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بشأن التعاون بني بلدان  الثاني األقاليميالويبو  اجتماع
الرباءات والعالمات التجارية والبيانات  يف جماالتاجلنوب 

  الصناعية واإلنفاذ  والتصاميماجلغرافية 
  

  اجتماع أقاليمي
    2013201320132013مايو مايو مايو مايو     8888ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     6666من من من من     مرص العربيةمرص العربيةمرص العربيةمرص العربية    مجهوريةمجهوريةمجهوريةمجهورية    القاهرة،القاهرة،القاهرة،القاهرة،

 
  

  ملخص التقرير

  ٕاعداد أالمانةمن 

OجMع أالقالميي الثاين بشأن التعاون بني بBان اجلنوب يف القاهرة، مجهورية مرص العربية، يف سـياق تنفيذ مرشوع انعقد 
الفكرية والتمنية فT بني البBان النامية والبBان جدول ٔاعامل التمنية بشأن تعزيز التعاون بني بBان اجلنوب فT يتعلق �مللكية 

  منوًا. أالقل

  افتتاح OجMع

)، افتتح السـيد ASRTون اخلارجية املرصية ؤااكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا (ؤ بني الويبو ووزارة الش�لتعاون  .1
، }ئب مساعد الوزير السفري معرو رمضان ماجد الرشبيين، رئيس ٔااكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا، وصاحب السعادة

ون اخلارجية املرصية، والسـيد ؤ والواكالت املتخصصة، ووزارة الش حلركة عدم Oحنياز، ومنظمة التعاون إالساليم
 صاحب السعادة السفري رمضانأشار و  ٔاعامل OجMع. �اك�، مساعد املدير العام لقطاع البنية التحتية العاملية �لويبو يو

ٕاىل مرشوع الويبو بشأن التعاون بني بBان اجلنوب كمثرة هامة من مثار جدول ٔاعامل التمنية، الفتا النظر ٕاىل ٔامهية ٕادراج 
التعاون بني بBان اجلنوب عىل جدول ٔاعامل امجلعية العامة لٔالمم املتحدة، مما حث مجيع الواكالت املتخصصة عىل تعزيز دمعها 

ة املوارد املالية والتقنية واملوارد البرشية ٔالنشطة بBان اجلنوب. ومن ٔاجل مواص� الويبو ٕادماج لهذه العملية عن طريق ز�د
التعاون بني بBان اجلنوب يف ٔانشطهتا وتنفيذ بعض املقرتحات اليت ُطرحت خالل OجMعني إالقلمييني املعنيني �لتعاون بني 

خطة الرب}مج واملزيانية القادمة وتوجهيها ٕاىل التعاون بني بBان ختصيص موارد مالية يف  ظهرت ٔامهيةبBان اجلنوب، 
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اجلنوب. وحتدث السـيد �اك� نيابة عن الويبو، وسلط الضوء عىل ما حققه مرشوع التعاون بني بBان اجلنوب من نتاجئ 
طار Oسرتاتيجي ا·ي تنهتجه. ملموسة نتيجة µود الويبو الرامية ٕاىل وضع اعتبارات التمنية يف مصمي معلها ونتيجة ٔايضا لالٕ 

غراض يف أ و�لنظر ٕاىل حقيقة ما قامت به ا«ول النامية من ٕاعداد وتطوير وسائل مبتكرة السـتخدام نظام امللكية الفكرية 
رف وال سـT فT يتعلق �ملعا ،التعاون بني بBان اجلنوبيتجىل العديد من الفوائد اليت حققها التمنية يف السـنوات أالخرية، 

 اخلربات. وتبادل

جدول ٔاعامل التمنية للويبو. مقدمة موجزة للامئدة املسـتديرة بشأن "صياغة وتنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية و وبعد  .2
طلع هبا عىل املسـتوى الوطين يف لتوجيه املشاريع املضُ التجارب الوطنية"، اسـتعرضت الويبو، يف ٕاجياز، أالدوات املتاحة 

ت امللكية الفكرية الوطنية، ؤاشارت ٕاىل قيام لك من الربازيل والصني ومرص والهند واليا�ن واملركز ا«ويل صياغة اسرتاتيجيا
) بتقدمي خرباهتم الوطنية يف هذا الصدد. وتضمنت بعض ا«روس الرئيسـية املسـتفادة ICTSDللتجارة والتمنية املسـتدامة (

لوطين، ومواءمة اسرتاتيجية امللكية الفكرية مع ٔاهداف التمنية الوطنية ال عىل الصعيد أامهية التأكيد عىل التنسـيق الفعّ 
وتوفري آليات مالمئة للرصد. مع أالخذ يف Oعتبار ، ؤاولو�ت القطاعات املعنية، ومن بيهنا مجيع ٔاحصاب املصلحة املشاركني

لتحقيق أالهداف إالمنائية أالوسع نطاقا. حقيقة عدم اعتبار اسرتاتيجيات امللكية الفكرية غاية يف حد ذاهتا بل يه وسـي� 
ٕاىل عنرصين ٔاثناء صياغة اسرتاتيجية للملكية الفكرية، وهام عىل وجه التحديد، مفهوم امللكية  ٕايالء النظراكن من املهم و 

كرية ذات التوجه ٕادارة فاع� للملكية الفكرية وسـبل حاميهتا وOنتفاع مهنا) ومفهوم امللكية الف :الفكرية من ٔاجل التمنية (مثل
اسـتخدام ٔاوجه املرونة). وكام ٔاشارت اليا�ن، تََمثÙل التحدي الرئييس ا·ي واجه البBان النامية والبBان أالقل  :إالمنايئ (مثل

يف Oفتقار ٕاىل بنية ٔاساسـية مالمئة للملكية الفكرية  ،منوًا يف سـياق ٕاعداد أالساس الالزم لتشجيع املزيد من الرشااكت
ت فعاÜ لٕالنفاذ. ٔادرك امجليع ا«ور ا·ي يلعبه التعاون بني بBان اجلنوب وتبادل اخلربات وا«روس املسـتفادة بني وآليا

البBان النامية والبBان أالقل منوًا كقناة هامة للتعاون، وهو دور ممكل للتعاون بني بBان الشامل واجلنوب، وذÞ كام وحض 
ل حيث مت ٕانشاء صندوق خاص موجه فقط لتعزيز التعاون بني بBان اجلنوب يف جمال من إالجنازات أالخرية يف الربازي

 الويبو. امللكية الفكرية �لتعاون مع

السـيد برييس دي اكرفالو، مدير شعبة امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة �لويبو، يف سـياق إالعداد للمناقشات ٔابرز و  .3
اسـتكشاف ٔاماكن التوتر احملمت� وأوجه  امللكية الفكرية وسـياسة املنافسة:بشأن املوضوع أالول، "العالقة بني سـياسة 

رية وسـياسة املنافسة عىل كالتاكمل"، يف بيان قصري é �سـتخدام الفيديو، حقيقة تركزي بر}مج الويبو املعين �مللكية الف
التنافس  لتشجيعسـمترار امللكية الفكرية ëٓلية ٕاجياد التوازن السلمي بني حامية امللكية الفكرية وٕاذاكء املنافسة، مع ضامن ا

وليست كحاجز يعوق املنافسة. ودلّل عىل ذÞ بعرض جتارب لك من بريو ومرص، فقد اكنت هناك بعض الظروف اليت 
تسـتتبع حدوث تنازع بني قانون امللكية الفكرية وقانون املنافسة، مثل تأخر ٔاحصاب حقوق امللكية الفكرية يف نقل 

يا ٕاىل املð العام �سـتخدام تدابري مانعة للمنافسة ٔاو عند رفض رشاكت منح تراخيص انتفاع لٕالبقاء عىل التكنولوج 
Oحتاكر. ومع أالخذ يف Oعتبار حقيقة نشوء رصاعات حممت� بني حامية امللكية الفكرية واملنافسة، تظهر ٔامهية وضع آليات 

املرونة، وعىل وجه اخلصوص، منح الرتاخيص إالجبارية. وكام وحض من ترشيعية حلل هذه الرصاعات وOسـتفادة من ٔاوجه 
جتربة الرشاكة الناحجة الٔاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا يف مرص مع عدد من البBان والرشاكء االٓخرين بغرض تسخري 

بBان اجلنوب ٔاداة هامة ميكن ٔان Oبتاكر، وحتديدًا من خالل Oسـتخدام الفاعل لنظام امللكية الفكرية، اكن التعاون بني 
حتقق اسـتفادة كبرية للبBان النامية والبBان أالقل منوًا. ويف هذا الصدد، ظهرت احلاجة املاسة ٕاىل مواءمة املامرسات ووضع 

 أالخرى. املبادئ التوجهيية وتوحيد إالجراءات يف جمال الرتاخيص إالجبارية واسـتخدام أوجه املرونة

وجزة عن املوضوع الثاين: "ٔاوجه املرونة املرتبطة �لرباءات يف املعاهدات متعددة أالطراف ؤامهيهتا املوبعد املقدمة  .4
للبBان النامية والبBان أالقل منواً" واليت قد÷ا السـيد بيشـتو« مدير شعبة قانون براءات Oخرتاع يف الويبو �سـتخدام 

حلفاظ عىل املصلحة العامة مع تعزيز Oبتاكر والتمنية Oقتصادية يف نفس الفيديو، واليت ٔاشار فهيا ٕاىل ٔامهية املرونة يف ا
حتليًال التفاق تريبس هيدف يف أالساس ٕاىل حتقيق التوازن بني احلقوق وOلزتامات قدم سعادة السفري رمضان الوقت، 

من ٕاعالن ا«وحة بشأن احلصول  6لفقرة بطريقة تؤدي ٕاىل التمنية OجMعية وOقتصادية. والتفت ٕاىل جمال الصحة العامة، ا
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عىل أالدوية للبBان ذات القدرات احملدودة يف الصناعات التحويلية، ؤاشار ٕاىل تطور هام وحامس لضامن تنفيذ قرار منظمة 
ة يف جمال الصحة التجارة العاملية يف هذا الصدد مبا يعود �لنفع عىل البBان النامية والبBان أالقل منوًا اليت تواجه ٔازمات خطري 

مواطن املرونة أالخرى الهامة واليت مل يمت Oسـتفادة مهنا عىل حنو اكمل من قبل العديد من البBان املتقدمة ومن  العامة.
املنطقة العربية وقد ساعد اسـتعراض للموقف يف والبBان أالقل منوًا حىت االٓن يه تð املواطن املتعلقة ب�ذج املنفعة. 

ىل ٕالقاء الضوء يف هذا الصدد عىل حقيقة ٔانه وعىل الرمغ من ٕادراج عدد من البBان جوانب املرونة يف وأالفريقية ع
عىل حنو اكف، ويف بعض احلاالت مل تُسـتخدم عىل إالطالق. ومن بني أالسـباب تð اجلوانب ترشيعاهتا، ٕاال ٔاهنا مل تَُمارس 

يسـية يف هذا ا�ال، يربز عىل السطح Oفتقار ٕاىل اخلربة التقنية اليت مت التعرض لها يف سـياق احلديث عن التحد�ت الرئ 
جيايب للميض إ الصدد، ُاقرتح ëٔسلوب بَنÙاء و  وعدم الوعي بأمهية املرونة واحلاجة ٕاىل وضع مبادئ توجهيية واحضة. ويف هذا

وجتميعها يف دراسات حاÜ بغية قدما السعي يف احلصول عىل املعلومات من البBان اليت جنحت يف تنفيذ جوانب املرونة 
 اجلنوب. تقامس التجارب واخلربات مع تð البBان يف ٕاطار ٔانشطة مسـتقبلية للتعاون بني بBان

�ملوضوع الثالث حتت عنوان، "نظم الرباءات يف البBان النامية والبBان أالقل منوًا. احلاجة ٕاىل Oتساق وفT يتعلق  .5
"، قدم السـيد بيشـتو« مدير شعبة قانون براءات اءات: Oبتاكر والصحة والتجارةالرب بني السـياسات العامة وقانون 

Oخرتاع �لويبو مقدمة خمترصة �سـتخدام الفيديو متهيداً ٕالجراء املناقشات يف هذا الصدد ومشددًا عىل أن ٔامه التحد�ت 
صياغة قوانني براءات اخرتاع متسقة مع السـياسات الوطنية االٔكرث ٕاحلاحا اليت تواجه البBان النامية والبBان أالقل منوًا يه 

أالخرى ذات الص� جبم� ٔامور من بيهنا Oبتاكر والصحة والتجارة. وكام متت إالشارة ٕاليه خالل املناقشة، ميثل غياب آليات 
ضال عن Oفتقار ٕاىل القدرات التنسـيق الوطنية يف معظم البBان النامية والبBان أالقل منوًا، يف حد ذاته، حتد� هاما، ف

وإالماك}ت. ولتحقيق Oتساق بني نظام الرباءات والسـياسات العامة وجين مثار Oبتاكر، اكن من املهم إالقرار بأن نظام 
الرباءات ليس غاية يف حد ذاته، ووجوب اتساق سـياسات الرباءات مع السـياسات العامة أالخرى. وشدد عىل القمية 

كن حتقيقها يف هذا الصدد يف حاÜ تعزيز تبادل اخلربات والتعرف عىل ٔافضل املامرسات وا«روس املسـتفادة اخلاصة اليت مي
 منوًا. بني البBان النامية والبBان أالقل

دمع Oبتاكر ونقل التكنولوجيا واملعلومات املتعلقة �لرباءات ونرش املعرفة. املوضوع الرابع حتت عنوان "وأ�ح  .6
طنية واخلربات إالقلميية"، فرصة لعرض ٔامث� ملموسة من شـييل والهند وجنوب ٔافريقيا واملنظمة إالقلميية التجارب الو 

املعهد الوطين للملكية الصناعية يف شـييل من ). وعىل وجه اخلصوص، ما حدث يف ARIPOأالفريقية للملكية الفكرية (
خدام فّعال لنظام امللكية الفكرية ونرش ونقل املعرفة ٕانشاء منصة افرتاضية تعمل عىل تشجيع Oبتاكر من خالل اسـت

والتكنولوجيا. كام سامه جملس العلوم وأالحباث الصناعية يف الهند مبرشوع مفتوح املصدر الكتشاف أالدوية، هيدف ٕاىل 
ر يف جنوب ضامن النفاذ ٕاىل ٔادوية جديدة من خالل مناذج ابتاكر مفتوحة لعالج أالمراض املهم�. ومرشوع مركز Oبتاك

نشئ بغية دفع Oبتاكر يف ميادين Oقتصاد�ت اخلرضاء ٔافريقيا، وهو ٔاحد ٔامه مجمعات العلوم والتكنولوجيا يف البالد وا·ي ا� 
والعلوم البيولوجية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مع الرتكزي بوجه خاص عىل دمع املشاريع و÷ارات التمنية وOبتاكر. 

هذه التجارب الوطنية، �ٕالضافة ٕاىل جتربة املنظمة إالقلميية أالفريقية للملكية الفكرية يف تطوير عدد من  جنح اسـتعراضو 
أالدوات لتشجيع Oبتاكر وتعزيز Oنتفاع بنظام امللكية الفكرية داخل ا«ول أالعضاء، يف ٕالقاء الضوء عىل ٔامهية مجع 

تفادة فT يتعلق بتطوير مجمعات العلوم والتكنولوجيا واملعلومات املتعلقة املعلومات بشأن املامرسات اجليدة وا«روس املسـ 
 الصدد. �لرباءات ومنصات نرش املعرفة وأمهية بناء شـباكت ٕاقلميية وآليات يف هذا

املائدة املسـتديرة بشأن "تبادل أفضل املامرسات بني بBان اجلنوب لتطوير Oسرتاتيجيات الوطنية للرباءات وأ�حت  .7
Oان أالقل منوًا" للك من الصني وشـييل واملركز ا«ويل للتجارة والتمنية املسـتدامة فرصة وBان النامية والبBبتاكر يف الب

نظام للملكية الفكرية متسقا مع ٔاولو�ت التمنية ٕايالء عناية فائقة بتخطيط ورصد املشاركة بآراهئم وتسليط الضوء عىل ٔامهية 
القدرة Oستيعابية من حتد�ت رئيسـية للبBان النامية والبBان ددت املناقشات عىل ما متث� وشوأهداف لك بB عىل حدة. 

أالقل منوًا، وال سـT عند صياغة اسرتاتيجيات Oبتاكر، و·Þ تظهر أمهية النظر ٕاىل مسـتوى التمنية التكنولوجية والقدرات 
في حاÜ ضعف القدرات التكنولوجية، يتوجب اسـتخدام نظام للملكية وأالولو�ت إالمنائية يف لك بB ؤاخذها يف Oعتبار. ف
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الفكرية هيدف ٕاىل توفري ٔاقىص قدر من املساحة للتقليد والهندسة العكسـية مع عدم انهتاك Oلزتامات ا«ولية. وبقدر ما 
O سـتكشاف هلام، وحتديدًا، يتعلق أالمر �لتعاون بني اجلنوب واجلنوب، هناك منطقتان هامتان ميكن ٕايالء املزيد من

وهام، كنوع من ٔانواع حقوق امللكية املسـتخدمة يف تسويق البحوث املموÜ من القطاع العام واسـتخدام مناذج املنفعة، 
ح، يف قرتُ القدرات التكنولوجية املنخفضة. و للبBان ذات اOبتاكر التدرجيي، يعتربان من أالدوات املفيدة عىل حنو خاص 

 منوًا. اضطالع الويبو مببادرات حمددة لرفع مسـتوى الوعي بأمهية مناذج املنفعة يف البBان النامية والبBان أالقلهذا الصدد، 

اسـتعراض جتربة املنطقة العربية بشأن الرشااكت والفرص املتاحة للتعاون مع ا«ول أالفريقية ودول ٔامرياك ط سلّ و  .8
ول "تبادل اخلربات بني بBان اجلنوب يف جمال البنية التحتية والقدرات مناقشات املائدة املسـتديرة حٕاطار اجلنوبية يف 

لنظام براءات Oخرتاع يف البBان النامية والبBان أالقل منوًا" الضوء عىل ٔامهية وضع ٕاطار  فّعالاملؤسسـية لتحقيق اسـتخدام 
 التأكيد ٔايضا عىل ٔامهية ضامن ٕارشاك ا�متع املدين سـيايس للتعاون املسـتقبيل بني بBان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. كام مت

واملفاوضات حول  املنارصة والتأييدé من دور يف جمال يف مبادرات التعاون املسـتقبيل بني بBان اجلنوب، وذÞ ملا 
كام نارص حمفزة. �ٕالضافة ٕاىل ا«ور ا·ي تلعبه املنظامت احلكومية ا«ولية وغري احلكومية مكيرسين ومروجني وع السـياسات، 

يف نرش املعايري والقواعد. وقد دلت التجربة، كام وحض من مثال تربز أيضا ٔامهية عوامل ٔاوجه التشابه والتقارب اجلغرايف 
التقارب إالقلميي يف Oنتفاع مبواطن املرونة يف اتفاق تريبس  ا«ور الهام ا·ي لعبهاسـتخدام الرتاخيص إالجبارية يف ٔافريقيا، 

من خالل عىل الصعيد الوطين ضامن ا«مع احلكويم لهذه العملية لأالمهية البالغة أيضا  ٔاظهرت التجربة الهندية وقدقة. يف املنط
ال لنظام الرباءات. ويف هذا الصدد، اكن من ٔامث� املبادرات مبادرات ملموسة ورصد حوافز لتشجيع Oسـتخدام الفعّ 

سامً يف املعارف وميكن حتقيق املزيد منه يف ٕاطار أالنشطة املسـتقبلية للتعاون واليت شهدت تقا ،والتجارب الناحجة يف الهند
)، ويه آلية لتصنيف املوارد وتساعد يف TKDLبني بBان اجلنوب، مرشوع تطوير املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية (

 الهند. ليدية يفمعليات البحث عن براءات Oخرتاع بغرض مواµة المتðّ غري املرشوع للمعارف التق 

السـيد هوبرجر، مدير شعبة املشورة القانونية والترشيعية بقطاع العالمات التجارية والتصاممي �لويبو، يف ؤابرز  .9
العالمات التجارية وغريها من إالشارات املمزية واملð العام: قضا� للمناقشات حول املوضوع اخلامس، "سـياق إالعداد 

الهنج توفر العديد من ن النامية والبBان أالقل منوًا"، يف بيان قصري é �سـتخدام الفيديو حقيقة سـياسـية رئيسـية تواجه البBا
وقد أعدت أالمانة وثيقة ٕارشادية تتعلق برفض حامية عالمات جتارية . ا&تلفة اليت ميكن من خاللها حامية إالشارات وتسجيلها
ذا ا�ال. كام ا�جريت دراسة حمددة مع الرتكزي عىل العالمات التجارية عىل ٔاسس نسبية ومطلقة ملساعدة ا«ول أالعضاء يف ه

واملð العام، ومراجعة املامرسات القطرية فT يتعلق بأي إالشارات اليت ميكن تسجيلها ؤاي إالشارات اليت ينبغي Oسـمترار 
د العام من تسجيل وحامية إالشارات اخلادعة يف ٕا�حهتا، مع اسـتثناء بعض إالشارات من امحلاية (عىل سبيل املثال، Oستبعا

شري ٕاىل موقف تسبب يف بعض ا&اوف �لنسـبة للمð العام،  وOستبعاد عىل ٔاساس رشط المتزي). ويف هذا الصدد، ا�
يف Oسـتخدام املزتايد محلاية العالمات التجارية مبجرد انهتاء فرتة رس�ن براءات Oخرتاع أو حامية حقوق التأل وهو  ٔاال

والنرش، وذÞ كام يتضح من قضية مكعبات الليغو. و�ٕالضافة ٕاىل ذÞ، واµت البBان النامية والبBان أالقل منوًا ز�دة يف 
حاالت الزتوير وOحتيال يف ٕاجراءات تسجيل العالمات التجارية. و·Þ مت التشديد عىل تعزيز التعاون وتبادل اخلربات 

 الصدد. من البBان النامية والبBان أالقل منوًا كخطوة هامة للميض قدما يف هذا بني ماكتب العالمات التجارية

مقدمة موجزة �سـتخدام الفيديو عن املوضوع السادس حول "البيا}ت اجلغرافية يف تنفيذ السـياسات ويف ٔاعقاب  .10
رت فهيا أالمانة ٕاىل ٕاصدار نرشته الويبو العامة: ٔافضل املامرسات والبعد OجMعي وOقتصادي للبيا}ت اجلغرافية" واليت ٔاشا

قُدمت سلس� من العروض ، مقدمة" مكصدر مفيد للمعلومات اخلاصة �لبيا}ت اجلغرافية –حتت عنوان "البيا}ت اجلغرافية
ميية أالفريقية ند واملنظمة إالقل ثيوبيا و�يل إ ت اجلغرافية من قبل لك من كو� و التقدميية ؤامث� عن Oسـتخدامات الناحجة للبيا}

للملكية الفكرية. وقد ٔابرزت تð العروض التقدميية وأالمث� اليت ُطرحت ٔامهية وٕاماكنيات البيا}ت اجلغرافية ëٔداة للتمنية. 
تعزيز التمنية  ويفومن خالل ز�دة قمية املنتجات احمللية، سامهت البيا}ت اجلغرافية يف تروجي التقاليد احمللية والثقافية 

احلاجة ٕاىل ٕاطار سـيايس وتنظميي مالمئ، وOفتقار ٕاىل القدرات  يف التحد�ت تمتثلعات احمللية. ويف هذا الصدد، للمجمت
واملوارد الالزمة لوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للبيا}ت اجلغرافية، وغياب الوعي بقمية البيا}ت اجلغرافية، واحلاجة ٕاىل 
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ا اجلوانب املتعلقة �لتسويق وختطيط أالعامل. وقد مت التأكيد عىل دور تبادل من بيهن اسرتاتيجيات شام� تغطي جوانب عدة،
يف هذا الصدد، يف حتقيق اسـتفادة كبرية للبBان النامية والبBان  ،التجارب الناحجة ؤافضل املامرسات وا«روس املسـتفادة

 منوًا. أالقل

�لويبو، يف معرض تقدميها ملوضوع "تبادل خلاصة Oستشاريني بشعبة املشاريع ا ةالسـيدة توسو، كبري واسـتعرضت  .11
والتوسـمي يف البBان النامية والبBان أالقل منوًا" ٔافضل املامرسات بني بBان اجلنوب لتطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 

النامية والبBان أالقل  للامئدة املسـتديرة، مرشوع الويبو بشأن امللكية الفكرية وتوسـمي املنتجات لتطوير أالعامل يف البBان
ند ؤاوغندا. ولفتت نتجات يف ثالث بBان: ب� و�يل منوًا، ؤاشارت ٕاىل تطوير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوسـمي لتسعة م 

أالنظار ٕاىل أمهية وضع هنج شامل يتضمن مجيع ٔاحصاب املصلحة (سلطات امللكية الفكرية، واملنتجني واملسـهتلكني) يف 
تاكمل بني اسرتاتيجية امللكية الفكرية واسرتاتيجية تسويق مناسـبة. هيدف هذا املرشوع ٕاىل تقامس ا«ول أالعضاء العملية و 

ووضع دليل تنفيذي يوحض امليض قدما خطوة خبطوة لتصممي مشاريع امللكية الفكرية  ،ٔافضل املامرسات املوحدة يف ٕاطار معل
Tند ؤاوغندا، الضوء عىل ٔامهية ربط اسرتاتيجيات  جتارب لك من كو� و�يل والتوسـمي. كام ٔالقت التجارب الوطنية، وال سـ

البيا}ت اجلغرافية مع ٔاولو�ت التمنية الوطنية وعىل ٔامهية بناء القدرات وٕاذاكء الوعي عىل املسـتوى احمليل وا�متعي، وأيضا 
 مهنا. عىل ٔامهية القيادة احلكومية وا«مع املقدم

ة قصرية �سـتخدام الفيديو يف معرض مناقشة املوضوع السابع حتت عنوان"حامية التصاممي أالمانة مقدمواسـتعرضت  .12
الصناعية: قضا� معارصة واجتاهات مسـتقبلية"، ؤاظهرت خاللها حقيقة مضاعفة ٔاعداد تسجيالت التصممي الصناعي خالل 

ع ٔاحناء العامل ا·ي يمتثل يف إالقرار السـنوات العرش املاضية، ؤاشارت ٕاىل Oجتاه اجلديد لواضعي السـياسات يف مجي
متثلت التحد�ت الرئيسـية من وµة نظر البBان و �ملسامهة الهامة اليت تقد÷ا التصاممي الصناعية لالبتاكر والمنو Oقتصادي. 

محلاية، واحلاجة النامية والبBان أالقل منوًا يف هذا الصدد يف عدم الوعي، وضعف البنية التحتية ٕاليداع طلبات التصاممي وا
ٕاىل ٕاطار أكرث سهوÜ يف Oسـتخدام لالنهتاء من ٕاجراءات إاليداع والفحص، وOختالف بني الوال�ت القضائية يف إالطار 

 امحلاية. القانوين ويف نطاق

ية. املائدة املسـتديرة بشأن "حامية التصاممي الصناعية وOبتاكر وامللكية الفكرية: Oسرتاتيجيات الوطن أ�حت و  .13
عية من وµة نظر خربات من البBان النامية والبBان أالقل منواً" فرصة ملواص� مناقشة موضوع حامية التصاممي الصنا

ثيوبيا ومرص. وسلطت الضوء حتديدًا عىل ٔامهية املبادرات احلكومية وعىل اسرتاتيجيات الرتوجي وامحلاية إ مجهورية كور� و 
 الكفاءة. متتة معلية إاليداع والفحص خلفض التاكليف وز�دةلتعزيز هذا القطاع واحلاجة ٕاىل أ 

مراعاة املتغريات  –التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية وٕانفاذ هذه احلقوق طار املوضوع الثامن حتت عنوان "إ ويف  .14
ٔابرزت التجارب من جدول ٔاعامل التمنية"،  45، املتضمنة يف سـياق التوصية OجMعية وOقتصادية والتقنية وإالمنائية

الوطنية لمكبود� وجنوب ٔافريقيا ٔامهية التعاون بني سلطات ٕانفاذ القوانني والواكالت احلكومية ؤاحصاب احلقوق، فضال عن 
ٔامهية بناء ثقافة امللكية الفكرية وٕاذاكء الوعي هبا ëٔداة لالبتاكر وإالبداع للمجمتع بأرسه. واسـمترار التحد�ت الرئيسـية اليت 

Oفتقار ٕاىل املوارد وضعف الوعي وتوµات املسـهتلكني وOفتقار ٕاىل تقامس املعلومات والتعاون عىل الصعيد تمتثل يف 
اكن التعاون و الوطين وعرب احلدود مكعوقات يف جمال ٕانفاذ القوانني لضامن متكن ا�متع كلك من جين مثار نظام امللكية الفكرية. 

ة قناة هامة لتبادل اخلربات واملامرسات اجليدة وتعزيز تبادل املعلومات والتعاون بني بني بBان اجلنوب يف هذا الصدد مبثاب
واكالت ٕانفاذ القوانني وماكتب امللكية الفكرية. وقد ُطرحت وµة نظر بدي� خالل املناقشة بشأن إالنفاذ، وركزت عىل ٔامهية 

ملسـتوى الشعيب من أجل حتديد ٔافضل هنج يتناسب مع لك بB، نظر البBان النامية والبBان أالقل منواً ٕاىل املامرسات عىل ا
 املعرفة. مع ضامن حتقيق توازن بني امحلاية، ومنع Oسـتخدام، والوصول ٕاىل

مقدمة خمترصة �سـتخدام السـيد فريماندييل، }ئب مدير شعبة ٕاذاكء Oحرتام للملكية الفكرية �لويبو، يف  أشارو  .15
اخلربات وا«روس املسـتفادة من مسامهة ٔاحصاب احلقوق يف ة املوضوع التاسع حتت عنوان "شمعرض متهيده ملناق الفيديو يف 
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إالنفاذ والتاكليف اليت يتحملوهنا يف سبي�"، ٕاىل ا«ور الهام ٔالحصاب احلقوق يف جمال ٕانفاذ القوانني خبصوص ٕاذاكء الوعي 
اخلصوص. ومن املنظور ا·ي قدمته مرص ومن واقع  والتعاون مع واكالت ٕانفاذ القوانني وجامعات املسـهتلكني عىل وجه

التجربة يف قطاع املسـتحرضات الصيدالنية وصناعة الربجميات، متثل حامية امللكية الفكرية وٕانفاذها وµان لعم� واحدة. لكن 
ضال عن Oختالفات بني للبBان النامية والبBان أالقل منوًا، فالتحد�ن الرئيسـيان املوارد ق� Oفتقار ٕاىل الوعي و  يسـمتر

 وإالنفاذ. الوال�ت القضائية والتباين يف آليات امحلاية

"ماكحفة القرصنة والزتييف يف البBان النامية والبBان أالقل منوًا: ٔاخر مناقشات املائدة املسـتديرة بشأن أ�حت و  .16
 لتسليط الضوء عىل املبادرات الوطنية فرصة جلنوب ٔافريقيا ومكبود�ال" التحد�ت. Oسرتاتيجيات الوطنيةإالجنازات و 

لقي الضوء عىل تð امحل� أالخرية اليت قامت هبا جنوب ٔافريقيا ملاكحفة القرصنة  املبذوÜ يف هذا الصدد. فعىل سبيل املثال، ا�
شري والزتييف، واليت ركزت حتديداً عىل قمية حقوق امللكية الفكرية وٕاسها÷ا يف التمنية OجMعية وOقتصادي ة والثقافية. كام ا�

ٕاىل التجربة المكبودية املتعلقة بأمهية تقامس املعلومات، وال سـT مع هذه الز�دة يف املنتجات وأالدوية املزيفة املتاحة عىل 
شـبكة إالنرتنت، وهام حتد�ن هامان للبBان النامية يف جمال ٕانفاذ حقوق امللكية. ؤالقت جامعة ا«ول العربية الضوء عىل 

ٔامهية تعزيز التعاون مع القطاع اخلاص وا�متع املدين، ووضع أالطر القانونية املناسـبة وز�دة التعاون إالقلميي وا«ويل للتحمك 
 الفّعال. يف تدفق السلع املقBة كعنارص ٔاساسـية لضامن إالنفاذ

الرئيسـية بشأن امليض قدما  ختام OجMع، ٔا�حت املناقشة الهنائية فرصة السـتعراض أالفاكر واملقرتحاتويف  .17
Tان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية. ويف هذا السـياق، ٔاكد عدد من الوفود دمعهم للتعاون بني  فBيتعلق �لتعاون بني ب

بBان اجلنوب وأمهية متابعة املقرتحات اليت ُطرحت خالل OجMعني إالقلمييني هبذا الشأن، وال2ان مت تنظميهام يف ٕاطار 
لصاحل التعاون بني  توجهرشوع الويبو اخلاص �لتعاون بني بBان اجلنوب، وعىل وجه اخلصوص من خالل ختصيص موارد م 

بBان اجلنوب يف بر}مج ومزيانية املنظمة. وعىل النحو ا·ي مت االتفاق عليه، ٔاشارت أالمانة ٕاىل ٔاهنا بسبيل ٕاعداد تقرير 
يت ُطرحت خالل OجMع، وهو ما سوف يمت مشاركته مع ا«ول أالعضاء يف مفصل يتضمن اكفة املناقشات وأالفاكر ال

ٕاطار املؤمتر السـنوي الثاين للويبو بشأن التعاون بني بBان اجلنوب واملزمع عقده �لزتامن مع اجMعات ا«ورة الثانية عرش 
 الفكرية. للجنة املعنية �لتمنية وامللكية

  ][هناية الوثيقة

 


