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يات2010تقرير املدير العام إىل دورة   للجمع 
 2010سبمترب 

تقرير إىل دورة  ية الفكرية 2010ليف هذا ا ية  نظمة العا يات ادلول األعضاء يف ا للملك  مل مل بو(مجلع ّ، أود أن أبرز بعض )يالو
ية هرا املا رش  نظمة خالل الاثين  ضاإلجنازات اليت حققهتا ا ع  .شمل

هدف من هذه الويقة  ثويس ا ل تقرير مقدم يف ويقة تقرير أداء الربانمج. تقدمي تقرير مرحيل شاملل ثفذكل ا ّوإمنا أود أن . ل
تاجئ احملققة يف هذا العام ها وأن أبرز بعض ا ها ونو تال بو عىل ا يمك موجزا ألشطة الو نأعرض  ت ي ن لعل ع ف  .خ

تفاعل مع  تصاديةاألزمةلا  ق الا

بارش90عمتد حوايل ي بو  ية الو م ابملائة من مزيا ي ونظرا إىل .  األسواقنشاطة عىل اإليرادات احملققة من خدمات قامئة عىل ن
يف نظامت ادلوية يف  بو من سائر ا تصادي العاملي أقوى عىل الو توقع أن يكون وقع الرتاجع الا نذكل، اكن من ا ل مل ي جمل . ق

تعاون 2009ويف عام  ناء عىل معاهدة ا ل، تراجعت إيداعات الرباءات ادلوية  ب بة  الرباءبشأنل مقارنة مع % 4,5بنسـات 
بة 2008عام  ناء عىل نظام مدريد  تجارية ادلوية  يالت العالمات ا سـ، وتراجعت  ب ل ل نسج ، مما أفىض إىل تراجع %16,4بت

ها نظمة ألول مرة يف اتر خييف إيرادات ا ية ص. مل لواكن ال بد من الالزتام بإدارة ما ها ورمغّ نظمة  تطاعت ا بفضلارمة ا مل  ذكل سـ
ية تهنالرتاجع أن  تواضع2009-2008لـي الفرتة املا  .م بفائض 

هد عام  تعاون . ن أوائل الاتعاش2010شو توقع أن ترتفع إيرادات معاهدة ا لويف الوقت الراهن،   الرباءات حبوايل بشأنن
توى احملقق يف عام 2,8% يظل دون ا توى اإليداع  ية رمغ أن  يجة إجيا سـ، ويه  سـ سـ ملب م نوتوقع أن ترتفع . 2008نت

توى احملقق يف عام ّيقرهبا من سـمما % 11ظام مدريد حبوايل تسجيالت ن هو يف . 2008ملسـا فأما نظام الهاي األصغر 
تفعني به ته وقاعدة ا يع عضو تلف إذ ال يزال يف طور تو نوضع  ي سـ ناء عىل نظام . ملخم توى اإليداعات  هد  بوهكذا،  مسـ يش

هو حيقق يف عام  بريا  فالهاي ارتفاعا  بة  أرقاما تزيد حىت ا2010ك ية 36بنسـآلن  نة املا ض ابملائة عىل ا ولكن ذكل لكه (لسـ
تحكمي والوساطة كذكل و). عىل قاعدة حمدودة بو  للحيقق مركز الو ي تخدامّ بة الا يث  توايته من  سـأعىل  سـ نسـ وتظل . حم

تعاون  يهتا عىل نظام معاهدة ا ثرية الاعامتد يف مزيا بو رمغ ذكل  لالو ك  72 حوايل اذلي حيقق يف الواقع( الرباءات بشأنني
نظمة ية )ملابملائة من إيرادات ا توى اذلي بشأنل، علام بأن اإلسقاطات اإلجام يه يف ملسـ اإليرادات تظل دون ا علمت الاعامتد 

ية للفرتة  رشوع املزيا نإعداد  ية الصارمة إذا من أوىل األولوايت. 2011-2010م ياسة املا لوظلت ا لوما زنا نرصد الوضع . لسـ
ثب وشاطر ادلول  نعن  بوك ية ملرصدان عىل بوابة الو هر من خالل الصفحة اإللكرتو ياانت لك ثالثة أ ياألعضاء ا ن شب  .ل

ية  نور اذل تصادي بعض أشعة ا بوختللت غاممة الرتاجع الا هل ق ناّ ناء . علياليت سطعت  رشوع ا يدا  بواكن هذا العام عاما  لمل ج
نايئ يف أسعار الفائدة مما سامه تفدان من اخنفاض ا سـتثاجلديد إذ ا بىن اجلديدسـ يد ا مل يف خفض تلكفة قرض  وهو . تشي

تمكل يف غضون  سب جدوهل الزمين و سـرشوع سائر  ح ية اخملصصة هلاملوعد سيم  .ناحملدد هل ويف حدود املزيا

يف املوظفني  ثل تاك لو ية العادية% 65مت بو من املزيا نمن نفقات الو يض نفقات املوظفني . ي يا إىل  حبو ب إسقاطات سختفسع
مترب 2011-2010َّخملفضة للفرتة اإليرادات ا يق عىل برانمج إهناء 2009سب، وافقت ادلول األعضاء يف دورة  نة ا سـ  لتنللج

بريا. اخلدمة الطوعي للموظفني تار . كولقي هذا الربانمج جناحا  ئات – موظفا 87خوا يع ا لف من  تفادة من مزااي –مج سـ الا
بكر  تقاعد ا ية إلهناء اخلدمة وا نا رشوط الا ملا ل ئ نظمةاتركني سـتثل تارخي احملدد يف ملا  .2010 نيويو 30ل يف ا
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يهنا  نظمة حزيا  يف املوظفني، أاتح برانمج إهناء اخلدمة الطوعي  يض اذلي اكن رضوراي يف تاك متكوابإلضافة إىل ا لتخف للم ل ل
تصدي  ية الكربىللمن ا يلبعض الاشغاالت اإلدارية وا عيني ادلاخيل للت املفرغة من الوظائف 55ِّوأوال، خصصت . لتشغن

ّيمني مما أاتح فرصا ملوظفني  تةمعلوا ملدة طويةل ق نات اث سابقات للحصول عىل  بيف إطار عقود قصرية األجل دلخول  . تعييم
يض عدد املوظفني ( ختفتحقق  ّ تعيينه يف إحدى تكل الوظائف يمت موظف مؤقت ّبعدم إحالل أي خشص حمل لك ي

سابقة يد تصممي ).ملاب يا، أ ع واث بري يف املفرغةكل الوظائف  من ت28ن نقص ا ية ا ية  يني اخلاريج  لك ألغراض ا ل تغط بغ لتع
نظام معاهدة  يا الاتفاع  تغري جغرا تجابة  بحث عن كفاءات لغوية ا ثال ا ية، ومشل ذكل  نظمة ادلا بكفاءات ا ن ل سـ ل خل فمل م

تعاون  تصادبشأنلا يار املرحشني ذوي الكف. ق الرباءات وعن الكفاءات يف علوم الا ند ا تو ناصب، خع تكل ا ملاءات الالزمة  ل
سني يف األمانة تاكفؤ بني ا توازن اجلغرايف وا سني ا هدف احملدد  نظمة ا نسرتاعي ا ل ل تح جلمل ل ويف هذا الصدد، سأاثبر عىل ما . ل

توازن  يق ا تقدم احملرز يف  سـىن لدلول األعضاء رصد ا هر حىت  تة أ يات املوظفني لك  رش إحصا يه يف  تدان  لا ل ت سـ ئ ن عل حتقع يش
سنياجلغرايف تاكفؤ بني ا ن وا  .جلل

متىش  ية مبا  ها ا يا نظمة و يلكة برامج ا نطاق إلعادة  يوخالل هذا العام، فرغت األمانة من برانمج واسع ا مي ه مل ه لتنظل لك
تقلت  تفق علهيا، فا ية ا بو الاسرتا نوأهداف الو مل يج يجيتي تقومي الاسرتا تبربانمج ا يةل ثا ته ا ن إىل مر ل يذ ما . حل يا  تنفوجيري حا ل

رشف عىل لك واحد مهنا عضو من 20ن يزيد ع تدبري  توى اإلدارة وا يةل من اإلصالحات عىل  شمل  بادرة  ي  ل سـ مت شك تم
يا ية يه.لعلفريق اإلدارة ا يريات بأربع قمي جام ع وسرتشد هذه ا تغ ساءةل : لت توجه حنو تقدمي اخلدمات والعمل يدا واحدة وا ملا ل

ية واإل ية والاجامت ية ا سؤو تاجئ وا ععىل ا ل مل لبيئن هو . داريةل نا اآلن  تحدي اذلي أما فأما ا م أن يدرك لك أن حنرص عىل ل
ية يريات ويعملوا عىل الهنوض هبا وشرتكون يف هذه القمي املؤ نا مغزى هذه ا سـمو ي تغ سي ل  .ظف

ية  يط للموارد املؤ يجي هام نظام ا تقومي الاسرتا تني يف إطار برانمج ا بادرتني ا سـوأود يف هذا الصدد أن أبرز  تخط ت سل ل ن م ثّ
شرتايت وإدارة األصول مما مكن .والزناهةالعمل  ياتقألخالوإرساء إطار شامل  نظام اخملصصة  نجاح وحدة ا ّ ونفذت  للم ل ب ِّ

ية ادلوية للقطاع العام يفاء رشوط املعايري احملا بو من ا لالو بي ست سائر الوحدات يف . س يا  سري قدما وتدر بونأمل اآلن يف ا جي ل
يط للموارد نظام  تخطإطار هذا ا يث ضامن للل ية اليت من شأهنا أن تعود عىل ادلول األعضاء بفوائد مجة من  ح املؤ سسـ
ية األمانة ساءةل وفعا ية وا شفا لا مل يات العمل  .فل بو ألخال تب الو نا اآلن  شرتكة، و يش ا يات وحدة ا يا وتو قو مك يت ضع مل ص لتفشـ مت

نا  يات العملعيّو سؤوال عن أخال قمديرا  يات العمل عىل ب. م تب أخال بل  قوأ مك شف ق شمل تعزيز ا لكرانمج معل طموح  ي
يات العمل هبدف اعامتدها سؤولني ووضع مدونة أخال بار ا ية  قعن اذلمة املا مللك  .ل

سري قدما يف معل اللجان  لا

ية الفكرية حرصا  توازن إلطار القواعد واملعايري ادلوية  تطور ا يق هدف ا ها دمع  بو عدة أدوار من أ للملكتؤدي الو حتق لمه مل ل ي
تصادي والاجامتعي مهنا عىل أن نولويج واجلغرايف الا يط ا با  ية الفكرية ادلويل موا ق يكون تطور قانون ا تك لمللك للمح ك

تطور ثقايف العاملي رسيع ا لوا  .ل

تقدم اذلي  شغاالت إزاء انعدام ا يات العام املايض، أبرزت بعض الا بة  نا لو ن مجع سـ بو ادلامئةطال مب  .يالعديد من جلان الو
تاجئوأعربت عدة وفود أيضا يق أية  تغرق يف اجامتعات اللجان دون  ها إزاء الوقت ا با ن عن إ حتقسـ ط ناك اآلن ما . ملح هو

تفاؤل إذ بوسعي أن  نا عىل ا ليد نة، أبلغمك ابجلو اإلجيايب احملقق يف اجامتعات معظم اللجان وسريها حنو األفع لسـمام هذه ا
ية ملا تعدادها لألخذ ابحللول ا لعملإذ أبدت ادلول األعضاء ا  . خيدم الصاحل العامسـ

هر مايو  هد  شو ية 2010ش ية ادلوية ا نة احلكو نعطفا ال سابق هل يف ا ن  ل ملعللج م ية الفكريةم ية واملعارف واملوارد مللكاب ث الورا
يدية والفوللكور ، إذ رشعت ادلول األعضاء يف مفاوضات قامئة عىل نصوص يف إطار هجد جامعي للحرص عىل أن لتقلوا
ية  تصدي لقاعدة معرية أمعمللكيكون نظام ا تايل قادرا عىل ا يدية واب يا للمعارف ا بل وألول مرة را ّالفكرية يف ا ف لتق ل تقل لع . ملسـ

ية ادلوية اآلن ابجامتعات األفرقة العامةل ما بني ادلورات، واليت نظم أوها  نة احلكو تمكل أعامل ا لو لم للج تقر ليف يويو تسـ سـوا
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رشوع نصوص  رشة معىل  نظر فهي أشاكبشأنمادة عإلحدى  يدي ومن املقرر أن  ثقايف ا بري ا تل ا تقل ل لتع ية ال نة احلكو م ا للج
سمرب  يادلوية يف د سخي من .2010ل متد عىل ادلمع ا ية، اذلي  ية واأل متعات ا بو الطوعي  ندوق الو ل وبفضل  صل حملل ي يعص للمج

يا و نوب أفر يولويج وفرسا و نوع ا سويدي ادلويل  يقسورسا والرنوجي والربانمج ا ج ن ب ت ل لي سن، مت متويل لل نندوق كر  71يسـتص
ية، حلضور  متعات األ تصاد احلر فضال عن أربعة خرباء من ا تقةل إىل نظام الا بدلان ا ية وا نا بدلان ا صلبريا من ا ن ل ل جملل ق م ملخ

بو وخارج . اجامتع الفريق العامل ما بني ادلورات شطة الو تواصل عىل أ تد الطلب ا ية ادلوية، ا نة احلكو يأعامل ا ن مل شـ ل مللج
يديلتك ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا تقلوين الكفاءات يف جمال املعارف ا ل تع لتقل ل شطة عام . ل يذ أ نوجيري يف هذا الصدد  تنف

يا وغواتاميال و2010 تني وبلغاراي وإندو شمل األر سـ يف بدلان  ن نيت يامجهورية ج تحدةنتزنا شورات . مل ا منوجيري أيضا إعداد 
بات ودور احملفوظاتملسامن املقرر إصدارها هذا العام جديدة  تاحف وا تعدة ا تحت . ملكمل يدية،  بة املعارف ا فويف  تقل لشع

مترة لفائدة  يفة  بو و مسـالو ظ نويةي سابقة  نه  ية، يمت  شعوب األ ية الفكرية  سـساعد يف قانون ا مب صل لل يم ّوعني . تعيمللك
ساعدان األوالن من  يا مجهورية ملا تحدة نتزنا ياملا  .لوأسرتا

ية،  تطورات اخلار جوعن ا ية الفكرية ل ية  ية األفر نظمة اإل للملكسعدين أن أهئن ا يق مي مل قلي  بشأنعامتد بروتوكول اب) ياألربو(ّ
سطس  يدي يف أ ثقايف ا بري ا يدية وأشاكل ا غاملعارف ا تقل ل تع لتقل ل هم جزيا من " بروتوكول سواكومبوند"وجاء . 2010ل ئا ملسـتل
نوات من املفاو يةل ست  ية ادلوية،  نة احلكو سـنصوص ا حص ل تواصل . يضات فامي بني ادلول األعضاء يف األربومللج سـو

ها لألرب بو د يالو يذ بروتوكول سواكومبوندمعي هادئ يف بعض تنفو يف  يط ا ميي  ل، عىل غرار ما تفعل لفائدة إطار العمل اإل للمح قل
هادئ يط ا لبدلان جزر ا نطقة الاكرييب. حمل ميي  تطوير إطار معل إ ساعدهتا  بو أيضا  ملوتقدم الو ل م قلي ّ. 

شجعة يف اجامتعي نومفرب  تاجئ  موقد حتققت أيضا  شاطا ويه 2010 وأبريل 2009ن نا  ن إلحدى أكرث جلا نة ان ملا عنية للج
ية الفكرية ية وا مللكاب ية حىت اآلن 17وقد وافقت ادلول األعضاء عىل . لتمن رشوعا يف ظل جدول أعامل ا من  بعضها يرد (لتم

تقرير ليهل يف أجزاء أخرى من هذا ا بووا). تفص ئات الو يق مع سائر  ية هممة  نة أيضا عىل آ يفقت ا ي سـ ل هللج وعالوة . وللتن
ية يف  رشوعات جدول أعامل ا يات بطريقة إلدراج  ية إىل هذه ا نة الربانمج واملزيا بق فقد أوصت  منعىل ما  م مجلع ن جل لتسـ

بو ية يف برامج الو يات العادية، وهذه خطوة هممة حنو تعممي جدول أعامل ا ياملزيا من  .لتن

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة إطار ويف نة ادلامئة ا نا تت أربعة اقرتاحات 2010ناليت انعقدت يف يويو  ملعللج  بشأنثب، أ
تحدة  يا وأورواب والوالايت ا ية وأفر ناءات يف جمال حق املؤلف، تقدمت هبا بدلان من أمرياك الال يدات والا ملا يقي ن يث تت سـ لتق

شرتكة بني ادلول  بة  ية ر ماألمر غ ية حبق املؤلف يك نفات ا نفاذ إىل ا هل ا يزي اإلجيايب اذلي  حملماألعضاء يف انهتاج ا ملص ل يسمت ل
يا بلغة براي للمكفوفني أو % 5ومن املقدر أن . (لفائدة األشخاص املعاقني برصاي تاحة حا شورة فقط  نفات ا لمن ا ن مملص مل

سمح هلم ابالطالع علهيا يف غضون همةل معقوةل من  ساق أخرى  تبأية أ ومع أن املفاوضات اجلارية يف إطار ). نرشهان
نة ادلامئة يل عقد  للجا متر يف  بو  ئة، فإن الو بث ال تزال  ئات ا برصي و سمعي ا هحول حامية األداء ا ي ي ل ي ل تسل تسـ بط ه

بث برصي وحقوق ا سمعي ا تعلقة ابألداء ا ية حول القضااي ا ية واإل ندوات الو لا ل ل مل مي ن قلل سه فإن . ط بث  نفوخبصوص ا ل
ن نة  تا يا يف دراسة ثالية األجزاء حول للج ثظر حا تصادي لالتفاع ابإلشارات دون ترصحي" ل نالوقع الاجامتعي الا  ".ق

يةوأما  ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج ها ملع ع فقد اتفقت يف اجامت
تعلقة ابلرسوم والامنذج  عىل امليض قدما يف ا2010نمؤخرا يف يويو  ية ا رشوط ا نة  مللعمل عىل وضع معاهدة  شلك للل ممك

ية  نا عا نغافورة (لص نوال معاهدة  سـعىل  تجاريةبشأنم رشة أعوام من العمل إوابإلضافة ). ل العالمات ا بق وبعد  عىل ما  سـ
ياسة املوحدة  ناحج اب سـا نازعات أسامء احلقول عىل بشأنلل سوية  م  همة  فضال عىل العداإلنرتنتت تطورات ا مليد من ا  بشأنل

تجارية عىل  لالاتفاع ابلعالمات ا نة عىل حبث قضااي جديدة اإلنرتنتن تجارية عىل بشأنللج، فقد اتفقت ا ل العالمات ا
 .اإلنرتنت

يد  نغافورة قد اتفق عىل تعديل الالحئة األفرقة العامةلصعوعىل  شري إىل أن الفرق العامل املعين مبعاهدة  تخصصة،  سـ ا ن مل
يدية لا ناول تصوير العالمات غري ا لتقليذية  ت لتنف هولوغرامات وعالمات احلركة واللون واملاكن والصوت( ت  وأمام ).لأي ا

نغافورة  سـية معاهدة  يا مجع شأنلحا بحث األمانة يف اقرتاحات . لاقرتاح يف هذا ا تواتفق الفريق العامل ملدريد عىل أن 
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يل العالما يط إجراءات طلب  سجتريم إىل  تسـ تب ادلويل وتقدم ابقرتاحات تب تجارية داخل ا تت ا بل . ابشأهنملكل قوقد 
تاحا يات املؤدية إىل نظام وإطار قانوين أكرث ا تو بونة عددا من ا نفالفريق العامل الحتاد  ص ل  .لشـ

ية بقانون الرباءاتودعام  ننة ادلامئة ا رشينملعللج تعلق بلك القضااي ا تجت األمانة حىت اآلن دراسات  لع، فقد أ ت  احملددة ن
بل عامني ها  نة  تأنفت ا نذ أن ا متةل  قوغري ا معل للجم سـ جديدة أعدت عىل مدى ومشلت تكل ادلراسات أربع دراسات . ملك

هر الاثين تعلقة ابلرباءات ونقل شاأل ياز بني الزبون واحملايم ورش املعلومات ا ية وتعلق بعالقة الا رش املا مل  ن ت ت ض مع
يا وأنظمة الطعن نولو جا  .لتك

تفادة  يةسـالا ية الفكرية العا ملإىل أقىص حد من مقدرات خدمات ا مللك
 

تصادية  نافيسبقتذكران األزمة الا يط  تحرك يف  بو إمنا  ية اليت تقدهما الو ية الفكرية العا تأن خدمات ا حم ت ي مل نا  .مللك سـتطعولكام ا
يةأن تطاعت هذه اخلدمات أنل نزيد من هذه اخلدمات كفاءة وفعا ية، ا تلكفة وجاذ يث ا سـ من  ب ل سارات ح نافس ا مل  ت

بديةل لإليداع ادلويل  .لا

ياق  تعاون سـويف  تصدى هلام  الرباءاتبشأنلمعاهدة ا تحديني اذلين  سامه يف مواهجة ا نظام  يل ا سني  ت، فإن  ل ي ل شغ سحت ت
تظر املعاجلة مب بات الرباءات اذلي  يض ما ترامك من  ية الفكرية يف العامل وهام  نماكتب ا ختف يمللك س4,2قدار طل يون و حت  ني مل

نوحة نعقدة يف يويو . ملمجودة الرباءات ا ها الفريق العامل املعين ابملعاهدة يف دورته ا ية اليت  تاجئ اإلجيا نواكنت ا مل ب بلغن ل
ياق خارطة طريق تريم .  هممة يف هذا الصدد2010 يغت يف  يات اليت  تو سـإذ اتفق الفريق العامل عىل مجموعة من ا ص ص ل

يل نظام املعاهدةإىل  شغسني  بحث وا .تحت تعلق مهنا جبودة تقارير ا يات وال سـامي ما  تو للغرض من العديد من هذه ا ي ص ل
ية عىل  ية واإل سني قدرة املاكتب الو يا هبدف  يدي ادلويل هو امليض قدما ابلعمل اجلاري حا ميادلويل والفحص ا ن حت ل قله ط لمت

ية  بحث يف حاةل ا نا متدلتقل ية  نا معا ع نوع ولغات كرثةلص تاجئ تكل لت عىل مصادر يف غاية ا شاركة املاكتب األخرى  ن و م
بحوث يمي مدى جناح نظام املعاهدة يف تعممي املعلومات . لا سةل من ادلراسات  لتقوقد أوعز الفريق العامل أيضا بإعداد  سل

ية نا بدلان ا ية  ساعدة ا يا وتوفري ا نولو نفاذ إىل ا يل ا ية و ما ج لتك لل ن مل ل ه تقن ل س لتق ت يات سـت و.ل صتوي تكل ادلراسات عىل تو ح
رشوعات شأنب متويل  بات  بحث أيضا إماكية اختاذ تر يد و يةل برفع أداء قطاع املعاهدة عىل ذكل ا بل ا م ا ن لصع لسـ ي ت تلكف س ل

ية ية من خارج املزيا ساعدة ا نا ن  .لتقمل

نا الرتكزي عىل بةصلويف داخل األمانة، وا هور الزابئن ط خما سني اخلدمات إلمج  بذهل من هجود هبدف  هم عىل ما  حتطال ن ع
تقطاب الزابئناملقدمة نظام عىل ا سـ يف إطار املعاهدة وتعزيز قدرة ا نوع اللغوي يف صفوف . ل نايم ا نا  توإذ ا ت لب ل سـتج

رش اكمةل املعمول هبا يف إطار  رش ا ية بلغات ا تدر تفعني خبدمات القطاع، فقد معدان إىل توفري بعض املواد ا لعا ن ل لن يب مل
تعل. املعاهدة ية دورة  للوشمل تكل املواد ا مي تصل عربها اإلنرتنتمي عن بعد وندوات عرب لتعلت ية أن  ت بإماكن املاكتب الو طن

نظام تجدات يف ا يريات وا لوتطلع عىل املعلومات عن أحدث ا سـ ملتغ تعلقة ابملعاهدة يف مارس من . ل ندوة ا ملوقد حرض ا ل
شارك600هذا العام حنو  نا إ-م  باهظة وأ سفر واملؤمترات ا يف ا نني بذكل عن تاك س فا هم ل ل ل ستغ بو سـ نا يف أهداف الو يها م

يد الكربونبشأن تجارية اإلنرتنتوقد كرران الكرة بعقد ندوات أخرى عرب . حتي  تحكمي والوساطة والعالمات ا ناولت ا ل  ل ت
ية نا عوالرسوم والامنذج ا  .لص

نظام امل تفعني  تخدام ا بويزتايد ا ن نا اإلملسـ ية اخملصصة لإليداع، مبا ال يقل عن فقعاهدة ملرا بات اليت من% 80نلكرتو لطل ا
يوم تودع يف شلك إلكرتوين اكمل أو جزيئ بحت ا لأ يوم . ص تب ادلويل يقدم ا بح ا تجابة ملطالب املودعني، أ لوا ص ملكسـ

ية شمل نظام نخدمات إلكرتو تنة  ياحمسـ سق ان إلكرتو تزنيل اإلخطارات الالحقة لإليداع يف  ن  نفاذ PDFل ل، وخدمة ا
ناء عىل اتف سمح للمودعني  بالرمقي اليت  تعاون ت ية ابريس ومعاهدة ا لا بو بشأنق لسـتة ماكتب وي الرباءات بأن يأذنوا للو

نفاذ إىل واثئق األولوية املودعة دلى أي من تكل املاكتب من غي أن يضطر املودع إىل تقدمي سخ أخرى نشاركة اب ل . م
تعلقة ابملعاهدة واليت  ياانت بأحاكم احملامك ا ملأضف إىل ذكل قاعدة  مل ونظام إلكرتوين لدلفع حيل حمل حبهثا ابلاكميكن ب
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يل بطاقات  يا ألغراض رسوم املعاهدةالائامتنصتفا سمح . ق اليت اكنت تقدم ور يا بصدد إعداد نظام جديد همم  يوحنن حا ل
بت من للمودع  ّاب نظام جاهزا أنونأمل عرب اإلنرتنت امللفات اخلاصة لتث  .2011 يف عامل يكون ا

ه نوع اللغوي دنشوإذ  سابقة وما يربه ذكل من حدود يف مرافقلت تزايد ا ية ا نا ية ا تيف حاةل ا ل ع لص ية لتقن بحث الو ن ا طل
يار الامتس  نذ عامني  ناء عىل املعاهدة  بات الرباءات  نا لفائدة مودعي  ية، و خواإل م ب طل ضع يةقلمي بحوث ادلوية اإلضا فا ل يف  ل

ية نا ية ا عحاةل ا لص تاحا يف األصل دلى ثالث إد. لتقن يار  مواكن هذا ا هد (ارات حبث فقط خل سويد و معالاحتاد الرويس وا ل
ية للرباءات شام بدلان ا لا ل ندا تقدم هذه اخلدمة لك  وأخذت 2010يف عام ) ل تب األورويب للرباءات و سا وا نلمن ا فمن ملك ل

 .أيضا

بات الرباءات يف إطار  شاطرة العملطلويف اخلارج، بدأ العمل بإجراءات معجةل ملالحقة  ملبادرات   من عدد هبدف احلد م
تأخرة يف ماكتب العامل بات ا ملا ناير . لطل تحدة 2010يويف  ياابن والوالايت ا تب ا مل، أعلن  ل ية مك تب األورويب يكاألمر ملكوا

رشوع مماثلللرباءات  يت برأي معن  ناء عىل املعاهدة واليت  بات الرباءات املودعة  يل إجراءات حفص  حظ يكفل  ب طل بتعج
يدي إجيا هتايب أو تقرير حفص  بات مماثةل يف يويو متك نيب وبدأت تر هورية بني2010تي تحدةمج  يةمل كوراي والوالايت ا . يك األمر

تحدة مؤخرا  يلأيضا ملوقد معدت اململكة ا بات ادلوية تعجإىل  بة  ية دلهيا اب ل إجراءات الفحص يف املرحةل الو للطل سـ نن لط
يدي إجيايب  تقرير  يت  هاليت  ب ية للرباءةبشأنمتحظ  .هل األ

يع ادلول األطراف يف اتفاق مدريدنظام ويف  نظام، مبا يف ذكل  يد اإلطار القانوين  تقدم احملرز يف تر شج، تواصل ا لل شـ تل
بق(امم إىل الربوتوكول مدريد دون الربوتوكول عىل الانض تنيياذلي مل  ثن خارجه سوى دوتني ا متر ). ل نوال ذاته ا سـوعىل ا مل

يد اإلطار القانوين 2010العمل يف عام  ندنبتجميد  لنظام الهايشـ حنو تر لويقة  يع 1934 لعام ث لتشج التفاق الهاي وا
يف لعام  نعىل الانضامم إىل ويقة   .1999جث

يار  يلغات العملختويؤثر ا ية الفكرية العا بو من خدمات ا مل يف ما تقدمه الو بريا يف اةمللكي سـ تأثريا  نا ك تفعني فأ ضفتقطاب ا ملن
هااللغة اإل ية إىل نظام الهاي بو صفبا ن بح الك نظايم مدريد والهاي ثاليث اللغات 2010 لغة إيداع يف أبريل سـ ص فأ

رشوع رائد مع  يذ  ناء عىل نظام مدريد ويه بصدد  موأعدت األمانة دراسة عن إماكية إضافة لغات جديدة لإليداع  ب تنفن
سلع واخلدمات اجلا. مكتيب الربتغال والاحتاد الرويس ياانت جديدة بأسامء ا بح قاعدة  لو ب يا جاهزة سـتص لري تطويرها حا

نظام مدريد يف الصني . بعرش لغات بو والصني مذكرة تفامه تريم إىل زايدة الاتفاع  بوإىل جانب ذكل، فقد وقعت الو ن ي
بةل سة ا ناطق عىل مدى األعوام ا تلف ا هادفة يف  ية ا تدر ندوات ا ثف من ا ملقبفضل برانمج  ل ب مخلمك مل خم ل  .يل

برية يف  هدان زايدة  كوقد  يةاإليداعش نحو نات اإللكرتو من % 55 و)من مجموع الواثئق% 41(من إيداعات مدريد % 36ب 
يف  ية وخفض تاك يا، مما زاد من الفعا يا إلكرتو نجز حا بحت  لإيداعات الهاي أ ل ن ل ت بق . اإلجراءاتص سـوابإلضافة إىل ما 

نا حنرز تقدما مطردا يف  يا املعلوماتنفإ نولو جرشوعات  تك يا م رشوع نظام 2009ت يف عام مجلعاليت وافقت علهيا ا م مهنا 
رشوع إدارة حمافظ  يا ابلاكمل، و ميكن بفضهل أن يكون اإليداع إلكرتو مساعدة عىل اإليداع يف نظام مدريد اذلي  ن سـللم

يه اإللكرتوين اذلي  يالته وإدارهتا، ونظام مدريد  نفاذ إىل حمفظة  تجارية إىل ا للتنبمدريد اذلي ميكن صاحب العالمة ا سج ل تل
يالت حمددةيرصد ا ها الغري عىل  سجتعديالت اليت يد تل  .خل

بح  تحكمي والوساطةصوقد أ بو  للمركز الو بل 16 بعد ي نازعات اب سوية ا تل ماكنة الصدارة يف عامل  سـ عاما من العمل  مل ت لحي
بديةل نازعات أسامء احلقول عىل . لا سوية  ياسة املوحدة  نصب مجمل معهل عىل أسامء احلقول يف إطار ا مو ت سـ لي ، نرتنتاإلل

ية الفكرية تحكمي والوساطة يف جماالت أخرى من ا شاطه يف تقدمي خدمات ا مللكعىل أنه زاد  ل تواصل عىل . ن لومع تزايد ا
يار املفضل دلى اإلنرتنت بو ا بحت الو خل عرب العامل، أ ي سوية 63ص بدلان  يا املكونة من رموز ا نا عىل أسامء احلقول ا ت أ ل لعل لي م
بة تكل. منازعاهتم بحت  سـوأ يوم نص بلغ ا نازعات  ل ا ت تح 2010 ويف مايو . ابملائة من مجموع قضااي أسامء احلقول15مل فت، ا

تحكمي والوساطة  يالمركز ا نغافورجمرفقا خار تحكميةسـ يف  تعددة يف جمال ا ل يف إطار مرجع دويل جديد يقدم خدمات   .م
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ن سوية ا ساعدة يف  بو قادرة عىل ا نغافورة جيعل الو ملوهذا احلضور يف  ت مل ي ية سـ تعاقد يف جمال ا نايم ا نامجة عن  مللكازعات ا ل ت ل
هادئ يط ا يا وا نطقة آ لالفكرية يف  حملم  .سـ

سوية  نازعات يف قطاع توإذ نقر ابحلاجة إىل  بو مع خرباء من القطاع عىل األفالم واإلعالمللمرسيعة  ي، فقد تعاونت الو
تحكمي املعجل يف قطاع األفالم واإل بو للوساطة وا لياغة نظام الو ي ية واتفاقات حتكمي خاصةص . جعالم، فضال عن عقود منوذ

سق يف قطاع 2010ويف أبريل  تعلقة اب نازعات ا ته إلدارة ا سق وحام ية اإلقرار اب بو اتفاق تعاون مع  ن، عقدت الو مل مل ي ن مجع لي ل
نظام اجلديد ناء عىل ا تلفزة  لا ب  .ل

سمرب  بول قضااي أسامء احلقول 2009يويف د بل أن املودعة من غري ورقق، بدأ  بو،  ياسة املوحدة يف الو ناء عىل ا ق  ي سـ لب
يد العاملي يف مارس  يا عىل ا لصعبح اعامتدها إلزا نا نقدر أن من شأن ذكل . 2010ميص نوفضال عن ادخار الوقت واملال، فإ

بو خطوة أخرى حنو األخرض نة مما يأخذ الو ية يف ا يون صفحة ور توفري ما ال يقل عن  نا  سمح  يأن  سـ مل ب ل لي  .ق

مترت سة سـوا بو يف تعاوهنا مع مؤ س الو نة اإلنرتنتي ية بأنظمة أسامء ) اإلياكن(ملعي لألسامء واألرقام ا ئات ا نوغريها من ا ملعي له
مثرا تعاون  ماحلقول واكن ذكل ا نع سوء . ل تجارية و تخدام معايري العالمات ا بو يف ا سامهة الو بت اإلياكن  مفقط ر لح سـ ي مب

يل احل سجالاتفاع هبا يف إجراءات طلب  يا املكونة من أسامء عامة وما بعد الطلبتن ية خاصة . لعلقول ا تيس ذكل أ مهو يك
يا املكونة من أسامء عامةلاحلقوإذ إن اإلياكن تعزتم زايدة عدد  يا، مع ما قد لعل ا تقرا  نسب بعد أن ضل ذكل العدد  مسـ

سامههتا هذه. حيمهل ذكل من خماطر معززة عىل أحصاب احلقوق بو يف  موقد اسرتشدت الو ية ي متدهتا ا بادئ اليت ا مجلع اب عمل
نقاش من جديد يف نومفرب . 2001العامة عام  بادئ  للونعزتم طرح هذه ا ية ابلعالمات 2010مل نة ادلامئة ا ناء انعقاد ا ن أ للج ملعث

ية ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا فا ب ع لص  .لل

بعد اإلمنايئ  لتعممي ا

بو  شودة من جدول أعامل الو يمعال ابألهداف ا يع قطاعات معل بشأنملن بعد اإلمنايئ يف  نا بصدد تعممي ا ية، فإ مج ا ل ن لتمن
بو هر . يالو هدت األ شوقد  يات الاثينش ية إىل حتويل تو رشوعات الرا ية اسـهتالل مجموعة من ا رش املا ص  مل ض جدول أعامل مع

بو  يةبشأنيالو بالغ عددها لتمن ا رشوعات 2010وقد أمكن إحراز تقدم يف عام . واقع معيل إىل 45ل ا مل بفضل اعامتد مقاربة ا
يات جدول أعامل  تلف تو تعاجل قضااي مرتابطة حمددة يف  رشوعات  يث تصمم ا با و نا يامث اكن ذكل  تخصصة  صا خم ل مل حب سـ ممل ح

ية ية الفكرية ما مجموعه . لتمنا ية وا نة ا مللكوقد أقرت ادلول األعضاء يف  من ية م 17لتجل لتمنرشوعا يف إطار جدول أعامل ا
بلغ  مبتلكفة تقدر  شلك أو بآخر 19ب يذها  يات اجلاري  تو بلغ مجموع ا يون فرنك سورسي أو أكرث  ب  ص ل ي ي تنفمل ية36ل  .ص تو

رشوعات الامثية اجلديدة اليت أقرهتا ناول ا نو مل يات تت نذ  نة  مجع ا ية 2009مللج تعلقة اب ية ا يات جدول أعامل ا مللك تو مل من لتص
ية الف هوة الر يا املعلومات والاتصاالت وا نولو ية الفكرية و سة وا نا ياسة ا ية الفكرية و مقكرية واملكل العام وا ف مل لسـ ج تك مللك مللك

تاجئ دلمع رصد  بو القامئة عىل ا تعلقة ابلرباءات وتعزيز إطار إدارة الو نفاذ إىل املعلومات ا نفاذ إىل املعرفة وأدوات ا نوا ي مل ل لل
ية و شطة ا تقيميأ من ية واألقل منوا وتكوين الكفاءات يف لتن نا بدلان ا تجات ألغراض تطوير األعامل يف ا مها وتوسـمي ا ل ل ملن

ية  ية وا تخدام املعلومات ا لعلما ن ية الفكرية ملالتقسـ ية حمددة وا تحدايت إمنا نولويج حمدد كحل  بة يف جمال  مللكنا ئتك ل سـ
تصادية ية والا ية الاجامت قوا ع رشوع آخر . لتمن تظر  مو نةمل ابشأنين يا موافقة ا نولو للجية الفكرية ونقل ا ج تك وقد أوعزان . للك

يق جدول  بة  رشوع ومعدت  يادة لك  نظمة  ية يف ا تخصصة ا سام ا سؤولني عن الربامج يف األ سـإىل ا شع م مل ن مل ق نمل تملع بق
تلف قطاعات نجز يف  ية تعطي نظرة شامةل للعمل اإلمنايئ ا ياانت دا شاء قاعدة  ية إىل إ خمأعامل ا مل خل ب ن نظمةلتمن  .مل ا

تظرة يف ظل جدول  تاجئ ا نواكنت أوىل ا ملن يةأعاملل نظميلتمن ا يف يف نومفرب مؤمتر للامحنني ت   إلطالع أوساط 2009جن يف 
بدلان  ية اليت تقودها ا رشوعات ا ية  ية وحفز ادلمع من خارج املزيا ية الفكرية يف ا هات املاحنة عىل دور ا لا من مل ن تمن لت ل مللك عىل جل
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ية الف بو كرية وركز املؤمتر مللكأساس ا ته الو ياذلي  يةنظم تا لعىل املوضوعات ا تجارة، والعلوم : ل ساعدة ألغراض ا لا مل
ية هوة الر ية، وا تاكر ألغراض ا يا والا نولو مقوا من لب ج لتتك  .ل

يمبدأواكن  بو اإل يه مقاربة ماكتب الو بو أيضا األساس اذلي قامت  بعد اإلمنايئ يف برامج الو مي امليض يف دمج ا ي عل ي ة يف قلل
يةتنفيذ مجموعة واسعة من  ساعدة ا نبرامج تكوين الكفاءات وا وقد زدان الرتكزي هذا العام عىل ما تقدمه األمانة من . لتقمل

بة يف رمس احلمساعدة إىل  ية غكومات الرا يات و ناسرتا طيج ية الفكريةبشأنت تاكر مللك ا ها ب والا ياساهتا وأهدا فيف إطار  سـ
ية ية الو ناإلمنا يح تكل. طئ ياق تتو ية الفكرية وممارساهتا عىل حنو أفضل ا ياسات ا تواكب  يات الفرصة  سـ الاسرتا سـ ل ليج مللكت

تصادية القانوية تصادي القانوين واألولوايت الا نالا ق  .ق

ساعدة من أ شاء ملوما زال الطلب عىل ا تاكرنجل إ ية لال ية الو بىن ا با ن ت طل ية كام يزتايد لتح نا بدلان ا م يزتايد من طرف ا ل ل
يا طلهبا عىل نولو ية الفكرية ونقل ا يص ا بحث دلهيا يف جمال ترا سات ا جتعزيز طاقات مؤ تك مللك لخ ل وقد معلت املاكتب . س

ثب بو عن  ية يف الو ية يف قطاع ا كاإل ي من تمي ساعدة يف لقل ية ذكل الطلب عىل ا ية هذا العام  ية العا بىن ا مل مع قطاع ا ب مل ت تلل لتح ل
شاء  نولويجنإ تاكر ا لتكمراكز دمع الا ش. ب اء تكل املراكز جاري عىل قدم وساق يف اجلزائر وإكوادور واملغرب وتونس نوإ

شاء  يع عىل اتفاقات خدمات يف 6نومن املقرتح إ تو ية عقب ا ق مراكز إضا نغال بنغالدشلف لسـ وكواب ومرص وغواتاميال وا
يت بات  فو رش  يا يف  طلانم ونظر حا ع ل نولو. أخرىن تاكر ونقل ا يع الا نا يف  هاما  جوإ تك م لس ب يا يف إطار جدول أعامل تشج

ية، أجنز قطاع الرباءات حلقات معل ركزت عىل  يةلتمنا هارات ا لعملا ياغة الرباءات مل يا و نولو نقل ا تعلقة  ص ا ب جمل لتك
يا لفائدة أكرث من  نولو يص ا جوترا تك ية2 000لخ رش املا هر الاثين  نولويج خالل األ سؤول  ض ابحث و ع شم  ويعزتم .تك

بحثالقطاع أن يصدر يف هذا العام سات ا يا لفائدة اجلامعات ومؤ نولو ية الفكرية ونقل ا يال عن ا ل د س جل تك تح . لمللك سـتفو
يامخسة نولو نقل ا ج ماكتب  لتك نطقة ل هر نومفرب من هذا العاممل أبواهبا أيضا يف ا شالعرية يف بداية   .ب

ية الفكرية يوما فئت الطلب عىل ا مللكيف يف جمال ا تة األوىل من هذا العام زتايد ففي العام املايض ويف األلتثق لسـهر ا ش
سب إىل  ية الوبونتا يأاكد بة من مي يايس من ا لطل عدد  ية 178ق تعلمي عن بعد وقدمت األاكد تفادة من دورات ا مي بدلا لال ل سـ
ية الفكرية700ما يزيد عن  نحة ملوظفي ماكتب ا مللك  يوم بلغات عدة بفضل . م تاحا ا بح العديد من تكل ادلورات  لوأ مص

بة .  مؤخرا من ادلول األعضاءمبادرات وردت سـواكنت  مسـ تاجئ قطاع تن يع ادلورات مرتفعة جدا إذا ما قورنت  بنمكيل  مج
تعلمي عن بعد يف . لا هد  صو ية أيضا أكرب عدد من م2010ش بو ا لصيفدارس الو رشة بدلان، عرش مدارس يف – ي ع 

يني من  بو16حملتعاملت مع خرباء  سة رشيكة بدمع من موظفي الو ي مؤ رشوعات وتعمل. س ية أيضا عىل أحد  م األاكد مي
شاء  ية هبدف إ نجدول أعامل ا ية" نواة" لتمن نا بدلان ا ية الفكرية يف ا ية  يات و مأاكد لللملك ل ن وقد اسـهتلت األمانة . طمي

يداد وتوابغو وتونس ويه  ية وبريو ورسي الناك وتر هورية ادلو تارياك وا ياجات يف كو يمي الا رشوع  نا يك مجل يتق ن ح ميب سـ ت مل
ية واخلدمات الرضوريةلبصدد ا بىن ا شاء ا يني حول إعداد خطط معل وإ تشاور مع رشاكء و ل ن ن تحت بكة . لط لشـوحرصت ا

هورية  سطس يف  نوية يف أ بو لعقد ندوهتا ا ية الو يق مع أاكد ية الفكرية أيضا عىل ا يات ا ية ألاكد مجالعا غمللك سـ ي مي سـ مي لمل لتن
 .كوراي

شورة ا بو يف تقدمي املعلومات وا مترت الو ملوا ي تفادة من سـ ية والا ية حول القوانني الو سـرش ن يع طت مواطن املرونة يف نظام ل
بات حمدد بة يف ذكل  لطلالرباءات  تكل اليت أعدت ألغراض ةمسـتجي ك أو مقدمة اخلدمات بوجه أمع من خالل واثئق 

ية الفكرية  ية وا مللكنة ا من تعدبشأنلتجل تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  م مواطن املرونة ا رشيعي مل يذها ا لتد األطراف و نفت
ميي يدين الوطين واإل قلعىل ا  .لصع

تحدة  يق أهداف األمم ا سامهة يف  بو اب هد الو ملو مل حتقي ية لألتتع يات . 2015لفية حبلول عام ئاإلمنا يت هذه ا مجلعولو مل يكن تو ق
يويورك يف مؤمت تحدة يف  نظامت األمم ا يذيني  نت مع سائر الرؤساء ا يوم  نهو ا مل مل نفل هم لتلك .  تكل األهدافبشأنملر القمة ا

نا يف ظل قطاعي القضااي  ية و يق جدول أعامل ا بة  ية  تحدايت األسا بو حنو رفع تكل ا تصدر معل الو معلو من سـ شع سـ ل ي لتي تن
ية ية العا ية ا ية وا ملالعا ت لتحمل شأن يف الويقة  .لبن بو يف هذا ا سامهة الو ثويرد وصف  ل ي  .CDIP/5/3م
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 مشاركة املعرفة

ية الفكرية تعممي مبدأيتخلل  تعلق مهنا خبدمات ا ها ما  بو ويس أ ية للو مللك املعرفة العديد من األهداف الاسرتا قل يل ي تيج
ية ية عا ية  شاء  تواصل وإ ية وا ملالعا ت ن ل حتمل شأتوقد . بن ية األمانة قطاع نأ ية العا ية ا ملا لتحت يا، من أجل لبن هد  ثة ا ب، حد نسلع ي

تقدم الرائع احملرز يف  تفادة من ا تالا ل ية الفكرية واملعرفة سـ ياانت ا نفاذ إىل  هل ا يةل  ها و يا املعلومات بو مللكنولو س صف ج بك ل تسـ
تاكر شاركة يف فوائدها ألغراض الا ية عىل ا نا بدلان ا ساعدة ا بو مل ل ل رشوعات جدول أعامل .مم م ويقود القطاع عدد من 

ية ترصها . لتمنا شاء خدمة جديدة تعرف  مثرة إ رشوعات ا مبخواكن آخر ا ن تجارية أي ( ASPIململ ياانت ا نفاذ إىل قواعد ا لا ب لل
تخصصة  بوع املايض)  الرباءاتبشأنملا ية الفكرية يف األ ية إلدارات ا ندوة العا سـوبدأان تقدمي هذه اخلدمة إابن ا مل . مللكل

ية واألقل نا بدلان ا تاحة لفائدة ا مية مضافة و بحث يف الرباءات يه ذات  موتكفل هذه اخلدمة معربا إىل أدوات  لم ل  منوا قلل
يا تلكفة د نإما ابجملان أو  نفاذ إىل . ب تمكل نظام ا لومن شان تكل اخلدمة أن  بحوث ألغراضتسـ ية لا تاكر لتمن ا بوالا

)aRDi( . ية القادرة عىل حفز ية وا بحوث ا نخفضة إىل ثروة من ا تلكفة  نفاذ اجملاين أو  يح ا نظام  نوهذا ا لعلم ل ب ل لتقل م يت
رشوعات جدول  تاكر واكنت أوىل  مالا تجت مثارها يف العام املايضلأعامب ية اليت أ ن ا تمن هذه الفرصة أل. لتمن شكر غوأ

ساعدهتم إلشاء تكل اخلدماترشاكء تعلقة ابلرباءات عىل خساهئم و تجارية ا رش وموردي املعلومات ا نان يف قطاع ا م مل ل  .لن

يةوجاءت  ندوة العا ملا ية الفكريةل نوية إلدارات ا مللك ا مترب بعد أن انعقدت لسـ للمرة األوىل يف العام املايض فرصة سب يف 
شفت فرص  ناحجة وا بادلت اخلربات واملامرسات ا ية الفكرية اليت  تكساحنة ملاكتب ا ل سـت شلك أوسعمشاطرة العململلك . ب 

بحث  نفاذ إىل تقارير ا سامح اب شاطرة العمل تريم إىل ا شاء واهجة  بل يريم إىل إ هر ا رشوع رائد يف ا بدأ  لو ل ل مل ن ملقم ش لي س
ندا واململكة بشأن والفحص يا و تألفة من أسرتا نكوفر ا ك الرباءات بني مجموعة  ل مل تحدةف رشاكء يف ملا يا مجموعة من ا ل وتعمل حا ل

شاء واهجة  ية عىل إ نأمرياك الال تجاريةأخرىتين تني والربازيل . ل تغطي الرباءات والعالمات ا رشاكء مه األر نوهؤالء ا جل
يا وإكوادور واب ييل وكولو بو يةراغواي وبمشـ بدلان األمر ية  نك ا شاركة  نام وأوروغواي،  يكريو وسور لل من ب مب  .لتي

بو من  نجزة مؤخرا يف ما تقدمه الو تعزيزات ا يويف مضامر ا مل ية ل تعلقة ابلرباءات بشأنملخدمة عا مل املعلومات ا
)PATENTSCOPE® ( تفعني أدوات هممة ية الفكرية وا بح بني يدي ماكتب ا لابجملان أن أ ن ملص تايمللك حة يف مست 

ياانت دوية أخرى لأي قاعدة  ية من . ب ية واإل تعلقة ابلرباءات الو يفت مجموعات املعلومات ا ميويف العام املايض أ ن مل قلض ط
بحت  يجة ذلكل أ تضاعف جحمه أو زاد عن ضعفه و ياانت اآلنف ذكرها  ية الفكرية إىل قاعدة ا صسعة ماكتب  ب تت ف نللملك ل

يا إىل  ياانت تكفل نفاذا جما نقاعدة ا ية الواردة يف ما يربو عن لب نولو جاملعلومات ا بحث 3,7لتك يون ويقة براءة قابةل  لل  ث مل
ندات الرباءات . متاما بحث يف  سمح اب نا أيضا يف هذا العام نظاما السرتجاع املعلومات ما بني اللغات  سـوقد أ ل ي ضف

ية با ية واإل يااب ية وا ية واألملا نوملخصاهتا ابإلنلكزيية والفر سـ ن ل ن ية عن اهامتهما عوأعربت . نسـ نة مجموعات بفرشة ماكتب إضا مقر
بل تضاف يف العام ا ية  ملقبراءاهتا الو ل  .طن

ية الفكرية مضن  ية ملاكتب ا ساعدة ا تة وا مترنا يف العام املايض يف تقدمي خدمات األ مللكوا ن مل مت لتقي  برانمج حتديث املاكتبسـ
يه الطلب ساعدة يف ظل هذا71وقد حيض . علاذلي يكرث  يوم مل بدلا اب بحل الربانمج حىت ا تخدم نظام 48 صوأ با  سـ  يت مك

بو  ته الو ية الفكرية اذلي و تة ماكتب ا يأ ضع تجارية و)IPAS(مللكمت بات العالمات ا ل إلدارة  ويقدم جانب . أو الرباءات/طل
ساعدة يف جمال  نظمة ا ملآخر من ا يةمل ناء عىل الطلبعاإلدارة امجلا بح . ب  بو إل13صوأ تخدم نظام الو ي بدلا  دارة احلقوق يسـ

تة   ).WIPOCOS(متاملؤ

بو اجلديد  يل بشأنيوبرانمج الو تح تصادية واإلحصاءات وا لادلراسات الا ل شاطرته يف ق بحث العلمي و تطوير ا م واملكرس  ل ل ّ
تاجئه يف عام  ية، بدأ يأيت  ية الفكرية وصلهتا اب تصادايت ا نجمال ا مللك بق يني أول مدير . 2010لتمن نذ  نة واحدة  تعويف  مسـ

بو، اكن من بني اإلجنازات احملققة إصدار للشؤ تصادية يف اترخي الو يون الا ية الفكريةق يةمللكمؤرشات ا ّ اليت تعد من مل العا
شامةل  ية واألفاكر ا يالت اإلحصا تح توي عىل وفرة من ا شورات الرائدة اليت  لا ئ ل ل حت يع بشأنملن ية يف  توهجات العا مج ا مل ل

ية ية الفكرية الر ئيسـجماالت ا تعاون  جانب وإىل. مللك نوي ملعاهدة ا تعراض ا لالا سـ نوي بشأنلسـ تقرير ا سـ الرباءات وا لل
نظام الهاي، نوي  تقرير ا لنظام مدريد وا سـ ل ية لل توهجات يف أنظمة ا شورات نظرة مفصةل عن ا يح لك هذه ا مللك  لت ّن مل ت
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يط اخلاريج نظمة وعن ا ية  حملالفكرية العا للم تعاون الويق مع املاكتب الو. مل نوبفضل ا ث تقارير إىل أوسع طل ند تكل ا لية،  تست
ية الفكرية ية حول حقوق ا ياانت اإلحصا مللكمجموعة من ا ئ ندوات . لب سةل جديدة من ا نة  بو أيضا هذه ا لوأطلقت الو سل سـ لي

تصاديني  بو وأحصاب املصاحل واخلرباء الا توح بني أعضاء الو ية الهنوض ابحلوار ا ية الفكرية  تصادايت ا قحول ا ملف مللك يق بغ
هور عامةاملعرت مجلف هبم دويا وا  .ل

شأان  ية الفكريةنويف مايو أ تصاد يف ماكتب ا مللكبكة خرباء الا ق هد الربازيل شـ ميه  نا يف  مع خالل مؤمتر اشرتك  تنظ مع
ية الفكرية ية احلامسة. للملكالوطين  بكة اجلديدة يف تقامس املعارف يف هذا اجملال ذي األ سامه ا مهو شـ لت بكة . س يح ا لشـو سـتت

ية الفكريةفرصة لرتكزي تصادايت ا ية خمصصة ال تصادية يف بوابة إلكرتو ناجه وادلراسات الا مللك ا ق نق  .مل

ياانت  تحت قاعدة  مترب، ا بويف  فت ية الفكريةسب ية . مللكمزية ا ية اب نة ا يد من ا ياابن وتأ منوانطالقا من اقرتاح من ا ن للج ي لتل ملع
يح قاعد ية،  ية الفكرية يف إطار جدول أعامل ا توا تمللك شف لتمن تقامس ادلراسات اإلفرادية اليت  نفذا  ياانت  تكة ا ل سـب تل م

ية الفكرية عرب العامل ثني اب با بدعني واملقاولني وا تفاع ا نجاح يف ا مللكا ح ل مل ن ثةل . ل توي بعض ادلراسات اإلفرادية عىل أ مو حت
ية إىل إجياد حلول  هود الرا ية الفكرية ادلمع  ها يوفر نظام ا لبل اليت من خال مسـ للج مللك ّل ناخ واألمن الغذايئ لل ملتحدايت تغري ا

 .والصحة العامة

نفاذ سني ا تاح و لالهنوض ابال حت  نف

بو إىل  شموية، وهام من اخلصال اليت سعت الو تاح وا تني هام الا تني ا نظمة عىل  تطلع إلهيا ا يتقوم الصورة اليت  ل ل خصل مل نفت ثن
بري عهنا من خالل  نظمةلتعا تعامل الرمز اجل.  اجلديدملرمز ا يوم 2010 أبريل 26ديد يوم سـوبدأ ا تفال اب بة الا نا ل  سـ حمب

بو نوية األربعني إلشاء الو يدا لذلكرى ا ية الفكرية و يالعاملي  ن سـ لختل يا خضام كام عربت . للملك با إجيا ّولقي الرمز اجلديد تر ب حي
هور تلمة من أحصاب املصاحل وا مجلنه الرسائل ا سـ  .ملع

ن هور  تحت  ية  بو ا مبأما أبواب الو لفعل للجمي بة أول فف توحسـا بوع ادلوية  نظم خالل مفيوم  لهناية األ يف يف سـ نيويو  5جنيف 
بو .2010 يف من الاطالع عىل معل الو نة  تظاهرة متكني ساكن مد هدف من هذه ا يواكن ا ن ي جل هذا احلدث جناح . ل لواكن 

يا وس نوب أفر متل عىل عروض من إكوادور و بو وا يه بلك حامس موظفو الو بري شارك  يقشعيب  ج شـف ي تقطب ك سـورسا وا ي
 . زائر3 500حوايل 

توح والصادق بني األمانة وادلول األعضاء من أوىل األولوايت  تواصل ا يع ا ملفوظل  ل بة تشج بة إيل مكدير عام واب سـاب نسـ لن ّل
يا تلف . لعلإىل فريقي يف اإلدارة ا ميه  تفادة من برانمج غداء العمل اذلي أ نا إىل الا سفراء،  توى ا خملوعىل  سـ ي ل قسـ سع م

بدأان هذه األقا ية ادلورية حول قضااي حمددةلافلمي  سةل من الاجامتعات اإلعال منة  سل نظم . سـ نا أيضا إىل أن  ّو ت سعي
ية دمع معل اللجان ية  يع القضااي املوضو ية حول  شاورية غري الر ية وا بغاجامتعات اخلرباء اإلعال ع مج مس لت تدأان مؤخرا . م بوقد ا

يداي جديدا  بولألايم األوىل يف متهبرانجما  تلف خدمات يالو يف عىل اإلحاطة  ساعدة الوفود اجلديدة يف  مبخ، هبدف  ن جم
شطهتا خارج قاعة اجامتعات اللجان بو وأ نالو  .ي

يع الربامج  ها وسرتشد هبا أيضا يف  ساعهيا ألداء  بادئ اليت سرتشد هبا األمانة يف  تواصل هو من ا يل ا مجو ُ ي م ت مل ل معله تس
نظمة ية  للماملوضو بري . ع ثال يف إطار كوأحرز تقدم  برص مهذا العام  وهو حمفل تعاوين لحمفل أحصاب املصاحل من معايق ا

يني شاركة سائر أحصاب املصاحل الر رش  برص ودور ا ثيل أوساط معايق ا سـبني  مب ن ل ئيمم ية . ل رشوط ا شف احملفل ا نو ل لتقتك يسـ
ية مبوجب حق املؤلف عرب احلدود نفات ا يل نقل ا حملمواإلدارية الالزمة  ملص ية اندماج همم يف عام وع. لتسه ، 2010معلقب 

متدين بكة ادلوية للوسطاء ا شاء ا بادرة هبدف إ يا هبذه ا تاحة عا بة ا رشوع ا تحق  ملعا ل شـ ن مل مل مل ت م لل  .ملك

ية  ية جتر نفاذ، ابدرت األمانة  سني ا ية  نولو تعامل الوسائل ا بواب ج يتك بعمل ل تح لسـ بارش ل ملنقل ا نة ادلامئة لوقائعلل للج اجامتع ا
ية حبق  بو اإللكرتوين2010ناملؤلف واحلقوق اجملاورة يف يويو ملعنا نفاذ إلهيا عرب موقع الو ي مع إماكية ا ل وتعود هذه اخلدمة . ن
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ته من أي ماكن  تا يا لوقائع الاجامتع اذلي ميكن  بارشة وحر يال  يح يف الوقت ذاته  برص و بعابلفائدة عىل معايق ا سج مل ف م تت ت
رسعة ية ا ية عا لبواسطة وصةل  ل بو لعام وألول . شـبك يات الو بث وقائع  يمرة،  مجع توجه حنو 2010سـت ياق ا هور، يف  ل  سـ للجم

بث اإللكرتوين يع اجامتعات اللجانلا  .مجل 

بو اإللكرتوين تح أبواب جديدة من خالل موقع الو يونواصل هجودان من أجل  نا 2010ن يويو 1ويف . ف بو بوابفتتح، ا ية الو
ية نفاذ هباذل ية جديدة  لل ويه بوابة إلكرتو ية الفكرية اليت تغطي ن ياانت ا نا الفريدة من  مللكمن انفذة واحدة إىل مجموعا ب ت

شأ وشعارات ادلول واإلحصاءات واألحاكم الصادرة يف  يات ا يا اجلديدة والعالمات والرسوم والامنذج و نولو نا ملسم تل ج تك
ثرياإلنرتنتمنازعات أسامء احلقول عىل  يق توس. ك ونصوص القوانني واملعاهدات وغريها  ية يف  بو اذل حتقامه بوابة الو ب هي

ية الفكرية، بل وساعد عىل أن يكون هذا  تعلقة اب يل ا تحا بح املصدر العاملي للمعلومات وا بو بأن  تهدف الو مل ل ل تص مللكي
يع رسا  توحا و للجماملرجع العاملي  متي  .مف

ية يه  بوابة اإللكرتو نوأحدث إضافة إىل ا بو القانويةل نمجموعة الو ية  اليت تعد مثرةي سني اإلماكيات وا تغط هجود كربى  ن لتح ل
بو للقوانني ها سابقا مجموعة الو ياليت اكنت  نصوص الاكمةل . تتيح بحث يف ا بو القانوية اجلديدة إماكية ا يح مجموعة الو لو ل ن ن ي تت

ية  تعددة األطراف بشأنطنللقوانني الو ية الفكرية واملعاهدات ادلوية  م ا ية الفكرية، مبا فهيبشأنلمللك ا تكل اليت تديرها مللك ا
تحدة ية واألمم ا تجارة العا نظمة ا بو و ملالو مل ل ية . مي تني دوةل عضوا ابإلضافة إىل  ية  تغطوتغطي اجملموعة اآلن القوانني الو سـ لن ط

سـهتان هبا ملائة بدلان أخرى بدلان . يال  بدلان األقل منوا وا ية الفكرية لعدد من ا لوهذه يه أول مرة توضع فهيا قوانني ا ل مللك
مية مضافةلا ية موحدة ذات  ية يف بوابة  قنا ّ بك نفاذ عىل . شـم ية  للومت تصممي هذه اجملموعة القانوية وفقا ألعىل املعايري ا ن لتقن

برص اإلنرتنت بل معايق ا يل من  ية ابإلضافة إىل إماكيات ا بحث أاي اكنت رسعة الوصةل ا ية ا يل  ية  ل  تحم ن ل معل ه قبغ لبك شـ لس ت
 .واحلركة

شوراهتا والرتمجة الفورية لالجامتعات ولفت عدد من ادلول األ ية و بو الر باه إىل عدم توافر واثئق الو نعضاء مرارا الا مس مي نت
بدلان إلهيا لتلف اللغات، مما من شأنه أن حيول دون نفاذ بعض ا نة . مبخ يدي إىل  تقدمي اقرتاح  جلوذلكل، ابدرت األمانة  ه متب

مترب  ية يف  سبالربانمج واملزيا بوسـياسة اللغات  بشأنن سأةل بدت الرضورة إىل مزيد من العمل . ييف الو شة ا نا ملوبعد  ق م
بل مترار يف ا ياسة مضمونة الا توصل إىل  سأةل املعقدة وا هذه ا تصدي  ية ا تقوإجياد حلول جتديدية  ملسـل سـ سـ ل مل ل  .بغ

تجابة نفصل عن الا تاح ال  سـوالا ي بو ألحصاب امل. نف تعددة اليت تقدهما الو تجابة اخلدمات ا يولزايدة ا مل نا عىل سـ معلصاحل، 
ها تال سارات اليت توجه إلهيا عىل ا تلف الا تعامل هبا األمانة مع  فسني الطريقة اليت  خ تف خم ت يا عىل إقامة . سـحت جيونعمل تدر

نظمة، ومن املقرر بدء العمل خبدمة مركزية  يد لك واحد من جماالت معل ا تخصصة يف خدمة الزبون عىل  نا ا ملوحدا صع مل ت
توبر يه   .ركز خدمة الزبونمكجديدة يف أ

شرتكة تحدايت ا تصدي  ملا لل  ل

تحدة من أجل  سعى األمني العام لألمم ا تحدة  نظومة األمم ا نظمة اتبعة  بو بصفهتا  ملتلزتم الو مب مل مل يد األداء"مي وأداء " حتو
ناء والفاعل يف  تحدةلبدوران ا ملنظومة األمم ا يذينيم  .لتنف ويف جملس الرؤساء ا

بة  يني مدير  شعوعقب  تحتع يةلا ها ابلاكململدايت العا بة اآلن قادرة عىل أداء  بحت هذه ا بو، أ معل يف الو شع ص ويريم . لي
بداية عىل  يوم الوعي امجلاعي والرتكزي يف ا شغل ا ية اليت  ياسة العا بو مع حتدايت ا لهذا الربانمج اجلديد إىل ربط الو ل ت مل سـ لي

ثالثة ويه الصحة العامة واألمن الغذايئ و تحدايت الكربى ا لا ية ل شاف حلول قامئة عىل ا ناخ، والعمل عىل ا مللكتغري ا تك سـمل
ية . الفكرية نة املا بو ا ته الو ضوانطالقا من املؤمتر اذلي  سـ ي نا خالل بشأنلنظم ياسة العامة،  ية الفكرية وقضااي ا نظم ا لسـ مللك

ياسة العامة  ية حمافل  هرا املا رش  سـالانىث  ض للع نولوبشأنش يو ج قضااي حمددة مشلت حامية ا تك يا مبوجب براءة واإلطار لب
ناهئا سة وحتديد أسعار األدوية وا نا ياسة ا ية الفكرية و بار وا ياانت الا ميي  تا ف مل سـ ت قب مللكخ ل بة اجلديدة . لتنظ لشعوأجرت ا
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ية الفكرية يف نقل بشأنأيضا دراسات  تمكل مؤخرا عن دور حقوق ا تقرير العلمي اذلي ا ثل ا ياسة العامة  مللك ا سـم ل لسـ
يا اخلرض نولو جا ناخ يف أوائل . اءلتك تاكر وتغري ا نظمي مؤمتر حول الا يا عىل  ملونعمل حا ب ت  .2011ل

بو  شويوأسدت الو ية الفكريةبشأنرة ملا بادرة من أجل مجموعة مللك ا ها، ال سـامي  تحدة وبرا سائر واكالت األمم ا للم  مل جمل
رشوع  يد"ملبراءات األدوية  يارات ا" نيتيو شاف  يل ا يا عىل  خيث نعمل حا تكح ه سـل نفاذ مع القطاع تس لتفاوض عىل ا ل

يص تاكر األدوية و ا ية ال بكة أفر ية إلشاء  نظمة الصحة العا بادرة  شخاخلاص، و ب شـ ن لتمل يق م  .م

تعاون عىل توفري  توى مع القطاع اخلاص من أجل ا يعة ا بة اجلديدة اجامتعات ر لومبوازاة مع ذكل، نظمت ا سـ ملشع حمافل فل
يا  لدلول األعضاء وال سـامي يف جماالتمعلية نولو سري تعممي ا تطوير يف األمراض املدارية املغفةل و بحث وا ج حفز ا لتك يت ل ل

يا مية  بيئا تني اجلارية. لسل هور خالل فرتة ا تح هذه احملافل  هدف هو  نوا للجم ف  .لسـل

ية للعقود واملواصفات اخلاصة بإعداد ست دراسات عن  يغة الهنا يا عىل وضع ا بو حا ّوتعمل الو ئ لص ل يف  مبا واقع الرباءاتي
رشوع  رشي مع  ناعي ا مذكل األدوية اخلاصة بفريوس العوز ا ب يد"لمل ية، "نيتيو نظمة الصحة العا تطعمي مع  يع ا مل، و ل من تص
نظمة  يفة مع  يات ا ية، وا بخ والهتوية ابلطاقة ا موا ملتك نتق سـ للط شاء . )الفاو(األغذية والزراعة لشم اجلرد  قامئةنوبفضل إ

يف ادلويلاألخرض بحث يف لتصن، يف إطار نظام ا ند ا يا  مية  يات ا ثور عىل ا هل ا بح من ا ل للرباءات، أ ع ن لع ئص بيس لسل تق لل
تعلقة ابلرباءات  .ملاملعلومات ا

ندرج  شرتكة إذاكء الاحرتام يو تحدايت ا ية، مضن ا يات امخلس واألربعني من جدول أعامل ا تو ملية الفكرية، مع ا ل من ص لتل للملك
ي تلف مراحل ا منيع ادلول األعضاء عىل  خم تصاديةلتمجل نة . قة الا ند الطلب اذلي قدم خالل الاجامتع األخري  للجونزوال  ِّع

نظر فهيا  نة  يد والقر ية حول ا تخصصة بإعداد دراسات موضو بو هجات  ية ابإلنفاذ، لكفت الو شارية ا للالا ص تقل ع ي ن لت مملع ّ س
بل ند طلهبا من أجل. ملقخالل الاجامتع ا ساعدة ادلول األعضاء نزوال  بو  عوتواصل الو م ية يف هذا ي ناء الكفاءات الو ن  طب

ية الفكرية  ثفة لفائدة القضاة وماكتب ا ية  ية ودون إ ية إ نة أيضا دورات تدر مللكاجملال، ونظمت هذه ا مك ميب مي قلسـ قل ي ل
سؤويل األمن سلطات امجلرية وسائر  موا ك تضان . ل ية الفكرية يف ا هد الوطين الفرنيس  بو أيضا مع ا شرتك الو حو للملك ملع ي ست

نة، يف فرباير املؤمتر ال يد والقر سادس ملاكحفة ا صعاملي ا تقل  .2011لل

بريا،  نظمة تغريا  يه ا هد  هم ادلؤوب يف وقت  شكر للموظفني عىل تفانهيم و بارات ا تام، أود أن أتقدم  كويف ا مل ل بع فخل ش معل تّ
نظمة توازن وفعال  ناء ابلعمل حنو وضع جدول أعامل  للمولدلول األعضاء عىل الزتاهما ا مب ب. ل يه من يوالو تو نظمة تعمل  جو  بم

نظمة نجاح ا سد الزتام ادلول األعضاء  ية إمنا  نة املا تقدم احملرز يف ا ملادلول األعضاء وا ب جي ض سـ ّل ّوأود أيضا أن أشكر . ل
مية بلك  شورهتم ا نوا عيل بوقهتم و ثريا ما أ ثيل ادلول األعضاء اذلين  سفراء ومديري املاكتب وسائر  حلكيا لك ا م ث ك مم ل ّخشص

 .خساء

 

سس غريفر  نا
 املدير العام

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا

 


