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 بالتنمية وامللكية الفكرية املعنيةاللجنة 
 

 عشرة الثامنةالدورة 
ىل أأكتوبر  31جنيف، من   2016 نومفرب 4اإ

 
 املؤمتر الدويل املعني بامللكية الفكرية والتنميةعن تقرير 

عداد مانة من اإ  الأ

ىل  7 ي الكرتة من  ،ملكيةة الكيرية والتيمية  ي مقر الويوو  ي جنيفاب املعينقد املؤمتر ادلويل ع   .1  ،2016أأبريل  8اإ
من  16الرابعة عرشة ) انظر الكقرة  هتادور  ي تهذختاذلي ا ،قرار الكجنة املعنية ابملكيةة الكيرية والتيمية )الكجنة(ب معال وذكل

 مكخص الرئيس(.

ىل أأن و  .2 ىل اختاذالكجنة جتدر الإشارة اإ ات توجهي القرار منوتض   .قرار عقد املؤمتر  ي دورهتا احلادية عرشة ابدرت اإ
ىل ا عداد، من بيهنا ،مجةل أأمور الأمانة اإىلطكب و  ،والكوجستةة لكمؤمتر املوضوعيةلأمانة بشأأن اجلوانب اإ ، وقائعي تقرير اإ

ىل الكجنة )انظر الوثيقة  وتقدميه ،كمؤمترلكخص املناقشات الرئيس ية ي  (.CDIP/11/5اإ

 .املؤمترعن املطكوب  الوقائعيتقرير عىل ال ، حيتوي مرفق هذه الوثيقة وعكيه .3

ىل الإحاطة عكام  .4 ن الكجنة مدعوة اإ اإ
 .ابملعكومات الواردة  ي مرفق هذه الوثيقة

 املرفق[]ييل ذكل 
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 املؤمتر ادلويل املعين ابملكيةة الكيرية والتيمية عنتقرير 

ليه  ي ييلملكيةة الكيرية والتيمية )اب املعينقد املؤمتر ادلويل ع   .1 ،  ي 2016 أأبريل 8و 7 ما بني الكرتة ملؤمتر(  ياب ي شار اإ
ىلاملؤمتر د  هيو مقر الويوو  ي جنيف.   وليةمناقشة دور املكيةة الكيرية  ي التيمية عىل املس توايت الوطنية والإقكميية وادل" اإ

 ".بلأ فاق املس تق توادل اخلربات واس تيشا  و 

 وجرتدلول الأعضاء واملنظامت احليومةة ادلولية واملنظامت غري احليومةة واجملمتع املدين. شاركة اواكن املؤمتر مكتوحا مل  .2
 .الاجامتع عىل مدارمع ترمجة فورية  ،والروس ية والصينةة والعربية والإس وانيةالاجنكزيية والكرنس ية كغات ابلاملؤمتر  وقائع

عادة السكري أألربتو س قدهما اليت ،رتحةبال عوارات وعقب .افتتح املؤمتر ادلكتور فرانسس غري، املدير العام لكويووو  .3
 أألقى ،ورئيس الكجنة املعنية ابلتيمية واملكيةة الكيرية ،وممثكها ادلامئ دلى ميتب الأمم املتحدةبدرو دالوتو، سكري الأرجنتني 

 .رئيس يةاللكمة السعادة الس يد روب ديكيس، وزير التجارة والصناعة  ي جنوب افريقةا 

حات جديدة اقرت ابناء عىل و  ،الأمانةأأعدهتا قامئة سابقة  مناختيارمه  جرى ،مشاراك 21 حضوراس تكاد املؤمتر من و  .4
يالء. ادلول الأعضاء قدمهتا نوذة عن تاح ت  و . الرؤى وموازنةزن اجلغرا ي واخلربة املناس وة واد  التوامل   الالزمالاعتوار  ومت اإ

 التايل: الرابطاملتحدثني  ي املؤمتر عىل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipda_ge_16/wipo_ipda_ge_16_www
_333738.pdf 

 الس تة التالية: املوضوعاتويمتحور املؤمتر حول  .5

 ؛ور املكيةة الكيريةالتيمية الاجامتعية ود (أأ  )

 ؛التيمية الاقتصادية ودور املكيةة الكيرية (ب )

 ؛التيمية الثقافةة ودور املكيةة الكيرية (ج )

 ؛مشاطرة املامرسات واس تحداث الاسرتاتيجياتكمكيةة الكيرية: ل  حةوي تصممي نظام (د )

 ؛عةل الرئيس يةالتعاون العاملي  ي سبةل املكيةة الكيرية والتيمية: دور الويوو وغريها من اجلهات الكا (ه )

 .التيمية: التحدايت الراهنة وأ فاق املس تقبل من أأجلاملكيةة الكيرية  (و )

، نواملتحدث مث يناقشه ،وضوعامل تقدميوجه احلوار ب م   يودأأ  حةث ،عامةة مجيع املوضوعات  ي جكس جرت مناقشةو  .6
تمت بعرض فرادية دراسة وُي   التيمية الاجامتعية والاقتصادية والثقافةة.اس تخدام نظام املكيةة الكيرية  ي دمع  امعكي توحض، اإ

 ىوجر  .بذكل الوقت مسحما  حسب، (A&Qجوبة" )الأ س لةل و للأ " جكسة ،موضوعلك  عقب عرض، تقدع  و  .7
 .املناقشةفريق أأعضاء و  بني املشاركني نقاش

فراديةدراسات ست  تقدمي ومت .8  يه: ،اإ

 ؛العالمات املودلوفةة –من مصمي القكب (أأ  )

 ؛هبار اجلريك اجلاماييكلتصممي برانمج بشأأن املؤرشات اجلغرافةة  (ب )

 ؛: جتربة جامعة ابكس تانيةالأحباثتسويق نتاجئ ل املكيةة الكيرية تسخري  (ج )

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipda_ge_16/wipo_ipda_ge_16_www_333738.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ipda_ge_16/wipo_ipda_ge_16_www_333738.pdf
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 ؛التقكيديةامن ع  هدية املكوك، عطور  -أأمواج  (د )

عادة توس مي صورة أأفريقةا  (ه )   ؛"Label TV & Radioمجموعة "من خالل اإ

ثيوبيا. الكيريةتصممي نظام حةوي لكمكيةة  (و )   ي اإ

 التايل: الرابطملؤمتر عىل ابرانمج  ميين الاطالع عىلو  .9
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=313876 

فراديةدراسات  أأربععرضت و  .10 ثيوبيا، جاماياك، مودلوفا،  :يه، اإ  ابس تخدامابكس تان نتاجئ أأعاملها خارج قاعة املؤمتر، اإ
 ق العرض.ائطر غريها من الوسائط املتعددة و 

الس يدة  قدمته"نقل التينولوجةا  ي سيبو، الككوني"،  بشأأن توضيحيعرض  عىل هامش املؤمتر ن ظمضافة اإىل ذكل، اإ و  .11
يككني ب اتبوادا، معيد ىل نكاايت  يلحتو  جنحت  ي يتلكية الهندسة، جامعة سان اكرلوس، الككوني، ال ةاإ الكواكه واخلرضوات اإ

يككني عكام بأأن لهذه التينولوجةات.  اتوجسكت براء ،منتجات مبتيرة  تدريبمن عدة فرص  يناملس تكةدأأحد  يهالس يدة اإ
 بدلها. دةلكائنظام املكيةة الكيرية  تسخريساعدها عىل ، مما الويوو قدمهتا

من مرشوعات عرض نتاجئ أأربعة ل منصات اس تخدمتأأربعة أأحداث جانبةة أأخرى، ظمت عىل هامش املؤمتر ن  و  .12
 ،(IP-DMD)قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية  ي جمال املكيةة الكيرية ، ويه التيمية جدول أأعاملمرشوعات 
أأقل املكيةة الكيرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل  ي الودلان النامةة و بشأأن مرشوع و ، الابتاكروالتينولوجةا ومراكز دمع 
 .مرشوع رائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة  ي جمال املكيةة الكيريةو ، الودلان منوا

ادلول . ومن بني دوةل عضوا 75كرث من أأ من  نومندوب مبن فهيممشاراك،  400حنو الجامتع لاليوم الأول  وحرض .13
. 2016أأبريل  15 اإىل 11 ي الكرتة من املنعقدة دلورة السابعة عرشة لكجنة حىت االويوو  ممندواب متوهل 26املشاركني الأعضاء 

 عرب الوث الش ويك. مشاهدة 600 ما يزيد عىلاملؤمتر تسجيل  مت خالل يويمو

مجيع املعكومات ذات الصةل الصكحة  تقدمو  .1خصيصا لكمؤمترنشئت أ  صكحة موقع الويوو  أأطكق ،2016 ي فرباير و .14
أأيضا صكحة تتةح الو . املؤمتر  ياملقدمة  هاتكةديو ال و العروض حسب الطكب، عىل  ،الاطالع هامن خالل  ميينو  ،ملؤمتراب

 جامتع.أأثناء الاة خشصيبصورة التسجيل  ميينو . نيملشاركاتسجيل  خدمة

 جدول أأعاملمعكومات حول و  مواد تروجيية حتتوي عىل هبم، كرتحةبلحقةوة يع املشاركني عىل مج أأيضا ووزعت  .15
 .املتحدثني عروضحتتوي عىل  USB زين بياانت انقةلوحدة ختتوزيع الويوو بشأأن التيمية، فضال عن 

 ي مبىن غكري مجهور حرضه الس يد فرانسس غري، حكل اس تقبال  املدير العام، أأقامالجامتع، لساء الأول امل  ي و .16
 الرئييس. الويوو

لهيا أأعاله، و  .17 ضافة اإىل صكحة الويب املشار اإ  ،لتعزيز هذا احلدث نطاقا اإىل مجهور أأوسع ي الوصول الأمانة  جنحتاإ
عالمةة نرشاتو  ،داخكية، وقوامئ بريدية نرشات تقدميمن خالل  تويرت  :مثل ،الإعالم الاجامتعية طوسائل، وبواابت اإ

عىل ن واملشارك غردؤمتر املخالل و . غريهاو  IPwatchكيةة الكيرية مثل املتعكقة ابمل الإعالم ط وسائلبواابت  وفكيير، وكذكل
 مقابالت مع بعض من املتحدثني.الصحافة ت وأأجر  ،الاعالم الاجامتعية طعرب وسائ النقاط الرئيس ية لالجامتع

                                                

1
 http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28522 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=313876
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=28522
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جيابية خالل احلكل اخلتايم أأفعال تكقت أأمانة الويوو ردودو  .18  مقديمو  واملتحدثني  وبعد املؤمتر من ادلول الأعضاءاإ
 الكوجستةة لكمؤمتر. وكذكلاملوضوعية اجلوانب  عن عن رضامه نيواملشاركني، معرب الإفرادية ادلراسات

 اجلكسة الافتتاحةة

 أأن س امي للس تضافة هذا املؤمتر،  سعادته  فرانسس غري، ابملشاركني وأأعرب عنرحب املدير العام لكويوو، دكتور  .19
ىل أأن بشلك كوريهامتم وعث عىل الابني القطاعني العام واخلاص، ت رشاكة تضم لويوو اقاعدة  عد تمل  املكيةة الكيرية. وأأشار اإ

منا، الاقتصاد العاملي منظومة عىل هامش املزيد واملزيد من احليومات  ي مجيع أأحناء مع تبين ، مهية حموريةأأ  ابتت تيتيس واإ
امية ح  يابلبتاكر دور املكيةة الكيرية  ي ما يتعكق ويمتثل . الاقتصادية اهتسرتاتيجياالابتاكر ابعتواره جزءا رئيس يا من االعامل 

النص  ويرد. من الأمهية مباكنهو ابلتأأكيد املؤمتر هذا  اذلي يتناوهلاملوضوع  فاإناملزية التنافس ية اليت مينحها الابتاكر. وذلكل، 
: الرابط عىلكمدير العام ل ويان الافتتايحك الاكمل ل 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=336662 

سعادة السكري أألربتو بدرو دالوتو، سكري الأرجنتني وممثكها ادلامئ دلى ميتب الأمم املتحدة وسائر املنظامت أأعرب و  .20
عن تقديره دلمع الويوو املتواصل لقضية املكيةة الكيرية  ورئيس الكجنة املعنية ابلتيمية واملكيةة الكيرية ،جنيفادلولية  ي 

ىل أأنه عىل الرمغ من   ي العامل  حةواي ادور اله فاإنغري مرئية  ي بعض الأحةان قد تيون املكيةة الكيرية أأن والتيمية. وأأشار اإ
الرعاية الصحية وتعزيز التعكمي مس توى حتسني  :مثل ،احلياة البرشية جمالت جبميعرتوطة تقريوا امل الشامةل هتالطويعنظرا  اليوم،

حرازالسكري وحث احلقوق املدنية والس ياس ية. حامية وكذكل  وحامية الويئة التقدم من خالل تعزيز نظام املكيةة  عىل اإ
ىل اجةحب مه حامية وتعزيز مصاحل أأوللك اذليننكسه  ي الوقت و ،الكيرية ، 2030 التيمية دول أأعاملجب جمددا وذك رالتيمية.  اإ

بذل قصارى هجدها دلمع ادلول الأعضاء  ي حتقةق أأهدافها وغاايهتا. عىل من منظومة الأمم املتحدة  اجزءجشع الويوو بوصكها و 
 :التايل عىل الرابطالسكري دالوتو سعادة النص الاكمل لويان  ويرد

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335736 

حقوق اليت ميين هبا لنظام يةكةة ال رفةع املس توى بشأأن  ارئيس ية منظورلكمته ال،  ي معايل الس يد روب ديكيسقدم و  .21
ملا اختذته لويوو ابالودلان الأقل منوا لتحقةق أأهدافها الإمنائية. وأأشاد ، مبا فهيا عىل أأفضل وجه الودلان النامةة أأن يساعداملكيةة 
ن . و التيمية جدول أأعاملةذ توصيات لتنك مس مترة هجود ما توذهل من و خطوات من  بشأأن العالقة بني عمل كوري من ال اقدر قال اإ

كع نظم املكيةة الكيرية والتيمية الاقتصادية ىل أأن الودلان تونتحتت رعاية الويوو. به  اضط  هيا سعش ىت  ي مسارات  مشريا اإ
 عىل طرق خمتككة  ي أأوقات خمتككة دلمع هجود التيمية. وأأكدبحامية املكيةة الكيرية اس تخدمت و  ،حتقةق التيمية الاقتصادية حنو

ىل  ىل أأن . بعيهنااإصالحات حقوق املكيةة الكيرية  ي س ياقات  املرتتوة عىلتقةمي التاكليف والكوائد احلاجة اإ الإصالحات ونوه اإ
ىل ىل أأن املتأأثرة الصناعات والرشاكتو  مع القطاعات كثيكةمشاورات  عقب ت نكذأأن و  ،أأدةل قوية ينبغي أأن تستند اإ . وأأشار اإ

ىل كتيمية  ي جنوب أأفريقةا الوطنية ل طة اخل ن زايدة الرتكزي عىل الابتاكر تدعو اإ السعي امليثف حنو  وزايدةتاجةة وحتسني الإ
وبصكهتا دوةل موقعة  ،اترخي طويل  ي حامية حقوق املكيةة الكيريةدلهيا جنوب أأفريقةا  وأأضا  أأنقتصاد قامئ عىل املعرفة. ا

من خالل الكجنة الويوو  بدعوةمت تخ ا. و ونكذهتا مجيع الالزتامات املنصوص عكهيا  ي اتكاق تريبساعمتدت ، الويوواتكاقات عىل 
ىل  التيمية دول أأعاملوفقا جلو  ىل و  دمع اجلهود اجلاريةاإ صياغة س ياسات املكيةة الكيرية اليت تدمع أأهدا  التصنيع  ي الرامةة اإ

 التايل: الرابطعىل  معايل الس يد روب ديكيسللكمة النص الاكمل  يردو أأفريقةا. 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335683 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=336662
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=336662
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335736
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=335683
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 2املداولت

الس يدة وانغ  وقامت. الكيرية املكيةة ودور الاجامتعية التيمية: الأولوضوع امل مت تقدمي ،عقب اجلكسة الافتتاحةةو  .22
الأس تاذ كيث ماسيوس، انئب معيد ، وهام املتحداثنوقدم .  ي هذا الكريق النقاشبتوجةه ، انئب املدير العام لكويوو، نجبينة 

الأس تاذ شامناد بشري، و ، لكية العكوم الاجامتعية، شعوة الاقتصاد، جامعة كولورادو، بودلر، الولايت املتحدة الأمرييةة
، ية  ي قانون املكيةة الكيرية، جامعة نريما، ومؤسس رشكة س واييس أأي يب، بنغالوراصل عىل أأس تاذية الوحث الكخر احل

الضوء عىل القضااي العاملية الرئيس ية اليت ميين  اطسكو كيرية عىل التيمية الاجامتعية، الهند، فيرة عن تأأثري حقوق املكيةة ال
من نظام فعال  جنهياميين اليت جامتعية وائد الاكوالضامن التيمية املس تدامة،  ا عىلأأن تساعد فهيلكمكيةة الكيرية 

  الكيرية. لكمكيةة

 ي  تهمناقش  يتعذر  ومن مثم ، وشامل عاممكهوم  ورأأى أأنه ،وحتدث الأس تاذ ماسيوس حول مكهوم التيمية الاجامتعية .23
نشاء  هفجكسة واحدة. وعر   جراءلتسهيل وتشجيع  مس تدامعىل حنو  منوهاو  ،مؤسس يةهيالك أأسواق و ابنه اإ حتسينات  اإ

والسكطات الصحية، وما  مس مترة  ي مس توايت املعيشة، وزايدة قدرات اجملمتع واحليومات والرشاكت واملؤسسات التعكميية
حقوق املكيةة تأأثري أأن  ورأأىرمثرة. امل والتكاعالت الاجامتعية  الودنية لسالمةفامي يتعكق اباإىل ذكل لتكوية احتياجات املواطنني 

عىل  عمتدي قد الكعال حقوق املكيةة الكيرية  نظام وأأفاد بأأنتكل العمكيات.  مجيع جوانب  ي متعددا ومتشعوايون ي قدالكيرية 
ة الاقتصادية ورأأس املال البرشي واملنافسة والانكتاح عىل العديد من العوامل الاجامتعية والاقتصادية، مثل مس توى التيمي

، عن حقوق املكيةة الكيريةنظام كحيومات أأن تتخذ خطوات لتحسني فعالية وأ فاق الابتاكر والإبداع. وميين ل التجارة
ىل  طريق دمج هذه احلقوق منائية  ي نظام هيد  اإ  نوعي ابس تعراضالس يد ماسيوس  وبدأأ أأوسع نطاقا. حتقةق أأهدا  اإ

الاقتصاد من حةث التيمية الاقتصادية  ابلكائدة عىلحقوق املكيةة الكيرية  هباتعود أأن اليت من املكرتض العديدة ق ائكطر ل
ىل اوالاجامتعية،  ىل   ي الودايةليف احملمتةل. وأأشار الاس تعراض لتاكمث تطرق اإ نسبةا عن العالقة بني  قكيةل معكوماتأأن مثة اإ

ىل أأن اإصالح نظامحقوق املكيةة الكيرية والابتاكر والإبداع  ي الودلان النامةة. وت  من رباءات ال شري ادلراسات الإحصائية اإ
 تدعوو . الأكرث فقرا ي ادلول عىل ذكل هناك القكيل من الأدةل الابتاكر  ي الاقتصادات الناش لة، بيد أأن  كزحيأأن  شأأنه
ىل احل جراء املاجة اإ ن ملكيةة الكيرية، اب تأأثرها ةةوكيك  ،حول حمددات الإبداع  ي القطاعات غري الرمسية الأحباثزيد من اإ اإ

قنوات   ييون وس يةل فعاةل لزايدة تدفقات التينولوجةا تقوق املكيةة الكيرية أأن ميين حلو . لإطالقاكنت تتأأثر هبا عىل ا
 رشوط تتوفر فهيااليت  ،قتصادات الناش لة واملتوسطة ادلخلالا عىلهذا الاس تنتاج  ينطوقرشطني. أأول، ب السوق، ولين 

أأن هذه النتةجة مثرية  ومع. افقر الاقتصادات الأشد  ي  التأأثريهذا اليثري من الأدةل عىل  تتوفر لمعينة. اثنيا،  أأساس ية
ل أأهنا مل  ىلال ليات اليت  حول تعد بكائدة ت ذكرلالهامتم، اإ تأأثري حقوق املكيةة  عىل دليالأأهنا مل تقدم و ، الانتشار هذا أأدت اإ

 التعمل غري السوقةة. صورمن  كيرية الرمسية عىل التقكيد وغريهال

ىل أأنه  اإىلص العرض وخك   .24 من أأفاكر حول ادلروس املس تكادة  ي جمال الس ياسة العامة. وأأشار الأس تاذ ماسيوس اإ
ميين  وسائل هناك أأيضاو لكودلان النامةة أأن تس تكةد من املرونة املتاحة  ي تصممي حقوق املكيةة الكيرية ونطاقها. املنطقي 

 النظر ينبغيوسع. ومع ذكل، املنظام ال املعرفة لس تخدام  ي جمال ع املودعني احملكيني واملودعني يتشج  من خاللها لكحيومات
ىل هذه احلقوق  ي س ياق الا ميين  ةة اليتيةك ال الحظتني حول مب. وأأخريا، أأدىل الشامةل ويةسرتاتيجيات التيمحتياجات والااإ

كوصول ل تعامجمتأأسيس  أأولهام:حتسني تدفق املعكومات واملعرفة لكمساعدة  ي التيمية. عىل لكمجمتع ادلويل أأن يساعد هبا 
 جرىاليت  التينولوجةاتوتطويق  بصورة أأفضل،املعرفة  من احلصول عىل والرشاكت  ي ادلول الكقرية نيلواحثا ت مي ِّن

ىلتوني أأهنا تؤدي  اليتكعامةل املاهرة، املتوسط الأجل ل الانتقالزايدة  اماثنهية. والعام تطويرها بنس وة كورية عن طريق الأموال  اإ
 زايدة تدفقات املعرفة ادلولية.

                                                

2
 ن املقدمة اإىل الأمانة.واملتحدثاليت قدهما  امليتوبةىل املكخصات اإ  الواردة  ي هذا التقرير نياملتحدث مداخالتوتستند  
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الرفاه  به هواملقصود  ورأأى أأن. لكخال  الشديد امثري مصطكحا  بوصكهمصطكح "التيمية" قدم الس يد بشري شامناد و  .25
ن م هالرفا ذكلميين أأن تساعد  ي تعزيز  ة  ي جمال املكيةة الكيريةأأنظمة الابتاكر احلاليالكردية، وأأن أأم ، سواء اجملمتعية معوما

ىل أأن  املكيةة الكيرية اليت تيككها اية امحلبني زايدة  العالقةخالل تشجيع التنوع وادلميقراطية والعداةل  ي التوزيع. وأأشار اإ
رضورة أأن  وشدد عىل. عكهيا قاطع برهان مثة وليس، ةتجريبةال  حمل خال  كوري من الناحةة بتاكر ل تزالالا معدلتارتكاع و 

ىلمكيةة الكيرية لك الرتكزي حادية الأ نظر ال وهجة تؤدي  كاهمي حول أأفضل الس ول لتحكزي "تنوع" املتقبل  ةمتعدد وهجات نظر اإ
ز الابتاكر  ي قطاعات خمتارة، رمبا يأأدوات تعز أأداة من  هنا ليست سوىأأ عىل املكيةة الكيرية مع عامل التينبغي و الابتاكر. 
أأكرث اية الاستامثر محل، ميين لكمرء أأن يكير  ي أأنظمة  ي هذه القطاعاتاليت تتطكب استامثرات كورية. ولين حىت  القطاعات
 متثل  يت ، بشلك مكحوظاملالمح  ةغري حمدد ةمعرفة مصكاة يشرتطاذلي  لكمكيةة الكيرية املعياري، بدل من اليموذج مبارشة

هد  ك  حامية الاستامثرات تصنفاكنت ن اإ  ،محلاية الاستامثر غري مناسب متاما وهو رشطبتاكرية أأو عدم الوداهة. طوة الااخل
ن . عىل الإطالق يس تحق الثناء والتقديرس يايس  كرض بالأمر ينهتيي  أأل يضمن يةتعددال تنوع أأو ابل الالزتام ومىض يقول اإ

طار  املناقشات ي  كورية أأمهيةب حظيما  وهو، الظل"اقتصاد عىل الاقتصاد غري الرمسي "رمسي اإىل حد كوري لكمكيةة الكيرية  اإ
كهم الاقتصاد غري الرمسي، وطويعة العمكيات املوتيرة، ل بعض اجلهد  بذليعين الالزتام أأن و  .ملكيةة الكيرية والابتاكراب املتعكقة

بداع، وأ ليات ل العوامل احملركةو  املعايري وتوادل الأدوات الإبداعية قبل اختاذ قرار بشأأن مجموعة  ،مناط الانتشارأأ و ، المتكلالإ
 تعزيز الإبداع والتيمية.واصةل وة ملناس  امل 

ىل الس يد بشري  وأأشار .26  مكهومايك ييون  ،بدرجة أأكرب دميقراطي طابعب يتسمجيب أأن اكن املكيةة الكيرية  خطابأأن اإ
ىل  ،ومن وهجة نظرهلكمجمتع كلك.  حةاءمثة حاجة اإ  املكيةة الكيرية كهنوتعن جديد بعيدا  من ب املكيةة الكيريةخطا اإ
  ،عىل فئة معينةتقترص  غريوة لغة يتحدثونالعامة الس ياسات  ورامسيامني مجموعة خمتارة من احمل اذلي يتأألف مناحلرصي، 

ضكاء الطابع ادلميقراطيجيب و  ن  قائال. واختمت حديثه امضن صكوفهذوي الشأأن مجموعة أأكرب من  لتضم عىل هذه الس ياسات اإ اإ
جيادأأن  منمتينت أأنظمة املكيةة الكيرية أأن  ولو ،"لتوزيعاب"تتعكق معظم مشالك العامل  من العداةل  لتحقةق قدر أأكرب س ول اإ

. عكهيا أأنظمة املكيةة الكيرية ابلتحريضهتم تكثريا ما اليت  املظاملمعاجلة العديد من   يشوطا طويال  تقطع ت ي التوزيع، لاكن
طار أأكرث تطورا عن هانكاذاإ و عىل حقوق املكيةة الكيرية  الوعدالرتكزي أأحادي  أأن يسكر مشريا اإىل رضورةومىض  ويل ي ،اإ

نصافا من منظور التوزيعأأنظمة  تيكلكواجبات اليت ل وأأيضا ،لواجبات املكيةة الكيريةاهامتما اكفةا   هرفا اإىلؤدي ت، أأكرث اإ
 شامل.اجامتعي 

فراديت نادراس ت ق دمت ،نيكمتحدثل  التوضيحية عروضال وعقب .27  هبا والانتكاعاملكيةة الكيرية ور دل منوذجا اتعرض  نااإ
 :ام ي تشجيع التيمية الاجامتعية  ي املامرسة العمكية، وه

فرادية .28 املدير العام، الواكةل  الس يد أأوكتافةان أأبوس تول، اقدهم ،العالمات املودلوفةة –من مصمي القكب : بعنوان دراسة اإ
ىل راسة ادل تشريو مجهورية مودلوفا. ، احليومةة املعنية ابملكيةة الكيرية، كيشيناو التيمية حتقةق   يدور املكيةة الكيرية اإ

كعالمات لمنصة روجت مبثابة هذه ادلراسة اكنت و مجهورية مودلوفا.   يرشاكت الصناعات اخلكةكة لك والاقتصادية الاجامتعية 
عادة بناء  وتعاونتمعرفة جديدة،  تجكوو  ،التجارية احملكية  ي الصناعات اخلكةكة مع املنتجني احملكيني من أأجل اإ

العالمات التجارية منافسة بغية  ،مع املعايري الأوروبية لتتالءمتعديكها و تعزيز العالمة التجارية ل الاسرتاتيجيات احملكية 
ارية عالمات جت نشأأ أأ و جناحا كوريا  ي مودلوفا،  حقق، وخالل ثالث س نوات فقط، 2012املرشوع  ي  انطكقو الأوروبية. 
عاد القامئة ابلكعل العالماتط ينش  ت معل عىل جديدة، و  واعدة.  اليهن وليدةجتارية واكتشا  عالمات  ،هتاتسمي ةعن طريق اإ

 حمكية.عالمات جتارية حتمل أأزايء  هئمابلكخر لرتداحاليا مودلوفا  ي ن ويشعر املس هتكيوبكضل هذا املرشوع، 

دراسة  ،قدمت الس يدة سارا أألني، حمامةة ومديرة مرشوع حامية املؤرشات اجلغرافةة  ي جاماياك، ماندفةل، جاماياكو  .29
فرادية طارأأخرى  اإ  هبارالعد يو . اجلاماييكك ري اجل هبارلاجلغرافةة مؤرشات  يشأأنبرانمج تصممي  بعنوان:ه، املوضوع نكس  ي اإ
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طار مرشوع املساعدة 2008 ي مت و ي جاماياك.  ةكياحمل  طهييال  اساليبأأحد ك ري اجملهز بطريقة اجلاجلاماييك  بني  التقنية،  ي اإ
ىل امحلاية. حب انتجبوصكه م  اجلريكحتديد  ،واملعهد الكدرايل السويرسي لكمكيةة الكيرية ريةميتب جاماياك لكمكيةة الكي اجة اإ

 اجلريكمنتجو  متين وعقب احلصول عىل مساعدة،اضيني. شعويته  ي العقدين امل وازدادتلعدة قرون،  هذا املنتج قامئا ظل
. اجغرافة بياان بوصكهجاماياك جرك تسجيل و  ،لكمراقبةودليل  لكعمل اخلاص مةثاقهم ووضع، تنظمي أأنكسهم من ةنيامايي اجل

ىل أأن صناعة  نتةجة  وعكيه، .س نواي أأمرييكدولر مكيون  15 قميهتا ، توكغنوعا 667 666ر تصد ِّ  اجلريكوتشري التقديرات اإ
 عكام بأأن ،اجلريك وصكصةتوابل ميوانت من توفري مبارشة دخهل عىل جاماييك مزارع   000 16ما يقرب منحيصل ملرشوع، ا

 نساء.من ال  مهاملزارعني  هؤلءمن   000 3ما يقرب من

مؤمتر ، رايرت، انئب الأمني العامواكمي ، أأدار النقاش الس يد يالتيمية الاقتصادية ودور املكيةة الكيرية املوضوع الثاين:و  .30
خان، -: الس يد هينينج غروس روسمه متحدثني ثالثة مض فريق املناقشةوالأمم املتحدة لكتجارة والتيمية )الأونيتاد(، جنيف. 

، مدير مركز ادلراسات املتعددة والس يد اكرلوس ماراي كورايأأس تاذ حمارض  ي قانون املكيةة الكيرية، جامعة اكمربدج، 
ومدير ادلراسات العكيا  ي جمال املكيةة الكيرية بلكية احلقوق  ي جامعة  ،خصصات بشأأن املكيةة الصناعية والاقتصادالت

يكان بكزينيت، معيد أأاكدميية ادلوةل الروس ية لكمكيةة الكيرية، موسيوو بوينس أ يرس،   ال راءاملتحدثون  توادلو . ادلكتور اإ
ن وتناول املتحدثو . وتشجيعهام التقدم والتيمية لتحكزينظام املكيةة الكيرية  خداماس تمن خاللها اليةكةة اليت ميين  بشأأن

 ي تشجيع نقل التينولوجةا عىل حنو ودورا  ي دمع الابتاكر والإبداع، لكمكيةة الكيرية  أأن تؤدي من خاللهاميين  ةة اليتيةك ال 
 ي نظام املكيةة املتاحة املرونة أأوجه لودلان من اس تكادة اوكيكةة املنافسة احليوية، رفع مس توى لماكانت تعزيز الاو فعال، 

  ي اقتصاداهتا الوطنية. واسهامه ،الكيرية العاملي

 ي أأملانيا، وقدم قانوان  عىل تطوير امحلاية مبوجب منوذج املنكعةالتوضيحي خان -الس يد هينينج روسعرض ركز تو  .31
م  ، تقدميهاوقت  اكتسبت أأمهيةاليت  ،الإضافةة  ي جمالت التينولوجةاتغطية الابتاكرات والتحسينات الصغرية أأو ل خاصا مص 

ىل  عىل عن طريق احلصول  :، عىل سبةل املثالالرباءاتمبوجب اية امحلثغرات  ي ال سد وظيكهتا الرئيس ية أأداة أأن أأصوحت اإ
طار مصطكح "التيمية الاقتصادية"  ي فهم  رضورة. وشدد عىل بت فهيا بعدة اليت مل ي  رباءالطكوات ل  مؤقتةرسيعة حامية  اإ

اإىل حتقةق التوازن بني الأهدا  واملصاحل الاقتصادية  ، ي املقام الأول ،بدورهاتدعو  يتالس ياق الأوسع لكتيمية املس تدامة، ال 
من مكهوم وتض   .نطاق وشامةلال  ةواسعبصورة  هم مصطكح "نظام املكيةة الكيرية"ف   وعىل حنو مماثل،والاجامتعية والويئةة. 

العام.  واملكل والتقةيداتلتقكيد ابلقدر نكسه عىل جوانب تتعكق ابأأيضا واش متل لكحامية، "نظام املكيةة الكيرية" جوانب 
أأعضاء منظمة التجارة صل تو  احلمك عىل هذا  ينصو من اتكاق تريبس.  7املادة  من معياراي دعامويكقى هذا الكهم الشامل 

ىل فهم مشرتك العاملية  فضال عن تسهيل  ،من خالل تشجيع الابتاكر ،حتقةق الغرض النكعي العام لنظام املكيةة الكيريةة بغياإ
ىل التينولوجةا وصول س ول ال   ها.ونقك اإ

 ،الودلان، من الناحةة التارُيية، حامية املكيةة الكيرية هبا  تس تخدماليت اةة يةك عىل ال  متواترةأأدةل عرض مث قدم ال  .32
ىل أأمثةل خمتككة من التارخي  وتشريمن أأجل تعزيز تيميهتا.  امحلايةغياب هذه  وأأيضا مجموعة من الأساليب  تونتقد  الودلانأأن اإ

ية و التيم احتياجاهتا مبا يتالءم معكمكيةة الكيرية ل  أأنظمهتاتيةيف  حاولتمجيعها أأن وهو  ،جيمعها يشء واحد  ي الأساس
نظام  مواءمة عن طريق فعكت ذكلاملكيةة الكيرية قد  نظام بشأأنواعية  خةارات اختذتالودلان اليت يودو أأن و احملكية. 

ىل أأن "اترخي قوانني املكيةة الكيرية  ي  وبصورة. تيميةمعني لك مس توى  معاملكيةة الكيرية احمليل  أأكرث حتديدا، أأشار الوعض اإ
ىل أأن حامية قوية  حتققمل هذه القوانني  أأن بنيم  حالياادلول املتقدمة  ويرتتب عىل .  ي الودلان ةتيميال  ىمس تو مع  ناسبتت اإ

  ي. كجميعل  مناسبواحد  نظام ل يوجد أأنه كمكيةة الكيرية،الوطنية ل نظمة الأ ، مكودأأ عام  ي تصممي بهما مرران  مجيع
، دوات النكعيةالأ  وغريها من نةأأدوات معل جديدة وحمس م الأساس املنطقي لإدخال نظام محلاية  ارتوط ي أأملانيا،  1891 عام

، امحلاية مبوجب الرباءاتعالية لكحصول عىل  معايريوضع اليت نتجت عن  ،محلاية ي نظام ا املكموسةلكجوة ابارتواطا وثيقا 
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ىل بياانت ةاحملس نم الوظيكةة املنتج عنارص غريها من أأو  التقنيةلعنارص اممي اتصل وعدم وجود حامية  ، ات الرباءةطكو. واستنادا اإ
نشائهمنوذج املنكعة مننظام حظي   ة، ل س امي الرشاكت الصغرية واملتوسطة احملكية.يالصناع  وساطالأ  من برتحةب حار ذ اإ

ىل بوجه خاص  لكت الانتباهاإىل عرض ال وخك ص .33 كمرونة  ي تصممي أأنظمة لددة احملحتياجات لاب فامي يتعكق هتديديناإ
ابتت قواعد املكيةة  أأن تتغري مع مرور الوقت. أأول، املرحجليت من ا ،املكيةة الكيرية الوطنية لتكوية الاحتياجات احملكية

 حسبقواعد مكصةل  ي كثري من الأحةان  تنقلو عىل حنو مزتايد،  كزماتأأخذ طابعا شامال وم  ات التجارة احلرة الكيرية  ي اتكاق
ىلاملكيةة الكيرية بشأأن  ما طكب بدل القواعد  ت صاغ هذه، تكرضها املعاهدات لزتاماتوبوصكها انصوص التكاقات ادلولية.  اإ
يصحب غالوا ما و . املتغرية لكتيةف مع الاحتياجات احملكية حمدودةالقانون ادلويل، مع خةارات  قالب ي بعد ذكل التكصيكية 
 تعذري  قصورفضال عن أأوجه  انعدام الشكافةة والشمولية واملشاركة املتساوية مجليع أأحصاب املصكحة املعنيني، هذه العمكية

ذا  تصويهبا  نكةذالت  اتأأوجه لكمرونة  ي معكي ةأأيعىل  املتعكقة ابملكيةة الكيريةاملكصةل قواعد هذه ال تنصمل  ي معكيات التنكةذ اإ
عىل مضمون قواعد املكيةة الكيرية  ي  ،بأأية حال من الأحوال ،مكاحلذا النقد هب وليس املقصود .عىل حنو خاصاملصممة 

شاكلية مي  عىل هذا النحو يهتامشول هذه القواعد و  حتديد جمرد ليناتكاقةات التجارة احلرة:  ذا قبل املرءثل اإ الاقرتاح  كورية اإ
نظمة الوطنية لكمكيةة الكيرية، نظام واحد مناسب لكجميع ل يوجد، بأأنهالأسايس  جتاهات قد ييون لال. اثنيا، ابلنس وة للأ

جراءات  لتقكيص ملنازعات بني املسترمثرين وادلوةل،تسوية امن أ ليات س تكادة احلديثة الرامةة اإىل الا الامتثال  بشأأن التقايضاإ
املرونة  ي نظام املكيةة الكيرية أأوجه لس تخدام  هاواس تعدادادلول عىل قدرة أأيضا تأأثري  ،لكمعايري ادلولية لكمكيةة الكيرية

 معاهدات الويوو الأساس ية.و اتكاق تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية  مبوجبمتعدد الأطرا  

ىلماراي كوراي الس يد اكرلوس  وأأشار .34 ىل وأأن الابتاكر  ،بتاكرتشجع الااملكيةة الكيرية  أأن :نيشائعني فرتاضا اإ يؤدي اإ
ذا  ،لبتاكرابأأن دور املكيةة الكيرية فامي يتعكق ورأأى قتصادي. الا يموال   الس ياقعىل بقوة  يعمتد، اتالرباءعىل  انزركاإ

املكيةة الكيرية اترخي الواردة  ي عىل بعض النقاط الرئيس ية  ه التوضيحيعرض ي الس يد اكرلوس  امحلاية. وركز  املطكوب فةه
طار  وقد طورت. ااهتواقتصاد اية املكيةة مرن محلنظام ب كمكيةة الكيرية، أأو ل  معني نظامب  ل يرتوط اادلول الصناعية حاليا اإ
ىل أأن املكيةة الكيرية الكيرية.  . هعبدل من أأن تشجالابتاكر  تعوققد رباءات أأن الو  ،ابلرضورة الابتاكراتتضمن مل وأأشار اإ
ن ودء، ال )التيمية مس توايت  ابختال  ن دور املكيةة الكيرية اختكفاإ و  ،من تعزيز امحلاية تس تكدالودلان النامةة مل  وقال اإ

ىل اعامتد هنج تطوري،  1.66املادة  ي أأقر اتكاق تريبس  عكام بأأن(. حتقةق اليمو، املس توى احمليلالتطويق عىل   هلينابحلاجة اإ
 عىل الودلان الأقل منوا. قارص

يكان بكزينيت .35 وقال البتاكر. الوطين لنظام ال عن العالقة الوثيقة بني املعهد الرويس لكمكيةة الكيرية، و  سوحتدث الس يد اإ
ن الابتاكر   الاقتصادي كرفاهل الأمد الطويليمو ال عىل  املؤثر الرئييس العامل ،احلالية ي املرحةل  ،تودوات من أأجل التيمية اإ
 ،تكل اجملالتبعض الأمثةل عىل تطوير جمالت الابتاكر  ي روس يا، والنتاجئ اليت حتققت  ي بكزينيتس الس يد  وقدمالرويس. 

جنوا  ،كيات الابتاكرمع  يةةعن تأأثري معهد املكيةة الكيرية عىل دينامة  وكشف. التطوير معكية واملشالك اليت ظهرت خالل
معهد املكيةة  وضعحتدث عن نتاجئ الأداء الاقتصادي اليت متزي و كمكيةة الكيرية. ل وطنية اسرتاتيجية وضع اإىل جنب مع 

تصاد والناجت احمليل الإجاميل. وتطرق الكيرية  ي الاقتصاد الرويس، فضال عن دور املكيةة الصناعية وحق املؤلف  ي الاق 
نشاء جسل  لرشاكت الابتاكر ودمع ادلوةل  ،مكيةة الكيرية  ي روس يالك أأيضا اإىل جتربة روس يا  ي معكية التسويق عن طريق اإ

ماكنيات اقتصاد الودلحول املشالك اليت حتول دون تطوير بكزينيتس الصغرية واملتوسطة.  ي هناية العرض حتدث الس يد  ، اإ
ما قامت به روس يا  ي هذا الاجتاه، و ، لكموظكني تدريبةة خاصةدورات والصةل بني الاقتصاد املتقدم والتعكمي من خالل 

 ز التعكمي  ي جمال املكيةة الكيرية.ملشاريع خمتككة ت عز أأمثةل  وساق
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فراديت ناتدراس   ق دمت ،نيعروض املتحدثوعقب  .36 قتصادية  ي املامرسة الا دور املكيةة الكيرية  ي دمع التيمية حول نااإ
 :امهالعمكية، 

معيد وانئب ، قدهما الس يد أأرشد عيل، ابكس تانية جامعة: جتربة الأحباثنتاجئ  تسويقاملكيةة الكيرية  ي  تسخري  .37
اجلامعة الوطنية لكعكوم  اليت عاجلت هبا ةةيةك ال  تعرض ادلراسةابكس تان.  اجلامعة الوطنية لكنس يج، فةصل أأابد، رئيس

الهيلك تعرض و ة، بتعزيز الروابط مع الصناع ملكيةة الكيرية  ي معكها املتعكق( قضااي اNUSTوالتينولوجةا  ي ابكس تان )
ضع ،التنظميي والإداري ورتالربجميات اليت  وقد حصكت. مع تسويق التينولوجةات بشلك منتظملكتعامل  اذلي و  عىل  ط 

جذب رشاكت وادي  عىل اجلامعة الوطنية طورتهي اذل املكيةة الكيرية نظام ساعدو ت املتحدة الأمرييةة.  ي الولايالرباءة 
اكنت  ابلنس وة لكجامعة الوطنيةو. همنيا 175 ما يزيد عىل يضم افريق شلكتاليت  ،س تغالل املواهب الواكس تانيةل الس يكييون

عىل قوي الساعد نظام املكيةة الكيرية و رفع قاعدة املعرفة، ل أأمهيةابلغة الصناعة  ي العامل املتقدم قطاع العمل مع  ي ربة هذه اخل
اتحة ذاكء و  ،قتصاديةفرص ا اإ  ش واب اخلرجيني.ى روح املوادرة دلاإ

 ي  أ نشئ ،لعطور الكاخرةا أأحد بيوت، يةعامن التقكيدية العطور كأأمواج ل رشكة ادلراسة الإفرادية التالية جتربة تشاركو  .38
 املدير املايل ،الس يد رابني تشاتريج ادلراسةقدم و كعطور  ي الرشق الأوسط. ليس تخدم امليوانت التقكيدية و ، سكطنة عامن

ن ،لكرشكة بداعية   ي تهصهر الرتاث العامين و مجعت أأمواج  رشكة وقال اإ صورة قوية لكعالمة  تقدموتيموية أأصكية، معكية اإ
نظام املكيةة الكيرية،  اليت ييككهااية امحل ومعكعطور املتخصصة. ل العامليةطوط أأشهر اخلمبتيرة لتطوير أأحد تصاممي و ، تجاريةال 

ىل هاعطورهتا و ثقافعامن و تراث م تقدعطور صناعة الرشكة  تواصلمن املتوقع أأن   مجيع أأحناء العامل. اإ

، مساعد املدير مةنيكيك أألميو غيتاهونالس يد  النقاش ، أأدارالتيمية الثقافةة ودور املكيةة الكيرية: ثلاوضوع الثاملو  .39
يريين اس تاماتودي، مدير عام، املنظمة اليواننية حلق املؤلف،  :اثنان هاممض فريق املناقشة العام لكويوو.  والس يد الس يدة اإ

حول أأطر  ة نظرهاموهج املتحداثن وادلت  .بودابستمةخايل فةيشور، رئيس رابطة أأورواب الوسطى والرشقةة حلق املؤلف  ي 
 ي  فعال ادور يك يؤديلنظام املكيةة الكيرية  لإاتحة الكرصة اس تخداهما اليت ينبغي ،وغريها من العنارص العامة الس ياسة

 الاقتصادية. ا، واحلصول عىل املنافعوصوهن اثقافهتالودلان عىل حامية  مساعدةهبا  هميين ةة اليتيةك ال التيمية الثقافةة، و 

يريين اس تاماتوديوأأشارت الس يدة  .40 ىل  اإ  ان اإىلتشري  كتنيال  ،الويوو بشأأن التيمية جدول أأعاملمن  20و 16 تنيالتوصي اإ
ليه"ثري و"مكل عام  نه ". " قويو "ميين الوصول اإ  املكلمكهوم عىل الرمغ من وجود عدد كوري من املؤلكات حول وقالت اإ

ت جديدة، تينولوجةابسبب تطور  ال ن مناس وا ، ي رأأهيا ابت، النقاشهذا ن فاإ عىل الاقتصاد واجملمتع،  وتأأثريهالعام 
ىل وتزايد الإنرتنت و  ىل الوصولاحلاجة اإ  ،بوجه عام ،اس تاماتوديعرضت الس يدة و متعددة.  ه بصوراس تخدامو احملتوى  اإ

ن وبني حق املؤلفبينه اخلط الكاصل  وبينتالس نوات الأخرية،  عىل مدى تطور اذلي ،كهوم املكل العاممل  اتعريك . وقالت اإ
الربجميات مكتوحة  :ملصنكات حق املؤلف، مثل املسموح هبااجلديدة املتعكقة ابلس تخدامات  املعياريةمبادرات الرتخةص 

ىل تعزيز اس تخدامات معينة  ،أأو التكاقات الطوعية احليل القانونية، وكذكل حقوق الإبداع التوفةقةةو  املصدر اليت هتد  اإ
 ماكن ما  ي قفي" اجديد جمال" أأنشأأت، قد غري املتاحة  ي السوق واملصنكات ةاليتمي املصنكاتاملؤلف، مثل  صنكات حقمل 

شارة مبارشة  ت عرم  املسموح هباالعام والاس تخدامات  املكلأأن الك من  وحضتأأ و . بني حق املؤلف واملكل العام دامئا مع اإ
 رضوراي أأساس يارشطا ي عد و ، ممكل هل بل هو ،املؤلف حقو  قويمكل عام بني تعارض ليس مثة أأنه و . املؤلف اإىل حق

 والاقتصادية الهامة. اجملمتعيةلتحقةق الأهدا  
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ىل أأن التوضيحي عرضه ي  مةخايل فةيشوروأأشار الس يد  .41 وقبول  ،تهمصداقة أأو اس تعادة  3حق املؤلفاحلكاظ عىل  اإ
يعمل أأن رضورة  نصب أأعينناأأن نضع  يتطكبكتيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة ل  وصولوتطويقه بكعالية  ،هل امجلهور
من خالل  ،التيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة هذا احلق دمُيمن املكرتض أأن  همبعىن أأن، عكن"م  " هوو املؤلف  حق

ق املؤلف حل" املعكن عهنا"وظيكة العىل املس توى ادلويل، أأن و قتصادية لكمودعني واملؤلكني والكنانني. منح حقوق معنوية وا
جيب أأيضا و . هوتعزيز  العامل خلدمة التيمية وحامية التنوع الثقا ي بدلان ي مجيع  منااإ و ، حفسب ليس  ي بدلان معينة تعمجيب أأن 

عكن" هوو  املؤلف عمل حقيأأن   وأأن ،مية الالزمة لأغراض التيميةاحمل ىل الإبداعات اإ  النكاذس ول تيسري "، مبعىن أأنه يضمن م 
بشلك جةد واملقررة حسب  ةتوازنامل س تثناءات الاكذكل ت عد شاركة بنشاط  ي احلياة الس ياس ية والثقافةة. امل لكناس  يتةح

 .هامة لكتيمية الاقتصادية والاجامتعية والثقافةة وسائلالأصول املكروضة عىل حق املؤلف 

ىل  الس يد فةيشور وأأشار .42  جدول أأعاململواد   اخاص ااهامتم وأأوىل، ةرضوري رأأى أأهنايت عتوارات احملددة البعض الااإ
ن الويوو بشأأن التيمية.  ىل  هناكوقال اإ ىل حاجة اإ   ي أأحد اجلوانب الاحنياز اإىلحكول معكية وفعاةل بدل من التوصل اإ

املعاهدات ادلولية  تقدهماالاحامتلت القامئة اليت س تغل أأن ت   وأأشار اإىل رضورةبني الأاكدمييني.  ةجذر متأأيديولوجةة مناقشات 
ىل  ونوه. اكمالاس تغالل  كتيميةل همة لكمصاحل العامة و امل  والتقةيداتالس تثناءات ل نه عىل المكحق اتكاقةة برن، اإ  منرمغ وقال اإ

دراجه الوالغة جرائية الإ  هقواعدل نظرا لين، اتكاق تريبس ومعاهدة الويوو بشأأن حق املؤلفلك من  ي  عن طريق الإحاةل اإ
رتمجة ال معامةل تكضيكية لدلول النامةة )من خالل ميهد  تقدلتحقةق  قط امناس و يين مل املطوةل الهنائية مواعيدو  ةدعق الت 

لزامةة   أأمهيةأأي  فقدذهةل املالتطورات التينولوجةة  و ي ظلحبثية. ( لأغراض تعكميية و املصنف طوععادة ابإ خةص رت الو الإ
ن املواد  اليت استند هل حقةقةة ن . متاما صاحلةزال ل ت املنشودة منهالأهدا  و لهيا اإ . ومع ذكل، فاإ ما يربر  مثةومىض يقول اإ

عادة النظر ويودو تكل الأهدا   ي الويئة الرمقية عىل الانرتنت.  حتقةق وس ولتطويق هذه املواد ،  اليت ميين هبا ةةيةك  ي ال  اإ
ىل  امةةي لكمحاولت الر رضور أأنه من ال اليت  كقضاايل حمددةقواعد  أأن تضعالويئة الرمقية،   يتقةيدات اعامتد اس تثناءات و اإ

 .غري املتاحة  ي السوق واملصنكاتملصنكات اليتمية اب الانتكاعالتعكمي عن بعد، الرمقنة،  :مثلالتيمية،  منظورمن  تيتيس أأمهية

هتا دوراإىل الكجنة  ي مجموعة بدلان أأمرياك الالتينةة والاكرييب  قدمته ياذلأأيضا اإىل الاقرتاح فةيشور وأأشار الس يد   .43
نه . 2015ديسمرب  املنعقدة  ي  لكائدةق املؤلف حل تقةيداتو عىل الرمغ من أأن املشاريع اليت تركز عىل اس تثناءات وقال اإ

نه التيمية،  جدول أأعامل  ي  اأأساس ي اعنرص  متثل املصاحل الإمنائية، يالءفاإ حق اهامتم مناسب محلاية  ينبغي أأيضا اإ
نكاذ املؤلف  .هواإ

فرادية، عرضت دور املكيةة الكيرية  .44 تشجيع ل والانتكاع هبا وعقب العروض التوضيحية لكمتحدثني، ق دمت دراسة اإ
 التيمية الثقافةة.

طار هذا املوضوع  ع رضتو  .45 فراديةدراسة  ي اإ عادة توس مي صورة أأفريقةا من خالل مجموعة " بعنوان اإ  &Label TV"اإ
Radio" . مؤسس مجموعة الس يد ميتار س يال،  ادلراسة قدمو" Label TV & Radio"  واملدير ، التنكةذي هامدير و
 وسائط الإعالم،بث  بشأأن امبتير  اقدم الس يد س يال مرشوعو أأفريك".  TV5" لقناة التككزيون الكرنس ية ادلولية السابق

تعزيز  هبد  ،2012املرشوع  ي  انطكقعاملي. عىل نطاق من خالل الوث  العامل ي وجتديدها أأفريقةا صورة هيد  اىل تعزيز 
ىل الأفريقي ةالورصي ةالسمعي الوسائطقطاع  نقلوتوجةه   املرشوعالوسائط السمعية والورصية مرشوع  دعوي   .العرص الرمقي اإ

ذاع هو الرغوة  ي انشاء حمطات كس يد س يال ل  الأسايس ادلافع ي أأفريقةا. واكن  االأكرث طموحا وحشد لعموم  يةتككزيون ية و اإ
مثل  ،نه حدد بعض القضااي الرئيس يةأأ  وأأشار اإىل ي تطوير هذا القطاع.  أأوجه القصورأأفريقةا  ي قكب القارة من أأجل معاجلة 

نتاج وتوزيع ا ي و ،ميش أأفريقةا  ي صناعة السيامنهت  نه من أأيضا وأأشارالورصية. ملواد واخلدمات السمعية اإ ىل اإ  يرضور ال اإ

                                                

3
 .اإىل احلقوق اجملاورةأأيضا  اإشارة اأأهنعىل ت كهم  ،فةيشوراذلي قدمه الس يد  التوضيحي ،  ي العرضاملؤلف الإشارة اإىل حق 
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 أأيضاالإفرادية  راسة ادلقدمت و ة الوث. نرمق  يه داةالأ  هوهذ ،الثقا ي بزوغها اس تخدام أأداة تسمح لأفريقةا التأأكيد جمددا عىل
 طمعكية التحول اإىل وسائعن و  ، ي أأفريقةا قنوات التككزيون عددالعقد املايض  ي  اذلي شهدهكرط اليمو املحملة عامة عن 

 منوها اإىل ،ذكل حققتفقط  مهنالين أأربعة ، اإىل الوث الرمقي الانتقال ي  قد رشعت الودلانمعظم  ومع أأنالرمقية. الإعالم 
ىلاحل  زيد من التوجةه.املاملزيد من احلوافز و  اجة اإ

 وجه النقاش. تصممي نظام حةوي لكمكيةة الكيرية: مشاطرة املامرسات واس تحداث الاسرتاتيجياتاملوضوع الرابع:  .46
الأس تاذ أأندرو  :نياملتحدثمض فريق املناقشة . الس يد جون ساندجي، انئب املدير العام، قطاع الرباءات والتينولوجةا، الويوو

  .كريس يت، أأس تاذ حاصل عىل كريس ديكيس كولزيون كيف لكمكيةة الكيرية  ي لكية احلقوق جبامعة مكوورن، مكوورن، أأسرتاليا
الس يدة أأجنيال بكيونيةنا، انئوة و  .، مدير، املعهد الوطين الش ييل لكمكيةة الصناعية، سانتةاغوالس يد ماكس مييكيانو سانتا كروزو 

املامرسات الناحجة  ي الإدارة  مع احلضور املتحدثون تقامس و . مدير، مركز بيالروس الوطين لكمكيةة الكيرية، مةنسك
 .كمكيةة الكيريةل  حةويق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وكذكل حقوق املكيةة الصناعية من أأجل تصممي نظام حلالاسرتاتيجية 

نه حتدث الأس تاذ كريس يت عن خصائص النظام احليوي لكمكيةة الكيرية. و  .47 لكمكيةة الكيرية، نظام  يوصفعندما وقال اإ
ن مل عظممب يتسم هنأأ   ن املرحجمف، حةوينظام بأأنه رباءات الاملؤلف أأو قانون  مثل حق نظام ال السامت اليت متزي  ين مجيعت، اإ

 العوامل الرئيس يةبسهوةل حتديد  ميين. ومع ذكل، ابلغ التعقةدنظاما  حةويفيرية مكيةة  اكمل لنظاماليموذج ال وي عد عقد. امل
تنظميية. ثالثة عامة: تينولوجةة وجممتعية و أأنواع  اإىلعوامل ال هذه تصنيف، ةمبسط بصورة، ميينو  .اليت أأسهمت  ي ذكل

 املرتوطةالعوامل يه العوامل التينولوجةة و نظام املكيةة الكيرية.  وضعهذه العوامل مع بعضها الوعض لكتأأثري عىل تتداخل و 
امل املتعكقة ابلطريقة العو يه  اجملمتعيةالعوامل و . املعينلتينولوجةات اليت جتسد املوضوعات اليت حيمهيا نظام املكيةة الكيرية اب

العوامل هيي ف العوامل التنظميية أأما مع نظام املكيةة الكيرية.  املؤسس يةأأم كياانت القطاع اخلاص، سواء البرشية تعمل هبا اليت 
وتنطوق تطويق نظام املكيةة الكيرية. س ول  ة والواكلت التابعة لهااليت تنظم هبا املؤسسات العامة واحليوميةكةة ل املتعكقة اب

 ،نظام حق املؤلفب  مثالالس يد كريس يت  رضب، مضموانهذه النقاط  ولإكسابأأنظمة املكيةة الكيرية.  مجيعهذه النقاط عىل 
لتصممي اليت تظهر عند تصممي نظام اب املسائل املتعكقةعن العالقة بني  وأأيضا، الأنظمةتصممي ب  املسائل املتعكقةمث حتدث عن 

 كمكيةة الكيرية.حةوي ل 

نه . احليوي نظام املكيةة الكيريةابلسؤال عن ماهية حديثه  ماكس مييكيانو سانتا كروزالس يد س هتل وا .48 من وقال اإ
ش وية ل لية أأو ل  جزاء كأ تعمل معا  العنارص"مجموعة من  :يهمكيةة الكيرية ك ل نظام أأي  لإنشاء الأساس يةامليوانت املعرو  أأن 

ىل فاعةل(، و معايري، بنةة حتتية، تينولوجةا معكومات، واكلت، هجات  :يةان معقد" )عىل سبةل املثالل أأو ، مرتابطة تطرق اإ
ىل ةديجد فاعةل هجاتادلميقراطي  اجملمتع احلديثهبا جكب  ةة اليتيةك ال  املس تخدمني( ، املرىض: اجملمتع املدين، النظام )مثل اإ

نظام أأن نظام املكيةة الكيرية احليوي ىل اإ كروز الس يد سانتا  وأأشارحتدايت جديدة ملاكتب املكيةة الكيرية. جكب وابلتايل 
 عن. مث حتدث اجلديدة التوقعات أأو الاحتياجات الاجامتعية أأو الاقتصادية أأو القانونية وأأ  التيةف مع الظرو وميينه  متغري

ىل ادلور املتغري اإ  وأأشاردارته. اإ و  كمكيةة الكيريةحةوي ل  ي تطوير نظام  يؤديهأأن مليتب املكيةة الكيرية ادلور اذلي ينبغي 
ن  ،ملاكتب املكيةة الكيرية ها املعتاد دور تجاوزت  ي الودلان النامةة، ينبغي أأن  وخباصةماكتب املكيةة الكيرية، وقال اإ

دارة والتقكيدي  ي   ي الابتاكر  نشطا يون فاعاللتوالوعي،  قةت واجلودة والشكافةة واملعايريتو دقة ال  مثل: ،جسالهتا بيكاءةاإ
املساعدة  ي حتقةق هد  عىل  اقادر يون أأن يمليتب املكيةة الكيرية احلديث ايدة الأعامل. وبعوارة أأخرى، ينبغي رلوبيئة 

 ،التوازنعىل سبةل املثال: )عىل حد سواء نرش املعرفة ونقل التينولوجةا و  تشجيع الابتاكر املمتثل  ينظام املكيةة الكيرية 
لرتكزي عىل بعض الأمثةل اب واختمت حديثهالتعكمي(. ، الصحة العامة، ملنافسةابالوثيق  الارتواط، النكاذالعام، املرونة،  املكل

التقكيدي، مبا  ي  يتجاوز دورهل امليتب  ا يقوم بهملأأمثةل  ورضب ،لكمكيةة الكيرية ش ييلاليت شهدها ميتب والتطورات 
 كمكيةة الكيرية.ل اسرتاتيجية  وضع ذكل العمل عىل
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نشاء نظام  واهجتاليت  الصعوابتبعض  بكيونيةنااذلي قدمته الس يدة  لتوضيحيا برز العرضأأ و  .49 كمكيةة ل  حةوياإ
ىل أأن الكيرية  ي مجهورية بيالروس.  قامة الرئيس ية  ادلعامئ أأحدوأأشارت اإ نش ، هو1991مجهورية بيالروس  ي دوةل لإ اء اإ

مس تقل نظام  وضعاكن من املكرتض و . الالزمة الترشيعاتووضع حتتية لكمكيةة الكيرية نظام وطين لكمكيةة الكيرية: بنةة 
نشاء كذكل، برشيةأأم ال ادية سواء املوارد املدودة احملديدة اجلدلوةل لكمكيةة الكيرية ل  مؤسسات جديدة لكمكيةة الكيرية )غري  اإ

الانتقال عىل  ة املرتتوةنكس يال  تابوالصعلكتغكب عىل كجمهور ل  وتقدمي املساعدة ،لترشيع السوفةيت( ي ا مأألوفةمعروفة أأو غري 
ىلاملؤلكنيمن "شهادات   ي النظام العاملي  لودلهاكمكيةة الكيرية ل الوطين نظام ال  دمج وأأضافت أأن. الاس تئثارية"حلقوق ا" " اإ

ن . تتحدايبعض ال  اكتنكته ىل انضمت  بيالروسوقالت اإ عىل الصعيد  أأصوحتأأهنا و  ،الويوو تديره ادوليمعاهدة واتكاقا  16اإ
 تنكةذ س ياسة ي حتققت بعض النتاجئ الإجيابية  وقد. اتكاقةة الرباءات الأوروبية ال س يويةعضوا اكمل العضوية  ي  الإقكميي

دارة املكيةة الكيرية، ادلوةل  ي جمال املكيةة الكيرية،  ذاكء، لتعكميانظام  ي املكيةة الكيرية  ودمجاليت هتد  اإىل حتسني اإ  واإ
هورية  ي جمال املكيةة امجل اسرتاتيجية  وتراعيالتيمية الاجامتعية والاقتصادية.  حتقةق الوعي العام بأأمهية املكيةة الكيرية  ي

ىل  2012ككرتة من الكيرية ل تعزيز التيمية املس تدامة.  ي ليت تواجه نظام املكيةة الكيرية االرئيس ية املهام والتحدايت  2020اإ
قامةظرو  ضوء  ي  ،ينبغيو   ي من اخلدمات  أأوسعمجموعة ميتب املكيةة الكيرية  يقدمأأن  موجه حنو الابتاكر،اقتصاد  اإ

 .منتجات املكيةة الكيريةتسويق جمال الابتاكر و 

تيمية نظام املكيةة الكيرية ابلكعل ك لية لتحقةق ال يس تخدمون املنتجني الوطنيني أأن  اأأيض بكيونيةناالس يدة  وأأضافت .50

يبرية  ي جمال الهندسة املياكنييةة واليمييائية والغذائية ال الرشاكت الويالروس ية جناح عىل مثةل الأ يتضح من و  الاقتصادية،
 جيري اذلي ي الوقت هذا  ، ي جمال تينولوجةا املعكومات ذائعة الصيت انش لةرشاكت جناح والصناعات اخلكةكة، وكذكل 

نشاء نظام  فةه مشاركة املؤسسات الصغرية  ي ل تزال املكيةة الكيرية. ومع ذكل،  عىل يرتيزكعالمات التجارية لوطين اإ
ن ا قائةلغري اكفةة. واختمتت العمكيات املذكورة  هنج الدولية حمددة همم، ولين  عايريملكمكيةة الكيرية ل الوطين لنظام امتثال اإ

ذا أ خذت  ي الاعتوار ا ،ناسب  ي مرحةل التأأسيسهو امل كرث مرونة الأ   .ما الوطنية دلوةللظرو  اإ

 حةويالسادسة، اليت تعيس أأمهية تطوير نظام  الإفرادية راسةادل ق دمت، نيكمتحدثل  التوضيحية العروض وعقب .51
ثيوبيا. مع الاس تكادة من ،كمكيةة الكيرية كأداة لكتيميةل   قصة جناح اإ

ثيوبيال  حةويتصممي نظام راسة الإفرادية: ادل .52 غيتاشو أألميو، مستشار الس يد ادلراسة هذه قدم  .كمكيةة الكيرية  ي اإ
راسة جتربة ميتب ادل عرضتو . وحمام  ي جمال املكيةة الكيرية، ميتب غيتاشو ورشاكؤه لالستشارات القانونية، أأديس أأاباب

جراءاهتكمكيةة الكيرية ل  العامة س ياساتال كمكيةة الكيرية  ي وضع ل  ااثيوبي دارة أأدوات املكيةة الكيرية فضال عن ، اواإ  اخملتككةاإ
 لتيمية.اب من أأجل الهنوضكمكيةة الكيرية ل  حةواي انظام اليت تصمم

، دور الويوو وغريها من اجلهات الكاعةل الرئيس ية: التعاون العاملي  ي سبةل املكيةة الكيرية والتيميةمس: ااخلوضوع املو  .53
 :ومض فريق املناقشة. ، مساعد املدير العام ورئيس املوظكني، ميتب املدير العام، الويووالس يد انريش براساد النقاش أأدار

مجمع براءات اخرتاع الأدوية   -تاد ومنظمة التجارة العاملية، ومنظامت غري حيومةةالأوني  -منظمتان حيومةتان دوليتان 
مؤسسة انولس  -لصناعة عن انيا، وممثل  ي اس وا ميتب العالقات ادلوليةو وروبية، امليتب التقين لكشؤون الأ و 

مزااي نظام  وعرضوا ،ملكيةة الكيرية والتيمية ي جمال اتعاون العاملي  ي ال  دورمه رشح املتحدثون، لسرتاتيجيات املكيةة الكيرية
  ليمو الاقتصادي. ي حتقةق اكعال الملكيةة الكيرية ا

ذا  أأنه ل غىن عنمنظمة التجارة العاملية. وأأكد  ابمسا ايضاحةا الس يد يي عرض وقدم .54 التعاون العاملي املس متر واملعزز اإ
ماكانته أأن حينظام املكيةة الكيرية ل اكن  نظمة مل  ابلنس وةوأأن الويوو، . دمع وتعزيز التيمية الاجامتعية والاقتصادية ي قق اكمل اإ

ىل اتكاق تريبس منظمة التجارة العاملية أأن تأأسستمنذ لتعاون  ي ال غىن عنه رشياك اكنت التجارة العاملية،   قائال. وأأشار اإ
عالقة العمل بني  مصميلتعاون من أأجل التيمية  ي ا اتكاقا وضع ،عاما 20قبل  أأبرمتا،الويوو ومنظمة التجارة العاملية  ناإ 
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الاجتاهات.  بعض طكرة  ي مع حدوثبشلك طويعي عىل مر الس نني، وتنوع التعاون بني املنظمتني  تطوروقد املنظمتني. 
 املثال ل احلرص. تعاون املنظمتني عىل سبةلعىل بعض الأمثةل الس يد يي  وأأورد

ات هيتوجو أأولوايت  مبثابة ت عد املرتدةالإجيابية  ردود الكعلو  العالية القمية والاسهاماتأأن التنس يق  يي الس يد وأأشار .55
قواعد وأأضا  أأن . أأمر ابلغ الأمهيةمنوا قل الأ أأن الرتكزي عىل الودلان  رأأىو  الاعتوار. أأخذها  ي يتعني املس تقبل ي هامة 

 ا الأمرهذ لوضعقرارات هامة  أأنه جرى اختاذلأقل منوا، و اكودلان ل أأقىص قدر من املرونة مبنح  تقرمنظمة التجارة العاملية 
،  ي ها وتوايهناوظروف  ااحتياجاهتتنوع  مراعاةو دمع الودلان الأقل منوا عىل حنو مالمئ،  ي التحدي ال ن  ويمتثل. موضع التنكةذ

ىل  هذه الودلان هتتطكع فة يتالوقت ال ، لتجد يةالإبداعية والابتاكر  اس تكادة من قدراهتوالا، خاصة هبا بناء قواعد تينولوجةةاإ
تكتقر قل منوا الأ الودلان  ن اكنتاإ و احملكية والتقكيدية املمزية. حىت  اماكهنا  ي سالسل القمية العاملية، وحتقةق قمية أأكرب ملنتجاهت

ىل املوارد  اس تخدام  قدرة مكحوظة عىلفضال عن ، هائةل برشيةفيرية وقدرات وارد مب تمتتع افاإهن، قتصاديالا ابملعىناإ
ىل التنس يق ادلقةق وشدد عىل أأنمسارات جديدة لكتيمية.  اتواعهبد  التينولوجةات اجلديدة  واتواع هنج أأكرث  ،احلاجة اإ

اذلي كعال م ادلمع الدقيأأن تعدد الأطرا  امل كنظام ل اكن  ذااإ  من الأمهية مباكن ،اخلاصةكظرو  ل مناسب ووضوحا تكصيال
  س تكادة من هذه الإماكانت.من الاالودلان الأقل منوا  ميين

يريمو فاليس، مدير شعوة الأونيتاد وحتدث .56 لكتجارة ادلولية  ي السكع واخلدمات والسكع الأساس ية، نيابة عن  الس يد غِّ
الواكةل الرائدة  الأونيتاد هو وقال اإنمعل الويوو.  ي طويةل الأمد للأونيتاد السامهة امل الس يد يواكمي رايرت. وسكط الضوء عىل 

. وقد أأسهم الأونيتاد 1972متر الوزاري الثالث  ي منذ املؤ بصورة متاكمةل ملعاجلة قضااي املكيةة الكيرية والتيمية للأمم املتحدة 
عداد  ي العديد من أأعامل الويوو، من بيهنا  تقرير خاص عن اتكاق تريبس والودلان النامةة، وكتاب مرجعي عن التيمية يقدم اإ

ىل التوصية  يمية اليت لت الويوو بشأأن ا جدول أأعاملمن  40تكسريا للك حمك من أأحاكم اتكاق تريبس. وأأشار بوجه خاص اإ
بتيثيف تعاوهنا مع مجيع واكلت الأمم املتحدة، مبا فهيا الأونيتاد، بشأأن القضااي املتعكقة ابملكيةة الكيرية. و ي  الويووطالوت 

ة مل تعد املكية ، ي الوقت الراهنوضوء ذكل، اكن للأونيتاد تلكيف اثبت وتقكيد متوع  ي التعاون  ي جمال املكيةة الكيرية. 
منا سأأةل رئيس ية لتحقةق الكيرية م  لزامةة من أأجل  ابتتأأهدا  الاقتصادية أأو جتارية حفسب، واإ مسأأةل س ياسة شامةل اإ

ىل أأن  اي دعاذلتيمية املس تدامة ال  جدول أأعامل ي  جيلهذا بشلك  اتضحالتيمية. وقد  جدول يع املنظامت ادلولية مجل يون ياإ
ىل فاليس أأهدافه التيمية. وأأشار الس يد حد أأ مشرتك  أأعامل من خالل راكئز معهل الثالث ويه:  متتأأن مسامهة الأونيتاد اإ
براز ميين و . عىل املس توى احليويم ادلويلالوحث والتحكيل، )ب( التعاون التقين، )ج( بناء توافق  ي ال راء  )أأ(  تعاوناإ

منا  مع الويووالأونيتاد ليس  ىل أأن معاجلة مسأأةل التيمية  شارمع منظمة التجارة العاملية. وأأخريا، أأ أأيضا حفسب، واإ  تتعكقمسأأةل اإ
اليت تواجه الودلان، وأأنه ينبغي  لكتحدايت ويتصدى ،توازن، وعىل هذا ل يوجد نظام واحد يكيب مجيع احتياجات التيميةابل 

، جنوا اإىل جنب مع الويوو، الأونيتادأأن املس هتكل وحامية املكيةة الكيرية، و  لكائدةحتقةق التوازن بني الأسواق املنافسة 
 س يعمل من أأجل حتقةق هذا الهد .

 بأأنشطةتضطكع اجامتعية  عامةيه منظمة والس يدة ابربرا مارتن مونيوز املنظمة الوطنية الإس وانية لكميكوفني،  ومثكت .57
ما يزيد  ونيشلك نحقوق الأشخاص اذلي واحلصول عىلتاكفؤ الكرص، و ، ماكحفة ادلمارو الاجامتعي،  الإدماج ت ي جمال
س وانيا.  خشص  000 72 عىل ن  ي اإ تقدمي اخلدمات لكميكوفني، متثل  ي ت  ةرئيس ي  اهدأأ  ةقق  ي حت جنحت نظمة امل وقالت اإ

اليت الاجامتعي. وأأكدت أأمهية معاهدة مراكش و ثقا يال عىل فرص العمل، والوصول اإىل الاندماج و املعكومات  واحلصول عىل
ىل. احلادي والعرشينالقرن   يقوق الإنسان حلأأول اتكاقةة  واليت ت عد ،الويووأأبرمهتا   تيتيس أأمهيةأأن املعاهدة  وأأشارت اإ
 دلهيم ،الأشخاص الطويعيني هم مثلمثك ، أأو ضعا  الورص امليكوفنيلقراءة أأو ا العاجزين عنلأن الأشخاص  ةخاص

ىل لكوصولها ب نكس اس ولأ ل اهنكس  اتالاحتياج جزء أأهنم وا يشعر يك  ،ندماجالا، التوظيفلثقافة، الرتفةه، ؛ الكها الأش ياء اإ
 الإعاقة وضعلأشخاص ذوي ل موضع التطويقوضعه  يتطكبو  ،حق من حقوق الإنسان هذاو عاملي. جممتع من جممتع نشط، 

نتاج من ن مي ِّ ت   ،صيوك قانونية مكزمة اتحة هاوتوزيع يسهل الاطالع عكهيا   ي أأنساق املصنكاتاإ لهياالوصول  واإ بصورة و  جماان اإ



CDIP/18/3 
Annex 
13 
 

قكميية لترشيعات املكيةة الكيرية جعكت من املس تحيل  يةقانون   عىلدون أأي عائق. وأأكدت الس يدة مونوز أأن الطويعة الإ
من مع بدلان أأخرى  هذه املصنكات تتبادل أأنيسهل الاطالع عكهيا  أأنساق ي  هاوتوزيع  املصنكاتاملؤسسات امليرسة لتعزيز 

عىل نسخ تكل املؤسسات حصول تعذر و بكغات أأخرى، قراءات من مصنكات أأخرى تعذر اختيار و . نكس املنطقة الكغوية
 ي املائة من مجيع املصنكات املنشورة س نواي  ي أأشاكل  5ل يتوفر سوى أأنه واضافت ميين الاطالع عكهيا لأس واب خمتككة. 

اكنت معاهدة مراكش أأداة رائعة و الإعاقة.  ذويمن اجلهد اليبري اذلي بذهل الأشخاص بكضل  ذكلو يسهل الاطالع عكهيا، 
تحقق ي أأن . وما اكن لهذا الإجناز النسقهذا  املصنكات  ي احلصول عىل سن هلماذلين مل يت  ،ساعدت الأشخاص ذوي الإعاقة

طار ا  لتعاون من أأجل التيمية.لول هجود ومشاركة هؤلء الأشخاص  ي اإ

ن ،(MPPمجمع براءات اخرتاع الأدوية ) ابمسس تيبان بورون، اوحتدث الس يد  .58 غري احليومةة  منظمة هو اجملمع وقال اإ
فريوس نقص املناعة يعانون من  اجلديدة للأشخاص اذلين واجليدةزايدة فرص احلصول عىل الأدوية القامئة غرض لنشئت أ  
طكب الابتاكرية :من خالل أ لية المتويل ، 2010بناء عىل طكب من اجملمتع ادلويل  ي  اجملمع لبرشية  ي الودلان النامةة. تأأسسا

كريوس لاملناس وة  الأدوية حتسني فرص احلصول عىل ي  ة اجملمعهممتمتثل و . (UNITAID) املرفق ادلويل لرشاء الأدوية
ومن السل بأأسعار معقوةل  ي الودلان املنخكضة واملتوسطة ادلخل.  وأأدوية C الهتاب اليبد الكريويسو نقص املناعة البرشية 

 ي لك من احليومات والصناعة واجملمتع املدين واملنظامت ادلولية ومجموعات  معخالل منوذج جتاري مبتير متين رشاكء اجمل
جشعت املنظمة تصنيع الأدوية و ، وحتديد أأولوايهتا وترخةصها. املطكوبةاملرىض وغريمه من أأحصاب املصكحة من توقع الأدوية 

اتكاقات مع   وقتنا احلارض، وقع اجملمعحىتو رباءات. الع مجمجديدة من خالل  تركيواتوتطوير  اخلالية من العالمات التجارية،
ثين عرش دواء مضادا لككريوسات الرجعية لعالج فريوس نقص املناعة لحصاب الرباءات لكحصول عىل ترخةص س وع من أأ 

مكيون  7العموم ما يربو عىل  ووزع رشاكء اجملمع. مضاد لككريوستأأثري مبارش  هل Cالبرشية، وأ خر للهتاب اليبد الكريويس 
بدلا. ومن أأمه السامت املمزية لتكاقات  117دواء أأوصت به منظمة الصحة العاملية لعالج فريوس نقص املناعة البرشية  ي 

ىض فريوس  ي املائة من مر 93-87تراخةص تغطي نس وة ترتاوح ما بني احلصول  عىل و  ،غرا ي واسع املدىاجلالنطاق  اجملمع
ميين الاطالع عىل النص الاكمل لتكاقةات و ابلشكافةة،  ايم. واتسمت تراخةص اجملمعنقص املناعة البرشية  ي العامل الن

 القضااي جلأأهنا تعاو صيغت الرتاخةص مبا يتكق مع أأوجه املرونة  ي اتكاق تريبس، وقد . معالرتخةص عىل املوقع الاليرتوين لكمج
سوى جزء  ل متثلخةص املوهجة حنو الصحة العامة اأأن الرت  اجملمعدرك يأأيضا. رصد ال اثر الضارة؛ و  ذات الصةل ابلتحويل،

، مثل السعر، ماثةل يتعني معاجلهتا زال حتدايت أأخرىتل وواحد فقط من معضةل "تيسري س ول احلصول عىل الأدوية". 
 يل العالج، وقضااي التصنيع احمليل.واملسائل التنظميية، والومصة الاجامتعية، والوحث والتطوير، ومتو 

وركز العرض التوضيحي اذلي قدمته الس يدة نولز عىل اليةاانت واملنظامت  ي ادلول املتقدمة، اليت مييهنا تقدمي ادلمع  .59
قدمة واملساعدة ملوادرات املكيةة الكيرية  ي الودلان النامةة والودلان الأقل منوا. وأأكدت وجود مصادر عديدة  ي الودلان املت

نشاء الش واكت.  ىل أأن و متحمسة لتقدمي املعكومات والتوجةه وادلمع الكين واإ جناح املساعدة املقدمة من ولية ؤ مسأأشارت اإ
مشرتكة بني الودلان املتقدمة والنامةة. وأأشارت ولية ؤ مسالودلان املتقدمة لتطوير املكيةة الكيرية عىل املس توى الإقكميي، يه 

ىل املادة  القامئة من اتكاق تريبس اليت تنص عىل رضورة تقدمي الودلان الأعضاء املتقدمة حوافز لكرشاكت واملؤسسات  2.66اإ
ىل الودلان النامةة نشاء قاعدة تينولوجةة سكمية قامل   ي أأراضهيا لتشجيع نقل التينولوجةا اإ  تلوابةل لالس مترار. وطساعدهتا عىل اإ

ىل أأن . ةس نويبصورة  2.66املادة  مبوجب تقاريرتقدمي ب الودلان املتقدمة   اتقارير تقدم املتقدمة  الودلانبعض وليس لك مشرية اإ
ىل . وأأشارت الس يدة نولز 2.66 ملادةاملوادرات املتعكقة ابعن  دورا  ي  تؤديورمبا الويوو قد  ،أأن منظمة التجارة العامليةاإ
أأكرث منظمة التجارة العاملية بوابة تنشئ اقرتح أأن مثة الوقت الراهن. و  حىت بعد تقاريرهااملتقدمة اليت مل تقدم  الودلانجيع تش 

وغريها من املعكومات العمكية  ،اتصال معكوماتو  ، ي شلك نقاطمكخصات  تتضمن وقد ،2.66ملادة ا مبوجب تقاريرك ل  اتساعا
نشاء صندوق اقرتاح أ خر يمتثل  ي  ومثةملصادر احملمتةل لكمساعدة. ابالودلان النامةة التصال  عىل من  ي تسهلاليت  تشجيع اإ
عدد حمدد من رسوم الوطنية وادلولية الأساس ية لإيداع اليت ساعدت  ي دفع ال ،املتقدمة تسهم فةه الودلانالويوو  تديره
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النامةة.  من الودلان قل منوا أأوالودلان الأ ن من وخمرتعأأودعها اليت  ،الرباءةاليت تمتتع ابلأهكية لكحامية مبوجب رباءات الطكوات 
 هذه املناطق.  ي هتاوماكفأأ اجلهود الابتاكرية وس يةل مكةدة لتشجيع الصندوق هذا ومن املأأمول أأن ييون 

ىل الس يدة نولز  وأأشارت .60 بشأأن املتقدمة  لودلانادورا أأساس يا  ي التواصل مع  يؤدونأأن الواحثني  ي الودلان النامةة اإ
 جييبو ، ما هو مطكوب وحتديده بدقةمعرفة   ي هذا الأمر النصاحئ العمكية ومنوادرات الابتاكر. مب  لكميض قدما احتياجاهتم
أأن ييون و  ،من خالل القنوات الصحيحة التواصلو املساعدة )لتعزيز وضوح الطكب(،  ستتكقىاجملموعة اليت عن ذكل 

ماكانت  ي حدود طكبال م لكمساعدة اليةان  اإ هذه التصالت   يدورا رائدا ؤدي تأأن ويوو لكميين و  ي الودلان املتقدمة. املقد ِّ
من شأأنه أأن يزيد  وهو ما، اجلهة احملمتل تقدميها املساعدةربط الطالب مع املعكومات ي لتنس يقمن خالل العمل مكركز 

ىل و ناحج. ال تصال لا تاحامتل جراءأأمام أأسايس عائق أأشارت اإ  املعدات ريفهو تو و  ؛الأساس ية  ي الودلان النامةة الأحباث اإ
ىل أأنه س ي املرافقو  املزيد من احلوافز لتحكزي الرشاكت واملؤسسات  ي الودلان املتقدمة لكتربع  تقدمي جريالوحثية. وأأشارت اإ
ذا لزم الأمر.  وتوفري التدريب الأويل ،ملعدات واليواشف املس تخدمةاب دورا من أأن تؤدي أأيضا لكويوو  ينوميعىل املعدات اإ

عالانت  نشاء لوحة اإ ليرتونيةخالل اإ حمددة من املعدات الوحثية املطكوبة. وقد لوحظ  ونودل طكوات الودلان النامةة عرض ل اإ
أأن  ومثة رأأيمن الواحثني املمترسني.  الكنية أأن من أأمه احتياجات الواحثني  ي الودلان النامةة احلصول عىل اخلربة وادلراية

نشاء بوابة   ي هذا الأمرأأيضا دورا رئيس يا  تؤديالويوو قد  ليرتونيةعن طريق اإ عكمية ، ومناقشة مكهمةحماداثت  لإجراء اإ
ج تينولوجةا املعكومات، ، وهن  التوصيلاملس تحرضات الصيدلنية أأو أأنظمة  :مثل ،موضوعات حمددة ي  الكنية ادلرايةحول 

املالحقة القضائية و  ،ات نقل التينولوجةافضل املامرسات القانونية لتكاق، وما اإىل ذكل، وأأ ةالطوي لأهجزةاب واملسائل املتعكقة
سداء املشورة وتقدمي املساعدة عندما يقرتنميين، و . املتعكقة برباءة الاخرتاع العديد من اجلهات الكاعةل الشديد من  ابمحلاس اإ

ىل التيمية الاقتصادية، وتقك  ي الودلان النامةة طويرهتو  ميين تيسري الابتاكر ،الرئيس ية  ي الودلان املتقدمة ص ي، مما يؤدي اإ
 املواهب والارتقاء بنوعية احلياة. تصدير

. التيمية: التحدايت الراهنة وأ فاق املس تقبل أأجل مناملكيةة الكيرية لكمؤمتر ادلويل:  الأخريو املوضوع السادس اكن و  .61
بشأأن  اتناقشامل لختتام  املتحدثنيمجيع  ومض فريق املناقشة، انئب املدير العام لكويوو. الس يد ماريو ماتوس النقاش أأدار

لتوادل  للك متحدثثالث دقائق  وقد خ صصتكتحدايت وال فاق املس تقبكية لكمكيةة الكيرية من أأجل التيمية. ل  التصدي
 واحلكول املمينة لهذه التحدايت. الراهنةال راء حول التحدايت 

جراء نه من املهم الرتكزي عىل أأ  املتحدثنيذكر بعض و  .62 الشكافةة ومجع فضال عن ، العامة الس ياساتفير عىل و  الأحباثاإ
جراء  كمكيةة الكيرية والابتاكر واليمو والتيمية العمل ل  مييناليت  ةةيةك ال فهم  بغيةمن ادلراسات  ممين أأكرب قدراملعكومات واإ

هل ما  رأأي ومثةمتخصصة  ي جمال املكيةة الكيرية. وتدريب كوادر  ،حتديث الأحباث احلاليةع أأيضا عىل . وجش  ةجةد بصورة معا
نظمة يعيصكح مجل  اذلي الهنجأأن يرى  ،يعضده رحتو جل التيمية. لأ  اذلي يسخر املكيةة الكيرية القوميلهنج اب ليس الأ فيرة  ط 
 ةاليتمي واملصنكاتوالتعكمي الرمقي،  ،التينولوجةا الرمقية، مثل اس تخدام كرثأأ  واعدةالرتكزي عىل قضااي حمددة  يهأأخرى 

املرونة املتاحة  ي احرتام املكيةة الكيرية، مبا أأوجه تشجع عىل اس تخدام وال  .، وما اإىل ذكلغري املتاحة  ي السوق واملصنكات
 مرنة. بصورةي ميين تطويقه اذلثالث ال  اتاختوار اخلطو  ي ذكل 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


