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المنظور والتوجه االستراتيجي للويبو 
 

المقدمة 
 

ــة التنميـة فـان الملكيـة الفكريـة تكتسـب أهميـة  نظرا للدور الذي تلعبه في تشجيع االختراع ورعاي - ١
قصوى بالنسبة لرفاهية االنسانية . وايمانا منهم بأهميــة أنشـطة االخـتراع بالنسـبة للمجتمـع ، فـان الجـهاز 
التشريعي يعمل على تطوير أطر حماية الملكية الفكريــة وذلـك بغـرض تهيئـة المنـاخ المالئـم الـذي يمكـن 
المخترعين من ممارسة حقوقهم ويتيح للمجتمع االستمتاع باالختراعات الفنية واالنتفاع بالتطور العلمــي . 
ان الملكية الفكرية ظلت تسهم في تطوير المعرفة والثقافة وذلك بتوسيع المجال الذي تنطلق خالله ابداعات 

المخترعين . 
 

ــد أسـندت للمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة (الويبـو) مهمـة تشـجيع أنشـطة  ان الدول األعضاء ق - ٢
ــك فـان بامكـان المنظمـة أن  االختراع ومسؤولية الترويج لحماية الملكية الفكرية في آل أنحاء العالم ، ولذل
تلعب دورا رائدا في دعم جهود الدول األعضاء الرامية لتوفير الظروف المواتية لتشجيع أنشطة االختراع 

واالبداع . 
 

ان الملكية الفكرية ستصبح المحرك الرئيسي لالقتصاد القائم على المعرفة والذي سيتميز به القرن  - ٣
الحادي والعشرين ويتعين أن يكون بوسع الويبو اعداد قيادات فاعلة في مجال تطوير الملكية الفكرية تسهم 

في تعزيز معطيات عالمية مواتية النطالق طاقات االختراع وتوجيهها نحو تنمية ملموسة ومستديمة . 
 

ان المنظور الذي يتعين أن يترسخ في مهام ومسؤوليات الويبو - وعلى أعتاب األلفية المقبلة - هو  - ٤
أهمية الملكية الفكرية والويبو بالنسـبة لرفاهيـة االنسـانية . ان القـوة الدافعـة لمنظـور الويبـو ترتكـز علـى 
ــالق آـل طاقاتـها ومواردهـا لتحقيـق هـذا  استراتيجية عالمية لتطوير الملكية الفكرية تمكن المنظمة من اط
المنظور . وتجمع هذه االستراتيجية ما بين الرغبة السياسية ، النوايا الحسنة والتعاون بين الدول األعضاء 

، والقطاع التجاري واألمانة العامة . 
 

أوال -  التحديات 
 

العولمة  ( أ )
 

يسود االتجاه حاليا الستخدام مصطلح العولمة بدال مــن المصطلـح "العالميـة" الـذي ظـل يسـتخدم  - ٥
حتى العقد الماضي للداللة على العالقات بين األمم . ان هذا التغيير في استخدام المفردات يدل على تغيـير 
ــى أسـاس  أساسي في الطريقة التي يتفاعل بها العالم . ان العالم يشهد اليوم تحوال في النموذج الذي يقوم عل

التفاعل بين دول وشعوب متفرقة الى نموذج يقوم على تفاعل بال حدود في آل أنحاء العالم . 
 

ــن مسـببات وأثـار العولمـة فـي آن واحـد .  ان انشاء االطار القانوني الالزم لتسهيل عملها يعتبر م - ٦
ويبدو واضحا أن هنالك مجموعة من القوانين المتضاربة تعيق ممارسة حرآة التجارة الدولية في عدد من 
البلدان . ولتحقيق أي سياسات خاصة بالعولمة يصبح من الضروري بالتالي انفـاذ مزيـد مـن التنسـيق فـي 
ــانون  المجاالت القانونية التي تحكم السوق العالمية . ان مجمل األوساط القانونية ، وخاصة تلك المتصلة بق
ــره المتعـاظم علـى الصناعـات المحرآـة  الملكية الفكرية ، تعي ضرورة تحقيق هذا التنسيق وذلك نسبة ألث

لالقتصاد المعاصر آتنولوجيا المعلومات ، الترفيه والصناعات البيوتكنولوجية على سبيل المثال . 
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تعتبر حقوق الملكية الفكرية ووسائل تطبيقها من المسائل المحلية في المقام األول . وتقوم آل دولة  - ٧
بتحديد نطاق الملكية الفكرية داخل حدودها باالضافة الى تأثير تلك الحقوق وحمايتها . وبوصفــها المنظمـة 
المختصة والمسؤولة عن صياغة سياسات الملكية الفكرية على الصعيد العالمي ، فان التحــدي األول الـذي 
تواجهه الويبو هو آيفية تكييف أنظمة الملكية الفكرية المعمول بها حتى يتم انفاذها بصــورة متناسـقة علـى 

الصعيد العالمي . 
 

التكنولوجيا الجديدة  (ب)
 

ظلت التكنولوجيا تلعبا دورا هاما في آل مناح النشاط االجتماعي . وتتفاعل حقوق الملكية الفكرية  - ٨
مع التكنولوجيا في عدة أوجه ويتفاعل آالهمــا مـع البيئـة االقتصاديـة واالجتماعيـة . ان المسـتجدات التـي 
أحدثتها التطورات التكنولوجية المتسارعة فــي آـل أوجـه التعـامل العـالمي تقريبـا ، قـد ترآـت أثـرا غـير 
مسبوق على أنظمة حماية الملكية الفكريـة واسـتحدثت أبعـادا جديـدة ألنظمـة الحمايـة الـى جـانب أبعادهـا 

القانونية . 
 

ان المجاالت التي استحدثتها التكنولوجيا في مجال االتصاالت ، بما في ذلك اعتماد لغة تقنية (لغة  - ٩
مشترآة خاصة بالتكنولوجيا الرقميــة) قـد اسـتوجبت ايجـاد اطـار قـانوني عـالمي يوفـر المزيـد مـن الثقـة 

واألمان والشفافية في تسيير وادارة حماية حقوق الملكية الفكرية . 
 

ــوق المؤلـف - والتـي آـان يتـم  وسيسصبح باالمكان تداول العديد من االختراعات التي تحميها حق -١٠
تبادلها فعليا - في صورة رقمية وبواسطة شبكات االتصال العالمية . ولالستفادة من الميزات التــي توفرهـا 
تكنولوجيا المعلومــات ، سـتتم اعـادة صياغـة الكيفيـة التـي يتعـامل بـها المـهتمون مـن الجمـهور والقطـاع 

التجاري مع حقوق الملكية الفكرية . 
 

هذا باالضافة الــى أن أوجـه جديـدة قـد بـرزت فـي مجـال البيوتكنولوجيـا ، وخاصـة فيمـا يتصـل  -١١
ــارف  بالهندسة الوراثية ، واستصحبت معها تساؤالت أخالقية وآذلك قلقا متزايدا بشأن الحاجة لحماية المع
التقليدية وآذلــك األصـول الوراثيـة التـي أصبـح باالمكـان استنسـاخها ومعالجتـها واالسـتفادة منـها خـارج 

محيطها الطبيعي . 
 

تعتبر الويبو في مرآز الجدل الدائر حول التداخل بين الملكية الفكرية والتكنولوجيا الجديدة . وهذا  -١٢
هو المجال الذي ستترآز فيه معظم التطورات التي تؤثر على الملكية الفكرية ، ولذلــك يتعيـن علـى الويبـو 

أن تلعب دورا رائدا فيه . 
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ثانيا -  الحلول 
 

ثفافة الملكية الفكرية  ( أ )
 

اآتسبت الملكية الفكرية أهمية جعلتها تشتمل اليوم على مجموعة من العوامـل ، ولتحقيـق تنميتـها  -١٣
ــتراتيجي فـي  بصورة فعالة يتعين انتهاج ثقافة للملكية الفكرية بحيث تترآز مجمل أنشطتها في دورها االس

التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية . 
 

يتعين على هذه الثقافة الجديدة أن تجمع ما بين التجاوب مع عالمات التغيير والوعي بتأثير الملكية  -١٤
الفكرية في الحياة اليومية . ان على موظفي الويبو والمهتمين والمستفيدين بصورة أشــمل أن يكونـوا علـى 

وعي بالمسؤولية المترتبة على آل هذه التطورات . 
 

ــلطات والقيـادة الجماعيـة والتعـاون تعتـبر قـوام ثقافـة المسـؤولية  ان ازالة الغموض وتفويض الس -١٥
الجماعية هذه .  

 
ازالة الغموض 

 
يتعين على رجل الشارع العادي االلمام بآثار الملكيــة الثقافيـة علـى حياتـه اليوميـة وآيفيـة اسـهام  -١٦
الحماية في تطوير االبتكار حتى يكون بوسعه االسهام بايجابية في القفزة االبداعية التي سـتدفع باالنسـانية 

في المستقبل وتوفر للملكية الثقافية ما تستحقه من احترام . 
 

ان ازالة الغموض الذي يكتنف حقوق الملكية الفكرية يمكن أن يتحقـق عـن طريـق حملـة تعليميـة  -١٧
واعالمية شاملة وبتقريب أنظمة الحماية الثقافية ومنظمة الويبو من الجمهور وجعلهما في متناول الجميع . 
وفي اطار االقتصاد الذي يستند على المعرفة يتعين ازالة الغموض الـذي يكتنـف عمليـة صياغـة المعرفـة 
والمعلومات - بواسطة النشاط االبداعـي - لتصبـح أعمـاال محسوسـة تسـهم فـي اثـراء الحيـاة االقتصاديـة 

واالجتماعية واالجتماعية . 
 

تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية من أدوات التنمية الفعالة . وهـي تمنـح حوافـر ماديـة ملموسـة  -١٨
لخلق المعرفة ووسائل فعالة لتطبيقها ونشرها . وتعتبر الملكية الفكرية ، وفي ذات الوقت ، مؤسسة معقــدة 
ذات أبعاد قانونية وتقنية واقتصادية واجتماعية وثقافية وادارية . لذلك فان الجهود الرامية الزالة الغموض 
عنها ستجعل هذا النظام متاحا وتتيح للجمهور من غــير المـهتمين بالملكيـة الفكريـة فـهما أعمـق للمبـادىء 
األساسية للملكية الفكرية وادراك طاقاتها ، وقيودها ، وأثارها ، أهمية حمايتها وآيف يؤدي النظام وظائفه 

وآيف يمكن االفادة منه . 
 

ــة يتعيـن النظـر الـى الملكيـة الفكريـة ليـس باعتبارهـا أداة لتحقيـق التنميـة  وبذات القدر من األهمي -١٩
ــب بـل ولفوائدهـا االجتماعيـة أيضـا . ان مقـدرة الدولـة علـى التحكـم واطـالق المواهـب  االقتصادية وحس
ــة للمنافسـة . ان ادراآـًا أعمـق ألهميـة  االبداعية وطاقات مواطنيها أصبحت المعيار الذي يحدد أهلية الدول
الملكية الفكرية بالنسبة لالقتصاد ورفاهية الشعوب سيسهم في ازالة الصبغة السياسية التي تكتنـف الحـوار 
حول الملكية الثقافية وهذا سيقود بدوره الى مزيد من التعاون على الصعيد العالمي وتصبح الملكية الفكرية 
ــدول الناميـة -  ، في نهاية المطاف ، وسيلة لتحقيق التضامن وترسيخ السالم . ولتحقيق هذه الغاية تحتاج ال
وآشرط أساسي - لالطار الهيكلي والوسائل المالية التي تمكنها من استيعاب أنظمة حقوق الملكية الفكرية . 
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تفويض السلطات 
 

ان ترسيخ مفهوم تفويض السلطات سيقود الى انشاء مؤسسات متخصصة ذات آثار باقية .  -٢٠
 

لقد أصبحت ظاهرتي الخصخصة والمنافسة - مجتمعة مــع ظـاهرتي التوافـق والتكـامل - تمـيزان  -٢١
بصورة واضحة الدينامية االقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي . ويتعين على الويبو أن تقدم للدول 
األعضاء والقطاع التجاري الخدمات التي تؤهلها لالفادة من العولمة ومواجهة المنافسة المتصاعدة . وهــذا 
األمر يهم بصفة خاصة الدول النامية والمؤسسات الصغيرة والمؤسسـات األآاديميـة ومؤسسـات البحـوث 
والعلوم . ولالفادة القصوى من الدور الذي تلعبه الملكية الفكرية في الديناميـة االقتصاديـة الجديـدة ، ال بـد 

من بذل جهد مشترك بين الحكومات لتطوير بنية عالمية للمؤسسات .  
 

ان الويبو تلتزم بعملية تفويض السلطات والتي تقوم على االعتقاد بأن بوسع وعلى جميع الجـهات  -٢٢
ــها خدمـات الملكيـة الفكريـة . وعليـه يصبـح مـن واجبـات  المهتمة أن تسهم في تشكيل الصورة التي تقدم ب
الويبو رعاية البيئة التي يتم فيها تحويل التفكير الجماعي واألفكار الجديــدة الـى اسـتراتيجيات قـادرة علـى 

تلبية االحتياجات . 
 

باالضافة الى ذلك ، فان الحكومات تســعى الـى خلـق موازنـة بيـن الحوافـز التـي تمنحـها الملكيـة  -٢٣
ــي تنسـحب علـى نشـرها مـن جهـة أخـرى .  الفكرية مقابل ابتكار المعرفة من جهة والمزايا االجتماعية الت
ــوارد لبلـوغ األهـداف بصـورة فعالـة ومؤثـرة وفـي اآلجـال  ويعتبر من الضروري التعامل بمبدأ تقاسم الم
المحددة . وقد أصبح واضحا أن تقاسم الموارد يسهم في الزيادة والتحسين النوعي والكمي للموارد المتاحة 
ــذي يعتـبر  للجميع . وعلى آل ، ولتحقيق أقصى الفائدة ، ينبغي عدم تسييس الحوار حول الملكية الفكرية ال

بمثابة مسببات وآثار تفويض السلطات في آن واحد .  
 

القيادة الجماعية 
 

ــا يتبـع  ان من أهم مكونات العولمة الترابط والتكامل االقتصادي في سياسات الدول االقتصادية وم -٢٤
ذلك من حاجة الجراءات حكومية مشترآة لمواجهة التحديات العالمية بفعالية . 

 
ــاعين العـام والتجـاري . وفـي ذات  ويتبع تعاظم أهمية الملكية الفكرية بروز منتفعين جدد في القط -٢٥
ــة الفكريـة فـي اهتمامـات قطاعـات مـتزايدة مـن المنظمـات العالميـة العامـة  الوقت يتم ادراج قضايا الملكي
والخاصة ذات االختصاص والخبرة في مجاالت أخرى بخالف الملكية الفكرية . ونتج عن ذلــك أن قضايـا 
الملكية الفكرية أصبحت تتداخل وتتطور في اتجاهات ونواٍح مختلفة . ان الويبو ومجتمــع الملكيـة الفكريـة 
مدعويين العداد قيادة جماعية فاعلة في هذا االطار وذلك حتى يتمكــن نظـام الملكيـة الفكريـة مـن التطـور 

بصورة متناسقة . 
 

ــادة  ويعتـبر توحـد الـرؤى وتناسـق الجـهود داخـل مجتمـع الملكيـة الفكريـة الدعامـة األساسـية للقي -٢٦
ــد أهـداف مشـترآة بغيـة  الجماعية . آما أن تضافر جهود أعضاء مجتمع الملكية الفكرية سيمكنها من تحدي
رسم استراتيجيات الملكية الفكرية العالمية . ولقد ثبت أن توافق اآلراء من العوامل الهامة فــي آـل مراحـل 
ــة العامـة وجمـهور المنظمـة مـن العوامـل الهامـة الالزمـة  العمل بالمنظمة ويعتبر توافق اآلراء بين األمان

لتحقيق تُأثير عالمي لمجتمع الملكية الفكرية . 
 

التعاون 
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ان الجهود الفكرية ، حتى وان آانت موجهة بدقة نحو أهداف محددة ، لن تكون آافية اذ أن تحقيق  -٢٧

تلك األهداف يتطلب توافق وانسجام مساعي آل الجهات المعنية األخرى . 
 

وفي عالم اليوم الذي يتجه نحو التكامل يتعين على الويبو تفجير الطاقات الهائلة والموارد الخاصة  -٢٨
بغرض توحيد جهودها مع جهود الدول األعضاء لتصبح آمًا واحدًا . 

 
ان تحديات التنمية المستدامة تعتبر تحديا عالميا تسعى آل الدول لمواجهته . ومع العلم بأن الملكية  -٢٩
الفكرية يمكن أن تسهم بشكل فعال في مجال التنمية المستدامة ، إال أن امكانية االستفادة من الملكية الفكرية 
ــة سـبل  تحددها عوامل أخرى هامة آالسوق العالمية والخدمات ورأس المال . وسيتيح هذا التعامل لكل دول
ــات التنميـة المسـتدامة . وهـذا بـدوره يجعـل الويبـو  االفادة من حقوق الملكية الفكرية ومواجهة معظم تحدي

تتجه نحو شرآائها في األمم المتحدة والمنظمات االقليمية والدولية األخرى . 
 

االستراتيجية العالمية  (ب)
 

ان رسم الحلــول الـالزم لمواجهـة التحديـات يجـب أن يتـم فـي اطـار جـهد فكـري ومـهني مكثـف  -٣٠
وتخطيط استراتيجي يعكس الفترة التاريخية الحالية . 

 
مقدمة التغييرات  "١"

 
ــاح يتعيـن علـى الويبـو مواصلـة التغيـيرات التـي ابتدتـها  للتمكن من مواجهة التحديات المقبلة بنج -٣١
خالل فترة السنتين الماضيتين وتحســين امكانياتـها العمليـة واالداريـة والماليـة هـذا باالضافـة الـى انتـهاج 

سياسات تهتم بتحقيق األهداف . 
 

ــك أن تقـوم الويبـو بتوظيـف جـهد أآـبر واسـتخالص الفـائدة القصـوى مـن تكنولوجيـا  ويتطلب ذل -٣٢
المعلومات باعتبارها محور تطوير وتعزيز المنظمة . وتحتاج األمانــة العامـة للوقـت والمـوارد الالزميـن 
لتنمية الموارد البشرية ، حتى تتمكــن مـن اآتسـاب الخـبرات الجديـدة والمعرفـة الضروريـة لدعـم الـهيكل 
االداري الجديد للمنظمة ولوضع برامجها موضــع التنفيـذ . وسـتتيح تكنولوجيـا المعلومـات وسـائل جديـدة 
للمشارآة في االتصاالت والمعلومات ، ويتيح ذلك بدوره للويبو - وباضافة ذلك الى وسائل االدارة الحديثة 

- استخالص انتاجية أآبر من الموظفين . 
 

هـذا وستسـهم هـذه الجـهود فـي تعزيـز اطـار الويبـــو االســتراتيجي الشــامل والخــاص بتطويــر  -٣٣
السياسات ، التخطيط والتنفيذ المشترك للبرامج والتخطيط والتقييـم االسـتراتيجي للميزانيـة . وهـذا بـدوره 
سيوفر للويبو هياآل تتميز باالستقرار والمواءمة مع التغييرات الخارجية آما سيوفر أساسا مناســبا الثـراء 

الحوار حول السياسات بين األمانة العامة وجمهور الويبو . 
 

تعتبر الدول األعضاء هي صاحبة الشأن في الويبو . وهذه الدول هــي صاحبـة القـرار فـي المقــام  -٣٤
األول وهي الجهة المستفيدة في المقام األول من تعزيز هياآل المنظمة . آما سيسهم انتــهاج هيـاآل اداريـة 

مبسطة في اثراء الحوار بين الحكومات واثراء عملية اتخاذ القرار . 
 

ولمواجهة تحديات التغيير ، يتعين على الويبو تعزيز عالقاتها مع القطاعات المختلفة في المجتمــع  -٣٥
المدني بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والجهات االستشارية المستقلة . ان سبل تعزيز تلك العالقــات 
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ــو الخاصـة باالتصـاالت الدوليـة والسياسـات الخاصـة  سيخضع للمراجعة الدورية والدعم عبر جهود الويب
بالجمهور . 

 
ــة العامـة وجمـهور الويبـو عـن طريـق شـبكة  وستسهم شبكة الويبو في تعزيز العالقات بين األمان -٣٦
معلومات عالمية تربط بين مكاتب الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم . وستسهم هذه الشــبكة فـي تعزيـز 
التعاون الدولي عن طريق اتصاالت ذات تكلفة أقل وعن طريق تسهيل الحصول على المعلومات الخاصة 
ــة الفكريـة  بالملكية الفكرية ، رعاية حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية وعن طريق تطوير أنشطة الملكي

وتوفير وسائط لنقل التكنولوجيا . 
 

تطوير أنظمة الملكية الفكرية   "٢"
 

تسعى الويبو لتطوير وسـائل عالميـة ، وتحديـدا الخدمـات والوحـدات والمبـادرات ، وترمـي الـى  -٣٧
االستجابة بسرعة وفعالية الى االحتياجات الحالية والمتزايدة مــن الـدول األعضـاء وخاصـة تلـك المتعلقـة 
باالقتصاديات المبنية على المعرفة . ويهدف ذلك الى تمكين الويبو من الترآيز على الطابع الثنائي ألنظمة 
الملكية الفكرية ويقصد بذلك حماية حقوق الملكية الفكرية وتنميـة أنشـطة االخـتراع . ان هـذه االزدواجيـة 
ــوي وعلـى أسـاس  تتطلب من الويبو تطوير آل من أنظمة الحماية العالمية وخدماتها وأنشطة التعاون التنم

منهاج شامل ومتكامل . 
 

تطوير أنشطة االختراع واالبداع 
 

ــة التعبـير عـن الـذات . ويعتـبر تعزيـز أنشـطة االخـتراع وتطويرهـا  تعتبر أنشطة االختراع بمثاب -٣٨
ــبر التنميـة نتاجـا للتطبيـق المنتظـم للمعرفـة القـادرة علـى  وحمايتها بمثابة تعزيز للتنمية البشرية . آما تعت
ــداع وتوظيفـها ألغـراض  احداث تطورات هائلة في االقتصاد والمجتمع . ان تفجير طاقات االختراع واالب
ــتدامة والملموسـة ، تعتـبر مـن أهـم المـهام والتحديـات التـي تتطلـب بـذل الجـهد مـن قبـل آـل  التنمية المس

األطراف المعنية . 
 

وتعتبر أنشطة االختراع موضـوع الحقـوق المحميـة ، وبدونـها سـتفقد الملكيـة الفكريـة مغزاهـا .  -٣٩
وستصبح أنشطة االختراع في آخر المطــاف الموضـوع الـذي يحتـاج للتطويـر بـل وسـبب وجـود الملكيـة 
ــرة خاصـة بـأي مجموعـة مـن الـدول . ويتحقـق تعزيـز  الفكرية . وتعتبر الملكية نظرية عالمية وليست فك
تطويرها عبر الجهود ومنظور جميع الدول األعضاء . ان الويبو ملتزمة بالمشارآة في مساندة مجــهودات 

الدول األعضاء واهتمام القطاع التجاري برعاية الظروف الالزمة لتشجيع أنشطة االختراع واالبتكار . 
 

وبغيـة تحسـين األداء االقتصـادي فـي بلدانـها ، عمـدت بعـض الحكومـات الـى اتخـاذ العديـد مـــن  -٤٠
المبادرات الرامية الى تشجيع االختراع واالبداع . ويتمثل أهــم تلـك المبـادرات فـي انشـاء منظمـات تعنـى 

بتقديم الدعم للمخترعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات البحوث والتنمية . 
 

وازاء التطور المتسارع في التكنولوجيا الجديدة يمكن للملكية الفكرية أن تؤثر على مجاالت جديدة  -٤١
في األنشطة االقتصاديـة . ويتعيـن علـى الجامعـات مواءمـة الـبرامج األآاديميـة مـع مجـاالت جديـدة مـن 
األنشطة آما يتعين عليها توجيه مجاالت البحوث حتى يصبح في االمكان تحويل االختراعات واالبتكارات 

الى ثراء ونمو اقتصادي لمواآبة وتلبية احتياجات القطاع الخاص . 
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ويعتبر االستثمار في األنظمة التي ترعى االختراع استثمارا بعيد األمد ذو مردود عال للمجتمــع .  ٤٢
ــر أنشـطة  ولكن وفي معظم البلدان النامية فان قيود الميزانية تقلل من االعتمادات المالية المخصصة لتطوي
ــث العلمـي والتقنـي الـى نشـاط اقتصـاد يتوقـف علـى امكانيـة  االختراع . وفي ذات الوقت فان تحويل البح

تقليص التباين التقليدي بين الدوائر العلمية والصناعية . 
 

ان الويبو تخطط لتقديم مبادرات خاصــة بنشـاطات متكاملـة بغيـة تسـهيل انشـاء مؤسسـات شـاملة  -٤٣
ـــاري والمؤسســة  للملكيـة الفكريـة علـى النطـاقين المحلـي واالقليمـي وتنميـة التحالفـات بيـن القطـاع التج

األآاديمية ومؤسسات البحوث والتنمية .  
 

باالضافة الى ذلك فان الويبو تعمل على تطويـر اطـار للمشـارآة والتعـاون الوثيـق مـع األوسـاط  -٤٤
العلمية والتي تقع في قلب دائرة األنشطة الثقافية والتنمية االقتصادية واالجتماعية .  

 
التطور التدريجي وتقنين القانون العالمي للملكية الفكرية  

 
يتعين على الويبو تطوير اجراءات ووسائل لحماية األنشطة واالبداع والمعرفة - والتــي ال تتوفـر  -٤٥
لها الحماية الكافية بوسائل الحماية الحالية - وعلــى سـبيل المثـال الـتراث والفولكلـور ؛ أو لتوفـير الحمايـة 
لبعض األنشطة - آمجالت البيوتكنولوجيا أو التكنولوجية الرقمية - والتي تتطور على نحو متسارع بحيث 
استنفذت وسائل الحماية التقليدية وأضحت غير قادرة على حمايتها األمر الذي يتطلب استنباط حلول جديدة 
. باالضافة الى ذلك فان العديد من أوجه حقوق الملكيـة الفكريـة يجـري اسـتخدامها فـي اطـار جديـد وهـو 
ــة  التجارة االلكترونية واالنترنت وبالتالي يستوجب اعادة النظر فيها لضمان حقوق أصحاب الملكية الفكري

ولخلق موازنة بين تلك  الحقوق والمصالح الشرعية للجمهور . 
 

ــة وعلـى سـبيل المثـال :  الملكيـة الفكريـة فـي مواجهـة  ٤٦- آما يتعين بحث أوجه التناقضات المحتمل
ــي مواجهـة المعـايير التقنيـة المتغـيرة والمتطـورة ، وحمايـة المخـترعين  الخصوصية ، االطار القانوني ف

وأصحاب حقوق الملكية الفكرية في مواجهة حق األطراف األخرى في الحصول على المعلومات . 
 

ــي أي اطـار  آما يتعين وضع وانفاذ آليات تضمن تحقيق أفضل التوازن بين االستقرار المطلوب ف -٤٧
قانوني والمرونة التي تفرضــها اسـتمرارية االخـتراع فـي العقـل البشـرية ، ومـا بيـن االطـار االقتصـادي 
والصعوبات التقنية واالآتشافات التكنولوحيــة وتعـدد الثقافـات ، وال بـد مـن تطبيـق تلـك اآلليـات فـي آـل 

مجاالت الملكية الفكرية . 
 

ويتعين أيضا تحسين التناسق بين أنظمة الملكية الفكرية على نطاق العالم ، ليس فقط في المجاالت  -٤٨
ــدم فيـها ولكـن فـي مجـاالت جديـدة ، حيـث يمكـن تطبيـق النجاحـات والـدروس التـي تـم  التي تم احراز تق
استنباطها من الوسائل التقنية والقانونية الحالية جنبا الى جنــب مـع الوسـائل الجديـدة المبنيـة علـى التحديـد 

المسبق لالتجاهات واالحتياجات . 
 

ــدول األعضـاء .  باالضافة الى ذلك ، ينبغي تنظيم قانون الملكية الفكرية آمصدر تعتمد عليه آل ال -٤٩
وهذا يوفر بدوره أساس لتحديد األوجــه التـي تحتـاج للتعزيـز ، والتوازنـات التـي يتعيـن المحافظـة عليـها 
والتوازنات الجديدة الالزمة ، والوسـائل الجديـدة التـي يتوجـب األخـذ بـها عنـد صياغـة االطـار القـانوني 

العالمي الخاص بحماية الملكية الفكرية . 
 

أنظمة الحماية العالمية والخدمات 
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ان أنظمة الحماية العالمية المعمول بها حاليا في مجال الملكيـة الصناعيـة قـد أسـهمت فـي تحقيـق  -٥٠
ــدول تنضـم الـى تلـك األنظمـة  الحماية في عدد آبير من دول العالم . فمن ناحية هنالك أعداد متزايدة من ال
ومن ناحية أخرى فان الزيادة المطردة في اجراءات التسجيالت وخاصة الطلبات الخاصة بمعاهدة التعاون 
بشأن البراءات ، تدلل على ثقة المستفيدين في تلك األنظمة . هذا والى جانب الحصول على الحماية في حد 
ــن فـي مختلـف البلـدان ووسـيلة لنشـر المعــرفة  ذاتها فقد أصبحت هذه األنظمة بمثابة دعائم لتنسيق القواني
التكنولوجية في جميع أنحاء العالم . ان معاهدة التعاون بشــأن الـبراءات - علـى وجـه الخصـوص - تعتـبر 
ــو فـي تعزيـز  أفضل وسيلة للتكامل بين الدول النامية في انظمة الملكية الصناعية العالمية . وستستمر الويب

استخدام أفضل لألنظمة العالمية والخدمات في تلك الدول وتشجيعها على االنضمام لتلك األنظمة . 
 

ان أنظمة الحماية العالمية تحتاج للمراجعة والتطوير بصورة منتظمــة . ويتعيـن مراجعـة األطــر  -٥١
القانونية واالدارية لتلك األنظمة الى جانب تحسين وتبسيط الخدمات التي تقدمها حتى تنال تلك األنظمة ثقة 
الجمهور وتصبح أآثر مردودية وأآثر ضمانا . ان األتمتة والعولمة والتكامل تعتبر من األولويات بالنســبة 
ــن خدمـات الكترونيـة آاملـة ؛ بينمـا تـهدف  ألنظمة وخدمات الويبو العالمية - وتهدف األتمتة الى االفادة م
ــث يمكـن تبسـيطها وتقليـل  العولمة الى جعل الخدمات أآثر فائدة في توسيع الدائرة الجغرافية للخدمات بحي
ــك األنظمـة أآـثر فـائدة فـي الـدول الناميـة وفـي  تكلفتها وجعلها أآثر أمانا ؛ آما يهدف التكامل الى جعل تل

الدول التي تمر بالمراحل االنتقالية . 
 

ان أحد تلك األنظمة ، وعلى وجه التحديد ، معاهدة التعاون بشأن البراءات يعتــبر االطـار الوحيـد  -٥٢
الذي يتيح تطوير نظام عالمي للبراءات . هذا ويتعين على الويبو مواصلــة استكشـاف الخطـوات فـي ذلـك 
االتجاه بالتعاون مع جميع األطراف المعنية وذلك لفائدة قطاعـات الملكيـة الصناعيـة بصـورة عامـة وفـي 

الدول النامية على وجه التحديد . 
 

وباالضافة الى األنظمة الحالية في مجال الملكية الصناعية ، ينتظر أن يكون للويبو قصــب السـبق  -٥٣
ــع مجـاالت  في وضع أنظمة أخرى للحماية والخدمات وذلك تلبية الحتياجات المنتفعين المتصاعدة في جمي
الملكية الفكرية بما في ذلك تبادل المعلومات الخاصة بالملكية الفكرية وتسهيل االستفادة من أنظمة الملكيــة 

الفكرية التي ترعاها الويبو . 
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أنظمة التعاون الدولي 
 

ان التعاون ألغراض التنمية يعتبر عامال ضروريا للمحافظة على أنظمة الملكية الفكريــة بصـورة  -٥٤
عامة . ولذلك فان مصلحة الجميع تقتضي رعاية هذه األنظمـة والتـي تسـهم فـي تحسـين الظـروف لجعـل 
العالم أآثر انصافا وعدال . وتهدف الويبو الى اتباع نـهجا شـموليا يدمـج التعـاون فـي آـل منـاحي الملكيـة 
الفكرية وفي اطار نظام يشتمل على آل القطاعات المشارآة فـي االقتصـاد القـائم علـى المعرفـة بمعنـى :  
نظام عالمي للتعاون يهدف الى انشاء مؤسسات تترك ارثا دائما وتقود الى التنمية المكثفة للموارد البشــرية 

 .
 

ــات الويبـو فـي مجـال تعاونـها فـي أنشـطة التنميـة .  ان المالءمة والفعالية والتقييم تعتبر من أولوي -٥٥
ويتعين اعادة توجيه تلك األنشطة نحو تفويض السلطات للدول النامية حتــى تتمكـن مـن جنـي آـامل فوائـد 
ــل التنميـة  مشارآتها في مجال الملكية الفكرية . ويعتبر الهدف هو انتهاج استراتيجية شاملة للتعاون من أج

وليس حلول مؤقتة ذات فوائد قليلة وغير دائمة . 
 

ان انشاء المؤسسات الوطنية القادرة على االفادة الكاملة من برنامج الويبو التعاوني يعتـبر عمليـة  -٥٦
تحتاج الى دراسة شاملة لالطار الوطني المسؤول عن الملكية الفكريـة والقضايـا ذات الصلـة بـها ، وذلـك 
بغرض تحقيق أقصى الفوائد االقتصادية واالجتماعية من أنظمة الملكية الفكرية . ويتطلب ذلك أيضا حشد 
التأييد السياسي وعلى أعلى المستويات الحكومية . آما يعتبر قياس آثار الملكية الفكرية على الناتج القومي 

الوطني في الدول النامية أمرا هاما وضروريا . 
 

ــي يتـم وضعـها فـي آـل دولـة فـي  ان خطط العمل وطنية الترآيز ، وهي المشروعات الوطنية الت -٥٧
ــل  اطار خطة العمل الوطنية ، تعتبر عامال أساسيا في تنسيق تعاون الويبو في استراتيجيات التنمية . وتتمث

عوامل التنسيق ، في معظم البلدان ، في المؤسسات أو مجموعات المؤسسات التي تحتاج للتطوير . 
 

ــة بحمايـة  ظلت الويبو تسهم بفعالية في تقديم العون للدول بانشاء األطر االدارية والقانونية الخاص -٥٨
ــامل فـي  حقوق الملكية الفكرية . ويتعين على الويبو التعاون مع جمهورها لتنسيق سياستهم عن طريق التك
اطار وطني شامل للملكية الفكرية ، وذلك في البلدان التي تقوم اقتصادياتها على المعرفـة . وبـاجراء ذلـك 
ــية المحـددة الـى مشـارآة أوسـع وأعمـق مـن قبـل آـل  يمكن االنتقال من األطر القانونية واالدارية األساس

الجهات ذات الصلة بالملكية الفكرية . 
 

ولدعم التبادل في الملكية الفكرية وما يتبع ذلك من نقل التكنولوجية الذي يفرضــه السـوق ، يتعيـن  -٥٩
على الويبو تقديم الدعم للدول النامية لتمكينها من المشارآة بفعالية أآثر في السوق العالمي للملكية الفكرية 
ــة الفكريـة التـي  . وسيتم بذل الجهود بتمكين القطاع التجاري في تلك الدول من اختيار واقتناء أنظمة الملكي

تناسب احتياجاتها بشروط منصفة وذلك بغرض اجراء تسويق أفضل لملكيتها الفكرية . 
 

وبالتعاون مع مؤسسات الملكية الفكرية في جميع أرجاء العالم ، سترآز الويبو على تحقيق تطوير  -٦٠
تدريجي لثقافة الملكية الفكرية باالضافة الـى التنميـة المكثفـة للمـوارد البشـرية . آمـا سـيتم الترآـيز علـى 
التوصل العتماد أآثر على الذات في مجاالت الملكية الفكرية وذلــك عـن طريـق تطويـر هيـاآل وشـبكات 

التعليم والبحوث بما في ذلك شبكات الجامعات . 
ثالثا -  الخالصة 
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ان األنظمة التقليدية للملكية الفكرية قد أسهمت في االقتصاديات القائمـة علـى الصناعـة وعـززت  -٦١
التوجه نحو العولمة . ويتعين تطوير نظام جديد للملكية الفكرية يسهم فـي تعزيـز أآـثر لالقتصـاد العـالمي 
ــها نحـو التنميـة  القائم على المعرفة ، وتعزيز الظروف العالمية التي تتيح اطالق طاقات االختراع وتوجيه

الملموسة والمستدامة . 
 

ــا خـالل فـترة زمنيـة  ان انفاذ هذا المنظور ال يعني بالضرورة توقع االجراءات التي يتعين اتخاذه -٦٢
محددة بل خلق الظروف المالءمة لتعاون جماعي يهدف الى تحقيق ذلك المنظور عبر صياغة استراتيجية 

عالمية لتنمية الملكية الفكرية . 
 

ــنة والتعـاون بيـن الـدول األعضـاء والسـوق التجـاري واألمانـة  ان الرغبة السياسية والنوايا الحس -٦٣
ــذه المهمـة علـى  العامة تعتبر عوامل أساسية في نجاح مهمة الويبو . ولذلك يصبح من الضروري انجاز ه

أساس منظور يقوم على أهمية الملكية الفكرية للرفاهية البشرية . 
 
 

[نهاية المرفقات والوثيقة] 
 


