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ي�رح منش�ور »ملحة عامة ع�ن الويب�و« بعبارات 
مبس�طة كيف تضطلع الويبو بمعية دولها األعضاء 
بمهمة تش�جيع االبت�كار واإلبداع من خ�ال نظام 

متوازن وفعال للملكية الفكرية.

وق�د دفع�ت الطلب�ات املتزاي�دة عىل نظ�ام امللكية 
الفكري�ة يف مختلف أنحاء العال�م الويبو إىل تطوير 
وس�ائل مبتكرة لتعزيز استجابة النظام وفعاليته – 
لفائدة الدول األعضاء واملنتفعني من خدمات امللكية 
الفكرية العاملي�ة وأصحاب املصلحة اآلخرين. وترُبز 
هذه اللمحة العامة مقاربات جديدة لتحس�ني نظام 
امللكي�ة الفكرية وتعميمه، بم�ا يف ذلك تطوير البنية 
التحتي�ة العاملية للملكية الفكري�ة، وتعزيز التعاون 
م�ع الركاء الحكومي�ني ورشكاء خارجيني آخرين، 
وتوس�يع نطاق املش�اركة يف مجموعة من الحوارات 

واملسارات الدولية رفيعة املستوى.

وتعم�ل املنظم�ة أيض�ا ع�ىل تس�هيل االس�تفادة 
م�ن الحل�ول املبتك�رة ملعالج�ة بع�ض التحديات 
العاملي�ة املرتبطة بالتغ�ر املناخي واألم�ن الغذائي 

والصح�ة العامة. وهي بذلك تطور عددا من الربامج 
التي تتيح لجميع الفاعلني املعنيني تبادل املعلومات، 
ب�دءا بأح�دث األبح�اث وص�وال إىل التكنولوجيات 

الجديدة. 

وم�ن ب�ني االهتمام�ات التي ترك�ز عليه�ا املنظمة 
باس�تمرار تزويد البلدان النامية والبلدان األقل نموا 
باألدوات الرضورية إلقامة مؤسسات امللكية الفكرية 
وبنيته�ا التحتية املتين�ة واملوجهة نح�و الخدمات. 
وتس�عى املنظمة إىل دمج مبادئ التنمية وأنشطتها 
يف برامجها. وتقدم اللمحة العامة لسنة 2011 أمثلة 
عىل طرق تنفيذ توصي�ات جدول أعمال التنمية من 

خال أنشطة الويبو ومشاريعها املحددة.

وخال الس�نة املاضي�ة، عملت الويبو عىل تحس�ني 
هويتها املؤسسية من أجل أن تعكس التزامها بأربع 
قيم أساس�ية –وهي التوجه نح�و تقديم الخدمات، 
والعمل يداً واحدة، واملساءلة عىل النتائج، واملسؤولية 
البيئي�ة واالجتماعية واإلداري�ة- يف تحقيق أهدافها 
االس�راتيجية التس�عة. ويبني كل فصل من فصول 
ه�ذا التقري�ر الطريق�ة التي س�اهمت به�ا برامج 
املنظمة وإنجازاتها خال س�نة 2011 يف بلوغ هذه 

األهداف. 

فرانسس غري
املدير العام

املنظمة العاملية للملكية الفكرية

تصدير



التعريف بالويبو
املنظمة العاملي�ة للملكية الفكري�ة )الويبو( 
وكال�ة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. وهي 
تكرس جهودها لتش�جيع االبتكار واإلبداع 
م�ن أج�ل تنمي�ة البل�دان كاف�ة اقتصادياً 
واجتماعي�اً وثقافي�اً م�ن خال نظ�ام دويل 

للملكية الفكرية يكون متوازناً وفعاال.

ففي عالم تدفع ابتكارات ش�عوبه وطاقتهم 
الخاق�ة عجلة نمو دوله االقتصادي بصورة 
متزايدة، تربز أنظمة امللكية الفكرية الفاعلة 
بوصفها أداة أساسية إلطاق هذه اإلمكانات 
البري�ة، وه�ي توف�ر الحواف�ز الرضورية 
لابتكار وتؤس�س البن�ى لتقاس�م النتائج. 
وبع�د أن كان ينظ�ر إىل امللكي�ة الفكري�ة 
باعتباره�ا مس�ألة تقني�ة م�ن اختص�اص 
الخ�رباء القانوني�ني، أضحت الي�وم تحظى 
بأولوية قصوى ل�دى الحكومات والركات 
والباحث�ني واألكاديمي�ني واملبدع�ني األفراد 

واملجتمع املدني.
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مقر الويبو الرئييس يف جنيف

ستيفن متلر



ما هي امللكية الفكرية؟
—

تش�ر امللكي�ة الفكري�ة إىل إبداع�ات العق�ل البرشي 
وتقسم إىل الفئتني األساسيتني التاليتني:

امللكية الصناعية فئة تشمل:
براءات االخرتاع   ◆

العالمات التجارية   ◆

الرسوم والنامذج الصناعية   ◆

البيانات اجلغرافية.   ◆

حق املؤلف واحلقوق املجاورة فئة تضم:
الكت�ب  )مث�ل  والفن�ي  األديب  التعب�ر  أش�كال    ◆

واألفالم واملوسيقى وفن العامرة والفنون(؛
وحق�وق فن�اين األداء يف أوجه أدائه�م، ومنتجي    ◆

التس�جيالت الصوتي�ة )وكذلك ملف�ات إم يب 3 
واملوسيقى عىل ش�بكة اإلنرتنت( يف تسجيالهتم، 

وهيئات البث يف براجمها اإلذاعية والتلفزيونية.

ويوف�ر نظ�ام امللكي�ة الفكري�ة طريق�ة المت�الك هذه 
األص�ول غ�ر املادي�ة ونرشه�ا وتداوهلا حي�ث تتيح 
للمبدع�ني أو مالك�ي حق�وق امللكي�ة الفكري�ة جني 
بع�ض الفوائد م�ن عملهم أو من اس�تثامرهم يف أحد 
اإلبداعات. وهبذه الطريقة، خيدم نظام امللكية الفكرية 
أهداف�ه األساس�ية املتمثلة يف حفز االبت�كار واإلبداع 
فاالبت�كار  الس�وق.  نظ�ام  يف  واملس�امهة  ونرشمه�ا 
واإلب�داع يضطلعان ب�دور متنام�ي يف تطوير احللول 
للتحديات العاملية الناشئة من قبيل تغر املناخ واألمن 

الغذائي والصحة العامة. 
—
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األنشطة الرئيسية

الويبو هي الهيئة الدولية الحكومية الرئيس�ية التي 
تكرس جهودها للنهوض بامللكية الفكرية واالنتفاع 

بها. وتتضمن أنشطتها املتنوعة ما ييل:

إدارة 24 معاه�دة متعددة األطراف والعمل مع  	•

ال�دول األعضاء ع�ىل بناء التوافق بش�أن اإلطار 
القانوني الدويل للملكية الفكرية ودعم تطوره

تقدي�م خدمات عاملية يف مج�ال امللكية الفكرية  	•

تمكن االخراعات والعامات التجارية والرسوم 
والنماذج الصناعية وتس�ميات املنش�أ الجديدة 
من الحصول عىل الحماية عىل املس�توى العاملي 
عىل نحو ميرس وفعال من حيث التكلفة؛ وتوفر 
خدمات التحكيم والوساطة وغرها من الخدمات 

البديلة يف مجال تسوية النزاعات
مس�اعدة الحكوم�ات واملنظم�ات ع�ىل وض�ع  	•

اس�راتيجيات وطنية وإقليمية يف مجال امللكية 
الفكري�ة واالبت�كار، وتصمي�م أط�ر تنظيمي�ة 
مائمة للملكي�ة الفكرية، وتكوي�ن ما يلزم من 
بنيات تحتية وكفاءات برية لتس�خر إمكانات 

امللكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية
توفر البنية التحتية التقنية التي تش�مل: تيسر  	•

النف�اذ إىل قواع�د بيان�ات الويب�و ذات الطراز 
العاملي بشأن معلومات امللكية الفكرية؛ وإعداد 
برامج تقنية لتيسر تبادل املعلومات بني مكاتب 
التدري�ب واألدوات  الفكري�ة؛ وتوف�ر  امللكي�ة 

لانتفاع بمعلومات امللكية الفكرية

العمل عىل إذكاء الوعي بامللكية الفكرية وفهمها  	•

واحرامه�ا، بما يف ذلك االضط�اع بدور ريادي 
يف تش�جيع وتيسر حوار دويل بش�أن القضايا 
املتعلقة باإلنفاذ، وتوفر برامج التكوين والتعليم

العمل براكة مع األمم املتحدة ومنظمات أخرى  	•

لتحدي�د الحل�ول القائم�ة عىل امللكي�ة الفكرية 
والنه�وض به�ا م�ن أجل تغ�ر املن�اخ واألمن 
الغذائي والصحة العام�ة وغرها من التحديات 

العاملية

وتتضمن هذه اللمحة العامة وصفاً ملجاالت نش�اط 
الويب�و الرئيس�ية املصنفة وفق�اً أله�داف املنظمة 
االس�راتيجية وأمثلة عىل األحداث الب�ارزة والنتائج 

املحققة يف اآلونة األخرة.

طريقة عمل املنظمة

أُسس�ت الويبو يف س�نة 1970 إثر دخ�ول اتفاقية 
إنش�ائها لع�ام 1967 حي�ز النفاذ وأس�ندت إليها 
ال�دول األعض�اء فيها مهم�ة تعزيز حماي�ة امللكية 
الفكري�ة يف جميع أنحاء العالم ع�ن طريق التعاون 

فيما بني الدول ومع املنظمات الدولية األخرى.
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وتحدد ال�دول األعض�اء يف املنظمة توج�ه الويبو 
االس�راتيجي وتقر أنش�طتها. ويجتم�ع املندوبون 
من ال�دول األعضاء يف الجمعي�ات واللجان واألفرقة 
العاملة. وتضم الويبو حالياً 184 دولة عضواً )أكثر 
من %90 م�ن بلدان العال�م(. كما تعتم�د املنظمة 
حوايل 69 منظمة حكومية دولية و285 منظمة غر 

حكومية بصفة مراقب خال اجتماعاتها.

والهيئتان الرئيس�يتان املعنيتان بصنع القرارات 
ورس�م السياسات لفائدة الدول األعضاء يف الويبو 
هم�ا الجمعية العامة ولجنة التنس�يق. وهناك أيضاً 
جمعيات بع�ض االتحادات املنش�أة بناء عىل بعض 
املعاه�دات التي تديره�ا الويبو. وتنش�ئ الجمعية 
العام�ة لجانا دائمة ألغراض معينة. وقد تقرر لجنة 
دائمة أو أي جمعية من الجمعيات إنشاء فريق عامل 

ليبحث مسألة محددة بحثاً مفصاً.

ويق�ع مق�ر أمان�ة الويب�و يف جني�ف ويعم�ل بها 
موظفون ينحدرون مم�ا يزيد عىل 100 بلد، ومنهم 
خ�رباء يف مختل�ف مج�االت قانون امللكي�ة الفكرية 
وممارساتها، ومختصون يف ميادين من قبيل اإلدارة 
واالقتصاد وتكنولوجيا املعلومات والسياس�ة العامة 

والرجمة.

املعاهدات األوىل املتعلقة بامللكية الفكرية
—

كان�ت اتفاقي�ة باري�س حلامية امللكي�ة الصناعية لس�نة 
1883 أول معاه�دة دولي�ة رئيس�ية أع�دت لغ�رض 
مس�اعدة س�كان أحد البلدان عىل احلصول عىل محاية 
إبداعاهت�م الفكري�ة يف بلدان أخرى يف ش�كل حقوق 

امللكية الصناعية.

ودخلت اتفاقية برن حلامي�ة املصنفات األدبية والفنية، 
وه�ي أول اتفاقي�ة متع�ددة األط�راف يف جم�ال ح�ق 
املؤل�ف، حي�ز النف�اذ يف س�نة 1886. وكان�ت ه�ذه 
االتفاقي�ة هت�دف إىل مس�اعدة رعايا ال�دول األعضاء 
فيها عىل احلصول عىل محاية دولية حلقهم يف اإلرشاف 
ع�ىل االنتف�اع بمصنفاهت�م األدبي�ة والفني�ة وتقايض 

أجور عن ذلك.
—
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مباين الويبو – االستدامة والتنوع البيولوجي
—

اس�ُتكمل تش�ييد املبنى اإلداري اجلدي�د للويبو الذي 
يس�تضيف حاليا أكثر من 500 موظف، يف بداية سنة 
2011. ويتضم�ن املبنى اجلديد نظام تربيد يس�تخدم 
مياه بحرة ليامن القريبة، وس�يعزل حوايل 1500 مرت 
مربع من مس�احة الس�قف من ح�رارة الصيف بفعل 
الرتب�ة والنبات�ات، مم�ا سيحس�ن أيض�ا رصف املياه. 
وقد بدأت يف عام 2011 أش�غال قاعة مؤمترات يبلغ 
عدد مقاعدها 900 مقعد وجتاور مقر الويبو. وتعطي 
القاعة اجلدي�دة التي صممها مكتب بيهنيش املعامري 
م�ن ش�توتغارت بأملانيا األولوي�ة لالس�تدامة البيئية. 
وللقاع�ة اجلدي�دة خصائص مؤاتية للبيئ�ة ومن أمهها 
ما ي�يل: هيكلة أساس�ية من اخلش�ب، وجتهيز داخيل، 
وإض�اءة طبيعي�ة، وأجه�زة هتوئ�ة مهجن�ة جتم�ع بني 
الوس�ائل الطبيعي�ة وامليكانيكي�ة، ونظ�ام تربيد ش�بيه 

بالنظام املذكور أعاله.

وخالل س�نة 2010 التي احتفل فيها بالس�نة الدولية 
للتنوع البيولوجي، أجرت الويبو دراس�ة اس�تقصائية 
ح�ول خمتل�ف أمثل�ة التن�وع البيولوج�ي يف جممعها. 
وتشمل األش�جار وحديقتني مزروعتني داخل املبنى 
اجلدي�د، فضال ع�ام خيطط له م�ن إعادة إنش�اء مآوي 

يف جمم�ع الويب�و تناس�ب األن�واع املحلي�ة )والس�يام 
اخلفافي�ش والعصاف�ر(. كام ستش�مل النبات�ات التي 
س�تزرع ع�ىل س�قف املبن�ى اجلدي�د أصناف�ا متنوع�ة 
من العش�ب الربي الت�ي متيز املنطق�ة. وال حتتاج هذه 
األصناف من العش�ب إىل س�امد وال س�قي )عدا مياه 
األمط�ار( وال تش�ذيب وال مبي�دات. وت�ويل املنظمة 
أولوية كربى لالس�تدامة والتنوع البيولوجي يف إدارة 

مباين مقرها الرئييس.
—
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التقويم االسرتاتيجي

يرم�ي برنام�ج الويب�و للتقوي�م االس�راتيجي إىل 
جعل املنظمة متجاوبة وفعالة ومؤهلة بش�كل أمثل 
لاضط�اع بدور ريادي عامل�ي فيما يتصل بقضايا 

امللكية الفكرية.

ويه�دف برنامج التقويم االس�راتيجي وهو برنامج 
رئييس يضم 19 مبادرة مرابطة فيما بينها إىل ما ييل:

تش�كيل مح�ور تركيز جدي�د لثقاف�ة املنظمة  	•

وقيمها
تعزيز الفعالية يف العمليات التجارية 	•

تكييف الربامج والهياكل واملوارد بش�كل أفضل  	•

مع األهداف االسراتيجية التسعة

وتس�اهم كل مب�ادرة يف تعزي�ز املبادئ الرئيس�ية 
األربعة التالية:

الركي�ز ع�ىل خدمة الزب�ون: تعزيز اس�تجابة  	•

الويبو إىل احتياجات أصحاب املصالح يف العالم 
ومستوى رضاهم عن خدمات املنظمة

العم�ل ي�دا واح�دة: العم�ل كجه�از متكام�ل  	•

ومتج�اوب وفعال قادر ع�ىل أداء مهمته وتوفر 
القيمة لقاء املال

املساءلة عىل النتائج: تبني األداء وتحقيق النتائج 	•

املس�ؤولية البيئي�ة واالجتماعي�ة واإلدارية: أداء  	•

العمل بطريقة أخاقية ومراعاة موظفي الويبو 
ووسطها والبيئة

أهداف الويبو االسرتاتيجية

فيما ييل األهداف االس�راتيجية التس�عة التي تتيح 
إطارا لربنامج الويبو وميزانيتها لفرة السنتني:

تطور متوازن لوضع القواع�د واملعاير الدولية  	•

بشأن امللكية الفكرية
تقدي�م خدمات عاملية يف مج�ال امللكية الفكرية  	•

من الطراز األول
تسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف سبيل التنمية 	•

تنس�يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية  	•

وتطويرها
املص�در العامل�ي ملراجع املعلومات والدراس�ات  	•

املتعلقة بامللكية الفكرية
التع�اون ال�دويل ع�ىل إذكاء االح�رام للملكي�ة  	•

الفكرية
معالج�ة قضايا امللكية الفكرية يف إطار عاقتها  	•

بقضايا السياسات العامة العاملية
آلية تواصل متجاوب بني الويبو والدول األعضاء  	•

وجميع أصحاب املصالح
بنية دع�م إداري ومايل فعالة لتمكني الويبو من  	•

تنفيذ برامجها
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جدول أعمال التنمية

اعتم�دت الجمعية العامة يف أكتوب�ر 2007 جدول 
أعم�ال الويبو بش�أن التنمية ال�ذي يتضمن 45 
توصي�ة ترمي إىل تعزي�ز البعد اإلنمائ�ي يف جميع 
مج�االت أنش�طة املنظمة. وبم�ا أن ج�دول أعمال 
التنمي�ة يحظى باألولوية فإنه يج�ري تنفيذه حاليا 
بإدم�اج مبادئه وأنش�طته يف جمي�ع برامج الويبو. 
وتج�در اإلش�ارة إىل أن ع�ددا من املروع�ات التي 

تستجيب إىل توصيات معينة، هي قيد التطبيق.

وتتمثل مهمة اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية 
التي أنش�أتها الجمعي�ة العامة يف س�نة 2007، يف 
وض�ع برنام�ج عم�ل لتنفي�ذ التوصي�ات الخمس 
واألربعني لجدول أعمال التنمية؛ ورصد تنفيذ جميع 
التوصيات وتقييم تنفيذها ومناقش�ته ورفع تقارير 
بش�أنه؛ وبح�ث أي قضايا أخرى مرتبط�ة بامللكية 
الفكرية والتنمية كم�ا اتفقت عليها اللجنة. وبنهاية 

سنة 2010، كانت الدول األعضاء قد وافقت عىل 19 
مروعا تس�تجيب لعدد 25 توصية، استكمل واحد 

منها يف شهر نوفمرب 2010.

الويبو ورشكاؤها

تتع�اون الويب�و م�ع س�ائر وكاالت األم�م املتحدة 
والهيئ�ات املتخصصة املوجودة يف جنيف ويف جميع 
أنح�اء العال�م به�دف ضمان مس�اهمة أنش�طتها 
بفعالية يف املبادرات املتخذة عىل صعيد األمم املتحدة 

ويف تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لأللفية.

ومن بني مبادرات الراكة يف الويبو ما ييل:

مكات�ب الويبو الخارجية الت�ي توجد مقارها  	•

يف نيوي�ورك، وري�و دي جانرو، وس�نغافورة، 
وطوكيو، وتساعد عىل إدارة شبكة العاقات مع 

املنظمات الريكة الدولية واإلقليمية والوطنية
وظيفة املنظمة املتصل�ة بالعالقات الخارجية  	•

التي تمكن من اتباع نهج تنظيمي متسق إلقامة 
عاق�ات مع املجتمع الخارجي، بما يف ذلك األمم 

املتحدة وغرها من املنظمات الدولية
جهود الويبو الرامية إىل حش�د امل�وارد خارج  	•

ع�ن رشكاء ج�دد  بالبح�ث  وذل�ك  امليزاني�ة 
ومانح�ني محتمل�ني قادرين عىل توف�ر موارد 

إضافية لتمويل مروعات التنمية

◆
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الويبو ومنظمة التجارة العاملية واتفاق تريبس
—

كان اتف�اق منظم�ة التج�ارة العاملي�ة املتعل�ق بجوانب 
حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس( 
الذي دخل حيز النفاذ يف سنة 1995 بداية حلقبة جديدة 
في�ام يتعلق بحامية حقوق امللكي�ة الفكرية وإنفاذها عىل 
أس�اس متع�دد األطراف. وت�أيت األح�كام املنصوص 
عليه�ا يف ه�ذا االتف�اق بش�أن ح�ق املؤل�ف واحلقوق 
املجاورة وال�رباءات والعالم�ات التجاري�ة والبيانات 
اجلغرافية والرسوم والنامذج الصناعية وتصاميم الدوائر 
املتكاملة لتتمم املعاه�دات الدولية التي تديرها الويبو. 
ويشر اتفاق تريبس مبارشة إىل بعض تلك املعاهدات.

وينص اتفاق مربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية 
وس�اري املفعول منذ س�نة 1996 عىل إطار للتعاون 
بش�أن تنفيذ اتف�اق تريبس مثل اإلبالغ ع�ن القوانني 
واللوائ�ح وتقدي�م املس�اعدة الترشيعي�ة إىل البل�دان 
األعض�اء. ويتواص�ل تقديم املس�اعدة إىل عدة بلدان 
نامي�ة بالرتكيز بوجه خ�اص عىل البل�دان األقل نموًا 
الت�ي حتتاج إىل الوفاء بالتزاماهتا يف إطار اتفاق تريبس 
بحلول سنة 2013 والتزاماهتا املتعلقة باملستحرضات 

الصيدالنية بحلول سنة 2016.
—
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يف أغسطس 2010، وقع السيد فرانسس غري، املدير العام 
للويبو، اتفاق تعاون مع السيد رولف هاور، املدير العام 

للمنظمة األوروبية لألبحاث النووية )سرن(.

سرن

جدول أعمال التنمية – تنص التوصية 2 عىل رضورة تقديم مساعدة إضافية من خال تربعات 
املانح�ني بإنش�اء صناديق ائتماني�ة أو صناديق أخرى للتربع�ات لفائدة البلدان األق�ل نمواً عىل وجه 
الخص�وص من أجل النهوض باالنتفاع القانوني والتجاري والثق�ايف واالقتصادي بامللكية الفكرية مع 

االستمرار يف إعطاء أولوية كربى لتمويل األنشطة يف أفريقيا.
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تطوير قانون 

امللكية الفكرية
يعترب تيس�ر التطور املتوازن لوضع القواعد 
واملعاير الدولية بش�أن امللكية الفكرية جزءاً 
أساس�ياً من أنش�طة الويب�و. وتوجه الدول 
األعض�اء عملية تطوي�ر القوان�ني واملعاير 
واملمارس�ات الدولية بش�أن امللكية الفكرية 
وتنط�وي هذه العملية عىل إجراء مش�اورات 
مكثفة مع طيف واسع من أصحاب املصالح. 
وتنس�ق أمانة الويبو هذه األعمال مع الدول 

األعضاء ضمن لجان مختلفة.

وتت�وىل ث�اث لجان دائم�ة تابعة للويب�و معالجة 
األوىل  اللجن�ة  وتُعن�ى  مح�ددة  قانوني�ة  مس�ائل 
بالرباءات واللجنة الثانية بحق املؤلف واللجنة الثالثة 
بالعامات التجارية والرس�وم والنم�اذج الصناعية 
والبيان�ات الجغرافية. وهناك لجن�ة حكومية دولية 
تُعن�ى بقضاي�ا امللكية الفكري�ة املرتبط�ة باملوارد 
الوراثي�ة واملع�ارف التقليدية والفولكلور/أش�كال 
التعبر الثقايف التقليدي. وتتألف اللجان من مندوبني 
موفدي�ن م�ن حكومات البل�دان األعض�اء وممثلني 
ملنظم�ات حكومية دولي�ة ومنظمات غ�ر حكومية 
للمشاركة بصفة مراقبني معتمدين. ويشارك العديد 

من ممثيل مجتمعات الس�كان األصليني واملجتمعات 
املحلية يف أعمال اللجنة الحكومية الدولية.

وتدي�ر الويبو مجموع�ة من املعاه�دات التي تحدد 
حقوق�اً والتزام�ات متفق�اً عليه�ا دولي�اً ومعاي�ر 
مشركة لحماية حقوق امللكية الفكرية مع املحافظة 
يف الوقت ذاته عىل توازن مع مصلحة عامة الجمهور. 
وتنشط املنظمة يف تش�جيع الدول عىل االنضمام إىل 
تلك املعاهدات وإنفاذ أحكامها. واالنضمام إليها عىل 
نطاق واس�ع وإنفاذ أحكامها بش�كل متسق أمران 
يس�اعدان عىل الحفاظ عىل بيئة دولية مستقرة وبث 
روح الثق�ة ب�أن حقوق امللكية الفكرية س�راعى يف 
جميع أنحاء العالم وتشجيع االستثمار واملساهمة يف 

تحقيق التنمية االقتصادية والثقافية
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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

كان التف�اوض بش�أن معاه�دة قان�ون ال�رباءات 
والئحته�ا التنفيذية املتعلقة بالتنس�يق بني الروط 
الش�كلية واإلجرائي�ة لل�رباءات أول مهمة رئيس�ية 
اضطلعت بها اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات 
التي أنش�ئت سنة 1998. وقد اعتُمدت تلك املعاهدة 

سنة 2000 ودخلت حيز النفاذ سنة 2005.

وبدأت يف سنة 2001 مناقشات بشأن صك جديد، أي 
مروع معاهدة قان�ون الرباءات املوضوعي، بهدف 
تنسيق الجوانب املوضوعية لقانون الرباءات بالركيز 
ع�ىل قضايا مث�ل تعريف حال�ة التقني�ة الصناعية 
السابقة، ومفهوم الجدة، والنشاط االبتكاري أو عدم 
البداه�ة، وإمكاني�ة التطبيق الصناع�ي أو املنفعة، 
وصياغة املطالبات وتفسرها، ورشط الكشف الكايف 
ع�ن اخراع م�ا. وأجلت الدول األعضاء خال س�نة 

2006 املفاوض�ات بش�أن مروع معاه�دة قانون 
ال�رباءات املوضوع�ي إىل أج�ل غر مس�مى بعد أن 
اتفقت عىل ع�دد من القضايا، يف حني لم تتوصل إىل 

توافق لآلراء بخصوص موضوعات أخرى.

ويف يونيو 2008، اس�تأنفت اللجن�ة الدائمة عملها 
بمناقشة تقرير عن نظام الرباءات الدويل يتضمن 
ملح�ة عامة ع�ن القضايا الدولي�ة الراهن�ة املتعلقة 
بالرباءات تغط�ي مختلف احتياجات الدول األعضاء 
واهتماماتها. ومنذ ذلك الوقت، حققت اللجنة تقدما 
ملموس�ا حيث مضت مفاوضاتها قدم�اً باتباع عدد 
من املس�ارات املوازية. وطلبت اللجنة بشكل خاص 
إع�داد عدد من الدراس�ات تتن�اول مختلف جوانب 
نظ�ام ال�رباءات، وبحثت هذه القضاي�ا من مختلف 
الزواي�ا بم�ا يف ذل�ك من منظ�ور السياس�ة العامة 
والتنمية االجتماعي�ة االقتصادية. وقد ركزت اللجنة 

منذ مايو 2011 عىل ما ييل:
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ج�دول أعمال التنمية - تنص التوصية 15 عىل أنه يتعني أن تكون أنش�طة وضع القواعد واملعاير 
كما ييل:

شمولية وقائمة عىل توجيه األعضاء 	•

أن تأخذ يف الحسبان مختلف مستويات التنمية 	•

أن تأخذ بعني االعتبار تحقيق توازن بني التكاليف واملنافع 	•

قائمة عىل مشاركة جميع األطراف بحيث تأخذ بعني االعتبار مصالح كل الدول األعضاء يف الويبو  	•

وأولوياتها وآراء أصح�اب املصالح اآلخرين ومن ضمنهم املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات 
غر الحكومية املعتمدة

ممتثلة ملبدأ الحياد الذي تلتزم به أمانة الويبو 	•



االستثناءات من الحقوق يف الرباءات والتقييدات  		•

املفروضة عىل هذه الحقوق
جودة الرباءات، بما يف ذلك أنظمة االعراض 		•

الرباءات والصحة 		•

رسية االتص�االت بني الزبناء ومستش�اريهم يف  		•

مجال الرباءات
نقل التكنولوجيا 		•

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات 
التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

والبيانات الجغرافية

قادت س�نوات التف�اوض ضمن اللجن�ة الدائمة إىل 
اعتماد معاهدة سنغافورة بشأن قانون العامات يف 
س�نة 2006. وتتيح املعاهدة قواعد إدارية مبس�طة 
ومنسقة دولياً لتس�جيل العامات التجارية. وتذكر 
املعاهدة رصاح�ة أنواعاً غر تقليدي�ة من العامات 
مث�ل العام�ات الهولوغرامي�ة، وعام�ات الحركة، 
وعامات اللون، والعامات املكونة من إش�ارات غر 

مرئية، دون اإللزام بتسجيلها.

وتع�رف معاهدة س�نغافورة باملزايا الت�ي تتيحها 
مرافق اإليداع اإللكروني ومرافق االتصاالت وتراعي 
يف الوقت ذات�ه االحتياجات املختلفة لل�دول النامية 
واملتقدمة. وتعهد البلدان املتقدمة بتوفر املس�اعدة 
التقنية وغرها من أش�كال الدع�م لتعزيز القدرات 
املؤسس�ية يف البلدان النامية والبلدان األقل نمواً مما 
يمكنها من االس�تفادة من املعاهدة بش�كل تام، هو 

جزء ال يتجزأ من املعاهدة.

وألق�ت اللجنة نظ�رة معمقة عىل تريع�ات الدول 
األعض�اء وممارس�ات مكات�ب العام�ات التجارية 
فيم�ا يتعلق بتس�جيل العامات املجس�مة وعامات 
الل�ون وعامات الصوت وغرها م�ن أنواع العامات 
والعام�ات  امل�كان  وعام�ات  الحرك�ة  كعام�ات 
الهولوغرامية والش�عارات وعامات الش�م واللمس 
والت�ذوق. وأدى هذا العمل باللجن�ة إىل االتفاق عىل 
بعض مجاالت التوافق بش�أن تصوير العامات غر 
التقليدي�ة ووصفه�ا مما ق�د يمثل مرجع�اً ملكاتب 
العام�ات التجاري�ة ومالك�ي العام�ات التجارية 
والعاملني يف هذا املجال الذين يسعون إىل االستعانة 
بأساليب جديدة للتسويق واإلعان تتطلب املرونة يف 

الوسائل املستخدمة لتحديد السلع والخدمات.

وبحث�ت اللجن�ة الدائمة خال دورته�ا التي عقدت 
يف مارس 2011 أش�كاال جديدة لانتفاع بالعامات 
التجاري�ة ع�ىل اإلنرن�ت )بوابات امل�زاد ومحركات 
البحث والشبكات االجتماعية(، والتطورات يف سياق 
توس�يع نظام أس�ماء حقول اإلنرنت ال�ذي تعتزم 
تنفي�ذه هيئة اإلنرن�ت املعني�ة باألس�ماء واألرقام 
املعيّن�ة )ICANN(. وأثن�اء اجتماع عقده يف ش�هر 
يوني�و 2010 فري�ٌق عامل أنش�ئ بموجب معاهدة 
سنغافورة، اتفق األعضاء عىل تحديد املعاير املتعلقة 
والهولوغرام�ات،  املجس�مة،  العام�ات  بتصوي�ر 
وعام�ات امل�كان والحركة والل�ون والصوت. ورفع 
الفريق العامل توصية إىل جمعية معاهدة سنغافورة 
بتعديل الائحة التنفيذي�ة للمعاهدة من أجل إدراج 

معاير ملزمة لهذه العامات.
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الرسوم والنامذج الصناعية
—

يمك�ن أن تك�ون الرس�وم والن�امذج الصناعي�ة أح�د 
أصعب أش�كال امللكي�ة الفكرية من حي�ث تعريفها، 
وهل�ذا األم�ر تأث�رات مهم�ة يف وس�ائل محاي�ة ه�ذه 
الرس�وم والنامذج ورشوط محايته�ا. وتوجد خيارات 
خمتلف�ة حلامي�ة الرس�وم والن�امذج ب�دءًا م�ن القوانني 
اخلاص�ة حلامي�ة الن�امذج والرس�وم وبراءات الرس�وم 
والنامذج وأنظمة محاية الرس�وم والنامذج غر املسجلة 
ووص�والً إىل حق املؤلف والعالم�ات التجارية. وإذا 
تس�نى تصني�ف تصمي�م نموذج مع�ني عىل أن�ه أحد 

أع�امل الفن التطبيق�ي مثاًل، فقد يك�ون حينئذ مؤهاًل 
للحامية بموجب قانون حق املؤلف لفرتة أطول بكثر 
من مدة احلامية القياس�ية املمتدة عىل عرش س�نوات أو 
مخ�س عرشة س�نة بمقت�ى قان�ون الرس�وم والنامذج 

املسجلة.

وقام�ت اللجن�ة الدائم�ة املعني�ة بقان�ون العالم�ات 
التجاري�ة والرس�وم والن�امذج الصناعي�ة والبيان�ات 
اجلغرافية، س�عيا منه�ا إىل امليض قدم�ًا بعملها لوضع 
القواعد واملعايري املتصلة بالرسوم والنامذج الصناعية، 
بالنظر يف مرشوع أحكام بشأن قانون الرسوم والنامذج 
الصناعية وممارساته حيث وافق األعضاء عىل التشاور 
بشكل مستفيض مع جمموعات املستخدمني الوطنيني 
كج�زء م�ن عم�ل اللجن�ة املتواص�ل بش�أن الرس�وم 
والن�امذج الصناعي�ة. ك�ام ناقش�ت اللجنة مس�امهتها 
يف تنفي�ذ توصي�ات ج�دول أع�امل التنمي�ة املرتبط�ة 
هب�ذا العمل. ويس�تند م�رشوع األح�كام إىل التحليل 
املعمق ال�ذي أجرته اللجنة لقوان�ني الدول األعضاء 
الصناعي�ة  والن�امذج  بالرس�وم  املتعلق�ة  وممارس�اهتا 
وجم�االت التواف�ق املحتمل�ة يف ه�ذا املج�ال. وع�ىل 
الرغ�م م�ن أن بع�ض أعض�اء اللجنة يوص�ون بعقد 
مؤمتر دبلومايس العتامد معاهدة بش�أن قانون الرسوم 

والنامذج، فلم ُيتوصل بعد إىل إمجاع تام بشأن ذلك.
—
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البيانات اجلغرافية
—

البيانات اجلغرافية هي إشارات توضع عىل سلع ذات 
منش�أ جغرايف حم�دد وصف�ات مميزة أو ش�هرة بفضل 
ذلك املنش�أ. ومن املأل�وف أن يتضمن البيان اجلغرايف 
اس�م مكان منشأ السلع، مثل »بروسكيوتو دي بارما« 
أو حلم اخلنزير من مدينة بارما ومصدره منطقة إيميليا 
روماني�ا يف اجلهة الش�املية من وس�ط إيطالي�ا. وغالبا 
م�ا تكون للمنتجات الزراعي�ة صفات مرتبطة بمكان 
إنتاجه�ا وبالظ�روف اجلغرافي�ة املحلي�ة. وال يقترص 
االنتف�اع بالبيان�ات اجلغرافية عىل املنتج�ات الزراعية 
إذ يمكن االس�تعانة هبا أيضا إلب�راز صفات حمددة يف 
املنتج تع�زى إىل عوامل برشية خيتص هبا مكان منش�أ 
تل�ك املنتج�ات، مثل امله�ارات الصناعي�ة والتقاليد. 
وليس�ت قيمة البيانات اجلغرافية موضع خالف كأداة 
للتس�ويق إال أن ال�رأي الدويل منقس�م بش�أن أفضل 

الطرق حلاميتها.

وتش�جع الويبو االنتفاع بالبيانات اجلغرافية ومحايتها 
وتدع�م أي هنج تتبعه الدول األعض�اء ضمن اإلطار 
القان�وين ال�دويل الس�اري. وتعق�د املنظم�ة ن�دوات 
املرتبط�ة  القضاي�ا  خمتل�ف  تتن�اول  ودولي�ة  إقليمي�ة 
بالبيان�ات اجلغرافية وتنظم منتديات يس�تطيع خالهلا 
خمتلف أصحاب املصالح تبادل املعلومات واخلربات.

—

شعارات الدول والدمغات الرسمية 
وشعارات املنظامت احلكومية الدولية

—

من�ذ س�نة 2009 أتيح�ت مجي�ع اإلش�ارات املحمية 
بموجب املادة 6)ثالثًا( من اتفاقية باريس التي أبلغت 
هب�ا الدول األط�راف يف االتفاقية أو ال�دول األعضاء 
يف منظمة التج�ارة العاملية عن طري�ق الويبو، باملجان 
يف قاع�دة بيانات مع إمكاني�ة البحث الكامل وتعرف 
باسم »قاعدة البيانات الرسيعة بشأن املادة 6)ثالثًا(«، 
وه�ي أداة مفيدة ملودعي طلب�ات العالمات التجارية 
ومكات�ب امللكية الفكري�ة التي بإمكاهنا املس�اعدة يف 

تنقيح املوضوع الذي تطلب محايته باعتباره عالمة. 
—

14 ملحة عامة 
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اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف 
والحقوق املجاورة

ترك�ز أعمال اللجن�ة الدائم�ة املعنية بح�ق املؤلف 
والحق�وق املج�اورة ع�ىل وض�ع قواع�د ومعاي�ر 
دولي�ة يف مجال ح�ق املؤل�ف والحق�وق املجاورة. 
ووافق�ت اللجن�ة أثن�اء دورة نوفم�رب 2010، عىل 
خط�ة عمل بش�أن التقيي�دات واالس�تثناءات أقرت 
ب�رضورة إحراز تق�دم يف بعض املج�االت. وركزت 
2011 ع�ىل التقيي�دات  اللجن�ة عمله�ا يف يوني�و 
واالس�تثناءات لفائدة األش�خاص غر القادرين عىل 
قراءة املطبوعات وغره�م ممن يواجهون صعوبات 
يف القراءة، وأش�ارت إىل أن العمل سيتواصل موازاة 
مع ذل�ك لجعل املواد املق�روءة املحمية بموجب حق 
املؤلف متاحة لألش�خاص غ�ر القادرين عىل قراءة 
املطبوع�ات واألش�خاص العاجزي�ن ع�ن الق�راءة. 
وستتناول املناقشات املقبلة االستثناءات والتقييدات 

املتعلقة باملكتبات ودور املحفوظات.

ويف يوني�و 2011، وافق�ت اللجن�ة ع�ىل توصي�ة 
األمان�ة العامة للويبو بعق�د مؤتمر دبلومايس حول 
إبرام معاهدة للويبو بش�أن حماية األداء السمعي 
الب�ري. وتعكس موافقة اللجنة عىل مس�ألة نقل 
الحق�وق من فنان�ي األداء إىل املنتجني اس�تعدادها 
للدخ�ول إىل املرحل�ة األخرة من املفاوضات بش�أن 
املعاه�دة. فمن ش�أن اعتم�اد صك جدي�د أن يوفر 
قاع�دة قانونية أكث�ر وضوحاً لانتف�اع باملصنفات 
الس�معية البرصي�ة ع�ىل الصعيد الدويل يف وس�ائل 
اإلعام التقليدية والش�بكات الرقمية عىل حد سواء، 

ويس�اهم يف حماية حقوق فنان�ي األداء من االنتفاع 
غر املروع بأوجه أدائهم.

وأحرزت اللجنة تقدما يف مناقش�اتها بش�أن حماية 
هيئ�ات البث، ووافق�ت عىل خطة عم�ل ترمي إىل 
امل�ي قدما باملفاوضات بش�أن وض�ع صك دويل. 
وبحث�ت اللجن�ة أيض�ا الج�زء الثالث من دراس�ة 
أجريت حول التأثر االجتماعي االقتصادي لانتفاع 
باإلش�ارات دون ترصي�ح يف القط�اع اإلذاعي. وقد 
عق�دت سلس�لة م�ن الحلق�ات الدراس�ية اإلقليمية 
لرصد وجهات النظر بشأن أهداف الحماية ونطاقها 
وموضوعه�ا يف إطار مروع معاه�دة لهيئات البث 

تستند إىل نهج قائم عىل اإلشارات.

وتتن�اول اللجنة أيضا بعض الجوانب املرتبطة بتنفيذ 
معاهدت�ي الويبو لإلنرتنت - وهم�ا معاهدة الويبو 
بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل 
الصوتي – والسيما التفاعل بني القانون والتكنولوجيا 
فيما يخ�ص قضايا مثل األح�كام املتعلق�ة بالتدابر 

التكنولوجية للحماية واملعلومات عن إدارة الحقوق.
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تلبية احتياجات معاقي البرص
—

أضاف انتش�ار التكنولوجي�ا الرقمية بع�دًا جديدًا إىل 
مس�ألة كيفية احلفاظ ع�ىل التوازن ب�ني احلامية املتاحة 
ألصح�اب احلق�وق واحتياج�ات فئ�ات معين�ة م�ن 
املنتفع�ني. وتض�م فئ�ات املنتفعني الذين يس�عون إىل 
االس�تفادة من اس�تثناءات وتقيي�دات معقولة خاصة 
باحلامية املش�مولة بحق املؤلف أكثر م�ن 314 مليون 
ش�خص م�ن املكفوف�ني أو العاجزين ع�ن القراءة يف 

العامل.

البرص معاقي  ب��ش��أن  الويبو  م��ب��ادرة  وتتيح 
النف�اذ  لتيس�ر  برناجم�ا   )www.visionip.org(
العم�يل والتقني إىل املعلوم�ات املحمية بموجب حق 
املؤل�ف يف صيغ قابلة للق�راءة لفائ�دة معاقي البرص. 
وتدع�م ه�ذه املب�ادرة اجله�ود املش�رتكة الت�ي تبذهلا 
وكاالت األم�م املتح�دة ألداء عمله�ا بش�كل موحد 
س�عيا إىل تعزي�ز تس�اوي الف�رص وإتاحته�ا لفائ�دة 

الفئات املحرومة.

للوس�طاء  املتاح�ة  العاملي�ة  امل�وارد  ويمث�ل م�رشوع 
املوث�وق هبم »تيج�ار« الذي أطل�ق يف نوفمرب 2010 
أحد مكونات مبادرة الويبو بشأن معاقي البرص حيث 
يمك�ن النارشي�ن م�ن إتاح�ة مؤلفاهتم بس�هولة أكرب 
ملعاقي البرص من خالل وس�طاء موثوق هبم. وهيدف 
ه�ذا املرشوع ال�ذي يتعاون فيه كل م�ن الويبو واحتاد 
املكفوف�ني العاملي واالحتاد الدويل جلمعيات املكتبات 
ومعاهده�ا واحتاد املنظومة الرقمية إلتاحة املعلومات 
)احت�اد دي�زي( واحت�اد النارشي�ن الدولي�ني واالحتاد 

الدويل للمنظامت املعنية بحقوق االستنساخ إىل تيسر 
النف�اذ عرب احل�دود ملعاق�ي البرص ولألش�خاص غر 
القادرين عىل قراءة املطبوعات إىل املصنفات املنشورة 
املحمي�ة بموجب حق املؤلف. وتتكلف الويبو بإدارة 

املرشوع والتنسيق وتوفر الدعم التقني له. 

وحث املطرب وكاتب األغاين العاملي الش�هر ستيفي 
ون�در خالل إلقائه كلم�ة أمام اجلمعي�ة العامة للويبو 
يف س�بتمرب 2010 ال�دول األعضاء ع�ىل التوصل إىل 
اتف�اق لتعزيز فرص نفاذ معاق�ي البرص إىل املصنفات 
املحمي�ة بموج�ب ح�ق املؤلف. ك�ام دع�ا إىل إدخال 
حتس�ينات ع�ىل ف�رص النف�اذ بحي�ث تش�مل معاقي 

البرص وحترتم حقوق املبدعني. 
—

16 ملحة عامة 

املطرب وكاتب األغاين ستيفي وندر
يوجه كلمة إىل اجلمعية العامة للويبو

الويبو



حق املؤلف يف املحيط الرقمي

تتيح الويبو محفاً للمناقش�ة وإذكاء الوعي بش�أن 
مس�ائل مهم�ة متعلق�ة باالنتف�اع بح�ق املؤلف يف 
املحيط الرقمي مثل ظهور أشكال جديدة للرخيص 
وأهمي�ة أدوات التعريف الرقمية بالنس�بة إىل املواد 
والحقوق. وتسعى الويبو أيضا إىل تطوير استجابة 
السياسات بشكل ش�امل للتحديات التي تواجه حق 
املؤلف يف العرص الرقمي، والس�يما الحلول لتسهيل 

الرخيص عرب اإلنرنت.

أحدثت التكنولوجيا الرقمية   «
واإلنرنت إحدى األدوات األكثر 

فعالية يف تعميم املعارف منذ 
اخراع الطباعة باألحرف 

املنفصلة«.
فرانسس غري، املدير العام للويبو.  
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وخال حوار رفيع املستوى نظمته الويبو حول حق 
املؤل�ف يف يولي�و 2011، تناولت أربع ش�خصيات 
معروف�ة عىل الصعيد الدويل يف مجال صناعة األفام 
قضايا متعلقة بحماية حق املؤلف وأهميتها بالنسبة 
ملس�تقبل هذه الصناعة. وخ�ال مؤتمر صحفي مع 
السيد فرانسس غري، املدير العام للويبو، تحدث كل 
من املمثل اإلس�باني خافير بارديم واملخرج واملنتج 
الهندي بوب�ي بيدي ومنتج األف�ام الربيطاني أيان 
س�ميث واملمثلة واملخرجة واملنتجة املرصية إس�عاد 
يونس ع�ن رؤيتهم بش�أن تط�ور صناع�ة األفام 
والف�رص والتحديات التي تواج�ه املمثلني ومنتجي 

األفام يف سياق املحيط الرقمي. 

الرتخيص يف العامل الرقمي
—

بح�ث اجت�امع عامل�ي نظمت�ه الويب�و بش�أن األن�امط 
املس�تجدة يف الرتخي�ص حل�ق املؤلف بعنوان »تيس�ر 
النف�اذ إىل الثقافة يف العرص الرقمي« خمتلف املقاربات 
لرتخيص املواد اإلبداعية يف سوق اإلنرتنت املتطورة، 
بام يف ذلك س�وق املوس�يقى عىل اإلنرتن�ت، وصناعة 
ورك�زت  الن�رش.  إىل  املفت�وح  والنف�اذ  الربجمي�ات 
املناقش�ات عىل ضامن اس�تناد عملي�ات ترخيص حق 
احلق�وق  إدارة  املعلوم�ات ع�ن  إىل حتس�ني  املؤل�ف 
وتوثيقه�ا واحرتام قواعد املنافس�ة. وش�مل االجتامع 
ال�ذي نظمته الويبو يف نوفمرب 2010 يف إطار مرشوع 
جدول أع�امل التنمية حول امللكية الفكرية واملنافس�ة 

املواضيع التالية:

اآلث�ار املرتتبة ع�ىل الرتاخيص املح�دودة إقليميا    ◆

مقاب�ل اآلثار املرتتبة ع�ىل الرتاخيص الصادرة يف 
أنظمة قضائية متعددة، يف جمال املنافسة.

الصل�ة ب�ني النف�اذ إىل املعرفة وأن�امط الرتخيص    ◆

املختلفة
وضع اس�رتاتيجيات وطنية بشأن امللكية الفكرية    ◆

وقانون املنافسة
اليتيم�ة  باملصنف�ات  باالنتف�اع  الرتخي�ص    ◆

ومعلومات القطاع العام 
الدور املمكن للويبو يف كل حالة   ◆

—

18 ملحة عامة 

من أعىل اليسار إسعاد يونس وأيان سميث
وخافير بارديم وبويب بيدي

WIPO



اإلدارة الجماعية لحق املؤلف

تس�اعد الويبو البلدان عىل إنش�اء منظمات لإلدارة 
الجماعي�ة أو تحديثها، واس�تحداث أنظمة مؤتمتة 
إلدارة الحقوق بغية تعزيز فرص النفاذ إىل األسواق 
الدولية، وإعداد عقود وإرشادات نموذجية. وتكتيس 
منظمات اإلدارة الجماعية أهمية كبرة بالنس�بة إىل 
أصحاب حق املؤلف والحقوق املجاورة مثل املؤلفني 
وامللحن�ني وفنان�ي األداء والنارشين واملنتجني حيث 
تس�اعدهم ع�ىل إدارة حقوقه�م واالس�تفادة منها. 
ويقدم الدعم إىل تلك املنظمات لضمان إتاحة أنظمة 
إدارة الحق�وق يف البل�دان النامي�ة وتطابقه�ا م�ع 

األنظمة الدولية.

وأطلق�ت الويب�و يف يوني�و 2011 مروع�ا لوضع 
برنام�ج رقم�ي للمس�اعدة ع�ىل تعمي�م تعري�ف 
املصنفات املوس�يقية املحمي�ة يف 11 بلدا من بلدان 
غ�رب إفريقيا. ويس�تند هذا امل�روع إىل الربنامج 
الحاس�وبي لإلدارة الجماعية لحق املؤلف والحقوق 
الويب�و.  ال�ذي أعدت�ه   )WIPOCOS( املج�اورة 
وس�يتيح النظام الجدي�د معلومات ع�ن املصنفات 
املوس�يقية لتخزينها عىل اإلنرنت وإتاحتها لكل بلد 
مشارك. وسيكون بإمكان املبدعني تسجيل أعمالهم 
مل�رة واحدة بدل تس�جيلها يف كل بلد عىل حدة، وهو 
ما س�يخفف التكاليف عن املبدعني وسيسهل عملية 

الرخيص عرب الحدود.

حق املؤلف واملوسيقى

أصبح اإلنرنت بش�كل متزايد آلية تداول املوسيقى 
خ�ال العقد األخ�ر، وهو ما يط�رح تحديات لبنية 
إدارة الحق�وق املوس�يقية الحالي�ة. ولجعل النظام 
أكث�ر رسع�ة وس�هولة للمنتفع�ني الذين يس�عون 
إىل الحص�ول عىل معلوم�ات حول ملكي�ة الحقوق 
املوس�يقية ع�رب مختل�ف األقاليم، ي�رى العديد من 
أصح�اب املصلح�ة أنه حان الوق�ت إلحداث مصدر 
موثوق للمعلومات ذي بعد عاملي. وتجري املناقشات 
حاليا بش�أن إحداث س�جل دويل للموسيقى بهدف 

دعم سوق رقمية متوازنة للموسيقى.
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والغرض من الس�جل الدويل للموس�يقى مس�اعدة 
مالكي الحقوق عىل تسويق إبداعاتهم واملنتفعني عىل 
تحديد املواد التي يودون االنتفاع بها ودفع املال من 
أجلها بشكل رسيع. وبالتايل، يمكن أن يحد ذلك من 
القرصنة واالنتفاع غر املرخص. وستكون املشاركة 
يف الس�جل الدويل للموس�يقى طوعية ومتس�قة مع 
قواعد معاهدة برن ضد الروط الش�كلية اإللزامية 
لحق املؤل�ف. وتق�وم الويبو كخطوة أوىل بتيس�ر 
حوار بني أصحاب املصلحة يف مجال املوس�يقى من 
أجل تحديد أهداف هذا السجل ونطاقه وخصائصه 

الرئيسية.

اللجنة الحكومية الدولية املعنية 
بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية والفولكلور

تس�عى مجتمعات الس�كان األصلي�ني واملجتمعات 
املحلية إىل إيجاد س�بل مائمة وعملية لحفظ تراثها 
الثق�ايف والفكري والنه�وض به وحمايته كوس�يلة 
للحف�اظ عىل س�امتها الثقافي�ة وتعزي�ز تنميتها 
االقتصادي�ة املس�تدامة عىل نحو يتس�ق م�ع قيمها 
الجماعي�ة. ويف هذا املضمار، تبح�ث الويبو يف إطار 
عملها دور مبادئ امللكية الفكرية يف تشجيع التنمية 
االقتصادي�ة بقي�ادة املجتمع�ات وتقاس�م املناف�ع 
بمراع�اة ت�راث الس�كان األصليني الثق�ايف بوصفه 
ثروة ثقافية واقتصادية. وتش�ارك اللجنة الحكومية 
الدولي�ة املعنية بامللكي�ة الفكرية وامل�وارد الوراثية 
واملعارف التقليدي�ة والفولكلور حاليا يف مفاوضات 
قائمة عىل النصوص من أجل وضع صكوك قانونية 

دولي�ة تكفل الحماي�ة الفعلية للمع�ارف التقليدية 
وأش�كال التعبر الثقايف التقليدي وأش�كال التعبر 
الفولكل�وري وتتن�اول أوج�ه التفاعل ب�ني امللكية 

الفكرية واملوارد الوراثية.
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توثيق املعارف التقليدية
—

بحث مؤمت�ران دوليان دور التوثي�ق يف محاية املعارف 
التقليدي�ة وأش�كال التعب�ر الثق�ايف التقلي�دي. فق�د 
بحث املؤمت�ر الدويل حول اس�تخدام املكتب�ة الرقمّية 
للمعارف التقليدي�ة كنموذج حلامية املعارف التقليدية 
الذي نظم يف ش�هر مارس 2011 بالتعاون بني الويبو 
وجمل�س األبحاث العلمية والصناعي�ة يف اهلند قضايا 
السياس�ات وانعكاس�اهتا التقني�ة املتعلق�ة بإح�داث 
مكتب�ة رقمي�ة للمع�ارف التقليدية ودور ه�ذه املكتبة 
ووظيفته�ا يف إط�ار النظ�ام الدويل للملكي�ة الفكرية. 
واملكتب�ة الرقمية للمعارف التقليدي�ة التي أطلقت يف 
اهلن�د يف 2001 هي ثمرة تع�اون بني جملس األبحاث 
العلمي�ة والصناعية واإلدارة املعني�ة باألنظمة اهلندية 
للط�ب واملعاجل�ة املثلي�ة )قس�م االيورفي�دا، اليوج�ا 
والع�الج الطبيع�ي، واألون�اين والس�يدها واملعاجل�ة 
املثلي�ة(. وتتي�ح املكتب�ة الرقمي�ة للمع�ارف التقليدية 
التي تضم أكثر من 34 مليون صفحة معلومات بشأن 
املعارف التقليدي�ة لعمليات فحص الرباءات اخلاصة 
بحال�ة التقنية الصناعية الس�ابقة التي كانت س�تكون 
متاح�ة بالسنس�كريتية ولغات حملية أخ�رى فقط لوال 
ذلك. ويف يونيو2011 ، اس�تضافت عامن ندوة تقنية 
حول دور أنظمة التسجيل والتوثيق ومكانتها يف محاية 
أش�كال التعبر الثقايف التقلي�دي واملعارف التقليدية، 
والسيام يف ما يتعلق باحلرف اليدوية. واستأثرت هذه 
الندوة الدولية التي نظمت بالتعاون مع الويبو باهتامم 
كب�ر وص�در عنه�ا تقري�ر أحالت�ه ع�امن ع�ىل اللجنة 
احلكومي�ة الدولي�ة املعني�ة بامللكي�ة الفكري�ة واملوارد 

الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور.
—

وطبق�ا للتوصية 18 م�ن جدول أعم�ال التنمية، 
رسع�ت اللجن�ة الحكومي�ة الدولية املعني�ة بامللكية 
التقليدي�ة  واملع�ارف  الوراثي�ة  وامل�وارد  الفكري�ة 
والفولكلور وترة جهوده�ا، وجددت الدول األعضاء 
يف أكتوب�ر 2009 والي�ة اللجن�ة الحكومي�ة الدولية 
ملدة س�نتني حيث اتفقت عىل بدء مفاوضات تس�تند 
إىل النص�وص وأحدثت أفرقة عامل�ة ما بني الدورات 
واعتمدت اختصاصات محددة بشكل واضح لتوجيه 
عمله�ا. وقد تحقق تقدم واض�ح يف 2010 أفىض إىل 
توصية اللجنة الحكومية الدولية للجمعية العامة لعام 
2011 بتمديد واليتها لفرة السنتني املقبلة. وتمخض 
ع�ن دورة اللجنة الحكومية الدولي�ة يف مايو 2011 
ألول م�رة نصوص تفاوضية منف�ردة حول املعارف 
التقليدية وأش�كال التعبر الثق�ايف التقليدي واملوارد 
الوراثي�ة. وتغط�ي ه�ذه النص�وص الت�ي تتضمن 

خيارات واقراحات بديلة مواضيع من قبيل ما ييل:
املعارف التقليدية: تعريف املعارف التقليدية؛  	•

واملس�تفيدون م�ن الحماي�ة ونط�اق الحق�وق 
املمنوحة وكيفية إدارتها وإنفاذها.

أشكال التعبري الثقايف التقليدي: املستفيدون  	•

م�ن الحماية ونطاق الحق�وق املمنوحة؛ وإدارة 
وم�دة  والتقيي�دات؛  واالس�تثناءات  الحق�وق؛ 
الحماي�ة؛ وأش�كال التعبر الثق�ايف التقليدي يف 

عاقة بالحماية العادية للملكية الفكرية.
املوارد الوراثية: رشوط النفاذ إىل املوارد الوراثية  	•

واالنتف�اع به�ا؛ ومنع من�ح ال�رباءات بالباطل؛ 
وأنظم�ة املعلومات لتمكني مكات�ب الرباءات من 
إصدار قرارات مس�تنرة يف منح الرباءات؛ ودور 

نظام امللكية الفكرية يف عاقة باملوارد الوراثية. 

تطوير قانون امللكية الفكرية  21  



وتتيح املنظمة برنامجاً موسعاً لتكوين الكفاءات 
ال�دول  تمك�ن  أن  يمك�ن  أدوات عملي�ة  يتضم�ن 
ومجتمعات الس�كان األصلي�ني واملجتمعات املحلية 
من حماي�ة معارفه�ا التقليدي�ة وأش�كال تعبرها 
الثق�ايف التقلي�دي ومواردها الوراثي�ة بطرق تتفق 
م�ع املصالح وأنظم�ة القيم التي تحددها لنفس�ها. 
وتشمل املوارد التي تتيحها الويبو لتكوين الكفاءات 
املعلومات واملش�ورة املتعلق�ة بالتريعات، وبرامج 
التدريب العملية، واملبادئ التوجيهية بش�أن امللكية 
الفكري�ة وأدوات تكنولوجيا املعلومات إلدارة قضايا 
امللكي�ة الفكري�ة ل�دى رقمن�ة ال�راث الثق�ايف غر 
امللم�وس- التي ج�رى تطويره�ا يف إطار مرشوع 
الرتاث اإلبداعي- ومجموعة أدوات لحماية مصالح 
املجتمعات عند التوثي�ق. كما يتناول الربنامج أيضا 

حماية الحرف التقليدية.
◆

الثقافات التقليدية واملتاحف
—

أطلق�ت الويب�و يف إط�ار م�رشوع ال�رتاث اإلبداعي 
يف ديس�مرب 2010 منش�ورا بعنوان »امللكي�ة الفكرية 
واحلف�اظ ع�ىل الثقاف�ات التقليدي�ة: مس�ائل قانوني�ة 
ودور  واملكتب�ات  للمتاح�ف  عملي�ة  وخي�ارات 
املحفوظات«. وهو يق�دم معلومات عن إدارة امللكية 
الفكرية للمؤسس�ات الثقافية التي تتضمن جمموعاهتا 
أش�كال تعبر ثقايف تقليدي. كام يعرض أمثلة مستقاة 
م�ن خمتلف اخل�ربات املؤسس�ية واملجتمعي�ة ألفضل 
املامرس�ات املتعلق�ة بامللكي�ة الفكرية يف س�ائر أرجاء 
الع�امل املتعلقة بص�ون الرتاث الثق�ايف واملحافظة عليه 

ومحايته.

وس�تتعاون الويبو واملجلس ال�دويل للمتاحف الذي 
امللكي�ة  خي�ارات  إدارة  يف  باري�س  يف  مق�ره  يوج�د 
الفكري�ة والوس�اطة يف النزاع�ات املتعلق�ة بال�رتاث 
الثقايف واملتاحف. ويشمل ذلك حق املؤلف واملعارف 
التقليدية وأش�كال التعب�ر الثقايف التقلي�دي ورقمنة 
املصنوعات الثقافية. وأح�دث مركز الويبو للتحكيم 
والوس�اطة إجراء للوس�اطة يف تس�وية النزاعات، بام 
يف ذل�ك قواع�د الويبو واملجل�س ال�دويل للمتاحف 
اخلاصة بالوس�اطة وقائمة بالوس�طاء الذين هلم خربة 

يف جمال الرتاث الثقايف وجماالت أخرى مرتبطة به.
—
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صندوق الويبو للتربعات
—

أنش�أته  ال�ذي  للتربع�ات  الويب�و  صن�دوق  يعم�ل 
اجلمعي�ة العام�ة يف س�نة 2006 ع�ىل ض�امن ص�وت 
مس�موع ملجتمعات الس�كان األصليني واملجتمعات 
الدولي�ة  احلكومي�ة  اللجن�ة  مناقش�ات  يف  املحلي�ة 
املعني�ة بامللكي�ة الفكرية وامل�وارد الوراثي�ة واملعارف 
التقليدي�ة والفولكل�ور. فالصن�دوق يمّول مش�اركة 
ممثل�ني ملجتمع�ات الس�كان األصلي�ني واملجتمعات 
املحلي�ة قادم�ني من مجيع أرج�اء الع�امل يف اجتامعات 
اللجنة. وس�امهت أصواهت�م يف تعزيز فه�م وجهات 
نظر الس�كان األصليني وتأثرهم بش�كل ملحوظ يف 
إط�ار أع�امل اللجن�ة، وافتتح جلس�ات اللجن�ة فريق 
من اخلرباء يرأس�ه ممث�ل للس�كان األصليني ويعرض 
يف إط�اره ممثلو هؤالء الس�كان انش�غاالهتم وجتارهبم 
ع�ىل مجيع أعضاء اللجنة. ويمول الصندوق أيضا منذ 
سبتمرب 2010 مش�اركة ممثلني عن جمتمعات السكان 
األصلي�ني واملجتمعات املحلية يف األفرقة العاملة بني 
دورات اللجن�ة. وق�د أطلق�ت الويب�و مبادرة حلش�د 
التموي�ل خالل دورة اللجنة التي عقدت يف ديس�مرب 

2010 من أجل رفع موارد الصندوق. 
—

جمتمعات السكان األصليني - صون الرتاث 
اإلبداعي

—

والفن�ون  والتصامي�م  املوس�يقى  تص�ل  أن  يمك�ن 
مجاه�ر  إىل  رقمي�ًا  واملنش�ورة  املس�جلة  التقليدي�ة 
جديدة يف أس�واق خاص�ة مما يعزز تنمي�ة املجتمعات 
الت�ي تبتدعها. ويعمل ش�ابان من جمتمعات املاس�اي 
يف كيني�ا بمس�اعدة الويبو ع�ىل توثيق أش�كال التعبر 
الثق�ايف التقلي�دي القيم�ة الت�ي خلفه�ا ش�يوخ قبائل 
املاس�اي عىل مر األجي�ال. فق�د زودت الويبو جمتمع 
املاساي بتجهيزات رقمية لتمكينه من إحداث ملكيته 
الفكرية اخلاصة يف ش�كل صور وتس�جيالت صوتية 
وقواع�د بيان�ات تديره�ا املجتمعات. وتق�دم الويبو 
برنام�ج التدري�ب باالش�رتاك م�ع املرك�ز األمريكي 
الفولكلوري�ة بمكتب�ة الكونج�رس ومرك�ز  للحي�اة 
الوالي�ات  دي�وك يف  الوثائقي�ة بجامع�ة  الدراس�ات 
املتحدة األمريكية. وتندرج هذه املس�اعدة العملية يف 
إط�ار مرشوع الويبو بش�أن ال�رتاث اإلبداعي اهلادف 
إىل مس�اعدة املجموعات األصلية عىل توثيق عاداهتم 
الثقافي�ة واحلفاظ عليه�ا مع إدارة مصاحله�م املتعلقة 
بامللكية الفكرية. وقد أبرز هذا املرشوع االبتكاري يف 

فيلم من إنتاج تلفزيون األمم املتحدة.
—
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تقديم خدمات 
امللكية الفكرية 

عىل الصعيد 
العاملي

يحت�اج املبتك�رون وأصحاب ال�ركات إىل 
أنظمة دولية متجاوبة ومبسطة لتمكينهم من 
حماي�ة ابتكاراتهم وأصولهم الفكرية يف عدة 
بلدان. وتضمن مجموعة كبرة من معاهدات 
الويب�و التي تش�مل مجال الحماي�ة الدولية 
لاخراعات )ال�رباءات( والعامات التجارية 
والرس�وم والنم�اذج الصناعي�ة وتس�ميات 
املنشأ رسيان مفعول عملية واحدة للتسجيل 
أو اإليداع عىل الصعيد الدويل يف كل دولة من 

الدول املعنية املوقعة عىل املعاهدات.

والخدم�ات الت�ي تقدمه�ا املنظم�ة يف إط�ار ه�ذه 
املعاهدات، والسيما معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
ونظ�ام مدري�د للتس�جيل الدويل للعام�ات ونظام 
الهاي للتس�جيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية 

ونظام لش�بونة للتس�جيل الدويل لتس�ميات املنشأ، 
ه�ي خدمات يُقصد بها تبس�يط طلب�ات الحصول 
عىل س�ندات امللكية الفكرية يف جميع البلدان املوّقعة 
التي تُطلب فيها الحماي�ة. وتعززت املنافع املحتملة 
الكامن�ة يف مث�ل هذه األنظم�ة املركزي�ة لإليداع أو 
التس�جيل بش�كل ملح�وظ بفضل تزايد اس�تخدام 
ش�بكة اإلنرن�ت وقواع�د البيان�ات املعتم�دة ع�ىل 
الش�بكة. وتوفر ه�ذه األنظمة مزايا عدي�دة للبلدان 
النامي�ة والبل�دان املتقدم�ة عىل الس�واء، ويتيح كل 

نظام خدماته بشكل إلكروني.

وتدي�ر الويبو هذه األنظمة العاملي�ة للحماية وتتيح 
منرباً يسمح بتواصل تطورها استجابة لاحتياجات 
املتغرة للمنتفعني به�ا. وتمثل اإليرادات املتأتية من 
ه�ذه الخدمات الت�ي تعتمد عىل الرس�وم وتقدم إىل 

القطاع الخاص 90 يف املائة من ميزانية املنظمة.

معاهدة التعاون بشأن الرباءات

معاه�دة التع�اون بش�أن ال�رباءات ه�ي األوس�ع 
اس�تعماالً من بني األنظمة اآلنفة الذك�ر ويبلغ عدد 
ال�دول األعض�اء فيه�ا 144 دول�ة. وه�ي معاهدة 
متعددة األطراف دخلت حيز النفاذ يف س�نة 1978 
وتتي�ح ملودع�ي الطلبات مس�اراً متمي�زا للحصول 
ع�ىل الحماية بموجب الرباءة يف ع�دة بلدان. ويكون 
إلي�داع طلب براءة دويل واحد بناء عىل املعاهدة األثر 
القانون�ي ذاته املرتب ع�ىل الطلب الوطني املودع يف 
كل بل�د ملتزم باملعاهدة. ويس�تفيد كل من مودعي 
الطلب�ات ومكات�ب ال�رباءات يف ال�دول األعضاء يف 
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املعاه�دة وعام�ة الجمهور م�ن الروط الش�كلية 
املوحدة وتقاري�ر البحث الدويل والفحص التمهيدي 
الدويل والنر الدويل املركزي يف إطار نظام املعاهدة.
ويحصل مودعو طلبات ال�رباءات بناء عىل املعاهدة 
ع�ىل معلومات قيم�ة عن م�دى أهلي�ة اخراعاتهم 
للحماي�ة بموجب براءات ويُمنحون متس�عاً إضافياً 
من الوق�ت ليختاروا البلد الذي س�يطلبون مواصلة 
حماي�ة براءاته�م فيه من ب�ني البل�دان املوقعة عىل 
املعاه�دة. كم�ا يمك�ن ملكات�ب ال�دول األعضاء يف 
املعاه�دة اس�تخدام هذه املعلوم�ات يف تقرير ما إذا 
كان يتع�ني منح ال�رباءات أم ال. وعليه، يوطد نظام 
املعاه�دة إجراءات منح الرباءات ويبس�طها بتأجيل 
دف�ع تكالي�ف هائلة وتوف�ر قاعدة س�ليمة التخاذ 

قرارات مهمة ملودعي الطلبات ومكاتب الرباءات.

300 164 طل�ب دويل  أودع   ،2010 يف س�نة  	•

بن�اء عىل املعاه�دة مما ين�م عن زيادة بنس�بة 
5,7 يف املائة مقارنة بالس�نة السابقة. وتعكس 
هذه الزيادة مس�تويات النمو الرسيعة من آسيا 
الرقية يف حني م�ا زالت اإليداعات من الواليات 

املتحدة األمريكية وأوروبا تظهر أداء متباينا.
يف سنة 2010، احتلت الواليات املتحدة األمريكية  	•

واليابان وأملانيا مجدداً مركز الصدارة من حيث 
عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة. وانتقلت 
الصني إىل املرتبة الرابعة متقدمة عىل جمهورية 
كوريا. وواصل اإلي�داع الدويل يف عدد من بلدان 
رشق�ي آس�يا تس�جيل نم�و إيجاب�ي: الص�ني 
 )%20,3+( كوري�ا  وجمهوري�ة   )%55,6+(

واليابان )+8 %(.

ارتفع ع�دد الطلبات املودعة بن�اء عىل املعاهدة  	•

من جان�ب البل�دان النامية خال س�نة 2010 
وورد أكرب عدد م�ن الطلبات املودعة من الصني 
وجمهوري�ة كوري�ا ثم م�ن الهند وس�نغافورة 
والربازي�ل وتركي�ا وماليزي�ا وجن�وب أفريقيا 

واملكسيك وشييل.
تص�درت رشك�ة باناس�ونيك )الياب�ان( قائمة  	•

املودعني بناء عىل نظام املعاهدة يف سنة 2010، 
واحتل�ت رشكة زي ت�ي إي الصيني�ة املختصة 
باالتص�االت املرتب�ة الثاني�ة وتتبعه�ا رشك�ة 

كوالكوم من الواليات املتحدة األمريكية.
اتصل�ت أكرب نس�بة م�ن الطلب�ات املودعة بناء  	•

ع�ىل املعاه�دة واملنش�ورة خ�ال س�نة 2010 
بمجال االتصاالت الرقمية )17,3%(. وش�هدت 
جمي�ع املجاالت التكنولوجي�ة تقريباً تراجعاً أو 
نمواً متواضعاً. وُس�ّجل أك�رب انخفاض يف طلب 

تسجيل الرباءات يف قطاع االتصاالت.
تش�جيعاً ع�ىل االنتف�اع باملعاه�دة يف البل�دان  	•

النامي�ة، أصبح رس�م اإلي�داع ال�دويل مخفضاً 
اليوم بنس�بة 90 % ملودعي الطلبات من األفراد 
)وليس الركات( من قائمة معتمدة من البلدان 
النامي�ة وبنس�بة 90 % لفائ�دة جميع مودعي 

الطلبات من البلدان األقل نمواً.
يستفيد مستخدمو نظام معاهدة التعاون بشأن  	•

الرباءات عىل نحو متزايد بربنامج الويبو لإليداع 
اإللكرون�ي من أج�ل إع�داد الطلب�ات الدولية 
املودع�ة بناء ع�ىل املعاهدة وإيداعه�ا. ويجري 
اليوم إيداع ح�وايل 80 % من مجموع الطلبات 

يف شكل إلكروني كلياً أو جزئياً.
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الوصول إىل مليوين طلب
—

يف أبريل 2011، تقدمت رشكة كوالكوم لتكنولوجيا 
اهلوات�ف اخللوي�ة الت�ي يوج�د مقره�ا يف الوالي�ات 
 2 000 000 رق�م  بالطل�ب  األمريكي�ة  املتح�دة 
فق�د  ال�رباءات.  التع�اون بش�أن  بموج�ب معاه�دة 
أودعت كوالكوم التي تستخدم نظام معاهدة التعاون 
بش�أن ال�رباءات من�ذ 1988 ح�وايل 9000 طل�ب 
بموجب هذه املعاهدة حيث تعد أحد املنتفعني األكثر 
نش�اطا يف ه�ذا النظ�ام. وإذا كان بل�وغ مليون عالمة 
مسجلة قد استغرق 26 سنة منذ بدء عمليات معاهدة 
التعاون بش�أن الرباءات يف 1978، فقد تضاعف هذا 
الرقم يف ظرف س�ت س�نوات بعد ذلك. وقد س�جل 
ه�ذا النمو نتيجة الرتكي�ز املتزايد ع�ىل احلامية الدولية 
للتكنولوجي�ات االبتكاري�ة وتزايد ع�دد األعضاء يف 

معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
—

حتسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

بح�ث الفريق العام�ل التاب�ع ملعاهدة التعاون بش�أن 
ال�رباءات يف يوني�و 2011 التط�ور املس�جل يف تنفيذ 
إصالح�ات خارط�ة طري�ق معاه�دة التعاون بش�أن 
ال�رباءات التي وافق عليها الفري�ق العامل يف اجتامعه 
يف سنة 2009. وتناولت املناقشات اجلهود املتواصلة 
م�ن أج�ل حتس�ني ج�ودة البح�ث ال�دويل والفحص 
التمهي�دي، والطف�رة املس�جلة يف طلب�ات ال�رباءات 
التقني�ة  املس�اعدة  وتنس�يق  العامل�ي،  الصعي�د  ع�ىل 
للبل�دان النامية ومتويلها )بام يف ذل�ك التمويل خارج 

امليزاني�ة(، واعت�امد نظ�ام للحصول ع�ىل مالحظات 
األط�راف األخرى ونظام للحصول عىل االنطباعات 
بش�أن اجل�ودة، والتغيرات املقرتحة لإلط�ار القانوين 
واإلجرائي اخلاص بمعاهدة التعاون بشأن الرباءات.

—

26 ملحة عامة 

املدير العام للويبو فرانسس غري خالل أحد األنشطة 
لالحتفال بإيداع ما جمموعه مليوين طلب بموجب معاهدة 

التعاون بشأن الرباءات
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أنظمة امللكية الفكرية العاملية – إحصاءات رئيسية

اتجاهات إيداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات

الطلبات املودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات حسب طريقة اإليداع

28 ملحة عامة 

توزيع أساليب اإليداع باستخدام الورق، أو باستخدام الورق
مع شكل رقمي أو باالستعانة بدعائم إلكرتونية بالكامل

.)XML بلغة ،PDF بنسق ،SEF-Web نظام اإليداع اإللكرتوين(



نظام مدريد ونظام الهاي

يتيح نظام مدريد للتسجيل الدويل للعامات ملالكي العامات التجارية إمكانية حماية العامات يف أرايض 85 
طرفاً متعاقداً بموجب النظام بفضل تسجيلها عرب الويبو بناء عىل إيداع طلب واحد بلغة واحدة )اإلنكليزية 
أو الفرنس�ية أو اإلسبانية(، مقابل تسديد مجموعة واحدة من الرسوم يف غضون مجموعة واحدة من املهل. 
وهناك مرفق مماثل لتس�جيل الرس�وم والنماذج الصناعية بناء عىل نظام الهاي للتس�جيل الدويل للرس�وم 

والنماذج الصناعية الذي يضم حالياً 59 طرفاً متعاقداً.

ويؤمن كا النظامني س�بياً رسيعاً وفعاالً من حيث التكلفة لحماية العامات التجارية والرس�وم والنماذج 
الصناعية ضمن واليات قضائية متعددة، مما يمنح ملودعي الطلبات تسجيا دوليا واحدا ومرنا يمكن إدارته 
بش�كل مركزي. ويمكن الحصول عىل البيانات املتعلقة بتسجيل هذه العامات التجارية والرسوم والنماذج 

الصناعية الدولية عرب شبكة اإلنرنت ويجوز ألي شخص البحث فيها مجاناً.

نظام لشبونة

يض�م نظام لش�بونة 27 طرفاً متعاقداً وييرس الحماية الدولية لتس�ميات املنش�أ، أي البيان�ات الجغرافية 
املحمية يف بلدان منش�ئها إذ ُوضعت لتس�مية منتج محدد املواصف�ات أو الخصائص الجغرافية. ويف نهاية 
س�نة 2010، بلغ مجموع تسميات املنش�أ املسجلة منذ بدء تطبيق نظام لشبونة يف سنة 1996، ما يساوي 
897 تس�مية، من بينها 823 تس�مية ما زالت نافذة. ونظر الفريق العامل املعني بتطوير نظام لش�بونة يف 
نتائج دراس�ة اس�تقصائية حول نظام لشبونة ودراس�ة تتناول العاقة القائمة بني النظم اإلقليمية لحماية 
البيانات الجغرافية ونظام لش�بونة يف ضوء مراجعة نظام لش�بونة. وتهدف كل من الدراس�ة االستقصائية 

والدراسة إىل جعل النظام أكثر جاذبية للمنتفعني الحاليني واملحتملني واألعضاء الجدد املحتملني.
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30 ملحة عامة 

أحداث بارزة بشأن نظام مدريد
انتعش نش�اط العام�ات التجارية الدولية يف س�نة 2010 حيث أودع ما مجموع�ه 687 39 طلباً من  	•

طلبات تس�جيل العامات التجارية الدولية بناء عىل نظام مدريد، ما يمثل زيادة بنس�بة 12,8 يف املائة 
مقارنة باألرقام املس�جلة س�نة 2009. وس�جلت أعىل معدالت النمو يف جمهورية كوريا )+%42,2(، 
والصني )+%42(، وإيطاليا )+38,7%(، والواليات املتحدة األمريكية )+29,6%(، واالتحاد األوروبي 

)+26,9%(، واليابان )+%20,2(.
تصّدر مودعو الطلبات من أملانيا قائمة كبار املودعني للس�نة الثامنة عرة عىل التوايل وتاهم منتفعون  	•

من االتحاد األوروبي، والواليات املتحدة األمريكية، وفرنس�ا، وس�ويرسا. ومازال�ت الصني أكثر البلدان 
تعييناً يف طلبات العامات التجارية الدولية.

يف س�نة 2010، كانت رشكة فيليب موريس )س�ويرسا( أكرب مودع بمجموع 137 طلب تسجيل عامة  	•

تجارية، وبنهاية الس�نة كانت رشكة هينكل )أملانيا( مالكة أكرب عدد من التس�جيات الدولية للعامات 
التجارية بناء عىل نظام مدريد بمجموع 2973 طلبا.

بنهاي�ة 2010، بلغ عدد تس�جيات العام�ات التجارية الدولي�ة النافذة يف الس�جل الدويل 674 526  	•

تسجيا وزاد عدد أصحابها عىل 174,349 مالكاً مختلفاً من بينهم عدة رشكات صغرة ومتوسطة.
تتضم�ن قاع�دة بيانات قرص نظام مدريد املحوس�ب الخاصة بالويب�و )ROMARIN( والتي تحدث  	•

يومي�اً، رسداً مفص�اً بجميع العامات الدولي�ة النافذة حاليا إىل جانب معلومات ع�ن الطلبات الدولية 
والتعيين�ات الاحقة قيد البحث. وتتيح القاعدة أيضا معلومات مفصلة عن جميع التس�جيات الدولية 

التي لم تعد سارية املفعول )منذ 1996(.
تس�اعد أداة الويبو الش�بكية الخاصة بإدارة الس�لع والخدمات بموجب معاهدة مدريد مودعي طلبات  	•

تسجيل العامات التجارية عىل جمع قائمة السلع والخدمات التي يتعني إدراجها عند إيداع طلب دويل. 
وتتيح هذه األداة النفاذ إىل حوايل 000 30 مصطلح باإلنكليزية ومقابلها بالفرنس�ية واإلس�بانية. كما 

تتيح واجهة إلكرونية باللغة الروسية النفاذ إىل 000 16 مصطلح مرجم إىل اللغة الروسية.

انتعاش نشاط العالمات
التجارية الدولية يف سنة 2010
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أحداث بارزة بشأن نظام الهاي
س�جل ما مجموعه 216 2 طلباً من طلبات الرس�وم والنماذج الصناعية الدولية املودعة بناء عىل نظام  	•

الهاي خال س�نة 2010 بما يمثل زيادة بنس�بة 31,8 يف املائة مقارنة بس�نة 2009، للحصول عىل ما 
مجموعه 238 11 رسما ونموذجا مختلفا.

أصبح 336 25 تس�جياً من تس�جيات الرس�وم والنماذج الصناعية الدولية نافذاً يف الس�جل الدويل  	•

بحلول نهاية سنة 2010 وبلغ عدد أصحاب هذه الرسوم والنماذج 919 7 شخصاً مختلفاً.
كان�ت رشكة بروكر وغامبل )الواليات املتحدة األمريكية( أكرب مس�تخدم لنظام الهاي يف س�نة 2011  	•

بعدد 127 طلبا لتس�جيل الرس�وم والنماذج الصناعي�ة، وتلتها رشكة فيلب�س لإللكرونيات )هولندا( 
ورشكة فيستل بياس إيسيا )تركيا(.

كان الصن�ف 9 الذي يش�مل املغلفات )الخاصة يف الغالب بالس�لع الغذائية ومس�تحرضات التجميل(  	•

والحاويات املعدة لنقل الس�لع وتفريغها الصنف األكثر اس�تخداماً من ضمن تصنيفات لوكارنو خال 
سنة 2010.

تنطوي التحس�ينات األخ�رة التي خضع لها نظام الهاي عىل قرار بتجمي�د تطبيق أوىل الوثائق الثاث  	•

)وثيق�ة 1934( الت�ي تنظ�م اتفاق الهاي، بما يبس�ط ويوحد إدارة النظام الدويل لتس�جيل الرس�وم 
والنماذج عامة. ومن ش�أن إياء اهتمام أكرب بوثيقة جنيف لس�نة 1999، جعل النظام أكثر توافقا مع 
أنظمة التس�جيل يف بلدان األط�راف املتعاقدة التي تعتمد فيها حماية الرس�وم والنماذج الصناعية عىل 
فحص لتحديد إمكانية قبول الطلب. وأدخل تحسني آخر يف سنة 2010 وهو اعتماد اإلسبانية لغة عمل 

ثالثة.
أصبحت الطلبات الدولية املودعة بش�أن الرس�وم والنماذج الصناعية ت�ودع إلكرونيا عىل نحو متزايد،  	•

وبدأ العمل منذ ديس�مرب 2010 بخدمة تجديد عرب الشبكة العنكبوتية تتيح للمنتفعني طلب تجديد 
تس�جيل الرس�وم والنماذج الصناعية إلكرونيا بلغات عمل النظام الثاثة وهي اإلنكليزية والفرنس�ية 

واإلسبانية.

ارتفاع عدد طلبات التسجيل الدويل
للرسوم والنامذج الصناعية يف سنة 2010



مركز الويبو للتحكيم والوساطة

يتي�ح مرك�ز الويبو للتحكي�م والوس�اطة إجراءات 
متخصصة والس�يما خدم�ات التحكيم والوس�اطة 
وتعيني الخرباء من أجل تس�وية املنازعات التجارية 
الدولية ب�ني أطراف م�ن القطاع الخ�اص بوصفه 
مرك�زاً مرجعياً رائداً لتوفر وس�ائل بديلة لتس�وية 
املنازعات املتعلقة بمس�ائل امللكية الفكرية. وتعترب 
إجراءات املركز إجراءات فعالة وغر مكلفة تُستخدم 
كبدائ�ل إلج�راءات املحكمة وعىل وج�ه الخصوص 
بالنس�بة إىل منازع�ات ق�د تخص والي�ات قضائية 
مختلفة. ويحتفظ املركز بقائمة مس�تفيضة بأسماء 
وس�طاء ومحكمني وخرباء )محايدين( متخصصني 
م�ن جميع أنح�اء العال�م تت�اح خدماته�م لتنفيذ 
اإلجراءات وفقاً لقواع�د الويبو. ويمكن تطبيق هذه 
اإلج�راءات يف أي بلد وبأي لغة وبموجب أي قانون، 

مما يسمح بضمان قدر كبر من املرونة لألطراف.

ويمك�ن لألطراف أن تختار اس�تخدام مرفق الويبو 
 )WIPO ECAF( إلكروني�اً  املنازع�ات  لتس�وية 
س�عياً إىل تس�وية منازعاتها بناء عىل قواعد الويبو. 
ويس�تطيع كل م�ن األط�راف والجه�ات املحاي�دة 
واملركز استخدام هذا املرفق إليداع التبليغات املتعلقة 
باملنازع�ات وتخزينها واالطاع عليها واس�رجاعها 
بأمان ضمن ملف إلكرون�ي من أي مكان يف العالم 

ويف أي وقت.

ويعم�ل املركز أيض�اً م�ع أصحاب حق�وق امللكية 
الفكرية واملنتفعني به�ا واملنظمات التي تمثلهم من 

أجل وضع إجراءات بديلة لتس�وية املنازعات مكيفة 
خصيص�اً مع الس�مات الخاصة ببع�ض املنازعات 
املتك�ررة يف مجاالت عمله�م. وقد تي�رس اإلجراءات 
املعيارية املبس�طة والبن�ى التحتي�ة الفعالة إلدارة 
القضاي�ا، االنتف�اع املثم�ر بحقوق امللكي�ة الفكرية 

املعنية.

ويعت�رب املركز اإلدارة الرئيس�ية لتس�وية املنازعات 
بالنس�بة إىل االعراض�ات الت�ي يقدمه�ا أصح�اب 
العام�ات التجارية فيما يتعلق باألفعال التعس�فية 
يف تس�جيل أس�ماء الحقول عىل اإلنرن�ت واالنتفاع 
به�ا املعروف�ة ع�ادة بالس�طو اإللكرون�ي. ويُتبع 
هذا اإلج�راء بأكمله عىل اإلنرن�ت ويفي إىل اتخاذ 

قرارات ملزمة يف غضون شهرين.

يف س�نة 2010، بلغ عدد الشكاوى املودعة لدى  	•

املركز بش�أن حاالت س�طو إلكرون�ي مزعومة 
696 2 شكوى، أي زيادة بنسبة 28 % مقارنة 
بس�نة 2009 و16 % مقارنة بالس�نة السابقة 
الت�ي س�جل فيه�ا رقم قي�ايس. وتغط�ي هذه 

الحاالت 370 4 اسم حقل خاص.
خال اإلحدى عرة س�نة التي ش�هدت إطاق  	•

املنازع�ات  لتس�وية  املوّح�دة  السياس�ة 
املتعلق�ة بأس�ماء الحق�ول ع�ىل اإلنرتن�ت 
بمبادرة م�ن الويبو يف ديس�مرب 1999، رفعت 
أكث�ر م�ن000 20 قضي�ة إىل املرك�ز يف إطار 
السياس�ة املوحدة تتعلق بما مجموعه 000 35 

اسم مختلف من أسماء الحقول.
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كانت القطاعات الخمس�ة األوىل التي أودع فيها  	•

أكرب عدد من الشكاوى يف سنة 2010 هي السلع 
االس�تهاكية، والخدم�ات البنكي�ة واملرصفية، 
والبيوتكنولوجي�ا والصناعة الدوائية، واإلنرنت 

وتكنولوجيا املعلومات، واألزياء.
يحذف إجراء إلغاء الورق الخاص بالسياسة  	•

املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأسماء 
الحق�ول عىل اإلنرتنت رشط التقديم اإلجباري 
لنس�خ ورقي�ة عن املرافع�ات املتعلق�ة باإليداع 
والتبليغ، مما يقل�ل الوقت والكلفة التي ينطوي 
عليهم�ا تقدي�م الش�كاوى بن�اء عىل السياس�ة 
املوح�دة ويوفر ما ال يقل عن مليون صفحة من 

الورق يف السنة.

يق�دم مكتب س�نغافورة التاب�ع ملركز الويبو  	•

للتحكيم والوس�اطة الذي افتتح يف مايو 2010 
خدم�ات اإلرش�اد والتدري�ب يف منطق�ة آس�يا 
واملحي�ط اله�ادئ فيما يخص الوس�ائل البديلة 

لتسوية املنازعات الخاصة بامللكية الفكرية.
واصل املرك�ز عمله م�ع الجمعي�ات الصناعية  	•

من أج�ل وضع إج�راءات مصممة خصيصا 
لتس�وية املنازع�ات تس�تجيب لاحتياج�ات 
الخاصة التي ش�ملت خال س�نة 2010 وضع 
قواع�د الويب�و للتحكيم املعج�ل لفائدة جمعية 
إدارة حقوق منتجي املصنفات السمعية البرصية 
)EGEDA(، وهي جمعي�ة إدارة جماعية تمثل 
مصالح منتجي املصنفات الس�معية البرصية يف 

إسبانيا وتدافع عنها.
يرصد املرك�ز التطورات املتعلقة بحماية امللكية  	•

الفكرية يف إطار نظام أس�ماء الحقول ويواصل 
تقديم مس�اهمته يف مجال السياس�ات املتعلقة 
بأس�ماء الحقول القائمة عىل العامات التجارية 
إىل هيئ�ة اإلنرن�ت املعني�ة باألس�ماء واألرق�ام 

.)ICANN( املعيّنة
◆
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تيسري االنتفاع 
بامللكية الفكرية 
ألغراض التنمية

يقتي االنتفاع بنظام امللكية الفكرية لتعزيز 
التنمي�ة االقتصادي�ة بنى تحتية مؤسس�ية 
وكف�اءات برية مائمة. وتس�تجيب الويبو 
للطلب�ات املقدمة إليه�ا من البل�دان النامية 
والبلدان األقل نمواً والبلدان املنتقلة إىل نظام 
االقتص�اد الح�ر الت�ي تطلب املس�اعدة عىل 
إرس�اء هذه البنى التحتية والكفاءات ووضع 
اسراتيجيات وخطط وطنية يف مجال امللكية 
الفكري�ة تتم�اىش م�ع احتياج�ات كل بل�د 
وأولويات�ه يف مجال التنمي�ة وقاعدة موارده 
وتنفيذ هذه االسراتيجيات والخطط. وتعمل 
املنظم�ة يف إطار جمي�ع أنش�طتها املتعلقة 
بالتع�اون التقن�ي وتكوي�ن الكف�اءات عن 
كثب مع س�ائر الجهات الت�ي تقدم خدمات 
املساعدة التقنية وتراعي التوصيات املحددة 
يف جدول أعم�ال التنمية ضمان�اً لتحقيق 
أقىص ح�د من املنافع لل�دول األعضاء بأكفأ 

الطرق املمكنة.

34 ملحة عامة 
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الربامج واألنشطة وتنسقها.
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وهن�اك طائف�ة كبرة م�ن الربامج واألنش�طة التي 
تساعد البلدان يف املجاالت التالية:

بن�اء مؤسس�ات فعال�ة وموجه�ة إىل تقدي�م  	•

الخدمات يف مج�ال امللكية الفكرية وبنى تحتية 
تقنية متعلقة بامللكية الفكرية.

صياغ�ة االس�راتيجيات والخط�ط الوطنية يف  	•

مجال امللكية الفكرية وتنفيذها
تمك�ني واضع�ي السياس�ات من دم�ج امللكية  	•

الفكرية يف الخطط اإلنمائية الوطنية
صياغ�ة التريع�ات بش�أن امللكي�ة الفكري�ة  	•

وتحديثها وتنفيذ املعاهدات الدولية
تعزيز القدرات الخاصة باإلبداع يف مجال أصول  	•

امللكية الفكرية وحمايتها واالنتفاع بها وإدارتها
النه�وض باالبتكار بتيس�ر النف�اذ إىل املعارف  	•

واملعلومات التقني�ة وتعزيز القدرة عىل االنتفاع 
بهذه املعارف.

تعزيز آليات التعاون اإلقليمي 	•

تش�جيع التعاون بني القطاعني العام والخاص  	•

لزيادة فرص االنتفاع بنظام امللكية الفكرية

وثم�ة مكاتب إقليمي�ة مختلفة ضمن أمان�ة الويبو 
يس�تفيد كل واح�د منه�ا م�ن الخ�ربات الجغرافية 
املتعلقة، وهي تعمل كمراك�ز اتصال معنية بتقديم 
خدم�ات املس�اعدة القانونية والتقني�ة إىل أفريقيا 
والبلدان العربية وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا 
الالتيني�ة ومنطق�ة البحر الكاريبي وتنس�يقها. 
وتوف�ر الويب�و نهجا أكث�ر تنظيماً يف إط�ار عملية 
إعداد اس�راتيجيات وخطط وطنية يف مجال امللكية 
الفكرية من خال أنش�طة وض�ع الربامج القطرية 
املفصلة وعملي�ات تقييم االحتياج�ات التي تنطوي 
عىل مشاورات موسعة مع السلطات الوطنية املعنية 
بامللكية الفكرية وأصحاب املصالح اآلخرين. وتراعي 
ه�ذه االس�راتيجيات املصممة حس�ب االحتياجات 
الس�ياق االجتماع�ي االقتص�ادي لكل بل�د يف دمج 

امللكية الفكرية ضمن خطط التنمية الوطنية.
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وتلبي االحتياج�ات الخاصة للبلدان األق�ل نمواً عن 
طريق تقديم خدمات املساعدة التقنية الشاملة بما فيها:

التدريب مع الركيز عىل برامج تطوير املهارات. 	•

أنشطة إنشاء مؤسسات امللكية الفكرية للنهوض  	•

بتوسيم املنتجات املخصصة ألسواق التصدير.
اس�تخدام التكنولوجيات املناسبة والقائمة عىل  	•

االحتياجات لتحسني اإلنتاجية الوطنية.
إقامة حوار رفيع املستوى بشأن السياسات عىل  	•

املستوى الوزاري والربملاني.
التعاون مع سائر وكاالت األمم املتحدة والهيئات  	•

متعددة األطراف.

وتتع�اون الويب�و أيض�ا م�ع البل�دان الواقع�ة يف 
أوروبا الوس�طى ومنطقة دول البلطيق وأوروبا 
الرشقية ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى وتركز 
ع�ىل االحتياجات املعينة لهذه البلدان بوصفها بلداناً 
منتقل�ة إىل نظام االقتص�اد الحر حيث تؤدي امللكية 
الفكري�ة يف الغال�ب دوراً ب�ارزاً يف ترسي�ع وت�رة 
تنميتها االقتصادية والثقافية. ويش�مل ذلك طلبات 
توفر برامج وخدمات للمساعدة التقنية أكثر تطوراً 
والس�يما فيم�ا يتعل�ق بالنه�وض باالبت�كار ونقل 
التكنولوجيا، واملي�زات الخاصة ألنظمة حق املؤلف، 
وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية، وحفز زيادة األعمال. 
وتعم�ل الويب�و عىل توس�يع نطاق التع�اون داخل 
قطاع�ات الصناعة واألعمال من أجل تعزيز االنتفاع 
بامللكي�ة الفكري�ة ألغ�راض التنمي�ة االقتصادية يف 
املنطق�ة وتش�جيع إقام�ة ال�راكات املحلي�ة بني 

القطاعني العام والخاص.

دمج امللكية الفكرية واالبتكار
يف الخطط الوطنية

فيم�ا  عدي�دة  تحدي�ات  النامي�ة  البل�دان  تواج�ه 
يتعل�ق ببناء بنية االبت�كار التحتي�ة وتحديد موارد 
التمويل واملوارد البري�ة الازمة لتمكني املبتكرين 
ومؤسس�ات البحث عىل الصعي�د املحيل من االنتفاع 
بامللكي�ة الفكرية كوس�يلة المتاك نتائ�ج البحوث 
وحمايته�ا واس�تغالها. وتس�اعد الويب�و ال�دول 
األعضاء ع�ىل وضع اس�راتيجيات ش�املة للملكية 
الفكري�ة واالبت�كار وق�د اس�تحدثت أدوات عملية 
ال�رباءات،  صياغ�ة  مج�ال  يف  تدريبي�ة  وبرام�ج 
ومعلوم�ات ال�رباءات، والنه�وض باالبت�كار، ونقل 
التكنولوجيا وتس�ويقها. وأعدت الويبو أيضاً مبادئ 
توجيهية ملس�اعدة مؤسس�ات البح�ث والتطوير يف 
البلدان النامية عىل وضع السياسات املؤسسية بشأن 

امللكية الفكرية وتنفيذها.
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االبتكار والتنمية
—

بدأت اجتامعات مجعيات الويبو يف س�نة 2010 بجزء 
وزاري رفيع املستوى استغرق يومني لبحث موضوع 
الفكري�ة  امللكي�ة  دور  والتنمي�ة:  والنم�و  »االبت�كار 
والتجارب الوطني�ة للدول األعضاء«. وركز الوزراء 
ع�ىل أمهي�ة االبت�كار يف النه�وض بتكوي�ن الث�روات 
واحلاجة إىل وضع اس�رتاتيجيات وطنية ناجعة إلدارة 
أصول امللكية الفكرية. وقد س�مح هذا احلدث لكبار 
املس�ؤولني بتبادل التجارب املتعلقة باالسرتاتيجيات 
واألولويات الوطني�ة يف جمال امللكية الفكرية وتوجيه 
الويبو بشأن توجهات العمل املستقبيل يف هذا املجال.

—

أوجه املرونة واملشورة الترشيعية

تسدي الويبو مشورة تريعية متخصصة ومنسقة 
عىل أس�اس ثنائ�ي ورسي اس�تجابة للطلبات التي 
تقدمه�ا كل دول�ة عض�و أو منظم�ة إقليمي�ة. كما 
تستكش�ف وت�رح ع�رب ه�ذه املش�ورة الخيارات 
القانونية والسياس�ية املتاح�ة لكل بلد يف ظل جميع 
املعاه�دات الدولية املعنية دون إغفال التزامات البلد 
الدولي�ة وأولويات�ه اإلنمائية والسياس�ية الوطنية. 
وتتناول املنظمة يف سياق مشورتها املسائل املتعلقة 
بكيفي�ة تمك�ني البل�دان النامية من االس�تفادة من 
الخيارات وأوجه املرونة املتاحة لها بموجب القوانني 
الدولي�ة للملكي�ة الفكري�ة والتي أصبحت الش�غل 
الشاغل لحكومات كثرة والسيما يف أعقاب املناقشات 
الت�ي أجرتها منظمة التجارة العاملية بش�أن امللكية 

الفكرية والصحة العامة.
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النفاذ إىل التقنيات من خالل الرشاكات بني 
القطاعني العام واخلاص

—

تس�اعد املؤسس�ة األفريقي�ة للتكنولوجي�ا الزراعي�ة 
)AATF(، وه�ي منظم�ة ال تبتغ�ي الرب�ح، صغ�ار 
املزارع�ني يف إفريقي�ا جن�وب الصح�راء الكربى عىل 
اعت�امد بع�ض التقنيات املحمية لتحس�ني س�بل حتمل 
اآلف�ات واألم�راض، والطاق�ة  اجلف�اف، ومقاوم�ة 
الغذائي�ة.  املحاصي�ل  يف  املغذي�ة  وامل�واد  اإلنتاجي�ة 
وتعمل املؤسس�ة األفريقي�ة للتكنولوجيا الزراعية من 
خالل تيس�ر الرشاكات بني القطاعني العام واخلاص 
الت�ي توجد فيها احلوافز وفرص الس�وق مع الرشكاء 
القادري�ن عىل حتديد التكنولوجي�ات املحمية بحقوق 
امللكي�ة الفكرية واحلصول عليه�ا وتكييفها وتقديمها 
لفائ�دة املزارع�ني ذوي امل�وارد القليل�ة. وم�ن ب�ني 
ال�رشكاء احلاليني للمؤسس�ة األفريقي�ة للتكنولوجيا 
واملنتج�ون  واملزارع�ون  احلكوم�ات  الزراعي�ة 
الزراعي�ون واملس�تهلكون واملؤسس�ات وال�وكاالت 
الزراعي�ة اإلقليمي�ة والوطنية. كام تتفاوض املؤسس�ة 
األفريقي�ة للتكنولوجي�ا الزراعية كوس�يط مع مالكي 
التكنولوجي�ا م�ن أج�ل إب�رام اتفاق�ات الرتخي�ص 
الت�ي تس�مح للمس�تفيدين باس�تخدام التكنولوجي�ا 
ع�ىل أس�اس إنس�اين دون حتصي�ل إتاوات. ويس�عى 

أك�رب م�رشوع هل�ذه املؤسس�ة يف الوقت احل�ايل، وهو 
اس�تنبات ذرة ذات كف�اءة عالي�ة من حيث اس�تخدام 
املياه يف إفريقيا، إىل تطوير ذرة إفريقية تتحمل اجلفاف 
باستخدام االستنبات التقليدي، واالستنبات املدعوم 
بالوس�م والبيوتكنولوجيا. ويستجيب اتفاق التعاون 
بني املؤسس�ة األفريقية للتكنولوجيا الزراعية والويبو 
ال�ذي وقع مؤخ�را للحاجة إىل ض�امن اضطالع نظام 
امللكي�ة الفكرية بدور احلافز ملواجه�ة هذه التحديات 

العاملية.
—
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أكاديمية الويبو

يعت�رب تطوير رصي�د البلدان البري أمراً أساس�ياً 
لجني كامل فوائد األنظمة الوطنية والدولية للملكية 
الفكرية. وتس�اعد أكاديمية الويبو ع�ىل تنمية هذه 
املوارد البرية من خال برام�ج تعليمية وتدريبية 

عديدة.

وتعتم�د األكاديمي�ة نهج�ا تعليميا دولي�ا ومتعدد 
التخصص�ات يف مج�ال امللكية الفكري�ة يجمع بني 
التعلي�م التقلي�دي والتعليم عن بعد ع�ىل اإلنرنت. 
ويتس�نى لها توف�ر برامج تدريبي�ة عملية ومكيفة 
يف هذا املج�ال بفضل الراكات مع املكاتب الوطنية 
للملكي�ة الفكرية واملنظم�ات اإلقليمي�ة واملنظمات 
الحكومي�ة الدولي�ة والجامع�ات. وتتي�ح برامجها 
خدم�ات تعليمي�ة لخريجي الجامعات واملس�ؤولني 
الحكوميني ومكات�ب امللكية الفكري�ة ومكاتب نقل 
التكنولوجي�ا وس�ائر أصح�اب املصال�ح لتعزي�ز 
املع�ارف يف مج�ال امللكية الفكرية بهدف تش�جيع 

االنتفاع بامللكية الفكرية ألغراض التنمية.

برامج األكاديمية

يف إطار الراكة مع املكات�ب الوطنية واإلقليمية  	•

للملكي�ة الفكري�ة، ينظ�م برنام�ج األكاديمي�ة 
للتطوير املهني دورات التدريب لفائدة املسؤولني 
يف مجال امللكية الفكرية يف البلدان النامية والبلدان 
املنتقلة إىل االقتصاد الحر ملساعدتهم عىل اكتساب 
املهارات الرضورية للمس�اهمة يف تحس�ني إدارة 

نظام امللكية الفكرية يف بلدانهم.
يتيح برنامج األكاديمية للتعليم عن بعد حاليا  	•

أربع ع�رة دورة تتضم�ن دورة متقدمة حول 
إدارة امللكي�ة الفكرية يف قط�اع النر بالتعاون 
مع برنامج الويبو للصناعات اإلبداعية. وتتناول 
ه�ذه ال�دورات عدة مواضي�ع منه�ا مدخل إىل 
امللكية الفكرية ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات 
ودورات متقدم�ة ح�ول ح�ق املؤل�ف، وامللكية 
الفكرية والتج�ارة اإللكرونية، وامللكية الفكرية 
والبيوتكنولوجيا، والرباءات، والعامات التجارية 
)بما يف ذلك الرسوم والنماذج الصناعية والبيانات 
الجغرافية(، والتحكيم والوساطة بناء عىل قواعد 
الويبو، والبحث يف املعلومات املتعلقة بالرباءات، 
وصياغة الرباءات، وإدارة امللكية الفكرية، فضا 
عن حماية األصناف النباتية. وتتضمن الدورات 
املتقدم�ة ح�ول ال�رباءات والعام�ات التجارية 
وحق املؤلف جزءا حول جدول أعمال التنمية. 
وبلغ عدد املس�جلني يف هذه الدورات خال سنة 
2010 أكث�ر من 000 53 مش�ارك. وتتاح هذه 
ال�دورات باللغات اإلنكليزية والعربية والصينية 

والفرنسية والربتغالية والروسية واإلسبانية.
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يق�دم برنامج املؤسس�ات األكاديمية فرصا  	•

تعليمية يف مجال امللكي�ة الفكرية بالتعاون مع 
مؤسس�ات التعلي�م العايل، وخصوص�ا دورات 
ع�ىل  للحص�ول  ودورات  املاجس�تر  برنام�ج 
دبلوم�ات يف مجال قانون امللكي�ة الفكرية. كما 
يش�جع الربنام�ج البل�دان النامية ع�ىل اعتماد 
امللكية الفكرية يف املناهج الوطنية بشكل موسع، 
من خ�ال التع�اون م�ع الجامع�ات واملكاتب 
اإلقليمية والوطني�ة للملكية الفكرية واملنظمات 
الحكومية الدولية. ويربز برنامجان مش�ركان، 
وهم�ا الدورة املتقدمة للويب�و ومنظمة التجارة 
العاملية وندوة الويبو ومنظم�ة التجارة العاملية 
للمدرس�ني يف مج�ال امللكي�ة الفكري�ة، التوجه 
الحايل يف املساعدة التقنية وبناء القدرات اللذين 
توفرهم�ا الويب�و ومنظمة التج�ارة العاملية من 

خال رشاكتهما.
بالنس�بة ملديري األعمال واملديري�ن التنفيذيني  	•

يف مج�ال الصناعة، يتيح الربنام�ج التنفيذي 
أدوات لتقيي�م امللكي�ة الفكري�ة واالنتف�اع بها 
لتكوي�ن امليزة التنافس�ية. كما صم�م الربنامج 
أيضا خصيصا للمديرين املس�ؤولني عن تطوير 
امللكي�ة الفكري�ة والرخي�ص له�ا وتس�ويقها 
ويش�تمل ع�ىل دورات متخصص�ة ذات أهمية 

ملجتمع األعمال. 

نظم برنامج املدرس�ة الصيفية لألكاديمية يف  	•

ع�رة مواقع يف العالم يف س�نة 2010. ويمكن 
الربنامج الشباب من املهنيني والخريجني وطلبة 
الش�هادة العلي�ا م�ن زي�ادة فه�م دور امللكية 

الفكرية يف مسار التنمية.
استجابة للتوصية رقم 10 من جدول أعمال  	•

التنمية، تساعد أكاديمية الويبو البلدان النامية 
والبل�دان األق�ل نموا ع�ىل تأس�يس أكاديميات 
وطني�ة للملكي�ة الفكري�ة بواس�طة »مروع 
أكاديمي�ة امللكية الفكرية الناش�ئة«. وينفذ هذا 

املروع يف الوقت الحايل يف عرة بلدان.
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طلبة برنامج املاجستر يف القانون 
يف جامعة تورينو التابعة للويبو خالل 2011-2010
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األخبار اإلقليمية

تلقت تس�عة بلدان من أفريقيا تجهيزات ومش�ورة الخرباء يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  		•

بموج�ب برنامج الصناديق االس�تئمانية يف اليابان، يف إطار تحديث إداراته�ا الخاصة بامللكية الفكرية 
وهي: أنغوال، وبوروندي، والكونغو، وجزر القمر، وجيبوتي، وإثيوبيا، ومايل، وساو تومي وبرينسيبي، 

وزيمبابوي، واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية واملنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية.
ع�ززت الويبو التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي من خال العديد من األنش�طة الرامية إىل تبادل أفضل  		•

املمارس�ات والتعلم مثل الربنامج الدرايس حول امللكية الفكرية، ونق�ل التكنولوجيا، واالبتكار والتنمية 
لفائدة العلماء ومديري التكنولوجيا من غينيا وكوت ديفوار الذي أقيم يف تونس؛ والندوة دون اإلقليمية 
للمس�ؤولني عن مكاتب امللكي�ة الفكرية يف الدول األعض�اء يف املنظمة األفريقية للملكي�ة الفكرية التي 
عق�دت يف الصني؛ واملؤتمر اإلقليمي حول دعم التكنولوجيا واالبتكار لفائدة البلدان اإلفريقية الذي عقد 

يف إثيوبيا. 
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عرض معرضان أقيام خالل مجعيات الويبو لسنة 2010 احلرف 
اليدوية والرتاث الثقايف يف املغرب وعامن. وتستضيف الويبو كل سنة 

سلسلة من املعارض الفنية التي تقدم نخبة من الفنانني من خمتلف 
أنحاء العامل من أجل إبراز االرتباط بني امللكية الفكرية واإلبداع.
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قدم�ت الويبو خال ورش�ة عمل إقليمية لفائدة ال�دول العربية النظام اآليل للملكي�ة الصناعية ملمثيل  		•

جميع مكاتب امللكية الفكرية بهدف تحسني العمليات التجارية. وتواصل الويبو تقديم الدعم التقني يف 
الوقت الذي تنتقل فيه املكاتب إىل استخدام النظام بشكل كامل.

تدع�م الويبو مروع إقامة مكاتب نقل التكنولوجيا يف كل من الجزائر ومرص واألردن واملغرب وتونس  		•

س�عيا منها إىل النهوض بقدرة الركات التنافسية يف الس�وق العاملية واملساهمة يف توفر فرص العمل 
ويف النمو االقتصادي يف البلدان العربية. وينفذ املروع الرائد الذي أطلق يف تونس يف ديس�مرب 2010 
بالتعاون مع رشكاء املروع الرئيس�يني الذين يمثلون الحكومة والهيئ�ة العربية للعلوم والتكنولوجيا 

واملانحني الخواص والويبو.

يف آس�يا واملحي�ط الهادئ، طورت الويب�و خطة أتمتة ش�املة لفائدة الفلبني وأوف�دت بعثات خرباء  		•

استشارية إىل كل من بوتان وكمبوديا وإندونيسيا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ومنغوليا ورسي 
النكا حيث أتاح ذلك استعراض أنظمة األتمتة القائمة من أجل تحديثها.

وعيا بأهمية االبتكار األخرض يف مواجهة تحدي تغر املناخ، نُظم منتدى إقليمي آلس�يا واملحيط الهادئ  		•

ح�ول امللكي�ة الفكرية والنم�و األخرض يف دايجون بجمهوري�ة كوريا يف أكتوب�ر 2010. وركز املنتدى 
ال�ذي يعترب األول من نوعه يف املنطقة عىل النهوض بامللكي�ة الفكرية واالبتكار األخرض لتحقيق التنمية 
املس�تدامة ودمج مفاهيم النمو األخرض يف خطط السياس�ات الوطنية واس�راتيجياتها يف مجال امللكية 

الفكرية. 

يف أمريكا الالتينية والكاريبي، قدمت الويبو املش�ورة بش�أن صياغة أطر قانونية مثل األطر املتعلقة  		•

بتطبيق معاهدة التعاون بشأن الرباءات واتفاق مدريد واتفاق تريبس لكل من الربازيل وكولومبيا وكوبا 
وأوروغواي واملناطق دون اإلقليمية يف الكاريبي وأمريكا الوسطى.

تس�اعد الويبو كا من األرجنتني والربازيل وش�ييل وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبرو وس�ورينام  		•

وأوروغ�واي يف جهوده�ا من أجل تحس�ني الخدمات املقدم�ة للمنتفعني من نظام امللكي�ة الفكرية عىل 
الصعيد املحيل والدويل من خال مروع إقليمي لوضع برنامج مشرك، بروسور، يتيح للدول املشاركة 
تب�ادل املعلومات وماءم�ة األنظمة. وتطور الويبو البنى التحتية الازمة بما يف ذلك اس�تخدام برنامج 
»ويب�و كيس«، وس�توفر التدريب لفاحيص ال�رباءات ومهنيني آخرين يف مجال امللكي�ة الفكرية يف هذه 

البلدان. 
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يف البل�دان األق�ل نمواً، أج�رت الويبو عمليات تقييم بش�أن إمكاني�ة إقامة مراكز دع�م التكنولوجيا  		•

واالبتكار يف بنن ومدغش�قر وأوغندا يف الوقت الذي واصلت فيه مراكز البحث والجامعات واملؤسس�ات 
التجارية االستفادة من الخدمات التي يقدمهما مركزي إثيوبيا وجمهورية تنزانيا املتحدة.

رشع يف تنفي�ذ مروع يف بنغاديش ونيب�ال وزامبيا يرتبط بالتوصية 19 م�ن جدول أعمال التنمية  		•

بش�أن تكوين الكفاءات يف استعمال املعلومات التقنية والعلمية املائمة ملجاالت تكنولوجية محددة حا 
لتحديات إنمائية محددة. 

يف أوروبا الوسطى ودول البلطيق وأوروبا الرشقية والقوقاز وآسيا الوسطى، أنشئت ستة مراكز  		•

للمعلومات والخدمات يف مجال امللكية الفكرية يف ثمانية بلدان، وقدمت الويبو املساعدة الثني عر بلدا 
لتحديث مكاتبها الخاصة بامللكية الفكرية.

قدمت الويبو وثيقة بش�أن اإلرش�ادات املتعلقة بصياغة اسراتيجيات امللكية الفكرية يف البلدان املنتقلة  		•

إىل االقتصاد الحر فضا عن أدوات أخرى لتيسر تحديث التريعات الوطنية للملكية الفكرية يف مجال 
حق املؤلف ونقل التكنولوجيا.

◆
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تصاميم من إبداع نساء ُعرضت يف املؤمتر الدويل حول »ابتكار النساء 
وإبداعهن من أجل التنمية االقتصادية: تصميم يف اقتصاد ابتكاري« 

الذي عقد يف وارسو يف مارس 2011.
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يف أغسطس 2010، اعتمدت 17 دولة من الدول األعضاء يف املنظمة 
اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية بروتوكول سواكوبامند حلامية 
املعارف التقليدية وأشكال التعبر الفولكلوري، يف أعقاب عملية 

دعمتها الويبو.
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البنية التحتية 
العاملية للملكية 

الفكرية

يس�تجيب أحد أهداف الويبو االس�راتيجية 
املتمثل يف تنس�يق البني�ة التحتية العاملية 
للملكي�ة الفكري�ة وتطويره�ا للحاجة إىل 
األدوات والخدم�ات واملعاي�ر والربامج التي 
من شأنها تمكني مؤسس�ات امللكية الفكرية 
من العمل الناجع والتع�اون الفعال وتقديم 
خدمات ذات ج�ودة عالية ألصحاب املصالح 
واملنتفعني. وتتي�ح بنية تحتية دولية معززة 
ومدعمة يف مجال امللكية الفكرية للمبتكرين 
تقاس�م املعلوم�ات وتي�رس تب�ادل البيانات 

واملعارف بني مؤسسات امللكية الفكرية.

وتنسق الويبو عملها مع العديد من أصحاب املصالح 
يف النظ�ام ال�دويل للملكية الفكري�ة لتطوير أصول 
اس�راتيجية واملساهمة يف إرس�اء بنية تحتية عاملية 
موحدة يف مجال امللكية الفكرية. وتش�مل أنشطتها 

يف هذا املجال ما ييل:

دع�م مكات�ب امللكي�ة الفكرية م�ن أجل وضع  	•

أنظمة إدارية حديثة وفعالة للملكية الفكرية،
وتعزيز قدرات مكاتب امللكية الفكرية يف فحص  	•

الرباءات،
ومس�اعدة ال�دول األعضاء عىل وض�ع وتطوير  	•

خدم�ات مائم�ة للجه�ات صاحب�ة املصلح�ة 
املرتبط�ة بها يف مج�ال التكنولوجيا املس�تدامة 

ودعم االبتكار،
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وإع�داد تقارير ع�ن واقع ال�رباءات يف املجاالت  	•

التكنولوجي�ة التي تحظى بأهمي�ة خاصة لدى 
البلدان النامية والبلدان األقل نموا،

واس�تحداث أدوات اسرجاع املعلومات الخاصة  	•

بامللكية الفكرية وتيسر النفاذ إليها،
وإح�داث البني�ة التحتي�ة التقنية التي تس�مح  	•

بتبادل البيانات بني مكاتب امللكية الفكرية،
وبناء نظام معاي�ر لتبادل البيان�ات والحفاظ  	•

ع�ىل خطط تصني�ف حديثة لتنظي�م معلومات 
امللكية الفكرية.

الحلول التجارية ملكاتب امللكية الفكرية

يوف�ر برنامج الويبو للحلول التجارية ملكاتب امللكية 
الفكرية أدوات وخدمات تمكن مكاتب امللكية الفكرية 
يف مختلف أنحاء العالم من املشاركة يف النظام العاملي 
للملكي�ة الفكري�ة مش�اركة فعالة وفعلي�ة وتقديم 
خدمات جيدة للجهات صاحبة املصلحة املرتبطة بها. 
ويلبي الربنامج م�ا تحتاجه املكاتب للتعاون وتبادل 

املعلومات يف بيئة تجارية تزداد عوملة.

ولدع�م قطاع األعم�ال املح�يل واالقتص�اد الوطني 
واإلقليمي، يتعني عىل مكاتب امللكية الفكرية استام 
طلبات تتعلق بحقوق امللكية الفكرية ومعالجتها بما 
فيها ال�رباءات ونماذج املنفع�ة والعامات التجارية 
والرسوم والنماذج الصناعية. ويكّون نر املعلومات 
بش�أن الطلبات املودعة للحصول عىل حقوق امللكية 
الفكرية ومنحها وتسجيلها جزءا ال يتجزأ من نظام 

امللكية الفكرية.

وال ب�د أن تتي�ح مكات�ب امللكي�ة الفكري�ة ه�ذه 
املعلومات للجه�ات صاحبة املصلح�ة املرتبطة بها 
بأقىص فاعلية ممكنة، ومن املستحس�ن أن يتم ذلك 
من خال خدمات اإلنرنت املجانية بهدف تحس�ني 
الش�فافية واليقني يف حقوق امللكية الفكرية املطالب 
به�ا والس�ارية يف أراضيها فضا ع�ن إتاحة النفاذ 
إىل املعلوم�ات التكنولوجي�ة الت�ي كش�ف عنه�ا يف 
وثائق ال�رباءات. ويتوقع املودعون من املكاتب أيضا 
إتاح�ة عدة خدمات مثل أنظمة اإلي�داع اإللكروني، 
والسجات اإللكرونية، والنفاذ اإللكروني إىل وضع 

طلباتهم.

وتتع�اون مكات�ب امللكية الفكرية بص�ورة متزايدة 
ع�ىل الصعيد اإلقليم�ي والدويل لبن�اء نظم مصممة 
لاس�تجابة للطبيعة العاملية لقطاع األعمال. وغالبا 
ما يش�مل هذا التعاون تقاس�م املعلومات لتحس�ني 
الفعالي�ة والج�ودة يف معالج�ة الطلب�ات املودع�ة 

للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية. 

وتتطاب�ق أنظم�ة العم�ل الازمة لدعم ه�ذه املهام 
الرغ�م  الفكري�ة ع�ىل  امللكي�ة  يف جمي�ع مكات�ب 
م�ن االختاف�ات القائم�ة يف التريع�ات الوطني�ة 
واإلقليمية. لك�ن يف الكثر من األحيان من املمكن أن 
تواجه مكاتب امللكي�ة الفكرية التي تصمم مثل تلك 
األنظمة بمفردها مخاطر وكلفة عالية بالنظر إىل ما 
يتمي�ز به نظام امللكية الفكري�ة من طبيعة خاصة. 
وتق�دم الويب�و املس�اعدة التقني�ة ملكات�ب امللكية 
الفكرية م�ن أجل تطوير أنظمة عملها اس�تنادا إىل 

أفضل املمارسات الدولية.
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وتتي�ح املنظمة ع�ىل وجه التحدي�د أدوات وخدمات 
تمكن مكاتب امللكية الفكرية من القيام بما ييل:

تحس�ني فعاليتها يف معالجة طلب�ات الحصول  	•

عىل حقوق امللكية الفكرية؛
تحسني ما تتيحه ألصحاب املصالح من خدمات  	•

األعمال التجارية عىل اإلنرنت؛
املش�اركة يف ش�بكات مكات�ب امللكي�ة الفكرية  	•

الدولية واإلقليمية مشاركة فعالة.

وإىل حد س�نة 2011، تلق�ى أكثر من 70 مكتباً من 
مكاتب امللكي�ة الفكرية يف البلدان النامية مس�اعدة 
تقنية من الويب�و وأصبحت العديد من هذه املكاتب 
تستخدم حاليا أنظمة الرقمنة واألتمتة التي وضعتها 
الويب�و ودعمته�ا لفائ�دة مكات�ب امللكي�ة الفكرية 
 )IPAS( مثا، نظام الويبو ألتمتة امللكية الصناعية(
م�ن أج�ل إدارة حقوق امللكي�ة الفكري�ة، وبرنامج 
الويبو للمسح ونظام اإلدارة االلكرونية للوثائق من 
أجل رقمن�ة الوثائق االلكرونية وإدارتها(. وطورت 
الويب�و أيض�ا برنامج�ا تكنولوجي�ا –ويب�و كيس 

)النفاذ املرك�زي إىل البحث والفحص(- يتيح تبادل 
املعلومات الرسي�ة الخاصة بالبح�ث والفحص بني 
مكاتب امللكية الفكرية. وتقوم مجموعات من املكاتب 
من مناطق متعددة يف الوقت الحايل باس�تخدام هذا 

النظام أو تقييمه.

خدمات دعم التكنولوجيا واالبتكار

تق�دم الويب�و الدعم للدول األعض�اء من أجل وضع 
خدمات دعم التكنولوجيا واالبتكار يف إطار تنفيذها 
لتوصي�ات ج�دول أعم�ال التنمية املتعلق�ة بالنفاذ 
إىل قواع�د البيان�ات املتخصص�ة ودعم�ه وبأدوات 
النفاذ إىل املعلومات املتعلق�ة بالرباءات. وتقدم هذه 
الخدم�ات مراكُز دع�م التكنولوجي�ا واالبتكار التي 
تهدف إىل تمكني الباحث�ني واملخرعني واملقاولني يف 
البلدان النامية والبلدان األقل نموا من النفاذ بش�كل 
خاص إىل املعلوم�ات التكنولوجية املهمة. كما تقدم 
ه�ذه املراك�ز الخدمات الت�ي تمك�ن املبتكرين من 
تطوي�ر حل�ول للتحدي�ات التقنية ع�ىل الصعيدين 

املحيل والعاملي.
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جدول أعمال التنمية – تنص التوصية 10 عىل رضورة مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها 
املؤسسية الوطنية يف مجال امللكية الفكرية وتحسينها من خال املي يف تطوير البنى التحتية وغرها 
من املرافق بهدف جعل املؤسس�ات الوطنية للملكية الفكري�ة أكثر فعالية والنهوض بتوازن عادل بني 
حماي�ة امللكي�ة الفكرية وص�ون املصلحة العامة. وينبغي أن تش�مل هذه املس�اعدة التقنية املنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية بامللكية الفكرية.



ولدعم تط�ور مراكز دع�م التكنولوجي�ا واالبتكار، 
تي�رس الويبو النفاذ إىل قواع�د البيانات املتخصصة 
الخاص�ة بالرباءات وس�ندات غر ال�رباءات بموجب 
املعلوم�ات  إىل  بالنف�اذ  الخاص�ني  برنامجيه�ا 
املتخصص�ة بش�أن ال�رباءات )ASPI( وبالنفاذ إىل 

األبح�اث من أجل التنمية واالبتكار )aRDi(. وتقدم 
املنظم�ة أيضا خدمات التدريب يف مكان العمل وعن 
بعد بش�أن املعلومات التكنولوجي�ة وحقوق امللكية 
الفكري�ة وإدارة امللكية الفكري�ة، وتنظم مؤتمرات 
إقليمية تتيح فيها لش�بكات مراكز دعم التكنولوجيا 
واالبتكار تب�ادل التجارب وأفضل املمارس�ات. كما 
تط�ور الويبو أيض�ا مواد للتوعية بش�أن املعلومات 
الخاص�ة بال�رباءات وأدوات الس�رجاع املعلوم�ات 
التكنولوجية، والعمل جار بشأن إعداد دليل إلكروني 
حول االنتف�اع باملعلومات املتعلقة بالرباءات. وتدعم 
الويب�و يف الوقت الحايل تطوير ش�بكات مراكز دعم 
التكنولوجيا واالبتكار يف 18 بلدا )بما فيهم خمس�ة 
بل�دان من البل�دان األقل نم�وا(، وقدمت املس�اعدة 

األولية الثني وعرين بلدا. 
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ج�دول أعم�ال التنمي�ة – تقتي التوصي�ة 8 من الويبو أن تض�ع اتفاقات مع مؤسس�ات البحث 
والركات الخاصة بهدف تيسر النفاذ إىل قواعد بيانات متخصصة للمكاتب الوطنية يف البلدان النامية، 
والسيما البلدان األقل نمواً واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية بامللكية الفكرية، ألغراض البحث 

يف الرباءات.



برنامج النفاذ إىل برنامج املعلومات
 )ASPI( املتخصصة حول الرباءات

وبرنامج النفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية 
)aRDi( واالبتكار

—

يعم�ل كل م�ن برنامج النف�اذ إىل برنام�ج املعلومات 
املتخصصة حول ال�رباءات )ASPI( وبرنامج النفاذ 
 ،)aRDi( إىل األبح�اث من أج�ل التنمية واالبت�كار
ومها ثمرة رشاكات جتمع بني القطاعني العام واخلاص 
واملوردين الرئيس�يني لقواعد البيانات التجارية بشأن 
ال�رباءات ودور الن�رش الرائ�دة يف املجال�ني العلم�ي 
والتكنولوج�ي، عىل تيس�ر النف�اذ إىل أدوات متقدمة 
للبح�ث يف ال�رباءات وحتليلها وجم�الت علمية رائدة 
يف جمال العلوم والتكنولوجيا التطبيقية لفائدة مكاتب 
الرباءات واملؤسس�ات األكاديمي�ة والبحثية يف 115 
بلدا من البلدان النامية والبلدان األقل نموا. ويساهم 
هذان الربناجمان بش�كل كبر يف س�د الفج�وة الرقمية 
م�ن خالل إتاح�ة النف�اذ جمان�ا أو برس�وم خمفضة إىل 
أكث�ر من 200 جمل�ة علمية و6 قواع�د بيانات خاصة 

بالرباءات.
—

تطوير بنية حتتية عاملية للملكية الفكرية
—

ضمت ن�دوة الويبو العاملية للس�لطات املعنية بامللكية 
رؤس�اء   2010 س�بتمرب  يف  عق�دت  الت�ي  الفكري�ة 
السلطات املعنية بامللكية الفكرية وقادة قطاع الصناعة 
وغرهم من اجلهات املعنية وذلك لتبادل األفكار من 
أجل حتسني خدمات امللكية الفكرية حيث ركزوا عىل 

ما ييل:

االنتقال من بيئة قائمة عىل الورق إىل بيئة رقمية؛   ◆

تطوي�ر برنام�ج مش�رتك للتعاون ال�دويل يف جمال    ◆

البنى التحتية التقنية؛
التس�جيل الطوعي للمصنفات املحمية بموجب    ◆

حق املؤلف؛
تطبيق�ات للبح�ث يف ال�رباءات وفحصها تتس�م    ◆

بالكفاءة والفعالية لتستخدمها املكاتب الصغرة؛
التحدي�ات اجلدي�دة يف إدارة مكات�ب العالمات    ◆

التجارية؛
جت�اوز العقب�ات اللغوي�ة يف عملي�ات البحث يف    ◆

املعلومات املتعلقة بالرباءات.
—
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خدمات اسرتجاع معلومات امللكية 
الفكرية وأدواته

تحتاج الويبو ضماناً لاس�تمرار يف تطبيق معاهدة 
التعاون بشأن الرباءات إىل التواصل وتبادل الوثائق 
م�ع أكثر من 100 مكتب لتس�لم الطلب�ات بناء عىل 
املعاه�دة و14 إدارة للبحث الدويل والفحص الدويل 
وم�ا يق�ارب 110 مكات�ب معين�ة له�ذا الغرض. 
وتُج�رى ه�ذه االتص�االت بصفة متزايدة يف ش�كل 
إلكروني وتعال�ج املنظمة الطلبات املودعة بناء عىل 
املعاه�دة إلكرونياً م�ن البداي�ة إىل النهاية. وتريس 
 )PATENTSCOPE( قاعدة بيانات ركن ال�رباءات
وأدوات تكنولوجي�ا املعلومات املتصلة بها األس�س 
ملواصل�ة تعزيز القيمة الكامن�ة يف البيانات املتعلقة 
بال�رباءات واالرتق�اء بوظيفة الكش�ف ضمن نظام 

الرباءات عىل أمثل وجه.

وتسمح خدمات البحث يف ركن الويبو اإللكرتوني 
للرباءات )PATENTSCOPE( بالنفاذ املجاني إىل 
أكثر م�ن 1,9 مليون طلب من طلبات الرباءات التي 
كش�ف عنها عرب نظ�ام املعاهدة منذ س�نة 1978. 
وتعترب هذه الطلبات س�جاً فري�داً من نوعه للتقدم 
التكنولوج�ي املح�رز عىل م�دى الس�نوات الثاثني 
املاضي�ة وتتضم�ن معلوم�ات ذات قيم�ة تجاري�ة 
واقتصادية مهمة. وه�ذه الخدمات هي أيضاً عبارة 
ع�ن بوابة تي�رس النف�اذ إىل مجموع�ة متزايدة من 
املعلومات الحالي�ة والتاريخية عن معالجة الطلبات 
الدولي�ة الت�ي لم تكن توفر س�ابقاً إال بطلب نس�خ 

ورقية عن ملفات األمانة.

وتعززت الخدمات خال س�نة 2010 لتشمل جمع 
البيانات بش�أن ال�رباءات من أربع�ة مكاتب أخرى 
وهي: األرجنت�ني، والربازي�ل، واملغرب، وإس�بانيا، 
م�ع إضاف�ة 13 مكتبا إىل ح�دود ه�ذا التاريخ من 
سنة 2011 وهي: ش�ييل، وكولومبيا، وكوستاريكا، 
والجمهورية الدومينيكية، وإكوادور، والس�لفادور، 
وغواتيماال، وهن�دوراس، ونيكاراغوا، وبنما، وبرو، 
وأوروغ�واي، واملكتب األوروبي لل�رباءات، مما مكن 
من إجراء بحوث رفيعة الجودة، ومفصلة، ومجانية 
يف املعلوم�ات املتعلق�ة بال�رباءات املودع�ة ل�دى ما 

مجموعه 25 مكتبا.

وواجه�ة البح�ث يف قاع�دة بيان�ات رك�ن الرباءات 
باللغ�ات  حالي�ا  متاح�ة   )PATENTSCOPE(
الياباني�ة والكوري�ة والروس�ية فضا ع�ن اللغات 
اإلنكليزية والصينية والفرنسية واألملانية والربتغالية 
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واإلس�بانية. والدع�م مت�اح للبحث بلغ�ات مختلفة 
وللحص�ول عىل »جوه�ر« الرجمات اآللي�ة للنتائج 

املحصل عليها باستعمال أدوات الويبو.

وتس�تجيب الويبو أيضا إىل طلبات تقدم من مكاتب 
ال�رباءات والس�يما من مكات�ب موج�ودة يف البلدان 
النامية التمس�ت فيها املساعدة التقنية لرقمنة ما يف 
حوزتها من مجموعات الرباءات ونرها عرب خدمات 

ركن الويبو اإللكروني.

وتتي�ح خدمات الويبو للنف�اذ الرقمي إىل وثائق 
األولوية ملودعي الطلبات وسيلة رقمية بديلة ميرّسة 
ومأمونة إليداع النس�خ الورقية لوثائق األولوية لدى 
عدد م�ن مكاتب الرباءات. وتس�مح ه�ذه الخدمات 
الجديدة ملكاتب امللكي�ة الفكرية بالنفاذ إىل مكتبات 
وثائق األولوي�ة الرقمية وتمكن مودعي الطلبات من 
مراقبة املكاتب التي تنفذ إىل الطلبات غر املنش�ورة 
بفضل واجهة متاحة عىل موقع ركن الويبو للرباءات. 
وترتيبات االتصال بني املنظم�ة وعدة مكاتب رائدة 

هي قيد اإلعداد واالختبار.

البحث يف العالمات
—

تتي�ح قاع�دة البيانات العاملي�ة ألدوات التوس�يم التي 
أطلقته�ا الويبو مؤخرا البحث يف أكثر من 000 640 
س�جل متعلق بالعالمات التجارية وتس�ميات املنش�أ 
والش�عارات الرشفية واألعالم والشعارات األخرى 
وخمترصاهت�ا  احلكومي�ة  املنظ�امت  وأس�امء  لل�دول 
وش�عاراهتا املحمي�ة دولي�ا. وتتي�ح قاع�دة البيان�ات 
اجلدي�دة إج�راء أبح�اث جماني�ة ومتزامن�ة يف أدوات 

التوسيم داخل عدة جمموعات.
—

البحث عن الرباءات يف جمال التكنولوجيا 
اخلرضاء

—

أطلق�ت الويب�و يف س�بتمرب 2010، خدم�ة ش�بكية 
لتس�هيل البحث عن املعلوم�ات املتعلقة بالرباءات يف 
جمال التكنولوجيا املالئم�ة للبيئة. وحتتوي هذه األداة 
اجلدي�دة التي تعرف باس�م »قائمة اجل�رد اخلرضاء يف 
نظ�ام التصنيف ال�دويل للرباءات« عىل م�ا يقرب من 
200 حمور يتصل مبارشة بالتكنولوجيا املالئمة للبيئة. 
ويرتب�ط كل حم�ور برمز التصني�ف ال�دويل للرباءات 
األكث�ر صل�ة ب�ه ك�ام خيت�اره خ�رباء م�ن مجي�ع أنحاء 
العامل. وتس�تند قائمة اجلرد اخلرضاء إىل املصطلحات 
املتح�دة  األم�م  اتفاقي�ة  يف  ال�واردة  التكنولوجي�ة 
اإلطاري�ة املتعلق�ة بتغ�ر املن�اخ. ك�ام أنش�ئت روابط 
عدي�دة بني قائمة اجلرد وقاعدة بيانات ركن الرباءات 

.)PATENTSCOPE(
—
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أنظمة التصنيف

يُطال�ب أي ش�خص ي�ودع طل�ب براءة أو يس�جل 
عام�ة تجاري�ة أو رس�ماً ونموذجاً صناعياً س�واء 
عىل املس�توى الوطني أو ال�دويل بتحديد ما إذا كان 
ابت�كاره جديداً أو مملوكاً لش�خص آخ�ر. وللقيام 
بذل�ك، يجب البحث يف كمي�ات هائلة من املعلومات. 
وهناك أربع معاه�دات من معاهدات الويبو تحافظ 
ع�ىل أنظم�ة تصني�ف تنس�ق املعلوم�ات املتعلق�ة 
باالخراعات والعامات التجارية والرسوم والنماذج 
الصناعية ضمن هياكل مفهرسة يتيرس التحكم فيها 

السرجاع املعلومات بسهولة هي التالية:

اتف�اق اسراس�بورغ بش�أن التصني�ف الدويل  	•

للرباءات )التصنيف الدويل للرباءات(،
واتف�اق ني�س بش�أن التصنيف الدويل للس�لع  	•

والخدمات ألغراض تسجيل العامات )تصنيف 
نيس(،

واتف�اق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دويل  	•

للعنارص التصويرية للعامات )تصنيف فيينا(،
واتف�اق لوكارنو الذي وض�ع بموجبه تصنيف  	•

دويل للرس�وم والنم�اذج الصناعي�ة )تصني�ف 
لوكارنو(.

وتُح�ّدث ه�ذه األنظمة بانتظام لتعك�س التطورات 
الطارئة يف ميدان التكنولوجيا واملمارسات التجارية. 
وتُستخدم أنظمة التصنيف بشكل طوعي من جانب 

بلدان كثرة ليست أطرافاً يف االتفاقات املعنية.

ال�دويل  للتصني�ف  األخ�رة  الطبع�ة  تتوف�ر  	•

لل�رباءات الت�ي دخلت حي�ز النف�اذ يف 2011 
عىل بني�ة جديدة وميرسة. ويمك�ن االطاع عىل 
ه�ذه الطبع�ة والطبعات الس�ابقة عىل اإلنرنت 
باملج�ان. ويخض�ع التصنيف ال�دويل للرباءات 
لإلصاح لتبسيط بنيته وبالتايل ضمان مزيد من 
االتساق يف نتائج األبحاث وإقبال مكاتب امللكية 
الفكرية عىل اس�تعماله. وستشمل عملية تطوير 
التصنيف ال�دويل لل�رباءات تضمين�ه تدريجيا 

أنظمة محلية للتصنيف.
 )NIVILO:CLASS 2.4( إن إصدار نيفيل�و 	•

الذي يتضمن أح�دث الطبعات لتصنيفات نيس 
وفيين�ا ولوكارنو متاح باملجان عىل اإلنرنت ويف 

أقراص مدمجة للقراءة.

وأصبحت هذه األدوات الدينامية التي تتيح وس�ائل 
سهلة االستخدام للتصفح والبحث أدوات ال يستغني 
عنه�ا كل م�ن العامل�ني يف مج�ال امللكي�ة الفكرية 

ومكاتب امللكية الصناعية يف جميع أنحاء العالم.
◆
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قضايا عاملية 
ومناهج عاملية

ح�ددت الويبو ع�دة مجاالت يمك�ن تطبيق 
يف  بعناي�ة  مس�تهدفة  وخ�ربات  مب�ادرات 
إطاره�ا تصدي�اً لقضايا السياس�ات العامة 
عىل الصعيد العاملي يف مجال امللكية الفكرية. 
وإقراراً بأن امللكية الفكرية تؤثر يف عدد كبر 
م�ن جوانب املجتم�ع وقطاعاته، تهدف هذه 
الربام�ج إىل تحقيق أقىص حد من الفوائد من 
نظام امللكي�ة الفكرية من أج�ل دعم اإلبداع 

واالبتكار والتنمية االقتصادية.

املصدر العاملي ملراجع املعلومات 
والدراسات املتعلقة بامللكية الفكرية

االقتصاد واإلحصاء
يحتاج واضعو السياس�ات إىل أدلة علمية عىل السبل 
الت�ي يحتمل أن تؤثر اس�راتيجيات امللكية الفكرية 
املختلفة م�ن خالها يف االبت�كار واألداء االقتصادي 
واالجتماعي لبلد ما. ويش�مل عم�ل الويبو يف مجال 

االقتصاد واإلحصاء ما ييل:

إجراء بحوث وتوفر دراسات موضوعية عن اآلثار. 	•

توقع التطورات املؤثرة يف عالم امللكية الفكرية. 	•

تزوي�د أعض�اء إدارة الويبو ب�األدوات الازمة  	•

لتحديد التطورات االسراتيجية يف املستقبل.

ويس�اعد نش�اطها عىل تنفيذ العديد من التوصيات 
املعتم�دة يف إط�ار جدول أعم�ال التنمي�ة يف مجال 
الدراس�ات والتحالي�ل االقتصادي�ة. ويش�مل ذلك 
تحس�ني الفهم النظري والعلمي والعميل ألثر أنظمة 
امللكية الفكرية عىل التنمية. ويف سنة 2010، أطلقت 
الويبو مروع دراس�ات اقتصادي�ة يمتد عىل ثاث 
س�نوات من أج�ل تحصي�ل أدلة جديدة ع�ىل أوجه 

الصلة بني سياسات امللكية الفكرية والتنمية. 
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جدول أعمال التنمية – تطالب التوصية 35 الويبو بإجراء دراس�ات جديدة استناداً إىل طلب الدول 
األعض�اء لتقييم أثر االنتفاع بأنظمة امللكية الفكرية م�ن النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف 
هذه الدول. وتنص التوصية 37 عىل أنه يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية امللكية الفكرية، 

بطلب وتوجيه من الدول األعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثر بني امللكية الفكرية والتنمية.



شبكة اقتصاديي مكاتب امللكية الفكرية
—

س�اعدت الويبو عىل إطالق شبكة اقتصاديي مكاتب 
امللكي�ة الفكري�ة م�ن أج�ل تعزي�ز تنس�يق ومقارن�ة 
التحالي�ل االقتصادي�ة الت�ي جترهي�ا مكات�ب امللكي�ة 

الفكرية الوطنية واإلقليمية.
—

تس�تخدم الويب�و آليات متط�ورة لجم�ع البيانات 
اإلحصائية، وتمسك قاعدة بيانات إحصائية، وتنر 
معلومات إحصائية مستحدثة عىل اإلنرنت بانتظام 
فضا عن تقاريرها اإلحصائية السنوية حول النظام 
الدويل للملكية الفكرية. وأحدثت املنظمة أيضا بوابة 
إلكروني�ة تتي�ح النف�اذ إىل الدراس�ات االقتصادية 

واملصادر املرتبطة بها.

ويف س�نة 2011، اش�تملت سلس�لة ن�دوات الويبو 
حول »االقتصاد وامللكية الفكرية« التي ش�ارك فيها 
كب�ار خرباء االقتصاد من مختل�ف أنحاء العالم عىل 

محادثات بشأن ما ييل:

الرخي�ص، والخدمات التكنولوجي�ة، والتجارة  	•

ودور امللكية الفكرية
العوامل املحددة للقيمة الخاصة للرباءات 	•

الركات الصغرة واملتوس�طة وامللكية الفكرية  	•

واملنازعات
والتس�جيات املرئية لهذه الن�دوات متاحة عىل  	•

موقع الويبو عىل اإلنرنت.

مصادر املعلومات عىل اإلنرتنت

تواصل الويبو توس�يع نط�اق مصدرها اإللكروني 
بامللكي�ة  املتعلق�ة  املعلوم�ات  ملراج�ع  املجان�ي 
الفكري�ة، وه�و قاع�دة البيانات »ويب�و جولد«

)WIPO GOLD( س�عيا منه�ا إىل تحقي�ق هدفها 
املتمث�ل يف أن تصبح مصدرا عامليا ملراجع املعلومات 
املتعلق�ة بامللكي�ة الفكري�ة. ويتي�ح ه�ذا املرج�ع 
العاملي النفاذ برسعة وبس�هولة إىل مجموعة واسعة 
م�ن البيان�ات املتعلق�ة بامللكي�ة الفكري�ة والقابلة 
بالتكنولوجي�ا،  املتعلق�ة  األدوات  وم�ن  للبح�ث 
والعامات التجارية، والرس�وم والنماذج الصناعية، 
واإلحص�اءات، ومعاي�ر الويب�و وأنظم�ة تصنيف 
امللكي�ة الفكرية، وقوانني ومعاهدات امللكية الفكرية 
)املعروفة بقاعدة بيان�ات مجموعة الويبو القانونية

Wipo Lex(، والقرارات بشأن أسماء الحقول.
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مؤرش االبتكار العاملي
—

كانت الويبو يف س�نة 2011 رشي�ك املعرفة يف إعداد 
تقري�ر م�ؤرش االبت�كار العامل�ي لس�نة 2011، وه�و 
مبادرة يقودها املعهد األورويب إلدارة األعامل. ويقدم 
رشكاء املعرف�ة معلومات للبحوث املتضمنة يف مؤرش 
االبتكار العاملي ويس�امهون يف نرش النتائج. وُيس�ب 
م�ؤرش االبتكار العاملي عىل أس�اس مس�امهة االبتكار 
)املؤسس�ات، والكف�اءات البرشية والبح�ث، والبنية 
التحتي�ة، ومس�توى تط�ور بني�ة الس�وق واألع�امل( 
ونتائج�ه )النتائج واملنج�زات العلمي�ة واإلبداعية(. 
ويرك�ز التقري�ر أيض�ا عىل االبت�كار حمتم�ل التكلفة، 
وامل�دن الذكي�ة واملس�تدامة، واألث�ر العاملي ألنش�طة 
باإلب�داع  املتعلق�ة  واملقايي�س  والتطوي�ر،  البح�ث 

والصناعات املرتبطة بحق املؤلف.
—

امللكية الفكرية والتحديات العاملية

تنخرط الويبو يف مجموعة من مناقش�ات السياسات 
العام�ة ع�ىل الصعي�د ال�دويل ومس�ارات لوض�ع 
السياسات التي تتصدى للتحديات العاملية مثل تغر 
املناخ والصح�ة العامة واألمن الغذائ�ي. ويدخل يف 
صميم العديد من املناقش�ات دوُر امللكية الفكرية يف 
تعزيز تطوير مجاالت التكنولوجيا وإتاحة النفاذ إىل 
االبت�كار الذي قد يكون حيويا ب�ل وينقذ األرواح يف 

كثر من األحيان.

ويكفل عم�ل الويب�و يف مجال التحدي�ات العاملية 
تلبية املنظمة لاحتياج�ات املرتبطة بهذه التحديات 
ومس�ائل السياس�ات العام�ة املحيطة به�ا بدرجة 
أكرب من الفعالية واالنتظام. وتتعاون الويبو بش�كل 
وثي�ق م�ع باق�ي وكاالت منظوم�ة األم�م املتح�دة 
وتيرس النقاش بني ال�دول األعضاء وتقدم معلومات 
موضوعي�ة ورصين�ة من الناحي�ة العلمي�ة ترتبط 
بقضايا السياس�ات املهمة. ويرتبط نش�اط املنظمة 
ارتباطا وثيقا بتحقيق عدد من أهداف جدول أعمال 
التنمية وأهداف األمم املتحدة اإلنمائية لأللفية.

وتس�اهم املنظم�ة يف الح�وارات العامة بش�أن هذه 
القضاي�ا بواس�طة تنظي�م ع�دد م�ن التظاه�رات 
واملش�اركة فيها، من املؤتمرات العاملي�ة إىل الندوات 
بشأن السياس�ات العامة؛ وإجراء الدراسات؛ وجرد 
ال�رباءات ألغ�راض السياس�ة العامة؛ وإع�داد مواد 
إعامية وقائعية ملساعدة واضعي السياسات عىل فهم 
الخيارات السياس�ية ورصده�ا وتقييمها. وينطوي 

54 ملحة عامة 

املدير العام للويبو، السيد فرانسس غري، مع الدكتور سوميرتا دوتا 
)يسار(، أستاذ روالند برجر لألعامل والتكنولوجيا باملعهد األورويب 

إلدارة األعامل، يقدمان تقرير مؤرش االبتكار العاملي لسنة 2011
WIPO



ذلك أيضاً عىل تيس�ر مناقش�ات ش�املة ومستنرة 
بش�أن مواطن قوة نظ�ام امللكية الفكري�ة ومواطن 

ضعفه يف مواجهة تحديات الصحة العامة والبيئة.

أحداث بارزة حديثة
تقديم مشورة الخرباء يف الحوار حول السياسات  	•

العامة بشأن نقل التكنولوجيا خال اجتماعات 
مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 
املتعلقة بتغر املناخ )UNFCCC( حيث أبرزت 
السياسات التي تشجع االستثمار عىل استحداث 

التكنولوجيات السليمة بيئيا ونرها.
دراس�ة للويبو ح�ول السياس�ات العامة توثق  	•

بش�أن  والخ�اص  الع�ام  القطاع�ني  تجرب�ة 
دور امللكي�ة الفكري�ة يف نق�ل التكنولوجيات 

الخرضاء ونرها.

إحداث برنامج�ن جديدين لالبتكار املفتوح  	•

 :)WIPO GREEN( برنامج الويبو الخرضاء –
س�وق التكنولوجي�ا املس�تدامة وموق�ع الويبو 
ألغراض البحث )WIPO Re:search(: تقاسم 
االبت�كار يف محارب�ة األمراض املداري�ة املهملة، 

حيث يتوقع إطاقهما يف 2011.
عق�د ندوة يف يونيو 2011 ح�ول كيفية انتفاع  	•

القطاع�ني الع�ام والخاص بامللكي�ة الفكرية 
لتعزيز اإلنتاجية الزراعية.

عق�د ندوة ح�ول النفاذ إىل األدوي�ة واملعلومات  	•

املتعلقة بالرباءات وحرية العمل نظمت يف فرباير 
2011 باالش�راك بني الويب�و ومنظمة الصحة 
العاملي�ة ومنظم�ة التج�ارة العاملي�ة، وتناولت 
أهمية الرباءات واملعلومات املتعلقة بها بالنس�بة 
للصحة العامة يف مجاالت اسراتيجيات حرية 
العمل، ورشاء األدوية، ونقل التكنولوجيا ووضع 
أولويات البحث واس�راتيجياته. وشكلت الندوة 
جزءا من التع�اون الثاثي الراهن بني املنظمات 
الثاث، وتس�اهم يف تنفيذ االس�راتيجية وخطة 
العمل العامليتني اللتني وضعتهما منظمة الصحة 
العاملي�ة بش�أن الصح�ة العمومي�ة واالبت�كار 

وامللكية الفكرية.
تقديم املس�اهمات التقنية ملس�ارات السياسات  	•

العام�ة بطلب منه�ا يف مجاالت الصح�ة العامة 
وتغ�ر املناخ واألم�ن الغذائ�ي، مثل مس�اعدة 
املرف�ق ال�دويل ل�رباءات األدوية ع�ىل تحديد 

رشوط مفيدة وعملية للراخيص.
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االبتكار وتغري املناخ
—

اس�تضافت الويبو يف يوليو 2011 مؤمترا دوليا حول 
»االبت�كار وتغر املن�اخ: حفز االبت�كار وترسيع نقل 
التكنولوجي�ا ونرشها وإجياد احللول العاملية«. وتناول 
املؤمت�ر ال�ذي امت�د ع�ىل يومني كيفي�ة دم�ج العوامل 
اس�رتاتيجيات  يف  االبت�كار  حتف�ز  الت�ي  األساس�ية 
متناس�قة تغطي البح�ث والتطوير، وق�درات اإلنتاج 
الوطني�ة، والنف�اذ إىل األس�واق، واللوائ�ح الفعال�ة، 
واإلدارة املتينة للملكية الفكرية. وركزت املناقش�ات 
أيضا عىل س�بل االنتفاع من حتول نامذج االبتكار حلفز 
االبت�كار، واخليارات املحددة التي يمكن أن تس�اعد 
ع�ىل ترسي�ع نق�ل التكنولوجيا والنف�اذ إليه�ا، ودور 

النظام متعدد األطراف.
—
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ج�دول أعمال التنمية – تقت�ي التوصية 40 من الويبو تكثيف تعاونها م�ع وكاالت األمم املتحدة 
بش�أن مس�ائل امللكية الفكري�ة وفقاً لتوجه الدول األعض�اء، وباألخص منها األونكت�اد وبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونس�كو وسائر املنظمات الدولية املعنية، والسيما 

منظمة التجارة العاملية، لتعزيز التنسيق تحقيقاً للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التنمية.



نقل التكنولوجيا: اللقاحات التي ال تتلف 
بسبب احلرارة

—

ش�كل إعداد اللقاحات التي ال حتتاج إىل تربيد إحدى 
املش�كالت املس�تعصية الرئيسية بالنس�بة للصحة عىل 
املس�توى العامل�ي حي�ث يكل�ف احلفاظ عىل سلس�لة 
التربي�د اخلاص�ة باللقاحات املاليني كل س�نة. ويعمل 
عل�امء م�ن جامعة أوكس�فورد ورشك�ة نوفا بي�و فارما 
تكنولوجي�ز يف اململك�ة املتح�دة عىل تطوي�ر لقاحات 
يمكن حفظ درجة حرارهتا لعدة أشهر باستخدام نظام 
نوفا بيو فارما للحقن اللحمي بواسطة اإلمهاء املحمي 
بالرباءات. فوفق هذه الطريقة، ختلط اللقاحات بسكر 
الرتهيال�وز وس�كر الس�كروز وت�رتك لتج�ف ببطء يف 
مرّش�ح أو غشاء حيث يصبح فيه اخلليط صلبا ويكّون 
رشيطا رفيعا من السكر. وعند رش الغشاء باملاء يكفل 
إمه�اء اللق�اح يف احل�ال. وبره�ن الفريق ع�ىل إمكانية 
ختزي�ن لقاح�ني خمتلف�ني قائمني ع�ىل الفروس�ات يف 
أغش�ية مثبتة احلرارة باس�تعامل الس�كر ملدة ستة أشهر 
يف 45 درج�ة مئوي�ة دون أن تتل�ف. وتعم�ل إيزي�س 
إنوفايشن، وهي رشكة لنقل التكنولوجيا تابعة جلامعة 
وأكس�فورد، مع فريق البحث حول اسرتاتيجية جتارية 

لتطوير هذه التقنية.
—

امللكية الفكرية وسياسة املنافسة

يس�اهم عم�ل الويب�و يف مج�ال امللكي�ة الفكرية 
وسياس�ة املنافسة يف املناقشات املتعلقة بالتفاعل 
القائم بني هذين املجالني. فعاوة عىل العمل مبارشة 
ع�ىل املروع الخ�اص بامللكي�ة الفكرية وسياس�ة 
املنافس�ة الج�اري تنفي�ذه يف إطار ج�دول أعمال 
التنمية، تسعى الويبو إىل إذكاء الوعي بشكل خاص 
يف صفوف البلدان النامية والبلدان األقل نموا بش�أن 
طبيعة امللكي�ة الفكرية املؤيدة للمنافس�ة والتدابر 
الرضورية لضمان بقائها كذلك. وشملت التظاهرات 
األخرة الرامية إىل تيس�ر ح�وار بني الدول األعضاء 

ما ييل:
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عق�د مائ�دة مس�تديرة ح�ول امللكي�ة الفكرية  	•

وسياس�ة املنافس�ة يف يونيو 2011 يف نيويورك 
حيث حرضتها سلطات املنافسة يف كل من اليابان 

وجمهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية
عق�د مائ�دة مس�تديرة ح�ول امللكي�ة الفكرية  	•

وسياس�ة املنافس�ة يف يولي�و 2011 يف ريو دي 
جانرو حيث ش�ارك فيها ممثلون عن س�لطات 
املنافس�ة ومكات�ب امللكي�ة الفكري�ة يف كل من 

األرجنتني والربازيل وشييل واملكسيك

الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم

تهدف أنش�طة الويب�و لصالح ال�ركات الصغرة 
واملتوس�طة إىل تحس�ني مس�توى الوعي بشأن دور 
نظ�ام امللكية الفكري�ة يف تعزيز القدرة التنافس�ية 
للركات الصغرى والركات الصغرة واملتوسطة، 
وإىل تعزي�ز قدرات املؤسس�ات الداعم�ة للركات 
الصغرة واملتوسطة يف هذا املجال. وتشمل املساعدة 

التي تتيحها الويبو ما ييل:

إج�راء دراس�ات عىل الصعي�د الوطني بش�أن  	•

الوع�ي بنظ�ام امللكي�ة الفكرية ل�دى الركات 
الصغرة واملتوس�طة والنفاذ إلي�ه واالنتفاع به 

كمصدر لرسم السياسات
تطوير مواد سهلة االستخدام ومساعدة لألعمال  	•

ح�ول امللكي�ة الفكري�ة لفائدة ال�ركات، مثل 
بانورام�ا امللكية الفكرية، وه�ي مجموعة مواد 
تفاعلية ومتعددة الوسائط للتعلم الذاتي تتناول 
إدارة أص�ول امللكية الفكرية وأعدت باالش�راك 

مع مكتب كوري�ا للملكية الفكرية، وهي متاحة 
بأرب�ع لغ�ات ويس�تخدمها بش�كل متزايد كل 
من الجامعات ومستش�اري األعم�ال والباحثني 
وال�ركات الصغرة واملتوس�طة م�ن مختلف 

أنحاء العالم، بما يف ذلك برامج التعلم عن بعد
إح�داث سلس�لة »امللكية الفكري�ة لفائدة قطاع  	•

األعمال« ومنشورات أخرى، بما يف ذلك »تسخر 
امللكي�ة الفكري�ة لفائدة ال�ركات: دليل غرف 
التج�ارة واملنظمات التجارية إلح�داث خدمات 

للملكية الفكرية« الذي نر يف يونيو 2011
تنظيم برام�ج وطنية وإقليمية لتدريب املدربني  	•

لفائدة وس�طاء الركات الصغرة واملتوس�طة 
أو مؤسس�ات الدع�م حول إدارة أص�ول امللكية 
الفكري�ة، إما عن طريق التعليم املبارش وإما عن 

طريق التعليم عن بعد
تبادل املعلومات وامل�واد من خال موقع الويبو  	•

ع�ىل اإلنرن�ت الخ�اص بال�ركات الصغ�رة 
واملتوسطة ونرتها اإلخبارية اإللكرونية

وتش�جع الويبو دولها األعض�اء وغرها من الجهات 
عىل االنتفاع بمواردها املخصصة للركات الصغرة 
واملتوس�طة يف مجال تطوير برامج التعليم عن بعد 
والتدري�ب. ويش�ّجع الركاء عىل االنتف�اع باملوارد 
املتاح�ة ع�ىل صفح�ات موق�ع ال�ركات الصغرة 
واملتوسطة ومن خال نرتها اإلخبارية اإللكرونية، 
بم�ا يف ذلك تكييف املنش�ورات وم�واد أخرى حول 
الركات الصغرة واملتوسطة من خال ترجمتها إىل 
اللغات املحلية، مع مراع�اة القوانني املحلية واألمثلة 

املحلية والدراسات اإلفرادية.
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وتعتم�د الويبو منظ�ورا إداريا يف رشح س�بل قيام 
حقوق امللكي�ة الفكرية بدور هام يف اس�راتيجيات 
ال�ركات  إنتاجي�ة  تعزي�ز  ويف  األعم�ال،  قط�اع 
وتنافسيتها عىل وجه الخصوص. فعىل سبيل املثال، 
يجري إبراز الرباءات بوصفها جزءا هاما من أنشطة 
البح�ث والتطوي�ر واس�راتيجيات تطوير منتجات 
الركات. وتوصف العامات التجارية بكونها أدوات 
تعزز اس�راتيجيات ال�ركات يف مجال التس�ويق 
والتوس�يم لتحقيق ع�دة أهداف منها تمييز الس�لع 
بعضه�ا عن بعض. ويُنظر إىل حق املؤلف والحقوق 
املجاورة كعنرص أسايس لخوض غمار اقتصاد قائم 

عىل املعرفة.

وتستخدم املنظمة بصورة متزايدة نهجا موجها نحو 
املش�اريع للنهوض بالركات الصغرة واملتوس�طة 

عىل املس�توى املحيل والوطن�ي واإلقليمي والدويل يف 
إطار رشاكة م�ع منظمات داعمة أخ�رى وبالركيز 
ع�ىل إدماج امللكي�ة الفكري�ة يف القضاي�ا التجارية 
األوس�ع نطاق�ا الت�ي تواج�ه املقاول�ني والركات 

الصغرى والركات الصغرة واملتوسطة.

التعاون الدويل عىل إذكاء االحرتام 
للملكية الفكرية

يرم�ي هدف اس�راتيجي آخ�ر من أه�داف الويبو 
االس�راتيجية إىل تعزيز التعاون ال�دويل عىل إذكاء 
االحرتام للملكية الفكرية وهو هدف عام ومشرك 
بني القطاع�ات ويدعو إىل اعتماد نهج متوازن يركز 
عىل التع�اون الدويل الذي يمك�ن الويبو من تحقيق 
نتائج ملموسة سعيا إىل تحقيق الهدف العام املتمثل 
يف إتاح�ة بيئ�ة مواتي�ة للنه�وض باح�رام امللكية 
الفكري�ة عىل نحو مس�تدام. ويش�مل ذل�ك تعزيز 
ق�درات دولها األعض�اء عىل اإلنف�اذ الفعيل لحقوق 
امللكية الفكرية من أج�ل تحقيق التنمية االجتماعية 

واالقتصادية وحماية املستهلك.

وتضطلع الويبو بدور ريادي يف تشجيع الحوار عىل 
الصعيد الدويل حول القضايا املرتبطة بإنفاذ القوانني 
وتيسر ذلك بالعمل مع الدول األعضاء ضمن اللجنة 
االستش�ارية املعنية باإلنفاذ ويف إطار الراكات بني 
القطاع�ني العام والخ�اص يف محافل مث�ل املؤتمر 
العامل�ي ملكافحة التقليد والقرصن�ة. وتقدم املنظمة 
أيضا مس�اعدة واس�عة النطاق إىل ال�دول األعضاء، 
بطل�ب منها، بواس�طة برامج متخصص�ة لتدريب 
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املوظفني املعنيني بإنف�اذ القوانني وموظفي الجهاز 
القضائي، وإس�داء املش�ورة القانوني�ة )بما يف ذلك 
م�ا يتعلق بأش�كال املرون�ة املتاح�ة بموجب األطر 
القانونية الدولية(، واملساهمة يف وضع اسراتيجيات 
منس�قة بش�أن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية )بما يف 
ذلك نماذج التعاون بني القطاعني العام والخاص(، 
ون�ر أح�كام املحاك�م، وتنظي�م حم�ات لتوعية 
الجمهور من أجل دع�م مكافحة التقليد والقرصنة. 
وتحرص الويبو يف كل األنش�طة من هذا القبيل عىل 
مراع�اة االنش�غاالت املتعلقة باملج�االت االجتماعية 

االقتصادية والتنموية.

أخبار عن إنفاذ القوانني
—

يف س�نة 2011، نظ�م املعهد املكس�يكي للملكية    ◆

الصناعية مس�ابقته السنوية الرابعة يف جمال الرسم 
ح�ول »األطف�ال ض�د القرصنة« الت�ي هتدف إىل 
أوس�اط  يف  الفكري�ة  للملكي�ة  االح�رتام  إذكاء 
األطف�ال. وتس�لم كل مش�ارك ش�هادة »مفت�ش 
ش�اب ض�د القرصنة«، يف ح�ني تس�ّلم الفائزون 
جوائزه�م يف إط�ار احتف�االت املكس�يك باليوم 

العاملي للملكية الفكرية.
أطلق�ت منظمة اجل�امرك العاملية، يف س�نة 2010    ◆

أداة جديدة ملكافحة التقلي�د والقرصنة. وواجهة 
اجلمهور واألعضاء ه�ي قاعدة بيانات إلكرتونية 
تتيح ألصحاب احلقوق تقدي�م بيانات آنية حول 
منتجاهتم ملوظفي اجلامرك امليدانيني، مما يساعدهم 

عىل التمييز بني السلع احلقيقية واملستنسخة.
—
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ناقش�ت اللجنة االستش�ارية املعني�ة باإلنفاذ خال 
دورته�ا السادس�ة التي عقدت يف ديس�مرب 2010، 
عملها املقبل مع األخ�ذ يف االعتبار التوصية 45 من 
جدول أعم�ال التنمية. ويتضم�ن برنامج العمل ما 

ييل:

اس�تعراض املنهجيات والثغرات يف الدراس�ات  	•

الحالي�ة من أج�ل تطوي�ر منهجي�ات تحليلية 
لقياس األث�ر االجتماعي واالقتصادي والتجاري 

للتقليد والقرصنة
تحلي�ل العوامل التي تحف�ز التقليد والقرصنة،  	•

بما يف ذلك سلوك املستهلك وتشجيعه
البديل�ة  والنم�اذج  الجه�ود  مختل�ف  تحلي�ل  	•

للتصدي لتحديات التقليد والقرصنة

ورك�ز املؤتمر العامل�ي الس�ادس ملكافح�ة التقليد 
والقرصن�ة الذي عق�د يف باري�س يف فرباير 2011 

ع�ىل الحل�ول املس�تدامة للتحدي العامل�ي املتمثل 
يف إذكاء االح�رام للملكية الفكري�ة، وتناول األبعاد 
املتش�ابكة  والسياس�ية  واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة 
للتقلي�د والقرصنة. ودّعم املؤتمر الذي اس�تضافته 
فرنس�ا وترأس�ت الويب�و أعماله كل م�ن اإلنربول 
ومنظمة الجم�ارك العاملية وغرفة التج�ارة الدولية 
)من خال مبادرة هيئة مبادرة قطاع األعمال لوقف 
التقلي�د والقرصنة )BASCAP(( والجمعية الدولية 
للعام�ات التجاري�ة )INTA(. وق�د أفضت مبادرة 
الويب�و إىل الت�زام رشكاء املؤتم�ر العامل�ي ب�إدراج 
مجموعة م�ن املواضيع الجدي�دة واملتعلقة بالتنمية 
يف ج�دول أعمال املؤتمر فضا عن ضمان مش�اركة 

املجتمع املدني.
◆
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التواصل

تحس�ني فهم امللكي�ة الفكرية ه�دف ترتكز 
علي�ه طائف�ة كب�رة م�ن برام�ج الويب�و 
وأنش�طتها. وكلم�ا فهمت رشائ�ح املجتمع 
املختلفة امللكي�ة الفكرية عىل نطاق أوس�ع، 
تس�نى له�ا املس�اهمة بفعالية أك�رب يف دعم 
وتنف�ذ  والثقافي�ة.  االقتصادي�ة  تنميته�ا 
الويبو اس�راتيجية للتواصل تس�تبق األمور 
وتتج�اوب م�ع احتياج�ات ال�دول األعضاء 
وس�ائر أصح�اب املصال�ح فيها. وتس�اهم 
مبادرات التواصل يف املنظمة مساهمة مهمة 
يف النه�وض به�دف ج�دول أعم�ال التنمية 
املتمثل يف تشجيع ثقافة للملكية الفكرية 
تس�تهدف التنمية وإذكاء وع�ي الجمهور 

بامللكية الفكرية بشكل موسع.

أدوات مخاطبة الجماهري

IP Advantage قاعدة بيانات جديدة يف الويب   •
تتي�ح البحث يف نص�وص بأكمله�ا، والنفاذ إىل 
أعداد هائلة من الدراس�ات اإلفرادية. وتبني هذه 
الدراس�ات التي تقدم وصفا لتجارب املخرعني 
واملبدع�ني واملقاول�ني والباحث�ني كيفي�ة عمل 
امللكية الفكرية وكيفي�ة االنتفاع بحقوق امللكية 
الفكرية لتعزيز االبتكار. وتغطي قاعدة البيانات 
مجموع�ة من املواضيع مثل التوس�يم والتمويل 
والراكات والبحث والتطوير ومختلف الس�بل 
الت�ي يمكن لنظ�ام امللكية الفكرية أن يس�اهم 
م�ن خالها يف إيجاد حلول لتحديات تغر املناخ 

واألمن الغذائي والصحة العامة.
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ي�زود كل من دلي�ل الويبو للتوعي�ة بامللكية  	•

الفكرية وقاعدتي بيان�ات عن التوعية بامللكية 
الفكري�ة يف الواق�ع والبحوث املتعلق�ة بالتوعية 
اإلنرن�ت  ع�ىل  املتاحت�ني  الفكري�ة  بامللكي�ة 
الحكومات واملنظمات بإرش�ادات تدريجية عن 
تخطيط حمات التوعية بش�أن امللكية الفكرية. 
وتحت�وي قواع�د البيانات عىل أمثل�ة مهمة عن 
أنش�طة التوعية بامللكية الفكرية ح�ول العالم، 
وتتي�ح النف�اذ إىل أبح�اث عن توعي�ة جماهر 

مختلفة بشأن امللكية الفكرية ومواقفهم منها.
تتيح مجلة الويبو مقاالت متقدمة عن االبتكار  	•

واإلب�داع وامللكي�ة الفكرية ع�ىل أرض الواقع يف 
العالم. ويمكن تبادل املقاالت املتاحة بالنسختني 
الورقية واإللكروني�ة بالربيد اإللكروني أو عن 

طريق مواقع الوسائط االجتماعية.
تق�دم قن�اة الويب�و ع�ىل اليوتي�وب فنان�ني  	•

ومبدع�ني ومخرعني من مختل�ف أنحاء العالم 
يتبادلون آراءهم ح�ول اإلبداع واالبتكار وأهمية 
امللكي�ة الفكرية. كما تقدم القناة أيضا أنش�طة 
مخت�ارة للويبو واملؤتم�رات الصحافية وخطب 
املدير العام للويبو. وتتضمن أحدث تس�جيات 
الويب�و املرئي�ة فق�رة ع�ن الثقاف�ة التقليدي�ة 
للماس�اي يف كينيا وصورة ملريل جي فرناندو، 
مؤس�س ديلماه، عامة الشاي التجارية الرسي 
النكية املش�هورة عامليا. كما تتي�ح القناة أيضا 
نس�خة متحركة من كتاب الويب�و الفكاهي عن 

حق املؤلف.
يه�دف برنام�ج جوائ�ز الويب�و إىل االعراف  	•

وال�ركات  واملبدع�ني  املخرع�ني  بإنج�ازات 

املبتك�رة يف مختل�ف أنحاء العالم. كما يس�عى 
كل  يف  واإلب�داع  االبت�كار  تش�جيع  إىل  أيض�ا 
مس�تويات املجتمع يف البلدان النامية واملتقدمة 

عىل حد سواء.
يه�دف برنام�ج مكتب�ات إيداع منش�ورات  	•

الويب�و إىل تعزي�ز ن�ر املعلومات ب�ني الدول 
األعضاء ع�ن امللكي�ة الفكرية وأنش�طة الويبو 
وخدماتها. وقد أنشئت لحد اآلن 31 مكتبة إليداع 
املنش�ورات يف 20 بلدا تس�لمت كل واحدة منها 

مجموعة من جميع منشورات الويبو باملجان.
تتاح مجموعة واس�عة من منش�ورات الويبو  	•

باملج�ان م�ن خال موق�ع الويب�و اإللكروني. 
وهذه املنش�ورات التي تتوجه إىل عامة الجمهور 
كما تستهدف جماهر معنية متاحة أمام الدول 

األعضاء لرجمتها إىل اللغات املحلية.
تلب�ي مكتب�ة الويبو الت�ي تحت�وي عىل نحو  	•

000 35 دراسة و300 مجلة تغطي كل جوانب 
قانون امللكية الفكرية احتياجات الدول األعضاء 
وأصح�اب املصال�ح اآلخري�ن م�ن املعلومات. 
ويمكن االطاع عىل هذه املجموعات يف موضعها 
األصيل أو عىل ش�بكة اإلنرنت م�ن خال موقع 

الويبو اإللكروني.
تس�عى الويب�و إىل ضمان أكرب ع�دد ممكن من  	•

الق�راء ملوقعه�ا اإللكرون�ي باتباع إرش�ادات 
مب�ادرة إتاح�ة النف�اذ الش�بكي. كم�ا ُزودت 
حواس�يب الويبو املتاح�ة للجمه�ور بربنامج 
حاسوبي ملعاقي البر يسمح بقراءة محتوى 

الصفحات املطلع عليها بصوت عال.
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العالقات مع وسائل اإلعالم

يهدف اعتماد نهج استباقي يشمل تنظيم املؤتمرات 
الصحافية والجلس�ات اإلعامي�ة واملقابات وتوفر 
معلومات موجهة لوس�ائل اإلعام إىل تقديم األخبار 
إىل ش�بكة واس�عة من الصحافيني الذي�ن ينجزون 

تقارير عن امللكية الفكرية.

خدمة الزبون

تواصل الويبو تحس�ني خدمته�ا للزبائن وتوجيهها 
ألصحاب املصالح بهدف االس�تجابة للطلب املتزايد 
عىل املعلوم�ات عن نظام امللكية الفكرية وإىل تقديم 
املس�اعدة الرسيع�ة والفعال�ة إىل زبائنه�ا. وتهدف 
الويب�و إىل ضمان تواصل ثنائي االتجاه يكون فعاالً 
وجديراً بالثقة يف إطار توف�ر الخدمات واملعلومات 
يف مج�ال امللكي�ة الفكرية. ويتضم�ن إطار خدمة 
الويب�و للزب�ون صفحة اتصال ع�ىل موقع املنظمة 
اإللكرون�ي، وإجراءات داخلية مبس�طة ومنس�قة 
لدعم الزبون، وأفرقة ملس�اعدة الزب�ون يف قطاعات 

رئيسية ونظاما ملتابعة طلبات االستعام.

ويق�وم مكتب مركزي جديد لخدمة الزبون افتتح 
يف أكتوبر 2010 بما ييل:

تقدي�م معلوم�ات عام�ة ع�ن امللكي�ة الفكرية  	•

والويبو إىل الزبناء وأصحاب املصالح
ضمان ردود رسيعة ومائمة لطلبات االستعام 	•

ربط الصلة بأفرقة الدعم الداخلية املتخصصة 	•

تسوية املشكات والشكاوى 	•

◆
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خماطبة اجلامهري
—

من بني االخرتاع�ات التي حصلت عىل جوائز الويبو 
يف سنة 2010 ما ييل:

جهاز لرتمجة لغة اإلشارة )من مرص(  
هن�ج للتكنولوجي�ا اخل�رضاء إلنت�اج س�وربيتول   

بطريقة مستدامة من الكتلة احليوية )من ماليزيا(
جه�از للتنب�ؤ بالفيضان�ات باس�تخدام ش�بكات   

االتصال الالسلكي )من إرسائيل(

حت�دث املخرتع الياباين هرو ناكايام�ا يف فيلم حديث 
للويب�و ع�ن اخرتاع�ه لرشيط الصق أح�دث ثورة يف 
عامل الطب�ع. ويمل نظامه املحمي بال�رباءات والذي 
اس�تند إىل وصف�ة ياباني�ة تقليدي�ة بس�يطة ش�عارات 
العالمات املش�هورة املس�تعملة عىل واجهة الساعات 

واملعدات الكهربائية والسيارات.
—

التواصل  65  

هرو ناكاياما، خمرتع من اليابان

الفائزون بجائزة الويبو
من أورنشو ستايت كوليدج يف اسكتلندا



يش�مل برنامج الويب�و للتقويم االس�راتيجي عدة اإلدارة والتمويل
مبادرات رئيس�ية ل�إلدارة يج�ري تنفيذه�ا حاليا 
وتهدف إىل تبسيط أساليب عمل املنظمة وإجراءاتها 
بغية تعزيز شفافيتها ونجاعتها وفعاليتها من حيث 
التكلفة وتركيزها عىل تحقيق النتائج وتوجهها نحو 
تقديم الخدمات. وفضا عن ذلك، تس�عى الويبو إىل 
تش�جيع »اختي�ارات أكثر حفاظا ع�ىل البيئة« يف ما 

يخص متطلبات أسفار عملها.

66 ملحة عامة 

-

50,000

100,000

150,000

200,000

PCT High Case IA's  176,400  182,700  188,800  194,700  200,700  206,500 

PCT Low  Case IA's  147,830  154,130  160,230  166,130  172,130  177,930 

Madrid High Case RR's  65,500  66,100  66,500  68,600  73,150  76,900 

Madrid Low  Case RR's  62,200  62,600  63,300  65,300  69,600  73,100 

Hague High Case RR's  5,700  6,600  7,200  7,300  7,600  8,200 

Hague Low  Case RR's  5,000  5,400  6,000  6,100  6,300  6,600 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

التطور املرتقب ملستويات أنشطة التسجيل
بموجب أنظمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي 

خالل الفرتة من 2010 إىل 2015



وتعم�ل املنظمة عىل إكمال عملية دمج نظام ش�امل 
لتخطيط املوارد املؤسس�ية وتوس�يع نطاقه، مما 
س�يعمل عىل تحدي�ث الوظائف األساس�ية املتعلقة 
ب�اإلدارة والتس�ير وخدمة الزب�ون، وتمكني الدول 
األعض�اء واإلدارة م�ن معلوم�ات أفضل ع�ن األداء 

واستخدام املوارد.

املساءلة عن النتائج

رك�زت الويب�و يف س�نة 2011 ع�ىل تعزي�ز نظام 
اإلدارة القائم�ة عىل النتائج داخل املنظمة، والس�يما 
يف إطارها الخاص بالتخطيط االسراتيجي. ويشمل 
ذلك التحس�ينات املقرحة ملس�ار اإلعداد لوثيقتي 
الربنام�ج وامليزاني�ة اللت�ني س�تبحثهما الجمعية 

العامة يف سنة 2011، من قبيل ما ييل:

مجموعة واضحة ومركزة من النتائج التنظيمية  	•

املرتقبة بشأن كل هدف اسراتيجي
مقايي�س مع�ززة ل�ألداء م�ن أجل إع�داد جيد  	•

للتقارير واملساءلة أمام الدول األعضاء
إعداد امليزانية عىل أساس النتائج 	•

تخصي�ص حص�ة م�ن امليزاني�ة القائم�ة عىل  	•

النتائج ألنش�طة التنمية، لفائدة البلدان النامية 
والبلدان األقل نموا

دمج أنشطة التنمية يف األهداف االسراتيجية 	•

وتتن�اول خط�ة املنظم�ة االس�رتاتيجية لألج�ل 
املتوسط التي تغطي فرة الست سنوات من 2010 

إىل 2015 ما ييل:

املتغ�رات املرتقبة يف البيئ�ة الخارجية املتعلقة  	•

بامللكية الفكرية والويبو
التحديات والفرص التي يطرحها الواقع املتغر  	•

عىل امللكية الفكرية والويبو 
النتائج االس�راتيجية التي ستسعى املنظمة إىل  	•

تحقيقها خال فرة الست سنوات
االسراتيجيات التي ستمكن املنظمة من تنفيذ ذلك 	•

وتتيح الخطة االس�راتيجية لألجل املتوس�ط وخطة 
الربنام�ج وامليزانية املع�ززة إطار محس�نا لإلدارة 
القائمة عىل النتائج ومشاركة أكرب للدول األعضاء يف 

عمليات التخطيط الخاصة باملنظمة.

التدقيق الداخيل والرقابة

تق�وم وظيف�ة الويب�و للتدقي�ق الداخ�يل والرقابة 
بعملي�ات مراجع�ة موضوعية ومنهجية ومس�تقلة 
لتنفي�ذ الربنام�ج والعملي�ات م�ن خ�ال عمليات 
التدقيق والتقييم. ويس�اعد كل م�ن مدقق خارجي 
ولجن�ة استش�ارية مس�تقلة للرقاب�ة ع�ىل ضمان 

املحاسبة والشفافية والرقابة لعمليات الويبو.
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الدخل والنفقات يف سنة 2010

عىل أساس املعاير املحاسبية الدولية للقطاع العام*

)بآالف الفرنكات السويرسية( اإليرادات 
17,410.5 اشراكات الدول األعضاء 
9,080.4 االشراكات الطوعية 

الرسوم املحصلة من
  خدمات الحماية يف العالم: 

206,106.4 معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
50,181.7 نظام مدريد 
2,991.6 نظام الهاي 

نظام لشبونة  3.8
259,283.5 املجموع الفرعي 

476.3 املنشورات 
1,774.6 التحكيم 
5,161.2 الفوائد 
1,636.6 إيرادات أخرى 
9,048.7 املجموع الفرعي 

___
294,823.1 املجموع 

النفقات 
208,388.9 املوظفون 

99,540.2 نفقات أخرى 

308,363.1 املجموع 

* اعتم�دت الويب�و املعاير املحاس�بية الدولية للقط�اع العام. 
وألول م�رة يف س�نة 2010، قدم�ت األرقام املبين�ة أعاه التي 

خضعت للتدقيق عىل أساس هذه املعاير.

االشرتاكات

تُحدد اش�راكات الدول األعضاء حس�ب نظام فئات 
االش�راكات. وتوجد 14 فئة لكل منها مبلغ اشراك 
مح�دد لفرة الس�نتني املعنية. ويعتم�د املبلغ الذي 
تدفعه إحدى الدول األعضاء عىل فئة االش�راك التي 
تنتمي إليه�ا. وللدول حرية اختي�ار الفئة )وبالتايل 
مبل�غ االش�راكات(، وهناك ثاث فئ�ات مخصصة 
للبلدان النامية. وتتس�اوى ال�دول كافة يف الحقوق 

وااللتزامات، أياً كانت فئة اشراكاتها.

وتراوحت مبالغ االش�راكات الس�نوية املستحقة يف 
س�نة 2010 ع�ن كل فئة من فئات االش�راكات من 
400 1 فرنك سويرسي تقريباً كحد أدنى إىل حوايل 

1,1 مليون فرنك سويرسي كحد أعىل.
◆
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املعاهدات التي تديرها 
املنظمة

اتفاقي�ة إنش�اء املنظمة العاملي�ة للملكي�ة الفكرية 
)1967(

امللكية الصناعية

اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية )1883(

اتفاقي�ة مدريد بش�أن التس�جيل ال�دويل للعامات 
)1891(

بروتوك�ول اتف�اق مدريد بش�أن التس�جيل الدويل 
للعامات )1989(

اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة 
واملضللة )1891(

اتفاق الهاي بش�أن اإليداع الدويل للرسوم والنماذج 
الصناعية )1925(

اتفاق نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع والخدمات 
ألغراض تسجيل العامات )1957(

املنش�أ  اتف�اق لش�بونة بش�أن حماي�ة تس�ميات 
وتسجيلها عىل الصعيد الدول�ي )1958(

اتفاق لوكارن�و الذي وضع بموجب�ه تصنيف دويل 
للرسوم والنماذج الصناعية )1968(

)1970( )PCT( معاهدة التعاون بشأن الرباءات

اتفاق اسراسبورغ بشأن التصنيف الدويل للرباءات 
)1971(

اتف�اق فيين�ا ال�ذي وض�ع بموجبه تصني�ف دويل 
للعنارص التصويرية للعامات )1973(

معاهدة بودابس�ت بش�أن االعراف ال�دويل بإيداع 
الكائن�ات الدقيق�ة ألغ�راض اإلج�راءات الخاص�ة 

بالرباءات )1977(

معاهدة نروبي لحماية الرمز األوملبي )1981(

)1994( )TLT( معاهدة قانون العامات

)2000( )PLT( معاهدة قانون الرباءات

معاهدة سنغافورة بشأن قانون العامات )2006(

حق املؤلف والحقوق املجاورة

اتفاقية برن بش�أن حماية املصنفات األدبية والفنية 
)1886(

ومنتج�ي  األداء  فنان�ي  لحماي�ة  روم�ا  اتفاقي�ة 
التسجيات الصوتية وهيئات اإلذاعة )1961(

اتفاقي�ة جني�ف لحماية منتج�ي الفونوغرامات من 
استنساخ فونوغراماتهم دون ترصيح )1971(

اتفاقية بروكس�ل بش�أن توزيع اإلش�ارات الحاملة 
للربامج املرسلة عرب التوابع الصناعية )1974(

)1996( )WCT( معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف

معاه�دة الويب�و بش�أن األداء والتس�جيل الصوتي 
)1996( )WPPT(

معاهدة التس�جيل الدويل لألعمال السمعية البرصية 
)معاهدة تسجيل األفام( )1989(
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الدول األعضاء يف الويبو 
لغاية 16 سبتمرب 2011

االتحاد ال�رويس وإثيوبي�ا وأذربيج�ان واألرجنتني 
وأس�راليا  وإس�بانيا  وإريري�ا  وأرميني�ا  واألردن 
وإك�وادور  وأفغانس�تان  وإرسائي�ل  وإس�تونيا 
وألباني�ا وأملانيا واإلمارات العربي�ة املتحدة وأنتيغوا 
وبرب�ودا وأندورا وإندونيس�يا وأنغ�وال وأوروغواي 
وأوزبكستان وأوغندا وأوكرانيا وإيران )جمهورية-
اإلس�امية( وإيرلن�دا وإيس�لندا وإيطالي�ا وباب�وا 
غيني�ا الجدي�دة وباراغ�واي وباكس�تان والبحرين 
والربازيل وبربادوس والربتغال وبروني دار السام 
وبلجي�كا وبلغاري�ا وبليز وبنغادي�ش وبنما وبنن 
وبوت�ان وبوتس�وانا وبوركين�ا فاص�و وبوروندي 
والبوسنة والهرسك وبولندا وبوليفيا )دولة-متعددة 
القوميات( وبرو وبياروس وتايلند وتركمانس�تان 
وتركيا وتريني�داد وتوباغو وتش�اد وتوغو وتونس 
وتونغ�ا وجاماي�كا والجزائر وج�زر البهاما وجزر 
القم�ر وأفريقيا الوس�طى والجمهورية التش�يكية 
وجمهورية تنزانيا املتحدة والجمهورية الدومينيكية 
والجمهوري�ة العربي�ة الس�ورية وجمهورية كوريا 
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وجمهوري�ة الو الديمقراطية 
اليوغوس�افية  مقدوني�ا  وجمهوري�ة  الش�عبية 
الس�ابقة وجمهوري�ة مولدوف�ا وجن�وب أفريقي�ا 
وجورجيا وجيبوتي والدانم�رك ودومينيكا والرأس 
األخ�رض وروان�دا وروماني�ا وزامبي�ا وزمباب�وي 

وس�اموا وس�ان تومي وبرينس�يبي وس�ان مارينو 
وس�انت فنس�نت وجزر غرينادين وس�انت كيتس 
ونيف�س وس�انت لوس�يا ورسي النكا والس�لفادور 
والس�نغال  وس�نغافورة  وس�لوفينيا  وس�لوفاكيا 
وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويرسا 
وسراليون وسيشيل وشييل ورصبيا والجبل األسود 
والصومال والصني وطاجيكس�تان والعراق وعمان 
وغاب�ون وغامبيا وغانا وغرين�ادا وغواتيماال وغيانا 
وغينيا وغينيا االس�توائية وغينيا - بيس�او وفرنس�ا 
والفلبني وفنزويا )جمهورية-البوليفارية( وفنلندا 
وفيج�ي وفييت ن�ام وقربص وقطر وقرغيزس�تان 
وكازاخستان والكامرون والكريس الرسويل وكرواتيا 
وكمبودي�ا وكندا وكوبا وكوت ديفوار وكوس�تاريكا 
وكولومبيا والكونغو والكويت وكينيا والتفيا ولبنان 
ولكس�مربغ وليبريا وليبيا وليتوانيا وليختنش�تاين 
وليس�وتو ومالطة ومايل وماليزيا ومدغشقر ومرص 
واملغرب واملكسيك وماوي وملديف واململكة العربية 
الس�عودية واململكة املتح�دة ومنغولي�ا وموريتانيا 
وميانم�ار  وموناك�و  وموزامبي�ق  وموريش�يوس 
وناميبيا والنرويج والنمسا ونيبال والنيجر ونيجريا 
ونيكاراغ�وا ونيوزيلندا وهايت�ي والهند وهندوراس 
وهنغاري�ا وهولن�دا والوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة 

واليابان واليمن واليونان.
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دليل إىل خدمات الويبو
املنشور رقم 1020 

مؤرشات امللكية الفكرية العاملية
املنشور رقم 941

حقائق وأرقام عن امللكية الفكرية
املنشور رقم 943

الويبو-دليل للمستخدمني: تعريف باملنظمة
املنشور رقم 1040
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املنشور رقم 925

تعلم م�ن املايض، وابتك�ر املس�تقبل: الفنون وحق 
املؤلف

املنشور رقم 935

العامات التجارية )كتاب فكاهي(
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هونمونو )منجا(
املنشور رقم 1028
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