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مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات الرابعة واخلمسون

جنيف ،من  44اإىل  00سبمترب 4022

اسرتاتيجية املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وثيقة اإعالمية من اإعداد ا ألمانة
.2

حتتوي هذه الوثيقة عىل اسرتاتيجية املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) لتكنولوجيا املعلومات والتصالت.

 .4وبعد معلية تداول وتناقش ملدة س نة ،وافق جملس الويبو لتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،يف دورته احلادية عرشة
املعقودة يف  21نومفرب  ،4020عىل اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت املرفقة هبذه الوثيقة.
 .0وو ّزعت اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة يف اختتام دورهتا
احلادية والثالثني يف نومفرب  .4020وعرضت الاسرتاتيجية ونوقشت لحقا خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة املذكورة،
اليت عقدت يف الفرتة من  21اإىل  42مارس .4022
.2

و أأتيحت اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل موقع الويبو الإلكرتوين العام يف  20ديسمرب .4020
[تيل ذكل اسرتاتيجية الويبو لتكنولوجيا املعلومات
والتصالت]

اسرتاتيجية الويبو لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
ديسمرب3102 ،
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ملخص معيل
ازدادت أمهية امللكية الفكرية زايد ًة هائ ًةل يف العقود الخرية ابلنس بة القتصادات ادلول واملناطق والعامل كلك .ويف الوقت
نفسه أصبحت تكنولوجيا املعلومات تقع من هذه الاقتصادات موقع القلب من اجلسد ،حيث ان معظم االنتاج الصناعي
واملعامالت التجارية يف العرص احلديث يعمتد الآن اعامتد ًا كبري ًا عىل املنصات والبنية التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت.
وملّا اكنت الويبو يه املنتدى العاملي للخدمات والس ياسة العامة والتعاون واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية ،فان هممهتا يه
الاضطالع بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يُ ِفسح اجملال لالبتاكر واالبداع لفائدة امجليع.
كام تقع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصمي تنفيذ الويبو لواليهتا ،وتؤثر يف ش  ى أبعاد معل الويبو .وقد تطورت ح ى
صارت يه الوس يةل الساس ية اليت تس تخدهما الويبو لتقدمي خدماهتا ،ويه اليت جتعل تكل اخلدمات تتفوق عىل غريها من
ُس بل الامتس حامية امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي.
وتصف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت احلالية دو َر تكنولوجيا املعلومات يف الويبو ،وت ِ ّ
ُوّض كيف يُتوقَّع أن ُُت ِّدد
الهنج اذلي تتّبعه الويبو يف أداء معلها وتنفيذ براجمها .والقصد من وراء اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات
تكنولوجيا املعلومات َ
واالتصاالت عىل وجه اخلصوص هو ضامن أ َّن التطور الطويل الجل حللول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابلويبو
قادر عىل تلبية املطالب الآتية:
ٌ
(أ) تقدمي أحدث اخلدمات اىل طائفة متنوعة من أحصاب املصلحة ،فامي خيص لك من تمنيهتم الاقتصادية
وانتشارمه اجلغرايف يف العامل؛
(ب) السامح بتقدمي تكل اخلدمات ابلطريقة الكرث فعالي ًة من حيث التلكفة قدر االماكن؛
(ج) ضامن تأمني البياانت عىل حنو مناسب ،فض ًال عن امحلاية من توقف العامل؛
(د) اس تغالل الفرص لتقدمي خدمات جديدة ذات قمية مضافة؛
(ه) مساعدة البدلان النامية عىل الهنوض الاقتصادي بمتكيهنا من املشاركة بفعالية يف نظام امللكية الفكرية الش بيك
العاملي؛
(و) تعزيز الرقابة االدارية يف الويبو؛
(ز) وضع اطار قوي – ولكن مرن – الدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو.
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أو ًال .مقدمة
دور تكنولوجيا املعلومات يف الويبو ،وت ِ ّ
هنج اذلي
ُوّض كيف يُتوقَّع أن ُُت ِّدد تكنولوجيا املعلومات ال َ
تصف هذه الاسرتاتيجية َ
تتّبعه الويبو يف أداء معلها وتنفيذ براجمها .ويبلغ املدى الزمين لهذه الاسرتاتيجية مخس س نوات تقريب ًا ،ومن َّمث فانه ميت ّد ح ى
هناية فرتة الس نتني .3102/3102
وتُ ِّقدم تكنولوجيا املعلومات ادل َمع مجليع جماالت الويبو ،اىل ح ٍد ما عىل القل .وسوف يتألف هذا ادلمع – عىل أبسط
مس توايته – من الربجميات املكتبية املعتادة (مثل معاجلة النصوص) ،وبعض الوظائف االدارية (مثل ادارة االجازات)،
واالتصاالت ادلاخلية (االنرتانت) ،واالتصال بش بكة االنرتنت .ولكن هذا ادلمع ،يف جماالت أخرى ،يكون يف شلك أنظمة
خصصة ،و ُمعدَّة حسب الطلب غالب ًا ،وميكن أن تكون كبري ًة ومعقد ًة يف بعض احلاالت ،ال س امي اذا اكنت ُمص َّمم ًة
حاسوبية ُم َّ
للتفاعل مع أنظمة وطنية أو اقلميية مشاهبة ،كام هو احلال يف نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد عىل سبيل
املثال.
وبد ًال من وصف مجيع أنظمة الويبو ابلتفصيل ،لن تشمل هذه الاسرتاتيجية سوى النظمة اليت تعترب رضوري ًة من الناحية
الاسرتاتيجية ،أال ويه تكل النظمة املس تخدمة يف:
(أ) نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات،
(ب) ونظايم مدريد والهاي،
(ج) والبنية التحتية العاملية،
(د) واالدارة والتدبري.
وتقع الثالثة الوىل يف مصمي دور الويبو اجلوهري يف نظام امللكية الفكرية ادلويل ،مبا يف ذكل ما خيص التمنية ،يف حني أن
الغرض من الرابع هو تسهيل ادارة املنظمة من خالل تقدمي ادلمع االداري الالزم واملهام الرقابية.
خصص ٌة للس ياق اذلي يلزم وضعها فيه ،أ ْي بيئة امللكية الفكرية ،ودور الويبو يف بيئة
والقسام الوىل يف هذه الاسرتاتيجية ُم َّ
تتطرق الاسرتاتيجية اىل وصف عنارصها الرئيس ية ،وكيفية تنظمي أمور
امللكية الفكرية ،والاجتاهات التكنولوجية الناش ئة .مث ّ
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو ،وكيف ُُت ِّدد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تطور نظام معاهدة التعاون بشأن
خصص دلور كبري موظفي
الرباءات ،ونظايم مدريد والهاي ،والبنية التحتية العاملية ،واالدارة والتدبري .وأخري ًا ،يوجد قسم ُم َّ
املعلومات وادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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اثني ًا .بيئة امللكية الفكرية

1

يف اقتصاد املعرفة واجملمتع القامئ عىل الابتاكر ،يزداد الاستامثر يف الصول غري امللموسة يوم ًا بعد يوم ،بل ومياثل حالي ًا ،يف
الاستامثر يف الصول امللموسة ويفوقه .ويف العقود الخرية ،أدى هذا التطور اىل زايدة الطلب عىل
عدد من البدلان،
َ
س ندات امللكية الفكرية ،ويه الساس القانوين الرئييس محلاية الصول غري امللموسة .فعىل سبيل املثال ،ازداد الطلب عىل
براءات الاخرتاع يف لك أحناء العامل من  011ألف طلب براءة تقريب ًا يف مطلع الامثنينيات اىل  0،0مليون طلب حبلول عام
 ،3112وحدثت أكرب زايدة يف الطلب اعتبار ًا من منتصف التسعينيات .وتُظهر طلبات العالمات التجارية وجود تطور
مشابه بسبب زايدة الرتكزي عىل متيزي العالمة التجارية يف ٍّ
لك من السواق احمللية والعاملية .ومن املر ّجح أن تس متر هذه
الاجتاهات يف املس تقبل املنظور.
وعىل مس توى املؤسسات التجارية ،تقع امللكية الفكرية أيض ًا يف مقة النشاط التجاري .فاس تخدام امللكية الفكرية ابلنس بة
للرشاكت الكربى يف العامل وس ي ٌةل اسرتاتيجي ٌة ال غىن عهنا حليازة حصة يف السوق احمللية والعاملية واكتساب مزية تنافس ية.
وتشري ٌ
حبوث تستند اىل تقياميت سوقية للرشاكت يف مؤرش س تاندرد أآند بورز  011اىل أن الصول غري امللموسة متثل حنو
 %01من متوسط قمية الرشكة ،يف حني أن الصول املادية واملالية متثل أقل من  %31من املزيانية العمومية .فال غرابة اذن
يف أن املبتكرين اذلي يتصدرون جمال العامل التجارية يف العامل حيتلون ماكن ًة ابرز ًة بني مس تخديم نظام امللكية الفكرية
الكثريين واملتنوعني.
ونتيج ًة لهذه التطورات الاقتصادية والتجارية ،فان امللكية الفكرية – اليت اكنت تعترب يف املايض مسأ ًةل تقني ًة ختص خرباء
القانون يف املقام الول – ُتتل الآن مرتب ًة متقدم ًة يف أولوايت احلكومات والرشاكت والباحثني والاكدمييني والفراد املبدعني
واجملمتع املدين .وقد اجتذبت امللكية الفكرية أيض ًا قدر ًا أكرب من الاهامتم واجلدال الس ياس يني نظر ًا الزدايد أمهيهتا .وال ينطبق
ذكل عىل املس توى الوطين حفسب ،بل وعىل الصعيد ادلويل أيض ًا ،حيث يرتبط تطور امللكية الفكرية ارتباط ًا وثيق ًا ابلتجارة
ادلولية والعوملة وما يصاحب ذكل من اعادة توزيع القوة الاقتصادية.
ومن التطورات ذات الصةل التحو ُل اجلغرا ُّيف يف اس تخدام امللكية الفكرية ،مما يعكس الاجتاهات الساس ية يف النشاط
الاقتصادي والتجارة ادلولية واالنتاج التكنولويج .ففي حني أن الطلب عىل حقوق امللكية الفكرية اكن يأيت عاد ًة يف املقام
الول من أورواب والياابن والوالايت املتحدة ،شهد العقدان املاضيان ُتو ًال اىل اقتصادات أخرى ،أبرزها أآس يا وخباصة الصني
ومجهورية كوراي .واخنفضت نس بة طلبات براءات الاخرتاع العابرة للحدود القادمة من أورواب والياابن والوالايت املتحدة من
 %22يف عام  0220اىل  %02يف عام  .3112ويف الوقت نفسه ،ارتفعت نس بة الصني مبا يزيد عن  00نقطة مئوية.
وشهدت طلبات العالمات التجارية تطورات مشاهبة ،حيث تعترب أيض ًا الصني والياابن ومجهورية كوراي من بني أكرث
الوالايت القضائية اليت يش تد الطلب علهيا.

 1ملعرفة املزيد عن هذا املوضوع ،انظر "الوجه املتغري لالبتاكر" ،تقرير امللكية الفكرية العاملي لعام  ،3100سلسةل اقتصادات واحصاءات الويبو ،الصفحات من
 32اىل .23
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اثلث ًا .دور الويبو يف بيئة امللكية الفكرية
ان الويبو منظم ٌة دولي ٌة تضم  002دو ًةل عضو ًا ،وتمتثل هممهتا يف تعزيز الابتاكر واالبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،من خالل نظام ملكية فكرية متوازن وفعال .وهتدف الويبو اىل ُتقيق هذه املهمة من
خالل عدد من الهداف الاسرتاتيجية اليت اعمتدهتا ادلول العضاء يف الويبو يف شهر ديسمرب من عام  3110العادة تركزي
معل املنظمة اس تجاب ًة لبيئة امللكية الفكرية املتغرية املذكورة أآنف ًا.
وتشمل هذه الهداف ما ييل:
(أ) اخلدمات العاملية للملكية الفكرية :يبحث املبتكرون وأحصاب الرشاكت عن أنظمة دولية ُم َّبسطة و ُمتجا ِوبة
لمتكيهنم من حامية أصوهلم الفكرية يف بدلان متعددة .وتضمن مجموع ٌة همم ٌة من معاهدات الويبو رساين مفعول أي معلية
واحدة الجراء تسجيل أو ايداع دول ّيني يف أي دوةل من ادلول املعنية املوقعة عىل املعاهدات ،وهذه املعاهدات
تشمل امحلاية ادلولية لالخرتاعات (معاهدة التعاون بشأن الرباءات) ،والعالمات التجارية (اتفاق مدريد بشأن
التسجيل ادلويل للعالمات وبروتوكوهل ،أو "اتفاق مدريد") ،والرسوم والامنذج الصناعية (اتفاق الهاي بشأن
التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية ،أو "اتفاق الهاي") ،وتسميات املنشأ (اتفاق لش بونة بشأن حامية
تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،أو "اتفاق لش بونة").
(ب) االطار القانوين العاملي للملكية الفكرية :يمتثل أحد أنشطة الويبو الساس ية يف تيسري حدوث تطور متوازن
ملعايري امللكية الفكرية ادلولية .وهذه العملية ت ِ ّ
ُوّجها ادلول العضاء يف املنظمة ،وتنطوي عىل اجراء مشاورات مع
طائفة كبرية من أحصاب املصلحة.
(ج) البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية :تس تجيب الويبو للحاجة اىل أدوات وخدمات ومعايري ومنصات قادرة
عىل متكني مؤسسات امللكية الفكرية وغريها من اجلهات الفاعةل يف جمال امللكية الفكرية من العمل بكفاءة أكرب
والتعاون مبزيد من الفعالية وتقدمي خدمات فائقة اجلودة لحصاب املصلحة واملس تخدمني .وأي بنية ُتتية دولية معززة
ومدمعة يف جمال امللكية الفكرية تسمح للمبتكرين بتبادل املعلومات ،وت ِ ُّبسط تبادل البياانت واملعارف بني اجلهات
الفاعةل يف جمال امللكية الفكرية.
(د) الت منية :ان اس تخدام نظام امللكية الفكرية لتعزيز التمنية الاقتصادية يتطلب بنية ُتتية مؤسس ية مناس بة
وكفاءات برشية اكفية .وتقدم الويبو ادل َمع اىل البدلان النامية وأقل البدلان منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية ،وذكل
يف تشييد البنية التحتية وتكوين الكفاءات ويف صياغة اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية الفكرية وتنفيذها ،مبا
يتفق مع احتياجات لك بدل وأولوايته التمنوية وقاعدة موارده .ويقدم جدول أعامل الويبو بشأن التمنية توجهيات ُمحدَّدة
– ال س امي يف التوصيتني  01و – 03بشأن تقدمي املساعدة التقنية القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من
أجل التمنية.
بيد أن الويبو ليست املنتدى احلرصي اذلي تُقدَّم فيه هذه اخلدمات أو تُقام فيه هذه النشطة .فعىل سبيل املثال ،توجد
دلى الرشاكت خيارات عديدة أخرى لضامن امحلاية ادلولية حلقوق امللكية الفكرية .وتشمل هذه اخليارات مسارات االيداع
البديةل أو التمكيلية (ما ي ُس ّمى مسار ابريس يف حاةل براءات الاخرتاع والعالمات التجارية ،والطرق الرسيعة لتسوية
املنازعات يف حاةل الرباءات) .واضاف ًة اىل ذكل ،تسعى بعض املنظامت االقلميية – مثل املكتب الورويب للرباءات ()EPO
يف جمال براءات الاخرتاع ،ومكتب مواءمة السوق ادلاخلية ( )OHIMيف جمال العالمات التجارية – اىل تقدمي منصات
تش به املنصات العاملية اليت تقدهما الويبو .وأخري ًا ،يف ظل الصعوابت اليت تواّجها مؤسسات القطاع العام املتعددة الطراف
لالس تجابة برسعة لوترية التغيري يف التكنولوجيا والعامل التجارية ،عاد ًة ما تُوضَ ع حلول من جانب املؤسسة نفسها أو تُقدَّم
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من خالل التكنولوجيا .ومن المثةل املوحضة لهذا الاجتاه دور غوغل املزتايد يف توفري مكتبة رمقية عاملية ("كتب غوغل")
ويف نرش (وترمجة) بياانت براءات الاخرتاع يف لك أحناء العامل.
وتكنولوجيا املعلومات وس ي ٌةل الدارة امللكية الفكرية والبنية التحتية ،وأدا ٌة ال غىن عهنا لتقدمي خدمات الويبو:
(أ) تقع أنظمة تكنولوجيا املعلومات والش باكت – اليت تسمح ابالس تالم املوثوق به لبياانت امللكية الفكرية
وحفصها وترمجهتا ونرشها وتعمميها – يف مصمي خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية؛
(ب) وتسعى البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية يف الويبو اىل ااتحة مزيد من منصات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التفاعلية والقابةل للتشغيل املتبادل يف مجيع أحناء العامل ،اضاف ًة اىل قواعد بياانت هميلكة تشمل طائفة كبرية
من موضوعات امللكية الفكرية؛
(ج) ويكتيس النفاذ اىل املعلومات ،مبا يف ذكل التكنولوجيا ،أمهي ًة ابلغ ًة لتحقيق التمنية والسامح للبدلان بتحقيق
أهدافها الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية .وتضطلع الويبو مبجموعة متنوعة من النشطة لتيسري هذا النفاذ .ومن
السامت املشرتكة لهذه املبادرات اعامتدها عىل تكنولوجيا املعلومات كوس يةل ابلغة المهية لتحقيق هذه الهداف.

رابع ًا .الاجتاهات الناش ئة لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
جيب عىل املنظمة أن تضع يف اعتبارها ابس مترار التطورات اليت تؤثر يف املشهد العام للتكنولوجيا؛ لن تكنولوجيا املعلومات
تقع يف صلب أمه أنشطة الويبو .وفامي ييل بعض أحدث الاجتاهات اليت لها تأثري يف أداء الويبو:
(أ) اس تخبارات العامل .وفقا الس تقصاء أجرته رشكة فورسرت مؤخر ًا ،2نضجت التكنولوجيات واملامرسات املتعلقة
ابس تخبارات العامل نضج ًا كبري ًا وأصبحت الآن عام ًال رئيس ي ًا يف تغيري املشهد العام للتكنولوجيا يف املنظامت .وعند
اعامتد اس تخبارات العامل عىل حنو فعال ،فاهنا تقدم فرص ًا مثينة لتحسني القدرة التنافس ية والفعالية التشغيلية؛
(ب) وسائل التواصل الاجامتعي .تعيد وسائل التواصل الاجامتعي ُتديد كيفية تفاعل الفراد واملنظامت بعضهم مع
بعض .وال يقترص هذا عىل جمرد احملادثة أو احلوار ،بل يتجاوز ذكل بكثري .وميكن أيض ًا اس تخدام وسائل التواصل
الاجامتعي الجراء حبوث سوقية معيقة ،واحلث عىل ابتاكر املنتجات وادارة دورة حياهتا ،وادارة العالقة مع العمالء،
اخل؛
(ج) برجميات الّجزة الاس هتالكية .نتيجة الزدايد تغلغل تكنولوجيا املعلومات يف حياتنا اليومية ،يُعيد املوظفون
والعمالء ُتديد كيفية تقدمي املنظامت لتكنولوجيا املعلومات .والرواج املزتايد للّجزة والتطبيقات احملموةل جعل أيض ًا
من الصعب فصل الاس تخدام الشخيص فص ًال اتم ًا عن الاس تخدام املهين .ومل يعد ابماكن ادارات تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت يف الرشاكت أن تتّبع الهنج البس يط القامة عازل يفصل هذه الّجزة والتطبيقات عن املوظفني.
فعندما يتعلق المر بتقدمي خدمات اىل العمالء ،ال يوجد بديل أآخر سوى تقبُّل هذه التكنولوجيات؛
(د) احلوس بة السحابية .يف غضون س نوات قليةل ،أصبحت احلوس بة السحابية ابلفعل حقيق ًة واقع ًة ابلنس بة للبنية
التحتية واملنصات والتطبيقات واخلدمات .ولن الرشاكت ال تزال تنتظر خفة احلركة واملرونة ،فلن يزداد اس تخدام
احلوس بة السحابية أكرث من ذكل اال بوصفها تمكةل جمدية وفعاةل من حيث التلكفة خلدمات تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت التقليدية املُس تضافة داخلي ًا أو املُس نَدة اىل ّجات خارجية؛
 2اس تقصاء فورسرت االلكرتوين بشأن اجتاهات التكنولوجيا العاملية ،يونيو .3100
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ٍ
ُتدايت كبري ًة لمن
(ه) أمن املعلومات .أوجدت التكنولوجيات واملامرسات العرصية – مبا فهيا بعض ما س بق –
املعلومات .والهنُّ ُج القدمية املمتثةل يف اقامة السوار وحفر اخلنادق وتقييد ادلخول ال تكفي اطالق ًا الآن لتأمني
املعلومات عىل حنو جدير ابلثناء يف عامل اليوم املتشابك املتعطش لالبتاكر؛
(و) البياانت الكبرية .ذكرت مؤسسة العلوم الوطنية المريكية أن "انتشار الاستشعار واحلوس بة يف البيئات الطبيعية
واملبنيّة والاجامتعية تنتج عنه بياانت غري متجانسة مل يس بق لها مثيل من حيث جحمها ومدى تعقُّدها .ويف أايمنا
هذه ،يعيش العلامء والباحثون املتخصصون يف الطب البيولويج واملهندسون واملُع ِل ّمون واملواطنني وصانعو القرارات
يف عرص الرصد :فالبياانت تأيت من مصادر متباينة كثرية ،مثل ش باكت أّجزة الاستشعار؛ والّجزة العلمية اكملعدّ ات
الطبية والتلسكوابت واملصادمات والسواتل والش باكت البيئية واملاحسات؛ والفيديو والصوت ومسارات التَّصفُّح؛
وبياانت املعامالت املالية؛ والربيد االلكرتوين واملدوانت االلكرتونية وما يُنرش عىل موقع تويرت وحمفوظات الصور؛
والرسوم واخلرائط املاكنية؛ ومناذج احملااكة العلمية" 3.ويمتثل التحدي يف كيفية ادارة هذه املعلومات ح ى ميكن
الاس تفادة من توفرها؛
ٍ
خدمات قامئة عىل
(ز) االتصال بش بكة االنرتنت .عاد ًة ما اكن ضعف االتصال بش بكة االنرتنت عائق ًا أمام تقدمي
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،ال س امي يف البدلان النامية .ولكن الس نوات الخرية شهدت توسع ًا رسيع ًا يف
االتصال ابالنرتنت ،مما يُم ِكّن البدلان النامية من "ختطي" التكنولوجيات القدم وتقدمي خدمات ملكية فكرية قامئة عىل
ش بكة االنرتنت .وميكن أن تس تفيد جماالت معل الويبو من هذا الاجتاه فامي دلهيا من مناذج تقدمي اخلدمات.

 3مؤسسة العلوم الوطنية ،التقنيات والتكنولوجيات الساس ية للهنوض بعمل وهندسة البياانت الكبرية ( ،)BIGDATAتعريف ابلربانمج ،مؤسسة العلوم
الوطنية ،922-03 ،الصفحة .0
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خامس ًا .العنارص الرئيس ية السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابلويبو
يزداد الطلب عىل خدمات الويبو تزايد ًا مطرد ًا من حيث احلجم والتغطية اجلغرافية عىل حد سواء .ورمغ أن هذه التوقعات
تُوجِ د فرص ًا ،فاهنا تطرح أيض ًا ُتدايت اضافية من حيث توفر اخلدمات وأداء النظمة وأمن املعلومات .والهدف من
الاسرتاتيجية احلالية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت هو أن تكون مبثابة خريطة طريق لكيفية ادارة هذا التطور .وتمتحور
الاسرتاتيجية حول عدد من العنارص ،وبعض هذه العنارص هم ٌم لعمل الويبو وواليهتا دلرجة أن تنفيذه أ ٌمر ال غىن عنه ،يف
حني أن البعض الآخر يعترب مسأةل اختيار اسرتاتيجي.

عنارص ال غىن عهنا
العنارص اليت ال غىن عهنا يف اسرتاتيجية الويبو لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يه:

(أ) أحدث اخلدمات
يبلغ عدد ادلول العضاء يف الويبو  002دوةل عضو ًا ،وهذه ادلول ذات مس توايت تمنوية متباينة كثرية .فالكثري من
مس تخديم اخلدمات اليت ت ُِّقدهما الويبو من الرشاكت الكرث تقدم ًا من الناحية التكنولوجية يف العامل ،عالوة عىل أن
ٌ
صالت مؤسس ية وتشغيلية وثيقة بأحدث ماكتب امللكية الفكرية .ولك كيان من هذه الكياانت اخلاصة
الويبو لها
والعامة يعمتد اعامتد ًا كبري ًا عىل تكنولوجيا املعلومات يف معلياته التجارية ويف تقدمي خدمات فائقة اجلودة لعمالئه.
وجيب أن يكون مدى تقدُّم حلول تكنولوجيا املعلومات اخلاصة ابلويبو ُمل ّبي ًا لتطلعات هذه اجلهات؛
ولكن جيب ،يف الوقت نفسه ،أن تكون حلول الويبو م نر ًة مبا يكفي لتقدمي خدمات ميكن أن تس تخدهما الكياانت
واجملمتعات يف البدلان النامية اليت تكون قدراهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أقل تقدم ًا يف بعض
تلب كفاءة ش بكة االنرتنت توقعات قطاع الصناعة ح ى الآن.
الحيان .ويف تكل البدلان عىل وجه اخلصوص ،مل ِ ّ
ولن وترية الانتعاش الاقتصادي العاملي مل تزدد بعدُ  ،فال يُتوقَّع وجود استامثرات كبرية يف البنية التحتية لالنرتنت يف
املس تقبل القريب؛
واضاف ًة اىل ذكل ،يزداد املوقع اجلغرايف ملس تخديم خدمات الويبو انتشار ًا يف مجيع أحناء العامل .وأحد التغريات املهمة
يف املشهد ادلويل للملكية الفكرية ،كام ُذكر يف القسم السابق ،هو ُتول الرحج ّية اىل جانب املس تخدمني الآس يويني؛
وجيب أن تكون خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ت ُِّقدهما الويبو عىل دراية هبذه التطورات والعوامل
اخلارجية .وتسعى اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اىل ضامن وجود وظائف متقدمة ومرنة ،وأنظمة تعمل
ٍ
خدمات ذات
عىل مدار الساعة تقريب ًا ( 39ساعة يف اليوم 2 ،أايم يف الس بوع) ،وبنية ُتتية قادرة عىل أن ت ُِّقدم
جودة فائقة ماكفئة اىل جممتع املس تخدمني امل ُ َّوزع عىل حنو أكرث جتانس ًا يف السواق الرئيس ية للمنظمة.

(ب) أمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظمة ادلفاعية
كثري من املعلومات اليت تتداولها الويبو تتسم بطابع رسي للغاية وحساس من الناحية التجارية .ويف حني أن هذا هو
احلال ابلنس بة لطلبات براءات الاخرتاع املُودَعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بصفة خاصة ،فان نظام
الهاي هل مقتضيات رسية ماكفئة.
وقد ازدادت اخملاطر املتعلقة بأمن املعلومات ازدايد ًا مطرد ًا يف الس نوات الخرية .ويف أايمنا هذه ،مل يعد من واجب
الويبو أن تتصدى للفريوسات احلاسوبية وجهامت الانتحال والاخرتاق التقليدية حفسب (اليت تزداد تطور ًا يوم ًا بعد
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يوم) ،بل علهيا أيض ًا أن ُتمي نفسها من جهامت تكون يف بعض الحيان وافرة املوارد وواسعة النطاق وهتدف اىل
احداث اختالالت كبرية وعامة علن ًا ،فض ًال عن الهجامت اليت تكون أكرث انتشار ًا ولكهنا متواصةل وهتدف اىل احلصول
رس ًا عىل معلومات حساسة ابس مترار مع مرور الوقت؛
ورمغ أن اسرتاتيجية الويبو لمن املعلومات تعاجل هذه اخملاطر ،يُ َ
نتظر مهنا أيض ًا أن تعاجل اجراءات الرقابة ادلاخلية ،ال
س امي اجراءات الرقابة املؤمتتة ،لتحسني تأمني املعلومات ،لن أنظمة املعلومات اخلاصة ابلويبو تزداد تاكم ًال مع
اجراءات معلها؛
ومن املفارقات أن الويبو عند تصدهيا خملاطر أمن املعلومات جيب أن تليب التوقعات املزتايدة ،سواء من جانب
موظفهيا أو معالهئا العامليني ،من أجل تعزيز االتصال والتنقل يف مجيع الوقات ومن أي ماكن.

(ج) اس مترارية العامل
منذ وقت ليس ببعيد ،اكن الغرض من أنظمة املعلومات هو "دمع" اجراءات العمل .وعندما اكن حيدث انقطاع يف
توفر هذه النظمة ،اكن من املمكن عاد ًة أن يس متر أداء العمل ،أو أجزاء كبرية منه عىل القل ،وان اكن مس توى
الكفاءة يف حقيقة المر أقل بكثري .ويف الوقت احلارض ،أصبحت أنظمة املعلومات ذات أمهية حمورية أكرب بكثري
ابلنس بة الجراءات العمل .عىل سبيل املثال ،مل يعد للملفات الورقية وجود يف نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
ونظايم مدريد والهاي ،لن معلية التشغيل بأمكلها أصبحت الكرتونية .واذا أصبحت أنظمة املعلومات اليت تدمع
جماالت العمل هذه غري متاحة ،فس يكون أداء أي معل يف هذه االدارات مس تحي ًال بلك بساطة .ومن املر ّجح أن
يصبح هذا الاعامتد عىل تكنولوجيا املعلومات أشد يف املس تقبل ،ال س امي يف حاةل بدء تفاعل أنظمة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اخلاصة بش  ى اجلهات الفاعةل يف نظام امللكية الفكرية العاملي بعضها مع بعض بشلك مزتامن.
ومن املتوقع أن يزول الفارق بني اجراءات العمل وأنظمة املعلومات ذات الصةل فامي خيص جوانب معينة من العمل.
وقد أخذ هذا التطور جمراه ابلفعل يف بعض املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،وخري مثال عىل ذكل مكتب الرباءات
الياابين حيث جيرى حفص الرشوط الشلكية لكرث من  211ألف طلب براءة س نو ًاي بطريقة مؤمتتة اىل ح ٍد كبري؛
وش  ى الحداث الوخمية العاقبة ،بدء ًا من الكوارث الطبيعية وصو ًال اىل الاضطراابت النامجة عن النشاط البرشي،
قد تؤثر يف قدرة الويبو عىل القيام بأعاملها .ومن َّمث فان اس مترارية العامل بدأت تتحول اىل مسأةل ملحة ابلنس بة
للمنظمة ،ويه تعمتد اىل حد كبري عىل قدرة أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت البالغة المهية للصمود يف وجه
هذه الحداث الوخمية أو التعايف مهنا .ويفرض هذا ُتد ًاي كبري ًا عىل الويبو ،لن المنو الطبيعي الرسيع لنظمة املعلومات
يف املايض مل يقدم الفائدة اليت حيققها تصممي بنية النظمة عىل نطاق املؤسسة ،ومن الصعب فامي بعد فصل النظمة
بناء عىل الولوايت لتحديد القدرة عىل اس مترارية العامل عىل حنو ف ّعال من حيث التلكفة.
ً
(د) الكفاءة
شهدت خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية منو ًا متواص ًال منذ أن جاءت اىل حزي الوجود ،واكن هذا المنو كبري ًا
للغاية حق ًا يف بعض الوجوه ،مما يعكس زايدة المهية الاقتصادية للملكية الفكرية .عىل سبيل املثال ،مل يشهد نظام
معاهدة التعاون بشأن الرباءات اخنفاض ًا يف معدالت االيداع منذ أن بدأ العمل به يف عام  0220اال يف س نة واحدة
فقط (يه س نة  ،3112بسبب الآاثر املرتتبة عىل الركود العاملي) .ويف عام  ،3100زادت معدالت االيداع بنس بة
 %01،2يف املتوسط ،رمغ التوقعات الاقتصادية الضعيفة يف اثنتني من أمه مناطق االيداع (أمرياك الشاملية
وأورواب) .وزادت االيداعات الصينية والياابنية والكورية يف العام نفسه بنس بة  %22،9و %30و %0عىل التوايل.
كام شهد نظاما مدريد والهاي منو ًا بنس بة تزيد عن  %0يف عام  .3100ولكن أعباء العمل املزتايدة يف الويبو ال
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تقترص عىل أنظمة التسجيل ،بل تَنتج أيض ًا عن زايدة الرتكزي عىل القضااي التمنوية بعد اعامتد جدول أعامل الويبو
بشأن التمنية؛
ورمغ أن أعباء العمل املزتايدة هذه تصاحهبا زايدة يف دخل املنظمة ،ويرجع ذكل يف املقام الول اىل زايدة رسوم
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،فان هذه الزايدات اليت ُتدث يف االيرادات قد ال جتاري ضغوط التاكليف يف
املس تقبل ،ما مل تتحقق زايدات كبرية يف الكفاءة .وت ُّقر اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بأن تكنولوجيا
املعلومات يه الوس يةل الساس ية الحراز هذه الزايدات يف الكفاءة.

(ه) القدرة عىل العمل املشرتك
ميكن النظر اىل نظام امللكية الصناعية بأمكهل (مبا فيه براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي) عىل أنه ش بكة
بناء عىل أطر ُمتَّفق علهيا – مع الويبو بوصفها
من ماكتب امللكية الفكرية ادلولية واالقلميية والوطنية اليت تتعاون – ً
حمور ًا مركز ًاي يف التكوينُ .وُت ّ ِول تكنولوجيا املعلومات بشلك أسايس هذا التعاون (مبا يف ذكل السلوب اذلي تعمل
به الويبو) من خالل ُتويل البياانت اىل أنساق رمقية ومقروءة أآليا ،وادماج هذه البياانت يف قواعد بياانت قابةل
للبحث فهيا ،وااتحة قواعد البياانت هذه عىل ش باكت عاملية؛
ولتقدمي خدمات ذات جودة فائقة يف هذه البيئة ،تؤكد هذه الاسرتاتيجية عىل أمهية القدرة عىل العمل املشرتك يف
تطوير املعايري العاملية ،وأنساق البياانت ،والنظمة.

عنارص الاختيار الاسرتاتيجي
فامي ييل العنارص اليت ختضع الختيار اسرتاتيجي من ِقبل املنظمة:

(أ) منوذج حومكة اُتادي
عاد ًة ما اكنت االدارة املركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املنظمة قلي ًةل نسبي ًا ،ابس تثناء مسائل البنية
التحتية (الّجزة احلاسوبية والش باكت) ،فاكنت تُرتك املبادرة واختاذ القرارات – خصوص ًا فامي يتعلق بتطوير
التطبيقات – لش  ى ادارات العامل يف معظم الحيان .واكن هذا الهنج ُموفَّق ًا ،وأسفر عن التحديث الشامل لنظمة
املعلومات يف عدد من اجملاالت املهمة ،أبرزها نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد .ولكن ال بد من
وجود هنج أكرث تنظاميً وتنس يق ًا ،بسبب الضغوط ادلاخلية واخلارجية .وتلبي ًة لهذا الاحتياج ،تقرتح اسرتاتيجية
منوذج حومكة اُتادي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تظل فيه السلطة املناس بة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت َ
مفوض ًة لش  ى ادارات العامل ،اليت تكون رمغ ذكل ُمطالَب ًة ابلعمل يف ظل اطار ادارة تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت والتوجهيات اليت ُحي ِّددها جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛

(ب) البنية املؤسس ية وادارة البياانت
ال بد أن يستند تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف أي منظمة اىل العامل يف س ياق حلول عىل نطاق
املؤسسة .والبنية املؤسس ية تساعد املنظم َة عىل ُتديد أفضل هيلك وطريقة معل قادرين عىل ُتقيق أهدافها احلالية
واملس تقبلية .وت ُِّقدم البنية املؤسس ية عدد ًا من أآراء املنظمة أو وّجات نظرها .ومن خالل هذه الآراء ،تس تطيع املنظمة
أن تتخذ قرارات أكرث استنارة ،وتكون أكرث مرون ًة واس تجاب ًة الحتياجات العمل املتغرية وظروف السوقُ ،وُت ِّدد
العمليات اليت تعوزها الكفاءة ُوُت ِ ّس هنا ،وتُقيص العمليات الزائدة عن احلاجة ،وتس تخدم املوارد التنظميية احملدودة عىل
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حنو أفضل .ويف أي منوذج حومكة اُتادي تظل فيه السلطة مفوض ًة لش  ى ادارات العامل ،تؤدي البنية املؤسس ية
دور ًا همامً يف ضامن الاتساق واماكنية اعادة الاس تخدام عىل نطاق املنظمة ،ويه أحد الراكن الساس ية السرتاتيجية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
ومن املتوقع أن تزداد مكية البياانت اليت ُتتاج الويبو اىل استيعاهبا لكرث من مخسة أضعاف عىل املدى املتوسط.
ومن املر ّجح أن يؤدي هذا اىل اجياد ُتدّايت مالية وتكنولوجية كبرية أمام اس مترار املنظمة ما مل يُ َعدْ النظر يف ادارة
البياانت يف الويبو وممارساهتا وتكنولوجياهتا .وعالوة عىل ذكل ،هناك توقع مزتايد للفوز بتحليل أفضل من أجل اختاذ
القرارات ،نظر ًا لوجود مكية كبرية من البياانت يف عهدة الويبو.

(ج) اختيار املصادر الصحيحة
تبدأ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت انطالق ًا من التسلمي بأن َّه س يكون من غري املناسب وغري املس تدام
عىل ح ٍّد سواء تلبية املطالب املزتايدة امللقاة عىل عاتق الويبو فامي يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عن طريق
زايدة مس توايت التوظيف يف املقام الول .و ّ
متش ي ًا مع احلاجة اىل اتباع هنج ذيك ومعيل يف معاجلة القضااي ،تعمتد
اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اىل ٍّ
حد كبري عىل الاس تعانة مبصادر خارجية ،ولكن ذكل للخدمات
السلعية يف املقام الول وعىل حنو ُمراقَب ابحاكم ،مما حيقق أقىص قدر من املرونة يف املوارد مع ضامن بقاء
اس تخبارات العامل داخل املنظمة؛
ويف الوقت نفسه ،جيب عىل املنظمة أن تضمن أن موظفهيا يمتتعون ابملهارات املناس بة لتمتكن من ادارة معلية التغيري.
وتعزتم اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اعداد قامئة ابملهارات لتحديد املهارات االدارية والتقنية الساس ية
اليت يلزم وجودها داخل املنظمة ،وسوف يكون ذكل دافع ًا للتخطيط للموارد البرشية عىل املدى الطويل،
والتوظيف ،والتخطيط للتعاقب الوظيفي ،والتدريب .واضافة اىل ذكل ،تُر ِكّز اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت عىل االدارة بأسلوب املصفوفة تركزي ًا أكرب بغية ضامن اس تخدام املوارد عىل أجنع وجه ممكن ،وذكل عىل
حنو يشمل ش  ى جماالت العمل التقليدية يف املنظمة.

(د) املاكتب اخلارجية
تؤدي املاكتب اخلارجية دور ًا مزتايد المهية يف التقدمي الفعال ملنتجات الويبو وخدماهتا اىل ادلول العضاء وأحصاب
املصلحة الآخرين ،مبا يف ذكل اخلدمات املوّجة حنو التمنية .وتوفر املاكتب اخلارجية منص ًة لتطوير الويبو بوصفها
منظمة عاملية حق ًا تقدم خدمات مرتابطة عىل حن ٍو أكفأ وأكرث جتاو ًاب من خالل تعاون أوثق مع أحصاب املصلحة
واجلهات املس تفيدة .وليك تعمل هذه املاكتب اخلارجية بفعالية ،تتوقع الاسرتاتيجية أن تكون هذه املاكتب متص ًةل
بسالسة بأنظمة الويبو االدارية يف جنيف وتكون متص ًةل بعضها ببعض ،حبيث تتدفق املعلومات الالزمة مع ضامن
التنس يق االداري الناجت عن ذكل ("مكتب الويبو العاملي").

(ه) الاجامتعات االلكرتونية واليت ُجترى عرب الّجزة احملموةل
بدأت البيئة التكنولوجية املؤسس ية تتأثر ابلمنو الهائل يف تطويع تكنولوجيات الّجزة احملموةل للمس هتكل .ورشعت
املنظامت يف امداد التطبيقات احلالية وأساليب العمل بقدرات التقنيات املتنقةل لتوس يع نطاق فائدهتا لتشمل املوظفني
والعمالء و ُ
الرشاكء و ُم ِّقديم اخلدمات .وتظهر حالي ًا أيض ًا أجيال جديدة من اخلدمات اليت تعمتد عىل تكنولوجيات
الّجزة احملموةل .ومن املتوقع أن يسري هذا الاجتاه برسعة .ويف حني أن هذا الاجتاه يوفر للويبو فرص ًة أكرب لزايدة
انتاجية موظفهيا ومتكني خدماهتا اليت تُقدَّم عرب ش بكة االنرتنت من تلبية توقعات العمالء عىل حنو أكفأ ،فانه يوفر
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أيضا فعالية الضوابط التقليدية القامئة عىل الفصل الصارم بني الّجزة الشخصية وأّجزة املؤسسة .ويؤدي هذا اىل
صعوابت اضافية يف حامية املعلومات الرسية.
وتتسم طرائق الاجامتعات واملؤمترات ابلتّغري .وقد رشعت الويبو منذ عهد قريب يف اذاعة الاجامتعات الرئيس ية مبارش ًة عرب
ش بكة االنرتنت (البث عىل االنرتنت) وااتحة التسجيالت عند الطلب (فيديو ُتت الطلب) .وتشييد قاعة املؤمترات اجلديدة
للميض قدم ًا يف تلبية تطلعات ادلول العضاء بشأن املشاركة من بُعد.
مينح الويبو فرص ًة ّ

سادس ًا.

حومكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو

اكن نظام العمل يف الويبو يسري يف خطوط رأس ية يف معظم الوقات .وتغلغل هذا المنوذج التنظميي يف معظم جوانب معل
املنظمة ،مبا يف ذكل ادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ونتيجة ذلكل رشعت أنشطة العمل الرئيس ية (ويف مقدمهتا نظام
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد) يف تصممي وتطوير تطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت تدمع معلياهتا
عىل حنو مس تقل اىل حد كبري .ومل يُدَ ْر مركز ًاي سوى جوانب البنية التحتية ،وقُ ِّدمت هذه اجلوانب كخدمة اىل أنشطة
العمل.
وقد أىت هذا المنوذج بنتاجئ اجيابية كثرية للمنظمة ،أبرزها هو التحويل الاكمل للعمليات الورقية القدمية لنظام معاهدة التعاون
بشأن الرباءات ونظام مدريد اىل معليات الكرتونية ابلاكمل .واكنت هذه النجاحات ترجع يف جانب كبري مهنا اىل أ َّن سلطة
تصممي وتنفيذ النظمة اكنت مفوض ًة للشخاص اذلين اكنوا أقرب اىل العمل ،ومن مث يفهمونه أفضل من غريمه ،هذا من
ّجة ،ومن اجلهة أخرى مت تفادي مجيع طبقات البريوقراطية اليت ترتبط عاد ًة بامنذج تنظميية أكرث مركزي ًة.
ونظر ًا لهذه االجنازات ،ينبغي احلفاظ عىل المنوذج املايض ،ال س امي يف ظل الاحتياجات املتخصصة للك جمال من جماالت
العمل .ومع ذكل ظهرت عوامل عديدة ،داخلية وخارجية عىل ٍّ
حد سواء ،تقتيض ادخال تعديالت عىل المنوذج لضامن مزي ٍد
من التنس يق والاتساق .وفامي ييل هذه العوامل.
أول هذه العوامل هو التكنولوجيا ذاهتا .فقد تطورت التكنولوجيا الآن دلرجة أن قدرهتا عىل دمج النظمة وتقدمي نظرة معيقة
عىل مجيع جوانب دورة العامل ُُت ِقّق فوائد ادارية مقنعة يصعب التغايض عهنا .والتخطيط للموارد املؤسس ية  -مبا يف ذكل
اس تخبارات العامل  -هو أحد ادلوافع املهمة ذلكل يف الويبو .وال هيدف هذا املرشوع اىل ُتديث ما متتلكه املنظمة من
أنظمة ادارية قدمية متباينة كثرية حفسب ،بل هيدف أيض ًا اىل ربطها ابلنظمة الساس ية يف ادارات العامل .وسوف يُق ِّدم هذا
تسهيالت أكرث مشو ًال وفعالي ًة بكثري للتخطيط والرصد واعداد التقارير ،مما سوف يُ ّ ِعزز التحف  يف املنظمة اىل ح ٍّد كبري،
لصاحل لك من المانة وادلول العضاء.
والعامل الثاين اذلي يقود هذا التغيري هو أمن املعلومات .فكثري من املعلومات اليت تتداولها الويبو تتسم بطابع رسي للغاية
وحساس من الناحية التجارية كام ُذكر سابق ًا .وقد تناولت وسائل االعالم عىل نطاق واسع ما حدث يف الس نوات الخرية من
زايدة مثرية للقلق يف عدد جهامت القرصنة يف لك أحناء العامل ،ورمبا تصبح هذه الزايدة احدى البالاي الرئيس ية لعرص
املعلومات .وبسبب هذه البيئة الفوضوية ،مل يعد من املمكن الاس مترار يف الهنج املتَّبع يف تصممي بنية املعلومات اخلاصة
ابملنظمة والاكمن يف منوذّجا االداري القدمي واذلي اكن منسق ًا عىل حنو فضفاض جد ًا لنه سوف يُ ّ ِعرض الويبو دلرجة غري
مقبوةل من اخملاطر.
والعامل الثالث هو التاكليف .فاذا تُ ِركت جماالت العمل تسري من تلقاء نفسها بشلك مس تقل للغاية ،فسوف ياكد يكون من
احملَّتَّ أن تظهر درجة معينة من الهدر عىل نطاق املنظمة ،وذكل بسبب التكرار وعدم كفاية الرتكزي عىل أوجه التأآزر .ويف
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ظل الضغوط املالية الشديدة اليت تواجه الويبو ،واليت ُحيمتل أن تزيد يف املس تقبل ،يلزم وجود شلك أقوى من االدارة العامة
لتخصيص املوارد وُتديد الولوايت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
مطلوب للس باب الواردة يف الفقرات السابقة ،مفن املهم عدم
ويف حني أن التحول عن المنوذج القدمي املس تقل للغاية أ ٌمر
ٌ
االفراط يف التعويض .وأفضل هيلك حلومكة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف الويبو هو الهيلك اذلي حيافظ عىل مزااي
المنوذج السابق ،ولكن يعاجل أوجه القصور املوجودة فيه يف الوقت نفسه .وعند وضع هذه الهداف يف الاعتبار ،يتضح أن
"منوذج احلومكة الاُتادي" هو أفضل الس بل للميض قدم ًا يف املنظمة .ففي هذا المنوذج ،تظل السلطة املناس بة مفوض ًة
لش  ى ادارات العامل اليت تكون رمغ ذكل ُمطالَب ًة ابلعمل يف ظل اطار ادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتوجهيات
مس بياين لمنوذج احلومكة الاُتادي.
اليت حيددها جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .ويرد أدانه ر ٌ
وفامي ييل أدوار ومسؤوليات ش  ى العنارص يف هذا االطار:
(أ) ُحي ِّدد جملس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت – اذلي يضم املدير العام وكبري موظفي املعلومات وعدد ًا من
ممثيل قطاع العامل الرئيس يني – التوجه الاسرتاتيجي العام ،ويضع املشاريع ذات المهية البالغة ويراقهباُ ،وحي ِّدد
الولوايت التنظميية؛
(ب) ال تزال جماالت العمل مسؤو ًةل يف املقام الول عن تصممي وتطوير وتشغيل النظمة اليت تدمع أنشطة العمل
اخلاصة هبا ،فض ًال عن املوارد الالزمة لهذا العمل؛
(ج) مصمم البنية املؤسس ية – اذلي يرفع تقاريره اىل كبري موظفي املعلومات وجملس تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت – مسؤول عن التأكد من توفر العنارص املشرتكة للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات (ادارة البياانت،
وعنارص هندسة التطبيقات ،اخل) واتساق الاسرتاتيجيات اليت تُنفَّذ يف جماالت العمل؛
(د) تُق ِّدم ادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت خدمات البنية التحتية واخلدمات التقنية جملاالت العمل ،وتُو ِفّر
التوجيه والرقابة فامي يتعلق بأمن املعلومات والبنية املؤسس ية.
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سابع ًا .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جماالت العمل الرئيس ية اخلاصة ابلويبو
يمتزي مشهد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي ابلعوامل الرئيس ية
التالية:
(أ) ازدايد أعداد الطلبات يعين تزايد أمهية ُتقيق املاكتب لقىص قدر من الكفاءة يف معاجلة الطلبات وتقليل
مجيع أشاكل التأخري اىل أدىن حد ،مبا يف ذكل التأخري الناجت عن نقل الواثئق ومناولهتا وتصنيفها ،واال سوف تُنتج
املاكتب مع ًال ذا جودة أقل أو س تفشل يف الوفاء حبدود زمنية هممة ،مما قد تكون هل أآاثر سلبية عىل مودعي
الطلبات ،وفعالية املاكتب ،والنظرة اىل النظام؛
(ب) زايدة عدد أعضاء النظمة ،ال س امي نظايم مدريد والهاي يف أآس يا وأمرياك اجلنوبية ،سوف يشلك ُتد ًاي
لكفاءة خدمات االتصاالت مع ٍّ
لك من ادلول العضاء والعمالء؛
(ج) أدى وجود اخلدمات الالكرتونية يف مجيع قطاعات اجملمتع اىل توقع وجود معلومات فورية و ُمحدَّثة وردود
متجاوبة وتفاعلية عىل طلبات اخلدمات .وُتدث ُتسينات يف املعاجلة الوطنية ،ومن املهم التأكد من أ َّن أنظمة
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي ت ُِّقدم اخلدمات بفعالية ليك تكون النظام اخملتار لطلب امحلاية ادلولية؛
(د) وتوجد رغبة مزتايدة دلى الطراف الخرى يف احلصول عىل معلومات امللكية الفكرية القابةل لالس تخدام
مبارش ًة وتتسم بتنوع أنواعها تنوع ًا كبري ًا .وهذا ،فامي يتعلق برباءات الاخرتاع ،يشمل املعلومات التقنية للمساعدة عىل
نقل التكنولوجيا واملعلومات الببليوغرافية ومعلومات املعاجلة لتعقب املنافسني ،أو اعداد مناذج اقتصادية وتقارير أكرث
فعالية عن واقع الرباءات؛
(ه) لكام تقدمت العوملة ،يؤدي تقدمي اخلدمات االلكرتونية بلغات متعددة اىل اعتبارات أوسع تتعلق ابلتصممي عند
انشاء أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
(و) ختتلف قدرة املاكتب الوطنية واالقلميية عىل تطوير ودمع بنيهتا التحتية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اختالف ًا كبري ًا .ومن املهم عىل وجه اخلصوص ضامن تضييق الفجوة الرمقية ابلنس بة خلدمات امللكية الفكرية
املُقدَّمة اىل البدلان النامية؛
(ز) وابلنس بة للماكتب اليت متتكل أنظمة تكنولوجيا معلومات واتصاالت خاصة هبا ،فان معايري البياانت
املس تخدمة تتفاوت أيض ًا تفاو ًات كبري ًا ،مما يزيد من صعوبة اجراء معاجلة متسقة متام ًا ،وان اكنت أنظمة معاهدة التعاون
بشأن الرباءات ومدريد والهاي توفر توحيد ًا أكرب مما توفره النظمة الوطنية معوم ًا.
ومن منظور ادارة البياانت عىل وجه التحديد ،تشرتك أيض ًا أنظمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي يف
املزيات االضافية الآتية:
(أ) الغالبية العظمى من املعامالت يف هذه النظمة تكون يف شلك الكرتوين (من خالل ش بكة االنرتنت يف كثري
من الحيان)؛
(ب) ش  ى االجراءات املطلوبة من أجل ادارة حق معني داخل هذه النظمة ال يتخذها كيان واحد (اكملكتب
ادلويل مث ًال) ،ولكن تتخذها ش بكة من الكياانت اليت تعمل بطريقة منظمة اجرائي ًا عىل الصعيدين الوطين واالقلميي
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(يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات مث ًال :ماكتب ُّ
تسمل الطلبات ،واملكتب ادلويل ،وادارات البحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل ،واملاكتب املُع َّينة واخملتارة)؛
(ج) ويف س ياق ادارة احلقوق املُشار الهيا ،تنتج عن مودعي الطلبات واملاكتب طائفة واسعة من البياانت .وهذه
البياانت قيّمة لهنا ،عىل مس توى الاقتصاد اجلزيئ ،تُو ِفّر معلومات ُم َّفصةل عن حاةل احلقوق املعنية ،وعىل مس توى
الاقتصاد اللكي ،تكشف عن الاجتاهات املهمة يف نظام امللكية الفكرية ادلويل ،مما ميكن ،بدوره ،أن يشري اىل
التطورات التكنولوجية والتجارية والاقتصادية اجلديدة.
ورمغ أن البياانت الناجتة عن أنظمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي ذات قمية ابلغة ،فاهنا للسف ليست
اكمةل .وذكل لن احلقوق اليت ختضع لهذه النظمة (أو احلقوق اليت ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا هبا) تشملها أيض ًا اجراءات منفصةل
أخرى ال ترتبط مؤسس ي ًا أو تشغيلي ًا بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو نظام مدريد أو نظام الهاي .ويه عاد ًة
االجراءات الوطنية أو االقلميية محلاية براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي ،ولكن ميكن أن تصبح االجراءات
ادلولية الخرى موضع التنفيذ أيض ًا (مثل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات).
فبعبارة أخرى ،رمغ توافر مكية هائةل من البياانت بشأن امللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل واالقلميي والوطين ،فال ميكن
تسخري اكمل اماكانت هذه البياانت للس باب التالية:
(أ) مل يرا َع هذا الهدف يف تصممي النظام بوجه عام؛
(ب) ال ميكن ،حالي ًا ،ربط عنارص البياانت ذات الصةل اليت ستتطلب الربط بدرجة اكفية ،اذ يَّت ختزيهنا وادارهتا يف
نظم خمتلفة؛
(ج) يُعترب تصممي وسائل لتقدمي هذا الف  الهائل من البياانت حبيث يتيرس خملتلف فئات الطراف املعنية
اس تخداهما ُتد ًاي هائ ًال ،ومل يُتوصل بعد اىل حل شامل.
ويمتثل أحد أهداف مبادرة البنية التحتية العاملية للويبو يف تقدمي مسامهة كربى حلل هذه املشالت.
معاهدة التعاون بشأن الرباءات
ميثل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات أوسع نظم امحلاية العاملية يف الويبو نطاق ًا يف الاس تخدام ،اذ يتيح لطلب براءة
اخرتاع واحد ،قُدم اىل مكتب تسمل طلبات ،أن يعتد به يف لك من ادلول املتعاقدة يف النظام .وتشمل املرحةل ادلولية من
الطلب املعاجلة وفق ًا حلدود زمنية صارمة يف اجلهات اخملتلفة التالية:
(أ) مكتب تسمل الطلبات (مكتب التسمل :التسمل الويل للطلب ادلويل والتحقق من استيفائه االجراءات
الشلكية)؛
(ب) ادارة البحث ادلويل ("ادارة البحث" :اجراء حبث لتحديد ما اذا اكن الاخرتاع املطالب به جديد ًا ومبتكر ًا،
ووضع رأي مكتوب بشأن اجلدة والنشاط الابتاكري وغريهام من القضااي ابالضافة اىل تولهيا مجموعة متنوعة من
املسؤوليات الخرى يف حاالت خاصة)؛
(ج) املكتب ادلويل ("املكتب ادلويل" :النرش ادلويل ،ترمجة امللخصات وتقارير البحث ادلويل وال آراء املكتوبة،
ونقل املعلومات اىل املاكتب ،وتنس يق النشطة ابالضافة اىل توليه مجموعة متنوعة من املسؤوليات الخرى يف حاالت
خاصة)؛
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(د) يف بعض احلاالت ،ادارات البحث ادلويل االضايف وادارات الفحص المتهيدي ادلويل.
وبعد املرحةل ادلولية ،يدخل الطلب املرحةل الوطنية لتنظر فيه ماكتب معينة أو خمتارة يك تتخذ قرار ًا بشأن منح الرباءة وفق ًا
للقانون الوطين املنطبق.
وبغض النظر عن الاعتبارات العامة املبينة يف اجلزء السابق ،يتطلب س ياق معاهدة التعاون بشأن الرباءات كذكل مراعاة
الرتابط املزتايد بني النظم الوطنية ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات وكذكل بني النظم الوطنية بعيد ًا عن املعاهدة .ويتطلب
مراعاة املسائل التالية بوجه خاص:
(أ) الطلبات ادلولية ليست عادة "أول طلب" بشأن الاخرتاع وامنا غالب ًا "مطالبة بأولوية" طلب براءة وطين
سابق .وتتطلب معلية املطالبة ابلولوية تقدمي نسخة مصدقة من الطلب السابق يصدرها املكتب اذلي ُأودع فيه
الطلب أو ًال وارسالها (مبارشة أو عن طريق مودع الطلب) اىل املكتب ادلويل .ومل تُنرش عادة الطلبات السابقة
وتتسم ابلرسية البالغة؛
(ب) قد تس تفيد معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات أيض ًا من العمل املنجز يف اطار طلبات الولوية – فقد
يكون من الرضوري نقل نسخ من واثئق مثل تقارير البحث الوطنية من املاكتب اليت أعدهتا اىل املكتب املس تمل
للطلبات أو املكتب ادلويل أو ادارة البحث ادلويل؛
(ج) عند دخول الطلبات ادلولية اىل املرحةل الوطنية ،تتوىل املاكتب املعينة العمل بصورة مشاهبة ملا تقوم به بشأن
طلبات الرباءات الوطنية العادية .ومع ذكلُ ،تتاج هذه املاكتب اىل تلقي املعلومات من املكتب ادلويل عىل حنو
فعال يك تبدأ املعاجلة الوطنية ،وقد يساعد عىل ُتقيق املعاجلة الفعاةل والعالية اجلودة احلصول عىل معلومات بشأن
سري اجراءات الطلب ادلويل يف ماكتب معينة أخرى.
وتنطوي العديد من هذه العمليات عىل متطلبات مبارشة ومناظرة ملتطلبات املعاجلة الوطنية التقليدية من خالل اس تخدام
اتفاقية ابريس للمطالبة ابلولوية بعيد ًا عن معاهدة التعاون بشأن الرباءات .وجيري وضع نظم خمتلفة دلمع معلية املعاجلة وأمهها
خدمات الويبو للنفاذ الرمقي اىل واثئق الولوية ،ونظام النفاذ املركزي اىل البحث والفحص ( ،)WIPO-CASEوكذكل
نظم تعترب جزء ًا من مبادرات متعددة الطراف مثل ملف البوابة الواحدة وامللف العاملي ،ومن المهية مباكن ،يف هذا
االطار ،ضامن التوافق والتأآزر بني معاهدة التعاون بشأن الرباءات وما يتصل هبا من نظم.
وهتدف معاهدة التعاون بشأن الرباءات اىل توفري مركز الكرتوين (" )"ePCTمجليع معليات املرحةل ادلولية مبجموعة من
الساليب اخملتارة.
وس توفر للماكتب مجموعة من الدوات تتالءم مع مس توايت خمتلفة من المتتة .اذ ميكن للماكتب ،اليت ال تمتتع بأي أآليات أمتتة
خاصة هبا أو حيث ال تتوفر أي نظم حملية مؤمتتة قادرة بعد عىل االتصال مبارشة مع املكتب ادلويل أو فامي خيص اخلدمات
الفردية اليت مل تؤمتت بعد بصورة مرضية ،أن تس تخدم واّجة متصفح ويب .وميكن توس يع نطاق نظام تبادل البياانت
االلكرتونية املشرتك بني الويبو ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات ( )PCT-EDIحبيث يتيح معاجلة مجموعات من الواثئق
والبياانت يزتايد عدد أنواعها .وس توفر خدمات ويب حيامث اكن ذكل مناس ب ًا الاتحة أمتتة تفاعالت ش به أآنية عىل حنو فعال.
وسزيود مودعو الطلبات بواّجة متصفح تتيح الاطالع عىل معلومات من مجيع املاكتب املتعاونة اليت تس تخدم اخلدمات
االلكرتونية (مكتب تسمل الطلبات ،وادارة البحث ادلويل ،وادارات البحث ادلويل االضايف ،وادارات الفحص المتهيدي
ادلويل فض ًال عن املكتب ادلويل) والتفاعل معها .وميكن كذكل توفري خدمات ويب لبعض الوظائف املزمع ادماّجا يف نظم
ادارة براءات الاخرتاع التجارية/جداول القضااي.
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وس تقوم اخلدمات اجلديدة ،اىل أقىص حد ممكن ،عىل البياانت اذ ستستند مبارشة اىل ادخال مودع الطلب أو املكتب
املسؤول عن طلب االجراء عوض ًا عن اس تخدام الاس امترات واخلطاابت التقليدية الواجب قراءهتا تقرأ ونقل املعلومات
الهامة.
وسيس تفيد نظام  ،ePCTبقدر االماكن ،من اخلدمات االلكرتونية ادلولية ذات الصةل مثل خدمات الويبو للنفاذ الرمقي اىل
واثئق الولوية ( ،)DASونظام النفاذ املركزي اىل البحث والفحص ( )WIPO-CASEلالرتقاء مبس توى اخلدمات أو
تيسري ادماّجا يف املاكتب الوطنية الراغبة يف اس تخدام هنج متسقة للطلبات املودعة ابس تخدام اتفاقية ابريس أو معاهدة
التعاون بشأن الرباءات .وستسعى اخلدمات اىل تقدمي تسجيل دخول موحد لنظم مدريد والهاي وخدمات الويبو للنفاذ
الرمقي اىل واثئق الولوية وما يتصل هبا من خدمات أخرى للويبو ،وستسعى كذكل اىل تقامس اخلربات بشأن القضااي
املشرتكة احملمتةل من أجل بغية وضع هنج أكرث اتساق ًا عرب خدمات الويبو املتعلقة بطلبات امللكية الفكرية وأنشطة التسجيل.
وهيدف نظام  ePCTاىل ختفيف عبء العمل اخلاص بلك طلب يف املاكتب والوقت املس هتكل يف معاجلة الطلبات من
خالل ما ييل:
(أ) تقليص عيوب االجراءات الشلكية يف ايداع الطلبات؛
(ب) أمتتة العمليات ،وعند الاقتضاء ،مراجعهتا أو الغاهئا عندما يتس ىن تنفيذها عىل حنو أكرث فعالية أو تنعدم
رضورهتا؛
(ج) الاعامتد عىل البياانت اليت يدخلها مقدم الطلب أو املكتب املسؤول عن بدء اجراء ،مما س يقيض عىل الوقت
املس هتكل يف النقل والخطاء؛
(د) القضاء عىل التأخريات الربيدية والعمليات ذات الصةل مثل الرمقنة اليدوية للواثئق وتصنيفها واحالهتا.
ويريم النظام كذكل اىل الارتقاء مبس توى املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتوافرها ،من خالل تلقي املعلومات بصورة ميكن
معاجلهتا مبارشة وااتحهتا ملقديم الطلبات واملاكتب وامجلهور.
ويمتثل أكرب شاغل لنظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف شؤون المن .اذ يتعني
تأمني مجيع النظم تأمين ًا شديد ًا من حيث مجموعة واسعة من اجلوانب يه :تأمني تسلمي الواثئق والبياانت وسالمهتا فض ًال عن
التأكد من أن النفاذ اىل املعلومات الرسية يقترص عىل الطراف املرخص هلم بذكل .فان العجز عن كفاةل أي من هذه
اجلوانب س يؤدي اىل فقدان الثقة يف النظام.
كام ميثل توافر النظم عام ًال رئيس ي ًا .فقد أدى تزايد اعامتد مقديم الطلبات واملاكتب عىل نظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف معلهم اىل تفامق مشلكة توافر هذه النظم حبيث ُتولت من عائق بس يط اىل عقبة كربى .وقد يعين عدم
التوافر ،ابلنس بة اىل مقديم الطلبات ،فقدان حقوقهم بسبب التأخر يف ايداع الطلب الويل أو تفويت الآجال الزمنية احملددة
الختاذ اجراءات الحقة .أما ابلنس بة اىل املاكتب ،فقد يعين عدم توافر نظم تعمتد علهيا هماهما الساس ية ،جعز موظفي املكتب
عن القيام بعملهم.
فنظر ًا اىل الثالث نقاط املذكورة أعاله ،فان عدم الاستامثر يف نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املالمئة وعدم زايدة
الاعامتد علهيا س يؤدي اىل فقدان نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات قاعدة مس تخدميه حلساب طرق بديةل من امحلاية
ُتسن ما تقدمه من خدمات بصورة أفضل وأرسع .وس يعرقل ذكل أيض ًا ُتقيق الفوائد اليت تلمتسها الطراف الثالثة من
املعلومات املتعلقة ابلرباءات.

19

نظاما مدريد والهاي
ان نظايم مدريد والهاي هام نظاما تسجيل دويل محلاية العالمات التجارية والتصاممي الصناعية عىل التوايل .ويضع هذان
النظامان جسالت دولية ،منذ  031عام يف حال نظام مدريد ،أصبحت يف صيغة الكرتونية منذ منتصف التسعينيات.
وفامي ييل ذكر أحصاب املصلحة املعنيني ابلنظام:
(أ) املكتب ادلويل للويبو ،املسؤول عن نظايم التسجيل ،ووضع جسل الكرتوين حلقوق العالمات التجارية
والتصاممي الصناعية ادلولية؛
(ب) يف حاةل نظام مدريد ،مكتب املنشأ ،أي املكتب اذلي حيق فيه ملقدم الطلب أن يودع تسجيل عالمة جتارية
دولية؛
(ج) أطراف متعاقدة معينة ،ويه البدلان العضاء اليت تُلمتس فهيا امحلاية.
كام تعود نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت القدمية واليت تيرس ادارة الويبو الجراءات نظايم مدريد والهاي اىل منتصف
التسعينيات ،وتشمل القدرة عىل ادارة الكرتونية شامةل للسجالت اضافة اىل ادارة تدفق العمل خمصص ،واجراءات داخلية
مرمقنة متام ًا والقدرة عىل اجراء اتصاالت الكرتونية ثنائية الاجتاه مع أحصاب املصلحة املعنيني ابلنظام عىل أمكل وجه.
وان معلييت تصممي وانشاء نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املناس بة اليت س تدمع نظايم مدريد والهاي يف املس تقبل،
ينطواين عىل وضع اسرتاتيجية خاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث تؤدي اىل تقدمي عنارص اخلدمات الرئيس ية
التالية لحصاب املصلحة:
(أ) س تكون السجالت االلكرتونية لنظايم مدريد والهاي مفتوحة لحصاب املصلحة ومتاحة الطالعهم علهيا
بصورة أآنية عرب االنرتنت ،وفق ًا لدوارها احملددة وابس تخدام متصفحات االنرتنت املعتادة .ومن مث س يتس ىن للماكتب
الولوج اىل مجيع البياانت ذات الصةل بأدوارها واجراءاهتا املتعلقة بنظام التسجيل اخلاص هبا .وس يتس ىن ملقديم
الطلبات واملالك واملمثلني النفاذ اىل حمافظهم بصورة أآنية عرب االنرتنت .أما الطراف الثالثة وامجلهور العام فسيتاح هلم
النفاذ اىل مجيع املعلومات املنشورة بشأن امللكية الفكرية واملس متدة من نظايم تسجيل مدريد والهاي؛
(ب) س توفر معليات واجراءات املكتب ادلويل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يك تُدمج يف معليات
واجراءات املاكتب املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فامي تس تخدمه من خدمات ويب .وس يؤدي هذا
االدماج اىل ُتقيق اجراءات ذات حدود اجرائية دنيا فض ًال عن تقليص فرتة الانتظار نظر ًا اىل اس تحداث قدرات
االتصال املزتامنة مع نظم أحصاب املصلحة؛
(ج) ستتاح للماكتب ومقديم الطلبات واملالك واملمثلني اماكنية التفاعل مع السجالت االلكرتونية بصورة مبارشة
أو مزتامنة أو أآنية وبوضع اخلدمة اذلاتية؛
(د) س يضع املكتب ادلويل أدوات مالمئة لعمالهئا تيرس العمليات االدارية اليت يقوم هبا أحصاب املصلحة املعنيون
ابلنظام يف مجةل جماالت مهنا الرتمجة والتصنيف.
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وتريم الاسرتاتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لنظايم مدريد والهاي اىل ضامن تواصل جاذبية نظم
التسجيل هذه من خالل:
(أ) ااتحة النفاذ اىل معلومات التسجيل بصورة أآنية؛
(ب) توفري املعلومات لحصاب املصلحة يف الوقت املناسب ،مما س ميكهنم من الارتقاء بنوعية معلية صنع القرار؛
(ج) متكني دمج العمليات بني خمتلف اجلهات الفاعةل يف اجراءات التسجيل ادلويل؛
(د) ااتحة اخليار خملتلف اجلهات الفاعةل للتعامل مع املكتب ادلويل اما بوضع التواصل الالكرتوين املزتامن ،أو
ترجيح مواصةل اس تخدام وضع تقليدي أكرث وغري مزتامن؛
(ه) القضاء عىل التأخريات الربيدية وما يتصل هبا من معليات مثل الرمقنة اليدوية للواثئق وتصنيفها واحالهتا ،مع
ُتسني نوعية املعلومات اخلاصة ابمللكية الفكرية وتوافرها للطراف الثالثة؛
(و) تعزيز رسعة معاجلة الطلبات ،والارتقاء جبودة نواجت معلية الفحص فض ًال عن ُتسني رسعة الاس تجابة
الس تفسارات العمالء.
وان عدم توافر نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،اليت تبدو وأهنا منترشة يف لك ماكن ،يف ظل بيئة تنفيذ اخلدمات
العاملية ميثل خطر ًا .اذ سزيداد اعامتد أحصاب املصلحة املعنيني بنظايم مدريد والهاي عىل نظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت املس تخدمة يف لك مهنم الدارة مسؤولياهتم .وفامي خيص االجراءات املستندة اىل خدمات الويب املدجمة ،ينطوي
عدم توافر أي عنرص من عنارص النظام عىل عدم قدرة أحصاب املصلحة عىل استيفاء الزتامات املعاهدات اخلاصة هبم.
ونظر ًا اىل الاعتبارات الهامة ،فان العجز عن تقدمي خدمات حديثة عىل االنرتنت س يؤدي عىل الرحج اىل تقلص قاعدة
مس تخديم نظايم مدريد والهاي.
البنية التحتية العاملية
ُأنيشء قطاع البنية التحتية العاملية للويبو لتقدمي خدمات تتيحها تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت اجلديدة ،ولتنس يق
توفري اجلهات املعنية الرئيس ية يف عامل امللكية الفكرية لهذه اخلدمات.
وتقوم البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية عىل أساس بياانت رمقية خاصة ابمللكية الفكرية .ويقدم القطاع اىل مؤسسات
معنية ابمللكية الفكرية املساعدة لرمقنة البياانت اخلاصة هبا ،ويه معلية جيب تنفيذها وفق ًا ملعايري معينة ،مع احلفاظ ،عند
الاقتضاء ،عىل سالمة البياانت ورسيهتا .وجيب بعدئذ ادماج البياانت يف بيئة أعامل مرمقنة ،مما س ميكن املؤسسات املعنية
ابمللكية الفكرية من توفري خدمات ذات جودة أعىل .وتمتثل خطوة أخرى يف البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية يف
اس تحداث منصة متعددة الطراف ،تربط بني املاكتب واالدارات املشاركة واملعنية ابمللكية الفكرية ،ومتكهنا من أداء أعاملها
من خالل معامالت عاملية وقواعد بياانت عاملية ،وتزويد مس تخديم نظم امللكية الفكرية خبدمات فعاةل وسلسة عىل الصعيد
العاملي والنفاذ اىل بياانت امللكية الفكرية املرمقنة.
وتندرج اخلدمات املستندة اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت يقدهما قطاع البنية التحتية العاملية يف الفئات التالية:
(أ) نظم أعامل للمؤسسات واملاكتب املعنية ابمللكية الفكرية .وان هذه النظم تشمل نظام ادارة امللكية الصناعية
( ،)IPASونظام ادارة الواثئق االلكرتونية ( ،)EDMSوبرانمج الويبو للمسح الضويئ (( )WIPO Scanتدفق
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الرمقنة) ،و( WIPOCOSاالدارة امجلاعية حلق املؤلف) ،و( GDAتسجيل حق املؤلف) .وتتاح هذه النظم أساس ًا
للمؤسسات يف البدلان النامية وتتسم بقابليهتا الشديدة للتكييف .ومتكن مؤسسات امللكية الفكرية من توفري معليات
تسجيل وما يتصل هبا من خدمات جبودة عالية ملقديم الطلبات الهيا وللجمهور ،ومتكهنا كذكل من املشاركة بفعالية يف
نظام امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي؛
(ب) قواعد البياانت العاملية .ان قاعديت البياانت ادلولية الرئيس يتني هام بوابة ركن الرباءات وقاعدة بياانت أدوات
التعريف العاملية اللتان تضامن مجموعات كبرية من واثئق الرباءات والعالمات عىل التوايل .وان النظامني موّجان اىل
اخلرباء واملبتدئني ويرميان اىل ااتحة بياانت امللكية الفكرية عاملي ًا وااتحة النفاذ الهيا لكرب عدد ممكن من امجلهور .وال
تنافس قواعد البياانت قواعد البياانت التجارية مبارشة املوّجة اىل خرباء امللكية الفكرية ،ولكهنا توفر وظائف متقدمة
تعود ابلفائدة عىل مجيع املس تخدمني .وتشمل قواعد البياانت العاملية بلوتو (بياانت املتعلقة ابالتفاقية ادلولية محلاية
الصناف النباتية اجلديدة (الوبوف)) ،وقاعديت بياانت الهاي ولش بونة ،وقواعد البياانت اجلديدة عىل االنرتنت مثل
قاعدة بياانت الويبو البيئية ( )WIPO Greenوقاعدة بياانت الويبو املتعلقة ابلتكنولوجيات الساس ية
()WIPO Essential؛

(ج) املنصات املشرتكة بني املاكتب املعروفة أيض ًا ابمس امللف العاملي واملستندة اىل نظام النفاذ املركزي اىل البحث
والفحص ( )WIPO CASEواليت متثل صةل النظام مبلف البوابة الواحدة ( .)OPDوتعمل حالي ًا منصتان

مشرتكتان بني املاكتب وهام  -خدمات الويبو للنفاذ الرمقي اىل واثئق الولوية (( )WIPO DASتبادل أآمن لواثئق
الولوية) ونظام النفاذ املركزي اىل البحث والفحص (( )WIPO CASEتقامس نتاجئ البحث والفحص) .وتس تخدم
ماكتب امللكية الفكرية الك املنصتني دلمع معليات سري معلها وخباصة تبادل الواثئق اخلاصة بطلبات امللكية الفكرية
وتقامسها .وجيري توس يع نطاق نظام  WIPO CASEودجمه يف "ملف البوابة الواحدة" ملاكتب امللكية الفكرية
امخلسة الكربى بغية اس تكامل عنرص رئييس من عنارص مبادرة امللف العاملي.

وتدمع هذين النظامني معايري الويبو ونظم التصنيف فهيا ،فض ًال عن برانمج اخلدمات للنفاذ اىل املعلومات واملعرفة .ومثة حاجة
مزتايدة اىل وضع معايري مشرتكة لتعزيز تبادل املعلومات وقابلية التشغيل املشرتك.
وهناك العديد من جوانب نظام امللكية الفكرية اليت تدفع احتياجات البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية.
فهناك الطلب املزتايد عىل موارد املعلومات العاملية (من حيث التغطية اجلغرافية وزايدة تنوع احملتوى وتعمقه) .ويتطلب ذكل
اس تجابة الويبو وتطويرها .اذ ان بياانت امللكية الفكرية ،بوجه خاص ،تُعترب منفعة عامة ينبغي تروجيها عىل أوسع نطاق ممكن.
وان البياانت الساس ية للملكية الفكرية (ما نُرش من بياانت بشأن براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي) متاحة
الآن بسهوةل عىل الانرتنت بفضل ماكتب امللكية الفكرية ومنظامت من القطاع اخلاص أو منظامت غري احلكومية .ومع ذكل،
فان جمرد توفري البياانت ال يليب مطالب جديدة ،مثل طلب احلصول عىل معلومات عن الوضع القانوين حلقوق امللكية الفكرية
اليت مت منحها يف والايت قضائية متعددة ،أو احلاجة اىل أدوات أفضل للبحث والرتمجة بغية احلصول عىل معلومات أكرث
تعقيد ًا وفهمها ،أو احلاجة اىل روابط أفضل مبصادر البياانت الخرى مثل املنتجات الصيدالنية .وُتتاج بياانت امللكية الفكرية
الآن اىل أن تعزز مبزيد من املعلومات االدارية ومعلومات عن الوضع القانوين ،وأدوات أفضل للبحث ،وتصنيف أفضل،
وروابط أفضل بني السجالت ،وأدوات للرتمجة .وُتتاج اجلودة أيض ًا اىل التحسني.
وينبغي مجليع مؤسسات امللكية الفكرية أن تعمل يف ظروف متساوية يك تمتكن من توفري خدمات ملكية فكرية ذات جودة
عالية للقطاعات احمللية والعاملية .ويعين ذكل أنه ينبغي الس تجابة الويبو أن تراعي قدر ًا أكرب من التنوع فامي خيص مؤسسات
امللكية الفكرية اليت تتلقى مساعدة تقنية من الويبو للقيام بذكل .وتس هتدف اخلدمات اليت تقدهما الويبو مؤسسات امللكية
الفكرية يف البدلان النامية .بيد أن طبيعة الطلب بدأت تتغري ،وتزتايد طلبات مؤسسات امللكية الفكرية يف البدلان املتوسطة
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ادلخل واليت تشارك مؤسسات امللكية الفكرية يف البدلان املرتفعة ادلخل العديد من اخلصائص .ويعين العمل يف ظروف
متساوية أن مجيع مؤسسات امللكية الفكرية يف حاجة الآن اىل تقدمي خدمات الكرتونية اىل مس تخدمهيا ،وأن تعمتد لكي ًا عىل
نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تقدمي العديد من اخلدمات ،عىل غرار اعامتد الويبو عىل نظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يف تس يري معل نظايم معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد وغريها من اخلدمات .ومن مث ،تزايدت الطلبات
عىل املساعدات التقنية تعقيد ًا ،مبا يف ذكل طلبات احلصول عىل خدمات أكرث تقدم ًا (االيداع الالكرتوين والنرش)،
وخدمات ودمع أفضل من الويبو.
ومثة زايدة يف التعاون بني مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يدل عىل احلاجة اىل وضع منصات لتبادل املعلومات والبياانت ،مع
احرتام الطبيعة الفريدة لبياانت امللكية الفكرية مبا يف ذكل رسيهتا .وتشري مبادرة امللف العاملي ،ومرشوعات ماكتب امللكية
امخلسة الكربى ،والتجمعات مثل رابطة أمم جنوب رشيق أآس يا ،ونظام التعاون االقلميي بشأن امللكية الفكرية ()PROSUR
ومجموعة فانكوفر مجيعها اىل املزيد من التعاون بني املاكتب .بيد أن هذه املبادرات غري مرتابطة حالي ًا وتركز عىل التبادل
البس يط للمعلومات .ومن املتوقع أن تصبح املبادرات أكرث ترابط ًا خالل الس نوات القليةل املقبةل ،وأن تتحول من نظم تقنية
بس يطة اىل نظم معل أكرث تعقيد ًا تدمع العمليات مثل الفحص التعاوين والتفاعل املبارش مع مقديم الطلبات عىل االنرتنت.
وعىل املدى الطول ،لن ُتدد نوعية اخلدمات اليت تقدهما مؤسسة امللكية الفكرية من خالل نظم تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت اليت متتلكها ،وامنا من خالل اخلدمات املتصةل ابمللكية الفكرية واخلدمات القامئة عىل املعرفة يف املكتب .ويعين
ذكل أن اسرتاتيجية الويبو اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف هذا اجملال ُتتاج اىل تسليط الضوء عىل احتياجات
معل مؤسسات امللكية الفكرية .فعىل سبيل املثال ،س تقدم بعض املؤسسات خدمات أعىل جودة يف حفص الرباءات ،أو
تسجيالت أكرث احاكم ًا للعالمات التجارية ،أو دمج أفضل مع نظم توزيع احلقوق العاملية .وبغية الهنوض بنظام متوازن
للملكية الفكرية ،ميكن للويبو أن تيرس بناء الكفاءات يف املؤسسات ابالس تفادة من نظم البنية التحتية التقنية مثل نظام النفاذ
املركزي اىل البحث والفحص ( )WIPO CASEبغية مساعدهتا عىل تبادل املعارف واخلربات وزايدة مس توى اخلدمة فهيا.
وعىل الرمغ من احامتل تشابه النظم ،فان الاس تخدام الفعيل للنظم س يكون العنرص املمزي بيهنا.
ويف جمال حق املؤلف ،فاضافة اىل اجلوانب املذكورة أعاله ،مثة العديد من الضغوط أقاهما العرص الرمقي ،وظهور ّجات فاعةل
جديدة متتكل مناذج معل رمقية ،ومصاحل اجلهات الراخسة ابحلفاظ عىل ماكنهتا .ومثة فرصة كبرية ،وُتدي كبري ،فامي يتعلق بوضع
منصات عاملية تدمع مناذج أعامل جديدة حلق املؤلف ،مع احلفاظ عىل اجلهات التقليدية وادماّجا.
وحيتاج قطاع البنية التحتية العاملية أيض ًا اىل ربط نظم الويبو العاملية للملكية الفكرية  -أي معاهدة التعاون بشأن الرباءات
ونظايم مدريد والهاي  -ودمعها .وُتتاج البياانت املس متدة من تكل اخلدمات اىل أن تُدمج يف قواعد بياانت قطاع البنية
التحتية العاملية ومنصاته ،وجيب خلدمات القطاع أيض ًا ااتحة اجراء معامالت عاملية بصورة أكرب من خالل تكل اخلدمات
(مثل نظام خدمات النفاذ الرمقي اىل واثئق الولوية).
ويرد فامي ييل عدة ُتدايت تواجه تنفيذ اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع البنية التحتية العاملية:
(أ) تنوع أحصاب املصلحة (جغرافي ًا وس ياس ي ًا واقتصاد ًاي وما اىل ذكل) ،وامتالكهم مس توايت خمتلفة من املعرفة
وتزايد املطالب .وجيب أن تتسم احللول ابملرونة وأن تليب مجيع مس توايت املشاركة؛
(ب) منافسة مؤسسات امللكية الفكرية الخرى والقطاع اخلاصُ .تتاج اسرتاتيجيات الويبو اخلاصة بتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت اىل تلبية الاحتياجات اىل سلع منفعة عامة عاملية ال ميكن للقطاع اخلاص أن يوفرها بفعالية
وامنا ينبغي أن تقدهما هيئة عاملية حمايدة بد ًال من احدى مؤسسات امللكية الفكرية الوطنية/االقلميية أو أكرث ،وبد ًال من
منشأة جتارية؛

23

(ج) يس تخدم عدد كبري ومزتايد من ادلول العضاء يف الويبو املرافق اليت يوفرها قطاع البنية التحتية العاملية.
وينبغي زايدة مس توى الاس تخدام بصورة مس هتدفة مع ايالء عناية خاصة الحتياجات املاكتب الصغرية غري ماكتب
امللكية الفكرية امخلسة الكربى ،وتسخري تعاوننا مع ادلول العضاء الرئيس ية بوصفها تشارك يف هذا التطور .وتكتيس
بوابة ركن الرباءات أمهية خاصة عىل املدى الطويل ابعتبارها أداة حبث تقنية سابقة ملاكتب امللكية الفكرية الصغرية
واملتوسطة احلجم؛
(د) مثة مناذج حومكة معقدة للنظم العاملية ،وّجات فاعةل خمتلفة ومس توايت مشاركة خمتلفة ووالية عاملية غري
واحضة لبعض الهيئات .وينبغي موازنة مصاحل ومطالب مجيع اجلهات الفاعةل بعناية.
وفامي ييل أمه اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اخلاصة بقطاع البنية التحتية العاملية:
(أ) نوعية البياانت .مبا أن نطاق تغطية قواعد بياانت الويبو العاملية أصبح يزتايد الآن ،مفن الرضوري الرتكزي عىل
نوعية البياانت وتعمقها حبيث يثق املس تخدمون يف اس تخداهما .وال يزال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به
لضامن أن لك مجموعة اكمةل ،وأن الرقام موحدة ،وأن التصنيفات مطبقة ،وأن البياانت مصنفة تصنيف ًا حصيح ًا .وميكن
للويبو أن تقوم ببعض من هذا العمل (ابس تخدام موارد خارجية) ولكن توجد كذكل اماكانت كبرية لتحسني اجلودة
من خالل الرتكزي عىل "اجلودة يف املصدر" .فينبغي ،قدر االماكن ،تزويد مصادر البياانت ابلدوات الالزمة للتحقق
من اجلودة وُتسيهنا قبل ااتحة البياانت يف قواعد بياانت الويبو العاملية .كام تعترب حداثة البياانت أحد اجلوانب الهامة
من اجلودة ،ومن مث فان املصادر س تحتاج اىل أدوات الاتحة بياانهتا فور نرشها يف والايهتا القضائية اخلاصة هبا؛
(ب) موارد بياانت جديدةُ .تتاج البياانت املتاحة حالي ًا يف قواعد بياانت الويبو العاملية اىل تعزيزها وتوس يع نطاقها.
ويف جمال براءات الاخرتاع ،يتعني وضع قاعدة بياانت لرس الرباءات حبيث تكون أساس ًا خلدمات وخصائص جديدة
وحبيث يتس ىن ادماّجا يف بوابة ركن الرباءات ،ونظايم  WIPO Caseو .ePCTوجيب كذكل اضافة الوضع
القانوين ومعلومات الاستشهاد اىل قواعد البياانت ،وتصنيفها عىل النحو الواجب ،واس تخداهما لتوفري خدمات
جديدة .وُتتاج بياانت العالمات التجارية اىل توس يع نطاقها لتشمل معلومات أكرث تفصي ًال ،وال س امي بشأن الوضع
القانوين يف والايت قضائية خمتلفة .وفامي خيص مجيع حقوق امللكية الفكرية ،ينبغي اعداد جماميع متعددة اللغات و/أو
توس يعها واس تخداهما يف خدمات الرتمجة والاصطالح ،مس تفيدة يف ذكل من املاكنة الرائدة لقطاع البنية التحتية
العاملية يف جمال تكنولوجيا الرتمجة الآلية .وينبغي مجع معلومات تسجيل حق املؤلف وااتحهتا عاملي ًا وفق ًا ملا يتناسب
من الرتاخيص والضوابط .وان الكثري من هذه املعلومات غري متاحة حالي ًا بصيغة رمقية ،وعليه ينبغي تزويد مصادر
البياانت ابملساعدة والدوات الالزمة لتسجيل البياانت ابلصيغ الصحيحة وااتحهتا يف قواعد البياانت العاملية؛
(ج) حمور تبادل بياانت .يتلقى املكتب ادلويل حالي ًا مجموعات براءات وعالمات جتارية وطنية/اقلميية يك ينرشها
عىل قواعد البياانت العاملية ،ويوزع البياانت املتصةل مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل امجلهور واملشرتكني .ويوجد
طلب من امجلهور وخباصة من املشرتكني عىل تيسري النفاذ اىل البياانت املدرجة يف اجملموعات اليت متتلكها الويبو .وال
يعترب اس تحداث حمور لتبادل البياانت معقد ًا من الناحية التقنية ،ولكن هناك قضااي جيب حلها وتتضمن حقوق
التوزيع وُتديد السعار ومس توايت اخلدمة؛
(د) مس توايت اخلدمة وادلمع .كام ُذكر أعاله ،أصبح املس تخدمون أكرث مترس ًا ويطالبون مبس توايت أفضل من
اخلدمة وادلمع .وميكن تلبية ذكل الطلب بعدة س بل ميكن اس تخداهما لتوليد تدفق ايرادات تغطي بعض التاكليف.
ففامي يتعلق بقواعد البياانت العاملية ،ميكن اضافة خدمات "ممزية" كدوات ُتليلية أو تنبهيات أآلية أو خيارات ُتميل
غري حمدود .وفامي خيص نظم مؤسسات امللكية الفكرية ومنصات املعامالت العاملية ،ميكن عرض اتفاقية مس توى
خدمة ( )SLAممزي حبيث يضمن أوقات الاس تجابة (وظيفة مكتب املساعدة) ويتيح ُتديد الولوايت الصالح
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الخطاء ،وتقدمي طلبات تغيري وخصائص جديدة .وس تعرض مس توايت اخلدمة املمزية هذه عىل أساس "اختيار
الانضامم" عوض ًا عن نظام الرتخيص ،حبيث يتس ىن للمس تخدمني ادلفع طوع ًا لالنتفاع مبس توايت اخلدمة االضافية؛

(ه) توحيد منصات متعددة يف اطار "امللف العاملي للويبو أو "مكتب امللكية الفكرية الافرتايض التابع للويبو
( .")WVIPOتطورت نظم النفاذ املركزي اىل البحث والفحص ( ،)CASEوخدمات النفاذ الرمقي اىل واثئق

الولوية (،)DASو ePCTوبوابة ركن الرباءات تلبي ًة ملتطلبات معل خمتلفة .ويمتثل مفهوم امللف العاملي يف توفري
"حمطة واحدة" للمتقدمني بطلب ،والفاحصني واملس تخدمني الآخرين .وعىل الرمغ من أنه ال ميكن للويبو أن
تس تحدث ملف ًا عاملي ًا وأنه مل يُطلب مهنا ذكل ،فميكن احراز تقدم يف تنفيذ مفهوم امللف العاملي من خالل ُتقيق
ادماج أفضل للمنصات القامئة .ففي الواقع ،ميكن لركن الرباءات أن يتوىل دور البوابة اىل نظايم WIPO CASE
و ePCTمن خالل متكني املس تخدمني من حفص الواثئق املفصةل اخلاصة بطلب أو أرسة براءات بعيهنا والتعمق فهيا،
رشيطة أن يكون املس تخدم مرخص ًا هل بذكل .وميكن لنظايم  ePCTو WIPO CASEأن يتبادال املعلومات يف
جمالني يتعلقان ابلوضع القانوين للطلبات املتصةل مبعاهدة التعاون بشأن الرباءا ،ونتاجئ البحث/الفحص حلاالت دخول
املرحةل الوطنية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات وكذكل بشأن أعضاء الرسة الآخرين .وأدمج نظاما ePCT
و DASابلفعل واىل حد ما نظر ًا اىل أنه ميكن ملقديم الطلبات أن يس تخدموا نظام  ePCTلطلب احلصول عىل
وثيقة أولوية من نظام  .DASواذا أضيفت وظائف أخرى اىل املنصات ،فس يتس ىن تصور زايدة االدماج بني النظم
الوطنية/االقلميية ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات مثل تبادل أماكن ايداع الطلبات؛
(و) توس يع نطاق منصات البنية التحتية .تعمل منصتا البنية التحتية ( CASEو )DASحالي ًا وبنجاح .ولكن
مس توايت الاس تخدام منخفضة نسبي ًا نظر ًا اىل أن عدد املشاركني منخفض .ومثة حاجة اىل زايدة الاستامثرات لزايدة
عدد املس تخدمني ،واضافة خصائص جديدة من شأهنا تلبية احتياجات مس تخدمني أكرث ومتكيهنم من الاس تفادة
بشلك أفضل من املنصات يف اطار معليات مثل الفحص التعاوين؛
(ز) اس تحداث منتجات جديدة .ينبغي ُتديد جماالت الاستامثر وأولوايهتا .وتمتثل الولوايت احلالية يف ما ييل:
(أ) ادارة حق املؤلف (ش بكة الويبو حلق املؤلف) الستبدال نظام  WIPOCOSالقامئ وتوس يع نطاقه،
(ب) خدمات عرب االنرتنت ملاكتب امللكية الفكرية بغية توس يع نطاق نظام  ،IPASمبا يف ذكل وضع وحدات ايداع
ونرش عرب االنرتنت( ،ج) قواعد بياانت جديدة مثل قاعدة بياانت عاملية لتسجيل حق املؤلف وتقوم عىل النظم
الوطنية/االقلميية للتسجيل الطوعي( ،د) أدوات جديدة للرتمجة والاصطالح لتوس يع نطاق خصائص قواعد البياانت
العاملية .وينطوي برانمج الرتمجة الآلية ،بوجه خاص ،عىل احلاجة اىل رمس س ياسة توظيف مثالية للموارد البرشية يف
هذا اجملال( ،ه) تعزيز بوابة ركن الرباءات وتكييفها يك تس تخدم بوصفها الداة املفضةل للفاحصني يف ماكتب امللكية
الفكرية الصغرية واملتوسطة احلجم.
و ُحددت عدة خماطر فامي يتعلق ابسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع البنية التحتية العاملية:
(أ) تعجز قيود املزيانية عن مواكبة مطالب البنية التحتية للبياانت والواثئق اليت تتفامق جحامً وتعقيد ًا؛
(ب) ُتد قيود رسعة االنرتنت من جدوى وضع متطلبات عىل حنو يتالءم مع أجحام حركة البياانت اليت ما انفكت
تزتايد؛
(ج) تؤدي منافسة املاكتب الخرى و/أو الرشاكت اخلاصة اليت تقدم خدمات معلومات عامة بشأن امللكية الفكرية
عدم قدرة مرافق قطاع البنية التحتية العاملية عىل التنافس وقةل اس تخداهما.
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سابع ًا تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف تنظمي الويبو وادارهتا
الوظائف الرئيس ية اليت تعترب مندرجة يف ابب التنظمي واالدارة لغراض هذه الاسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت يه الشؤون املالية ،واملوارد البرشية ،واملشرتايت وختطيط الربامج.
وظفت الويبو تقليد ًاي استامثرات أقل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتصةل بنظمها ادلاخلية اليت تتعلق ابلتنظمي
واالدارة ،مقارنة ابلنظم املنافسة اخلارجية املصممة للمس هتكل .ونتيجة ذلكل ،ظلت هذه النظم ،لس نوات عديدة ،خليط ًا من
نظم مس تقةل عانت يك تواكب التغيريات التنظميية والتجارية .وتطلب ادراج وظيفة جديدة ،بوجه خاص ،الاتحة املزيد من
الرقابة التنظميية وتقدمي خدمة أفضل اىل القطاعات املدرة لدلخل يف املنظمة ،وال س امي نظم معاهدة التعاون بشأن الرباءات
ومدريد والهاي .وتعمتد هذه النظم اعامتد ًا شديد ًا للغاية عىل التنظمي واالدارة اذ متثل أكرث من  21ابملئة من ايرادات الويبو،
وتوظف حنو نصف مجيع موظفي الويبو ومتثل معظم نفقات املشرتايت اجلارية للويبو.
وذلكل رشعت الويبو ،يف الس نوات الخرية ،يف معلية لوضع نظم تنظميية وادارية أكرث حداثة واندماج ًا .وُترز حالي ًا تقدم ًا
رسيع ًا يف تنفيذها.
وتمتثل العوامل الرئيس ية اليت دفعت اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتنفيذ النظايم لهذه النظم اجلديدة ح ى
الآن يف الرضورات التالية:
(أ) مواصةل ُتسني مس توايت اخلدمة املقدمة اىل مجيع قطاعات برانمج الويبو مع الرتكزي بوجه خاص عىل
القطاعات املدرة لدلخل؛
(ب) زايدة االنتاجية من خالل المتتة حبيث يتس ىن دمع المنو العميل والتنظميي دون زايدة عدد املوظفني يف
الوظائف التنظميية واالدارية؛
(ج) ضامن معليات ادارية ومالية خالية من اخملاطر وحممكة جيد ًا؛
(د) ُتسني جودة املعلومات وسهوةل النفاذ الهيا ابلنس بة اىل ادلول العضاء وهيئات مراجعة احلساابت
واالرشاف؛
(ه) الامتثال للمعايري احملاسبية والطر التنظميية اليت ُتف  املنظامت املنمتية اىل منظومة المم املتحدة؛
(و) ُتسني املعلومات املقدمة اىل االدارة التنفيذية وكبار االداريني لتيسري معلية صنع القرار (نظم معلومات
العامل).
وهيمين عىل ساحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لشؤون التنظمي برانمج تنظمي موارد الرشاكت ( )PeopleSoftوبرانمج
ادارة أداء الرشاكت ( )Hyperion Planningالذلان يضامن حالي ًا وظائف شامةل يف ما ييل:
(أ) العمليات املالية واالدارة (منذ عام )3110؛
(ب) ادارة املشرتايت والسفر (منذ عام )3101؛
(ج) معليات املوارد البرشية ()3102؛
(د) ختطيط الربانمج واملزيانية (.)3102
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والنتاجئ الرئيس ية احملققة عىل املدى القصري يه الامتثال الاكمل للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام والطاران التنظميي،
والغاء التكنولوجيات والنظم القدمية اليت عفا علهيا الزمن ،والمه من ذكل ،قدرة القسام االدارية عىل التكيف مع أعباء
العمل املزتايدة دون زايدة عدد املوظفني فهيا.
وسيشهد العامان املقبالن اندماج هذه الساحة عىل حنو أكرب ومن مث ُتسن االنتاجية فامي يتعلق مبعاجلة املعامالت وُتسني
موثوقية املعلومات التنظميية واالدارية واملعلومات اخلاصة ابملوارد البرشية فض ًال عن تعزيز اتساقها .وستُس تخرج بعدئذ هذه
املعلومات وتنرش عىل املديرين من خالل لوحات املتابعة اخلاصة مبعلومات العامل واليت جيري ختطيطها وتصمميها حالي ًا.
واضافة اىل ذكل ،ستسعى الويبو اىل ُتسني التعاون ،وتدفق العمل ،وادارة الواثئق مبا يف ذكل احلفظ وادارة السجالت من
خالل برانمج الدارة واثق املؤسسة ( )ECMيكون مدجم ًا يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
وتواجه املنظمة العديد من التحدايت يف تنفيذ ما ورد أعاله ،مبا يف ذكل تلبية املتطلبات التالية:
(أ) جتديد همارات املوظفني يف جمال التكنولوجيات اجلديدة عدة مرات خالل حياهتم املهنية .فقد أدى ذكل اىل
اعادة النظر يف منوذج العمل وبنية املوظفني ،حبيث يزتايد تركزي موظفي الويبو عىل املتطلبات الوظيفية ومتطلبات
العامل ،فض ًال عن تصممي املرشوع وادارته ،مع الاس تعانة يف التطوير التقين ملصدر خارج عن املنظمة؛
(ب) وضع هنج ميتد عىل نطاق املنظمة الدارة البياانت الرئيس ية وبنية املؤسسة .وقد أقر ذكل وتعمل الويبو حالي ًا
عىل وضع هذه التخصصات اجلديدة يف االدارة املركزية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
(ج) زايدة املشاركة يف جماالت العامل لضامن أن النظم قد ُمصمت ون ُفذت حبيث تليب احتياجاهتا وأهنا مملوكة عىل
نطاق واسع يف مجيع أحناء املنظمة بد ًال من أن يقترص متلكها عىل الفرق االدارية املركزية حفسب .وتُتبع اسرتاتيجيات
متعددة ملعاجلة هذه القضية ،مبا يف ذكل متثيل جماالت العامل يف جمالس املرشوع ،واملشاركة املبكرة ملس تخديم
العامل يف مرحةل التصممي وُتديد فرص التحسني امللموسة يك تصبح النظم أكرث فائدة ابلنس بة اىل العامل؛
(د) كبح وادارة تاكليف ادلمع لنظايم ختطيط املوارد املؤسس ية وادارة أداء املؤسسات :تمتثل الاسرتاتيجية
الرئيس ية احلالية يف اس تخدام موارد خارجية عند الاقتضاء واالماكن خلفض تلكفة التطوير وادلمع .وتمتثل اسرتاتيجية
اثنية يف احلد من التكييف بناء عىل اس تعراض شامل للتاكليف وفوائد املتطلبات.
عارشاً دور كبري موظفي املعلومات وادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
خالف ًا للعديد من املنظامت ادلولية الخرى ،فان نظم املعلومات يف الويبو مدجمة ابحاكم يف نس يج أعاملها مع الاعامتد بصورة
كبرية عىل االنرتنت .وان معليات الويبو املستندة اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنضج تدرجيي ًا وتزداد تعقيد ًا ،فتطورت
خصائص ادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتركزيها اس تجابة للمطالب مبس توايت أعىل من التوافر ،والاس تجابة،
والتوافقية ،والفعالية من حيث التلكفة ،والانضباط املايل .وجيري تغيري ابلفعل لمتكني الويبو من حشد املوارد عىل حنو
فعال ،وذكل اس تجابة لولوايت تنظميية ،مع تقليص تلكفة امللكية الاكمةل لربامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
وينطوي جزء من هذا التغيري عىل ُتويل تركزي مكتب كبري موظفي املعلومات وادارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اىل
اجملاالت الاسرتاتيجية التالية:
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(أ) تنس يق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتصممي املؤسسة
يشمل ذكل تنس يق التكنولوجيا ومواءمة العامل ،وُتديد أولوايت الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،
وسري العامل وادارة البياانت ،واملعايري التقنية ،والتوجهيات التصممي .ويغطي أيض ًا ممارسات ادارة تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومهنجياته وغريها من املسائل.

(ب) البنية التحتية ومعليات املاكتب ودمعها
يشمل ذكل توفري التخطيط وخدمة الش بكة ،والتخزين ،واخلوادم احلاسوبية املادية أو الافرتاضية ،واالتصال
الريض وعرب الهواتف احملموةل ،وخدمات االنرتنت لتبادل البياانت أو االتصال عن بعد ،وبيئة حاسوبية اثبتة ومتنقةل
وغريها من اخلدمات.

(ج) ضامن املعلومات
يشمل ذكل س ياسة أمن املعلومات ،وصياغة االجراءات ،وتقيمي اخملاطر والتخفيف من أآاثرها ،والضوابط ونظم
التحقق ادلاخلية املتصةل ابلمن ،والاس تجابة للحوادث المنية وغريها.

(د) املشرتايت والتعاقدات
يشمل ذكل مجيع برامج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملعدات واخلدمات والعقود ،مبا يف ذكل الاستشارات
وعقود تطوير الربجميات وغريها.

(ه) بدء املرشوع والتنس يق والتحقق من الداء
يشمل ذكل تسجيل مرشوعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،وتنس يق املوارد والولوايت ،والتحقق من فعالية
املرشوع وُتقيق فوائد وغريها من المور.

(و) التدريب التقين
يشمل ذكل التدريب التقين املتخصص دلمع معايري التكنولوجيا والتوجه.
سعي ًا اىل مواّجة اجملموعة املتنوعة من التحدايت وُتقيق التوقعات ،ينبغي اللجوء اىل حومكة مالمئة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت للتنقل بني الولوايت املتطورة واملتضاربة يف بعض الحيان .وذلكل ،سيَّت مواصةل تطوير املامرسات
التالية وتعزيزها:
(أ) مواءمة العامل؛
(ب) اختيار املرشوع/الربانمج وتنفيذه؛
(ج) اختيار التكنولوجيا؛
(د) الاستامثر يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واالدارة املالية؛
(ه) مصادر المتويل؛
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(و) ادارة اخملاطر؛
(ز) قياس الداء.
وس تقع اخلدمات االلكرتونية خارج جنيف حيامث اكن المر جمد ًاي .وان تطور احلوس بة السحابية اليت تتيح توزيع تاكليف
خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت توزيع ًا فعا ًال من حيث التلكفة واس هتالكها عرب االنرتنت ،س ميثل احدى الفرص
الكربى يك تنفذ الويبو هذه الاسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأن جتعل درجة الاس تجابة ذاهتا مجليع
معالهئا العامليني يف النفاذ اىل بياانت املكل العام ،وذكل بغض النظر عن ماكن وجودمه .وقد توفر كذكل بدي ًال جمد ًاي فني ًا
ومالي ًا الس تضافة مكيات كبرية من البياانت غري الرسية .كام ستنُفذ تقنيات أخرى هبدف ُتقيق التأثري ذاته.
وابلتعاون مع منظامت أخرى يف اطار منظمة المم املتحدة ومع رشاكء موثوق هبم ،س ُتنسخ نظم املعلومات اليت ُتتوي
معلومات حساسة يف مواقع متعددة .واضافة اىل التدابري املذكورة أعاله ،س تكون الويبو يف موقف أقوى لضامن اس مترارية
العمل ،ومواصةل العمليات عىل مدار الساعة و 2أايم يف الس بوع ،وأوقات اس تجابة أفضل ،بغض النظر عن املوقع اجلغرايف
للمس تخدمني.
وس تعزز البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف ماكتب الويبو اخلارجية لمتكني ُتسني القدرة عىل معاجلة
البياانت احمللية حبسب احلاجة ،والتواصل ونقل البياانت الآمنني بني املاكتب واملقر .وس ُتعمتد تكنولوجيات وتقنيات خاصة
يف جمال تطوير نظم ادارية داخلية حبيث يتيرس اس تخداهما عرب االنرتنت ،وخباصة حيامن ال ميكن للطلبات أن توزع عىل
املاكتب اخلارجية بصورة فعاةل من حيث التلكفة.
وس يصبح ضامن املعلومات احدى راكئز خدمات الويبو املستندة اىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للحفاظ عىل الثقة
الالزمة يف نظم الويبو القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وستستبدل ادلفاعات التقليدية املركزية حمليط النظم بهنج
متعددة اجلوانب وتركز عىل تأمني البياانت .وس تنرش التقنيات واخلدمات ،مبا يف ذكل تقنيات التشفري للمؤسسة ،أو تعزز
بغية ادلفاع عن نظم معلومات الويبو بفضل تدابري انطالق ًا من تغطية مزودي اخلدمات اخلارجيني للويبو ووصو ًال اىل مصادر
بياانت حمددة ،مع تيسري النفاذ اىل البياانت واضفاء املزيد من املوثوقية علهيا .وس تحدد كذكل معليات داخلية وضوابط أآلية
أكرث احاكم ًا ،فض ًال عن ممارسات االدارة وسيَّت تنفيذها.
وس يتسارع حمرك الابتاكر .اذ ان التكنولوجيات واخلدمات اجلديدة ،مثل أدوات معلومات العامل السحابية (مبا يف ذكل
الدوات اليت تدير البياانت الضخمة ( ،))Big Dataونظم وممارسات ادارة واثئق املؤسسة ،وبرامج ادارة الّجزة النقاةل،
والتقنيات املتقدمة لعقد املؤمترات وغهيا س تتيح للويبو مجموعة غري مس بوقة من الفرص يك توفر جتربة أفضل وفعالية وكفاءة
تشغيلية للعمالء.
ونتيجة للمبادرات املذكورة أعاله ،يتوقع ُتقق النتاجئ التالية عىل املدى القصري اىل املتوسط:
(أ) س تكون نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلوهرية قادرة عىل الصمود أمام الكوارث الكربى اليت
س تصيهبا مبارشة بفرتة عطل قصرية أو دون أي عطل وس يتس ىن اس تعادهتا يف اطار املعايري املتفق علهيا يف حال
حدوث كوارث واسعة النطاق عىل مس توى املدينة أو االقلمي؛
(ب) سيمتتع مس تخدمو الويبو يف العامل بفرتات اس تجابة جيدة من خدمات املنظمة عرب االنرتنت بغض النظر عن
موقعهم؛
(ج) سيُتوصل اىل مس توى أعىل من النضج يف قدرة الويبو عىل ادارة أمن املعلومات وسزتداد الثقة فهيا؛
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(د) سيتاح اللجوء اىل اسرتاتيجيات أكرث تنوع ًا واس تجابة وفعالية من حيث التلكفة الس تضافة نظم الويبو
االعالمية خارج جنيف؛
(ه) س تحسن االتصاالت مع املاكتب اخلارجية وسيتيرس النفاذ من هذه املاكتب اىل طلبات الويبو ادلاخلية؛
(و) س تصبح ادارة واثئق العمل االلكرتونية جزء ًا من قدرات الويبو التشغيلية الروتينية وس تعزز فعالية التعامل مع
الواثئق واسرتجاعها بصورة ملحوظة.
[هناية الوثيقة]

