
 

 

A 

CDIP/21/7 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 مارس 14التارخي: 

 
 
 

 اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
 

 العشروناحلادية والدورة 
ىل  14جنيف، من   2018 مايو 18اإ

 
 

 لربجميات يف البلدان األفريقيةتعزيز استخدام امللكية الفكرية يف قطاع ابشأن  مقرتح من كينيامشروع 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

بعنوان مرشوع  مقرتح ق اؤمللف من جملس كينيا حل، اس تلمت الأمانة 2018مارس  14يف تبليغ بتارخي  .1
ىل ادلورة مع الامتس أأن يُقدم الربجميات يف البدلان الأفريقية"، اس تخدام اؤملكية الفكرية يف قطاع  "تعزيز اؤمقرتح اإ
 والعرشين للجنة اؤمعنية ابلتمنية واؤملكية الفكرية )جلنة التمنية(. احلادية

 مقرتح اؤمرشوع اؤمذكور أأعاله يف مرف ق هذه الوثيقة.ويرد  .2

ىل النظر يف مرف ق  .3 منية مدعوة اإ ن جلنة الت اإ
 هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل  اؤمرف ق[
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 اؤمرف ق
 

 ة مرشوعات جلنة التمنيةحل ق اؤمللف لإدراجه يف قامئ كينياجملس مقرتح من مرشوع 

 عنوان اؤمرشوع:

 الربجميات يف البدلان الأفريقية تعزيز اس تخدام اؤملكية الفكرية يف قطاع 

الهواتف  الطلب عىل تطوير تطبيقات ييغذ  تطبيقات الربجميات. وذكل ما تفيش ظاهرة مع انتشار الهواتف اذلكية، ياُلحظ، 
، حاليا، ذخذ هاوالأ يسهم تطوير تطبيقات الربجميات اذلكية اليت توفر اخلدمات احلرجة ووسائل الراحة للمس تخدمني. و 

 الرمقية. ةالهو   ردمان الأقل منوا، فضال عن والبدلقي ق أأهداف التمنية اؤمس تدامة يف البدلان النامية تغيري حياة الناس وت  يف

 تطوير تطبيقات الهواتف اذلكية يف أأفريقيا

ىل أأن أأفريقيا شهدت منوا مطردا يف عدد مس تخديم الهواتف اذلكية. فقد  الهواتف تكل  اذخرتاقنس بة  ارتفعتتشري التقارير اإ
 عىل مدى الس نوات امخلس اؤماضية.ابؤمائة  60بأأكرث من كينيا  يفساكن بني ال 

ىل الإنرتنت زايدة مس مترة مع مرور الأعوام. وت  ىل أأن شري تقارير القطاعوبناء عليه، شهد النفاذ اإ ابؤمائة من حالت  99 حنو اإ
ىل الإنرتنت تمت من أأهجزة محموةل. ذخالل الس نوات وبشلك عام، اكتسبت الابتاكرات التكنولوجية زخام يف أأفريقيا  النفاذ اإ

سهام ذكل  احملموةلابلهواتف  النطاق العريض اخلاصارتفاع نس بة اعامتد الهواتف اذلكية و  ارتفاعامخلس الأذخرية، وذكل نتيجة  واإ
ىل  احلاجة زايدةيف  ل اإ  يقات اؤمصنوعة يف أأفريقيا.هناك طلب هائل يف السوق عىل التطب تطبيقات الهواتف احملموةل. ويظ 

رة يف أأفريقياو  لهواتف احملموةلاب اخلاصة يقاتويوجد الكثري من التطب  مت خصيصا ابتاكرية ، ولكن هناك تطبيقات اؤمُطو  ُُص 
 عىل نطاق واسع وتسهم، ما فتئت تُس تخدم M-farmو I-cowو M-pesaلتلبية احتياجات السوق الأفريقية، من قبيل 

 تغيري ثروات الناس وحياهتم يف اؤمنطقة.يف 

 منو مراكز تكنولوجيا اؤمعلومات والتصالت

رو  أأما الآن، فقد  وايف حمدودة القوة. ش بكة واي فعليا يف أأماكن ذات، يف اؤمايض، جمربين عىل الاجامتع التطبيقاتاكن مطو 
ذ  رين يف كثري من اؤمدن الأفريقية، اإ ت تكل اؤمراكز ابتأأصبحت مراكز تكنولوجيا اؤمعلومات والتصالت ماكن اجامتع اؤمطو 

لأغراض الاجامتع الأعامل وأأحصاب اؤمرشوعات الرأأساملية اؤمشرتكة ن ورجال الأوساط التكنولوجية واؤمستمثري تس تقطب
 يتوىل، حيث ، حول اجلامعات أأو ابلقرب مهنايف غالب الأحياننشأأت بعض مراكز التكنولوجيا يف كينيا، و  وتبادل الأفاكر.

ر تكل الظاهرة يف لك . Nailabو M-labو Pawa 254و iHubتكنولوجيات جديدة مهنا تطوير الطالب  وياُلحظ تكر 
 الأفريقية. اؤمدن

رو التطبيقات عدة تدايت:وعىل الرمغ من هذه الفرص اجلديدة، يو   اجه مطو 

 اؤمعلومات عن حامية الابتاكرات انعدام )أأ(

كية الفكرية اؤمتاحة محلاية التطبيقات والابتاكرات اخلاصة ابلهواتف أأي وعي بوسائل حامية اؤمل معظم الش باب  ليس دلى
احملموةل. وقد فقد عدد مهنم سلطة اس تغالل التطبيقات لأن اس تخدام أأي شلك من أأشاكل اؤملكية الفكرية ل يزال حمدودا 

ىل معلومات اؤملكية الفكرية بناء عىل الطلب من الأمور اليت س  ري يف هذا القطاع. والنفاذ اإ عىل  يقاتالتطب تساعد مطو 
ذا ما أأتيحت مضن ش باكهتم و   .الإنرتنت عرباكتساب قمية من أأعامهلم اإ
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ضايف ضامنك الفكرية الاعرتاف بأأصول اؤملكية عدم)ب(   للحصول عىل قرض/رأأسامل اإ

أأحصاب اؤملكية و قي مة لأغراض منح القروض. ابلربجميات واؤملكية الفكرية كأصول ل تعرتف  الأفريقيةاؤملسسات اؤمالية  تزال ل
ىل اؤملسسات اؤمالية. أأيضا ل يعرتفون همه  الفكرية ضايف اإ أأن ويمكن ا ابعتبارها أأصال من الأصول اليت كمكن تقدكمها كضامن اإ

ري الربجميات.تكل الأصول واس توع يف تقيم يساعد اؤمرش   حداث خيارات متويل لفائدة مطو 

نفاذ حمدود للملكية الفكرية  )ج( اإ

رو الربجميات اؤمهارات ول اؤمعارف القانونية الالزمة محلاية حقوق ل   الفكرية. لكيهمب  هم اؤمرتبطةكمتكل مطو 

 التمنية جندةأأ بتوصيات العالقة 

 التالية: التمنية جندةأأ اؤمرشوع العالقة بتوصيات س يكفل 

 11التوصية 

مساعدة ادلول الأعضاء عىل تعزيز كفاءاهتا الوطنية محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والاذخرتاع عىل الصعيد احمليل ودمع تطوير 
 البىن التحتية الوطنية يف جمال العلوم والتكنولوجيا لك ام اكن ذكل مناس با ووفقا لختصاص الويبو.

 23التوصية 

جمال اؤملكية الفكرية با يعزز القدرات التنافس ية ول س امي هدف  النظر يف أأفضل الس بل للهنوض بامرسات الرتخيص يف
ىل البدلان اؤمهمتة، ول س امي البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  الهنوض ابلنشاط الإبداعي والابتاكري ونقل التكنولوجيا اإ

 وتعمميها يف تكل البدلان.

 24التوصية 

طار وليها، بتوس يع نطاق نشاطها  ة الرمقية متاش يًا مع مقررات ملمتر القمة العاؤمي بشأأن مطالبة الويبو، يف اإ ه لردم الهو  اؤموج 
 جممتع اؤمعلومات مع مراعاة أأمهية صندوق التضامن الرمقي.

 27التوصية 

جراء نقاشات  ماكنية اإ تسهيل اجلوانب اؤمتصةل ابؤملكية الفكرية من تكنولوجيا اؤمعلومات والتصال تقيقا للمنو والتمنية بضامن اإ
طار هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والرتكزي عىل أأمهية اجلوانب اؤمتصةل ابؤملكية الفكرية من تكنولوجيا اؤمعلومات  يف اإ

يالء انتباه ذخاص ؤمساعدة ادلول الأعضاء عىل تشخيص الاسرتاتيجيات  والتصال ودورها يف التمنية الاقتصادية والثقافية. واإ
 بتكنولوجيا اؤمعلومات والتصال يف سبيل تمنيها الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.العملية اؤمرتبطة ابؤملكية الفكرية لالنتفاع 

 بأأهداف التمنية اؤمس تدامةالعالقة 

ماكن  حراز تقدم حنو تقي ق عدد من أأهداف الأمم اؤمتحدة للتمنية اؤمس تدامة، ويه اكلتايل:اؤمرشوع ابإ  الإسهام يف اإ

 القضاء عىل الفقر: 1الهدف 

 القضاء التام عىل اجلوع: 2الهدف 
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 الصحة اجليد والرفاه: 3الهدف 

 العمل الالئ ق ومنو الاقتصاد: 8الهدف 

 : الصناعة والابتاكر والهيالك الأساس ية9الهدف 

ىل   جانب توصيات أأجندة التمنية وأأهداف التمنية اؤمس تدامة، كمكن أأن يسهم اؤمرشوع يف تقي ق الأهداف العملية التالية:واإ

 روابط بني ملسسات اؤملكية الفكرية واؤمراكز الإبداعية؛ قامةاإ  .1

 يات؛ة لفائدة اؤمبدعني يف قطاع الربجم تطوير برانمج للتوعية ومواد تدريبي .2

ىل معلومات اؤملكية الفكرية والن بينت دلمع وضعها عىل صعيد القطاع  ةؤممكناالتدابري  راسةد .3 فاذ اإ
 ؛الفكرية اؤملكية

ضايف يف البدلان الأفريقية.اس تكشاف التدابري الالزمة دلمع .4   اس تخدام أأصول اؤملكية الفكرية كضامن اإ

 ]هناية الوثيقة[


