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مقدمة 
 

أنشئت أآاديمية الويبو العالمية في مارس/آذار ١٩٩٨ بوصفها آلية مرآزية لتنسيق أنشطة تنمية  - ١
الموارد البشرية التي تضطلـع بـها الويبـو . وهـدف األآاديميـة الرئيسـي أداء دور مؤسسـة تعليميـة توفـر 
خدمات التدريس والتدريب والبحث في مجال الملكية الفكرية . وتحقيقا ألهدافها ، تنفذ األآاديمية برنامجها 
ــة أيضـا  في مقرها في جنيف وفي مختلف أرجاء العالم . ونظرا الى اتساع نطاق عملها ، تتعاون األآاديمي

مع عدة مؤسسات تعليمية ومكاتب الملكية الفكرية لتحقيق أهدافها . 
 

وأصبح من المعروف اليوم أن الملكية الفكرية تمس آل جانب تقريبا من جوانب حياة االنســان .  - ٢
ونظرا الى هذه األهمية المتزايدة ، فقد أصبــح مـن الضـروري توسـيع نطـاق األنشـطة المباشـرة فـي هـذا 
ــل مجـال وميـدان ، فـان  المجال بغرض تنمية الموارد البشرية . ونظرا الى أن الملكية الفكرية تظهر في آ
فئة المستفيدين التي تستهدفها األآاديمية ال تقتصر على المحترفين في مجال الملكية الفكريــة (أي البـاحثين 
ــة الفكريـة وتنفيذهـا) بـل انـها تتسـع  والمدرسين والمدربين والمسؤولين الحكوميين المعنيين بسياسة الملكي

لتشمل المجتمع المدني وغيره من المعنيين بنظام الملكية الفكرية . 
 

ــة فـي البلـدان األعضـاء ، فقـد  ونظرا الى ارتفاع مستوى األنشطة المتعلقة بحماية الملكية الفكري - ٣
ظل الطلب على برامج مصممة خصيصا للبلد المعنـي يـزداد بـاطراد . واسـتجابة الـى ذلـك الطلـب ، فقـد 
ــاق برامجـها التدريبيـة لتشـمل دورات ونـدوات عـن الجوانـب التشـريعية  عمدت األآاديمية الى توسيع نط

واالدارية واالنفاذية ألنظمة الملكية الفكرية . 
 

وتندرج برامج األآاديمية في أربع فئات رئيســية يـرد وصفـها باختصـار أدنـاه . وهـي التدريـب  - ٤
المهني وتدريب واضعي السياسات والتعليم عن بعد والمكتبة .  

 
ــة  ويشمل برنامج التدريب المهني دورات تدريبية تمهيدية ومتقدمة لرؤساء مكاتب الملكية الفكري - ٥
والموظفين التقنيين فيها وغيرهم من المنتفعين المهنيين بالنظام . وال تستهدف تلك الـدورات العـاملين فـي 
مكاتب الملكية الفكرية فحسب بل تستقصد أيضا العاملين في مجال البحث في الجامعات ومؤسسات البحث 
والتطوير وغرف التجارة والصناعة . وتنظم األآاديمية تلك الدورات التدريبية باالشتراك مع ما يزيد على 
٣٥ دولة ومنظمة متعاونة . آما تنظم األآاديمية برنامجا دراســيا صيفيـا (آـان يشـار اليـه بعبـارة برنـامج 
التدريب الداخلي في السابق) . وهذا البرنامج متاح للطالب من أصحاب الشهادات والمحترفين الشباب من 
ــدرس الملكيـة الفكريـة علـى المسـتوى الجـامعي . ونظـرا الـى نجـاح دوراتـه فـي  آل أقاليم العالم ، ممن ي
ــث المضمـون وعـدد المسـتفيدين  السنتين الماضيتين ، فقد أمكن توسيع نطاق البرنامج الى حد آبير من حي

منه . 
 

وبنـاء علـى برنـامج تدريـب واضعـي السياسـات ، تنظـم األآاديميـة دورات لمتخـذي القــرارات  - ٦
والمستشارين في مجال السياسات والمسؤولين عن التنمية وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من الفئات 
ــة  المستهدفة . والغرض المنشود من تلك الدورات تشجيع النقاش بشأن السياسات وترسيخ فهم اآلثار العملي
ــادل المعلومـات واآلراء  التي ينطوي عليها نظام الملكية الفكرية . والدورات مصممة أيضا التاحة منبر لتب
ــى  بشأن تجارب البلدان النامية األخرى في االنتفاع بنظام الملكية الفكرية آأداة للتنمية . وتنقسم الدورات ال
ــة تشـمل مجموعـة واسـعة مـن الموضوعـات المتعلقـة بحمايـة حقـوق الملكيـة  نوعين :  ( أ ) دورات عام
الفكرية وادارتها وانفاذها مع الترآيز بصفة خاصــة علـى تجربـة البلـدان الناميـة فـي ذلـك المجـال ، (ب) 
ودورات خاصة لفئات مستهدفة محددة وتتناول موضوعات خاصـة آانفـاذ حقـوق الملكيـة الفكريـة وآثـار 

اتفاق جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة . 
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وفي مضمار برنامج تعاونها مع الجامعات ، تعد األآاديمية برامج لتدريس الملكيـة الفكريـة فـي  - ٧
ــم منـح دراسـية علـى األجـل الطويـل النـهوض  الجامعات . والغرض المنشود من اعداد تلك البرامج وتقدي
ــن األنشـطة األخـرى التـي تباشـرها الويبـو نشـر مختلـف  بالدراسة والبحث في مجال الملكية الفكرية . وم
المواد  الدراسية آرد مباشر على الطلبات الكثيرة الواردة من الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية . 
ــج للتعـاون مـع الجامعـات بـهدف منـح الدرجـات والشـهادات أو الدبلومـات  وأبرمت األآاديمية أيضا برام

المشترآة .  
 

واستجابة الى الطلب المتنامي الوارد مــن الـدول األعضـاء بـهدف تنميـة المـوارد البشـرية وفـي  - ٨
ضوء الموارد البشرية والمالية المحدودة ، استهلت األآاديمية برنامج التعليم عن بعـد فـي يونيـه/حزيـران 
ــي أسـلوب التدريـس ، اذ يوفـر بصفـة خاصـة المرونـة فـي  ١٩٩٩ . ويجسد ذلك البرنامج انتقاال متميزا ف
الوقت والمكان ومردودية عالية وقدرة على الوصول الى من آان يستحيل الوصول اليهم . وتــأتي دورات 
التعليم عن البعد بمثابة تكملة عالية المردودية للتدريب التقليدي وبوسيلة تسمح بزيادة عدد المســتفيدين مـن 
التدريب . وقد أقرت الدول األعضاء في أغلبيتها بما تحمله تلك الدورات من ميزة اضافية ألنشــطة الويبـو 
التقليدية في مجـال التدريـب . وتوَفـر تلـك الـدورات عـبر االنـترنت وفـي نسـق يسـمح باالنتفـاع بالشـبكة 
ألغراض التسجيل وضمان التفاعل بيـن الطـالب والمـدرس وامتحـان الطلبـة ومراقبـة الـدورات وتطبيـق 
أنظمة التقييم . ومنذ بدايته في يونيه/حزيران ١٩٩٩ ، قطع برنامج التعليم عـن بعـد أشـواطا رئيسـية منـذ 
تطوير أول دورة تمهيدية بشأن الملكيــة الفكريـة . وقـد حظـي بتقديـر لوقعـه وفعاليتـه آـأداة فعالـة وعاليـة 

المردودية تسمح بالوصول الى الجماهير على نطاقها الواسع . 
 

والمكتبـة المتخصصـة فـي شـؤون الملكيـة الفكريـة مصممـة لمسـاعدة موظفـي الويبـو وطــالب  - ٩
األآاديميـة والبـاحثين المسـتقلين علـى تلبيـة حاجاتـهم الـى المعلومـات ومباشـــرة أبحاثــهم . وبفضــل مــا 
يناهز٠٠٠ ٣٥ دراسة افرادية ونحــو ٣٠٠ مجلـة ، تعـد المكتبـة مصـدرا ممتـازا للمعلومـات عـن الملكيـة 
الفكرية . وتتضمن فهرسا الكترونيــا متاحـا للجمـهور وغرفـة للقـراءة ومراجـع تشـمل قوانيـن ومعـاهدات 
ومنفذًا الى خدمات شــرآة لكسـيس - نكسـيس ومرآـزا الكترونيـا يحتـوي علـى محطـة طرفيـة لألقـراص 
المدمجة وعدة محطات عمل . وتتولى المكتبــة أيضـا نشـر فـهارس متخصصـة عـن موضوعـات الملكيـة 
الفكرية . وبفضل ذخيرتها من المعلومات المتخصصة أصبحت خدماتها عنصرا حيويا لتلبيــة االحتياجـات 
المتعلقة باألبحاث والدراسات المتقدمة التي تقوم بها أوساط الملكية الفكرية التي تشــهد اتسـاعا مطـردًا فـي 

اطار األآاديمية . 
 

األداء 
 

برنامج التدريب المهني  ( أ )
 

في سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ ، استمرت األآاديمية في مباشرة أنشطتها فــي اطـار برنـامج تدريبـها  -١٠
المهني وبرنامجها الدراسي الصيفي . وأمكن تنظيم دورات متخصصة ومتقدمة بشأن المعلومــات المتعلقـة 
بالبراءات والبحث والفحص فــي ذلـك المجـال وتقييـم االختراعـات وادارة التكنولوجيـا واالدارة الجماعيـة 

لحق المؤلف والحقوق المجاورة والعالمات التجارية وتسميات المنشأ وما الى ذلك . 
 

وبغرض زيادة الترآيز في مجال التدريب وتلبية الطلبات المتزايدة على التدريــب المتخصـص ،  -١١
ــد األقـاليمي . وشـمل ذلـك مـا  نظمت األآاديمية خالل هذه الفترة نحو ٨٠ دورة تدريبية وندوة على الصعي

يلي ذآره : 
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عشر دورات تدريبية أقاليمية متخصصة تم تنظيمها بالتعـاون مـع المكتـب األوروبـي  -
للبراءات عن تبسيط اجراءات فحــص الـبراءات وبحثـها وفـائدة المعلومـات التقنيـة الـواردة فـي 
وثائق البراءات واالنتفاع بالتكنولوجيا الجديدة (االنترنت واألقــراص المدمجـة وقواعـد البيانـات 
الشبكية) والقضايا االدارية المتعلقة باالجراءات الخاصة بالبراءات والعالمات التجارية لمصلحة 

نحو ١٦٠ فاحصا للبراءات والموظفين التقنيين في مكاتب الملكية الصناعية ؛ 
 

ــب القانونيـة واالداريـة واالقتصاديـة للملكيـة  وأربع دورات أقاليمية متقدمة عن الجوان -
الصناعيـة حضرهـا نحـو ٩٥ ممثـال لمكـاتب الملكيـة الفكريـة الوطنيـة واالقليميـــة والــوزارات 
المسؤولة عن شؤون الملكية الفكريـة وتـم تنظيـم دورتيـن منـها بالتعـاون مـع مرآـز الدراسـات 
ــي الفرنسـي للملكيـة الصناعيـة آمـا تـم تنظيـم  الدولية في مجال الملكية الصناعية والمعهد الوطن

الدورتين األخريين بالتعاون مع المكتب االسباني للبراءات والعالمات التجارية ؛ 
 

ــها  وثالث دورات أقاليمية عن الجوانب القانونية واالدارية للعالمات التجارية تم تنظيم -
بالتعاون مع مكتب بنيلوآس للعالمات التجارية لمصلحة نحو ٣٠ موظفا مسؤوال عــن العالمـات 

التجارية والرسوم والنماذج الصناعية في مكاتب الملكية الفكرية ؛ 
 

ودورتين تم تنظيمهما بالتعاون مع المكتب الكندي للملكية الفكريــة احداهمـا عـن ادارة  -
العمليات المتعلقة بالعالمات التجارية والخدمات االعالمية واألخرى عــن خدمـة الزبـائن وادارة 

الجودة في تقديم الخدمات المتعلقة بالبراءات حضرهما نحو ٢٥ شخصا ؛ 
 

وندوة عن خدمات دعم االبتكار وادارتها تم تنظيمها بالتعاون مع معهد آارل دويسبرغ  -
ـــات المعــتزم تصميمــها وتوفيرهــا  جـيزل شـافط وحضرهـا ١٢ شـخصا ورآـزت علـى الخدم

للمخترعين والمبتكرين ومؤسسات البحث والتطوير والشرآات الصغرى والمتوسطة . 
 

وتم تنظيم األنشطة التدريبية على المستوى التمهيدي والمتقدم على النحو التالي :  -١٢
 

ندوتين عن الملكية الصناعية لمصلحة ٢٤٦ موظفا من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واالقليمية  -
ــل المكتـب  المسؤولين عن الملكية الصناعية ، تالهما تدريب عملي بالتعاون مع وآاالت اقليمية مث
األوروبي للبراءات ومكتــب بنيلوآـس للعالمـات التجاريـة ومكـاتب الملكيـة الصناعيـة فـي بلـدان 

مختلفة ؛ 
 

ــا االداريـة المتعلقـة بـاالجراءات الخاصـة بـالبراءات والعالمـات  ودورتين متقدمتين عن القضاي -
التجارية لمصلحة أآثر من ٤٠ مديرا ومسؤوال في مكاتب الملكية الصناعية ؛ 

 
وندوتين عن حــق المؤلـف والحقـوق المجـاورة لمصلحـة ١٤٢ موظفـا مسـؤوال عـن ادارة حـق  -
المؤلف ، تالهما تدريــب عملـي فـي مكـاتب حـق المؤلـف أو جمعيـات المؤلفيـن المعنيـة بـاالدارة 

الجماعية لحق المؤلف . 
 
 
 
 

برنامج تدريب واضعي السياسات  (ب)
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في سنتي ١٩٩٩ و٢٠٠٠ ، استمرت األآاديمية في تنظيم دوراتها العامة والمتخصصــة . وآـان  -١٣
الغرض من تلك الدورات تقديم نبذة شــاملة عـن دور نظـام الملكيـة الفكريـة فـي التنميـة الوطنيـة والدوليـة 
وتحسين الوعي بذلك الدور . وشملت دورات األآاديمية العامة موضوعات شتى عن حماية حقوق الملكية 
ـــال .  الفكريـة وادارتـها وانفاذهـا . وتـم الترآـيز بصفـة خاصـة علـى خـبرة البلـدان الناميـة فـي ذلـك المج

واستكملت األآاديمية تلك الدورات بدورات متخصصة استهدفت فئات محددة وتناولت مسائل خاصة . 
 

وقد شهدت سنة ١٩٩٩ زيادة عامة في عدد دورات األآاديمية التي بلغ مجموعها عشـر دورات  -١٤
وندوات تم تنظيمها باشتراك ١٤٠ موظفا من آل أقــاليم العـالم النـامي . وآـانت اثنتـان مـن تلـك الـدورات 
دورتين عامتين عن الملكية الفكرية الواحدة باالنكليزية والثانية بالفرنسية . وتم تنظيم أربــع دورات لفئـات 
مستهدفة محددة شملت أعضاء السلك الدبلوماسي للبلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصـاد الحـر 
ــي الصيـن عـن دور الملكيـة  والعاملين في البعثات الدائمة في نيويورك وجنيف . وتم تنظيم دورة خاصة ف

الفكرية في التنمية التدريجية والمستدامة للبلدان النامية . 
 

ومن المبادارت الجديدة التي شهدتها سـنة ١٩٩٩ تنظيـم مشـروع رائـد لتشـجيع المسـاوات بيـن  -١٥
ــن الـدور القيـادي للنسـاء اللواتـي تشـرفنا علـى  الرجل والمرأة . وآان ذلك المشروع بمثابة ندوة اقليمية ع
ادارة الملكية الفكرية في أآاخويال (آوستاريكا) وندوة اقليمية عن الملكية الفكرية والنساء في سان خوســيه 
(آوستاريكا) ، بالتعاون مع معهد أمريكا الوسطى الدارة األعمال وحكومـة آوسـتاريكا . ورآـزت النـدوة 
األولى أساسا على تطوير أساليب االدارة والمراقبة وتحسـينها والنـهوض بالطاقـات القياديـة النسـائية فـي 

مجال التفاوض والقيادة واالتصال في سياق ادارة الملكية الفكرية . 
 

وفي سنة ٢٠٠٠ ، نظمت األآاديمية ١١ دورة وندوة لها اشترك فيها ١٦٤ شـخصا مـن البلـدان  -١٦
ــر والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة مـع عـدد مـن المشـارآين  النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الح
المحلييـن . وآـانت أربـع دورات منـها دورات عامـة عـن الملكيـة الفكريـة لواضعـي السياســـات باللغــات 
االسـبانية واالنكليزيـة والبرتغاليـة والروسـية والعربيـــة . ونظمــت األآاديميــة دورة بــاللغتين االســبانية 

والبرتغالية بالتعاون مع حكومة آوبا في هافانا . 
 

ــة الخاصـة عـن موضوعـات السـاعة ، تـم الترآـيز علـى تدريـب  وفيما يتعلق بدورات األآاديمي -١٧
المساهمين في تدريس قانون الملكية الفكرية في الجامعات . وفي هذا الصــدد ، نظمـت األآاديميـة مؤتمـرا 
ــة لمصلحـة قطـاع األعمـال بالتعـاون مـع حكومـة بلغاريـا ومعـهد االقتصـاد  دوليا عن تعليم الملكية الفكري
الوطني والعالمي في صوفيا (بلغاريا) . وآان الغــرض مـن المؤتمـر بحـث سـبل النـهوض بتعليـم الملكيـة 
الفكرية بهدف تلبية االحتياجات المتغيرة لرجال األعمال وأصحاب الصناعات في مجال الملكية الفكريــة . 
ــق المؤلـف باالشـتراك مـع جامعـة  وتم أيضا تنظيم دورة مكثفة ألصحاب الشهادات الجامعية عن قانون ح
لوس أنديس في ماريدا (فنزويال) ومعهد البلدان األمريكية لحق المؤلف والمرآز االقليم لترويج الكتاب في 
أمريكا الالتينية والكاريبي لألساتذة الجامعيين الذين يدرسون قانون حق المؤلف في بلدان أمريكا الالتينية . 

 
وتم تنظيم ندوة دولية عن أثر التكنولوجيا في حق المؤلف والحقوق المجاورة بالتعاون مع مكتب  -١٨
الواليات المتحدة لحــق المؤلـف بـهدف تزويـد آبـار الموظفيـن الحكومييـن بمعلومـات مسـتكملة عـن آثـار 
التكنولوجيـا الجديـدة فـي ابـداع المصنفـات األدبيـة والموسـيقية والفنيـــة والســمعية البصريــة وتوزيعــها 
ــأن حـق المؤلـف ومعـاهدة الويبـو  واستغاللها وادارتها . وتم  الترآيز بصفة خاصة على معاهدة الويبو بش

بشأن األداء والتسجيل الصوتي وقانون الواليات المتحدة بشأن حق المؤلف لأللفية الرقمية . 
 

وبفضل اصدار القوانين الوطنية المستكملة ، أصبح العديد من البلدان النامية يولي األولوية اليوم  -١٩
الدارة حقوق الملكية الفكرية وانفاذها . وواصلت األآاديميــة اسـتجابتها الحتياجـات الـدول األعضـاء فيـها 
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ــرطة والجمـارك  بتدريب الموظفين المسؤولين عن االنفاذ وال سيما القضاة والمّدعون العامون ورجال الش
بتنظيم دورتين عن انفاذ حقوق الملكية الفكرية باالشتراك مع مكتب الواليات المتحدة للبراءات والعالمات 
التجارية . وفي تلــك الدورتيـن ، تـم الترآـيز بصفـة خاصـة علـى أحكـام اتفـاق تريبـس المتعلقـة بـالتدابير 
ــدرة أولئـك الموظفيـن علـى مواجهـة القرصنـة والـتزوير  الحدودية واالجراءات الجمرآية بهدف تحسين ق

بفاعلية . وقد شمل البرنامج عنصرا تدريبيا جديدا يحتوي على تمرين لحل المشكالت . 
 

ولما آان برنامج الويبو للمنح الدراسية على األجل الطويـل مصممـا لالسـتجابة ألهميـة الملكيـة  -٢٠
ــع مـرور السـنوات ، فقـد سـمح للمـهنيين بحضـور دورات للحصـول علـى درجـة فـي  الفكرية المتزايدة م
ــع تلـك المنـح  الدراسات العليا في مجال الملكية الفكرية في مختلف الجامعات ومعاهد البحث . وتحسينا لوق
الدراسية ، فقد رآز البرنامج أآثر على تدريب المدربين بقصد االستثمار في الموارد البشرية القادرة على 
ــنة ١٩٩٩ ، أتيحـت ١٨ منحـة للدراسـة فـي سـبع جامعـات هـي مرآـز  التدريب في الجامعات . وخالل س
ــات المتحـدة األمريكيـة وجامعـة جـورج واشـنطن فـي الواليـات المتحـدة  فرنكلين بيرس للقانون في الوالي
ــا  األمريكية والمرآز الدولي لدراسات الملكية الصناعية في فرنسا والمعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجي

في سويسرا وجامعة لقنت في اسبانيا وجامعة مونبلييه في فرنسا وجامعة نانت في فرنسا . 
 

ــاهرة فـي مصـر  وخالل سنة ٢٠٠٠ ، أتيحت ٢٠ منحة للدراسة في تسع جامعات هي جامعة الق -٢١
ــي الواليـات المتحـدة األمريكيـة وجامعـة جـورج واشـنطن فـي الواليـات  ومرآز فرنكلين بيرس للقانون ف
ــة لقنـت فـي  المتحدة األمريكية ومعهد ماآس بالنك في ألمانيا وجامعة اآسفورد في المملكة المتحدة وجامع

اسبانيا وجامعة اآسترنادو في آولومبيا وجامعة لوس أنديس في فنزويال وجامعة مونبلييه في فرنسا . 
 

ــأن الملكيـة  وفي سنة ٢٠٠٠ ، أقامت األآاديمية أول دورة متخصصة لها في الدراسات العليا بش -٢٢
ــل  الفكرية بالتعاون مع جامعة تورين وبمساعدة حكومة ايطاليا والمرآز الدولي للتدريب التابع لمكتب العم
الدولي في تورين (ايطاليـا) . وآـان الغـرض الرئيسـي المنشـود مـن الـدورة تطويـر آفـاءات المؤسسـات 
والجامعات وتعزيزها في البلدان النامية لتدريس الملكية الفكرية . وآانت الـدورة ترمـي أيضـا الـى اتاحـة 
خيار متوسط بين دورات الويبو التدريبية على األجل القصير (من أسبوع الى أربعة أسابيع) وبرامج المنح 
ــان ١٩ منـهم مـن  الدراسية على األجل الطويل (من ٩ أشهر الى ١٢ شهرا) . وحضر الدورة ٣٨ طـالبا آ
البلدان النامية غطت تكاليفهم الويبو . وأتى سائر المشترآين الذين بلغ عددهم ١٦ شخصا بتمويل ذاتي من 

ايطاليا وبلدان أوروبية أخرى .  
 

وفي سنة ٢٠٠٠ ، أعدت األآاديمية مشروعا مشترآا جديدا هو عبارة عن برنامج ماجستير عن  -٢٣
ــبرغ لحقـوق االنسـان  حقوق االنسان والملكية الفكرية . ويتم تنظيم البرنامج بالتعاون مع معهد راوول والن
والقانون االنساني وجامعة لوند في السويد . وآان ثالثة طالب مـن طـالب الجامعـات فـي البلـدان الناميـة 
غطت تكاليفهم الويبو . وسيباشر الطلبة تدريس مادة الملكية الفكرية وحقوق االنسان فــي جامعتـهم بعـد أن 

يتخرجوا . 
 

ــة الدوليـة لدعـم التدريـس والبحـث فـي مجـال  وسهرت األآاديمية أيضا على دعم أنشطة الجمعي -٢٤
ــن أعضائـها وأسـاتذتها مـن البلـدان  الملكية الفكرية (األتريب) ال سيما باتاحة المعونة المالية الالزمة لتمكي

النامية من االشتراك في مؤتمرها السنوي ونشر وثائق المؤتمر واتخاذ الترتيبات اللوجيستية األخرى .  
 

وقد أنشئت األتريب سنة ١٩٨١ بهدف النهوض بالتدريب والبحث فــي مجـال الملكيـة الفكريـة .  -٢٥
ويجتمع أعضاؤها مرة في السنة لبحث التطورات الطارئة في مجال الملكية الفكرية .  
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وفيما يتعلق بمؤتمر األتريب الذي انعقد في مقر الويبو الرئيسي في جنيــف سـنة ١٩٩٩ ، تولـت  -٢٦
األآاديمية تمويل اشتراك ١٧ أستاذا من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحــر وأعضـاء 

اللجنة التنفيذية من البلدان النامية .  
 

أما مؤتمر األتريب لسنة ٢٠٠٠ ، فقد انعقد في سان توريني (اليونان) وتولت األآاديميــة تمويـل  -٢٧
اشتراك ١٦ أستاذا من البلدان النامية والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر وأعضاء اللجنة التنفيذية من 

البلدان النامية .  
 

برنامج التعليم عن بعد  (جـ)
 

بدأ تطبيق برنامج التعليم عن بعد بصورة رسمية في يونيه/حزيران ١٩٩٩ بدورة رائدة عنوانها  -٢٨
مدخل الى الملكية الفكرية (DL-101) . وتم تنظيم تلك الدورة باللغة االنكليزيـة وباشـتراك ١١٣ شـخصا . 
وانعقدت دورة ثانية في السنة ذاتها ليبلغ عدد التسجيالت في سنة ١٩٩٩ ما مجموعـه ٤٦٨ (٢٥٠ باللغـة 

االنكليزية و٤٥ باللغة الفرنسية و١٦٤ باللغة االسبانية) . 
 

ــغ مجمـوع عـدد التسـجيالت ٧١٧ ١  وتم تنظيم ثالث دورات خالل سنة ٢٠٠٠ بثالث لغات وبل -٢٩
تسجيال (١٤٥ ١ باللغة االنكليزية و٢٠٨ باللغة الفرنسـية و٣٦٤ باللغـة االسـبانية) . وأعـد مكتـب الدولـة 
الصينية للملكية الفكرية ترجمة صينية للدورة ومن المعـتزم تنظيـم الـدورة باللغـة االسـبانية بالتعـاون مـع 

المكتب المذآور . 
 

وتم أيضا اعداد قرص مدمج يشمل تلك الدورة ويسمح لعدد أآــبر مـن المسـتفيدين مـن االطـالع  -٣٠
على مضمونها وال سيما في البلدان التي ال تتمتع بالبنية الالزمة لالتصال باالنترنت . 

 
وعالوة على الدورة التمهيدية ، تم الترآيز بصفة خاصة خالل سنة ٢٠٠٠ على تصميـم خمـس  -٣١
دورات متقدمة تناولت الموضوعات التالية :  حق المؤلف والحقوق المجاورة والملكية الفكرية والمعــارف 
ــر مـهارات وآـالء  التقليدية والملكية الفكرية والتجارة االلكترونية والملكية الفكرية والبيوتكنولوجيا وتطوي

البراءات مع ترآيز خاص على البلدان النامية . ومن المعتزم اتاحة تلك الدورات خالل سنة ٢٠٠١ . 
 

وفي سنة ١٩٩٩ ، بدأت األآاديمية نشر سلسلة من المواد االعالمية بشأن برامجها . وحتى اليوم  -٣٢
ــات االسـبانية واالنكليزيـة والفرنسـية . وخـالل سـنة ٢٠٠٠ ،  ، تم توزيع ما يناهز ٠٠٠ ٤٠ منشور باللغ
صدر العددان األوالن من مجلة أآاديمية الويبو العالمية . ومن المقترح نشر المجلة ثالث مرات في الســنة 

 .
 
 

المكتبة 
 

خالل الفترة قيد النظر ، تحولت مكتبة الويبو تدريجيا الى مرآز لالعالم والتوثيق بشــأن الملكيـة  -٣٣
ــا لذلـك ، زاد المرآـز مـن مقتنياتـه مـن مـوارد مرجعيـة ونوَعـها ليبلـغ عددهـا ٤٠٠ ٢ .  الفكرية . وتحقيق
والغرض من ذلك جعل المرآز مرآزا مهما للبحث في مجال الملكية الفكرية يخدم موظفي الويبو وطــالب 
األآاديمية ومدرسيها . ومن المقدر أن ما مجموعه ٢٠٠ طالب و٤٠٠ ١ زبون آخر قد استفاد من خدمات 

المرآز خالل تلك الفترة . 
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وواصل مرآز االعــالم والتوثيـق بحثـه الـدؤوب عـن المجـالت االلكترونيـة فـي مجـال الملكيـة  -٣٤
الفكرية لالشتراك فيها . واستمر أيضا في تقديـم خدمـات جديـدة لزبائنـه . وبفضـل التكنولوجيـا الرقميـة ، 
ــير القـادرين علـى  تمكن من توفير موارد البحث والمراجع بالسرعة الالزمة وبطريقة موثوقة للمنتفعين غ
القدوم شخصيا لزيارة المرآز . وتم ادراج فهرس المكتبة االلكتروني على صفحـة اسـتقبال المرآـز علـى 

  . (UNCAPS) موقع الويبو على االنترنت واضافته الى فهرس منظومة األمم المتحدة
 

ــى ذلـك ، أصبـح المرآـز شـريكا فـي مجموعـة األمـم المتحـدة لتحصيـل المعلومـات  وعالوة عل -٣٥
ــى خدمـات الكترونيـة  االلكترونية (UNSEIAC) بقيادة مكتبة داغ هامرسكولد في نيويورك ، ليتيح النفاذ ال
ــيس ، وهـي احـدى أهـم المصـادر عـن المذاهـب  مختلفة بأسعار معقولة منها خدمات شرآة لكسيس - نكس

والقضايا المرفوعة بشأن الملكية الفكرية . 
 

ولم ينقطع المرآز عن توجيه محادثات المكتبات العلمية بالتعاون مع المرآز األوروبي لألبحاث  -٣٦
النووية والمكتبة الوطنية السويسرية ، علما بأن تلك المحادثات هي أحد األنشــطة الرئيسـية لجمعيـة أمنـاء 

المكتبات الدولية والمتخصصين في االعالم . 
 

المجموع 
 

ــها األآاديميـة ٠٣١ ١ سـنة ١٩٩٩ و٣٠٨ ٢  بلغ مجموع عدد المشترآين في البرامج التي نظمت -٣٧
ــن  سنة ٢٠٠٠ . ويعد ذلك بمثابة زيادة بنسبة ١٢٤% . واستفاد عدة مئات من األشخاص اآلخرين أيضا م
الدورات والبرامج التي نظمتها األآاديمية أو استفادت من خدمات موظفيها . وشمل ذلك برامــج منفـذة فـي 
الصين والسويد وزامبيا والسودان والهند وايطاليا وزمبابوي وجنوب أفريقيا والكاميرون واسرائيل وتايلند 

وهلم جرا .  
 

التحديات والفرص 
 

يتزايد طلب الدول األعضاء على تنمية الموارد البشرية باطراد . ونظرا الى أن الملكيــة الفكريـة  -٣٨
ــي التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة ، لألآاديميـة دور مـهم فـي مواجهـة  تكتسي أهمية متزايدة ف
ــها أن تباشـر  التحديات الجديدة . وتحقيقا لذلك ، ستعمل األآاديمية على النهوض بطاقاتها المؤسسية . وعلي
ــها  األنشطة التدريبية المفيدة لتلبية احتياجات الدول األعضاء وأن توسع نطاق الجمهور المستفيد من خدمات

وتنوع الموضوعات التي تتناولها في دوراتها .  
 

وسعيا الى توسيع نطاق أنشطتها وجمهور المستفيدين منها ، ال بــد مـن أن تتنـاول الـدورات آـل  -٣٩
أبعاد الملكية الفكرية وفقا للمادة ٢(٨) من اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تنص على ما 

يلي : 
"  "الملكية الفكرية" تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي : 

المصنفات األدبية والفنية والعلمية ،  -
منجزات الفنانين القائمين باألداء والفونوغرامات وبرامج االذاعة والتلفزيون ،  -

االختراعات في جميع مجال االجتهاد االنساني ،  -
االآتشافات العلمية ،  -

الرسوم والنماذج الصناعية ،  -
العالمات التجارية وعالمات الخدمة واألسماء والسمات التجارية ،  -

الحماية من المنافسة غير المشروعة .  -
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ــي المجـاالت الصناعيـة والعلميـة واألدبيـة  وجميع الحقوق األخرى الناتجة عن النشاط الفكري ف
والفنية". 

 
وآما يتضح مما ورد أعاله ، فان تعريف الملكية الفكرية شــامل بحيـث يضـم "االختراعـات فـي  -٤٠
جميع مجاالت االجتهاد االنساني" . ولذلك ، على األآاديمية أن تعد دوراتها وبرامجــها مـع الترآـيز علـى 
تصميم أنشطتها بحيث ال تقتصر على المجــاالت التقليديـة المعـهودة للملكيـة الفكريـة بـل تتسـع لتشـمل مـا 
ــع متنـوع الميـادين شـامال  يستجد من مجاالت اهتمام الدول األعضاء . وال بد بالتالي أن يكون المنهج المتب
لنواح مثل القانون واالقتصاد والعلوم السياسية والعلوم الطبيعية والطب وما الى ذلك مع اقامــة الصلـة مـع 

مجاالت أخرى آحقوق االنسان والتنوع البيولوجي والبيئة . 
 

ــاع أآـثر السـبل  والتحديات متنوعة والموارد محدودة . ولذلك ، على األآاديمية أن تسعى الى اتب -٤١
مردودية عند السعي الى تحقيق هدفها من غير أن تنسى أنــها "أآاديميـة عالميـة" تصـل الـى مـن يسـتحيل 
الوصول اليهم" . ومن الواضح أن ال بد من بذل جهود متضافرة البتكار وسائل جديدة تسمح بتحقيــق تلـك 

األهداف . 
 

ــد مـن تحديـد رؤيتـها واسـتراتيجيتها القـادرة  ولتمكين األآاديمية من بلوغ الهدف المرسوم ، ال ب -٤٢
على تحقيق تلك الرؤية . وينبغي أن يشمل ذلك سعيا دؤوبا لبلوغ درجة االمتياز األآاديمي وتعزيز التفكير 

المبتكر والحر . 
 

وتحقيقا لذلك الغرض ، مــن المقـترح اتخـاذ مجموعـة متنوعـة مـن التدابـير ، منـها تعزيـز بنيـة  -٤٣
ــع الشـرآاء وتكليـف جـهات خارجيـة بتنفيـذ بعـض األنشـطة  األآاديمية ومواردها وابرام اتفاقات تعاون م
ــي المجـاالت المتخصصـة واالسـتفادة  تدارآا لمواطن النقص في المعلومات والمهارات وتكوين القدرات ف

من تكنولوجيا المعلومات . 
 

ونظرا الى أن األآاديميـة لـن تسـتطيع جمـع المـوارد الضروريـة لمواجهـة التحديـات فـي فـترة  -٤٤
ــى حـد آبـير علـى الشـرآاء آمكـاتب الملكيـة الفكريـة فـي مختلـف األقـاليم  قصيرة ، فال بد لها أن تعتمد ال
ــية المشـهورة بمسـتواها الممتـاز والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والوآـاالت المتخصصـة  والمعاهد الدراس
التابعة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية . وستسعى األآاديمية الى وضع برامج تعاون مع 
تلك المؤسسات مرآزة على مجاالت اختصاصها وستسعى الى تنسيق الجهود الرامية الى تحقيق التنمية .  

 
ــن القلـق المعـبر عنـها ، ال تـزال المـهارات والخـبرة  وفي مجاالت التكنولوجيا المستجدة ومواط -٤٥
ــاج األآاديميـة  محدودة . ونظرا الى أن الموارد المتاحة في العالم لتناول تلك الجوانب محدودة أيضا ، فتحت
الى تقييم طاقة تلك الجهات بدقة لتكلفها قدر االمكان بتنفيذ بعض األنشطة . وسيكون ذلك ضروريا ال سيما 

ألغراض وضع البرامج والمواد التعليمية . 
 

ولتبلغ األآاديمية مستوى المنافسة بفضل برامجها وأنشطتها ، فستستعين بتكنولوجيا المعلومــات  -٤٦
في التدريس والتدريب ولتوزيع المعلومات على نطاق أوسع . ومن المعتزم توســيع نطـاق برنـامج التعليـم 
عن بعد ليشمل جماهير أآثر ويضم مجاالت جديدة من مجاالت الملكية الفكرية . ومن المعتزم أيضا تدعيم 

المكتبة وتحويلها الى مرآز لالعالم والتوثيق في مجال الملكية الفكرية . 
 

ــة حقـوق الملكيـة الفكريـة ،  والويبو هي الوآالة األولى في العالم التي تسهر على النهوض بحماي -٤٧
واألآاديمية هي ذراعها التعليمي . وضمانا الزدهارها وتمكينها من النهوض بمهامها ، ال بد من أن تتحول 
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ــة  األآاديمية الى مؤسسة تعليمية تتمتع بدرجة االمتياز في التعليم والتدريب والبحث في مجال حقوق الملكي
الفكرية  . 

 
ــا  ان اللجنة الدائمة مدعوة الى االحاطة علم -٤٨
بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة والتعليق عليها ان 

رغبت في ذلك . 
 

[نهاية الوثيقة] 
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