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املرفق ا ألول
1

امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

املكتب القلميي اخلاريج للويبو

طلب اجلزائر

تُرمجت هذه الوثيقة من الفرنس ية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الفرنس ية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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قامئة احملتوايت
الفصل 1
الفصل 2

اجلزائر أأو الالزتام ادلامئ ألفريقيا
اجلزائر العامصة مس تعدة لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للويبو
القسم  1البىن واخلدمات
 .1البىن الفندقية يف اجلزائر
 .2املرافق الصحية والطبية
 .3ش بكة املواصالت يف اجلزائر

مرتو اجلزائر
الرتام
التلفريك والتلياكبل

الفصل 3

بدلية حيدرة لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للويبو

القسم 2
اجلزائر بدل انم
القسم  1ش بكة التصالت يف اجلزائر
 .1ش بكة ا أللياف البرصية
 2.خدمات النرتنت
 .3خدمات الهواتف احملموةل
 .4خدمات اخلطوط ا ألرضية
 .5تاكليف خدمات الهاتف والنرتنت
القسم  2ش بكة املواصالت يف اجلزائر
 .1الطرق
 .2ش بكة السكك احلديدية
 .3النقل البحري
 .4النقل اجلوي
القسم  3النظام املرصيف واملايل يف اجلزائر
 .1هيلك النظام املرصيف
 .2نظام ادلفع
 3.معامالت الرصف ا ألجنيب
 1.3العمليات اجلارية
 2.3سري احلساتات تالعم ة ا ألجنبية ل ألشخاص الطبيعيني ا ألجانب واملقميني وغري
املقميني وا ألشخاص املعنويني غري املقميني
القسم  4السالمة وا ألمن
القسم  5تقاليد وخربة يف تنظمي الفعاليات القلميية وادلولية
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الفصل 4

الفصل 5

منظومة الابتاكر والبدا
القسم  1نظام قانوين وطين يامتىش متاما مع املعايري ادلولية
القسم  2املؤسسات املسؤوةل عن وضع وتنفيذ س ياسة امللكية الفكرية :جتربة جيب توحيدها
 .1املكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة :مشاركة اثنني و أأربعني عاما من اخلربة
 .2املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية :مزااي الاس تخدام الفعال لوسائل تكنولوجيا
املعلومات للويبو
القسم  3منظومة الابتاكر الوطنية :زايدة الطلب عىل اس تخدام ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
ولية وأأهداف املكتب القلميي اخلاريج للويبو
القسم  1الزتام اجلزائر تانشاء املكتب القلميي اخلاريج ألفريقيا
القسم  2الزتام اجلزائر بتمنية القدرات يف أأفريقيا
القسم  3ولية وأأهداف املكتب القلميي اخلاريج ألفريقيا
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حملة عامة عن اجلزائر
اجلزائر دوةل تقع يف شامل أأفريقيا وتعد جزءا من املغرب العريب ،و أأصبح امسها الرمسي منذ عام " 1962امجلهورية اجلزائرية
ادلميقراطية الشعبية" .وتقع عامصهتا ،اجلزائر العامصة ،ويه املدينة الأكرث اكتظاظا تالساكن ،يف شامل البالد عىل ساحل
البحر املتوسط.
وتبلغ مساحهتا  2 381 741مك ،2فتعد أأكرب بدل يف أأفريقيا والعامل العريب وحوض البحر ا ألبيض املتوسط .وللجزائر حدود برية
متتد لأكرث من  6385مك مع تونس يف شامل رشق البالد ،وليبيا يف الرشق ،والنيجر ومايل يف اجلنوب ،وموريتانيا والصحراء
الغربية يف اجلنوب الغريب ،واملغرب يف الغرب .وتتيح اجلزائر ،بفضل موقعها الاسرتاتيجي ،النفاذ اىل املنطقة وادلنو من ش ىت
أأحناهئا؛ ما يعد مزية أأساس ية لتعزيز معليات التبادل والتعاون يف املنطقة.
واجلزائر عضو يف ا ألمم املتحدة وصندوق النقد ادلويل والبنك ادلويل
والاحتاد ا ألفريقي وحركة عدم الاحنياز وجامعة ادلول العربية منذ عام
 1962وهو عام اس تقاللها .وانضمت اىل منظمة البدلان املصدرة
للبرتول (ا ألوبك) يف عام .1969
وانضمت اجلزائر اىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف عام
 .1975وشاركت يف فرباير  1989ادلول ا ألخرى اجملاورة يف املغرب
العريب يف انشاء احتاد املغرب العريب .وقد أأيضا اىل الاحتاد من أأجل
املتوسط يف عام .2008
وتعد اجلزائر بدلا ذا خلفية ثقافية بربرية و أأفريقية وعربية.
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الفصل 1
اجلزائر أأو الالزتام ادلامئ ألفريقيا
تقع اجلزائر عند تقاطع أأوروتا و أأفريقيا وادلول العربية ،وتمتتع مبوقع اسرتاتيجي،
وتزخر بأأصولها حضارية وثقافية تتجسد يف معاملها التارخيية اجمليدة ،وتعد بدلا
عاشقا للحرية والاس تقالل ،وذا شعب انهض لك أأشاكل الاحتالل يف مالهم
التارخيية.
ولعل شعور احلرية والاس تقاللية هذا ما مكن الشعب من احلفاظ عىل هويت
الثقافية.
ولطاملا وقفت اجلزائر مع القضااي العادةل ،وخاصة يف أأفريقيا .و أأدى ثبات موقفها ادلبلوماي وتوهجها الس ياي اىل أأن ُمنحت
لقب املدافع عن القضااي العادةل ،مبا يف ذك القضية ا ألفريقية.
وامياان بأأن ل ميكن حتقيق التمنية ال يف ظل بيئة من العداةل والتقدم الاجامتعي وتبادل املعرفة واحرتام الس يادة واملساواة يف
العالقات الاقتصادية والس ياس ية ،تبذل اجلزائر قصارى هجدها لتحقيق تطلعات دول الاحتاد ا ألفريقي.
ويتطلع هذا البدل اليوم اىل احلداثة والتمنية الاجامتعية الاقتصادية وتدعمي دوةل القانون وادلميقراطية.
ومن هذا املنطلق ،معدت اجلزائر اىل تعممي التعلمي وحترير املواطن اجلزائري .وسنت ترشيعات لرتس يخ وضع العلوم يف اجملمتع
مبا يف ذك امللكية الفكرية اليت يكفلها ادلس تور اجلديد.
وذلك ،ظلت اجلزائر حمراك حقيقيا للتمنية يف القارة ا ألفريقية ودوةل حارضة يف لك احملافل ادلولية.
واجلزائر حريصة أأكرث من أأي وقت مىض عىل حتقيق هذه ا ألهداف .ويعد الزتاهما تاس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
اس تكامل جلهودها املبذوةل يف سبيل حتقيق التمنية املس تدامة الشام ة والرفاه الاجامتعي واقامة اقتصاد أأفريقي ذي س يادة
و أأداء عال.
ومن هذا املنطلق ،فان اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف أأفريقيا واجب عىل اجلزائر.
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الفصل 2
اجلزائر العامصة مس تعدة لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للويبو

ان اجلزائر العامصة يه أأوىل مدن اجلزائر ماكنة ومساحة ونشاطا .وتضم أأكرب تعداد ساكين عىل املس توى الوطين ،و أأكرب قدر
من اخلدمات واملعدات والبىن التحتية ومراكز البحوث والصناعات واملشاريع احلرضية الكربى.
واجلزائر العامصة يه العامصة الس ياس ية والدارية والاقتصادية للبدل ،ويه مقر لك الدارات املركزية واملؤسسات الس ياس ية
والاجامتعية واملؤسسات الاقتصادية واملالية الكربى والهيئات ادلبلوماس ية.
وتقع مدينة اجلزائر البيضاء يف شامل وسط البالد وحتتل ماكنة جغرافية اسرتاتيجية من حيث التدفقات الاقتصادية ومعليات
التبادل الاقتصادية مع تايق العامل .وتغطي العامصة أأكرث من  809مك 2وتتيح النفاذ اىل العامل والقارة ا ألفريقية بفضل مطاراهتا
وميناهئا وش بكة الطرق فهيا.
وتمتتع مدينة اجلزائر العامصة تاحلدود التالية:
 البحر ا ألبيض املتوسط يف الشامل ولية البليدة يف اجلنوب ولية تيبازة يف الغرب -ولية بومرداس يف الغرب
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القسم 1

البىن واخلدمات
.1

البىن الفندقية يف اجلزائر

متتكل اجلزائر ما ل يقل عن  126فندقا و 2800مطعم ومنتجع حصي ومواقع س ياحية وعرشات املعامل.

فندق اجلزائر

سوفيتيل اجلزائر

هيلتون اجلزائر

شرياتون اجلزائر

فندق ا ألوراي

و أأسعار الغرف يف هذه الفنادق من أأرخص ا ألسعار يف املنطقة وتوفر خدمات عالية اجلودة.
الفندق
حيدرة
لةل دوجة
الاوراي
ا ألبيار
هيلتون
ايبيس
اجلزائر
مريكور
فندق اس يت
سوفيتيل
أأوروتا أأوزيز
دار الضياف
السلطان حسني
داي
أأفريقيا نوفا
ا ألمري

املدينة
حيدرة
حيدرة
ا ألبيار
ا ألبيار
الصنوبر البحري
تاب الزوار
حيدرة
تاب الزوار
وسط اجلزائر العامصة
احلامة
وسط اجلزائر العامصة
وسط اجلزائر العامصة
وسط اجلزائر العامصة
وسط اجلزائر العامصة
الرشاقة

 3جنوم
59

متوسط ا ألسعار (تاليورو)
 4جنوم

 5جنوم

166
230
121
230
104
220
157
90
194
124
82
119
107
70
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.2

املرافق الصحية

توجد العديد من املرافق الصحية املتنوعة وتشمل  23مستشفى و 83عيادة و 137مرفق متريض و 32مستشفى للولدة.

عيادة ا ألزهر للجراحة

عيادة الشفاء – حيدرة

.3

مستشفى مصطفى تاشا – اجلزائر العامصة

ش بكة املواصالت يف اجلزائر العامصة

ُمصمت ش بكة املواصالت لتكون نظاما شامال ومتعدد الوسائط يوفر أأكرث من وس ي ة مواصالت مرتابطة يه املرتو والرتام
والقطار وس يارات ا ألجرة الفردية وامجلاعية واحلافالت والتلفريك والتلياكبل.

• مرتو اجلزائر العامصة
اجلزائر يه أأول مدينة يف املغرب تكون جمهزة مبرتو أأنفاق .وميتد خط ا ألنفاق ا ألصيل عىل طول  9مك مؤلفة من  10حمطات
وطول لميتد عىل مسافة  14مك مؤلفة من  18حمطة .ويُزمع مد خط ا ألنفاق حبلول عام  2017عىل مسافة  18مك مؤلفة من
ِّ
 19حمطة .وحبلول عام  ،2020س يصبح طول خط ا ألنفاق  40مك مؤلفا من  37حمطة يف البدلايت واملدن اجلزائرية اليت
تتسم بكثافة الساكن.

• الرتام
ُمصم الرتام ليصل بني الضاحية الرشقية ملدينة اجلزائر العامصة بوسط املدينة .ويبلغ طوهل الجاميل  23.2مك و 38حمطة يف
أأحياء كثيفة الساكن ومواقع اجامتعية اقتصادية يف رشق اجلزائر.
واملدن الكربى يف اجلزائر ،مثل قسطنطني ووهران وس يدي تاي-عباس وتاتنة وورق ة ومس تغامن وسطيف وعنابة ،مزودة
أأيضا بش باكت مواصالت مماث ة.

• التلفريك والتلياكبل
يوجد حاليا  4مصاعد من التليفريك والتلياكبل متص ة بوسائل نقل أأخرى وتس تمكلها لتيسري التنقل يف مرتفعات اجلزائر
العامصة.
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القسم 2

بدلية حيدرة لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للويبو

حيدرة يه املدينة اخملتارة لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للويبو .وتقع يف الضوايح اجلنوبية الغربية للجزائر العامصة ،ويف
تقاطع املدن الرئيس ية يف اجلزائر ودلهيا ش بكة كبرية من الطرق ومهنا الطريق ادلائري الشاميل للجزائر حبيث تبعد املدينة
بعرشين دقيقة عن مطار اجلزائر ادلويل ( 16.5مك).
والبدلايت اجملاورة حليدرة يه وسط بدل اجلزائر ( 3.9مك) والرشاقة ( 8.7مك) وعني بنيان ( 12.6مك) وسطاوايل ( 13.7مك)
وتمتتع لكها تاماكانت اقتصادية وس ياحية كبرية.
وتعد حيدرة أأيضا مدينة تضم العديد من الهيئات ادلبلوماس ية ومهنا سفارة اململكة املتحدة ،وفرنسا ،وسويرسا ،و أأوكرانيا،
والمنسا ،واندونيس يا ،وكوت ديفوار ،والمارات العربية املتحدة ،والكويت ،ولبنان وغريها.
وان مدينة حيدرة مناس بة لس تضافة هذا املكتب بفضل وجود املؤسسات احلكومية والرشاكت اجلزائرية الكبرية والرشاكت
ا ألجنبية الكبرية واملؤسسات املرصفية الوطنية وا ألجنبية واملراكز الوطنية للبحوث واملدارس العليا واجلامعات.
موقع سدر يف حيدرة لنشاء املكتب القلميي اخلاريج للويبو
()7, chemin du Paradou – Hydra, 16000 Alger
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وتقع بدلية حيدرة يف منطقة حرضية .وهو مزود جبميع البىن التحتية ا ألساس ية واملرافق الالزمة.
ويتسم املوقع تاخلصائص التالية:
 مدخل رئييس يف الغرب ،يف منتصف قطعة ا ألرض، طريق اثن يف اجلنوب الغريب للنفاذ اىل املنصة العليا، طريق اثلث يف الشامل الغريب للنفاذ اىل املنطقة، طريق أأدىن يتيح النفاذ املبارش اىل شار س يدي حيىي، -مجموعة من املمرات للمشاة وادلرج لالنتقال بني خمتلف املنصات.
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الفصل 3
اجلزائر بدل انم
اجلزائر بدل متوج حنو دينامية التمنية ،ويركز لك هجوده عىل تعزيز منوه ،وزايدة التنويع والقدرة التنافس ية لقتصادها لضامن
اندماهجا يف الاقتصاد العاملي.
ويقوم هذا الطموح عىل تنفيذ مرشوعات كربى ول س امي فامي خيص البىن التحتية ا ألساس ية؛ ما يتطلب متويل خضم.
وان افتتاح طرق جديدة وبناء الطريق الرسيع بني الرشق والغرب والطريق ادلائري يف املرتفعات وانشاء البىن التحتية
للصحة واجلامعات واملدارس وتعزيز السكك احلديدية مع اس تكامل الش باكت القامئة س يدفع جع ة التمنية يف العديد من
املناطق وعلي ضامن حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية للبدل.
وان وضع اقتصاد قامئ عىل املعرفة من خالل دمع البحث العلمي والتطوير التكنولويج وتعممي التعلمي واس تخدام تكنولوجيات
املعلومات اجلديدة يف نظام التعلمي الوطين واخلدمة العامة يعد أأيضا حمورا من حماور س ياسة تمنية البالد.
و أأصبحت نتاجئ اجلهود اليت بذلهتا احلكومة اجلزائرية ملموسة ول س امي عن طريق البىن ا ألساس ية املقامة يف قطاعات رئيس ية
تدمع س ياسة تمنية البالد.
القسم 1
.1

ش بكة التصالت يف اجلزائر

ش بكة ا أللياف الضوئية

أأدى اصالح قطا التصالت يف اجلزائر اىل رضورة حتديث البىن التحتية ا ألساس ية فضال عن اللجوء اىل تكنولوجيات
جديدة .وبُذلت هجود كبرية لتغطية البدل لك بش بكة أألياف ضوئية من خالل وضع ش بكة قادرة عىل حتمل عدد أأكرب من
املشرتكني ورسعات أأكرب.
وانهتج توج تصاعدي منذ أأكرث من عرش س نوات يف بدلايت املناطق النائية من البالد اليت يتجاوز عدد الساكن فهيا 1000
نسمة.
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وان خصائص ا ألرايض اجلزائرية أ(أكرث من  2 000 000مك 2فضال عن الطلب املتواصل عىل خدمات التصالت النامجة عن
زايدة عدد الساكن) شواهد ملموسة عىل اجلهود امجلة اليت بذلهتا احلكومة لقامة الاقتصاد الرمقي.
النو
الطول الجاميل للاكبل (مك)

ا أللياف الضوئية يف اجلزائر
2000

2005

2012

2013

2014

2015

7 250

24 000

46 230

50800

61550

72300

وتربط حاليا أأكرث من  72 000مك من ا أللياف الضوئية مجيع الولايت (احملافظات) يف اجلزائر .وعلي  ،فان أأكرث من %85
من بدلايت اجلزائر متص ة تالش بكة الوطنية ل أللياف الضوئية.
ويشهد التصال ادلويل عرب ا أللياف الضوئية تقدما أأيضا اذ ان اجلزائر متص ة عرب اكبالت حبرية ببدلان أأوروبية مهنا اس بانيا
وفرنسا وايطاليا .وتتصل اجلزائر أأيضا تاملغرب وتونس اجملاورتني عن طريق أألياف ضوئية.
و أأما عىل الصعيد ا ألفريقي ،فتجدر الشارة اىل الوص ة بني اجلزائر وزندر تالنيجر و أأبوجا يف نيجرياي املمتدة ملسافة  4500مك
واملندرجة يف اطار الرشاكة اجلديدة من أأجل تمنية أأفريقيا (نيباد) .وقد اس تمكل اجلزء العابر ل ألرايض اجلزائرية ( 2700مك)
بنس بة  .%95وتدمع اجلزائر اجلزء الأكرب من هذه املبادرة ( )%60الرامية اىل السهام يف الانفتاح الرمقي ألفريقيا عن طريق
ش بكة عالية الرسعة ول س امي يف خدمات النرتنت واخلطوط ا ألرضية واحملموةل.
واخلالصة أأن لك هذه الجنازات مكنت اجلزائر من التصال بثالث مناطق كربى يه أأوروتا و أأفريقيا والرشق ا ألوسط
و أأفريقيا .وجعل هذا الهنج من اجلزائر مركزا رمقيا واقتصاداي اسرتاتيجيا ودمع الاسرتاتيجية العاملية للبدل يف التوج حنو اقتصاد
قامئ عىل املعرفة ومرتكز عىل امللكية الفكرية.
.2

خدمات النرتنت

كام ُذكر سابقا ،أأفضت هجود احلكومة اجلزائرية الرامية اىل ارساء البىن التحتية اىل اقامة اقتصاد دينايم حقيقي موج حنو
التحديث وتزويد املواطن اجلزائري جبميع اخلدمات املتص ة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت.
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عدد املنازل املتص ة تالنرتنت

وشهد اس تخدام النرتنت (عرب الاكبل) اذلي يعود اىل الامثنينيات طفرة حقيقية وفقا لالحصاءات املتاحة .اذ ان  3ماليني
مزنل ،أأي نصف الساكن يف اجلزائر تقريبا ،أأصبح متصال تالنرتنت.
و أأاتحت هذه ادلينامية حتسني مؤرشات تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف البدل اذ تضاعف معدل التصال تاخلطوط
ا ألرضية عن لك  100نسمة بعرشة أأضعاف اذ ارتفا من  %2اىل  .%20ويعد ذك اجنازا نظارا اىل الس ياق اجلغرايف
والاجامتعي للبدل اذلي يتسم ببعد مناطق بألف الكيلومرتات وزايدة عدد الساكن بنس بة  %33خالل الفرتة ذاهتا
نرتت
عدد ا ألشخاص املتصلني تال ن

وتمكن اخلدمات املتاحة يف جمال الش باكت والتصالت فامي ييل:
 ش بكة خطوط أأرضية ميكن التصال عربها تالنرتنت تاس تخدام تقنية خط الاشرتاك الرمقي غري املامتثل اذلي تصلرسعت اىل  20ميغابيت/الثانية .وميكن أأيضا التصال عرب ا أللياف الضوئية لتبادل البياانت والنفاذ اىل النرتنت
برسعة فائقة تصل اىل  150ميغابيت/الثانية.
 ش بكة محموةل تس تخدم أأحدث التكنولوجيات مثل  Wi-Maxو 4G LTEو .3Gوتس تخدم الرشاكت غالبا تقنية Wi-Maxنظرا اىل جودهتا وتوافرها .وتتيح التصال من نقطة اىل نقطة يف ش باكت التصال وخدمة نفاذ اىل
النرتنت برسعة عالية تصل اىل  10ميغابيت/الثانية .و أأما ا ألفراد فيس تخدمون أأكرث تقنييت  3Gو.4G LTE

Annex I
14

 ش بكة عرب ا ألمقار الاصطناعية اليت توفر التصال بش باكت موسعة والنفاذ اىل النرتنت .وتُس تخدم هذه التقنيةخباصة لتوفري التصال يف املواقع النائية مثل جنوب البدل مثال.
.3

خدمات الهواتف احملموةل

أأدى حتسني بيئة ا ألعامل يف اجلزائر واقامة هيئة لرقابة قطا التصالت اىل منو سوق الهواتف احملموةل منوا منتظام .وتوجد
حاليا ثالث رشاكت تزود هذه اخلدمات للمواطنني ورشكة وطنية مسؤوةل عن اخلطوط ا ألرضية.
ومكَّن ذك من بلوغ معدلت جتاوزت التوقعات .اذ جتاوز عدد الهواتف احملموةل  45مليون هاتف ( أأي جتاوز عدد
الساكن).
عدد الهواتف احملموةل

وجتدر الشارة أأيضا اىل حتليل البياانت الحصائية منذ عام  200اذلي َّبني أأن عدد املشرتكني يف خدمات خط الاشرتاك
الرمقي غري املامتثل (( )ADSLرسعة عالية) قد تضاعف ما أأدى اىل متتع نصف ا ألرس اجلزائرية تقريبا تاتصال بش بكة
النرتنت.
ويؤدي مجع احصاءات الهواتف احملموةل والاشرتااكت ا ألرضية تالنرتنت ( )ADSLاىل أأن أأكرث من  %100من ساكن
اجلزائر يمتتعون بتغطية الهواتف احملموةل والنرتنت.
و أأاتح هذا التقدم للجزائر أأن تكون من بني البدلان ا ألفريقية اسمخسة اليت تمتتع بنس بة  %90من املشرتكني يف خدمات
النرتنت العالية الرسعة وفقا لتقرير ا ألونكتاد.
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عدد املشرتكني يف خدمات ADSL

.4

اخلطوط ا ألرضية:

شهدت ش بكة اخلطوط ا ألرضية يف اجلزائر العديد من التحسينات اليت مكنهتا اليوم من تغطية اكمل ا ألرايض الوطنية .ويمتتع
ثلث ا ألرس عىل ا ألقل خبدمة الهاتف ا ألريض .ويتوقع وفقا لهيئة تنظمي التصالت أأن يؤدي الربانمج احلكويم اجلاري تنفيذه
اىل تغطية ثالثة أأرتا ا ألرس حبلول عام .2019
أأسعار خدمات الهاتف والنرتنت
شهدت أأسعار املاكملات ا ألرضية اخنفاضا منتظام بفضل وضع املعدات احلديثة وتوس يع الش بكة الوطنية .وهذه ا ألسعار
تنافس ية للغاية .وعىل سبيل املثال ،ميكن الاشرتك يف اخلدمات التالية دلى رشكة التصال اجلزائرية
(:)Algérie Télécom
 9.32دولر/الشهر

 2.33دولر/الشهر

 4.66دولر/الشهر

املاكملات احمللية ا ألرضية جمانية

املاكملات احمللية والوطنية ا ألرضية جمانية املاكملات احمللية والوطنية ا ألرضية
جمانية.
وخصم  %30من تلكفة التصال
تالهواتف احملموةل واجراء املاكملات
ادلولية.
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وبفضل وضع نظام ا أللياف الضوئية بفضل التصالت عرب الاكبالت البحرية والتغطية الساتلية ،أأصبح من املمكن التصال
بش ىت أأحناء العامل من اجلزائر .وتعد ا ألسعار املعمتدة تنافس ية مقارنة تا ألسعار ادلولية:
التلكفة

 0.06دولر/ادلقيقة

 0.06دولر يف ادلقيقة

نو املاكملة

أأريض اىل أأريض

أأريض اىل محمول

 0.1اىل 0.15
دولر/ادلقيقة
محمول اىل محمول

حبسب املنطقة اجلغرافية
القسم 2

.1

ش بكة املواصالت يف اجلزائر

الطرق

يشهد قطا املواصالت طفرة حقيقة .اذ ِّنفذ عدد كبري من املشاريع أأو جيري تنفيذها.
وتعد ش بكة الطرق اجلزائرية أأحد أأكرب الش باكت يف القارة ا ألفريقية اذ تغطي مساحة  112 000مك مهنا  30 000مك من
الطرق الوطنية و أأكرث من  4910منشأت هندس ية.
ويس تمكل هذه الش بكة طريق رسيع مسافت  1216مك قيد الانهتاء ويصل بني مدينة عنابة يف الرشق ا ألقىص اىل مدينة
تلمسان يف الغرب ا ألقىص ،وس توسع هذه الش بكة بفضل الطريق الرسيع يف املرتفعات املمتد عىل مسافة  1020مك.

.2

ش بكة السكك احلديدية

.3

النقل البحري

.4

النقل اجلوي

القسم 3

النظام املرصيف واملايل يف اجلزائر

وان الطريق الصحراوي اذلي يعد أأحد احملاور اليت تنظم التجارة مع البدلان املتامخة يصل اجلزائر مبايل والنيجر
ونيجرياي وتشاد.
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.2

ش بكة السكك احلديدية

شهد قطا السكك احلديدية خالل الس نوات اسمخس املاضية تطورا ملحوظا بفضل اجلهود اليت بذلهتا السلطات العامة يف
سبيل الوصول اىل املناطق النائية من البالد وضامن حتقيق منو اقتصادي واجامتعي متوازن.
وبفضل مد خطوط السكك احلديدية اعتبارا من عام  2016لتصل اىل  12000مك وتعممي اس تخدام الطاقة الكهرتائية
للخطوط ووضع قطارات عالية الرسعة ،س تقمي السكك احلديدية ص ة بني املدن اجلزائرية الرئيس ية بفعالية وبتلكفة أأقل.
مرشوعات قيد التنفيذ

.3

النقل البحري

الرشكة الوطنية اجلزائرية للمالحة والرشكة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يف اجلزائر هجتان رئيسيتان يف جمال النقل
البحري يف اجلزائر .وتنقل العديد من العبارات (السفن العابرة) املسافرين اىل السواحل ا ألوروبية وتنقل البضائع عرب العامل.
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وجترى اكمل التجارة ادلولية تقريبا عرب النقل البحري من خالل  11ميناء جتاري يف اجلزائر العامصة ،ووهران ،وسكيكدة،
و أأرزيو ،وجباية ،ومس تغامن ،والغزوات ،وجيجل ،وتنس ،ودلس.
.4

النقل اجلوي

مطار هواري بومدين ادلويل
طورت اجلزائر قطا النقل اجلوي فهيا ليك يصبح وس ي ة للتاكمل القلميي وادلويل.
وتضم اجلزائر  35مطارا مهنا  13مطارا دوليا .و أأمه هذه املطارات "مطار هواري بومدين ادلويل" .وميكن اس تقبل أأكرث من 6
ماليني مسافر يف الس نة .ويزمع توس يع قدرت عىل الاس تقبال لتصل اىل  16مليون مسافر حبلول عام  2018بعد اجناز
مرشو التوس يع والتحويل اىل ميناء جوي.
وتنظم مثاين رشاكت جوية خاصة ،اضافة اىل اخلطوط اجلوية اجلزائرية ،رحالت اىل أأوروتا و أأفريقيا وكندا والصني
والرشق ا ألوسط.
وتنظم العديد من رشاكت الطريان اجلوية ا ألجنبية رحالت اىل اجلزائر ومهنا اخلطوط التونس ية ،واخلطوط امللكية املغربية،
واخلطوط اجلوية الفرنس ية ،واخلطوط اجلوية اليطالية وايغل أزور ،ولوفهتانسا ،واخلطوط اجلوية الرتكية ،واخلطوط اجلوية
الربيطانية ،واخلطوط اجلوية القطرية.
و َّ
ينظم ما ل يقل عن س تني ( )60رح ة من اجلزائر والهيا عن طريق مطار اجلزائر العامصة واملطارات ا ألوروبية الرئيس ية اليت
تعد "موائن كربى" مثل تاريس ومدريد وفرانكفورت ولندن وروما واسطنبول وجنيف.
مطار املغادرة
روما
مدريد
اسطنبول

الرشكة اجلوية

عدد الرحالت يف ا ألس بو

اخلطوط اجلوية اليطالية

14

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

4

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

5

اخلطوط اجلوية ا أليبريية

4

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

يوميا

اخلطوط اجلوية الرتكية
فرانكفورت

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

3
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جنيف

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

3

لندن

اخلطوط اجلوية الربيطانية

5

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

4

لوفهتانسا

5

اخلطوط اجلوية الفرنس ية

35

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

28

ايغل أأزور

35

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

24

فرانكفورت
تاريس – شارل دي غول
تاريس – أأوريل
مدة الرحالت ثالث ( )3ساعات تقريبا.

تالنس بة اىل أأفريقيا ،توجد رحالت من مطار اجلزائر ادلويل اىل عدد من العوامص ومهنا دااكر ،وتاماكو ،ونيايم ،و أأبيدجان
و أأواغادوغو .وينظم رحالت مرتني اىل ثالث يف ا ألس بو اىل عامصة تونس واملغرب وموريتانيا ومرص.
مطار املغادرة

رشكة الطريان

عدد الرحالت يف ا ألس بو

دااكر

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

2

تونس العامصة

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

يوميا

أأبيدجان

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

3

ادلار البيضاء

اخلطوط اجلوية املغربية

يوميا

تاماكو

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

3

أأواغادوغو

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

3

مرص

اخلطوط اجلوية اجلزائرية

2

مرص للطريان

7

وسيس تغرق الانتقال من املطار اىل املكتب القلميي اخلاريج للويبو يف مدينة جزائر العامصة  20اىل  30دقيقة.
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القسم 3
.1

النظام املرصيف واملايل يف اجلزائر

هيلك النظام املرصيف

يتأألف النظام املرصيف من تسعة وعرشين ( )29مرصفا ومؤسسة مالية تيل تفاصيلها:
 س تة ( )6مصارف عامة مهنا صندوق الادخار،
 أأربعة عرش ( )14مرصفا دوليا،
 أأربع ( )4مؤسسات مالية مهنا مؤسس تان عامتان،
 مخس ( )5رشاكت تأأجري مهنا ثالث ( )3رشاكت عامة.
يبلغ مجمو فرو املصارف واملؤسسات املالية  1525فرعا ويتأألف مركز احلوالات الربيدية من  3533فرعا متصال الكرتونيا.
وامتثال ألحاكم تازل الثاين والثالث يف أأكتوبر  ،2014جسل القطا املرصيف معدلت مالءة أأعىل بكثري من املعايري
املنصوص علهيا يف تازل الثالث.
.2

نظام ادلفع

سعيا اىل الامتثال التام لبنك التسوايت ادلولية ،يتأألف نظام دلفع من نظامني ييل بياهنام:
 نظام التسوايت الجاملية والنية للمبالغ الكبرية واملدفوعات العاج ة وامس النظام اجلزائري للتسوايت النية،
 نظام املدفوعات الجاملية عن بعد وامس النظام اجلزائري للمدفوعات بني املصارف عن بعد.
.3

معامالت الرصف ا ألجنيب

ل ميكن حتويل ادلينار اجلزائري ال للعمليات اجلارية جلدول املدفوعات .و أأما حتويل ادلينار للعمليات املالية فيخضع لذن
الدارة املالية
 1.3العمليات اجلارية
وفقا ألحاكم املادة السادسة من النظام ا ألساي لصندوق النقد ،ختص هذه العمليات ما ييل:
 السلع واخلدمات وتسديد الواردات والتحويالت اخلاصة بنفقة الطفل وا ألرسة،
 حتويل عائدات الاستامثرات،
 التحويالت اجلارية اليت يقوم هبا مقميون أأجانب عاملون يف اجلزائر يف اطار برامج تعاون تقين لصاحل رشاكت مقمية
أأو هيئات عامة ومجعيات اقتصادية خمتلطة واليت ل تتجاوز مبلغها  %100من أأجورمه.
 2.3سري احلساتات تالعم ة ا ألجنبية ل ألشخاص الطبيعيني ا ألجانب واملقميني وغري املقميني وا ألشخاص املعنويني غري
املقميني
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جيوز لهذه الفئة من ا ألشخاص أأن يفتحوا حساتات بعم ة أأجنبية ميكن حتويلها حبرية طاملا اكن الرصيد اكفيا .وميكن ايدا أأي
مبلغ يندرج يف الفئات التالية:
 حتويل من اخلارج،
 حتويل من حساب تالعم ة أأو تادلينار اجلزائري قابل للتحويل عىل أأساس القمية املقاب ة ألي مبلغ تادلينار اذا اكن
يس تويف ،يف اترخي اليدا أأو التحويل ،مجيع الرشوط الالزمة للتحويل اىل اخلارج،
 ايدا أأوراق نقدية أأجنبية ميكن حتويلها حبرية.
ويف حدود الرصيد املتاح يف احلساتات تالعمالت ا ألجنبية ،ميكن ألحصاب هذه احلساتات أأن يطلبوا أأي حتويل اىل اخلارج
أأو ايدا يف احلساب تالعم ة أأو حساب تادلينار اجلزائري قابل للتحويل ،أأو حسب وسائل ادلفع اخلارجية بغية ارسالها،
وحسب املبالغ تادلينار أأو حتويلها ألي مدفوعات يف اجلزائر.
وتدر احلساتات تالعم ة فوائد رشيطة احلفاظ عىل رصيد احلساب ملدة ثالثة أأشهر أأو أأكرث.
القسم 4

السالمة وا ألمن

رخست اجلزائر ،بفضل س ياسة املصاحلة الوطنية اليت اس هتلهتا منذ عام  ،1999السالم وا ألمن الوطين .و أأدى ترس يخ
السالم اىل تعزيز حراك التمنية الاقتصادية ،وانعاش الس ياحة ،تعزيز جاذبية الاستامثرات ا ألجنبية .وتوجد العديد من
الرشاكت ا ألجنبية الكربى عىل ا ألرايض الوطنية حىت يف املناطق النائية وتستمثر يف خمتلف القطاعات الاقتصادية.
وسعيا اىل مواهجة التحدايت ا ألمنية املتعددة ،ول س امي يف ظل الظروف القلميية غري املس تقرة اليت أأثرت يف اجلزء الأكرب
من بدلان شامل أأفريقيا وجنوب الصحراء تاس تثناء اجلزائر ،يمتتع بدلان منذ عدة س نوات بأأحدث اخلدمات ا ألمنية اليت تؤدي
هماهام بقدر كبري من الاحرتاف والاحرتام الصارم للحقوق احلرايت مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية مع تركزي هجودها عىل
اعداد موظفني لتعزيز املزااي الضمنية للموارد البرشية.
وخالل الس نوات املاضية ،اختريت اجلزائر لس تضافة وتنظمي فعاليات وطنية ودولية كبرية يف جمالت الثقافة والتجارة
والاقتصاد والتجارة .وشهدت تظاهرة "اجلزائر عامصة الثقافة العربية  ،"2007واملؤمتر ا ألفريقي لوزراء الصناعة ،واملؤمتر
الوزاري السابع عرش حلركة البدلان غري املنحازة؛ ما يشهد عىل القدرات املؤسس ية للجزائر.
وفامي يتعلق تاملوقع اذلي اختارت اجلزائر لس تضافة املكتب القلميي اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،فان
يمتزي مبوقع اسرتاتيجي مزود جبميع املعدات والعدادات ا ألمنية الالزمة اذ ينطوي يح "احليدرة" عىل العديد من املؤسسات
احملورية ومهنا السفارات واملقار الاجامتعية للرشاكت املتعددة القوميات واملدرسة الوطنية املرموقة لالدارة.
ويوفر يح احليدرة مجيع الضامانت الالزمة  ي يؤدي املكتب اخلاريج القلميي للويبو همام يف ظل أأوضا أأمنية مثىل ،وكام
جرت العادة ،س تضع اجلزائر الليات ا ألمنية املالمئة يف هذه احلالت لتعزيز أأمن املوقع اخملتار.
القسم  5تقاليد وخربة يف تنظمي الفعاليات القلميية وادلولية
نظمت اجلزائر العديد من الفعاليات والاجامتعات القلميية وادلولية يف الس نوات ا ألخرية تتصل تاملوضوعات الراهنة يف جمال
ا ألمن والاقتصاد واحلومكة.
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واكنت هذه الفعاليات الرفيعة املس توى فرصة للجزائر  ي ِّ
تذكر تالزتاهما املس متر جبمي القضااي اليت ميكن أأن تسهم يف احالل
السالم والاس تقرار والتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا.

يف عام 2011
 احلدث الثقايف "تلمسان عامصة الثقافة السالمية لعام ،"2011
 ادلورة التاسعة عرشة ملؤمتر وزراء الاحتاد ا ألفريقي املسؤولني عن الصناعة ،اليت نظمهتا اجلزائر تالتعاون مع
سلطات الاحتاد ا ألفريقي واليونيدو .وشاركت فهيا  46دوةل عضوا ومنظمة دولية (الكوميسا ،وامجلاعة الاقتصادية
دلول وسط أأفريقيا ،وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا ،وجامعة رشق أأفريقيا ،ومؤسسة ايكوبنك عرب
الوطنية ،وامجلاعة المنائية للجنوب ا ألفريقي ،والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا ،وبنك التمنية ا ألفريقي،
واملرصف العريب للتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا ،واللجنة الاقتصادية ألفريقيا ،والاحتاد ا ألورويب ،ونيباد ،واليونيدو،
والغرفة ا ألفريقية للتجارة والصناعة ،والبنك ادلويل) اذلي عُقد يف  31-27مارس ،2011
 واملؤمتر التأأسييس للفضاء ا ألفريقي للعداةل ادلس تورية ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف  7و 8مايو ،2011
 اجامت اخلرباء ا ألفريقيني بشأأن اتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة ،يف
 9-6سبمترب ،2011
 املؤمتر الثالث جلهات التصال للمرصف العريب للتمنية الاقتصادية يف أأفريقيا ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف
 13-11ديسمرب .2011

يف عام 2012
 ادلورة السادسة والثالثني ملديري البنوك املركزية ا ألفريقية ،اليت عُقدت يف اجلزائر العامصة يف  30-29مارس
،2012
 املؤمتر العارش ملنظمة الوحدة النقابية ا ألفريقية ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف  7-1ديسمرب .2012

يف عام 2013
 اجامت جملس السمل وا ألمن التابع لالحتاد ا ألفريقي ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف يوم  29يونيو  2013بشأأن
وضع اطار للمصاحلة الوطنية يف أأفريقيا.

يف عام 2014
 املؤمتر ا ألفريقي للمنظمة ا ألفريقية للتعاون بني أأهجزة الرشطة ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة
يف  10و 11فرباير ،2014
 املؤمتر ا ألفريقي بشأأن الاقتصاد ا ألخرض ،اذلي عُقد يف وهران يف  22و 23فرباير ،2014
 املؤمتر الوزاري السابع عرش حلركة البدلان غري املنحازة ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف  29-26مايو .2014

يف عام 2015
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 التظاهرة الثقافية "قسطنطني عامصة للثقافة العربية لعام ،"2015
 الاجامت الثالث للجنة املنظمة ا ألفريقية للتعاون بني أأهجزة الرشطة ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف
 18و 19مارس ،2015
 الاجامت السابع لرؤساء أأهجزة الاس تخبارات يف دول منطقة الساحل والصحراء ،اذلي ِّنظم يف اجلزائر العامصة يف
 15و 16أأبريل ،2015
 املؤمتر ادلويل بشأأن التطرف العنيف وماكحفت  ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف  22و 23يوليو ،2015
 ندوة الاحتاد ا ألفريقي بشأأن مبادرات التمنية يف الساحل ،اليت عُقدت يف اجلزائر العامصة يف  12-10نومفرب ،2015
 الاجامت ادلويل بشأأن مبادرات الاحتاد ا ألفريقي للتمنية يف الساحل ،اذلي نظم تالتشارك يف  4-2ديسمرب 2015
بني وزارة اخلارجة وجلنة الاحتاد ا ألفريقي وبعثت يف مايل ومنطقة الساحل،
 اجامت أأفرقة العمل املعنية تاملنصة ا ألفريقية للحكومة حتت شعار (" )1ادلس تورية ودوةل القانون" (" )2حقوق
النسان والعداةل الانتقالية" اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف  5-2أأغسطس ،2015
 امجلعية العامة املؤسسة للمنظمة ا ألفريقية للتعاون بني أأهجزة الرشطة اليت عُقدت يف اجلزائر العامصة يف
 14و 15ديسمرب  2015حتت رعاية الس يد رئيس امجلهورية عبد العزيز بوتفليقة،
 ادلورة الثالثة للندوة الرفيعة املس توى بشأأن السمل وا ألمن يف أأفريقيا ،اليت عُقدت يف وهران يف
 22-20ديسمرب ،2015
 ندوة بشأأن "حتليل الاس تخبارات التنفيذية" مببادرة من املركز ا ألفريقي دلراسات وحبوث ماكحفة الرهاب
تالشرتاك مع الرشطة ا ألملانية ،اليت عُقدت يف اجلزائر العامصة يف  16-8ديسمرب .2015
وشهد عام  2016الفعاليات التالية:
 الاجامت التشاوري الرفيع املس توى ألعضاء جلنة متابعة اتفاق السالم واملصاحل املوقع يف مايل ،اذلي عُقد يف
اجلزائر العامصة يف  18يناير ،2016
 ادلورة التاسعة والثالثون للمجلس العام ملنظمة الوحدة النقابية ا ألفريقية ،اذلي عُقد يف اجلزائر العامصة يف
 26-23فرباير ،2013
 مؤمتران دوليان يف عام  2016يُزمع عقد أأوهلام يف الفصل ا ألول من العام بشأأن مباكنة ادلميقراطية وماكحفة التطرف
العنيف ،وخيص اثنهيام اجلرامئ الس يربانية واس تغالل الش باكت الرهابية لالنرتنت،
 املؤمتر الوزاري اخلامس عرش لدلول ا ألعضاء يف املنتدى ادلويل للطاقة ،يف سبمترب .2016
واكن التعاون التقين مع الويبو وثيقا وبد أأ يف التسعينيات .وعزز هذا التعاون بفضل توقيع اتفاق التعاون الطاري يف 17
أأكتوبر  2010بني الويبو واحلكومة اجلزائرية بغية وضع اطار قانوين وتقين وبنيوي خملتلف الوزارات واملؤسسات يف جمال
امللكية الفكرية يف اجلزائر.
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ونظمت العديد من الندوات القلميية وادلولية واللقاءات وحلقات العمل بشأأن موضوعات امللكية الفكرية ومهنا ما ييل:
 اجامت اللجنة ا ألفريقية التابعة لالحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ،يونيو 2014
 ندوة وطنية عن املعلومات املتعلقة تالرباءات وتوليد القمية من خالل امللكية الفكرية ،نومفرب 2014
• حلقة معل دون اقلميية بشأأن تعزيز احرتام امللكية الفكرية لفائدة القضاة يف بدلان املغرب العريب ،يونيو 2014
 الاجامت التشاوري القلميي الثاين للويبو بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا "وضع حلول للتحدايت املشرتكة"،
يناير 2013
 الاجامت التشاوري اخلاص تالتدريب عىل جوانب ادارة امللكية الفكرية عىل نقل التكنولوجيا واذلي نظمت وزارة
الصناعة والرشاكت الصغرية واملتوسطة وتشجيع الاستامثر والويبو ،يناير 2013
 حلقة معل وطنية عن اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتسويق نتاجئ البحوث ،سبمترب 2011
 حلقة معل وطنية بشأأن امللكية الفكرية واسرتاتيجيات البحث عن املعلومات يف جمال الرباءات ،نومفرب 2011
 الندوة ا ألقالميية بشأأن امللكية الفكرية وتأأثريها عىل التمنية الاقتصادية ،أأكتوبر 2010
 حلقة معل اقلميية بشأأن "اعداد الرباءات يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،والطاقة املتجددة،
والتكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا احليوية" تريم اىل بلورة مفاهمي امللكية الفكرية يف اجلزائر
 ندوة دون القلميية بشأأن ا ألمهية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،نظمت
تالشرتاك بني الويبو واليسيسكو ،يناير 2010
 الندوة ادلولية بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية ،أأبريل 2008
 الندوة ادلولية بشأأن حامية الربجميات ،اس تضافها املكتب اجلزائري الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة والويبو
والواكةل ا ألوروبية للربامج ،أأبريل 2009
 حلقة معل الويبو القلميية بشأأن املسؤولني عن معاهد ومدارس القضاء يف ادلول العربية ،مايو 2007
 ندوة الويبو بشأأن حامية املنتجات الزراعية واحلرف اليدوية مبوجب العالمات امجلاعية واملؤرشات اجلغرافية ،أأبريل
2007
 اليوم الوطين لالبتاكر وندوة الويبو الوطنية بشأأن حامية الاخرتاعات ونقل التكنولوجيا ،ديسمرب 2006
 ندوة الويبو الوطنية بشأأن امللكية الصناعية واملامرسات امجلركية يف جمال ماكحفة الزتوير ،ديسمرب 2006
 ندوة الويبو الوطنية بشأأن ا ألمهية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتأأثري
القرصنة لفائدة الصحفيني ،يونيو 2004
 ندوة الويبو الوطنية بشأأن حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية ،مايو 2004
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 ندوة الويبو الوطنية بشأأن امللكية الفكرية لفائدة القضاة ،أأكتوبر 2003
 ندوة الويبو الوطنية بشأأن امللكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،نومفرب 2002
 ندوة وطنية بشأأن اتفاق اجلوانب املتص ة تالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) ،يونيو 2002
 ندوة وطنية بشأأن العالمات التجارية و أأسامء النطاقات ،فرباير 2002
 ندوة وطنية بشأأن امللكية الصناعية ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يناير 2001
 ندوة وطنية بشأأن امللكية الفكرية واتفاق اجلوانب املتص ة تالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس)،
يونيو 1998
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الفصل 4
منظومة الابتاكر والبدا
تعد حامية امللكية الفكرية عامال من عوامل تعبئة الاستامثرات وحمراك قواي للتمنية الاقتصادية والرفاه الاجامتعي ،وتندر يف
مصمي احلياة الس ياس ية العامة يف وقت تشارك في اجلزائر مشاركة اكم ة يف حتويل اقتصادها لوضع اقتصاد فعال يقوم عىل
املعرفة والابتاكر ونقل التكنولوجيا واستيعاهبا.
وان الس ياسات العامة دلمع الابتاكر والصناعات الثقافية والاستامثر الصناعي والقدرة التنافس ية تساند مساندة اتمة نظام
امللكية الفكريةُ .ووضعت هذه الس ياسات صياغة ومضموان مبراعاة أأمهية امللكية الفكرية وأاثرها املتوقعة.
القسم 1

النظام القانوين الوطين املتوامئ متاما مع املعايري ادلولية

حتتل امللكية الفكرية ماكنة ممتزية يف النظام القانوين اجلزائري .ويكفل دس تور اجلزائر البدا الفكري .وصدرت أأوىل
الترشيعات املتعلقة هبذه املسأأةل يف منتصف الس تينيات .واكنت هتدف اىل ضامن امحلاية القانونية الاكم ة للمبدعني واخملرتعني
و أأحصاب املشاريع عن اخرتاعاهتم البداعية .ويتوافق الطار القانوين مع املعايري ادلويل .ويتوافق هذا الطار متاما مع متطلبات
اتفاق امللكية الفكرية املتص ة تالتجارة.
وتطبق اجلزائر يف هذا الشأأن املعام ة الوطنية ومبد أأ ادلوةل ا ألوىل تالرعاية.
وفامي خيص امللكية ا ألدبية والفنية ،فان اجلزائر عضو يف الصكوك التالية:





التفاقية العاملية حلقوق املؤلف ،اليت تديرها اليونسكو منذ عام ،1973
اتفاقية برن بشأأن حامية املصنفات ا ألدبية والفنية منذ عام ،1998
اتفاقية روما منذ عام ،2007
معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف منذ عام .2014

وفامي خيص امللكية الصناعية ،فان اجلزائر عضو يف الصكوك التالية:








القسم 2

اتفاق لش بونة منذ مارس ،1972
اتفاق مدريد (بياانت مصدر السلع) ،منذ مارس ،1972
اتفاق مدريد (العالمات) منذ مارس ،1972
اتفاق نيس منذ مارس ،1972
اتفاقية تاريس منذ عام ،1965
بروتوكول مدريد منذ  31يوليو ،2015
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ  8ديسمرب ،1999
معاهدة نريويب منذ  16يوليو .1984
املؤسسات املسؤوةل عن وضع وتنفيذ س ياسة امللكية الفكرية :جتربة جيب توحيدها

متكنت الداراتن العامتان الرئيسيتان املسؤولتان عن حق املؤلف وامللكية الصناعية واليت تولهيا السلطات العامة اهامتهما
الاكمل من مجع خربات عىل مدار عدة أأعوام وتدعمي أأنظمة الدارة ومواءمة ادراهجا يف منظومة ا ألعامل.
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.1

املكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة :مشاركة اثنني و أأربعني عاما من اخلربة

املكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة مؤسسة عامة تمتتع تالس تقاللية املالية و أأنشئت يف عام  1973مبوجب قانون
حق املؤلفِّ .
ولكف هذا املكتب مبهمة الدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة فضال عن حامية املصاحل املعنوية واملادية
للمؤلفني و أأحصاب احلقوق و أأحصاب احلقوق اجملاورة ،وحامية مصنفات الرتاث الثقايف الوطين واملصنفات الوطنية املدرجة يف
املكل العام .وتُكفل حقوق املقميني ا ألجانب مبوجب الالزتامات ادلولية للجزائر وعقود المتثيل املتبادل املربمة بني املكتب
والهيئات املامث ة.
ويتوىل املكتب ،منذ انشائ  ،مجيع مسارات توثيق املصنفات وحتصيل الاتوات وتوزيعها.
وترجع أأوىل معليات وأليات توزيع حق املؤلف والتواصل مع امجلهور اىل عام .1973
ومبناس بة صدور قانون عام  ،1997عززت حامية حق املؤلف من حيث املدة وتوس يع نطاق ليشمل قواعد البياانت
والربجميات .و أأدخلت مسائل احلقوق اجملاورة والنسخ لالس تخدام الشخيص والدارة امجلاعية للحقوق اجملاورة .وترجع أأوىل
معليات توزيع احلقوق اىل عام .2002
وتتوىل ش بكة واكلت تغطي لك أأحناء البالد ،حتصيل الاتوات بفضل أأكرث من ِّ 50
حمصل ،وختص الاتوات مجموعة واسعة
من احلقوق تشمل ما ييل "1" :حقوق التنفيذ العام؛ " "2وحقوق البث الذاعي؛ " "3ونسخ املصنفات املوس يقية
واملرسحية وا ألدبية؛ " "4وحقوق ا ألجور الثانوية؛ " "5والنسخ ألغراض خشصية؛ " "6والنسخ.
ويف اطار اجازة حقوق النسخ اليل ،وضع املكتب الوطين اجلزائري نظام اخلاص لتتبع الرتاخيص ،واعمتد س بل ماكحفة
النسخ غري املرشو للتسجيالت الصوتية واملرئية ماكحفة فعاةل.
وفامي خيص ماكحفة خمتلف أأشاكل انهتاك حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،يضطلع املكتب الوطين اجلزائري تاسرتاتيجية تقوم
عىل خربة متعددة الس نوات وتمتحور حول ثالثة عنارص أأساس ية ييل بياهنا:
 معليات يومية ملراقبة ا ألسواق والتدخل فهيا،
 نشاط دامئ لتوعية التالميذ والطالب وامجلهور العام،
 تنس يق دامئ ألنشطة ماكحفة الزتويد اليت تسهم فهيا خمتلف املصاحل ا ألمنية (امجلارك والرشطة القضائية والرشطة).
واملكتب الوطين اجلزائري عضو يف جملس ادارة الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني منذ منتصف الس بعينيات .و أأبرم
عقود متثيل متبادل مع  47مجعية أأجنبية مهنا  16عقدا مع ماكتب أأفريقية معنية حبق املؤلف .و ُأبرم  11عقدا مع ماكتب
فرنكوفونية ،و 3عقود مع ماكتب انلكزيية وعقدان مع ماكتب عربية.
و أأنشأأ املكتب ،ألغراض الدارة ،قاعدة بياانت تتاكمل مع نظام املعلومات اخلاص ب ونظام املعلومات املشرتك مع الاحتاد
ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني.
ويدمج نظام املعلومات املؤمتت مجيع مسارات الدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ والانضامم ،وتوثيق املصنفات
و أأعامل ا ألداء؛ وادارة ومتابعة املس تخدمني ،والتحصيل ،واحملاس بة ،وتوزيع حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
ويتوىل موظفو املكتب تطوير النظام وادارت وصيانت وحتديث .
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.2

املعهد الوطين اجلزائري للملكية الصناعية :مزااي الاس تخدام الفعال لوسائل تكنولوجيا املعلومات للويبو

املعهد الوطين اجلزائر للملكية الصناعية هو هيئة عامة مسؤوةل عن حامية الاخرتاعات والعالمات الصناعية والتجارية
وتسميات املنشأأ والتصاممي الصناعية وتصاممي ادلوائر املتاكم ة .ويتلقى املعهد طلبات حامية ومينح صكوك امحلاية املعنية .ويمتتع
أأحصاب احلقوق ا ألجانب من امحلاية مبوجب الزتامات اجلزائر النامجة عن الانضامم اىل اتفاقية تاريس.
واضافة اىل ادارة النظم القانونية للملكية الصناعية ،يوفر املعهد أأيضا أأنشطة توعية هامة لفائدة املش تغلني والباحثني
ومس تخديم هذه ا ألنظمة بوج عام.
ويف اطار التعاون التقين مع الويبو ،يس تخدم املعهد بفعالية غالبية احللول املتص ة بنظم املعلومات اليت اس تحدثهتا الويبو.
واكن املعهد أأول معهد للملكية الصناعية يثبت ويس تخدم بفعالية نظام  WIPOPUBLISHلتحقيق الشفافية يف ادارة
امللفات ونرش التسجيالت يوميا عىل موقع الويبو بصيغ موحدة ،ويتطلع اىل تدعمي خربات وس يواصل العمل عىل توطيد
تعاون مع خمتلف الرشاكء بغية مساعدة الويبو عىل تنفيذ أأنشطهتا يف املنطقة العربية ويف البدلان ا ألفريقية.
وتتوىل وزارة الزراعة حامية ا ألصناف النباتية من خالل النصوص القانونية اخلاصة تاملوارد البيولوجية وحامية الرتاث الورايث
النبايت واحليواين والاكئنات احلية ادلقيقة .ويتوىل تالتعاون مع وزارة الصحة مسؤولية حامية اجلوانب املتعلقة تادلروس غري
املفصح عهنا.
وتتوىل ادارة امجلارك مسؤولية التدابري املتخذة عىل احلدود.
ويتوىل ا ألمن الوطين ،حتت ارشاف النائب العام ،مسؤولية رصد انهتااكت حقوق امللكية الصناعية ومالحقة مرتكيب هذه
الانهتااكت أأمام القضاء.
القسم 3

منظومة الابتاكر الوطنية :زايدة الطلب عىل اس تخدام ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية

تتسم ادارة الابتاكر وتقيمي نواجت الصناعية والتجارية تالنشاط منذ عدة س نوات ،و أأدى ذك اىل زايدة الالزتام تا ألنظمة
العاملية للملكية الفكرية وتعزيز اس تخداهما .ويتوقع اس مترار هذا النشاط بفضل الليات املؤسس ية والقانونية القامئة ،وتنظمي
حامية امللكية الفكرية تالستناد اىل اخلربة اليت اكتسبهتا اجلزائر يف ادارة ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية.
وتعد الش بكة اجلامعية اجلزائرية مس تخدما هاما للملكية الفكرية عن طريق هجات التالية:
 99 مؤسسة تعلمي عايل يف ش ىت أأحناء البالد وخدماهتم لتقيمي نتاجئ البحوث،
 60 مركزا حبثيا ووحدة حبوث،
 1400 خمترب حبوث،
 ش بكة من  6واكلت حبثية مواضيعية مهنا واكةل تمثني نتاجئ البحث والتطوير التكنولويج.
وقد ِّ
حدث القطا الاقتصادي ليخدم مصاحل الربامج املعنية ووضع هيالك البحث والتطوير والرصد التكنولويج،
ومؤسسات دمع الابتاكر .وس ِّ
يمكل ذك الش بكة اجلامعية ويؤدي اىل زايدة الطلبات عىل نظام حامية امللكية الفكرية .وفضال
عن ذك ،فان تأأسيس رشاكت انش ئة تعمل يف جمال أأحدث التكنولوجيات واقامة رشاكت تعمل يف خمتلف القطاعات
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الصناعية بدمع من ش بكة دمع الابتاكر الواسعة النطاق س يؤدي اىل زايدة الطلب عىل خدمات الويبو من حيث احلصول
عىل املعلومات واملساعدة التقنية.
وتتأألف ش بكة دمع ومساندة الابتاكر والتطوير التكنولويج يف اجلزائر مما ييل:
 مراكز دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا ومراكز تقنية صناعية تؤدي دور مهزة الوصل بني الوسطني اجلامعي
والصناعي دلراسة الكياانت واطالقها من خالل اس تغالل الرباءات والجراءات اجلديدة والابتاكرات وغريها.
وس تتيح هذه الكياانت حبث أأوج خمتلفة للحجم احلقيقي للرشكة.
 أأقميت ش بكة وطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مبساعدة الويبو تتأألف من حنو ثالثني مركزا .وتؤدي هذه
املراكز دور مهزة الوصل بني مراكز البحوث واجلهات الاقتصادية وتتيح النفاذ اىل املعلومات املتعلقة تالرباءات
والابتاكرات يف خمتلف اجملالت التكنولوجية والصناعية .وجيري اعداد مرشو هيدف اىل توس يع نطاق هذه
املراكز قد الماكن تانشاهئا يف مجيع اجلامعات ومراكز البحوث والرشاكت الرئيس ية العام ة يف اجملالت املس هتدفة.
 مركز تطوير التكنولوجيات املتقدمة اذلي يقمي روابط بني البحوث العلمية والرشاكت عن طريق خدمات اعداد
مناذج الاخرتاعات اليت يوفرها للرشاكت الابتاكرية .وهيئي هذا املركز بيئة مؤاتية لالس تجابة لالحتياجات يف
جمالت امللكية الفكرية املزمع تعزيزها.
 ش بكة املنصات التقنية القامئة يف ش ىت أأحناء البالد .ويبلغ عدد هذه املنصات  17منصة حاليا .وتتيح هذه الش بكة
للوسطني اجلامعي والصناعي أأن جيروا اختبارات عىل العديد من الاخرتاعات اليت تنطوي عىل جوانب فزيايئية
وكمييائية أأو حساتات متقدمة أأو تطوير برجميات أأو اس تخالص خصائص املوارد والتقنيات الطبية.
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الفصل 5
ولية وأأهداف املكتب القلميي اخلاريج للويبو
القسم 1

الزتام اجلزائر تانشاء املكتب القلميي اخلاريج ألفريقيا

ما انفكت اجلزائر تدعو ،يف مجيع احملافل ادلولية ،اىل تعزيز امللكية الفكرية يف أأفريقيا لتصبح حمراك حقيقية لتمنية الرشاكت
الصغرية واملتوسطة ،وتعظمي الاس تفادة من ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية أأي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
مدريد ونظام لهاي .وحتقيقا ذلك ،جيب عىل املس تخدمني ا ألفريقيني لهذه ا ألنظمة أأن يس تفيدوا من خدمات العالم
واملساعدة احمللية مع التحرر من قيود اللغة وتغري التوقيت والنفاذ اىل املعلومات أأو التكنولوجيات.
ويكتيس اس تخدام احللول املؤمتتة لدارة امللكية الفكرية ،سواء أأاكنت صناعية أأم أأدبية وفنية ،أأمهية تالغة بل حامسة يف تعزيز
اس تخدام امللكية الفكرية يف البدلان ا ألفريقية .ول ميكن نرش اس تخدام هذه ا ألنظمة بفعالية ال من خالل هجة اتصال حملية
تكون قادرة عىل توفري حلول تتالءم مع البيئة القانونية والتكنولوجية النافذة يف مناطق أأفريقيا.
واذ تمتتع اجلزائر تاخلربة يف جمال الهنوض تامللكية الفكرية عن طريق تعزيز القدرات الوطنية ،فاهنا تؤمن برضورة الرسا يف
وضع اسرتاتيجيات لتعزيز القدرات تتالءم مع الس ياقات القانونية واملؤسس ية ا ألفريقية ،وحتدد أأهدافها وفقا لحتياجات
املس تخدمني ،ويُكفل تنفيذها عىل الصعيد احمليل تاس تخدام اللغات احمللية.
وامياان جبدوى هذه املبادئ ،اقرتحت اجلزائر يف اطار اجملموعة ا ألفريقية املمث ة دلى الويبو و أأيدت بشدة انشاء مكتبني
خارجيني يف القارة ا ألفريقية الواسعة.
واذ تمتتع اجلزائر خبربة يف جمال تعزيز القدرات للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،تود السهام يف حتقيق هذه ا ألهداف ومشاركة
البدلان ا ألفريقية يف املنطقة ما اكتسبت من معارف وخربات وما اس تخلصت من دروس وما خسرت من موارد تكنولوجية
وبرشية ألغراض تمنية امللكية الفكرية .وعلي  ،تقرتح اجلزائر اس تضافة أأحد هذين املكتبني يف اجلزائر العامصة اذلي اعمتدت
امجلعية العامة للويبو يف دورهتا املاضية انشائ .
وتؤمن اجلزائر بأأن خرباهتا يف جمال س ياسات تعزيز امللكية الفكرية ،وهماراهتا يف تس يري أأنظمة ادارة امللكية الفكرية ،ومواردها
من البىن ا ألساس ية ول س امي املعلوماتية ،وتوافر املوارد البرشية العالية الكفاءة يف جمال أأحدث تكنولوجيات التصال
واملعلومات جعلت من اجلزائر العامصة خري مدينة لس تضافة أأحد املكتبني اخلارجيني للويبو.
القسم  2الزتام اجلزائر بتمنية القدرات يف أأفريقيا
فامي خيص الدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة واس تجابة لطلب الويبو ،نظم املكتب الوطين اجلزائري يف اجلزائر
العامصة عدة دورات تدريبية لفائدة موظفي امجلعيات ا ألفريقية ييل بيان تفاصيلها:
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بوركينا فاصو
جيبويت
مرص
غينيا
مايل
موريتانيا
النيجر
نيجرياي
السودان

تشاد
تونس

البدل

1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2

عدد املس تفيدين

2014
2015
2010
2015
2012
2014
2014
2010
2014
2008
2014
2008
2009
2013
2015
2014
2015

الس نة

وشارك املكتب الوطين اجلزائري أأيضا يف عدة بعثات مساعدة تقنية اىل املؤسسة السودانية لالدارة امجلاعية حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة.
واملكتب الوطين اجلزائري ملزم أأيضا تالتفاقيات التالية:
 اتفاقية مساعدة املكتب املغريب حلقوق املؤلف،
 اتفاقية مساعدة املكتب التونيس حلقوق املؤلف،
 اتفاقية مساعدة مكتب كوت ديفوار حلق املؤلف.
القسم 3

ولية وأأهداف املكتب القلميي اخلاريج ألفريقيا

تتفق ولية املكتب اخلاريج يف املنطقة متاما مع س ياسة الويبو وتمكن أأهدافها يف ما ييل:
 .1تعزيز القدرات الوطنية اجلزائرية وقدرات املنطقة،
 .2تدعمي احللول املؤمتتة ألنظمة امللكية الفكرية وتعمميها يف بدلان املنطقة،
 .3دمع ا ألنظمة احمللية والقلميية اخلاصة بتقدمي املعلومات واملساعدة التقنية.
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احملور 1
تعزيز القدرات
ا ألهداف

النتاجئ املتوقعة
 تزويد للسلطات العامة وكبار
موظفهيا مبزيد من املعلومات
عن التحدايت املتعلقة
تامللكية الفكرية ليك يصبحوا
قادرين عىل رمس س ياسات
وطنية يف هذا اجملال

الهدف 1

 تدريب اجلهات التنفيذية عىل
تنفيذ أأحاكم قوانني امللكية
الفكرية وماكحفة التقليد
والقرصنة

مساعدة السلطات العامة عىل تعزيز
ثقافة احرتام امللكية الفكرية

ا ألنشطة
 تنظمي حلقات معل متخصصة
عن ا ألمهية الاقتصادية
والاجامتعية للملكية الفكرية
واخليارات الكثرية املمكنة يف
جمال الس ياسات
 تنظمي ندوات وطنية واقلميية
عن املسائل الرئيس ية املتعلقة
تامللكية الفكرية املناقشة عىل
الصعيد ادلويل
 تنظمي دورات تدريبية للقضاة
وموظفي الرشطة القضائية
وموظفي امجلارك
 تنظمي لقاءات اقلميية لتبادل
اخلربات واملامرسات اجليدة يف
جمال تطبيق ا ألنظمة العاملية
للملكية الفكرية
 ضامن العداد التقين ل ألطراف
املعنية (ادارة الابتاكر واعداد
الرباءات وتنظمي املهن املتعلقة
تالقطاعات الثقافية

 اسهام النظام التعلميي فضال
عن السلطة القضائية يف نرش
املعايري يف جمال امللكية
الفكرية

 الهنوض بتعلمي امللكية الفكرية
يف اجلامعات ولكيات الهندسة
من خالل توفري مواد تعلميية
تتكيف مع الطار القانوين
النافذ يف البدلان املعنية ومع
امجلهور الهدف (املهندسون أأم
العاملون تالقانون أأو املهندسون
املعامريون أأو غريمه)
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 توعية مس تخديم املصنفات
وعروض ا ألداء تالزتاماهتم يف
جمال احرتام امللكية ا ألدبية
والفنية

 تنظمي ندوات توحض مضمون
قانون حق املؤلف والزتامات
املس تخدمني واملنتفعني من
املصنفات الفكرية و /أأو عروض
ا ألداء
 توعية امجلهور العام مبسائل
امللكية الفكرية ومبخاطر
القرصنة والسلع املقدلة

الهدف :2
مساعدة السلطات العامة عىل وضع
نظام لتقيمي امللكية الفكرية وتقدمي
معلومات عهنا

 امتالك الدارة ملؤرشات
ومقاييس للفعالية يف جمال
معلها

 مساعدة السلطات الوطنية
واحمللية والقلميية عىل وضع
مجموعة من مؤرشات الفعالية
تدمج يف نظام املعلومات بشأأن
امللكية الفكرية

 تعديل السلطات العامة
س ياس هتا وفقا لتطور أأشاكل
الانتفا بأأصول امللكية
الفكرية وتغري أأوج انهتاكها

 متابعة التنفيذ والتعديالت
اللزمة
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احملور 2
تعممي احللول املؤمتتة لدارة امللكية الفكرية
ا ألهداف

الهدف 1

النتاجئ املتوقعة
 امتالك مجعيات الدارة
امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة قواعد بياانت متاكم ة
وبرجميات خمصصة

 توس يع اس تخدام ا ألنظمة
املؤمتتة للويبو

دمع هجود الويبو يف ادخال أأنظمة مؤمتتة
اىل ماكتب امللكية الفكرية عىل
الصعيدين احمليل والقلميي

 وضع حل موحد لالدارة اللية
حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
يدمع ويس تمكل ويكيف وفقا
لحتياجات امجلعيات القلميية
لالدارة امجلاعية
 ضامن تدريب ا ألطراف
املشاركة يف التكنولوجيات
اخملتلفة املس تخدمة (نظام
التشغيل ،ونظام ادارة قواعد
البياانت ،و أأدوات التطوير
والدارة وغريها)

تعممي أأمتتة أأنظمة الدارة امجلاعية حلق
املؤلف واحلقوق اجملاورة

الهدف 2

ا ألنشطة

 التوعية بشأأن اس تخدام حلول
الويبو دلى املاكتب الوطنية
للملكية الفكرية يف املنطقة
 تنظمي دورات تدريبية ملوظفي
املاكتب الوطنية للملكية
الفكرية يف املنطقة عن
اس تخدام برجميات ا ألمتتة
 متابعة ماكتب امللكية الفكرية
يف املنطقة يف تنفيذ هذه
احللول
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احملور 3
دمع ا ألنظمة احمللية والقلميية لتقدمي املعلومات واملساعدة التقنية
ا ألهداف
الهدف 1
املساعدة عىل اقامة مركز دلمع
التكنولوجيا والابتاكر

النتاجئ املتوقعة

ا ألنشطة

 اقامة ش بكة من مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر عىل
الصعيد القلميي

 مساعدة بدلان املنطقة عىل
انشاء وتشغيل مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر وضامن
متابعهتم يف تدريب املوارد
البرشية واس تخدام قواعد
البياانت
 تزويد أأعضاء هذه املراكز
مبنصة معلوماتية متكن العمل
التعاوين

الهدف 2
تزويد املس تخدمني مبعلومات عن
أأنظمة الويبو

 تقدمي املزيد من املعلومات
للجهات الفاع ة عن اس تخدام
هذه ا ألنظمة

 الرد عىل طلبات املعلومات
 توفري املساعدة التقنية

يرهتن تنفيذ خطة العمل املبيَّنة يف هذه الوثيقة أأساسا بتوافر املهنيني املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية .وقد أأسهمت
دورات املاجس تري وادلكتوراه املوفرة منذ ما يزيد عىل  5عاما ول س امي يف جامعة اجلزائر حيث أأنشئت لكية للملكية الفكرية
وخمترب للبحوث نشط اسهاما جليال يف اعداد خمتصني يف اجملال .ويسهم املكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين اجلزائري يف
توفري التدريب العمل لهؤلء اخملتصني من خالل اس تضافهتم لفرتات طوي ة يف اطار دورات تدريبية معلية.
وفضال عن ذك ،سيسهم العاملون اخملتصون التابعني للمكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين اجلزائري يف تنفيذ خطة
العمل املبيَّنة يف هذه الوثيقة .اذ سيس تعان مبهندسني معلوماتيني اتبعني للمكتب الوطين اجلزائري واملعهد الوطين اجلزائري
لدخال ا ألنظمة املعلوماتية اخملصصة لدارة امللكية الفكرية.
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اقرتاح
بشأأن انشاء مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف مجهورية أأذربيجان
نظرا اىل املاكنة الرائدة مجلهورية أأذربيجان يف املنطقة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتنفيذها ملرشوعات وبرامج واسعة النطاق،
واىل ادلور املزتايد للملكية الفكرية يف الابتاكر والاقتصاد البداعي والتمنية املس تدامة للصناعات القامئة عىل املعرفة ،واىل
أأمهية امللكية الفكرية تالنس بة اىل اقتصاد أأذربيجان الرسيع المنو ،نلمتس انشاء مكتب خاريج للويبو يف مجهورية أأذربيجان.
قدَّم وفد مجهورية أأذربيجان ادلامئ دلى املنظامت ادلولية يف جنيف اقرتاحا رمسيا بشأأن انشاء مكتب خاريج للويبوُ ،أعد
تالشرتاك بني "جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والرباءات" و"واكةل حق املؤلف" ،اىل الويبو يف رساةل مؤرخة يف
 11فرباير  .2014ونوقشت هذه املسأأةل خالل الاجامتعات اليت عُقدت بني املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري،
وانئب رئيس الوزراء ،الس يد التشني أأفندييف ،وانئب وزير اخلارجية ،الس يد محمود محمد غولييف ،أأثناء البعثة الرمسية
للس يد غري اىل تاكو يف الفرتة املمتدة من  13اىل  15مايو 2014؛ ورحبت ادارة الويبو هبذا الاقرتاح بوج عام.
وس تكون ولية املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية أأذربيجان متثيل املنظمة يف البالد وازاكء الوعي دلى اجملمتع املدين بشأأن
أأنشطة الويبو والنظام ادلويل للملكية الفكرية بوج عام.
والهدف الرئييس من املكتب اخلاريج يف أأذربيجان هو حتسني فهم مسائل امللكية الفكرية واحرتاهما ،وازاكء الوعي تامللكية
الفكرية ،وحتسني أأنظمة امللكية الفكرية ،وتبس يط املسارات ،واعداد موظفني قادرين عىل تناول مسائل امللكية الفكرية يف
املاكتب الوطنية للملكية الفكرية ،وابراز صورة الويبو ،وتوطيد تعاون الويبو مع املكتبني الوطنيني للملكية الفكرية يف
مجهورية أأذربيجان – وهام جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والرباءات ،وواكةل حق املؤلف.
ويمتتع املكتب اخلاريج يف أأذربيجان مبزااي كربى من حيث تعزيز مشاركة البدل يف ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها
الويبو بغية معاجلة قضااي امللكية الفكرية معاجلة أأرس بفضل الاس تخدام الفعال لهذه ا ألنظمة ،ومتكني الويبو من خدمة مصاحل
هذا البدل الكبري ومنطقت خدمة أأكرث اس تدامة وانصافا وفعالية ،واملساعدة عىل بناء القدرات لس تخدام امللكية الفكرية يف
منطقة هتدف فهيا غالبية الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اىل اس تخدام قاعدة املوارد الغنية أأساسا لضفاء قمية عىل
الصناعات القامئة عىل املعرفة.
وستشمل أأنشطة املكتب اخلاريج ما ييل :تعزيز أأنشطة البحث والتطوير والتوعية يف جمال امللكية الفكرية بني الويبو
واحلكومة والصناعات والقطا اخلاص وامجلهور يف مجهورية أأذربيجان؛ وتقدمي املساعدات القانونية والتقنية يف جمال امللكية
الفكرية؛ وتعزيز اس تخدام خدمات الويبو وتقدمي املساعدة اىل املس تخدمني؛ والتواصل مع مقر الويبو بشأأن املسائل اليت
تؤثر يف معل املنظمة .وسيسعى املكتب أأيضا اىل تعزيز الابتاكر والبدا يف املنطقة من خالل الهنوض تالس تخدام الفعال
للخدمات العاملية للملكية الفكرية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات،
ونظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.
وس يؤدي املكتب عدة همام حمددة مهنا توفري املعلومات واملساعدة ملس تخديم امللكية الفكرية .وميكن للمكتب أأن يؤدي معال
حموراي يف دمع ا ألنظمة العاملية اليت تديرها الويبو بفضل توقيت احمليل واس تخدام اللغات احمللية.

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.

Annex II
2

وفضال عن ذك ،س يوفر املكتب ادلمع لش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزتائن .ونظرا اىل أأن الويبو تتلقى ألف
املاكملات لك أأس بو بشأأن مسائل امللكية الفكرية ،فال يسعها الرد عىل العديد مهنا بعد أأوقات العمل الرمسية يف مقر الويبو
جبنيف بسبب اختالف التوقيت؛ وعلي فان اقامة هذا املكتب يف املنطقة س يكون مفيدا للغاية لتعزيز خدمات الويبو العامة.
واضافة اىل ذك ،سيتوىل املكتب ادارة املواقع الش بكية املنسوخة ألنظمة الويبو املعلوماتية ومنصاهتا وقواعد بياانهتا بغية
السهام يف أأمن املعلومات واس مترارية ا ألعامل والتعايف من الكوارث وتقامس عبء العمل.
وس ِّ
يقدم املكتب دعام تقنيا اىل خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطا البنية التحتية العاملية يف الويبو مثل تنفيذ
نظام ا ألمتتة يف ماكتب امللكية الفكرية ،وانشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تزويد ماكتب امللكية الفكرية
ومؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبعلومات عن الرباءات وغريها من املسائل املتعلقة للملكية الفكرية ،وتنفيذ نظام
معلومايت لنشاء مجعيات تدمع ادارة حق املؤلف .وسيسهم ذك أأيضا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.
و أأخريا وليس أخرا ،سينفذ املكتب أأنشطة بناء قدرات تتخذ أأشاكل عدة مهنا مؤمترات وندوات ودورات تدريبية ودورة
تدريبية تقنية (لفائدة فاحيص الرباءات أأو العالمات التجارية أأو املوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية) ،واملشاركة يف
دورات وبرامج أأاكدميية ،وتنظمي رحالت دراس ية وتدريبية يف ماكتب امللكية الفكرية تاخلارج.
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اقرتاح انشاء مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف ش ييل
أأ.

معلومات أأساس ية

 .1جرى خالل سلس ة الاجامتعات اخلامسة واسمخسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) اعامتد "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" (ي ُشار الهيا فامي ييل تامس "املبادئ التوجهيية") تاتبا هنج
تدرجيي وحذر ازاء انشاء ماكتب خارجية جديدة .كام تقرر عدم فتح أأكرث من ثالثة ماكتب خارجية خالل الثنائيتني
 17/2016و ،19/2018رهنا مبوافقة امجلعية العامة للويبو ،عىل أأن تُعطى ا ألولوية خالل تكل الفرتة ألفريقيا.
 .2ووفقا للمبادئ التوجهيية ،ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن
مجموعة بدلان أأو مجموعة اقلميية أأن ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذك كتابيا .وقد نص التعممي رمق  3641الصادر
عن املدير العام للويبو بتارخي  13نومفرب  ،2015فامي يتعلق تالثنائية  ،17/2016عىل رضورة نقل هذه الخطارات قبل 29
فرباير .2016
 .3كام نص التعممي نفس عىل أأن يتعني عىل أأي دوةل عضو قدمت اخطارا تبدي في رغبهتا يف اس تضافة مكتب
خاريج ،أأن تقدم اقرتاحا عىل النحو املنصوص علي يف املبادئ التوجهيية ،من خالل املدير العام  ي تنظر في جلنة الربانمج
واملزيانية (يشار الهيا فامي ييل تامس " اللجنة") .وجيب تسلمي الاقرتاح يف غضون امله ة احملددة يف الفقرة السابقة.
 .4و أأشار املدير العام يف التعممي اىل أأن خالل املشاورات غري الرمسية ،اليت جرت يف  ،2014بشأأن فتح ماكتب
خارجية جديدة للويبو قام رئيس املشاورات ،معايل السفري الس يد توماس فيتشن من أأملانيا ،تابالغ ادلول ا ألعضاء تاس تالم
املكتب ادلويل من ادلول ا ألعضاء  114طلبا كتابيا رمسيا تاس تضافة مكتب خاريج ،وتسعة طلبات شفهية 2قدهما اىل
املكتب ادلويل كبار مس ئويل ادلول ا ألعضاء املهمتة تاس تضافة مكتب خاريج .وقد ُذكرت ش ييل يف الفقرة الثالثة من الوثيقة
املرفقة تالتعممي الصادر عن املدير العام املشار الي أأعاله ،بتارخي  21يوليو  ،2014تاعتبارها احدى ادلول ا ألعضاء  14اليت
س تقدم ،يف الوقت املناسب ،طلبا كتابيا رمسيا لس تضافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا.
 .5وجتدر الشارة اىل أأن ش ييل أأبلغت رمسيا املدير العام للويبو ،يف مناس بتني ،اهامتهما تاس تضافة مكتب خاريج للويبو
عىل أأراضهيا .املناس بة ا ألوىل اكنت من خالل مذكرة أأرسلها وزير العالقات اخلارجية أنذاك ،الس يد ماراينو فراننديز ،اىل
املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،يف  22يوليو  ،2009من خالل مذكرة قدهما املمثل ادلامئ لش ييل يف منظمة
التجارة العاملية ،السفري ماريو ماتوس ،يف  27أأغسطس  .2009واملناس بة الثانية اكنت التأأكيد جمددا عىل اهامتم ش ييل
تاس تضافة مكتب خاريج للويبو ،يف مذكرة أأرسلها خفامة الس يد سيباستيان بينريا اتينيك  ،رئيس مجهورية ش ييل ،اىل املدير
العام ،الس يد فرانسس غري ،بتارخي أأبريل  ،2010ورد علهيا املدير العام يف  15يونيو من العام نفس  ،بأأن أأحيط علام تاهامتم
ش ييل يف هذا الصدد.

 1اجلزائر ،و أأذربيجان ،وش ييل ،ومرص ،واثيوبيا ،والهند ،وايران ،واملكس يك ،واملغرب ،ونيجرياي ،وبامن ،ومجهورية كوراي ،و أأرمينيا ،وتركيا.
 2بنغالديش ،والاكمريون ،والولايت املتحدة ا ألمريكية ،وا ألردن ،وبريو ،والس نغال ،وجنوب أأفريقيا ،وتونس ،وزميبابوي.

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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ب .التأأكيد جمددا عىل اهامتم ش ييل تاس تضافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا
 .6وبناء عىل طلب املدير العام للويبو يف التعممي رمق  3641والتعماميت السابقة ،تؤكد ش ييل من جديد اهامتهما البالغ
تاس تضافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا للثنائية  ،17/2016مبا يتفق مع الاقرتاح الوارد يف هذه الوثيقة واملبادئ
التوجهيية ،ورهنا مبوافقة امجلعية العامة .تتقدم ش ييل هبذا الاقرتاح بصفهتا الوطنية ،دون أأن ميس التوسع يف أأنشطة مكتب
الويبو اخلاريج يف ش ييل حبق البدلان ا ألخرى يف منطقة أأمرياك الالتينية وحبر الاكرييب ،ومبا يامتىش مع أأي قرار تتخذه
الويبو.
 .7ويف حاةل عدم النظر يف هذا الطلب وهذا الاقرتاح يف العام املايل احلايل للويبو ،املوافق للثنائية  ،17/2016أأو تعذر
تنفيذهام ألي سبب من ا ألس باب خالل هذه الثنائية ،تطلب ش ييل ،كخيار بديل ،النظر فهيام يف الثنائية .19/2018
ج .أأس باب انشاء مكتب خاريج للويبو يف ش ييل
.8

فامي ييل ا ألس باب الرئيس ية لطلب ش ييل اس تضافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا:

اخلصائص اجلغرافية والس ياس ية واملؤسس ية والاجامتعية والاقتصادية الرئيس ية لش ييل
 .9تقع ش ييل يف اجلزء اجلنويب الغريب من أأمرياك اجلنوبية .ودلهيا مسطح قاري وحميطي تبلغ مجمو مساحت 756 096
كيلو مرتا مربعا ،ومتتد سواحلها عىل احمليط الهادئ  4 270كيلومرتا .ومن املتوقع أأن يصل عدد ساكهنا اىل ما يقرب من 18
مليون نسمة يف  .2015وحققت انجت حميل اجاميل قدره  258 000مليون دولر ،ويُقدر نصيب الفرد من ادلخل حنو 22
 300دولر س نواي.3
 .10والنظام الس ياي يف ش ييل هو نظام مجهوري ودميقراطي ووحدوي ،ومتثييل .ونظام احلمك فهيا نظام رئاي .وتنقسم
ادلوةل اىل ثالثة فرو مس تق ة للسلطة ،يه :السلطة التنفيذية وير أأسها رئيس امجلهورية اذلي يدير احلكومة؛ والسلطة
الترشيعية ،ممث ة يف الكوجنرس الوطين ثنايئ اجمللس(جملس الش يوخ وجملس النواب)؛ والسلطة القضائية ،املس ئوةل عن اقامة
العدل تاملعىن ادلقيق.
 .11ويتضمن هيلك ادلوةل عددا من املؤسسات اليت تمتتع بوضع خاص ،وقدر من الاس تقالل واحلرية تاملقارنة مع فرو
السلطة الثالثة التقليدية ،مبوجب ادلس تور الس ياي مجلهورية ش ييل والقانون ا ألساي للك مهنا .وتشمل هذه املؤسسات
مكتب املدعي العام لدلوةل ومرصف ش ييل املركزي واملراقب العام للجمهورية .ويف ر أأينا ،أأن اس تقالل السلطات والفصل
الواحض بيهنا يف هذه ا ألهجزة  -يُفهم عىل أأن يعين أأن ا ألدوار املنوطة تقليداي بلك فر من هذه الفرو الثالثة ُ -حتدث توازان
سلميا يف الوظائف العامة لدلوةل ،يتجىل يف س يادة القانون .وهذا من شأأن أأن يكفل يف الهناية حتقيق الاس تقرار الس ياي
واملؤسيس والاجامتعي والاقتصادي لش ييل بوصفها بدل يضمن ،من بني مج ة أأمور ،بيئة مناس بة لالستامثرات والوظائف
ا ألجنبية ،ويعمل مكركز اقلميي للتجارة والابتاكر ،ومكركز اقلميي للمنظامت ادلولية.
 .12وعىل مدى العقود القلي ة املاضية ،اكتسب اقتصاد ش ييل مسعة تشهد بأأن اقتصاد مفتوح وتنافيس وموج حنو التجارة
احلرة ويرتكز عىل س ياسة تصدير جريئة .وليس من قبيل املصادفة أأن ش ييل أأحد البدلان اليت وقَّعت أأكرب عدد من اتفاقات
التجارة احلرة يف الس نوات ا ألخرية ( 26اتفاقا ،مبا فهيا اتفاق رشاكة احمليط الهادئ اذلي ُو ِّقع مؤخرا ( ،))TPPويشمل كندا،
والصني ،والولايت املتحدة ،والياتان ،واملكس يك ،ومجهورية كوراي ،والاحتاد ا ألورويب ودول الرابطة ا ألوروبية للتجارة
 3احصائيات البنك ادلويل عام .2014
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احلرة  ،EFTAوبذك بلغ مجمو البدلان ِّ
املوقعة ما يزيد عىل  70بدلا .واكن لهذه التفاقات تأأثري كبري واجيايب عىل تطوير
الشلك  :1البدلان اليت وقعت ش ييل معها اتفاقات بشأأن التجارة احلرة (تاللون ا ألزرق)

املصدر :املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية ( ،)DIRECONش ييل.

امللكية الفكرية يف ش ييل.
 .13واللغة الرمسية لش ييل و 17بدلا أخر يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يه اللغة الس بانية .ول يوجد سوى الربازيل
وغياان ،وسورينام ،وهاييت ،وبدلان امجلاعة الاكريبية 4اليت لها لغات رمسية خمتلفة .وهذا العامل ،اىل جانب رضورة اجادة
همنيي وخرباء امللكية الفكرية يف ش ييل اللغة الجنلزيية كقاعدة عامة ،قد أأسهم يف حتول البدل ور أأس ماهل البرشي اىل رشاكء
يمتتعون تاملهارة ،والقدرة عىل العمل مع الويبو ومع دول املنطقة وحىت مع منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،وذك بفضل عضوية
ش ييل يف منتدى التعاون الاقتصادي دلول أس يا واحمليط الهادئ.
 .14ووفقا ملؤرش الابتاكر العاملي لعام  ،2014تأأيت ش ييل يف املرتبة السادسة وا ألربعني (من بني  72بدلا) وتُصنف الثانية
بني دول أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،بعد برتادوس ،اليت جاءت يف املرتبة احلادية وا ألربعني .وفامي يتعلق بتكنولوجيا
املعلومات عىل الصعيد العاملي ،تأأيت ش ييل يف املرتبة الثامنة والثالثني (من بني  143بدلا) ،وهو ،وفقا للتقرير العاملي عن
تكنولوجيا املعلومات لعام  ،2015أأفضل ترتيب يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب .وفامي يتعلق تالربط التكنولويج ،تُصنف
ش ييل يف املرتبة الثالثة بني الاقتصادات القامئة عىل املوارد والكفاءة يف العامل ،وفقا لسجل أأداء الربط اللكرتوين
 .Connectivity Scorecardعالوة عىل ذك ،متتكل ش ييل ش بكة طرق حديثة وموسعة ،ومطارات عىل مس توى عاملي
وبىن حتتية للموائن .وترتبط تالعوامص الرئيس ية يف أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب ومناطق أأخرى من العامل.
 .15و أأخريا ،جتدر الشارة اىل أأن سانتياغو ،عامصة ش ييل ،تعد واحدة من أأكرث املدن بعدا عن جنيف .ووفقا دلراسة
قامت هبا الويبو ،تبعد سانتياغو عن جنيف مسافة  19.05ساعة طريان .وتبلغ تلكفة الرح ة اجلوية بيهنام  5 016فرناك
سويرساي ،وهو ما يفوق مسافة السفر والتلكفة اليت تتحملها بدلان أأخرى يف املنطقة؛ مثل املكس يك وبامن ،وبريو ،اليت ورد
ذكرها يف التقرير نفس  .5وغين عن القول أأن هذا ينبغي أأن يشلك جانبا همام يؤخذ يف الاعتبار عند انشاء مكتب خاريج
 4امجلاعة الاكريبية والسوق املشرتكة ،منظمة تأأسست عام  ،1958وهبا  15دوةل عضوا ،يه :أأنتيغوا ،بربودا ،برتادوس ،بلزي ،دومينياك ،غرينادا ،غياان ،هاييت،
جاماياك ،مونتسريات ،سانت كيتس ونيفيس ،سانت لوس يا ،سانت فنسنت وجزر غرينادين ،سورينام ،ترينيداد وتوتاغو.
 5الويبو" ،ورقة معلومات بشأأن املاكتب اخلارجية .وثيقة من اعداد ا ألمانة" مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو .سلس ة الاجامتعات احلادية واسمخسون ،جنيف،
الفرتة من  23سبمترب اىل  2أأكتوبر ،2013الوثيقة  6/INF/51/Aاملؤرخة يف  15سبمترب  ،2013اجلدول  ،10ص.37 .
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للويبو يف بدل مثل ش ييل ،لس امي أأن انشاء هذا املكتب سوف خيفف من وطأأة الصعوتات؛ مثل بُعد املسافة عن املقر
الرئييس (ساعات الطريان) وتلكفة لك رح ة بني جنيف وسانتياغو.
الطار املؤسيس للملكية الفكرية يف ش ييل
 .16ويتأألف نظام امللكية الفكرية الوطين احلايل من خمتلف الكياانت العامة .وقد ُمصم هيلك ليكون أأكرث اس تجابة
للظروف التارخيية والاحتياجات اليت متلهيا الظروف الراهنة ،وليس تالرضورة القرارات امل ُخططة .ومع ذك ،يمت التعامل مع
امللكية الفكرية بشلك لكي عىل عدة جهبات ،ألن يُفهم أأهنا نظام يتطلب رؤية شام ة .عىل سبيل املثال ،عىل الصعيد ادلويل،
تتناول العديد من املعاهدات مجيع حقوق امللكية الفكرية معا يف فصل واحد .اىل جانب أأن حقوق امللكية الفكرية اخملتلفة قد
تتالىق يف الوقت نفس وصول اىل ذات املنتج أأو اخلدمة أأو العمل.
 .17وهيئات ادلوةل الرئيس ية املس ئوةل عن امللكية الفكرية يه :املعهد الوطين للملكية الصناعية ( ،)INAPIوقسم البذور
يف دائرة الزراعة والرثوة احليوانية ( ،)SAGوشعبة حقوق امللكية الفكرية ( )DDIيف ادارة املكتبات ودور احملفوظات
واملتاحف يف وزارة الرتبية والتعلمي.
 .18وقسم البذور يف دائرة الزراعة والرثوة احليوانية ،هو اجلهة الش يلية امللكفة بتسجيل ا ألصناف النباتية احملمية برباءة،
ويتلقى ما ُيقرب من  100طلب س نواي ،كام هو موحض يف اجلدول أأدانه:
الس نة عدد الطلبات عدد الرتاخيص الرتاخيص السلمية
س نواي
120 2010

77

656

92 2011

115

720

84 2012

62

733

69 2013

81

737

134 2014

60

732

املصدر :الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة UPOV

 .19وشعبة حقوق امللكية الفكرية يه هجة اتبعة لدارة املكتبات ودور احملفوظات واملتاحف ( )DIBAMملكَفة مبهمة
حمددة تمتثل يف ادارة نظام التسجيل احلكويم حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وتعزيز وحامية هذه احلقوق ،وحفظ تثبيتات
النتاجات الفكرية املوجودة يف مجموعاهتم ،وتالتايل السهام يف بناء وتطوير واس تدامة ثقافة وطنية حترتم حقوق امللكية الفكرية
للمصنفات ا ألدبية والفنية والعلمية .ومن هماهما أأيضا تسجيل املصنفات والنتاج الفكري يف مكتب التسجيل واليدا ؛
وتسجيل واثئق أأو عقود التنازل أأو النقل (حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) والقرارات املتعلقة هبا؛ وتسجيل عقود نرش
املصنفات ا ألدبية؛ وتسجيل قرارات احملامك؛ وتسجيل ا ألسامء املس تعارة؛ واصدار الشهادات والتصديقات؛
وادارة الاس تعالمات والتقارير املقدمة من اجلهات اخلدمية اخلاصة والعامة أأو اليت تطلهبا هذه اجلهات؛ وتقدمي املشورة
للحكومة يف مجيع املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملوضوعات ذات الص ة .كام تعاجل الشعبة س نواي أأكرث
من  35 000ملف يتعلق بتسجيل احلقوق والشهادات واملشاورات.
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 .20وعالوة عىل ذك ،يوجد ،حتت ارشاف وزارة الاقتصاد والتمنية والس ياحة ،املعهد الوطين للملكية الصناعية ،وهيدف
اىل تقدمي خدمة عامة تعمل بصورة ل مركزية .ويمتتع املعهد بشخصية قانونية مس تق ة وميتكل أأصوهل اخلاصة ،وقد ُأس ندت
الي هممة ادارة وتنظمي خدمات امللكية الصناعية ،مبا فهيا الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والرسوم والامنذج
الصناعية والبياانت اجلغرافية وتسميات املنشأأ وتصاممي ادلوائر املتاكم ة وا ألرسار التجارية.
 .21أأن ُيشء املعهد الوطين للملكية الصناعية يف  ،2008وتارش معهل يف  1يناير  ،2009كبديل قانوين لدارة امللكية
الصناعية اليت توقفت عن العمل ،واكنت تتبع أأمانة الش ئون الاقتصادية يف وزارة الاقتصاد .ووفقا لقانون انشاء املعهد،
يتوىل املعهد ادارة وتنظمي حقوق امللكية الصناعية ،فضال عن اضطالع مبسؤوليات جس مية؛ أكن يُقدم اخلدمات
الاستشارية واملشورة لرئيس امجلهورية يف املسائل املتعلقة امللكية الصناعية ،ويقرتح توقيع ش ييل وانضامهما اىل معاهدات
دولية بشأأن امللكية الصناعية ،اضافة اىل نرش املعرفة املتعلقة تامللكية الصناعية ،وتيسري س بل حصول امجلهور عىل املعلومات
املتعلقة تالرباءات ،من أأجل حتديد العنارص الواقعة يف اجملال العام ،وتالتايل تعزيز نقل التكنولوجيا والبحث والابتاكر
التكنولويج يف البدل.
 .22ويتلقى املعهد الوطين للملكية الصناعية حاليا ما يزيد عىل  3 000طلب براءة ،و 47 000طلب تسجيل عالمات
جتارية (جديد ومتجدد) س نواي ،كام هو مبني يف اجلدول أأدانه.
الشلك  :3طلبات الرباءات والعالمات التجارية املودعة يف املعهد الوطين للملكية الصناعية
نو حقوق امللكية الفكرية/الس نة

2012

2013

الرباءات

3 025

3 236

3 265

العالمات التجارية

53 040

49 049

47 567 48 197

2014

2015
3 357

املصدر :املعهد الوطين للملكية الصناعية

 .23واضافة اىل الكياانت املذكورة أأعاله ،توجد هجات خدمية أأخرى منوط هبا همام تؤثر عىل اجملالت املتعلقة تامللكية
الفكرية ،وتشمل :الوزارات املس ئوةل عن الزراعة والاقتصاد والصحة ،واجمللس الوطين للثقافة والفنون ،وا ألمانة العامة
لش ئون التصالت السلكية والالسلكية ،وادلراسات الزراعية ،ومكتب الس ياسات العامة ،واملديرية العامة للعالقات
الاقتصادية ادلولية يف وزارة العالقات اخلارجية ( ،)DIRECONوتتوىل تنفيذ وتنس يق الس ياسة احلكومية يف العالقات
الاقتصادية ادلولية ،اليت تؤدي امللكية الفكرية فهيا دورا مزتايد ا ألمهية.
 .24ومنذ عام  ،1991اكن لش ييل حممكة خاصة ومس تق ة للملكية الصناعية ،ختضع لرشاف للمحمكة العليا من النوايح
الدارية والقانونية واملالية .تضم احملمكة س تة ادارات فنية ،و أأربعة أأعضاء مناوبني ،وتُعقد عادة يف قاعتني ،وبصورة اس تثنائية،
يف ثالث قاعات حممكة .ويقوم رئيس امجلهورية بتعيني أأعضاهئا من قامئة خمترصة تقدهما حممكة العدل العليا بعد فرز نتيجة
امتحاانت تنافس ية عامة.
 .25وجيوز للمحمكة أأن تنظر وتبت يف الطعون املقدمة ضد القرارات الهنائية ملدير املعهد الوطين للملكية الصناعية يف
احملامك الابتدائية .كام تنظر أأيضا دعاوى الاس تئناف ضد قرارات معينة للجنة تصنيف ا ألصناف النباتية التابعة دلائرة الزراعة
والرثوة احليوانية ،وذك وفقا ألحاكم القانون املنظم حلقوق مس تودلي النبااتت .و أأخريا ،تمتتع احملمكة بصالحية النظر ،يف
اجراء واحد ،يف طلبات متديد صالحية الرباءات ،أأو التسجيالت الصحية للتعويض عن التأأخري غري املربر يف منح الرباءات
ويف النظر يف طلبات ملكية الاخرتاعات وفقا لقانون امللكية الصناعية.
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 .26ويف  ،2015نظرت احملمكة يف  4000دعوى ،ويه زايدة كبرية تاملقارنة مع العامني السابقني.
ش ييل ،الابتاكر ورايدة ا ألعامل
 .27وعىل مدى الس نوات اسمخس عرشة املاضية ،اعمتدت ش ييل هنج الابتاكر والتطوير ورايدة ا ألعامل ،ملا هل من أأمهية
حامسة يف تعزيز المنو الاقتصادي والاجامتعي لشعهبا .و أأسفر هذا عن انشاء نظام وطين للنظم البيئية يف اجلامعات ومراكز
ا ألحباث واملشاريع ،مما هيأأ ،بصورة تدرجيية ،الظروف املثالية لتوليد املعرفة ،وتالتايل تعزيز اس تخدام امللكية الفكرية والتمنية
يف البدل.
 .28ومثة بضعة أأمث ة عىل ذك ( :أأ) ادلور اذلي تؤدي اجلامعات اململوكة لدلوةل واجلامعات اخلاصة ومراكز ا ألحباث ،مبا يف
ذك قيادات عدد من اجلامعات الش يلية عىل املس توى القلميي؛ (ب) التعزيز اذلي جرى مؤخرا لس ياسة ر أأس املال
البرشي املتقدمة ،اذلي أأدى اىل زايدة تدريب الباحثني الش باب سواء يف ش ييل أأم يف اخلارج( .ج) بيئة تنظمي املشاريع
الش يلية ،اليت ُ
اعرتف برايدهتا اقلمييا وحىت دوليا وفقا لتصنيفات حديثة ،كام تُعد مصدرا رئيس يا لالبتاكر يف جمال ا ألعامل.
لك هذا يؤكد ليس توافر ظروف مواتية للطلب عىل امللكية الفكرية حفسب ،وامنا أأيضا توافر الماكانت الراهنة لمنو امللكية
الفكرية بصورة كبرية حىت يف ا ألجلني القصري واملتوسط.
 .29وتتضمن خطط احلكومة وبراجمها العديدة يف هذا اجملال س ياسات خمتلفة لمتويل البحث والتطوير والابتاكر ورايدة
ا ألعامل (البحث والتطوير  +الابتاكر)؛ وجود س ياسة واحضة للمنح ادلراس ية قامئة منذ أأكرث من عقد لمتكني املهنيني
الش يليني من التخصص يف اخلارج من خالل برانمج "منح ش ييل ادلراس ية" ”“Becas Chile؛ ومن َّث بناء ر أأس مال
برشي متقدم؛ وجذب املهارات ادلولية لتحويل ش ييل اىل مركز اقلميي لالبتاكر من خالل برامج ،مثل "س تارت أأب ش ييل"
 ،Start Up Chileأأو املراكز ادلولية للمتزي اجلاري انشاؤها يف البالد بمتويل خضم من ادلوةل الش يلية.
 .30وقد عقدت احلكومة احلالية العزم عىل شق طريقها حنو التمنية املس تدامة تاعتبارها من املسائل ذات ا ألولوية .وتشمل
التدابري ا ألخرى تنفيذ جدول أأعامل النتاجية والابتاكر والمنو ،اذلي تديره وزارة الاقتصاد والتمنية والس ياحة ،اليت وضعت
تدابري حمددة لبلوغ التحول النتايج ،وذك هبدف تنويع الاقتصاد من خالل انتاج سلع وخدمات جديدة ،وتالتايل تطوير
صناعات جديدة وانشاء مراكز جديدة لالبتاكر.
 .31ومن املبادرات اليت اختذهتا احلكومة مؤخرا يف هذا الصدد اجراء دراسة لنشاء وزارة للعلوم والتكنولوجيا ،ومن
املتوقع أأن يمت تأأسيسها يف سبمترب .2016
ش ييل :تعاون اقلميي ومركز اقلميي للهيئات ادلولية
 .32يُعد التاكمل القلميي أأحد ا ألهداف الرئيس ية للس ياسة اخلارجية لش ييل ،ويتجىل هذا يف خمتلف املشاريع الرامية اىل
تقريب البدل أأكرث من سائر بدلان أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب ،بروح يسودها الاحرتام والتفامه املتبادل .ويف هذا
الصدد ،اكنت املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية اجلهة الرئيس ية املنوط هبا تعزيز التاكمل الاقتصادي يف املنطقة،
من خالل مشاركهتا الفعاةل يف احملافل ادلولية ،لس امي الويبو .وعالوة عىل ذك ،متكنت ش ييل ،من خالل هذه املديرية ،من
تنس يق أأنشطة التدريب يف جمال امللكية الفكرية يف خمتلف بدلان املنطقة ،فضال عن التواصل مع أأكرث من  50مكتب
ميداين يف اطار برانمج تعزيز الصادرات الش يلية ( ،)PROCHILEبشأأن أأمهية امللكية الفكرية يف التجارة ادلولية.
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 .33ويف جمال امللكية الصناعية حتديدا ،وقَّعت ش ييلُ ،ممث َّ ة يف املعهد الوطين للملكية الصناعية ،اتفاقات تعاون مع
كياانت خمتلفة؛ مثل السلطات املعنية تامللكية الصناعية الوطنية ،وماكتب من خمتلف بدلان املنطقة والعامل 6لغرض تقامس
املعلومات واخلربات .وهو ما ِّ
يشلك تقديرا جلهود البدل يف جمال امللكية الفكرية .ومن ا ألمث ة اجلديرة تاذلكر ،مذكرات التفامه أأو
اتفاقات التعاون املوقَّعة مع بدلان أأمرياك الوسطى ،ومشاريع التاكمل والتعاون املتبادل يف جمال امللكية الصناعية؛ مثل مرشو
نظام التعاون القلميي بشأأن امللكية الفكرية (بروسور) ( ،)PROSURاذلي ت ُشارك في تسعة ماكتب من أأمرياك اجلنوبية.7
 .34وتشارك ش ييل من خالل املديرية العامة للعالقات الاقتصادية ادلولية يف مجموعة امللكية الفكرية يف "حتالف احمليط
الهادئ" ،حيث جيري تطوير مشاريع حمددة للملكية الفكرية .قد وقَّعت هذه اجملموعة من البدلان مؤخرا اتفاقا بني ماكتب
امللكية الصناعية بشأأن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات.
 .35ولعدة عقود ،بذلت ش ييل هجودا لتصبح مركزا اقلمييا للمنظامت ادلولية .وحاليا ،يس تضيف البدل ملقر الرئييس أأو املقر
القلميي أأو املقر دون القلميي أأو املاكتب احمللية لحدى عرشة منظمة دولية (مفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني
 ،UNHCRمفوضية ا ألمم املتحدة حلقوق النسان  ،OHCHRاللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب، ECLAC
منظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة  ،FAOلكية أأمرياك الالتينية للعلوم الاجامتعية  ،FLACSOاملنظمة ادلولية للهجرة
 ،IOMومنظمة العمل ادلولية  ،ILOمنظمة الصحة ا ألمريكية/منظمة الصحة العاملية  ،PAHO/WHOواليونيس يف
 ،UNICEFوالاحتاد ادلويل لالتصالت  ،ITUواليونسكو  ،)UNESCOفضال عن هيئتني حكوميتني دوليتني ( املرصد
اجلنويب ا ألورويب  ،ESOالتابع للجامعات ا ألوروبية ،ومعهد ادلراسات القضائية ل ألمريكيتني  CEJAالتابع للبدلان ا ألعضاء
الفاع ة يف منظمة ادلول ا ألمريكية  ،)OASومخسة صناديق أأو برامج اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحدة (برانمج الغذاء العاملي
 ،WFPبرانمج ا ألمم املتحدة المنايئ  ،UNDPاتفاقية ا ألمم املتحدة ملاكحفة التصحر  ،UNCCDصندوق ا ألمم املتحدة
للساكن  ،UNFPAبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/متالزمة نقص املناعة املكتسب
(اليدز)  . UNAIDSو أأخريا ،يوجد متثيل للك من البنك ادلويل وبنك التمنية للبدلان ا ألمريكية يف سانتياغو.
 .36ول ريب أأن ا ألس باب اليت بُين علهيا قرار هذه املنظامت تاقامة مقر لها يف بدلان تتضمن ما تشهده ش ييل من اس تقرار
س ياي واقتصادي ،و أأمن وحيادية ،وانهتاج س ياسة خارجية تودل فوائد وامتيازات مغرية لهذه املنظامت يف اطار اتفاقات
املقر اخملتلفة ،فضال عن أأحوال البدل ،والربط اللكرتوين ،ونوعية احلياة ،واخلدمات املتاحة يف مدينة سانتياغو .وبطبيعة
احلال ،تؤكد لك هذه الظروف ،واخلربة الواسعة املرتامكة املعرتف هبا لش ييل بوصفها بدلا مضيفا ملنظامت ادلولية ،عىل نقطة
أأن هذا البدل ،مقارنة بغريه ،أأكرث اس تعدادا لس تقبال كيان جديد مثل الويبو ،واملساعدة لضامن معل مكتب الويبو اخلاريج
والوفاء بوليت عىل حنو مرض يف ش ييل.
 .37وميكن ملكتب الويبو اخلاريج يف سانتياغو ،بل وينبغي هل أأن يس تفيد أأيضا من أأوج التأزر والرشااكت اليت ميكن أأن
تنشأأ مع سائر الواكلت املتخصصة اليت تتخذ من املدينة مقرا لها ،ا ألمر اذلي يكفل الاضال بدوره عىل أأمكل وج  .ويدور
يف خ ََدل ش ييل ،عىل سبيل املثال ،مجيع املعارف املرتامكة واماكنية الاس تفادة عىل نطاق واسع من النظام الاقتصادي
واملؤسيس ألمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب يف اطار اللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب.
 .38وملا اكن تطوير الابتاكر ورايدة ا ألعامل يف البدلان يتطلب دراية تالواقع الاجامتعي والاقتصادي وتاملؤسسات
الوطنية ،فان ش ييل ترى أأن ادلراسات املتعددة التخصصات يف جمال امللكية الفكرية س تكون جمال مثريا لالهامتم للتطوير
 6أأسرتاليا ،الربازيل ،كولومبيا ،السلفادور ،اس بانيا ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،الهند ،املكس يك ،تاراغواي ،مجهورية كوراي ،مجهورية الصني الشعبية،
وكياانت ،مثل الويبو ومكتب الرباءات ا ألورويب (.)EPO
 7البدلان املشاركة يف مرشو بروسور يه :الأرجنتني ،الربازيل ،ش ييل ،كولومبيا ،الكوادور ،تاراغواي ،بريو ،سورينام ،أأوروغواي.
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من خالل مكتب الويبو يف سانتياغو ،من خالل اس تكشاف أأوج التعاون مع اللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والبحر
الاكرييب ،ورمبا مع منظمة الصحة العاملية وبرانمج ا ألمم املتحدة المنايئ.
ش ييل وتطوير حامية حقوق امللكية الفكرية
 .39وتؤمن ش ييل امياان راخسا بأأمهية وجود نظام دويل امللكية الفكرية يعزز وحيمي الابتاكر ورايدة ا ألعامل ،ويودل منافع يف
جمال التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية املس تدامة واملتوازنة .وبناء عىل ذلك ،شاركت ش ييل بفعالية يف خمتلف احملافل
ادلولية اليت تناقش قضااي امللكية الفكرية (الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنتدى التعاون الاقتصادي دلول أس يا واحمليط
الهادئ -الابيك ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة امجلارك العاملية ،منظمة ا ألغذية والزراعة ،وجلنة ا ألمم املتحدة للقانون
التجاري ادلويل -ا ألونس يرتال وا ألمم املتحدة ومركز ادلراسات المنائية ،وغريها) ،و ُ
اعرتف هبا كوس يط فعال يف املفاوضات
املعقدة املتعددة ا ألطراف.
 .40وحىت الن ،أأيدت ش ييل وجشعت الر أأي القائل بأأن عالوة عىل تعزيز حامية حقوق امللكية الفكرية ،جيب اختاذ تدابري
لضامن أأن تصبح امللكية الفكرية أأداة تضمن الابتاكر ونقل التكنولوجيا واملعرفة بصورة فعاةل .وتالتايل ،جيب عىل احلكومات
تطبيق الس ياسات اليت تضمن احرتام حقوق امللكية الفكرية ،واحليلوةل دون ممارسات سوء اس تعامل امللكية الفكرية ،اليت
تضع العراقيل أأمام التجارة أأو تقيد س بل الوصول اىل املعرفة والصحة.
 .41وقد رش البدل يف اصالحات كبرية لتحديث نظام امللكية الفكرية .ومن أأمه الجنازات اليت حتققت يف الونة ا ألخرية
انشاء املعهد الوطين للملكية الصناعية ،اذلي أأحدث حتول معيقا يف النظام من خدمة تسجيل فقط اىل معهد يضمن الكفاءة
للمس تخدمني ،من خالل تعزيز نقل املعرفة واعداد دراسات واقرتاح تعديالت يف قانون امللكية الفكرية والس ياسة العامة.8
 .42وقد اعترب نظام امللكية الصناعية القوي ،اذلي وضعت ش ييل ،حقوق امللكية الفكرية أأداة رئيس ية لتحفزي رايدة
ا ألعامل والابتاكر والقدرة عىل املنافسة.
 .43و أأوىل مكتب امللكية الفكرية الش ييل اهامتما كبريا لتحديث النظام التكنولويج تالاكمل (منصة تكنولوجيا املعلومات،
رمقنة الواثئق والسجالت ،املوقع اللكرتوين ،تقدمي الطلبات الكرتونيا) .وقد أأدى النجاح يف تنفيذ نظام أأمتتة امللكية
الفكرية ،9IPASونظام WIPO’s ITألمتتة معاجلة طلبات العالمات التجارية والرباءات ،اىل اعتبار ش ييل رشياك منوذجيا
لنقل التكنولوجيا يف املنطقة ،نظرا لتدريهبا همنيني انطقني تالس بانية عىل تطوير هذه املبادرة .ومل يكتسب هؤلء املهنيون
املعرفة الالزمة حفسب ،وامنا أأيضا خربة معلية من تطبيق النظام يف مكتب أأمرياك الالتينية .ويعمل املعهد الوطين للملكية
الصناعية حاليا ،تالتعاون مع الويبو ،عىل الاندماج يف امللف العاملي ونظام ويبو ببليشينج  WIPO Publishingونظام
النفاذ املركزي اىل نتاجئ البحث والفحص  .WIPO Caseوحبلول عام  ،2016ينبغي أأن يكون املكتب قادرا عىل تنفيذ
نسخت من برانمج مكتبة الويبو  WIPO Libraryاذلي ُمصم يف  ،2015وصياغة مرشوع يف جدول أأعامل مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر .TISC

 8ينظر املؤمتر الوطين حاليا مرشو قانون من شأأن أأن حيل متاما حمل قانون امللكية الصناعية احلايل .وهيدف هذا املرشو يف ا ألساس اىل حتسني س بل حامية
خمتلف حقوق امللكية الصناعية ،وترسيع الجراءات الدارية والقانونية ملنح هذه احلقوق.
 9يف الوقت احلارض ،ميكن ،عن طريق الانرتنت ،تنفيذ مجيع مراحل معلية منح أأو جتديد تسجيل العالمة التجارية ،بدءا من ايدا الطلب حىت القرار الهنايئ،
مبا يف ذك دفع الرسوم املطلوبة واس تالم الواثئق .ويف ديسمرب  ،2012جتاوز عدد الطلبات املودعة الكرتونيا الطلبات املودعة بصورة خشصية يف املعهد الوطين
للملكية الصناعية ،للمرة ا ألوىل منذ تطبيق نظام أأمتتة امللكية الصناعية .ويف غضون ذك ،وفامي يتعلق حبوس بة طلبات الرباءات ،عقدت السلطة العزم عىل
امليض قدما قدر الماكن يف هذا الاجتاه خالل عام  .2013وادلليل عىل ذك ،و أأيضا اخلطوة ا ألولية ا ألوىل ،يه رمقنة مجيع جسالت الرباءات -والعالمات
التجارية  -بنجاح يف هناية العام املايض.
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 .44وش ييل من ِّ
املوقعني عىل  13معاهدة من معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبوُ .وجيري املعهد الوطين للملكية
الصناعية حاليا ادلراسات الالزمة لالنضامم اىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية واتفاق لهاي بشأأن
التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،والتفاقات بشأأن تصنيف حقوق امللكية الصناعية (نيس وفيينا ،والتصنيف ادلويل
للرباءات  – )IPCوالتفاقات القاب ة للتطبيق يف ش ييل مبوجب املعايري احمللية ،أأاي اكنت.
 .45ويف  ،2010جرى تنفيذ أأحد أأمه الصالحات يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لتحديث ا ألنظمة ومواءمهتا
للتصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواج امللكية الفكرية .ومشل وضع تدابري فعاةل لضامن مس توى مالمئ من امحلاية من خالل
الجراءات املدنية واجلنائية ،مبا يضمن احرتام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ذات الص ة تاجلرامئ اليت ي ُشار الهيا معوما
تالقرصنة .وت ِّ
ُوّخ أأيضا انشاء اطار مناسب لالس تثناءات والتقييدات حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وذك لضامن تيسري
س بل احلصول عىل السلع الثقافية ،وممارسة احلق ا ألساي للمواطنني ،عىل النحو املنصوص علي يف معظم القوانني ادلولية،
ومبا يتفق مع جوانب املرونة املسموح هبا مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأأن جوانب حقوق امللكية الفكرية املتص ة
تالتجارة ،واليت أأعادت ش ييل التأأكيد علهيا يف خمتلف اتفاقات التجارة احلرة .واس هتدف الصالح أأيضا تنظمي مسؤولية مقديم
خدمة النرتنت ،واحلد من مس ئوليهتم عن التعدي عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اىل انهتااكت ارتكهبا املس تخدمون من
خالل ش باكهتم ،مبا يتفق مع الزتامات ش ييل ادلولية يف اطار اتفاق التجارة احلرة املوقَّع مع الولايت املتحدة.10
 .46ويف عام  ،2008أأنشأأت ش ييل فرقة رشطة للتحقيق يف انهتااكت امللكية الفكرية ( ،)BRIDEPIويه وحدة
متخصصة من الرشطة املدنية ،هممهتا التحقيق يف التعدايت عىل حقوق امللكية الصناعية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
 .47ويف اخلتام ،عىل مدى الس نوات العرش املاضية ،معلت ش ييل بصورة متسقة لبناء مؤسسات قوية للملكية الفكرية،
أأصبحت حاليا مؤسسات مرجعية يف املنطقة .وعالوة عىل ذك ،حتاول ش ييل احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل اخملرتعني
واجملمتع كلك ،وذك لتشجيع الابتاكر ،وضامن تيسري س بل احلصول عىل املعرفة بشلك سلمي .ول شك أأن لك هذه
الجنازات هيأأت بيئة مواتية لتطوير وانشاء صناعات ابتاكرية تعكس نضج البدل الاكيف لس تضافة املكتب اخلاريج للويبو.
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملعهد الوطين للملكية الصناعية كجهة معنية تادارة البحث ادلويل /ادارة للفحص المتهيدي
ادلويل ISA/IPEA
 .48ويف  2يونيو  ،2009أأصبحت ش ييل عضوا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( ،)PCTوقد جسل عدد طلبات
الرباءات منوا مس تداما يف الفرتة من  2011اىل  .2015ويُعد الانضامم اىل هذه املعاهدة  -اذلي لىق يف البداية مقاومة كبرية
من بعض القطاعات يف ش ييل  -أأمرا تالغ ا ألمهية لتحسني نظام الرباءات الوطين ،و أأداة فعاةل تُي َّرس حصول املواطنني عىل
الرباءات يف اخلارج .عالوة عىل تيسري س بل وصول املس تخدمني اىل أأنظمة الرباءات اخملتلفة لدلول ا ألعضاء يف معاهدة
التعاون .والواقع أأن  ،منذ عام  ،2011مت ايدا  ٪80من الطلبات عىل املس توى الوطين يف املعهد الوطين للملكية الصناعية،
من خالل معاهدة التعاون.
 .49وخالل اجامتعات مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف  ،2012مت تعيني املعهد الوطين للملكية الصناعية اكدارة
للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي .وتلقى املعهد ،خالل اضطالع هبذه املهام ،دمعا قواي غري حمدود من منطقة أأمرياك
الالتينية والاكرييب لكها ،مبا يف ذك البدلان غري ا ألعضاء يف معاهدة التعاون ،ومن املاكتب يف مجيع مناطق العامل ،نظرا
لختياره تالجام  .وبد أأ املعهد معليات البحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي يف أأكتوبر عام  ،2014بعد اخضا موظفي
لربانمج تدرييب مكثف للتأأكد من أأداهئم ملهاهمم بصورة وافية .ومن الناحية العملية وقد اختارت مجيع البدلان الناطقة
تالس بانية يف منطقة أأمرياك الالتينية وحبر الاكرييب املعهد ليكون ادارهتم للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي.
 10رساةل رئاس ية ُأرِّفقت تالقانون رمق .20.435
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 .50وترى حكومة ش ييل أأن أأداء املعهد ملهام اكدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي ،يف اطار خطة معل
مشرتكة مع مكتب خاريج للويبو ،ميكن أأن يساعد عىل تعزيز النظام يف املنطقة ،ويُعزز ايداعات معاهدة التعاون من منطقة
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،اليت متثل يف الوقت احلايل حصة متناهية الصغر من الجاميل العاملي ( ٪0.66يف ،)2011
لتصبح أأدىن اثين منطقة دون اقلميية يف نس بة للمشاركة بعد املنطقة ا ألفريقية ،اليت تبلغ حصهتا  .11٪0.24ويكتيس هذا ا ألمر
أأمهية خاصة تالنظر اىل أأن اليرادات احملص ة من الطلبات اجلديدة ازدادت بنس بة  ٪4.8فقط يف الفرتة ما بني عايم 2005
و ،2010وهو معدل أأقل بكثري من معدلت مناطق أأخرى ،مثل أس يا ،اليت ازدادت فهيا نس بة طلبات معاهدة التعاون
مبقدار  %10.9خالل الفرتة نفسها .ويرد أأدانه بعض ا ألس باب احملمت ة لهذا الاجتاه.
أأ .معل املعهد اكدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي أأدى ،من الناحية العملية ،اىل اختيار مجيع بدلان
أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب الناطقة تالس بانية مكتهبا للملكية الصناعية من أأجل ايدا طلبات معاهدة التعاون.
ويف عام  ،2015اختار  151من مقديم الطلبات املعهد اكدارة للبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي .كام أأدى
انشاء ادارة البحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي الش يلية اىل زايدة اس تخدام نظام معاهدة التعاون يف املنطقة،
وذك بفضل مج ة أأمور ،من بيهنا اخنفاض التاكليف املرتبطة هبام (مثل خدمات المتثيل القانوين) ،والقرب الاجامتعي
والثقايف واجلغرايف الشديد.
ب .وعالوة عىل ذك ،ترى ش ييل أأن انشاء مكتب خاريج للويبو يف أأراضهيا من شأأن أأن حيقق بشلك واحض
قدرا أأكرب من انضامم بدلان املنطقة ،اليت مل تصبح طرفا بعد ،اىل معاهدة التعاون .واعامتدا عىل القرب الثقايف واللغوي
والتاكليف املعقوةل ،س يحفز املكتب اخلاريج هذا التحول حنو الانضامم اىل نظام معاهدة التعاون والاس تفادة مهنا
بصورة أأكرث فعالية.
ج .ومن املتوقع أأن يكون ن
للعاملني املذكور نين أأعاله تأأثري ملحوظ بعيد املدى عىل صايف الزايدة يف ايرادات الويبو
النامجة عن اس تخدام منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب خلدمات الويبو يف املس تقبل؛ ذلا فان العمل املشرتك بني اجلهة
الش يلية املعنية تالبحث ادلويل والفحص ادلويل المتهيدي واملكتب اخلاريج من شأأن أأن ي ُسفر عن اس تدامة
اقتصادية كبرية للمقر القلميي ،وتالتايل تبديد اخملاوف من ارتفا التاكليف التشغيلية للويبو ،اليت أأاثرهتا بعض البدلان
كحجة ضد انشاء املاكتب القلميية .واضافة اىل ذك ،فان الطائفة الواسعة من املزااي الدارية والتشغيلية والاقتصادية
واملالية ،وغريها من الاس تحقاقات والامتيازات اليت س متنحها ش ييل للويبو يف حاةل انشاء املكتب اخلاريج يف
سانتياغو ،س يكون لها ،بطبيعة احلال ،تأأثري أأكرب يف خفض انفاق املقر القلميي.
اخلامتة
 .51ويف ضوء ما تقدم ،ترى حكومة ش ييل أأن حرصها البالغ تاس تضافة مكتب خاريج للويبو عىل أأراضهيا ،وجسلها
احلافل يف جمال حامية امللكية الفكرية ،وماكنهتا كدوةل انمية ،تشلك مجيعها جحجا دامغة وأأس باتا وجهية ليك تنظر امجلعية
العامة للويبو بشلك اجيايب اىل انشاء مكتب خاريج للويبو يف ش ييل.
د.

ولية مكتب الويبو اخلاريج يف ش ييل

 .52وتتطابق الولية املقرتحة ملكتب الويبو اخلاريج يف ش ييل بصورة أأساس ية مع حمتوايت املبادئ التوجهيية ،عىل النحو
التايل:
 11مت احلصول عيل هذه ا ألرقام من تقرير :الويبو ،2012" ،الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  -النظام ادلويل للرباءات" ،اجلدول: 5.A2
طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دون القلميية املنشأأ ،ص ،31 .أخر موعد مت الاطال في عىل الوثيقة 2013 /10/2 :عىل الرابط:
.http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2012.pdf
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أأ .التعاون مع مؤسسات امللكية الفكرية احمللية دلمع وتعزيز تنفيذ برامج املنظمة .وتشارك ش ييل حاليا يف سلس ة
من برامج الويبو ،مبا يف ذك  ،WIPO Publishingونظام النفاذ املركزي اىل نتاجئ البحث والفحص WIPO Case
 ،وامللف العاملي ،وبرانمج مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر وغريها .وميكن لش ييل أأن تسهم بتقامس خرباهتا مع
بدلان أأخرى يف املنطقة من خالل مكتب خاريج للويبو.
ب .حتسني الابتاكر والبدا  ،أأول من خالل تشجيع الاس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية .وتوجد ادارة
فرعية اتبعة للمعهد مس ئوةل عن نقل املعرفة ،واخلدمات التكنولوجية ودمع الابتاكر ،واشرتكت مع هيئات حملية يف
تشجيع اس تخدام للملكية الصناعية عىل حنو أأفضل .وميكن تقامس هذه املهارة واخلربة مع بدلان أأخرى من خالل
مكتب خاريج للويبو.
ج .اذاكء الوعي تامللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما .تضع الدارة الفرعية خططا تدريبية عديدة عىل
مس توايت خمتلفة ألنوا خمتلفة من املس تخدمني والقطاعات التكنولوجية ،واليت ميكن ان يس تخدهما املكتب اخلاريج
لذاكء الوعي تامللكية الفكرية وحاميهتا .واشرتك املعهد أأيضا مع غرفة التجارة ا ألمريكية يف مسابقة س نوية لنتاج أأفالم
قصرية جدا ("اننو فيمل") بشأأن احرتام حقوق امللكية الفكرية .وميكن تشجيع مثل هذه املسابقات من خالل وجود
مكتب خاريج يف ش ييل ومشاركت  ،وتكرار اللية يف بدلان أأخرى هممتة.
د .توفري خدمات رعاية العمالء ملس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذك املعاهدات والتفاقات
اليت تديرها الويبو .ميتكل لك من املعهد وشعبة حقوق امللكية الفكرية جسال كبريا حافال يف ادارة املس تخدمني لنظام
امللكية الفكرية ،وتالتايل ميكهنام السهام يف تنفيذ ولية املكتب اخلاريج ،اليت ميكن توس يع نطاقها لتشمل البدلان
املهمتة يف املنطقة .وعالوة عىل ذك ،ميتكل املعهد خربة يف جمال تقدمي اخلدمات عن بعد عن طريق الهاتف ،من
خالل خدمات استشارية مبارشة للمس تخدم ،لتقدمي طلبات املس تخدمني وقياس مس توى رضا املس تخدمني ( أأو
عدم رضامه) عن اخلدمات املقدَ مة .وقد تكون خربت يف هذا اجملال مفيدة للمكتب اخلاريج حبيث جيري تكرارها يف
بدلان أأخرى هممتة يف املنطقة.
ه .املساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة لتعزيز التمنية ونقل التكنولوجيا .ويف هذا الصدد ،ميكن للمكتب
اخلاريج أأن يتعاون مع املعهد يف نرش بعض أأدوات نقل التكنولوجيا اليت طورها املعهد ،مثل املنصة الافرتاضية
" "INAPI-Proyectaاليت تسهل تعمل امللكية الفكرية واس تخداهما ونقلها ،وسيمت اطالقها كلية جتريبية يف بدلان
حتالف احمليط الهادئ.
و .تقدمي ادلمع يف اجملالني الس ياي والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية لزايدة الانتفا تامللكية الفكرية .وقد
وضعت بعض البدلان يف املنطقة تالفعل س ياساهتا أأو اسرتاتيجياهتا الوطنية املتعلقة تامللكية الفكرية (كوس تارياك
والسلفادور) ،يف حني ل يزال البعض الخر بصدد القيام بذك (ش ييل)؛ ذلا فان دمع املكتب اخلاريج ومساعدت
ميكن أأن يكون ذا أأمهية حامسة ،ليس فقط يف صياغة هذه الس ياسات أأو الاسرتاتيجيات ،وامنا يف حتديهثا كذك،
ألن املامرسة أأثبتت أأن التحديثات املنتظمة رضورية للتكيف مع الظروف احمللية املتغرية .ويف هذا الصدد ،ينبغي
تقدمي ادلمع ليس فقط يف صياغة وحتديث س ياسات أأو اسرتاتيجيات وطنية ،وامنا أأيضا لبعض الكياانت ،مثل
اجلامعات ،اليت أأظهرت اهامتما مزتايدا (عىل ا ألقل يف ش ييل) يف صياغة س ياسات امللكية الفكرية.
ز .قبل موافقة جلنة الربانمج واملزيانية ،ميكن للويبو أأن تدرس اماكنية تلكيف املكتب اخلاريج بأأنشطة أأخرى
تعود بفائدة عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف هذا الصدد ،ميكن النظر يف ا ألنشطة التالية:
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أأول :الاضال مبهام منسقة أأو مشرتكة مع واكلت حكومية دولية ،مبا يف ذك واكلت ا ألمم املتحدة اليت لها
مقر أأو متثيل يف ش ييل؛ مثل البنك الساليم للتمنية  ،IsDBواللجنة الاقتصادية ألمرياك الالتينية والاكرييب،
ومنظمة ا ألغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل ادلولية ،وبرانمج ا ألمم املتحدة المنايئ
واليونسكو ،اليت ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل العديد من البدلان يف املنطقة.
اثنيا :انشاء منتدايت الكرتونية دامئة أأو مؤقتة ،تس تطيع ادلول املهمتة يف املنطقة أأن تتبادل من خاللها
اخلربات أأو املشاريع املتعلقة مبختلف جوانب امللكية الفكرية.
اثلثا :مساعدة البدلان املهمتة يف املنطقة عىل ادماج اجلوانب ذات الص ة تامللكية الفكرية يف خمتلف برامج
البحث والتطوير والابتاكر ورايدة ا ألعامل,
رابعا :التعاون بنشاط مع مجموعات أأو رابطات البدلان ومساعدهتا ،مثل نظام التعاون القلميي بشأأن امللكية
الفكرية (بروسور) أأو حتالف احمليط الهادئ ،اذلي تشمل مقاصده امللكية الفكرية؛ و
خامسا :تقدمي خدمات مفيدة وجيدة التوقيت للمس تخدمني .واس تقبال املاكملات ادلولية عند اغالق ماكتب
الويبو يف جنيف بسبب فرق التوقيت أأو خالل فرتات عطالت ا ألمم املتحدة؛ وما اىل ذك.
ح .اس تكامل ا ألنشطة ولكن دون حتمل املهام اليت يه أأساسا من مسؤولية الدارات الوطنية املعنية تامللكية
الفكرية ،وفقا ألحاكم الفقرة  9من املبادئ التوجهيية.
ط .وميكن أأيضا ملكتب الويبو اخلاريج يف ش ييل أأن يعرض انشاء مركز للتحكمي والوساطة لتعزيز تسوية
املنازعات املتعلقة تامللكية الفكرية ،وتالتايل توفري خدمات ووسائل بدي ة لتسوية املنازعات بني ا ألطراف .وميكن
تقدمي هذه اخلدمات تاللغة الس بانية ،وتوس يع نطاقها لتشمل مجيع دول منطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب ،مبا
يتفق مع اجراءات الويبو ولوائها .كام ميكن تقدمي هذه اخلدمات من خالل اتصال دامئ بقاعدة بياانت أأكرث من 1 500
خبري يف املقر الرئييس للويبو يف جنيف ،والاطال عىل ا ألحاكم الصادرة يف القضااي املعروضة عىل الويبو للنظر
فهيا.
 .53كام ورد يف الفقرة  8من املبادئ التوجهيية ،فان مكتب الويبو اخلاريج يف ش ييل لن ينفذ أأية أأنشطة تتعلق مبعاجلة
الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون ونظام مدريد ونظام لهاي ،مثل الاس تالم أأو الحاةل أأو املراجعة أأو
البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو التخزين ،أأو أأية معامالت
مالية تتصل بذك.
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ه.

الاس تدامة املالية واملزيانية

 .54وقد تعني عىل مجيع الواكلت املتخصصة التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة ،اليت تتخذ من سانتياغو مقرا لها أأن متتثل ،قبل
انشاهئا ،للرشط ا ألويل بتوقيع اتفاق املقر اخلاص هبا ،اذلي حيدد الطار التنظميي اخلاص بوجودها ومعلها يف ش ييل .وتالنظر
اىل الوضع اخلاص لهذه الواكلت أكعضاء يف منظومة ا ألمم املتحدة ،اكن عىل ا ألطراف أأن تعمتد عىل "التفاق ا ألساي اذلي
أأبرمت حكومة مجهورية ش ييل وا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة بشأأن املساعدة التقنية  "13بوصف الطار العام أأو ا ألساي
 12عىل سبيل املثال :الاس تالم أأو الحاةل أأو املراجعة أأو البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو
التخزين.
ُ 13أبرم التفاق يف  15يناير  ،1957ووقَّع التفاق ،اضافة اىل مجهورية ش ييل ،ا ألمم املتحدة ،ومنظمة العمل ادلولية ،ومنظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم املتحدة،
ومنظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة ومنظمة الطريان املدين ادلويل ومنظمة الصحة العاملية والاحتاد ادلويل لالتصالت واملنظمة العاملية ل ألرصاد اجلوية.
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اذلي حيمك مجيع التفاقات احملددة خالل لك معلية تفاوض وصياغة .وبصفة عامة ،حيدد هذا الصك احلد ا ألدىن حملتوى لك
اتفاق مقر مع واكلت منظومة ا ألمم املتحدة ،وحمتوى لك اتفاق تعاون مع ش ييل .وعىل هذا ،فان التفاق مع الويبو ،بوصفها
واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ملكفة ،عىل وج التحديد ،تالهنوض تاس تخدام امللكية الفكرية كوس ي ة لتحفزي الابتاكر
والبدا  ،يقع مضن هذا الطار التنظميي؛ ومن َّث ينبغي أأن يستند اتفاق املقر بني حكومة ش ييل والويبو اىل أأحاكم التفاق
املذكور .كام جيب أأن حتدد هذه ا ألحاكم نطاق اتفاق مقر الويبو والطابع احملدد هل.
 .55وتتحدد رشوط وامتيازات انشاء مكتب خاريج للويبو يف ش ييل ،مبا يف ذك الامتيازات واحلصاانت اليت س ُتمنح
لهذا املكتب وملوظفي ادلبلوماس يني ،وكذك املمتلاكت واملوارد ومراسالت املقر ،تالتفاق املتبادل بني أأطراف اتفاق املقر.
وتستند هذه الرشوط والامتيازات اىل أأساس " أأفضل صفقة" متنحها ش ييل وتُقرها ملنظامت دولية أأخرى عىل أأراضهيا.
 .56وجيب أأن حيصل أأي رشط أأو امتياز اتُفق علي بني الويبو وحكومة ش ييل ،ويدخل مضن نفقات املزيانية عىل موافقة
مس بقة من وزارة املالية.
و.

اجلوانب اجلغرافية ملكتب الويبو اخلاريج يف ش ييل

 .57ومكبد أأ أأساي ،ترى حكومة ش ييل أأن لزاما عىل املنظمة ،أأن تعمل بشلك حرصي ومن خالل أأهجزهتا اخملتصة تاختاذ
القرارات ،عىل حتديد النطاق التشغييل خملتلف ماكتهبا اخلارجية .ومع ذك ،تود حكومة ش ييل أأن تعرض بعض ا ألفاكر
حول هذا املوضو  ،اليت ميكن أأن تأأخذها الويبو يف الاعتبار يف تقيميها لش ييل مكضيف حممتل ألحد ماكتهبا اخلارجية.
 .58أأول ،يمتثل الغرض الرئييس من انشاء مكتب خاريج للويبو يف ش ييل يف دمع تنفيذ مشاريع امللكية الفكرية و أأنشطهتا
يف البدل ،وهذا يعين أأن املكتب س يعمل مع املؤسسات الش يلية للهنوض خبدمات الويبو ومشاريعها وبراجمها يف البدل .وبناء
عىل ذك ،ترى ش ييل أأن املكتب اخلاريج ميكن أأن يتعاون مع مؤسسات بدلان أأخرى هممتة ،معظمها من املنطقة ،لنرش
امللكية الفكرية ،وتعزيز انشاء أأصول دامئة غري ملموسة وتشجيع الابتاكر وحاميت .
 .59اثنيا ،كام ُذكر أأعاله ،تقع ش ييل يف اجلزء اجلنويب الغريب من أأمرياك اجلنوبية ،وهذا عامل ميكن أأن ميزي مكتهبا
اخلاريج عن املكتب املوجود يف الربازيل ،اذلي يقع يف اجلزء الرشيق من القارة نفسها .ونتيجة ذلك ،ميكن ملوقع ش ييل
اجلغرايف أأن يسهل و ِّ
يمكل (ل أأن يقوض) أأنشطة الويبو مع البدلان الواقعة عىل امتداد ساحل احمليط الهادئ ،كام ميكن أأن
يكون مبثابة نقطة اتصال ملعاجلة القضااي املتص ة بتعاون الويبو مع منطقة أس يا واحمليط الهادئ.
 .60اثلثا ،ومع لك ما ُذكر أنفا ،يُعد موقع ش ييل مالمئا أأيضا نظرا لقرب من بدلان اخملروط اجلنويب للقارة ،مبا فهيا البدلان
الواقعة عىل امتداد الساحل ا ألطليس .وهذا من شأأن أأن ي ُسهِّل أأيضا تنفيذ برامج الويبو ومشاريعها يف هذه املنطقة من
القارة ،تالتعاون مع ماكتب خارجية أأخرى ،لس امي املاكتب الواقعة يف منطقة أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب.
 .61ومن وهجة نظر حملية ،وتالنظر اىل أأن ش ييل دلهيا خط ساحيل يزيد طوهل عىل  4 200كيلو مرتا ،ميكن للمكتب
اخلاريج يف ش ييل أأن يعزز اجلهود اليت تبذلها ماكتب الويبو لتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية يف حامية املعرفة املتودلة يف
خمتلف البدلان.
ز.

موجز واعتبارات الهنائية

ِّ .62
متكن ماكتب الويبو اخلارجية املنظمة من مواص ة أأداء رسالهتا وامليض فهيا قدما ،فضال عن زايدة كفاءهتا وفعاليهتا ،مع
اماكنية حتقيق هذا بتلكفة أأقل ،يف ضوء املالمح احملددة للك حاةل.
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 .63من خالل الرباهني والوقائع الواردة يف هذا الاقرتاح ،سعت حكومة ش ييل اىل اظهار أأن بدلها ميتكل املقومات
املطلوبة ليكون مضيفا مثاليا ملكتب خاريج للويبو ،تاعتبار أأ َّن:
أأ .ظروف ش ييل الس ياس ية واملؤسس ية والاقتصادية تضمن الاس تقرار الالزم ليك يعمل مقر الويبو وينفذ وليت .
ب .ش ييل بدل انطق تاللغة الس بانية ،ودلي أأوج تشاب ثقافية واجامتعية مع معظم البدلان يف املنطقة.
ج .توفر اتصالت ممتازة فامي يتعلق برحالت الطريان والبنية التحتية واخلدمات يف مدينة سانتياغو ،ويف ش ييل بشلك
عام ،ي ُسهم أأيضا يف حتقيق أأهدافنا.
د .اجتاه الس ياسة اخلارجية الش يلية بشلك اجيايب حنو التاكمل والتعددية وتمنية التجارة احلرة؛
ه .ما تمتزي ب ش ييل من خربة طوي ة ومرتامكة يف اس تضافة مقَّار العديد من املنظامت ادلولية ا ألخرى ،وهو عامل ميكن
أأن يُفيد الويبو فامي يتعلق بأأوج التأزر احملمت ة مع املنظامت ا ألخرى.
و .انطالق ش ييل بعزم وطيد عىل طريق التمنية املس تدامة اليت تستند ،من بني مج ة أأمور ،عىل الابتاكر.
ز .ا ألمهية الكبرية اليت تولهيا ش ييل للملكية الفكرية بوصفها أأداة ممتازة لتحفزي الابتاكر ،وسعهيا ،بناء عىل ذك ،اىل
تعزيز النظام بأأمكهل عن طريق انشاء املعهد الوطين للملكية الصناعية.
ح .ما حققت ماكتبنا للملكية الفكرية من اجنازات وحتسينات عىل عدة جهبات ،من شأأهنا أأن ت ُسهم يف وفاء املكتب
اخلاريج يف ش ييل بوليت ؛ و
ط .املزية اليت يمتتع هبا املعهد الوطين للملكية الصناعية كون الدارة الوحيدة يف املنطقة للبحث ادلويل والفحص ادلويل
المتهيدي اليت تس تخدم الس بانية لكغة رمسية ،وفقا ملعاهدة التعاون .ومن شأأن هذا العامل أأن يشجع انضامم املزيد
من بدلان املنطقة اىل املعاهدة ،ويزيد اليرادات القلميية من خدماهتا ،وتالتايل يقلل من تاكليف مكتب الويبو.
 .64ويف ر أأينا ،أأن الاعتبارات السالفة اذلكر متثل أأس باتا وجهية ومقنعة ،مما يضفي املصداقية عىل ترش يح ش ييل ،ويربر
ملاذا ينبغي للويبو أأن ختتار بدلان لس تضافة مكتهبا اخلاريج.
 .65و أأخريا ،ينبغي التأأكيد جمددا عىل أأن الاقرتاح الهنايئ املتفق علي مع الويبو ،و أأي اتفاق يمت التوصل الي  ،جيب أأن
حيظى مبوافقة السلطة املالية والسلطة املعنية تاملزيانية يف ش ييل ،ويه وزارة املالية.
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كولومبيا  :البدل املضيف للمكتب اخلاريج للويبو
تقدم حكومة مجهورية كولومبيا اىل املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ورئيس امجلعية العامة طلب ترحشها
لس تضافة مكتب خاريج للويبو .يقدم هذا الاقرتاح لتنظر في جلنة الربانمج واملزيانية مبا يتوافق مع الفقرة  3من الوثيقة
 A/55/INF/11املعمتدة من امجلعية العامة للويبو يف .2015
الفهرس
•
•
•
•
•
•

مقدمة
رايدة كولومبيا يف جمال امللكية اخلاصة
اهامتم كولومبيا تاس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
الغاية من انشاء املكتب اخلاريج للويبو يف كولومبيا
موقع كولومبيا الاسرتاتيجي
العرض املقدم من كولومبيا

املرفقات
• املرفق ا ألول
• املرفق الثاين
• املرفق الثالث

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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مقدمة
انضمت كولومبيا اىل عضوية املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) منذ  1980واعتبارا من انضامهما للعضوية سعت جاهدة
لتنفيذ الربامج اليت وضعهتا املنظمة.
و منذ انضامهما اىل الويبو اتسمت العالقة فامي بني كولومبيا وهذه الواكةل متعددة ا ألطراف بأأهنا عالقة وطيدة .وساعدت الويبو
هذا البدل عىل صياغة القواعد املنظمة للملكية الفكرية واتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتص ة تالتجارة (املعروف تامس
اتفاق تريبس) حتت مظ ة منظمة التجارة العاملية واتفاقات التجارة احلرة وغريها من التفاقات متعددة ا ألطراف .وتالضافة
اىل ذك دمعت الويبو هجود البدل الرامية اىل تصممي برامج وطنية للهنوض تامللكية الفكرية ونرشها واس تخداهما.
ووقعت كولومبيا عىل  12من  25اتفاقية ومعاهدة تديرها الويبو ،ويه يف الوقت احلايل بصدد التصديق عىل معاهدة بيجني
بشأأن ا ألداء السمعي البرصي وعىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو
معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات.
ومن اجلدير تاذلكر الشارة اىل املبادرات الاقتصادية والدارية املتعددة اليت تؤيت مثارها امللموسة يف الوقت احلارض ،يف اطار
هجود البدل الرامية اىل تعزيز نظام امللكية الفكرية.
ومن أأمه هذه املبادرات انشاء اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية الفكرية مبوجب القرار رمق  1162لس نة  .2010وتضم
اللجنة يف عضويهتا وزارات حكومية وهيئات أأخرى معنية مبجال امللكية الفكرية .وتتحمل اللجنة مسؤولية التنس يق
والرشاف عىل س ياسات امللكية الفكرية املشرتكة .وتعترب اللجنة مبثابة املنتدى الطبيعي بل واملناسب لصياغة املبادرات
اخلاصة بزايدة اس تخدام نظام امللكية الفكرية املتاح يف البدل وحسن اس تغالهل.
ومن املبادرات ا ألخرى نرش وثيقة رمق  3533من اعداد اجمللس الوطين للس ياسة الاقتصادية والاجامتعية ( )CONPESيف
 2008وعنواهنا" :جحر ا ألساس خلطة معل من أأجل تقومي نظام امللكية الفكرية وفقا للقدرة التنافس ية والنتاجية ".وتعرتف
كولومبيا يف هذه الوثيقة تالحتياج اىل انشاء نظام يوفر امحلاية املناس بة للملكية الفكرية ويعزز من القدرة التنافس ية والنتاجية
بغية الهنوض تالبدا والابتاكر.
وعقب املناقشات اليت أأجريت فامي بني خمتلف أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية يف كولومبيا ،واستنادا اىل أأحاكم
الوثيقة الصادرة عن اجمللس الوطين ُأعدت الاسرتاتيجيات الوطنية الست املعنية بتعزيز امللكية الفكرية مصحوبة تالتوصيات
املتعلقة هبا .وتولت الهيئات اخملتصة املعنية بتحقيق ا ألهداف احملددة تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات.
وفامي يتعلق تالعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،تعزتم كولومبيا أأيضا صياغة خارطة طريق للتخلص من العراقيل اليت تعوق
املناقسة وتطوير قطا املعلوماتية .ويف هذا اجملال ،تريم كولومبيا اىل أأن تكون من بني البدلان الثالثة ا ألوىل يف جمال
1
الابتاكر ،كجزء من اسرتاجتية وطنية طوي ة ا ألجل.
وتالضافة اىل ذك ينعكس الزتام حكومة كولومبيا والاهامتم اذلي تولي للهنوض تالبتاكر من خالل دمج س ياسات يف فصل
عنوان "القدرة التنافس ية والبنية التحتية الاسرتاتيجية" يف اخلطة الوطنية المنائية  2014-2018بعنوان "اللك يدمع بدل
جديد" (الوثيقة التأأسيس ية الصادرة عن احلكومة) ،حيث ينص هذا الفصل عىل أأن أأحد ا ألهداف هو املسامهة يف التمنية
املنتجة ويف حل املشالكت الاجامتعية اليت يواهجها البدل تالعمل والتكنولوجيا والابتاكر ،مع السعي للمزيد من النتاج املتطور
واملتنو .
 1حسب مؤرش الابتاكر العاملي ،حتتل كولومبيا الرتبة  68عىل قامئة البدلان الأكرث ابتاكرا واملرتبة  7يف أأمرياك الالتينية.
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وتستند هذه اخلطة اىل عدد من الاسرتاتيجيات من بيهنا ( :أأ) تطوير نظام ومؤسسات دامعة للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر؛
(ب) حتسني جودة البحث و أأثره ونقل املعرفة والتكنولوجيا؛ (ج) الهنوض تالتمنية العملية والتقنية والابتاكر بوصفهام حمراكن
لمنو ا ألعامل ومبارشة ا ألعامل احلرة؛ (د) توليد ثقافة تقدر املعرفة والابتاكر وتديرهام ( أأنظر الحصاءات اخلاصة تاخلطة
المنائية الوطنية يف جدول  1تاملرفق).
تعرتف هذه الوثيقة بدور امللكية الفكرية بوصفها من أأمه ا ألدوات املتاحة للهنوض الشامل تالقدرة التنافس ية والابتاكر .ففي
املقال ا ألول تتيح الوثيقة اماكنية التغلب عىل اخفاقات السوق اليت تعيق حتسن أأداء البالد يف جمال الابتاكر وانتاج املعرفة
اجلديدة .وتساعد كذك عىل التغلب عىل أأوج التفاوت يف املعلومات اذ هتييء الظروف والماكانت لمتكني مجيع ا ألطراف
املعنية يف النظام من الاعرتاف تاتفاقات امللكية الفكرية القامئة عىل ا ألصول وحاميهتا والتفاوض بشأأهنا.
ويف املقام الثين تمتتع الصناعات احملمية حبق املؤلف تانتاج كثيف خاص هبا .وتأأمل كولومبيا أأن تتلقى املزيد من الاستامثرات
اخلاصة و أأن تزيد من انتاج الصناعات احملمية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة و أأن تعزز قدرهتا التنافس ية.
ويريم التقيمي المكي حلساب املسامهة الاقتصادية للصناعات احملمية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف القمية املضافة
والعامةل الوطنية والعائدات من العم ة ا ألجنبية اىل أأن تكون هذه الصناعات مرئية للجمهور واملستمثرين احملمتلني واملمولني
(القطا العام ورشاكت القطا اخلاص واملستمثرين) .ويريم كذك اىل تكريس اجلهود احلكومية لتنفيذ اجراءات حمددة
تسعى اىل توحيدها والتوسع فهيا .ومبعىن أخر ،من اجلدير تاذلكر أأن تالضافة اىل نطاق الرتاث الثقايف اذلي تتسم ب هذه
الصناعات فاهنا تشلك مصدرا حممتال للمنو الاقتصادي والتمنية.
وذلا سوف تُنشئ مبادرات احلكومة واجلهود الرامية اىل التقدم الاقتصادي والس ياي والاجامتعي بيئة مواتية لالبتاكر
والتمنية عىل مدار الس نوات املقب ة .وفضال عىل ذك يضفي التقدم الوطين يف جمال امللكية الفكرية رايدة بل وماكنة يف
املنطقة عىل البدل بوصف بدل متعاون من خالل خمتلف الربامج .وسعت البدلان اجملاورة اىل التعاون وادلمع بغية تعزيز هذه
الربامج وتطويرها.
و أأحرزت كولومبيا تقدما من خالل اعامتد تسميات املنشأأ واس تخداهما عىل حنو مس تدمي ،والتطورات العلمية واملصنفات
الفنية ومجيع حقوق امللكية الفكرية بغية اس تحداث خيارات توظيف مرشوعة تدفع تالنتاجية الوطنية .وتاملثل اكن من املهم
الرسا بتطوير اماكنية الوصول اىل التكنولوجيا واملعرفة عىل حنو حمسن وتكييفها ونقلها ونرشها مبا يفيد تمنية الاقتصادات
القانونية واملنتجة واملس تدمية ،بغية اقامة نظم ايكولوجية تهنض تالندماج الاجامتعي.
وذلك فوجود س ياسة مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية تس تجيب لحتياجات البالد احلقيقية مسامهة رئيس ية يف الوضع
الراهن يف كولومبيا ،اذ جتعل هذه الس ياسة البالد معمال لتاليق خمتلف الس ياسات اجلديدة املعنية تالعلوم والتكنولوجيا
والابتاكر والصناعات احملمية مبوجب حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والتمنية املس تدامة (للمزيد من املعلومات أأنظر املرفق
ا ألول لهذه الوثيقة).
وختاما ،من اجلدير تاذلكر أأن اقتصاد كولومبيا شهد تقدما مس متر مؤخرا عىل مدار الس نوات املاضية ،ما أأضفى علي جاذبية
خاصة للمستمثرين يف املنطقة (للمزيد من املعلومات أأنظر املرفق الثاين لهذه الوثيقة).

 . 1رايدة كولومبيا يف جمال امللكية اخلاصة
أأمثرت اجلهود اليت بذلهتا كولومبيا يف تطوير س ياس هتا اخلاصة تامللكية الفكرية ممارسات جيدة يف هذا اجملال ،ما جعلها تتخذ
موقع الرايدة يف املنطقة ،مع تغلغل بعض من نتاجئ هذه الس ياسة من خالل التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وفامي ييل بعض
املبادرات اليت تولت كولومبيا قيادهتا.
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(أأ) التدريب وادلورات عىل الصعيد القلميي
أأدت مديرية حق املؤلف الوطنية تالتعاون مع الويبو دورا رائدا يف تقدمي فرص التدريب وادلورات القلميية .وتس هتدف هذه
الفرص املوظفني العاملني يف ماكتب حق املؤلف يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ،مبا يتيح للمسؤولني رفيعي املس توى يف
املنطقة اماكنية اكتساب املعرفة واحلصول عىل تدريب يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة والدارة امجلاعية لهذه احلقوق
واجراءات التفتيش والرصد والرقابة.
وتالضافة اىل ذك تقدم مديرية حق املؤلف الوطنية اعتبارا من  1990تدريبات و أأنشطة خماطبة امجلهور بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .واس تفاد  112 379خشص من هذه اجلهود حىت  31ديسمرب  .2015ويف هذه الونة بلغ العدد الجاميل
لدلورات التدريبية  2094دورة مشلت  3601ساعة من التدريب .ومن اجلدير تاذلكر أأن يف الفرتة ما بني  2011و،2015
ارتفع اهامتم الشعب يف كولومبيا تالتدريب عىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل حنو ملحوظ ،وبينت الحصاءات أأن عدد
ا ألشخاص املدربني عىل مدار الس نوات اسمخس املاضية ميثل  %47من اجاميل عدد ا ألشخاص املتدربني عىل مدار 25
س نة .ومت تدريب  53 059خشص عىل مدار  3601ساعة موزعة عىل  981دورة تدريبية أأثناء الفرتة املرجعية.
وتالضافة اىل ذك أأنشأأت هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة أأاكدميية امللكية الفكرية ،اليت ركزت هجودها منذ بدايهتا يف
 2011عىل زايدة اس تخدام مس تخديم النظام للملكية الفكرية والانتفا هبا ،ومن بيهنم :رواد ا ألعامل (الرشاكت الصغرية
واملتوسطة) واجلامعات (احملارضون والطالب والباحثون) و أأحصاب املهن من بني فئات أأخرى .ونظمت الأاكدميية أأكرث من
 1000مناس بة ودربت ما يزيد عىل  30أألف خشص من مجيع أأحناء البالد ( .أأنظر اجلدولني  29و 30من املرفق الثالث
اخلاص تالتدريب).
(ب) ادلورات الافرتاضية
تقدم مديرية حق املؤلف الوطنية يف الوقت احلايل  7دورات أأساس ية عن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتقدم ادلورات
تاجملان وبصورة افرتاضية .وهذه ادلورات مصمهتا ووضعهتا اجلامعة الوطنية يف كولومبيا يف عام  ،2012مبا يتوافق مع املبادئ
التوجهيية واملعايري اليت وضعهتا املصلحة الوطنية للتعمل (.)SENA
و أأتيحت ادلورات للجمهور يف أأعوام  2013و 2014و 2015مبشاركة من أأشخاص من ش ىت أأحناء العامل ول س امي من بدلان
أأمرياك الالتينية ،واكن من بيهنم موظفني من ماكتب أأخرى للملكية الفكرية من املنطقة.
وجيدر لفت الانتباه اىل أأن أأثناء الس نوات اليت ُطرحت فهيا ادلورة ،حصل  3043خشص عىل شهادات مشاركة (للحصول
عىل الشهادة عىل املشارك أأن حيصل عىل درجة ل تقل عن  60تاملائة) ،يف حني اكن هناك  4597طالب أخر يشاركون
بنشاط عىل منصة ادلورة أأثناء ادلفعات الثالث ( ،أأدى هؤلء الطالب أأكرث من ثالثة أأنشطة عىل املنصة ولكهنم مل حيصلوا
درجات تؤهلهم للحصول عىل شهادات).
(ج) النفاذ
نظرا ألمهية دور البدا الفين والابتاكر يف مؤرشات النتاجية خملتلف البدلان عىل مدار س نوات عدة ،أأصبح اعامتد أليات
انفاذ فعاةل عىل حنو مزتايد من ا ألمور ذات الرضورة امللحة .ويف هذا الصدد متتكل كولومبيا خمتلف أأنوا املؤسسات املعنية
تالتعامل مع املسائل املدنية واجلنائية وبتنفيذ أليات الوسائل البدي ة لتسوية املنازعات.

Annex IV
5

ومع نفاذ قانون الجراءات العام (القانون رمق  1564لس نة ُ ،)2012منحت مديرية حق املؤلف الوطنية اختصاص قضايئ
يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .وتاملثل ُأس ند اىل هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة الشؤون املتعلقة تالتعدايت عىل
حقوق امللكية الصناعية واملنافسة غري املرشوعة.
ويعين هذا التغيري يف الترشيع الوطين أأن املؤسسات سالفة اذلكر حيق لها الاس امت اىل املسائل املدنية اليت تنشأأ عن
املنازعات املتعلقة تامللكية الفكرية والفصل فهيا ،مع التعامل مع لك مهنا لك حسب ختصص دون التعدي عىل اختصاص
القضاة املدنيني.
والمتست العديد من البدلان يف املنطقة حضور التدريبات وادلورات املتخصصة يف جمال سلطات املؤسسات يف كولومبيا يف
اطار الولية القضائية ،بل وشاركت فهيا ،وهو ما مكن من تبادل املعرفة التقنية والتوثيق و أأفضل املامرسات.
(د) الوساطة والتحكمي
أأسست مديرية حق املؤلف الوطنية مركز فريانندو هاينسرتوزا للوساطة والتحكمي يف عام  .2012و أأوحضت الحصاءات
الصادرة عن املركز منذ نشأأت واخلاصة تاجراءات الوساطة التقدم احملرز يف هذا اجملال ،ما يبني استيفاء هذه اللية احتياجا
يف قطا حق املؤلف بل ويوحض أأهنا بصدد التحول اىل أأداة هممة لس تعادة العالقات يف سلس ة انتاج املصنفات ا ألدبية
والفنية.
و أأظهرت النتاجئ الحصائية قفزة يف الطلبات عىل الوساطة من  31طلب يف عام  2013اىل  368طلب يف  ( 2015أأنظر
الحصاءات يف اجلداول  40و 41و 42يف املرفق الثالث اخلاص تالوساطة).
ونظرا للتجربة الجيابية ملركز الوساطة والتحكمي ،من ا ألمهية مبا اكن تأأسيس مركز تأأسيسا هنائيا لتنفيذ "التفاق الطاري
للتعاون بشأأن توفري خدمات لفائدة الوسائل البدي ة لتسوية املنازعات" املوقع فامي بني مديرية حق املؤلف الوطنية والويبو يف
 1مايو  .2014ومن املتوقع أأن يتيح هذا التفاق اماكنية معاجلة طلبات الوساطة املقدمة اىل مركز الويبو للتحكمي والوساطة
من أأطراف مقمية يف منطقة أأمرياك الالتينية من خالل مركز الوساطة والتحكمي.
(هـ) الرباءات
وعكفت هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة عىل حتسني كفاءة معاجلة الرباءات ورسعهتا فامي يتعلق بتسجيل حقوق
امللكية الصناعية .واتضحت التحسينات يف اختصار الوقت املس تغرق يف اختاذ قرارات جوهرية بشأأن معليات منح الرباءة
من  65شهر ( أأي  4س نوات) اىل  22شهر يف عام ( .2015ولالطال عىل مجيع الحصاءات ذات الص ة ،أأنظر جدول 6
من املرفق الثالث).
(و) تسجيل العالمات
ظل زمن اختاذ القرار بشأأن العالمات عند معدهل اذلي يبلغ  6أأشهر .ومع ذك نفذت هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة
يف أأغسطس  2014أأداة تتيح ملود الطلب الوصول اىل تسجيل عالمة يف زمن أأقل ،دون أأن يتعارض ذك مع مبد أأ
ا ألولوية .و أأاتحت هذه ا ألداة الفرصة أأمام الهيئة ملنح تسجيل العالمة يف غضون شهرين (لالطال عىل الحصاءات مجيعها
أأنظر اجلداول  21و 22و 23و 24يف املرفق الثالث).
(ز) مراكز دمع التكنولوجيا الابتاكر
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متتكل كولومبيا يف الوقت الراهن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأنشأأهتا لتيسري وصول املبتكرين من كولومبيا اىل خدمات
معلومات تتعلق تالتكنولوجيا وغريها من اخلدمات .والهدف ا ألساي لهذه املراكز هو تيسري تكنولوجيا املعلومات وتكوين
الكفاءات لمتكيهنا من اس تخدام التكنولوجيا بكفاءة ألغراض الابتاكر والمنو الاقتصادي .وبد أأ هذا الربانمج يف أأغسطس
 2014ومنذ ذك احلني تأأسس  18مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ست ادارات داخل البدل ( .أأنظر
احصاءات مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اجلدول  31من املرفق الثالث).
واكنت هذه املبادرة الناحجة مثرة للجهود املشرتكة فامي بني حكومة كولومبيا والويبو.
(ز) تسجيل املصنفات
حبمك أأهنا بدل هتمت كولومبيا تاحلد من جحم الجراءات الورقية وبتحقيق املعايري العاملية يف انشاء حكومة اليكرتونية .ويشمل
هذا الاهامتم الجراءات اخلاصة بتسجيل املصنفات .ومديرية حق املؤلف الوطنية يه الواكةل املسؤوةل عن السجل الوطين
حلق املؤلف اذلي ميكن الوصول الي بصفة خشصية أأو عرب ش بكة النرتنت.
ويس متر هذا الجراء سواء الشخيص أأم من خالل النرتنت ملدة  15يوم معل اعتبارا من اترخي ايدا الطلب دلى املديرية
كام يود الطلب تاجملان .وتلقى مكتب السجل الوطين التابع اىل مديرية حق املؤلف الوطنية  86 354طلب للتسجيل
وجسل عدد  69 599مصنف تسجيال رمسيا ( .أأنظر الحصاءات اخلاصة بتسجيل املصنفات يف اجلدولني  43و 44يف
املرفق الثالث).

طلب التسجيل
مع تقدم التكنولوجيا ول س امي الربط جبميع اخلدمات عن طريق ا ألهجزة احملموةل قررت كولومبيا دمج هذه التكنولوجيا يف
تسجيل املصنفات مع ااتحة هذه ا ألداة اىل الفنانني من كولومبيا .وهكذا يف خطوة أأوىل أأعدت كولومبيا تطبيقا يتيح تسجيل
نوعني من املصنفات أأيرس يف الوصول الهيام هبذه الطريقة وهام :الصور (املصنفات الفنية) والفيديو (املصنفات السمعية
والبرصية).
ويتوافر هذا التطبيق اخلاص بتسجيل املصنفات الفوتوغرافية والسمعية والبرصية تالفعل من خالل نظايم أأيوس و أأندرويد
 iOSو .Androidو ُأطلق هذا التطبيق رمسيا يف مطلع عام  2015يف العامصة بوغوات.
 .2اهامتم كولومبيا تاس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
متثل املاكتب اخلارجية للويبو اسرتاتيجية أأساس ية لكولومبيا ،حيث تُقرب خدمات امللكية الفكرية والتعاون التقين من
أأحصاب املصاجل يف البدل ،ما يؤدي اىل حامية البدا والابتاكر .و أأطلقت كولومبيا مؤخرا مرشوعات هتدف اىل تعزيز
الابتاكر بغية حتسني الظروف الاقتصادية للبدل يف خمتلف القطاعات مثل التصنيع والزراعة واخلدمات وغريها .ومع ذك من
الرضوري انشاء برامج دمع جديدة لتكمتل اجلهود الوطنية ولاتجة اجملال أأمام املزيد من التقدم يف توليد الابتاكر وحاميت .
وعىل الرمغ من أأن الليات املنفذة اىل الن جاءت بنتاجئ هممة ،من املهم مواص ة العمل عىل تعزيز امللكية يف البدل بغية
احداث منو مس تدمي من شأأن أأن يكفل التنفاس ية الوطنية والانتقال اىل جمالت أأخرى خالف انتاج املواد اخلام ( أأي السلع)
مع تعزيز احداث قمية مضافة.
املعهد الكولوميب للعلوم عبارة عن هجاز اداري للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر يف البالد (وهو مؤسسة لها سلطات وامتيازات
وزارة حكومية) .وحفص املعهد حاةل الابتاكر يف كولومبيا وحدد مواطن القوة والضعف ويه عبارة عن مدخالت لصياغة
اسرتاتيجيات مرتبطة هبا .مواطن القوة يه ما ييل ( :أأ) بيئة تنظميية مواتية ل ألعامل؛ (ب) توافر الرادة الس ياس ية لالبتاكر؛
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(ج) تزايد املوارد العامة املرصودة للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر .أأما مواطن الضعف فهيي ما ييل ( :أأ) تدين مس توايت
النتاج؛ (ب) تدين مس توى مشاركة ا ألعامل يف الابتاكر؛ (ج) نظام صغري لالبتاكر يفتقر اىل مركز أأعامل قوي.
وتمتتع كولومبيا مبا لها من التنو البيولويج والتعدد الثقايف عدد كبري من املوارد الوراثية والبيولوجية واملعارف التقليدية اليت
ميكن الانتفا هبا جتاراي فضال عن اس تخداهما يف معليات ا ألحباث .وهكذا توجد حاجة ملحة لتوفري أأنشطة تدريبية وخاصة
تالتصممي تس هتدف القادة واملسؤولني وامجلاعات ،فضال عن احلاجة لوضع س ياسة عامة تامتىش مع املناقشات ادلولية ادلائرة
حول امللكية الفكرية تُكفل يف ظلها احلقوق امجلاعية وتوضع من خاللها معليات تتسم تالشفافية لتحقيق الوصول الرضوري
اىل املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف.
وعىل العكس من ذك حددت كولومبيا ادلور املهم اذلي تؤدي الثقافة وأأشاكل التعبري الثقايف ول س امي يف جمالني :أأول تاعتبار
أأهنام أأداة للمصاحلة واثنيا تاعتبار أأهنام أأداة للهنوض تا ألنشطة المنائية اليت تساعد عىل حتسني نوعية حياة مجيع املواطنني اذلين
اكنوا منخرطني يف أأنشطة غري قانونية ،ومن ث تيرس اعادة دجمهم يف ا ألنشطة النتاجية .وحتقيقا لهذه الغاية تؤمن كولومبيا أأن
تشجيع البداعات اجلديدة واس تحداث الابتاكر وحتقيق ا ألفاكر يف القطا النتايج أأمر رضوري للغاية تالنظر اىل الوضع
الراهن والبدل عىل أأعتاب مسار ما بعد الزنا .
وعىل الصعيد القلميي أأوحضت كولومبيا تادلليل أأهنا عززت مؤسساهتا املعنية تامللكية الفكرية واعمتدت براجما و أأنشطة جعلت
لها ماكنة القيادة يف املنطقة كام أأبرزت من خالل هذا الاقرتاح .ومتتكل كولومبيا الماكانت والرادة الس ياس ية والالزتام
املؤسيس ليك تعمل بوصفها بدل معين بنرش أأفضل املامرسات يف املنطقة ،حيث أأصبحت نقطة تنس يق اسرتاتيجية لبددلان
أأمرياك اجلنوبية و أأمرياك الوسطى و أأمرياك الشاملية يف جمال اقامة ا ألنشطة اليت تنرش امللكية الفكرية.

 . 3الغاية من ا نشاء املكتب اخلاريج للويبو يف كولومبيا
لتحديد ا ألهداف العامة واخلاصة للمكتب اخلاريج للويبو يف كولومبيا ن ُظرت أأمهية دمع رساةل الويبو عىل النحو املبني يف
أأهدافها الاسرتاتيجية التسعة ،ومت ذك تالنظر اىل لك واحد من ا ألنشطة املقرتحة اليت تتوافق مع ا ألهداف.
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رساةل الويبو :الهنوض تالبتاكر والبدا ألغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،بفضل نظام دويل متوازن وفعال بشأأن امللكية الفكرية

تعظمي امللكية الفكرية يف كولومبيا وتقويهتا من خالل دمج ا ألنشطة والتقنيات واملامرسات التنظميية اليت تزيد من القدرة التنافس ية
لالبداعات الفنية والابتاكرات للمسامهة يف المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.

دمع النظام ادلويل للملكية الفكرية وتقويت من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات و أأنشطة تعزز من بروز دوره وتهنض تالويبو ومعاهداهتا بغية
حتقيق قوة وفعالية أأكرث يف العالقات اليت تربط الويبو مبجمتع أأمرياك الالتينية ،مبا يعزز من كفاءات البدلان النامية واحملرومة يف املنطقة.
أأهداف املكتب
اخلاريج للويبو
يف كولومبيا
تشجيع تطوير ا ألهداف وا ألنشطة والاسرتاتيجية التمكيلية للويبو ،حىت ميكن أأن تمتركز يف كولومبيا ويتكرر تطبيقها فهيا
بغية تنفيذ براجمها املقرتحة.

ا ألنشطة اخلاصة
تالهدف احملدد
السابع

ا ألنشطة اخلاصة
تالهدف احملدد
الرابع

ا ألنشطة اخلاصة
تالهدف احملدد
الثالث

ا ألنشطة اخلاصة
تالهدف احملدد
الثاين

ا ألنشطة اخلاصة
تالهدف احملدد ا ألول

 3.1ا ألهداف العامة
 .1تعظمي امللكية الفكرية يف كولومبيا وتقويهتا من خالل دمج ا ألنشطة والتقنيات واملامرسات التنظميية اليت تزيد من القدرة
التنافس ية لالبداعات الفنية والابتاكرات للمسامهة يف المنو الاقتصادي والتمنية املس تدامة.
 .2دمع النظام ادلويل للملكية الفكرية وتقويت من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات و أأنشطة تعزز من بروز دوره وتهنض تالويبو
ومعاهداهتا بغية حتقيق قوة وفعالية أأكرث يف العالقات اليت تربط الويبو مبجمتع أأمرياك الالتينية ،مبا يعزز من كفاءات البدلان
النامية واحملرومة يف املنطقة.
 .3تشجيع تطوير ا ألهداف وا ألنشطة والاسرتاتيجية التمكيلية للويبو ،حىت ميكن أأن تمتركز يف كولومبيا ويتكرر تطبيقها
فهيا بغية تنفيذ براجمها املقرتحة.

 3.2ا ألهداف احملددة
 .1العمل مع أأحصاب املصاحل لتنس يق برامج امللكية الفكرية اليت تهنض تالبتاكر والعلوم والتكنولوجيا
وتقوية هذه الربامج.
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 .2تطوير اسرتاتيجيات و أأنشطة تسامه يف انشاء تسميات املنشأأ وتطويرها واس تخداهما اس تخداما مس تدميا ،ويف التقدم
العلمي ويف ا ألعامل الفنية وكذك مجيع حقوق امللكية الفكرية لفائدة ادلمج الاجامتعي والتمنية.
 .3الهنوض تاملنظامت و أأحصاب املصاحل ودمعها يف تعزيز املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف فامي
يتعلق تامللكية الفكرية.
 .4تقوية انفاذ برانمج امللكية الفكري يف البدل وتكرار جناح يف املنطقة.
 .5العمل مع القطا العام والقطا اخلاص لوضع أأنشطة تدمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف مواهجة حتدايت امللكية
الفكرية يف كولومبيا.
 .6دمع املؤسسات واجملمتع املدين والقطاعات الصناعية واملنظامت غري احلكومية وامجلاعات ذات املصاحل العامة عىل تطوير
أأنشطة تهنض بتحديث الطار التنظميي وتقوي من كفاءات املوظفني العاملني يف جمال امللكية الفكرية.
 .7الهنوض تالنضامم اىل معاهادت الويبو واخلدمات العاملية وتشجيعها يف كولومبيا بل واملنطقة.
 .8اس تحداث طرق أأفضل لالتصال وتقوية ا ألوارص بني الويبو وادلول ا ألعضاء يف املنطقة.

 3.3ا ألنشطة املقرتحة

للهدف رمق 1

 وضع اسرتاتيجية للهنوض بطلبات امحلاية مبوجب براءة يف كولومبيا والهنوض هبا :يتأألف هذا النشاط من وضع برانمج
لسداء املشورة اىل الرشاكت واملؤسسات الأاكدميية والهيئات احلكومية من بني هجات أأخرى بشأأن مرشوعات الابتاكر
وتدريهبا عىل معاجلة الرباءات .وسوف تتيح هذه الرباءة كذك اماكنية تصممي تصورات لمتويل مرشوعات الابتاكر وخماطبة
منظامت عىل دراية تامللكية الفكرية والعلوم والتكنولوجيا لتسويق منتجاهتا واجراءاهتا.
 اجراء دراسة لتحديد الصعوتات اليت تواج اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :هيدف هذا النشاط اىل وضع
اسرتاتيجيات لزايدة اس تخدام املعاهدة يف كولومبيا ،من خالل اجراء اس تقصاءات ودراسات لتحديد العقبات اليت تواج
املعاهدة يف كولومبيا .وهبذه الطريقة ميكن تصممي الاسرتاتيجيات والتدريب لتشجيع اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
عىل نطاق أأوسع.
 وضع نظام محلاية الابتاكر تالرباءة :اس تحداث نقاط التقاء لزايدة التصال تاجملمتع الأاكدميي وجامعات املس هتلكني
وامجلعيات املهنية والصناعية واملس تخدمني الفعليني واحملمتلني لنظام الرباءات يف كولومبيا للهنوض بنقاط القوة والفرص املتاحة
أأمام انشاء نظام متوازن للرباءات.
 تطوير الابتاكر يف جمال ا ألعامل يف كولومبيا :اعداد مرشو يس هتدف رواد ا ألعامل يمت من خالهل تشخيص مس توى
الابتاكر داخل الرشكة ويعد اسرتاتيجية قانونية للحامية مبوجب امللكية الفكرية.
 برانمج للهنوض تا ألحباث :يس هتدف مراكز البحوث ومراكز التطوير التقين واجلامعات وغريها من املؤسسات .وحيدد
الربانمج البحوث التقنية والعلمية ويؤسس الطرق اليت تسعى اىل توفري ادلمع ملسارات البحوث الرامية اىل انتاج براءات.
 برانمج أأاكدميي للملكية الفكرية :هيدف هذا الربانمج اىل التعريف تامللكية الفكرية وتعزيزها واذاكء الوعي هبا يف
املدارس واجلامعات واملؤسسات عىل سبيل املثال ،بناء عىل الهنجني التيني ( :أأ) اجراء دراسة لتحديد مواطن الضعف يف
الربامج الأاكدميية املتعلقة تامللكية الفكرية؛ و(ب) تصممي برانمج أأاكدميي بناء عىل نتاجئ هذه ادلراسة خمصص للمدارس
واجلامعات ومؤسسات التعلمي بعد الثانوي مبا يتيح اماكنية نرش امللكية الفكرية فامي بني املس تخدمني و أأحصاب املهن يف
املس تقبل ،مبا يزيد من عدد ا ألشخاص يف كولومبيا اذلين تتوافر دلهيم املعرفة تامللكية الفكرية.
 انشاء مركز دلراسات امللكية الفكرية :تبادل ادلراسات الفرادية والسوابق القضائية واللواحئ التنظميية وحلقات العمل
لتقوية تدارس امللكية الفكرية فامي بني مجيع أأحصاب املصاحل.
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للهدف رمق 2
 انشاء منتدى يتوىل مناقشات التوصيات اسمخس وا ألربعني الصادرة عن جدول أأعامل التمنية للويبو بغية الرسا بوترية
سد ثغرات التمنية املس تدامة فامي بني ا ألقالمي :بدمع من الهيئات احلكومية واملنظامت غري احلكومية واجملمتع املدين والصناعة.
وسوف يس هتدف هذا املنتدى اجراء مناقشة معمقة ألمه اجلوانب املتعلقة تامللكية الفكرية مع تقدمي التوصيات والرسا
بوترية التمنية والتكيف والنقل والنرش والنفاذ احملسن للتكنولوجيا واملعرفة لفائدة تطوير نظم اقتصادية قانونية ومنتجة
ومس تدامة يف هذه البدلان.
 معمل اقلميي لتنفيذ أليات التيسري :تالتنس يق مع ا ألهجزة احلكومية املمث ة للعلوم والتكنولوجيا وبدمع مهنا ،وسوف
يُمركز هذا املعمل الاسرتاتيجيات الرامية اىل الاس تخدام املناسب للملكية الفكرية عند تنفيذ أليات التيسري يف البدلان
النامية.
 دمع للرشاكت القامئة عىل حق املؤلف :انطالقا من الميان بأأن الثقافة يه حمرك المنو الاقتصادي يسعى هذا النشاط
اىل انشاء اسرتاتيجيات لفائدة املرشوعات القامئة عىل حق املؤلف  ي تمتكن من الاحتاد يف رشاكت صغرية ومتوسطة تاماكهنا
احلصول عىل تدريب لرفع الكفاءات يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية.
 تالس تعانة بش بكة  CREANETالهنوض بعرض املصنفات اليت أأبدعها املؤلفون للمهمتني تالصناعات الثقافية :تتيح
مديرية حق املؤلف الوطنية للمبدعني يف كولومبيا بوابة خدمة دلمع مبارشة ا ألعامل احلرة وامسها  .CREANETوميكن أأن
تصبح هذه البوابة الليكرتونية بدمع من املكتب اخلاريج للويبو موضع لعرض مصنفات املؤلفني بصفة عامة ولعرض مصنفات
ا ألشخاص اذلين اكنوا يف وقت من ا ألوقات منخرطني يف أأنشطة غري مرشوعة وتس هتدف ابداعاهتم الصناعات الثقافية ،ما
يؤدي تالتايل اىل ادلمج الاجامتعي.

للهدف رمق 3

 اجراء تدريب عىل برانمج املدربني عىل امللكية الفكرية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف :يس هتدف هذاالربانمج التدرييب ا ألهجزة احلكومية واملوظفني العموميني من خالل عقد ندوات خشصية وافرتاضية مبشاركة من خرباء من
الويبو لتدريب املوظفني والهيئات احلكومية الكربى عىل حامية هذه احلقوق.
 فتح برانمج للتعلمي عن بعد لذاكء الوعي وتعزيز املعرفة تامللكية الفكرية يف املسائل املتعلقة تاملوارد الوراثية يفالصناعات الزراعية وا ألصناف النباتية والتنو البيولويج الزراعي.
 برامج تدريب عىل امللكية الفكرية للجامعات احمللية وا ألصلية وساكن اجلزر وشعب الروما :يس هتدف النشاطالتدريب عىل معاجلة تسميات املنشأأ بداية من ابتاكر احلرف واملنتجات احمللية بدمع من هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة
ومديرية حق املؤلف الوطنية.
 دمع ا ألمناء أأو "اجملالس التنظميية" مبا يكفل امتثال لتسميات املنشأأ واسداء املشورة اىل املنظامت املالكة للعالماتامجلاعية.
 اعداد برامج تدريب للجامعات احمللية وا ألصلية وساكن اجلزر وشعب الروما عىل امللكية الفكرية واملعارف التقليديةواملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف.

للهدف رمق 4

 وجود مركز الوساطة والتحكمي يف املنطقة :يعمل هذا املركز بوصف موقع افرتايض (من خالل ش بكة النرتنتعريضة النطاق وعىل الشاشة) وموقع مادي لعقد جلسات الاس امت وفض املنازعات يف القضااي اليت تعرض عىل الويبو من
املنطقة .ويدمع املركز الويبو عىل تأأسيس مكتب لتنس يق قضااي الوساطة والتحكمي حتت مظ ة مركز الويبو للتحكمي
والوساطة.
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 عقد برانمج تدرييب للموظفني اخملولني بسلطات قضائية :هيدف هذا الربانمج اىل تدريب املوظفني القضائيني التابعنياىل مديرية حق املؤلف الوطنية وهيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة ومدمه تاملعدات الرضورية اليت متكهنم من تطبيق
معايري امللكية الفكرية.
 برانمج التعاون التقين لفائدة الهيئات القضائية القلميية :اس ناد همام قضائية للسلطات الدارية أأمر اس تثنايئ ومبتكروخيتلف متاما عن أأي دور أأدت ماكتب حق املؤلف يف منطقة أأمرياك الالتينية .ويف هذا الصدد ميكن ملديرية حق املؤلف
الوطنية عندما تعمل تالرشاكة مع املكتب اخلاريج للويبو أأن حتقق ما ييل:
 تبادل اخلربات مع ماكتب حق املؤلف ا ألخرى يف املنطقة من خالل التدريب ادلاخيل وعقد املؤمترات أأو أأنشطة
تدريبية.
 تبادل ادلراسات الفرادية والسوابق القضائية اليت تساعد عىل تعزيز دراسة حق املؤلف يف منطقة أأمرياك الالتينية،
ا ألمر اذلي قد يعود تالنفع عىل ادلول ا ألعضاء يف جامعة البدلان ا ألندية ،اليت تتشارك كولومبيا معها من خالل نظام جامعة
البدلان ا ألندية ،وكذك عىل البدلان ا ألخرى يف املنطقة .ويسهم حتليل السوابق القضائية يف دراسة حق املؤلف يف
الس ياقات الأاكدميية (الطالب والباحثني واحملارضين ووالكء املدعي العام) ويساعد سلطات النفاذ (القضاة ووالكء النيابة
وسلطات امجلرك).

للهدف رمق 7

 برانمج يهنض بنظام مدريد  :تأأسيس اسرتاتيجيات تروجيية والتصال فامي بني الرشاكت واملكتب اخلاريج للويبوواملؤسسات العامة املسؤوةل عن الرتوجي للصادرات لزايدة اس تخدام نظام مدريد داخل الرشاكت متناهية الصغر والصغرية
واملتوسطة من خالل المتويل.
 مركز لتناول الانشغالت املتعلقة بنظام مدريد :يتلقى هذا املركز ويرسل شاكوى املس تخدمني وانشغالهتم فامييتعلق بأأعطال النظام اىل املكتب ادلويل بل وميثل نقطة جتميع املعلومات اخلاصة بتحسني النظام وحتديث .
 برانمج للهنوض تالرسوم والامنذج الصناعية ونظام لهاي( :أأ) تأأسيس ونرش فهم أأهداف املؤمتر ادلبلوماي لفائدةاعامتد معاهدة جديدة بشأأن قانون التصاممي وتوضيح الغاية مهنا واملنافع احملمت ة من انضامم كولومبيا اىل نظام لهاي ومن ث
اس تخدام املصممني ورشاكت التصممي يف كولومبيا هل لحقا؛ و(ب) التعاون مع املؤسسات احلكومية لصياغة القواعد اليت ل
بد ممن انفاذها أأو تعديلها  ي تنضم كولومبيا اىل نظام لهاي.
 برانمج يهنض بنظام لش بونة :تأأسيس ونرش فهم ا ألهداف واملس هتدفات من وراء وثيقة جنيف مع رشح املنافعاحملمت ة من انضامم كولومبيا اىل نظام لش بونة واس تخدام لحقا من املنتفعني تالبياانت اجلغرافية يف كولومبيا .وختاما التعاون
مع املؤسسات العامة يف صياغة املعايري الوطنية اليت ينبغي س هنا أأو تعديلها ليك تمتكن كولومبيا من الانضامم اىل نظام لش بونة.
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 . 4موقع كولومبيا الاسرتاتيجي
تقع كولومبيا شامل غريب قارة أأمرياك اجلنوبية .وحتدها بامن والاكرييب من الشامل ومن الرشق فزنويال والربازيل ومن اجلنوب
بريو واكوادور ومن الغرب احمليط الهادي .وتتقسم اىل  32ادارة ومركز العامصة (بوغوات) ،فضال عن ست أأقالمي كربى ويه:
القلمي ا ألندي والاكرييب والهادي و أأورينوكيا وا ألمازون واجلزري.
متتكل كولومبيا سواحل عىل احمليط الهادي وميكهنا الوصول اىل احمليط ا ألطلنطي من خالل الاكرييب ،كام أأن لها العديد من
اجلزر مثل جزيرة سان أأندريس وبروفيدنش يا .ويه رابع أأكرب بدل يف أأمرياك اجلنوبية ويبلغ عدد ساكهنا حوايل  47مليون
2
نسمة ،ولها اثلث أأكرب عدد ساكن يف املنطقة.
وتالضافة اىل ذك ُصنفت كولومبيا بوصفها اثمن أأفضل مدينة لقامة نشاط جتاري فهيا عىل مس توى أأمرياك الالتينية
والاكرييب ويبلغ معدل المنو فهيا  %4لك س نة مبا يسهم  %25يف الناجت احمليل الجاميل .وحتتل مرتبة بني أأعىل  15مدينة يف
العامل من حيث تقدمي أأفضل حامية للمستمثرين ،وفقا لتقرير "ممارسة ا ألعامل" الصادر عن البنك ادلويل ،كام اكنت رشاكت
س ميزن وسوين وهينو وهينلك وسييت بنك و أأي يب ام ومريك وساب وهيوليت تااكرد من بني  1500رشكة اس تقرت يف
3
املدينة العامصة.
ووفقا جمل ة اليكنوميست ( )The Economistتمتزي مدينة بوغوات بقوهتا الاقتصادية اليت ترتبط حبجم النتاج والناجت احمليل
الجاميل للفرد (اذلي يعترب من أأعىل املعدلت فامي بني املدن الكربى يف البدل) ،وبأأهنا تيرس اقامة ا ألعامل وا ألنشطة التجارية
4
وتتسم تالنضج املايل والقدرة عىل اجتذاب الرشاكت العاملية وجبودة ر أأس مالها البرشي.
و أأما تالنظر اىل التطور اذلي شهدت البنية التحتية ،يعرتف البنك ادلويل تالجناز اذلي حققت كولومبيا فامي يتعلق بزايدة
النقل اجلوي من 18 867 535راكب يف  2011اىل  24 053 386راكب يف  .2014ووفقا ل ألرقام املبينة من سلطات
الطريان املدين ت ُ ِّ
شغل  21رشكة طريان رحالهتا ادلولية يف مطار ادلورادو ،كام تنطلق  6رحالت داخلية و 15رح ة لشحن
البضائع .و أأغلب حركة الشحن اليت تمت من خالل املطار تقع داخل أأمرياك الالتينية وكولومبيا الن بصدد التوسع ليك تمتكن
من التعامل مع  40مليون راكب يف الس نة يف املتوسط مع حلول عام .2017

2
3
4

اإلدارة الوطنية لإلحصاء (http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/muestras-censales )DANE
فوربز المكسيكhttp://www.forbes.com.mx/las-mejores-ciudades-para-invertir-en-america-latina .
The Economist “Hot spots: Benchmarking global competitiveness”. P. 28.

Annex IV
13

 . 5العرض املقدم من كولومبيا
تالشارة اىل اهامتم كولومبيا تاس تضافة املكتب اخلاريج للويبو سوف يقع هذا املكتب يف مقر هيئة الرشاف عىل الصناعة
والتجارة يف العامصة بوغوات وعنوان  Carrera 13#27-00,يف مبىن بوتش ياك .وهذا املبىن جزء من مركز اتكوينداما ادلويل،
اذلي يشلك قسم من املركز املعروف تامس املركز ادلويل يف بوغوات ويش متل عىل فندق ومركز ل ألعامل.
وتالضافة اىل ذك ،سوف يقع املكتب عىل مبعدة  3دقائق سريا عىل ا ألقدام من الهيئات التية :مديرية حق املؤلف
الوطنية ووزارة التجارة وادارة الصناعة والس ياحة والتخطيط الوطين .ويقع كذك عىل مبعدة  15دقيقة من املركز التارخيي
للمدينة اذلي يضم املقاصد التية :قرص احلمك ،والربملان ،ووزارة ادلاخلية ووزارة اخلارجية ومجيع املؤسسات الكربى ا ألخرى.
وختاما يقع املبىن عىل مبعدة  25دقيقة من مطار ادلورادو ادلويل اذلي يوفر رحالت اىل  70مقصد دويل ووطين.
وتتقدم كولومبيا تالعرض اليت اذلي يشمل تلكفة اجيار املاكتب وصيانة املناطق املشرتكة واملعدات وا ألهجزة ومرافق الكهرتاء
واخلدمات العامة اليت تبلغ جممتعة حوايل  75 820دولر أأمرييك .وتقدر تلكفة الزتويد هبذه الاحتياجات  54 396دولر
أأمرييك بيامن تبلغ التاكليف التشغيلية الس نوية لصيانة املرافق وتأأجري املاكتب زهاء  21 424دولر أأمرييك يف الس نة.

المكتب النموذجي للويبو
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تلكفة جتهزي مكتب املدير ومكتب ملوظفني اثنني وقاعات اجامتعات
البند

بزيو كولوميب

دولر أأمرييك

رشاء املعدات ومتديدها وتركيهبا
1

توريد وتركيب معدة تنس يق وحمطة معل

2 500 000.00

752.44

2

توريد وتركيب حمطيت معل للمتخصصني همنيا

4 000 000.00

1 203.90

3

توريد وتركيب ثالثة خزاانت حلفظ امللفات
مزدوجة الاس تخدام

1 800 000.00

541.75

4

توريد ثالثة حوامل للوحات املفاتيح

450 000.00

135.44

5

توريد  13كري بذراعني خامي القاعدة هل
ذراعني اثبتني ويقف عىل دواليب صغرية

5 000 000.00

1 504.87

6

كرس يني من نو كراي جلوس الزائرين

600 000.00

180.58

7

ثالثة س نادات للقدمني

300 000.00

90.29

8

ثالثة سالل للمهمالت من املعدن

195 000.00

58.69

9

أأريكة للغرفة التابعة

4 000 000.00

1 203.90

10

منضدة لوضع القهوة يف الغرفة التابعة

6 000 000.00

1 805.85

11

أ
منضدة
اجامتعاتتالشحلوبكةايل  10أشخاص مع توفري 10 000 000.00
نقاط لتصاهلم

3 009.75

ا ألعامل املدنية والتكنولوجيا
12

توريد وتركيب سقف من ا أل
لياف تراملعكيبدنيةذاتيا 60يف 3 000 000.00
 60مس تالضافة اىل هيلك ميكن

902.92

13

توريد وتركيب حاجب انفذة مس تورد بدون
س تارة  10 :REFسواتر من الشمس ،قشدية 2 000 000.00
اللون

601.95

14

توريد وتركيب جمرى تركيب  EMTبسمك 380 000.00 3/4
بوصة

114.37
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15

تركيب التوصيالت وا ألضواء

4 500 000.00

1 354.39

16

اكبالت جمدوةل من نو  UTPممتدة ،من فئة
 6Aلعدد  15ماكن مزدوج ومعمتدة

6 000 000.00

1 805.85

17

تركيب قناة معدنية حول احمليط هبا تقس اميت
وفقا للنظام ا ألريض ،تصلح لاكبالت نقل
الصوت والكهرتاء ونقل البياانت

2 500 000.00

18

تركيب قناة معدنية ذات لوحة مزدوجة الوهجني
تصلح لوص ة من نو جاك  RJ45تس تخدم يف 200 000.00
اكبالت نقل الصوت واكبالت نقل البياانت

60.19

19

تركيب وتوصيل موصل من نو  RJ45للتغذية
املرتدة ،حبد أأدىن من فئة  6Aلعدد  13نقطة 800 000.00
مزدوجة للش بكة

240.78

20

تركيب قناة معدنية ذات لوحة مزدوجة الوهجني
300 000.00
تصلح لتيار لوينتون ،تاللونني ا ألهمر املنظم
واللون البيج غري املنظم

90.29

752.44

تركيب رف لوحة ربط
21

توردها هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة،
من فئة  6Aعىل ا ألقل ومزودة مبخارج من نو
24 RJ45

300 000.00

90.29

22

تركيب وتوصيل وصالت  RJ45من فئة 6A
كحد أأدىن خاصة برف لوحة الربط

350 000.00

105.34

23

توريد وتركيب سكل ربط معمتد من فئة 6A
كحد أأدىن

600 000.00

180.58

24

متديد وتركيب وتوصيل اكبل أألياف ضوئية

15 000 000.00

4 514.62

25

متديد وتركيب وتوصيل التوصيالت الكهرتائية
املنظمة

9 000 000.00

2 708.77

26

تركيب وتوصيل لوحة كهرتاء واحدة

10 500 000.00

3 160.23

27

توريد وتركيب واعداد واس ناد مفتاح كهرتاء
واحد

8 000 000.00

2 407.80
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28

تركيب وهتيئة دوريت مياه

25 000 000.00

7 524.36

29

جتديد ا ألرضية حسب املواد

15 000 000.00

4 514.62

رشاء املعدات وتركيهبا
30

تلفاز مقياس  40بوصة تقريبا

5 500 000.00

1 655.36

31

مكبيوتر ماك  Macأأو ما يعادهل من أأهجزة فائقة 5 500 000.00

1 655.36

32

هجازي مكبيوتر للمكتب لس تخدام متخصص

6 000 000.00

1 805.85

33

ثالثة هواتف فائقة اجلودة من نو Avaya

10 500 000.00

3 160.23

34

طابعتان متعددة ا ألغراض

1 500 000.00

451.46

تلكفة املرافق والتاكليف الشهرية الثابتة
35

أأدوات مكتبية عامة لس تخدام عام

1 000 000.00

300.97

36

املياه ملدة عام

1 600 000.00

481.56

37

الكهرتاء ملدة عام

1 600 000.00

481.56

38

توصيل النرتنت ملدة عام

3 000 000.00

902.92

39

الاشرتاك يف خدمة القنوات الفضائية
 DIRECTVملدة عام

1 800 000.00

541.75

40

الجيار ملدة عام

63 000 000.00

18 961.40

الرتاخيص
41

تراخيص لس تخدام مايكروسوف jأأوفيس
بروفش نال لثالثة أأفرقة

6 000 000.00

1 805.85

42

تراخيص برانمج ويندوز الصدار  8.1لثالثة
أأفرقة

6 000 000.00

1 805.85

التأأمني
43

أأقساط التأأمني عىل ا ألهجزة

680 000.00

204.66

اجملمو

251 955 000.00

75 832.04
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عالوة عىل ما تقدم ،ومع مراعاة معايري اجلودة واعامتد املعايري التقنية  NTC-5906/2012الصادرة عن مركزالوساطة
والتحكمي التابع اىل مديرية حق املؤلف الوطنية ،جيوز للويبو اذا دعت الرضورة اس تخدام الغرف لعقد اجامتعات وتدريبات
والتحكمي والوساطة وتقدمي املشورة القانونية ،مىت توافرت الغرف ،حبيث ميكن تنس يق معل الوساطة والتحكمي اخلاص مبركز
الويبو للتحكمي والوساطة .وهذه املرافق املتاحة يف مديرية حق املؤلف الوطنية اكم ة التجهزي وفقا للموصافات التقنية املبينة
فامي ييل.
الغرفة

املواصفات

غرفة الاجامتعات

 شاشة اليكرتونية عىل نسق الفيديو ،لوهنا أأبيض مطفأأة اللمعة ،احلدا ألقىص لرتفاعها  179مس ،واحلد ا ألدىن لرتفاعها  120مس.
 هجاز عرض  ،3000 ANSI lumensبدرجة وضوح عالية مع توافرخاصية  WXGAبنسق الفيديو ( 1280يف  ،)800وتوافر املنافذ التوصيلية
التالية .HDMI1 VGA1 S-Video RCA :يبلغ معر املصباح عند
تشغيل اجلهاز عىل الوضع العادي  3000ساعة ومعره  5000ساعة عند تشغي ة
عىل الوضع الاقتصادي.
 حامل اثبت جلهاز عرض الفيديو. سطحان للمكتب معياريني يسهل اخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرتاء :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 كبل  HDMIطوهل  15مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا 4 ،منافذ دخول ومنفذ خروج واحد معمنفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،وقوهتا 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت ب قناة واحدة عىل الاقل طاقهتا  80واط /جذر متوسطاملربع (.)80 w rms
 نظام مميكن للتحمك يف س تار اليكرتوين وهجاز عرض الفيديو ومس توايتالصوت ومدخالت الفيديو أأو مصدره ،ويثبت النظام عىل احلائط .ول بد أأن
يش متل النظام عىل هجاز اس تقبال يعمل تا ألشعة حتت امحلراء مبا يتيح تشغيل
املعدات عىل حنو مميكن أأو بأأي طريقة أأخرى.
 لوحة من فولذ ل يصد أأ هبا  8أأزرار قاب ة للربجمة أأو ألية تسمح لفرقالدارة تالتحمك املركزي يف مجيع ا ألهجزة من خالل لوحة حتمك واحدة أأو لكهيام.
 س تار معمت يدوي يغطي مساحة قواهما  11مرت طول يف  2.4مرت ارتفاعاتقريبا.
 منضدة مس تطي ة تكفي  10أأفراد. 10 -كراي بذراعني تصلح للمديرين

متعددة ا ألغراض ميكن
اس تخداهما للك من أأنشطة
املكتب اخلاريج للويبو
و ألنشطة مركز الوساطة
والتحكمي.

Annex IV
18

غرفة التدريب
متعددة ا ألغراض خمصصة
ألغراض التدريب وخماطبة
امجلهور

 شاشة اليكرتونية عىل نسق الفيديو ،لوهنا أأبيض مطفأأة اللمعة ،احلدا ألقىص لرتفاعها  179مس ،واحلد ا ألدىن لرتفاعها  120مس.
 هجاز عرض  ،3000 ANSI lumensبدرجة وضوح عالية مع توافرخاصية  WXGAبنسق الفيديو ( 1280يف  ،)800وتوافر املنافذ التوصيلية
التالية .HDMI1 VGA1 S-Video RCA :معر املصباح عند تشغيل
اجلهاز عىل الوضع العادي  3000ساعة ومعره  5000ساعة عند تشغي ة عىل
الوضع الاقتصادي.
 حامل اثبت جلهاز عرض الفيديو سطحان للمكتب معياريني يسهل اخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرتاء :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 كبل  HDMIقطره  15ملميرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  4 ،VGAمنافذ دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 أأربع سامعات معلقة يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنا أأبيض ،وقوهتا 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت ب قناة واحدة عىل الاقل طاقهتا  80واط /جذر متوسطاملربع (.)80 w rms
 نظام مميكن للتحمك يف س تار اليكرتوين وهجاز عرض الفيديو ومس توايتالصوت ومدخالت الفيديو أأو مصدره ،ويثبت النظام عىل احلائط .ول بد أأن
يش متل النظام عىل هجاز اس تقبال يعمل تا ألشعة حتت امحلراء مبا يتيح تشغيل
املعدات عىل حنو مميكن أأو بأأي طريقة أأخرى.
 لوحة من فولذ ل يصد أأ هبا  8أأزرار قاب ة للربجمة أأو ألية تسمح لفرقالدارة تالتحمك املركزي يف مجيع ا ألهجزة من خالل لوحة حتمك واحدة أأو لكهيام.
 س تار معمت يدوي يغطي مساحة قواهما  2.4مرت ارتفاعا تقريبا. اكمريا  HD 1080pهبا منفذ USB ميكروفون صدري /صغري لسليك ميكروفون لسليك حيمل تاليد مازج أأصوات حيتوي عىل قناتني عىل ا ألقل وخمارج لتوصيهل تالمكبيوتروالسامعات يف الغرفة أأو مبكرب صوت مماثل هل.
 الاحتياجات العامة من ا ألسالك ،وتركيبات العامل ،وبرجمة تشكيل ا ألهجزةوضبط النظام اخلاص بغرفة التدريب.
  40كري من كراي قاعات احملارضات 12 -كري بذراعني تصلح للمديرين
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 سطحان للمكتب معياريني يسهل اخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةغرفة التحكمي 1
هوائية .مصدر كهرتاء :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
ميكن أأن تس تخدم يف الاس امت منفذ مسعي .اللون :أأسود
اىل القضااي وكذك يف التحكمي - .كبل  HDMIطوهل  15مرت
 كبل  VGAطوهل  40مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  ،VGAمنفذان دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،بقوة 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت بقناة واحدة عىل ا ألقل قوت 80 w rms شاشة تلفاز بالزما مقاس  50بوصة أأو شاشة عرض بلورية ،LCDأأومنافذ :LED
 HDMI 1, VGA 1أأو حمولت مناس بة , USB 1,توصي ة مسعية (RCA,
PLUG,اخل )وخمرج مسعي
 حامل اثبت عىل احلائط جلهاز التلفاز. برجميات للتسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو الرمقية .هجاز حتمك DVRاحلد ا ألدىن لرشوط  :ميكن ملشغل واحد تشغيهل أأو غلق  .ل بد أأن
يكون حفظ تسجيالت الفيديو بنسق معياري ( avi .mpeg .mp4 .flv.أأو ما
شاب ).
 لوحة أأم احرتافية لشارات الفيديو أأو  DVRهبا عىل ا ألقل  4منافذدخول فيديو مؤلفة عرب وص ة متحدة املركز  ،BNCو 4منافذ دخول فيديو
جمسمة الصوت ،اخملرجات 1 :خمرج وص ة متحدة املركز  ،BNCخمرج 1
 ،VGAخمرج  .1 RCAبنود اختيارية 1 :منفذ ش بكة ايرثنت و 1منفذ USB
 اكمريا مراقبة قبابية ،بدرجة وضوح  480عىل ا ألقل. ميكروفون لرئيس املؤمتر مصمم لوضع عىل السطح وفائق الراحة و أأحاديالاجتاه بزر للتشغيل والغلق وب مفتاح أأولوية حلجب الصوت من ميكروفوانت
املندوبني.
 ثالثة ميكروفوانت للمندوبني مصممة لوضعها عىل السطح وتراعي راحةالاس تخدام و أأحادية الاجتاه وهبا زر تشغيل وغلق.
 وحدة مركزية للمؤمترات مع القدرة عىل التحمك يف  5وحدات وادارة نظامالوصول عن بعد  TCP/IPللتحمك من هجاز المكبيوتر .شاشة عرض LCD
أأمامية هبا قامئة تا ألوضا والهتيئة وهبا كحد أأقىص ( )1/2/4دوائر انتقاء
ومؤرشات للميكروفوانت املفتوحة ،ومنافذ دخول وخروج 2 :منفذ خمرجات
 RCAتدمع النقل طويل املدى 1 ،منفذ دخول وخروج للتسجيل 1 ،خط
مدخالت مع اماكنية التحمك يف الصوت ،منفذان RS-232
 منضداتن للقراءة و 3مناضد من نو العمل يف مجموعات. -تسعة كراي
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 سطحان للمكتب معياريني يسهل اخفاهئام ،نظام ضغط لفتحة ديناميةغرفة التحكمي 2
هوائية .مصدر كهرتاء :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
ميكن أأن تس تخدم يف الاس امت منفذ مسعي .اللون :أأسود
اىل القضااي وكذك يف التحكمي - .كبل  HDMIطوهل  15مرت
 كبل  VGAطوهل  40مرت مفاتيح موامئات جرافياكت الفيجا  ، VGAمنفذان دخول ومنفذ خروجواحد مع منفذ مسعي.
 سامعتان معلقتان يف السقف 6 ،بوصة عىل ا ألقل ،لوهنام أأبيض ،بقوة 40واط عىل ا ألقل.
 مكرب صوت بقناة واحدة عىل ا ألقل قوت w rms 80 شاشة تلفاز بالزما مقاس  50بوصة أأو شاشة عرض بلورية  ،LCDأأومنافذ  HDMI 1 VGA 1 :LEDأأو حمولت مناس بة USB 1 Audio
 (RCA PLUGاخل ).وخمرج مسعي.
 حامل اثبت عىل احلائط جلهاز التلفاز. برجميات للتسجيالت الصوتية وتسجيالت الفيديو الرمقية .هجاز حتمك DVRاحلد ا ألدىن لرشوط  :ميكن ملشغل واحد تشغيهل أأو غلق  .ل بد أأن
يكون حفظ تسجيالت الفيديو بنسق معياري ( avi .mpeg .mp4 .flv.أأو ما
شاب ).
 لوحة أأم احرتافية لشارات الفيديو أأو  DVRهبا عىل ا ألقل  4منافذدخول فيديو مؤلفة عرب وص ة متحدة املركز  ،BNCو 4منافذ دخول فيديو
جمسمة الصوت ،اخملرجات 1 :خمرج وص ة متحدة املركز  ،BNCخمرج 1
 ،VGAخمرج  .1 RCAبنود اختيارية 1 :منفذ ش بكة ايرثنت و 1منفذ USB
 اكمريا مراقبة قبابية ،بدرجة وضوح  480عىل ا ألقل. ميكروفون لرئيس املؤمتر مصمم لوضع عىل السطح وفائق الراحة و أأحاديالاجتاه بزر للتشغيل والغلق وب مفتاح أأولوية حلجب الصوت من ميكروفوانت
املندوبني.
 ثالثة ميكروفوانت للمندوبني مصممة لوضعها عىل السطح وتراعي راحةالاس تخدام و أأحادية الاجتاه وهبا زر تشغيل وغلق.
 وحدة مركزية للمؤمترات مع القدرة عىل التحمك يف  5وحدات وادارة نظامالوصول عن بعد  TCP/IPللتحمك من هجاز المكبيوتر .شاشة عرض LCD
أأمامية هبا قامئة تا ألوضا والهتيئة وهبا كحد أأقىص ( )1/2/4دوائر انتقاء
ومؤرشات للميكروفوانت املفتوحة ،ومنافذ دخول وخروج 2 :منفذ خمرجات
 RCAتدمع النقل طويل املدى 1 ،منفذ دخول وخروج للتسجيل 1 ،خط
مدخالت مع اماكنية التحمك يف الصوت ،منفذان RS-232
 رف للمعدات متوافق مع املعدات املركبة يف الغرفة ب مساحة تس توعبحافظتني معوديتني اضافيتني للمكبيوتر.
 منضداتن للقراءة و 3مناضد من نو العمل يف مجموعات. -مثانية كراي
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غرفة الوساطة
متعددة ا ألغراض من املمكن
اس تخداهما يف الوساطة أأو
الاجامتعات.

متعددة ا ألغراض من املمكن
اس تخداهما يف الوساطة أأو
الاجامتعات.

  HP Compaq Pro 4300مكبيوتر خشيص طابعة Samsung ML-2010 سطحان للمكتب معياريني يسهل اخفاهئام ،ونظام ضغط لفتحة ديناميةهوائية .مصدر كهرتاء :نقطتان  ،RJ45منفذ واحد ملوامئ جرافياكت الفيجا VGA
 +منفذ مسعي 1 ،منفذ لكبل بيين للوسائط املتعددة فائقة اجلودة (+ )HDMI
منفذ مسعي .اللون :أأسود
 منضدة مس تطي ة واحدة للعمل ميكن لامثنية أأشخاص اجللوس علهيا مثانية كراي منضدة مس تديرة واحدة 4 -كراي ذات ذراعني

Annex IV
22

املرفق الأ ول :الغرض من املكتب اخلاريج للويبو يف كولومبيا
وصف نظام امللكية الفكرية يف كولومبيا

تتكون بنية امللكية الفكرية يف كولومبيا عىل النحو اليت:
مؤسسات مسؤوةل عن تصممي الس ياسات العامة :الوزارات الوطنية من خالل اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية
الفكرية.
املؤسسات املسؤوةل عن التسجيل واليدا  :مديرية حق املؤلف الوطنية ،ومعهد كولومبيا للزراعة وهيئة الرشاف عىل
الصناعة والتجارة و املعهد الوطين للرقابة عىل ا ألغذية وادلواء.
املؤسسات املسؤوةل عن النفاذ :يف املسائل اجلنائية :النائب العام واجمللس ا ألعىل للقضاء واملعهد الوطين للعلوم الطبية
والرشعية؛ ويف املسائل املدنية :قضاة احملامك الابتدائية ومديرية حق املؤلف الوطنية وهيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة مبا
متارس من همام قضائية؛ وفامي خيص امجلارك هيئة الرضائب وامجلارك.
الهيئات املعنية تالرتوجي وما شاهبها :مديرية حق املؤلف الوطنية ووزارة الثقافة ووزارة البيئة والتمنية املس تدامة ووزارة
الساكن والشؤون احلرضية والقلميية ووزارة املعلومات وتكنولوجيا التصالت ووزارة التعلمي واملعهد الكولوميب للعلوم
والتكنولوجيا والابتاكر واملصلحة الوطنية للتعمل واللجنة الوطنية املعنية تالتلفاز وهيئة حرف كولومبيا ومجعيات الدارة
امجلاعية ومعهد فون هومبودل فامي بني هيئات أأخرى.
مس تخدمو نظام امللكية الفكرية :ا ألشخاص الطبيعيون (اخملرتعون ا ألفراد واملؤلفون وفنانو ا ألداء والفنانون ومربجمو النظم
ومنتجو ا ألفالم والتلفزيون والصحفيون اخل)؛ ا ألعامل (الرشاكت الصغرية واملتوسطة والرشاكت الوطنية الكربى والرشاكت
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متعددة اجلنس يات)؛ املعاهد الأاكدميية العامة واخلاصة ومراكز البحوث (اجلامعات وحدائق التكنولوجيا ومراكز البحث
والتطوير والهيئات احلكومية اخل.).
وتالنظر اىل رضورة التنس يق املؤسيس لنظام امللكية الفكرية أأنشأأت كولومبيا اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية الفكرية
مبوجب قرار رئاي رمق  1162/ 2010بغية التنس يق رفيع املس توى وتوجي الس ياسات املشرتكة اخلاصة تامللكية الفكرية
وتنفيذهيا.
وعززت اللجنة املشرتكة بني القطاعات للملكية الفكرية من احلوار فامي بني املؤسسات واضعة امللكية الفكرية موضع ا ألولوية
تاعتبارها س ياسة وطنية فامي بني خمتلف الهيئات احلكومية ،حبيث تصوغ موقف البدل يف احملافل ادلولية وحتدد س تة
موضوعات ومنتدايت دامئة للنقاش من بني ا ألفر التية :اللجنة الفرعية املعنية حبق املؤلف واللجنة الفرعية املعنية تامللكية
الصناعية واللجنة الفرعية املعنية تا ألصناف النباتية واللجنة الفرعية املعنية تاملعارف التقليدية واملوارد الوراثية واللجنة الفرعية
املعنية تالنفاذ واللجنة الفرعية املعنية تالتعلمي والتثقيف.

مديرية حق املؤلف الوطنية
مديرية حق املؤلف الوطنية عبارة عن كيان مس تقل هل صفت القانونية حتت مظ ة وزارة ادلاخلية .وهممهتا ا ألساس ية الهنوض
بفعالية حق املؤلف واحرتام  .وذلا ترتكز هجود املديرية عىل الهنوض تاحرتام حق املؤلف وتالتايل هتيئة بيئة مواتية للهنوض
تالبدا املنتج .ويتحقق هذا ا ألمر من خالل عدد من املهام من قبيل ادارة جسل حلق املؤلف واذاكء الوعي تامللكية الفكرية
بني املبتكرين واملس تخدمني وامجلهور ومراقبة مجيعات الدارة امجلاعية والتفتيش والرشاف علهيا وتقدمي التوصيات بشأأن
الانضامم اىل املعاهدات ادلولية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتصممي س ياسات احلكومة اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة وادارهتا وتنفيذها والعمل بصفهتا مركز للتحكمي والوساطة يف املسائل املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وممارسة
همام قضائية خبصوص هذه املسائل مبوجب السلطات اخملوةل الهيا وفقا لقانون الجراءات العام لس نة .2012

هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة
يتأألف القسم املعين بنظام امللكية الفكرية من الهيئة من توكيل امللكية الصناعية اذلي يتكون من قسمني وهام :قسم
البداعات اجلديدة وقسم العالمات املمزية .القسم ا ألول مسؤول عن معاجلة الطلبات اجلديدة للحصول عىل براءة ،وطلبات
مناذج املنفعة وتصممي ادلوائر املتاكم ة ،يف حني يتوىل القسم الثاين مسؤولية الطلبات اخلاصة تالعالمات التجارية والشعارات
وا ألسامء التجارية والعالمات وتسميات املنشأأ .ويُمكل معل التوكيل مركز تكنولوجيا املعلومات ودمع ادارة امللكية الصناعية،
وهو عبارة عن مجموعة مسؤوةل عن الهنوض تاس تخدام واثئق البداعات اجلديدة والرباءات بوصفها من مصادر تكنولوجيا
املعلومات.
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املرفق الثاين
البيئة الاقتصادية الوطنية
أأبدى الاقتصاد يف كولومبيا مرونة يف عام  2015اس تجابة خملتلف الاجتاهات السلبية اليت شهدها الاقتصاد العاملي.
واستندت قوة اقتصاد البدل اىل التغريات الكربى اليت شهدهتا يف املنايح الاقتصادية والس ياس ية والاجامتعية .ومنذ عام
 2004بو أأت كولومبيا نفسها مزنةل جتعلها حمورا همما من حماور التمنية يف املنطقة ،حيث حققت معدل منو متوسط بلغ 4.67
تاملائة س نواي عىل مدار الثين عرشة س نة املاضية .وذلا أأصبحت رابع أأكرب اقتصاد يف املنطقة.
ووفقا لالدارة الوطنية لالحصاءات ( ،)DANEبلغ الناجت احمليل الجاميل الامسي يف عام  2014يف كولومبيا 377 947
 000دولر أأمرييك ،ما أأظهر تقدم ملحوظ يف البالد ،وما زاد من وزهنا عىل مس توى الناجت احمليل الجاميل العاملي من 0.27
تاملائة يف عام  2004اىل  0.51تاملائة يف عام .2014
وتالضافة اىل ذك تلقى الاقتصاد الوطين تدفقات الاستامثرات ا ألجنبية الكبرية ،بناء عىل الجناز اذلي حقق البدل يف جمال
ا ألمن عىل املس توى الوطين فضال عن بيئة الاقتصاد اللكي اجليدة .وتشري التقديرات اىل أأن كولومبيا تلقت اعتبارا من عام
 2014ما مقداره  236 116مليون دولر أأمرييك من الاستامثرات ا ألجنبية .ويف عام  2014جسل الاستامثر ا ألجنيب املبارش
أأعىل معدلت يف اترخي البالد اذ بلغ  16 324مليون دولر أأمرييك.
وتقدمت كولومبيا يف الس نة املاضية مبقدار مخس مراتب عىل مؤرش التنافس ية العاملي الصادر عن املنتدى الاقتصادي
العاملي ،حيث احتلت املرتبة  61من بني  148نظام اقتصادي .ومن أأبرز أأوج التقدم وصولها اىل املرتبة  45يف املؤرش
الفرعي لتمنية السوق املالية ،كام تقدمت مرتبهتا بامثنية أأماكن يف املؤرش الفرعي للصحة والتعلمي الابتدايئ.
وفضال عن ذك حدث حتسن يف تطور ا ألعامل مبقدار  3مراتب هذا العام حيث حتتل كولومبيا املرتبة  .48ومن أأبرز جمالت
هذا التحسن نطاق التسويق والتمنية العنقودية .ومع ذك ل يزال اجملال مفتوحا أأمام املزيد من التقدم فامي يتعلق بأأساس يات
الابتاكر والتطور.
وعىل نفس املنوال بد أأت كولومبيا معلية الانضامم اىل منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي كجزء من الزتاهما
تالتحسن املس متر للس ياسات العامة وتصمميها عىل استيفاء أأعىل املعايري ادلولية .ومن املقدر أأن تس تمكل كولومبيا معلية
الانضامم مع حلول عام  .2017واىل الن بلغ عدد اللجان املعمتدة  11جلنة ويه )1( :الزراعة و( )2التنافس و()3
الحصاءات و( )4الاس هتالك و( )5ا ألسواق املالية و( )6الصحة و( )7التعلمي و( )8العلوم والتكنولوجيا و( )9الس ياسات
التنظميية و( )10الس ياسات القلميية و( )11جلنة شوؤن املالية العامة .ومن املقدر اعامتد اللجان الثين عرشة املتبقية ذات
ا ألولوية لكولومبيا مع هناية عام .2016
و أأدت القوة املزتايدة لكولومبيا يف املنطقة اىل فتح أأسواق جديدة ،كام يتضح من التوقيع عىل اتفاقات جتارة جديدة (مع
الاحتاد ا ألورويب وبدلان الرابطة ا ألوروبية للتجارة احلرة اخل )...مع تفضيل التجارة لصاحل التوسع يف تداول منتجات كولومبيا
يف أأسواق جديدة ،ما يؤدي اىل توليد دخول أأفضل و أأكرب للمنتجني احملليني.
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دلى كولومبيا  13اتفاق جتارة حرة انفذ  5مع عدد اجاميل من البدلان يبلغ  60بدل ولها  5اتفاقات مع  67بدلان ( 3مهنا اكنت
مربمة من قبل) ل تزال قيد معلية الاعامتد.
ومتثل هذه البدلان جممتعة أأكرث من  %50من الناجت احمليل الجاميل العاملي ،ما يعرب عن قدرة منتجات كولومبيا عىل الانتشار.
ومتثل هذه التفاقات حتداي أأمام الدارة السلمية الرامية اىل حتديد مزااي التدويل والاس تفادة مهنا.

 5التفاقات النافذة يه كام ييل :اتفاق التجارة احلرة فامي بني كولومبيا واملكس يك والتفاق مع السلفادور وغواتاميل وهندوراس والتفاق مع جامعة البدلان ا ألندية
ومع امجلاعة الاكريبية والسوق املشرتكة ومع بدلان منتدى جزر احمليط الهادئ ،والسوق املشرتكة لبدلان اخملروط اجلنويب ومع بدلان الرابطة ا ألوروبية للتجارة
احلرة ومع كندا والولايت املتحدة ،تالضافة اىل التفاقات اجلزئية مع فزنويال وكوتا ونياكرغوا والاحتاد ا ألورويب.
 6وتواكب هذه التفاقات املشاركة يف حتالف احمليط الهادي ومع كوراي وكوس تارياك وارسائيل وبامن.
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املرفق الثالث

جداول تا ألرقام والحصاءات
 شلك ()1
ا ألهداف
هدف عن نصف املدة

خط ا ألساس ( )2014الهدف يف 2018

الاستامثر يف العلوم والتكنولوجيا والابتاكر بوصف نس بة
مئوية من الناجت احمليل الجاميل

%0.5

املنتج

خط ا ألساس ( )2014الهدف يف 2018

%1

نس بة من ختصيص الاستامثر للخصم الرضييب

%69

%100

املدن اليت تنفذ اتفاقات الابتاكر

0

0

نس بة مئوية من ا ألموال املنفذة من خالل  FFJCمقدمة من %46
خمتلف املسامهني يف املعهد الكولوميب للعلوم.
هدف نصف املدة

%60

خط ا ألساس ( )2014الهدف يف 2018

املنشورات تالغة ا ألثر يف جمال العلوم والتكنولوجيا

6.4

املنتج

خط ا ألساس ( )2014الهدف يف 2018

املنح ادلراس ية للحصول عىل شهادات املاجس تري وادلكتوراه
حمليا ويف اخلارج بمتويل من املعهد الكولوميب للعلوم والهيئات
التابعة الهيا.

11.5

7 540

10 000

املقالت العلمية اليت ينرشها الباحثون من كولومبيا يف اجملالت 7 059
العلمية املتخصصة

10 000

هدف نصف املدة

خط ا ألساس ( )2013الهدف يف 2018

النس بة املئوية من الرشاكت املصنفة بوصفها ابتاكرية تاملعىن
الواسع والضيق لللكمة يف قطا الصناعة وقطا اخلدمات

%22.5

املنتج

خط ا ألساس ( )2013الهدف يف 2018

%30

دمع ا ألعامل من خالل املعهد الكولوميب للعلوم والابتاكر

1 416

7 000

الرتاخيص املمنوحة يف جمال التكنولوجيا

0

25
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طلبات امحلاية مبوجب براءة املقدمة من املقميني دلى املكتب
الوطين ومبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

270

هدف نصف املدة

خط ا ألساس ( )2013الهدف يف 2018

600

النس بة املئوية من ا ألشخاص يف كولومبيا اذلين حققوا مرتبة
عالية وعالية للغاية يف مؤرشات خمصصات املوازنة للتكنولوجيا

%51.8

املنتج

خط ا ألساس ( )2013الهدف يف 2018

%70

ا ألشخاص اذلين مت الوصول الهيم من خالل اسرتاتيجيات
خماطبة امجلهور تركز عىل اس تخدام التصال وتكنولوجيا
املعلومات وتوزيعها والانتفا هبا

328 000

2 000 000

ا ألطفال والش باب احلاصلني عىل دمع للعمل يف املهن العلمية
والتكنولوجية

1 800 000

3 000 000

ادارة التخطيط الوطين اخلطة المنائية الوطنية 2014-2018
ملحوظة :فامي ييل من رسوم بيانية ينبغي فهم اليت
*املقميون :ا ألشخاص الاعتباريني أأو الطبيعيني من مواطين كولومبيا.
*غري املقميني :ا ألشخاص الاعتباريني أأو الطبيعيني خالل مواطين كولومبيا.
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 شلك ( )2الرباءات  -العدد الجاميل لطلبات امحلاية برباءة ()2000-2015

 شلك ( )3الرباءات  -العدد الجاميل لطلبات امحلاية برباءة من غري املقميني ()2000-2015

 شلك ( )4الرباءات  -طلبات امحلاية برباءة من غري املقميني ()2000-2015
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 شلك ( )5الرباءات  -العدد الجاميل للطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ()2000-2015

 شلك ( )6الرباءات املمنوحة () 2000-2015

 شلك ( )7الرباءات  -الوقت املس تغرق لختاذ قرار تالشهور ()2010-2015
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 شلك ( )8مناذج املنفعة  -اجاميل الطلبات ()2000-2015

 شلك ( )9مناذج املنفعة  -الطلبات املقدمة من املقميني()2000-2015

 شلك ( )10الرباءات  -الطلبات املقدمة من غري املقميني()2000-2015
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 شلك ( )11الطلبات املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ()2000-2015

 شلك ( )12مناذج املنفعة املمنوحة ()2000-2015

 شلك ( )13الوقت املس تغرق لختاذ قرار تالشهور ()2010-2015
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الرسوم والامنذج الصناعية:
 شلك ( )14العدد الجاميل للطلبات ()2000-2015

 شلك ( )15الطلبات املقدمة من املقميني()2000-2015

 شلك ( )16الطلبات املقدمة من غري املقميني()2000-2015
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 شلك ( )17الرسوم والامنذج الصناعية املمنوحة ()2000-2015

 شلك ( )18الوقت املس تغرق لختاذ قرار تالشهور ()2010-2015
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تصماميت ادلوائر املتاكم ة
 شلك ( )19العدد الجاميل للطلبات ()2000-2015

 شلك ( )20الرباءات  -الطلبات املقدمة من املقميني()2000-2015

 شلك ( )21التصماميت املمنوحة ()2000-2015
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العالمات املمزية
 العالمات التجارية شلك ( )22العدد الجاميل للطلبات ()2000-2015

 شلك ( )23الطلبات املودعة عىل الصعيد الوطين ()2000-2015

 شلك ( )24الطلبات املودعة مبوجب بروتوكول مدريد ()2000-2015
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 شلك ( )25العالمات التجارية املمنوحة ()2000-2015

تسميات املنشأأ
 شلك ( )26العدد الجاميل للطلبات ()2000-2015

 شلك ( )27تسميات املنشأأ للمقميني ()2000-2015
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 شلك ( )28تسميات املنشأأ لغري املقميني ()2000-2015
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الحصاءات اخلاصة تالهنوض تامللكية الفكرية ونرشها
ا ألنشطة الصفية وامللكية الفكرية
 شلك ( )29التدريبات املنفذة ()2011-2015

 شلك ( )30املس تخدمون املدربون ()2011-2015
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املهام املنجزة من  18مركز من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر التابعة اىل هيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة
 شلك ( )31همام مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ()2014-2015

الحصاءات اخلاصة تاملهام القضائية لهيئة الرشاف عىل الصناعة والتجارة يف جمال امللكية الصناعية
 شلك ( )32اجاميل املطالب ()2012-2015

 شلك ( )33املطالب املتعلقة تالتعدي عىل البداعات اجلديدة ()2012-2015
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 شلك ( )34املطالب املتعلقة تالتعدي عىل العالمات املمزية ()2012-2015
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الحصاءات اخلاصة تاملهام القضائية ملديرية حق املؤلف الوطنية
أأ .الحصاءات اخلاصة تاملهام القضائية
أأول :عدد مودعي الطلبات
 شلك ()35
عدد الطلبات اعتبارا من 1
يناير 2016
الس نة
2012
2013
2014
2015

العدد
0
10
4
4

الفارق
7
20
11
14

%

%200
%275
%350

 شلك ()36
عدد الطلبات اعتبارً ا من  1يناير 2016
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اثنيا :عدد الطلبات اليت خضعت للمعاجلة
مع القرار بأأمهية ديناميكية الطلب من الرضوري كذك حتليل فعالية هذه الطلبات من خالل قياس عدد الطلبات اليت
انهتت تاجاتات قاطعة.
 شلك ()37
 %مقارنة الطلبات تالنتاجئ الهنائية
العدد الس نة

الفارق
7

0

2012

%200

20

10

2013

%275

11

4

2014

%350

14

4

2015

 شلك ()38

النتائج
الطلبات

الطلبات
النتائج
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اثلثا :عدد النتاجئ المتهيدية
القرارات المتهيدية عبارة عن قرارات مسببة حتسم وضع أأساي عىل مس توى العملية .ولهذا السبب ا ألسلوب ا ألمثل لقياس
معل املنظمة هو حساب عدد القرارات المتهيدية.
 شلك ()39
القرارات المتهيدية حىت اترخي
الس نة

الفارق

العدد
2012

1

2013

30

29

2014

23

-7

2015

13

-10

الحصاءات اخلاصة مبركز التحكمي والوساطة التابع ملديرية حق املؤلف الوطنية

معلية الوساطة
 شلك ( )40طلبات الوساطة
طلبات الوساطة
450
368

400
350
300
250
172

200
150
100

36
4

50
0

2015

2014

2013

2012
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 شلك ( )41حالت الوساطة املقبوةل واملرفوضة
حاالت الوساطة المقبولة والمرفوضة
160
140
120
100
80
60
40
20
2015

2014

2013

2012

146

36

11

3

43

45

13

0

0
الطلبات

ACUERDOS
NOREJECTED
ACUERDOS

 شلك ()42

الطلبات
املقبوةل
املرفوضة
جسالت الغياب
العائدات
املسحوتات

2012
4
3
0
1
0
0

2013
36
11
13
7
5
0

2014
172
36
45
70
21
0

2015
368
146
43
71
35
73

توىل مكتب جسل مديرية حق املؤلف الوطنية يف عام  2015معاجلة  86 354طلب للتسجيل ومنح  69 599تسجيل
شلكي للمصنفات.
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املصنفات املسج ة ومسامههتا الشهرية يف السجل2015 ،
 شلك ()43

الشهر
يناير
فرباير
مارس
أأبريل
مايو
يونيو
يوليو
أأغسطس
سبمترب
أأكتوبر
نومفرب
ديسمرب
اجملمو

الطلبات
5 169
8 500
7 766
8 388
7 992
7 419
7 207
6 346
7 600
6 631
7 090
6 246
86 354

احلالت املسج ة
3 226
6 457
6 814
6 094
7 004
6 187
6 135
5 747
6 057
5 928
5 541
4 409
69 599

2015
قيد التسجيل
1 943
2 043
952
2 294
988
1 232
1 072
5 99
1 543
703
1 549
1 837
16 755
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فامي ييل جدول يوحض خمتلف فئات املصنفات املسج ة يف عام  2015ومسامهة خمتلف الفئات يف اجاميل التسجيل.
 شلك ()44
املشاركة يف عام 2015
نو التسجيل
العقود والواثئق ا ألخرى
التسجيالت الصوتية
املصنفات الفنية
املصنفات السمعية البرصية
املصنفات ا ألدبية املنشورة
املصنفات ا ألدبية غري املنشورة
املصنفات املوس يقية
الربجميات
اجملمو

%

العدد
1 812
6 137
9 086
511
854
33 695
14 532
2 972
69 599

%3
%9
%13
%1
%1
%48
%21
%4
%100
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 شلك ()45
برانمج نرش حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (ا ألنشطة الشخصية والافرتاضية).1990-2015 ،
الس نة

عدد ادلورات

الزمن

عدد احلارضين

1990

13

58

600

1991

24

128.2

600

1992

23

97.5

760

1993

11

56

299

1994

20

127.1

693

1995

34

205.8

1 329

1996

23

124.2

955

1997

25

158.5

1 346

1998

31

101.6

1 594

1999

17

45.4

936

2000

52

115.4

1 838

2001

58

146.6

2 522

2002

67

231.5

5 040

2003

75

195

3 818

2004

63

207.5

3 180

2005

81

228.5

4 866

2006

80

219.2

7 175

2007

91

208

3 535

2008

94

311.5

4 916

2009

99

298.6

5 565

2010

132

368.4

7 753
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8 175

498.6

146

2011

13 582

614.3

236

2012

10 535

580.3

218

2013

10 504

642

295

2014

9 230

854

162

2015

111 346

6 241.4

2 170

اجملمو

ANNEX V

املرفق اخلامس
1

طلب اكوادور لس تضافة مكتب للويبو
مقدمة

.1

يف هذا العرص ،عرص العوملة والتقدم التكنولويج الهائل ،تاتت امللكية الفكرية تكتيس أأمهية قصوى فامي ُ
اصطلح عىل تسميت
"عرص املعلومات" .وصارت املعلومات والتكنولوجيا وامللكية الفكرية بشلك عام أأكرث أأمهية من السلع امللموسة يف دفع جع ة
التطور واملعرفة ،وقبل لك يشء ،يف السعي حنو حتقيق الرفاه للبرشية.
ويف هذا العامل ادلامئ التغري ،جتاب حامية امللكية الفكرية حتدايت ل حرص لها .ولهذا ،تؤدي الويبو دورا حموراي من خالل
هجودها الرامية اىل التصدي لهذه التحدايت يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية ،مع سعهيا ادلامئ اىل تشجيع البدا والابتاكر.
وذلا ،فان من ا ألمهية مباكن لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية أأن تعمل عىل تقريب خدمات الويبو والتعاون مع ادلول ا ألعضاء،
ومع أأحصاب الشأأن يف لك بدل ،وقبل أأي يشء ،مع ا ألفراد الراغبني يف التقدم بطلبات للحصول عىل هذه اخلدمات .عالوة
عىل أأن من املناسب اقامة ماكتب يف أأحناء متفرقة من العامل للوفاء تالزتامات مقر الويبو الرئييس ،حبيث ل يضطر
املس تخدمون اىل التصال تاملقر الرئييس للحصول عىل اخلدمات وا ألنظمة املعروضة.
ولهذا ،ترى اكوادور أأهنا تُشلك موقعا ممتازا لقامة مكتب خاريج للويبو؛ وحتقيقا لهذه الغاية ،فان من دواعي رسورها أأن
تقدم طلب ترش يحها اىل عناية امجلعية العامة للويبو.
وي ُس هتل هذا الطلب بوصف موجز لكوادور ،والتقدم اذلي أأحرزت عىل صعيد القضااي الاجامتعية يف الس نوات ا ألخرية .ث
يعرض بعد ذك التطورات اجلارية يف جمال التعلمي ،وتوليد املعرفة وا ألحباث اليت تودل مناذج جديدة محلاية امللكية الفكرية،
حتدوها ارادة س ياس ية حازمة ،تنشد حتويل اكوادور اىل منتج ل ألفاكر .و أأخريا ،يوحض الطلب التسهيالت املتاحة لقامة
مكتب خاريج يف اكوادور ،والفوائد اليت س تعود عىل أأمرياك الالتينية جراء ذك.
.2

اكوادور :بدل ذو اماكانت كبرية

حتتل مجهورية اكوادور موقعا مثاليا يف املنطقة الشاملية الغربية من أأمرياك اجلنوبية .وتتكون من الناحية اجلغرافية من أأراض
قارية وحبرية ،اضافة اىل اجلزر املتامخة واملياه القلميية و أأرخبيل غالتاغوس .ويشطرها خط الاس تواء ،وتالتايل دلهيا أأراض
يف الك نصفي الكرة ا ألرضية.
وينقسم الرب الرئييس لالكوادور اىل ثالثة مناطق يه :لكوس تا ،ول س يريا ،و أأورينت .ويف  18سبمترب  ،1978أأعلنت
اليونسكو العامصة كيتو موقعا للرتاث العاملي .ويه أأول مدينة يف العامل ،اىل جانب مدينة كراكوف ،حتظى هبذا التقدير .وتقع
جزر غالتاغوس ،ويه أأرخبيل يف احمليط الهادئ ،عىل بعد  1000كيلومرت قباةل ساحل اكوادور .ويف عام  ،1978أأعلنت
منظمة اليونسكو هذه اجلزر موقعا للرتاث العاملي.
وتبلغ مساحة اكوادور  283 561كيلومرتا مربعا .ويبلغ عدد ساكهنا حوايل  16مليون نسمة .وتُعد َ
البدل الأكرث ساكان يف أأمرياك
اجلنوبية .ويه البدل ا ألشد تنوعا يف لك كيلومرت مربع ،و أأحد أأغىن البدلان تالتنو البيولويج يف العامل ،مع أأنوا ل ُحتىص من
احليوانيات والنبااتت .ويوجد يف اكوادور  49منطقة محمية ،تُمثل  19.3يف املائة من أأراضهيا ،من بيهنا احلديقة الوطنية
"ايسوين" ،اليت حتتوي عىل أأنوا من ا ألجشار تفوق تكل اليت يف الولايت املتحدة وكندا معا .فضال عن أأهنا موطن لنحو

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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 100 000نو من احلرشات يف الهكتار الواحد .أأما منطقة ا ألمازون يف اكوادور فتحتوي عىل ثلث مجيع الطيور يف املنطقة
بأأرسها ،وعىل  10يف املائة من النبااتت املوجودة عىل كوكب ا ألرض.
واللغة الرمسية لكوادور يه اللغة الس بانية (توجد أأيضا ثالث عرشة لغة للساكن ا ألصليني معرتف هبا) .والعم ة الرمسية يه
ادلولر ا ألمرييك ،مما جيعل الاقتصاد ديناميكيا من خالل تسهيل تبادل السلع واخلدمات مع بدلان أأخرى يف العامل.
وتعد الس ياحة أأحد املصادر الرئيس ية لدلخل القويم ،وبفضلها أأصبحت اكوادور مقصدا رئيس يا ذا شهرة عاملية .وتس تقبل
اكوادور حنو  1.3مليون ساحئ أأجنيب س نواي ،مما جيعلها يف طليعة بدلان املنطقة من حيث الوهجات الس ياحية ادلولية .ويُعزى
ذك اىل حد كبري اىل اجلوائز الس ياحية العديدة اليت حصلت علهيا .عىل سبيل املثال ،يف ُ ،2015أختريت كيتو يف حفل
توزيع جوائز السفر العاملية "املقصد الرئييس يف أأمرياك اجلنوبية" للعام الثالث عىل التوايل ،كام فازت أأيضا بأأربع عرشة جائزة
س ياحية أأخرى.
واىل جانب املوقع اجلغرايف املمزي لكوادور يوجد أأيضا مرافق لالتصالت والنقل اىل مجيع أأحناء القارة والعامل ،فضال عن بنية
حتتية تتسم تاجلودة ،وتتيح الوصول اىل املنطقة بأأمكلها .وجيدر تاذلكر أأن مطار كيتو ،وفقا للبياانت الصادرة عن اجمللس ادلويل
للمطارات ،يأأيت يف املرتبة التاسعة يف تصنيف  84مطارا حول العامل يف الفئة من  5اىل  15مليون راكب .ويف مطار خوس ي
خواكني دي أأومليدو ادلويل يف غواايكيلُ ،أنشئ مبىن جديد للراكب تبلغ مساحت  53 000مرت مربع ،ويُعترب ا ألفضل يف
أأمرياك الالتينية ويف العامل ،ويس تخدم ما يزيد عن أأربعة ماليني مسافر س نواي.
أأما فامي يتعلق تالطرق ،فقد شهدت اكوادور ،يف الس نوات ا ألخرية ،تطورا كبريا يف هذا املضامر جراء بناء عدة طرق حرة
وطرق رسيعة تغطي أأراضهيا تالاكمل ،تاستامثر تزيد قميت عىل  8.225دولرا أأمريكيا يف عام  .2015ويف الوقت الراهن،
ميتكل البدل ش بكة اكم ة تقريبا من الطرق امل ُعبدة ،أأمهها الطريق الرسيع للبدلان ا ألمريكية ،اذلي مير عرب املرتفعات الوسطى
من الشامل اىل اجلنوب ،ويربط اكوادور مع جرياهنا كولومبيا وبريو؛ وروات ديل اسبُنديلوس أأو روات ديل سول اذلي يتيح
السفر عىل امتداد الرشيط الساحيل الاكوادوري؛ وش بكة الطرق ا ألساس ية ل ألمازون ،اليت متتد من الشامل اىل اجلنوب
مبحاذاة منطقة ا ألمازون يف اكوادور وتربط بني معظم مدهنا .فضال عن طرق أأخرى تالغة ا ألمهية؛ مثل طريق مانتا-تينا،
والطريق الرسيع غواايكيل-ساليناس ،وطريق أألوا سانتو دومينغو ،وطريق ريوتامبا-ماس ياس ،وانشوانل يونييت بريدج
كومبلكس يف غواايكيل ،واجلرس املقام عىل هنر انبو يف أأورايان ،واجلرس املقام عىل هنر ازمريادلا ،وجرس تاهية سان فيسنيت،
اذلي يُعد ا ألطول عىل ساحل احمليط الهادي يف أأمرياك الالتينية .ووفقا للمنتدى الاقتصادي العاملي ( ،)2014تُعد الطرق يف
اكوادور اثين أأفضل طرق عىل مس توى أأمرياك اجلنوبية ،حيث تتصدر ش ييل هذه الفئة ،تلهيا اكوادور مبعدل ( 4.6يف
اس تقصاء عاملي ،حتتل في أأسو أأ ادلول املرتبة  ،1و أأفضلها املرتبة  ،)7كام أأهنا تأأيت يف املرتبة  50عىل مس توى العامل ،وفقا
لتقرير التنافس ية العاملي  ،2014-2013الصادر عن املنتدى الاقتصادي العاملي .ذلك ،ميكن للناس ،بفضل ش بكة الطرق،
السفر اىل أأجزاء خمتلفة من البالد يف غضون ساعات قلي ة.
أأما فامي يتعلق مبوانهيا البحرية ،جتدُ ر الشارة اىل أأن  70يف املائة من الصادرات والواردات تعرب من خالل ميناء غواايكيل،
الواقع جنوب املدينة .ويرحب امليناء أأيضا تاس تقبال راكب سفن الرحالت الس ياحية القادمني من خمتلف البدلان .وعقب
حتديث ميناء مانتا ،أأصبح تاماكن سفن املياه العميقة الس ياحية أأن ترسو في الن .ومثة ميناء أخر هام هو ميناء بوسورخا
يف خليج غواايكيل ،وي ُس تخدم يف الغالب يف نقل البضائع .أأما ميناء بويرتو بوليفار يف ماتشال فيُس تخدم أأساسا للصادرات
الزراعية؛ مثل املوز وامجلربي والاكاكو ،يف حني ي ُس تخدم ميناء أأزمريادلا أأساسا للصادرات الصناعية من منتجات النفط
والغاز والبرتول.
و أأخريا ،جتدر الشارة اىل أأن اكوادور ،كوهنا بدل صغري احلجم ،حباه هللا جبميع التسهيالت أنفة اذلكر ،فان وقت السفر داخل
البدل قصري نسبيا ،حىت مع أأخذ القيود الطبوغرافية يف الاعتبار .ويس تغرق الانتقال برا من مقاطعة سوكومبيوس اىل مقاطعة
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غواايس (غواايكيل)  11ساعة و  25دقيقة ،وذك بفضل تقليص املسافات وش بكة الطرق .واضافة اىل الطريق الربي ،ميكن
للمسافرين جوا من غواايكيل اىل جزر غالتاغوس (سان كريس توتال) قطع املسافة يف ساعة واحدة و  55دقيقة .وهذا يعين
أأن ميكن تغطية ا ألقالمي ا ألربعة لكوادور (الساحل واجلبال والرشق وغالتاغوس) يف يوم واحد ،وحتديدا يف  13ساعة و35
دقيقة ،وهو اجناز ما اكن ليتحقق ال تامجلع بني تقليص املسافات بني ا ألقالمي ،وتوافر الرحالت اجلوية اىل جزر غالتاغوس
وطرق من ادلرجة ا ألوىل .تمتتع ا ألقالمي الطبيعية خبلفية أأوسع من ذك بكثري .كام خيتلف املناخ من اقلمي اىل أخر ،ويتأأثر تنو
الشعوب والثقافات ،واملناظر الطبيعية ،وس ياحة الطهيي والتنو البيولويج ،بلك هذه العوامل تأأثرا تالغا.
ويف جمال الشؤون الاجامتعية ،جنحت اكوادور يف تقليص معدلت الفقر يف البالد بنحو  13يف املائة يف مثاين س نوات فقط،
كام جنحت يف حتسني دخل ا ألرس املعيش ية بشلك كبري ،مما أأدى اىل بناء جممتع أأكرث مساواة و أأشد متاساك .ورمغ ا ألزمة املالية
العاملية ،واصل البدل مسرية المنو ،وتات أأحد ثالثة بدلان يف أأمرياك الالتينية حتقق أأكرب اخنفاض يف معدلت الفقر .يف الفرتة
من  2006اىل  ،2013اخنفض معدل الفقر من  37.6يف املائة اىل  27.6يف املائة ،كام اخنفض معدل الفقر املدقع من 16.9
يف املائة اىل  8.6يف املائة .ويُتوقع ،حبلول  ،2017أأن ينخفض معدل الفقر املدقع اىل  3يف املائة .وانعكس هذا يف حتسن
مؤرش التمنية البرشية .ويف تصنيف البدلان ،حيث حتتل اكوادور حاليا املركز ( 88يف  ،2014اكنت يف املركز  .)98وفامي
يتعلق بعدم املساواة يف دخل ا ألرسة عام  ،2015جسل معامل جيين  0.476عىل الصعيد الوطين؛ وقد حتسن بصورة
ملحوظة يف الس نوات ا ألخرية يف اطار السعي حنو حتقيق املساواة الاكم ة.
وحىت هذا التارخي من عام  ،2016تُعد اكوادور أأحد البدلان اليت دلهيا أأدىن معدلت للبطاةل يف املنطقة .ووفقا ألحدث
اس تقصاء وطين عن العامةل والبطاةل ،اذلي نرشه املعهد الوطين لالحصاء والتعداد يف ديسمرب  ،(INEC) 2015بلغ هذا
املعدل  4.77يف املائة يف هذا الشهر .وتاملقارنة مع بدلان املنطقة ،جسلت اكوادور معدل يقل بنحو  5يف املائة عن املتوسط
يف أأمرياك الالتينية ،بيامن ارتفع معدل البطاةل يف كولومبيا اىل  9يف املائة ،وبلغ  5.8يف املائة يف بريو ،وفقا للبياانت اليت جسلهتا
هذه البدلان حىت سبمترب ( .2015املصدر :واكةل ا ألنباء العامة لكوادور و أأمرياك اجلنوبية ،أأنديز).

بياانت من الاس تقصاء الوطين عن العامةل والبطاةل ( ،(ENMEDUديسمرب 2015
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ووفقا لالس تقصاء الوطين عن العامةل والبطاةل ) ،(ENMEDUاذلي نُرش يف ديسمرب  ،2015اكنت بياانت العامةل يف فرتة
اذلروة من العام عىل النحو التايل:


 69.20يف املائة من مجمو الساكن يف سن العمل.



و 65.83يف املائة من الساكن يف سن العمل انشطني اقتصاداي،



و 96.16يف املائة من الساكن الناشطني اقتصاداي يعملون.

 = PETالساكن يف سن العمل
 = PEAالساكن الناشطني اقتصاداي
 = PEIالساكن غري الناشطني اقتصاداي

يف الربع الس نوي حىت مارس :2015


عدد الساكن يف سن العمل  11.2مليون خشص.



عدد الساكن الناشطني اقتصاداي  7.3مليون خشص.



عدد الساكن غري الناشطني اقتصاداي  3.8مليون خشص.

وقد اقرتن هذا الاخنفاض يف عدم املساواة يف ادلخل ويف معدلت الفقر بتيسري س بل احلصول عىل احلقوق :زايدة معدلت
الالتحاق تالتعلمي يف مجيع مراحهل ،والتقدم يف جمال التعلمي وامتام  ،وزايدة فرص احلصول عىل الضامن الاجامتعي والصحي.
واضافة اىل ما س بق ،حدثت حتولت كبرية يف املفاهمي التقليدية .عىل سبيل املثال ،اكن لكوادور الس بق يف أأن ينص
دس تورها عىل حفظ مفهوم املواطنة العاملية ،اذلي يُفهم بأأن تطور ملفهوم املواطنة التقليدي ،وهيدف اىل حرية احلركة بال
حدود  -فال يعترب الشخص مقمي بصورة غري رشعية بسبب وضع مكهاجر .وقد أألغى هذا املبد أأ اجلديد اخلط الفاصل بني
املواطنني وا ألجانب ،ومسح ل ألجانب بتويل مناصب رفيعة املس توى يف القطا العام؛ ذك أأن همارة الفرد أأكرث أأمهية من
موطن ا ألصيل.
دول ،ومنفتح عىل العامل سعيا للتبادل
وقد أأسهم هذا التغيري يف الفلسفة أأيضا يف جعل اجملمتع الكوادوري جممتع عاملي و ُم َّ
الثقايف ،يُكن دامئا الاحرتام الشديد لقناعات الخرين ومعتقداهتم .وحاليا ،ميثل الساكن ا ألجانب  1.3يف املائة من مجمو

Annex V
5

الساكن ،وهذه النس بة أخذة يف الزايدة لك يوم ،وذك بفضل مجيع التسهيالت املمنوحة ل ألجانب اذلين يأأتون للعيش يف
البدل.
وتمتتع اكوادور تاس تقرار س ياي غري مس بوق؛ اذ ل تزال احلكومة احلالية يف السلطة منذ أأكرث من تسع س نوات  ،وذك
ألول مرة يف اترخي اكوادور احلديث.
ومن مضن الجنازات اليت حققهتا اكوادور تسوية أأوضا العامةل غري املس تقرة ،ووضع أأجور حقيقية يه ا ألعىل يف أأمرياك
الالتينية ،ووضع حد لالس تعانة مبصادر خارجية يف العمل ،اذلي يُعد صورة من صور اس تغالل العامل.
وفامي يتعلق بقضااي العمل ،مت سن أأجور معيش ية تسمح ل ألرس تالهنوض من حتت وطأأة الفقر تاس تخدام دخلها ،كام تنص
الس ياسة عىل عدم السامح للرشاكت تاعالن أأرتاهحا حىت تدفع ا ألجور املعيش ية مجليع العاملني هبا.
ومثة مسة أأخرى للبدل جديرة بتسليط الضوء علهيا ويه السالمة .وتُعد كيتو احدى العوامص اليت تشهد أأقل معدلت جلرامئ
القتل يف أأمرياك الالتينية ،ويه يف ذك عىل قدم املساواة مع ل تاز وبوينس أيرس وسانتياغو دي ش ييل .واعتبارا من أأكتوبر
 ،2015بلغ هذا املعدل  5.1يف املائة .و أأسفرت س ياسة "السالمة املدنية" املطبقة يف مجيع أأحناء البالد عن اخنفاض يف
معدلت جرامئ القتل يف اكوادور .وهتدف هذه الس ياسة اىل ختطيط الجراءات املناس بة وتنفيذها ملعاجلة املسائل املتعلقة
تالسالمة يف لك يح أأو جممتع ،من خالل ممارسة مدنية منظمة .وشارك يف املامرسة مجيع القطاعات :اجملمتع املدين وا ألعامل
التجارية اخلاصة والهيئات احلكومية والرشطة الوطنية .ونتيجة لهذه الس ياسة ،بلغ معدل جرامئ القتل يف  ،2012عىل سبيل
املثال 12.4 ،للك  100 000نسمة .ويف  ،2013تراجع هذا املعدل اىل  ،10.9ويف  2014واصل تراجع ليصل اىل .8.4
ويف  ،2015ازدادت حدة تراجع ليصل اىل  6.4للك  100 000نسمة .ذلك ،تُعد اكوادور واحدة من أأكرث  8بدلان أأمنا
يف ا ألمريكتني ،بعد كندا وش ييل والولايت املتحدة وا ألرجنتني وسورينام ،وبرمودا و أأوروجواي .وعىل الصعيد العاملي ،تأأيت
اكوادور عىل قدم املساواة مع بدلان؛ مثل الولايت املتحدة وبريو وتاراجواي والربازيل.

خريطة توحض أأكرث البدلان و أأقلها ِّسلنام يف العامل
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.3

اكوادور :بدل ملزتم تاملعرفة

يمتثل أأحد ا ألهداف الرئيس ية لكوادور يف الس نوات ا ألخرية يف الانتقال من اقتصادايت "املوارد احملدودة" اىل اقتصادايت
"املوارد الالحمدودة" .وهذا يعين أأهنا تسعي اىل أأن تكون بدلا مصدرا أأكرث من بدلا مس توردا ،من أأجل بناء اقتصاد قامئ
عىل املعرفة والبدا النابع من همارات مواطني  .ويف حني أأن املوارد الطبيعية حمدودة وقاب ة للتلف ،فان ا ألفاكر والابتاكر
والبدا والثقافة ل حيدها ،من حيث املبد أأ ،سوى الضوابط ا ألخالقية.
وهيدف الاقرتاح اىل الانتقال من هنج الر أأساملية املعرفية اىل "الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة" .و ألن عادة ما يُنظر اىل املعرفة
بوصفها سلعة عامة ،فاهنا مبنأأى لالستبعاد والتنافس الذلين تتسم هبام السلع اخلاصة .ان املعرفة مورد ل ينضب ،وميكن تعممي
جماان وبسهوةل يف الظروف املالمئة .وقد ترمجت اكوادور هذا الاختيار اىل ممارسة معلية ،من خالل التغيري اذلي أأدخلت عىل
منوذج النتاج ومعليات التصنيع املرتبطة ب .
وهكذا ،تشهد اكوادور معلية تغيري جذري يف "منظومة العلوم والتكنولوجيا والابتاكر واملعارف املتوارثة عن ا ألجداد" ،سعيا
حنو تمنية املعرفة احمللية يف البدل .وهتدف املنظومة اجلديدة اىل :توليد املعرفة العلمية والتكنولوجية ومواءمهتا ونرشها؛
واس تعادة املعارف املتوارثة عن ا ألجداد وتقويهتا وتعزيزها؛ وتطوير التكنولوجيا والابتاكر لتعزيز النتاج احمليل .ول يقترص
التحدي اذلي جياب هذا النظام عىل اجياد منوذج للعالقات احملمت ة والقامئة بني العمل والتكنولوجيا حفسب ،وامنا ميتد ليشمل
تسخري املعرفة واملهارات املشرتكة ألغراض العلوم والتكنولوجيا ،لس امي الابتاكر ،فامي هو أأبعد من هنج انتايج حبت ،ودمج
اجلوانب ذات ا ألمهية الاجامتعية؛ وتعزيز الابدا املشرتك للقمية ،لقامة ش بكة شام ة حقا من املؤسسات احلكومية وغري
احلكومية ،ووحدات النتاج وا ألوساط الأاكدميية.
ويف س ياق هذه اجلهود ،تركز اكوادور عىل منظومتني :التعلمي والابتاكر ،لضامن أأن الهدف الهنايئ لالبتاكر ليس تعظمي
الرحب ،وامنا انشاء اقتصاد يليب الاحتياجات ،ويضمن حامية احلقوق ،ويبين القدرات الفردية وامجلاعية والقلميية.
وبناء عىل ذكُ ،وضعت النظم الفرعية التالية بوصفها جزءا من الابتاكر الاجامتعي :املواهب البرشية؛ والبحث؛ والمتويل
والبنية التحتية للعلوم والابتاكر؛ وادارة حقوق امللكية.
واملؤسسة املنوط هبا تنفيذ التغيريات يف جمالت التعلمي العايل والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر يه وزارة التعلمي العايل ،والعلوم
والتكنولوجيا والابتاكر ( )SENESCYTاليت ُأنشئت مبوجب قانون التعلمي العايل ( )LOESلس نة .2010
وقد جرى تعزيز نظام التعلمي العايل لتخرجي همنيني يمتتعون بقدرات عالية عىل الاندماج يف النظم النتاجية ،واذلين ميكهنم
انتاج املعرفة من ادلوائر الأاكدميية ،والاس تفادة مهنا يف تطوير ا ألحباث العلمية والتكنولوجية ،اليت ميكن للقطا النتايج
تطبيقها وتنفيذها ،مع الرتكزي عىل الاحتياجات اليت حتفز احلياة اجليدة يف اكوادور .واكنت النتاجئ واحضة تالفعل .عىل سبيل
املثال ،حبلول عام ُ ،2015جسلت زايدة قدرها  220يف املائة يف عدد من اجلامعات اليت تنرش يف اسكوبوس ،تاملقارنة مع
عام .2010
ومتثلت اخلطوة ا ألوىل يف معلية تعزيز التعلمي يف تقيمي وتصنيف مجيع اجلامعات يف اكوادور يف مخس فئات وفقا ملس توى
أأداهئا .و أأسفر التقيمي عن حتديد  26جامعة بوصفها جامعات ل تفي مبعايري اجلودة :الأاكدمييون ،والكفاءات العلمية ،والبحث،
والتنظمي ،والبنية التحتية .وتوصل تقيمي ُأجري لحقا اىل أأن  14جامعة من هذه اجلامعات مل تس ِّ
توف الرشوط املتعلقة
تالأاكدمييني واحملارضين والعملية ِّ
املنظمة للبنية التحتية بوصفها مؤسسات للتعلمي العايل .وقد ُأغلقت هذه اجلامعات.
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واضافة اىل ذك ،مت ختصيص موارد كبرية للتعلمي العايل والبحث العلمي:
 منح دراس ية :متنح اكوادور أأكرب عدد من املنح ادلراس ية س نواي تالنس بة لعدد الساكن ( 2.27منحة
للك  10 000خشص) عىل مس توى أأمرياك الالتينية .ومنذ  2007حىت هناية  ،2015قدمت ما مجموع 11 501
منحة دراس ية للطالب اجلامعيني واخلرجيني لدلراسة يف اخلارج .وعقب الانهتاء من ادلراسة ،عاد  3385من أأحصاب
الزمالت اىل البدل ،حيث يعمل  99يف املائة مهنم داخل البدل؛  35يف املائة يف اجلامعات احلكومية أأو اخلاصة؛ و20
يف املائة يف الرشاكت اخلاصة العام ة يف قطاعات النتاج واخلدمات؛ و 18يف املائة يف القطا الصحي ،بيامن تعمل
النس بة املتبقية ويه  27يف املائة يف مؤسسات البحوث العامة ويف الهيئات املس تق ة و أكحصاب مشاريع مس تقلني.
ويوجد حاليا  14 276متدرتا يف اخلارج؛ متول احلكومة مهنم  11 334متدرتا ،بيامن متول اجلامعات  2942متدرتا،
بوسعهم العودة الهيا مكحارضين .وقد أأث َّر القانون ا ألساي للتعلمي العايل يف هذا التوج  .وتقدم حكومة اكوادور املنح
ادلراس ية التالية من خالل وزارة التعلمي العايل ،والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر:
( أأ) منح دراس ية من جلوبو كومون  :Globo Commúnتعلمي عال مبعايري أأاكدميية رفيعة املس توى عىل الصعيد
ادلويل ،بغية تعزيز املهارات الاكوادورية يف ش ىت جمالت املعرفة؛
(ب) منح دراس ية للخرجيني :تقدم منحا دراس ية لتأأهيل الكوادوريني لدلراسة يف املس توى الرابع (املاجس تري،
وادلكتوراه والتخصصات الطبية)؛
(ج) منح البحث عام  :2015تساعد يف متويل دراسات املس توى الرابع يف اجلامعات ،وتتيح ل ألشخاص الطبيعيني
الكوادوريني ادلراسة يف اخلارج  ،ي يتس ىن هلم العمل كباحثني يف مؤسسات البحوث العامة الاكوادورية،
وكذك ا ألشخاص الراغبني يف العمل يف املشاريع البحثية للجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية ومؤسسات
البحوث العامة.
(د) منح للمحارضين اجلامعيني :منح دلراسات ادلكتوراه يف اجلامعات ولدلراسة يف اخلارج ،بغية رفع املس توى
الأاكدميي للجامعات ومعاهد الفنون التطبيقية الوطنية ،وحتويلها اىل مراكز حبث تعزت بتعلمي ذي جودة عاملية؛
(ه) منح ألحباث ما بعد ادلكتوراه :تقدم منحا لقامة الباحثني ،اذلين عىل وشك الانهتاء من دراسات ادلكتوراه،
العاملني يف اطار مرشو وطين ل ألحباث ،ويسعون اىل تعزيز أأحباهثم وقدراهتم العلمية؛
(و) منح دراس ية جملموعة ا ألداء العايل ( :)HPGهتدف اىل تقدمي منح دراس ية للطالب احلاصلني عىل أأفضل
درجة يف تصنيف املدارس الثانوية ،لدلراسة يف أأفضل اجلامعات يف مجيع أأحناء العامل.
(ز) املساعدات املالية :هتدف اىل تقدمي ادلمع املايل لالكوادوريني الراغبني يف الالتحاق تالتعلمي العايل ،لكهنم
يفتقرون اىل املوارد املالية الالزمة ،أأو أأولئك اذلين يعيشون يف ظل أأوضا هشة.
 الاستامثر يف التعلمي :وفامي يتعلق تالستامثر يف التعلمي العايل كنس بة مئوية من الناجت احمليل الجاميل (حاليا 2.2
يف املائة من الناجت احمليل الجاميل) ،جتدر الشارة اىل أأن مل يس بق دلوةل اكوادور أأن استمثرت لك هذا القدر يف جمال
التعلمي العايل .مفنذ عام  ،2007خصصت ادلوةل  9.601مليون دولرا أأمريكيا للتعلمي العايل.
 تعزيز اجلامعات واملعاهد التقنية والتكنولوجية :اجت النظام السابق اىل توزيع املوارد عىل حنو غري فعال مفضال
اجلامعات املنخفضة اجلودة ،ومتحزيا ضد اجلامعات الأكرب وا ألفضل من حيث اجلودة .أأما يف الوقت الراهن ،فيجري
توزيع املوارد استنادا اىل املعايري التالية :اجلودة والمتزي الأاكدميي والكفاءة.
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 التقيمي واعامتد اجلامعات :اتُبعت املراحل التالية يف معلية التقيمي اخلاريج :التقيمي الواثئقي ،الزايرات امليدانية،
مرح ة التصويبات ا ألولية للتقرير ،مرح ة املراجعة املتعلقة بتصنيف الوظائف وجلسات الاس امت العامة .ويتعامل
منوذج التقيمي املؤسيس مع مؤسسات التعلمي العايل بوصفها وحدات أأاكدميية هيلكية ووظيفية.
 زايدة رواتب احملارضين /الباحثني :اش متلت اللواحئ املنظمة ل ألوضا الوظيفية وجداول مرتبات احملارضين
اجلامعيني ،واملعلمني العاملني يف اكوادور يف الوقت احلارض عىل زايدة يف أأجور احملارضين يف اجلامعات ومعاهد
الفنون التطبيقية احلكومية .وفامي س بق ،اكن راتب كبري احملارضين يبلغ  1281دولرا أأمريكيا .أأما يف الوقت الراهن،
فيبلغ احلد ا ألدىن ألجر كبري احملارضين  2967دولرا أأمريكيا ،بيامن يصل احلد ا ألقىص  6122دولرا أأمريكيا.
واضافة اىل ما س بق ،أأنشأأت ادلوةل أأربع جامعات جديدة رفيعة املس توى :جامعة  Yachayألحباث التكنولوجيا التجريبية؛
وجامعة ا ألمازون القلميية ،ايكيام؛ واجلامعة الوطنية للرتبية؛ وجامعة الفنون ،اليت تُشلك الن الراكئز ا ألساس ية للتحول
الاجامتعي والنتايج واملعريف للبدل ،وتُمثل عالمة تارزة يف اترخي نظام التعلمي العايل.
 جامعة  Yachayألحباث التكنولوجيا التجريبيةُ :أنشئت هبدف انتاج ا ألحباث العلمية ،وتطوير التكنولوجيا،
وانتاج املعرفة ونرشها ،تلبية لالحتياجات الاجامتعية يف بيئة متعددة التخصصات ومشرتكة بني التخصصات ،وتوطئة
لتدريب همنيني مبدعني ومبتكرين يتحلون تاحساس عال تالنسانية ،ويسهمون بشلك استبايق يف تطوير اكوادور
واملنطقة .تأأسست هذه اجلامعة يف مدينة املعرفة؛ أأول مدينة ُختطط ل ألعامل الابتاكرية التكنولوجية ،وا ألعامل
التجارية الكثيفة الاعامتد عىل املعرفة .وهتدف املدينة اىل تطوير القدرات املؤسس ية بغية تعزيز القاعدة التكنولوجية
الوطنية ،وتعزيز الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة ،فضال عن تعزيز تطوير العلوم.
 جامعة ايكيام  Ikiamاحلكومية يف ا ألمازون :هتدف اىل تدريب املهارات البرشية املتخصصة يف علوم احلياة،
وعلوم ا ألرض وعلوم املس توطنات البرشية؛ وانتاج ونقل املعرفة املرتبطة تالرتاث الطبيعي املتجدد وغري املتجدد،
وذك للمسامهة يف اقامة جممتع املعرفة عىل الصعيدين الوطين وادلويل .وقد ُأنشئت اجلامعة يف منطقة ا ألمازون،
لتكون مبثابة منظومة متاكم ة للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،اذلي يليب الاحتياجات املتغرية للمصفوفة النتاجية يف
اكوادور.
 جامعة الفنون :هتدف اىل تدريب املهنيني يف جمال الفنون  ،ي يكونوا عىل دراية اكم ة بعملهم .وتكون اجلامعة
مبثابة مرجعا دوليا جلودة ما تقدم يف جمالت التدريب الفين ،والبحث والتطوير والنتاج والنرش ،عىل حنو يضمن
املامرسة الاكم ة للحقوق الثقافية لكوادور.
 اجلامعة الوطنية للرتبيةُ :أنشئت للمسامهة يف تطوير املهارات البرشية يف النظام التعلميي .وقد ُ
اعرتف هبا
كجامعة مرجعية عىل املس تويني الوطين وادلويل لتدريب املعلمني وغريمه من املهنيني العاملني يف جمال التعلمي ،ممن
يلزتمون تاملبادئ ا ألخالقية ،وميكهنم املشاركة يف حتويل نظام التعلمي من خالل تقدمي حلول مناس بة ثقافيا وسلمية
علميا.
و جيري ،يف الوقت الراهن ،تنفيذ مرشو أخر ،هو "مرشو بروميثيوس" .وهو مبادرة من احلكومة الكوادورية هتدف
اىل تعزيز البحث والتدريس ونقل املعرفة بشأأن مواضيع متخصصة ،من خالل ربط الباحثني واحملارضين رفيعي املس توى
(اذلين يعيشون يف اخلارج) تاجلامعات ومعاهد الفنون التطبيقية ومؤسسات البحوث العامة وغريها من املؤسسات (سواء
املموةل من احلكومة أأم املموةل بصورة مشرتكة) يف تطوير مشاريع البحث والتدريس يف قطاعات ا ألولوية.
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ومثة جانب أخر همم للتعلمي ،وهو اعداد برانمج "الوحدات الرتبوية ل أللفية " وتنفيذه .يف عام  ،2005انضمت اكوادور اىل
 147بدلا يف التوقيع عىل اعالن ا أللفية ،اذلي يتضمن ا ألهداف المنائية ل أللفية ،اليت يتعني حتقيقها حبلول عام  .2015و أأبرز
هذه ا ألهداف يف جمال التعلمي يه ضامن امتام البنني والبنات عىل حد سواء ملرح ة التعلمي الابتدايئ ،ومن َّث  ،ااتحة فرص
متساوية للكهيام يف مجيع مراحل التعلمي ،والقضاء عىل عدم املساواة ،وتركزي اجلهود عىل املساواة بني اجلنسني يف التعلمي
الابتدايئ والثانوي .وفامي ييل الجنازات اليت حققها برانمج "الوحدات الرتبوية ل أللفية " يف اكوادور حىت الن:
 الوحدات املُنشأأة 59 :وحدة


والوحدات حتت النشاء 54 :وحدة



والوحدات اجلاري ختطيطها بغرض النشاء 212 :وحدة

معايري اختيار املوقع :اختريت املواقع احملمت ة للوحدات الرتبوية ل أللفية اجلديدة استنادا اىل املعايري الفنية التالية:


الرتكزي عىل القطاعات املهم ة اترخييا،



وتلبية احتياجات الطالب يف احلرض والريف،
وحتسني اجلودة الأاكدميية وا ألوضا احمللية.



وجرى حتديد أأولوايت املواقع وفقا للعوامل التالية:


مس توى فقر الساكن،

 وعدم توفر اخلدمات التعلميية،
 وتدين مس توى ا ألداء الأاكدميي يف الاختبارات الوطنية (.)SER
وهتدف هذه اجملموعة من الصالحات اىل هتيئة بيئة أأاكدميية وفكرية مواتية ل ألحباث الأاكدميية ،والثقافة ،والعلوم ،والتفكري
النقدي واملعرفة املتقدمة.
ومن غري املأأمول أأن يكون للجهود الاقتصادية ،اليت تُبذل يف شلك منح دراس ية وقروض الطالب ،وغريها ،أأي تأأثري يُذكر
عىل الاسرتاتيجية الرامية اىل وضع منوذج جديد لمنو اكوادور اذا مل تتحول من نظام امللكية فكرية املتقادم اىل نظام يساعد
عىل احلصول جماان عىل امللكية الفكرية.
ومن شأأن نظام ادارة املعرفة اذلي تعزتم اكوادور انشاءه ،أأن يُ ِّ
مكن من تطوير النشاط البداعي ،والابتاكر الاجامتعي
والاقتصادي ،وي ُشجع نقل التكنولوجيا ،ويتيح سبيال يتسم تادلميقراطية للوصول اىل املعرفة/الثقافة ،والتحرر الواحض من
التبعية املعرفية ،وتوليد القمية املضافة .وهذه العملية من ا ألمهية مباكن تالنس بة لبدل يمتتع مبوارد وراثية ومعارف تقليدية خضمة
ويمتتع تاماكانت هائ ة ،لس امي موقع اجلغرايف ،لتمنية الصناعات البداعية والبحث يف ش ىت فرو املعرفة .وكام ذكر أنفا ،تربز
اكوادور بوصفها واحدة من أأكرث بدلان العامل تنوعا أأحيائيا يف العامل .وذلك تسعى اىل احلفاظ عىل الرتاث الطبيعي وتراث
ا ألجداد اذلي ُجت َرى بشأأن ا ألحباث .وعالوة عىل ذك ،تسعى اكوادور اىل تسخري الرثوة الكبرية املتأأص ة يف ا ألحباث عن
املوارد البيولوجية واجلينية ،للتأأكد من تقامس املنافع املس متدة من ا ألحباث عىل حنو منصف.
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وبفضل الرادة الس ياس ية مجليع أأحصاب الشأأن املعنيني ،لس امي احلكومة ،تناقش امجلعية الوطنية حاليا مرشو قانون بشأأن
القانون ا ألساي لالقتصاد الاجامتعي للمعرفة والبدا والابتاكر ،يُعرف تامس قانون  ،Ingeniosيسعى اىل وضع اطار
قانوين ومؤسيس لالنتقال من الاقتصاد ا ألويل القامئ حاليا يف البالد اىل اقتصاد أأبرز سامت أأنشطة جديدة ِّمدرة للرثوة،
تستند اىل املعرفة واملهارات البرشية .ويسعى مرشو القانون كذك اىل تعزيز املعرفة وا ألعامل احلرة ،جنبا اىل جنب مع
ضامن حامية حقوق املبدعني .وهذا املرشو هو ا ألول من نوع عامليا.
أأما مدونة البدا "  "Ingenios Codeفهيي مرشو بناء تعاوين ،أأي ابدا تعاوين بني املواطنني واملؤسسات من خالل
تكنولوجيا املعلومات .وهكذا ،للمرة ا ألوىل يف املنطقة ويف اكوادور ،تشهد مرح ة تصممي املرشو مشاركة اجملمتع املدين من
خالل تطبيق أأداة للمشاركة التعاونية عىل النرتنت ،واليت تسمح لعامة امجلهور تاملسامهة بعدد من التوصيات والتعليقات عىل
نص املرشو تاس تخدام برانمج " ."mediawikiواكنت النتاجئ مشجعة ،اذ زار املوقع أأكرث من  1 800 000خشص،
وشارك أأكرث من  38 000يف أأعامل التحرير منذ نرش نص املرشو  .و أأصبح وييك  Ingenios Codeمنربا يتيح للمواطنني
املشاركة مبارشة يف حترير نص مرشو القانون املقرتح.
ويف معلية التحول اليت تمت عىل الصعيد الوطين ،يؤدي معهد اكوادور للملكية الفكرية ( )IEPIدورا رئيس يا ،ألن املسؤول
عن تسجيل العالمات التجارية وبراءات الاخرتا لالبتاكرات اليت تنتجها الرشاكت واجلامعات والباحثون وغريمه من اجلهات
الفاع ة الوطنية وادلولية يف اكوادور .كام أأن أأحد املؤسسات املسؤوةل عن الرتوجي ملزااي اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية.
وتسعى هذه العملية اىل وضع املعرفة كنشاط أأساي يف اجملمتع ،جيب حاميهتا وتعزيزها من خالل الس ياسات العامة والربامج
واملشاريع املعنية تامللكية الفكرية.
ويكفل النظام اجلديد حرية البحث بوصفها أأساسا مجليع ا ألنشطة العلمية ،كام حيرتم ،يف الوقت نفس  ،ا ألخالق ،والطبيعة
والبيئة ،واس تخدام املعارف املتوارثة عن ا ألجداد واملعارف احمللية وتمنيهتا .وقد مت وضع اجراءات الاعامتد والبحث العلمي،
حبيث ميكن تلبية احتياجات العمل من الباحثني يف اطار تنظميي مناسب .ويتفق هذا الغرض مع الهدف الرئييس ملاكتب
الويبو اخلارجية" :الاضطال بدور رايدي يف وضع نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يُ ِّفسح اجملال لالبتاكر والبدا
لفائدة امجليع" .واضافة اىل ذك ،يستند النظام اجلديد ،فامي يتعلق تامللكية الفكرية ،اىل ركزيتني أأساس يتني .ا ألوىل ،حوار
املعرفة ،ويتضمن تعزيز املعرفة اليومية واملعارف التقليدية ،واحلرص دامئا عىل توافقهام مع املعرفة العلمية الناجتة .والثانية ،نظام
حديث للملكية الفكرية يالمئ الاحتياجات احلالية واملس تقبلية ،ويقر تاحلقوق اليت مل يغطهيا النظام السابق .كام تتضمن هذه
الركزية وضع حوافز لتوليد الرباءات وا ألعامل الفكرية يف اجلامعات.
ويف ظل هذا النظام اجلديد ،يمتتع معهد اكوادور للملكية الفكرية أأيضا بصالحية ختوهل ل أأن يكون جسال حفسب ،وامنا
مؤسسة مس ئوةل عن نرش وتشجيع ومساعدة القطاعات املهمتة بقضااي امللكية الفكرية .اضافة اىل ذك ،س يكون املعهد عىل
ص ة مبارشة مع أأنظمة التعلمي العايل والابتاكر يف جمالت العلوم والتكنولوجيا ،من خالل وزارة التعلمي العايل والعلوم
والتكنولوجيا والابتاكر املس ئوةل عن تنس يق الس ياسات املعنية هبذه القضااي وتوجهيها.
وهذا هو السبب يف أأن املهمة الرئيس ية ملكتب الويبو اخلاريج يف اكوادور س تكون ،عىل وج التحديد ،املشاركة كجهة
فاع ة حمورية يف تمنية البدا والابتاكر ،وحامية املبادرات النسانية ،وتقريب املنافع املتودلة عن هذه التمنية اىل امجلهور
معوما.
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اكوادور :بدل يرغب يف اس تضافة مكتب الويبو اخلاريج

ا ألساس املنطقي
وصول اىل هذا التحول ،وليك تكون أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية متسقة مع النظم ادلولية ،س يكون من املس تصوب
اختيار موقع مكتب الويبو اخلاريج يف اكوادور .وس يكتيس هذا املكتب أأمهية لعدة أأس باب ِّيرد رشهحا أأدانه.
أأول ،توفري ادلمع املس متر يف تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية العاملية اليت تديرها الويبو .اضافة اىل تعزيز قدرات معهد اكوادور
للملكية الفكرية يف تنفيذ أأنظمة امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو ،ويف سعي حنو تقدمي خدمات الويبو ألحصاب الشأأن عىل
املس توى الوطين.
اثنيا ،انشاء مكتب الويبو اخلاريج لن يكون لصاحل اكوادور وحدها .فاذا مت قبول هذا الطلب ،س يكون هذا املكتب هو
املكتب اخلاريج ا ألول والوحيد الناطق تاللغة الس بانية يف املنطقة ،وس يعمل عىل تعزيز القدرات التقنية ،ويساعد عىل
حتقيق ا ألهداف احملددة .وبناء عىل ذك ،ونظرا اىل املوقع اجلغرايف لكوادور ،اذلي يسمح مبزيد من التقارب مع بدلان القارة
يف الشامل واجلنوب ،مفن شأأن هذا املكتب أأن ييرس تطوير أأنشطة التوعية والرتوجي للملكية الفكرية ،والويبو و أأنظمة امللكية
الفكرية ادلولية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .وهبذا املعىن ،سيساعد املكتب اخلاريج عىل ضامن تنفيذ خطط الويبو وبراجمها
اليت جيري اعدادها يف اكوادور ويف بدلان أأخرى يف املنطقة عىل حنو فعال تالتعاون مع املكتب اخلاريج.
ومثة جانب أخر وجي لهذا الاقرتاح هو أأن الربط بني القطاعات الأاكدميية والقطاعات املعنية تالبتاكر والعمل والتكنولوجيا من
خالل وزارة التعلمي العايل ،والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر من شأأن أأن يسهل تطبيق املراقبة التكنولوجية ،ونقل التكنولوجيا
اىل القطاعات الواردة أأعاله املزاوجة التكنولوجية .ول شك أأن دمع املبد أأ التوجهييي للس ياسات العامة املتعلقة تالبتاكر
والتطوير أأيضا لعمل معهد اكوادور للملكية الفكرية أأمر تالغ ا ألمهية ،اذ س يؤدي اىل تطوير املشاريع وتنفيذها يف هذه املنطقة
بصورة رسيعة ومبارشة تاملقارنة مع البدلان ا ألخرى يف املنطقة.
وفامي يتعلق تالعالقة مع تايق بدلان القارة ،تسعى اكوادور اىل تكثيف التاكمل بني بدلان أأمرياك اجلنوبية وترس يخ من خالل
احتاد دول أأمرياك اجلنوبية ( )UNASURوغريها من مبادرات التاكمل يف املنطقة؛ مثل مجموعة دول منطقة ا أ
لنديز ()CAN
والسوق املشرتكة لبدلان أأمرياك اجلنوبية )(MERCOSUR
البنية التحتية
وفامي يتعلق تالبنية التحتية الالزمة لتشغيل مكتب الويبو اخلاريج ،تبلغ تلكفة مكتب مساحت  95مرت مربع تقريبا يف احلي
املايل والتجاري الرئييس يف العامصة كيتو حنو  175 000دولر أأمرييك س نواي ،مبا يف ذك مجيع نفقات اخلدمات الالزمة
لتشغيهل .ومن اجلدير تاملالحظة أأن ماكتب معهد اكوادور للملكية الفكرية تقع يف هذه املنطقة ،وس يكون من املفيد اقامة
مكتب الويبو اخلاريج يف نفس احلي لتسهيل التنس يق بني املكتبني .وتبلغ تلكفة تأأثيث مكتب سمخسة موظفني حنو20 000
دولر أأمرييك ،تشمل تلكفة مجيع املعدات وا ألدوات الالزمة .وفامي يتعلق تاملوظفني ،يُقرتح أأن يعمل تاملكتب  5موظفني:
ن
وموظفني من فئة  P5وموظف يعمل بعقد قصري ا ألجل.
مدير ،وخبري،
النفقات املتوقعة

عام واحد

الجيار واملرافق

 175 000دولر أأمرييك

املعدات وا ألدوات

 20 000دولر أأمرييك
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اجملمو

 195 000دولر أأمرييك

تنفيذ املزيانية التقريبية ملكتب الويبو القل ميي (عام واحد)

ان اكوادور مس تعدة للمسامهة يف هذه النفقات ،تاس تثناء الرواتب و أأجور املوظفني الواردين أأعاله ،من أأجل حتايش خطر
احامتل أأن يكون انشاء هذا املكتب غري معيل من وهجة النظر املالية للويبو ،وميثل عبئا اضافيا علهيا.
وميكن ،اضافة اىل ذك ،انشاء املكتب يف كيتو يف احلي أنف اذلكر .و أأن يشغل واحدا من عدة مباين اتبعة ملعهد اكوادور
للملكية الفكرية ،أأو ميكن انشاؤه يف  Yachayمدينة املعرفة ،حيث يوجد أأيضا مكتب اتبع للمعهد مساحت  100مرت مربع،
ميكن وضع حتت ترصف املكتب اخلاريج .وتبعد مدينة املعرفة عن مطار كيتو ساعتني برا ،بيامن تبعد عن احلدود مع كولومبيا
ساعتني فقط.
وميكن ،من وهجة النظر املالية ،مبجرد انشاء املكتب اخلاريج يف اكوادور ،انشاء صندوق من اسهامات القطاعني العام
واخلاص ،عىل أأن يتوىل املكتب ادارة هذا الصندوق ،ويعمل عىل تيسري ادارت يف اطار ا ألهداف واملقاصد احملددة .وجتدر
الشارة يف هذه الظروف اىل أأن معهد اكوادور للملكية الفكرية ذايت الدارة ،أأي أأن مزيانيت تعمتد اىل حد كبري عىل حتصيل
رسوم الطلبات املودعة .وقد لوحظ تزايد عدد الطلبات يف الونة ا ألخرية ،وهكذا ،ميكن ختصيص نس بة مئوية من هذا
ادلخل لتشغيل املكتب ومتويل ا ألنشطة اعتبارا من  .2017وفامي ييل مزيانية معهد اكوادور للملكية الفكرية يف الس نوات
ا ألخرية:

ا ألمن
يف اكوادور ،ميكن للك من املؤسسات العامة واملنظامت ادلولية أأن تتعاقد للحصول عىل خدمات رشاكت ا ألمن .وتتوىل
وزارة ادلاخلية تنظمي هذه الرشاكت بشلك مبارش ،كام أأهنا املسؤوةل عن رصد الس ياسات العامة يف هذا القطا وصياغهتا
وتنفيذها وتقيميها؛ من أأجل ضامن حتقق ا ألمن ادلاخيل والقدرة عىل حمك ادلوةل ،مع ايالء الاعتبار الواجب لدلميقراطية
واملشاركة املدنية ،من أأجل املسامهة يف رفاه اجملمتع .وفامي ييل اللية ا أل نمنية املتبعة يف ماكتب معهد اكوادور للملكية الفكرية يف
كيتو:
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 .1ثالث نقاط أأمنية عىل مدار  24ساعة يف مبىن فوروم ( 300املبىن الرئييس) ،ونقطة أأمنية واحدة يف مبىن
س يجلو .21
 .2س بع نقاط أأمنية ملدة  12ساعة :س تة يف بناء فوروم  ،300ونقطة أأمنية واحدة يف مبىن الب َّياان.
 .3يبلغ مجمو تاكليف ا ألمن  26 538 58دولرا أأمريكيا شهراي 1 393 84 ،دولرا أأمريكيا للك نقطة أأمنية ملدة 12
ساعة ،و 2 787 66دولرا أأمريكيا للك نقطة أأمنية ملدة  24ساعة.
وجتدر الشارة اىل أأن مركز معليات رشكة ا ألمن ،اليت توفر هذه اخلدمات يبعد مخس دقائق عن ماكتب معهد اكوادور
للملكية الفكرية .وهو ما يعين اس تجابة رسيعة حلالت الطوارئ ،اليت حلسن احلظ مل حتدث يف املعهد حىت الن.
ومت تزويد املباين أأيضا بنظام اكمريات ملراقبة املباين واملاكتب .وجيب عىل الزوار التسجيل يف مكتب الاس تقبال ،واظهار
بطاقات هويهتم الوطنية ،حيث يمت الاحتفاظ هبا ،ومبادلهتا ببطاقة ممغنطة تسمح تادلخول اىل املكتب أأو اىل الطابق املنتظر
اس تقباهلم في فقط .وعقب الزايرة ،تُرد بطاقة الهوية وتُسرتد البطاقة املمغنطة .وحيمل مجيع موظفي معهد اكوادور للملكية
الفكرية أأيضا بطاقة ممغنطة ،تتيح هلم الوصول اىل املدخل الرئييس ،ث اىل مصعد موقف الس يارات ،اذلي ِّ
ميكهنم من
الوصول اىل الطوابق اليت يشغلها املعهد فقط.
و أأخريا ،تقدم الرشطة أأيضا املساعدة مجليع املؤسسات العامة واملنظامت ادلولية .وس يكون من املس تحسن اىل حد بعيد النظر
يف ابرام اتفاق جديد مع الرشطة لختاذ تدابري للمراقبة أأكرث مما هو متاح عادة ملثل هذه املؤسسات ،ومن َّث توفري قدر أأكرب
من ا ألمن ملوظفي املكتب اخلاريج.
الاحتياجات
اننا نعتقد أأن لك من اكوادور و أأمرياك الالتينية س تجين فوائد عظمية جراء انشاء مكتب خاريج للويبو يقع ،كام هو موحض
أأعاله ،يف موقع اسرتاتيجي عىل مقربة من معظم بدلان القارة (كولومبيا وبريو وفزنويال وبوليفيا وبامن) ،وخباصة فامي بتعلق بتنفيذ
املساعدة التقنية وبناء القدرات للك مكتب من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،والرتوجي ألنظمة الويبو واخلدمات
والاسرتاتيجيات اليت ت ُِّقرب امللكية الفكرية اىل القطاعات املعنية.
ا ألهداف
تمتثل أأهداف املكتب اخلاريج يف اكوادور فامي ييل:
اخلدمات العاملية للويبو
.1

الرتوجي خلدمات الويبو العاملية،

.2

ودمع خدمات الويبو ادلامئة للعمالء.

اخلدمات املقدمة اىل القطا اخلاص
 .3تقدمي خدمات ملس تخديم ومودعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد ،ونظام لهاي
وقواعد البياانت ،اضافة اىل خدمات مركز التحكمي والوساطة،
.4

والتعاون مع القطا اخلاص يف اكوادور ويف املنطقة من أأجل مرشوعات التعاون العاملية.
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ا ألنشطة القلميية للويبو وا ألمم املتحدة
.5
.6
.5

مساعدة املقر الرئييس يف تنفيذ ا ألنشطة يف املنطقة،
والتعاون مع منظامت ا ألمم املتحدة امل ُمثَ ة يف اكوادور ويف املنطقة.
اخلامتة

 .1من شأأن املوقع اجلغرايف لكوادور ،اىل جانب معلهتا ولغهتا ،أأن يسهل تنفيذ ا ألنشطة اليت خيططها ويضطلع هبا مكتب
الويبو اخلاريج يف املنطقة.
 .2وعىل حنو مماثل ،ونتيجة سهوةل التنقل داخل البدل ،ميكن للناس من مجيع أأحناء القارة الوصول بسهوةل اىل هذا
املكتب.
 .3وعىل الصعيد الس ياي ،حترص حكومة اكوادور عىل اس تضافة مكتب الويبو اخلاريج ،ويه عىل اس تعداد لالسهام
تاملوارد الالزمة لتشغيل املكتب.
 .4ويبني التقدم احملرز يف جمايل املعرفة والتعلمي ،اذلي نوقش أأعاله ،أأن اكوادور أأصبحت بدلا منتجا ل ألفاكر .وس يكون
من الرضوري توفري الوسائل الالزمة لتسهيل حامية املعرفة الناجتة وتعزيزها.
 .5و أأخريا ،تشري ا ألهداف املقرتحة للمكتب اىل أأن الفوائد املرتتبة عىل تطبيق أأنظمة الويبو يف معليات البحث وتسوية
املنازعات س تعم ليس اكوادور حفسب ،وامنا مجيع بدلان أأمرياك الالتينية أأيضا.
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اقرتاح
بشأأن اس تضافة املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف مجهورية مرص العربية
اشارة اىل املذكرتني  CHAN:007املؤرخة يف  7يناير  2011و CHAN:035املؤرخة يف  23فرباير  ،2016واىل الرساةل
رمق  C.N. 3641املؤرخة يف  13نومفرب  2013اليت أأرسلها املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية اىل ادلول ا ألعضاء
وطلب فهيا أأن تعرض ادلول ا ألعضاء طلباهتا لس تضافة مكتب خاريج للثنائية  ،2017/2016ووفقا للمبادئ التوجهيية
بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية الواردة يف الوثيقة  ،A/55/INF/11يترشف الوفد ادلامئ مجلهورية مرص العربية دلى مكتب
ا ألمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية وغريها من املنظامت ادلولية يف جنيف ،بأأن ِّ
يقدم جمددا الطلب الرمسي حلكومة مجهورية
مرص العربية تانشاء مكتب خاريج للويبو يف القاهرة خلدمة مرص وادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف املنطقة يف جمالت حمددة
مس بقا من جمالت امللكية الفكرية والتمنية ،مبا يف ذك التعاون التقين وبناء القدرات وتوفري خدمات يف جمال امللكية الفكرية.
ووفقا للقسم أألف (الفقرة  )3من املبادئ التوجهيية املذكورة أنفا ،يرفق هبذه الرساةل اقرتاح رمسي لتقدمي عن طريق املدير
العام اىل جلنة الربانمج واملزيانية  ي تنظر في .
واحلكومة املرصية مس تعدة ملواص ة مناقشة هذا الطلب.
أأول .الس ياق العاملي
اعمتد قادة العامل يف سبمترب  2015خطة التمنية املس تدامة لعام  .2030ويتصل عدد من أأهداف هذه اخلطة عىل املس توى
العاملي اتصال مبارشا أأو غري مبارش بنظام امللكية الفكرية بوصف عامال من عوامل التمنية .فالهدف  9بشأأن "الصناعة
والابتاكر والهيالك ا ألساس ية" يتناول دور الاستامثر يف هذه اجملالت بوصف عامال من عوامل المنو الاقتصادي والتمنية.
وتاملثل ،ميكن للهدف  3بشأأن "الصحة اجليدة والرفاه" ،والهدف  4بشأأن "التعلمي اجليد" ،والهدف  6بشأأن "املياه النظيفة
وخدمات الرصف الصحي" ،والهدف  7بشأأن "الطاقة النظيفة بتلكفة ميسورة" ،والهدف  13بشأأن "اجراءات التصدي
لتغري املناخ" ،أأن تتأأثر تأأثرا اجيابيا بنظام للملكية الفكرية يعزز الابتاكر والبدا ألغراض التمنية ويتكيف مع املس توى المنايئ
ألعضاء اجملمتع ادلويل واحتياجاهتم.
وعلي  ،ينبغي للعمل امليداين اذلي تضطلع ب الويبو عن طريق ش بكة املاكتب اخلارجية ،بوصفها احدى الواكلت املتخصصة
ل ألمم املتحدة ،أأن يسرتشد بأأعامل خمتلف اجلهات الفاع ة داخل منظومة ا ألمم املتحدة وخارهجا من أأجل حتقيق أأهداف خطة
التمنية املس تدامة.
اثنيا .الس ياق القلميي
اعمتد رؤساء ادلول واحلكومات ا ألفريقية يف مقة الاحتاد ا ألفريقي يف يناير عام " 2015ا ألجندة  ،"2063اليت ترمس مالمح
أأفريقيا يف املس تقبل بناء عىل س بعة تطلعات أأفريقية حمددة ،أأولها اقامة "قارة أأفريقية تنعم تالزدهار القامئ عىل المنو الشامل
والتمنية املس تدامة" ،وتشمل حصول املواطنني عىل "التعلمي اجليد والرثوة يف املهارات" (الصفحة  2من "ا ألجندة :2063
أأفريقيا اليت نريدها") .وهتدف يف اطار التطلع  5اىل اقامة "قارة أأفريقية ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقمي و أأخالقيات
مشرتكة" ،و أأصول أأفريقيا الثقافية من "الرتاث ،والفنون الشعبية ،واللغات ،والسيامن ،واملوس يقى ،واملرسح ،والداب،"...
و"يمت الاحتفاء تالفنون والصناعات البداعية[...والسهام] بشلك تارز حنو الوعي تاذلات ،والرفاهية والازدهار" (الصفحتان
 8و 9من "ا ألجندة  :2063أأفريقيا اليت نريدها").

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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والزتم القادة ا ألفريقيون بتحقيق هذه التطلعات ،ودعوا اىل العمل عىل اقامة جممتع معرفة تدفع العلوم والتكنولوجيا والابتاكر.
اثلثا .الس ياق الوطين
أأطلقت مرص رمسيا "اسرتاتيجية التمنية املس تدامة – مرص  "2030تالزتامن مع التطورات ادلولية والوطنية املوحضة أنفا.
وتقوم هذه الاسرتاتيجية عىل عدد من احملاور يركز أأحدها عىل الابتاكر واملعرفة والبحث العلمي من أأجل اقامة جممتع معرفة
يتسم تالبدا والابتاكر .وهناك عدد من ا ألهداف ملعاجلة مشالكت تتصل هبذا احملور ،وتشمل زايدة عدد الرباءات
الوطنية عىل الصعيدين ادلاخيل واخلاريج بغية الهنوض مباكنة مرص يف مؤرش الابتاكر العاملي ،وانفاذ قوانني مالمئة للملكية
الفكرية ،وسن ترشيعات لتنظمي العلوم والتكنولوجيا والابتاكر فضال عن نقل التكنولوجيا .وعلي  ،تضع مرص س ياسات
وطنية وبرامج دلمع الابتاكر تشمل المتويل ،ول س امي تقدمي حوافز عىل الاستامثر ،ودمع الصناعات وااتحة فرص العمل.
و أأطلقت مرص "الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر لعام  ."2030وهتدف هذه الاسرتاتيجية اىل ارساء
قاعدة من العلوم والتكنولوجيا تودل املعرفة وتهنض تالبتاكر ،وتسهم يف حتقيق التمنية املس تدامة .وستنفَّذ الاسرتاتيجية عن
طريق مسارين :أأما أأوهلام فهو هتيئة بيئة متكينية لالبتاكر يف جمال البحث العلمي ،ول س امي عن طريق تعزيز اس تخدام نظام
امللكية الفكرية .وفضال عن ذك ،هتدف الاسرتاتيجية اىل تشجيع الاستامثرات يف العلوم والتكنولوجيا واقامة الروابط مع
الصناعات واخلطط المنائية والاحتياجات اجملمتعية واقامة رشااكت مع اجلهات وا ألطراف الفاع ة املعنية .و أأما اثنهيام فهو توليد
املعرفة ونقل التكنولوجيا وتوطيهنا.
ومن اجلدير تاذلكر أأن مرص تعطي ا ألولوية جملالت انتاج الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة ،وادارة املياه ،والصحة ،والزراعة
وا ألمن الغذايئ ،وحامية البيئة واحلفاظ عىل املوارد الطبيعية ،وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،والتعلمي ،وقطا الس ياحة.
رابعا .امللكية الفكرية يف مرص
.1

البنية الترشيعية والقانونية

( أأ) دس تور مرص اجلديد لس نة 2014
اع ُتمد دس تور مجهورية مرص العربية عن طريق اس تفتاء شعيب يف يناير  ،2014وهمد الطريق لنشاء اقتصاد قامئ عىل
املعرفة ،مع الرتكزي عىل تعزيز البحث العلمي والابتاكر والبدا وفقا للامدة  23من .
وخصص ادلس تور مادة من (ويه املادة  )69محلاية امللكية الفكرية حيث تلزتم ادلوةل "حبامية حق امللكية الفكرية بش ىت
أأنواعها يف اكفة اجملالت ،وتنشئ هجازا خمتصا رعاية تكل احلقوق وحاميهتا القانونية ،وينظم القانون ذك" .وتنص املادة 227
عىل أأن "يشلك ادلس تور بديباجت ومجيع نصوص نس يجا مرتابطا ،والك ل يتجز أأ ،وتتاكمل أأحاكم يف وحدة عضوية
مامتسكة" .ومن هذا املنطلق ،تعد املادة  69جزءا من أأحاكم ادلس تور ا ألوسع نطاقا اليت تلزم ادلوةل يف جمالت احلق يف
الصحة (املادة  )18واحلق يف التعلمي (املاداتن  19و )20واحلق يف بيئة حصية سلمية (املادة  )46ودمع حماور التنافس ية
وتشجيع الاستامثر (املادة  )27وضامن حرية البحث العلمي ورعاية الباحثني واخملرتعني (املادة  )66وضامن حرية البدا الفين
وا ألديب ورعاية املبدعني وحامية ابداعاهتم (املادة .)67
وبناء عىل ما س بق ،أأقام ادلس تور روابط بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة وحقق التوازن الالزم بيهنام .ويامتىش ذك مع
رضورة تكييف أأنظمة امللكية الفكرية مع املس توايت المنائية والاحتياجات اخملصصة للك بدل  ي تتوازن تدابري امحلاية والنفاذ
مع دخول ا ألسواق وحامية املس هتلكني واملامرسات املنافية للمنافسة.
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(ب) الطار القانوين
يعد القانون رمق  82لس نة  2002بشأأن امللكية الفكرية الطار القانوين الرئييس حلقوق امللكية الفكرية يف مرص.
.2

البنية املؤسس ية

حيدد القانون رمق  82لس نة  2002السلطات الوطنية التالية املسؤوةل عن التنفيذ حبسب ولية وجمالت معل لك مهنا:
مكتب براءات الاخرتا يف مجهورية مرص العربية أ(أاكدميية البحث العلمي والتكنولوجيا ،ووزارة البحث العلمي)،
ووزارة الزراعة ،ووزارة الثقافة ،ووزارة التصالت وتكنولوجيا املعلومات ،ووزارة العالم (حل حملها احتاد الذاعة
والتلفزيون) ،ووزارة التجارة والصناعة ،ومكتب العالمات التجارية والتصماميت والامنذج الصناعية (وزارة التجارة ادلاخلية)،
ووزارة ادلاخلية ،ووزارة العدل.
 اللجنة الوطنية للملكية الفكرية:ُأنشئت مبوجب قرار رئيس جملس الوزراء يف عام  ،2007حتت رعاية وزارة اخلارجية .وتتأألف عضويهتا من السلطات
الوطنية املذكورة أنفا ،تالضافة اىل وزارة البيئة واملعهد القلميي للملكية الفكرية (لكية احلقوق ،جامعة حلوان).
 املعهد القلميي للملكية الفكرية :مينح شهادات ويوفر دراسات جامعية للمهنيني يف جمال امللكية الفكريةوطالب لكيات احلقوق.
 الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية (قيد النشاء) :لها غرضان هام التدريب وبناء القدرات دلى العاملني يف جمال امللكيةالفكرية ،ومنح درجات علمية جامعية يف دراسات امللكية الفكرية.
.3

التعاون مع الويبو

سعيا اىل الهنوض جبدول أأعامل حقوق امللكية الفكرية من منظور التمنية ،حترص مرص عىل دمع تعاوهنا مع الويبو وتوطيده فامي
خيص تعزيز البنية املؤسس ية والأاكدميية ،وكذك تعزيز التعاون وتبادل اخلربات مع بدلان املنطقة.
-

وتشمل أأحدث و أأبرز جمالت التعاون ما ييل:
( أأ) اس تضافت القاهرة يف عام  2013اجامت الويبو ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت
الرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية والتصاممي الصناعية والنفاذ؛
(ب) انشاء أأاكدميية وطنية للملكية الفكرية ،بناء عىل جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .واس تمكل هذا املرشو
مرحلتني لتوفري وحدات تدريب املدربني بشأأن خمتلف جوانب امللكية الفكرية .و أأدرج بعض املس تفيدين من
املرشو يف قامئة الويبو للمدربني بغية التعاون مع البدلان ا ألخرى؛
(ج) مرشو جار لتحديث مكتب العالمات التجارية املرصي؛
(د) انشاء ش بكة ملاكتب تسويق التكنولوجيا والابتاكر؛
(ه) تشمل الطلبات العالقة جمالت الدارة امجلاعية حلق املؤلف؛
(و) دراسة حول امللكية الفكرية وقطا التصالت واملعلومات يف مرص.
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-

وتشمل جمالت التعاون احملمت ة ما ييل:
( أأ) دمع الصناعات البداعية هبدف حتويلها اىل أأصول للملكية الفكرية تسهم يف منو الاقتصاد؛
(ب) حبث وسائل وس بل تعزيز القدرة الاستيعابية لالبتاكر ،مع مراعاة أأن الابتاكر يغطي مجموعة واسعة من
اجملالت مهنا البحث والتطوير ،والاستامثرات الهادفة ،والتجارة ،وس ياسة التنافس؛
(ج) مبادرات التعاون فامي بني بدلان اجلنوب.

خامسا .مرص بوصفها مركزا للماكتب امليدانية اليت متثل املنظامت القلميية والكياانت التابعة ل ألمم املتحدة
تس تضيف مرص عددا كبريا من املاكتب امليدانية القطرية والقلميية اليت متثل كياانت اتبعة وغري اتبعة ملنظومة ا ألمم املتحد،
وختدم اما املنطقة العربية أأو املنطقة ا ألفريقية ،وتس تجيب ألولوايت الس ياسة الوطنية.
وتضم ش بكة ماكتب ا ألمم املتحدة يف مرص  26مكتبا ،مهنا  15مكتبا يعمل بوصف مكتبا اقلمييا .وتشمل واكلت ا ألمم املتحدة
اليت تعمل يف مرص عن طريق ماكتهبا القلميية والقطرية مثال الواكلت القامئة يف روما (الفاو ،وبرانمج ا ألغذية العاملي،
والصندوق ادلويل للتمنية الزراعية) ،واليونسكو ،واليونيدو ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ،وبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك بني
منظامت ا ألمم املتحدة ملاكحفة اليدز ،ومنظمة الصحة العاملية ،واليونيسف ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للبيئة .واضافة اىل ذك،
تس تضيف مرص حوايل  14كياان عربيا و 6كياانت ا ألفريقية أأبرزها بنك التمنية ا ألفريقي ،والبنك ا ألفريقي لالس ترياد
والتصدير ،وواكةل الاستامثر القلميية التابعة للسوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي.
وتوفر هذه الش بكة الواسعة مجموعة كبرية من اخلربات عىل الصعيدين القطري والقلميي فضال عن خربات راخسة يف ادارة
العالقات مع هذه الكياانت ادلولية.
وتنظم مذكرات تفامه واتفاقيات ادلوةل املضيفة الامتيازات واحلصاانت ،والولايت ،ونطاق العمل يف هذه املاكتب بناء عىل
رشوط يتفق علهيا الطرفان.
سادسا .اجلوانب اللوجستية
تمتتع مرص ببنية رائدة دامعة للمنطقة ،وتشمل ما ييل:
" "1خدمات املؤمترات ،مع مواقع متنوعة لعقد الاجامتعات؛
" "2خربة طوي ة ا ألمد يف اس تضافة ا ألحداث الوطنية والقلميية وادلولية واملؤمترات الكربى .ومن اجلدير تاذلكر أأن
مرص اس تضافت يف عام  ،2013ويف خضم التحول الس ياي يف أأعقاب ثورة  25يناير ،اجامت الويبو
ا ألقالميي الثاين بشأأن التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية
والتصاممي الصناعية والنفاذ؛
" "3خدمات حممكة يف َ
جمايل املعلومات والتصالت؛
" "4مزود رائد يف جمال خدمات الطريان بفضل ش بكة اقلميية من الرحالت اجلوية تغطي لك أأفريقيا تقريبا ومناطق
أأخرى من العامل ،وتيرس الوصول اىل أأكرث الطرق اقتصادا؛
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" "5موقع جغرايف مركزي جيعل مطارات مرص أأكرث طرق العبور عرب القارات مالمئة تالنس بة اىل غالبية رشاكت
الطريان ادلولية .ويتيح هذا املوقع النفاذ اىل مجموعة واسعة من مرافق النقل الربي والبحري .وفضال عن ذك،
تمتتع مرص بش بكة جيدة للطريان اخلاص؛
" "6خدمات ومرافق مرصفية متص ة عىل الصعيد العاملي؛
" "7مرافق رعاية حصية؛
مدربة تدريبا جيدا مبا يف ذك يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
" "8موارد برشية َّ
سابعا .ا ألساس املنطقي والنطاق والولية
 .1استنادا اىل الس ياق َّ
املبني أنفا وادرااك ل ألولوايت ا ألفريقية والتطلعات المنائية ،تمتتع مرص مباكنة جيدة متكهنا من
اس تضافة مكتب خاريج للويبو خيدم مصاحل بدلان القارة ا ألفريقية ويتكيف مع احتياجاهتا ومع املس توايت المنائية الوطنية.
 .2ومن املزمع أأن يشمل نطاق معل املكتب ووليت مسائل امللكية الفكرية والتمنية ،وفقا لتوصيات جدول أأعامل الويبو
بشأأن التمنية ،ول س امي يف عكس اجتاه جهرة ا ألدمغة لصاحل كسب العقول ،والسهام يف حتقيق التطلعات ا ألفريقية املبينة يف
"ا ألجندة  :2063أأفريقيا اليت نريدها" ،ومتاش يا مع خطة التمنية املس تدامة .وينبغي ألنشطة املكتب أأن تكفل حقوق امللكية
الفكرية وانفاذها و أأن "تسهم حامية وانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف تشجيع روح الابتاكر التكنولويج ونقل وتعممي
التكنولوجيا ،مبا حيقق املنفعة املشرتكة ملنتجي املعرفة التكنولوجية ومس تخدمهيا تا ألسلوب اذلي حيقق الرفاهية الاجامتعية
والاقتصادية والتوازن بني احلقوق والواجبات" (املادة  7من اتفاق تريبس) .وفضال عن ذك ،جيب العمل عىل حتقيق
ا ألولوايت ا ألفريقية يف جمال حفظ وحامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أأجل تعزيز املزااي النسبية
ا ألفريقية وتعزيز القدرة التنافس ية ألفريقيا يف هذا اجملال ،وتوجي النتاجئ حنو حتقيق التمنية املس تدامة.
.3

وس تحدد تفاصيل الولية ونطاق العمل عىل أأساس مناقشات مس تفيضة بشأأن اتفاق البدل املضيف.
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مقرتح انشاء مكتب خاريج للويبو
املركز الوطين للتسجيل
السلفادور
وفقا للخطاب املؤرخ يف  19فرباير  ،2016أأعلنت مجهورية السلفادور عن رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف
مقر املركز الوطين للتسجيل جبوار الأاكدميية الوطنية للملكية الفكرية مبدينة سان سلفادور.
وتتعلق صالحية بيان الرغبة هذا تالثنائية  ،2017/2016غري أأن مثة فسحة من املرونة تسع مد هذه الرغبة اىل الثنائية
.2019/2018
والسلفادور بدل انم مازال يبين اطارا للس ياسات والتنظمي لتعزيز توظيف امللكية الفكرية تاعتبارها أأداة لشعب بغية تطوير بدل
عىل مس توى أأعىل من النتاجية والتعلمي.
وتالتايل ،ويف ضوء املقرتح الوارد أأدانه ،مفن شأأن هذا املكتب اخلاريج أأن يعمل عىل نرش املعرفة خبدمات الويبو وتيسري
احلصول علهيا ،مع تعزيز التعاون فامي بني الواكلت وفامي بني بدلان اجلنوب والتوعية تاملعاهدات ادلولية مثل الربوتوكول املتعلق
تاتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات.
وعىل نفس املنوال ،مفن شأأن مكتب للويبو يف السلفادور حبمك موقع أأن خيدم عدة أأغراض من بيهنا تعزيز التعاون فامي بني
بدلان منطقة أأمرياك الوسطى والربط بواكلت دولية و /أأو ماكتب ملكية فكرية أأخرى يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية والاكرييب ،واليت ميكن اس متداد املساعدة التقنية مهنا .كام أأن من شأأن أأن يقوي حامية حقوق امللكية الفكرية
واسرتاتيجيات س ياسات امللكية الفكرية العامة مبا يفيد شعبنا وا ألرايض الواقعة مضن النطاق اجلغرايف للمكتب اخلاريج.
وستبقى للمكتب الوطين (جسل امللكية الفكرية) سلطات  ،غري أأن املكتب الوطين للملكية الفكرية ،اذلي يتخذ من املركز
الوطين للتسجيل مقرا هل ،سيشارك يف أأعامل برامج الويبو للتواصل والتوعية يف جمال امللكية الفكرية ،كام سريفع مس توى
الوعي تامللكية الفكرية وفهمها واحرتاهما.
وعلي فان املقرتح مقدَّم مشفوعا مبربرات مالءمة طلبنا عىل النحو التايل.

املزااي واملعام ة ادلبلوماس ية
س يقدَّم مقرتح اىل وزارة خارجية مجهورية السلفادور للنظر يف منح مدير املكتب اخلاريج للويبو مزااي ل تقل فضال عن
تكل اليت من شأأن املدير أأن يس متتع هبا يف مقر الويبو الرئييس ،مبعىن الصالحيات املمنوحة ألفراد البعثات ادلبلوماس ية يف
البالد ،مما يشمل زوج املدير و أأبناؤه القرص .وس يكون ذك لك وفقا للواحئ التنظميية احلالية ألعضاء السكل ادلبلوماي
املقميني يف السلفادور.
ووفقا ملا يرسي من القانون ادلويل عىل البعثات ادلبلوماس ية املقامة يف البالد ،ومع مراعاة ترشيعاتنا ذات الص ة ،س يكون
للمكتب اخلاريج للويبو حرمة ل تنهتك ،وستنطبق هذه احلرمة عىل جسالت وممتلاكت و أأصوهل.

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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العفاءات من رضائب ادلخل وغريها من الرضائب
س تقدم وزارة مالية السلفادور مقرتحا للنظر يف اعفاء موظفي الويبو ادلبلوماس يني من الرضائب عىل الرواتب واملاكفأت
والبدلت اليت تدفعها الويبو ،من بني اعفاءات أأخرى ،وس يكون ذك لك وفقا للترشيعات الرضيبية والقوانني ذات الص ة يف
السلفادور.
س ُت َعد تصارحي تسمح ملوظف الويبو اذلي يشغل منصب املدير تاس ترياد مركبة وجتهزيات مزنلية وفقا للقوانني ذات الص ة
املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية وادلولية ذات الص ة ث تُق َّد ُم اىل السلطات املالمئة للنظر فهيا.

أأمن مسؤويل الويبو
ستتخذ اخلطوات الالزمة لضامن حامية مسؤويل الويبو عن طريق التوقيع عىل مذكرات تفامه مع الرشطة املدنية الوطنية
لتوفري حامية وافية.

وفود ا ألجانب
ستتخذ خطوات تيرس هبا حكومة السلفادور من خالل الوزارة اخملتصة دخول ا ألشخاص املدعوين من ِّقبل مكتب الويبو
اىل السلفادور ألغراض رمسية واقامهتم ومغادرهتم ،وذك مبا يامتىش مع قوانني الهجرة السلفادورية.
وس ُتعد التصارحي الالزمة للسامح بعمل أأزواج مسؤويل الويبو و ُمعالهيم يف السلفادور ،رشيطة استيفاهئم الرشوط القانونية
ذات الص ة.

الدارايت وا ألمور ا ألخرى ذات الص ة
تتحمل الويبو التاكليف املتعلقة تالتأأمني الطيب وتأأمني املسؤولية املدنية لس تخدام املركبات اللية وفقا للترشيعات الوطنية
السارية.

النطاق اجلغرايف للمكتب
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب
متثل السلفادور حبمك موقعها اجلغرايف مركزا اقلمييا يف أأمرياك الوسطى والاكرييب ،مما يعزز التصالت والروابط السلسة بني
الويبو وهذه املنطقة اجلغرافية.

املهام وا ألنشطة املتوّخ اعدادها
رعاية تعاون أأوثق من أأجل الرتوجي لتطوير امللكية الفكرية وتعزيز التعاون بني بدلان أأمرياك الوسطى والاكرييب وامجلهورية
ادلومينيكية.
وتوس يع نطاق امللكية الفكرية لتلبية الاحتياجات من بناء القدرات وتعزيز التعاون ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
والاكرييب.
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والرتوجي ملعاهدات الويبو وخدماهتا العاملية مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات واتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات وغريها.
والتشجيع عىل اس تخدام خدمة الويبو للوساطة والتحكمي والرتوجي لها ،مع تعزيز املشاريع املؤسس ية للمركز الوطين للتسجيل
تالسلفادور املتعلقة تانشاء مركز للتحكمي والوسائل البدي ة لتسوية املنازعات عىل الصعيد القلميي.
ومساعدة ادلول يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب يف املسائل املتعلقة تامللكية الفكرية ،ل س امي ما يتعلق
من ذك تالتعاون وبناء القدرات املؤسس ية.
وتشجيع ودمع وتعزيز هيئات الدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
والاكرييب.
والرتوجي لنشاء أأاكدميية اقلميية للملكية الفكرية ألمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية والاكرييب.
واملساعدة عىل توظيف امللكية الفكرية من أأجل رعاية نقل التكنولوجيا ودمع مراكز التكنولوجيا والابتاكر ،مع تعزيز ش بكة
 CATI-CARDالقلميية.
وا ألنشطة ا ألخرى املعمتدة يف برانمج ومزيانية الويبو.
املرفق :جدول ملخص للمقرتح
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الطلب

املاكن

فرتة الطلب

ا ألنشطة احملددة (اقلميية
وقمية مضافة)

مسامهة
الويبو

مسامهة املركز
الوطين
للتسجيل

املزيانية

س يقدم
رعاية تعاون أأوثق للرتوجي مدير مكتب موظفون
الثنائية
وطين :سان
اداريون حمليون املركز الوطين
سلفادور ،2017/2016 :لتطوير امللكية الفكرية
موظف
للتسجيل
وتعزيز التعاون بني بدلان
السلفادور مقر املركز
أأمرياك الوسطى والاكرييب همين لدارة توفري مقر
غري أأن من
مقرتحا ماليا
الوطين
أ
للمكتب
نشطة
أ
بيشء
املمكن
مفصال
وامجلهورية ادلومينيكية.
للتسجيل،
اخلاريج
امج
رب
ال
نة
و
املر
من
لس تضافة
جبوار
توس
تنفيذها.
و
امللكية
نطاق
يع
ىل
ا
ذك
متديد
دمع خلدمات مكتب
الأاكدميية
الفكرية لتلبية الاحتياجات
الثنائية
الويبو.
الوطنية
تكنولوجيا
 .2019/2018من بناء القدرات وتعزيز أخرون
للملكية
املعلومات
التعاون ألمرياك الوسطى حيددون
والوثيقة
الفكرية.
مس تقبال واخلدمات
املالية حاليا
وامجلهورية ادلومينيكية
املياكنيكية
يف مرح ة
والاكرييب.
الكهرتائية
و
الاعامتد.
واملوارد البرشية
الرتوجي ملعاهدات الويبو
واملرصوفات
وخدماهتا العاملية مثل
الدارية الالزمة
معاهدة التعاون بشأأن
لعمل املكتب.
الرباءات واتفاق مدريد
بشأأن التسجيل ادلويل
للعالمات واتفاق لهاي
بشأأن التسجيل ادلويل
للرسوم والامنذج الصناعية
ومعاهدة مراكش لتيسري
النفاذ اىل املصنفات
املنشورة لفائدة ا ألشخاص
املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات وغريها.
التشجيع عىل اس تخدام
خدمة الويبو للوساطة
والتحكمي والرتوجي لها ،مع
تعزيز املشاريع املؤسس ية
للمركز الوطين للتسجيل
تالسلفادور املتعلقة تانشاء
مركز للتحكمي والوسائل
البدي ة لتسوية املنازعات
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عىل الصعيد القلميي.
مساعدة ادلول يف أأمرياك
الوسطى وامجلهورية
ادلومينيكية والاكرييب يف
املسائل املتعلقة تامللكية
الفكرية ،ل س امي ما يتعلق
من ذك تالتعاون وبناء
القدرات املؤسس ية.
تشجيع ودمع وتعزيز
هيئات الدارة امجلاعية
حلق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف أأمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية
والاكرييب.
الرتوجي لنشاء أأاكدميية
اقلميية للملكية الفكرية
ألمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية
والاكرييب.
املساعدة عىل توظيف
امللكية الفكرية من أأجل
رعاية نقل التكنولوجيا
ودمع مراكز التكنولوجيا
والابتاكر ،مع تعزيز
ش بكة CATI-CARD
القلميية.
ا ألنشطة ا ألخرى املعمتدة
يف برانمج ومزيانية الويبو.
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املرفق الثامن
1

حكومة الهند
اقرتاح ُمقدَّم من الهند لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج اجلديد بصفهتا الوطنية
احملتوايت
أأول

مقدمة

1

اثنيا

ا ألساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج يف الهند

2

اثلثا

همام املكتب اخلاريج املقرتحة يف الهند

3

رابعا

أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

4

خامسا

ارتباط أأهداف الويبو الاسرتاتيجية بأأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

5

سادسا

القمية اليت يضيفها املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

5

سابعا

احتياجات املنتفعني تامللكية الفكرية يف الهند

6

اثمنا

الاس تدامة املالية /حيادية املوازنة

7

اتسعا

اجلوانب اجلغرافية /اجلوانب املاكنية

7

عارشا

خامتة

7

حادي
عرش

اجتاهات أأداء مكتب امللكية الفكرية يف الهند

9

اثين عرش خطاب من سعادة الس يدة نريمال سيتارامان ،معايل وزيرة ادلوةل (املس تق ة) للتجارة
والصناعة يف حكومة الهند ،تُبدي في رغبة الهند يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف
الهند

13

اثلث عرش املوجزات القطرية الحصائية :الهند

املرفق أأ

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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حكومة الهند
اقرتاح ُمقدَّم من الهند لس تضافة مكتب خاريج جديد للويبو بصفهتا الوطنية
أأول .مقدمة:
 .1طبقا ملا جاء يف "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" الواردة يف الوثيقة  ،A/55/INF/11أأخطرت
دير العام برغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند ،بصفهتا الوطنية .وقد
حكوم ُة الهند رئي َس امجلعية العامة وامل َ
بعثت معايل وزيرة ادلوةل (املس تق ة) للتجارة والصناعة يف حكومة الهند ،سعادة الس يدة نريمال سيتارامان ،خبطاب يف هذا
الشأأن اىل املدير العام للويبو بتارخي  28ديسمرب ( 2015مرفق طي نسخة من هذه الرساةل).
 .2وهذا الاقرتاح الرمسي املُقدَّم من الهند ،وفقا للمبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية ،لس تضافة مكتب
خاريج جديد يف الهند بصفهتا الوطنيةُ ،مقدَّم عرب املدير العام لتنظر في جلنة الربانمج واملزيانية خالل الثنائية احلالية ،أأ ني
.2017/2016
 .3متتكل الويبو ش بكة حمدودة من املاكتب اخلارجية .وتقع هذه املاكتب يف س نغافورة ( ،)2005والياتان (،)2006
والربازيل ( ،)2010والصني ( ،)2014والاحتاد الروي ( .)2014وتاس تثناء مكتب س نغافورة ،اذلي يغطي منطقة رابطة
أأمم جنوب رشق أس يا (أس يان) ،فان تغطية ماكتب الويبو ا ألخرى ذات طابع وطين ،أأ ني تقترص عىل البدلان اليت تقع فهيا
تكل املاكتب.
 .4والهدف العام اذلي تسعى الهند اىل حتقيق تاس تضافة مكتب خاريج هو تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن
وفعال يُ ِّ
مكن من الابتاكر والبدا لصاحل الهند والويبو واجلهات املعنية ا ألخرى .كام أأن فتح الويبو ملكتب خاريج يف الهند
من شأأن أأن ُحي ِّسن نوعية اخلدمات اليت تقدهما الويبو و أأن يُ ِّعزز أأيضا دور الويبو الفريد مكنظمة خدمات عاملية.
 .5وفتح مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأن أأن يضيف قمية وكفاءة وفعالية لتنفيذ الربامج بطريقة منسقة .واملكتب
قرتح من شأأن أأن يُ ِّمكل العمل اذلي يُضطلع ب يف مقر الويبو يف جنيف .وسوف حيدث ذك مع مراعاة عدم
اخلاريج امل ُ َ
ازدواجية العمل ،ومع مراعاة الاس تغالل ا ألمثل ملوارد الويبو .وسوف يكون هذا املكتب فعال من حيث التلكفة وسوف
يليب احلاجة املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف الهند ،ومن َّث سوف يؤدي دورا همام يف التمنية الاقتصادية الشام ة يف البدل
قرتح جزءا ل يتجز أأ من اطار الويبو لالدارة القامئة عىل
وسوف يُ ِّعزز اقتصاد الهند القامئ عىل املعرفة .وسوف يكون املكتب امل ُ َ
النتاجئ واطارها التنظميي.
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.6

ووجود مكتب خاريج يف الهند من شأأن أأيضا أأن يُ ِّعزز قدرة الويبو عىل أأداء هماهما ا ألساس ية تالطرائق التالية:
" "1الرتوجي ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها،
" "2والتنفيذ الفعال ألنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،
" "3والرتوجي ملعاهدات الويبو،
" "4وتنفيذ اسرتاتيجيات فعاةل للتواصل والتوعية.

اثنيا .ا ألساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج يف الهند
 .7لقد شقت الهندُ طريقا حنو تطوير الاقتصاد القامئ عىل املعرفة مع الرتكزي الكبري عىل الابتاكر والارتقاء تالتكنولوجيا.
ُ
ساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج جديد يف الهند.
وس توحض
املؤرشات التالية ا أل َ
 .8تُعترب الهند اثين بدلان العامل من حيث عدد الساكن ،وقد ظهرت أأيضا بوصفها أأحد أأرس الاقتصادات منوا يف العامل
يف عام  .2015فقد وقع اختيار تقرير مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2015عىل الهند مكثال للبدلان احملققة لالبتاكر يف وسط
وجنوب أس يا يف فئة الرشحية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل .ويُ ِّقدم التقر ُير الهندَ بوصفها ممثال للبدلان "احملققة لالبتاكر"
عن طريق تقدمي رسد للكيفية اليت صاغ هبا ُ
البدل س ياسة الابتاكر اخلاصة ب عىل مر الس نني وتقدمي رؤية بشأأن ما جنحت
الهند يف حتقيق .
 .9وحتتل الهند مقة تصنيفات مؤرش الابتاكر العاملي لوسط وجنوب أس يا ،ويه واحدة من البدلان الامثنية املُحققة
لالبتاكر يف العامل ،متفوقة عىل أأقراهنا فامي خيص درجة مؤرش الابتاكر العاملي العام خالل الفرتة من  2011اىل  .2014وتبذل
حكومة الهند هجودا منسقة لتحديث البياانت اخلاصة تالبارامرتات اخملتلفة ،مما سوف يعزز ترتيب الهند يف التصنيفات العامة
ملؤرش الابتاكر العاملي.
 .10وقد أأعطى برانمج حكومة الهند املُسمى "اصنع يف الهند" دفعة قوية للصناعة التحويلية يف الهند .وهيدف هذا
الربانمج اىل تعزيز بيئة الابتاكر يف الهند ،وسوف يساعد الهند عىل حتقيق الرايدة العاملية يف اقتصاد املعرفة ويف التكنولوجيا.
 .11وقد أأطلقت هم ة "الهند الناش ئة" طاقات رايدة ا ألعامل دلى الرشاكت الناش ئة ،فالعقول الشابة والنبهية تواقة اىل
الانطالق والتقدم .ومن أأجل حث الرشاكت الناش ئة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية ،طرحت حكومة الهند خطة ليك
ت ُسهِّل عىل الرشاكت الناش ئة حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة برباءات الاخرتا والعالمات التجارية والتصاممي بدءا من
مرح ة ايدا طلبات حقوق امللكية الفكرية حىت انهتاء الطلبات (مبا يف ذك املنح أأو التسجيل).
 .12وتُوفر مبادرة "الهند الرمقية" منصة ألفراد الشعب  ي يعرضوا علهيا مواههبم ويطرحوا أأفاكرمه بشأأن طائفة متنوعة من
املوضوعات .وقد وصلت الثورة الرمقية أأيضا اىل الابتاكرات ،ومن املتوقع حدوث املزيد واملزيد من الابتاكرات يف الهند يف
قطاعات مثل التعلمي والزراعة والرعاية الصحية والبيئة يف املس تقبل القريب .ونتيجة ذلك ،من املرحج أأن يزداد عدد ايداعات
امللكية الفكرية زايدة مطردة.
 .13وسوف يكون لالبتاكر التكنولويج تأأثري هدام عىل الامنذج التقليدية اليت عفاها الزمن ،مما ُحي ِّدث تغيريات
تحس نة تناسب العرص .وحيدث الابتاكر حاليا يف قطاعات عديدة يف الهند بدءا من املس تحرضات الصيدلنية
ُمس َ
والس يارات والطاقة والرعاية الصحية وصول اىل العالم واحلومكة والتعلمي .وحتتل الهند موقع الصدارة فامي خيص تكنولوجيا
املعلومات واخلدمات اليت تقوم عىل تكنولوجيا املعلومات .وقد تلقت الهند ثناء كبريا عىل الابتاكر اخلديم يف الس نوات القلي ة
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املاضية ،وتطمح يف الوقت نفس اىل تسخري قوة الابتاكر يف املنتجات للمسامهة بشلك كبري يف زايدة الطلب عىل خدمات
امللكية الفكرية العاملية.
 .14وتعمل الهند عىل الاس تفادة من العائد ادلميغرايف وسد الفجوة الابتاكرية املوجودة بني البدلان النامية والعامل املتقدم.
وسوف يتحقق المنو والتمنية الاقتصادية املس تدامة احلقيقية يف الهند تالبتاكرات والتكنولوجيات واملنتجات واخلدمات احمللية.
 .15وسوف تأأيت الهند قريبا بس ياس هتا الوطنية حلقوق امللكية الفكرية اليت سوف جتمع يف نس يج واحد بني نقاط قوة
احلكومة ومنظامت البحث والتطوير واملؤسسات التعلميية والكياانت التجارية ،مبا فهيا املؤسسات الصغرية واملتوسطة
واملتناهية الصغر والرشاكت الناش ئة ،وغريها من اجلهات املعنية لجياد بيئة تساعد عىل الابتاكر .وهكذا فان الهند ،حىت وان
اكنت تشهد تالفعل طفرة يف ايداعات حقوق امللكية الفكرية للرباءات والعالمات التجارية ،فاهنا عىل ُأهنبة الاس تعداد لتحقيق
قفزة يف مجيع اجلوانب املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية.
 .16واجاميل ايداعات امللكية الفكرية ،ل س امي اليداعات احمللية ،يف الهند يف ازدايد دامئ .عىل سبيل املثال ،زادت
ايداعات الرباءات من ِّقبل املُقميني من  %18.45يف الثنائية  2006/2005اىل  %28.22يف الثنائية  .2015/2014وميكن
للمكتب اخلاريج أأن ُحي ِّفز ُمو ِّدعي الرباءات احملليني يف الهند ويشجعهم عىل ايدا املزيد واملزيد من الطلبات ادلولية من
خالل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عن طريق تقدمي ادلمع التفاعيل وما يلزم من توجي  ،وتوفري اماكنية النفاذ اىل املوارد.
وسوف يُؤدي هذا أأيضا اىل تعزيز موارد الويبو املالية.
 .17أأما العالمات التجارية فزتداد ايداعاهتا عىل مر الس نني ،وقد جتاوز عددها  200 000يف عام  ،2014-2013ومن
املتوقع هذا العام أأن يزيد هذا العدد بسهوةل عىل  .250 000واكنت اليداعات الهندية متثل حنو  %95من مجمو اليداعات
عىل مدى الس نوات القلي ة املاضية .وميكن حتفزي عدد كبري من هؤلء املُو ِّدعني الهنود ،اذلين ل يزالون مكتفني تامحلاية احمللية،
عىل حامية عالماهتم التجارية عىل الصعيد ادلويل من خالل ألية الويبو يف نظام مدريد اليت أأظهرت نتاجئ ُم ِّ
شجعة يف الهند،
اذا توفرت املرافق واملوارد املبارشة من مكتب الويبو اخلاريج املقرتح يف الهند.
 .18وقد َّيرست الهند تالفعل حامية حقوق امللكية الفكرية يف قطا املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر اذلي
ي ُسهم بشلك كبري يف التقدم الصناعي يف الهند عن طريق تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة ،واكن هذا التيسري من خالل
التخفيض الكبري لرسوم ايداعات حقوق امللكية الفكرية اليت تدفعها هذه املؤسسات .وبد أأ كثري من ادارات حكومة الهند
تنفيذ برامج حمددة لزايدة تروجي حقوق امللكية الفكرية دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر ،وهو ا ألمر
اذلي من شأأن أأن يُمكل متاما الهدف اذلي وضعت الويبو لهذه املؤسسات ،اذا ُأنشئ مكتب خاريج يف الهند.
 .19ومن َّث فان انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأن أأن يكون مكس با للك من الهند والويبو عىل املديني
القريب والبعيد.

اثلثا .همام املكتب اخلاريج املقرتحة يف الهند:
 .20نتوّخ ،بناء عىل التقيمي ا ألويل ،أأن يضطلع املكتب اخلاريج يف الهند تاملهام التية:
" "1تمتثل احدى همام الويبو الرئيس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية .وتدر هذه اخلدمات نس بة هائ ة
من اجاميل موارد الويبو املالية .ومن همام الويبو ا ألساس ية ا ألخرى تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا .وحتصل الويبو عىل  %96تقريبا من ايراداهتا من رسوم اخلدمات اليت تقدهما يف اطار
أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية ،أأل ويه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد للعالمات ،ونظام
لهاي للتصاممي ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة ،اخل .ويسهم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
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مدريد بنحو  %77و %16من اجاميل ايرادات الويبو .و ألن الهند عضو يف لك من نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،فان مكتب الويبو يف الهند سوف يوفر بيئة مواتية خللق مزيد من الاهامتم
هبذين النظامني ،مما يؤدي اىل مزيد من ايداعات امللكية الفكرية فتنتج عن ذك زايدة يف ايرادات الويبو.
" "2ويمتثل جزء أأساي من اخلدمات اليت ت ُِّقدهما الويبو فامي خيص أأنظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات
العالم واملساعدة ملس تخديم ا ألنظمة .عىل سبيل املثال ،بلغ يف عام  2015مجمو الاس تفسارات اليت تلقهتا
ادلائرة العالمية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات داخل شعبة الويبو القانونية للمعاهدة  11 192اس تفسارا
(رسائل تالربيد اللكرتوين ،وماكملات هاتفية ،وفاكسات) ،أأ ني مبعدل  932اس تفسارا يف الشهر أأو 45
اس تفسارا يف اليوم .واكن  %47من تكل الاس تفسارات يف عام  2015عن طريق الهاتف ،أأ ني ما يقرب من
 438ماكملة هاتفية يف الشهر .واكن تالماكن حتديد مصدر  %91.7من املاكملات الهاتفية يف عام  .2015فبلغ
عدد املاكملات املس تلمة يف عام  2015اليت اس تطعنا حتديد مصدرها  5 458ماكملة ،مهنا  456ماكملة
( )%8.35من البدلان الس يوية .وميكن للمكتب اخلاريج يف الهند أأن يؤدي خدمة حيوية دلمع أأنظمة امللكية
الفكرية العاملية اخلاصة تاملنظمة يف املناطق الزمنية الس يوية بتلكفة ميسورة للغاية.
" "3وسوف يضيف مكتب الويبو اخلاريج اضافة قمية اىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزتائن .ففي
حاةل اتصال خشص برمق الويبو العام قبل ساعات العمل يف جنيف ،ميكن تلقي املاكملة تلقائيا والرد علهيا يف
الهند.
" "4وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند قادرا عىل تقدمي ادلمع التقين فامي يتعلق بش ىت برامج املساعدة التقنية
اليت تُدار يف قطا الويبو للبنية التحتية العاملية مثل انشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت جتعل
املعلومات املتعلقة تالرباءات وغريها من املعلومات العلمية والتقنية متاحة ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات
واملؤسسات البحثية يف مجيع أأحناء الهند وغريها من البدلان النامية .وقد يكون تقدمي ادلمع التقين املكثف من
خالل مكتب خاريج يف الهند عىل يد خرباء اتبعني للمكتب اخلاريج امل ُقرتح ،وليس من خالل ارسال خرباء
من املقر الرئييس ،أأكرث فاعلية من حيث التلكفة.
" "5وميكن للمكتب اخلاريج املقرتح أأن يوفر للويبو تلكفة كبرية لتنفيذ ش ىت أأنشطة تكوين الكفاءات مثل تنظمي
املؤمترات ،واحللقات ادلراس ية التدريبية ،ومدارس الويبو الصيفية ،والتدريب التقين لفاحيص الرباءات أأو
العالمات التجارية ،والزايرات ادلراس ية ،والتدريب يف ماكتب الرباءات الهندية .وهذا أأمر ل بد من لتقليل
نفقات مزيانية الويبو ،ل س امي نقات السفر والرتتيبات اللوجستية ا ألخرى.

رابعا .أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند
 .21فامي ييل أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند:
" "1الرتوجي خلدمات الويبو العاملية مثل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،اضافة اىل التنس يق مع
احلكومة لالنضامم اىل أأنظمة أأخرى يف الس نوات القادمة،
" "2وتقدمي خدمات تتسم تالكفاءة يف الوقت املناسب للمس تخدمني و ُمو ِّدعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ونظام مدريد ،وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات ( ،)PETENTSCOPEتالضافة
اىل خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة،
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" "3والتعاون مع ادارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذك مكتب
املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ،اضافة اىل مسجل حق املؤلف،
والصناعات الهندية ،واملؤسسات التجارية ،ورابطات الصناعات ،والغرف التجارية من أأجل تطوير وتعزيز
مرشوعات الرشاكة العاملية اخلاصة تالويبو مثل مرشو الويبو املتعلق تالتكنولوجيا اخلرضاء WIPO
 GREENومرشو الويبو املتعلق تالبحث ،RE:SEARCH
" "4والتنس يق مع ادارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذك مكتب
املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية ،اضافة اىل مسجل حق املؤلف،
ومساعدة مقر الويبو الرئييس عىل القيام بأأنشطة لتطوير قاعدة بياانت معارف الويبو "،"IP Advantage
" "5والتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة املوجودة يف الهند لتنظمي أأنشطة برامج التوعية يف اطار التعاون فامي بني
الواكلت،
" "6ومساعدة املقر الرئييس عىل التنس يق مع خرباء يف امللكية الفكرية وواضعي س ياسات من الهند من أأجل
الاس تفادة من خربة الهند يف اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية من أأجل الابتاكر من خالل مشاركة هؤلء
اخلرباء يف الاجامتعات،
خصص.
" "7ودمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة خالل الطار الزمين امل ُ َّ

خامسا.

ارتباط أأهداف الويبو الاسرتاتيجية بأأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند:
أأهداف الويبو الاسرتاتيجية

أأهداف املكتب اخلاريج املقرتح
يف الهند

اثنيا .تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول

نعم

اثلثا .تسهيل الانتفا تامللكية الفكرية يف سبيل التمنية

نعم

سابعا .امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

نعم

اثمنا .ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

نعم

رابعا .تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

نعم

سادسا.

القمية اليت يضيفها املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

 .22تعتقد الهند أأن انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأأن أأن يضيف قمية هائ ة لوضع الويبو احلايل ،عن طريق
املزااي التية:
" "1سوف يُنشئ ألية تواصل قوية مع أأحصاب املصاحل احملليني يف الهند ،ول ميكن انشاء هذه اللية من خالل
الزايرات والبعثات غري املنتظمة .ومن امل ُر َّجح أأن يسهم املكتب اخلاريج يف حتقيق تعاون مكثف بني الويبو
وحكومة الهند لتلبية مطالب املنتفعني خبدمات الويبو،

Annex VIII
7

" "2وسوف يساعد عىل حتقيق وفورات كبرية يف نفقات السفر ،ألن سوف يقلل عدد البعثات اليت يلزم أأن تقوم
هبا أأفرقة مقر الويبو الرئييس لالضطال بش ىت ا ألنشطة يف الهند،
" "3وسوف يساعد وجود مكتب خاريج يف الهند عىل عقد مزيد من ا ألنشطة مثل احللقات ادلراس ية وحلقات
العمل ،مما يعزز تكوين الكفاءات وتوفري أأنشطة املساعدة التقنية يف الهند،
" "4وسوف تصبح تغطية الويبو اجلغرافية أأكرث مشول وعاملية مع تعزيز ش بكة زتائهنا العاملية عن طريق تقدمي
خدمات الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس تقدميها وحده،
" "5وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند جزءا ل يتجز أأ من ش بكة ماكتب الويبو العاملية كوس ي ة لتقدمي
خدمات تتسم تالكفاءة يف الوقت املناسب ألحصاب املصاحل داخل الهند وخارهجا.
 .23وسوف يزداد بوج عام رضا املس تفيدين من خدمات الويبو ،وسوف يزداد اجناز العمل ،مما يعزز صورة الويبو
ومسعهتا بوصفها املُقدم العاملي ا ألول خلدمات امللكية الفكرية.

سابعا .احتياجات املنتفعني تامللكية الفكرية يف الهند
 .24طلبات الرباءات :زاد عدد طلبات الرباءات امل ُو َدعة يف الهند من  17 466يف عام  2004اىل  45 802يف عام
 ،2015أأي قفز بنس بة  .%162وقد حتسن أأيضا ترتيب الهند فانتقلت من املرتبة احلادية عرش اىل املرتبة السابعة خالل
الس نوات العرش املاضية من حيث ايدا الطلبات .ومن املرحج أأن يس متر هذا الاجتاه التصاعدي ألن عدد الطلبات يزداد.
ومن اجلدير تاذلكر أأيضا أأن ما يقرب من  %75من الطلبات يُو ِّدعها ُمو ِّدعون أأجانب.
 .25عضوية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :ان الفرص اليت تتيحها العوملة والثورة الرمقية تعين أأن كثريا من الرشاكت
الهندية ا ألخرى تتطلع اىل أأن جتد لها موطئ قدم يف ا ألسواق العاملية .وتقدم لها معاهد ُة الويبو للتعاون بشأأن الرباءات وس ي ة
فعاةل و ُمجدية من حيث التلكفة محلاية تكنولوجياهتا احلديثة يف حنو  148بدلا.
 .26وقد أأصبحت الهند عضوا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  .1998ويف تكل الس نة ،أأود خمرتعون هنود
 14طلبا دوليا فقط بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وحبلول عام  2014تضاعف هذا العدد  100مرة فوصل اىل
 1 428طلبا دوليا .وللتأأكد من أأن الرشاكت الهندية تس تفيد اس تفادة اكم ة من عضوية الهند يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،يعمل مكتب الرباءات الهندي بنشاط عىل تبين الانتفا تاخلدمات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
والرتوجي لها لتوس يع نطاق النفاذ اىل مجموعة أأكرب من اخلدمات الفعاةل من حيث التلكفة اليت تبسط وتسهِّل معلية حامية
الرباءات دوليا.
 .27ادارة البحث ادلويل :أأصبح مكتب الرباءات الهندي يف أأكتوبر  2013ادارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،فانضمت الهند بذك اىل  16بدلا أخر يف تأأدية هذا ادلور .وذلك فان
الرشاكت الهندية متتكل الن اماكنية النفاذ ا ألسهل اىل خدمات امللكية الفكرية احمللية الفائقة اجلودة تالضافة اىل تكل
اخلدمات املتوفرة تالفعل من ادارات البحث ادلويل ا ألخرى .وبقاعدة بياانت الرباءات اخلاصة تاملكتب تالضافة اىل اماكنية
النفاذ اىل قواعد بياانت أأخرى يف مجيع أأحناء العامل ،يوفر املكتب تقارير البحث يف الرباءات والتقارير المتهيدية بأأعىل جودة
وبأأسعار تنافس ية للغاية .وقد تلقى املكتب  1 173طلبا لتقارير البحث ادلويل و 30طلبا للفحص المتهيدي ادلويل حىت 31
ديسمرب .2015
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 .28بروتوكول مدريد :تانضامم الهند اىل هذا الربوتوكول املتعلق تاتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات يف يوليو
 ،2013أأصبحت الرشاكت الهندية متتكل أأيضا اماكنية النفاذ اىل وس ي ة بس يطة وفعاةل من حيث التلكفة وسه ة الاس تعامل
محلاية عالماهتا التجارية يف ا ألسواق العاملية .وقد أأصبح نظام مدريد بوابة دلخول ُمودعي الطلبات الهنود اىل ا ألسواق
العاملية ،كام أأن يفتح الباب أأمام الرشاكت ا ألجنبية اليت تسعى اىل انشاء مؤسسات جتارية يف السوق الهندية .وحىت 31
ديسمرب  ،2015ورد اىل جسل العالمات التجارية يف الهند  20 094طلبا دوليا يُ ِّعني الهند ،ومن املرحج أأن يتضاعف هذا
العدد يف الس نوات املقب ة.

اثمنا .الاس تدامة املالية /حيادية املوازنة
 .29عرضت حكومة الهند توفري مبىن مناسب دون مقابل للمكتب املقرتح .وقد نقلت ذك تالفعل وزيرة التجارة
والصناعة يف الهند اىل املدير العام للويبو (مرفق طي نسخة من اخلطاب) .وسوف توفر أأيضا ا ألاثث واملعدات ا ألساس ية،
تالضافة اىل الرتتيبات ا ألمنية املناس بة لتشغيل املكتب .وسوف يُنظر أأيضا يف منح امتيازات وحصاانت مماث ة لتكل
الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة ا ألخرى التابعة ل ألمم املتحدة فور اختاذ قرار تانشاء مكتب خاريج يف
الهند.
 .30املوارد وفعالية التاكليف :ان املساهامت املالية والعينية املقدمة من احلكومة الهندية س تكون احدى الفوائد الكربى
لنشاء مكتب خاريج يف الهند .والتقدمي اجملاين للمبىن سوف يزحي عن عاتق الويبو الالزتام الطويل ا ألجل املتعلق تاملبىن.
وحينئذ سوف تُيرس الهند أأيضا التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدام يف تعزيز قضية حقوق امللكية الفكرية يف
الهند ويف املنطقة بأأرسها.

اتسعا .اجلوانب اجلغرافية /اجلوانب املاكنية:
 .31يبلغ فارق التوقيت الزمين بني الهند ومقر الويبو يف جنيف أأربع ساعات ونصف الساعة يف الش تاء وثالث ساعات
ونصف الساعة يف الصيف .ونتيجة ذلك ،ل ميكن أأن يزتامن من ساعات العمل الاعتيادية بني هذين املوقعني حاليا سوى
ساعات قلي ة .ويتسبب ذك يف تقييد كبري للتواصل الفعال يف الوقت املناسب بني مقر الويبو واملؤسسات الهندية .ووجود
مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأأن أأن يزيل هذا العائق الكبري اذلي يعوق تواصل الويبو مع الهند.
 .32ول يوجد يف الوقت احلارض سوى مكتب خاريج واحد يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،أأل وهو مكتب س نغافورة.
ول يعود عىل الهند أأي فائدة مبارشة من وجود هذا املكتب اخلاريج يف س نغافورة ،ألن عىل خري تقدير خيدم منطقة رابطة
أأمم جنوب رشق أس يا فقط .و ألن الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يف الهند يزداد أأضعافا مضاعفة ،فان املكتب اخلاريج
املقرتح يف الهند س يكون يف موقع جيد لتلبية الطلب املزتايد عىل نظام امللكية الفكرية يف الهند ،وس يكون أأيضا مفيدا يف
حتقيق أأهداف الويبو العامة.

عارشا .خامتة
 .33تلزتم الهند الزتاما اتما تاقامة نظام ايكولويج للملكية الفكرية يتسم تالقوة والبساطة والشفافية والفعالية من حيث
التلكفة من أأجل تلبية احتياجات اقتصادها الابتاكري الرسيع المنو ،ل س امي مع الرتكزي الشديد عىل الاقتصاد القامئ عىل
املعرفة .وفتح مكتب خاريج يف الهند سوف يوفر دفعة قوية لهذه اجلهود ،ويف املقابل ل بد أأن الويبو سوف تس تفيد أأيضا
بزايدة العائدات الناجتة من زايدة اليداعات ،وتعزيز الانتشار العاملي ،وتعزيز الوعي تامللكية الفكرية ،وتوفر خدمات فعاةل
من حيث التلكفة من الهند.
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 .34ويستند انشاء مكتب خاريج وطين يف الهند اىل منطق علمي سلمي ،ويقوم أأيضا عىل الرتش يد املايل للك من الهند
والويبو .وس تكون هناك قمية مضافة كبرية لعمل الويبو و أأنشطة امللكية الفكرية الرتوجيية دون حدوث أأي ضغط عىل مواردها
املالية.
 .35وختاما ،س يكون انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند مكس با للك من الهند والويبو عىل حد سواء .وذلك تتطلع
حكومة الهند اىل النظر مبكرا يف اقرتاهحا يف جلنة الربانمج واملزيانية وتوصية امجلعية العامة للويبو تاختاذ قرار رسيع لنشاء
مكتب خاريج وطين يف الهند خالل الثنائية احلالية .2017- 2016
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اجتاهات أأداء مكتب امللكية الفكرية يف الهند
 .1اجتاهات الرباءات
 .1-1بياانت بشأأن طلبات الرباءات ،والفحص ،واملنح ،والترصف
الس نة

املودعة

املفحوصة

املمنوحة

الترصف (ممنوح +
ُمتخىل عن +
مسحوب  +مرفوض)

2008-2007

35 218

11 751

15 261

15 795

2009-2008

36 812

10 296

16 061

17 136

2010-2009

34 287

6 069

6 168

11 339

2011-2010

39 400

11 208

7 509

12 851

2012-2011

43 197

11 031

4 381

8 488

2013-2012

43 674

12 268

4 126

9 027

2014-2013

42 950

18 306

4 225

11 672

2015-2014

42 763

22 631

5 978

14 328

 ( 2016-2015أأبريل
– ديسمرب)

35 447

13 012

4 481

11 228

 .2-1بياانت بشأأن طلبات الرباءات امل ُو َدعة واملمنوحة والسارية
الس نة

عدد الطلبات املُودَعة
اجملمو

من ِّقبل
املُقميني

عدد الرباءات املمنوحة

عدد
عدد
طلبات الفحوص
الفحص الصادرة املقميون
املُودعَة ( ُمودَعة،
مفحوصة،
ُمسج ة)

غري
املقميني

الرباءات السارية
املقميون

غري
املقميني

2006-2005

24 505

4 521

2 924 1 396 11 569 21 926

11 933 4 486

2007-2006

28 940

5 314

5 632 1 907 14 119 20 645

13 593 3 473
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2008-2007

35 218

6 040

21 722 7 966 12 088 3 173 11 751 22 146

2009-2008

36 812

6 161

24 664 6 158 13 520 2 541 10 296 30 595

2010-2009

34 287

7 044

6 069 28 653

4 443 1 725

30 553 6 781

2011-2010

39 400

8 312

6 236 1 273 11 208 31 493

32 293 7 301

2012-2011

43 197

8 921

699 11 031 33 811

3 682

32 444 7 545

2013-2012

43 674

9 911

716 12 268 36 247

3 410

35 612 8 308

2014-2013

42 951

634 18 306 37 474 10 941

3 592

35 168 7 464

2015-2014

42 763

684 22 631 34 958 12 071

5 294

35 695 7 561

2016-2015
( أأبريل-ديسمرب)

35 447

669 13 012 26 318

3 812

36 871 7 421

9 216

 .3-1طلبات الرباءات املُودعة من ِّقبل مقميني وغري مقميني من خالل ش ىت الطرق خالل الس نوات العرش املاضية
املُودعون

-2005
2006

-2013 -2012 -2011 -2010 -2009 -2008 -2007 -2006
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

املقميون

4 521

12 071 10 941 9 911 8 921 8 312 7 044 6 161 6 040 5 314

-2014
2015

غري املقميني
عادي

1008

693

1228

1461

اتفاقية

3 509

3 704 4 184 4 280 3 728 2 986 4 264 4 453 3 969

3 174

طلبات املرح ة
الوطنية مبوجب
املعاهدة

15 467

19 768

23 891

25 706

23 431

26 544

28 965

28 435

27 078

26 057

اجملمو اللكي

24 505

28 940

35 218

36 812

34 287

39 400

43 197

43 674

42 951

42 763

834

681

826

816

1031

1144
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 .2اجتاهات العالمات التجارية
رصفة ( ُمسج ة +
امل ُ َّ
ُمتخىل عهنا +
مرفوضة  +مسحوبة)

الس نة

املُو َدعة

املفحوصة

املسج ة

2008-2007

123 414

63 605

100 857

2009-2008

130 172

105 219

102 257

126 540

2010-2009

141 943

25 875

54 814

76 310

2011-2010

179 317

205 065

115 472

132 507

2012-2011

183 588

116 263

51 735

57 867

2013-2012

194 216

202 385

44 361

69 736

2014-2013

200 005

203 086

67 873

104 753

2015-2014

210 501

168 026

41 583

83 652

 ( 2016-2015أأبريل
– ديسمرب)

207 923

145 831

48 462

68 923

 .3اجتاهات التصاممي
الس نة

ُمودَعة

مفحوصة

ُمسج ة

2008-2007

6 402

6 183

4 928

2009-2008

6 557

6 446

4 772

2010-2009

6 092

6 266

6 025

2011-2010

7 589

6 277

9 206

2012-2011

8 373

6 511

6 590

2013-2012

8 337

6 776

7 252

2014-2013

8 533

7 281

7 178
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2015-2014

9 382

7 459

7 171

( 2016-2015أأبريل – ديسمرب)

8 035

5 589

5 972

 .4اجتاهات البياانت اجلغرافية
الس نة

ُمودَعة

مفحوصة

ُمسج ة

2008-2007

37

48

31

2009-2008

44

21

45

2010-2009

40

46

14

2011-2010

27

32

29

2012-2011

148

37

23

2013-2012

24

30

21

2014-2013

75

42

22

2015-2014

47

66

20

 ( 2016-2015أأبريل – ديسمرب)

15

192

2

قاعدة بياانت الويبو للموجزات القطرية :الهند (امللحق " أأ")
*****
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نريمال سيتارامان

وزيرة ادلوةل (املس تق ة) للتجارة والصناعة
الهند
 28ديسمرب 2015
أأمر توصيل رمق4/11/2013-IPR-V1 11569 :

الس يد املدير العام ،حتية طيبة وبعد،
نرجو أأن تتقبلوا هتانينا تالختتام الناحج لسلس ة الاجامتعات اخلامسة واسمخسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف
مطلع هذا الشهر .ونود أأيضا أأن نُسجل خالص تقديرينا لمك ولفريقمك القدير عىل املشاركة يف اس تضافة معرض "البياانت
اجلغرافية الهندية" عىل هامش امجلعية العامة للويبو .لقد أأاتح لنا هذا احلدث ،اذلي اشرتكت يف اس تضافت حكومة الهند
والويبو ،فرصة فريدة لتسليط الضوء عىل البياانت اجلغرافية الهندية ،بل وعىل برانمج "اصنع يف الهند" البارز اذلي أأطلق
خفامة رئيس وزراء الهند يف سبمترب .2014
ويف اطار الزتام الهند تالهنوض تالبتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية ومواهجة التحدايت التمنوية عىل حنو متوازن،
نسعى اىل وضع س ياسة جديدة حلقوق امللكية الفكرية يف بدلان .فامللكية الفكرية عنرص همم يف عدد من املرشوعات الرئيس ية
اليت أأطلقهتا الهند ،مبا فهيا مرشو "اصنع يف الهند" ومرشو "الهند الرمقية" .ونعتقد أأن س توجد منفعة متبادةل كبرية – للك
من الهند والويبو عىل حد سواء – اذا أأقامت الويبو مكتبا خارجيا جديدا يف نيو دلهيي .لقد س بق أأن نقل َسلَفي يف عام
 2014رغبة الهند يف اس تضافة مكتب خاريج جديد.
وسوف يُوفَّر مبىن مناسب ملكتب الويبو اخلاريج اجلديد يف نيو دلهيي لالنتفا ب بال أأجر .وسوف يُنظر أأيضا يف
منح امتيازات وحصاانت مماث ة لتكل الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة ا ألخرى التابعة ل ألمم املتحدة فور
اختاذ قرار تانشاء املكتب اخلاريج.
سوف تقوم ادلول ا ألعضاء ،عىل النحو املُحدَّد يف املبادئ التوجهيية ،بدراسة الاقرتاحات اخلاصة بفتح ماكتب
خارجية جديدة خالل الثنائية القادمة  .2017-2016فنأأمل أأن حيظى اقرتاحنا املُقدَّم لفتح مكتب خاريج جديد يف الهند
بفحص مناسب من بني الاقرتاحات اليت ستنظر فهيا الويبو .ونتطلع اىل اس مترار تعاونمك ودمعمك يف تنفيذ هذا املرشو .
وتفضلوا بقبول وافر الاحرتام،
(نريمال سيتارامان)
الس يد فرانسس غري
املدير العام
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
جنيف
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املوجزات القطرية الحصائية
الهند
عدد الساكن (تاملليون)( )2014( 1267.4 :املرتبة = )2
الناجت احمليل الجاميل (مبليارات ادلولرات ا ألمريكية) (تا ألسعار الثابتة لس نة ( 2011تعادل القوة الرشائية) تادلولر
ا ألمرييك)( )2014( 7053.16 :املرتبة = )3

ايداعات امللكية الفكرية (من املقميني  +من اخلارج ،مبا يف ذك اليداعات القلميية) والاقتصاد
الس نة

الرباءات

العالمات
التجارية

التصاممي
الصناعية

الناجت احمليل الجاميل
(تا ألسعار الثابتة
لس نة  2011تادلولر
ا ألمرييك)

2000

2 886

69 374

2 737

2656.19

2001

2 456

81 489

2 839

2784.32

2002

4 164

90 744

2 618

2890.24

2003

5 370

79 475

3 034

3117.42

2004

6 728

67 431

3 465

3364.41

2005

8 028

77 908

3 867

3676.79

2006

9 434

93 706

4 078

4017.41

2007

10 529

124 963

4 759

4411.17

2008

11 546

127 977

4 949

4582.80

2009

11 939

143 506

4 610

4971.42

2010

14 869

181 593

5 030

5481.48

2011

15 896

186 780

6 472

5845.36

2012

18 202

187 238

5 900

6142.39

2013

20 908

195 606

6 101

6566.17

2014

22 445

2016 619

7 404

7053.16
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طلبات الرباءات
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

2 206

21

6 332

15

680

25

2001

2 379

20

8 213

14

1 077

22

2002

2 693

18

8 772

14

1 471

21

2003

3 425

17

9 188

13

1 945

20

2004

4 014

15

13 452

8

2 714

20

2005

4 721

14

19 661

8

3 307

20

2006

5 686

13

23 242

7

3 748

20

2007

6 296

14

28 922

7

4 233

20

2008

6 425

13

30 387

7

5 121

20

2009

7 262

14

27 025

7

4 677

19

2010

8 853

11

30 909

6

6 016

19

2011

8 841

11

33 450

6

7 055

19

2012

9 553

11

34 402

6

8 649

17

2013

11 10 669

32 362

6

10 239

14

2014

11 12 040

30 814

7

10 405

15

طلبات الرباءات حسب أأعىل اجملالت التكنولوجية ()2014-2000
اجملال التكنولويج

احلصة

املس تحرضات الصيدلنية
الكميياء العضوية ادلقيقة

19.91
18.10

تكنولوجيا احلاسوب

14.31

التكنولوجيا احليوية
كميياء املواد ا ألساس ية

5.03
3.88

التصال الرمقي

3.59

أأساليب تكنولوجيا املعلومات لالدارة

2.77
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2.45

التكنولوجيا الطبية
الهندسة الكمييائية

2.19

املواد وعمل املعادن

2.06

جمالت أأخرى

25.71

الرباءات املمنوحة
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

402

27

861

26

182

29

2001

529

25

1 020

28

288

27

2002

619

23

921

28

425

23

2003

615

27

911

28

621

21

2004

851

21

1 466

17

766

21

2005

1 396

19

2 924

16

888

21

2006

1 907

18

5 632

11

919

22

2007

3 173

13

12 088

7

1 119

22

2008

2 541

14

13 520

7

1 394

21

2009

1 725

18

4 443

12

1 460

22

2010

1 208

23

5 930

10

1 926

19

2011

776

26

4 392

13

2 104

19

2012

722

24

3 606

15

2 861

19

2013

594

27

2 783

17

3 806

18

2014

720

26

5 433

11

4 342

18
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الرباءات السارية
الس نة

الرباءات السارية

املرتبة

2004

6 857

29

2005

16 419

22

2006

17 066

21

2007

29 688

21

2008

30 822

22

2009

37 334

21

2010

47 224

19

2011

41 361

20

2012

42 991

19

2013

45 103

22

2014

49 272

22

طلبات مناذج املنفعة
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

1

39

2001

4

35

2002

4

45

2003

9

40

2004

1

55

2005

2

48

2006

3

42

2007

8

40

2008

19

34

2009

25

32

2010

36

27
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2011

32

31

2012

15

39

2013

50

29

2014

43

31

طلبات العالمات التجارية
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

9 67 262

17 013

15

2 112

35

2001

6 79 746

10 490

29

1 743

39

2002

5 88 190

5 930

45

2 554

37

2003

6 76 801

15 450

9

2 674

40

2004

8 63 906

15 090

11

3 525

37

2005

7 73 308

12 361

17

4 600

36

2006

5 88 210

15 209

15

5 496

39

2007

4 117 014

6 500

44

7 949

36

2008

3 119 371

10 801

24

8 606

37

2009

3 134 403

7 540

29

9 103

34

2010

3 172 120

17 805

13

9 473

35

2011

3 176 386

22 161

9

10 394

35

2012

3 176 044

14 806

17

11 194

35

2013

3 183 172

17 597

14

12 434

36

2014

3 200 137

22 098

12

16 482

31
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تسجيالت العالمات التجارية
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

970

35

2001

757

36

2002

804

42

2003

1 532

44

2004

2 032

38

2005

3 080

38

2006

3 474

40

2007

4 030

41

2008

5 564

40

2009

6 679

37

2010

7 58 117

9 695

19

9 321

34

2011

3 122 440

20 503

6

8 859

35

2012

9 48 014

7 177

30

8 580

37

2013

9 52 117

8 153

27

10 561

32

2014

12 45 718

12 775

19

13 069

31

طلبات التصاممي الصناعية
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

2 708

8

499

45

29

39

2001

2 810

9

540

40

29

47

2002

2 591

10

533

39

27

43

2003

2 816

10

541

42

218

34

2004

3 093

11

1 009

16

372

36

2005

3 407

10

1 542

11

460

35

2006

3 584

10

1 937

10

494

38
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2007

3 873

9

2 529

9

886

36

2008

4 308

9

2 249

9

641

39

2009

4 267

9

1 825

8

343

44

2010

4 416

9

2 622

8

614

41

2011

5 156

9

3 060

8

1 316

36

2012

5 100

9

3 445

8

800

43

2013

5 182

9

3 315

8

919

43

2014

6 168

10

3 141

8

1 236

40

تسجيالت التصاممي الصناعية
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة
17

40

2001

1 969

10

457

43

15

52

2002

1 974

12

390

44

21

40

2003

2 004

10

543

39

126

36

2004

3 166

10

562

29

195

40

2005

3 439

9

736

16

434

36

2006

2 877

10

1 373

10

430

36

2007

3 026

9

1 902

10

709

37

2008

2 985

10

1 787

9

826

36

2009

3 552

7

2 473

8

339

44

2010

3 562

8

2 005

8

657

40

2011

3 971

8

2 266

8

1 239

35

2012

3 959

8

2 819

8

612

42

2013

4 156

8

2 819

8

921

41

2014

4 179

8

2 878

8

901

42

2000
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طلبات دولية عن طريق املعاهدات اليت تديرها الويبو
الس نة

نظام
املعاهدة

املرت
بة

2000

190

26

نظام مدريد املرت
بة

2001

295

23

2

60

2002

525

22

1

60

2003

763

19

1

68

2004

724

19

5

60

2005

679

20

2006

833

20

3

72

2007

904

20

3

71

2008

1 073

19

7

67

2009

960

20

5

68

2010

1 276

17

1

94

2011

1 323

18

1

89

2012

1 309

19

15

59

2013

1 320

17

41

55

2014

1 394

17

153

37

نظام
لهاي

2

1

املرتبة

20

46

كبار مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة (س نة النرش = )2014
املُو ِّد

النرش

الرتبة

جملس البحوث العلمية والصناعية

117

192

رشكة خمتربات رانباكيس احملدودة

37

624

رشكة ريالينس احملدودة

34

680

رشكة وكهاردت احملدودة

31

754

مؤسسة هيتريو للبحوث

27

870

املعهد الهندي للتكنولوجيا

24

966

رشكة اتات احملدودة للخدمات الاستشارية

24

966
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رشكة لوبني احملدودة

21

1 087

رشكة بريامال انرتبريسيس احملدودة

20

1 146

رشكة اكديال احملدودة للرعاية الصحية

18

1 242

دخول املرح ة الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (مبارشة وعرب مكتب اقلميي)
الس نة

املقميون

املرت
بة

غري املقميني املرت
بة

يف اخلارج املرتبة

2000

27

22

4 172

13

63

31

2001

8

25

6 343

10

159

28

7 049

10

379

23

2003

207

16

7 510

10

563

20

2004

384

17

10 287

10

1 366

20

2005

173

21

15 171

8

1 788

19

2006

349

18

19 411

7

1 829

21

2007

212

22

23 679

7

1 920

22

2008

237

23

25 469

7

2 341

21

2009

209

23

23 222

7

1 866

21

2010

225

23

25 698

7

2 569

21

2011

216

25

28 240

6

2 942

21

2012

247

24

29 071

6

3 292

20

2013

172

27

27 420

6

4 141

19

2014

258

26

26 082

6

3 542

20

2002

املصدر :قاعدة بياانت الويبو الحصائية .أخر حتديث بتارخي2015-12 :
تستند الحصاءات اىل بياانت ُمجعت من ماكتب امللكية الفكرية أأو اس ُتخلصت من قاعدة بياانت املكتب ا ألورويب
للرباءات (( )PATSTATلالحصاءات حسب اجملال التكنولويج) .ورمبا تكون بياانت بعض الس نوات أأو املاكتب
مفقودة ،أأو رمبا تكون غري اكم ة تالنس بة اىل بعض بدلان املنشأأ .أأما البياانت املتعلقة تالساكن والناجت احمليل الجاميل فهيي
مأأخوذة من شعبة الحصاءات يف ا ألمم املتحدة والبنك ادلويل.
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يشري ايدا املقمي اىل طلب ُمو َد يف البدل من ِّقبل خشص يقمي يف هذا البدل ،يف حني أأن ايدا غري املقمي يشري اىل
طلب ُمو َد من ِّقبل خشص أأجنيب .ويشري اليدا يف اخلارج اىل طلب ُمو َد دلى مكتب أأجنيب من ِّقبل خشص مقمي
يف هذا البدل.
اذا قدَّم أأحد املاكتب اليداعات الجاملية دون تقس ميها اىل ايداعات من ِّقبل مقميني وغري مقميني ،فان الويبو ت ُِّقسم العدد
اللكي حسب احلصة التارخيية ليداعات املقميني يف ذك املكتب.
اجلزء اخلاص تايداعات امللكية الفكرية والاقتصاد يرسد ايداعات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية يف
مجيع أأحناء العامل من ِّقبل ُمودعني من هذا البدل (مقميني  +يف اخلارج).
يُعا َمل اليدا الواحد دلى املنظمة ا ألوروبية الس يوية لرباءات الاخرتا ( )EAPOأأو املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
( )OAPIأأو مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ( )BOIPأأو مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ( )OHIMعىل أأن مساو
ليداعات متعددة يف اخلارج يف لك دوةل من ادلول ا ألعضاء ،يف حني أأن اليدا الواحد دلى املكتب ا ألورويب للرباءات
( )EPOأأو املنظمة القلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو) ُحي َسب ايداعا واحدا يف اخلارج نظرا لعدم وجود معلومات
عن التعيني.
معلومات التصال :شعبة الشؤون الاقتصادية والحصاءات ،الويبو .الهاتف ،+41-22-338-91-11 :الربيد اللكرتوين:
.Ipstats.mail@wipo.int
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اقرتاح
بشأأن انشاء املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف مجهورية ايران السالمية
وفقا دلليل انشاء ماكتب الويبو اخلارجية يف ادلول ا ألعضاء اذلي اعمتدت امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2015ييل بيان
الاحتياجات وا ألهداف والنطاق املقرتح لعمل هذا املكتب ومرافق يف مجهورية ايران السالمية:
اخلصائص التارخيية واجلغرافية مجلهورية ايران السالمية
 .4ان مجهورية ايران السالمية بدل كبري يف الرشق ا ألوسط وغرب أس يا اذ يقع بني خليج عامن واخلليج العريب وحبر
قزوين ،ومتتد مساحة أأراضي عىل أأكرث من  1 648 195مك( 2ادلوةل الثامنة عرشة من حيث املساحة يف العامل) ويبلغ تعداد
الساكن فهيا حنو  80مليون نسمة .وتمتتع مجهورية ايران السالمية مبوقع اسرتاتيجي فريد بفضل موقعها املركزي يف أأوراس يا؛
اذ حتدها العراق من الغرب ،وتركيا واقلمي خنجوان بأأذربيجان و أأرمينيا و أأذربيجان من الشامل الغريب ،وترمكنس تان من الشامل
الرشيق ،وأأفغانس تان وتاكس تان من اجلنوب الرشيق.
 .5وتمتزي مجهورية ايران السالمية بتارخي يزيد عىل  5000س نة وبأأهنا همد أأحد أأقدم و أأكرب احلضارات يف العامل ويه
احلضارة القبعيالمية ( 2700-3200ق.م) .ووحد امليديون املنطقة لقامة أأول امرباطورية يف عام  625ق.م) أأصبحت بعدئذ
القوة الثقافية والس ياس ية ا ألوىل يف املنطقة .ووصلت ايران اىل ذروة قوهتا خالل المرباطورية ا ألمخينية اليت أأسسها قورش
العظمي يف  550ق.م ،واليت اكنت تضم يف أأوج عظمهتا أأجزاء كبرية من العامل القدمي و أأجزاء من البلقان (تراقيا-مقدونيا،
وبلغاراي-بيونيا) و أأوروتا الرشقية يف الغرب ،ووادي الس ند يف الرشق ،مما جعلها أأكرب امرباطورية يف العامل القدمي .واهنارت
المرباطورية يف عام  330ق.م بعد فتوحات السكندر الأكرب .وقامت المرباطورية البارثية من هذه ا ألنقاض وخلفهتا ا ألرسة
الساسانية يف عام 224م حيث أأصبحت ايران جمددا احدى القوى الكربى يف العامل ،جنبا اىل جنب مع المرباطورية
الرومانية البزينطية ملدة أأكرث من أأربعة قرون.
 .6وتعد مجهورية ايران السالمية قوة اقلميية هممة يف منطقة الرشق ا ألوسط اذ متتكل أأكرب احتياطيات الغاز الطبيعي
يف العامل ورابع أأكرب الاحتياطيات النفطية يف العامل ،ولها دور كبري وتأأثري تالغ عىل سوق الطاقة ادلويل وعىل ا ألمن ادلويل.
وما انفكت ايران تمتتع بأأمهية جغرافية اسرتاتيجية بسبب موقعها املركزي يف أأوراس يا.
 .7وجتمع مجهورية ايران السالمية وادلول اجملاورة لها اللغة والثقافة وادلين ،وتعد اللغة الفارس ية اللغة الرمسية يف
أأفغانس تان وطاجيكس تان اضافة اىل مجهورية ايران السالمية.
احتياجات و أأهداف انشاء املكتب اخلاريج للويبو
 .8جتدر الشارة اىل القدرات الفريدة اليت تمتتع هبا مجهورية ايران السالمية يف جمال املنتجات الفكرية ،واىل الجنازات
الهائ ة اليت حققهتا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين القلميي وادلويل واليت مكنهتا من احتالل املرتبة ا ألوىل يف املنطقة
خالل الس نوات املاضية .وتعزى هذه الجنازات أأساسا اىل الرتكزي الوطين عىل حامية تطور العمل والتكنولوجيا والنتاج
الفكري يف اطار وثيقة أفاق التمنية عىل مدى  20عاما (أفاق عام  ،)2020وخارطة الطريق العلمية الشام ة للبدل ،وقواعد
الس نة الثالثة والرابعة واخلامسة من خطط التمنية الاقتصادية اسمخس ية اليت أأدت اىل منو مكي ونوعي للطالب والباحثني
واجلامعات.

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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 .9وسعيا اىل حتقيق هذه ا ألهداف ونظرا اىل الرتكزي الوارد يف الواثئق املذكورة عىل تمنية وتعزيز امللكية الفكرية يف
بالدان ،قامت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية (مركز امللكية الفكرية) بوصفها
الدارة اخملتصة بتسجيل املمتلاكت الصناعية وهجة التصال الوطنية التابعة مجلهورية ايران السالمية مع الويبو برتوجي أأمهية
امللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص ،ول س امي خالل الس نوات اسمخس عرشة املاضية.
 .10واضافة اىل تنظمي برامج وفعاليات مشرتكة مع الويبو ،نظمت املنظمة املذكورة أأكرث من  300حلقة معل وندوة يف
خمتلف أأحناء البالد تالتعاون مع حدائق العلوم والتكنولوجيا ،وغرف التجارة القلميية واجلامعات والهيئات والواكلت ا ألخرى
املعنية.
 .11وجتدر الشارة اىل أأن حرصا عىل المنو العلمي والتمنية يف البدل وسعيا اىل الاس تفادة من النتاج الفكري ،شهدت
حدائق العلوم والتكنولوجيا ،اليت تؤدي دورا هاما يف تسويق ا ألفاكر ،منوا مطردا حبيث أأصبحت هناك حديقة للعلوم
والتكنولوجيا يف مجيع احملافظات تقريبا .ووفرت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية،
املسؤوةل عن ازاكء الوعي تامللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص ،تدريبا وطنيا عىل امللكية الفكرية وتدريبا دوليا عىل
امللكية الفكرية ،من حلقة العمل َّ
املنظمة لفائدة فاحيص مكتب امللكية الصناعية يف أأفغانس تان؛ وتلقت مؤخرا طلبا من
مكتب امللكية الفكرية يف طاجيكس تان لتدريب فاحيص مكتب امللكية الفكرية يف هذا البدل.
 .12وتمتتع مجهورية ايران السالمية بتعاون ممتاز مع منظمة التعاون الاقتصادي ،واس تضافت ادلورة الثالثة للجنة
التنس يق ملنظمة التعاون الاقتصادي املعنية تامللكية الفكرية يف طهران خالل هذا العام .واقرتحت ،يف هذه ادلورة ،تنظمي
حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية تاللغتني الفارس ية والنلكزيية للمشاركني من مجيع ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون
الاقتصادي ،واع ُتمد هذا الاقرتاح يف دورة جملس التخطيط القلميي التابع ملنظمة التعاون الاقتصادي.
 .13ونظرا اىل ا ألنشطة املذكورة أنفا وخربة مجهورية ايران السالمية اليت تتجاوز  90عاما يف جمال تسجيل وحامية امللكية
الفكرية واىل املاكنة املرموقة للبدل يف املنطقة ،أأصبحت بدلان املنطقة تقرتب مهنا لالس تفادة من خرباهئا وخرباهتا.
 .14ومع ذك ،أأدت هذه القدرات وتعزيز وتمنية امللكية الفكرية يف مجهورية ايران السالمية وزايدة احتياجات وطلبات
تسجيل وحامية املمتلاكت الصناعية عىل الصعيدين الوطين وادلويل خالل الس نوات ا ألخرية ،كام يتبني من الحصاءات اليت
نرشهتا الويبو ،اىل زايدة طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية زايدة ملحوظة يف عايم  2013و.2014
ومن ث ،أأصبح مكتب ايران للرباءات والتصاممي الصناعية من أأبرز  20مكتبا يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأدى تزايد معدل
الطلبات اىل أأن حتتل مجهورية ايران السالمية املرتبة ا ألوىل من حيث جحم الطلبات يف املنطقة يف عام .2014
 .15ومن اجلدير تاذلكر أأن الزايدة يف الطلبات اكنت نتيجة ازاكء الوعي العام تامللكية الفكرية وارساء وترس يخ ثقافة احرتام
امللكية الفكرية يف بالدان ،وكذك توفري البىن التحتية القانونية احملمكة ،ومهنا القواعد واللواحئ احملدثة والشام ة يف جمال امللكية
الصناعية ،والانضامم اىل اتفاقيات امللكية الفكرية خالل الس نوات العرش املاضية ،مبا يف ذك أأنظمة التسجيل ادلولية ،ويه
اتفاق مدريد وبروتوكوهل بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (نظام مدريد) ،ونظام لش بونة بشأأن التسجيل ادلويل لتسميات
املنشأأ (نظام لش بونة) ومؤخرا ،اىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (نظام الرباءات ادلويل).
 .16ونظرا اىل زايدة الطلبات والاحتياجات لس تغالل وتسويق هذه املمتلاكت ،فال شك يف أأن انشاء مكتب خاريج
للويبو يف مجهورية ايران السالمية سيسهم اسهاما جليال يف تعزيز امللكية الفكرية ويف حتقيق أأهداف املنظمة العاملية للملكية
الفكرية يف بالدان نظرا اىل أأنشطت املبيَّنة أنفا.
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 .17وتعد مجهورية ايران السالمية احدى ادلول ا ألعضاء املؤسسة ل ألمم املتحدة ،ومنظمة التعاون الاقتصادي ،وحركة
عدم الاحنياز ،ومنظمة التعاون الساليم ،ومنظمة ا ألوبك .وييل بيان ماكتب املنظامت ادلولية القامئة يف طهران:
ا ألمم املتحدة ،ومكتب ا ألمم املتحدة املعين تاخملدرات واجلرمية ،وصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ،واملعهد الثقايف ملنظمة التعاون
الاقتصادي ،و أأمانة منظمة التعاون الاقتصادي ،والفاو ،والاحتاد الربملاين ألمانة ادلول ا ألعضاء يف منظمة التعاون الساليم،
واملنظمة ادلولية للهجرة ،واليسيسكو ،واليونيدو ،ومركز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب التابع لليونيدو ،ومركز ا ألمم املتحدة
لالعالم ،وبرانمج ا ألمم املتحدة المنايئ ،واليونيسف ،وبرانمج ا ألمم املتحدة للمس توطنات البرشية ،واليونسكو ،وبعثة ا ألمم
املتحدة لتقدمي املساعدة اىل أأفغانس تان ،وبعثة ا ألمم املتحدة لتقدمي املساعدة اىل العراق ،وبرانمج ا ألغذية العاملي ،ومنظمة
الصحة العاملية ،ومفوضية ا ألمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومكتب ا ألمم املتحدة لتنس يق املساعدة النسانية املقدمة
اىل أأفغانس تان ،و أأمانة امجلعية الربملانية الس يوية ،واللجنة ادلولية للصليب ا ألهمر.
 .18ونظرا اىل املاكنة العلمية املمتزية مجلهورية ايران السالمية اذ توفر جامعات ايرانية عدة ماجس تري يف حقوق امللكية
الفكرية ،فان انشاء مكتب خاريج للويبو يف طهران س يؤدي دورا رئيس يا يف تعزيز أأهداف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
يف بالدان.
نطاق ا ألنشطة املزمع ملكتب الويبو يف مجهورية ايران السالمية
 .19تقدمي خدمات دمع حملية ل ألنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو .وس تكون أأحد ا ألنشطة الرئيس ية لهذا
املكتب بعد انشائ يف مجهورية ايران السالمية التعاون الوثيق مع املكتب الوطين (مركز امللكية الفكرية) عىل السهام يف
حتسني انفاذ أأنظمة الويبو وتعزيز فعاليهتا ،مبا يف ذك نظام مدريد ونظام لش بونة ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت
انضمت الهيا مجهورية ايران السالمية ،وكذك توفري خدمات التسجيل ملقديم الطلبات بناء عىل ا ألنظمة املذكورة أنفا
تالتعاون مع املكتب ادلويل للويبو؛
 .20توفري ادلمع التقين فامي يتعلق مبختلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطا البنية التحتية العاملية التابع للويبو؛
 .21بناء القدرات العامة وتنفيذ أأنشطة تعاونية امنائية أأخرى؛
 .22تقدمي املساعدة التقنية واملشورة ألحصاب حقوق امللكية الفكرية من أأجل اس تخدام امللكية الفكرية لتطوير البالد،
وكذك نقل التكنولوجيا .وجيب الشارة اىل أأن مجهورية ايران السالمية دلهيا بعض املشاريع املشرتكة مع الويبو ،مبا يف ذك
مرشو السجاد ،وبد أأ تنفيذ مرشو مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛
 .23املساعدة يف تسويق امللكية الفكرية وتيسري التصال بني الصناعة والدارات املعنية تالنتاجات الفكرية؛
 .24الاس تجابة ل ألمهية املزتايدة اليومية لالبتاكر والبدا وادلور اذلي جيب أأن تؤدي امللكية الفكرية يف الاقتصاد القامئ
عىل املعرفة يف مجهورية ايران السالمية.
التسهيالت املتاحة لنشاء املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية ايران السالمية
 .25تقوم منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية ،اليت تعد ،وفقا للامدة  52من
قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،الدارة اخملتصة تامللكية الصناعية وهجة التصال الوطنية يف
مجهورية ايران السالمية مع الويبو واحتادات التفاقيات املعنية ،بضامن توفري لك التسهيالت الالزمة لنشاء املكتب
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اخلاريج للويبو يف مجهورية ايران السالمية .وس ُيخصص مبىن مناسب ومنفصل مساحت  500مرت 2يقع تالقرب من مقر
مركز امللكية الفكرية يف طهران لهذا الغرض وميكن توس يع عند الاقتضاء يف مرح ة لحقة.
 .26وفامي يتعلق تالنفقات الدارية لهذا املكتب ،فوفقا للامدة  63من قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية ،ميكن اس تخدام  50تاملئة من عائدات النقد ا ألجنيب النامجة عن التسجيالت ادلولية لنظم امللكية الصناعية لتعزيز
املكتب وتزويده تاملعدات .وتغطي منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية مجيع نفقات
واحتياجات املكتب اخلاريج للويبو فهيا ،وفقا لسلطهتا القانونية ،من خالل اس تخدام املصادر ا ألساس ية لاليرادات وغريها.
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اس تضافة ماكتب الويبو اخلارجية
اقرتاح ُمقدَّم من كينيا
 .1اقرتاح ُمقدَّم من كينيا لس تضافة مكتب خاريج للويبو
طبقا لقرار امجلعية العامة للويبو اليت عُقدت يف الفرتة من  5اىل  14أأكتوبر  2015بأأن تفتح الويبو ثالثة ماكتب خارجية
خالل الثنائيتني  2017/2016و ،2019/2018رهنا مبوافقة امجلعية العامة للويبو ،وبأأن تكون ا ألولوية ألفريقيا؛ ونظرا حلث
ادلول ا ألعضاء عىل ابداء رغبهتا يف اس تضافة ماكتب خارجية ،فان كينيا ت ُِّقدم رمسيا مبقتىض هذه الوثيقة اقرتاهحا لس تضافة
مكتب خاريج للويبو.
وهذا الاقرتاح ُمقدَّم لتأأييد الرغبة اليت س بق أأن أأبدهتا كينيا للويبو بتارخي  16فرباير  2016يف اخلطاب رمق:
) ،MUNG/WIPO/VOL.XII/(17بناء عىل املشاورات الوطنية الالزمة يف كينيا.
وسوف توفر كينيا ملكتب الويبو اخلاريج املاكن الالزم للمكتب يف أأي من املواقع التية:
( أأ) يح ا ألمم املتحدة ادلبلوماي يف غيغريي ،نريويب.
(ب)

داخل يح رجال ا ألعامل يف وسط نريويب.

(ج) يف املنطقة الصناعية.
وسوف يكون من السهل واملالمئ أأن ينتفع أأعضاء الويبو الخرين يف املنطقة مبكتب خاريج للويبو يف كينيا نظرا ملا ييل:
 موقع كينيا املركزي يف الساحل الرشيق ألفريقيا.
 اتصال كينيا ببدلان املنطقة ،ل س امي عن طريق النقل اجلوي حيث ان الرحالت اجلوية بني معظم العوامص ا ألفريقية
ونريويب تس تغرق أأقل من أأربع ساعات.
 مركز كينيا الاقتصادي القلميي.

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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سوغات اس تضافة كينيا ألحد ماكتب الويبو اخلارجية
ُ .2م ِّ
 .1-2مراعاة املبادئ امل ُ ِّنظمة لنشاء ماكتب الويبو اخلارجية
نظرا لس تقرار كينيا الس ياي والاقتصادي والاجامتعي ،وعالقهتا الودية تالويبو ،والزتاهما تالتعاون ادلويل والقلميي ،فان
اس تضافة كينيا ملكتب الويبو اخلاريج سوف توفر بيئة مواتية ملراعاة املبادئ ا ألساس ية اليت ت ُِّنظم انشاء ماكتب الويبو
اخلارجية ،أأل ويه:
( أأ) أأن حتقق املاكتب اخلارجية قمية مضافة وكفاءة وفعالية يف تنفيذ الربامج بطريقة منسقة لس تكامل ما يُضطلع ب من
معل يف مقر الويبو الرئييس ولتفادي ازدواج اجلهود،
(ب)

و أأن تليب ا ألولوايت واخلصوصيات والاحتياجات امللموسة عىل الصعيد احمليل تلبية فعاةل واكفية،

(ج) و أأن تكون فعاةل من حيث التلكفة،
(د) و أأن تكون جزءا ل يتجز أأ من اطار الويبو لالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي.

 .2-2تيسري همام مكتب الويبو اخلاريج
نظرا لنظام امللكية الفكرية الكيين امل ُ َّفصل (اطار الس ياسات والطار القانوين والطار املؤسيس) كام هو مبني أأعاله ،فان
اس تضافة كينيا ملكتب الويبو اخلاريج سوف تُ ِّيرس ا ألداء ا ألمثل ملهام مكتب الويبو اخلاريج ،ل س امي ما ييل:
( أأ) تعاون مكتب الويبو اخلاريج مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج الويبو وامليض هبا
قدما،
(ب)

وتعزيز الابتاكر والبدا ،

(ج) والرتوجي لنظام الويبو العاملي للملكية الفكرية ودمع ،
(د) وتنفيذ أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،
(ه) واذاكء الوعي تامللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما،
(و) واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض تالتمنية ونقل التكنولوجيا،
(ز) وتوفري ادلمع يف اجملالني الس ياي والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة الانتفا تامللكية الفكرية.

 .3-2الفوائد اليت تعود عىل املنطقة من اس تضافة كينيا ملكتب الويبو اخلاريج
متش يا مع املبادئ ا ألساس ية امل ُ ِّنظمة لنشاء ماكتب الويبو اخلارجية وتأأدية هماهما ،سوف تعود عىل املنطقة فوائد عديدة،
لتعزيز نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا وتيسري انتفا اجملمتع ب بكفاءة وفعالية ،ومن هذه الفوائد ما ييل:
" "1املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات (تعزيز اطار الس ياسات والطار القانوين والطار املؤسيس مبا يف ذك
تدريب املوارد البرشية وتمنيهتا)،
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" "2والتوعية العامة يف جمال امللكية الفكرية (تيسري الاس تفادة التامة من نظام امللكية الفكرية واحرتام )،
" "3وتعزيز /اعداد س ياسات امللكية الفكرية الوطنية واملؤسس ية (الهنوض تالتمنية القامئة عىل امللكية الفكرية وتيسري
ادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا)،
" "4وخلق فرص معل مبارشة وغري مبارشة.

 .3خلفية كينيا يف جمال امللكية الفكرية
 .1-3الاس تقرار الس ياي والاقتصادي والاجامتعي
كينيا بدل انم يقع يف رشق أأفريقيا ،ويبلغ عدد ساكهنا  45.5مليون نسمة ،ويزيد هذا العدد مبقدار مليون نسمة س نواي .وقد
حققت كينيا اصالحات هيلكية واقتصادية كبرية أأسهمت يف المنو الاقتصادي املس تدام خالل العقد املايض .وتشمل حتدايهتا
التمنوية الفقر وعدم املساواة ،وضعف الاقتصاد يف مواهجة الصدمات ادلاخلية واخلارجية.

الس ياق الس ياي
يُعترب نقل الصالحيات للسلطات احمللية أأكرب املاكسب اليت حتققت من دس تور أأغسطس  ،2010اذلي أ َذن بنظام حمك
س ياي واقتصادي جديد .وهذا النظام اجلديد ُحيدث تغيريا جذراي ،وقد َّعزز املساءةل وتقدمي اخلدمات العامة عىل
املس توايت احمللية .وهيدف جدول أأعامل احلكومة اىل تعميق تنفيذ نقل الصالحيات وتعزيز مؤسسات احلمك ،مع التصدي يف
الوقت نفس للتحدايت ا ألخرى مبا فهيا الصالحات الزراعية وا ألمن لتحسني النتاجئ الاقتصادية والاجامتعية ،وترسيع المنو
والنصاف يف توزيع املوارد ،واحلد من الفقر املدقع ،وتشغيل الش باب.

الاقتصاد
منا اقتصاد كينيا بنس بة تُق َّدر بـ  %4.9يف الربع ا ألول من عام  ،2015مقارنة بـ  %4.7يف الفرتة نفسها من عام  ،2014وذك
وفقا للمكتب الوطين الكيين لالحصاء .وسامهت الزراعة والبنية التحتية واخلدمات املالية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت
يف المنو ،ولكن تراجعت الصناعة التحويلية والس ياحة .ومنا الاقتصاد بنس بة  %5.4يف عام  2014وبنس بة  %6يف عام
 ،2015وذك بدمع من اخنفاض تاكليف الطاقة ،والاستامثر يف البنية التحتية ،والزراعة ،والصناعة التحويلية وغريها من
الصناعات .وسوف يساعد عىل احلفاظ عىل زمخ المنو وجو ُد بيئة مس تقرة عىل صعيد الاقتصاد اللكي ،واس متر ُار الاستامثر
وحتسن بيئة ا ألعامل التجارية ،والصادر ُات ،و ُ
التاكمل القلميي.
يف البنية التحتية،
ُ
وقد حافظت احلكومة أأيضا عىل الانضباط املايل والنقدي ،رمغ الضغط املزتايد من معلية نقل الصالحيات وارتفا أأجور
القطا العام .وقد ارتفع اجاميل ادلين العام ولكن ل يزال غري متضخم ،ويف الوقت نفس ظلت معدلت التضخم والفائدة
مس تقرة .وضعفت سوق ا ألوراق املالية بسبب صايف مبيعات املستمثرين ا ألجانب ،ويف الوقت نفس اخنفضت قمية الشلن
الكيين مقابل ادلولر ا ألمرييك والعمالت الرئيس ية ا ألخرى.
ومع زايدة القدرة التنافس ية لقطا الصناعة التحويلية اذلي س يكون حمراك رئيس يا للمنو والصادرات وخلق فرص معل ،تربز
كينيا بوصفها أأحد مراكز المنو الرئيس ية يف أأفريقيا ،ويه متأأهبة أأيضا لتصبح أأحد أأرس الاقتصادات منوا يف رشق أأفريقيا.
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 .2-3عالقة كينيا تالويبو
عضو مؤسس ،ونشط ،يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،ويه طرف يف املعاهدات والتفاقات ادلولية
كينيا ٌ
الرئيس ية اخلاصة تامللكية الفكرية اليت تديرها الويبو.

 .3-3نظام امللكية الفكرية يف كينيا
تَعترب كينيا نظا َم امللكية الفكرية أأداة هممة للتجارة ،وحافزا لالستامثر ،ومن َّث فان حيفز عىل حتقيق المنو الوطين يف الاقتصاد
تحرر لهذا العامل .وذلك فان كينيا ،الزتاما مهنا تالتعاون القلميي وادلويل ،تشارك بنشاط يف صياغة وتطبيق س ياسة اقلميية
امل ُ ِّ
ودولية بشأأن نظام امللكية الفكرية ،ويه طرف يف املعاهدات والتفاقات القلميية وادلولية الرئيس ية يف جمال امللكية الفكرية.
أأما عىل الصعيد الوطين ،فقد نصت كينيا عىل امللكية الفكرية يف دس تورها وا ألطر التمنوية ا ألخرى يف نطاق رؤية .2030
وقد امتثلت كينيا لرشوط اتفاق تريبس ودلهيا ترشيعات بشأأن امللكية الفكرية تنص عىل حامية ا ألنوا الرئيس ية حلقوق
امللكية الفكرية مجيعها تقريبا :براءات الاخرتا  ،ومناذج املنفعة ،والتصاممي الصناعية ،والاخرتاعات التكنولوجية ،والعالمات
التجارية (مبا يف فهيا عالمات اخلدمة والبياانت اجلغرافية) ،وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وحقوق مس تودلي النبااتت.
وجيري حاليا وضع الصيغة الهنائية لس ياسة امللكية الفكرية الوطنية والس ياسة الوطنية بشأأن املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (.)2009

.1-3-3

عضوية كينيا يف معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية ادلولية

الزتاما مهنا تالتعاون القلميي وادلويل ،تشارك كينيا بنشاط يف صياغة وتطبيق س ياسة اقلميية ودولية بشأأن امللكية الفكرية.
وكينيا ٌ
طرف يف املعاهدات والتفاقات ادلولية الرئيس ية اخلاصة تامللكية الفكرية ،ومهنا ما ييل:
.1

اتفاقية تاريس محلاية امللكية الصناعية (،)1883

.2

ومعاهدة نريويب بشأأن حامية الرمز ا ألومليب (،)1981

.3

واتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ( )1891منذ  26يونيو ،1998

.4

والربوتوكول املتعلق تاتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ( )1989منذ  26يونيو ،1998

.5

ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام  1970منذ عام ،1994

.6

واتفاق لوسااك املنشئ ل ألريبو لعام ،1976

.7

وبروتوكول هراري محلاية الرباءات والتصاممي الصناعية لعام ،1982
ومعاهدة الويبو املُنش ئة للويبو لعام ،1970

.9

والاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف النباتية اجلديدة (،)UPOV

.8

 .10واتفاق اجلوانب املتص ة تالتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) لعام 1995.
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.2-3-3

عضوية كينيا يف معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية القل ميية

الزتاما مهنا تالتعاون القلميي ،تشارك كينيا بنشاط يف صياغة وتطبيق س ياسة اقلميية بشأأن امللكية الفكرية .وكينيا طرف يف
املعاهدات والتفاقات القلميية الرئيس ية اخلاصة تامللكية الفكرية أأو اليت تؤثر يف امللكية الفكرية ،ومهنا ما ييل:
.1

اتفاق لوسااك املنشئ ل ألريبو لعام ،1976

.2

وبروتوكول هراري محلاية الرباءات والتصاممي الصناعية لعام ،1982

.3

ومعاهدة انشاء جامعة رشق أأفريقيا( 2007 ،معاهدة جامعة رشق أأفريقيا)،

.4

ومعاهدة انشاء السوق املشرتكة مجلاعة رشق أأفريقيا ( 2010بروتوكول السوق املشرتكة)،

.5

ومعاهدة تأأسيس السوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي (معاهدة الكوميسا)،

منوذيج محلاية حقوق اجملمتعات احمللية والفالحني ومريب املاش ية ولتنظمي احلصول
 .6وترشيع الاحتاد ا ألفريقي ال ُ
عىل املوارد البيولوجية( 2000 ،ترشيع الاحتاد ا ألفريقي المنوذيج).

.3-3-3

توقيع كينيا عىل معاهدات وترتيبات امللكية الفكرية القل ميية وادلولية

وقعت كينيا عىل ش ىت املعاهدات والتفاقات القلميية وادلولية اخلاصة تامللكية الفكرية أأو اليت تؤثر يف امللكية الفكرية ،ومهنا
ما ييل:
.1
سواكومبوند)،

بروتوكول سواكومباند بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الفوللكوري( 2010 ،بروتوكول

.2

ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية،2006 ،

.3

ومعاهدة قانون حق املؤلف.

.4-3-3

دس تور كينيا فامي يتعلق تامللكية الفكرية

تور امللكي َة الفكري َة يف
ان ادلس تور يُل ِّزم ادلو َةل بدمع حقوق امللكية الفكرية للشعب الكيين وتعزيزها وحاميهتا .ويُ ِّ
درج ادلس ُ
تعريف "للملكية" ،وي ُس ند اىل احلكومة الوطنية هممة حامية حقوق امللكية الفكرية.
ويُ ِّ
وحض ادلس تور أأيضا أأن ادلوةل جيب علهيا (أأ) أأن ت ُِّعزز لك أأشاكل التعبري الوطين والثقايف من خالل ا ألدب والفنون
والاحتفالت التقليدية والعمل والتواصل واملعلومات ووسائل العالم واملنشورات واملكتبات وغريها من أأشاكل الرتاث
الثقايف( ،ب) و أأن تعرتف بدور العمل والتكنولوجيات احمللية يف تمنية ا ألمة( ،ج) و أأن تُ ِّعزز حقوق امللكية الفكرية لشعب
كينيا( ،د) و أأن حتمي وت ُِّعزز امللكية الفكرية يف التنو البيولويج واملوارد الوراثية للمجمتعات واملعارف ا ألصلية لهذا التنو
وهذه املوارد.
ملان بسن ترشيعات من أأجل ( أأ) ضامن حصول اجملمتعات عىل تعويض أأو ااتوات مقابل الانتفا بثقافاهتا
تور الرب َ
ويُل ِّزم ادلس ُ
وتراهثا الثقايف( ،ب) والاعرتاف مبلكية البذور ا ألصلية وا ألصناف النباتية وخصائصها الوراثية واملتنوعة واس تخدام جممتعات
كينيا لها ،وحامية هذه امللكية.
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أأطر س ياسة امللكية الفكرية يف كينيا

5-3-3

جيري حاليا اعداد س ياس تني وطنيتني:
( أأ) س ياسة واسرتاتيجية وطنيتان للملكية الفكرية ( )NIPPSهتدفان اىل تعزيز ادارة نظام امللكية الفكرية وتنظمي واىل
تشجيع الابتاكر والبدا يف كينيا .وتسرتشد هذه الس ياسة والاسرتاتيجية برؤية  – 2030ويه اخلطة التمنوية
الطوي ة املدى يف كينيا – وتادلس تور اجلديد ،وبس ياسات التمنية الوطنية احلالية مبا فهيا س ياسة العمل والتكنولوجيا
والابتاكر ،والس ياسة التجارية ،وس ياسة التصنيع ،واسرتاتيجية تمنية القطا الزراعي ،وس ياسة الطاقة ،وس ياسة
البذور ،وس ياسة صناعة املنتجات العشبية ،وغريها.
وتشمل الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية ما ييل ،مبا يامتىش مع أأهدافها:
.1

تشجيع البدا والابتاكر لجياد ر أأس مال فكري من أأجل التمنية املس تدامة،

.2

وتعزيز الطار القانوين محلاية حقوق امللكية الفكرية،

.3

وتعزيز الطار املؤسيس لدارة حقوق امللكية الفكرية وتنظميها،

.4

وتعزيز وتسهيل الاس تغالل التجاري حلقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،

 .5وتعزيز الطارين القانوين واملؤسيس لنفاذ حقوق امللكية الفكرية،
 .6وتمنية ما يكفي من الكفاءات البرشية (التقنية والقانونية) لدارة حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها
جتاراي وانفاذها،
.7

وخلق وعي عام بقضااي امللكية الفكرية دلى عامة الناس وامجلاعات اليت ميكن حتديدها،

.8

وتطوير قطا خدمات امللكية الفكرية والهنوض ب ،

.9

وتشجيع البحوث اخلاصة تالقضااي املتعلقة تامللكية الفكرية.

وترد الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية يف جز أأين :الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية،
والاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية .وسوف تُنفَّذ الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية عىل مراحل من خطط
اسرتاتيجية مخس ية .وسوف تكون الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ( )2018-2013املرح ة ا ألوىل ،وسوف
تتناول ما مجموع  37قضية اسرتاتيجية مت حتديدها يف أأثناء معلية مراجعة امللكية الفكرية .ولهذا ،متت صياغة 42
برانجما ومرشوعا.
ومتر الس ياسة والاسرتاتيجية الوطنيتان للملكية الفكرية مبرح ة الصياغة السادسة انتظارا حللقة معل املصادقة الهنائية
واعامتدها الالحق.
(ب) الس ياسة الوطنية بشأأن املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعام  2009اليت
هتدف اىل تعزيز الاعرتاف تاملعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واحلفاظ علهيا
صون املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل
وحاميهتا والرتوجي لالنتفا املس تدام هبا يف كينيا .وتشمل أأهدافُها َ
التعبري الثقايف التقليدي وحاميهتا وتطويرها من أأجل تطبيقات واس تخدامات متعددة ،وتوثيقها والانتفا هبا
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ونرشها ،والاعرتاف تاملصادر وحاميهتا والاس تفادة مهنا و /أأو تقامس ا ألمناء للمنافع املس تحقة تانصاف .وتسرتشد
مببادئ سديدة مهنا :الاحرتام ،والكشف الاكمل ،واملوافقة املس بقة عن عمل ،والتقامس املنصف للمنافع ،والنفاذ،
والاس تخدام املس تدام .وجيري حاليا اعداد مرشو القانون املعين.
وذلك فان هذه الس ياسة وهذا الترشيع املُرتقب سوف يعززان ادماج املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف معليات التخطيط التمنوي الوطين واختاذ القرارات عىل مجيع املس توايت بغية ضامن أأن
تراث كينيا الثقايف الغين ،الاكمن يف املعارف التقليدية واملوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يسهم يف
حتقيق ا ألهداف التمنوية الكينية.
ووصلت هذه الس ياسة اىل مسودهتا الهنائية انتظارا لالعامتد الهنايئ.

6-3-3

الرتتيبات املؤسس ية للملكية الفكرية يف كينيا

فامي يتعلق تادارة حقوق امللكية الفكرية:
" "1تدخل حقوق امللكية الصناعية مضن ولية معهد كينيا للملكية الصناعية ( )KIPIالتابع حاليا لوزارة التصنيع
وتطوير املؤسسات ( ،)MoIEDوذك مبوجب قانون امللكية الصناعية لعام  .2001وينص القانون أأيضا عىل أأن
املعهد ُملكَّف تالهنوض تا ألنشطة الابتاكرية والبداعية ،ونرش معلومات امللكية الصناعية لعامة الناس ،وحفص
اتفاقات نقل التكنولوجيا والرتاخيص ،وتقدمي تدريب يف جمال حقوق امللكية الصناعية.
جملس كينيا حلق املؤلف ( )KECOBOالتابع حاليا للمكتب القانوين
" "2ويدير َ
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ُ
احلكويم ،اذلي ُأنشئ مبوجب قانون حق املؤلف لس نة  .2001وينص القانون أأيضا عىل أأن جملس كينيا حلق
املؤلف ُملكَّف تالتوجي والتنس يق والرشاف فامي خيص تنفيذ القوانني واملعاهدات والتفاقيات ادلولية اليت تكون
كينيا طرفا فهيا واليت تتعلق حبق املؤلف واحلقوق ا ألخرى املعرتف هبا من ِّقبل القانون ،وضامن الامتثال لها؛
وترخيص أأنشطة مجعيات الدارة امجلاعية والرشاف علهيا عىل النحو املنصوص علي يف القانون ،ووضع برامج
تروجيية وتعريفية وتدريبية بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ولتحقيق هذه الغية جيوز هل أأن ي ِّنسق معهل مع
منظامت وطنية أأو دولية معنية تاملوضو نفس ؛ وتنظمي الترشيعات اخلاصة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واقرتاح
ترتيبات أأخرى من شأأهنا أأن تضمن حتسيهنا املس متر واس مترار فعاليهتا؛ وتنوير عامة الناس وتوعهيم بشأأن املسائل
املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،والاحتفاظ مبرصف بياانت فعال بشأأن املؤلفني ومصنفاهتم ،والتعامل مع
ا ألمور املساعدة املرتبطة مبهام املنصوص علهيا يف هذا القانون.
حقوق مس تودلي النبااتت دائر ُة التفتيش الصحي للنبات يف كينيا ( )KEPHISالتابعة حاليا لوزارة
" "3وتُدير َ
الزراعة ،واليت ُأنشئت مبوجب قانون البذور وا ألصناف النباتية ،الفصل  326من قوانني كينيا.
وتقوم املؤسسات القانونية التية تانفاذ حقوق امللكية الفكرية أأو تنس يق انفاذها:
" "1هيئة ماكحفة التقليد ( ،)ACAاليت ُأنشئت مبوجب قانون ماكحفة التقليد لس نة  .2008وينص هذا القانون
عىل أأن الهيئة ُملكَّفة بتنوير عامة الناس وتوعيهتم بشأأن املسائل املتعلقة تالتقليد؛ وماكحفة التقليد والجتار يف السلع
املقدلة وغريه من أأوج التعامل يف هذه السلع يف كينيا طبقا لهذا القانون؛ ووضع برامج للتدريب عىل ماكحفة التقليد
والرتوجي لهذه الربامج؛ والتنس يق مع املنظامت الوطنية أأو القلميية أأو ادلولية العام ة يف جمال ماكحفة التقليد ،والقيام
بأأي همام أأخرى منصوص علهيا يف أأي من أأحاكم هذا القانون أأو يف أأي قانون مكتوب أخر؛ وتأأدية أأي واجب
أخر ي ُسهم بشلك مبارش أأو غري مبارش يف حتقيق ما تقدم ذكره،
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" "2وجملس كينيا حلق املؤلف (،)KECOBO
من املؤسسات ا ألخرى امل ُلكَّفة مبوجب القانون بأأن تقوم ،يف أأثناء تأأدية هماهما القانونية الرئيس ية ،تانفاذ امللكية
الفكرية وبأأنشطة تسوية املنازعات :حممكة امللكية الصناعية ( )IPTاليت ُأنشئت مبوجب قانون امللكية الصناعية لعام
 ،2001ومكتب كينيا للمعايري وا ألوزان واملقاييس ،وهيئة اليرادات الكينية.
وقد وضعت لك مؤسسة من هذه املؤسسات ،مبا يامتىش مع الرؤية الوطنية لعام  ،2030خطهتا الاسرتاتيجية ليك
تقوم بتوجي الجنازات ورصدها وتقيميها من أأجل حتقيق الولية القانونية اخلاصة بلك مهنا.
وجيري حاليا دمج معهد كينيا للملكية الصناعية ،وجملس كينيا حلق املؤلف ،وهيئة ماكحفة التقليد يف مؤسسة واحدة
للملكية الفكرية من أأجل تعزيز سهوةل دمع حقوق امللكية الفكرية والهنوض هبا وحاميهتا.

7-3-3

ترشيعات امللكية الفكرية يف كينيا

ُحتمى جوانب حقوق امللكية الفكرية يف كينيا مبوجب ترشيعات خمتلفة ،أأمهها ما ييل:
" "1قانون امللكية الصناعية لعام  :2001ويشمل حقوق امللكية الصناعية ،أأ ني براءات الاخرتا ومناذج املنفعة
والتصاممي الصناعية والاخرتاعات التكنولوجية،
" "2وقانون العالمات التجارية ،الفصل  506من قوانني كينيا :ويشمل العالمات التجارية وعالمات اخلدمة
والعالمات امجلاعية وعالمات التصديق والبياانت اجلغرافية،
" "3وقانون حق املؤلف لس نة  :2001ويشمل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت تضم املصنفات ا ألدبية (الكتب،
والقصائد ،اخل) والفنية (اللوحات ،واملوس يقى ،اخل) فضال عن املصنفات السمعية والبرصية والتسجيالت الصوتية
والربامج الذاعية،
" "4وقانون البذور وا ألصناف النباتية ،الفصل  326من قوانني كينيا :ويشمل حقوق مس تودلي النبااتت اليت تضم
النبااتت اجلديدة،
" "5وقانون ماكحفة التقليد لعام  :2008وينص عىل النفاذ امل ُ َّنسق حلقوق امللكية الفكرية.
واضافة اىل ذك ،ترسي أأيضا ترشيعات ُمنش ئة ملؤسسات أأخرى يلكفها القانون تالضطال بأأنشطة انفاذ امللكية
الفكرية ،مهنا مكتب كينيا للمعايري وا ألوزان واملقاييس ،وهيئة اليرادات الكينية .وقد صاغت كينيا "مرشو
قانون" هيدف اىل حتسني نظام حامية البياانت اجلغرافية ،خبالف تكل املنصوص علهيا يف قانون العالمات التجارية.

8-3-3

انتفا الكينيني بنظام امللكية الفكرية :س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية

نظرا لنظام امللكية الفكرية امل ُ َّفصل يف كينيا ،فان املؤسسات الكينية (ل س امي تكل املؤسسات املعنية تالبحث والتطوير مبا يف
ذك ا ألوساط الأاكدميية) تس تلهم انتفاعها بنظام امللكية الفكرية لتحقيق التمنية املؤسس ية والوطنية من خالل اعداد
س ياسات امللكية الفكرية املؤسس ية .وقد وضعت معظم اجلامعات واملؤسسات العامة للبحث والتطوير س ياساهتا املؤسس ية
اخلاصة تامللكية الفكرية ،ورمغ ذك ل تزال توجد أأمور كثرية ينبغي القيام هبا لتسهيل تطبيق هذه الس ياسات واس تخداهما
اس تخداما حصيحا .فتوجد حاج ٌة اىل تمنية الكفاءات يف تكل املؤسسات اليت وضعت س ياسات امللكية الفكرية لتيسري
التنفيذ ،ومساعدة تكل املؤسسات اليت مل تفعل ذك بعدُ عىل اعداد س ياساهتا وتيسري تنفيذها.
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9-3-3

انتفا الكينيني بنظام امللكية الفكرية :التوعية العامة يف جمال امللكية الفكرية

عىل الرمغ من نظام امللكية الفكرية امل ُ َّفصل يف كينيا ،فان انتفا الكينيني ب لتحقيق التمنية الوطنية منخفض نسبيا ،وان اكن
يتحسن مبرور الوقت .عىل سبيل املثال ،عدد الطلبات املُقدَّمة واحلقوق املمنوحة ،خصوصا من املبدعني الكينيني ،منخفض
بشلك ملحوظ مقارنة ببدلان تُقاس هبا كينيا يف التمنية الاقتصادية ،مثل كوراي اجلنوبية وس نغافورة ومالزياي .ومس توى
الاس تغالل التجاري حلقوق امللكية الفكرية منخفض نسبيا أأيضا .ويُعزى هذا الوضع ،جزئيا ،اىل اخنفاض مس توى الوعي
العام ،وهو ما يُ َنظر الي عىل أأن التحدي الرئييس يف طريق الهنوض تانتاج امللكية الفكرية وحاميهتا واس تغاللها جتاراي
وانفاذها اضافة اىل نقل التكنولوجيا .ان ش ىت مؤسسات امللكية الفكرية دلهيا برامج توعية ،وب َذلت هجودا لتوعية امجلهور،
ورمغ ذك يلزم بذل املزيد يف نرش املعلومات من خالل ش ىت ا ألنظمة مبا يف ذك املطبوعات والعالم اللكرتوين.
توقيع:
السفري (د ).ستيفن ندونغو اكراو ،MBS ،حاصل عىل رتبة مقاتل كيين كبري ،عقيد (متقاعد)
سفري /ممثل دامئ،
البعثة ادلامئة مجلهورية كينيا دلى ا ألمم املتحدة يف جنيف ومنظامت دولية أأخرى يف سويرسا
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مقرتح من حكومة املكس يك تاس تضافة مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
أأول .الطار العام
يُعترب وجود مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب رضورة لحراز تقدم
يف أأعامل الويبو ويف تنفيذ براجمها يف املنطقة ،حيث ان ذك يتيح للويبو تعزيز تعاوهنا مع بدلان املنطقة .وتقرتح املكس يك
تأأسيس هذا املكتب اخلاريج عىل أأراضهيا.
يسكن منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب  641مليون نسمة ،أأي حنو من  %9من ساكن العامل .وتسهم املنطقة يف الاقتصاد
العاملي بنس بة  .%7وذلك فان املنطقة متثل سوقا خضمة وديناميكية حتتاج اىل بناء قدرات يف جمال امللكية الفكرية بغية
تشجيع الاستامثر وتطوير الابتاكر.
ويف س ياق الويبو ،أأعربت منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب عن حاجهتا اىل تأأسيس مكتب خاريج فهيا لتيسري ا ألنشطة
والتعاون مع الويبو ،لس امي تنفيذ الربامج واملشاريع لتعزيز امللكية الفكرية والابتاكر وبناء الاحرتام هلام ،مما يسهم يف تمنية
املنطقة اقتصاداي .وقد أأثبتت الويبو هذا الاهامتم يف الوثيقة  A/51/INF/6املؤرخة يف  18سبمترب  ،2013اليت أأشارت
أأمانة الويبو فهيا اىل طلب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تأأسيس مكتب خاريج اثن يف احدى بدلان املنطقة
الناطقة تالس بانية.
ومقرتح حكومة املكس يك مقدم وفق "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" ،اليت اعمتدهتا مجعيات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو خالل سلس ة الاجامتعات اخلامسة واسمخسني (جنيف 5-14 ،أأكتوبر  .)2015ويريم هذا املقرتح اىل
عرض قمية مضافة للمتكني من التنفيذ الفعال للربامج عىل حنو منسق ممكل ألعامل الويبو يف مقرها الرئييس.
ويف ضوء ذك ،تعرب املكس يك عن اهامتهما تاس تضافة مكتب خاريج يسهم يف أأعامل الويبو ويليب احتياجات بدلان
املنطقة و أأولوايهتا ويدمع هجود الويبو لتعزيز حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا .وس َي ِّفي املكتب تا ألغراض التالية:
 .1مساندة أأعامل الويبو يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب؛
 .2وحتسني التنس يق بني الويبو وبدلان املنطقة؛
 .3وتعزيز التعاون بني الويبو واملاكتب الوطنية املسؤوةل عن امللكية الفكرية وحق املؤلف؛
 .4ومواكبة مس تجدات الاحتياجات اىل مساعدة يف ميدان امللكية الفكرية يف املنطقة؛
 .5وتنفيذ مشاريع يف توقيتات مناس بة وبكفاءة لتعزيز فهم امللكية الفكرية واحرتاهما وتقويهتا؛
 .6وتعزيز املساعدة التقنية وتبادل املعارف و أأفضل املامرسات يف املنطقة.

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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اثنيا .ا ألساس املنطقي
ميكن أأن يتيح املكتب اخلاريج يف املكس يك املزااي التالية:
 حتسني أليات وبرامج التعاون تبعا لحتياجات بدلان املنطقة.
 وتعزيز اس تخدام أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي ولش بونة وتطويرها.
 والعمل عىل زايدة الوعي تامللكية الفكرية وفهمها واحرتاهما .وحتقيقا لهذا الغرض ،س يضطلع املكتب بأأنشطة تواصل
تليب احتياجات لك من بدلان املنطقة ،مع مع مراعاة التجارب السابقة و أأفضل املامرسات .وبدءا تاملكس يك،
س يكون مثة حتسن يف أأثر برامج التواصل اليت تروج لها الويبو ،وذك عىل سبيل املثال من خالل أأنشطة
لالحتفال تاليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل من لك عام.
 والسهام يف حتفزي البدا من خالل جوائز متنوعة متنحها الويبو خملرتعني ومبدعني و أأطفال يكون لها أأثر اجيايب يف
امللكية الفكرية وحق املؤلف ،مما حيقق تقدما يف أأعامل الويبو.
 واملساعدة يف دمع أأاكدميية الويبو ،مع تشجيع التعاون مع مؤسسات امللكية الفكرية يف املنطقة وتنظمي دورات
تدريبية .ومن بني هذه ادلورات مدرسة الويبو الصيفية يف املكس يك ،اليت تس تقبل حنوا من  35طالبا يف لك عام.
وميكن هبذه الطريقة تقوية برامج الويبو الأاكدميية وزايدة عدد الطالب املس تفيدين بتنفيذ ادلورات تاللغتني
الس بانية والنلكزيية.
 وتعضيد ألية تسوية املنازعات ملس تخديم نظام امللكية الفكرية من خالل مركز الويبو للتحكمي والوساطة.
 والعمل يف منطقة توقيت ممك ة لتكل اليت يقع فهيا املقر الرئييس للويبو ،مما يفيد يف ضوء ا ألعامل اليومية اليت
تتطلب التعاون مع الويبو واخلدمات املقدمة يف اطار املعاهدات اليت تديرها ،وس ينتج عن هذا تبس يط خمتلف
الجراءات والربامج وا ألنشطة ،مما يزيد من عدد مس تخديم نظام امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب.
ومن شأأن املكتب اخلاريج يف املكس يك أأن يعني املبدعني واملبتكرين عىل اكتساب معرفة وفهم أأفضل للعالمات التجارية
والرباءات و أأنظمة الرسوم والامنذج الصناعية ،مما يؤدي اىل حتسني اخلدمات اليت تقدهما الويبو ويزيد من عدد املس تخدمني
اذلين يؤدون تالفعل أأنشطة ابداعية وابتاكرية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب.
ومن املمكن أأن حيقق مكتب الويبو اخلاريج من املكس يك ما ييل:
 بشلك عام ودون قيود ،ميكن أأن يركز أأعامهل عىل حتقيق الامتثال ل ألهداف الاسرتاتيجية :الهدف ا ألول (تطور
متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية)؛ والهدف الثاين (تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية
الفكرية من الطراز ا ألول)؛ والهدف الثالث (تسهيل الانتفا تامللكية الفكرية يف سبيل التمنية ،مع مراعاة أأهداف
لك بدل)؛ والهدف السادس (التعاون ادلويل عىل اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية) واملؤرشات ذات الص ة يف
الربامج " 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة"؛ و" 9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك
الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا"؛ و" 20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية" يف الربانمج
واملزيانية.
 والقيام عىل مصاحل مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية اليت تتيحها أأنظمة مدريد ومعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ولهاي ولش بونة وتعزيز أأنشطة التعاون لتمنية املنطقة وفقا للهدف الاسرتاتيجي الثاين.
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 وتقدمي الاستشارات القانونية بشأأن أأشاكل حامية امللكية الفكرية ،مثل العالمات التجارية والرباءات والرسوم
والامنذج الصناعية.
 واملساعدة يف وضع اسرتاتيجيات وخطط وطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية والسهام يف بناء قدرات مؤسسات
امللكية الفكرية الوطنية تالتنس يق مع مقر الويبو الرئييس ،مع ايالء الاعتبار الواجب للربانمج  20يف الربانمج
واملزيانية.
 ودمع مركز الويبو للتحكمي والوساطة يف نرش خدمات تسوية املنازعات التجارية ادلولية من خالل التحكمي
والوساطة.
 وتنظمي تدريبات للموظفني احلكوميني املسؤولني عن وضع س ياسات عامة بشأأن امللكية الفكرية وعن ادارة حقوق
امللكية الفكرية وحامية املهنيني.
 وتشجيع اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض تالتمنية ونقل التكنولوجيا؛
 ومتكني الويبو من املعاينة املبارشة لحتياجات مس تخديم امللكية الفكرية يف املنطقة ،مع تيسري تطوير أليات
خمصصة لالسهام يف منو املنطقة.
 وتسهيل الوقوف عىل جمالت ونو ادلمع الالزم لبدلان منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب فامي يتعلق تالطار القانوين
ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية ومعلها .وس يؤثر ذك يف أأعامل الويبو يف جمال الاستشارات لصياغة القوانني اخلاصة
تالرباءات والعالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية وانفاذ امللكية الفكرية.
وتمتزي املكس يك مبوقعها يف أأمرياك الشاملية ،حيث حتدها الولايت املتحدة وغواتاميل وبلزي ،مما يسهل الوصول اىل بدلان
أأمرياك الوسطى واجلنوبية والاكرييب .كام تمتتع املدن املكس يكية الكربى بوصالت وافية تاملنطقة .وتالضافة اىل ذك ،فان
للمكس يك سواحل عىل احمليطني الهادئ وا ألطلنطي ،وقد ساعد ذك عىل امناء عالقة أأوثق ببدلان مناطق الاكرييب واحمليطني
الهادئ وا ألطلنطي.
وس يكون املكتب اخلاريج تاملكس يك عىل مقربة جغرافية تتيح اسداء املشورة للماكتب الوطنية يف املنطقة ،مما يزيد من
كفاءة أأعامل الويبو وجينهبا الازدواجية.
ويبلغ تعداد ساكن املكس يك حوايل  119.5مليون نسمة (اس تقصاء التعداد البيين لعام  ،2015املعهد الوطين لالحصاء
واجلغرافيا) ،وهو عدد مس هتدف معترب ألنشطة مكتب خاريج للويبو.
وتتيح املكس يك بيئة دولية هبا  115بعثة أأجنبية معمتدة من أأحناء العامل اكفة ،مهنا  21تنمتي اىل أأمرياك الالتينية والاكرييب،
فضال عن وجود  44منظمة دولية واقلميية .وتالضافة اىل ذك ،سيس تفيد املكتب اخلاريج من وجود ملحق امللكية الفكرية
ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يف املكس يك ،حيث يؤدي دور املمثل ملنطقة أأمرياك الوسطى
والاكرييب .ومن املنظور أأن تزيد هذه البيئة املؤاتية من تفاعل الويبو وظهورها من خالل املكتب اخلاريج.
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اثلثا .مسامهة املؤسسات املكس يكية يف تيسري معل املكتب اخلاريج تاملكس يك
تالنظر اىل الفقرة الفرعية  )"1"(7من املبادئ التوجهيية ،سيتعاون مكتب الويبو اخلاريج بشلك اكمل مع املعهد املكس ييك
للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف ،كام سيس تفيد من اخلربات املكتس بة من عالقات ببدلان أأخرى من خالل
اتفاقات ومذكرات تفامه.
وقد حصد املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  22س نة من اخلربة منذ أأنشئ كواكةل اتبعة لوزارة الاقتصاد ،وساعد يف رعاية
تطوير ماكتب أأخرى للملكية الفكرية يف املنطقة ،مما أأكس ب معرفة مبارشة بأأنظمة البدلان ا ألخرى ومكَّن من الوقوف عىل
احتياجاهتا واقرتاح اجراءات تصحيحية وتقوية ما تقدم عىل ا ألصعدة الوطين ودون القلميي والقلميي .وقد أأجنزت املكس يك
من خالل املعهد ا ألنشطة التالية يف املنطقة ،مما ميكن ملكتب املكس يك اخلاريج أأن يؤدي :
 نظام دمع لدارة طلبات الرباءات لبدلان أأمرياك الوسطي وامجلهورية ادلومينيكية ( .)CADOPATوفد قدم املعهد
منذ عام  2006ادلمع لثالثة عرش من ماكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناطق أأخرى من
خالل نظام  ،CADOPATوهو ألية لتقامس نتاجئ حفوص الرباءات اس تخدمت حىت الن يف ادارة أأكرث من
 1700طلب مقدمة من املاكتب املس تفيدة .واكن أأكرب قدر من ادلمع من نصيب السلفادور وكوس تارياك وكولومبيا
وبلزي وامجلهورية ادلومينيكية.

 وتنظمي تدريبات داخلية وندوات واجامتعات عىل الصعيد القلميي لتبادل اخلربات وأأفضل املامرسات الرامية اىل
تعزيز الطار املؤسيس ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية يف املنطقة .وقد شارك املعهد يف تنظمي برامج تدريبية متنوعة
يف املكس يك يف الفرتة بني عايم  2013و ،2015مما مشل مواضيع مثل العالمات التجارية والرباءات وانفاذ حقوق
امللكية الفكرية .وشارك أأربعة و أأربعون من موظفي املعهد بعروض يف هذه الربامج .واكن املوظفون من بدلان أأخرى
يف املنطقة اذلين اس تفادوا من هذه ا ألنشطة يف ا ألساس من كولومبيا وبريو وكوس تارياك وكوتا وغواتاميل وش ييل،
عىل النحو املبني يف الرمس التايل:
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املدربون يف املكس يك
املوظفون َّ

 بعثات خرباء املعهد .شارك  17موظفا من املعهد ،ممن تعتربمه الويبو خرباء يف بعض قضااي امللكية الفكرية ،يف
أأنشطة تعاون بني عايم  2013و 2015تضمنت زايرات اىل ماكتب ملكية فكرية وطنية أأخرى يف املنطقة لتقدمي
التدريب وعرض التجارب .وقد أأجري ثالثة عرش من هذه ا ألنشطة يف بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب
(ا ألرجنتني والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك واكوادور وغواتاميل وهندوراس ونياكراغوا وبامن وبريو وامجلهورية
ادلومينيكية و أأوروغواي).
 تبادل املعلومات والاستشارات .اس تفاد من هذا موظفون من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية لتقدمي تدريبات
وتدريبات للمدربني ،دارت بشلك رئييس حول البحث يف الرباءات وحفصها ،عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات وتصنيفات العالمات التجارية ادلولية .واملكس يك عىل اتصال دامئ مباكتب امللكية الفكرية الوطنية يف
أأمرياك الالتينية والاكرييب لبيان جتارهبا يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية ،مبا يف ذك تصممي س ياسات امللكية
الفكرية العامة.
 دمع ترمجة التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات (تصنيف نيس) والتصنيف ادلويل
للعنارص التصويرية للعالمات (تصنيف فيينا) اىل اللغة الس بانية .وهذه الرتمجة مفيدة للغاية يف معاجلة طلبات
العالمات التجارية ألهنا ختترص زمن املعاجلة بشلك معترب .وقد أأرسلت اىل املاكتب الناطقة تالس بانية يف املنطقة.
 وقع املعهد عىل  43مذكرة تفامه تتعلق تالتعاون يف جمال امللكية الفكرية ،مهنا  15موقعة مع ماكتب وطنية يف أأمرياك
الالتينية والاكرييب (ا ألرجنتني وبلزي والربازيل وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك واكوادور والسلفادور وغواتاميل
وهندوراس وبامن وتاراغواي وبريو وامجلهورية ادلومينيكية و أأوروغواي).
 كام يمتتع املعهد تاخلربة يف انهتااكت حق املؤلف يف التجارة ،مما ميكن للويبو الانتفا ب من خالل مكتب خاريج
لتقامس مع البدلان املهمتة.
ومازال املعهد الوطين حلق املؤلف يؤدي دور السلطة الدارية املسؤوةل عن حامية حق املؤلف والرتوجي هل ،وتشجيع البدا ،
وادارة جسل حق املؤلف العام ورصده ،ومبارشة همام راعي الرتاث الثقايف املكس ييك ،وتعزيز التعاون ادلويل والتبادل مع
املؤسسات املسؤوةل عن تسجيل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وحاميهتا.
وتتضمن مسؤوليات املعهد تسجيل املصنفات وعقود النقل والرتاخيص ،وتصارحي مجعيات التحصيل ،وحفظ حقوق
الاس تخدام الاس تئثاري للمجالت أأو ادلورايت و أأسامء ا ألفراد أأو امجلاعات املنخرطة يف أأنشطة فنية والشخصيات املمزية،
سواء اكنت خيالية أأو رمزية ،واحلصول عىل الرمق ادلويل املعياري للكتاب والرمق املسلسل ادلويل املعياري لدلورايت.
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وخالل عام  ،2015جسل املعهد  48606مصنفا و 4316عقدا و 8379حفظا للحقوق و 3325استشارة قانونية بشأأن حق
املؤلف و 29891رمقا دوليا معياراي لكتب و 1985جلسة وساطة لتسوية املنازعات ،كام شارك يف  187حمفال وطنيا ودوليا،
مهنا دورات وحلقات معل ومؤمترات للتدريب ولنرش حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيزها.
كام مصم املعهد أأنظمة معلومات وطورها ونفذها لتبس يط اجراءات الدارة وخدماهتا ،مبا يف ذك ما ييل:
 نظام  ،CitAutorاذلي يويل اهامتما خمصصا ملس تخديم ا ألجحام الكبرية ،مع ضبط التارخي والوقت وعدد
الجراءات مس بقا دون التأأثري عىل مس تخدمني أخرين.
 نظام يطلع ب املس تخدمون عىل معامالهتم اللكرتونية ،مع الرتكزي عىل الشفافية يف اخلدمة .وقد جسل حوايل
 6000معلية اطال يف عام .2015
 قاعدة بياانت لالستشارات القانونية تيسريا لالصدار الفوري للمعلومات املتعلقة تالنفاذ الداري للقانون الاحتادي
حلق املؤلف ولوائ  .ويف عام  ،2015بلغ عدد استشارات املعهد أأكرث من .2000
 اس تفاد أأكرث من  2600مس تخدم من برانمج "كشك احلاسوب" ،اذلي يسمح تاس تكامل الطلبات وطباعهتا قبل
تقدميها ملكتب املراس ة ،يف عام .2015
ويسعي املعهد اىل تعزيز ثقافة احرتام حق املؤلف وتوفري التيقن القانوين ألحصاب تكل احلقوق الرشعيني .وحتقيقا ذلك
الغرض ،يضطلع املعهد تا ألنشطة التالية:
 ادخال فصل عن "الرتبية املدنية وا ألخالقية" لمناء احرتام حق املؤلف يف كتب دراس ية جمانية من وزارة التعلمي
العام (طبع ما يقرب من  3مليون نسخة).
 اعداد ونرش كتيبات بلغة برايل من أأجل املعاقني برصاي بغية ااتحة خدمات املعهد املعلوماتية واجراءات هلم.
 نرش كتيبات عن حق املؤلف وتسجيل املصنفات تاللغات ا ألصلية.
 تنظمي مسابقة وطنية لرسوم ا ألطفال تتيح هلم التعبري عن أأفاكرمه وحامية مصنفاهتم.
للقرص بشأأن املفاهمي ا ألساس ية لقانون حق املؤلف ومتطلبات تسجيل املصنفات.
 تنفيذ برانمج َّ
 توزيع لعبة جداول تعلميية لتشجيع تسجيل املصنفات اليت يبدعها ا ألطفال .وقد اقتبس الفكرة ٌ
لك من امجلهورية
ادلومينيكية وغواتاميل وبامن.
 تنظمي مسابقة ألفضل رساةل علمية عن حق املؤلف.
وقد شارك املعهد يف املعرض اذلي أأقمي يف املقر الرئييس للويبو خالل اجامت اللجنة الاستشارية املعنية تالنفاذ وعرض
جتربت عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
وس تتيح حكومة املكس يك للويبو خربات املعهد املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف يف التواصل ،واليت
تشمل تنظمي مؤمترات وموائد مس تديرة ومناقشات حول قضااي خمتلفة من قضااي امللكية الفكرية دعام ألعامل املكتب اخلاريج
يف املكس يك.
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رابعا .مؤسسات أأخرى
تمتزي أأوساط امللكية الفكرية يف املكس يك بنشاط تالغ ،وتضم عىل سبيل املثال ل احلرص امجلعية املكس يكية للملكية الفكرية
وامجلعية الوطنية حملاميي ا ألعامل (جلنة امللكية الفكرية) والغرفة ادلولية للتجارة (جلنة امللكية الفكرية) ونقابة احملامني املكس يكية
(جلنة حق املؤلف وجلنة شؤون امللكية الفكرية ادلولية).
ويف الوسط الأاكدميي ،تدرس مناجه عن امللكية الفكرية يف عدد من اجلامعات ادلولية ذات الشأأن .ومن ذك جامعة
املكس يك الوطنية املس تق ة واملعهد الفين الوطين ومعهد املكس يك التكنولويج املس تقل وجامعة البدلان ا ألمريكية وجامعة
أأانهواك وجامعة ل سال.
ومن شأأن وجود رابطات ومعاهد أأاكدميية أأن يكفل توافر متخصيص امللكية الفكرية ممن ميكن ارشاكهم يف ا ألنشطة التدريبية
اليت ينظمها املكتب اخلاريج .كام أأن من شأأن وجود هذه املؤسسات أأن يضمن املشاركة يف فعاليات تريم اىل تعزيز
القدرات يف امللكية الفكرية بغية تعزيز التمنية (الربانمج .)20
وعىل نفس املنوال ،تضم البالد عدة مراكز ينصب تركزيها عىل التطوير التكنولويج ،مثل املركز الوطين للموارد الوراثية
التابع للمعهد الوطين للغاتات والزراعة والرثوة احليوانية ،وهو اثين مؤسسة يف منطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب يعرتف هبا
سلطة ايدا دولية مجلع الاكئنات ادلقيقة ،واليت ميكن للمكتب اخلاريج اس تغالل خربات .
وس تيرس مراكز ا ألحباث يف املكس يك هجود مكتب الويبو اخلاريج لجراء معليات يف املوقع تسمح تاقامة روابط بني
القطاعني العلمي والأاكدميي ،فضال عن التواصل والتدريب وتشجيع الابتاكر والبدا .

خامسا .املكس يك والويبو
مازالت املكس يك عضوا يف الويبو منذ عام  .1975وقد شاركت يف خمتلف جلان الويبو .وتر أأس مسؤولون مكس يكيون
هيئات خمتلفة يف الويبو ،مبا يف ذك مجعيات احتادات برين وتاريس ومدريد ،ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت ومؤمتر الويبو ،وشغلوا مناصب نواب الرئيس يف جلنة خرباء احتاد نيس واملؤمتر ادلبلوماي بشأأن نظام لش بونة
واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
وتوجد دلى املكس يك ،مبوجب القانون الاحتادي حلق املؤلف لعام  ،1996أأطر قانونية تامتىش مع التفاقات ادلولية اليت يه
طرف فهيا ،وميكن نقل هذه ا ألطر اىل بدلان املنطقة من خالل املكتب اخلاريج يف املكس يك.
وتتسم أأنشطة املكس يك ادلولية املتعلقة تامللكية الفكرية بدرجة عالية للغاية من ادليناميكية .وقد انضمت املكس يك طرفا يف
 20من  25معاهدة واتفاقا تديرها الويبو ،مما يعكس الزتاهما وخربهتا يف جمال امللكية الفكرية وحق املؤلف وخربهتا:
املعاهدة

موضوعها

التارخي

اتفاقية تاريس

حامية امللكية الصناعية

 7سبمترب 1903

اتفاقية روما

حامية فناين ا ألداء ومنتجي
التسجيالت الصوتية وهيئات الذاعة

 18مايو 1964
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اتفاق لش بونة

حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها دوليا  25سبمترب 1966

اتفاقية برن

حامية املصنفات ا ألدبية والفنية

 11يوني 1967

اتفاقية الفونوغرامات

حامية الفونوغرامات

 21ديسمرب 1973

اتفاقية الويبو

عضوية املنظمة

 14يوني 1975

اتفاقية بروكسل

توزيع الشارات احلام ة للربامج
املرس ة عرب التوابع الصناعية

 25أأغسطس 1979

معاهدة نريويب

حامية الرمز ا ألولمييب

 16مايو 1985

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

التعاون يف معاجلة الرباءات

 1يناير 1995

اتفاقية الاحتاد ادلويل محلاية ا ألصناف حامية ا ألصناف النباتية
النباتية اجلديدة

 9أأغسطس 1997

اتفاق فيينا

التصنيف ادلويل للعنارص التصويرية
للعالمات

 26يناير 2001

اتفاق لواكرنو

التصنيف ادلويل للرسوم والامنذج
الصناعية

 26يناير 2001

اتفاق نيس

تصنيف العالمات

 21مارس 2001

معاهدة بودابست

الاعرتاف ادلويل تاجراءات ايدا
الاكئنات ادلقيقة

 21مارس 2001

اتفاق سرتاس بورغ

التصنيف ادلويل للرباءات

 26أأكتوبر 2001

معاهدة حق املؤلف

حامية حق املؤلف

 6مارس 2002

معاهدة ا ألداء والتسجيل الصويت

ا ألداء والتسجيل الصويت

 20مايو 2002

معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي
البرصي

ا ألداء السمعي البرصي

 26يوني ( 2012توقيع فقط)؛ معلية
املصادقة جارية

الربوتوكول املتعلق تاتفاق مدريد

التسجيل ادلويل للعالمات

 9فرباير 2013
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معاهدة مراكش ل ألشخاص معايق
البرص

تقييدات واس تثناءات الزامية لفائدة
ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات

 29يولي ( 2005مصادق علهيا لكهنا
مل تدخل بعد حزي النفاذ)

وتقوم املكس يك بدور مكتب تسمل الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومكتب املنشأأ امل ُ َّعني لنظام
مدريد ،مما أأكس هبا خربة موسعة يف معليات هذين النظامني.
وقد وقعت املكس يك مؤخرا عىل الربوتوكول املتعلق تاتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات (بروتوكول مدريد).
ومنذ دخول ذك الصك حزي النفاذ يف  19فرباير  ،2013بلغ مجمو عدد الطلبات  .46825وانتقلت املكس يك من املرتبة
السادسة عرشة بني أأكرب مس تخديم بروتوكول مدريد اجامل يف عام  2013اىل املرتبة العارشة يف عام .2015
22,313

عدد الطلبات املودعة يف املكس يك
تاعتبارها مكتبا معيَّنا
16,707
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وقد قدمت املكس يك دمعها للويبو لتشجيع انضامم املزيد من بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اىل نظام مدريد ،ومن املمكن
أأن يتيح وجود مكتب خاريج يف املكس يك للمنظمة أأن تكرر النجاح اذلي لقاه بروتوكول مدريد يف بالدان.
ومن الواحض أأن من شأأن خربة املكس يك فامي يتعلق مبعاهدات امللكية الفكرية ادلولية أأن تتيح لها التعاون مع املكتب اخلاريج
فامي ييل:
 .1تشجيع انضامم بدلان جديدة اىل معاهدات تديرها الويبو يف أأمرياك الالتينية والاكرييب؛
 .2وتيسري تنفيذ هذه املعاهدات وادارهتا.
وتالضافة اىل ما س بق ،ترتبط املكس يك من خالل املعهد املكس ييك للملكية الصناعية بعالقات تعاون وثيق مع بعض أأمه
ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل الصعيد ادلويل :املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية ومكتب براءات الياتان ومكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،ومن
شأأن ذك أأن يفيد مكتبا خارجيا للويبو.
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سادسا .الاس تدامة املالية
ُ
اسرتشد يف اعداد مقرتح املكس يك ،متاش يا مع املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية ،تاحلاجة اىل ترش يد اس تخدام
املوارد يف تأأسيس املاكتب اخلارجية وضامن اس تدامهتا املالية .وتالتايل ،فلن يكبد تأأسيس مكتب خاريج للويبو يف املكس يك
املنظم َة أأي مرصوفات من حيث البنية التحتية واملرافق واملعدات ،وذك ألن املكس يك س توفر للويبو ما ييل:
 .1مساحة مكتبية تبلغ حوايل  96مرتا مربعا يف مبىن املقر الرئييس للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية تسع مكتبني
وغرفة اجامتعات و أأربع خاانت مكتبية يف منطقة مالمئة يسهل الوصول الهيا .وتبلغتلكفةإجيار هذه املساحة ،اليت
ستتحملها املكس يك 50 ،أألف فرنك سويرسي يف الس نة.
 .2أأاثث مكتيب ومعدات حاسوبية لس تخدام موظفي املكتب اخلاريج.
 .3خط هاتف خاص.
 .4ا ألدوات املكتبية ا ألساس ية ألعامل املكتب.
كام س تقدم اخلدمات املشرتكة التالية:
 .1توصيل ساتيل ورمقي؛
 .2وقاعة ملؤمترات الفيديو بتجهزياهتا؛
 .3وقاعة اجامتعات كبرية متعددة ا ألغراض؛
 .4وخدمات أأمنية؛
 .5ومواقف ملركبات موظفي املكتب اخلاريج وزواره؛
 .6وخدمات ادارية؛
 .7وخدمات صيانة ونظافة؛
 .8ودمع تقين.
وسيمتتع موظفو الويبو بنفس الامتيازات واحلصاانت اليت حيظى هبا املوظفون العموميون ادلوليون وفقا للقوانني واللواحئ يف
املكس يك.
وعالوة عىل ما س بق ،من املمكن توفري متويل مشرتك من خالل صناديق املكس يك الاستامئنية دلى الويبو ألنشطة التعاون
واملساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف أأمرياك الالتينية والاكرييب .وتالتايل فان من شأأن هجود املكس يك تاعتبارها مصدرا
ومتلقيا للتعاون أأن تضاعف معليات تعاون الويبو يف املنطقة من خالل املكتب اخلاريج.
وس يتيح مكتب خاريج للويبو يف املكس يك تنقل موظفي بشلك أأرش و أأفضل اىل بدلان املنطقة ،مبا يس تتبع ذك من
وفورات يف تاكليف السفر وبدلت العاشة اليومية مقارنة بسفر املوظفني املقميني يف جنيف اذلين يضطرون اىل املشاركة يف
ندوات ومؤمترات و أأنشطة للرتوجي للملكية الفكرية.
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سابعا .اخلالصة
يف ضوء ما س بق ذكره ،من شأأن تأأسيس مكتب خاريج للويبو يف املكس يك أأن حيقق ما ييل:
 تلبية احلاجة اىل مكتب اقلميي يف أأمرياك الالتينية والاكرييب؛
 وتمكيل معل ش بكة املاكتب اخلارجية القامئة؛
 وتزويد الويبو مبعرفة مكتس بة بشلك مبارش تاحتياجات مس تخديم امللكية الفكرية يف املنطقة؛
 وتيسري تنفيذ ا ألنشطة واملشاريع اليت تبد أأ يف مقر الويبو الرئييس ،مبا يامتىش مع ا ألولوايت الاسرتاتيجية و أأولوايت
الربامج؛
 وحتفزي بناء القدرات بشأأن قضااي حق املؤلف؛
 وتوفري منصة تيرس زايدة حركة تعممي املعاهدات وخدمات امللكية الفكرية العاملية مثل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ومدريد ولهاي ،وتالتايل زايدة ادلخل؛
 ومعاجلة احلاجة اىل تعظمي الابتاكر والبدا يف املنطقة واسهام امللكية الفكرية يف عدد من البدلان اليت حتتاج اىل
وجود أأقوى للويبو وبراجمها؛
 وتيسري زايدة مشاركة السلطات اخملتصة تامللكية الفكرية يف أأعامل الويبو؛
 ومراعاة معايري الاس تدامة املالية املشار الهيا يف املبادئ التوجهيية؛
 واحداث خفض معترب يف التاكليف النامجة عن ا ألسفار عرب احمليط ا ألطلنطي وزايدة يف وجود الويبو يف امليدان؛
 وميكن جين فوائد من خربات املعهد املكس ييك للملكية الصناعية واملعهد الوطين حلق املؤلف؛
 ودمع اجلهات الفاع ة ا ألخرى ،مثل اجلامعات ومنظامت الدارة امجلاعية والصحفيني لتحسني املعرفة تامللكية الفكرية
ألغراض التمنية.
ويف اجململ ،س يفي مكتب الويبو اخلاريج يف املكس يك تاملتطلبات الواردة يف الربانمج  "20: "1اضافة قمية وكفاءة وفعالية
يف تنفيذ الربانمج بطريقة منسقة وممك ة للعمل املُنجز يف املقر الرئييس؛ " "2والاضطال بوظائف خمتلفة مبا يس تجيب
ل ألولوايت واخلصوصيات احمللية؛ " "3والفعالية من حيث التلكفة؛ " "4وتشكيل جزء ل يتجز أأ من اطار الويبو لالدارة
القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي ،ولك ذك بغية حتسني انتاجية ش بكة املاكتب اخلارجية وكفاءهتا.
كام أأن من شأأن معل مكتب الويبو اخلاريج يف املكس يك أأن يس تجلب أأفضل املامرسات وادلروس املس تفادة اليت ميكن
نقلها اىل املقر الرئييس واملاكتب ا ألخرى مضن الش بكة.
وترى املكس يك يف مكتب الويبو اخلاريج مركز خدمة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب لتيسري اس تخدام امللكية الفكرية للهنوض
تالتمنية وتعزيز خدمات امللكية الفكرية العاملية .وتعرب حكومة املكس يك عن اس تعدادها للتوسع يف بيان املعلومات الواردة
يف هذا املقرتح أأو توضيحها ،راجية نيل دمع جلنة الربانمج واملزيانية ودمع ادلول ا ألعضاء يف املنظمة.
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[شعار اململكة املغربية]

اقرتاح
بشأأن اس تضافة املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف اململكة املغربية

تُرمجت هذه الوثيقة من الفرنس ية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الفرنس ية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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املقدمة
أأول .طلب اس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
اثنيا .أأهداف املكتب اخلاريج للويبو يف املغرب
 .1دمع تنفيذ برامج الويبو
 .2التعاون بني احلكومة املغربية والويبو
 .3مدخل ألنشطة الويبو يف أأفريقيا
 .4تعزيز القدرات يف جمال امللكية الفكرية
اثلثا .مزااي اململكة املغربية
 .1املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي
 .1الاس تقرار الس ياي والبيئة املؤاتية
 .3المنو الاقتصادي يف املغرب
 .4البىن التحتية والعدادات اللوجستية
 .5النظام الوطين للملكية الفكرية
رابعا .اقرتاح احلكومة املغربية بشأأن اس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
 .1توفري املبىن
 .2البنية املعلوماتية
 .3الامتيازات واحلصاانت املكفوةل للمكتب
 .4سهوةل التصال وحرية وسائل التصال
املرفق
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املقدمة
لطاملا اكنت اململكة املغربية رشياك هاما للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) اذ اكنت أأحد أأول البدلان ا ألفريقية املنضمة
اىل املنظمة واملمتث ة للمبادئ والليات اليت ُوضعت لدارة ومراقبة قضااي امللكية الفكرية و أأحد املنفذين ادلؤوبني للمعاهدات
والتفاقيات اليت وضعهتا املنظمة لنشاء نظام عاملي للملكية الفكرية.
وللمملكة املغربية قدرات فريدة يف املنطقة متكهنا من أأداء املهام اليت س تلكفها هبا الويبو عن طريق مكتهبا اخلاريج.
أأول .طلب اس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
تقرتح احلكومة املغربية رمسيا اس تضافة مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو).
وهيدف هذا الطلب اىل حتقيق النتيجتني التاليتني:
 هتيئة بيئة مؤاتية حلقوق امللكية الفكرية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية لصاحل البدا والتمنية الاقتصاديةوالاجامتعية؛
 اضفاء قمية عىل معل الويبو والتعاون معها عىل تنفيذ براجمها الرامية اىل تمنية ثقافة امللكية الفكرية بغية تعزيز فعاليهتاونواجتها عىل الصعيدين الوطين والقلميي.
وستبذل احلكومة املغربية قصارى هجدها دلمع ومساعدة املكتب اخلاريج للويبو عىل أأداء همام وحتقيق أأهداف املنظمة.
وس تقدم الي لك أأشاكل املساعدة فامي يضطلع ب من أأنشطة ادلمع والتعزيز والتوعية ،ويف احرتام مبادئ ومعايري امللكية
الفكرية.
اثنيا .أأهداف املكتب اخلاريج للويبو يف املغرب
ستمتحور همام و أأنشطة مكتب الويبو اخلاريج يف املغرب حول أأربعة جمالت رئيس ية ييل بياهنا:
 .1دمع تنفيذ برامج الويبو :الهدف هو ضامن تنفيذ برامج الويبو للتوعية بشأأن دور حامية أأصول امللكية الفكرية وادارهتا
أكداة للتمنية الاسرتاتيجية فضال عن املسائل املتعلقة تانهتاك حقوق امللكية الفكرية .والهدف أأيضا هو احلصول عىل تغطية
اعالمية اقلميية ،بغية تروجي دور و أأنشطة وخدمات الويبو ،والاخنراط يف ا ألنشطة الرتوجيية اخلاصة بأأنظمة امللكية الفكرية
العاملية (مبا يف ذك معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ونظام مدريد ،ونظام لهاي).
 .2التعاون بني احلكومة املغربية والويبو :الهدف هو اعامتد هنج تعاوين يغطي مجيع اجلوانب املتعلقة حبامية وتعزيز وانفاذ
حقوق امللكية الفكرية ،تالشرتاك مع مجيع أأحصاب املصلحة واملؤسسات الوطنية والقلميية املعنية هبذه اجملالت ،فضال عن
واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى واملنظامت احلكومية ادلولية العام ة يف املغرب .وخيص الهدف الثاين دمع تنفيذ اسرتاتيجية
وطنية للملكية الفكرية .ويف هذا الس ياق ،س ييرس مكتب الويبو اخلاريج يف املغرب تبادل البياانت واخلربات واملامرسات
اجليدة وتنظمي ا ألنشطة املشرتكة من أأجل تنفيذ هذه الاسرتاتيجية بنجاح.
 .3مدخل ألنشطة الويبو يف أأفريقيا :س يكون املكتب اخلاريج مدخال دلمع أأنشطة الويبو يف املغرب والبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا يف أأفريقيا عن طريق املرشوعات املدرجة يف برامج الويبو بغية تعزيز قدرات املاكتب الوطنية من أأجل
تقدمي ادلمع التقين من أأجل حتسني اس تخدام نظام امللكية الفكرية.
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 .4تعزيز القدرات يف جمال امللكية الفكرية :اس تكامل ادلورات التدريبية اليت توفرها الأاكدميية املغربية للملكية الفكرية
والتجارية من أأجل السهام يف تمنية ر أأس املال البرشي يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية وتعزيز اس تخدام امللكية الفكرية
للتمنية التقنية والاجامتعية والاقتصادية.
اثلثا .مزااي اململكة املغربية
 .1املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي :تمتتع املغرب مبوقع جغرايف اسرتاتيجي فريد اذ تقع بني أأفريقيا و أأوروتا والعامل العريب .ويعد
هذا املوقع اجلغرايف أأحد ا ألصول الطبيعية اليت تدمعها وتسهم فهيا س ياسة الانفتاح القامئة عىل الرشااكت واتفاقيات التجارة
احلرة والتعاون ادلويل.
 .2الاس تقرار الس ياي ومزااي املغرب :تمتتع املغرب تالس تقرار وا ألمن يف اجملالت الس ياس ية والاقتصادية والاجامتعية
والبيئية ،كام َّتبني من مصود اململكة املغربية أأمام ا ألزمة املالية والربيع العريب ،مما اكن هل أأثر اجيايب عىل جاذبيهتا كوهجة
استامثرية ممتزية .وحيفَّز هذا العامل بفضل خفض رضائب العديد من املنظامت واملؤسسات ادلولية.
 .3المنو الاقتصادي يف املغرب :يسجل الاقتصاد املغريب مؤرشات اقتصادية جيدة بفضل المنو املس تقر لجاميل الناجت
احمليل احلقيقي في اذلي بلغ نس بة  %4خالل الفرتة  2014-2009ليصبح بذك أأعىل معدل منو يف منطقة الرشق ا ألوسط
و أأفريقيا ،وجسل تضخام دون نس بة  ،%2وزايدة متوسطة س نوية يف الصادرات املغربية نسبهتا  %7مع تنو املنتجات
املصدرة وا ألسواق املصدر الهيا؛ ما يؤكد التحول الهيلكي لالقتصاد املغريب ومعلت املس تقرة .واضافة اىل هذا المنو ،تعد
املغرب ،بفضل ديناميهتا يف جمال الاستامثر ،وهجة الاستامثر ا ألوىل يف غرب أأفريقيا والثانية عىل مس توى القارة والثالثة من
حيث أأكرب وهجات الاستامثر ا ألجنبية يف أأفريقيا يف عام ( 2014حبسب ادلراسة املعنونة "اس تقصاء للجاذبية يف أأفريقيا لعام
 "2015اذلي أأعدها مكتب ارنست ويونغ) .وواكب هذا ا ألداء س ياسة انفتاحية واسرتاتيجيات قطاعية تريم اىل حتقيق عدة
أأهداف مهنا هتيئة بيئة مؤاتية لقطا ا ألعامل بغية دمع المنو وحتفزي الاستامثرات وضامن اقامة منظومات عالية ا ألداء.
 .4البنية التحتية :تمتتع املغرب ببنية حتتية حديثة ومعرتف هبا عىل املس توى ادلويل ،كام َّ
يتبني يف منشور "التنافس ية
العاملية يف عام  "2015حيث احتلت املغرب املرتبة ا ألوىل يف شامل أأفريقيا واملرتبة الثالثة يف أأفريقيا واملرتبة السادسة يف
العامل العريب .وحصلت املغرب عىل هذا الرتتيب بفضل البىن التحتية للطرق والطرق الرسيعة والسكك احلديدية واملوائن
واملطارات فضال عن الطاقة والتصالت .واضافة اىل ذك ،تمتتع املغرب مبرافق اس تضافة جتعلها أأحد أأكرث اجلهات الس ياحية
تقدما يف العامل ومتكهنا من اس تضافة فعاليات عاملية.
 .5النظام الوطين للملكية الفكرية :يقوم النظام املغريب للملكية الفكرية عىل ترشيعات تتوافق مع املعايري ادلولية وتتوىل
هيئتان حكوميتان انفاذه وهام املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ،واملكتب املغريب حلق املؤلف الذلان ترد تفاصيل
عن رؤيهتام واجنازاهتام و أأنشطة الرشاكة فهيام يف مرفق هذه الوثيقة.
رابعا .اقرتاح احلكومة املغربية بشأأن اس تضافة املكتب اخلاريج للويبو
احلكومة املغربية مس تعدة لتقدمي ادلمع للويبو عىل تيسري انشاء املكتب اخلاريج للويبو وحتسني أأدائ  .ويتعلق اسهام احلكومة
املغربية مبا ييل:
 .1توفري املبىن :تتعهد احلكومة املغربية بتوفري مبىن للويبو تاجملان وبناء عىل اتفاقية حمددة ومزود جبميع التجهزيات
والعنارص الالزمة ألداء همام يف أأفضل الظروف .وفامي ييل خصائص هذا املبىن:
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مبىن جديد مساحت  350مرت 2تقريبا ومزود بعدة قاعات .وس تغطي احلكومة املغربية مجيع التاكليف اخلاصة تاملعدات
والصيانة وا ألمن ( 24ساعة).
ويقع املبىن تالقرب من املتاجر واملنشأت والدارات احلكومية يف وسط يح ا ألعامل .وس ميكن ذك املكتب اخلاريج
من حتقيق أأوج تأزر ابتاكرية مع خمتلف الرشاكء عىل أأكرث من مس توى.
واملوقع مزود ببنية معلوماتية حديثة تس تويف متطلبات التوافر ادلامئ (املواقع املنسوخة وقاعات احلواسيب ومعدات
التصال) مع ضامن مس توايت عالية للغاية من ا ألمن والاس تدامة وتوفري نظام حامية معلومايت من الاخرتاقات
والهجامت احلاسوبية ( أأحدث تقنيات جدار امحلاية وبرجميات امحلاية من الفريوسات) .وسيتاح للمكتب اخلاريج للويبو
أأيضا النفاذ اىل قاعات تدريب ومنصات لالتصالت املرئية الصوتية يف املبىن.
 .2الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب :احلصاانت والامتيازات املمنوحة ملوظفي املكتب اخلاريج للويبو س تكون
مماث ة لتكل املمنوحة ملوظفي واكلت ا ألمم املتحدة اليت تقع مقارها يف املغرب.
وس يربم اتفاق بني احلكومة املغربية والويبو ينص عىل الوضع القانوين للمكتب اخلاريج يف املغرب.
 .3سهوةل التصال وحرية وسائل التصال :فامي يتعلق تالتصالت الرمسية ونرش مجيع الواثئق واملنشورات اخلاصة تالويبو،
جيوز للمكتب اخلاريج للويبو أأن يس تخدم لك الوسائل املناس بة ،وهل احلق يف اس تخدام الشفرات وارسال وتلقي املراسالت
عن طريق الربيد أأو الأكياس اخملتومة اليت تمتتع تاحلرمة ذاهتا اليت تمتتع هبا الرسائل واحلقائب ادلبلوماس ية وفقا للمامرسات
القامئة بشأأن واكلت ا ألمم املتحدة املمث ة يف املغرب.
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املرفق
النظام الوطين للملكية الصناعية والتجارية
 .1الطار القانوين :الطار الترشيعي والتنظميي للملكية الصناعية يف املغرب مثار تطور دام أأكرث من قرن من الزمان
روعي في التحول ادلامئ اذلي شهدت حامية احلقوق املتص ة تامللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل .واضافة اىل الترشيعات
الوطنية ،انضمت املغرب ،ويه أأحد ا ألعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،اىل العديد من التفاقيات
والتفاقات اخلاصة تالصكوك ادلولية محلاية حقوق امللكية الصناعية.
 .2الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية امللكية الصناعية والتجارية للفرتة  :2020-2016هتدف هذه الاسرتاتيجية اىل تسخري
امللكية الصناعية والتجارية ألغراض التمنية وتطور املغرب مبا يامتىش مع أأهداف الاسرتاتيجيات القطاعية يف البدل .وتقوم هذه
الاسرتاتيجية عىل نظام قانوين يكفل أأقىص حد من امحلاية القانونية مع الامتثال ألعىل املعايري ادلولية .وهتدف أأيضا اىل وضع
أليات جديدة يف جمال الانتصاف وادلفا عن احلقوق .وفضال عن ذك ،هتدف اىل تعزيز دور املكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية عن طريق أأنشطة حملية ختدم اكمل مكوانت النس يج الاقتصادي املغريب وتوفر خدمات متنوعة
وخمصصة.
 .3أأنشطة اليدا واملؤرشات :يمن نشاط اليدا عن توج تصاعدي يف جمال العالمات بوج خاص ( 11000عالمة
جديدة يف الس نة) والتصاممي الصناعية ( 1400طلب يف الس نة) .و أأما فامي خيص الرباءات ،فان معدل اليدا مس تقر يف
حدود  1000طلب يف الس نة عىل مدار الس نوات اسمخس املاضية ،ولكن جتدر الشارة اىل حتسن جودة الطلبات املغربية.
ويتجىل هذا ا ألداء أأيضا عىل الصعيد ادلويل بفضل التطور الجيايب للمؤرشات يف املغرب كام يتبني من الحصاءات اليت
نرشهتا الويبو يف ديسمرب  .2015وحتتل املغرب املرتبة السابعة والس تني من حيث ايدا الرباءات الوطنية ،واملرتبة ا ألوىل
يف أأفريقيا من حيث ايداعات املقميني مقارنة تاجاميل الناجت احمليل ،واملرتبة السادسة وا ألربعني من حيث العالمات الوطنية،
واملرتبة التاسعة مضن بدلان فئة ادلخل ذاهتا ،واملرتبة الثانية والعرشين للتصاممي الصناعية ،واملرتبة السابعة يف العامل من حيث
ايدا التصاممي اىل اجاميل الناجت احمليل.
 .4التعاون الوطين وادلويل :أأقام املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية ش بكة من الرشااكت املس تقرة واملتينة مع
املؤسسات واملنظامت الوطنية املعنية بقضااي امللكية الصناعية والتجارية .والهدف من هذه الرشااكت هو تعزيز ا ألنشطة
احمللية لفائدة خمتلف عنارص النس يج الاقتصادي املغريب.
واضافة اىل ذك وكجزء من اسرتاتيجية الانفتاح ،ينفذ املكتب برانجما موسعا للتعاون ادلويل مع املنظامت القلميية واملاكتب
الوطنية يف خمتلف البدلان ومهنا املنظمة العاملية للملكية الفكرية ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب مواءمة السوق
ادلاخلية ،وفرنسا ،واس بانيا ،وتركيا ،واململكة العربية السعودية ،واملكس يك ،والصني ،ودول اتفاقية أأغادير (ومهنا مرص
وا ألردن واملغرب وتونس).
و أأما عىل الصعيد القلميي ،فقد شهد التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الصناعية أأنشطة تالتعاون مع املنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية ختص أأساسا برامج لتبادل اخلربات واملشاركة يف أأنشطة تدريبية وتعزيز امللكية الصناعية عىل
مس توى أأفريقيا.
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.5

أأمث ة للمشاريع:

ش بكة مراكز املعلومات التكنولوجية :تتأألف الش بكة حاليا من  43هيئة تعمل يف جمال البحث والتطوير والابتاكر و 58هجة
اتصال يف ش ىت أأحناء املغرب .وهتدف الش بكة اىل تطوير املؤسسات تكنولوجيا وتعزيز قمية نتاجئ البحوث.
منصة " :"ArabPatمنصة لنرش وتبادل الواثئق املتعلقة تالرباءات بني ماكتب الرباءات يف البدلان العربية ُأطلقت يف اطار
التعاون بني البدلان ا ألعضاء يف اتفاقية أأغادير (ومهنا مرص وا ألردن واملغرب وتونس) ،وبدمع من املكتب ا ألورويب للرباءات
والويبو واملكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية.
مرشو " :"Namadiiمرشو رائد مببادرة من الويبو بشأأن التصاممي الصناعية ،وتشجيع املشاريع الصغرية واملتوسطة
املعنية تالتصاممي عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخداما اسرتاتيجيا.
النظام الوطين حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .1الطار القانوين :أأنشئ املكتب املغريب حلق املؤلف حتت ارشاف وزارة التصالت ،ويه منظمة لالدارة امجلاعية
أأنشئت مبوجب املرسوم رمق  406.64.2املؤرخ يف  5ذو القعدة  8( 1384مارس  )1965اذلي ينص عىل أأن هذه الهيئة
يه املسؤوةل الوحيدة عن حتصيل حق املؤلف وتوزيع جبميع أأشاكهل القامئة واملقب ة .ويتوىل املكتب املهام التالية:
-

حامية واس تغالل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل النحو احملدد يف القانون رمق  00-2بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة؛

-

الدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛

-

اختاذ الجراءات القانونية لدلفا عن املصاحل املعنوية واملادية للمبدعني؛

-

رصد املوظفني املعمتدين يف املكتب لنهتااكت القانون؛

-

مصادرة أأي تسجيالت صوتية ومرئية أأو أأي دعامة تسجيل أأخرى أأو أأي معدات ت ُس تخدم يف النسخ غري
القانوين؛

-

متثيل املغرب يف املنظامت ادلولية يف جمال امللكية ا ألدبية والفنية؛
المتثيل املتبادل للمكتب املغريب وهيئات املؤلفني ا ألجانب املشاهبة؛

-

التنس يق مع السلطات العامة؛

-

تنظمي همالت توعية لتحسني فهم حقوق امللكية الفكرية.

-

ويف الفرتة املمتدة من يوليو  1970اىل مايو  ،2014خضع قانون حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لبعض التغيريات .وتدل هذه
ادلينامية عىل اهامتم املغرب مبجال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ول س امي حقوق امللكية الفكرية بشلك عام .وتوفر هذه
الصالحات ادلمع والتأأييد للجهود اليت تبذلها وتعهدت ببذلها املنظامت والهيئات ادلولية ،ول س امي تكل املتعلقة تامللكية
الفكرية وخباصة الويبو.
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.3

الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة لتحسني حتصيل احلقوق:
-

تطبيق ا ألحاكم املتعلقة تالنسخ اخلاصة اعتبارا من مارس 2016؛

-

اطالق مرشو نص لتحسني وضع املكتب املغريب عن طريق جملس ادارة أأو ممثلني ألحصاب احلقوق؛

-

التقدم يف مرشو مرسوم لنشاء جلنة مشرتكة بني الوزارات ملاكحفة الزتوير والقرصنة؛

-

تعزيز حتصيل احلقوق يف مجيع أأحناء ا ألرايض الوطنية؛

-

التعداد الوطين للمنتفعني بسجل املكتب املغريب ومس تخدمي ؛

-

تعزيز همالت ماكحفة القرصنة والزتوير؛

-

اجراء دراسة قطاعية لتطوير هذا القطا ؛

-

السهام يف توطيد عالقات املكتب املغريب مع الرشاكء والعاملني يف املؤسسات الوطنية؛

-

تعزيز القدرات البرشية يف املكتب املغريب من خالل التدريب والتدريب املس متر؛

-

وضع برانمج توعية يس تجيب لطلبات انضامم املؤلفني وفناين ا ألداء اىل املكتب املغريب بعد أأن يدخل قريبا
القانون عىل النسخ اخلاصة حزي النفاذ.

أأوج التعاون

حافظ املكتب املغريب عىل عالقات وثيقة مع الويبو .واضطلع ،يف هذا الصدد ،تالعديد من ا ألنشطة املشرتكة ول س امي تأأليف
أأفرقة املكتب املغريب والربانمج اذلي ُأطلق يف عام  2012بغية اطالق املنصة املعلوماتية " ."WIPOCOSويمتتع املكتب
أأيضا بعالقات رشاكة مع هيئات أأو مجعيات مؤلفني أأخرى يف ش ىت أأحناء العامل ومهنا الاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني
وامللحنني ( )CISACومجعية املؤلفني وامللحنني وانرشي املوس يقى ( )SACEMوامجلعية املدنية ملؤلفي الوسائط املتعددة
( .)SCAMوجيرى النظر يف مشاريع رشاكة مع مجعيات مؤلفني يف بعض البدلان ا ألفريقية.
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اقرتاح ُمق َّدم اىل
املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
لنشاء مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي
يف الثنائية 2017/2016
جنيف.2016 ،

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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اقرتاح لنشاء
مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي يف الثنائية 2017/2016
مقدمة موجزة عن نيجرياي
 .1تقع مجهورية نيجرياي الاحتادية يف منطقة غرب أأفريقيا دون القلميية .وتُعترب نيجرياي أأكرب اقتصاد يف أأفريقيا ،وحتتل
املرتبة الثانية والعرشين يف قامئة أأكرب اقتصاد يف العامل ( ،)2015ويبلغ عدد ساكهنا أأكرث من  182مليون نسمة ( %65مهنم
من الش باب) ،وحتتل املركز السابع يف العامل من حيث عدد الساكن .ويمتزي البدل تالتنو الثقايف ،فيضم  500جامعة عرقية
أ(أكرب ثالث جامعات مهنا يه :الهوسا ،والغبو ،واليوروتا) ،و أأكرث من  700لغة ،واللغة النلكزيية يه اللغة الرمسية .ونيجرياي
دوةل دميقراطية علامنية تتأألف من ست مناطق جغرافية س ياس ية مضن  36ولية ومنطقة العامصة الاحتادية ،أأبوجا .وتأأيت
عائدات نيجرياي الاقتصادية يف املقام ا ألول من املوارد البيئية واملعدنية الهائ ة ،خاصة النفط اخلام .ومعلهتا الرمسية يه النرية
(.)NGN

ادارة امللكية الفكرية يف نيجرياي
 .2تقوم عىل ادارة اطار امللكية الفكرية يف نيجرياي وزارات وادارات وواكلت تنفيذية اتبعة للحكومة الاحتادية .ويتوىل
قسم القانون التجاري تالوزارة الاحتادية للصناعة والتجارة والاستامثر ادارة جانب امللكية الصناعية ،من خالل جسل
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العالمات التجارية وبراءات الاخرتا والرسوم (السجل) ،وترشف عىل حق املؤلف جلنة حق املؤلف النيجريية (،)NCC
حتت ارشاف وزارة العدل الاحتادية ،وتقوم اللجنة الوطنية لالذاعة ( )NBCبتنظمي البث من خالل اصدار تراخيص
تشغيل والرشاف العام عىل معليات البث ،يف حني أأن املكتب الوطين لكتساب التكنولوجيا والهنوض هبا ()NOTAP
التابع للوزارة الاحتادية للعلوم والتكنولوجيا يرشف عىل نقل التكنولوجيا واكتساهبا والفحص العلمي للتعاون البحيث يف
نيجرياي .ولبايق الوزارات والدارات والواكلت احلكومية واجبات خاصة و /أأو شام ة ذات ص ة ولكهنا حتافظ عىل التأزر
املوسع املشرتك بني الواكلت والرشااكت
املناسب مع لك من السجل وجلنة حق املؤلف النيجريية من خالل التعاون َّ
الاسرتاتيجية.

ا ألساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي
 .3اكنت نيجرياي قد أأعربت منذ فرتة طوي ة عن رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج للويبو يف خطاب بتارخي  25سبمترب
 2009بعث ب املدير العام للجنة حق املؤلف النيجريية اىل املدير العام للويبو .وبعد اعامتد مبادئ توجهيية بش أأن انشاء
ماكتب الويبو اخلارجية (املبادئ التوجهيية) يف امجلعيات العامة للويبو لعام  – 2015اليت منحت ا ألولوية ألفريقيا ووضعت
الطار اخلاص تانشاء ماكتب خارجية جديدة – ردت نيجرياي عىل املذكرة املُع َّممة رمق  3641املؤرخة  13نومفرب 2015
كررة رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج عن طريق مذكرة شفوية بتارخي  23فرباير ،2016
املُرس ة من املدير العامُ ،م ِّ
و أأكدت اس تعدادها لس تضافة املكتب خالل الثنائية .2017/2016
 .4وقد واصلت نيجرياي يف الس نوات ا ألخرية تنويع اقتصادها ليشمل املوارد القامئة عىل املعرفة املدعومة تالبتاكر والثقافة
دور هم ٌم يف
والبدا  .واكن للمنو املطرد لقطاعات املالية ،والتصالت ،والعلوم والتكنولوجيا ،واخلدمات ،والرتفي يف البدل ٌ
هذا التوج اجلديد للس ياسات .ومتتكل نيجرياي احدى أأرس أأسواق التصالت وا ألسواق البداعية منوا يف العامل ،مبا يف ذك
رصد التصالت ذات القواعد الفضائية –  ،NigComSat-1وهو اثلث ساتل يف نيجرياي و أأول ساتل اتصالت يف أأفريقيا.
 .5واضافة اىل ذك ،تشلك الصناعات البداعية الن أأحد أأرس القطاعات منوا يف الاقتصاد العاملي .وتش هتر أأفريقيا
برتاهثا الطويل والشاسع من احملتوى الابتاكري والبداعي .ويف هذا الس ياق ،متزيت نيجرياي يف الفنون عىل مر الس نني ،نظرا
للتنو الهائل اذلي يتسم ب شعهبا وثقافهتا .ويوجد يف نيجرياي نوليوود ،وهو أأكرب قطا لصناعة السيامن يف أأفريقيا واثين أأكرب
قطا لصناعة السيامن يف العامل من حيث الناجت .فينتج قطا نوليوود ما يرتاوح من  180اىل  200فيديو مزنيل متواضع
املزيانية شهراي (من  2200اىل  2400فيمل س نواي) يشاهده أأكرث من  300مليون خشص يف أأفريقيا ويف لك أأحناء العامل .ويدر
نوليوود ايرادات س نوية ترتاوح من  250اىل  600مليون دولر ،مبعدل استامثر س نوي يرتاوح من  40اىل  100مليون
دولر.
 .6ويرتدد صدى املوس يقى والسيامن وا ألدب والفن النيجريي يف مجيع أأحناء أأفريقيا والعامل ،مما ي ُسهِّل حتقيق انجت س نوي
ترامكي يقارب ملياري دولر يف قطاعات السيامن ،واملوس يقى ،والفنون املرسحية ،وا ألزايء ،والفنون البرصية ،والعالن،
والبث التلفزيوين والذاعي ،والفنون والقطع ا ألثرية ،والنرش – ويسامه مجموعها يف الناجت احمليل الجاميل للبدل بنس بة
 .%1.42وتزخر البيئة البداعية النيجريية أأيضا بعاملقة ا ألدب ذوي املصنفات اذلائعة الصيت ،مثل الربوفيسور الراحل
تشينوا أأتشييب ،املؤلف واملريب ومؤلف رواية "ا ألش ياء تتداعى" ( )1958ورواية "سهم هللا" ( ،)1964وقد حققت
روايت ا ألوىل مبيعات زادت عىل  8ماليني نسخة خبمسني لغة يف مجيع أأحناء العامل فعلت عىل ر أأس الكتاب ا ألفارقة اذلين
تُرمجت مصنفاهتم؛ والربوفيسور وول سويناك ،الاكتب والشاعر واملؤلف املرسيح اذلي تشمل مصنفات  ،عىل سبيل املثال
ل احلرص ،مرسحية "ا ألسد واجلوهرة" ( )1959ومرسحية "حمامكة ا ألخ جريو" ( .)1960وحصل الربوفسور سويناك أأيضا
عىل أأول جائزة نوبل يف ا ألدب يف أأفريقيا (.)1986
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الربوفيسور وول سويناك ،املؤلف
املرسيح والشاعر والاكتب
النيجريي

توفيس اديبيا ،الفنان
املوس يقى النيجريي
املشهور

قنا العاج الشهري
اخلاص مبملكة بنني

فيال أأنيكولبو كويت ،أأسطورة
موس يقى الفروبيت

رقصة ثقافية
فن النوك من املنطقة
الوسطى لنيجرياي
(شامل الوسط)

الربوفيسور الراحل تشينوا
أأتشييب ،الاكتب واملريب
النيجريي

أأوموتول جالدا-
اكيند ،ممث ة نوليوود
الشهرية

أأشخاص يرقصون يف همرجان
"ايو" ) (Eyoالس نوي
بالغوس
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لوحة زيتية رمسها أأورس يغن أأولوميدى
ضفرية شعر نيجريية

فيال

لوحة زيتية رمسها أأورس يغن أأولوميدى

معل فين يف معرض ن َ ِّي نك الفين

 .7والش باب ،يف الوقت احلارض ،مه اذلين يدفعون جع ة القطا البداعي النشط يف نيجرياي .وهذه احليوية والنشاط،
اىل جانب اماكانت المنو املطرد للقطا  ،قد حفزت عىل اس مترار الاستامثر احمليل وادلويل يف الصناعة البداعية ،مبا يف ذك
انشاء مكتب لرشكة سوين للرتفي املوس يقي يف نيجرياي يوم  25فرباير  ،2016مع توقع التوسع يف معلياهتا يف مجيع أأحناء
أأفريقيا يف اطار اسرتاتيجية طوي ة ا ألجل ل ألسواق الرئيس ية.
 .8وقد أأحدث المنو الرسيع للقطا البداعي والتحدايت املرتبطة بتسخري اماكنيات عىل حنو ُمربِّح زايدة يف الدارة
امجلاعية حلق املؤلف يف نيجرياي .فدلى نيجرياي حاليا ثالث منظامت معمتدة من منظامت الدارة امجلاعية للحقوق .وهذه
املنظامت الثالث اخملتلفة متثل املؤلفني و أأحصاب احلقوق يف صناعيت املوس يقى والتسجيل الصويت ،واملؤلفني و أأحصاب احلقوق
يف قطا ا ألدب والنرش ،و أأحصاب احلقوق يف القطا السمعي البرصي النابض تاحليوية (مبا يف ذك نوليوود) عىل التوايل.
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ويُ ِّبرش انشاء هذه املنظامت بِّتحفزي الصناعة وحهثا عىل الاخنراط عىل حنو أأكرث اجيابية يف أأوساط املس تخدمني ،وزايدة أفاق
ا ألرتاح املتوقع أأن حيققها أأحصاب احلقوق ،وزايدة انتشار املصنفات.
ُ
السجل وجلن ُة حق املؤلف
 .9ويف اطار اجلهود الرامية اىل تعزيز الرتوجي حلقوق امللكية الفكرية وحاميهتا وانفاذها ،نفَّذ
النيجريية مبادرات اصالحية اكن هدفها الرئييس تصحيح وضع الصناعات الابتاكرية والبداعية يف نيجرياي من أأجل حتقيق
مزيد من المنو ،وتعزيز قدرهتا عىل املنافسة بفعالية أأكرب يف السوق العاملية ،اضافة اىل متكني نيجرياي من الوفاء تالزتاماهتا
تالاكمل مبوجب ش ىت صكوك امللكية الفكرية ادلولية اليت وقَّعت علهيا أأو صدقت علهيا أأو أأبدت رغبهتا يف التصديق علهيا.
 .10واسرتشدت نيجرياي ،عند انضامهما اىل الصكوك ادلولية ذات الص ة ،بفحوى س ياساهتا ادلاخلية واخلارجية داخل
اطار الاهامتمات التمنوية املشرتكة .واكنت لنيجرياي أأيضا عالقة طوي ة من التعاون واملشاركة مع الويبو ،مبا يف ذك زايرات
قام هبا ثالثة من املديرين العامني للويبو :الس يد أأرتاد بوكش ،والس يد اكمل ادريس ،والس يد فرانسس غري .وحصلت
نيجرياي عىل احدى ميداليات الويبو اذلهبية يف عام  ،1996تقديرا لسهاهما يف قضااي امللكية الفكرية العاملية وس ياساهتا
وممارساهتا احمللية اخلاصة حبق املؤلف .وتر أأست نيجرياي أأيضا جلان الويبو وشاركت تاس مترار يف مفاوضات املنظمة ،فشاركت
يف عدد من بعثات خرباء الويبو اليت اكنت هتدف اىل تعزيز نظام حق املؤلف يف البدلان النامية ا ألخرى ،ل س امي يف املنطقة
ا ألفريقية دون القلميية ،واس تضافت أأحدااث هممة عىل املس توى الوطين والقلميي وادلويل أأو تعاونت مع الويبو يف اس تضافهتا،
وفامي ييل قليل مهنا:
" "1حلقة معل اقلميية أأفريقية بشأأن الاس تنساخ ن ُ ِّظمت تالشرتاك بني الويبو والاحتاد ادلويل ملنظامت
حقوق الاس تنساخ ( )IFRROواحلكومة النيجريية (اتادان،)1995 ،
"" 2

وحلقة معل الويبو بشأأن تدريس امللكية الفكرية يف أأفريقيا (سبمترب ،)1999

"" 3

وحلقة معل امللكية الفكرية للنساء صاحبات ا ألعامل يف أأفريقيا ( أأبوجا ،أأغسطس ،)2000

" "4واجامت استشاري اقلميي أأفريقي بشأأن حامية هيئات الذاعة وأأوج ا ألداء السمعي البرصي ( أأبوجا،
أأكتوبر .)2010
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رئيس ا ألراكن السابق وانئب رئيس اجمللس احلامك املؤقت ،الفريق اولديبو داي ،يف لقاء مع وفد الويبو
املبعوث اىل حلقة معل وطنية بشأأن حق املؤلف والذاعة نظمهتا جلنة حق املؤلف النيجريية تالتعاون مع
الويبو ،لغوس عام .1995
 .11ونيجرياي دو ٌةل عضو يف الويبو ٌ
وطرف يف اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية ،والتفاقية العاملية حلقوق املؤلف
(اليونسكو) ،واتفاقية روما محلاية فناين ا ألداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الذاعة ،واتفاق تريبس اخلاص مبنظمة
التجارة العاملية .وقد وقعت نيجرياي عىل مجيع معاهدات حق املؤلف اليت تديرها الويبو (معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف،
ومعاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ومعاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ،ومعاهدة مراكش بشأأن
اس تثناءات وتقييدات لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة
مراكش) ،وبيان النوااي اذلي من أأجهل تشرتك حاليا جلنة حق املؤلف النيجريية يف العمليات الالزمة للتصديق عىل مجيع
الصكوك املوقعة وتوطيهنا يف نيجرياي.
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املدير العام للجنة حق املؤلف النيجريية ،أأفام اذكودي (عىل الميني) ،يف مصاحفة همميية مع
املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،د .فرانسس غري يف املؤمتر ادلبلوماي
 .12أأما يف جمال امللكية الصناعية ،فيبلغ يف نيجرياي التقدير الس نوي لعدد تسجيالت العالمات التجارية 35 000
تسجيل ،ولعدد طلبات الرباءات (احمللية وا ألجنبية)  8000طلب ،ولعدد تسجيالت التصاممي الصناعية  450تسجيال.
ويمتتع مشهد امللكية الصناعية يف نيجرياي تاماكانت هائ ة لتحقيق منو غزير اذا اس ُتغلت بفعالية و ُم ِّكنت تقنينا .واحملرك احلايل
لالبتاكر يف هذا اجملال ُمركَّز يف ا ألساس عىل مؤسسات التعلمي العايل وغريها من موارد املعرفة اليت تشمل حنو  146جامعة،
و 125معهدا من معاهد الفنون التطبيقية ،و 120لكية من لكيات الرتبية ،و أأكرث من  300مؤسسة من مؤسسات البحث
والتطوير (مبا يف ذك  38مكتبا لنقل التكنولوجيا يف مؤسسات التعلمي العايل واملؤسسات البحثية يف مجيع أأحناء البدل)،
والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ومراكز العلوم والابتاكر ،وقرى تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،وقطا الذاعة الكبري،
والقيادة الس ياس ية.
 .13وقد تعاون ِّ
السجل واملكتب الوطين لكتساب التكنولوجيا والهنوض هبا ُمن َفرد نين مع الويبو و أأحصاب املصاحل الخرين
لرفع مس توى الوعي ،ودفع ا ألداء يف هذا القطا والهنوض ب  .ويشمل ذك ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،اجامتعات،
ورشااكت تعاون تقين ،ومبادرات لتكوين الكفاءات ،وانشاء مركز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأبوجا ،وخطة تمنوية جديدة
مع الويبو لتناول بعض املسائل احملددة مثل مساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومراكز البحث والتطوير عىل الانتفا
تامللكية الفكرية وحاميهتا ،وتدريب فاحيص امللكية الفكرية واملسؤولني عن الاعرتاض والنفاذ ،ونظايم معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات واحتاد مدريد .كام يسعى السجل يف الوقت احلارض اىل أأمتتة واثئق وخدمات ورمقنهتا عىل نطاق واسع ،ويتعاون
السجل ،من أأجل التأأكد من حصة الشهادات واحلد من الزتوير والتعدي ،مع املطبعة الوطنية لسك العم ة ،والرشكة
النيجريية العامة احملدودة للطباعة ا ألمنية وسك النقود ،لصدار شهادات محمية.
 .14وفامي يتعلق تالصكوك ا ألخرى اخلاصة تامللكية الصناعية ،فان نيجرياي ٌ
طرف يف اتفاقية تاريس محلاية امللكية الصناعية،
واتفاق نيس بشأأن التصنيف ادلويل للسلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات ،ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
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ومعاهدة قانون الرباءات ،ومعاهدة قانون العالمات التجارية .وكام هو احلال يف قطا حق املؤلف ،تنخرط نيجرياي أأيضا يف
معليات من أأجل التصديق عىل صكوك امللكية الصناعية ذات الص ة اليت وقعت علهيا أأو أأبدت رغبهتا يف التصديق علهيا.

التَّثبت من البنية التحتية وغريه من العوامل ذات الص ة
 .15متتكل نيجرياي أأربعة مطارات دولية رئيس ية تقع يف وسط البدل ( أأبوجا) وشامهل (اكنو) وغرب (لغوس) وجنوب (بورت
هاركورت) .وجيتاز املطارات النيجريية  20خطا جواي حمليا و 28خطا جواي اقلمييا ودوليا ،مبا يف ذك مجيع رشاكت الطريان
ادلولية الكربى .وميكن الوصول بسهوةل اىل املطارات يف غضون  30دقيقة تالس يارة من وسط املدينة ،تالضافة اىل تغطية
جغرافية واسعة للرحالت اجلوية املتكررة يف مجيع أأحناء أأفريقيا وبقية العامل .وتوفر نيجرياي ،ل س امي منطقة العامصة الاحتادية
أأبوجا ،بيئ َة معل مالمئة تالضافة اىل خدمات التصالت الهاتفية واتصالت النطاق العريض بأأسعار ميسورة ،و أأنظمة مرصفية
ومالية جذابة ،ومنشأت طبية وتعلميية جيدة ،وش بكة طرق مرتابطة وصاحلة لالس تخدام يف مجيع فصول العام وسكك
حديدية وممرات مائية داخلية ونقل حبري وطين ودويل ،وامداد تاملياه والكهرتاء بأأسعار معقوةل ،ومراكز س ياحية وترفهيية،
وفنادق مشهورة ،و أأماكن اقامة .وهذا ما جعل املدينة خيارا جذاتا لقامة ش ىت ا ألحداث ادلولية ،عىل املس تويني احلكويم
ادلويل وغري احلكويم عىل حد سواء ،مبا يف ذك اس تضافة مؤمترات مقة.
 .16و ألن لنيجرياي تاعا طويال يف اس تضافة املؤمترات واملاكتب دون القلميية والقلميية وادلولية الكربى ،فان عددا ملحوظا
من منظامت ا ألمم املتحدة وماكتهبا القلميية تتخذ من نيجرياي مقرا لها ،مبا يف ذك ،عىل سبيل املثال ل احلرص ،مبىن مقر ا ألمم
املتحدة يف أأبوجا ،وا ألمانة العامة للجامعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا .وفامي خيص الويبو ،اس تضافت نيجرياي أأحدااث هممة
عىل املس توى الوطين والقلميي وادلويل أأو تعاونت مع الويبو عىل اس تضافهتا .ورمغ أأن اس تخدام نيجرياي ألنظمة الويبو العاملية
للملكية الفكرية بعي ٌد ل ألسف عن اماكانت املثىل مقارنة تاحملتوى املوجود يف البدل ،فان يعترب ُمتناس با اىل حد كبري مع
مس توى تطور القدرات النيجريية يف جمال امللكية الفكرية.

توّخ
نطاق مكتب الويبو اخلاريج يف نيجرياي ودوره ا ُمل َّ
 .17أأصبحت ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية جزءا أأساس يا ل غىن عن لتقدمي خدمات املنظمة وحتقيق أأهدافها ،اليت ختدم
الك من منصيت تعزيز خدمات الويبو والهنوض تامللكية الفكرية ونرشها بوصفها أأداة اجامتعية واقتصادية قمية ،ل س امي الهدف
الاسرتاتيجي الثالث – تسهيل الانتفا تامللكية الفكرية يف سبيل الت منية .وسوف يضيف املكتب اخلاريج أأيضا قمية اىل
اجلهود الرامية اىل تطوير الطار املعياري ادلويل للملكية الفكرية ،وسوف يُ ِّعزز املشاركة يف اخلدمات العاملية للملكية الفكرية،
ويُ ِّيرس التعاون ادلويل عىل اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ويُ ِّعزز العالقة تامللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات
العاملية يف البدل ،اضافة اىل تيسري تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الص ة .وسوف يكون يف مقدور مكتب الويبو
اخلاريج يف نيجراي أأن خيدم أأيضا البدلان ا ألفريقية اجملاورة وغريها من البدلان ،عند التفاق عىل ذك.
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 .18ويف ضوء ما س بق يتضح أأن نيجراي ُمهيئ ٌة بصفة خاصة لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج ولمتكني املنظمة من تعظمي
املنافع ،مع ايالء الاعتبار الواجب للتأأثري املضاعف احملمتل اذلي سوف يعود عىل املنظمة ونيجرياي والقارة ا ألفريقية معوما من
التعاون الناحج .وفامي ييل بعض الاحتياجات اليت س ُتلىب ونقص الكفاءات اذلي سيُسد:
 التعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عىل دمع تنفيذ برامج الويبو وامليض هبا قدما وحتقيق ا ألهداف التمنويةالوطنية للملكية الفكرية ،مبا يف ذك املساعدة عىل وضع ا ألطر القانونية والتنظميية،
 واذاكء الوعي تامللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما، وتعزيز الابتاكر والبدا  ،مبا يف ذك تعزيزهام عن طريق الهنوض تالنتفا الفعال خبدمات امللكية الفكرية، -والاضطال بأأنشطة حمددة امنائية املنحى للهنوض تامللكية الفكرية واذاكء الاحرتام لها،
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 وتيسري نرش معارف امللكية الفكرية عىل نطاق واسع، وتقدمي خدمات تكوين الكفاءات وادلمع التقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية و أأحصاب املصاحل من أأجل زايدةالانتفا تامللكية الفكرية،
 والهنوض تالدارة الفعاةل للحقوق، وتيسري تكوين الكفاءات البرشية واملؤسس ية، والاس تفادة من القرب الشديد يف القيام تالتوعية املس هتدفة ،واقامة عالقات أأوثق مع أأحصاب املصاحل، وتيسري الرشااكت املس تدامة وربط احملتوى احمليل بسالسل القمية العاملية ،فضال عن تعزيز وتقوية الروابط بنياجلامعات واملعاهد البحثية ،وبني الصناعات و أأحصاب ا ألعامل احلرة.
 واملساعدة عىل تسخري اماكانت الثقافة والبدا من أأجل التمنية الوطنية والقلميية، وتسليط مزيد من الضوء عىل املصنفات البداعية لتوطيد الاعرتاف ادلويل القامئ تالفعل تالصناعات البداعيةبوصفها مؤرشات رئيس ية للتمنية،
 وتيسري املعرفة حبامية امللكية الفكرية وفهمها يف البيئة الرمقية، واملساعدة عىل تطوير البياانت. .19ول شك أأن انشاء مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي سوف ي ِّعزز القدرة الالزمة لبناء اقتصادات قامئة عىل املعرفة من
خالل زايدة النفاذ اىل معلومات امللكية الفكرية والانتفا هبا .كام أأن سوف يلفت الانتباه التحوييل اىل قضااي امللكية الفكرية
ويقدم قوة دافعة اضافية لالرادة الس ياس ية للقادة وللزتاهمم تادماج امللكية الفكرية يف اخلطط الاقتصادية والتمنوية – مع
الرتكزي عىل أأنظمة الثقافة والعلوم والتكنولوجيا والابتاكر.

ما عىل نيجرياي أأن تقدم
 .20تُعترب نيجرياي مركزا مزدهرا ورشياك ومتعاوان يف ا ألنشطة ادلولية ،فلها  119بعثة دبلوماس ية يف اخلارج ،وتوجد يف
نيجرياي  134بعثة دبلوماس ية أأجنبية ومقرا جتاراي ،ومقرات خارجية ل ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة يف نيجرياي ،وماكتب
اقلميية ودون اقلميية ،ورشاكت متعددة اجلنس يات ،ومنظامت دولية .وللتحفزي عىل انشاء مكتب خاريج للويبو يف البدل،
فان نيجرياي سوف توفر ما ييل:
 سوق جاهزة ونظام دمع من أأجل تنفيذ أأهداف الويبو الاسرتاتيجية وبراجمها ذات الص ة ،وتوصيات جدول أأعاملالتمنية.
 ماكن كبري للمكتب توافق علي احلكومة مبساحة  400مرت مربع يف يح مايتاما ادلبلوماي المن تالعامصة أأبوجا،تالقرب من العديد من املؤسسات الرئيس ية واملرافق الاجامتعية .ويقع هذا املاكن الكبري اخملصص للمكتب يف ماكن
ممتزي ،وميكن أأيضا أأن يس تخدم املكتب اخلاريج يف أأغراض متعددة ،مبا يف ذك أأنشطة التدريب ،وخدمات
املؤمترات ،وا ألحداث املعرفية ،وغري ذك،
 -وموارد برشية ماهرة،
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 -وحصانة دبلوماس ية وقنصلية منوذجية تُمنَح للموظفني.

مؤسسة تصدير – اجمللس النيجريي لتشجيع الصادرات ( .)NEPCاملوقع املقرتح ملكتب الويبو اخلاريج يف نيجرياي

اخلامتة
 .21ان العدد الكبري لساكن نيجرياي يتكون يف الغالب من ش باب يعانون من نقص كبري يف الوعي تامللكية الفكرية ،ولكن
سوق
معظمهم يس تخدمون نظام امللكية الفكرية بشلك اجيايب ودون عمل .واملشهد الاقتصادي والغين تاحملتوى يف نيجرياي ٌ
راجئ ٌة جدا ينبغي اس تغاللها وتسخريها لتحقيق المنو والتمنية .وذلك فان انشاء مكتب خاريج للويبو يف نيجرياي س يكون
دون شك مبثابة استامثر اسرتاتيجي ذي منفعة متبادةل.
 .22و أأخريا ،يُعترب كرم الضيافة من القمي ا ألفريقية ا ألساس ية ،وتُعترب نيجرياي موطنا لأكرث شعوب العامل سعادة وتفاؤل
وحفاوة تالضيوف .فقد أأفادت دراس ٌة حديث ٌة نُرشت يف "جم ة نيو ساينتست" الربيطانية أأن الشعب النيجريي ،من بني أأكرث
من  65بدلا مشلت ادلراسة ،هو أأسعد شعوب العامل.
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 .23نيجرياي :شعب طيب و أأمة عظمية.
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مقرتح :تأأسيس مكتب خاريج يف بامن
 .1معلومات أأساس ية
امللكية الفكرية واحدة من القضااي اليت جتتذب اليوم اهامتما عظامي يف أأوساط اجملمتع ادلويل .وقد أأصبحت لهذه القضية قواهما
املس تقل ،كام تولهيا السلطات ذات الص ة اهامتما خاصة .وتتيح امللكية الفكرية الن فوائد مجة ،مهنا الطار القانوين املالمئ
واملتقدم ،وما ذك للوفاء تاللزتامات ادلولية حفسب ،بل كذك لتوفري حامية فعاةل ملصاحل أأحصاب احلقوق.
وقد عكفت الويبو عىل وضع س ياسات لهنج اقلميي من خالل انشاء عدة ماكتب خارجية .وللمنظمة حاليا متثيل يف س نغافورة
والصني والياتان والربازيل ،وهو يف الربازيل مكتب خاريج تنحرص هممت بشلك ش ب اتم يف تنس يق ا ألنشطة وتعزيز
للملكية الفكرية يف البدل املضيف .ويتضح مبجرد النظر يف مواقع هذه املاكتب ووظائفها خلو أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب
من مكتب للويبو لدلمع القلميي يُلمتس ب تعظمي الفوائد املتاحة للبدلان يف مواقع أأخرى .ونظرا ألمهية أأمرياك الالتينية بني كتل
ا ألعضاء يف الويبو ،ينبغي أأن يكون فهيا مكتب اقلميي.
وقد متخضت الالزتامات عىل الصعيدين الثنايئ واملتعدد ا ألطراف عن تعديالت أأجريت عىل نظام امللكية الفكرية يف بامن،
حيث صيغت قوانني حديثة مفص ة حسب الزتاماهتا ووضعها الوطين .وعىل هذا املسار ،خضع قانوان امللكية الفكرية
وا ألصناف النباتية للتعديل ،و ُم ِّرر قانون جديد بشأأن حق املؤلف ،مما عزز ترسانة بامن القانونية يف جمال امللكية الفكرية.
ويريم نظامنا اىل حامية الابتاكر وتشجيع يف قطاعات مل جتر العادة عىل الاس تفادة فهيا من امللكية الفكرية ،مثل امجلاعات
ا ألصلية ،بقانون نظام خاص محلاية املعارف التقليدية والفوللكور .وتالضافة اىل ذك ،فقد صغنا معايري محلاية املوارد الوراثية
البمنية .كام المتست بامن اضافة قمية اىل تسميات املنشأأ من شأأهنا تيسري احداث حتول يف النشاط الاقتصادي للقطاعات
وامجلاعات الضعيفة .و أأخريا ،وضعت البالد معايري لالمتثال مصممة بشلك خاص للتصدي للتحدايت اجلديدة اليت تواهجها بامن
وسائر املنطقة يف ميدان امللكية الفكرية.
وقد أأصبح من دواعي الفخر لبامن أأن صار دلهيا نظام لنفاذ هذه القوانني بكفاءة ،ويه من أأوسع القوانني مشولية عىل مس توى
املنطقة .ومع ذك ،وكام هو الشأأن يف معظم بدلان املنطقة ،تقتيض الرضورة اعامل املزيد من التطوير يف املؤسسات واملوارد
البرشية واملعدات من خالل املساعدة التقنية املوهجة.
وبامن دلهيا مؤسسات متخصصة وخرباء مؤهلون يف جمال امللكية الفكرية ،مبا يف ذك املدعي اخلاص املعين تامللكية الفكرية
وجرامئ أأمن املعلومات برتبة كبري مدَّعني ،وادارة للملكية الفكرية يف منطقة كولون احلرة ،وهيئة امجلارك الوطنية ،والرشطة
القضائية التقنية .كام توجد يف بامن حممكة عليا تنظر يف نزاعات امللكية الفكرية ومفوضية مشرتكة بني الواكلت للملكية الفكرية.
وترشف هذه املؤسسات عىل مواءمة س ياسات امللكية الفكرية وتنس يقها ورصدها ،كام ترمس س ياسات للحامية والنفاذ
وتضع مبادئ توجهيية تؤدي دور الراد املالمئ عن انهتااكت حقوق امللكية الفكرية.

تُرمجت هذه الوثيقة من الس بانية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الس بانية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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ومن اجلدير تاذلكر أأن ما ُس َّن من قوانني اعتبارا من عام  1994ل ُتحمك هبا مجيع جمالت امللكية الفكرية ،واليت خضعت لعملية
حتديث يف عام  ،2013مازالت تطبق بشلك يويم من قبل السلطات اخملتصة .ويسهم الزتام مجهورية بامن بتعزيز حقوق
امللكية الفكرية يف صورهتا الجيابية بني املستمثرين ،مما أأعطى دفعة قوية لالستامثر ادلاخيل وا ألجنيب يف صناعات وخدمات
تتسم بتوظيف امللكية الفكرية وانتاهجا بكثافة .وتالضافة اىل ذك ،زاد عدد مراكز ا ألحباث وجحم ا ألحباث اليت ُجترى يف
اجلامعات الوطنية.

 .2ممزيات اختاذ بامن مقرا اقلمييا للويبو
مازالت بامن عىل مر التارخي تؤدي دورا حموراي مركزاي مجليع ا ألنشطة تقريبا فامي يتعلق تالتمنية التجارية والبرشية .وتمتتع البالد
مبس توى عال من ا ألمن املايل والتجاري والقانوين ،مما يضفي علهيا جاذبية لالستامثر ا ألجنيب ومناخ أأعامل مزدهرا ومرموقا عىل
الصعيد ادلويل .وقد أأقرت ا ألمم املتحدة مبمزياهتا واختذت مهنا مقرا اقلمييا لها .وتس تضيف بامن ماكتب اقلميية لعرشين من
واكلت ا ألمم املتحدة ،مهنا ما ييل:












برانمج ا ألمم املتحدة المنايئ
منظمة ا ألمم املتحدة للطفوةل (اليونيسف)
صندوق ا ألمم املتحدة للساكن
هيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة
مفوضية ا ألمم املتحدة السامية حلقوق النسان
املكتب القلميي حلقوق النسان يف أأمرياك الوسطى
ادارة ا ألمم املتحدة لشؤون ا ألمن
مكتب ا ألمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث ،املكتب القلميي تا ألمريكتني
مرشو اقلميي ملكتب ا ألمم املتحدة املعين تاخملدرات واجلرمية
مكتب املنسق املقمي ملنظومة ا ألمم املتحدة يف بامن
برانمج ا ألغذية العاملي  -املكتب القلميي

ومن املنظامت ادلولية ا ألخرى اليت تتخذ من بامن مقرا لها ما ييل:






منظمة العمل ادلولية  -الربانمج ادلويل للقضاء عىل معل ا ألطفال
املنظمة ادلولية للهجرة  -مركز اداري
ا ألمانة العامة اليبريية  -ا ألمريكية
منظمة الصحة للبدلان ا ألمريكية/منظمة الصحة العاملية ،مكتب بامن
مكتب تنس يق الشؤون النسانية ،مكتب اقلميي

وقد ُص ِّنفت بامن بدلا مس تقرا وأمنا ،مبا يف ذك املناطق احلرضية ،ذا مؤرشات مالمئة لتأأسيس ماكتب من هذ النو  .ويه
حمور مركز اسرتاتيجي للنقل والتصالت .ومن ممزياهتا قناة بامن ،وميناءان حديثان يطالن عىل حميطني ومعززان لوجيستيا،
وحمور مركزي جوي يربط البالد دون توقف جبميع بدلان املنطقة و أأوروتا وأس يا والرشق ا ألوسط ،ومن ث اىل أأرجاء
ا ألرض اكفة.
واعمتدت بامن قبل فرتة اسرتاتيجية لاتحة أأماكن للمنظامت ادلولية ولتوجهيها يف اطار مرشو مدينة املعرفة .وقد اختذ عدد
كبري من املنظامت تالفعل مقرات وبد أأ تشغيلها.

Annex XIV
3

ويسوغ اقام َة مكتب للويبو يف بامن ما س يكون هل من أأثر اجيايب يف أأمرياك الالتينية بأأرسها .ونذكر عىل سبيل املثال ما ييل:
أأ .تتيح بامن ،بفضل موقعها اجلغرايف ،اماكنية توجي ما تقدم الويبو من تعاون ومساعدة تقنية لبدلان أأمرياك الالتينية
اكفة بشلك أأفضل .واماكنية تنس يق التعاون بني هذه البدلان.
ب .ومن املمكن جعل بامن مركزا للتدريب التقين يف جمال امللكية الفكرية لبدلان املنطقة ،مما يتيح للويبو وللمكتب
الوطين الاقتصاد يف اس تخدام املوارد.
ج .ومن شأأن ذك أأن يعزز ثقافة احرتام امللكية الفكرية واس تخداهما عىل الصعيد القلميي.
د .ومن املمكن اختاذه منصة اطالق لربامج ماجس تري ودكتوراه يف امللكية الفكرية هميأأة عىل الاحتياجات القلميية
والوطنية تقدم بلغات املنطقة.
ه .وستمتكن املنظمة من خفض هجودها املبذوةل للرتوجي لصكوك دولية أأخرى مل تصادق عيلها بعض بدلان أأمرياك
الالتينية ونرشها ومن ث تنفيذها.
كام أأن من شأأن انشاء مكتب للويبو يف بامن أأن يكون هل وقع اجيايب عىل البالد من حيث:
 رفع مس توى تدريب املوارد البرشية البمنية؛
 وتعزيز ثقافة احرتام امللكية الفكرية واس تخداهما عىل الصعيد الوطين؛
 وزايدة حوافز التوظيف والمنو للموارد البرشية يف جمال قضااي امللكية الفكرية؛
 وتقوية مؤسسات امللكية الفكرية يف البالد وعالقهتا تالويبو؛
 وهتيئة مناخ جيد وحتسني صورة البالد تالنس بة اىل احرتام امللكية الفكرية ،وللكهيام أأمهية أأساس ية جلذب
الاستامثرات اليت هتئي فرص العمل والرثوة؛
 واقامة منصة لاتحة برامج املاجس تري وادلكتوراه يف قضااي امللكية الفكرية يف جامعات البالد ،وما ذلك من أأثر
اجيايب يف مجيع أأحناء املنطقة.

 .3إدلورإملتوىخملكتبإلويبويفبامن
س يكون املكتب القلميي ألمرياك الالتينية والاكرييب قاعدة لتقدمي املساعدة القانونية والتقنية لبدلان املنطقة ،مبا يف ذك
اخلدمات التالية:
 ااتحة منرب لتبادل ا ألفاكر واخلربات عىل الصعيدين القلميي ودون القلميي؛
 وتطويع أأطر س ياسات امللكية الفكرية التنظميية والترشيعية لحتياجات لك بدل وخصائص ؛
 وتعزيز الاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر وامللكية الفكرية مبا يتسق مع ا ألهداف وخطط التمنية الوطنية؛
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 وبناء قدرات املوارد البرشية لضامن المتكن من استيعاب املدى الواسع من متطلبات اس تخدام امللكية الفكرية
بفعالية من أأجل تمنية بدلان املنطقة؛
 واقامة برامج وأليات مطوعة لحتياجات البالد وأليات تقوية للتعاون التقين فامي بني البدلان وبني الويبو والبدلان؛
 وحتسني النفاذ اىل املعلومات املتعلقة تامللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور
لتشجيع الابتاكر والبدا ؛
 وتعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفة دلى ماكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي
اىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرس و أأجود) ألحصاب املصلحة؛
 والرتوجي للصكوك ادلولية اليت تقوم الويبو عىل ادارهتا تشجيعا لبدلان املنطقة عىل الانضامم واملصادقة؛
 واملساعدة عىل انشاء وتعزيز ش بكة ذات كفاءة من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والش باكت دون القلميية؛
 والعمل مع خمتلف اجملموعات يف بدلان املنطقة اليت تعمل عىل تقوية امللكية الفكرية والرتوجي لها؛
 والعمل عن كثب مع خمتلف احلكومات ومع الهيئات الاستشارية الوزارية دون القلميية ا ألخرى ،القامئ مهنا حاليا
ومس تقبال ،ومن املمكن أأن يكون من بني املهام تنس يق أأنشطة التعاون الرامية اىل رفع الوعي تامللكية الفكرية
وتعزيز قدرات امللكية الفكرية يف بدلان املنطقة؛
 والعمل عن كثب مع ماكتب الويبو اخلارجية ا ألخرى عىل تنفيذ أأنشطة متنوعة هبدف تكوين ثقافة احرتام امللكية
الفكرية واس تخداهما يف العامل أأمجع.
وبذك يتبني أأن من شأأن وجود مكتب اقلميي للويبو يف بامن أأن يسهم بشلك معترب وبكفاءة يف حتقيق ا ألهداف الواردة يف
الفقرة  7من املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية:
 التعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة وامليض هبا قدما؛
 وتعزيز الابتاكر والبدا مبا يف ذك عن طريق الهنوض تالس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية؛
 واذاكء الوعي تامللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما؛
 وتقدمي خدمات الزبون لفائدة مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذك املعاهدات والتفاقيات اليت
تديرها الويبو؛
 واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض تالتمنية ونقل التكنولوجيا؛
 وتوفري ادلمع يف اجملالني الس ياي والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة اس تخدام امللكية الفكرية؛
 ورهنا مبوافقة جلنة الربانمج واملزيانية ،أأي أأنشطة أأخرى تعود بفائدة عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو.

Annex XIV
5

 .4إلتيسريإتوإملمزيإتإملس تفادةمنإقامةمكتبإلويبويفبامن
توجد يف بامن مناطق اقتصادية خاصة تتيح فوائد مالية وفوائد للوافدين من شأأهنا أأن تكون جذابة لقامة مكتب الويبو
القلميي .كام توجد يف البالد "مدينة املعرفة" ،واليت تضم مقرات للكثري من املنظامت ادلولية ،مبا فهيا ا ألمم املتحدة.
واملقوم ا ألساي ملدينة املعرفة هو مس تخدموها ،حيث يرتبط جناح املرشو تاجنازاهتم .وتتفرد مدينة املعرفة تااتحهتا بيئة
معيش ية وخدمات جممتعية ،مع أأنشطة ومرافق للرتفي والثقافة يس تخدهما يشلك يويم ما يربو عىل  5000خشص .وتتكون
من هذه املرافق بيئة لطيفة وأمنة هميأأة عىل ا ألنشطة النتاجية والبداعية .وتالضافة اىل ذك ،توجد خطط لنشاء مركز
تس تقر فهيا واكلت ا ألمم املتحدة اليت تنشئ فروعا لها يف بامن ،فتتجاور وتس تفيد من هذه املرافق.

 .5مساهامتحمددةمقدمةمنبامنلقامةمكتبخاريج
يف معرض الزتاهما تالتحول اىل حمور مركزي للمنظامت ادلولية ،تقدم حكومة بامن املزيات املنصوص علهيا يف قرار جملس
الوزراء رمق  280بتارخي  13أأكتوبر  1970للبعثات ادلبلوماس ية والقنصلية و أأعضاهئا ا ألجانب وممثيل املنظامت ادلولية ،مبا يف
ذك ما ييل:
 حرية التصال ل ألغراض الرمسية والرتاسل واحلقائب ادلبلوماس ية والربيدية؛
 واحلصانة من الولية القضائية؛
 والعفاء من أأحاكم الضامن الاجامتعي.
ومن املمكن بناء عىل طلب الطرف املهمت مراجعة هذه املزيات وتقدمي املزيات املالية واملزيات املقدمة للوافدين تالنس بة اىل
املنطقة احملددة اليت ترغب املؤسسة يف افتتاح مقر لها في (بامن تاس يفيك ومدينة املعرفة أأو أأي منطقة أأخرى).
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املرفق اخلامس عرش
1

اقرتاح مجهورية كوراي لس تضافة مكتب خاريج للويبو
 .1مقدمة :توفري قاعدة اقلميية ملرشوعات التمنية وتلبية الاحتياجات احلالية
ترغب مجهورية كوراي يف اس تضافة مكتب خاريج ليك يُليب الطلب احلايل عىل خدمات الويبو وليكون مبثابة قاعدة اقلميية
لطالق مرشوعات تمنوية أأخرى .وسوف يُ ِّ
مكننا هذا من اطال البدلان ا ألقل منوا عىل جتربة كوراي يف اس تخدام امللكية
الفكرية لتحقيق منو اقتصادي وحتويل نفسها من متلق للمساعدات ادلولية اىل مان لها.

قرتح يف كوراي وأأنشطت
 .2غرض مكتب الويبو امل ُ َ
( )1مكتب الويبو يف كوراي بوصف مركزا ملرشوعات التمنية
ُأنشئ يف عام  2004الصندوق الاستامئين الكوري لتعزيز نظام امللكية الفكرية العاملي من خالل تعزيز التمنية الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية يف ا ألماكن ذات املوارد احملدودة .وعىل مدى الس نوات الثنيت عرشة املاضية ،سامهت مجهورية كوراي
يف هذا الصندوق بنحو  10.5ماليني فرنك سويرسي ( أأي ما يعادل  10.8ماليني دولر أأمرييك) ،مهنا  1.3مليون فرنك
سويرسي ( أأي ما يعادل  1.4مليون دولر أأمرييك) يف الس نة املاضية وحدها .وبفضل الصندوق الاستامئين الكوري ،عقد
مكتب امللكية الفكرية الكوري ( )KIPOس نواي مسابقات التكنولوجيا املالمئة يف مثانية بدلان منذ عام  .2011واس تطعنا من
ُ
خالل هذه املسابقات أأن نكتشف تكنولوجيات غري مس تغ ة ميكن اس تخداهما لتحسني نوعية معيشة الناس يف البدلان
الصندوق الاستامئين الكوري دعام حللقة معل الويبو ا ألقالميية لرؤساء ماكتب حق املؤلف بشأأن تكوين
ا ألقل منوا .كام قدم
ُ
الكفاءات ،اليت ُأقميت العام املايض يف مدينة س يول وشاركت يف اس تضافهتا وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة الكورية .وقد
شاركة عرب تبادل املعلومات املتعلقة حبق املؤلف.
ساعدت حلقة العمل هذه عىل اقامة رشااكت بني البدلان اسمخسة عرشة امل ُ ِّ
وعالوة عىل ذك ،نفَّذ مكتب امللكية الفكرية الكوري من خالل مصادر متويل أأخرى مجموعة متنوعة من مرشوعات تقامس
امللكية الفكرية اليت تقدم التكنولوجيا املالمئة للبدلان ا ألقل منوا وتساعد هذه البدلان عىل أأمتتة أأنظمة ادارة امللكية الفكرية
اخلاصة هبا.
وتانشاء مكتب للويبو يف كوراي ليكون مبثابة مركز ملرشوعات التمنية ادلولية ،نس تطيع عىل حنو أأكرث فعالية أأن حن ِّول
التكنولوجيا غري املس تغ ة للبدلان املتقدمة اىل تكنولوجيا أأساس ية تُس تخدم ملساعدة البدلان ا ألقل منوا عىل حتقيق الاس تدامة
الاقتصادية .وسوف تكون ملكتب الويبو يف كوراي فائدة كبرية جدا يف متكيننا من تنفيذ مرشوعات أأكرب واسرتاتيجيات أأطول
أأمدا ،ويف متكيننا من تنس يق مجيع هجودان من خالل قناة واحدة.

( )2مكتب الويبو يف كوراي بوصف مركزا لتعلمي امللكية الفكرية عىل نطاق عاملي
الصندوق الاستامئين الكوري ،تالضافة اىل مصادر متويل أأخرى مثل صندوق الواكةل الكورية للتعاون ادلويل ،دعام
يقدم
ُ
ُ
ادلورات ادلور َة املعمتدة ادلولية املتقدمة ()AICC
دلورات تعلمي امللكية الفكرية الس نوية للبدلان ا ألقل منوا .وتشمل هذه
املشرتكة بني مكتب امللكية الفكرية الكوري والويبو واملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا ومجعية كوراي للهنوض
تالخرتا  ،وحلقة معل بشأأن قانون الرباءات والعالمات التجارية والفحص ،وزايرة دراس ية اىل مجهورية كوراي من أأجل
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية و أأنشطة التوعية ،ومدرسة الويبو الصيفية بشأأن امللكية الفكرية ،وبرانمج ماجس تري
امللكية الفكرية املشرتك بني الويبو وجامعة س يول الوطنية ،وبرانمج ماجس تري القانون املشرتك بني الويبو وجامعة كويزنلند
للتكنولوجيا.

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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وعالوة عىل ذك ،أأنتجنا حمتوى تعلمييا عن امللكية الفكرية ُمص َّمام من أأجل أأشخاص يف خمتلف مشارب احلياة .ويشمل هذا
احملتوى تانوراما امللكية الفكرية ،ومنصة متعددة الوسائط لتعلمي امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسط ،وسلسة "كن
مبدعا مع بورورو" ويه سلس ة فيديوهات رسوم متحركة لتعلمي ا ألطفال امللكية الفكرية ،و IP Xpediteويه نسخة
منقحة مسعيا وبرصاي عن دورة الويبو  101للتعلمي عن بعد ( ،)DL-101ومنصة  IP IGNITEويه منصة تعلميية لتعمل
أأساس يات قانون امللكية الفكرية ادلويل ومعاهدات امللكية الفكرية ادلولية ،ولعبة " "Invention Savers Jinويه لعبة
عىل الهاتف اجلوال لتعلمي ش باب اليوم املبادئ ا ألساس ية لالخرتا  ،و"مواد تدريس ية بشأأن احرتام حق املؤلف" ويه أأداة
تعلميية ُمص َّممة بعناية تس هتدف الش باب اذلين يرتاوح س هنم من  10أأعوام اىل  15عاما.
وسوف يكون مكتب الويبو يف كوراي مبثابة مركز لتعلمي امللكية الفكرية عىل نطاق عاملي من خالل تقدمي دورات تعلميية
دربني مؤهلني .فقد ترامك دلى كوراي قدر
خصصة عرب ش بكة النرتنت وعىل أأرض الواقع بأأساليب تدريس ُمج َّربة وعىل يد ُم ِّ
ُم َّ
كبري من اخلربة يف هذا اجملال ،ونود أأن نس تغل هذه اخلربة يف تعزيز قدرات امللكية الفكرية للبدلان ا ألخرى يف لك أأحناء العامل.

خصصة عىل مدار الساعة
( )3مكتب الويبو يف كوراي بوصف ُمق ِّدما خلدمات ُم َّ
تلقى مكتب امللكية الفكرية الكوري يف عام  2014خامس أأكرب عدد من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقاها
أأي مكتب من ماكتب امللكية الفكرية ،اضافة اىل رابع أأكرب عدد من طلبات براءات الاخرتا  .وهذا يدل عىل أأن كوراي هبا
اقبال كبري عىل حامية امللكية الفكرية ،و أأن الطلب الكوري عىل خدمات الويبو كبريٌ جدا.
بيد أأن الفارق الزمين بني كوراي ومقر الويبو يف جنيف اذلي يبلغ مثاين ساعات يشلك عائقا كبريا يف طريق التواصل الفعال.
و ألن ل ياكد يوجد أأي تزامن بني ساعات العمل يف لك من كوراي وسويرسا ،فغالبا ما يؤدي ذك اىل التأأخر يف حل
املشالكت .واحلاجز اللغوي عقب ٌة أأخرى ،مفعظم املس تخدمني الكوريني يواهجون صعوبة كبرية يف التواصل مع مقر الويبو
الرئييس تاللغة النلكزيية .وتعترب اللغة الكورية يف الوقت الراهن اللغة اخلامسة الأكرث اس تخداما يف طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،ويه من اللغات املعرتف هبا رمسيا ملنشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وسوف يقدم مكتب الويبو يف كوراي خدمات عىل مدار الساعة ليس للكوريني حفسب ،بل أأيضا للرشاكت ادلولية اليت متارس
نشاطها التجاري يف كوراي ،مما يسمح هلم تالس تفادة من خدمات الويبو وهجا لوج يف أأثناء ساعات العمل ا ألساس ية يف
كوراي.
وقد زاد عدد الطلبات املُقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات زايدة هائ ة حيامن عُ ِّني مكتب امللكية الفكرية الكوري
اكدارة للبحث ادلويل واس تطا ُمودعو الطلبات أأن يُقدموا واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تاللغة الكورية .ومن
املُر َّجح يف هذا الصدد أأن يؤدي انشاء مكتب للويبو يف كوراي اىل حدوث زايدة يف الطلب عىل خدمات نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي عن طريق الرتوجي لهذه ا ألنظمة مما يُدر مزيدا من اليرادات للويبو.

 .3دمع مجهورية كوراي ملكتب الويبو يف كوراي
( )1مدعوم تالاكمل من احلكومة الكورية لضامن الاس تدامة املالية
تُعترب مدينة س يول مرحشا حممتال لس تضافة مكتب الويبو يف كوراي ،ألن فهيا يقع فر مكتب امللكية الفكرية الكوري ،اضافة
اىل العديد من املؤسسات العامة ا ألخرى املتعلقة تامللكية الفكرية ( أأ ني الرابطة الكورية للملكية الفكرية ،واملعهد الكوري
للملكية الفكرية ،اخل) وماكتب احملاماة املتخصصة يف الرباءات .وسوف تتحمل احلكومة الكورية مجيع تاكليف اجيار املكتب
وتشغيهل ،ولن تتحمل الويبو أأي عبء مايل اضايف ما خال نفقات املوظفني العادية.
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( )2تركزي احلكومة الكورية عىل امللكية الفكرية
من ا ألمهية مباكن أأن كوراي تبنت منذ عام " 2013الاقتصاد البداعي" بوصف جدول أأعاملها الوطين ا ألساي من أأجل متكني
مبادئ البدا والابتاكر من دفع جع ة الاقتصاد الوطين عن طريق تيسري اقامة رشاكت انش ئة وااتحة وظائف جديدة وفتح
أأسواق جديدة .وعالوة عىل ذكَّ ،عزز جملس ا ألمة الكوري موقف كوراي مكركز قوة عاملي يف جمال امللكية الفكرية عن
طريق انشاء اللجنة الوطنية ملركز الرباءات ،اليت تمتثل هممهتا يف حتويل كوراي اىل مركز عاملي للرباءات .وبفضل "حزام
البدا والتقارب الثقايف" – وهو مرشو احلكومة الكورية الطموح لتعزيز صناعة احملتوى املزدهرة – أأوىل لك من املبدعني
وعامة الناس اهامتما أأكرب بأأمهية املعلومات املتعلقة حبق املؤلف والفرص التعلميية.

 .4اخلامتة
نظرا ألن كوراي اكنت فامي س بق تتلقى مساعدات خارجية ،فاهنا تدرك املصاعب اليت تواهجها البدلان ا ألقل منوا يف تعزيز المنو
الاقتصادي وتوفري حياة أأفضل ملواطنهيا .وتود كوراي ،يف هذا الصدد ،أأن تُط ِّلع هذه البدلان عىل خرباهتا ودرايهتا العملية عىل
أأمل أأن حتقق تكل البدلان قدرا مماثال من الاكتفاء اذلايت الاقتصادي والازدهار الشامل .وسوف يكون لنشاء مكتب
الويبو يف كوراي دور فعال يف مساعدتنا عىل حتقيق هذا احلمل.
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املرفق :ا ألرقام واجلداول
 .1مرشوعات تقامس امللكية الفكرية اخلاصة مبكتب امللكية الفكرية الكوري – التكنولوجيا املالمئة
الس نة

البدل

نتاجئ املرشوعات

2010

تشاد

تكنولوجيا تصنيع حفم قصب السكر

نيبال

تكنولوجيا طوب الرتبة

مكبوداي

ُمنَ ِّقي مياه

غواتاميل

فرن طهيي

نيبال

مساكن من اخلزيران

الفلبني

حمس نة لس تخالص النفط
أةل َّ

تابوا غينيا اجلديدة

مضخة حبلية د ََّراجة للري

غاان

فَراز العسل

فييت انم

املعاجلة الالمركزية للمياه

منغوليا

الاس تخراج اليل ل ألصباغ الطبيعية واس تخداهما

ميامنار

ش بكة رصف مياه

2011
2012
2013
2014
2015

 .2مرشوعات تقامس امللكية الفكرية اخلاصة مبكتب امللكية الفكرية الكوري – نظام أأمتتة امللكية الفكرية
الس نة

البدل

2011-2010

منغوليا

2013-2011

أأذربيجان

2015-2013

ا ألريبو ،فييت انم ،أأنغول ،مكبوداي ،موزامبيق ،تاراغواي ،منغوليا ،ميامنار
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 .3احملتوايت التعلمية اخلاصة تامللكية الفكرية اليت أأعدها مكتب امللكية الفكرية الكوري

Invention City
)(for teenagers

IP IGNITE
)(for university students

Invention Saver Jin
)(for children

IP PANOMARA
)(for SMEs

Getting Creative with
)Pororo (for toddlers

IP Xpedite
)(for IP Experts

 .4طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حسب أأكرب  15مكتب من ماكتب تسمل الطلبات2014 ،

* املصدر :الاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الويبو )2015 ،الشلك أأ1-2-1-
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 .5طلبات الرباءات حسب أأكرب  10ماكتب تسمل طلبات2014 ،

* املصدر :مؤرش امللكية الفكرية العاملي (الويبو )2015 ،الشلك أأ8

 .6طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حسب أأكرب  10لغات ايدا 2014 ،
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املرفق السادس عرش
1

حكومة رومانيا

اقرتاح من رومانيا
لس تضافة مكتب خاريج دون اقلميي للويبو
بدءا من الثنائية 2017-2016

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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بوخارست  – 1920فندق أأتيني تالس

بوخارست  – 2016املكتبة الوطنية
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احملتوايت
مقدمة
أأول.

منطقة أأوروتا الوسطى ودول البلطيق

اثنيا.

رومانيا

اثلثا.

ا ألساس املنطقي ملكتب الويبو اخلاريج

رابعا.

الولية املقرتحة

خامسا.

نطاق ا ألنشطة

سادسا.

القمية املضافة

سابعا.

اجلوانب املالية واملتعلقة تاملزيانية

اثمنا.

الامتيازات
املرفق ا ألول
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مقدمة
أأعربت حكومة رومانيا يف مناس بات خمتلفة منذ عام  2010عن اس تعدادها لس تضافة مكتب خاريج
للويبو.
ويف  6ديسمرب  ،2013بعث سعادة الس يد فيكتور فيوريل بونتا ،رئيس وزراء رومانيا ،خبطاب اىل
املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غريُ ،معرتا في عن نية رومانيا اس تضافة مكتب خاريج للويبو.
ويف  10فرباير  ،2016أأرسل سعادة الس يد داتش يان تشولوش ،رئيس وزراء رومانيا ،اخطارا رمسيا
جديدا اىل املدير العام للويبو ورئيس امجلعية العامة للويبو .ويشري اخلطاتان اىل الطلب املُقدم لس تضافة
مكتب خاريج للويبو يف رومانيا ،بدءا من الثنائية  .2017-2016وق َّدمت حكومة رومانيا الاقرتاح التايل
يف  29فرباير .2016
وترى رومانيا أأن وجود مكتب خاريج دون اقلميي يف منطقة أأوروتا الوسطى ودول البلطيق س يكون
مفيدا للك من الويبو وادلول ا ألعضاء يف اجملموعة ،ولن ميس بأأي شلك من ا ألشاكل حقوق أأي دوةل
عضو أأخرى يف املنطقة أأو عالقاهتا مبقر الويبو الرئييس أأو حقوق أأي بدل فامي يتعلق بنشاط برامج الويبو
املعتاد ،ل س امي عىل املس توى الوطين ،مبا يف ذك تقدمي أأي مساعدة قانونية أأو تقنية لتكل البدلان من
مقر الويبو الرئييس مبارشة.
وسوف تمكن القمية املضافة ملكتب الويبو اخلاريج ،حسب تقديران ،يف قرب من املس تفيدين /متلقي
املساعدة (حكومة أأو منظامت أأو رشاكت أأو أأفراد) ،وهو ا ألمر اذلي من شأأن أأن ُحي ِّفزمه عىل املشاركة
يف صياغة الس ياسات ومن شأأن أأن يسمح بتلبية احتياجاهتم اخلاصة عىل حنو أأفضل.
ويف اترخي تقدمي الاقرتاح ،وردت خطاتات مؤيدة لقرتاح حكومة رومانيا من مجموعة تتأألف من  5بدلان
من املنطقة ( أألبانيا ،وجورجيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية
رصبيا).

أأول .منطقة أأوروتا الوسطى ودول البلطيق
أأعضاء مجموعة بدلان
أأوروتا الوسطى ودول
البلطيق

تتكون منطقة أأوروتا الوسطى ودول البلطيق (املنطقة) من  18بدلا ،يه :أألبانيا ،والبوس نة والهرسك،
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،وبلغاراي ،وكرواتيا ،وامجلهورية التش يكية ،واس تونيا ،وجورجيا،
وهنغاراي ،ولتفيا ،وليتوانيا ،واجلبل ا ألسود ،وبولندا ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،ورصبيا ،وسلوفاكيا،
وسلوفينيا.

الساكن

ومن حيث البياانت ادلميوغرافية ،يبلغ عدد ساكن ادلول ا ألعضاء يف املنطقة حنو  133مليون نسمة
(يقارب عدد ساكن الاحتاد الروي اذلي يبلغ  146مليون نسمة).

الاقتصاد

بعد عقود من الاقتصاد الاشرتا ي َّ
اخملطط مركزاي ،قررت معظم بدلان املنطقة ،بدءا من أأوائل تسعينيات
القرن العرشين ،الانتقال اىل أأنظمة السوق احلرة و أأجرت اصالحات لفتح اقتصاداهتا أأمام الاستامثر
والتجارة ،مما أأدى بدوره اىل ارتفا معدل المنو الاقتصادي.
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واكن كثري من أأعضاء منطقة أأوروتا الوسطى ودول البلطيق من بني ادلول ا ألرس منوا يف العامل (اكن
معدل منو الناجت احمليل الجاميل يرتاوح من  %4اىل  )%5قبل وقو ا ألزمة الاقتصادية واملالية العاملية يف
عام  ،2008مس تفيدة يف ذك تامتالكها قوة عام ة ذات مس توايت تعلميية عالية ،ولكهنا ل تزال قوة عام ة
رخيصة.
ديناميكية الناجت
احمليل الجاميل

وجنحت بدلان املنطقة يف اس تعادة الزمخ بعد انهتاء فرتة الركود .حفققت منوا مطردا يف الناجت احمليل الجاميل
عىل مدى الس نوات اسمخس املاضية (انظر اجلدول رمق  ،)1ومن املتوقع أأن حتقق منوا قواي يف العام املقبل
(يصل اىل  %3أأو  %4يف الناجت احمليل الجاميل.)1

اجلدول رمق 1
الناجت احمليل الجاميل (مبليارات ادلولرات ا ألمريكية) (تا ألسعار الثابتة لس نة ( 2011تعادل القوة
الرشائية) تادلولر ا ألمرييك) يف بدلان أأوروتا الوسطى والبلطيق – بناء عىل "قاعدة بياانت الويبو
الحصائية"
2010

2011

2012

2013

2014

أألبانيا

27.31

28

28.46

28.86

29.41

البوس نة
والهرسك

35.17

35.51

35.08

35.95

36.40

بلغاراي

110.9

112.27

112.82

114.03

115.97

كرواتيا

88.31

86.06

86.13

85.32

84.98

امجلهورية
التش يكية

294.44

300.22

297.80

295.71

301.60

اس تونيا

28.91

31.30

32.75

33.28

33.98

جورجيا

26.44

28.35

30.10

31.10

32.58

هنغاراي

220.62

224.60

221.28

224.66

232.82

لتفيا

38.07

39.97

41.90

43.67

44.70

ليتوانيا

64.29

68.22

70.84

73.15

75.31

مجهورية
مقدونيا

23.50

24.05

23.94

24.58

25.50

البدل

 1توقعات املفوضية ا ألوروبية الاقتصادي ُة لش تاء ،2016
انظرhttp://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm :
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مجهورية
مودلوفا

13.98

14.88

14.77

16.16

16.91

اجلبل ا ألسود

8.46

8.73

8.51

8.79

8.93

بولندا

811.39

850.09

865.56

880.40

910.07

رومانيا

341.92

349.82

351.06

363.34

369.73

رصبيا

89.69

90.95

90.02

92.34

90.66

سلوفاكيا

131.75

135.32

137.48

139.44

142.80

سلوفينيا

58.13

58.49

56.95

56.38

57.86

وحيامن يتعلق ا ألمر تايداعات امللكية الفكرية ،فان النتاجئ الجاملية مشجعة ،رمغ الاخنفاض امللحوظ يف
طلبات الرباءات يف بعض البدلان (انظر اجلدول رمق  .)2فقد حققت غالبية ادلول ا ألعضاء يف املنطقة منوا
خالل الس نوات املاضية من حيث ايداعات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

اجلدول رمق 2
البدل

معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات

لهاي

مدريد

2013

2014

2013

2014

2013

2014

أألبانيا

-

18

523

704

75

117

البوس نة
والهرسك

15

55

591

589

16

78

بلغاراي

500

467

19 964

25 630

4 033

3 454

كرواتيا

411

259

5 657

6 223

1 248

1 374

امجلهورية
التش يكية

2 140

2 180

38 076

36 984

7 414

7 952

اس تونيا

273

278

8 466

10 028

1 387

1 213

جورجيا

119

131

1 433

1 305

40

46
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هنغاراي

1 560

1 434

21 198

22 340

2 272

2 370

لتفيا

480

193

5 422

6 553

863

890

ليتوانيا

220

254

9 774

9 109

801

1 326

مجهورية
مقدونيا

49

-

1 454

-

35

-

مجهورية
مودلوفا

144

79

2 046

2 310

117

95

اجلبل
ا ألسود

27

14

289

366

36

66

بولندا

6 031

6 171

93 800

106 445

41 145 35 329

رومانيا

1 241

1 252

22 722

24 967

2 089

2 218

رصبيا

332

289

4 179

3 238

489

455

سلوفاكيا

401

454

11 210

12 746

1 996

1 919

سلوفينيا

-

-

-

-

-

-

13 943

13 528

246 408

269 537

اجملمو

64 718 58 240

ُمجعت البياانت من الحصاءات املنشورة عىل موقع الويبو اللكرتوين .www.wipo.int ،ويعرض
اجلدول الوارد أأعاله مج ة بياانت الس نتني  2013و ،2014مما يدل عىل الماكانت احلالية ليدا
الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات واتفايق مدريد ولهاي من ادلول ا ألعضاء جملموعة
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أأوروتا الوسطى والبلطيق.
ومتتكل ادلول ا ألعضاء جملموعة أأوروتا الوسطى والبلطيق البنية التحتية القامئة الالزمة لتلبية مصاحل ُمودعي
طلبات امللكية الفكرية .وقد اعمتدت ترشيعات وطنية بشأأن امللكية الفكرية ،و أأقامت مؤسسات وطنية
ُملكَّفة بأأمور امللكية الفكرية عىل وج التحديد.
ودلى غالبية ادلول ا ألعضاء للمجموعة مؤسس تان منفصلتان ،تتعامل احداهام مع حقوق امللكية الصناعية،
وا ألخرى مع حق املؤلف .وتوجد يف عدد من البدلان سلطة واحدة تتعامل مع ُلك من حقوق امللكية
الصناعية وحق املؤلف .ويبلغ العدد الجاميل لهذه املؤسسات يف ادلول ا ألعضاء للمجموعة  28مؤسسة.

اثنيا.
املوقع

رومانيا

تقع رومانيا يف اجلزء الرشيق من أأوروتا الوسطى ،اىل الشامل من ش ب جزيرة البلقان .والبدلان اجملاورة لها
يه :هنغاراي ،و أأوكرانيا ،ومجهورية مودلوفا ،وبلغاراي ،ورصبيا .وحيدها البحر ا ألسود من الناحية اجلنوبية
الرشقية .وتعترب رومانيا أأحد أأكرب البدلان يف منطقة أأوروتا الوسطى ،فتبلغ مساحهتا حنو 238 390
كيلومرتا مربعا.

املناخ

تمتتع رومانيا مبناخ قاري معتدل ،ذي أأربعة فصول ممتزية ،ويعمتد املتوسط الس نوي دلرجات احلرارة عىل
خط الطول ،ويرتاوح بني  8درجات مئوية يف الشامل و 11درجة مئوية يف اجلنوب ،وتبلغ درجة احلرارة
 2.6درجة مئوية يف اجلبال و 12درجة مئوية يف السهول.

الساكن

يبلغ عدد ساكن رومانيا ،وفقا للبياانت الهنائية لتعداد  ،2011حنو  20.12مليون نسمة .ويعيش هنا منذ
قرون حنو تسع عرشة مجموعة عرقية (مثل الهنغاريني ،وا ألملان ،والرومان ،والبولنديني ،والسلوفاكيني،
وا ألوكرانيني ،والروس ،وا ألتراك ،واليواننيني ،وا ألرمن ،واليطاليني ،اخل).

الس ياسة

سقطت رومانيا ،يف أأعقاب احلرب العاملية الثانية ،حتت س يطرة الاحتاد السوفييت ،ومن  1948حىت
 1989اكنت احلكومة ش يوعية واكن الاقتصاد خمططا مركزاي.
ويف ديسمرب  ،1989أأدت انتفاضة شعبية اىل اسقاط احلكومة الش يوعية .ث ُأنشئت مجموعة متنوعة من
ا ألحزاب الس ياس ية ،و ُأجريت انتخاتات حرة.
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ويف  21نومفرب  ،1991اعمتد الربملان الروماين دس تورا جديدا ينص عىل أأن رومانيا دوةل دميقراطية
برملانية ،ومت بعد ذك اقرار ادلس تور عن طريق اس تفتاء شعيب .ويفصل ادلس تور رمسيا بني السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لدلوةل.
وعُ ِّدل ادلس تور يف عام  ،2003انتظارا لنضامم رومانيا اىل الاحتاد ا ألورويب ،دون تغيري املبادئ
ا ألساس ية اليت قام علهيا النظام الس ياي يف رومانيا.
ورئيس رومانيا هو ر أأس ادلوةل الرومانية ،ويُنت َخب تالقرتا الشعيب ملدة مخس س نوات .ول جيوز
ئيس الوزراء ،ويُ ِّعني
للرئيس ،فور انتخاب  ،أأن يظل عضوا يف أأي حزب س ياي .وخيتار الر ُ
ئيس ر َ
احلكوم َة رمسيا .ويكون الرئيس أأيضا رئيس اجمللس الروماين ا ألعىل لدلفا والقائد العام للقوات املسلحة
الرومانية.
وتُمنَح السلطة الترشيعية للربملان الروماين ،وهو هيئة مؤلفة من جملسني :جملس الش يوخ ،وجملس
النواب .ويُنتَخب أأعضاء الربملان انتخاتا مبارشا ملدة أأربع س نوات.
ومتارس احلكوم ُة السلطة التنفيذية لدلوةل .ويه تتأألف من رئيس الوزراء وحكومت  .ويف الواقع ،يقوم أأكرب
حزب أأو ائتالف أأحزاب يف الربملان بتشكيل احلكومة .وخيضع تعيني لك وزير من الوزراء ملوافقة رئيس
ادلوةل وللتصويت عىل منح الثقة يف الربملان.
وقد أأدى الاس تقرار الس ياي ادلاخيل والتوج املس متر حنو قمي ادلول ادلميقراطية وممارساهتا اىل اعرتاف
دويل واسع تالطابع ادلميقراطي للنظام الس ياي الروماين.
ويُعهَد تالسلطة القضائية اىل حممكة النقض والعدل العليا وطائفة من احملامك ا ألخرى اليت ينص علهيا القانون.
وينص ادلس تور عىل أأن احملمكة ادلس تورية ل تُعترب جزءا من السلطة القضائية .وتفصل احملمكة
ادلس تورية يف املسائل ذات ا ألمهية ادلس تورية.
العالقات ادلولية

أأبدت رومانيا ،ويه عضو يف ا ألمم املتحدة منذ ديسمرب  ،1955الزتاما قواي وطويل ا ألمد بقمي التعددية.
وهكذا نرى أأن هذا العامل الرسيع التغري حيتاج اىل أأمم متحدة قوية ومتوازنة تكون قادرة عىل مواهجة مجيع
التحدايت املس تقبلية.
واكنت رومانيا عىل مدى العقود املاضية نشطة داخل منظومة ا ألمم املتحدة ،وبذلت هجودا كبرية هبدف
حفظ وتعزيز السالم ادلويل والتمنية والهنوض تادلميقراطية ،وحقوق النسان وس يادة القانون.
و أأصبحت رومانيا منذ عام  2004عضوا يف منظمة حلف شامل ا ألطليس .كام أأصبحت رومانيا يف  1يناير
 2007دوةل ذات عضوية اكم ة يف الاحتاد ا ألورويب.
وتتواصل وتتعاون رومانيا مع رشاكهئا بوصفها عضوا يف ا ألرسة ا ألوروبية وا ألوروبية ا ألطلس ية ،مما يزيد
تعزيز تالمح هيئات ا ألمم املتحدة ومتاسكها ،كرشط أأساي ألي نظام فعال متعدد ا ألطراف.
ومن العنارص الرئيس ية ا ألخرى لس ياسة رومانيا اخلارجية مسامههتا الفعاةل يف أأنشطة احملافل ادلولية
ا ألخرى ،مثل جملس أأوروتا ( ،)CoEومنظمة ا ألمن والتعاون يف أأوروتا ( ،)OSCEومنظمة التجارة
العاملية (.)WTO
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وتسعى رومانيا أأيضا اىل تطوير وتكثيف عالقاهتا مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
( ،)OECDهبدف احلصول عىل العضوية الاكم ة هبا يف املس تقبل القريب.
ولرومانيا أأيضا مصلحة واحضة يف اجياد مساحة مشرتكة من الاس تقرار وا ألمن والتقدم ،يف حميط الاحتاد
ا ألورويب ،بتعميق العالقات بني الاحتاد ا ألورويب وجرياهنا الرشقيني واجلنوبيني ،عىل أأساس املصاحل
والقمي املشرتكة ،مع ايالء اهامتم خاص مبنطقة البحر ا ألسود.
وقد ُأطلقت سلس ة من املبادرات املهمة يف أأوروتا بدمع من رومانيا ،مثل مبادرة "التأ ُزر من أأجل البحر
ا ألسود" و"اسرتاتيجية الاحتاد ا ألورويب ملنطقة ادلانوب" .وهتدف هذه املبادرات اىل تعزيز التعاون
واقامة رشااكت يف جمالت مثل حقوق النسان ،وادارة الهجرة ،وحتسني ا ألمن ،والرصاعات اجملمدة،
والبيئة ،والتمنية القلميية ،والطاقة .ويف الوقت نفس  ،تؤمن رومانيا امياان راخسا تالتعاون القلميي ،فهيي
عضو مؤسس يف منظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر ا ألسود ،ويف تنظاميت اقلميية أأخرى.
وحتافظ رومانيا عىل عالقاهتا ادلبلوماس ية مع  185دوةل عضوا يف ا ألمم املتحدة ،ومع الكري الرسويل
ومنظمة فرسان مالطة العسكرية املس تق ة ،ولها مكتب دبلوماي يف فلسطني .ودلهيا ،عىل وج الجامل،
ش بكة متثيل أأجنيب واسعة ( 142بعثات دبلوماس ية يف اخلارج).
السهام الروماين يف
الرتاث العاملي

نظرا ألن رومانيا تمتتع مبناخ مالمئ وبيئة متنوعة َح َبهتن ا الطبيعة ِّجببال (جبال الاكرتات) وتالل وسهول
ودلتا هنر ادلانوب ،فان ا ألرايض الرومانية اكنت دامئا مأأهوةل تالساكن منذ العصور البدائية ،فقد عُرث يف
بوجيولش يت مبقاطعة فيلتشا عىل أأقدم أةل لها هيئة انسان يف أأوروتا ،ويرجع اترخيها اىل ما يقرب من
مليوين س نة مضت.
ووجود مناطق مثل جبال الاكرتات – اليت ل يزال هبا بعض أأكرب الغاتات البكر يف أأوروتا – أأو دلتا
هنر ادلانوب – ويه ايبسة يف وسط املياه – أأدى بشلك مبارش اىل احلفاظ عىل املوارد الوراثية فضال
عن املعارف القدمية و أأشاكل التعبري الثقايف.
و أأسهمت ظروف رومانيا التارخيية والطبيعية والبيئية اسهاما همام يف زايدة الابتاكر والبدا دلى َم نن
يعيشون يف املنطقة.
أأما يف جمال العلوم والاخرتاعات ،فان أأي قامئة قصرية جدا تا ألسامء ذات الشهرة العاملية تضم :شتيفان
اودوبليجا (واضع أأسس الس يربنطيقا (عمل التحمك اليل) ،و ُمبتكر الس يربنطيقا النفس ية ،ومؤسس
الس يربنطيقا امل ُ َع َّممة) ،ونيكولي كونس تانتني تاولسكو ( ُم ِّ
كتشف ا ألنسولني يف عام  ،)1922وترااين فواي
و أأوريل فاليكو (رائدا الطريان) ،وهرني كواندا (اخرت يف عام  1910احملرك النفاث اذلي تس تخدم
الطائرات احلديثة) ،وبيرتاش بواينارو (خمرت قمل احلرب يف عام  ،)1827وأان أأصالن (اكتشفت أاثر
الربواكيني يف مقاومة الش يخوخة ،ويه رائدة عمل الش يخوخة وطب املس نني) ،وجورج كونس تاتينسكو
(مبتكر نظرية الصوتيات) ،وستيفانيا مارش ينيانو ( أأول من توصل من العلامء اىل ظاهرة النشاط الشعاعي
الاصطناعي) ،واميل تالدي (حاصل عىل جائزة نوبل لسهامات يف بيولوجيا اخلالاي).
وتاملثل ،فان أأي قامئة خمترصة تاملبدعني الرومانيني اذلين حققوا اعرتافا دوليا تضم :كونس تانتني برانكويش
(النحت) ،ومهياي امينسكو (الشعر) ،وجورج انيسكو ودينو ليبايت (ملحنان) ،ومريتشا الياده ،ويوجني
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ايونسكو وهريات مولر (اكتبان) ،ونيكولي جرجيوريسكو (رسام) ،وهاريلكيا دارلكي ،وماراي اتاني،
و أأجنيال جورجيو (مطرتات) ،وايون فويكو وجورج زامفري (فناان أأداء).
ويف قامئة اليونسكو المتثيلية للرتاث الثقايف غري املادي ،أأدرجت رومانيا حىت الن "اكلوسول" (رقصة
طقس ية مس متدة من الطقوس القدمية للتطهري واخلصوبة) ،و"دوينا" (طريقة تقليدية يف الغناء تناقلهتا
ا ألجيال شفواي) ،و"كوليندول" (طقس يُؤدى يف عيد ميالد املس يح حيث تغين مجموعات من اذلكور
أأغاين احتفالية) ،وخزف "هوريزو" (عنارص زخرفية تقليدية مرسومة جتمع بني الزخرفة واللون وحتدد
خشصيهتا وتفردها).
اللغة وهمارات
التواصل

الاقتصاد

اللغة الرمسية يه اللغة الرومانية ،ويه لغة من أأصل لتيين ،وتشرتك يف كثري من السامت مع اللغات
ا ألخرى اليت لها نفس ا ألصل مثل الفرنس ية والس بانية والربتغالية واليطالية والروماندية السويرسية.
وتُس تخدَ م أأيضا يف رومانيا اللغات املتداوةل دوليا ،فيوجد  4 756 100انطق تالفرنس ية يف البدل ،وفقا
دلراسة أأجرهتا املنظمة ادلولية للفرنكوفونية ( )OIFيف عام  .2010وذلك قررت املنظمة ادلولية
للفرنكوفونية أأن تس تضيف رومانيا املكتب القلميي للفرنكوفونية .ويتحدث النلكزيية  %31من
الرومانيني ،طبقا لنتاجئ يوروتاروميرت لعام .2012
تعترب رومانيا اثين أأكرب سوق يف أأوروتا الوسطى والرشقية بعد بولندا .ويه أأحد أأكرث الاقتصادات
ديناميكية يف أأوروتا ،نظرا لتصالها املبارش تالبحر ا ألسود (ميناء كونس تانتا).
وتُعترب رومانيا وهجة جذابة للمستمثرين ا ألجانب .فقد ارتفعت الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة يف رومانيا
بنس بة تقارب  %18يف ا ألشهر الحدى عرشة ا ألوىل من عام  2015مقارنة تالفرتة نفسها من عام
 ،2014فوصلت اىل  2.883مليار يورو ،وذك وفقا لبياانت رمسية من بنك رومانيا الوطين.
وشهد الناجت احمليل الجاميل يف رومانيا زايدة قدرها  %3.7يف ا ألشهر التسعة ا ألوىل من عام 2015
مقارنة تالفرتة نفسها من العام السابق .ويبلغ معدل منو الناجت احمليل الجاميل املتوقع يف رومانيا  %4.2لعام
 ،2016طبقا للمفوضية ا ألوروبية.

النقل

نظرا لوقو رومانيا يف َو نسط أأوروتا ،فاهنا متتكل ش بك َة نقل راخسة ،تربطها عن طريق الس يارات
والقطارات ووسائل النقل املايئ بدول اجلوار وتربطها كذك بأأمه املدن يف أأوروتا والعامل عن طريق اجلو.
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ويف الوقت نفس  ،تعترب رومانيا أأحد املراكز الصناعية ومراكز النقل الرئيس ية يف أأوروتا الرشقية.
ويعترب مطار بوخارست ادلويل ("هرني كواندا") حمورا حمليا ودوليا همام يربط العامصة الرومانية جبميع
العوامص ا ألوروبية تقريبا ،ويربطها أأيضا بكثري من املدن املهمة يف أأوروتا والرشق ا ألوسط .ويقع املطار
خارج منطقة بوخارست احلرضية ،يف اوتوبيين مبقاطعة ايلفوف ،ويبعد مسافة  16.5كيلومرتا عن وسط
مدينة بوخارست .وي ِّ
ُشغل  38خطا جواي ،مهنا  11خطا جواي لوهجات حملية .أأما الوهجات ا ألجنبية فلها
 51رح ة جوية جمدوةل و 7رحالت جامعية منتظمة .وتوجد حافالت مكوكية لالنتقال اىل الفنادق
الرئيس ية ،وتوجد بوفرة س يارات أأجرة رخيصة جدا.
وترتبط أأيضا أأمه املدن الرومانية تالعامصة عن طريق اجلو (انظر اخلريطة التية).

ويف الس نوات العرشة املاضية ،زاد عدد املسافرين من رومانيا أأو الهيا أأو داخلها زايدة كبرية .فاعتبارا من
مارس  ،2015يبلغ نصيب أأكرب  12رشكة نقل ختدم السوق الرومانية  %92و %93من اجاميل املقاعد
والرحالت اجلوية ا ألس بوعية عىل التوايل.
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املصدر :املطارات الفردية .2014-2005

املصدر OAG Analyser :للأس بو اذلي يبد أأ من  10اىل  16مارس .2015

بوخارست ،بوصفها مدينة مرحشة لس تضافة مكتب خاريج دون اقلميي للويبو
التارخي

ُأنشئت مدينة بوخارست – اليت يعين امسها "مدينة الفرح" – يف العصور الوسطى لتكون ماكان متواضعا
دورية .ويه تقع عىل ضفاف
وهادئا يأأوي الي الرعاة ،ورسعان ما حتولت اىل بدلة تُقام فهيا ُسوق بصفة ِّ
هنر دميبوفيتسا ،يف جنوب رشق رومانيا.
ويف القرن اخلامس عرش ،أأصبحت بوخارست عامصة " أأرض ا ألغراب" ،يف ظل حمك "فالد اخملوزق"
املثري للجدل ،اذلي س ُي َعرف يف التارخي فامي بعد تامس "ا ألمري دراكول" اذلي ل يرمح .ويف القرون اليت
تلت ذك ،اح ُتلت املدينة مرارا وتكرارا من ِّقبل جيوش أأجنبية اكنت حتاول توس يع أأرضها أأو نفوذها.
ويف القرن التاسع عرش ،أأصبحت بوخارست العامصة ا ألوىل والوحيدة لماريت والاش يا ومودلافيا
املتحدتني ،وهام ادلوةل ا ألوىل اليت رسعان ما حتولت اىل مملكة رومانيا .واكن حمك املكل مبثابة احلجر اذلي
تأأسست علي فرتة من التطور الهائل اذلي خلف وراءه كثريا من املعامل العظمية القمية ،مما جعل املدينة
تُلقَّب بلقب "تاريس الصغرية" أأو "تاريس الرشق".

الاقتصاد

يقمي حنو  %10من ساكن رومانيا يف مدينة بوخارست ،ولكن القوة العام ة يف املدينة يه املسؤوةل عن
انتاج حنو  %20من الناجت احمليل الجاميل للبدل ،وربع النتاج الصناعي اكمال .وذلك فان حنو ثلث
الرضائب الوطنية الرومانية جممتعة يدفع اما مواطنو بوخارست أأو رشاكت تقع يف هذه املنطقة.
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ويقمي يف مدينة بوخارست أأكرث من مليوين نسمة ،ويه أأكرب مدينة من حيث عدد الساكن بني برلني
و أأثينا ،وسادس أأكرب عامصة يف الاحتاد ا ألورويب.
وقد اس تفادت مدينة بوخارست من مكية كبرية من استامثرات الاحتاد ا ألورويب بسبب حصول رومانيا
عىل العضوية الاكم ة يف الاحتاد ا ألورويب .ورمغ أأن اقتصاد بوخارست تأأثر اىل حد ما تا ألزمة املالية يف
عام  ،2008فان الاستامثر ا ألجنيب رسعان ما انتعش مرة أأخرى ول يزال الاجتاه الاقتصادي اجيابيا عىل
حنو اثبت .و أأصبحت بوخارست املدينة الأكرث ثراء يف رومانيا ،وتسهم اسهاما تالغ ا ألمهية يف الاقتصاد
العام للبدل.
و أأرس جمالت المنو يف اقتصاد بوخارست يه قطاعات الصناعة واخلدمات والعقارات والتشييد .وتقرر
معظم الرشاكت الرومانية الكبرية اختاذ العامصة مقرا رئيس يا لها ،وكذك تفعل كثري من الرشاكت الصغرية
واملتوسطة احلجم.
ومتثل تكنولوجيا املعلومات والتصالت جانبا أخر من جوانب المنو الاقتصادي يف بوخارست ،وتمتركز
هناك ش ىت رشاكت الربجميات املهمة اليت لها مراكز توزيع خارجية ،تالضافة عىل سوق بوخارست
ل ألوراق املالية.
الثقافة والفنون

تضم العامصة الرومانية  37متحفا ،و 22مرسحا ،وداري أأوبرا ،و 3قاعات للحفالت املوس يقية ،و18
معرضا فنيا ،وعددا هائال من املكتبات وحمالت بيع الكتب.
وكثري من املباين اليت تُقام فهيا هذه ا ألنشطة تُعترب معامل جذب يف حد ذاهتا ،فهيي ذات طرز معامرية
متأأثرة تالثقافتني الرشقية والغربية لكتهيام.

مرافق املؤمترات

ومن املفرتض أأل ميثل التواصل مشلكة للزوار ا ألجانب ،فكثري من أأهل البدل يتحدثون أأيضا اللغة
النلكزيية أأو الفرنس ية أأو الس بانية أأو اليطالية.
يوجد يف بوخارست أأكرث من  25مركزا من مراكز املؤمترات .وتوجد أأماكن لعقد اجامتعات كبرية ،مهنا
القرص الربملاين ،ومركز املعارض –  ،RomExpoومركز مؤمترات الغرفة التجارية ،ومركز التجارة العاملي.
ويف الس نوات ا ألخرية ،عىل سبيل املثال ،اس تضافت بوخارست مؤمتر القمة الفرنكوفونية احلادي عرش
(سبمترب  ،)2006ومؤمتر القمة العرشين ملنظمة حلف شامل ا ألطليس ( أأبريل .)2008
وميكن اس تضافة احتفالت عامة يصل عدد حضورها اىل  800ضيف يف مبان اترخيية ،مثل املرسح
الروماين ،واملتحف الوطين للفنون ،وقرص اكنتاكوزينو ،والنادي العسكري ،وقرص البطريركية.
وتوفر الفنادق الكربى أأماكن فس يحة لعقد الاجامتعات ،ومن هذه الفنادق فندق يج دبليو ماريوت
غراند ،و أأتيني تالس هيلتون ،وانرتكونتيننتال ،وكراون بالزا ،وبوملان .وميكن الاطال عىل وصف أأكرث
تفصيال ملرافق بوخارست يف املرفق رمق .1

الس ياحة

تعترب بوخارست من العوامص الفريدة من نوعها اليت ينبغي ألي ساحئ أأل يفوت فرصة زايرهتا عند
اس تكشاف أأوروتا .اهنا مزجي مدهش من التأأثريات الثقافية ،وتوفر فرص اسرتخاء ممتازة وجتارب غنية
لرجال ا ألعامل أأو مل َ نن يسافرون بدافع حب الاس تطال .
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ويتضح التباين يف لك ركن من أأراكن "تاريس الصغرية" اليت تمتزي هبوية متشعبة ِّ
السامت تعكس اترخيها
الغين واملثري للجدل من خالل امجلع اجلامح بني القمي ا ألرس تقراطية اخلادلة ،واشارة قوية اىل الرتاث
الشمويل يف التارخي احلديث ،و أأسلوب احلياة الكوزموبولييت الصاخب يف الوقت احلارض.
وتمنو الس ياحة يوما بعد يوم ألن الزوار ا ألجانب يقبلون عىل طقس بوخارست املعتدل ،واملزجي الرائع من
عوامل اجلذب احلديثة والتارخيية ،والتلكفة املعيش ية اجلذابة للغاية ،ونظام النقل املمتاز ،والطعام الذليذ.
الواكلت ادلولية يف
بوخارست

تس تضيف بوخارست ماكتب قطرية لليونيس يف ،وملفوضية ا ألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،وملنظمة
الصحة العاملية ،واملنظمة ادلولية للهجرة ،ومكتب منظمة الفرنكفونية القلميي ألوروتا الوسطى والرشقية.

اثلثا.
نتاجئ اقتصادية جيدة

الماكانت الكبرية
للمنطقة الفرعية

ا ألساس املنطقي للمكتب اخلاريج

تمتتع بدلان املنطقة الفرعية ،كام هو موحض يف الفصل ا ألول ،بأأداء اقتصادي جيد ،كام أأهنا حققت منوا
مطردا يف الناجت احمليل الجاميل عىل مدى الس نوات اسمخس املاضية .ال أأن هذه النتاجئ الاقتصادية
الجيابية ل تنعكس متاما عىل عدد طلبات امللكية الفكرية .فيلزم بذل مزيد من اجلهود لعكس أأي اجتاه
تنازيل ولتعزيز البياانت الجيابية فامي يتعلق بطلبات امللكية الفكرية.
متتكل بدلان املنطقة الفرعية اماكانت كبرية يف كثري من اجملالت ذات الص ة مبيدان امللكية الفكرية .وتُظهر
ميال ملحوظا اىل البيئة الرمقية والنرتنت .وتشري احصاءات برينبنتش ( )Brainbenchاىل أأن بدلان
املنطقة مضن أأعىل  10بدلان يف مجيع أأحناء العامل فامي يتعلق تاملهارات يف جمال ادلمع التقين للحاسوب،
واملساعدة التقنية ،وادلمع التقين للش باكت ،والكرتونيات احلاسوب ،والتصالت ،واتصالت الش باكت
احمللية /والش باكت احمللية الالسلكية ،وتصممي الش باكت ،و ،ASP.NETو ،HTMLو ،PHPومفاهمي
انشاء مواقع النرتنت ،وغريها الكثري .كام أأهنا حتتل مواقع رايدية يف أأوروتا ومراكز رفيعة يف العامل من
حيث معدل حمو أأمية تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى الكبار.
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أأكرب  30معدل حملو أأمية تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى الكبار ( | )%عام  2015أأو أأحدث
الرتتيب

البدل

القمية الاقتصادية

1

لتفيا

99.9

2

اس تونيا

99.8

3

أأذربيجان

99.8

4

ليتوانيا

99.8

5

بولندا

99.8

6

اكزاخس تان

99.8

7

طاجيكس تان

99.8

8

أأوكرانيا

99.8

9

جورجيا

99.8

10

الاحتاد الروي

99.7

11

سلوفينيا

99.7

12

أأرمينيا

99.7

13

مجهورية قريغزيس تان

99.5

14

مودلوفا

99.4

15

كرواتيا

99.3

16

ايطاليا

99.2

17

قربص

99.1

18

هنغاراي

99.1

19

ترينداد وتوتاغو

99.0

20

رومانيا

98.8

21

اجلبل ا ألسود

98.7
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22

أأوروغواي

98.5

23

اتيوان ،الصني

98.4

24

بلغاراي

98.4

25

منغوليا

98.4

26

رصبيا

98.1

27

اس بانيا

98.1

28

ا ألرجنتني

98.1

29

مجهورية مقدونيا

97.8

30

ارسائيل

97.8

املصدر :املنتدى الاقتصادي العاملي – بناء عىل تقرير تكنولوجيا املعلومات العاملية لعام  ،2015الصفحة
رمق 301
انظرhttp://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf :
وفامي يتعلق برسعة النرتنت ،حيتل العديد من بدلان منطقة أأوروتا الوسطى والبلطيق مراكز متقدمة عىل
مس توى العامل يف الرتتيبات الرمسية مجلعية النرتنت (انظر اجلدول رمق  ،3بناء عىل بياانت NetIndex

لشهر نومفرب 2014؛ وملزيد من املعلومات انظر:
http://www.internetsociety.org/map/global-internet)report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed

اجلدول رمق 3

متوسط رسعة التزنيل تامليغابت /الثانية
املركز

البدل

رسعة التزنيل

رسعة التحميل

ا ألول

س نغافورة

97.67

78.69

الثاين

هونغ كونغ ،الصني

96.12

89.25

الثالث

رومانيا

62.53

31.85

Annex XVI
18

الرابع

السويد

49.25

27.66

اخلامس

ليتوانيا

47.93

45.64

السادس

سويرسا

46.32

8.7

السابع

هولندا

44.03

19.03

الثامن

أيسلندا

43.4

36.95

التاسع

لتفيا

42.03

38.07

العارش

ادلامنرك

41.76

31.01

والماكانت الكبرية للمنطقة فامي يتعلق تالبحث والابتاكر يثبهتا اثباات قاطعا تشييد مراكز حبوث البنية
الضوئية القصوى-الطاقة النووية ( ،2)ELI-NPاليت جيري اقامهتا يف بدلة ماغورييل تالقرب من
بوخارست عىل ثالث راكئز ،مبا يف ذك أأقوى هجاز لزير يف العامل ،يُ ِّودل  %10من طاقة الشمس عىل
س نتميرت مربع.

البنية الضوئية القصوى – منشأأة الفزيايء النووية
كرس منشأأاتن أأخراين دلراسة املصادر الثانوية يف املنطقة ،يف دولين برزاين ،تالقرب من براغ /
وتُ َّ
امجلهورية التش يكية ،وللنبضات ا ألتواثنية يف س يجد /هنغاراي.
 2انظرhttp://www.eli-np.ro/ :
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وذلك فان مرشو البنية الضوئية القصوى-الطاقة النووية  2017سوف يُنشئ يف املنطقة أأحد أأمه
اخملتربات يف العامل ،للبحث تاس مترار يف طائفة واسعة جدا من اجملالت العلمية ،بدءا من اجملالت اجلديدة
للفزيايء ا ألساس ية ،واملوضوعات اجلديدة للفزيايء النووية والفزيايء الفلكية ،وصول اىل تطبيقاهتا يف عمل
املواد وعلوم احلياة وادارة املواد النووية.
فضال عن أأن ما قام ب ممثلون عن متخصصني يف املنطقة الفرعية من معل ابتاكري عىل مدى الس نوات
املاضية حظي تالعرتاف يف معارض جتارية مرموقة ومسابقات دولية يف مجيع أأحناء العامل .وحصل عدد كبري
من الاخرتاعات عىل ميداليات ذهبية وعىل أأعىل اجلوائز وا ألومسة يف املعارض ادلولية لالخرتاعات.
وتؤدي الصناعات البداعية دورا همام يف املنطقة (انظر اجلدول رمق .)4

اجلدول رمق 4
ا ألداء الاقتصادي للصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف بدلان من املنطقة (وفقا دلراسات الويبو)3
البدل/
س نة ادلراسة

اجاميل املسامهة
(تالعمالت الوطنية)

النس بة
املئوية يف
النتاج
الوطين

النس بة املئوية
يف الناجت احمليل
الجاميل

الوظائف
اليت توفرت

بلغاراي ()2008

 2124823.77يورو

%4.5

%2.81

104.814

كرواتيا ()2010

 19.2مليار كوان

%4.7

%4.3

62.930

هنغاراي ()2004

 3.412مليارات فورنت

%9.64

%6.6

278.000

لتفيا ()2004

 832مليون يورو

-

%4.4

41.225

ليتوانيا ()2010

 5.390مليون ليتاس

%5.4

%4.93

57.354

مجهورية مودلوفا
()2015

 3.327.948ليو

%3.98

%3.31

39.280

رومانيا ()2010

-

%3.89

%5.55

180.450

رصبيا ()2014

 1104266.23يورو

%4.61

%4.00

90.493

سلوفينيا ()2011

 4.2مليارات يورو

%5.8

%5.1

54.506

 3انظرhttp://www.wipo.int/copyright/en/performance/ :

Annex XVI
20

وبناء عىل ابدا ا ألفراد وموهبهتم وهماراهتم ،ومع وجود اماكانت كبرية خللق فرص معل وحتقيق الازدهار
من خالل انتاج امللكية الفكرية وادارهتا ،تشمل هذه الصناعات :العالن ،والعامرة ،والفن ،واحلرف
اليدوية ،والتصممي ،وا ألزايء ،وا ألفالم ،والفيديو ،والتصوير الفوتوغرايف ،واملوس يقى ،والفنون البرصية،
والتلفزيون والراديو ،والنرش ،والربجميات ،و أألعاب الفيديو ،والنرش اللكرتوين .ومعظم ادلراسات اليت
ُأجريت يف اجملال تؤكد عىل اماكنية ترسيع منو الصناعات البداعية أأكرث من قطاعات أأخرى يف الاقتصاد.
وعالوة عىل ذك ،سوف يكون البدا – طبقا دلراسة نرشها مؤخرا املنتدى الاقتصادي العاملي – 4يف
املركز الثالث مضن أأفضل  10همارات حبلول عام  ،2020يف حني أأن احتل يف عام  2015املركز العارش
فقط.
ادلور احلامس للرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف
املنطقة الفرعية

متثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عنرصا ذا أأمهية عظمى يف القطا اخلاص يف بدلان املنطقة الفرعية،
ومتثل دفعة حممت ة للمنو الاقتصادي .ورمغ أأن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكنت خالل العقد ا ألول من
التحول حريصة عىل احلفاظ عىل قمية أأصولها أأكرث من حرصها عىل حتقق رحب ،فاهنا فامي بعد بد أأت تصبح
أأكرث ديناميكية ،فأأصبحت تستمثر يف المنو والتحديث .ومع زايدة نصيب الفرد من الناجت احمليل الجاميل
وارتفا تاكليف العامةل ،فان قدرة البدلان يف املنطقة الفرعية عىل جذب الاستامثر ا ألجنيب املبارش سوف
تقل حامت .وذلك من ا ألمهية مباكن تشجيع الابتاكر يف قطا املرشوعات الصغرية واملتوسطة من أأجل
تعويض خسارة املزااي احلالية.
ول يزال التقليد والقرصنة يسجالن معدلت ُمقلقة يف املنطقة( 5انظر الرمسني الواردين أأدانه) .وتقر بدلان
املنطقة بأأن "ذك يشلك هتديدات كبرية للتجارة العاملية ،والمنو الاقتصادي الوطين ،وحصة املس هتلكني
والسالمة ،وهو سبب رئييس يف زايدة اجلرمية املنظمة والفساد ( )...و أأن ماكحفة الجتار يف السلع امل ُ َّقدلة
قرصنة عىل املس توايت الوطنية والقلميية والعاملية ينبغي أأن تكون أأولوية قصوى".
وامل ُ َ

التقليد والقرصنة

الاجتاهات العاملية يف اس تخدام برجميات غري مرخصة
متوسط معدل اس تخدام الربجميات غري املرخصة
آسيا والمحيط الهادئ

62%

أوروبا الوسطى والشرقية

61%
59%

أمريكا الالتينية

59%

الشرق األوسط وأفريقيا
أوروبا الغربية

29%
19%

أمريكا الشمالية

 4انظرhttp://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution :
 5انظر .http://www.ccapcongress.net/archives/Regional/Files/Bucharest%20Declaration.pdf :املؤمتر القل ميي ألوروتا الرشقية وأس يا
الوسطى بش أأن ماكحفة التقليد والقرصنة – "اعالن بوخارست" بتارخي  12يوليو 2006
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القمية التجارية لس تخدام الربجميات غري املرخصة (تاملليار)
آسيا والمحيط الهادئ

$21

أوروبا الوسطى والشرقية

$12,8

أمريكا الالتينية

$10,9

الشرق األوسط وأفريقيا

$8,4
$5,3
$4,3

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

احتياجات البدلان

املصدر :حتالف الربجميات ( – )BSAفوة الامتثال ،اس تقصاء الربجميات العاملية ص  ،7يونيو 2014
لـما اكن التطلع اىل اقتصادات أأكرث تنافس ية ميكن حتقيق من خالل البحث والتمنية والابتاكر ،فضال عن
نقل التكنولوجيا ،فال غرابة يف أأن تسعى البدلان يف املنطقة الفرعية اىل حتسني أأداهئا بوج عام يف جمال
امللكية الفكرية .وحتتاج البدلان أأيضا اىل مواص ة ماكحفة التقليد والقرصنة ،ألن زايدة اذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية من شأأهنا أأن تؤدي اىل مزيد من المنو الاقتصادي.
ورمغ أأن الغالبية العظمى من بدلان املنطقة الفرعية قد انضمت اىل أأنظمة الويبو ،ل س امي نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لش بونة ،فان اكفة اماكانت أأنظمة امللكية الفكرية يف املنطقة مل
تتحقق تالاكمل بعدُ .
وفامي يتعلق تالويبو ،طلبت بدلان املنطقة الفرعية احلصول عىل دمع فامي خيص ما ييل:
 وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية املكيَّفة والطوي ة ا ألمد واملوهجة حنو حتقيق
النتاجئ ،مبا يامتىش مع ا ألهداف الوطنية الاقتصادية والثقافية،
 وتطوير البحث والابتاكر وجين مثار نظام امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة،
 ومواص ة تطوير الصناعات البداعية،
 وتعزيز متزي منظامت الدارة امجلاعية للحقوق يف الشفافية واملساءةل واحلومكة،
 وحتسني ماكحفة التقليد والقرصنة،
 وزايدة الوعي خبدمات الويبو و أأنشطهتا دلى مجهور أأوسع يف البدلان،
 وتعزيز التفاعل بني الويبو ومجيع اجلهات املعنية تامللكية الفكرية يف البدلان،
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 وانشاء منصة مشرتكة وجديرة تالثقة وتُس تخدَ م عىل نطاق واسع لتبادل ش ىت اخلربات يف جمال
امللكية الفكرية ،وتيسري حتسني املعرفة والوعي والتنس يق بني ش ىت اجلهات املعنية تامللكية الفكرية.

رابعا.
مركز لتقدمي
خدمات الويبو

الولية املقرتحة

سوف يكون املكتب اخلاريج يف مدينة بوخارست برومانيا مبثابة مركز لتقدمي خدمات الويبو اىل املنطقة
الفرعية ،عىل غرار ماكتب الويبو اخلارجية اسمخسة ا ألخرى القامئة.
وس يكون هدف العام هو تقريب املنظمة اىل ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل يف املنطقة الفرعية ،من
أأجل حتفزي الهنوض تالبتاكر والبدا لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البدلان ،من
خالل نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال.
ومن املفرتض أأن يسهم املكتب اخلاريج ،بوصف جزءا ل يتجز أأ من املنظمة ،يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ويف
حتقيق أأهداف الويبو الاسرتاتيجية ،6وذك تالعمل مع معظم برامج املقر الرئييس.
وسوف يسهم ،بشلك أأكرث حتديدا ،يف حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التية والنتاجئ املرتقبة املتعلقة هبا،
وذك تالتنس يق مع املقر الرئييس:
الهدف الاسرتاتيجي ا ألول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيفة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية (ھ)2.1
الهدف الاسرتاتيجي الثاين :تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
 اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ليدا طلبات
الرباءات ادلولية (ھ)1.2
 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذك من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا (ھ)4.2
 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذك من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا (ھ)6.2
 تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة تامللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة
والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البدي ة لتسوية املنازعات (ھ)8.2
 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذك من قبل البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا (ھ)10.2
الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفا تامللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 6انظرhttp://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf :
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 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف المنائية
الوطنية (ھ)1.3
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكي ة واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية
 كفاءات َّ
الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتق ة اىل اقتصاد
السوق احلر (ھ)2.3
 أليات وبرامج تعاونية معززة ومكيفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان املنتق ة اىل اقتصاد السوق احلر (ھ)4.3
 قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض
دمع الابتاكر (ھ)6.3
الهدف الاسرتاتيجي الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
 نفاذ حمسن اىل املعلومات املتعلقة تامللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية
وامجلهور لتشجيع الابتاكر والبدا (ھ)2.4
 بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي
اىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون
معها ونتاجئ أأحسن لدارة امللكية الفكرية (ھ)4.4
الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة تامللكية الفكرية
 اس تخدام معلومات الويبو الحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
(ھ)1.5
 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة
(ھ)2.5
الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو (ھ)1.8
 توج أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات (ھ)2.8
 الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء (ھ)3.8
 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني (ھ)4.8
وس يقوم املكتب اخلاريج أأيضا مبعاجلة خصوصية املنطقة ،أأ ني احلاجة اىل اس تغالل الماكانت الاكم ة
لنظام امللكية الفكرية ،وا ألولوايت احمللية (انتفا الرشاكت الصغرية واملتوسطة تامللكية الفكرية ،وانفاذ
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حقوق امللكية الفكرية ،واقامة رشااكت جديدة ومبتكرة مع أأحصاب املصاحل املتعددين ،والتعاون القامئ عىل
املوضوعات يف املنطقة من أأجل دمع التمنية املس تدامة وتنفيذ جدول أأعامل التمنية لعام  ،2030اخل).
وسوف يتعاون أأيضا مع ش ىت املنظامت القلميية (الاحتاد ا ألورويب ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب
مواءمة السوق ادلاخلية) ،والقطا اخلاص ،وا ألوساط الأاكدميية ،واملنظامت غري احلكومية ،وكذك مع
بعض املنظامت ادلولية ا ألخرى (مثل النرتبول ،ومنظمة امجلارك العاملية).

خامسا .نطاق ا ألنشطة
سوف ينخرط املكتب اخلاريج ،بوج عام ،يف النو التايل من ا ألنشطة من أأجل حتقيق الولية امل ُقدَّمة
أأعاله :تقدمي خدمات ادلمع ألنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وتقدمي أأنشطة تكوين الكفاءات من
أأجل تيسري الانتفا تامللكية الفكرية ألغراض التمنية ،وتعزيز معاهدات الويبو مبا فهيا أأحدث املعاهدات
املعمتدة ،وتوفري اتصالت أأكرث فعالية مجلهور واسع من خالل توعية مس هتدفة وعالقات أأوثق مع أأحصاب
املصاحل ،ودمع انشاء منتدايت لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة و أأفضل املامرسات بني بدلان املنطقة
الفرعية.
وسوف تكون برامج تكوين الكفاءات قامئة عىل الطلب و ُمكيفة مع احتياجات البدلان اخملتلفة .وسوف
ت َُّعزز الكفاءات املؤسس ية الالزمة لدارة امللكية الفكرية وتنظميها والانتفا هبا من خالل برامج الويبو
خصصة.
امل ُ َّ
التعاون مع ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية

وسوف حيدث هذا التعاون بناء عىل طلبات حمددة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،من أأجل تيسري
تنفيذ ا ألهداف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية (وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ،تصممي همالت
التوعية العامة ،وما اىل ذك).
ان أأنظمة اليدا ادلويل وامحلاية ادلولية حلقوق امللكية الصناعية ،اليت أأنشأأهتا الويبو ،تسمح ملُودعي
الطلبات تالس تفادة من امحلاية املمتدة جغرافيا .وسوف يقدم املكتب اخلاريج ألحصاب املصاحل
(الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والباحثني يف اجلامعات ،اخل) تدريبا عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ونظام لش بونة وخدمات الويبو للتسوية البدي ة للمنازعات.
وعالوة عىل ذك ،ميكن زايدة مس توى وعي أأحصاب حق املؤلف برضورة توفري مناخ ُمربِّح لدارة حق
املؤلف .و ألن هناك انتقادات تُو َّج يف كثري من ا ألحيان اىل منظامت الدارة امجلاعية ،فان املكتب
اخلاريج س يكون قادرا عىل مساعدة هذه املنظامت عىل تنفيذ مرشو الشفافية واملساءةل واحلومكة
( ،)TAGاذلي ميكن أأن ي ُسهم يف حتسني أأداء السوق البداعية القانونية وتوفري فوائد للك من أأحصاب
احلقوق واملس تخدمني.

اذاكء الوعي تامللكية
الفكرية وتعميق فهمها
واذاكء احرتاهما

سوف تركز أأنشطة اذاكء الوعي تامللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما عىل ما ييل:
 التعلمي العام ،تاس تخدام مجموعة كبرية من وسائل التصال مثل النرتنت،
وقنوات التواصل الاجامتعي ،واللقطات التلفزيونية ،واعالانت الراديو ،وتوزيع املنشورات
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ادلعائية ،اخل (اىل جانب وسائل وطرائق أأخرى)،
 والتعاون مع منظامت عامة وخاصة ملاكحفة التقليد والقرصنة ،والاشرتاك مع ش باكت غرف
التجارة والصناعة ،ومع قوات الرشطة وادلرك ،ومع ماكتب امجلارك ،واحملامني ،والقضاة (وميكن
قرصنة وامل ُ َّقدلة)،
أأن تشمل هذه ا ألنشطة ،عىل سبيل املثال ،التدمري العلين للمنتجات امل ُ َ
 واملساعدة امل ُق َّدمة اىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،مثل املساعدة املُقدَّمة لعداد مطبوعات
حديثة وجذابة و ُمركبة ُمص َّممة من أأجل دورات امللكية الفكرية يف مناجه املدارس الثانوية
واجلامعات.
 والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية واقلميية مجليع أأحصاب املصاحل املعنيني،
 وتبادل املعلومات بشأأن قضااي النفاذ بني السلطات الوطنية .وميكن أأن يكون املكتب مبثابة
حلقة وصل ،حبيث يدمع انشاء ش بكة لس ياسة انفاذ حقوق امللكية الفكرية يف املنطقة ،وجيمع
بني ممثلني من املنظامت العامة واخلاصة،
 وتنظمي فعاليات خاصة لالحتفال تاليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أأبريل من لك عام.
وسوف يُطلب من املكتب اخلاريج أأن ي ُ ِّ
شجع بدلان املنطقة عىل التصديق عىل معاهدات الويبو
واتفاقياهتا والانضامم الهيا ،و أأن يساعدها عىل ذك ،مبا يف ذك أأحدث معاهدات الويبو يف جمال حق
املؤلف وامللكية الصناعية ( أأل ويه معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي ،ومعاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى
يف قراءة املطبوعات ،فضال عن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية) .و ألن معظم بدلان املنطقة مل تُ ِّ
صدق بعدُ عىل أأحدث الواثئق القانونية ادلولية ،فان زايدة الوعي
والفهم واملعرفة بشأأن احلقوق املمنوحة والالزتامات ذات الص ة سوف تكون أأمرا مفيدا مل ُتَّ ِّخذي القرارات.
تقدمي خدمات العمالء
ملس تخديم خدمات
امللكية الفكرية العاملية

سوف يضطلع املكتب اخلاريج بأأنشطة هتدف اىل سد أأي ثغرات يف املعلومات ،ورفع مس توى الفهم
واملعرفة فامي يتعلق تامللكية الفكرية بوج عام ،وخبدمات الويبو عىل وج اخلصوص .عالوة عىل أأن القرب
من املس تخدمني سوف يسمح بفوائد مبارشة عن طريق تقدمي اجاتات اكم ة ورسيعة لس تفساراهتم
تتالءم متاما مع الواقع القلميي.

املساعدة عىل اس تخدام
امللكية الفكرية أكداة لتعزيز
التمنية ونقل التكنولوجيا

كتب اخلاريج بدلان املنطقة عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخداما فعال يف
سوف يساعد امل ُ
س ياق ظروف البدلان الاقتصادية اخلاصة ،فضال عن تعزيز خطط العمل الوطنية اخلاصة هبذه البدلان
وفقا جلدول أأعامل التمنية لعام  .2030وبعبارات واقعية أأكرث ،سوف يكون مبقدور املكتب اخلاريج أأن:
 يساعد السلطات الوطنية عىل أأن تتصدى ،من منظور امللكية الفكرية،
للتحدايت اليت تواج بدلان املنطقة ،مثل تغري املناخ وا ألمن الغذايئ والصحة العامة وحامية
التنو البيولويج،
 ويساعد السلطات املعنية (مثل وزارات البحوث) عىل تصممي س ياسات تدمع البحث
والابتاكر،
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 ومينح ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات البحثية واجلامعات من أأجل احلصول عىل
حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،وبشأأن تقيمي امللكية الفكرية والانتفا هبا جتاراي ،مبا يف ذك عن
طريق انتاج مواد اعالمية ُمفص ة وتوزيعها،
تقدمي ادلمع يف اجملالني
الس ياي والتقين ملاكتب
امللكية الفكرية الوطنية
معلومات الويبو
الحصائية وحتليلها
الاقتصادي
ر أأس املال البرشي
تكوين الروابط
والعالقات

 ويعرض خدمات الاستشارية عند انشاء مراكز جديدة دلمع التكنولوجيا
والابتاكر يف املنطقة.
قد توجد يف أأي بيئة دامئة التغري ،بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة ومناذج ا ألعامل التجارية،
حاج ٌة اىل س ياسات جديدة ملواكبة أ ِّخر التطورات .وميكن للمكتب اخلاريج أأن يطرح أأفضل املامرسات
من أأجل مساعدة البدلان عىل وضع س ياسات جديدة.
وميكن للمكتب اخلاريج أأن يساعد ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وغريها من املؤسسات (الوزارات
املعنية) عىل زايدة الانتفا مبعلومات الويبو الحصائية وقواعد بياانهتا وحتليلها الاقتصادي عند صياغة
الس ياسات.
وميكن للمكتب اخلاريج أأن يتعاون مع أأاكدميية الويبو وغريها من املنظامت واملؤسسات املوجودة يف
املنطقة (الاحتاد ا ألورويب ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،ومكتب مواءمة السوق ادلاخلية ،اخل) من أأجل
تقدمي التدريب للعاملني يف جمال امللكية الفكرية.
وميكن للمكتب أأن يُنشئ حمفظت اخلاصة جبهات التصال ،مبا يف ذك مجيع أأحصاب املصاحل يف جمال
امللكية الفكرية ،وبأأن ي ُ ِّ
شجع عىل اقامة رشااكت بني القطاعني العام واخلاص ،من أأجل احلث عىل التعاون
يف جمال حامية امللكية الفكرية والهنوض هبا واحرتاهما.
وميكن الاضطال تا ألنشطة املذكورة أأعاله عن طريق مجموعة متنوعة من ا ألحداث :مؤمترات ،وحلقات
دراس ية ،وموائد مس تديرة عىل املس تويني الوطين ودون القلميي ،و أأحداث توفر منصات بناءة للحوار
وتبادل املعلومات ذات الص ة؛ واجللسات التدريبية؛ وامحلالت العامة؛ ومسابقات امللكية الفكرية؛
واملعارض؛ والزايرات ادلراس ية؛ واصدار الكتب ،ونرش املواد الرتوجيية؛ والتدمري العلين للمنتجات امل ُقدلة
وامل ُقرصنة ،اخل.
وميكن أأن يس تعني كثري من هذه ا ألنشطة بوسائل التصال احلديثة ،ذات الشهرة الواسعة والتأأثري الكبري،
مثل النرتنت.
فادلعاية الوافية للويبو سوف تؤدي اىل رفع مس توى الوعي دلى مجيع ا ألطراف املعنية واجملمتع املدين
بأأغراضها النبي ة وما تقدم يف املنطقة من أأنشطة وخدمات جلي ة.

سادسا .القمية املضافة
تُيقن رومانيا أأن املكتب اخلاريج يف بوخارست س يجلب قمية مضافة للك من املنظمة وبدلان املنطقة
الفرعية.
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وسوف يسهم املكتب يف الرتوجي للويبو عىل حنو أأفضل بوصفها منظمة دولية متخصصة يف جمال امللكية
الفكرية ،فضال عن الرتوجي لقميها وخدماهتا .وسوف يُ ِّعزز أأيضا تلبية املنظمة لالحتياجات احملددة للمنطقة،
مما قد يفيض اىل زايدة الثقة يف نظام امللكية الفكرية.
وتالنس بة اىل بدلان املنطقة ،بوج عام ،فان القمية املضافة للمكتب اخلاريج دون القلميي سوف تمكن يف
القرب من املس تفيدين /متلقي املساعدة (احلكومة ،أأو املنظامت ،أأو الرشاكت ،أأو ا ألفراد) ،وهو ا ألمر
اذلي من شأأن أأن ُحي ِّفزمه عىل املشاركة يف صياغة الس ياسات ومن شأأن أأن يسمح بتحقيق نتاجئ أأفضل
يف جمال امللكية الفكرية.
وبعبارات واقعية ،سوف تمتثل الفوائد املتوقعة ملكتب الويبو مبدينة بوخارست /رومانيا فامي ييل :ارسال
رساةل س ياس ية واحضة بشأأن الزتام ادلول ا ألعضاء جملموعة أأوروتا الوسطى والبلطيق مبواص ة تطوير نظام
امللكية الفكرية اخلاص هبا ،زايدة ديناميكية ايداعات امللكية الفكرية وحتقيق عائد أأفضل يف هذا اجملال،
وتعزيز التنس يق يف ماكحفة التقليد والقرصنة (مما س يكون هل تأأثري اجيايب عىل البياانت الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية) ،وتقيمي أأدق لتأأثري س ياسات امللكية الفكرية وتطور نظام امللكية الفكرية يف املنطقة
الفرعية ،وزايدة تعزيز التعاون فامي بني بدلان املنطقة الفرعية.
وسوف يضمن املكتب اخلاريج أأيضا فعالية التاكليف للك من الويبو وبدلان املنطقة الفرعية ،فسوف
تُنفَّذ أأنشطة امللكية الفكرية الأكرث ديناميكية يف املنطقة بتاكليف أأقل مما لو قام املقر الرئييس بتنفيذ
ا ألنشطة بنفس املس توى والانتشار.
وعالوة عىل ذك ،سوف توجد وفورات يف تاكليف السفر للمشاركني من املنطقة يف ش ىت ا ألحداث
اليت سينظمها مكتب بوخارست (فكثري من بدلان املنطقة ليس دلهيا حىت الن رحالت جوية مبارشة من
العوامص اىل جنيف ،وسوف يكون مقر املكتب أأقرب لهذه البدلان من الناحية اجلغرافية).

سابعا .اجلوانب املالية واملتعلقة تاملزيانية
ترى رومانيا أأن انشاء مكتب الويبو اخلاريج يف املنطقة الفرعية لن يفرض أأي أأعباء مالية اضافية عىل
ادلول ا ألعضاء ،خبالف خمصصات املزيانية املعمتدة.
وسوف متنح حكوم ُة رومانيا مجموعة مماث ة من التسهيالت اليت تقدهما تكل ادلول ا ألعضاء اليت تس تضيف
تالفعل ماكتب خارجية أأخرى .والتاكليف املتعلقة بتشغيل املكتب ،وفقا لتقديراتنا ،لن تعيق الاس تدامة
املالية واس مترارية املزيانية لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية.
وسوف يس تفيد املكتب عند تنفيذ أأنشطت من ادلمع الاكمل املُقدم من املكتب احلكويم لالخرتاعات
والعالمات التجارية واملكتب الروماين حلق املؤلف .ويف هذا الصدد ،سوف يكون املكتب احلكويم
لالخرتاعات والعالمات التجارية مس تعدا ألن يُتيح ،من تاب املسامهة العينية ،ش بكت املكونة من 17
مركزا اقلميياُ ،م َّوزعة يف مجيع أأحناء البدل (انظر اخلريطة أأدانه).
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وش بكة مراكز امللكية الفكرية القلميية ُمقام ٌة منذ عام  ،1999ويه تقع حاليا يف  5جامعات ،و 8غرف
جتارية حملية ،ومجعيتني من مجعيات ماليك الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ومجعية واحدة من مجعيات
اخملرتعني .والغرض الرئييس لهذه املراكز هو تعزيز قمي امللكية الصناعية بني أأحصاب املصاحل.
وميكن للمكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية أأن يُ ِّقدم ،عند الطلب ،مساعدة لوجستية
متخصصة حملايم امللكية الفكرية ومجلعيات اخملرتعني.
وهذه املراكز مبثابة روابط وس يطة بني املكتب احلكويم واجملمتعات احمللية ،والبيئة الأاكدميية ،وبيئة ا ألعامل
التجارية ،واملدارس الثانوية ،واخملرتعني ،واملؤسسات احمللية.

واضافة اىل ذك ،سوف يبذل رشاكء املكتب من املؤسسات الرومانية هجودا ،عىل املس توى الوطين،
مجلع مزيد من ا ألموال من أأجل ش ىت ا ألنشطة من القطا اخلاص أأو الهيئات غري احلكومية أأو غريها من
اجلهات املعنية .وميكن أأيضا تقدمي طلبات اىل املفوضية ا ألوروبية للحصول عىل دمع مايل.
وميكن حتمل تاكليف نقل موظفي الويبو اىل بوخارست ،ورسوم اجيار مساكن املوظفني ،وتاكليف املعيشة
يف العامصة ،وتذاكر السفر من جنيف والهيا (ومن العوامص ا ألخرى يف املنطقة والهيا).

اثمنا.

الامتيازات
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يُمنَح مكتب الويبو اخلاريج ،فامي خيص مباني  ،مجيع الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف اتفاقية
امتيازات ا ألمم املتحدة وحصاانهتا ،اليت اع ُتمدت يف نيويورك بتارخي  13فرباير  ،1946واتفاقية امتيازات
الواكلت املتخصصة وحصاانهتا اليت اع ُتمدت يف نيويورك بتارخي  21نومفرب ( 1947املرفق اخلامس
عرش).
وسوف يكون موقع املكتب يف وسط مدينة بوخارست .ويُ َنظر حاليا يف العديد من املواقع املمكنة.
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املرفق 1
مدينة بوخارست – كيف تذهب الهيا ،وكيف تتنقل فهيا ،ومرافق القامة ،و أأماكن اجلذب الس يايح
مطار هرني كواندا ادلويل
العنوانCalea Bucurestilor 224 :
الهاتف (21) 204.12.00 :أأو 204.12.10
املوقع اللكرتوينwww.otp-airport.ro :
التنقل بني مطار هرني كواندا ادلويل ومركز مدينة:
توفر احلاف ة الرسيعة رمق  783خدمة يومية لالنتقال اىل
وسط املدينة ،وتوجد حمطات يف مطار تانيسا.
وتغادر احلاف ة مبىن الرحالت املغادرة ادلولية لك  15دقيقة (ولك  30دقيقة بعد الساعة  8:30مساء وخالل عط ة هناية
ا ألس بو ) ،من  5:30صباحا حىت  11:00مساء .وتس تغرق الرح ة اىل وسط املدينة  40دقيقة تقريبا.

وسائل املواصالت العامة بني مطار هرني كواندا ادلويل وحمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد):
 تاحلاف ة
تقدم احلاف ة الرسيعة رمق  780خدمة يومية اىل حمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد) وتتوقف يف احملطات التية:
مطار هرني كواندا – مطار تانيسا – ميدان بياات برييس ليربي – الكبوسيت – جارا دي نورد – شار فلوفيولوي.
وتغادر احلاف ة لك  30دقيقة من  5:15صباحا حىت  11:00مساء ،س بعة أأايم يف ا ألس بو  .وتغادر من مبىن الوصول
ادلويل ،وتس تغرق الرح ة اىل حمطة القطار من 40اىل  60دقيقة.
 تالقطار

تقدم قطارات هرني كواندا الرسيعة خدمة يومية من تالوتيس يت (تبعد عن املطار  0.5ميل) اىل حمطة القطار الرئيس ية (جارا
دي نورد) وتتوقف يف حمطة واحدة يف موجوسواي .وتغادر القطارات لك ساعة من  5:56صباحا حىت  9:00مساء،
وتس تغرق الرح ة من املطار اىل حمطة القطار حنو ساعة واحدة و 10دقائق.

مالحظة :ميكن رشاء التذاكر من مقصورة  CFRمببىن الوصول ادلويل.
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مطار بوخارست تانيسا – أأوريل
فاليكو ادلويل
العنوانSos. Bucuresti-Ploiesti 40 :
الهاتف (21) 232.00.20 :أأو 9713
املوقع اللكرتوينwww.baneasa- :
airport.ro
يقع املطار يف اجلهة الشاملية من مدينة
بوخارست عىل الطريق الوطين DN-1
(اذلي يؤدي اىل وادي براهوفا).
املزااي :يقع عىل بعد  8.5مك من مركز املدينة ،وعىل بعد  1.5مك من مجمع مركز التجارة العاملي ،وعىل بعد  8مك فقط من الفنادق
التية :انرتكونتيننتال ،وهيلتون ،وتارملنت.
وميكن قطع املسافة من مطار بوخارست تانيسا – أأوريل فاليكو ادلويل اىل وسط املدينة يف  10دقائق تقريبا.
وسائل املواصالت العامة بني مطار تانيسا ومركز املدينة:
 احلاف ة رمق  131اىل وسط مدينة بوخارست
 احلاف ة رمق  205اىل حمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد)

الوصول اىل بوخارست تالقطار
يرىج زايرة املوقع التايل لالطال عىل اجلدول الزمين للقطارات ادلولية املتجهة اىل بوخارست والقادمة مهنا:
http://www.RomaniaTourism.com/Transportation.html#ByTrain
ويرىج زايرة املوقع التايل لالطال عىل اجلداول الزمنية و أأسعار تذاكر مجيع القطارات ا ألخرى أأو املسارات ادلاخلية:
www.infofer.ro

مالحظة :يف حاةل مدينة بوخارست ،يرىج اختيار بوخارست نورد (بوخارست الشاملية) أأو "جارا دي نورد"
تقع حمطة بوخارست الرئيس ية ،جارا دي نورد ،عىل بعد  5كيلومرتات من وسط املدينة ،ويه مركز سكك
حديدية رئييس وهبا رحالت يومية من واىل املدن املوجودة يف مجيع أأحناء أأوروتا واملدن الرئيس ية يف رومانيا.
العنوانBlvd. Garii de Nord 2 :
الهاتف9521 :
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القطارات ادلولية
توجد قطارات يومية من واىل أأثينا ،وبلغراد ،وبودابست ،واسطنبول ،وكييف ،وموسكو ،وبراغ ،وصوفيا ،وفيينا .وتسري
عرب بودابست قطارات من واىل املدن ا ألوروبية الغربية.
النقل العام
تشمل ش بكة وسائل النقل العام يف مدينة بوخارست ما ييل:
 احلاف ة ( ،)autobuzوعربة الرتام ( ،)tramvaiواحلاف ة الكهرتائية "الرتويل" ( ،)troilebuzومرتو ا ألنفاق
(.)metrou
وتعمل احلافالت وعرتات الرتام والرتويل من الساعة  5:00صباحا حيت  11:59مساء .ويعمل مرتو ا ألنفاق من
الساعة  5:00صباحا حىت  11:00مساء .وجيب رشاء التذاكر مس بقا واملصادقة علهيا عند الركوب .وقد يُطلب من
املسافرين يف أأثناء الرح ة اظهار التذكرة امل ُصادَق علهيا .وميكن رشاء التذاكر أأو التصارحي من أأي مقصورة علهيا شعار
.RATB
 ويُعترب مرتو ا ألنفاق ( )Metrouأأفضل وس ي ة للسفر اىل ماكن أأبعد وللوصول اىل وسط املدينة ،وتعمل قطارات
مرتو ا ألنفاق من الساعة  5:00صباحا حىت  11:00مساء .وتوجد أأربعة خطوط ملرتو الانفاق (،M1( )Metrou
و ،M2و M3و )M4تغطي املدينة عىل نطاق واسع جدا .ويشار اىل حمطات مرتو ا ألنفاق حبرف "( "Mتاللون
ا ألزرق ،عىل لوحة بيضاء) .ويُعترب مرتو ا ألنفاق يف الغالب وس ي ة رخيصة وسه ة للتنقل من ماكن اىل ماكن رمغ
وجود عدد قليل من احملطات يف وسط املدينة ،ألن ش بكة مرتو ا ألنفاق اكنت ُمش يدة يف ا ألصل لنقل العامل
والراكب من أأحياء املدينة النائية اىل املناطق الصناعية البعيدة عن وسط املدينة .فاذا كنت تقمي خارج مركز
املدينة ،أأو حىت اذا كنت ترغب يف السفر داخل وسط املدينة ،فان مرتو ا ألنفاق ميكن أأن يكون وس ي ة رسيعة
ومرحية للغاية للوصول اىل وهجتك مع جتنب الاختناقات املرورية والزحام اذلي كثريا ما تتسم ب وسائل النقل
الربي.
وميكن القول بأأن ش بكة مرتو ا ألنفاق واسعة الانتشار ،ومرحية اىل حد ما ،وجديرة تالثقة ،وسه ة الاس تخدام .ومما قد يثري
دهشة البعض أأهنا تُعترب اىل حد بعيد أمن وس ي ة للتنقل يف املدينة .ورش مرتو بوخارست منذ عام  2002يف خطة
حتديث شام ة ،مبا يف ذك الاس تعاضة عن القطارات القدمية بأأحدث قطارات صنعهتا رشكة بومباردير ترانس بورتيشن،
وجتديد احملطات واملسارات تالتعاون مع رشكة أألس توم.

مرافق القامة
السعة الجاملية:
 6000 غرفة نوم يف وسط املدينة
 650 غرفة نوم يف منطقة مركز املؤمترات
 1500 غرفة نوم عىل بعد  10دقائق سريا عىل ا ألقدام من ماكن انعقاد املؤمتر
 2200 غرفة نوم عىل بعد مخس عرشة دقيقة سريا عىل ا ألقدام من ماكن انعقاد املؤمتر
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ا ألسعار:
فندق  5جنوم =  250-120يورو /لي ة
فندق  4جنوم =  150-80يورو /لي ة
فندق  3جنوم =  100-50يورو /لي ة
أأماكن اقامة متنوعة بدءا من الفنادق الاقتصادية وصول اىل الفنادق ا ألربعة واسمخسة جنوم والفنادق الفارهة

فندق جي دابليو ماريوت بوخارست غراند 5 ،جنوم
يوفر فندق ماريوت بوخارست أأقىص درجات ا ألانقة
والراحة ا ألوروبية ،حيث يضم  402غرفة فاخرة ،و6
مطامع ،ومركز مؤمترات ،وانداي حصيا ومنتجع مياه
معدنية ،ومعرضا للتسوق ،والاكزينو الكبري .ويقع املبىن
الالكس ييك جبوار قرص الربملان ،ويرتدد علي رؤساء
ادلول وامللوك .وهذا الفندق – اذلي يعترب "مدينة
داخل املدينة" – يضم لك ما قد يتوقع املسافر الكثري
املُتطلَّبات :اند حصي ومنتجع مياه معدنية فاخر يوفر
حس نة،
الاسرتخاء ا ألمثل بعد يوم حافل ،وخدمات ُم َّ
و 6مطامع تقدم أأطايب ا ألطباق ،ومرافق لتلبية مجيع
احتياجات مأأدبة الطعام ،تالضافة اىل قاعة اجامتعات
مناس بة لعقد اجامتعات جمالس الدارة وللعروض التقدميية.
املوقع اللكرتوينhttp://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-jw-marriott-bucharest-grand- :
hotel/

فندق كراون بالزا بوخارست 5 ،جنوم
يوفر فندق كراون بالزا بوخارست مزجيا ممتازا من
أأماكن القامة واملرافق اليت تبعث عىل الطمأأنينة
وتتوافق مع املعايري العاملية وتتسم تالنقاء واملعارصة
والبَشاشة .ويمتتع هذا الفندق ذو ا ألساس الفاخر
بسمعة ممتزية يف تقدمي خدمة خشصية وودية تضمن
الراحة الشخصية عىل مدار ساعات اليوم.
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عدد الغرف الفندقية ،164 :سلس ة الفنادق :فنادق ومنتجعات كراون بالزا.
املوقع اللكرتوين:
http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/bucharest/buhrm/hoteldetail

فندق راديسون بلو بوخارست 5 ،جنوم
يقع فندق راديسون بلو عىل شار اكليا فيكتوراي الرئييس ،عىل
اجلانب املقابل للقرص املليك السابق ،وهو ماكن مثايل لس تكشاف
املنطقة احمللية الغنية .ويبعد  20دقيقة تالس يارة عن مطار هرني
كواندا ادلويل و 15دقيقة تالس يارة عن مطار تانياسا ادلويل ،ويسهل
فندق السفر عىل نزلئ  ،فيوفر هلم خدمة التوصيل والاس تقبال
ال ُ
عند الطلب .و ألن الفندق ل يبعد عن حمطات مرتو ا ألنفاق سوى
مسافة قصرية سريا عىل ا ألقدام أأو تالس يارة ،فان املوقع املثايل
للفندق يف وسط مدينة بوخارست جيعل الزنلء قريبني جدا من
أأفضل مناطق التسوق وا ألعامل يف رومانيا.
املوقع اللكرتوين:
http://www.radissonblu.com/hotelbucharest

فندق انرتكونتيننتال بوخارست 5 ،جنوم
يعترب فندق انرتكونتيننتال بوخارست أأحد أأفضل الفنادق العاملية
الشاهقة يف املدينة ،ويرجع رس متزيه اىل موقع املثايل ،وجتهزيات
الفاخرة ،وخدمت اليت ل تشوهبا شائبة .وتوجد عىل بُعد مسافة
قصرية من ميكن اجتيازها سريا عىل ا ألقدام شوار عريضة ُمش َّجرة
للتسوق ،وسفارات ،وحمطة مرتو ا ألنفاق .وعىل بُعد دقائق قلي ة من
يوجد املرسح الوطين ،و أأربعة متاحف كبرية ،واملدينة القدمية اليت
تضم شار ليبساكين الشهري وحدائق سيسميجيو .وهذا الفندق
اسمخس جنوم اذلي يطل عىل مركز بوخارست يقع يف ميدان اجلامعة.
ويوفر أأماكن اقامة ذات رشفات خاصة ،وانداي حصيا جمانيا ،وحانة
تُعزف فهيا أأحلان عىل البيانو.
عدد الغرف الفندقية ،257 :سلس ة الفنادق :فنادق ومنتجعات
انرتكونتيننتال
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املوقع اللكرتوينhttp://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/bucharest :

فندق ايبوك بوخارست 5 ،جنوم
يعترب فندق ايبوك فندقا فريدا من فنادق رجال ا ألعامل الفارهة يف وسط
مدينة بوخارست .فال شك أأن مفهوم الاقتصار عىل ا ألجنحة الفندقية
يناسب أأذواق املسافرين املس تقلني من رجال ا ألعامل واملرفهني اذلين
يعتنقون فلسفة السفر الفردي املُبتكر واملُلهم .وفندق ايبوك هو الفندق
الوحيد يف رومانيا احلاصل عىل عضوية الفنادق العاملية ،ويه ش بكة عىل
مس توى عاملي من الفنادق املس تق ة اليت جتمع بني مجموعة حرصية من مرافق
الرفاهية وا ألعامل التجارية يف أأحناء العامل .ويوفر الفندق لزنلئ واحة خاصة
هادئة ،يف قلب بوخارست ،وتالقرب من حديقة سيسميغيو.
ان ماكن للمتتع تالمتيازات والتفرد ،وذلك يعترب فندق ايبوك رح ة خشصية.
وميكنك الن أأن تتعرف عىل التجربة اليت سوف يوفرها ك فندق ايبوك.
املوقع اللكرتوينhttp://www.hotelepoque.ro :

فندق بوملان بوخارست 4 ،جنوم
حيتل فندق بوملان بوخارست موقعا مثاليا داخل مجمع مركز التجارة
العاملي يف املركز التجاري للمدينة ،ول يبعد عن وسط مدينة
بوخارست سوى  5دقائق ،ول يبعد عن املطار سوى  15دقيقة.
ويوفر الفندق  203غرفة حديثة ،مبا يف ذك  15جناحا فس يحا .وهو
ماكن مثايل للعمل أأو الرتفي  ،فسوف تس تفيد من املرافق القادرة عىل
استيعاب ما يصل اىل  800خشص ،تالضافة اىل مركز لياقة بدنية
اكمل التجهزي ومنتجع حصي.
املوقع اللكرتوين:
center/index.shtml

www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1714-pullman-bucharest-world-trade-

فندق رامادا ماجستيك بوخارست 4 ،جنوم
يقع فندق رامادا ماجستيك بوخارست يف قلب بوخارست ،يف
مركز العامصة الرومانية التجاري واملايل والثقايف والتسويق .ويقع عىل
شار اكليا فيكتوراي مبارشة ،وهو أأحد أأقدم الشوار الرئيس ية يف
املدينة و أأكرثها أأانقة ،ويقدم الفندق خدمات ممتازة عىل يد موظفني
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متفانني يف معلهم وعىل اس تعداد دامئ ملد يد العون .وغرف املرحية مزودة خبدمة التصال اجملاين بش بكة النرتنت وجبميع
وسائل الراحة الالزمة .يعترب فندق رامادا ماجستيك خيارا مثاليا لرجال ا ألعامل أأو الس ياح ،فهو يوفر مجموعة متنوعة من
قاعات الاجامتعات تالضافة اىل منتجع مياه معدنية ومركز لياقة بدنية لالسرتخاء بعد قضاء يوم حافل .وحامم "الساوان"
حتت أأمرمك جماان .عدد الغرف الفندقية ،111 :سلس ة الفنادق :رمادا.
املوقع اللكرتوينhttp://www.majestic.ro :

فندق وأأجنحة رامادا بوخارست نورث 4 ،جنوم
يقع فندق رمادا بوخارست تارك يف اجلزء الشاميل من العامصة،
عىل بُعد  10كيلومرتات من مطار هرني كواندا ادلويل ،يف
قلب املراكز التجارية وعىل بُعد دقائق معدودة من وسط
املدينة ،وعىل مقربة من معارض روماكس بو ومنطقة تانيسا
التجارية ،ويوفر اقامة وجوا مثاليا للمسافرين من رجال
ا ألعامل ،تالضافة اىل أأفضل املرافق لعقد الاجامتعات
التجارية.
يقدم فندق رامادا بوخارست تارك  267غرفة ُمص َّممة بطريقة
عرصية وجمهزة جبميع وسائل الراحة واملرافق اليت حيتاهجا املسافرون من رجال ا ألعامل ،مهنا  180غرفة فردية (رسير كبري
احلجم) ،و 79غرفة مزدوجة ،و 8شقق.
املوقع اللكرتوينhttp://www.ramadanorth.ro :

فندق نوفوتيل بوخارست 4 ،جنوم
فندق نوفوتيل بوسط مدينة بوخارست هو اختيارك
ا ألمثل يف أأي رح ة معل أأو لقضاء عط ة قصرية أأو لقضاء
اجازة داخل املدينة .يمتتع الفندق مبوقع مثايل يف قلب
املدينة ،ول يوفر هذا الفندق ا ألربع جنوم موقعا اس تثنائيا
حفسب ،بل يقدم أأيضا مزجيا فريدا من العامرة
الالكس يكية والتصممي الوظيفي احلديث .ويمتتع مبطعم
وحانة ورشفات صيفية وماكن لالسرتخاء يف مركز اللياقة
البدنية .ويقدم خدمة الواي فاي اجملانية ،وب  5غرف اجامتعات جمهزة جتهزيا اكمال ،وموقف س يارات خاص حتت ا ألرض.
عدد الغرف الفندقية ،258 :سلس ة الفنادق :نوفوتيل.
املوقع اللكرتوينhttp://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-bucharest-city- :
centre/index.shtml
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فندق أأمباسادور 3 ،جنوم
يمتتع فندق أأمباسادور املثري لالجعاب مبوقع مركزي ،ويبعد
عن املرسح الروماين واملتحف الوطين للفنون يف رومانيا
مسافة  330ايردة .وتوجد ش بكة واي فاي جمانية يف مجيع
الغرف .ويضم الفندق  209غرفات مهنا  8شقق ،و4
شقق أأحادية الغرفة (اس توديو) ،و 41غرفة فردية،
و 156غرفة زوجية مزودة حباممات ،واكبل تلفزيوين،
وثالج حتتوي عىل تشكيهل من املرشوتات ،وهاتف
داخيل ودويل ،وانرتنت لسليك جماين .وتطل معظم
الغرف عىل وسط املدينة مبنظر تانورايم .ويوجد أأيضا تار أأنيق ،واكزينو ،ومركز لياقة بدنية ،وساوان ،وكثري من املتاجر.
املوقع اللكرتوينhttp://www.ambasador.ro/ :

فندق ابيس بوخارست تارملنت هوس 3 ،جنوم
يقع فندق ابيس بوخارست جبوار مبىن الربملان ،أأكرب مركز مؤمترات يف املدينة ،وعىل مقربة من احلي املايل ،وعىل بُعد  20مك
من مطار اوتوبيين .ويضم الفندق  161غرفة مكيفة الهواء ،و 6قاعات اجامتعات لتنظمي الندوات واملؤمترات .وتالضافة اىل
مطعم وتار مفتوح عىل مدار الساعة وساحة انتظار س يارات مدفوعة ا ألجر ،يوفر الفندق خدمة النرتنت اجملاين يف غرف
الزنلء اذلين يكونون يف رح ة معل.
املوقع اللكرتوينhttp://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938-ibisbucuresti-palatul- :
parlamentului/index.shtml

معامل املدينة
املرسح الروماين
يعترب املرسح الروماين ماكان مثاليا لقامة احلفالت واملناس بات اخلاصة.
وهو احدى اجلواهر املعامرية يف رومانيا ،وقد تأأسس يف عام 1865
عىل يد مجموعة من املتحمسني ،مهنم :كونس تانتني اساركو ،و ف .أأ.
يور ي ،وك .روسييت ،ون .كريتوليسكو ،و أأل .أأوديوبيسكو ،وغريمه.
ووضع املهندس املعامري أألربت غالريون تصورا للتصماميت ،عىل الطراز
الالكس ييك اجلديد ،ويف غضون س نتني تقريبا اكن املبىن عىل وشك
الانهتاء ،ومت افتتاح يف  14فرباير .1888
يتكون املرسح الروماين ،من اخلارج ،من هبَ نو قامئ عىل س تة أأمعدة
عىل الطراز ا أليوين ،مما يعطي انطباعا بأأن معبد اغريقي ،ويوجد حتت  ،يف نقوش مس تديرة ،وجوه مخسة حاكم رومانيني ،مه:
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نياغوي تاساراب ،و أألكساندرو سل بون ،وفاس يل لوبو ،ومايت تاساراب ،واملكل اكرول ا ألول .ورمبا يكون املرسح من
ادلاخل أأكرث ااثرة لالجعاب من اخلارج .ففي مدخل القاعة توجد أأربعة سالمل لولبية حتيط ببعض ا ألمعدة الرخامية واملنحواتت
املزخرفة .وتمتزي قاعة الاجامتعات (اليت يبلغ قطرها  28مرتا ويبلغ ارتفاعها  16مرتا) حباةل صوتية خاصة ،وتسع  600خشص
يف املقاعد ا ألمامية و 52أخرين يف املقصورة .ولكن ما حيرك مشاعرك حقا هو الصورة اجلدارية اليت يبلغ طولها  70مرتا
وارتفاعها  3أأمتار.

قوس النرص
يقع قوس النرص يف اجلزء الشاميل من بوخارست ،وقد بُين يف عام  ،1922وهو مصنو من اخلشب واجلص .وقد بُين هذا
القوس احتفال تالحتاد العظمي ،بعد انتصار اجليوش الرومانية يف احلرب العاملية ا ألوىل .وقد استُبدل هبذا القوس اخلش يب
قوس جحري بني عايم  1935و( 1936واكن ذك معل املعامري برتي انتونيسكو) .وتُزي َّن الواهجة اجلنوبية مبيداليتني برونزيتني
تعرضان وهجيي املكل فرديناند وامللكة ماراي .وعىل الواهجة الشاملية توجد ميداليتان أأخراين منحوت علهيام رمزا "الرجوةل"
و"الميان" .ويُرمز "للرجوةل" مبحارب حيمل س يفا (ويُنسب هذا العمل اىل ا .جاليا) ،ويُر َمز "لالميان" بشاب حيمل صليبا
وهو من ابدا ك .تارانسيك .والانتصارات املنحوتة فوق هذه الصور الظلية من ابدا النحات د .أأونوفراي والنحات ك.
ميدراي .وقد ُحنتت أأسامء معارك احلرب العاملية ا ألوىل (ماراسيس يت ،و أأويتوز ،اخل) عىل أأمعدة قوس النرص.

متحف "غريغوري أأنتيبا" الوطين للتارخي الطبيعي
ميتكل متحف "غريغوري أأنتيبا" الوطين للتارخي الطبيعي
اراث عظامي يشمل مجموعات حيوانية ،وحفرية ،واثنوغرافية
ومعدنية ،وخصرية .وبفضل البحوث اليت أأجراها خرباء من
خارج رومانيا وداخلها ،والتربعات ومعليات الاقتناء،
تتطور مقتنيات املتحف تاس مترار ،دلرجة أأن ب أأكرث من 2
مليون قطعة يف الوقت احلايل .وهو أأكرب و أأقدم متحف من
نوع يف مجيع بدلان ادلانوب ،فهو حيتوي عىل أأكرث
من 3000 000حتفة معروضة .وميكن العثور هناك عىل
أأغىن و أأمه مجموعة فراشات يف العامل.

متحف الفالح الروماين
يقع يف بوخارست بشار كيس يليف ،رمق  ،3تالقرب من
ميدان النرص .وبُين هذا املتحف بني عايم  1912و،1941
وفقا لتصماميت املهندس املعامري نيكولي غياك بوديس يت.
وحيتوي املتحف عىل مقتنيات خزفية ،ومالبس تقليدية ومواد
منسوجة لالس تخدام داخل املزنل ،وقطع خشبية ،وقطع
أأاثث ،وقطع حديدة ،وجساد جداري ،ولك ذك ُمرتب وفقا
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للمجالت الرئيس ية لبدلان وتقاليده .وهناك أأيضا متجر ميكنك أأن تشرتي من ش ىت الهدااي التذاكرية .ويف الفناء ادلاخيل
للمتحف اذلي يؤدي اىل ايون مهيالش بوليفارد ،توجد كنيسة خشبية ،ويه أأثر اترخيي يعود اىل القرن السابع عرش (ن ُقلت
الكنيسة اىل هنا يف عام .)1992

متحف التارخي الروماين الوطين
ان أأمه متحف روماين ،وحيتوي عىل قطع اترخيية مثينة
اكتُشفت يف ا ألرايض الرومانية منذ عصور ما قبل التارخي
حىت عرصان احلارض .وحيتوي عىل أأكرث من  50 000قطعة
ووثيقة أأصلية تنمتي اىل ش ىت اجملالت .ومن بني املعروضات
ذات القمية التارخيية العظمية ،نذكر "ادلجاجة امل ُ ِّرمخة مع ال ِّفراخ
اذلهبية" (اليت يعود اترخيها اىل القرن الرابع امليالدي،
وتُنسب اىل مكل القوط الغربيني ،أأثناريك) ،وقطع من "كزن
بيرتواسا" الشهري ،اذلي يزن حنو  19كيلوغراما ،تالضافة
عىل نسخة من معود تراجان من روما.

حديقة النبااتت
تقع حديقة دمييرتي براندزا للنبااتت يف يح كوتروسيين مبدينة
ببوخارست ،ويه مؤسسة ثقافية وتعلميية وحبثية .تأأسست
يف عام  1860يف عهد أألكس ندر يوحنا كوزا .وتبلغ مساحهتا،
يف الوقت احلارض 17.5 ،هكتارا ،ويه ُمقسمة اىل قطاعات:
قطاعات يف الهواء الطلق ،وهبا نبااتت س نوية ومعمرة،
(قطا نبااتت الزينة ،وقطا النبااتت النادرة ،وقطا نبااتت
البحر ا ألبيض املتوسط ،وقطا نبااتت دبروجة ،وقطا
الس نو َسن ،وقطا النبااتت املفيدة ،والقطا النظايم) ،ومعرض امل ُس تننبَتات الزجاجية
"احلديقة اليطالية" ،ومجموعة زهور َّ
اذلي يأأوي مجموعات خاصة من النبااتت اليت تنمتي اىل مناطق خمتلفة من الكوكب ( أأجشار النخيل ،وزهور ا ألوركيد،
والرسخس ادلخيل ،والنبااتت الاس توائية وش ب الاس توائية ،والنبااتت اللحمية ،ونبااتت الصبار ،والنبااتت الربوميلية)
ودفيئات النتاج.

قرص اكنتاكوزينو
بُين هذا القرص وفقا لتصماميت املهندس املعامري أي .دي.
برياندي عىل طراز الباروك الفرنيس ( .)1956واف ُت ِّتح
متحف "جورج انيسكو" التذاكري يف قرص اكنتاكوزينو،
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وبعد عام  1990أأصبح متحفا وطنيا .وتالضافة اىل أةل الكامن اليت حصل علهيا انيسكو وهو ابن  4أأعوام ،ميكن للمرء أأن
جيد هنا عرشات من أأعامهل ،وشهادات  ،وميداليات اليت فاز هبا ،و أأمهها ميدالية وسام الرشف الفرنيس .ولهذا الرصح الضخم
(اذلي ُأع ِّلن أأثرا معامراي) أأربعة مس توايت :طابق سفيل ميثل قاعدة املبىن ،وطابق أأريض ب نوافذ دائرية عىل شلك قوس
ودرابزين مصنو من احلجر ،وطابق ب نوافذ مس تقمية مزودة برشفات حماطة تاحلديد املطروق ،ومناور علوية غنية
تالزخارف .والقرص ُمزخرف من ادلاخل بلوحات خضمة من ابدا ج .د .مرياي ،وكوس تني بيرتيسكو ،وأرثر فريوان ،ونيكولي
ازيدور فريمونت ،ومنحواتت من ابدا فريدريك س تورك ،وام .دبليو .بيكر .ويرشف املدخل عىل واهجة القرص ،وهو
مدخل مصمم بأأسلوب أأنيق يس بق ُسمل فس يح من الرخام" ،ويدافع" عن أأسدان جحراين .واكن هذا القرص مقرا جمللس
الوزراء قُبيل اندل احلرب العاملية الثانية.

قرص كوتروس ين الوطين
ان مجمع كوتروس ين ليس هل مثيل يف بوخارست ويف املشهد
كون من مكوانت املتعددة هل وظائف
املعامري الوطين ،ولك ُم ِّ
ووهجات خمتلفة.
وينعكس تفرده يف عامرت العلامنية اليت سادت مجمع كوتروس ين:
القرص ،واجلناح ،واملباين امللحقة ،ومدرسة تعلمي الفروس ية ،وبيت
البس تاين ،وامل ُس تننبَتات الزجاجية ،وادلير ،وكنيسة ملجأأ الفتيات
اليتاميت ،والرصوح اجلنائزية (اخلاصة تا ألمرية ماراي و أأرسة دافيال)،
وحديقة كبرية (سيتحول جزء مهنا يف وقت لحق اىل حديقة النبااتت) .ومبوجب قانون صدر يف عام  ،1990اف ُتتح اجلناح
القدمي للمجمع أأمام امجلهور ليكون متحف كوتروس ين الوطين ،ليكون مبثابة انفذة عىل العصور املاضية.
ويس تضيف كوتروس ين أأيضا مكتب رئيس رومانيا .وهذا القرص هو املقر الرمسي الوحيد يف رومانيا اليت اس ُتخدم لأكرث من
 4قرون.

قرص غياك
يُعترب قرص غياك من أأقدم القصور يف بوخارست ،ويقع تالقرب
من تقاطع شار لكول تي مع شار دوامنا غياك ،عىل اجلانب
اجلنويب من حبرية بلومبويتا .وقد بُين هذا القرص عىل الطراز
الالكس ييك اجلديد املعروف يف العامرة اليطالية ،مع ملسة من
طراز الهنضة الفرنس ية ،وفقا للتوهجات الغربية يف القرن التاسع
عرش .واحتفظ قرص غياك بشلك ا ألول عىل مر الس نني،
وخضع خالل عام  1978لعملية ترممي كبرية.
ويف الوقت احلارض ،جيمع قرص غياك بني العنارص التارخيية واحلديثة ،فيحتوي عىل أأحدث نظام مراقبة ،وانذار حرائق،
وتدفئة اكم ة ،وانرتنت ،واتصالت هاتفية ،وموقف س يارات خاص ب  .ومما جيعل هذا القرص فريدا من نوع حقا هو احلديقة
اخلرضاء الضخمة احمليطة تالقرص ،حدائق القرص ،مما يضمن توفري بيئة هادئة وأمنة يف مجيع أأرجاء املاكن .ان حقا قطعة
معامرية اترخيية تتحدث عن فرتة قدمية يف التارخي الروماين ،ماض شاق ،وتقاليد حية.
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قرص موجوسواي ومتحف برانكوفينيسك
يقع هذا القرص يف قرية حتمل نفس الامس عىل شاطئ حبرية
موجوسواي ،وهو ُمص َّمم عىل طراز برانكوفينيسك املعامري،
وحيتوي عىل الرشفات ال ُسل َّ ِّم َّية وا ألقواس وا ألمعدة الرومانية
التقليدية .وقد بناه ا ألمري الوالايش كونس تانتني برانكوفينو بني
عايم  1698و 1702ليتخذه مقرا صيفيا ،ويمتزي القرص برواق
خاريج مجيل ُمص َّمم عىل الطراز الفينييس عىل واهجة تطل عىل
البحرية ،وبرشفة ذات نقوش ُمتشا ِّبكة عىل طراز برانكوفينيسك
تطل عىل الفناء الرئييس .ويضم القرص ،يف الوقت احلارض ،متحف برانكوفينيسك مع معروضات من اللوحات المثينة
ومطرزات ذهبية وفضية ،وكتب اندرة ،وخمطوطات مثينة .ويوجد أأيضا داخل امل ُج َّمع كنيسة
واملنحواتت اخلشبية واحلجريةَّ ،
بُنيت يف س نة  1688وزخرفها فر ٌيق من الفنانني اليواننيني .ول تزال اجلدارايت ادلاخلية ا ألصلية حمفوظة جيدا ،مبا يف ذك
لوحة تصور كونس تانتني برانكوفينو مع زوجت  ،ماراي ،و أأبناهئام ا ألربعة وبناهتام الس بعة ،ولكهم يرتدون الزي املليك.

قرص براغاديرو
يقع قرص براغاديرو يف قلب مدينة بوخارست ،يف القطا اخلامس،
تالقرب من قرص الربملان .ويبعد مسافة قصرية ميكن اجتيازها سريا
عىل ا ألقدام عن بياات رجيينا ماراي ،وسوق الزهور ،وفندق ماريوت
غراند .وقد اس تضاف قرص براغاديرو عىل مر الس نني مجموعة
مذه ة من ا ألحداث ،بدءا من حفالت العشاء امحلمية اليت تضم
 50ضيفا أأو أأكرث اىل حفالت الكوكتيل الكربى مع الرقص اليت
يصل عدد ضيوفها اىل  400ضيف .ومع ذك ،يرتاوح عدد ضيوف معظم ا ألحداث من  100اىل  250ضيفا.

متحف القرية
يُعترب متحف القرية أأحد أأوائل املتاحف الثنوغرافية يف العامل ،واثين
متحف اثنوغرايف يُقام يف الهواء الطلق يف العامل ،بعد املتحف
الثنوغرايف يف س توكهومل .وهيدف هذا املتحف اىل تقدمي أأفضل
عرض حلياة الفالحني و ألصالهتم وحلسهم الفين الرائع ،وحياول
املتحف أأن يعيد اجلو امحلميي اذلي يكتنف لك بيت ،وقد جنح يف
حتقيق ذك ،ويقدم املتحف للزوار عنارص خاصة تا ألرس التقليدية:
احلظائر ،والسطبالت ،وا ألسوار املصنوعة من اخلشب أأو
ا ألغصان أأو الطوب اللنب ،والبواتات البس يطة أأو املهيبة ،واملزنل من ادلاخل حيث قطع ا ألاثث اخلاصة ،و أأدوات العمل،
والسفن التقليدية ،والسجاد وغريه من املنسوجات.
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القرص املليك – املتحف الفين الوطين

يضم املعرض الفين الوطين اذلي اف ُت ِّتح يف عام  1950أأعامل
كثري من الرسامني املشهورين ،مثل ثيودور أأمان،
ونيكولي غريغوريسكو ،وستيفان لوشني ،ونيكولي
تونيزتا ،وتيودور تالدي ،والنحاتني املعروفني ،مثل دمييرتي
تاكيوراي ،وكونس تانتني ميدراي ،وايون جاليا ،وكونس تانتني
برانكوزي الشهري .وحيتوي تراث املتحف عىل  4000نقش
ورمس ختطيطي يُ َنسب اىل العديد من الفنانني الرومانيني
وا ألجانب.
وتتكون القاعة من ثالثة أأروقة ومجموعتني من الفن
الزخريف.
يقع معرض الفنون ا ألوروبية يف جناح كريتوليسكو ،وقد
ُأعيد افتتاح مؤخرا .وميكن للزائر أأن يشاهد يف هذا
املعرض لوحات لطائفة كبرية من الرسامني ا ألوروبيني ،بدءا
من عرص الهنضة حىت العقود ا ألوىل من القرن العرشين.
وتالضافة اىل مجموعة لوحات البيت املليك الروماين ،قد
يُع َجب الزائر أأيضا بروائع الفن ا ألورويب" :مادوان مع الطفل" للفنان دومينيكو فينزياينو ،و"هامان يتوسل اىل أأس تري ليعفو
عن " للفنان رامربانت ،و"رجل مع خامت" للفنان اين فان ايك ،و"اكميل" للفنان لكود موني  ،و"العمر" ،و"القب ة" ،و"الربيع"
للفنان أأوغست رودان ،اخل.
معرض الفنون الرومانية القدمية :يقع يف الطابق ا ألول من "قطا س ترييب" ،وحيتوي عىل  9 500حتفة فنية رائعة تُعرض يف
 7قاعات .وتثري هذه القطع الفنية يف اخملي ة احلياة الثقافية يف فالش يا ومودلافيا وترانس يلفانيا .ويف ثالث من هذه القاعات
الس بع ،ميكنك أأن تشاهد قطعا فنيا علامنية وكهنوتية مصنوعة من املعادن المثينة ،وجموهرات ومالبس واكسسوارات تعود اىل
الفرتة من القرن الرابع عرش اىل القرن التاسع عرش.
معرض الفنون الرومانية احلديثة :يوجد ب  8 479لوحة فنية و 1 817متثال ،ويقع يف الطابق الثاين من "قطا س ترييب".
خصصة للنحات كونس تانتني برانكوزي دون غريه ،وتُعرض فهيا أأعامهل اليت قام هبا يف ش باب ويف
واحدى صالت العرض ُم َّ
الس نوات الالحقة من حيات " :العذاب" ،و"ور أأس الطفل" ،و"الس بات" ،و"بروميثيوس" ،و"الصالة".
مجموعة فن الزخرفة اليت اكنت جزءا من املعرض العاملي للفنون ،اىل جانب اللوحات والامتثيل ا ألوروبية ومجموعة من قطع الفن
الرشيق .وتتكون اجملموعة من حنو  10 000قطعة فنية أأوروبية ،مبا يف ذك الفن الروماين أأيضا ،ويه أأمه مجموعة يف رومانيا،
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وتعرض أأعامل التطريز الروماين ،وقطع أأاثث ،وخزفيات ،ومجموعة من الساعات ،اضافة اىل أنية فضية ُصنعت يف
أأوغس بورغ أأو برلني أأو نورنربغ.
حظيت مجموعة الفن الرشيق تالس تقالل يف عام  ،1990ويه حتتوي عىل مجموعة منوذجية من القطع الفنية اليت تنمتي اىل
املرشق الساليم والصني والياتان مل توجد يف أأي متحف روماين من قبل .وهناك ما يقرب من  400قطعة من السجاد،
والنس يج ،واللوحات ،وقطع العاج ،واخلزف الصيين والياتاين ،واملنحواتت اخلشبية ،وا ألسلحة ،واملنسوجات.

مركز املدينة القدمية – املركز التارخيي
ل تزال الشوار املرصوفة تاحلجارة بني اكليا فيكتوراي،
وبوليفاردول براتيانو ،وبوليفاردول رجيينا اليسابيتا ،وهنر
دميبوفيتسا تضم أأمجل مناطق بوخارست ويسكهنا عىل حنو
مزتايد ثقافة بدي ة من النوادي واحلاانت واملقايه واملطامع
العرصية – وتكون يف أأوج نشاطها وحيويهتا حيامن متتد عىل
الشوار املرصوفة تاحلىص خالل فصل الصيف.
ويف قلهبا توجد احملمكة القدمية ( )Curtea Vecheاليت
تعود اىل القرن اخلامس عرش ،اىل عرص فالد تيبيس ،وحتتوي عىل القليل من اجلدران وا ألقواس وشواهد القبور ومعود
كورنيث ُمر َّمم .وجبوارها توجد أأقدم كنيسة يف بوخارست ،ويه كنيسة  Biserica Curtea Vecheاليت تعود اىل القرن
السادس عرش .واىل الرشق مهنا مبارشة يوجد أأقدم خان – خان "هانول لوي مانوك" 64-62 ،شار سرتادا فرانسزيا –
اذلي ل يزال أأحد الفنادق الرخيصة وحيتوي عىل مطعم يف الطابق السفيل ومقهيى وتار يف الفناء.
واىل الشامل من هنا يوجد شار سرتادا ليبساكين ،وهو شار جتاري قدمي يُبا في لك يشء بدءا من فساتني الزفاف
والقبعات املصنوعة يدواي اىل البناطيل اجليزن الرخيصة .وتالقرب من الطرف الرشيق يوجد زقاق صغري يسمى "هانول كو
يت" ميلء تاملتاجر القدمية .ويف الناحية اجلنوبية الغربية من شار سرتادا ليبساكين يوجد سرتادا س تافروبوليوس حيث ميكن
زايرة كنيسة س تافروبوليوس الرائعة .وهذه الكنيسة اليت اكمتل بناؤها يف عام  1724ميكن بسهوةل اعتبارها أأمجل معامل
املدينة ،وذك ألس باب عديدة ليس أأقلها تصويراهتا اجلصية و أأيقوانهتا اليت ُرممت مؤخرا ،ويه ُمحاطة حبديقة هادئة مليئة
بش ىت الاثر القدمية وشواهد القبور اليت تعود اىل القرن التاسع عرش .وقد قام بتصممي الكنيسة كونس تانتني برانكوفينو
( ،)1714-1688ا ألمري الوالايش املعروف تاجنازات املعامرية ادلينية.
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املهرجاانت وا ألحداث املنتظمة
 همرجان بوخارست السيامنيئ ادلويل ( أأبريل)
 املهرجان املوس يقي ادلويل "( "Jeunesses Musicalesمايو)
 همرجان بوخارست املوس يقي ادلويل "( "EuropaFestمايو)
 همرجان بوخارست القدمي (مايو)
 همرجان املثليني "(" GayFestمايو)
 همرجان بوخارست للتصوير الفوتوغرايف "( "ArtPhotoمايو – يونيو)
 همرجان بوخارست ملوس يقى الشوار "( "D'Ale Bucurestilorيونيو)
 معرض احلرفيني (يونيو – يوليو)
 حتدي مدينة بوخارست – س باق الس يارات ( أأغسطس)
 همرجان جورج انيسكو للموس يقى (سب مترب – لك س نتني)
 املعرض ادلويل ل ألاثث والتصممي ادلاخيل ( BIFE-TIMB /سب مترب)
 بطوةل رومانيا املفتوحة للتنس – أأحد أأحداث رابطة حمرتيف رايضة التنس (( )ATPسب مترب)
 معرض هدااي الش تاء للفنون واحلرف اليدوية – متحف الفالح الروماين (ديسمرب)
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[شعار البعثة ادلامئة للجمهورية التونس ية جبنيف]
اقرتاح
بشأأن اس تضافة املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف امجلهورية التونس ية
خالل الفرتة 2017-2016
توفر تونس ،احلاص ة عىل جائزة نوبل للسالم يف عام  ،2015فرصا كبرية بفضل موقعها الاسرتاتيجي يف املنطقة فضال عن
خرباهتا وكفاءاهتا يف جمال امللكية الفكرية.
ويكفل ادلس تور التونيس اجلديد حقوق امللكية الفكرية .اذ ينص الفصل  41من هذا ادلس تور عىل أأن "امللكية الفكرية
مضمونة".
وانضمت تونس اىل  14معاهدة دولية تديرها الويبو.
وحتتل تونس املرتبة ا ألوىل يف شامل أأفريقيا واملرتبة الثانية يف القارة ا ألفريقية بعد جنوب أأفريقيا من حيث مؤرش الابتاكر وفقا
لالحصاءات اليت نرشهتا الويبو يف عام  .2015وتندرج تونس أأيضا يف قامئة أأبرز  50بدلا يف جمال الابتاكر وفقا "ملؤرش
بلومربغ لالبتاكر يف عام  "2016من أأصل  80بدلا .وحتتل املرتبة السادسة وا ألربعني عىل العامل مبجمو .51.18
املهام املزمعة ملكتب الويبو يف تونس:
-

توفري خدمات ادلمع يف اطار نظام التعاون بشأأن الرباءات؛

-

توفري خدمات ادلمع يف اطار نظام مدريد؛

-

توفري خدمات ادلمع يف اطار نظام لهاي؛

-

توفري خدمات ادلمع يف اطار نظام لش بونة؛

-

توفري خدمات ادلمع يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية؛

-

توفري خدمات ادلمع يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

وجتدر الشارة ،يف هذا الصدد ،اىل أأن دس تور امجلهورية التونس ية اجلديد يكفل امللكية ا ألدبية والفنية :اذ أأصبحت حقوق
امللكية الفكرية اليت تشمل امللكية ا ألدبية والفنية حقوقا دس تورية .وينص الفصل  41من هذا ادلس تور عىل أأن "امللكية
الفكرية مضمونة".
وقد انضمت تونس اىل خمتلف التفاقيات اليت تديرها الويبو يف هذا الصدد.

تُرمجت هذه الوثيقة من الفرنس ية اىل العربية
عىل أأن تكون احلجية للنسخة الفرنس ية يف حال الاختالف أأو التباين يف التفسري.
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وفضال عن ذك ،تعد التوعية بشأأن امللكية ا ألدبية والفنية حمورا هاما يف أأنشطة املؤسسة التونس ية حلقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة بغية حتسني فهم واس تخدام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتعزيز احرتام هذه احلقوق.
وعلي ِّ ،نظمت العديد من ا ألنشطة اخملتلفة خالل الفرتة  2015-2014ومهنا ما ييل:
-

تنظمي هم ة توعية بشأأن أأمهية احرتام امللكية ا ألدبية والفنية تشمل ختطيط وبث اعالن توعية مسعي برصي
للجمهور العام ،وتنظمي اجامتعات و أأايم دراس ية ولقاءات تالتعاون مع امجلعيات العام ة يف هذا اجملال واملنشأت
التعلميية والثقافية؛

-

التعاون مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) عىل تنظمي ندوات للصحفيني والعالميني التونس يني بشأأن
امللكية ا ألدبية والفنية والصحافة؛

-

نرشت املؤسسة التونس ية نرشات اخبارية يف الصحف تاللغتني العربية والفرنس ية ِّ
تذكر املنتفعني تاملصنفات
تالزتاماهتم املعنوية واملالية؛

-

انشاء جلان جامعية مبوجب أأحاكم النظام ادلاخيل للمؤسسة التونس ية .وتتأألف هذه اللجان من مؤلفني
ومبدعني من خمتلف الاختصاصات الفنية وتتوىل مسؤولية تقدمي اقرتاحات تريم اىل تعزيز حقوق امللكية
ا ألدبية والفنية والسهام يف تقيمي الربامج واملبادرات املنفذة يف هذا اجملال وفقا للنظام ادلاخيل للمؤسسة
التونس ية؛

-

انشاء هجات اتصال مسؤوةل عن امللكية ا ألدبية والفنية .وتتوىل هذه اجلهات مسؤولية السهام يف تروجي حق
املؤلف يف لك حكومة عن طريق الوفد القلميي للثقافة.

وس يلكَّف املكتب القلميي يف تونس تاملهام التالية:
-

التعاون مع البدلان ا ألفريقية واملكتب ا ألفريقي للملكية الفكرية اذلي يقع مقره يف تونس معال بقرار الاحتاد
ا ألفريقي لعام 2013؛

-

ضامن التوعية والرتوجي والابتاكر والبدا وادلمع يف اطار النظام ادلويل للرباءات ونظا َمي مدريد ولهاي؛
دمع أأنشطة التمنية وتعزيز القدرات؛

-

ضامن أأنشطة البحث والدارة امجلاعية؛

-

ضامن التحكمي والوساطة بني ا ألطراف اخملتلفة.

-

وميكن ل ألعضاء الثالثة التاليني أأن يتولوا تنفيذ هذه املهام :موظف دويل تعيِّن الويبو ،وموظفان حمليان.
الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للمكتب:
تونس مس تعدة لتيسري انشاء املكتب وسري أأعامهل فضال عن الامتيازات واحلصاانت الالزمة املنصوص علهيا يف اتفاقية
اس توكهومل اليت أأنشئت الويبو مبوجهبا وما تنص علي اتفاقية امتيازات الواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة وحصاانهتا املربمة يف
نيويورك بتارخي  21نومفرب .1947
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تدرج هذه الامتيازات واحلصاانت يف التفاق اذلي س يربم بني املنظمة العاملية للملكية الفكرية وتونس وفقا ألحاكم
وس َ
الفقرتني  1و 3من املادة  12من اتفاقية اس توكهومل اليت أأنشئت مبوجهبا الويبو.
وتشمل الامتيازات واحلصاانت اليت س متنحها تونس ملكتب الويبو ما ييل:
-

الاعرتاف بشخصيهتا القانونية؛

-

احرتام حرمة مبىن املكتب وحمفوظات ومجيع الواثئق الرمسية اخلاصة ب أأو اليت حيتفظ هبا؛

-

اعفاء ممتلاكت من التفتيش واملصادرة بأأي شلك من أأشاكل التدابري التنفيذية أأو الدارية أأو القضائية
أأو الترشيعية؛

-

منع انهتاك حرمة احملفوظات ومجيع الواثئق اخلاصة تاملكتب أأو اليت حيتفظ هبا أأاي اكن ماكهنا؛

-

تيسري التصالت؛

-

منح مكتب الويبو الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة؛

-

منح املوظفني الامتيازات واحلصاانت املمنوحة ملوظفي الواكلت املتخصصة ل ألمم املتحدة.

املوقع املتاح لس تضافة مكتب الويبو يف تونس:
توفر تونس جماان للويبو مبىن مساحت  160مرت 2تقريبا يقع يف وسط البدل .ويس تويف املوقع اخملتار املعايري اليت اقرتحهتا ا ألمانة
لختيار موقع املكتب اخلاريج يف أأفريقيا .ويعد هذا املوقع من أأكرث املواقع أأمنا وتأأمينا يف تونس ويقع عىل بعد  7.5مك من
مطار تونس قرطاج ادلويل.
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اقرتاح و ُم ِّ
فكرة
بشأأن اس تضافة مكتب خاريج يف مجهورية تركيا
معلومات أأساس ية عن البدل
 .1يبلغ عدد ساكن مجهورية تركيا حنو  78مليون نسمة ،وتبلغ مساحهتا الجاملية  780 580كيلومرتا مربعا ممتدة فوق
قارتني – هام أأوروتا وجنوب غرب أس يا – بني البحر ا ألسود وحبر اجي والبحر ا ألبيض املتوسط ،ولها حدود مع أأرمينيا
و أأذربيجان وجورجيا وبلغاراي واليوانن وسوراي والعراق وايران.
 .2ومتتكل تركيا جممتعا فتيا (يبلغ متوسط العمر في  28عاما –  %27أأعامرمه أأقل من  15س نة ،و %67أأعامرمه بني
 15و 64س نة ،و أأقل من  %6أأكرب من  64س نة) ،ويعيش أأكرث من  %68من الساكن يف املدن.
واكنت تركيا من أأوائل البدلان اليت انضمت اىل عضوية جملس أأوروتا يف عام  ،1949واكنت أأيضا عضوا مؤسسا يف منظمة
التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( )OECDيف عام  ،1961ومنظمة ا ألمن والتعاون يف أأوروتا ( )OSCEيف عام
 .1973ووقعت تركيا عىل اتفاق احتاد مجر ي مع الاحتاد ا ألورويب يف عام  ،1995و ُ
اعرتف هبا رمسيا مكرحش للعضوية الاكم ة
يف  12ديسمرب  ،1999يف مقة هلس نيك للمجلس ا ألورويب .وقدمت تركيا طلب الانضامم اىل الاحتاد ا ألورويب يف  14أأبريل
 ،1987وبد أأت املفاوضات يف  3أأكتوبر .2005
 .3وتركيا عضو يف كثري من املنظامت ادلولية ،مبا فهيا الويبو ،ومنظمة التجارة العاملية ،واملكتب ا ألورويب لرباءات
الاخرتا  ،ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومجيع واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة.
 .4وتركيا عضو يف املكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتا منذ  1نومفرب  .2000واملعهد الرت ي للرباءات هو أأحد أأنشط
أأعضاء املكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتا .
وبناء عىل الحصاءات اليت نرشهتا الويبو ،فان تركيا من بني البدلان ا ألوىل من حيث طلبات امللكية الفكرية و أأنشطهتا.
واحتلت تركيا املرتبتني السادسة والسابعة من حيث التصاممي والعالمات عىل التوايل فامي يتعلق بنشاط ايدا طلبات امللكية
الفكرية حسب املنشأأ يف عام .2014

حملة عامة عن الاقتصاد
 .5يقوم اقتصاد تركيا عىل قطاعي الصناعة واخلدمات ويزداد اعامتده علهيام يوما بعد يوم ،رمغ أأن قطا الزراعة التقليدي
ل يزال ميثل حنو  %30من العامةل .و أأدى تطبيق برانمج خصخصة مكث َّف اىل تقليل تدخل ادلوةل يف الصناعات ا ألساس ية
واخلدمات املرصفية والنقل والتصالت ،وتوجد فئة قيادية انش ئة من أأحصاب ا ألعامل احلرة اذلين ينمتون اىل الطبقة املتوسطة
وهذه الفئة تُزيد الاقتصاد نشاطا .ول يزال قطاعا املنسوجات واملالبس التقليداين يف تركيا ميثالن ثلث العامةل الصناعية ،رمغ
املنافسة الشديدة يف ا ألسواق العاملية اليت نتجت عن انهتاء نظام احلصص العاملي .أأما القطاعات ا ألخرى ،ل س امي قطاعات
الس يارات والبناء والصناعات اللكرتونية ،فان أأمهيهتا أخذة يف الارتفا  ،وقد جتاوزت قطا املنسوجات يف تشكي ة
الصادرات الرتكية .وبد أأ خض النفط عرب خط أأانبيب تاكو-تبلييس-جهيان يف مايو  ،2006مما يعترب حداث فارقا رئيس يا من شأأن
أأن جيلب ما يصل اىل مليون برميل يوميا من حبر قزوين اىل أأسواق البحر ا ألبيض املتوسط .كام جيري حاليا التخطيط

حررت النسخة ا ألصلية تاللغة النلكزيية.
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لنشاء عدة خطوط أأانبيب غاز للمساعدة عىل نقل الغاز من أس يا الوسطى اىل أأوروتا عرب تركيا ،وسوف يساعد ذك عىل
التعامل مع اعامتد تركيا عىل واردات الطاقة عىل املدى البعيد.
 .6ونتج عن أأداء الاقتصاد الرت ي عىل مدى العقد املايض زايدة متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل الجاميل
احلقيقي بنس بة  .%4.7واضافة اىل ذك ،زاد النفاق عىل البحث والتطوير يف تركيا بنس بة  %18.8يف عام  2014ليصل
اىل  6.1مليارات دولرات أأمريكية ،ومن املتوقع أأن ميثل  %3من الناجت احمليل الجاميل للبدل حبلول عام  .2023وقد شهد
نظام امللكية الفكرية يف تركيا تطورا همام فامي يتعلق تا ألداء الاقتصادي والس ياسات اليت ُو ِّضعت لتشجيع الابتاكر و أأنشطة
البحث والتطوير .فوفقا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت نرشهتا الويبو ،زادت طلبات الرباءات املُقدمة من املقميني حنو  20مرة
يف الس نوات اسمخس عرشة املاضية ،وانتقلت تركيا يف هذه الفرتة من املرتبة اخلامسة وا ألربعني اىل املرتبة اخلامسة عرشة.
.7

كام أأن تركيا عضو يف مجموعة العرشين .وتولت تركيا رئاسة مجموعة العرشين يف عام .2015

الوضع احلايل لنظام امللكية الفكرية والتوعية تامللكية الفكرية يف تركيا
 .8أأعلنت احلكومة الرتكية يف عام  2008عن خطة معل جعلت حامية حقوق امللكية الفكرية أأحد الاهامتمات الرئيس ية
لتحقيق التمنية الاقتصادية يف تركيا .واكن هذا العالن ايذاان ببدء تطور جديد لنظام حقوق امللكية الفكرية.

وتش متل واثئق الس ياسات الوطنية مثل تقارير اللجان املتخصصة واخلطة الت منوية اسمخس ية السابعة والثامنة والتاسعة

.9
منذ عام  1995عىل بياانت خبصوص احلاجة اىل اجياد برامج لتعلمي امللكية الفكرية والتدريب علهيا يف لكيات القانون
اجلامعية ،بل ويف ا ألقسام ا ألخرى ذات الص ة مثل أأقسام الاقتصاد ،والدارة ،والهندسة ،والفنون ،والعلوم الاجامتعية.
 .10وتؤكد واثئق الس ياسات هذه يف املقام ا ألول عىل احلاجة اىل مزيد من الأاكدمييني واملهنيني العاملني يف جمال امللكية
الفكرية ،وتوكد أأيضا عىل الاخنفاض النس يب ملس توى الوعي العام بأأمور امللكية الفكرية ،وتقرتح تدابري مناس بة لختاذها.
 .11وتوجد عدة هيئات تنس يقية ورقابية اتبعة للحكومة تتعامل بطريقة أأو بأأخرى مع حقوق امللكية الفكرية ومع تدريس
امللكية الفكرية.
 .12ول تزال الهيئة التنس يقية لتحسني بيئة الاستامثر مع ِّنية طوال الوقت بتوفري املناخ املناسب للمستمثرين احملليني
وادلوليني عىل حد سواء .وتتعامل هذه الهيئة التنس يقية بشلك مبارش مع القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،وكذك يف
جلنة امللكية الفكرية التقنية التابعة هل .وقد ُأ ِّعدَّت اجراءات ُمح َّددة تتعلق تاجلداول الزمنية ومؤرشات ا ألداء وخطط معل
الهيئات احلكومية املسؤوةل ،وذك مبشاركة القطا اخلاص واملنظامت غري احلكومية ورجال ا ألعامل والتجار الأكرث نفوذا يف
تركيا .وخضعت خطط العمل هذه للتقيمي من ِّقبل اللجنة التوجهيية ،اليت تتأألف أأيضا من منظامت غري حكومية وممثلني عن
القطا اخلاص ،قبل ارسالها اىل جملس الوزراء.
 .13وجلنة امللكية الفكرية يه احدى اللجان التقنية التابعة للهيئة التنس يقية لتحسني بيئة الاستامثر .وللك جلنة تقنية خطة
معل خاصة هبا يف اطار بياانت الهيئة و أأهدافها العامة .وقد نصت خطة معل جلنة امللكية الفكرية لعام  2010عىل اجراء
هيدف اىل تدريس امللكية الفكرية يف اجلامعات ،واقرتحت أأن تكون دورات امللكية الفكرية الزامية يف ا ألقسام املعنية.
 .14واختذ جملس الوزراء يف عام  2009قرارا وزاراي تانشاء اجمللس الرت ي للتصاممي .و ُأ ِّعدَّ مرشو ورقة عن
الاسرتاتيجية ،وبد أأت مناقش ت يف اجامت للمجلس ،وسوف تُصاغ الورقة يف شلكها الهنايئ يف املس تقبل القريب.
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 .15وتأأسست هيئة تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية بتعممي من رئيس الوزراء .ويمتثل هدفها يف عدة أأمور مهنا
التنس يق بني الهيئات احلكومية ذات الص ة من أأجل زايدة فعالية انفاذ حقوق امللكية الفكرية وتطبيقها.
جملس الهيئة .ول يتأألف جملس الهيئة من ممثيل
 .16ويرت أأس وكيال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والس ياحة َ
الكياانت احلكومية حفسب ،بل يضم أأيضا ممثيل القطا اخلاص ،مبا يف ذك الاحتاد الرت ي للغرف وبورصات السلع
ا ألساس ية ،وهو أأعىل هيئة متثل القطا اخلاص.
 .17ويف عام  ،2015اع ُتمدت ورقة اسرتاتيجية وخطة معل شام ة للملكية الفكرية تتوقع أأربعة جمالت تمنوية ذات أأولوية
فامي يتعلق بزايدة الكفاءة ،والاس تغالل التجاري للملكية الفكرية ،والوعي ،والتطور الترشيعي .وتتحقق هذه ا ألهداف
مبقتىض  51اجراء .ويف الوقت نفس  ،اع ُتمدت يف عام  2015ورقة أأكرث حتديدا بشأأن اسرتاتيجية وخطة معل للبياانت
اجلغرافية ،وتوقعت تطوير نظام تسجيل يعمل بشلك فعال من خالل زايدة القدرات والتعزيز الترشيعي.

وجود مكتب خاريج يف تركيا س يجلب الكثري من الفوائد
 .18متتكل تركيا اقتصادا مل يتوقف عن المنو عىل مدى العقد املايض .وبلغ متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل
الجاميل احلقيقي  %4.9بني عايم  2002و .2013واكن ذك أأحد أأفضل ا ألرقام اليت حتققت يف العامل.
 .19ومتتكل تركيا مؤسسات وهيئات حكومية وجامعات عريقة .ودلهيا أأكرث من  160جامعة ل ختلو مدين ُة من جامعة
واحدة مهنا عىل ا ألقل .ويعمل كثريٌ من املؤسسات البحثية احلكومية واخلاصة يف ش ىت املدن الرتكية .وقد مت تعزيز العالقة
بني اجلامعات والصناعة من خالل أأدوات خمتلفة.
 .20و ألن تركيا من البدلان املرحشة لالنضامم اىل الاحتاد ا ألورويب ،فان الجراءات اليت اختذهتا ليك تصبح عضوا اكمل
احلقوق اكنت ول تزال متثل حافزا مس مترا عىل حتديث وحتسني ترشيعاهتا ،وتطبيقها ،مبا يف ذك تكل الترشيعات املتعلقة
تامللكية الفكرية.
 .21ويف هذا الطار العام ،يؤدي املعهد الرت ي للرباءات دورا همام يف الاضطال تالعمل املتعلق تامللكية الصناعية .ففي
هذا الاقتصاد الرسيع المنو اذلي يزداد في يوما بعد يوم جحم التبادل التجاري ،اكن حلقوق امللكية الصناعية وطلباهتا تأأثري كبري
عىل القدرة التنافس ية والابتاكر .فبعد تطبيق القوانني ذات الص ة حبقوق امللكية الصناعية تطبيقا حصيحا ،يكتيس نرش
املعرفة بني ادلوائر املعنية أأمهية تالغة .ويف هذا الصدد ،بذل املعهد الرت ي للرباءات قصارى هجده بلك الس بل املمكنة لتعزيز
معارف امللكية الفكرية حمليا ودوليا اىل أأقىص حد ممكن ل س امي يف بدلان أس يا الوسطى والرشق ا ألوسط والبلقان.
 .22وتُعترب تركيا جرسا يربط بني الغرب والرشق .ويه أأحد أأنشط البدلان داخل منطقهتا وخارهجا ،ليس من حيث جحم
التبادل التجاري حفسب ،وامنا أأيضا من حيث التفاعالت الثقافية والاجامتعية مع جرياهنا ،ول تُس تثىن امللكية الفكرية من
ذك ،ليس مع بدلان الاحتاد ا ألورويب حفسب ،بل أأيضا مع بدلان أس يا الوسطى من خالل منظمة التعاون الاقتصادي
( ،)ECOو أأعضاء منظمة املؤمتر الساليم ( ،)OICاضافة اىل بدلان البلقان والبحر ا ألسود من خالل منظمة التعاون
الاقتصادي يف منطقة البحر ا ألسود ( )BSECاليت تربطها برتكيا صالت وعالقات وثيقة .ويف لك من منظمة التعاون
الاقتصادي ومنظمة املؤمتر الساليم ،طرحت تركيا للمرة ا ألوىل عىل جدول ا ألعامل بنودا تتعلق تامللكية الفكرية ،وقدمت
مرشوعات مقرتحة تتعلق تامللكية الفكرية للحفاظ عىل أأوارص التعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي وادلول ا ألعضاء يف
منظمة املؤمتر الساليم وتعزيز هذا التعاون .وذلك ُعقدت يف تركيا مؤمترات ش ىت ،تُعقد ألول مرة يف تركيا وغريها من
البدلان .ونظرا ملوقع تركيا اجلغرايف ،فان لها اتصالت وثيقة مع بدلان أس يا الوسطى ،والبلقان ،والرشق ا ألوسط أأيضا من
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خالل عضويهتا يف منظامت دولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي ،ومنظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر ا ألسود،
ومنظمة املؤمتر الساليم اليت تضم أأيضا بدلاان من املنطقة.
 .23وي ُعتقد بشدة أأن انشاء مكتب خاريج يف تركيا من شأأن أأن جيلب منافع كثرية يف اطار وليت  ،و أأن يُمتِّم أأيضا ما
تبذهل الويبو واملعهد الرت ي للرباءات من هجود لنرش معارف امللكية الفكرية ،وزايدة الوعي ،واذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
ومواص ة تعزيز الابتاكر والبدا عن طريق تشجيع الانتفا الفعال خبدمات امللكية الفكرية.
 .24وسوف يكون املكتب اخلاريج امل ُ َ
نتظر يف تركيا ُم ِّمكال ألنشطة املعهد الرت ي للرباءات أأيضا .فس تكون املهمة ا ألوىل
اليت يُلكَّف هبا املكتب اخلاريج يه ضامن زايدة املعرفة بأأمور امللكية الفكرية بلك جوانهبا وتنفيذ برامج تالتعاون مع املعهد
الرت ي للرباءات .وينفذ املعهد الرت ي للرباءات يف الوقت احلايل برامج هتدف يف املقام ا ألول اىل نرش املعرفة مثل التدريب
املنتظم ،ومرشو هزارفن ،ومرشو وادي اجلامعة ،ومنصة نقل التكنولوجيا .وسوف تضيف مساهامت املكتب اخلاريج
خبربت ومنظوره ادلويل قمية اىل مجيع الربامج اليت تُنفَّذ حاليا واىل الربامج اجلديدة.
 .25وتعترب تركيا أأحد أأكرث املس تخدمني لنظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ومن املتوقع أأن
يؤدي التدريب املنتظم عىل هذه ا ألنظمة العاملية – اذلي قد ينهتج في املكتب ادلويل يف بعض ا ألحيان هنجا ُمعدا خصيصا
لتلبية احتياجات جممتع ا ألعامل – اىل زايدة اس تخدام أأنظمة امللكية الفكرية العاملية يف تركيا.
 .26ويُعتقَد ،يف هذا الصدد ،أأن املكتب اخلاريج امل ُ َ
ميي ليس فقط بسبب موقع تركيا
نتظر يف تركيا س يكون هل بع ٌد اقل ٌ
اجلغرايف بني أس يا و أأوروتا ،بل أأيضا بسبب عالقاهتا الثقافية والاجامتعية الوثيقة تالبدلان يف املنطقة .ومن َّث ميكن دامئا تنظمي
حلقات معل /حلقات دراس ية اقلميية لصاحل بدلان املنطقة من خالل املكتب اخلاريج.
 .27واضافة اىل دمع أأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية والرتوجي لها وتقدمي أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
و أأنشطة التوعية ،من املُتوّخ أأن يويل املكتب اخلاريج يف تركيا أأمهية أأكرب ل ألنشطة التعلميية املتعلقة تامللكية الفكرية .فان
مس توى ا ألنشطة واملساعي التعلميية املتعلقة مبوضوعات امللكية الفكرية يف تركيا ،وان اكن قد ارتفع يف الس نوات ا ألخرية ،فان
مل يصل اىل ادلرجة املطلوبة .وا ألمر نفس ينطبق عىل بدلان املنطقة أأيضا .ومن َّث فان تكثيف التعاون ،مثال ،مع أأاكدميية
الويبو يف هذا الصدد س يكون أأمرا حيواي للغاية ،وسوف تتضح فائدت يف املرح ة ا ألوىل لنشاء املكتب اخلاريج يف تركيا.
 .28واجلانب الرئييس ملا يضطلع ب املكتب اخلاريج من معل يف تركيا سوف يكون ُم ِّمكال للربانمج اذلي تقوم عىل تنفيذه
كرر ما بُ ِّد َئ تالفعل من برامج أأو خدمات مثل دورات الويبو للتعمل عن بعد
أأاكدميية الويبو يف كثري من النوايح ،ولن يُ ِّ
واطالق برانمج ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية يف جامعة خمتارة يف تركيا .و أأول وقبل لك يشء ،سوف يكون املكتب
اخلاريج مبثابة حلقة تصل يف ا ألساس بني أأاكدميية الويبو واملس تفيدين ،ألن سوف يكون أأقدر عىل حتديد وتعريف
الاحتياجات واملتطلبات نظرا ألن سوف يمتتع مبزية الوجود يف امليدان اذلي تظهر في الاحتياجات الفعلية ،ومن َّث سوف
تُقدَّم اخلدمات للمس تفيدين عىل حنو أأكرث كفاءة وفعالية من دون أأي تكرار لربامج الويبو ذات الص ة .ونظرا ألن املكتب
اخلاريج سوف يكون عىل اتصال دامئ تاجلهات الفاع ة احمللية مثل اجلامعات وماكتب نقل التكنولوجيا واملؤسسات التعلميية
ا ألخرى ذات الص ة يف تركيا ،فسوف ميتكل معرفة أأمعق بأأولوايت أأحصاب املصاحل واحتياجاهتم .وهذا من شأأن أأن يضمن
قدرت عىل تلبية الاحتياجات عىل حنو أأمشل و أأكرث فعالية دون أأي ازدواج .ول بد أأن وجوده يف امليدان وتعامهل مع أأحصاب
املصاحل مبارشة س يكون أأكرث فعالية من حيث التلكفة ألس باب كثرية .ول شك أأن بلوغ ا ألهداف احملددة يف الربامج مع
مؤرشات أأداهئا يف وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة تالويبو س يكون أأكرث كفاءة وفعالية من حيث التلكفة يف حاةل حتديد
ا ألولوايت والاحتياجات حمليا من ِّقبل املكتب اخلاريج.
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 .29وتُعترب تركيا احدى ادلول ا ألعضاء يف الويبو املُمث َّ ة متثيال انقصا من حيث موظفي الويبو .وقد أأشارت تركيا اىل متثيلها
اجلغرايف غري العادل يف كثري من احملافل يف الويبو .ووجود مكتب خاريج من شأأن أأن ُحي ِّسن المتثيل اجلغرايف لرتكيا داخل
الويبو.

اخلامتة
 .30اكنت ول تزال تركيا تس تفيد مما تقدم الويبو من برامج ومساعدات .ومل توجد أأي صعوبة يف التواصل مع موظفي
الويبو .وقد أأسفرت ا ألنشطة اليت ن ُ ِّفذت تالتعاون مع الويبو من خالل الربامج عن النجاح والرضا .ولكن يوجد دامئا جمال
لتحسني الربامج اليت تصممها وتنفذها الويبو .فغالبا ما تُص َّمم الربامج من ِّقبل الشُ َعب املعنية يف الويبو مثل املكتب العريب،
وبعض البدلان ا ألوروبية والبدلان الس يوية .وحيامن تُص َّمم الربامج ،مبا يف ذك أأدوات التنفيذ مثل حلقات العمل والوحدات
التدريبية وتقدمي املساعدة ،قد ل حتظى الاحتياجات اجلوهرية للبدلان تالتناول أأو التقدير الاكمل نظرا ألن بدلاان كثرية تكون
من املس تفيدين احملمتلني وسوف يكون من الصعب اتبا هنج مركزي لحتواء لك ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة بلك بدل
عىل حدة .ويف الوضع احلايل اذلي ل يوجد في سوى عدد حمدود من املاكتب اخلارجية يف بعض البدلان ،ل ميكن حل هذا
التحدي عىل حنو فعال ال تالتواصل املكثف مع موظفي الويبو يف الشعبة املعنية والسفر اىل امليدان /البدل املتوقع تنفيذ
الربامج في  .وميكن التغلب عىل هذه التحدايت عىل حنو فعال وبتلكفة ميسورة من خالل انشاء مكتب خاريج يف البدل
اذلي سوف تُقدَّم وتُنفَّذ في الربامج.
 .31ويُعتقد أأن لكام زاد وضوح حتديد الولية ،اكن التاكمل مع الويبو ومع املعهد الرت ي للرباءات أأفضل .ومبعىن أأوسع،
سوف يكون اجملال العام لنشاط املكتب اخلاريج هو التعلمي املتعلق تامللكية الفكرية .ولكن هذا ل يعين تالرضورة أأن
ا ألنشطة ا ألخرى املتص ة تالويبو لن تُتابَع أأو تُنفَّذ .فسوف تُنفَّذ تانتظام أأيضا ا ألنشط ُة املتعلقة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية.
وما ان تتخذ ادلول ا ألعضاء والويبو قرارا بشأأن ولية املكتب اخلاريج يف تركيا تالنظر اىل املزااي اليت يقدهما ،فسوف ُحيدَّد
تالشرتاك مع دوائر الويبو ما يلزم املكتب اخلاريج من موارد برشية ،وموارد مالية ،وبنية حتتية مادية ،وموقع جغرايف (اما يف
أأنقرة أأو اسطنبول) ي ُ ِّ
مكن من أأداء وليت عىل أأفضل وج .
 .32وس يكون املكتب اخلاريج يف تركيا جزءا ل يتجز أأ من اطار الويبو لالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظميي ،متش يا
مع "املبادئ التوجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية" .وما ان يُنشأأ املكتب اخلاريج ويبد أأ معهل ،فسوف يُرصد ويُقمي أأداؤه
و أأنشطت عىل أأساس مؤرشات ونتاجئ ا ألداء ،ويبلغ ذك اىل جلنة الربانمج واملزيانية اليت سوف حتيل بدورها توصياهتا اىل
امجلعية العامة ،حسب الاقتضاء.
 .33وتويل تركيا أأمهية كبرية لس تضافة املنظامت ادلولية والرشاكت ادلولية واملتعددة اجلنس يات .وحتتل مدينة اسطنبول
عىل وج اخلصوص مركزا فريدا لقرهبا اجلغرايف وسهوةل السفر مهنا اىل كثري من املناطق .وذلك هتدف تركيا اىل أأن تبين يف
اسطنبول مبقتىض مبد أأ وحدة العمل يف ا ألمم املتحدة دارا ل ألمم املتحدة يتوافق مع معايري ا ألمم املتحدة .ويف هذا الصدد ،يقع
يف اسطنبول تالفعل املكتب القلميي ألوروتا الرشقية وأس يا الوسطى التابع لصندوق ا ألمم املتحدة للساكن ،ومركز اسطنبول
ادلويل املعين بدور القطا اخلاص يف التمنية التابع لربانمج ا ألمم املتحدة المنايئ ،واملركز القلميي التابع لربانمج ا ألمم املتحدة
المنايئ ،وغريه .وسوف يقع يف اسطنبول أأيضا مكتب اقلميي لهيئة ا ألمم املتحدة للمر أأة ومكتب اقلميي لليونيسف .وسوف يُنشأأ
يف أأنقرة مكتب دون اقلميي ملنظمة ا ألغذية والزراعة .واكن موقع تركيا ،تالضافة اىل دمعها اللوجس يت واملايل ملاكتب منظامت
دولية مقرها يف تركيا ،حافزا لتكل املؤسسات عىل تفضيل تركيا لقامة مقارها أأو ماكتهبا القلميية .ومن انف ة القول ،يف هذا
الشأأن ،أأن مكتب الويبو اخلاريج سوف يس تفيد أأيضا من هذا ادلمع اذا تقرر انشاؤه يف تركيا.

