  �ري مبارش، وذ� ٔأساساً 

الت�د�ت املد�ر العام ٔأیضًا . وذ�ر هبذه املزية ٔأو التنبؤ، رشاكت�ىل ال  �ن�بتاكر ٔأو إالنتاج الثقايف وإالبداعي اجلدید یضفهيا
�بتاكر وإالنتاج الثقايف �شاطان  ٔأن "1"امللكية الفكریة، ويه: من  �س�تفادةاليت توا�ها الب�ان النامية يف السعي ٕاىل 

 "2"املوارد املتا�ة؛  من ٔأ�لتنافس وهناك العدید من أ�ولو�ت العا�� أ�خرى للب�ان النامية اليت یتعني �لهيا ال  فائضان
حتد�ت �برية مع رس�ة توا�ه الب�ان النامية  ؤأن "3"القدرة الت�اریة �ىل �بتاكر ٔأو إالنتاج إالبداعي طوی� أ��ل؛ ؤأن 

 املوارد مع وجود تباینات �برية يف یتسم �ملنافسةالعامل  ؤأن "4"؛ �سوده العوملةالتغیري التكنولو� ا�ي حيدث يف �امل 
هنج الویبو هو تقدمي  ولطاملا اكناملتا�ة لتكر�سها ملسأٔ� �بتاكر ٔأو إالنتاج الثقايف ودور امللكية الفكریة ف� یتعلق �لك مهنام. 

سامهت امللكية الفكریة يف النظام إال�كولو� لالبتاكر ٔأو  حيثغنیة من اخلدمات ملعاجلة لك عنرص من العنارص  مجمو�ة
�ىل ٔأن ٔأ�د ٔأمه  . وسلط املد�ر العام الضوء ٔأیضاً ، والطریقة اليت سامهت هبا يف ذ��كولو� لٕالنتاج إالبداعيالنظام االٕ 
 .اً �بري  اً ٕاجناز ما یٌعترب تعممي التمنیة يف مجیع ٔأ�شطهتا و�راجمها، وهو  هويف املنظمة  ،لویبول ٔأجندة التمنیةٕاسهامات 

دة السفري الس�ید حسن لكیب، سفري مجهوریة ٕاندونيس�یا وممثلها املالحظات �س�هتاللیة اليت ٔأدىل هبا سعا
ا�امئ �ى مكتب أ�مم املت�دة واملنظامت ا�ولیة أ�خرى يف جنیف، ورئيس اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية 

 الفكریة

ط عقد هذا املؤمتر. وسلّ  مبقرتحا�ي رحب  ،صاحب السعادة السفري حسن لكیب �س�هتاللیةٔألقى املالحظات  .21
مما  �كثري اً دفق املعلومات واملعارف ٔأقل تقيیدت �متكنيا�متعات وف� بيهنا  بني واحلوارناقشة امل تقيمي و ال الضوء �ىل احلا�ة ٕاىل 

ه في اصلويف الوقت ا�ي یو ٕاىل فكرة ٔأنه سزيید من الرفاهیة و�بتاكر. �ستند مفهوم حقوق امللكية الفكریة  واكن. هو �لیه
ف� ، مبا يف ذ� املتباد� اتالت�د�ت املل�ة اليت تطر�ا التبعی ، ویوا�ه امجلیع�اكمل ٔأكربحتقيق ٔأو�ه التحرك حنو  العامل

�بتاكرات اليت �س�تفادة من ملناقشة �یفية  الفرصة ٔأیضاً لص�ة العامة العاملیة وتغري املناخ، فٕان املؤمتر س�یتيح � یتعلق
 قد ٔأ�حٔأن املؤمتر  ؤأكد سعادة السفريمية من حيث مسامههتا يف موا�ة الت�د�ت العاملیة اليت یوا�ها ا�متع. ق  متت� ٔأ�ىل

 امللكية الفكریة والتمنیة.ما بني ربط لل تنيقمية ؤأمهیة �بري  اكتىس اً مفتو�ًا حوار 
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الواك� الوطنیة لالقتصاد وان مناف، رئيس �الس�ید �رصاحب السعادة املس�توى،  ةرفيع یةخشص من لكمة 
 إالبداعي يف مجهوریة ٕاندونيس�یا

البيئة املتغرية  لتٌعكس صورةوان مناف ٔأن هذا املؤمتر �اء يف الوقت املناسب للغایة ؤأنه اكن فرصة ذ�ر الس�ید �ر� .22
يف  اً الفكریة مس�متر ٔأیض . ؤأ�رز كذ� ٔأن ا�افع وراء تطور امللكيةولتجري مناقش�هتا اً اليت تعمل فهيا امللكية الفكریة �الی

يف هذا الصدد. وذ�ر ٔأن ٕاندونيس�یا  إاندونيس�ی و�ة نظروعرض  ،وإالبداع حق املؤلفس�یاق امللكية الفكریة يف صنا�ات 
لتنس�یق صنع الس�یاسات الوطنیة  2015يف �ام  (BEKRAF)ٔأ�شأٔت واك�هتا الوطنیة لالقتصاد إالبداعي قد 

�ىل الصعید�ن احمليل واخلار�. وذ�ر ٔأن هناك  هالع و�دمات ثقافية وطنیة و�سویق دمع ٕا�شاء سمن ٔأ�ل سرتاتیجیات �و
ل�اكء �اكء �صطناعي، وما ٕاذا اكن ف� یتعلق �واملنت�ات إالبداعیة  املؤلفتنظمي حقو  مسأٔ��ا�ة ٕاىل معاجلة 

واملنصات  �صطناعيا�اكء  ظهورقد ٔأدى ف. من البرشنفس معایري أ�صا� اليت �متتع هبا املؤلفون واملبدعون �صطناعي 
الرس�ة ٕاىل تغیري طریقة توزیع واس�هتالك املنت�ات القامئة �ىل حق املؤلف، من الكتب ٕاىل  ةالرمقیة اجلدیدة مع إالنرتنت فائق

ية اس�تفادة "�یف  املعنونة: املناقشة وتبادل و�ات النظر يف ٕاطار اجللسةالس�ید �ر�وان �ىل أ�فالم واملوس�یقى. وجشع 
لتحسني فهم دور نظام امللكية الفكریة ؤأمهیته �وس�ی� لتعبئة إالماك�ت �قتصادیة نظام امللكية الفكریة"،  إالبداع من

 .للقطاع وحتقيق منوه املس�تدام يف بيئة معقدة ورسیعة التغّري 

وزارة الر�ضة يف  ،محمد، سكرترية جملس الوزراء ش. صاحبة السعادة الس�یدة ٔأمينةمن ا�لكمة الرئيس�یة 
 والثقافة والرتاث يف مجهوریة �ینيا

قت ا�لكمة الرئيس�یة الس�یدة ٔأمينة محمد، سكرترية جملس الوزراء للر�ضة والثقافة والرتاث يف مجهوریة �ینيا. وذ�رت ٔأل .23
قامئ منذ عقود. وٕان عامل إالبداعیة لٔ�فراد والرشاكت حلا�ة ٕاىل حقوق امللكية الفكریة محلایة ��رتا�ات وا�ٔ إالقرار �ٔأن 

بصورة  ٔأصبح رٔأس املال املعريف، وهو نتاج العقل، ٕاذيف العرص احلايل، مثیل  مل �س�بق لها هذه احلا�ة قد اكتست ٔأمهیة
وتقيميها وحام�هتا  للتقدم �ج�عي و�قتصادي. ونتي�ة ��، ٔأصبحت قضا� ٕا�شاء ٔأنظمة امللكية الفكریة اً ٔأساس مزتایدة

 اً يف ٕا�شاء نظام قوي حلقوق امللكية الفكریة یعزز نظام دورًا �اسامً  الویبوتؤدي واس�تغاللها �مة للغایة. ويف هذا الس�یاق، 
الز�دة الهائ� يف تطبیقات امللكية الفكریة أ�مهیة املزتایدة للتكنولوجيا و�بتاكر يف  وتعكس. رٕاىل �بتاك اً مفضی اً بیئي

البرشیة ٕاىل �س�ت�ابة  سعي �س�مترارالیومية، ويه ٔأمهیة يف �بتاكر وامللكية الفكریة ستس�متر  احلیاة�قتصاد العاملي ويف 
التغري املنا� والص�ة العاملیة وأ�من الغذايئ.  ٔأن حتسن التطبیقاتوميكن لهذه . العرص احلايليف  احلامسةللت�د�ت العاملیة 

ینبغي تعز�ز املوارد ا�صصة كام ٕا�راء التعاون بني الویبو وا�ول أ�عضاء فهيا.  ز�دة الیوم، من املهمواقع ع ؤأ�رزت ٔأنه م
و�كو�ن الكفاءات وتوجهيها حنو الب�ان النامية من ٔأ�ل ٕا�شاء نظام سلس للملكية الفكریة يف مجیع ٔأحناء  الفنیةللمسا�دة 

اس�متر التقدم يف �دول أ�عامل العاملي يف موا�ة حتد�ت �سبب فقد ذ�، . ومع مضن النتاجئ املرجوةاكن  وهو ماالعامل 
امیة عندما �كون �هيم یقني حبأ�فراد ٔأو الرشاكت فقط من  املبتكر�ن ُختصص مواردالسوق، حيث يف وجود فشل 
لت�د�ت عن امث� بعض ا�ٔ  الس�یدة ٔأمينة محمد ٔأیضاً  قدمتو . ات�ست�ر  ت�عوائد جيدة من ومن �سب است�راهتم، 

امیة املعارف حبالقامئة يف قطاع الر�ایة الصحیة وتغري املناخ وأ�من الغذايئ. وسلطت الضوء �ىل احلا�ة ٕاىل ��رتاف 
مع اس�مترار تطور نظام امللكية الفكریة اس�ت�ابة للبيئة العاملیة و . هتاالتقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف واملوارد الوراثیة ومناقش�

اليت اكن لها تأٔثري هائل �ىل ٔأنظمة  للتكنولوجيات الرسیعة ةالرسیع النشأٔةحتد�ت وفرص �برية. ٔأوًال،  فقد �شأٔتتغرية، امل 
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 تالت�د� ٕان ٔأ�دصیا�ة الس�یاسات وٕانفاذها. �نیًا، ٔأمام حتد�ت فریدة  التكنولوجياتهذه  وشلكتامللكية الفكریة احلالیة. 
، يف �ني ٔأن ٔأنظمة حامیة امللكية الفكریة ةمزتاید بصورةٔأصبحت ذات طابع �املي  قد ٔأن امللكية الفكریة حقيقة هو ةالرئيس�ی

حقوق حامیة امللكية الفكریة املمنو�ة يف والیة قضائیة وا�دة قد ال و ظلت ٕاىل �د �بري قامئة �ىل ٔأساس الب� واملنطقة. 
ميكن ٔأن یوا�ه ، اً لالبتاكر وإالبداع وأ�عامل الت�اریة. �لث اً مفيدمل �كن و ٔأمر �كون قاب� للتطبیق يف ماكن أٓخر، وه

رباءات ٕاىل ابتاكر لميكن ٔأن تؤدي امحلایة الضعیفة لو ٔأو الساحق.  ، احملبطنظام حامیة امللكية الفكریة�بتاكر عوائق �سبب 
ٔأكرث �لكفة، مما جيعل من  ةاملتتالی ةاكری�بت أ�عاملجتعل  اً رباءات القویة �دالدون املس�توى أ�مثل، يف �ني ٔأن حقوق 

املربر اتباع هنج معتدل لتحقيق التوازن الصحیح. و�ملثل، فٕان ٔأنظمة حامیة امللكية الفكریة الغامضة ٔأو الواسعة ال تدمع ا�منو 
یة واس�ت�دا�ا �شلك ٕاىل حقوق امللكية الفكر  النفاذالفجوة بني اجلنسني يف  تظل. ؤأ�ريًا، الربجمیات رباءات�لنس�بة ل�اصة 

هذه الفجوة بني اجلنسني �مة ٕاىل �د و �ىل الرمغ من ٔأن العامل �س�تفيد من معل ا�رت�ات واملصمامت والفنا�ت.  اً �بري  حتد�ً 
، يف �بتاكر وإالبداع مفيدة للجمیع ا�اكم�ٔ�ن مسامهة املرٔأة  اً ٔأیضو �بري، ٔ�ن املساواة بني اجلنسني حق من حقوق إال�سان 

 �ىلو� �الل املؤمتر ستسا�د تُ س� أ�فاكر اليت  حلقيقة ٔأن بتقدمي �شجیعهالٕالحصاءات. واختمتت الس�یدة محمد  اً وفقذ� و 
 لصاحل ا�متع العاملي كلك. ،تعز�ز نظام امللكية الفكریة يف بيئة رسیعة التغري

 �یفية اس�تفادة �بتاكر من نظام امللكية الفكریة – 1اجللسة 

. "نظام امللكية الفكریة ية اس�تفادة �بتاكر من�یف ": اليت محلت عنوان اجللسة �فتتاحية اجللسة أ�وىل تعقب .24
ت�  �اللاملناقشة  تنس�یقي، مسا�د املد�ر العام، قطاع البنية التحتیة العاملیة يف الویبو، غوتوىل الس�ید یوش�یويك �اك

معهد البحوث يف دي نیغري، مد�رة قسم دراسات إالنتاج و�بتاكر،  . واكن من بني املت�دثني الس�یدة فر�ندااجللسة
 ة�قتصادیة التطبیقية يف �رازیلیا، والس�یدة مارزینا أٓ� و�ر�زا، ٔأس�تاذة �قتصاد ومد�رة معهد حبوث �قتصاد العاملي، ومعید

وراي ٔأس�تاذ ورئيس قسم �قتصاد وٕادارة وارسو لالقتصاد يف بولندا، والس�ید دومينیك ف يف �امعةلكیة �قتصاد العاملي، 
من �الل وصف عوامل  اجللسة موضوع املت�دثون اول. وتن(EPFL) مدرسة لوزان �حتادیة للعلوم التطبیقية�بتاكر يف 

ي يف �بتاكر والشمول ا� والزمخ املرافق لها التكنولوجياتاجلیل اجلدید من  كام تتطرقوا ٕاىل، هس�یاساتو ورشوط �بتاكر 
 لتمنیة.�لنس�بة ل  ميثل حتد�ً 

هذا املوضوع �شأٔن التجریبية  املؤلفاتركز عرض الس�یدة دي نیغري �ىل حمراكت �بتاكر. وقدمت حملة شام� عن و  .25
 �س�ت�دام دراساتأ�جریت حقوق امللكية الفكریة �ىل �بتاكر قد  ٔأ�رٔأن احملاوالت أ�وىل لتقيمي  وسلطت الضوء �ىل

التغیريات الرئيس�یة يف الس�یاسات من حيث النتاجئ ومن  ٔأ�رتقيمي  �اولتاليت  عن ا�راساتٔأعطت ٔأمث� و اس�تقصائیة. 
ٔأ�ل تقيمي ٔأمهیة من  الوطنیةبیا�ت �رب ال ا�راسات اليت اس�ت�دمت و رباءات؛ الحيث ز�دة البحث والتطو�ر ٔأو است�رات 

نرش التكنولوجيات اجلدیدة؛ ل  امللكية الفكریة مبدى عرق� شفراتتعلقة امل  واملؤلفاتالبتاكر؛ ل �لنس�بةحقوق امللكية الفكریة 
رباءات يف حمأاكة است�رات البحث والتطو�ر، مع الرتكزي الخرى مثل بعض أ�حباث حول �یفية تقيمي أٓ�ر ٔأنظمة ا�ٔ ناجه امل و 

�كون مدى ٕاىل ٔأي و  "2"ث والتطو�ر، وظیفة الكشف يف نظام الرباءات �ىل است�رات البحية تأٔثري �یف  "1": یيل ما �ىل
ري كذ� �ا� غالس�یدة دي نی وعرضتمزید من البحث والتطو�ر.  ٕاجراءفعا� يف و ، لك النوا�حامیة الرباءات ٔأقوى من 

رباءات، من ٔأ�ل �شجیع �بتاكر يف الربازیل. ال اليت �كون ٔأمهیهتا من ٔأمهیةالربازیل وسلطت الضوء �ىل بعض الرشوط 
 "4"یدة يف الب�؛ اجل عمل البيئة " و 3"البنية التحتیة واملرافق البحثیة؛ و  "2"رٔأس املال البرشي؛ " 1": يتويه اك�ٓ 

یُتاح عرض رباءات اجلید وحامیة امللكية الفكریة. (العوامل �مة للغایة، ٕاىل �انب قانون  ت� الرشوطو الس�یاسات العامة. و 
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 الرابط التايل: ري �ىلغس�یدة دي نیال 
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443915.( 

ركزت �ىل ٔأورو�، ال س�� �ىل ��رتا�ات أ�وروبیة و الثورة الرمقیة و��رتاع.  حولالس�یدة و�ر�زا  ومتحور عرض .26
املكتب أ�ورويب للرباءات، و�ىل ٔأورو� الوسطى والرشقية، وال س�� بولندا، مس�ت�دمة ذ� مكثال  �ى واملود�ةاملس�� 

 اكن للعرض هدفانو . ا�ٓ�ر �ىل �بتاكر اليت قد ترتتب �لهيا و�ىل ٔأنواعرباءات منح الالثورة الرمقیة �ىل  تأٔثري ية�یف  ٕال�راز
ٕاظهار ٔأداء ا�ول و  "2"لتكنولوجيا ا�تلفة و�یفية ارتباطها �لثورة الصناعیة الرابعة، ٕاظهار دیناميات جماالت ا "1": وهام

رباءات الرباءات و منح المن حيث  هاختصص  وتقدمي نبذات عنأ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب وبعض ا�ول أ�وروبیة أ�خرى 
ٔ�ورويب للرباءات. ؤألقت الضوء كذ� �ىل بعض �لثورة الصناعیة الرابعة، �س�ت�دام بیا�ت من املكتب ا ذات الص�

�راءة تسجیل قد ال هيمت املبتكرون ب  "1": من قبیل ما یيلالت�د�ت اليت توا�ه حامیة امللكية الفكریة يف العرص احلايل، 
الرمقیة ات التكنولوجيو ٕاجراءات الرباءات، يف �ني ٔأن جمال التكنولوجيا  ٕالكامللوهلم اجلدیدة �سبب مقدار الوقت الالزم حل

" وٕان 3"يف بعض أ�حيان قد ال �كون حامیة �بتاكر الرمقي (مثل البیا�ت الضخمة) ممكنة؛ و "2" ًا؛رسیع �شهد تغرياً 
حامیة املبتكر�ن، ولكن يف الوقت نفسه، هناك  ومن الرضوريقبل. ا اكنت �لیه من ٔأرسع مم ه�رش �بتاكر وتقلیدمسأٔ� 
، �بتاكرات تقدمي تنازالت محلایةٕاىل هناك �ا�ة ف ة الرمقیة �ىل مس�توى العامل ويف ٔأورو�. و�لتايل، الفجو  ٕاىل سد�ا�ة 

 :�ىل الرابط التايل عرض الس�یدة و�ر�زایُتاح . (هاللسامح بنرش  اً ولكن ٔأیض
w.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443932https://ww.( 

نظام الرباءات و�بتاكر مدى الت�د�ت اليت س�تطر�ا الثورة الرمقیة اجلدیدة ٔأمام لك من  فورايؤأ�رز الس�ید  .27
 ٔأهلهااليت أ�ساس�یة  التكنولوجياتالبیا�ت الضخمة وا�اكء �صطناعى من  وٕانواملنافسة وس�یاسات رٔأس املال البرشي. 

تقنیة أ�ورويب،  مثل التكنولوجيا العامة، ٔأو كام یطلق �لهيا يف �حتاد (GPT) ن كتكنولوجيا لٔ�غراض العامةو�قتصادی
منو  یتحققلن و يف خمتلف القطا�ات. حتس�نًا بل و�شهد ٔأیضًا انتشارًا  و�شهد �كنولوجيا أ�غراض العامةمتكني رئيس�یة. 

، مما لكها معلیات النرش �الل ، ولكن من�ىل ا�اكء �صطناعيحتسينات رٔأس�یة ٕاد�ال  �الل إالنتاجية املتوقع فقط من
یعين ٔأن ا�اكء �صطناعى � تطبیقات يف �دید من القطا�ات مثل الر�ایة الصحیة والنقل والبحث والتطو�ر والتسویق 

فوائد �ارجية من تطو�ر ا�اكء �صطناعى، واليت من شأٔهنا ٔأن تفيد ما یُعرف �لوهذا  والبیا�ت الضخمة، وما ٕاىل ذ�.
بتاكر وتولید فوائد للمبتكر�ن، من ٔأ�ل ��ىل احلا�ة ٕاىل ٕاجياد توازن جيد بني احلوافز  العرض قطا�ات أ�خرى. ؤأكدال

ا�اكء نتجي وخمرتعي م للغایة، حيث د�ل معظم  ةمتقدمأ�غراض العامة  وٕان �كنولوجيا. والنرش�ري املبارشة  الفوائدوتعظمي 
 ًا �ىل، اليت اكنت تعمل �ىل تطو�ر ا�اكء �صطناعى ؤأیضغو�ل، رشكة �ىل ذ� مكثالو ٔأسواق التطبیقات. �صطناعي 

 اً هون ٔأیضا�اكء �صطناعى والبیا�ت الضخمة یتج  وٕان روادواخلدمات املالیة و�ريها.  والتنقلتطبیقات يف الر�ایة الصحیة 
ٔأن احملتوى التكنولو� يف  و�متثل الت�دي الثاينمشلكة.  نظر الس�ید فورايميثل يف  وهو ماحنو قطاع التطبیقات، 

 بوضوح ٕاىل ٔأن الرباءات ري�ش الس�یاسة امللكية الفكریة ٔ�هنا ٔأمام  حتد�ً  یطرحلالبتاكرات القامئة �ىل ا�اكء �صطناعى 
هذه الت�د�ت، اكن من املهم �سلیط الضوء �ىل  تناول ويف ٕاطار�اكء �صطناعى ٔأداة حبث. ا فٕان، اكنت مركزیة. ؤأ�رياً 

للب�ان أ�قل منوًا اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي وإالسهام يف �بتاكر وا�منو. ٔأوًال، ٔأصبحت البیا�ت  هبا ميكن الطریقة اليت
ٔأصبحت قد الب�ان ٔ�ن البیا�ت  مجلیع اً �بري  ا�ت ؤأمهنا متثل حتد�ً �مة للغایة، ؤأصبحت مجیع القضا� املتعلقة خبصوصیة البی

بني ا�یناميكية والشمول  جتمع�سرتاتیجیات اليت  �كتيسلعدید من الرشاكت. �نیًا، �لنس�بة لالتنافس�یة در املزيات مص

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443915
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443932
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التكنولوجيا  قطاع وحيث �متكّنبناء ٔأنظمة مصغرة لالبتاكر حيث ميكن ٔأن �كون هناك دیناميكية ٔأمهیة، و�لتايل ینبغي 
بتكو�ن  اً یتعلق �بتاكر �لتكنولوجيا الفائقة حفسب، بل یتعلق ٔأیض وال. من الت�اور والتواصلالتقلیدیة والقطا�ات الفائقة 

 :ض الس�ید فواري �ىل الرابط التايلیُتاح عر أ�فضل و�رشها. ( یةإالدار  والكفاءاتاملهارات 
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443931.( 

مهیة التعلمي و�ست�ر يف أٔ مهنم . ؤأ�رز البعض بتعلیقاهتمٔأدىل �دد قلیل من املشاركني و  ،وتلت العروض مناقشات .28
ٔأ�ر أٓخرون و . أ�سسالش�باب من �الل ٕادراج ٔأدوات ا�اكء �صطناعي ودجمها يف أ�هداف طوی� أ��ل للتعلمي وتطو�ر 

  (TRIPS Plus)وأ�حاكم إالضافية يف اتفاق �ریبسٕاىل أ�دویة،  النفاذ�ساؤالت حول مفهوم فك �رتباط يف س�یاق 
البیا�ت و�یفية �رش التكنولوجيا �س�ت�دام �كنولوجيات ا�اكء �صطناعي أ�جنبیة اليت جيري تطو�رها املتعلقة خبصوصیة و 

 .يف س�یاق الب�ان النامية

من الصعب للغایة احلصول �ىل فكرة واحضة و هو الفصل بني السعر والتلكفة.  فك �رتباطؤأوحض املت�دثون ٔأن  .29
حول �اكلیف البحث والتطو�ر يف صنا�ة أ�دویة، وٕاذا اكنت التاكلیف مرتفعة، فيجب ٔأن �كون أ�سعار ٔأ�ىل من التلكفة 

حول �اكلیف  ةواحض ٔأرقاموجود  اً من املهم ٔأیضو اسرتداد التاكلیف لالبتاكر مرة ٔأخرى. من لرشاكت ا لتمتكن�ىل أ�قل 
إالضافية يف  حاكم�ٔ ف� یتعلق �و بحث والتطو�ر يف صنا�ة املس�تحرضات الصیدالنیة لت�لیل �یفية تقلیل هذه التاكلیف. ال 

آلیات �دیدة للوصول ٕاىل أ�دویة املبتكرة ب� ، ذ�ر املت�دثون ٔأن الت�دي ا�ي یوا�ه ٔأي اتفاق �ریبس �م هو التفكري يف أ
الرتخيص �ري احلرصي مجلیع الرشاكت العامة ٕالنتاج أ�دویة بتاكلیف هامش�یة  ٔأن �كون ، مفثًال ميكنوبعض ا�آلیات اجلدیدة

آلیة جيدة.بأٔسعار و   منخفضة، أ

 من نظام امللكية الفكریة إالبداع�یفية اس�تفادة  – 2اجللسة 

ور املنسقة يف دالس�یدة س�یلفي فوربني، �ئبة املد�ر العام لقطاع حق املؤلف والصنا�ات إالبداعیة يف الویبو،  تولت .30
مس، ا. واكن من بني املت�دثني الس�ید فانوس �"نظام امللكية الفكریةاجللسة الثانیة بعنوان "�یفية اس�تفادة إالبداع من 

، ٔأس�تاذة يف �امعة بورمنوث، ومد�رة تويس یت�اما�اك، والس�یدة ر يف  �ینجس�تون للتكنولوجيا�امعة يف ٔأس�تاذ سابق 
وزارة  يف ، مستشار فين رئييسيغالس�ید عز�ز دین و الفكریة وٕادارهتا، اململكة املت�دة،  مركز س�یاسة امللكيةيف  مشاركة
یة واقتصادیة ف� ات قدم املت�دثون و�ات نظر س�یاسو الصنا�ات إالبداعیة وامللكية الفكریة يف مجهوریة الس�نغال. و الثقافة 

يف  اً حق املؤلف يف �منیة الصنا�ات الثقافية ؤأیض مسامهة يةیتعلق بدور حق املؤلف يف �قتصاد إالبداعي، وكذ� �یف 
 تطو�ر اقتصاد ب� ما.

اكن �لك مت�دث ثالثة و اجللسة ٕاىل املت�دثني.  منسقةا هتو�اليت س�ئ� ا�ٔ استندت املناقشة يف هذه اجللسة ٕاىل و  .31
 بوینت �الل هذه اجللسة.-�وربنسق عروض  تُقدم ٔأيمل ويف عروضهم.  تناولوهأأس�ئ� 

 :اك�ٓيت ، ويهدیينغثالثة ٔأس�ئ� ٕاىل املت�دث أ�ول، الس�ید  فوربنيالس�یدة و�ت و  .32

 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443931
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، هل ميكنمكو يف الس�یاسات؟  �ُراعىكيف ، ف يف الس�نغال �الیةٔأولویة مسأٔ� ذات �منیة الصنا�ات الثقافية مبا ٔأن  −
ا�هنج ا�ي �سلكه  تنادا�ل وزارة الثقافة واالتصال، مشارك  يف دورمك العنارص الفا�� الرئيس�یةٔأ�د  بصفتمك

 ؟يف هذا الصدد الس�نغال
 الصنا�ات إالبداعیة دورًا �اسامً يف التمنیة �قتصادیة للب�؟ تؤديهل تتوقع الس�نغال ٔأن  −
 ما يه العنارص الرئيس�یة لبيئة معل فعا� يف قطاع الصنا�ات إالبداعیة؟ −

يف �اولت ٕادراج القضا� املتعلقة �لثقافة �ىل املس�توى الوطين، و  حتاولٔأنه يف الس�نغال  يغذ�ر الس�ید عز�ز دین  .33
وقد فریقيا. أٔ الس�نوات أ��رية ٕادراج الس�یاسات الثقافية �ىل املس�توى إالقلميي، كجزء من املنطقة �قتصادیة والنقدیة لغرب 

لكية الفكریة يف تعز�ز التمنیة امل  ٔأدتها�ور املهم ا�ي  والحظتالثقافة  حنوبدٔأت الس�نغال يف اتباع هنج اقتصادي 
و�یف  فریقيا، و�یف �اش الفنانون تقلید�ً أٔ ٔأمهیة التقالید يف  فهم الس�نغال �ٕالضافة ٕاىل ذ�، �اولتو�قتصادیة والثقافية. 
حتیة كذ� ٔأن البنية الت  الس�ید دینيغ وا�ت انقسامات طبقية. وذ�رقد فریقيا أٔ غرب  حبمك ٔأن منطقةاكنوا یتقاضون أٔجرًا، 

 من الرضوري ، ٔ�نهاً التدریب �م ٔأیض وٕانٔأساس�یة يف الب�ان النامية، عند النظر يف ا�ور إالقلميي لهذه الس�یاسات. مسأٔ� 
املعرفة وإالبداع يف جمال النتاجئ مسأٔ� ٔأن من بني هذه و جممتع املعلومات واملعرفة.  النتاجئ النامجة عنس�تفادة من مجیع �

جبارة من ماك�ت �متتع �ٕ ٔأفریقيا  وٕان. امٕاذا عرف املرء �یفية �س�تفادة مهن ٔأساس�یاً  اً اسرتاتیجی اً دورد�ن س�یؤ امللكية الفكریة 
إالبداع. ٔأما ف� یتعلق ذ� س�تفيد ٕاىل ٔأقىص �د من � ٔأن  ا�لهي �ىل قدم املساواة مع بقية العامل ولكن حيث إالبداع، وٕاهنا

هناك ف  ؛التأٔ�ید �ىل ٔأمهیة البیا�ت إالحصائیة وال بد منٕاجراءات للهنوض �لثقافة،  ا�و�ال بد ٔأن تت�ذ ��متویل الثقايف، ف
 .اً امليض قدم طریق الصعب فهممن نقص يف هذه البیا�ت يف ٔأفریقيا، ويف ظل �دم وجود ٕاحصائیات، 

 :تويس یتو�ت الس�یدة فوربني أ�س�ئ� التالیة ٕاىل الس�یدة ر و  .34

 
ٔأمه  مك، مكختصة يف �قتصاد،رٔأ�حسب وإالبداع. ما يه املؤلف قة بني حق ليس من السهل قياس العال −

 يف �قتصاد إالبداعي؟املؤلف  وظائف حق
يف نیویورك مببلغ دار املزادات �ر�س�تزي  يف مزاد نظمتهبیع مصنف جيف �ونز "أ�رنب" ، 2019مایو  15يف  −

ٔأن جيلب هذا  ال �زال �ىل قيد احلیاة لفنان فين مصنفمل �س�تطع ٔأي وملیون دوالر ٔأمر�يك.  91قيايس قدره 
ٕاىل ٔأي مدى ميكن ٔأن یعزى ذ� ٕاىل و يف هذا احلدث �ري املس�بوق؟  ا رٔأ�مكمفمن املال يف مزاد �لين.  القدر
 هل هذا احلدث �رب سار للمجمتع إالبداعي يف العامل؟و ٔأو ٕاىل عوامل ٔأخرى؟ املؤلف حق 

 تعز�ز للفردٕاىل أٔن الفنانني یوا�ون حتد�ت عند التفاوض مع الرشاكت الكربى. �یف ميكن  يف حبثمك ٔأرشمت −
 س�تكون نصیحتمك ومايهيف هذا الصدد؟  رشاكت حتصیل إال�واتما هو دور و ؟ مركزه التفاويض مكبدع

 للمبد�ني يف العامل النايم؟

دمع  ولطاملأ�ي جتارة.  رضور�ً  ٔأمراً داء حقوق امللكية للمؤلفني وفناين ا�ٔ  ٕارساءذ�رت الس�یدة تويس ٔأن  .35
، ٔ�نه ٕاذا اكنت هناك حقوق ية سرياهناو�یف  ةهو نوع حقوق امللكي ا�ي یُطرح حقوق امللكية. والسؤال وجود�قتصادیون 

مؤسسات ملامرسة ت� احلقوق وٕانفاذها. ؤأعربت عن اعتقادها ٔأن حق املؤلف وحقوق وجود ، فهناك �ا�ة ٕاىل ةملكي
�متكيهنم من التعامل يف السوق مع املس�ت�دمني من  الفئاتأ�دائیني من مجیع فناين لفنانني املبد�ني و فائدة ؤلفني موجودة لامل
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يف هذا الس�یاق ٕاىل ٔأن حقوق  اً جتدر إالشارة ٔأیضو . ٕاىل صنا�ة أ�لعابمن مرو� احلفالت املوس�یقية ًا ، بدءالفئاتمجیع 
ومن الرضوري اجلدیدة،  التكنولوجياتمع تطور  یزتاید �بري من احلقوقهام و �دد  ويهمجمو�ة من احلقوق.  �شلك املؤلف
وحسب رٔأي اليت تعمل فهيا.  املتنو�ة تلفة بنتاجئ وقمية اقتصادیة خمتلفة يف أ�سواقا� وسائط اليف  املطبقةت� احلقوق  تناول

 وٕا�ابة �ىل، لكنه مل یضمن قيا�م بذ�. مصنفاهتمٕا�وات �ىل املبد�ني �ىل �سب  املؤلفسا�د حق فقد ، الس�یدة تويس
يف هذه احلا�، و. هياوليس منتجببيعها  قام ٔأحصاهبااليت  للمصنفاتالسؤال الثاين، ذ�رت ٔأن املزادات اكنت خمصصة يف العادة 

، كام اكن احلال يف لفاملؤ  من قانون حق اً ، ويف العدید من الب�ان مل �كن جزءحقوق الفنان ٔأو حق التتبعٕا�ادة بیع تنطبق 
ٔأن الفنانني ا��ن مل  اً ٔأظهرت دامئ حقوق الفناننئأن أ�حباث اليت ٔأجریت �شأٔن ٕا�ادة بیع  اً اململكة املت�دة. وذ�رت ٔأیض

الورثة، ؤ�ن حق املؤلف اس�متر لفرتة ما �كون املس�تفيدون مه �ادة و . �ىل قيد احلیاة�س�تفيدوا من ذ� ليسوا فنانني 
ٔأن ٔأي منظمة تتفاوض  وما ٕاىل ذ�. وردًا �ىل السؤال الثالث، ذ�رت الس�یدة تويس من أ�حفادون الورثة طوی�، فقد �ك

وضع ٔأقوى من ب �متتع بوضوحمثل النقا�ت ٔأو امجلعیات املهنیة، ، أ�عضاء مصنفات�شلك جامعي �ىل معدالت اس�ت�دام 
 اليت �شلهاوٕانفاذ احلقوق ا�تلفة امجلاعي رتخيص �ل لغایة ف� یتعلق�مة لمنظامت إالدارة امجلاعیة وٕان . مبفرده الفنان العادي
ٔأكرث كفاءة ٕاذا ختصصت يف قد �كون تتعامل منظامت إالدارة امجلاعیة مع ٔأنواع خمتلفة من احلقوق، و�لتايل فو حق املؤلف. 

اخللل يف  وٕامنالتصحیح �دم املساواة بني النارش�ن واملؤلفني. وضعت س�یاسة � ليس  املؤلف حقو مجمو�ة حمددة من احلقوق. 
قتصادات ��ان الوقت لفهم  وقد�امل رمقي.  �اصة يف ظلقوة املساومة �رجع ٕاىل تنظمي أ�سواق ويه عرضة لالحتاكر، 

ا ال تتعامل مع �دم ع ت� احلقوق �شلك حصیح، لكهنّرش قوق ؤأن �ُ حب أ�فراد �متتعمن املهم ٔأن و . القامئة �ىل املنصات
 س�یاسة املنافسة. يه اللجوء ٕاىل، ملعاجلة ذ�الطریقة الوحيدة و املساواة يف السوق. 

 :اك�ٓيت مس، ويهاو�ت الس�یدة فوربني ثالثة ٔأس�ئ� ٕاىل الس�ید فانوس �و  .36
ماك�ت �ٕ  إالبداع، و�اصة يف املوس�یقى،�متتع صغرية مثل �رینيداد وتو�غو حيث  ب�انما دور حق املؤلف يف  −

 �برية؟
ٔأي تأٔثري اج�عي ٔأو اقتصادي یعزز �منیة املؤلف هل للس�یاسات املتبعة حىت ا�ٓن يف إالطار القانوين حلقوق  −

 الب�؟
دورًا يف بناء اقتصاد  یؤدئأن حق املؤلف ميكن ٔأن  ون�لنس�بة لسوق صغرية مثل �رینيداد، ٕاىل ٔأي مدى تعتقد −

 من مزا� السوق القامئة �ىل دیناميكية ٕاقلميیة؟ مس�تفيداً ٕابداعي قابل للتوسع 

مس أ�س�ئ�، وذ�ر ٔأن مشألك التمنیة �قتصادیة أ�ساس�یة يف منطقة ا�اكریيب يه البطا� الهیلكیة اتناول الس�ید � .37
میع رٔأس ل املشلكة أ�وىل، اكنت هناك �ا�ة ٕاىل جت وحلوجهرة أ�دمغة، ٕاىل �انب در�ة �الیة من �ع�د �ىل الواردات. 

 �ست�ر وا��ل حققاملال، وز�دة إالنتاجية، وز�دة ا�ر�ات، وز�دة ا��ل و�لق فرص معل جيدة. ومع ذ�، عندما 
يف مزيان املدفو�ات وتصا�د ا�یون  الواردات، ٕاىل ارتفاع الواردات اليت �لقت جعزاً  �ىل ع�د�مبارشة، �سبب  رجام، �ُ منواً 

مبا احتواء إالنفاق واحلد من منو ا��ل للحفاظ �ىل الواردات  من الرضوري اجلزء من املشلكة، اكنحلل هذا و اخلارجية. 
ٕانتاج حصة وهو ، فقط ومل �كن �� ٕاال �ًال وا�داً اكن هذا هو التناقض أ�سايس للتمنیة و �ىش مع القدرة �ىل التصد�ر. ی

 �الع�د �ىلنافس ت ميكن لب� صغري يف هذا السيناریو ٔأن ی و ات. لالس�ت�دام احمليل وللصادر  اس�ُتغلّ �برية من رٔأس املال 
�مة يف هذه املامرسة التنافس�یة ٔ�نه مبجرد  يه مسأٔ�امللكية الفكریة و ثقافته ومواهبه إالبداعیة ومعرفته احمللیة وما ٕاىل ذ�. 

من املهم ٔأن نتذ�ر ٔأن أ�سواق يه و �ل. �ى املبد�ني فرصة �برية لتحویل ٕابدا�اهتم ٕاىل د �كونوجود امللكية الفكریة، 
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كذ� ٔأن أ�شاكل الرئيس�یة لرٔأس املال اليت ميكن لالقتصادات  الس�ید �امس حقوق امللكية. وذ�رفهيا تداول تُ مؤسسات 
 اليت �هياالصنا�ات الرئيس�یة وٕان ا�اكریبية ٕانتا�ا �شلك تنافيس يه رٔأس املال البرشي وامللكية الفكریة املرتبطة �البتاكر. 

للزرا�ة والتعد�ن والصنا�ات التحویلیة،  �ادة ، مل �كن متثل اجلهات املصدرةالقدرة �ىل ٕانتاج واس�ت�دام وتصد�ر رٔأس املال
) و�كنولوجيا املعلومات املؤلف الصنا�ات اخلدمية مثل التعلمي والر�ایة الصحیة والصنا�ات إالبداعیة (القامئة �ىل حقيه بل 

احملرك الرئييس �منو منطقة البحر ا�اكریيب.  ولرٔأس املال ه وهذا التجمع املنتجلس�یا�ة. �شطة املرتبطة �ا�ٔ واالتصاالت و 
 اً �بري  اً �افز  ميثلالتطو�ر ا�ويل املنسق لنظام حامیة امللكية الفكریة  فٕان، النطاق واسعكجزء من معلیة التقدم املؤسيس و 
من �الل حامیة ٔأصول امللكية الفكریة للمبد�ني يف مجیع و طة هذه الصنا�ات. نتاج ٔأصول امللكية الفكریة وتوظیفها بواسالٕ 

حتویل أ�فاكر املبتكرة احمللیة ٕاىل ٔأصول رأٔساملیة قاب� للتطبیق الت�اري  �ىلأ�سواق، سا�دت حامیة امللكية الفكریة املنسقة 
 فنیةمعلومات " تقدمي 1": ٕاىل ما یيل نسقةة الفكریة امل امللكي حامیةؤأدت واليت ميكن تداولها يف أ�سواق احمللیة والعاملیة. 

ٕاىل الواردات اليت تعزز إالنتاجية  النفاذز�دة و  "3"ز�دة قمية أ�صول القاب� لالس�ت�دام يف متویل �ست�ر؛ " و 2"مفيدة؛ 
ا�يل للتكنولوجيا واملهارات من ٔ�حصاب احلقوق أ�جنبیة عند اختاذ القرارات الت�اریة وز�دة النقل ا� منح الثقة من �الل

الصادرات من �الل ز�دة ثقة ٔأحصاب ٔأصول امللكية الفكریة يف �لب  " وتعز�ز4"�الل �ست�ر أ�جنيب املبارش؛ 
سهلت حامیة امللكية الفكریة املنسقة و تيسري متا�ز املنت�ات ا�ي �شجع الت�ارة دا�ل الصنا�ة. و  "5"ابتاكراهتم ٕاىل السوق؛ 

بتدابري شام�  اقرتن�شلك ٔأفضل عندما ویقد تتحقق ذ� التطو�ر املؤسيس وتقلیل �دم املساواة يف أ�صول. معلیة  ٔأیضاً 
 �زید، ل امللكية الفكریةجرد �شغیل ٔأصو ومب. اً ا�متویل تضخمی ذ�مل �كن ولز�دة فرص احلصول �ىل متویل �ست�ر. 

 مس�توى أ�سعار كجزء من احلل العام ملشألك التمنیة. ٕانتاجية اس�ت�دام املوارد وز�دة إالنتاج وخفض

ٔأ�ر بعض املشاركني ٔأس�ئ� ف� یتعلق حبقيقة ٔأنه يف س�یاق بعض الب�ان أ�فریقية، فقد  ؛وتلت العروض مناقشات .38
عقبة ٔأمام �شلك ذ�  وٕان�شأٔن امللكية الفكریة  ا�راسات السلبیةهناك الكثري من  نظرًا ٔ�ناكن هناك �لفعل دافع لٕالبداع 

مللكية الفكریة، �ف� یتعلق  �ربة ٔأكرب لهأأشارت ٔأس�ئ� ٔأخرى ٕاىل حقيقة ٔأن الرشاكت الكربى و ٕا�شاء سوق لٕالبداع احمليل. 
امللكية الفكریة مسأٔ� تعز�ز التمنیة، فقد �كون من أ�فضل ٔأن تضع هبدف قبل ٕا�شاء املؤسسات �منو ٕاذا اكن السوق  ؤأنه

 �انبًا.

 تٔأصبحو . وما �سفر عهناىل ذ�، ذ�ر الس�ید دیينغ ٔأن الب�ان أ�فریقية ٔأصبحت تدرك ٔأمهیة امللكية الفكریة وردًا � .39
من حقوقها بطریقة مشكوك فهيا ٕاىل �د ما، �ىل  اً وتد�ر جزء اً ٔأكرث وعیًا حبقيقة ٔأن بعض ا�متعات الغربیة قویة �د اً ٔأیض

مس بدوره ٔأنه يف س�یاق ب�ان منطقة ا�اكریيب، مبجرد دخول اتفاق الس�ید �سبيل املثال، حقوق أ�مقار الصناعیة. وذ�ر ا
�ریبس �زي النفاذ وتنس�یق اجلهود املبذو� مجلع إال�وات يف مجیع ٔأحناء العامل، اكن هناك تدفق هائل صاٍف من إال�وات ٕاىل 

اكن هناك جعز هائل. و ا�اكریيب. منطقة ىل قادمة إ  التدفقات الصغرية �داً اكنت الكبرية، و  لفائدة الرشاكتشامل أ�طليس، 
 من �الليف عرضه، وميكن القيام بذ�  ذ�رهاتطو�ر نفس القدرة الرأٔساملیة احمللیة اليت ال بد من حلل هذه املشلكة، و 

ليس �ىل بقية العامل. ومن شأٔن هذا التعاون ٔأن یوفر القدرة �ىل �بتاكر من الناحية احمللیة و  مع املكثف التعاون والتنس�یق
و�ىل ٔأن ق� قلی� من ا�ول أ�وروبیة يف مناطق قلی� للغایة مصّدرة صافية.  ٔأضافت الس�یدة تويسو املس�توى ا�ويل. 
ا�االت  جمال من يف لكٔأما السوید واململكة املت�دة هام املصدران الصافيان الوحيدان للموس�یقى.  سبيل املثال، فٕان

ذ�ر املت�دثون يف اخلتام ٔأن و . اً �بري  اً اقتصاد وهو ما �شلكلك يشء، ٔأساسًا �ىل الوال�ت املت�دة فقد اس�تحوذت أ�خرى، 
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ذ�ر �ل مشلكة �دم مصداقية نظام حق املؤلف املوجود الیوم. كام  ومن الرضوري، مسأٔ� �مةدمع ا�ر�ات الثقافية 
 ٔأن بناء قدرات الفنانني واملبد�ني ٔأمر �م. املت�د�ن

 �یفية اس�تفادة القضا� العاملیة من نظام امللكية الفكریة – 3 اجللسة

واكن یتاهون، مسا�د املد�ر العام، قطاع القضا� العاملیة، الویبو. غ اجللسة الثالثة الس�ید منیلیك ٔأ�ميو  توىل تنس�یق .40
لكیة احلقوق يف ية الفكریة، مد�ر مركز القانون وامللك و االتصاالت، و  القانونيف الس�ید بیرت ك. یو، ٔأس�تاذ  :املت�دثون مه

�یب �ون،  الس�یدة اكرولني نكويب، ٔأس�تاذة �امعةو جبامعة �كساس ٕایه أٓند ٕام، فورت وورث، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، 
ومنسق ٔأاكدميي ومسؤول �لمي  ،سرتاس�بورغ مشارك يف �امعة احلقوق يفسو�، ٔأس�تاذ  �افيريالس�ید / جنوب ٔأفریقيا، و 

يف  البحوثة ، فر�سا، والس�یدة سو�ري مون، مد�ر غ، سرتاس�بور(CEIPI) ت ا�ولیة للملكية الفكریةمركز ا�راسايف 
تناولت هذه اجللسة الطرق العملیة اليت ميكن و ، جنیف. يف املعهد العاملي ل�راسات ا�ولیة وإالمنائیةالص�ة العاملي مركز 

 العاملیة. للملكية الفكریة ٔأن تفيد هبا التمنیة، وال س�� القضا�

وذ�ر ٔأن . ٔأهداف التمنیة املس�تدامة لٔ�مم املت�دةو امللكية الفكریة  �شأٔن فاوضات ا�ولیةاملقدم الس�ید یو عرضًا عن و  .41
ا�ة ٕاىل حامیة ٔأقوى حلقوق فٕان احلللتمنیة ٔ�هنا رضوریة جلذب �ست�رات. ومع ذ�، �لنس�بة امللكية الفكریة اكنت ٕاجيابیة 

ووجود  "2"احلصول �ىل قدرة تقلیدیة؛ " 1"هام: و  عمتد �ىل �املنيت  ذب املزید من �ست�رات أ�جنبیةامللكية الفكریة جل
للتمنیة �لنس�بة سوق �بري مبا فيه الكفایة. وبدون هذه الرشوط املس�بقة، من الصعب القول ٕان امللكية الفكریة جيدة ٔأو سيئة 

لظروف احمللیة. ًا لوفقامللكية الفكریة خصیصًا  نظام تصممي طریقة فهممن املهم ٔ�هنا تعمتد �ىل الس�یاق احمليل لب� ما. ��، 
�یفية تطو�ر نظام امللكية الفكریة �شأٔن التفاوض �ىل اتفاقيات  النقاش حولهو ربط  عرض الس�ید یوواكن الهدف من 

خمتلفة ميكن من �اللها  اسرتاتیجیات ٔأن هناك اً امللكية الفكریة يف ضوء ٔأهداف التمنیة املس�تدامة الس�بعة عرش. وذ�ر ٔأیض
و�متثل ٕاىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة.  اً امللكية الفكریة ٔأو تصممي نظام امللكية الفكریة استناد �شأٔن فاوضاتاملٕا�ادة تنظمي 

 :ف� یيل�سرتاتیجیات 

 
 ٔأحاكم ٔأو �ىل �ریبس اتفاق�ستند ٕاىل معایري  اليت، سواء امللكية الفكریةاملرونة دا�ل نظام  ٔأو�هتعز�ز  −

 .إالضافية التفاق �ریبس واخلاصة امللكية الفكریة تفاقاتاال
 لتمنیة �ىل املس�توى ا�ويل، مثل معاهدة مراكش.ل قرت�ات املؤیدة امل تعز�ز −
مبعزل عن االتفاقات ا�ولیة  �كون امللكية الفكریةال ميكن ٔأن فضامن ا�مع املتبادل مع االتفاقات ا�ولیة أ�خرى.  −

 من ربط اتفاقيات امللكية الفكریة �تفاقات ٔأخرى. ا�متكّنمن املفيد للغایة وٕانه أ�خرى، 
 شام�.ال شاركة امل الشفافية وس�ی� جيدة للغایة لتوفري  ٕان ٕاذضامن معلیة شفافة لالتفاقات الت�اریة،  −
فكریة احلالیة ولكن من املهم للغایة الرتكزي �ىل معایري امللكية ال جيريفي كثري من أ�حيان فٕاد�ال تدابري �مكیلیة.  −

 �لرضورة مضن املعیار احلايل. ال تد�لالتفكري يف ٔأش�یاء ٔأخرى ذات ص� �مللكية الفكریة واليت 
 لسامح للب�ان ٕ�جراء �كيف انتقايئ.ا −

(یُتاح عرض الس�ید یو �ىل الرابط التايل: 
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443916.( 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443916
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 واختذت مكثالقدمت الس�یدة نكويب عرضًا حول موضوع امللكية الفكریة يف س�یاق املبادرات الت�اریة وإالقلميیة. و  .42
ثالثة وثالثون من وتندرج س�تو�ت خمتلفة من التمنیة �ج�عیة و�قتصادیة. مب ٔأفریقيا، اليت تضم ٔأكرث من مخسني دو� 

ٔأقل الب�ان منوًا، ورمغ ٔأهنا �اولت معاجلة القضا� العاملیة �ىل املس�توى إالقلميي، اكن من املهم التوفيق  مضن فئة ت� الب�ان
 للتصمميق وطنیة وحملیة ینبغي أٔن تؤ�ذ يف �عتبار، ؤأي مبادرة ٕاقلميیة جيب ٔأن �كون قاب� بني حقيقة ٔأن هناك فرو

ن املقرر ٔأن وا�ي ملت�ارة احلرة، ل  االتفاق أ�فریقي القاريحسب الس�یاق احمليل يف مجیع املرا�ل. ؤأشارت كذ� ٕاىل 
املر�� الثانیة من  وستت�ه .دقت �لیهااليت ص ب�اً  22 البالغ �ددها�لنس�بة للب�ان  2019مایو  30يف  النفاذد�ل �زي ی

خطوات لل�دیث عن امللكية  جتريامللكية الفكریة. ؤأشارت ٕاىل ٔأنه يف القارة أ�فریقية،  حنو مسأٔ�مفاوضات هذا االتفاق 
 �س�تفادة منتأٔثري �ىل �یفية مللكية الفكریة اخلاصة �اكن ٔ�حاكم االتفاقيات الت�اریة و الفكریة يف منصة الت�ارة إالقلميیة. 

و�ىل نطاق  ،�بتاكر ملعاجلة القضا� العاملیة ٔ�هنا ٔأداة س�یاس�یة �مة يف �شجیع �بتاكر ونقل التكنولوجيا والبحث والتطو�ر
هناك ف د اكن من املهم إالقرار بأٔن امللكية الفكریة ليست يه العامل احلامس الوحيما ٔأدلت به، ٔأوسع، ا�منو �قتصادي. وبعد 

العدید من العوامل أ�خرى اليت ٔأ�رت �ىل حتقيق ب� ما ٔ�هدافه التمنویة �ج�عیة و�قتصادیة. ومن أ�مث� �ىل هذه 
 امللكية الفكریة �ىل الرمغ من ٔأنو العوامل أ�خرى البنية التحتیة، والصنا�ة احمللیة، والتعلمي، والتدریب، ؤأنظمة �بتاكر. 

 فٕاهنا �امل �كتيس ٔأمهیة �لغةللقضا� العاملیة وشلكهتا،  بةمن العوامل أ�خرى اليت ٔأ�رت يف �س�ت�اوا�دة من العدید 
ت�ىش ل ، امللكية الفكریة عند صیا�ة ٔأحاكم ذ� مرا�اة�سبب تأٔثريها املبارش �ىل �بتاكر. ويف هذا الصدد، اكن من املهم 

امللزمة ل�ول جتاه ا�ول أ�خرى ف� یتعلق �التفاقات  والتعهداتة مع الزتامات حقوق إال�سان و�عتبارات أ��القي
�الوة �ىل ذ�، جيب ٔأن �كون هذه أ�حاكم و أ�طر القانونیة احمللیة.  مبوجبواطنهيا م ا�ول جتاه الزتامات ا�ولیة، ٔأو

ٔأن ٔأمهیة ٕاطار  الس�یدة نكويب تللس�یاق ومناس�بة للوضع �ج�عي و�قتصادي ؤأنظمة �بتاكر الوطنیة. وذ�ر مراعیة 
حقوق إال�سان �مكن يف ٔأنه جيلب حقوقًا مثل احلق يف الص�ة للتأٔثري �ىل ٔأطر امللكية الفكریة. وذ�رت الطرق الرئيس�یة 

حتفزي احللول  "1"مللكية الفكریة ملوا�ة الت�د�ت العاملیة، ويه: ا من س�تفيد �بتاكر� التالیة اليت ميكن من �اللها ٔأن 
 وٕاضافة ٕاىل ذ�،ٕاىل التكنولوجيات و�رشها ونقلها.  النفاذ�سهیل " و 3"دمع املزید من �بتاكر؛ " و 2"؛ هتااملبتكرة وماكفأٔ 

 اليت قدمت �لوًال مبتكرة للمشألك وجيب �شجیع التكنولوجيات. غر�ن قدمت بعض أ�مث� ا�تارة من قا�دة بیا�ت ویبو
، و�لتايل ینبغي ٔأن �شهد ز�دة حاكم �بتاكر وامللكية الفكریة�ٔ  (RTAs) االتفاقات الت�اریة إالقلميیةتغطیة  وٕانودمعها. 

يف اتفاقيات الت�ارة إالقلميیة دامعة لالبتاكر ومؤیدة للتمنیة ومناس�بة للس�یاق وقامئة �ىل املدر�ة ٔأحاكم امللكية الفكریة  �كون
وا�ة الت�د�ت العاملیة يف جماالت مثل الص�ة العاملیة ملنه �مع احملاوالت �بتاكریة مبادئ. واختمتت الس�یدة نكويب �لقول إ 

دا�لیة  وتعهدات ،وأ�من الغذايئ، جيب ٔأن �كون ٔأحاكم امللكية الفكریة مس�تنرية خبیارات س�یاس�یة واحضة ومربرة بوضوح
یُتاح عرض الس�یدة نكويب �ىل ولو�ت الوطنیة. (ا�ٔ  ٕاضافة ٕاىل أ��القية�عتبارات وحقوق إال�سان و ،و�ارجية ملزمة
 ).https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443917الرابط التايل: 

من �الل  أ�دویةٕاىل  والنفاذلفكریة والص�ة العامة عرضها �ىل العالقة بني امللكية ا سوري مونركزت الس�یدة و  .43
تقدمي مثالني �ىل مناذج أ�عامل اجلدیدة املنفذة. واس�ت�لصت كذ� بعض �س�تنتا�ات �شأٔن ا�ور املتغري للملكية الفكریة 

نة املاضیة. رباءات �ىل و�ه اخلصوص احلافز الرئييس �ىل مدار امخلسني ٕاىل الس�تني س� شلكت اليف قطاع أ�دویة، حيث 
امللكية  تأٔثري ية�یف  "1"معاجلهتام:  وجبٕاىل أ�دویة، اكن هناك سؤ�ن رئيس�یان  والنفاذعند احلدیث عن امللكية الفكریة و 

امللكية الفكریة �ىل البحث والتطو�ر. ويف هذا الصدد، ذ�رت  تأٔثري ية�یف و  "2"ٔ�دویة، � العملیات ذات الص�الفكریة �ىل 
�ىل ٔأنه احتاكر �سمح �شحن إالجيارات �حتاكریة وهذا بدوره  یُعرفالتفكري القدمي �شأٔن امللكية الفكریة وأ�دویة، وا�ي 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443917
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ت هناك �ا�ة لتحقيق توازن مفاض� للوصول ٕاىل �بتاكر، ونتي�ة لل�ا�ة ٕاىل مقایضة الهدفني، اكنٔأي س�یوفر �بتاكر؛ 
لنظر ٕاىل امللكية الفكریة يه اعتبارها ماكفأٔة �ىل �بتاكر و�افز يف ا�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اكنت الطریقة التقلیدیة ومناسب. 

البتاكر. ومع ذ�، فٕان طرق التفكري اجلدیدة يف امللكية الفكریة وأ�دویة مل �كن �لرضورة مبثابة منح �حتاكر، ولكن ل
من �شلك مشرتك، وليس �لرضورة ٕالیه اكنت هناك طرق لتحقيق �بتاكر والوصول و س�ی� لت�دید و�دات املعرفة. �و 

ریض. امل ا�ي یدفعهمبثابة ماكفأٔة لالبتاكر �شلك منفصل عن السعر  اً ٔأیض امللكية الفكریةميكن اعتبار و قایضة. �الل امل
، مع تقدمي مثال �ىل اً والتطو�ر الصیدالين حول �یفية حتقيقهام مع مناذج أ�عامل اجلدیدة للبحث الس�یدة مون قدمتو 

 Netflixأ�سرتايل  منوذجا� و  Cمن ٔأ�ل ا�هتاب الكبد  (DNDI) ٔ�مراض املهم�ٔأدویة اسرتاتیجیة اخلاصة مببادرة �
ٕاىل أ�دویة، مما ٔأدى  والنفاذ�بتاكر يف مجیع ٔأحناء العامل �شأٔن  القلق املزتاید ٔأشارت ٕاىلويف اخلتام، ٔ�دویة معاجلة ��هتاب. 

فٕان نظام امللكية الفكریة مل خيتف. ومع ذ�،  التدقيق يف ٕاىل ز�دة القلق �شأٔن �حتاكرات املرتبطة �مللكية الفكریة، ؤأن
، كام یتضح من أ�د� الواقعیة قد نُفّذ ا�ي اكن رضور�ً ٕاىل أ�دویة  والنفاذامللكية الفكریة  مسأٔ� " يفاملمتزيفكر اجلدید "ال

ميكن التفكري يف امللكية الفكریة �عتبارها وس�ی� لت�دید الس�یطرة �ىل و�دات املعرفة، وليس �لرضورة كام هو احلال و ا�ٓن. 
قوانني  يف �امً  اً املرونة �عتبارها جزء ٔأو�ههناك رغبة مزتایدة يف اس�ت�دام و منح �حتاكر ٔأو احلفاظ �ىل �حتاكر،  اً دامئ

 :الرابط التايل عرض الس�یدة مون �ىلیُتاح امللكية الفكریة يف لك ماكن. (
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443919.( 

طریقة اليت یؤ�ر هبا ٕانفاذ امللكية الفكریة �ىل الص�ة وأ�من الغذايئ العاملي من عن الًا سو� عرض �افيريقدم الس�ید و  .44
ا�آلیات اليت مكّنت قد وضعت ٕالنفاذ � واملعایري اخلاصة. املؤمتتة املطبقة�الل إالشارة ٕاىل العال�ات التقلیدیة وا�آلیات 

قمية.  ٔأيحقوق امللكية الفكریة ال �كتيس ، دام العال�اتويف ظل انعحقوقًا والزتامات جوهریة.  ٔأ�شأٔتفعالیة املعایري اليت 
احلقوق و�لزتامات املوضوعیة لٔ�حاكم الواردة يف ٔأقسام إالنفاذ من القوانني واملعاهدات  دقيقة: ختضعمعایري إالنفاذ  وٕان

 وتوازن�ىل ٔأنه معلیة موازنة تطبیق امللكية الفكریة �شلك ٔأفضل  ویُفهمالوطنیة، اليت حتدد طریقة التنفيذ ونطاق امحلایة. 
 فٕانحقوق امللكية الفكریة، من  يف �ني ٔأن احلق يف �ستبعاد اكن اجلانب ا�ٔكرث وضو�اً ولتنفيذ حقوق امللكية الفكریة. 

آلیة لتحقيق ٔأهداف الس�یاسة العامة.  �شلكفعال الستبعاد امللكية الفكریة الفهم ال  وضع الس�یاق مضن إالطار القانوين  وٕانأ
ٔأساس�یة يف معلیة  عنارص سع، واملرا�اة الواجبة للمصل�ة العامة، واحلقوق أ�ساس�یة، واملنافسة، ومبادئ الت�ارة احلرة،أ�و 

�ىل  اً يف امللكية الفكریة وا�ال الصحي مثاًال جيدو�شلك أ�وامر املوازنة والتوازن اليت تنفذها احملامك والسلطات الوطنیة. 
من طریقة ممارسة ًا �بري ًا هنج دینامييك ٕالنفاذ امللكية الفكریة، حيث ٕان اس�ت�دام أ�وامر الزجریة السلبیة اكن جزء اختاذ ٔأمهیة

اكن ٕالصدار ٔأمر مؤقت عواقب بعیدة املدى، و�لتايل فقد مينع �دوث ٔأي انهتاك وش�یك ٔأو یعیق و حقوق امللكية الفكریة. 
أ��شطة  اً �ىل حنو �ري مالمئ قد توقف ٔأیض الصادرة، فٕان أ�وامر الزجریة املؤقتة اس�مترار ٔأي �شاط مزعوم انهتاكه. ومع ذ�

وجيب ٔأن �راعي وامر ا�هنائیة واملؤقتة قد یؤ�ر �ىل املصل�ة العامة. ا�ٔ  ٕاصدارالقانونیة جبمیع ٔأنواعها، يف �ني ٔأن 
ٕان و ركزیة وتفویض السلطة يف ٕانفاذ امللكية الفكریة. السيناریوهات احلالیة واملس�تقبلیة الرمقنة والعملیة احلالیة لٔ�متتة وامل

 لتكنولوجيات الس�التالتوسع يف تطبیق اخلوارزميات ا�آلیة، وتطبیق حتلیالت البیا�ت الضخمة، والتطبیقات الوا�دة 
. ويف الوقت مللكية الفكریةا، لكها عوامل هتدف ٕاىل تعز�ز كفاءة ٕانفاذ تنفذ امللكية الفكریة تلقائیاً املوز�ة وتطو�ر أ��زة اليت 

 ؤأوجبحتد�ت معیقة ملفهوم إالنفاذ، املستند ٕاىل �د �بري ٕاىل مركزیة التد�ل البرشي، ا�اكء �صطناعي  نفسه، ٔأ�ر
واملساء�. ومن بني جماالت التطبیق العميل لل�لول التكنولوجية اجلدیدة القامئة �ىل  الالزمةالتفكري يف السلطة وإالجراءات 

املوز�ة �ىل حتسني التحمك يف املنت�ات اليت تعرب سلس� التورید.  �كنولوجيات الس�التتعمل و أ�من الغذايئ.  جند تةأ�مت 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443919
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أ�من الغذايئ وماكحفة املبیدات احلرشیة �ري املرشو�ة ومبیدات أ�عشاب وأ�مسدة،  تعززمن �الل القيام بذ�، فقد و 
ٔأو مثبتات  شفرات �س�ت�ابة الرسیعةٔأو  (RFID)حتدید الرتددات الرادیویة  اقاتو�اصة ٕاذا اكنت املنت�ات جمهزة �رق

يف هذه املعاد�، ٔ�داة لتعز�ز أ�من الغذايئ ومكس�تفيد مبارش من الرمقنة.  �امً  اً حامیة امللكية الفكریة عنرص  و�شلكتشفري. ال 
 بأٔقل منا��ن یعيشون ٔأفریقيا، من ساكن  %70 واكن لبنية التحتیة.� الفنیة وذات الص�الت�د�ت  �س�مترومع ذ�، 

ضامن جودة ؤأصا� املنت�ات املس�ت�دمة ٔ�غراض الزرا�ة ومن شأٔن صغرية. مزارع یعملون يف ًا، دوالر ٔأمر�يك یومي 1.25
ٕان نت، و ٕاىل إالنرت  النفاذاملوز�ة یتطلب  �كنولوجيات الس�التتطبیق  ولكنٔأن یعزز إالنتاجية والسالمة، و�لتايل التمنیة. 

منظور ومن املفيد للغایة وجود ٔأربعة ملیارات خشص.  یقدر الیوم حبوايل ٕاىل إالنرتنت �دد أ�ش�اص ا��ن ال ميكهنم النفاذ
تتيح و شامل عند معاجلة مسامهة امللكية الفكریة يف أ�من الغذايئ والص�ة العاملیة، و�ىل نطاق ٔأوسع، املنافع العامة ا�ولیة. 

حىت ٕاذا اكنت و للسلطات الوطنیة للتكيف.  تفسح ا�الالنظام العاملي ٕالنفاذ حقوق امللكية الفكریة  تدمجاليت  املعایري
يف  �سامهالثنائیة واملتعددة أ�طراف قد ختلق صعو�ت، فال �زال من املمكن وضع ٕاطار قانوين للملكية الفكریة  املعایري

�ع�د �ىل قانون امللكية س�یكون من املفيد و  .من اتفاق �ریبس 8و 7املادتني يف  املنصوص �لهياأ�هداف واملبادئ 
توجهيات الس�یاسة ل � اليت س�تكون مصحوبة، أ�خرىأ�نظمة القانونیة و التفا�ل بني امللكية الفكریة  ومرا�اةالفكریة املقارن 

من انونیة الواجبة واحملامكة العاد� �عتبارهام والنظر يف إالجراءات الق، لویبوالتابعة ل ٔأجندة التمنیةمن  45الواردة يف التوصیة 
 :�ىل الرابط التايلالس�ید سو�  یُتاح عرضمبادئ القانون ا�ويل وقانون امللكية الفكریة ا�ويل (

etails.jsp?doc_id=443920https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_d.( 

اس�ت�دام  من �اللطرح املشار�ون ٔأس�ئ� حول ا�منوذج اجلدید ملاكحفة أ�مراض املهم� ؛ و وتلت العروض مناقشات .45
، مثل �ست�ر يف الوقایة ملنع الناس من إالصابة �ملرض يف املقام أ�ول وٕاجراء حفوصات النظافة يف أ�ما�ن امللكية الفكریة

فائدة املشورة ل تلباملرونة يف نظام امللكية الفكریة، وطُ  ٔأو�هٔأشارت ٔأس�ئ� ٔأخرى ٕاىل و قى أ�ش�اص العالج فهيا. اليت یتل
كذ� ٌطرحت و  ،املرونة ٔأو�ه حول�حملاد�ت  احملیطةمقاومة الضغوط الس�یاس�یة  توا�ه صعو�ت يفلب�ان أ�قل قوة اليت ا

اس�تفرس و امللكية الفكریة. نظام من  اً املرونة لتكون جزء ٔأو�هما ميكن ٔأن تفع� الویبو ف� یتعلق بقبول ٔأس�ئ� حول 
 يف قطاع الر�ایة الصحیة. التقلیدتعریف  �شأٔن اً املشار�ون ٔأیض

زي� �ىل ذ�، �ا� مال مكثالمن نظام امللكية الفكریة، وقدمت  اً جزء�شلك املرونة  ٔأو�هؤأكدت الس�یدة مون ٔأن  .46
قد بأٔن احلكومة  رارقاالٕ . ويف الوقت نفسه، مت وجشعته ه مجعیة الص�ة العامةتلرتخيص إاللزايم ا�ي ٔأصدر � ف� یتعلق

يف الس�یاسة احلكومية ا�ولیة، اكن هناك وحىت تعرضت لبعض الضغط، واكنت هناك بعض القيود �ىل ما ميكن القيام به. 
�عتبارات  الس�یدة مون لهذا السبب، ٔأ�رزتو ومات الختاذ قرارات معینة. ضغط من �انب الرشاكت اخلاصة �ىل احلك

لٔ�مني العام لٔ�مم والتابع توصیة مثرية لاله�م يف الفریق الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة  وجودالتالیة. ٔأوًال، 
 لعاملیة یعترب ٔأن هذا النوع من الضغط �شلك انهتأاكً �ریبس يف منظمة الت�ارة ااملعين �تفاق املت�دة، مما �شري ٕاىل ٔأن جملس 

ميكن ٔأن یثريه  املرونة سوف یعترب انهتأاكً  ٔأو�هالضغط �ىل ٔأ�د أ�عضاء لتجنب اس�ت�دام  ممارسة ٕانو التفاق �ریبس. 
 ؤأ�رهو قضیة املعلومات وأ�د� ف الثاين ٔأما �عتبار �ریبس ٔأو من �الل ٕاجراءات �سویة املناز�ات.  املعين �تفاق لسا�

ما �شار ٕاىل املرونة  نقص املعلومات يف خمتلف الب�ان، مبا يف ذ� يف الب�ان املرتفعة واملتوسطة واملنخفضة ا��ل. وكثرياً 
 تدمعها ب�ان الشامل. النوب ب�ان اجل ٔأداة ل �ىل ٔأهنا 
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وهذه النصاحئ يف معلیات التفاوض.  ب�ان منواً ال قل قدم الس�ید یو بعض النصاحئ اليت ميكن ٔأن �كون مفيدة �ٔ و  .47
أ�س�ئ� ؛ ومعرفة العوامصاملقميني يف و جنیف يف  املهنیني املقميني القضاء �ىل الفجوة بنيو : ضامن تناسق الس�یاسات؛ اك�ٓيت

حتالف ٕاقلميي؛  ٕاقامة، هناك ثالثة عوامل �مة جيب مرا�اهتا ويه: تناسق الس�یاساتعند معاجلة مسأٔ� و . اليت جيب طر�ا
ف� و املرونة يف ت� الب�ان. ٔأو�ه  تعزز؛ والنظر يف ٔأمث� للقوانني اليت ميكن ٔأن ٔأقل اس�تقطا�ً البحث عن مناذج بدی� و 

واملفاوضني من  البرشي الثاين والثالث من الت�د�ت، من املهم تغیري الثقافة من ٔأ�ل تثقيف رٔأس املال �لت�دینيیتعلق 
ا�ول ا�اورة اليت  من ةمستسقاحتدید ٔأمث� جيدة  ومن أ�مث� اجلیدة أ�خرىقدمًا ف� یتعلق �لتفاوض.  حيث �یفية امليض

 .ك�لول بدی� و�س�تعانة هباضغوط لل التصديجنحت يف 

ال یعين ٔأن نفس  ذ�املرونة ؤأشار ٕاىل ٔأن ٔأو�ه الس�ید سو� الضوء �ىل توا�ر املناقشات حول موضوع  وسلط .48
احلمك ا�ٔكرث مشوًال �شأٔن  ورد�ىل سبيل املثال، و ن أ�حاكم ال وجود � يف �حتاد أ�ورويب ٔأو الوال�ت املت�دة. النوع م

من اس�تثناءات  اً خمتلف اً توي �ىل ٔأربعة عرش ٔأو مخسة عرش نو�وحي اس�تثناءات الرباءات يف اتفاقية احملمكة املو�دة للرباءات، 
مقياس  عبارة عناملرونة  مصطلح ٔأو�ه اكنو املرونة.  بأٔو�هالرباءات. واكنت النقطة اليت جيب مرا�اهتا ٔأهنا مل �كن �سمى 

لن �كون تغیري اللغة فكرة سيئة ٔ�ن هذه جمرد و كحقوق ٔأحصاب احلقوق.  يف جمال أٓخر ما یعمل �شلك طبیعي اً شيئ یغطي
لن ٔأن نظام الرباءات  الس�ید سو� تغیري نظام الرباءات، ذ�ر مبسأٔ�، ف� یتعلق و�لتايلن أٓخر. ٔأحاكم �ادیة موجودة يف ماك

�ىل سبيل املثال، �ىل و ، لكنه ٔأشار ٕاىل ٔأن هناك بعض التغیريات. املؤلف تغیري مثل حقٔأمام ال رسیع �س�ت�ابة �كون 
، ٔأي متدید إالضافيةدید�ن يف س�یاق شهادات امحلایة مس�توى �حتاد أ�ورويب، هناك الحئة �دیدة تؤهل اس�تثناء�ن �

دة امحلایة �حتفاظ مب، إالضافية، قبل انهتاء شهادة امحلایة جيعالن من املمكنرباءات. وهذان �س�تثناءان اجلدیدان ال
ا�ات اجلدیدة ٕاىل ب�ان ال تو�د فهيا حامیة. ويف هذا الصدد، اس�ت�اب نظام الرباءات لالحتی من ٔأ�ل التصد�ر والتصنیع

 واملواقف اجلدیدة.

س�تقول ا�و� ٔأن و املرونة.  ٔأو�هاس�ت�دام  �ىلتناولت الس�یدة نكويب القضیة املتعلقة �كيفية مقاومة الضغط و  .49
 املواطنني.  ف� بني والوفاء هبااملرونة هذه یعمتد �ىل حقوق إال�سان، اليت جيب ا�رتا�ا وحام�هتا  ٔأو�هاس�ت�دام 

ة مفتو�ة حول الت�د�ت اليت یطر�ا نظام امللكية الفكریة والفرص اليت یتيحها يف العامل مناقش – 4اجللسة 
 احلايل

تولت تنس�یق اجللسة الرابعة الس�یدة بیينیغ وانغ، �ئبة املد�ر العام للویبو، قطاع العالمات الت�اریة والتصاممي، الویبو.  .50
وتناولت اجللسة أ��رية الت�د�ت اليت یوا�ها نظام امللكية الفكریة والفرص املتا�ة ٔأمامه �الیًا، وبدٔأ املناقشة مت�دثون من 

ولیة واملنظامت �ري احلكومية وا�االت الصناعیة، ومه: الس�ید فالدميري لو�تني، الرئيس التنفيذي أ�ول املنظامت احلكومية ا�
، موسكو، �حتاد الرويس، (RSRIIP)ورئيس جملس إالدارة يف املعهد امجلهوري للبحث العلمي يف جمال امللكية الفكریة 

تصاالت التابع لالحتاد ا�ويل لالتصاالت، جنیف، والس�ید فر�ندو والس�ید یويش تورجيو، �ئب املد�ر يف مكتب �منیة اال
 اكنو �رفينیو، ممثل ٔأورو� يف جملس تنظمي التكيال، جنیف.

. مث عرض هدف املعهد وینبغي ٔأن تفعل ذ� د�ًال لٔ�فراد تو�وذ�ر الس�ید لو�تني ٔأن امللكية الفكریة ميكهنا ٔأن  .51
هذا  لیصبحلكية الفكریة، وهو ز�دة فعالیة سوق امللكية الفكریة واقرتاح قوا�د امجلهوري الرويس لٔ�حباث العلمیة للم 

. ؤأ�رز كذ� ٔأمهیة توافق ا�ٓراء �شأٔن امللكية الفكریة يف القرن احلادي والعرش�ن، وذ�ر ٔأنه ف� یتعلق اً السوق متحرض 
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روس�یا �ست�رات �برية يف  وقد قامتالرويس.  من الناجت احمليل إالجاميل %15�لرباءات، فٕان سوق امللكية الفكریة ميثل 
بني  مع ذ� النتاجئ ترتاوح، املصنعةالنتاجئ وابتاكرات املنت�ات  وف� یتعلق بفعالیةرباءات. الطلبات  �شأٔنالبحث والتطو�ر 

�ومنولث �ىل معظم دول  اً تنطبق هذه النتاجئ ٔأیضو مس�توى بعض الب�ان النامية. يف نفس روس�یا  مما یضع، %2و 1%
لكن و ملیون �راءة  1.4 ما �دده ، منحماً �ا 27 فرتة ٔ�نه يف اً متناقض اً ذ� موقف الس�ید لو�تني ا�ول املس�تق�. وقد اعترب

مفيدة لتولید ا��ل. و�لتايل، عند  ات. وذ�ر ٔأن الرباءمهنا %2ٔأقل من بیعت �س�بة ، و ٔأقل من ثلهثا فقط ال �زال سار�ً 
ة �خلدمات ٔأو قامئة من اخلدمات والسلع، من املهم إالشارة ٕاىل ٔأن الب�ان �هيا مس�تو�ت خمتلفة من التفكري يف ٕا�داد قامئ

رباءات. ال متنحهاعند إالشارة ٕاىل القمية املضافة اليت  �رسي وال اً قد تغري نظام قياس املؤرشات كثري و الفرص وإالماكنیات. 
حصة ت� القمية املضافة، مما ٔأ�ر �ىل مجیع جماالت �قتصاد، مبا يف ذ�  �نتقال ٕاىل �قتصاد الرمقي، تضاعفتويف مسار 

هناك خماطر وحتد�ت حقيقية يف و ال یتجزٔأ من نظام امللكية الفكریة العاملي.  اً قطاع اخلدمات وقوا�د البیا�ت اليت اكنت جزء
یفتقد ٕاىل سوق للملكية  �قتصاد الرمقيوٕان �قتصاد الرمقي عند احلدیث عن امللكية الفكریة والعالقات �قتصادیة. 

أٓ�ذة يف ��ساع. ��، عند احلدیث عن تطو�ر نظام  هناك جفوة يف اس�ت�دام امللكية الفكریة، ويهكام ٔأن . الفكریة
زتاید ت ٕاذٔأوًال، �یفية حتسني نظام امللكية الفكریة �ىل املس�توى ا�ويل،  :أ�مور التالیةمرا�اة امللكية الفكریة، جيب 

�ختالفات بني القوانني واملعاهدات بني الب�ان. �نیًا، هناك مشلكة يف الواردات املوازیة �ىل املس�توى الوطين، و�اصة 
�ٌستند  روس�یاففي واستنفاد احلقوق �ىل املس�تو�ت الوطنیة وإالقلميیة وا�ولیة.  املؤلف ف� یتعلق �لعالمات الت�اریة وحق

�نتقال من �كنولوجيا املعلومات ويف مسار قوق ف� یتعلق بنقل البضائع للتغلب �ىل تضارب املصاحل. مبدٔأ استنفاد احلٕاىل 
، مبا ة�قتصادی احلركةفرض سعر �ىل  وجبٕاذا فٕاىل املؤرشات �قتصادیة جيب ٔأن تؤ�ذ القدرة التنافس�یة يف �عتبار. 

عقبة رئيس�یة ٔأمام  �شلكامللكية الفكریة ٕاىل قطا�ات اخلدمات يف ذ� امللكية الفكریة، فٕان ٕاس�ناد البحث والتطو�ر و 
من امللكية الفكریة ومعلیاهتا  �ُس�تثىنختضع مجیع اخلدمات للرضائب. ومع ذ�، ، و �شكيل وتطو�ر سوق امللكية الفكریة

مللكية الفكریة كلك. ينبغي وضع تقييس بني الوال�ت �ىل �دول ٔأعامل تطو�ر نظام اف ف� یتعلق �لتسویق، ٔأما . ائبلرض ا
ب�ان ٔأخرى تطبق  يف �ني ٔأنلق منافسة �اد�؛ خيمل  هٕاىل تناقض ٔ�ن ىٔأد ماكحفة التقلید، ممأأمه القضا�  ونذ�ر من بني

قوا�د نفس الل  اً حتت ر�ایة الویبو، من ٔأ�ل العمل وفق التقلیدمهنجیة وا�دة ملاكحفة  اتباعقو�ت. ويف هذا الصدد، ینبغي ع
ال بد من مراجعة نظام امحلایة القانونیة الفكریة لرفع مس�توى املعایري ا�نیا للحامیة القانونیة �ىل و. نطالق نفسهانقطة اومن 

�ىل الرابط التايل: لو�تني  یُتاح عرض الس�یداملس�تویني احلكويم ا�ويل والوطين. (
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443921.( 

واملعایري يف جمال حقوق امللكية  ا�ويل لالتصاالت �ىل �ا� إالنرتنت ؤأ�شطة �حتاد يف عرضهو ركز الس�ید تورجيو  .52
ال نصف الساكن من ٔأن ما یقرب  یعينمما �ٕالنرتنت،  متصلنيمن ساكن العامل  %51الفكریة والتعاون. وذ�ر ٔأن حوايل 

معل �حتاد يف جماالت مع� الرئيس�یة، ويه: تغري  مصحوبة بأٔمث� عن �ٕالنرتنت. مث قدم حملة �امةٕاىل اتصال  یفتقرون�زالون 
ریة الصغرية ٔأقل الب�ان منوًا وا�ول اجلز ؛ و االتصاالت يف �االت الطوارئو التكنولوجيا وتطو�ر الش�بكة؛ و بتاكر؛ و�املناخ؛ 
البيئة  و�رش ؛بناء القدراتو تطبیقات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ و أ�من الرمقي؛ ؛ و البنية التحتیة الرمقیةو النامية؛ 

، متنو�ة فعالیات �س�مترار�حتاد وینظم وٕاحصاءات ومؤرشات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  ؛السوقبيئة التنظميیة و 
مؤرش �منیة �كنولوجيا و جممتع املعلومات تقر�ر واليت ینرش فهيا ، العاملیة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالتالندوات  من قبیل

، یتطلب عنایة فائقةو �بتاكر جمال �دید  وٕان جمالمن ا�ول أ�عضاء.  ا�معة البیا�ت ٕاضافة ٕاىلاملعلومات واالتصاالت، 
ٕاىل الس�ید تورجيو حتتوي �ىل قا�دة بیا�ت الس�ت�دام ا�ول أ�عضاء. وتطرق ويف هذا الصدد �رش �حتاد مجمو�ة ٔأدوات 

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443921
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رباءات تقدم بعض احلقوق احلرصیة املؤقتة الللصاحل العام ؤأن قد ُوضعت عایري املرباءات، ؤأشار ٕاىل ٔأن الموضوع املعایري و 
وهو  1�شمل ما یيل: اخلیار و �ى �حتاد، ٕاىل �انب املنظامت أ�خرى، خيارات ٕا�الن الرتخيص، والس�ت�دام الرباءة. 

ملنح �رخيص لعدد �ري مقيد من خمصص  2اخلیار و �ىل ٔأساس �املي �ري متیزيي؛  املود�ني�رخيص جماين لعدد �ري مقيد من 
الس�ید تورجيو منح الرتاخيص. واختمت  هو رفض 3یار �ىل ٔأساس �املي �ري متیزيي و�رشوط ؤأحاكم معقو�؛ واخل  املود�ني
 :یُتاح عرض الس�ید تورجيو �ىل الرابط التايلبتسلیط الضوء �ىل ٔأمهیة التعاون بني ٔأحصاب املصل�ة املتعدد�ن. ( �دیثه

meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443935/https://www.wipo.int.( 

 بتسمیةامللكية الفكریة ٔ�داة ٔأساس�یة لبیع منتج ٔأصیل من املكس�یك ف� یتعلق  يف عرضه �ىلوركز الس�ید �رفينیو  .53
، 2006�ام  يفويف العامل.  أ��ىل وتُعترب الصبارويه  ادة �ام فریدة من نوعهامب یُصنع، اً ٕاقلميی تكيال مرشو�ً ال  وٕاناملنشأٔ. 
 وقد ٔأدىلعالمات الت�اریة. ��ىل مفهوم رئييس یعرف  ٔأیضاً  تالرتاث الثقايف للیو�سكو. واستند مضنتكيال ال  أ�درجت

وفرت صنا�ة و . والعالمة جتاریة املنشأٔ  �سمیةٕا�شاء منوذج فرید ٕالدارة ٕاىل التعاون بني القطاع اخلاص واحلكومة املكس�یكية 
واكن �دد الضوء �ىل ٔأمهیة امللكية الفكریة.  ؤأ�ح �سلیطالقتصاد ل وظیفة، مما جعلها حمراكً  70,000التكيال ٔأكرث من 

ٔأكرث من وجسل . رشكة 155 زاد العدد لیفوق، 2018، ويف �ام 1995رشكة يف �ام  36 الرشاكت املنت�ة للتكيال یبلغ
 لتوعیةمعلومات فعا� لضامن �س�هتالك املسؤول، �المة جتاریة من التكيال يف العامل، وهناك تعاون وثیق ٕالنتاج  1,700
من ٕالنتاج لرت من التكيال، والكحول.  �س�هتالك املفرطالزمة ملاكحفة ومجیع أ�دوات ال التكنولوجياتس�ت�دام � أ�جيال
الیة و�جتاه بفضل �بتاكر وأ�دوات احل ولكن،. واتمخس ٕاىل عرش س�نترتاوح ما بني ملدة  الصبار أ�زرق ٔأن �منوالالزم 

يف املكس�یك، هناك ٔأكرث والطا�رات بدون طیار يف زرا�ة الصبار.  ٔأصبحت �س�ت�دماملزتاید يف اس�ت�دام امللكية الفكریة، 
كذ� ٕاىل الت�د�ت  الس�ید �رفينیو قمية �برية. ؤأشارذات يف صنا�ة التكيال، مما جيعلها سلس�  خشص فا�ل 800,000من 

ملواص� اس�ت�دام نظام امللكية  �امً  جملس تنظمي التكيالعترب ی ، حيث اليت تتاح ٔأما�اوالفرص الصنا�ة هذه اليت توا�ه 
املنشأٔ والعالمات الت�اریة. ومن  �سمیة، وتتضمن ب�اً يف ٔأكرث من مخسني  حبامیة التكيال �الیاً  حتظىالفكریة ا�ويل. يف 

من و�ة نظر بیئية، من املهم العمل مع مركز و يف هذه الصنا�ة. ٔأمهیة �س�تدامة  ���رالعنارص املهمة أ�خرى اجلد�رة 
�المة جتاریة وضع هو �بتاكر وفكرة ف العنرص الرئييس الثالث ٔأما التكيال.  منالكربون  انبعا�تمكس�یيك لتقد�ر  اتدراس

تكيال �دد من املؤرشات اجلغرافية ٔأو ال  �ىف� یتعلق �محلایة ا�ولیة، و ٕا�شاء العالمة الت�اریة.  بعد هاتكيال و�سویق لل 
كعالمة  2017يف كندا وأٓخرها يف الوال�ت املت�دة يف �ام  1979هبا ٔ�ول مرة يف �ام  وا�ُرتفعالمات يف ب�ان خمتلفة. ال

اليت  لضامن سالمة أ��ذیة وحصة املنتج والقطاع. و��، فٕان أ�دوات والتقلید تصدیق. ؤأ�رز كذ� ٔأمهیة ماكحفة والزتو�ر
التعاون مع ٔأحصاب  كام ٔأنعنارص ٔأساس�یة.  يهٔأ�شأٔهتا الویبو لتسهیل �سجیل العالمات، مثل نظام مدرید ونظام لش�بونة، 

كذ� الس�ید �رفينیو  . وقدممن أ�مور املهمةاملصل�ة ا�ٓخر�ن واملنظامت املامث�، لتبادل ٔأفضل املامرسات و�سرتاتیجیات، 
التسویق ٔأ�د أ�صول الرئيس�یة ٔ�ن ٕا�شاء العالمات الت�اریة  ناحج �لس تنظمي التكيال. وقال ٕانال بعض أ�مث� �ىل التعاون 

�ام وت�ىش  400ٔأكرث من  وقامئة منذ صنا�ة قویةال ظل يف املكس�یك. واختمت �مه �لقول ٕان هذه قد والرثوة والوظائف 
و یين ف لس�ید �ر یُتاح عرض ا. (املنشأٔ ام العالمات الت�اریة وتعیني مع متطلبات امللكية الفكریة عندما یتعلق أ�مر ��رت  اً متام

 ).https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443936 :�ىل الرابط التايل

https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443935
https://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=443936)
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 املالحظات اخلتامية

تامية. ؤأشار ٕاىل بعض مالحظاته اخل الحظات املماتوس، �ئب املد�ر العام، قطاع التمنیة يف الویبو ٔألقى الس�ید  .54
ٔأ�رز ٔأمهیة مجع خمتلف ٔأحصاب املصل�ة يف هذا  ٔأوًال،�الل الیوم. اليت جرت واس�تنتا�اته املس�ت�لصة من املناقشات 

واملنظامت �ري احلكومية واملنظامت  يالصناعالقطاع ممثيل ا�ول أ�عضاء ؤأعضاء أ�وساط ا�ٔاكدميیة و  من قبیلاحلوار، 
اكنت و . للملكية الفكریة احلكومية ا�ولیة. �نیًا، ٔأشار ٕاىل ما ٔأ�رزه كثري من املت�دثني وهو احلا�ة ٕاىل وجود نظام متوازن

رؤساء الوزراء حول العامل، ولكن مل �كن امجلیع �ربط فكرة �بتاكر لكمة "�بتاكر" �ارضة يف خطب مجیع الوزراء و 
 و�لتايل فٕانبد�ني وا�رت�ني، �مل  یعرتفلملكية الفكریة ل  متوازن نظام وٕان وجود�لتكنولوجيا والتكنولوجيا �مللكية الفكریة. 

�س�تنتاج التايل ٔأنه منذ اع�د اتفاق �ریبس،  �یفية حتقيق التوازن بني مسأٔ� امحلایة وإالنفاذ. واكن هوالسؤال الرئييس 
 الس�ید ماتوس �دثت العدید من التطورات اجلدیدة املتعلقة �مللكية الفكریة يف اتفاقيات الت�ارة احلرة حول العامل. وذ�ر
ذايئ والتمنیة كذ� ٔأن بعض القضا� العاملیة مرتبطة �شلك �بري �مللكية الفكریة، مثل الص�ة وتغري املناخ وأ�من الغ

�ىل املس�توى العاملي، بل ؤأیضًا هناك جفوة ٔأو تبا�د من حيث معرفة امللكية الفكریة  وٕان�ج�عیة و�قتصادیة والثقافية. 
البیا�ت الضخمة  بنفس طریقةقد جرى الرمقنة تولید  �الل املناقشات، هو ٔأنت ُذ�ر  ت اليتالت�د� ومن بني. أ�قالمي�رب 

اخلدمات اليت تقد�ا الویبو، مثل مسا�دة ا�ول  ، ُذ�رت. ومن بني احللول ملعاجلة هذه الت�د�تناعي�صط  اكءا�و 
أ�عضاء يف وضع اسرتاتیجیاهتا الوطنیة للملكية الفكریة ومواءمهتا مع خطط التمنیة الوطنیة، ومسا�دهتا املقدمة لتحسن 

وما ٕاىل  ، وبناء القدراتللملكية الفكریةالتحتیة  ببنيهتا وحتسنيفكریة، قوا�دها ؤأنظمهتا املتعلقة �مللكية الا�ول أ�عضاء 
 احلفاظ �ىل مثل هذه املناقشات واحلوار لصاحل امجلیع.رضورة  . ومع ذ�، اكن من ٔأمه املالحظاتذ�

 ]یيل ذ� املرفق الثاين[
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. هل تنصحون زمالءمك ا�ٓخر�ن �حلضور 6
 ٕاذا نُّظم �دث مماثل لهذا يف املس�تقبل؟ 
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 ]هنایة املرفق والوثیقة[
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