
 

CDIP/28/INF/4 

يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 لبريأ 19التاري    خ: 

 معنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة ال

ون الثامنةالدورة   والعشر
 2022مايو  20إىل  16جنيف، من 

كات الناشئةللمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية  –تحويل األفكار إىل مشاري    ع تجارية   لشر

 األمانة من إعداد وثيقة 

كات الناشئة، بالفكرية لفلمحة عامة عن دليل الملكية يتضمن مرفق هذه الوثيقة  .1 عنوان: "تحويل األفكار إىل مشاري    ع ائدة الشر
وع أجندة التنمية بشأن "تعزيز دور  ي إطار مشر

 ف 
ّ
عد

ُ
ي االبتكار  النساءتجارية". وقد أ

ي البلدان النامية عىل والمقاولةف 
: تشجيع النساء ف 

 استخدام الملكية الفكرية". 

2.  
ً
إن لجنة التنمية مدعوة إىل اإلحاطة علما

ي مرفق هذه الوثيقة. 
 بالمعلومات الواردة ف 

[ذلك المرفق يىلي ]
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كات الناشئةللمحة عامة عن دليل الملكية الفكرية  – تحويل األفكار إىل مشاري    ع تجارية   1لشر

كات الناشئةضع و   ي ، عىل أنه دليل سهل االستخدام 2دليل تحويل األفكار إىل مشاري    ع الموجه لفائدة الشر
 
ريادة  مجال للذين يخوضون ف

ي مجاالت فهم من أجل ، األعمال
 
كة الناشئة ةخطوات رحل مختلفتقاطع نظام الملكية الفكرية ف  نظام الملكية الفكرية ويؤدي. الشر

 
ً
 مهما

ً
ي ، طوال هذه الرحلة دورا

دمجأن  وينبغ  كة الناشئة  ي  اتيجية أعمال الشر ي استر
 
ويقدم هذا المنشور توجيهات  . عمها وأن يدبالكامل ف

ي يمكن 
كات الناشئة من نظام الملكية الفكرية لتظل قادرة عىل المنافسة ولفهم المخاطر التر ي يمكن أن تستفيد بها الشر

بشأن الطريقة التر
ي حالة تجاهله

 
ي السوق،. أن تنشأ ف

 
كة ناشئة تحاول إدخال حل مبتكر قائم عىل التكنولوجيا ف ي أن تكون  وهو يركز عىل شر

ولكن ينبغ 
ي احتياجات سوق  كات الناشئة غتر القائمة عىل التكنولوجيا ولكن لديها فكرة تسويقية جديدة أو تلت  المبادئ مفيدة بنفس القدر للشر

قدم لبعضها أكتر مما  متخصصة أو تقدم خدمة مبتكرة.  كات الناشئة، وإن كان ي   ما لجميع الشر
ً
يقدمه  ويقدم نظام الملكية الفكرية شيئا

 إىل البعض اآلخر. 

كة الناشئةو  الذي يناقش أهمية حقوق  ،حماية ابتكاراتك"فصل "يبدأ و . السوقمن الفكرة إىل  ،تتبع فصول الدليل مسار رحلة الشر
ح كيف يمكن استخدام لالملكية الفكرية  اءات واألشار التجارية وحقوق الحماية االبتكارات ويشر ملكية الحلول  المؤلف الكتسابت 

 المبتكرة واإلبداعية. 

. ف ،ومع ذلك ي
ي  إن الحصول عىل منتج جيد ال يكف 

ائهفينبغ  ي سوق تنافسيو. إقناع العمالء بشر
 
المنتجات  حيث تتنافس العديد من ةف

كة ال بد ، ها حو ن االهتمامتوجيه  ىلعالمماثلة  ي  أن تفكر الشر
 
منتجات عن  واالبتعاد  منتجاتها طرق إبداعية لجذب العمالء إىل  إيجاد  ف

ي هذا و ا. منافسيه
ي السوق" عن الشعارات  "تميتر  فصل  يتناول، الصدد  ف 

والجوانب اإلبداعية األخرى المستخدمة  والتصاميممنتجك ف 
ي إنشاء منتج

 . المؤلفحق و  ،لتصميماوحقوق  ،العالمات التجارية موجببحمايتها  وكيفية ةوجذابة ممتر   اتف 

 " لعمل عىل نطاق دوىلي ا" وفصل
ّ
ِعد كة الناشئة للتوسع ي  اق أسواق الشر ي الخارج واختر

 تناداسو . ف 
ً
، الذي ينص إىل مبدأ اإلقليمية المهم ا

ي ا
ي  إلمكاناتا للفصذا اتناول هي، إلقليم الذي تم الحصول عليها فيهعىل أن حقوق الملكية الفكرية محصورة ف 

أنظمة اإليداع  تتيحها التر
ي تديرها الويبو 

 ، الدولية التر
ً
حا ي العديد من البلدان من خال اع طلبات الحمايةإلمكانية إيد ويقدم شر

اءاتف   ل معاهدة التعاون بشأن الت 
 ونظام مدريد ونظام الهاي. 

اتيجية  ساليبأ" الفصل المعنون ويعرض الستخدام حقوق  الخيارات المتاحة مختلف، الملكية الفكرية" الستفادة منلأخرى استر
 تجارية ،ةالملكية الفكري

ا
ي أصبحت اآلن أصوًل

خيص زيادة اإل ، من أجل التر تمويل لجذب اللحصول عىل وا ،والتنازليرادات من خالل التر
 . كاء والمتعاونير   الشر

 
ّ
َعد

 
 الملكية الفكرية وت

ً
كة الناشئة أن نتر إذ اعتقدت حو مخاطر. الإدارة فيما يتعلق ب مهمة قضية أيضا ظام الملكية الفكرية ال قيمة الشر

نظام الملكية الفكرية عىل األعمال التجارية من منظور إدارة المخاطر. الذي يمكن أن يحدثه تأثتر بال رايةد، فمن المهم أن تكون عىل له
 . حول هذه المسألة التفاصيلمن إىل مزيد المخاطر" إدارة "فصل  ويتطرق

 يبحث الدليل أيضو 
ً
ي مجالير   ا
 راجعةم كونتوقد ية الفكرية. قواعد بيانات الملكاستخدام و الملكية الفكرية  راجعةم، وهما رئيسيير  ف 

ي مراحل مختلفة من جيهةو الملكية الفكرية 
كةال عمل ف  قواعد بيانات  استخدام عد ي، أحداث مختلفة. وبالمثلعن  ةناتج كونتقد أو  شر

 الملكية الفكرية 
ً
  مصدرا

ً
كات فريدا وفهم االتجاهات  اتعىل تجنب االنتهاك ا وتساعده ا أن تلهمه الناشئة بمعلومات يمكن يزود الشر

كاء  إيجاد و  ان إىل هذه المجاالت. و إىل ذلك.  ، وغتر شر  يتطرق الفصالن األختر

 أختر و 
ً
استخدامهن لنظام الملكية  يفيةكمع توضيح  ، مال ناجحات من جميع أنحاء العالم، يعرض الدليل دراسات حالة لرائدات أعا
كاتهن الفكرية  بنجاح.  لتطوير شر

تاح  ية والفرنسية والروسية واإلسبانية واليابانية. كالدليل باللغات العربية والصينية واإلنوي    : الرابط التاىلي  عىل االطالع عليهيمكن و لتر 
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4545 . 
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ّ
عد

ُ
وع أجندة التنمية بشأن هذا الدليل أ ي إطار مشر

 
ي البلدان النامية عىل استخدام الملكية الفكريةف

 
ي االبتكار والمقاولة: تشجيع النساء ف

 
 . تعزيز دور النساء ف

يك اإلدارياألوىل من هذا الدليل  ةأعدت المسود 2 ير أوغلو، الشر كة ،السيد عمر هتر  ّور بناءا ، اسطنبول، تركيا. TLS.IP شر
 
 الذي وضعتهعىل المفهوم  ومن ثم فقد ط

وع، السيدة تمارا ناناياكارا  ومنسقة ةمدير   ، الويبو. التجارية الملكية الفكرية لألعمال شعبةب رةمستشاال، المشر
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