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  خطاب املدير العام

سفري  سعادة ا لصاحب ا تشل شا ز فيكأو بوغلي ية العامة للو ي، ريس ا مجلع  ،ئ

سادة الوزراء  ،لا

سفراء ثلني ا*امئني وا سعادة ا لأحصاب ا ملم  ،ل

ندوبني سادة ا ملا  ، املوقرينل

 

با ًرسين أن أرحب باكفة الوفود تر حي ية الفكرية ي ية  نظمة العا يات ا*ول األعضاء يف ا للملك حارا يف هذه ا*ورة من  مل مل مجع ً
بو( سعدين أن ) يالو بري من الوفود إذ يكام  شد ا لكأرى هذا ا ندوب 1000جسل أكرث من حل  . هذه ا*ورةهحضورم 

نظمة يال  للملقد اكن العام املايض عاما  ًمج ية . ً للfدئ ذي بدء، ظلت احلاa املا ناخ اخلارg ل تقرة عىل الرمغ من ا ملنظمة  سـ مم
ية يف  يا توnت  ية إىل  نظمة العا تخدام أنظمة ا تحدnت ووصل ا f سـامليلء سـ مل مل سـ قل وعىل الرمغ من معدل الزnدة . 2011م

نصف األول من  يط يف ا لا ية2012لبسـ بة للمزيا f نا نا أن حنقق توقعا متر معدل الطلب يف الزnدة وا ن، ا سـ ت نتطع لسـ د وتع. سـ
تصاد ثقة ا�ي يضوي هذا � ياب ا ية و با تصاد العاملي وا شاشة � نة يف ضوء  تة  يجة املؤ قهذه ا ق ق لت غ ب لض ه ي تن  .مل

بدو هذه ا ناقضة مع تو��  به  نة  تيجة ا شـ ت من ي ملت تكرر يف . ناسـحدل يري ا باب مهنا ا رسها؟ يف رأيي عدة أ ملمفا ا�ي  تغ لسـ يف
نولوg ا�ي متخض  تصادي وا تاج � تكاإل لق يديةن يه أداء املصادر ا منو يف الوقت ا�ي تراجع  تقلنه مصادر جديدة  لع ف . لل

هورية كور1nفقد زادت الصني ئة2مج مث  نا تصادات ا يق، وعدد من � شـ، عىل نطاق أ ل ية الفكرية 3قض تخدا¡ا  للملك من ا سـ
ية بو العا ملوأنظمة الو  .ي

يمكن يف ثاين  بب ا فأما ا لس سلويةال£ذج  تغريل ك ا نح الل ناك مقاربة دوية مل  لرباءة  تعاظمفه نح الرباءة لآخذة يف ا  عوملة تعرب عنمل 
سوق ية وإ. لا بات الرباءة الو ثال تراجع عدد  يل ا ياfن عىل  نففي ا طل مل س طل باتب بات ا*وية يف هذه ا بة ا لطلن اكنت  ل لطل  نسـ

 .4قد ازدادت عىل حنو ملحوظ

بب األ،ومن و¯ة نظري سمى لس يعود ا بمه إىل ما  تاكرتوافقي تاكر هو أساس  عاملي مزتايد مفاده أوافقت وهو 5ب � بن �
تصادي نجاح � قا ية. ل بحوث وا ت·ر يف ا توnت � منوقد قاد ذ� إىل ارتفاع رسيع يف  ل لتسـ س بين . 6م تكام أدى إىل 

                                                
بة  1 شأن الرباءات يف الصني  تعاون  بات الرباءة ا*وية مبوجب معاهدة ا سـزادت  ب ل ل  .2011يف   fملائة33,4بنطل
بة  2  nشأن الرباءات يف كور تعاون  بات الرباءة ا*وية مبوجب معاهدة ا سـزادت  ب ل ل  .f 2011ملائة يف 8بنطل
3 f ثال، ومبعدالت أقل مقارنة يل ا ملعىل  بة بس بات الرباءة يف الربازيل  هورية كورn، زادت  سـلصني و بنطل ند 17,2مج  fملائة و�حتاد الرويس 11,2له fملائة وا

  fملائة 12,7ك fملائة وتريا 20,8
يفا من 2011يف  4 ياfن تراجعا  f بات الرباءة املودعة ً، تراجع عدد  طفً ل بات 342 610 إىل 2010 يف 344 598طل شأن لطل، أما عدد ا تعاون  بمبوجب معاهدة ا ل

بة   . fملائة20,5بنسـالرباءات فقد زاد 
ي 5 تحديةمياألاكد ية للعلوم، جماهبة ا ل الو تصاد العاملي: طن تحدة لال تاكر يف الوالnت ا قياسة � مل ب  .سـ
ية يف العامل إىل  6 بحوث وا منوصل إجاميل نفقات ا يار دوالر يف 1 276لتل تعادل القوة ا (2009مل  لوفقا  يةً ئرشا بل ). ل تقدير املامثل  قأما ا  2004 أعوام يف 5ل

يار دوالر873فوصل إىل  بل . مل  نفقات 1999 أعوام، يف 10قو يار دوالر641ل، بلغت ا منو يف هذه اÎموعات اكن . مل  بني أن ا لويف ضوء هذه األرقام،  يت
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تصاد يةتاق� تاكر اإليكولو سني أنظمة � يات  ج العظمى السرتا ب تح ليج يق . ت نجاح يف  حتقولنئ اكن ا تخدام ل f سـهذه األنظمة
ية الفكرية بو، فإن ا تصاصات الو ثال ال يدخل يف ا يل ا يد عىل  ميي  مللكنظام  خ ب يج مل س تاكر  تعد جتعل بزءا هاما من أنظمة � ً ً

يةاإل ية الفكريتربزإذ . جيكولو تاكر،مللك ا تصادية لال مية � بة ا ق هالق سو يادة فكرة ما fجتاه  نا  ناخا آ يق كام تؤمن  لق م تم ً ريق  ط يفً
يداتميلء f لتعق. 

تاكر هو أحد أمه، إن مل يكن أمه ية،بومبا أن � نا سـ وسائل املزية ا فت ية الفكرية ،ل بع ذ� أن ا مللك  تاكر املربزةفيسـتت مية � ب  لق
نافسًساحةًسوف تكون دامئا  هده . للت  يه نشوهذا ما  ناعة" حرب الرباءات"نسممع ما  ية ويف قطاع صيف  هواتف ا� ك ا ل

جنولو تاكر بوضع .  عىل وجه العموما املعلومات و�تصاالتيتك ت·ر هائال ومسح � بففي هذين القطاعني اكن جحم � ً س
ياد هالقأسس ا بة  سوق وحبصد املاكفآت املصا لة يف ا ح  .ل

بة تطورات قد غريت من قواعد ا للعوأظن أن هذه ا يريا جذرn خالل األعوام ا. ل ية الفكرية  لفقد تغري وضع ا ً ً تغ عرشين مللك
ية عىل األ تصادية و�ضاملا ية و� قصعدة اجلغرا يةف يا. تيجسرتا تخدام نفس املر نا ا جعفلو وا سـ ناها يف صل تلفة  بة  بت يف  خم لعلع

نا أن نواصلزمن آخر بةسع، لن يكون بو ثري وهذا. للع هذه ا ياءأولك يعين ا بة شـود أن أشري إىل أن ذ� يعىن ثالث أ f لنسـ
بو حتديدا ًللو  .ي

يس يعزز من احلاجة إىل نظام دويل قامئ عىل قواعدم األول، فإن املقايف نافس حايم الو ساحة  ية الفكرية  ط وضع ا تمللك . للك
نا القواعد أن تردأ ãوعل يةع  ية أو مذهب املر نولو ية ا يلإغراءات �نزالق إىل أشاكل امحلا تئ كنل ج بو fعا طويال . تك تç الو ًإذ  ً ي مت

تعددة األطرا نع القواعد  ميف  يجني يف يويو ف واكن من الرائع أن نرى هذا اص نيد يرتخس يف  ب هذا العام بإبرام معاهدة لتقل
برصي سمعي ا ليجني محلاية األداء ا ل نذ . ب ية  يف1996موهذه يه املعاهدة األوىل اليت تربم  ل جمال القوانني املوضو لملكية ع

تضافة رائع.ةالفكري ية هذا احلدث ا سلطات ا تضافت ا سـ وقد ا ي ل نسـ ناءلص يه روح �لزتام ا بة وغلب  ة *ى اكفة ا*ول لعل
يافة وأود أ. األعضاء سن ا ية  هورية الصني ا يق حلكومة  ية الفكرية ا*ويل ا متع ا لضن أعرب عن تقدير  حل ب لشعلعم مج مللك جم

نظمي الرائع  .لتوا

يجني ا*بلومايس تعابري األمل ية ملؤمتر  تا ياíت ا بواكن من املالحظ يف أغلب ا خل مب سود أغلب أعامل  بأنل ت روح املؤمتر سوف 
تعلقة بوضع القواعد واملعايري نظمة األخرى ا ملا يات . مل نضوج ونأمل أن جتد  مجعويقرتب عدد من هذه األعامل من مرحï ا ل

تقدم يف 2012 بين . هذه األعاملمثل لل الطريق الصواب  توأدعو عىل وجه اخلصوص ا*ول األعضاء عىل حنو عاجل إىل 
نفاذ إيق املقرتحة للخرخارطة الطر سني ا لوج بصك دويل جديد  شورة فô خيص ىل األلتح برص ملنعامل ا يفي ا لاألشخاص  ضع

بوعات  .ملطوالعاجزين عن قراءة ا

ية لقانون  شأن اإلجراءات ا شلكوأود أن أحث ا*ول األعضاء عىل امليض قدما حنو مؤمتر دبلومايس إلبرام معاهدة جديدة  لب
يةوه. الرسوم وال£ذج سط اإلجراءات ا سري األعامل  ست معاهدة جوهرية، بل يه معاهدة  شلكذه  ب ي لي ت ت  .لل

ية الفكرية و شأن ا مللكوإن وجود صك دويل  يةب يدية وثاملوارد الورا يدي ملن أوىل لتقلاملعارف ا ثقايف ا بري ا تقل وأشاكل ا ل لتع ل
نظمة يني، لكن. للماألولوnت  نا طويالضوقد أحرزí تقدما عىل مدى العامني املا همة العاجï . م الطريق ما زال أما ملوا

ها يف  تا هر  ية و يجة إجيا تؤدي إىل  بï اليت  رش ا هر �ثين  سار لأل جئاملطروحة أمام ا*ول األعضاء يه وضع  تظ ت ملق نش ب ن سـ عم
بري من �. 2013مجعيات  تحيل بقدر  ثف وا سار  يع الوفود امليض يف  تعني عىل  يجة  يق هذه ا كو ل م مج س مكن ي ت لتحق لزتام ل
شاركة  .ملوا

                                                

يصل إىل حوايل  لرسيعا  ية و8ً سة املا نوn خالل األعوام ا ض fملائة  مخل ية 7ًسـ رشة املا ض fملائة خالل األعوام ا مؤرشات العلوم ًوفقا Îلس العلوم الوطين، (لع
ندسة   ).، الفصل الرابع2012لهوا
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يد أين لن أذكرها اآلن ناول،  يد ا تعلقة بوضع القواعد واملعايري  ندí جماالت أخرى لألعامل ا بو ت مل لع بري عن وما يه إال. ق تع أوجه 
يا جلو تزتايد  تحدي الاكمن يف صون وتطوير نظام دويل قامئ عىل القواعد يكون موا سه، أال وهو ا تحدي  ها وا تاحلاجة  ل نف ل نفس

نافس لتيه حدة ا  .ف

تحديد األولوnت تعلق  ية الفكرية و تغرية  ئة ا نظمة حتد �ن أفرزته ا بوأمام ا ي مل ب للملكمل ي نظ. ل مة ياكد ملوإن الطلب عىل خدمات ا
يام بلك يشء. يكون عارما يع ا لقومع ذ� مفواردí حمدودة وال  نظمة . نسـتط نا  نضطر بو نا  تقد أن هذا يعين أ موإنين أ صف سـ ن ع

نا يا تلكفة يف  نا وأن نراعي جدوى ا يارات برا باط يف  بري من � تحىل بقدر  تإىل أن  معل ل جم نض ك يقي ويعكس . خن حقوإن الطلب 
ية، لكن أ ياجات ا حلقيق� يارحت نا � يكون   íتيا ي خسـ عل  .ح

نا هذه يا بقت  شاورات مع ا*ول األعضاء اليت  تا تطرحان يف ا با ما اك تان غا ئة ا نا تومن مضن األولوnت ا مجع سـ مل ن ل ث شـ  .نل

نظمة ية جديدة  تعلق بإقامة ماكتب خار للماألولوية األوىل  ثالثة . جت شاورات عىل مدى األعوام ا ند اكن موضوع  لوهذا  م ب
ية ية جديدةوق. ضاملا تضافة ماكتب خار سـهتان به من ا*ول األعضاء ا بري ال  جد عرض عدد  سـ ي يع . ك نا ال  تطومن الواحض أ نسـن

ية حمدودة من . احلصول عىل عدد غري حمدود من هذه املاكتب بكة اسرتا نطاق  يد واسع ا هر وجود تأ نا  يجلكن  شـ ل ي ته ل يظ
نظمة وتربز حضورها مية عىل ¡مة ا تضفي  ملاملاكتب اليت  ية الفكرية، قسـ ية  نظمة العا تخدام أنظمة ا للملك وتوسع نطاق ا مل مل سـ

تلكفة يث ا نظمة من تقدمي خدماهتا بطريقة جمدية وفعاa من  لومن مث تكرب إيراداهتا ومتكن ا نا، . حمل يالت  يد ذكر ا هولن أ تعل لع
سأa خبطى حذرة وسديدة نا امليض قدما يف هذه ا مللكين أرى أنه  ية ولقد عززí يف ال. علي نا اخلار يات ماك جعام املايض  تب معل

ية تاجئ مر ضالقامئة بعدة طرق وأرى أن هذا العمل أفىض إىل   .ن

 aرشاكت بطريقة فعا بل إلرشاك قطاع ا ية إجياد  تعلق بأ شاورات  ثريا ما أعرب عهنا خالل ا ية اليت  ثا لأما األولوية ا سـف مه ت مل ك ن ل
نا نا عن إرشاك هذا ا. معلأكرث يف  تحدث  هوال أحد  ياساتي سائد . لسـلقطاع يف اختاذ القرارات أو ا بدو أن الرأي ا للكن  ي

تغري  يا واألعامل ا�ي  نولو ئة ا تطورات اليت حتدث يف  نه ا متع إىل هذا القطاع وتعمل  نظمة أن  يهو أنه ميكن  ب ل جللم تك ي لم تسـ
تاكر واإلبداع برسعة يف قطاعات �  .ب

تقل إىلأرجعودعوين  تاكر اجلديد وأ ئة � ن إىل  ب نقطة األخرية يف هذا الصدديب ية واألقل منوا. ل ا نا ب�ان ا f تعلق األمر مو ل ل . ي
ية لقمي اإلبداع سï العا بوؤ مركز يف ا بعض، مما مكهنم من  ئة اجلديدة قد أعطت فرصا جديدة  ملإن ا سل ت لل لب بة إىل . يل fلنسـو

íإذا نظر ôتغري تغريا شديدا، وال سـ ئة اجلديدة  بعض اآلخر فإن ا تا ب يل رسيعةل تطور ا ل إىل وترية ا نظمة . ل تيض ذ� من ا ملو يق
ساعدة عىل تكوين الكفاءات ية يف ا يب بطريق جديدة حرصا عىل الفعا ملأن  ل سني، . تسـتج بري  نا واعون بوجود جمال  تحوإ ك للن

توى أعىل نا إىل  تحداث عدة خدمات جديدة تريم إىل �رتقاء بأدا يع ا نا  سـإال أنين أرى أ ئ سـ تط من هذه توشمل . سنسـ
 :اخلدمات ما ييل

يا املعلومات و�تصاالت يف دمع  - نولو تخدام  ية الفكرية وتعزيز قدرهتا عىل ا تحديث ماكتب ا نا  íجبر تك سـمللك ل جم
رشوعات يف حنو   íند ية الفكرية، إذ  مإدارة ا ع   ب�ا؛90مللك

نفاذ إىل  - تاكر من أجل تعزيز ا يا و� نولو شاء مراكز *مع ا نا إل íلوبر ب ن ججم ية لتك ياíت ا لعلمقواعد ا لب
ية اليت وضعت يف حنو  نولو جوا تخدا¡ا؛30لتك  سـ ب�ا والقدرة عىل ا

ب�ان  - ية  ية الرائدة جما ية وا تجارية جلعل ا*ورnت ا ياíت ا نارشين وfئعي قواعد ا نا مع ا للورشا ن ن لعلم ل ب ل لتقت ل ك
توسطة  ية ا نا ب�ان ا ية جدا  بة و نا ملاألقل منوا وبأسعار  ل لل يل مسـ ية (ا*خل تفضم لتمناألحباث من أجل ا

تاكر نفاذ إىل ) بو� شأن الرباءاتلوا تخصصة  ياíت ا بقواعد ا مل  ؛لب
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شاف وتكوين WIPO Re:Searchو - يل fال ت، وهو رشاكة بني القطاع العام واخلاص تريم إىل ا كتعج ل
بحث يف جماالت ا ية الفكرية واخلربة  شارك ا تاكر عرب  للالكفاءات يف جمال � ت همï مللكب ملألمراض املدارية ا

سل  .لواملالرn وا

توب ا�ي  ب�ان األقل منوا يف تقريري ا ية وا نا ب�ان ا نا األخرى لفائدة ا يل عن هذه الربامج وغريها من برا ملكوترد تفا لم ل ل جم ص
باح  .لصوزع هذا ا

سفري  ية العامة، سعادة ا يه شكري إىل ريس ا تو تمت لكميت  لوأ مجلع ئب ج تشخ يادتهفيكز  ودمعه ومع( ا*ؤوب طوال العام ق، عىل 
 .املايض

بو ها تقدما. يوأود أن أثين عىل موظفي الو نظمة  ثرية طوال العام املايض أحرزت ا بفضلفأí أرى أن املوظفني أدوا ¡امت  مل . ك
ية وهبمة وتفان توى عال من ا ندí العديد من خرية املوظفني ا�ين يعملون  ّوإن  ن سـ هع نا. ملمب ين متوإنين أعرب عن ا

 .هلم اخلالص

 


