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املرفق الول
اقرتاح
انشاء مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف مجهورية أذربيجان
نظر ًا اىل املاكنة الرائدة مجلهورية أذربيجان 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 أمهية امللكية الفكرية ابلنس بة اىل اقتصاد أذربيجان الرسيع المنو ،نلمتس انشاء مكتب خاريج للويبو يف
مجهورية أذربيجان.
قدَّم وفد مجهورية أذربيجان ادلامئ دلى املنظامت ادلولية يف جنيف اقرتاح ًا رمسي ًا بشأن انشاء مكتب خاريج للويبو،
ُأعد ابلشرتاك بني "جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والرباءات" و"واكةل حق املؤلف" ،اىل الويبو يف رساةل مؤرخة يف
 11فرباير  .2014ونوقشت هذه املسأةل خالل الاجامتعات اليت عُقدت بني املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري،
وانئب رئيس الوزراء ،الس يد التشني أفندييف ،وانئب وزير اخلارجية ،الس يد محمود محمد غولييف ،أثناء البعثة الرمسية
للس يد غري اىل ابكو يف الفرتة املمتدة من  13اىل  15مايو 2014؛ ورحبت ادارة الويبو هبذا الاقرتاح بوجه عام.
وس تكون ولية املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية أذربيجان متثيل املنظمة يف البالد وازاكء الوعي دلى اجملمتع املدين بشأن
أنشطة الويبو والنظام ادلويل للملكية الفكرية بوجه عام.
والهدف الرئييس من املكتب اخلاريج يف أذربيجان هو حتسني فهم مسائل امللكية الفكرية واحرتاهما ،وازاكء الوعي ابمللكية
الفكرية ،وحتسني أنظمة 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 أذربيجان – وهام جلنة ادلوةل للمواصفات واملقاييس والرباءات ،وواكةل حق املؤلف.
ويمتتع املكتب اخلاريج يف أذربيجان مبزااي كربى من حيث تعزيز مشاركة البدل يف النظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها
الويبو بغية معاجلة قضااي امللكية الفكرية معاجلة أرسع بفضل الاس تخدام الفعال لتكل النظمة ،ومتكني الويبو من خدمة
مصاحل هذا البدل الكبري ومنطقته خدم ًة أكرث اس تدامة وانصاف ًا وفعالية ،واملساعدة عىل بناء القدرات لس تخدام امللكية
الفكرية يف منطقة هتدف فهيا غالبية الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية اىل اس تخدام قاعدة املوارد الغنية أساس ًا لضفاء قمية
عىل الصناعات القامئة عىل املعرفة.
وستشمل أنشطة املكتب اخلاريج ما ييل :تعزيز أنشطة البحث والتطوير والتوعية يف جمال امللكية الفكرية بني الويبو
واحلكومة والصناعات والقطاع اخلاص وامجلهور يف مجهورية أذربيجان؛ وتقدمي املساعدات القانونية والتقنية يف جمال امللكية
الفكرية؛ وتعزيز اس تخدام خدمات الويبو وتقدمي املساعدة اىل املس تخدمني؛ والتواصل مع مقر الويبو بشأن املسائل اليت
تؤثر يف معل املنظمة .وسيسعى املكتب أيض ًا اىل تعزيز الابتاكر والبداع يف املنطقة من خالل الهنوض ابلس تخدام الفعال
للخدمات العاملية للملكية الفكرية مثل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،ونظام مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات،
ونظام لهاي بشأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.
وس يؤدي املكتب عدة همام حمددة مهنا توفري املعلومات واملساعدة ملس تخديم امللكية الفكرية .وميكن للمكتب أن يؤدي مع ًال
حمور ًاي يف دمع النظمة العاملية اليت تديرها الويبو بفضل توقيته احمليل واس تخدامه اللغات احمللية.
ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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وفض ًال عن ذكل ،س يوفر املكتب ادلمع لش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن .ونظر ًا اىل أن الويبو تتلقى ألف
املاكملات لك أس بوع بشأن مسائل امللكية الفكرية ،فال يسعها الرد عىل العديد مهنا بعد أوقات العمل الرمسية يف مقر الويبو
جبنيف بسبب اختالف التوقيت؛ وعليه فان اقامة هذا املكتب يف املنطقة س يكون مفيد ًا للغاية يف تعزيز
خدمات الويبو العامة.
واضافة اىل ذكل ،سيتوىل املكتب ادارة املواقع الش بكية املنسوخة لنظمة الويبو املعلوماتية ومنصاهتا وقواعد بياانهتا
بغية املسامهة يف أمن املعلومات واس مترارية العامل والتعايف من الكوارث وتقامس عبء العمل.
وس ِّ
يقدم املكتب دعامً تقني ًا اىل خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو مثل تنفيذ
نظام المتتة 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 ذكل أيض ًا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.
وأخري ًا وليس أخر ًا ،سينفذ املكتب أنشطة بناء قدرات تتخذ أشاك ًل عدة مهنا مؤمترات وندوات ودورات تدريبية
ودورة تدريبية تقنية (لفائدة فاحيص الرباءات أو العالمات التجارية أو املوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية)،
واملشاركة يف دورات وبرامج أاكدميية ،وتنظمي رحالت دراس ية وتدريبية يف ماكتب امللكية الفكرية ابخلارج.
[ييل ذكل املرفق الثاين]

ANNEX II

املرفق الثاين

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

مقدمة

2

اثني ًا

الساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج يف الهند

3

اثلث ًا

همام املكتب اخلاريج املقرتحة يف الهند

5

رابع ًا

أهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

6

خامس ًا

ارتباط أهداف الويبو الاسرتاتيجية بأهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

7

سادس ًا

القمية اليت يضيفها املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند

7

سابع ًا

احتياجات املنتفعني ابمللكية الفكرية يف الهند

8

اثمن ًا

الاس تدامة املالية /حيادية املوازنة

9

اتسع ًا

اجلوانب اجلغرافية /اجلوانب املاكنية

9

عارشاً

خامتة

9

حادي
عرش

اجتاهات أداء مكتب امللكية الفكرية يف الهند

10

اثين عرش خطاب من سعادة الس يدة نريمال سيتارامان ،معايل وزيرة ادلوةل (املس تقةل) للتجارة والصناعة 14
يف حكومة الهند ،تُبدي فيه رغبة الهند يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند
اثلث عرش املوجزات القطرية الحصائية :الهند

15

ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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حكومة الهند
اقرتاح ُمقدَّم من الهند لس تضافة مكتب خاريج جديد للويبو بصفهتا الوطنية
أوالً .مقدمة

 .1طبق ًا ملا جاء يف "املبادئ التوجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية" الواردة يف الوثيقة  ،A/55/INF/11أخطرت
حكوم ُة الهند رئيس امجلعية العامة واملدير العام برغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند ،بصفهتا الوطنية .وقد
بعثت معايل وزيرة ادلوةل (املس تقةل) للتجارة والصناعة يف حكومة الهند ،سعادة الس يدة نريمال سيتارامان ،خبطاب يف هذا
الشأن اىل املدير العام للويبو بتارخي  28ديسمرب ( 2015مرفق طيه نسخة من هذه الرساةل).
ِّ
وقدم اقرتاح رمسي لس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند بصفهتا الوطنية اىل جلنة الربانمج واملزيانية لعام .2016
.2
وقررت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثامنة والربعني (ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشين) املعقودة يف جنيف يف
الفرتة من  3اىل  11أكتوبر  2016ما ييل:
" "1فتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي؛
" "2ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خالل الثنائية احلالية وثالثة ماكتب خارجية يف الثنائية
 2019-2018ابلستناد اىل ادلعوة اليت وّجهتا المانة للتقدم ابقرتاحات هبدف اختاذ قرار حول املسأةل أعاله خالل
امجلعية العامة لعام  2017عىل أساس املبادئ التوجهيية.
ومع ًال بقرار امجلعية العامة يف عام  ،2016و َّجه املدير العام اىل ادلول العضاء ،اليت تود اس تضافة مكتب خاريج خالل
الثنائية  2019/2018بصفهتا الوطنية أو نيابة عن مجموعة من البدلان أو مجموعة اقلميية ان اتفقت اجملموعة عىل ذكل ،دعوة
اىل تقدمي اقرتاحاهتا يف هذا الصدد .ويتعني عىل ادلول العضاء اليت قدَّمت اقرتاحات سابقة أن تعيد تقدمي اقرتاحاها نفسه أو
اقرتاح حمدَّث اىل املدير العام.
 .3وعليه ِّ
تقدم الهند هذا الاقرتاح ،وفق ًا للمبادئ التوجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية ،لس تضافة مكتب خاريج
جديد يف الهند بصفهتا الوطنية ،عرب املدير العام لتنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية خالل الثنائية .2019/2018
وتتطلع حكومة الهند اىل أن تنظر جلنة الربانمج واملزيانية يف اقرتاهحا مبكر ًا وأن تويص امجلعية العامة للويبو ابختاذ قرار رسيع
يف انشاء مكتب خاريج يف الهند بصفهتا الوطنية خالل هذا العام أي عام .2017
 .4متتكل الويبو ش بك ًة حمدود ًة من املاكتب اخلارجية .وتقع هذه املاكتب يف س نغافورة ( ،)2005والياابن (،)2006
والربازيل ( ،)2010والصني ( ،)2014والاحتاد الرويس ( .)2014وابس تثناء مكتب س نغافورة ،اذلي يغطي منطقة رابطة
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أمم جنوب رشق أس يا (أس يان) ،فان تغطية ماكتب الويبو الخرى ذات طابع وطين ،أي تقترص عىل البدلان اليت تقع فهيا
تكل املاكتب.
 .5والهدف العام اذلي تسعى الهند اىل حتقيقه ابس تضافة مكتب خاريج هو تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن
وفعال يُ ِّ
مكن من الابتاكر والبداع لصاحل الهند والويبو واجلهات املعنية الخرى .كام أن فتح الويبو ملكتب خاريج يف الهند
من شأنه أن ُُي ِّسن نوعية اخلدمات اليت تقدهما الويبو وأن يُ ِّعزز أيض ًا دور الويبو الفريد مكنظمة خدمات عاملية.
 .6وفتح مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأنه أن يضيف قمي ًة وكفاء ًة وفعالي ًة لتنفيذ الربامج بطريقة منسقة .واملكتب
اخلاريج املُقرتح من شأنه أن يُ ِّكل العمل اذلي يُضطلع به يف مقر الويبو يف جنيف .وسوف ُيدث ذكل مع مراعاة عدم
ازدواجية العمل ،ومع مراعاة الاس تغالل المثل ملوارد الويبو .وسوف يكون هذا املكتب فعا ًل من حيث التلكفة وسوف
يليب احلاجة املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف الهند ،ومن َّمث سوف يؤدي دور ًا همامً يف التمنية الاقتصادية الشامةل يف البدل
وسوف يُ ِّعزز اقتصاد الهند القامئ عىل املعرفة .وسوف يكون املكتب امل ُقرتح جزء ًا ل يتجزأ من اطار الويبو لالدارة القامئة عىل
النتاجئ واطارها التنظميي.
.7

ووجود مكتب خاريج يف الهند من شأنه أيض ًا أن يُ ِّعزز قدرة الويبو عىل أداء هماهما الساس ية ابلطرائق التالية:
" "1الرتوجي لنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ودمعها،
" "2والتنفيذ الفعال لنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،
" "3والرتوجي ملعاهدات الويبو،
" "4وتنفيذ اسرتاتيجيات فعاةل للتواصل والتوعية.

ثانياً .األساس المنطقي إلنشاء مكتب خارجي في الهند

 .8لقد شقت الهندُ طريق ًا حنو تطوير الاقتصاد القامئ عىل املعرفة مع الرتكزي الكبري عىل الابتاكر والارتقاء ابلتكنولوجيا.
ُ
املؤرشات التالية الساس املنطقي لنشاء مكتب خاريج جديد يف الهند.
وس توحض
 .9وقد اع ُتمدت س ياسة وطنية شامةل بشأن حقوق امللكية الفكرية يف  12مايو  2016حتت شعار "هند البداع ،هند
الابتاكر" من شأهنا أن حتفز الابتاكر والبداع يف خمتلف القطاعات فض ًال عن توفري رؤية واحضة خلارطة الطريق املس تقبلية.
.)http://dipp.nic.in( )DIPP
والس ياسة متاحة عىل املوقع اللكرتوين لدارة الس ياسات الصناعية والرتوجي يف الهند ( 
 .10وتُعترب الهند اثين بدلان العامل من حيث عدد الساكن ،وقد ظهرت أيض ًا بوصفها أحد أرسع الاقتصادات منو ًا 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 الرشُية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل .ويُ ِّقدم التقر ُير الهند بوصفها ممث ًال للبدلان "احملققة لالبتاكر"
عن طريق تقدمي رسد للكيفية اليت صاغ هبا ُ
البدل س ياسة الابتاكر اخلاصة به عىل مر الس نني وتقدمي رؤية بشأن ما جنحت
الهند يف حتقيقه.
 .11وهيدف مؤرش الابتاكر العاملي اىل مجع الوجه املتعددة البعاد لالبتاكر .ويف تقرير مؤرش الابتاكر العاملي 2016
اذلي أصدرته الويبو يف  15أغسطس  ،2016ارتفع ترتيب الهند  15ماكنة لتصل اىل املرتبة  .66وشدد تقرير مؤرش
الابتاكر العاملي  2016عىل أن "الهند مثال جيد ملسامهة الس ياسات يف حتسني بيئة الابتاكر" .والهند أول البدلان اقتصاد ًاي
يف منطقة أس يا الوسطى واجلنوبية .ويعزى ذكل الجناز العظمي اىل ارتفاع مرتبة اجلامعات حيث ابتت الهند حتتل املرتبة
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الثانية من بني البدلان املتوسطة ادلخل واملرتبة العرشين من الرتتيب .والهند أول بدل اقتصاد ًاي يف وسط وجنوب أس يا
ول س امي بفضل قوة قطاع التعلمي العايل والبحث والتطوير مبا يف ذكل الرشاكت العاملية املكرسة للبحث والتطوير وجودة
املنشورات اجلامعية والعلمية وتقدم السوق وتصديرها للخدمات املعلوماتية حيث حتتل املرتبة الوىل عىل العامل يف
ذكل اجملال .وفامي خيص أرس الرباءات ،حقق البدل اجنازات عظمية وابت ُيتل املرتبة الثالثة من بني البدلان املتوسطة ادلخل
واملرتبة  37من الرتتيب .و ِّ
تسجل الهند ابتاكر ًا عالي ًا مقارنة بناجتها احمليل الجاميل .وقد أعطى برانمج حكومة الهند املُسمى
"اصنع يف الهند" دفع ًة قوي ًة 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.
 .12وقد أطلقت محةل "الهند الناش ئة" طاقات رايدة العامل دلى الرشاكت الناش ئة ،فالعقول الشابة والنبهية تواقة اىل
الانطالق والتقدم .ومن أجل حث الرشاكت الناش ئة عىل حامية حقوق امللكية الفكرية ،طرحت حكومة الهند خط ًة ليك
ت ُسهِّل عىل الرشاكت الناش ئة حامية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة برباءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي بدء ًا من
مرحةل ايداع طلبات حقوق امللكية الفكرية حىت انهتاء الطلبات (مبا يف ذكل املنح أو التسجيل).
 .13وتُوفر مبادرة "الهند الرمقية" منص ًة لفراد الشعب  ي يعرضوا علهيا مواههبم ويطرحوا أفاكرمه بشأن طائفة متنوعة من
املوضوعات .وقد وصلت الثورة الرمقية أيض ًا اىل الابتاكرات ،ومن املتوقع حدوث املزيد واملزيد من الابتاكرات يف الهند يف
قطاعات مثل التعلمي والزراعة والرعاية الصحية والبيئة يف املس تقبل القريب .ونتيج ًة ذلكل ،من املرحج أن يزداد عدد ايداعات
امللكية الفكرية زايد ًة مطرد ًة.
 .14وسوف يكون لالبتاكر التكنولويج تأثري هدام عىل الامنذج التقليدية اليت عفاها الزمن ،مما ُُي ِّدث تغيريات
ُمس تحس نة تناسب العرص .وُيدث الابتاكر حالي ًا يف قطاعات عديدة يف الهند بدء ًا من املس تحرضات الصيدلنية
والس يارات والطاقة والرعاية الصحية وصو ًل اىل العالم واحلومكة والتعلمي .وحتتل الهند موقع الصدارة فامي خيص تكنولوجيا
ثناء كبري ًا عىل الابتاكر اخلديم يف الس نوات القليةل
املعلومات واخلدمات اليت تقوم عىل تكنولوجيا املعلومات .وقد تلقت الهند ً
املاضية ،وتطمح يف الوقت نفسه اىل تسخري قوة الابتاكر يف املنتجات للمسامهة بشلك كبري يف زايدة الطلب عىل اخلدمات
العاملية للملكية الفكرية.
 .15وتعمل 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 ابلبتاكرات والتكنولوجيات واملنتجات واخلدمات احمللية.
 .16واجاميل ايداعات امللكية الفكرية ،ل س امي اليداعات احمللية ،يف الهند يف ازدايد دامئ .عىل سبيل املثال ،زادت
ايداعات الرباءات من ِّقبل املُقميني من  %18يف الثنائية  2006/2005اىل  %28يف الثنائية  .2016/2015وميكن للمكتب
اخلاريج أن ُُي ِّفز ُمو ِّدعي الرباءات احملليني يف الهند ويشجعهم عىل ايداع املزيد واملزيد من الطلبات ادلولية من خالل
معاهدة التعاون بشأن الرباءات عن طريق تقدمي ادلمع التفاعيل وما يلزم من توجيه ،وتوفري اماكنية النفاذ اىل املوارد .وسوف
يُؤدي هذا أيض ًا اىل تعزيز موارد الويبو املالية.
 .17أما العالمات التجارية فزتداد ايداعاهتا عىل مر الس نني ،وقد جتاوز عددها  200 000يف عام  ،2014-2013وأودع
 283 060طلب ًا يف عام  2016-2015أي بزايدة حادة نسبهتا  %35مقارنة ابلعام السابق .واكنت اليداعات احمللية متثل حنو
 %95من مجموع اليداعات عىل مدى الس نوات القليةل املاضية .وميكن حتفزي عدد كبري من هؤلء املُو ِّدعني الهنود ،اذلين ل
يزالون مكتفني ابمحلاية احمللية ،عىل حامية عالماهتم التجارية عىل الصعيد ادلويل من خالل ألية الويبو يف نظام مدريد اليت
أظهرت نتاجئ ُم ِّ
شجعة يف الهند ،اذا توفرت املرافق واملوارد املبارشة من مكتب الويبو اخلاريج املقرتح يف الهند .وقلصت مدة
معاجلة العالمات التجارية من  13شهر ًا اىل شهر واحد قبل التارخي احملدد يف مارس  2017دلي ًال عىل الزتام الهند بقضااي
امللكية الفكرية.
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 .18ويُعزتم تقليص مدة معاجلة الرباءات البالغة حالي ًا  5اىل  7س نوات لتصل اىل  18شهر ًا من عبء العمل حبلول مارس
 .2018وحتقيق ًا ذلكلِّ ،عني  459فاحص براءات جديد ًا ومؤه ًال تقني ًا يف جمالت تكنولوجية متنوعة عىل أساس منتظم لتعزيز
اخلرباء املئة والثالثني احلاليني .وس تؤدي تكل الزايدة الكبرية يف تقليص مدة املعاجلة تقليص ًا جذر ًايِّ .
وعدلت أيض ًا القواعد
الناظمة للرباءات من أجل تبس يط املسار ليصبح أيرس اس تخدام ًاُ .ومسح ابسرتداد رسوم الفحص بعد بحب الطلب.
وفُرضت جداول زمنية لضامن املعاجلة الرسيعة ُووضع حد لعدد التأجيالت املقبول .وميكن حتويل الطلبات الكرتوني ًا بني فروع
مكتب الرباءات.
 .19وقد َّيرست الهند ابلفعل حامية حقوق امللكية الفكرية يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر
والرشاكت الناش ئة 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 .وبدأ كثري من
ادارات حكومة الهند تنفيذ برامج حمددة لزايدة تروجي حقوق امللكية الفكرية دلى املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية
الصغر ،وهو المر اذلي من شأنه أن يُكل متام ًا الهدف اذلي وضعته الويبو لهذه املؤسسات ،اذا ُأنشئ مكتب خاريج
يف الهند.
 .20وتعزيز ًا للتأزر بني ماكتب امللكية الفكرية ،عُهد ابدارة قانون حق املؤلف لس نة  1957وقانون تصممي ختطيط ادلوائر
املتاكمةل من أش باه املوصالت لس نة  2000اىل املنظمة ذاهتا اليت ترشف عىل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي
واملؤرشات اجلغرافية .وس يؤدي ذكل حتقيق التاكمل والتأزر بني خمتلف ماكتب امللكية الفكرية والقوانني.
للك من الهند والويبو عىل املديني
 .21ومن َّمث فان انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأنه أن يكون مكس ب ًا ل
القريب والبعيد.
ثالثاً .مهام المكتب الخارجي المقترحة في الهند

بناء عىل التقيمي الويل ،أن يضطلع املكتب اخلاريج يف الهند ابملهام التية:
 .22نتوىخً ،
" "1تمتثل احدى همام الويبو الرئيس ية يف تقدمي خدمات امللكية الفكرية العاملية .وتدر هذه اخلدمات نس بة هائةل
من اجاميل موارد الويبو املالية .ومن همام الويبو الساس ية الخرى تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية
والبدلان القل منو ًا .وحتصل الويبو عىل  %96تقريب ًا من ايراداهتا من رسوم اخلدمات اليت تقدهما يف اطار
أنظمهتا العاملية للملكية الفكرية ،أل ويه معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،ونظام مدريد للعالمات ،ونظام
لهاي للتصاممي ،ومركز الويبو للتحكمي والوساطة ،اخل .ويسهم نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام
لك من نظام معاهدة التعاون
مدريد بنحو  %77و %16من اجاميل ايرادات الويبو .ولن الهند عضو يف ل
بشأن 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 ذكل زايدة يف ايرادات الويبو.
" "2ويمتثل جزء أسايس من اخلدمات اليت ت ُِّقدهما الويبو فامي خيص أنظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات
العالم واملساعدة ملس تخديم النظمة .عىل سبيل املثال ،بلغ يف عام  2015مجموع الاس تفسارات اليت تلقهتا
ادلائرة العالمية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات داخل شعبة الويبو القانونية للمعاهدة  11 192اس تفساراً
(رسائل ابلربيد اللكرتوين ،وماكملات هاتفية ،وفاكسات) ،أي مبعدل  932اس تفسار ًا يف الشهر أو 45
اس تفسار ًا يف اليوم .واكن  %47من تكل الاس تفسارات يف عام  2015عن طريق الهاتف ،أي ما يقرب من
 438ماكملة هاتفية يف الشهر .واكن ابلماكن حتديد مصدر  %91.7من املاكملات الهاتفية يف عام  .2015فبلغ
عدد املاكملات املس تلمة يف عام  2015اليت اس تطعنا حتديد مصدرها  5 458ماكملة ،مهنا  456ماكملة
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( )%8.35من البدلان الس يوية .وميكن للمكتب اخلاريج يف الهند أن يؤدي خدم ًة حيوي ًة دلمع أنظمة امللكية
الفكرية العاملية اخلاصة ابملنظمة يف املناطق الزمنية الس يوية بتلكفة ميسورة للغاية.
" "3وسوف يضيف مكتب الويبو اخلاريج اضاف ًة قمي ًة اىل ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن .ففي
حاةل اتصال خشص برمق الويبو العام قبل ساعات العمل يف جنيف ،ميكن تلقي املاكملة تلقائي ًا والرد علهيا يف
الهند.
" "4وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند قادر ًا عىل تقدمي ادلمع التقين فامي يتعلق بش ىت برامج املساعدة التقنية
اليت تُدار يف قطاع الويبو للبنية التحتية العاملية مثل انشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت جتعل
املعلومات املتعلقة ابلرباءات وغريها من املعلومات العلمية والتقنية متاح ًة ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات
واملؤسسات البحثية يف مجيع أحناء 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 ،أكرث فاعلي ًة من حيث التلكفة.
" "5وميكن للمكتب اخلاريج املقرتح أن يوفر للويبو تلكف ًة كبري ًة لتنفيذ ش ىت أنشطة تكوين الكفاءات مثل تنظمي
املؤمترات ،واحللقات ادلراس ية التدريبية ،ومدارس الويبو الصيفية ،والتدريب التقين لفاحيص الرباءات أو
العالمات التجارية ،والزايرات ادلراس ية ،والتدريب يف ماكتب الرباءات الهندية .وهذا أمر ل بد منه لتقليل
نفقات مزيانية الويبو ،ل س امي نقات السفر والرتتيبات اللوجستية الخرى.
رابعاً.

أهداف المكتب الخارجي المقترح في الهند

 .23فامي ييل أهداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند:
" "1الرتوجي خلدمات الويبو العاملية مثل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد ،اضاف ًة اىل التنس يق مع
احلكومة لالنضامم اىل أنظمة أخرى يف الس نوات القادمة،
" "2وتقدمي خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب للمس تخدمني و ُمو ِّدعي الطلبات يف نظام معاهدة التعاون
بشأن الرباءات ونظام مدريد ،وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEوقاعدة
البياانت العاملية لدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي ،ابلضافة اىل خدمات مركز الويبو للتحكمي
والوساطة،
" "3والتعاون مع ادارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل مكتب
املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية ،اضاف ًة اىل مسجل حق املؤلف،
والصناعات الهندية ،واملؤسسات التجارية ،ورابطات الصناعات ،والغرف التجارية من أجل تطوير وتعزيز
مرشوعات الرشاكة العاملية اخلاصة ابلويبو مثل مرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء WIPO
 GREENومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ،RE:SEARCH
" "4والتنس يق مع ادارة الس ياسة الصناعية والرتوجي ( ،)DIPPوماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل مكتب
املراقب العام للرباءات والتصاممي والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية ،اضاف ًة اىل مسجل حق املؤلف،
ومساعدة مقر الويبو الرئييس عىل القيام بأنشطة لتطوير قاعدة بياانت معارف الويبو "،"IP Advantage
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" "5والتعاون مع معهد راجيف غاندي الوطين لدارة امللكية الفكرية ( )RGNIIPMلرتوجي أنشطة أاكدميية الويبو
لفائدة ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة بأمكلها مبا يف ذكل أس يا الوسطى يف جمايل تمنية املوارد البرشية
وتكوين الكفاءات.
" "6والتعاون مع واكلت المم املتحدة املوجودة يف الهند لتنظمي أنشطة برامج التوعية يف اطار التعاون فامي بني
الواكلت،
" "7ومساعدة املقر الرئييس عىل التنس يق مع خرباء يف امللكية الفكرية وواضعي س ياسات من الهند من أجل
الاس تفادة من خربة الهند يف اس تخدام أنظمة امللكية الفكرية من أجل الابتاكر من خالل مشاركة هؤلء
اخلرباء يف الاجامتعات،
خصص.
" "8ودمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعة خالل الطار الزمين امل ُ َّ
خامساً.

ارتباط أهداف الويبو االستراتيجية بأهداف المكتب الخارجي المقترح في الهند

أهداف الويبو الاسرتاتيجية

أهداف املكتب اخلاريج املقرتح
يف الهند

اثني ًا .تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الول

نعم

اثلث ًا .تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

نعم

سابع ًا .امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

نعم

اثمن ًا .ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول العضاء ومجيع أحصاب املصاحل

نعم

رابع ًا .تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

نعم

سادساً.

القيمة التي يضيفها المكتب الخارجي المقترح في الهند

 .24تعتقد الهند أن انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأنه أن يضيف قمي ًة هائ ًةل لوضع الويبو احلايل ،عن طريق
املزااي التية:
" "1سوف يُنشئ ألية تواصل قوية مع أحصاب املصاحل احملليني يف الهند ،ول ميكن انشاء هذه اللية من خالل
الزايرات والبعثات غري املنتظمة .ومن امل ُر َّجح أن يسهم املكتب اخلاريج يف حتقيق تعاون مكثف بني الويبو
وحكومة الهند لتلبية مطالب املنتفعني خبدمات الويبو،
" "2وسوف يساعد عىل حتقيق وفورات كبرية يف نفقات السفر ،لنه سوف يقلل عدد البعثات اليت يلزم أن تقوم
هبا أفرقة مقر الويبو الرئييس لالضطالع بش ىت النشطة يف الهند ووسط أس يا،
" "3وسوف يساعد وجود مكتب خاريج يف الهند عىل عقد مزيد من النشطة مثل احللقات ادلراس ية وحلقات
العمل ،مما يعزز تكوين الكفاءات وتوفري أنشطة املساعدة التقنية يف الهند،

Annex II
8

" "4وسوف تصبح تغطية الويبو اجلغرافية أكرث مشو ًل وعاملي ًة مع تعزيز ش بكة زابئهنا العاملية عن طريق تقدمي
خدمات الويبو اليت ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس تقدميها وحده،
" "5وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند جزء ًا ل يتجزأ من ش بكة ماكتب الويبو العاملية كوس يةل لتقدمي
خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسب لحصاب املصاحل داخل الهند وخارّجا.
 .25وسوف يزداد بوجه عام رضا املس تفيدين من خدمات الويبو ،وسوف يزداد اجناز العمل ،مما يعزز صورة الويبو
ومسعهتا بوصفها املُقدم العاملي الول خلدمات امللكية الفكرية.
سابعا ً.

احتياجات المنتفعين بالملكية الفكرية في الهند

 .26طلبات الرباءات :زاد عدد طلبات الرباءات امل ُودعة يف الهند من  17 466يف عام  2004اىل  46 904يف عام
 ،2016أي قفز بنس بة  .%168وقد حتسن أيض ًا ترتيب الهند فانتقلت من املرتبة احلادية عرش اىل املرتبة السابعة خالل
الس نوات العرش املاضية من حيث ايداع الطلبات .ومن املرحج أن يس متر هذا الاجتاه التصاعدي مع زايدة معاجلة الطلبات.
ومن اجلدير ابذلكر أيض ًا أن أكرث من  %70من الطلبات يُو ِّدعها ُمو ِّدعون أجانب فض ًال عن ازدايد عدد اليداعات احمللية.
 .27عضوية معاهدة التعاون بشأن الرباءات :ان الفرص اليت تتيحها العوملة والثورة الرمقية تعين أن كثري ًا من الرشاكت
الهندية الخرى تتطلع اىل أن جتد لها موطئ قدم يف السواق العاملية .وتقدم لها معاهد ُة الويبو للتعاون بشأن الرباءات وس ي ًةل
فعا ًةل و ُمجدية من حيث التلكفة محلاية تكنولوجياهتا احلديثة يف حنو  151بدل ًا.
 .28وقد أصبحت الهند عضو ًا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف عام  .1998ويف تكل الس نة ،أودع خمرتعون هنود
بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،وحبلول عام  2014تضاعف هذا العدد  100مرة فوصل اىل
 14طلب ًا دولي ًا فقط ً
 1 428طلب ًا دولي ًا .وللتأكد من أن الرشاكت الهندية تس تفيد اس تفاد ًة اكم ًةل من عضوية الهند يف معاهدة التعاون بشأن
الرباءات ،يعمل مكتب الرباءات الهندي بنشاط عىل تبين الانتفاع ابخلدمات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات
والرتوجي لها لتوس يع نطاق النفاذ اىل مجموعة أكرب من اخلدمات الفعاةل من حيث التلكفة اليت تبسط وتسهِّل معلية حامية
الرباءات دولي ًا.
 .29ادارة البحث ادلويل :أصبح مكتب الرباءات الهندي يف أكتوبر  2013ادار ًة للبحث ادلويل وادار ًة للفحص المتهيدي
ادلويل يف اطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،فانضمت الهند بذكل اىل  16بدل ًا أخر يف تأدية هذا ادلور .وذلكل فان
الرشاكت الهندية متتكل الن اماكنية النفاذ السهل اىل خدمات امللكية الفكرية احمللية الفائقة اجلودة ابلضافة اىل تكل
اخلدمات املتوفرة ابلفعل من ادارات البحث ادلويل الخرى .وبقاعدة بياانت الرباءات اخلاصة ابملكتب ابلضافة اىل اماكنية
النفاذ اىل قواعد بياانت أخرى يف مجيع أحناء العامل ،يوفر املكتب تقارير البحث يف الرباءات والتقارير المتهيدية بأعىل جودة
وبأسعار تنافس ية للغاية .وقد تلقى املكتب  1365طلب ًا لتقارير البحث ادلويل و 35طلب ًا للفحص المتهيدي ادلويل حىت
 31مارس  .2016ولكن تكل الطلبات قد ازدادت اىل  2126طلب ًا لتقارير البحث ادلويل حبلول  31يناير .2017
 .30بروتوكول مدريد :ابنضامم الهند اىل هذا الربوتوكول املتعلق ابتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات يف يوليو
 ،2013أصبحت الرشاكت الهندية متتكل أيض ًا اماكنية النفاذ اىل وس يةل بس يطة وفعاةل من حيث التلكفة وسهةل الاس تعامل
محلاية عالماهتا التجارية يف السواق العاملية .وقد أصبح نظام مدريد بواب ًة دلخول ُمودعي الطلبات الهنود اىل السواق
العاملية ،كام أنه يفتح الباب أمام الرشاكت الجنبية اليت تسعى اىل انشاء مؤسسات جتارية يف السوق الهندية .وحىت 31
مارس  ،2016ورد اىل جسل العالمات التجارية يف الهند  23 632طلب ًا دولي ًا يُ ِّعني الهند ،أي بزايدة نسبهتا  %17.6عىل
مدى عام واحد ،ومن املرحج أن يتضاعف هذا العدد يف الس نوات املقبةل.
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ثامنا ً .االستدامة المالية /حيادية الموازنة

 .31عرضت حكومة الهند توفري مبىن مناسب دون مقابل للمكتب املقرتح .وقد نقلت ذكل ابلفعل وزيرة التجارة
والصناعة يف الهند اىل املدير العام للويبو (مرفق طيه نسخة من اخلطاب) .وسوف توفر أيض ًا الاثث واملعدات الساس ية،
ابلضافة اىل الرتتيبات المنية املناس بة لتشغيل املكتب .وسوف يُنظر أيض ًا يف منح امتيازات وحصاانت مماثةل لتكل
الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت الخرى املمنوحة للواكلت املتخصصة الخرى التابعة للمم املتحدة فور اختاذ قرار
ابنشاء مكتب خاريج يف الهند.
 .32املوارد 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 الجل املتعلق ابملبىن.
وحينئذ سوف تُيرس الهند أيض ًا التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدامه يف تعزيز قضية حقوق امللكية الفكرية يف
الهند ويف املنطقة بأرسها.
تاسعا ً .الجوانب الجغرافية /الجوانب المكانية

 .33يبلغ فارق التوقيت الزمين بني الهند ومقر الويبو يف جنيف أربع ساعات ونصف الساعة يف الش تاء وثالث ساعات
ونصف الساعة يف الصيف .ونتيج ًة ذلكل ،ل ميكن أن يزتامن من ساعات العمل الاعتيادية بني هذين املوقعني حالي ًا سوى
ساعات قليةل .ويتسبب ذكل يف تقييد كبري للتواصل الفعال يف الوقت املناسب بني مقر الويبو واملؤسسات الهندية .ووجود
مكتب خاريج للويبو يف الهند من شأنه أن يزيل هذا العائق الكبري اذلي يعوق تواصل الويبو مع الهند.
 .34ول يوجد يف الوقت احلارض سوى مكتب خاريج واحد يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ ،أل وهو مكتب س نغافورة.
ول يعود عىل الهند أي فائدة مبارشة من وجود هذا املكتب اخلاريج يف س نغافورة ،لنه عىل خري تقدير خيدم منطقة رابطة
أمم جنوب رشق أس يا فقط .ولن الطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يف الهند يزداد أضعاف ًا مضاعفة ،فان املكتب اخلاريج
املقرتح يف الهند س يكون يف موقع جيد لتلبية الطلب املزتايد عىل نظام امللكية الفكرية يف الهند ،وس يكون أيض ًا مفيد ًا يف
حتقيق أهداف الويبو العامة.
عاشراً .خاتمة

 .35تلزتم الهند الزتام ًا اتم ًا ابقامة نظام ايكولويج للملكية الفكرية يتسم ابلقوة والبساطة والشفافية والفعالية من حيث
التلكفة من أجل 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 أن الويبو سوف تس تفيد أيض ًا
بزايدة العائدات الناجتة من زايدة اليداعات ،وتعزيز الانتشار العاملي ،وتعزيز الوعي ابمللكية الفكرية ،وتوفر خدمات فعاةل
من حيث التلكفة من الهند.
 .36ويستند انشاء مكتب خاريج وطين يف الهند اىل منطق علمي سلمي ،ويقوم أيض ًا عىل الرتش يد املايل للك من الهند
والويبو .وس تكون هناك قمية مضافة كبرية لعمل الويبو وأنشطة امللكية الفكرية الرتوجيية دون حدوث أي ضغط عىل مواردها
املالية.
للك من الهند والويبو عىل حد سواء .وذلكل تتطلع
 .37وختام ًا ،س يكون انشاء مكتب خاريج جديد يف الهند مكس ب ًا ل
حكومة الهند اىل النظر مبكر ًا يف اقرتاهحا يف جلنة الربانمج واملزيانية وتوصية امجلعية العامة للويبو ابختاذ قرار رسيع لنشاء
مكتب خاريج وطين يف الهند خالل عام  2017أو الثنائية املقبةل .2019/2018
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إحدى عشر .اتجاهات أداء مكتب الملكية الفكرية في الهند

 .1اجتاهات الرباءات
 .1-1بياانت بشأن طلبات الرباءات ،والفحص ،واملنح ،والترصف
الس نة

املودعة

املفحوصة

املمنوحة

الترصف (ممنوح +
ُمتخىل عنه +
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

2016-2015

46 904

16 851

6 326

21 987

( 2017-2016أبريل
– ديسمرب )2016

33 580

15 649

6 347

15 910

 .2-1بياانت بشأن طلبات الرباءات امل ُودعة واملمنوحة والسارية
الس نة

عدد الطلبات املُودعة
اجملموع

2006-2005

24 505

من ِّقبل
املُقميني

4 521

عدد الرباءات املمنوحة

عدد
عدد
طلبات الفحوص
ملق
الفحص الصادرة ا ميون
املُودعة ( ُمودعة،
مفحوصة،
ُمسجةل)

غري
املقميني

2 924 1 396 11 569 21 926

الرباءات السارية
املقميون

غري
املقميني

11 933 4 486
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2007-2006

28 940

5 314

5 632 1 907 14 119 20 645

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
(أبريل-ديسمرب)

46 904

918 16 851 35 960 13 066

5 408

37 218 7 306

2017-2016
(أبريل –
ديسمرب )2016

33 580

819 15 649 26 503

5 528

9 327

13 593 3 473

 .3-1طلبات الرباءات املُودعة من ِّقبل مقميني وغري مقميني من خالل ش ىت الطرق خالل الس نوات العرش املاضية
املُودعون -2013 -2012 -2011 -2010 -2009 -2008 -2007 -2006 -2005
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

املقميون

10 941 9 911 8 921 8 312 7 044 6 161 6 040 5 314 4 521

-2014
2015

-2015
2016

12 071

13 066

غري املقميني
عادي

1008

1228

1461

1 915

اتفاقية

3 704 4 184 4 280 3 728 2 986 4 264 4 453 3 969 3 509

3 174

3 675

27 078

26 057

28 248

طلبات
املرحةل
الوطنية
مبوجب

15 467

693

19 768

834

23 891

681

25 706

826

23 431

816

26 544

1031

28 965

1144

28 435
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املعاهدة
اجملموع
اللكي

24 505

28 940

35 218

36 812

34 287

39 400

43 197

43 674

42 951

42 763

46 904

 .2اجتاهات العالمات التجارية
رصفة ( ُمسجةل +
امل ُ َّ
ُمتخىل عهنا +
مرفوضة  +مسحوبة)

الس نة

املُودعة

املفحوصة

املسجةل

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

2016-2015

283 060

267 861

65 045

38 846

( 2017-2016أبريل
– ديسمرب )2016

209 563

416 821

160 363

184 168

 .3اجتاهات التصاممي
الس نة
2008-2007
2009-2008
2010-2009

ُمودعة
6 402
6 557
6 092

مفحوصة
6 183
6 446
6 266

ُمسجةل
4 928
4 772
6 025
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2011-2010
2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2016-2015

7 589
8 373
8 337
8 533
9 382
11 108

6 277
6 511
6 776
7 281
7 459
9 426

9 206
6 590
7 252
7 178
7 171
7 904

 .4اجتاهات املؤرشات اجلغرافية
الس نة
2008-2007
2009-2008
2010-2009
2011-2010
2012-2011
2013-2012
2014-2013
2015-2014
2016-2015

ُمودعة
37
44
40
27
148
24
75
47
17

مفحوصة
48
21
46
32
37
30
42
66
200

قاعدة بياانت الويبو للموجزات القطرية :الهند (املرفق "أ")
*****

ُمسجةل
31
45
14
29
23
21
22
20
26
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إثنى عشر .خطاب من سعادة السيدة نيرماال سيتارامان ،معالي وزيرة الدولة (المستقلة)
للتجارة والصناعة في حكومة الهندُ ،تبدي فيه رغبة الهند في استضافة مكتب
خارجي جديد في الهند

نريمال سيتارامان

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

الس يد املدير العام ،حتية طيبة وبعد،
نرجو أن تتقبلوا هتانينا ابلختتام الناحج لسلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول العضاء يف الويبو يف
مطلع هذا الشهر .ونود أيض ًا أن نُسجل خالص تقديرينا لمك ولفريقمك القدير عىل املشاركة يف اس تضافة معرض "املؤرشات
اجلغرافية الهندية" عىل هامش امجلعية العامة للويبو .لقد أاتح لنا هذا احلدث ،اذلي اشرتكت يف اس تضافته حكومة الهند
والويبو ،فرص ًة فريد ًة لتسليط الضوء عىل املؤرشات اجلغرافية الهندية ،بل وعىل برانمج "اصنع يف الهند" البارز اذلي أطلقه
خفامة رئيس وزراء الهند يف سبمترب .2014
ويف اطار الزتام الهند ابلهنوض ابلبتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية ومواّجة 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 أطلقهتا الهند ،مبا فهيا مرشوع "اصنع يف الهند" ومرشوع "الهند الرمقية" .ونعتقد أنه س توجد منفعة متبادةل كبرية – للك
من الهند والويبو عىل حد سواء – اذا أقامت الويبو مكتب ًا خارجي ًا جديد ًا يف نيو دلهيي .لقد س بق أن نقل سلفي يف عام
 2014رغبة الهند يف اس تضافة مكتب خاريج جديد.
وسوف يُوفَّر مبىن مناسب ملكتب الويبو اخلاريج اجلديد يف نيو دلهيي لالنتفاع به بال أجر .وسوف يُنظر أيض ًا يف
منح امتيازات وحصاانت مماثةل لتكل الامتيازات واحلصاانت املمنوحة للواكلت املتخصصة الخرى التابعة للمم املتحدة فور
اختاذ قرار ابنشاء املكتب اخلاريج.
سوف تقوم ادلول العضاء ،عىل النحو املُحدَّد يف املبادئ التوجهيية ،بدراسة الاقرتاحات اخلاصة بفتح ماكتب
خارجية جديدة خالل الثنائية القادمة  .2017-2016فنأمل أن ُيظى 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 املرشوع.
وتفضلوا بقبول وافر الاحرتام،
(نريمال سيتارامان)
الس يد فرانسس غري
املدير العام
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
جنيف
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الموجزات القطرية اإلحصائية

الهند
عدد الساكن (ابملليون)( )2015( 1311.05 :املرتبة = )2
الناجت احمليل الجاميل (مبليارات ادلولرات المريكية) (ابلسعار الثابتة لس نة ( 2011تعادل القوة الرشائية) ابدلولر
المرييك)( )2015( 7512.5 :املرتبة = )3
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ايداعات امللكية الفكرية (من املقميني  +من اخلارج ،مبا يف ذكل اليداعات القلميية) والاقتصاد
الس نة

الرباءات

العالمات التجارية

التصاممي الصناعية

الناجت احمليل الجاميل (ابلسعار الثابتة
لس نة  2011ابدلولر المرييك)

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

2015

23 844

269 705

8 244

7 512.50
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طلبات الرباءات
الس نة

املقميون

املرتبة

غري املقميني

املرتبة

يف اخلارج

املرتبة

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

10 669

11

32 362

6

10 239

14

2014

12 040

11

30 814

7

10 405

15

2015

12 579

9

33 079

6

11 265

14
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طلبات الرباءات حسب أعىل اجملالت التكنولوجية ()2015-2001

اجملال التكنولويج

احلصة

تكنولوجيا احلاسوب

16.34

املس تحرضات الصيدلنية
الكميياء العضوية ادلقيقة

16.30
14.67

أش باه املوصالت

7.33

التكنولوجيا احليوية

4.10

التصال الرمقي
كميياء املواد الساس ية

4.10
3.22

أساليب تكنولوجيا املعلومات لالدارة

2.56

القياس

2.34

التكنولوجيا الطبية

2.26

جمالت أخرى

26.78
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الرباءات املمنوحة
الس نة

املقميون

املرتبة

غري املقميني

املرتبة

يف اخلارج

املرتبة

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

2015

822

25

5 200

12

4 980

15
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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

2015

47 113

21
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طلبات مناذج املنفعة
املقميون

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

2011

32

31

2012

15

39

2013

50

29

2014

43

31

2015

34

32

الس نة

املرتبة

غري املقميني

يف اخلارج

املرتبة

املرتبة

Annex II
22

طلبات العالمات التجارية
الس نة

املقميون

املرتبة

غري املقميني

املرتبة

يف اخلارج

املرتبة

2001

79 746

6

10 490

29

1 743

39

2002

88 190

5

5 930

45

2 554

37

2003

76 801

6

15 450

9

2 674

40

2004

63 906

8

15 090

11

3 525

37

2005

73 308

7

12 361

17

4 600

36

2006

88 210

5

15 209

15

5 496

39

2007

117 014

4

6 500

44

7 949

36

2008

119 371

3

10 801

24

8 606

37

2009

134 403

3

7 540

29

9 103

34

2010

172 120

3

17 805

13

9 473

35

2011

176 386

3

22 161

9

10 394

35

2012

176 044

3

14 806

17

11 194

35

2013

183 172

3

17 597

14

12 434

36

2014

200 137

3

22 098

12

16 482

31

2015

250 585

2

24 183

9

19 120

28
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تسجيالت العالمات التجارية
املقميون

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

58 117

7

9 695

19

9 321

34

2011

122 440

3

20 503

6

8 859

35

2012

48 014

9

7 177

30

8 580

37

2013

52 117

9

8 153

27

10 561

32

2014

45 718

12

12 775

19

13 069

31

2015

53 515

8

15 607

15

13 607

33

الس نة

املرتبة

غري املقميني

يف اخلارج

املرتبة

املرتبة
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طلبات التصاممي الصناعية
الس نة

املقميون

املرتبة

غري املقميني

املرتبة

يف اخلارج

املرتبة

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

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

2015

6 829

8

3 461

8

1 415

37
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تسجيالت التصاممي الصناعية
الس نة

املقميون

املرتبة

غري املقميني

املرتبة

يف اخلارج

املرتبة

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

2015

4 801

8

2 660

9

1 228

39
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طلبات دولية عن طريق املعاهدات اليت تديرها الويبو
الس نة

نظام املعاهدة

املرتبة

نظام مدريد

املرتبة

2001

295

23

2

56

2002

525

22

1

64

2003

763

19

2

60

2004

724

19

7

57

2005

679

20

2006

833

20

3

66

2007

904

20

3

70

2008

1 073

19

7

63

2009

960

20

5

65

2010

1 276

17

1

91

2011

1 323

18

1

88

2012

1 309

19

16

58

2013

1 320

17

45

53

2014

1 428

17

161

36

2015

1 423

17

152

37

نظام لهاي

2

1

املرتبة

20

46
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كبار مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة (س نة النرش = )2015
املُو ِّدع

النرش

الرتبة

جملس البحوث العلمية والصناعية

110

201

رشكة ريالينس احملدودة

58

380

رشكة وكهاردت احملدودة

46

465

رشكة خمتربات رانباكيس احملدودة

39

555

املعهد الهندي للتكنولوجيا

30

716

رشكة اكديال احملدودة للرعاية الصحية

22

965

رشكة بريامال انرتبريسيس احملدودة

22

965

رشكة خمتربات ادلكتور ريدي احملدودة

20

1035

رشكة خمتربات ميالن احملدودة

20

1035

رشكة خمتربات لوروس اخلاصة احملدودة

19

1093

دخول املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات (مبارش ًة وعرب مكتب اقلميي)
الس نة
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

املقميون
8

املرتبة
25

207
384
173
349
212
237
209
225
216
247
172
258
129

16
17
21
18
22
23
23
23
25
24
27
26
30

غري املقميني
6 343
7 049
7 510
10 287
15 171
19 411
23 679
25 469
23 222
25 698
28 240
29 071
27 420
26 082
27 753

املرتبة
10
10
10
10
8
7
7
7
7
7
6
6
6
6
7

يف اخلارج
159
379
563
1 366
1 788
1 829
1 920
2 341
1 866
2 569
2 942
3 292
4 141
3 542
3 852

املرتبة
28
23
20
20
19
21
22
21
21
21
21
20
19
20
20
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املصدر :قاعدة بياانت الويبو الحصائية .أخر حتديث بتارخي2015-12 :
تستند الحصاءات اىل بياانت ُمجعت من ماكتب امللكية الفكرية أو اس ُتخلصت من قاعدة بياانت املكتب الورويب
للرباءات (( )PATSTATلالحصاءات حسب اجملال التكنولويج) .ورمبا تكون بياانت بعض الس نوات أو املاكتب
مفقودة ،أو رمبا تكون غري اكمةل ابلنس بة اىل بعض بدلان املنشأ .أما البياانت املتعلقة ابلساكن والناجت احمليل الجاميل فهيي
مأخوذة من شعبة الحصاءات يف المم املتحدة والبنك ادلويل.
طلب ُمود لع يف البدل من ِّقبل خشص يقمي يف هذا البدل ،يف حني أن ايداع غري املقمي يشري اىل
يشري ايداع املقمي اىل ل
طلب ُمود لع دلى مكتب أجنيب من ِّقبل خشص مقمي
طلب ُمود لع من ِّقبل خشص أجنيب .ويشري اليداع يف اخلارج اىل ل
يف هذا البدل.
اذا قدَّم أحد 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 ذكل املكتب.
اجلزء اخلاص ابيداعات امللكية الفكرية والاقتصاد يرسد ايداعات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية يف
مجيع أحناء العامل من ِّقبل ُمودعني من هذا البدل (مقميني  +يف اخلارج).
يُعامل اليداع الواحد دلى املنظمة الوروبية الس يوية لرباءات الاخرتاع ( )EAPOأو املنظمة الفريقية للملكية الفكرية
( )OAPIأو مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية ( )BOIPأو مكتب مواءمة السوق ادلاخلية ( )OHIMعىل أنه مساو
ليداعات متعددة يف اخلارج يف لك دوةل من ادلول العضاء ،يف حني أن اليداع الواحد دلى املكتب الورويب للرباءات
( )EPOأو املنظمة القلميية الفريقية للملكية الفكرية (الريبو) ُُيسب ايداع ًا واحد ًا يف اخلارج نظر ًا لعدم وجود معلومات
عن التعيني.
معلومات التصال :شعبة الشؤون الاقتصادية والحصاءات ،الويبو .الهاتف ،+41-22-338-91-11 :الربيد اللكرتوين:
.Ipstats.mail@wipo.int
[ييل ذكل املرفق الثالث]

ANNEX III

املرفق الثالث
اقرتاح
بشأن انشاء املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف مجهورية ايران السالمية
وفق ًا دلليل انشاء ماكتب الويبو اخلارجية يف ادلول العضاء اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو يف عام  ،2015ييل بيان
الاحتياجات والهداف والنطاق املقرتح لعمل هذا املكتب ومرافقه يف مجهورية ايران السالمية:
اخلصائص التارخيية واجلغرافية مجلهورية ايران السالمية
 .1ان مجهورية ايران السالمية بدل كبري يف الرشق الوسط وغرب أس يا اذ يقع بني خليج عامن واخلليج العريب وحبر
قزوين ،ومتتد مساحة أراضيه عىل أكرث 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 أوراس يا؛
اذ حتدها العراق من الغرب ،وتركيا واقلمي خنجوان بأذربيجان وأرمينيا وأذربيجان من الشامل الغريب ،وترمكنس تان من الشامل
الرشيق ،وأفغانس تان وابكس تان من اجلنوب الرشيق.
 .2وتمتزي مجهورية ايران السالمية بتارخي يزيد عىل  5000س نة وبأهنا همد أحد أقدم وأكرب احلضارات يف العامل ويه
احلضارة القبعيالمية ( 2700-3200ق.م) .ووحد امليديون املنطقة لقامة أول امرباطورية يف عام  625ق.م) أصبحت بعدئذ
القوة الثقافية والس ياس ية الوىل يف املنطقة .ووصلت ايران اىل ذروة قوهتا خالل المرباطورية الخينية اليت أسسها قورش
العظمي يف  550ق.م ،واليت اكنت تضم يف أوج عظمهتا أجزاء كبرية من العامل القدمي وأجزاء من البلقان (تراقيا-مقدونيا،
وبلغاراي-بيونيا) وأورواب الرشقية يف الغرب ،ووادي الس ند يف الرشق ،مما جعلها أكرب امرباطورية يف العامل القدمي .واهنارت
المرباطورية يف عام  330ق.م بعد فتوحات السكندر الكرب .وقامت المرباطورية البارثية من هذه النقاض وخلفهتا الرسة
الساسانية يف عام 224م حيث أصبحت ايران جمدد ًا احدى القوى الكربى يف العامل ،جنب ًا اىل جنب مع المرباطورية
الرومانية البزينطية ملدة أكرث من أربعة قرون.
 .3وتع ُّد مجهورية ايران السالمية قوة اقلميية هممة يف منطقة الرشق الوسط اذ متتكل أكرب احتياطيات الغاز الطبيعي
يف العامل ورابع أكرب الاحتياطيات النفطية يف العامل ،ولها دور كبري وتأثري ابلغ عىل سوق الطاقة ادلويل وعىل المن ادلويل.
وما انفكت ايران تمتتع بأمهية جغرافية اسرتاتيجية بسبب موقعها املركزي يف أوراس يا.
 .4وجتمع مجهورية ايران السالمية وادلول اجملاورة لها اللغة والثقافة وادلين ،وتعد اللغة الفارس ية اللغة الرمسية يف
أفغانس تان وطاجيكس تان اضافة اىل مجهورية ايران السالمية.
احتياجات وأهداف انشاء املكتب اخلاريج للويبو
 .1جتدر الشارة اىل القدرات الفريدة اليت تمتتع هبا مجهورية ايران السالمية يف جمال املنتجات الفكرية ،واىل الجنازات
الهائةل اليت حققهتا يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيدين القلميي وادلويل واليت مكنهتا من احتالل املرتبة الوىل يف املنطقة
خالل الس نوات املاضية .وتعزى هذه الجنازات أساس ًا اىل الرتكزي الوطين عىل حامية تطور العمل والتكنولوجيا والنتاج
الفكري يف اطار وثيقة أفاق التمنية عىل مدى  20عام ًا (أفاق عام  ،)2020وخارطة الطريق العلمية الشامةل للبدل ،وقواعد
الس نة الثالثة والرابعة واخلامسة من خطط التمنية الاقتصادية امخلس ية اليت أدت اىل منو مكي ونوعي للطالب والباحثني
واجلامعات.
ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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 .2وسعي ًا اىل حتقيق هذه الهداف ونظر ًا 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 وّجة التصال الوطنية التابعة مجلهورية ايران السالمية مع الويبو برتوجي أمهية
امللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص ،ول س امي خالل الس نوات امخلس عرشة املاضية.
 .3واضافة اىل تنظمي برامج وفعاليات مشرتكة مع الويبو ،نظمت املنظمة املذكورة أكرث من  300حلقة معل وندوة يف
خمتلف أحناء البالد ابلتعاون مع حدائق العلوم والتكنولوجيا ،وغرف التجارة القلميية واجلامعات والهيئات والواكلت الخرى
املعنية.
 .4وجتدر الشارة اىل أنه حرص ًا عىل المنو العلمي والتمنية يف البدل وسعي ًا اىل الاس تفادة من النتاج الفكري ،شهدت
حدائق العلوم والتكنولوجيا ،اليت تؤدي دور ًا هام ًا يف تسويق الفاكر ،منو ًا مطرد ًا حبيث أصبحت هناك حديقة للعلوم
والتكنولوجيا يف مجيع احملافظات تقريب ًا .ووفرت منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية،
املسؤوةل عن ازاكء الوعي ابمللكية الفكرية يف القطاعني العام واخلاص ،تدريب ًا وطني ًا عىل امللكية الفكرية وتدريب ًا دولي ًا عىل
امللكية الفكرية ،منه حلقة العمل َّ
املنظمة لفائدة فاحيص مكتب امللكية الصناعية يف أفغانس تان؛ وتلقت مؤخر ًا طلب ًا من
مكتب امللكية الفكرية يف طاجيكس تان لتدريب فاحيص مكتب امللكية الفكرية يف هذا البدل.
 .5وتمتتع مجهورية ايران السالمية بتعاون ممتاز مع منظمة التعاون الاقتصادي ،واس تضافت ادلورة الثالثة للجنة
التنس يق ملنظمة التعاون الاقتصادي املعنية ابمللكية الفكرية يف طهران خالل هذا العام .واقرتحت ،يف هذه ادلورة ،تنظمي
حلقة معل بشأن امللكية الفكرية ابللغتني الفارس ية والنلكزيية للمشاركني من مجيع ادلول العضاء يف منظمة التعاون
الاقتصادي ،واع ُتمد هذا الاقرتاح يف دورة جملس التخطيط القلميي التابع ملنظمة التعاون الاقتصادي.
 .6ونظر ًا اىل النشطة املذكورة أنف ًا وخربة مجهورية ايران السالمية اليت تتجاوز  90عام ًا يف جمال تسجيل وحامية امللكية
الفكرية واىل املاكنة املرموقة للبدل يف املنطقة ،أصبحت بدلان املنطقة تقرتب مهنا لالس تفادة من خرباهئا وخرباهتا.
 .7ومع ذكل ،أدت هذه القدرات وتعزيز وتمنية امللكية الفكرية يف مجهورية ايران السالمية وزايدة احتياجات وطلبات
تسجيل وحامية املمتلاكت الصناعية عىل الصعيدين الوطين وادلويل خالل الس نوات الخرية ،كام يتبني من الحصاءات اليت
نرشهتا الويبو ،اىل زايدة طلبات الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية زايدة ملحوظة يف عايم  2013و.2014
ومن مث ،أصبح مكتب ايران للرباءات والتصاممي الصناعية من أبرز  20مكتب ًا يف ادلول العضاء يف الويبو .وأدى تزايد معدل
الطلبات اىل أن حتتل مجهورية ايران السالمية املرتبة الوىل من حيث جحم الطلبات يف املنطقة يف عام .2014
 .8ومن اجلدير ابذلكر أن الزايدة يف الطلبات اكنت نتيجة ازاكء الوعي العام ابمللكية الفكرية وارساء وترس يخ ثقافة احرتام
امللكية الفكرية يف بالدان ،وكذكل توفري البىن التحتية القانونية احملكة ،ومهنا القواعد واللواحئ احملدثة والشامةل يف جمال امللكية
الصناعية ،والانضامم اىل اتفاقيات امللكية الفكرية خالل الس نوات العرش املاضية ،مبا يف ذكل أنظمة التسجيل ادلولية ،ويه
اتفاق مدريد وبروتوكوهل بشأن التسجيل ادلويل للعالمات (نظام مدريد) ،ونظام لش بونة بشأن التسجيل ادلويل لتسميات
املنشأ (نظام لش بونة) ومؤخر ًا ،اىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات (نظام الرباءات ادلويل).
 .9ونظر ًا اىل زايدة الطلبات والاحتياجات لس تغالل وتسويق هذه املمتلاكت ،فال شك يف أن انشاء مكتب خاريج
للويبو يف مجهورية ايران السالمية سيسهم اسهام ًا جلي ًال يف تعزيز امللكية الفكرية ويف حتقيق أهداف املنظمة العاملية للملكية
الفكرية يف بالدان نظر ًا اىل أنشطته املبيَّنة أنف ًا.
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 .10وتع ُّد مجهورية ايران السالمية احدى ادلول العضاء املؤسسة للمم املتحدة ،ومنظمة التعاون الاقتصادي ،وحركة
عدم الاحنياز ،ومنظمة التعاون الساليم ،ومنظمة الوبك .وييل بيان ماكتب املنظامت ادلولية القامئة يف طهران:
المم املتحدة ،ومكتب المم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية ،وصندوق المم املتحدة للساكن ،واملعهد الثقايف ملنظمة التعاون
الاقتصادي ،وأمانة منظمة التعاون الاقتصادي ،والفاو ،والاحتاد الربملاين لمانة ادلول العضاء يف منظمة التعاون الساليم،
واملنظمة ادلولية للهجرة ،واليسيسكو ،واليونيدو ،ومركز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب التابع لليونيدو ،ومركز المم املتحدة
لالعالم ،وبرانمج المم املتحدة المنايئ ،واليونيسف ،وبرانمج المم املتحدة للمس توطنات البرشية ،واليونسكو ،وبعثة المم
املتحدة لتقدمي املساعدة اىل أفغانس تان ،وبعثة المم املتحدة لتقدمي املساعدة اىل العراق ،وبرانمج الغذية العاملي ،ومنظمة
الصحة العاملية ،ومفوضية المم املتحدة السامية لشؤون الالجئني ،ومكتب المم املتحدة لتنس يق املساعدة النسانية املقدمة
اىل أفغانس تان ،وأمانة امجلعية الربملانية الس يوية ،واللجنة ادلولية للصليب المحر.
 .11ونظر ًا 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 دور ًا رئيس ي ًا يف تعزيز أهداف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
يف بالدان.
نطاق النشطة املزمع ملكتب الويبو يف مجهورية ايران السالمية
 .1تقدمي خدمات دمع حملية للنظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها الويبو .وس تكون أحد النشطة الرئيس ية لهذا
املكتب بعد انشائه يف مجهورية ايران السالمية التعاون الوثيق مع املكتب الوطين (مركز امللكية الفكرية) عىل السهام يف
حتسني انفاذ أنظمة الويبو وتعزيز فعاليهتا ،مبا يف ذكل نظام مدريد ونظام لش بونة ونظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت
انضمت الهيا مجهورية ايران السالمية ،وكذكل توفري خدمات التسجيل ملقديم الطلبات بناء عىل النظمة املذكورة أنف ًا
ابلتعاون مع املكتب ادلويل للويبو؛
.2

توفري ادلمع التقين فامي يتعلق مبختلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية التابع للويبو؛

.3

بناء القدرات العامة وتنفيذ أنشطة تعاونية امنائية أخرى؛

 .4تقدمي املساعدة التقنية واملشورة لحصاب حقوق امللكية الفكرية من أجل اس تخدام امللكية الفكرية لتطوير البالد،
وكذكل نقل التكنولوجيا .وجيب الشارة اىل أن مجهورية ايران السالمية دلهيا بعض املشاريع املشرتكة مع الويبو ،مبا يف ذكل
مرشوع السجاد ،وبدأ تنفيذ مرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛
.5

املساعدة يف تسويق امللكية الفكرية وتيسري التصال بني الصناعة والدارات املعنية ابلنتاجات الفكرية؛

 .6الاس تجابة للمهية املزتايدة اليومية لالبتاكر والبداع وادلور اذلي جيب أن تؤديه امللكية الفكرية يف الاقتصاد القامئ
عىل املعرفة يف مجهورية ايران السالمية.
التسهيالت املتاحة لنشاء املكتب اخلاريج للويبو يف مجهورية ايران السالمية
 .1تقوم منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية ،اليت تع ُّد ،وفق ًا للامدة  52من
قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ،الدارة اخملتصة ابمللكية الصناعية وّجة 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 مساحته  500مرت 2يقع ابلقرب من مقر
مركز امللكية الفكرية يف طهران لهذا الغرض وميكن توس يعه عند الاقتضاء يف مرحةل لحقة.
 .2وفامي يتعلق ابلنفقات الدارية لهذا املكتب ،فوفق ًا للامدة  63من قانون تسجيل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية ،ميكن اس تخدام  50ابملئة من عائدات النقد الجنيب النامجة عن التسجيالت ادلولية لنظم امللكية الصناعية لتعزيز
املكتب وتزويده ابملعدات .وتغطي منظمة ادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف مجهورية ايران السالمية مجيع نفقات
واحتياجات املكتب اخلاريج للويبو فهيا ،وفق ًا لسلطهتا القانونية ،من خالل اس تخدام املصادر الساس ية لاليرادات وغريها.
[ييل ذكل املرفق الرابع]

ANNEX IV

املرفق الرابع
اسم البلد الراغب في فتح مكتب خارجي:
سلطنة عمان بصفتها الوطنية.
مسوغات فتح مكتب خارجي:
 .1تنطلق رغبة سلطنة عمان في استضافة فتح مكتب خارجي بهدف تأسيس قاعدة داعمة
للجهود المؤسساتية المتعاونة على بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
 .2اإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار:
اعتمدت حكومة سلطنة عمان اإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار والتي تتلخص رؤيتها في
وضع السلطنة ضمن أعلى  20دولة في اإلبتكار بحلول عام 2040م ،وذلك من خالل
نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة ،وركزت اإلستراتيجية على ربط وتناغم
السياسات الوطنية ذات العالقة بالتنويع االقتصادي ،والتعليم ،والبحث والتطوير ،ونقل
التقانة ،والبنية األساسية ،وريادة األعمال.
شريحة رقم ()1

االستراتيجية الوطنية لإلبتكار
سياسات التواص والربط بين
الم سسات المحلية ات
الع ة
المنتجة ،والممولة،
والمستخدمة للمعرفة
سياسات ريادة
االعما
• سياسات دعم
وتنمية الم سسات
الصغيرة
والمتوسطة

سياسات التنوي
اال تصادي
•
•
•
•
•
•
•

سياسات النفط
والغاز
سياسات اال تصاد
المعرفي
سياسات اال تصاد
األخضر واألزر
سياسات القطا
اللوجستي
سياسات طا
الصناعة
سياسات طا
التعدين سياسات
طا السياحة
سياسات
االستثمار األجنبي
المباشر

التواص
الم سسي

سياسات التعليم
•
•
•
•
•

سياسات التعليم
العام
سياسات التعليم
المهني
سياسات التعليم
التقني
سياسات التعليم
العالي
سياسات
الدراسات العليا

سياسات التواص والربط اإل ليمي
والدولي

سياسات تأسيس
البنية األساسية
• مراكز البحو
• حاضنات االبتكار
• حاضنات ريادة
االعما
• األندية العلمية
• الحدائ العلمية
• الرأس الما
المغامر
• أن مة الملكية
الفكرية
• الجاهزية الر مية

سياسات نق العلوم
والتقانة

سياسات البح
والتطوير

• سياسات الصناعات
المعتمدة على
المعرفة
• سياسات نق
المعرفة
• سياسات نق
التكنولوجيا
• سياسات
الم سسات
الصغيرة
والمتوسطة المبنية
على المعرفة
• سياسات التواص
بين الم سسات
البحثية و طا
الصناعة

• سياسات تموي
البح والتطوير
الحكومي
والخا
• سياسات إنتا
المعرفة
الم سسات
األكاديمية،
والبحثية
والصناعية،
سياسات بناء
الشبكات
والمجتمعات
المعرفية،
وسياسات تأسيس
الباحثين

 .3الملكية الفكرية:
إحدى أهم الركائز األساسية لإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار هي ركيزة الملكية الفكرية
وتسويق المعرفة ،وتعمل من خالل تواصل وتعاون مؤسساتي بين مختلف الجهات ذات
العالقة بالملكية الفكرية في السلطنة وهي وزارة التجارة والصناعة ،ومجلس البحث العلمي،
ووزارة التعليم العا لي ،ووزارة التربية والتعليم ،ووزارة الزراعة والثروة السمكية ،ووزارة

الصيغة الصلية ابللغة العربية
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القوى العاملة ،ووزارة السياحة ،ووزارة التراث والثقافة ،وجامعة السلطان قابوس ،والهيئة
العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،والهيئة العامة للصناعات الحرفية ،والمعهد
العالي للقضاء ،واإلد ارة العامة للجمارك ،والهيئة العامة لتقنية المعلومات ،باإلضافة إلى
مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة في المكاتب القانونية واالستشارية الخاصة باالبتكار
والملكية الفكرية ،وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
لقد وضعت ركيزة الملكية الفكرية وتسويق المعرفة خطة عمل شاملة تضمنت رؤية تسعى
من خاللها لتأسيس مجتمع معرفي معزز بنظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى
الفردي والمؤسسي والوطني.
تترجم رؤية الركيزة أهداف إستراتيجية معززة ببرامج تشغيلية لتفعيل وتمكين االبتكار
وهي:
 بناء قدرات مؤسساتية لتقديم التوجيه والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية ،وتطويرسياسة الملكية الفكرية في سلطنة عمان.
 زيادة أعداد الريادات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على نماذج أعمالذات قيمة مضافة وأصول ملموسة وغير ملموسة.
 هيئات ومؤسسات قانونية معززة بالمعرفة واإلمكانيات والقدرات للتعامل معمواضيع الملكية الفكرية.
 تحقيق عائد اقتصادي أكبر من البحوث عبر إدارة نقل المعرفة من المؤسساتالبحثية إلى األسواق التجارية.
 تحقيق فهم ووعي أكبر بإسهامات االبتكارات واالبداعات المبنية على الملكية الفكريةفي المجتمع العماني.
 .4تمتاز السلطنة بسياسة تشريعية شاملة ونافذة من الناحية القانونية في مجال الملكية
الفكرية وهي عضو في اتفاقية برن ،واتفاقية باريس ،واتفاقية بروكسل ،ومعاهدة قانون
البراءات ،ومعاهدة قانون العالمات ،ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف ،ومعاهدة الويبو
بشأن األداء والتسجيل الصوتي ،ومعاهدة نيروبي ،ومعاهدة بودابست ،واتفاق الهاي،
وبروتوكول مدريد ،ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ،عالوة على عضويتها في معاهدات
متعددة األطراف متعلقة بالملكية الفكرية ومن ضمنها االتفاقية الدولية لحماية األصناف
النباتية الجديدة ،واتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي ،واتفاقية بشأن حماية
التراث الثقافي غير المادي ،والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية
والزراعة ،واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،واالتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بما
فيها اتفاق التريبس ،واالتفاقية المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وغيرها من
المعاهدات المتعددة األطراف واالقليمية والثنائية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
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 .5في ضوء التزام سلطنة عمان بجميع المعاهدات المنضمة إليها فلقد أصدرت القوانين
واللوائح التنفيذية الداعمة والمساندة لتطوير نظام فعال لالبتكار واالستثمار وحماية حقوق
الملكية الفكرية وهي:
القوانين
 النظام األساسي للدولة المعدل بالمرسوم السلطاني رقم 2011/99
 المرسوم السلطاني رقم  2009/49بإصدار قانون حماية حق مستولدي
األصناف النباتية الجديدة.
 المرسوم السلطاني رقم  2008/67بإصدار قانون حقوق الملكية
الصناعية.
 المرسوم السلطاني رقم  2008/65بإصدار قانون حق المؤلف
والحقوق المجاورة.
 المرسوم السلطاني رقم  2002/81بإصدار قانون حماية المستهلك .
 المرسوم السلطاني رقم 2002/29بإصدار قانون اإلجراءات المدنية
والتجارية
 المرسوم السلطاني رقم  1980/6بإصدار قانون حماية التراث القومي .
 قانون الجزاء العماني رقم .1974/7
اللوائح
 قرار وزاري رقم  2015/103بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون حماية
التنفيذية
مستنبط األصناف النباتية الجديدة.
 قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  2008/103بإصدار الالئحة
التنفيذية لقانون حق المؤلف والحقوق المجاورة .
 قرار وزاري رقم  2008/105بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق
الملكية الصناعية .
 .6تعزيز خدمات دائرة الملكية الفكرية:
تعتبر دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة الجهة المسؤولة في السلطنة عن تقديم
جميع الخدمات المتعلق ة بالملكية الفكرية بما فيها براءات االختراع والنماذج الصناعية
والعالمات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة .لقد قامت وزارة التجارة والصناعة
بتعزيز وتطوير خدمات دائرة الملكية الفكرية من خالل تنمية الموارد البشرية السيما في مجال
فحص البراءات والنماذج الصناعية ،واستقبال طلبات البراءات الدولية ،والعالمات التجارية،
وتتعاون السلطنة مع الويبو ومكاتب البراءات على تدريب الفاحصين الفنيين في هذا السياق،
ولقد بدأت في إدخال البيانات البيبليوغرافية لطلبات براءات االختراع بإستخدام نظام IPAS
بالتعاون مع الويبو.
 .7المؤسسات الداعمة لالبتكار في سلطنة عمان:
مجلس البحث العلمي:
يمثل إنشاء المجلس بموجب المرسوم السلطاني  2005/54نقلة نوعية هامة في تاريخ
التنمية العمانية المبنية على المعرفة ،ويقوم المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي
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وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل الفنية والمادية ،وتأسيس منظومة إبداعية تستجيب
للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية وتعزز االنسجام االجتماعي وتقود إلى االبتكار
والتميز العلمي.
وقام مجلس البحث العلمي بإنشاء:
 مركز عمان للموارد الوراثية والحيوانية والنباتية عام 2012م بناء على
التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد إلستعراض
الفرص المتاحة في السلطنة في حماية الموارد الوراثية العالمية ،وتكمن مهمة
المجلس في التشجيع على االستغالل المستدام والتنوع الجيني في الحيوانات
والنباتات والكائنات الدقيقة في عمان كمورد للتراث الطبيعي ،كما يهدف إلى
تطوير مركز تعاوني بجميع أنشطة الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية،
باإلضافة إلى مشاركة عمله مع عالم العلوم وبناء القدرات المحلية المعترف بها
في مجال الموارد الوراثية ،والترويج لألبحاث العالمية واالبتكارات العملية
والعلمية.
 مجمع االبتكار مسقط ،ويعد من أبرز مبادرات مجلس البحث العلمي لتطوير
البحوث العلمية والتشجيع على االبتكار بهدف تفعيل الربط بين القطاع االكاديمي
والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي ،ويوفر المجمع بيئة
حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد األعمال من خالل تقديم الدعم
المناسب وتو فير كافة االحتياجات التي تسهم في تنمية القوى البشرية وتزيد
دافعيتهم نحو البحث العلمي ،فضالً عن رفع مشاركتهم في إستغالل المعارف
وتطوير األفكار والمنتجات القائمة على البحوث العلمية وتحويلها إلى ناتج محلي
قائم على البحث العلمي واالبتكار مما سيؤدي إلى تعزيز جهود الحكومة في
تنويع االقتصاد.

مركز االبتكار الصناعي:
تم إفتتاح المركز عام 2010م ،ويهدف إلى إيجاد وسائل مستدامة لنشر ثقافة االبتكار في
القطاع الصناعي في السلطنة بغرض تطوير الصناعات العمانية واإلرتقاء بها،
ومساعدة القطاع الصناعي لتطوير منتجاته وزيادة قدرته االستيعابية لدخول أسواق
جديدة محلية وعالمية ،كما يهدف المركز إلى دعم المشاريع الصناعية وربطها بمراكز
البحوث المختلفة وإبراز منافع التعاون مع المجتمع البحثي المتمثل في الجامعات
والمختبرات والمعاهد والمراكز العلمية.
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الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)
انشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم  2013/36وتتولى مهمة النهوض بقطاع
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية االقتصاد الوطني ،وذلك من
خالل تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية واالستشارية المختلفة،
وتعمل على غرس ثقافة ريادة االعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب ،وتعزيز
القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة ،وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة
لالقتصاد الوطني والمساهمة في التنويع االقتصادي ودعم االبتكار واستخدام التقنيات
الحديثة.
الصناديق الداعمة لمشاريع ريادة االعمال الوطنية:
صندوق الرفد:
انشئ بموجب المرسوم السلطاني  ،2013/6ويستهدف الشباب الباحث عن عمل
والمهنيون والحرفيون في مجال الصناعات الحرفية والمرأة الريفية ،ويتولى إعداد
وتنفيذ برامج تمويلية للمشاريع الواعدة والموفرة لفرص العمل ،وتمكين رواد األعمال
من تطوير أعمالهم التجارية وضمان تحقيق االستقالل المالي واالداري لمؤسساتهم،
وتعزيز القدرات التنافسية من خالل تطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة في
األسواق المحلية واإلقليمية.
صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع الخاص:
هو إحدى مبادرات التنمية من أجل الشراكة برأسمال يصل إلى  250مليون لاير عماني،
ويساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد رواد أعمال ومؤسسات جدد،
ويسعى الصندوق إلى إستثمار رأس المال والقروض المالية لتنفيذ إستراتيجية المحاور
األربعة:
 ريادة األعمال في الحرم الجامعي :ويستهدف كليات يتم اختيارها بالتنسيق مع وزارةالتعليم العالي من أجل إنشاء أنشطة تجارية صغيرة في الحرم الجامعي ،بهدف نشر
ثقافة ريادة األعمال وإدارة أندية ريادة األعمال من خالل أنشطة تدريبية وريادية.
 تمويل المشاريع بصورة سريعة ومرنة ،وبفائدة مدعومة للمؤسسات الصغيرةوالمتوسطة المؤهلة تبدأ برأسمال  50ألف لاير وحتى  300ألف لاير عماني مع فترة
سداد تمتد إلى  5سنوات.
 الرعاية ،من خالل المراقبة والتوجيه والدعم المحاسبي وتوفير البرمجيات القليلةالتكلفة ،وتعزيز المنافسة في السوق.
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 توفير البيئة المواتية من خالل الشراكة والفرص االستثمارية ،والعمل مع المؤسساتالكبيرة في المشاريع الضخمة السيما في مجال النفط والغاز.
الصندوق العماني للتكنولوجيا:
دشن الصندوق العماني لالستثمار في أكتوبر 2016م الصندوق العماني للتكنولوجيا
برأسمال قدرة  200مليون دوالر أمريكي ،ويركز على االستثمار في المؤسسات الناشئة
واألفكار اإلبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عمان ،ويهدف
الصندوق من خالل ثالثة صناديق استثمارية (المرحلة المبكرة ،مرحلة التسريع ،مرحلة
النمو) إلى أن يكون مركزا لإلبتكار التقني في المنطقة وجعل عمان الوجهة المفضلة
لرواد األعمال المحليين والدوليين.
الشركة العمانية لتطويراالبتكار القابضة ش م ع م:
تأسست في عام 2016م من قبل مجموعة من الشركاء هم الصندوق االحتياطي العام
للدولة ،وشركة النفط العمانية ،ومجلس البحث العلمي ،والشركة العمانية لالتصاالت،
وتستثمر العماني ة لتطوير االبتكار في شركات التقنية المتطورة وتعزيز نقل التكنولوجيا،
واالستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة في السلطنة ،األمر الذي يساهم في
توطين التقنية المتطورة في السلطنة ونمو االقتصاد المبني على المعرفة.

الوالية المقترحة للمكتب الخارجي:
الغرض:
 .1تهدف سلطنة عمان ،من خالل استضافتها للمكتب الخارجي ،إلى تطوير نظام شامل
وفعال للملكية الفكرية يدعم تنفيذ وتحقيق رؤية وأهداف االستراتيجية الوطنية
لالبتكار.
 .2ان وجود مكتب خارجي في سلطنة عمان سوف يساهم في دعم مساعي الركيزة
المؤسساتية للملكية الفكرية في إعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية.
 .3سوف يتعاون المكتب الخارجي من خالل وزارة التجارة والصناعة مع المؤسسات
الداعمة لالبتكار في السلطنة بهدف الترويج لخدمات الويبو ،والتنفيذ الفعال ألنشطة
المساعدة التقنية وبناء القدرات ،وتحسين فهم مسائل الملكية الفكرية واحترامها
وتحسين أنظمة الملكية الفكرية.
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نطاق األنشطة المقترح:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

سوف تتمحور أنشطة المكتب الخارجي في دعم تنفيذ البرامج التشغيلية لخطة عمل
ركيزة الملكية الفكرية في إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار.
إعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خالل برنامج وطني للتدريب والتعليم في
مجال الملكية الفكرية يشمل المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية ،والمؤسسات
األكاديمية والبحثية ،والمؤسسات القانونية والقضائية.
برنامج تدريبي وتأهيلي للفاحصين في البراءات والعالمات التجارية والموارد التقنية
المتعلقة بقواعد البيانات التقنية.
الدعم في انشاء وتنفيذ نظام في مكاتب الملكية الفكرية وانشاء مراكز لدعم
التكنولوجيا واالبتكار بهدف تزويد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمعلومات
عن البراءات وغيرها من المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية وتنفيذ نظام شبكة
معلومات تسهم في تعزيز نقل التكنولوجيا.
تعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال الملكية الفكرية.
الدعم في إعداد برامج وحمالت إعالمية وتوعوية مستدامة عن الفوائد االجتماعية
واالقتصادية لألعمال التجارية المبنية على الملكية الفكرية واألخطار الناجمة عن
األنشطة المتعلقة بالتزييف والقرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
الدعم على تطوير نظام فعال الدارة خدمات الملكية الفكرية استنادا إلى أفضل
الممارسات في مكاتب الملكية الفكرية.

إسهام المكتب الخارجي في تنفيذ برنامج الويبو:
 .1سوف يسهم المكتب الخارجي في تحقيق أهداف الويبو االستراتيجية نظراً اللتزام
السلطنة بتلك األهداف في إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار.
 .2تنفيذ المكتب الخارجي لبرامج الدعم الفنية في بيئة مؤسساتية متعاونة ،سيؤدي إلى
تطوير وتحديث أدوات ونماذج جديدة في مجال الملكية الفكرية.
المساهمة المقترحة للبلد المضيف:
ستقوم السلطنة بتوفير المكان للمكتب المقترح مع توفير األثاث والمعدات األساسية
والترتيبات األمنية المناسبة ،وسوف تيسر السلطنة كذلك التعاون مع الويبو لتشغيل المكتب
واستخدامه في تعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية في سلطنة عمان والمنطقة.

[ييل ذكل املرفق اخلامس]
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املرفق اخلامس

اقرتاح مجهورية كوراي
لس تضافة مكتب خاريج للويبو

ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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أوالً.

المقدمة

مجهورية كوراي (كوراي) يه أفضل ماكن لتنفيذ أنشطة تس تجيب للمطالب احلالية ملس تخديم خدمات الويبو العاملية
الساس ية للملكية الفكرية والاس تفادة من جتارب كوراي الفريدة يف اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق المنو الاقتصادي.
وس يفيض انشاء مكتب للويبو يف كوراي اىل فوائد عظمية لداء عامل امللكية الفكرية وس يعزز نظام امللكية الفكرية بتعزيز أسس
امللكية الفكرية وبنية العامل العاملية.
ثانياً.

الهدف الرئيسي من إنشاء مكتب للويبو في كوريا

من انفةل القول ان أهداف الويبو الرئيس ية يه تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية ُيفز الابتاكر والبداع و ِّ
ميكن البدلان
النامية من الاس تفادة من تكل النظمة العاملية للملكية الفكرية عن طريق تكوين كفاءاهتا يف جمال امللكية الفكرية ومن مث
اقامة دورة ابتاكر فهيا .وسيتوىل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي تنس يق خدمات التواصل العاملية لتحسني تكل ادلورة.

ثالثاً .األسس المنطقية إل امة مكتب للويبو في كوريا

 1.3كوراي مركز قوة للملكية الفكرية
كوراي رائدة عاملية يف الابتاكر والبداع من حيث اس تغالل نظام امللكية الفكرية .وتمتزي كوراي حالي ًا عن غالبية البدلان
بأهنا تضم عدداً كبرياً من مس تخديم اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل خدمات الويبو العاملية الساس ية للملكية
الفكرية .ول نقصد بذكل الطلب احملمتل نتيجة تعداد الساكن أو التمنية الوطنية وامنا الطلب احلايل الفعيل اذلي يتعني عىل
الويبو وأوساط امللكية الفكرية الاس تجابة هل.
وبلغ عدد الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات اليت أودعها كوريون  14 626طلب ًا يف عام  2015وهو خامس أكرب عدد
يف العامل .ويف حني أن غالبية البدلان املتقدمة بدأت تصل اىل حد الاس تقرار من حيث طلبات معاهدة الرباءات ،ل تزال
كوراي تشهد ازدايد ًا تدرجيي ًا .ففي عام  2015جسلت كوراي زايدة نسبهتا  %11.5مقارنة ابلعام السابق يف حني بلغت الزايدة
الجاملية يف طلبات معاهدة الرباءات .%1.7
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<طلبات معاهدة الرباءات حبسب املنشأ يف >2015

وفض ًال عن ذكل ،تعد اللغة الكورية ،ويه لغة نرش بناء عىل معاهدة الرباءات ،خامس أكرث اللغات اس تخدام ًا
يف طلبات معاهدة الرباءات.
<طلبات معاهدة الرباءات حبسب لغة النرش يف >2015

وحتتفظ طلبات الرباءات الكورية ابملرتبة الرابعة يف العامل من حيث عدد الطلبات اذلي بلغ  238 015طلب ًا
يف عام  .2015ويف العام ذاته احتلت طلبات الرباءات للمقميني عن لك  100مليار دولر من الناجت احمليل الجاميل (9610
طلبات) وعن لك مليون نسمة ( 3305طلبات) املرتبة الوىل يف العامل.
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<طلبات الرباءات حبسب املنشأ يف >2015

<طلبات الرباءات للمقميني يف  2015حبسب الناجت احمليل الجاميل وعدد الساكن>

وفامي خيص التصاممي الصناعية ،حتتل طلبات التصاممي الكورية املرتبة الثانية يف العامل .وحتتل املرتبة الوىل من حيث
عدد طلبات املقميني عن لك  100مليار دولر من الناجت احمليل الجاميل وعن لك مليون نسمة.
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<طلبات التصاممي حبسب املنشأ يف >2015

وحتتل كوراي املرتبة الثالثة يف العامل من حيث عدد الطلبات ادلولية بناء عىل نظام لهاي مبجموع  548طلب ًا ،واملرتبة
الرابعة يف العامل من حيث عدد التصاممي يف طلبات لهاي ادلولية مبجموع  1282تصماميً يف عام .2015
<طلبات لهاي ادلولية حبسب املنشأ يف >2015

أما من حيث البحث والتطوير لتوليد امللكية الفكرية ،فقد بلغت نس بة النفاق يف كوراي عىل البحث والتطوير %4.3
من الناجت احمليل الجاميل يف عام  2014ويه أعىل نس بة يف العامل.
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 2.3مسامهة كوراي يف عامل امللكية الفكرية
خالل فرتة قصرية ،متكنت كوراي من اس تخدام امللكية الفكرية لالنتقال من أقل البدلان منواً اىل أكرث بدلان العامل تقدم ًا.
ولول مساعدة اجملمتع ادلويل ملا متكنت كوراي من ذكل والن حان الوان لداء ادلين بتقدمي مساعدات مماثةل لي بدل يود
حتقيق التمنية املس تدامة .ونعمل عىل ذكل بفعالية عن طريق نقل جتربة كوراي يف اس تخدام امللكية الفكرية عرب قناة واحدة.
ويف عام  ،2015بلغت املزيانية الس نوية للمساعدة المنائية الرمسية  1.9مليار دولر وهو مبلغ شهد ارتفاع ًا رسيع ًا
ومس متر ًا منذ أوائل عام  .2000وفض ًال عن ذكل ،احتلت كوراي املرتبة الوىل يف العامل من حيث معدل المنو املتوسط
الس نوي ملزيانية املساعدة المنائية الرمسية عىل مدى الس نوات امخلس املاضية.
<مزيانية كوراي للمساعدة المنائية الرمسية>

صندو كوريا االستئماني بالويبو

1.2.3

سامهت كوراي ،منذ عام  ،2004بنحو  12.6مليون دولر يف صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو واس ُتخدم ذكل
الصندوق لمتويل مرشوعات مشرتكة بني الويبو وكوراي من أجل تعزيز نظام امللكية الفكرية العاملي من خالل تعزيز التمنية
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وبفضل الصندوق الاستامئين ،عقد مكتب امللكية الفكرية الكوري ( )KIPOس نو ًاي
مسابقات التكنولوجيا املالمئة يف عرشة بدلان منذ عام  ،2011ووفر دورات تعلميية يف جمال امللكية الفكرية مثل حلقات
العمل بشأن قانون الرباءات والعالمات التجارية والفحص ،وحلقات العمل بشأن قانون العالمات التجارية والفحص فض ًال
عن أمتتة أنظمة امللكية الفكرية.
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* أحداث متنوعة مولها صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو لتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية
2.2.3

مشروعات المكتب الكوري العالمية لتباد الملكية الفكرية

من حيث املساعدات الثنائية المنائية الرمسية ،نفَّذت كوراي مجموعة متنوعة من املشاريع العاملية لتبادل امللكية الفكرية.
أو ًل ،نرش املكتب الكوري التكنولوجيات املالمئة واس تحدث عالمات لبعض املنتجات احمللية يف البدلان النامية لالرتقاء
جبودة احلياة.
<مرشوع تطوير التكنولوجيات املالمئة للمكتب الكوري>

Annex V
9

<مشاريع اس تحداث أدوات التوس مي للمكتب الكوري>

واثني ًا ومنذ تطوير نظام أمتتة امللكية الفكرية يف كوراي ،كيبونت ،اخنفضت مدة املعاجلة من أجل تيسري الاس تخدام .وبناء
عىل تكل التجربة ،تنرش كوراي أنظمة املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية وتوفر استشارات معلوماتية لعرشة بدلان خمتلفة من
أجل مساعدة البدلان النامية عىل حتديث ادارهتا للملكية الفكرية.
<انتشار جتربة أمتتة امللكية الفكرية للمكتب الكوري>

واثلث ًا ،أصدرت كوراي حمتوايت تعلميية عاملية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية كيِّفت خملتلف دروب احلياة .وقد شهدت
تكل املواد جناح ًا كبري ًا حىت أصبحت "ابنوراما امللكية الفكرية" متاحة حالي ًا بأربعة وعرشين لغة ومس تخدمة يف ش ىت أحناء
العامل وجسل فيديو "كن مبدع ًا مع بورورو"  23مليون مشاهدة.
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<احملتوايت التعلميية العاملية اليت أصدرهتا كوراي يف جمال امللكية الفكرية>

"كن مبدع ًا مع بورورو" رسوم متحركة تعلميية يف جمال امللكية
الفكرية تظهر فهيا الشخصية الشهرية "بورورو" وتعطي الطفال فهامً
أساس ي ًا حلقوق امللكية الفكرية.

حمس نة من دورة الويبو
" "IP Igniteنسخة مسعية برصية َّ
للتعمل عن بعد  DL-101أصدرها املكتب الكوري ابلتعاون مع
أاكدميية الويبو.

"ابنوراما امللكية الفكرية" عدة متعددة الوسائط للتعمل اللكرتوين
ُوضعت ابلشرتاك بني املكتب الكوري والويبو لزاكء الوعي ابمللكية
الفكرية يف العامل.

"ابنوراما امللكية الفكرية احملموةل" امتداد لبانوراما امللكية
الفكرية ُوضع لتوفري فيديوهات تثقفيفية يف أي وقت
وأي ماكن

لعبة " "Invention Savers Jinلعبة للّجزة احملموةل طورها
املكتب الوطين للملكية الفكرية لتعلمي الطفال أساس يات الاخرتاعات.

"مدينة الاخرتاع" لعبة للّجزة احملموةل من أجل تثفيف
املراهقني بشأن الاخرتاعات من خالل مجع العنارص املتاحة
للحصول عىل عنرص جديد.
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رابع ًاِّ ،
تقدم كوراي س نو ًاي دورات تدريبية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية .ويُزمع تنظمي  13دورة تدريبية لفائدة حنو 230
خشص ًا خالل عام  .2017وفض ًال عن ذكل ،س تعقد كوراي ابلشرتاك مع الويبو مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية من 12
اىل  14أبريل  .2017وهيدف املؤمتر اىل تعزيز قدرات ورايدة رؤساء ماكتب امللكية الفكرية يف أس يا يف جمال امللكية الفكرية
بزتويدمه مبنصة تعمل وتبادل املعلومات واخلربات فض ًال عن تشجيع التعاون والتعاضد فامي بني بدلان اجلنوب.
<دورات التدريب ادلولية عىل امللكية الفكرية للجانب يف املكتب الكوري يف >2016
الربانمج

املشاركون
ادلورة
دورة الويبو-املكتب الكوري بشأن فاحصو براءات ومسؤولون حكوميون من
بدلان انمية
قانون وحفص الرباءات
دورة الويبو-املكتب الكوري
فاحصون من بدلان انمية
للتدريب أثناء العمل عىل الرباءات
طالب جامعيون وطالب ادلراسات العليا،
مدرسة الويبو الصيفية للملكية
واخلرجيون اجلدد من اخلارج
الفكرية

التوارخي
4/1 – 3/23
4/8-2
7/22-11

برانمج
التعاون
مع الويبو

دورة الويبو-املكتب الكوري بشأن فاحصو عالمات جتارية ومسؤولون حكوميون من
قانون وحفص العالمات التجارية بدلان انمية

برانمج
التعاون
مع الواكةل الكورية
للتعاون ادلويل

دورة الويبو-املكتب الكوري
للتدريب أثناء العمل عىل حفص
العالمات التجارية
دورة تدريبية عن الاخرتاع
البداعي للواكةل الكورية للتعاون
ادلويل
دورة الواكةل بشأن حقوق امللكية
الفكرية
دورة الواكةل بشأن س ياسات امللكية
الفكرية

مسؤولون حكوميون من بدلان انمية يعملون يف
جمال امللكية الفكرية
طالب جامعيون وطالب ادلراسات العليا،
واخلرجيون اجلدد من اخلارج

دورة لفاحيص الرباءات يف الصني

فاحصو براءات من الصني

4/8-4

فاحصون سعوديون

11/11-7

فاحصو الرباءات من جملس التعاون اخلليجي

4/13-12
4/20-19
4/27-26

برانمج
خمصص

اجملموع

دورة لفاحيص الرباءات يف
السعودية
دورة لفاحيص مكتب الرباءات
جمللس التعاون اخلليجي
()GCCPO
دورة فاحيص ماكتب امللكية
الفكرية امخلسة
برانمج انتداب املعلمني
 13دورة

5/17-10

فاحصون من بدلان انمية

5/20-18

مسؤولون حكوميون ومعلمون يعملون عىل تعلمي
الاخرتاع من بدلان انمية

5/4 – 4/14

فاحصو الرباءات من بدلان ماكتب امللكية الفكرية
امخلسة
فاحصو الرباءات من البدلان الراغبة

10/13 – 9/22
7/22-11

12/9-6
طوال العام
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رابعاً.

األنشطة المزمعة لمكتب للويبو في كوريا

 1.4مكتب الويبو في كوريا مزود عالمي لخدمات الملكية الفكرية األساسية

ان انشاء مكتب للويبو يف كوراي س يتيح توفري خدمات خمصصة للك مس تخديم اخلدمات العاملية الساس ية
للملكية الفكرية يف كوراي فزتداد طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي .ولعل تقدمي خدمات مبارشة وعىل مدار الساعة
مبختلف اللغات س يذلل العوائق الزمنية بسبب اختالف التوقيت بني كوراي ومقر الويبو يف جنيف البالغ  8ساعات فض ًال
عن ازاةل العوائق اللغوية.
ويوجد احامتل عالل للغاية لزايدة طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي يف كوراي .فعىل سبيل املثال ،ل تودع سوى
 %6.3من طلبات الرباءات ادلاخلية الكورية يف اخلارج عرب نظام معاهدة الرباءات .وعليه فان انشاء مكتب للويبو يف كوراي
سيسامه يف زايدة تكل النس بة من طلبات الرباءات اىل حنو  %10ويه نس بة مقاربة لبدلان أخرى مثل الولايت املتحدة
المريكية والياابن؛ فيؤدي ذكل اىل زايدة ايرادات الويبو بنحو  14مليون دولر أمرييك.
 2.4مكتب الويبو في كوريا مركز للمشاري اإلنمائية

ان انشاء مكتب خاريج للويبو يف كوراي س يحسن ادلمع املقدَّم اىل البدلان النامية عن طريق تنفيذ مشاريع امنائية أكرب
وبطريقة أكرث فعالية .وميكننا أن ندير صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو ادار ًة أكرث فعالية والرشوع يف مشاريع امنائية أكرب
واسرتاتيجيات أطول أج ًال .وعىل املدى البعيد ،س يصبح مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي منصة اقلميية لطالق مشاريع
التمنية.
 3.4مكتب الويبو في كوريا مركز عالمي لتعليم الملكية الفكرية

ان انشاء مكتب خاريج للويبو يف كوراي س يتيح توفري دورات تعلميية خمصصة وش بكية وغري ش بكية بناء عىل أساليب
ومدربني مؤهلني بفضل خربة كوراي املس تفيضة ودرايهتا العملية .اذ تمتتع كوراي خباصة ابخلربة يف ادماج هماراهتا
تعلميية ِّ
املعلوماتية املتقدمة يف تعلمي امللكية الفكرية واكتسبت خربة يف ادلراية العملية بفضل الربامج التدريبية السابقة .وتعزتم كوراي
اس تخدام مكتب الويبو اخلاريج بوابة لتحفزي تعلمي امللكية الفكرية وضامن تثقيف امجلهور يف ذكل اجملال بغية تعزيز التقدم يف
النظام العاملي للملكية الفكرية .ومن الفاكر املمكنة اليت تأمل كوراي تنفيذها لتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية يف املس تقبل
مجع حصيةل جتارب امللكية الفكرية يف العديد من البدلان ودجمها يف ندوة وافية واحدة.
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خامساً.

مساهمة كوريا في مكتب الويبو الخارجي في كوريا

يتطلب جناح ماكتب الويبو اخلارجية دمع حكومات البدلان املس تضيفة .ويعين ذكل توفري املاكتب واملعدات والنرتنت
والمن ولكن أيض ًا املوارد العملية مثل املوارد البرشية واملالية .وس تدمع احلكومة الكورية الاس تدامة املالية ملكتب الويبو
اخلاريج يف كوراي عن طريق صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو لضامن أفضل أداء للمكتب .وفض ًال عن ذكل ،س يقع املكتب
يف بنية كبرية ذات مظهر خاريج مجيل ابلقرب من مطار انش يون ادلويل املشهور يف العامل.
ومن املزااي الضافية زايدة اليرادات نتيجة زايدة اس تخدام اخلدمات العاملية الساس ية للملكية الفكرية مبا يتجاوز نفقات
تشغيل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي.

سادساً .الخاتمة

لك ادلول العضاء يف الويبو مسؤوةل عن ضامن متكني الويبو ماكتهبا اخلارجية من تنفيذ براجمها بأكرث الطرائق فعالية
واحلصول عىل نواجت ممتازة .ونظر ًا اىل ولية الويبو ،ينبغي أن تقع ماكتهبا اخلارجية حيامث دارت جعةل الابتاكر .ومن انفةل القول
ان ذكل املوقع جيب أن يكون زاخر ًا مبس تخديم خدمات امللكية الفكرية وابدلراية العملية واخلربة الاكفية يف اجلوانب المنائية.
ابختصار ،ل بدل أفضل من مجهورية كوراي لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج املقبل.
[ييل ذكل املرفق السادس]
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املرفق السادس

حكومة رومانيا

اقرتاح من رومانيا
لس تضافة مكتب خاريج دون اقلميي للويبو

ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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بوخارست  – 1920فندق أتينيه ابلس

بوخارست  – 2016املكتبة الوطنية
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احملتوايت
مقدمة
أو ًل.

منطقة أورواب الوسطى ودول البلطيق

اثني ًا.

رومانيا

اثلث ًا.

الساس املنطقي ملكتب الويبو اخلاريج

رابع ًا.

الولية املقرتحة

خامس ًا.

نطاق النشطة

سادس ًا.

القمية املضافة

سابع ًا.

اجلوانب املالية واملتعلقة ابملزيانية

اثمن ًا.

املقر والامتيازات
املرفق 1
املرفق 2
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مقدمة
أعربت 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 ،معر ًاب فيه عن نية رومانيا اس تضافة مكتب خاريج للويبو.
ويف  10فرباير  ،2016أرسل سعادة الس يد داتش يان تشولوش ،رئيس وزراء رومانيا ،اخطار ًا رمسي ًا
جديد ًا اىل املدير العام للويبو ورئيس امجلعية العامة للويبو ،وتىل ذكل ايداع طلب اس تضافة مكتب
خاريج للويبو يف رومانيا ،بدء ًا من الثنائية .2017-2016
وعقب قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2016بشأن ماكتب الويبو اخلارجية ،قررت حكومة رومانيا الرتّش
جمددا لس تضافة مكتب خاريج للويبو مع التقيد ابملهةل احملددة ذلكل ويه  28فرباير .2017
وترى رومانيا أن وجود مكتب خاريج دون اقلميي يف منطقة أورواب الوسطى ودول البلطيق س يكون
للك من الويبو وادلول العضاء يف اجملموعة ،ولن ميس بأي شلك من الشاكل حقوق أي دوةل
مفيد ًا ل
عضو أخرى يف املنطقة أو عالقاهتا مبقر الويبو الرئييس أو حقوق أي بدل فامي يتعلق بنشاط برامج الويبو
املعتاد ،ل س امي عىل املس توى الوطين ،مبا يف ذكل تقدمي أي مساعدة قانونية أو تقنية لتكل البدلان من
مقر الويبو الرئييس مبارش ًة.
وسوف تكن القمية املضافة ملكتب الويبو اخلاريج ،حسب تقديران ،يف قربه من املس تفيدين /متلقي
املساعدة (حكومة أو منظامت أو رشاكت أو أفراد) ،وهو المر اذلي من شأنه أن ُُي ِّفزمه عىل املشاركة
يف صياغة الس ياسات ومن شأنه أن يسمح بتلبية احتياجاهتم اخلاصة عىل حنو أفضل.
ويف اترخي تقدمي الاقرتاح ،وردت خطاابت مؤيدة لقرتاح حكومة رومانيا من مجموعة تتألف من  7بدلان
من املنطقة (ألبانيا ،والبوس نة والهرسك ،وجورجيا ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا،
ومجهورية مودلوفا ،واجلبل السود ،ومجهورية رصبيا).

أو ًل .منطقة أورواب الوسطى ودول البلطيق
أعضاء مجموعة بدلان
أورواب الوسطى ودول
البلطيق

تتكون منطقة أورواب الوسطى ودول البلطيق (املنطقة) من  18بدل ًا ،يه :ألبانيا ،والبوس نة والهرسك،
ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابق ًا ،وبلغاراي ،وكرواتيا ،وامجلهورية التش يكية ،واس تونيا ،وجورجيا،
وهنغاراي ،ولتفيا ،وليتوانيا ،واجلبل السود ،وبولندا ،ومجهورية مودلوفا ،ورومانيا ،ورصبيا ،وسلوفاكيا،
وسلوفينيا.

الساكن

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

الاقتصاد

بعد عقود من الاقتصاد الاشرتا ي َّ
اخملطط مركز ًاي ،قررت معظم بدلان املنطقة ،بدء ًا من أوائل تسعينيات
القرن العرشين ،الانتقال اىل أنظمة السوق احلرة وأجرت اصالحات لفتح اقتصاداهتا أمام الاستامثر
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والتجارة ،مما أدى بدوره اىل ارتفاع معدل المنو الاقتصادي.
واكن كثري من أعضاء منطقة أورواب الوسطى ودول البلطيق من بني ادلول الرسع منو ًا يف العامل (اكن
معدل منو الناجت احمليل الجاميل يرتاوح من  %4اىل  )%5قبل وقوع الزمة الاقتصادية واملالية العاملية يف
عام  ،2008مس تفيد ًة يف ذكل ابمتالكها قوة عامةل ذات مس توايت تعلميية عالية ،ولكهنا ل تزال قوة عامةل
رخيصة.
ديناميكية الناجت
احمليل الجاميل

وجنحت بدلان املنطقة يف اس تعادة الزمخ بعد انهتاء فرتة الركود .حفققت منو ًا مطرد ًا يف الناجت احمليل الجاميل
عىل مدى الس نوات امخلس املاضية (انظر اجلدول رمق  ،)1ومن املتوقع أن حتقق منو ًا قو ًاي يف العام املقبل
(يصل اىل  %3أو  %4يف الناجت احمليل الجاميل.)1

اجلدول رمق 1
الناجت احمليل الجاميل (مبليارات ادلولرات المريكية) (ابلسعار الثابتة لس نة ( 2011تعادل القوة
بناء عىل "قاعدة بياانت الويبو
الرشائية) ابدلولر المرييك) يف بدلان أورواب الوسطى والبلطيق – ً
الحصائية"
2010

2011

2012

2013

2014

ألبانيا

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

البدل

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

Annex VI
6

مجهورية
مقدونيا

23.50

24.05

23.94

24.58

25.50

مجهورية
مودلوفا

13.98

14.88

14.77

16.16

16.91

اجلبل السود

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 المر ابيداعات امللكية الفكرية ،فان النتاجئ الجاملية مشجعة ،رمغ الاخنفاض امللحو يف
طلبات الرباءات يف بعض البدلان (انظر اجلدول رمق  .)2فقد حققت غالبية ادلول العضاء يف املنطقة منواً
خالل الس نوات املاضية من حيث ايداعات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية.

اجلدول رمق 2
البدل

معاهدة التعاون بشأن
الرباءات

لهاي

مدريد

2013

2014

2013

2014

2013

2014

ألبانيا

-

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
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جورجيا

119

131

1 433

1 305

40

46

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
السود

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

-

-

-

-

-

-

اجملموع

13 943

13 528

246 408

269 537

64 718 58 240

ُمجعت البياانت من الحصاءات املنشورة عىل موقع الويبو اللكرتوين .www.wipo.int ،ويعرض
اجلدول الوارد أعاله مجةل بياانت الس نتني  2013و ،2014مما يدل عىل الماكانت احلالية ليداع
الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات واتفايق مدريد ولهاي من ادلول العضاء جملموعة
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أورواب الوسطى والبلطيق.
ومتتكل ادلول العضاء جملموعة أورواب الوسطى والبلطيق البنية التحتية القامئة الالزمة لتلبية مصاحل ُمودعي
طلبات امللكية الفكرية .وقد اعمتدت ترشيعات وطنية بشأن امللكية الفكرية ،وأقامت مؤسسات وطنية
ُملكَّفة بأمور امللكية الفكرية عىل وجه التحديد.
ودلى غالبية ادلول العضاء للمجموعة مؤسس تان منفصلتان ،تتعامل احداهام مع حقوق امللكية الصناعية،
لك من حقوق امللكية
والخرى مع حق املؤلف .وتوجد يف عدد من البدلان سلطة واحدة تتعامل مع ُ ل
الصناعية وحق املؤلف .ويبلغ العدد الجاميل لهذه املؤسسات يف ادلول العضاء للمجموعة  28مؤسس ًة.

اثني ًا.

رومانيا

تقع رومانيا يف اجلزء الرشيق من أورواب الوسطى ،اىل الشامل من ش به جزيرة البلقان .والبدلان اجملاورة لها
يه :هنغاراي ،وأوكرانيا ،ومجهورية مودلوفا ،وبلغاراي ،ورصبيا .وُيدها البحر السود من الناحية اجلنوبية
الرشقية .وتعترب رومانيا أحد أكرب البدلان يف منطقة أورواب الوسطى ،فتبلغ مساحهتا حنو 238 390
كيلومرت ًا مربع ًا.

املنا

تمتتع رومانيا مبنا قاري معتدل ،ذي أربعة 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 ،وفق ًا للبياانت الهنائية لتعداد  ،2011حنو  20.12مليون نسمة .ويعيش هنا منذ
قرون حنو تسع عرشة مجموعة عرقية (مثل الهنغاريني ،والملان ،والرومان ،والبولنديني ،والسلوفاكيني،
والوكرانيني ،والروس ،والتراك ،واليواننيني ،والرمن ،واليطاليني ،اخل).

الس ياسة

سقطت رومانيا ،يف أعقاب احلرب العاملية الثانية ،حتت س يطرة الاحتاد السوفييت ،ومن  1948حىت
 1989اكنت احلكومة ش يوعية واكن الاقتصاد خمطط ًا مركز ًاي.
ويف ديسمرب  ،1989أدت انتفاضة شعبية اىل اسقاط احلكومة الش يوعية .مث ُأنشئت مجموعة متنوعة من
الحزاب الس ياس ية ،و ُأجريت انتخاابت حرة.
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ويف  21نومفرب  ،1991اعمتد الربملان الروماين دس تور ًا جديد ًا ينص عىل أن رومانيا دوةل دميقراطية
برملانية ،ومت بعد ذكل اقرار ادلس تور عن طريق اس تفتاء شعيب .ويفصل ادلس تور رمسي ًا بني السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية لدلوةل.
وعُ ِّدل ادلس تور يف عام  ،2003انتظار ًا لنضامم رومانيا اىل الاحتاد الورويب ،دون تغيري املبادئ
الساس ية اليت قام علهيا النظام الس يايس يف رومانيا.
ورئيس رومانيا هو رأس ادلوةل الرومانية ،ويُنتخب ابلقرتاع الشعيب ملدة خس س نوات .ول جيوز
ئيس رئيس الوزراء ،ويُ ِّعني
للرئيس ،فور انتخابه ،أن يظل عضو ًا يف أي حزب س يايس .وخيتار الر ُ
احلكومة رمسي ًا .ويكون الرئيس أيض ًا رئيس اجمللس الروماين العىل لدلفاع والقائد العام للقوات املسلحة
الرومانية.
وتُمنح السلطة الترشيعية للربملان الروماين ،وهو هيئة مؤلفة من جملسني :جملس الش يو  ،وجملس
النواب .ويُنتخب أعضاء الربملان انتخا ًاب مبارش ًا ملدة أربع س نوات.
ومتارس احلكوم ُة السلطة التنفيذية لدلوةل .ويه تتألف من رئيس الوزراء وحكومته .ويف الواقع ،يقوم أكرب
حزب أو ائتالف أحزاب يف الربملان بتشكيل احلكومة .وخيضع تعيني لك وزير من الوزراء ملوافقة رئيس
ادلوةل وللتصويت عىل منح الثقة يف الربملان.
وقد أدى الاس تقرار الس يايس ادلاخيل والتوجه املس متر حنو قمي ادلول ادلميقراطية وممارساهتا اىل اعرتاف
دويل واسع ابلطابع ادلميقراطي للنظام الس يايس الروماين.
ويُعهد ابلسلطة القضائية اىل حمكة النقض والعدل العليا وطائفة من احملامك الخرى اليت ينص علهيا القانون.
وينص ادلس تور عىل أن احملكة ادلس تورية ل تُعترب جزء ًا من السلطة القضائية .وتفصل احملكة
ادلس تورية يف املسائل ذات المهية ادلس تورية.
العالقات ادلولية

أبدت رومانيا ،ويه عضو يف المم املتحدة منذ ديسمرب  ،1955الزتام ًا قو ًاي وطويل المد بقمي التعددية.
وهكذا نرى أن هذا العامل الرسيع التغري ُيتاج اىل أمم متحدة قوية ومتوازنة تكون قادر ًة عىل مواّجة مجيع
التحدايت املس تقبلية.
واكنت رومانيا عىل مدى العقود املاضية نشط ًة داخل منظومة المم املتحدة ،وبذلت ّجود ًا كبري ًة هبدف
حفظ وتعزيز السالم ادلويل والتمنية والهنوض ابدلميقراطية ،وحقوق النسان وس يادة القانون.
وأصبحت رومانيا منذ عام  2004عضو ًا يف منظمة حلف شامل الطليس .كام أصبحت رومانيا يف  1يناير
 2007دو ًةل ذات عضوية اكمةل يف الاحتاد الورويب.
وتتواصل وتتعاون رومانيا مع رشاكهئا بوصفها عضو ًا يف الرسة الوروبية والوروبية الطلس ية ،مما يزيد
تعزيز تالمح هيئات المم املتحدة ومتاسكها ،كرشط أسايس لي نظام فعال متعدد الطراف.
ومن العنارص الرئيس ية الخرى لس ياسة رومانيا اخلارجية مسامههتا الفعاةل يف أنشطة احملافل ادلولية
الخرى ،مثل جملس أورواب ( ،)CoEومنظمة المن والتعاون يف أورواب ( ،)OSCEومنظمة التجارة
العاملية (.)WTO
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وتسعى رومانيا أيض ًا اىل تطوير وتكثيف عالقاهتا مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
( ،)OECDهبدف احلصول عىل العضوية الاكمةل هبا يف املس تقبل القريب.
ولرومانيا أيض ًا مصلحة واحضة يف اجياد مساحة مشرتكة من الاس تقرار والمن والتقدم ،يف حميط الاحتاد
الورويب ،بتعميق العالقات بني الاحتاد الورويب وجرياهنا الرشقيني واجلنوبيني ،عىل أساس املصاحل
والقمي املشرتكة ،مع ايالء اهامتم خاص مبنطقة البحر السود.
وقد ُأطلقت سلسةل من املبادرات املهمة يف أورواب بدمع من رومانيا ،مثل مبادرة "التأ ُزر من أجل البحر
السود" و"اسرتاتيجية الاحتاد الورويب ملنطقة ادلانوب" .وهتدف هذه املبادرات اىل تعزيز التعاون
واقامة رشااكت يف جمالت مثل حقوق النسان ،وادارة الهجرة ،وحتسني المن ،والرصاعات اجملمدة،
والبيئة ،والتمنية القلميية ،والطاقة .ويف الوقت نفسه ،تؤمن رومانيا اميا ًان راخس ًا ابلتعاون القلميي ،فهيي
عضو مؤسس يف منظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر السود ،ويف تنظاميت اقلميية أخرى.
وحتافظ رومانيا عىل عالقاهتا ادلبلوماس ية مع  185دوةل عضو ًا يف المم املتحدة ،ومع الكريس الرسويل
ومنظمة فرسان مالطة العسكرية املس تقةل ،ولها مكتب دبلومايس يف فلسطني .ودلهيا ،عىل وجه الجامل،
ش بكة متثيل أجنيب واسعة ( 142بعثات دبلوماس ية يف اخلارج).
السهام الروماين يف
الرتاث العاملي

نظر ًا لن رومانيا تمتتع مبنا مالمئ وبيئة متنوعة حبهتا الطبيعة ِّجببال (جبال الاكرابت) وتالل وسهول
ودلتا هنر ادلانوب ،فان الراي الرومانية اكنت دامئ ًا مأهوةل ابلساكن منذ العصور البدائية ،فقد عُرث يف
بوجيولش يت مبقاطعة فيلتشا عىل أقدم أةل لها هيئة انسان يف أورواب ،ويرجع اترخيها اىل ما يقرب من
مليوين س نة مضت.
ووجود مناطق مثل جبال الاكرابت – اليت ل يزال هبا بعض أكرب الغاابت البكر يف أورواب – أو دلتا
هنر ادلانوب – ويه ايبسة يف وسط املياه – أدى بشلك مبارش اىل احلفا عىل املوارد الوراثية فض ًال
عن املعارف القدمية وأشاكل التعبري الثقايف.
وأسهمت ظروف رومانيا التارخيية والطبيعية والبيئية اسهام ًا همامً يف زايدة الابتاكر والبداع دلى من
يعيشون يف املنطقة.
أما يف جمال العلوم والاخرتاعات ،فان أي قامئة قصرية جد ًا ابلسامء ذات الشهرة العاملية تضم :شتيفان
اودوبليجا (واضع أسس الس يربنطيقا (عمل التحمك اليل) ،و ُمبتكر الس يربنطيقا النفس ية ،ومؤسس
الس يربنطيقا املُع َّممة) ،ونيكولي كونس تانتني ابولسكو ( ُم ِّ
كتشف النسولني يف عام  ،)1922وترااين فواي
وأوريل فاليكو (رائدا الطريان) ،وهرني كواندا (اخرتع يف عام  1910احملرك النفاث اذلي تس تخدمه
الطائرات احلديثة) ،وبيرتاش بواينارو (خمرتع قمل احلرب يف عام  ،)1827وأان أصالن (اكتشفت أاثر
الربواكيني يف مقاومة الش يخوخة ،ويه رائدة عمل الش يخوخة وطب املس نني) ،وجورج كونس تاتينسكو
(مبتكر نظرية الصوتيات) ،وستيفانيا مارش ينيانو (أول من توصل من العلامء اىل ظاهرة النشاط الشعاعي
الاصطناعي) ،واميل ابلدي (حاصل عىل جائزة نوبل لسهاماته يف بيولوجيا اخلالاي).
وابملثل ،فان أي قامئة خمترصة ابملبدعني الرومانيني اذلين حققوا اعرتاف ًا دولي ًا 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 اتانيس،
وأجنيال جورجيو (مطرابت) ،وايون فويكو وجورج زامفري (فناان أداء).
ويف قامئة اليونسكو المتثيلية للرتاث الثقايف غري املادي ،أدرجت رومانيا حىت الن "اكلوسول" (رقصة
طقس ية مس متدة من الطقوس القدمية للتطهري واخلصوبة) ،و"دوينا" (طريقة تقليدية يف الغناء تناقلهتا
الجيال شفو ًاي) ،و"كوليندول" (طقس يُؤدى يف عيد ميالد املس يح حيث تغين مجموعات من اذلكور
أغاين 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 أصل لتيين ،وتشرتك يف كثري من السامت مع اللغات
الخرى اليت لها نفس الصل مثل الفرنس ية والس بانية والربتغالية واليطالية والروماندية السويرسية.
وتُس تخدم أيض ًا يف رومانيا اللغات املتداوةل دولي ًا ،فيوجد  4 756 100انطق ابلفرنس ية يف البدل ،وفق ًا
دلراسة أجرهتا املنظمة ادلولية للفرنكوفونية ( )OIFيف عام  .2010وذلكل قررت املنظمة ادلولية
للفرنكوفونية أن تس تضيف رومانيا املكتب القلميي للفرنكوفونية .ويتحدث النلكزيية  %31من
الرومانيني ،طبق ًا لنتاجئ يوروابروميرت لعام .2012
تعترب رومانيا اثين أكرب سوق يف أورواب الوسطى والرشقية بعد بولندا .ويه أحد أكرث الاقتصادات
ديناميكي ًة يف أورواب ،نظر ًا لتصالها املبارش ابلبحر السود (ميناء كونس تانتا).
وتُعترب رومانيا وّج ًة جذاب ًة للمستمثرين الجانب .فقد ارتفعت الاستامثرات الجنبية املبارشة يف رومانيا
بنس بة تقارب  %18يف الشهر الحدى عرشة الوىل من عام  2015مقا نر ًة ابلفرتة نفسها من عام
 ،2014فوصلت اىل  2.883مليار يورو ،وذكل وفق ًا لبياانت رمسية من بنك رومانيا الوطين.
وشهد الناجت احمليل الجاميل يف رومانيا زايد ًة قدرها  %3.7يف الشهر التسعة الوىل من عام 2015
مقا نر ًة ابلفرتة نفسها من العام السابق .ويبلغ معدل منو الناجت احمليل الجاميل املتوقع يف رومانيا  %4.2لعام
 ،2016طبق ًا للمفوضية الوروبية.

النقل

نظر ًا لوقوع رومانيا يف وسط أورواب ،فاهنا متتكل ش بكة نقل راخسة ،تربطها عن طريق الس يارات
والقطارات ووسائل النقل املايئ بدول اجلوار وتربطها كذكل بأمه املدن يف أورواب والعامل عن طريق اجلو.
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ويف الوقت نفسه ،تعترب رومانيا أحد املراكز الصناعية ومراكز النقل الرئيس ية يف أورواب الرشقية.
ويعترب مطار بوخارست ادلويل ("هرني كواندا") حمور ًا حملي ًا ودولي ًا همامً يربط العامصة الرومانية جبميع
العوامص الوروبية تقريب ًا ،ويربطها أيض ًا بكثري من املدن املهمة يف أورواب والرشق الوسط .ويقع املطار
خارج منطقة بوخارست احلرضية ،يف اوتوبيين مبقاطعة ايلفوف ،ويبعد مسافة  16.5كيلومرت ًا عن وسط
مدينة بوخارست .وي ُ ِّ
شغل  38خط ًا جو ًاي ،مهنا  11خط ًا جو ًاي لوّجات حملية .أما الوّجات الجنبية فلها
 51رحةل جوية جمدوةل و 7رحالت جامعية منتظمة .وتوجد حافالت مكوكية لالنتقال اىل الفنادق
الرئيس ية ،وتوجد بوفرة س يارات أجرة رخيصة جد ًا.
وترتبط أيضا أمه املدن الرومانية ابلعامصة عن طريق اجلو (انظر اخلريطة التية).

ويف الس نوات العرشة املاضية ،زاد عدد املسافرين من رومانيا أو الهيا أو داخلها زايد ًة كبري ًة .فاعتبار ًا من
مارس  ،2015يبلغ نصيب أكرب  12رشكة نقل ختدم السوق الرومانية  %92و %93من اجاميل املقاعد
والرحالت اجلوية الس بوعية عىل التوايل.

Annex VI
13

املصدر :املطارات الفردية .2014-2005

املصدر OAG Analyser :للس بوع اذلي يبدأ 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 ماك ًان متواضع ًا
وهادئ ًا يأوي اليه الرعاة ،ورسعان ما حتولت اىل بدلة تُقام فهيا ُسوق بصفة دو ِّرية .ويه تقع عىل ضفاف
هنر دميبوفيتسا ،يف جنوب رشق رومانيا.
ويف القرن اخلامس عرش ،أصبحت بوخارست عامصة "أرض الغراب" ،يف ظل حمك "فالد اخملوزق"
املثري للجدل ،اذلي س ُيعرف يف التارخي فامي بعد ابمس "المري دراكول" اذلي ل يرمح .ويف القرون اليت
تلت ذكل ،اح ُتلت املدينة مرار ًا وتكرار ًا من ِّقبل جيوش أجنبية اكنت حتاول توس يع أرضها أو نفوذها.
ويف القرن التاسع عرش ،أصبحت بوخارست العامصة الوىل والوحيدة لماريت والاش يا ومودلافيا
املتحدتني ،وهام ادلوةل الوىل اليت رسعان ما حتولت اىل مملكة رومانيا .واكن حمك املكل مبثابة احلجر اذلي
تأسست عليه فرتة من التطور الهائل اذلي خلف وراءه كثري ًا من املعامل العظمية القمية ،مما جعل املدينة
تُلقَّب بلقب "ابريس الصغرية" أو "ابريس الرشق".

الاقتصاد

يقمي حنو  %10من ساكن رومانيا يف مدينة بوخارست ،ولكن القوة العامةل يف املدينة يه املسؤوةل عن
انتاج حنو  %20من الناجت احمليل الجاميل للبدل ،وربع النتاج الصناعي اكم ًال .وذلكل فان حنو ثلث
الرضائب الوطنية الرومانية جممتع ًة يدفعه اما مواطنو بوخارست أو رشاكت تقع يف هذه املنطقة.
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ويقمي يف مدينة بوخارست أكرث من مليوين نسمة ،ويه أكرب مدينة من حيث عدد الساكن بني برلني
وأثينا ،وسادس أكرب عامصة يف الاحتاد الورويب.
وقد اس تفادت مدينة بوخارست من مكية كبرية من استامثرات الاحتاد الورويب بسبب حصول رومانيا
عىل العضوية الاكمةل يف الاحتاد الورويب .ورمغ أن اقتصاد بوخارست تأثر اىل حد ما ابلزمة املالية يف
عام  ،2008فان الاستامثر الجنيب رسعان ما انتعش مرة أخرى ول يزال الاجتاه الاقتصادي اجيابي ًا عىل
حنو اثبت .وأصبحت بوخارست املدينة الكرث ثر ًاء يف رومانيا ،وتسهم اسهام ًا ابلغ المهية يف الاقتصاد
العام للبدل.
وأرسع جمالت المنو يف اقتصاد بوخارست يه قطاعات الصناعة واخلدمات والعقارات والتشييد .وتقرر
معظم الرشاكت الرومانية الكبرية اختاذ العامصة مقر ًا رئيس ي ًا لها ،وكذكل تفعل كثري من الرشاكت الصغرية
واملتوسطة احلجم.
ومتثل تكنولوجيا املعلومات والتصالت جانب ًا أخر من جوانب المنو الاقتصادي يف بوخارست ،وتمتركز
هناك ش ىت رشاكت الربجميات املهمة اليت لها مراكز توزيع خارجية ،ابلضافة عىل سوق بوخارست
للوراق املالية.
الثقافة والفنون

تضم العامصة الرومانية  37متحف ًا ،و 22مرسح ًا ،وداري أوبرا ،و 3قاعات للحفالت املوس يقية ،و18
معرض ًا فني ًا ،وعدد ًا هائ ًال من املكتبات وحمالت بيع الكتب.
وكثري من املباين اليت تُقام فهيا هذه النشطة تُعترب معامل جذب يف حد ذاهتا ،فهيي ذات طرز معامرية
متأثرة ابلثقافتني الرشقية والغربية لكتهيام.
ومن املفرتض أل ميثل التواصل مشلك ًة للزوار الجانب ،فكثري من أهل البدل يتحدثون أيض ًا اللغة
النلكزيية أو الفرنس ية أو الس بانية أو اليطالية.

مرافق املؤمترات

يوجد يف بوخارست أكرث من  25مركز ًا من مراكز املؤمترات .وتوجد أماكن لعقد اجامتعات كبرية ،مهنا
القرص الربملاين ،ومركز املعارض –  ،RomExpoومركز مؤمترات الغرفة التجارية ،ومركز التجارة العاملي.
ويف الس نوات الخرية ،عىل سبيل املثال ،اس تضافت بوخارست مؤمتر القمة الفرنكوفونية احلادي عرش
(سبمترب  ،)2006ومؤمتر القمة العرشين ملنظمة حلف شامل الطليس (أبريل .)2008
مبان اترخيية ،مثل املرسح
وميكن اس تضافة احتفالت عامة يصل عدد حضورها اىل  800ضيف يف ل
الروماين ،واملتحف الوطين للفنون ،وقرص اكنتاكوزينو ،والنادي العسكري ،وقرص البطريركية.
وتوفر الفنادق الكربى أماكن فس يحة لعقد الاجامتعات ،ومن هذه الفنادق فندق يج دبليو ماريوت
غراند ،وأتينيه ابلس هيلتون ،وانرتكونتيننتال ،وكراون بالزا ،وبوملان .وميكن الاطالع عىل وصف أكرث
تفصي ًال ملرافق بوخارست يف املرفق رمق .1

الس ياحة

تعترب بوخارست من العوامص الفريدة من نوعها اليت ينبغي لي ساحئ أل يفوت فرصة زايرهتا عند
اس تكشاف أورواب .اهنا مزجي مدهش من التأثريات الثقافية ،وتوفر فرص اسرتخاء ممتازة وجتارب غنية
لرجال العامل أو ملن يسافرون بدافع حب الاس تطالع.
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ويتضح التباين يف لك ركن من أراكن "ابريس الصغرية" اليت تمتزي هبوية متشعبة ِّ
السامت تعكس اترخيها
الغين واملثري للجدل من خالل امجلع اجلامح بني القمي الرس تقراطية اخلادلة ،واشارة قوية اىل الرتاث
الشمويل يف التارخي احلديث ،وأسلوب احلياة الكوزموبولييت الصاخب يف الوقت احلارض.
وتمنو الس ياحة يوم ًا بعد يوم لن الزوار الجانب 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 المم املتحدة لشؤون الالجئني ،وملنظمة
الصحة العاملية ،واملنظمة ادلولية للهجرة ،ومكتب منظمة الفرنكفونية القلميي لورواب الوسطى والرشقية.

اثلث ًا.
نتاجئ اقتصادية جيدة

الماكانت الكبرية
للمنطقة دون القلميية

الساس املنطقي للمكتب اخلاريج

تمتتع بدلان املنطقة دون القلميية ،كام هو موحض يف الفصل الول ،بأداء اقتصادي جيد ،كام أهنا حققت
منو ًا مطرد ًا يف الناجت احمليل الجاميل عىل مدى الس نوات امخلس املاضية .ال أن هذه النتاجئ الاقتصادية
الجيابية ل تنعكس متام ًا عىل عدد طلبات امللكية الفكرية .فيلزم بذل مزيد من اجلهود لعكس أي اجتاه
تنازيل ولتعزيز البياانت الجيابية فامي يتعلق بطلبات امللكية الفكرية.
متتكل بدلان املنطقة دون القلميية اماكانت كبري ًة يف كثري من اجملالت ذات الصةل مبيدان امللكية الفكرية.
وتُظهر مي ًال ملحوظ ًا اىل البيئة الرمقية والنرتنت .وتشري احصاءات برينبنتش ( )Brainbenchاىل أن
بدلان املنطقة مضن أعىل  10بدلان يف مجيع أحناء العامل فامي يتعلق ابملهارات 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،HTML
و ،PHPومفاهمي انشاء مواقع النرتنت ،وغريها الكثري .كام أهنا حتتل مواقع رايدية يف أورواب ومراكز رفيعة
يف العامل من حيث معدل حمو أمية تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى الكبار.
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أكرب  30معدل حملو أمية تكنولوجيا املعلومات والتصالت دلى الكبار ( | )%عام  2015أو أحدث
الرتتيب

البدل

القمية الاقتصادية

1

لتفيا

99.9

2

اس تونيا

99.8

3

أذربيجان

99.8

4

ليتوانيا

99.8

5

بولندا

99.8

6

اكزاخس تان

99.8

7

طاجيكس تان

99.8

8

أوكرانيا

99.8

9

جورجيا

99.8

10

الاحتاد الرويس

99.7

11

سلوفينيا

99.7

12

أرمينيا

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 وتوابغو

99.0

20

رومانيا

98.8

21

اجلبل السود

98.7
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22

أوروغواي

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

الرجنتني

98.1

29

مجهورية مقدونيا

97.8

30

ارسائيل

97.8

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

البدل

رسعة التزنيل

رسعة التحميل

الول

س نغافورة

97.67

78.69

الثاين

هونغ كونغ ،الصني

96.12

89.25

الثالث

رومانيا

62.53

31.85

Annex VI
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 ابلبحث والابتاكر يثبهتا اثبا ًات قاطع ًا تشييد مراكز حبوث البنية
الضوئية القصوى-الطاقة النووية ( ،2)ELI-NPاليت جيري اقامهتا يف بدلة ماغورييل ابلقرب من
بوخارست عىل ثالث راكئز ،مبا يف ذكل أقوى ّجاز لزير يف العامل ،يُ ِّودل  %10من طاقة الشمس عىل

س نتميرت مربع.
البنية الضوئية القصوى – منشأة الفزيايء النووية
كرس منشأاتن أخراين دلراسة املصادر الثانوية يف املنطقة ،يف دولين برزاين ،ابلقرب من براغ /
وتُ َّ
امجلهورية التش يكية ،وللنبضات التواثنية يف س يجد /هنغاراي.
 2انظرhttp://www.eli-np.ro/ :
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وذلكل فان مرشوع البنية الضوئية القصوى-الطاقة النووية  2017سوف يُنشئ يف املنطقة أحد أمه
اخملتربات يف العامل ،للبحث ابس مترار يف طائفة واسعة جد ًا من اجملالت العلمية ،بدء ًا من اجملالت اجلديدة
للفزيايء الساس ية ،واملوضوعات اجلديدة للفزيايء النووية والفزيايء الفلكية ،وصو ًل اىل تطبيقاهتا يف عمل
املواد وعلوم احلياة وادارة املواد النووية.
فض ًال عن أن ما قام به ممثلون عن متخصصني يف املنطقة دون القلميية من معل ابتاكري عىل مدى
الس نوات املاضية حظي ابلعرتاف يف معارض جتارية مرموقة ومسابقات دولية يف مجيع أحناء العامل.
وحصل عدد كبري من الاخرتاعات عىل ميداليات ذهبية وعىل أعىل اجلوائز والومسة يف املعارض ادلولية
لالخرتاعات.
وتؤدي الصناعات البداعية دور ًا همامً يف املنطقة (انظر اجلدول رمق .)4

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

اجاميل املسامهة
(ابلعمالت 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/ :
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بناء عىل ابداع الفراد وموهبهتم وهماراهتم ،ومع وجود اماكانت كبرية خللق فرص معل وحتقيق الازدهار
و ً
من خالل انتاج امللكية الفكرية وادارهتا ،تشمل هذه الصناعات :العالن ،والعامرة ،والفن ،واحلرف
اليدوية ،والتصممي ،والزايء ،والفالم ،والفيديو ،والتصوير الفوتوغرايف ،واملوس يقى ،والفنون البرصية،
والتلفزيون والراديو ،والنرش ،والربجميات ،وألعاب الفيديو ،والنرش اللكرتوين .ومعظم ادلراسات اليت
ُأجريت يف اجملال تؤكد عىل اماكنية ترسيع منو الصناعات البداعية أكرث من قطاعات أخرى يف الاقتصاد.
وعالوة عىل ذكل ،سوف يكون البداع – طبق ًا دلراسة نرشها مؤخر ًا املنتدى الاقتصادي العاملي – 4يف
املركز الثالث مضن أفضل  10همارات حبلول عام  ،2020يف حني أنه احتل يف عام  2015املركز العارش
فقط.
ادلور احلامس للرشاكت
الصغرية واملتوسطة يف
املنطقة دون القلميية

متثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة عنرص ًا ذا أمهية عظمى يف القطاع اخلاص يف بدلان املنطقة دون
القلميية ،ومتثل دفع ًة حممت ًةل للمنو الاقتصادي .ورمغ أن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكنت خالل العقد
الول من التحول حريص ًة عىل احلفا عىل قمية أصولها أكرث من حرصها عىل حتقق رحب ،فاهنا فامي بعد
بدأت تصبح أكرث ديناميكية ،فأصبحت تستمثر يف المنو والتحديث .ومع زايدة نصيب الفرد من الناجت
احمليل الجاميل وارتفاع تاكليف العامةل ،فان قدرة البدلان يف املنطقة دون القلميية عىل جذب الاستامثر
الجنيب املبارش سوف تقل حامتً .وذلكل من المهية مباكن تشجيع الابتاكر يف قطاع املرشوعات الصغرية
واملتوسطة من أجل تعويض خسارة املزااي احلالية.
ول يزال التقليد والقرصنة يسجالن معدلت ُمقلقة يف املنطقة( 5انظر الرمسني الواردين أدانه) .وتقر بدلان
املنطقة بأن "ذكل يشلك هتديدات كبري ًة للتجارة العاملية ،والمنو الاقتصادي الوطين ،وحصة املس هتلكني
والسالمة ،وهو سبب رئييس يف زايدة اجلرمية املنظمة والفساد ( )...وأن ماكحفة الجتار يف السلع امل ُ َّقدلة
وامل ُقرصنة عىل املس توايت الوطنية والقلميية والعاملية ينبغي أن تكون أولوية قصوى".

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 لورواب الرشقية وأس يا
الوسطى بشأن ماكحفة التقليد والقرصنة – "اعالن بوخارست" بتارخي  12يوليو 2006
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القمية التجارية لس تخدام الربجميات غري املرخصة (ابملليار)
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 ( – )BSAجفوة الامتثال ،اس تقصاء الربجميات العاملية ص  ،7يونيو 2014
لـما اكن التطلع اىل اقتصادات أكرث تنافس ي ًة ميكن حتقيقه من خالل البحث والتمنية والابتاكر ،فض ًال عن
نقل التكنولوجيا ،فال غرابة يف أن تسعى البدلان يف املنطقة دون القلميية اىل حتسني أداهئا بوجه عام يف
جمال امللكية الفكرية .وحتتاج البدلان أيض ًا اىل مواصةل ماكحفة التقليد والقرصنة ،لن زايدة اذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية من شأهنا أن تؤدي اىل مزيد من المنو الاقتصادي.
ورمغ أن الغالبية العظمى من بدلان املنطقة دون القلميية قد انضمت اىل أنظمة الويبو ،ل س امي نظام
معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لش بونة ،فان اكفة اماكانت أنظمة امللكية الفكرية يف
املنطقة مل تتحقق ابلاكمل بعدُ .
وفامي يتعلق ابلويبو ،طلبت بدلان املنطقة دون القلميية احلصول عىل دمع فامي خيص ما ييل:
 وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية املكيَّفة والطويةل المد واملوّجة حنو حتقيق
النتاجئ ،مبا يامتىش مع الهداف الوطنية الاقتصادية والثقافية،
 وتطوير البحث والابتاكر وجين مثار نظام امللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة،
 ومواصةل تطوير الصناعات البداعية،
 وتعزيز متزي منظامت الدارة امجلاعية للحقوق يف الشفافية واملساءةل واحلومكة،
 وحتسني ماكحفة التقليد والقرصنة،
 وزايدة الوعي خبدمات الويبو وأنشطهتا دلى مجهور أوسع يف البدلان،
 وتعزيز التفاعل بني الويبو ومجيع اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية يف البدلان،
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 وانشاء منصة مشرتكة وجديرة ابلثقة وتُس تخدم عىل نطاق واسع لتبادل ش ىت اخلربات يف جمال
امللكية الفكرية ،وتيسري حتسني املعرفة والوعي والتنس يق بني ش ىت اجلهات املعنية ابمللكية الفكرية.

رابع ًا.
مركز لتقدمي
خدمات الويبو

الولية املقرتحة

سوف يكون املكتب اخلاريج يف مدينة بوخارست برومانيا مبثابة مركز لتقدمي خدمات الويبو اىل املنطقة
دون القلميية ،عىل غرار ماكتب الويبو اخلارجية امخلسة الخرى القامئة.
وس يكون هدفه العام هو تقريب املنظمة اىل ادلول العضاء وأحصاب املصاحل يف املنطقة دون القلميية،
من أجل حتفزي الهنوض ابلبتاكر والبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف البدلان ،من
خالل نظام ملكية فكرية دويل متوازن وفعال.
ومن املفرتض أن يسهم املكتب اخلاريج ،بوصفه جزء ًا ل يتجزأ من املنظمة ،يف حتقيق النتاجئ املرتقبة ويف
حتقيق أهداف الويبو الاسرتاتيجية ،6وذكل ابلعمل مع معظم برامج املقر الرئييس.
وسوف يسهم ،بشلك أكرث حتديد ًا ،يف حتقيق الهداف الاسرتاتيجية التية والنتاجئ املرتقبة املتعلقة هبا،
وذكل ابلتنس يق مع املقر الرئييس:
الهدف الاسرتاتيجي الول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأن امللكية الفكرية
 أطر 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 الول
 اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب ليداع طلبات
الرباءات ادلولية (ھ)1.2
 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان القل منوا (ھ)4.2
 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان القل منوا (ھ)6.2
 تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة
والتحكمي وغريها من أساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات (ھ)8.2
 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
والبدلان القل منوا (ھ)10.2
الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية 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 الهداف المنائية
الوطنية (ھ)1.3
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية
 كفاءات َّ
الفكرية بفعالية لغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اىل اقتصاد
السوق احلر (ھ)2.3
 أليات وبرامج تعاونية معززة ومكيفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان القل منوا
والبدلان املنتقةل اىل اقتصاد السوق احلر (ھ)4.3
 قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لغراض
دمع الابتاكر (ھ)6.3
الهدف الاسرتاتيجي الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
 نفاذ حمسن اىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية
وامجلهور لتشجيع الابتاكر والبداع (ھ)2.4
 بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي
اىل خدمات أفضل (بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن) لحصاب املصلحة اذلين يتعاملون
معها ونتاجئ أحسن لدارة امللكية الفكرية (ھ)4.4
الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
 اس تخدام معلومات الويبو الحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل
(ھ)1.5
 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل 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 العضاء ومجيع أحصاب املصاحل
 التواصل بفعالية أكرب مع مجهور واسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو (ھ)1.8
 توجه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات (ھ)2.8
 الزتام فعال مع ادلول العضاء (ھ)3.8
 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني (ھ)4.8
وس يقوم املكتب اخلاريج أيض ًا مبعاجلة خصوصية املنطقة ،أي احلاجة اىل اس تغالل الماكانت الاكمةل
لنظام امللكية الفكرية ،والولوايت احمللية (انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة ابمللكية الفكرية ،وانفاذ
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حقوق امللكية الفكرية ،واقامة رشااكت جديدة ومبتكرة مع أحصاب املصاحل املتعددين ،والتعاون القامئ عىل
املوضوعات يف املنطقة من أجل دمع التمنية املس تدامة وتنفيذ جدول أعامل التمنية لعام  ،2030اخل).
وسوف يتعاون أيض ًا مع ش ىت املنظامت القلميية (الاحتاد الورويب ،واملكتب الورويب للرباءات ،ومكتب
مواءمة السوق ادلاخلية) ،والقطاع اخلاص ،والوساط الاكدميية ،واملنظامت غري احلكومية ،وكذكل مع
بعض املنظامت ادلولية الخرى (مثل النرتبول ،ومنظمة امجلارك العاملية).

خامس ًا .نطاق النشطة
سوف ينخرط املكتب اخلاريج ،بوجه عام ،يف النوع التايل من النشطة من أجل حتقيق الولية امل ُقدَّمة
أعاله :تقدمي خدمات ادلمع لنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية ،وتقدمي أنشطة تكوين الكفاءات من
أجل تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية لغراض التمنية ،وتعزيز معاهدات الويبو مبا فهيا أحدث املعاهدات
املعمتدة ،وتوفري اتصالت أكرث فعالية مجلهور واسع من خالل توعية مس هتدفة وعالقات أوثق مع أحصاب
املصاحل ،ودمع انشاء منتدايت لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة وأفضل املامرسات بني بدلان املنطقة
دون القلميية.
وسوف تكون برامج تكوين الكفاءات قامئ ًة عىل الطلب و ُمكيف ًة مع احتياجات البدلان اخملتلفة .وسوف
ت َُّعزز الكفاءات املؤسس ية الالزمة لدارة امللكية الفكرية وتنظميها والانتفاع هبا من خالل برامج الويبو
خصصة.
امل ُ َّ
التعاون مع ماكتب
امللكية الفكرية الوطنية

بناء عىل طلبات حمددة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،من أجل تيسري
وسوف ُيدث هذا التعاون ً
تنفيذ الهداف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية (وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية ،تصممي محالت
التوعية العامة ،وما اىل ذكل).
ان أنظمة اليداع ادلويل وامحلاية ادلولية حلقوق امللكية الصناعية ،اليت أنشأهتا الويبو ،تسمح ملُودعي
الطلبات ابلس تفادة من امحلاية املمتدة جغرافي ًا .وسوف يقدم املكتب اخلاريج لحصاب املصاحل
(الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والباحثني يف اجلامعات ،اخل) تدريب ًا عىل اس تخدام نظام معاهدة التعاون
بشأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ونظام لش بونة وخدمات الويبو للتسوية البديةل للمنازعات.
وعالوة عىل ذكل ،ميكن زايدة مس توى وعي أحصاب حق املؤلف برضورة توفري منا ُمربِّح لدارة حق
املؤلف .ولن هناك انتقادات تُو َّجه يف كثري من الحيان اىل منظامت الدارة امجلاعية ،فان املكتب
اخلاريج س يكون قادر ًا عىل مساعدة هذه املنظامت عىل تنفيذ مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة
( ،)TAGاذلي ميكن أن ي ُسهم يف حتسني أداء السوق البداعية القانونية وتوفري فوائد للك من أحصاب
احلقوق واملس تخدمني.

اذاكء الوعي ابمللكية
الفكرية وتعميق فهمها
واذاكء احرتاهما

سوف تركز أنشطة اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها واذاكء احرتاهما عىل ما ييل:
 التعلمي العام ،ابس 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 أخرى)،
 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
أن تشمل هذه النشطة ،عىل سبيل املثال ،التدمري العلين للمنتجات امل ُقرصنة وامل ُ َّقدلة)،
 واملساعدة امل ُق َّدمة اىل ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ،مثل املساعدة املُقدَّمة لعداد مطبوعات
حديثة وجذابة و ُمركبة ُمص َّممة من أجل دورات امللكية الفكرية يف مناجه املدارس الثانوية
واجلامعات.
 والتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية واقلميية مجليع أحصاب املصاحل املعنيني،
 وتبادل املعلومات بشأن قضااي النفاذ بني السلطات الوطنية .وميكن أن 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 ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  26أبريل من لك عام.
وسوف يُطلب من املكتب اخلاريج أن ي ُ ِّ
شجع بدلان املنطقة عىل التصديق عىل معاهدات الويبو
واتفاقياهتا والانضامم الهيا ،وأن يساعدها عىل ذكل ،مبا يف ذكل أحدث معاهدات الويبو يف جمال حق
املؤلف وامللكية الصناعية (أل ويه معاهدة بيجني بشأن الداء السمعي البرصي ،ومعاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي اعاقات أخرى
يف قراءة املطبوعات ،فض ًال عن وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات
اجلغرافية) .ولن معظم بدلان املنطقة مل تُ ِّ
صدق بعدُ عىل أحدث الواثئق القانونية ادلولية ،فان زايدة الوعي
والفهم واملعرفة بشأن احلقوق املمنوحة والالزتامات ذات الصةل سوف تكون أمر ًا مفيد ًا مل ُتَّ ِّخذي القرارات.
تقدمي خدمات العمالء
ملس تخديم خدمات
امللكية الفكرية العاملية
املساعدة عىل اس تخدام
امللكية الفكرية كداة لتعزيز
التمنية ونقل التكنولوجيا

سوف يضطلع املكتب اخلاريج بأنشطة هتدف اىل سد أي ثغرات يف املعلومات ،ورفع مس توى الفهم
واملعرفة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية بوجه عام ،وخبدمات الويبو عىل وجه اخلصوص .عالوة عىل أن القرب
من املس تخدمني سوف يسمح بفوائد مبارشة عن طريق تقدمي اجاابت اكمةل ورسيعة لس تفساراهتم
تتالءم متام ًا مع الواقع القلميي.
كتب اخلاريج بدلان املنطقة عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدام ًا فعا ًل يف
سوف يساعد امل ُ
س ياق ظروف البدلان الاقتصادية اخلاصة ،فض ًال عن تعزيز خطط العمل الوطنية اخلاصة هبذه البدلان
وفق ًا جلدول أعامل التمنية لعام  .2030وبعبارات واقعية أكرث ،سوف يكون مبقدور املكتب اخلاريج أن:
 يساعد السلطات الوطنية عىل أن تتصدى ،من منظور امللكية الفكرية،
للتحدايت اليت تواجه بدلان املنطقة ،مثل تغري املنا والمن الغذايئ والصحة العامة وحامية
التنوع 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 أجل احلصول عىل
حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا ،وبشأن تقيمي امللكية الفكرية والانتفاع هبا جتار ًاي ،مبا يف ذكل عن
طريق انتاج مواد اعالمية ُمفصةل وتوزيعها،
تقدمي ادلمع يف اجملالني
الس يايس والتقين ملاكتب
امللكية الفكرية الوطنية

 ويعرض خدماته الاستشارية عند انشاء مراكز جديدة دلمع التكنولوجيا
والابتاكر يف املنطقة.
قد توجد يف أي بيئة دامئة التغري ،بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة ومناذج العامل التجارية،
حاج ٌة اىل س ياسات جديدة ملواكبة أ ِّخر التطورات .وميكن للمكتب اخلاريج أن يطرح أفضل املامرسات
من أجل مساعدة البدلان عىل وضع س ياسات جديدة.

معلومات الويبو
الحصائية وحتليلها
الاقتصادي

وميكن للمكتب اخلاريج أن يساعد ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وغريها من املؤسسات (الوزارات
املعنية) عىل زايدة الانتفاع مبعلومات الويبو الحصائية وقواعد بياانهتا وحتليلها الاقتصادي عند صياغة
الس ياسات.

رأس املال البرشي

وميكن للمكتب اخلاريج أن يتعاون مع أاكدميية الويبو وغريها من املنظامت واملؤسسات املوجودة يف
املنطقة (الاحتاد الورويب ،واملكتب الورويب للرباءات ،ومكتب الاحتاد الورويب للملكية الفكرية ،اخل)
من أجل تقدمي التدريب للعاملني يف جمال امللكية الفكرية.

تكوين الروابط
والعالقات

وميكن للمكتب أن يُنشئ حمفظته اخلاصة جبهات التصال ،مبا يف ذكل مجيع أحصاب املصاحل يف جمال
امللكية الفكرية ،وبأن ي ُ ِّ
شجع عىل اقامة رشااكت بني القطاعني العام واخلاص ،من أجل احلث عىل التعاون
يف جمال حامية امللكية الفكرية والهنوض هبا واحرتاهما.
وميكن الاضطالع ابلنشطة املذكورة أعاله عن طريق مجموعة متنوعة من الحداث :مؤمترات ،وحلقات
دراس ية ،وموائد مس تديرة عىل املس تويني الوطين ودون القلميي ،وأحداث توفر منصات بناءة للحوار
وتبادل املعلومات ذات الصةل؛ 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 أن يس تعني كثري من هذه النشطة بوسائل التصال احلديثة ،ذات الشهرة الواسعة والتأثري الكبري،
مثل النرتنت.
فادلعاية الوافية للويبو سوف تؤدي اىل رفع مس توى الوعي دلى مجيع الطراف املعنية واجملمتع املدين
بأغراضها النبيةل وما تقدمه يف املنطقة من أنشطة وخدمات جليةل.

سادس ًا .القمية املضافة
تُيقن رومانيا أن املكتب اخلاريج يف بوخارست س يجلب قمي ًة مضاف ًة للك من املنظمة وبدلان املنطقة
دون القلميية.
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وسوف يسهم املكتب يف الرتوجي للويبو عىل حنو أفضل بوصفها منظمة دولية متخصصة يف جمال امللكية
الفكرية ،فض ًال عن الرتوجي لقميها وخدماهتا .وسوف يُ ِّعزز أيض ًا تلبية املنظمة لالحتياجات احملددة للمنطقة،
مما قد يفيض اىل زايدة الثقة يف نظام امللكية الفكرية.
وابلنس بة اىل بدلان املنطقة ،بوجه عام ،فان القمية املضافة للمكتب اخلاريج دون القلميي سوف تكن يف
القرب من املس تفيدين /متلقي املساعدة (احلكومة ،أو املنظامت ،أو الرشاكت ،أو الفراد) ،وهو المر
اذلي من شأنه أن ُُي ِّفزمه عىل املشاركة يف صياغة الس ياسات ومن شأنه أن يسمح بتحقيق نتاجئ أفضل
يف جمال امللكية الفكرية.
وبعبارات واقعية ،سوف تمتثل الفوائد املتوقعة ملكتب الويبو مبدينة بوخارست /رومانيا فامي ييل :ارسال
رساةل س ياس ية واحضة بشأن الزتام ادلول العضاء جملموعة أورواب الوسطى والبلطيق مبواصةل تطوير نظام
امللكية الفكرية اخلاص هبا ،زايدة ديناميكية ايداعات امللكية الفكرية وحتقيق عائد أفضل يف هذا اجملال،
وتعزيز التنس يق يف ماكحفة التقليد والقرصنة (مما س يكون هل تأثري اجيايب عىل البياانت الاقتصادية
والاجامتعية والثقافية) ،وتقيمي أدق لتأثري س ياسات امللكية الفكرية وتطور نظام امللكية الفكرية يف املنطقة
دون القلميية ،وزايدة تعزيز التعاون فامي بني بدلان املنطقة دون القلميية.
للك من الويبو وبدلان املنطقة دون القلميية،
وسوف يضمن املكتب اخلاريج أيض ًا فعالية التاكليف ل
فسوف تُنفَّذ أنشطة امللكية الفكرية الكرث ديناميكية يف املنطقة بتاكليف أقل مما لو قام املقر الرئييس
بتنفيذ النشطة بنفس املس توى والانتشار.
وعالوة عىل ذكل ،سوف توجد وفورات يف تاكليف السفر للمشاركني من املنطقة يف ش ىت الحداث
اليت سينظمها مكتب بوخارست (فكثري من بدلان املنطقة ليس دلهيا حىت الن رحالت جوية مبارشة من
العوامص اىل جنيف ،وسوف يكون مقر املكتب أقرب لهذه البدلان من الناحية اجلغرافية).

سابع ًا .اجلوانب املالية واملتعلقة ابملزيانية
ترى رومانيا أن انشاء مكتب الويبو اخلاريج يف املنطقة دون القلميية لن يفرض أي أعباء مالية اضافية
عىل ادلول العضاء ،خبالف خمصصات املزيانية املعمتدة.
والتاكليف املتعلقة بتشغيل املكتب ،وفق ًا لتقديراتنا ،لن تعيق الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية لش بكة
ماكتب الويبو اخلارجية .وتوفر حكومة رومانيا املاكن الالزم للمكتب اخلاريج بدون تاكليف الجيار.
وسوف يس تفيد املكتب عند تنفيذ أنشطته 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 تعد ًا لن يُتيح ،من ابب املسامهة العينية ،ش بكته املكونة من 17
مركز ًا اقلميي ًاُ ،م َّوزع ًة يف مجيع أحناء البدل (انظر اخلريطة أدانه).
وش بكة مراكز امللكية الفكرية القلميية ُمقام ٌة منذ عام  ،1999ويه تقع حالي ًا 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 أحصاب املصاحل.
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وميكن للمكتب احلكويم لالخرتاعات والعالمات التجارية أن يُ ِّقدم ،عند الطلب ،مساعدة لوجستية
متخصصة حملايم امللكية الفكرية ومجلعيات اخملرتعني.
وهذه املراكز مبثابة روابط وس يطة بني املكتب احلكويم واجملمتعات احمللية ،والبيئة الاكدميية ،وبيئة العامل
التجارية ،واملدارس الثانوية ،واخملرتعني ،واملؤسسات احمللية.

واضاف ًة اىل ذكل ،سوف يبذل رشاكء املكتب من املؤسسات الرومانية ّجود ًا ،عىل املس توى الوطين،
مجلع مزيد من الموال من أجل ش ىت النشطة من القطاع اخلاص أو الهيئات غري احلكومية أو غريها من
اجلهات املعنية .وميكن أيض ًا تقدمي طلبات اىل املفوضية الوروبية 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 الخرى يف املنطقة والهيا).

اثمن ًا.

املقر والامتيازات

س يكون موقع املكتب اخلاريج يف وسط بوخارست ،يف مبىن مكتبة رومانيا الوطنية ،وسيس تفيد من
مساحة واسعة ( 240مرتا مربعا) ويُ َّزود بأحدث املرافق .وترد صور املبىن واملساحة املتاحة لس تضافته
يف هذه الوثيقة (انظر املرفق .)1
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ويتيح موقع املكتب فرصا للتعاون .فهو موجود داخل املنطقة الدارية الاسرتاتيجية (احلكومة والربملان)،
وقرب يح العامل (غرفة رومانيا للتجارة والصناعة ،وحمكة التحكمي التجاري ادلويل ،واملؤسسات
املرصفية) وميكن بلوغه من مطار العامصة ادلويل يف غضون  45دقيقة تقريب ًا.

ويُمنح مكتب الويبو اخلاريج ،فامي خيص مبانيه ،مجيع الامتيازات واحلصاانت املنصوص علهيا يف اتفاقية
امتيازات المم املتحدة وحصاانهتا ،اليت اع ُتمدت يف نيويورك بتارخي  13فرباير  ،1946واتفاقية امتيازات
الواكلت املتخصصة وحصاانهتا اليت اع ُتمدت يف نيويورك بتارخي  21نومفرب 1947
(املرفق اخلامس عرش).
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املرفق 1
وصف موجز ملكتبة رومانيا الوطنية
العنوانBulevardul Unirii 22, București, Postal code 030833, Romania :
املكتبة الوطنية مؤسسة ثقافية ترشف علهيا وزارة الثقافة .وهدفها هو ادارة مجموعة املنشورات اليت تشلك الرتاث الوطين،
وذكل من خالل اقتناء الواثئق وصوهنا وااتحهتا للجمهور لغراض البحث أو ادلراسة الشخصية.

املكتبة الوطنية

قاعة املطالعة الكربى

وميكن اعتبار عام  1955أمه فصل يف جسل مكتبة رومانيا الوطنية ،ففي ذكل العام أنشئت مكتبة ادلوةل املركزية (ابلقرار
احلكويم  )25.06.1955/M.C.D. No. 1193ابعتبارها أمه مكتبة عامة وطنية يف البدل ومؤسسة أنشئت عىل أسس
حديثة لعمل املكتبات واملعلومات وتتسم ابخلصائص المنطية للمكتبة الوطنية وفقا ملعايري اليونسكو.
وتعود أصول مكتبة رومانيا الوطنية ،حسب معظم املؤرخني والباحثني ،اىل احدى أقدم املكتبات يف رومانيا وأكرثها رمزية،
ويه مكتبة لكية "القديس سااب" ببوخارست .فقد أاتحت تكل اللكية مجموعاهتا لعامة امجلهور يف عام  ،1838عندما فُهرس
ما يقارب  1000جمدلا فرنس يا.
وبعد وحدة عام  ،1859اكتسبت تكل املكتبة مركز املكتبة الوطنية وأصبحت تُعرف اما ابملكتبة الوطنية أو املكتبة املركزية.
ومبوجب لحئة من لواحئ القانون العام ُمسيت تكل املكتبة ،يف عام  ،1864مكتبة ادلوةل املركزية واحتفظت بذكل الامس
وذكل املركز حىت عام  1901عندما أغلقت ون ُقلت مجموعاهتا اىل املكتبة الاكدميية الرومانية اليت اكتسبت مركز املكتبة
الوطنية.
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ول ميكن الاعرتاف سوى بوظيفة وطنية واحدة اتسمت هبا املكتبة طيةل تكل الفرتة ،ويه وظيفهتا الرتاثية .ويف عام ،1955
أعيد اس ناد صندوق الكتاب للمكتبة العامة الرئيس ية املنشأة حديثا ويه مكتبة ادلوةل املركزية.

الهبو الرئييس

عروض فنية ابداعية يف الهبو الرئييس

وبعد اهنيار الش يوعية بفرتة قصرية ،أي يف مطلع يناير  ،1990أصبحت مكتبة ادلوةل املركزية تُسمى مكتبة رومانيا الوطنية
نتيجة القرار اذلي اعمتدته القيادات اجلديدة .وبعد انضامم رومانيا اىل الاحتاد الورويب ،وسعت املكتبة وظائفها من خالل
املشاركة بنشاط يف العديد من املرشوعات الوطنية وادلولية ،مثل  TELplusو ManuscriptoriumوRediscover
وكثري من املرشوعات الخرى.
ويف عام ُ ،1986رشع يف تشييد مبىن أوسع للمكتبة ،بني بياات أونري ( )Piaţa Uniriiونريفا تراجان ()Nerva Traian
واكن املهندس املعامري الرئييس الول ذلكل املرشوع هو سزيار لزاريسكو ،اذلي تويف يف عام  1986قبل اجناز املبىن.
وبعد عام  1989بفرتة قصرية ،وابلرمغ من اس تكامل بعض من أجزاء املبىن أو اجناز شطر كبري مهنا ،توقف مرشوع البناء
لعدة أعوام بسبب انعدام المتويل .ويف عام  ،2009أعيد اس ناد املرشوع لوزارة الثقافة ،اليت متكنت من اجناز املبىن يف
عام  2011وقررت أن يكون اترخي الافتتاح الرمسي يف عام .2012
وس يكون لفريق الدارة العليا ملكتبة رومانيا الوطنية عظمي الرشف لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج دون القلميي داخل
مبىن املكتبة.

ومت ،لهذا الغرض ،ختصيص ثالثة أماكن خمتلفة تبلغ مساحهتا اجامل  240مرتا مربعا وحتتل موضعا ابرزا يف املبىن.
أما املاكن الول (قاعة احملارضات/الندوات ،البالغة مساحهتا  95مرتا مربعا) ،فهيي تقع يف الطابق الري وتتيح سهوةل كبرية
من حيث نفاذ املندوبني أو املتدربني الهيا.
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قاعة املؤمترات

وأما املاكانن الخران فميكهنام اس تضافة مكتبني خمتلفني للك مهنام املساحة ذاهتا (حوايل  75مرتا مربعا).

املاكن 1

املاكن 2
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املرفق 2
مدينة بوخارست – كيف تذهب الهيا ،وكيف تتنقل فهيا ،ومرافق القامة ،وأماكن اجلذب الس يايح
مطار هرني كواندا ادلويل
العنوانCalea Bucurestilor 224 :
الهاتف (21) 204.12.00 :أو 204.12.10
املوقع اللكرتوينwww.otp-airport.ro :
التنقل بني مطار هرني كواندا ادلويل ومركز مدينة:
توفر احلافةل الرسيعة رمق  783خدمة يومية لالنتقال اىل
وسط املدينة ،وتوجد حمطات يف مطار ابنيسا.
مساء وخالل عطةل هناية
وتغادر احلافةل مبىن الرحالت املغادرة ادلولية لك  15دقيقة (ولك  30دقيقة بعد الساعة ً 8:30
مساء .وتس تغرق الرحةل اىل وسط املدينة  40دقيقة تقريب ًا.
الس بوع) ،من  5:30صباح ًا حىت ً 11:00
وسائل املواصالت العامة بني مطار هرني كواندا ادلويل وحمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد):
 ابحلافةل
تقدم احلافةل الرسيعة رمق  780خدمة يومية اىل حمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد) وتتوقف يف احملطات التية:
مطار هرني كواندا – مطار ابنيسا – ميدان بياات برييس ليربي – الكبوسيت – جارا دي نورد – شارع فلوفيولوي.
مساء ،س بعة أايم يف الس بوع .وتغادر من مبىن الوصول
وتغادر احلافةل لك  30دقيقة من  5:15صباح ًا حىت ً 11:00
ادلويل ،وتس تغرق الرحةل اىل حمطة القطار من 40اىل  60دقيقة.
 ابلقطار

تقدم قطارات هرني كواندا الرسيعة خدمة يومية من ابلوتيس 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  5:56صباح ًا حىت  9:00مساء،
وتس تغرق الرحةل من املطار اىل حمطة القطار حنو ساعة واحدة و 10دقائق.

مالحظة :ميكن رشاء التذاكر من مقصورة  CFRمببىن الوصول ادلويل.

Annex VI
34

مطار بوخارست ابنيسا – أوريل
فاليكو ادلويل
العنوانSos. Bucuresti-Ploiesti 40 :
الهاتف (21) 232.00.20 :أو 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 ،وابرملنت.
وميكن قطع املسافة من مطار بوخارست ابنيسا – أوريل فاليكو ادلويل اىل وسط املدينة يف  10دقائق تقريب ًا.
وسائل املواصالت العامة بني مطار ابنيسا ومركز املدينة:
 احلافةل رمق  131اىل وسط مدينة بوخارست
 احلافةل رمق  205اىل حمطة القطار الرئيس ية (جارا دي نورد)

الوصول اىل بوخارست ابلقطار
يرىج زايرة املوقع التايل لالطالع عىل اجلدول الزمين للقطارات ادلولية املتجهة اىل بوخارست والقادمة مهنا:
http://www.RomaniaTourism.com/Transportation.html#ByTrain
ويرىج زايرة املوقع التايل لالطالع عىل اجلداول الزمنية وأسعار تذاكر مجيع القطارات الخرى أو املسارات ادلاخلية:
www.infofer.ro

مالحظة :يف حاةل مدينة بوخارست ،يرىج اختيار بوخارست نورد (بوخارست الشاملية) أو "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 أحناء أورواب واملدن الرئيس ية يف رومانيا.
العنوانBlvd. Garii de Nord 2 :
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الهاتف9521 :
القطارات ادلولية
توجد قطارات يومية من واىل أثينا ،وبلغراد ،وبودابست ،واسطنبول ،وكييف ،وموسكو ،وبراغ ،وصوفيا ،وفيينا .وتسري
عرب بودابست قطارات من واىل املدن الوروبية الغربية.
النقل العام
تشمل ش بكة وسائل النقل العام يف مدينة بوخارست ما ييل:
 احلافةل ( ،)autobuzوعربة الرتام ( ،)tramvaiواحلافةل الكهرابئية "الرتويل" ( ،)troilebuzومرتو النفاق
(.)metrou
مساء .ويعمل مرتو النفاق من
وتعمل احلافالت وعرابت الرتام والرتويل من الساعة  5:00صباح ًا حيت ً 11:59
مساء .وجيب رشاء التذاكر مس بق ًا واملصادقة علهيا عند الركوب .وقد يُطلب من
الساعة  5:00صباح ًا حىت ً 11:00
املسافرين يف أثناء الرحةل اظهار التذكرة امل ُصادق علهيا .وميكن رشاء التذاكر أو التصارحي من أي مقصورة علهيا شعار
.RATB
 ويُعترب مرتو النفاق ( )Metrouأفضل وس يةل للسفر اىل ماكن أبعد وللوصول اىل وسط املدينة ،وتعمل قطارات
مساء .وتوجد أربعة خطوط ملرتو الانفاق (،M1( )Metrou
مرتو النفاق من الساعة  5:00صباح ًا حىت ً 11:00
و ،M2و M3و )M4تغطي املدينة عىل نطاق واسع جد ًا .ويشار اىل حمطات مرتو النفاق حبرف "( "Mابللون
الزرق ،عىل لوحة بيضاء) .ويُعترب مرتو النفاق يف الغالب وس يةل رخيصة وسهةل للتنقل من ماكن اىل ماكن رمغ
وجود عدد قليل من احملطات يف وسط املدينة ،لن ش بكة مرتو النفاق اكنت ُمش يدة يف الصل لنقل العامل
والراكب من أحياء املدينة النائية اىل املناطق الصناعية البعيدة عن وسط املدينة .فاذا كنت تقمي خارج مركز
املدينة ،أو حىت اذا كنت ترغب يف السفر داخل وسط املدينة ،فان مرتو النفاق ميكن أن يكون وس يةل رسيعة
ومرُية للغاية للوصول اىل وّجتك مع جتنب الاختناقات املرورية والزحام اذلي كثري ًا ما تتسم به وسائل النقل
الربي.
وميكن القول بأن ش بكة مرتو النفاق واسعة الانتشار ،ومرُية اىل حد ما ،وجديرة ابلثقة ،وسهةل الاس تخدام .ومما قد يثري
دهشة البعض أهنا تُعترب اىل حد بعيد أمن وس يةل للتنقل يف املدينة .ورشع مرتو بوخارست منذ عام  2002يف خطة
حتديث شامةل ،مبا يف ذكل الاس تعاضة عن القطارات القدمية بأحدث قطارات صنعهتا رشكة بومباردير ترانس بورتيشن،
وجتديد احملطات واملسارات ابلتعاون مع رشكة ألس توم.

مرافق القامة
السعة الجاملية:
 6000 غرفة نوم يف وسط املدينة
 650 غرفة نوم يف منطقة مركز املؤمترات
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 1500 غرفة نوم عىل بعد  10دقائق سري ًا عىل القدام من ماكن انعقاد املؤمتر
 2200 غرفة نوم عىل بعد خس عرشة دقيقة سري ًا عىل القدام من ماكن انعقاد املؤمتر

السعار:

فندق  5جنوم =  250-120يورو /ليةل
فندق  4جنوم =  150-80يورو /ليةل
فندق  3جنوم =  100-50يورو /ليةل
أماكن اقامة متنوعة بدء ًا من الفنادق الاقتصادية وصو ًل اىل الفنادق الربعة وامخلسة جنوم والفنادق الفارهة

فندق جيه دابليو ماريوت بوخارست غراند 5 ،جنوم
يوفر فندق ماريوت بوخارست أقىص درجات الانقة
والراحة الوروبية ،حيث يضم  402غرفة فاخرة ،و6
مطامع ،ومركز مؤمترات ،واند ًاي حصي ًا ومنتجع مياه
معدنية ،ومعرض ًا للتسوق ،والاكزينو الكبري .ويقع املبىن
الالكس ييك جبوار قرص الربملان ،ويرتدد عليه رؤساء
ادلول وامللوك .وهذا الفندق – اذلي يعترب "مدين ًة
داخل املدينة" – يضم لك ما قد يتوقعه املسافر الكثري
املُتطلَّبات :ان لد حصي ومنتجع مياه معدنية فاخر يوفر
حس نة،
الاسرتخاء المثل بعد يوم حافل ،وخدمات ُم َّ
و 6مطامع تقدم أطايب الطباق ،ومرافق لتلبية مجيع
احتياجات مأدبة الطعام ،ابلضافة 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 مزجي ًا ممتاز ًا من
أماكن القامة واملرافق اليت تبعث عىل ُّ
الطمأنينة
وتتوافق مع املعايري العاملية وتتسم ابلنقاء واملعارصة
والبشاشة .ويمتتع هذا الفندق ذو الساس الفاخر
بسمعة ممتزية يف تقدمي خدمة خشصية وودية تضمن

Annex VI
37

الراحة الشخصية عىل مدار ساعات اليوم.

عدد الغرف الفندقية ،164 :سلسةل 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 شارع اكليا فيكتوراي الرئييس ،عىل
اجلانب املقابل للقرص املليك السابق ،وهو ماكن مثايل لس تكشاف
املنطقة احمللية الغنية .ويبعد  20دقيقة ابلس يارة عن مطار هرني
كواندا ادلويل و 15دقيقة ابلس يارة عن مطار ابنياسا ادلويل ،ويسهل
فندق السفر عىل نزلئه ،فيوفر هلم خدمة التوصيل والاس تقبال
ال ُ
عند الطلب .ولن الفندق ل يبعد عن حمطات مرتو النفاق سوى
مسافة قصرية سري ًا عىل القدام أو ابلس يارة ،فان املوقع املثايل
للفندق يف وسط مدينة بوخارست جيعل الزنلء قريبني جداً من
أفضل مناطق التسوق والعامل يف رومانيا.
املوقع اللكرتوين:
http://www.radissonblu.com/hotelbucharest

فندق انرتكونتيننتال بوخارست 5 ،جنوم
يعترب فندق انرتكونتيننتال بوخارست أحد أفضل الفنادق العاملية
الشاهقة يف املدينة ،ويرجع رس متزيه اىل موقعه املثايل ،وجتهزياته
الفاخرة ،وخدمته اليت ل تشوهبا شائبة .وتوجد عىل بُعد مسافة
قصرية منه ميكن اجتيازها سري ًا عىل القدام شوارع عريضة ُمش َّجرة
للتسوق ،وسفارات ،وحمطة مرتو النفاق .وعىل بُعد دقائق قليةل منه
يوجد املرسح الوطين ،وأربعة متاحف كبرية ،واملدينة القدمية اليت
تضم شارع ليبساكين الشهري وحدائق سيسميجيو .وهذا الفندق
امخلس جنوم اذلي يطل عىل مركز بوخارست يقع يف ميدان اجلامعة.
ويوفر أماكن اقامة ذات رشفات خاصة ،واند ًاي حصي ًا جماني ًا ،وحانة
تُعزف فهيا أحلان عىل البيانو.
عدد الغرف الفندقية ،257 :سلسةل الفنادق :فنادق ومنتجعات

Annex VI
38

انرتكونتيننتال
املوقع اللكرتوينhttp://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/bucharest :

فندق ايبوك بوخارست 5 ،جنوم
يعترب فندق ايبوك فندق ًا فريد ًا من فنادق رجال العامل الفارهة يف وسط
مدينة بوخارست .فال شك أن مفهوم الاقتصار عىل الجنحة الفندقية
يناسب أذواق املسافرين املس تقلني من رجال العامل 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 تقةل اليت جتمع بني مجموعة حرصية من مرافق
الرفاهية والعامل التجارية يف أحناء العامل .ويوفر الفندق لزنلئه واحة خاصة
هادئة ،يف قلب بوخارست ،وابلقرب من حديقة سيسميغيو.
انه ماكن للمتتع ابلمتيازات والتفرد ،وذلكل يعترب فندق ايبوك رحةل خشصية.
وميكنك الن أن تتعرف عىل التجربة اليت سوف يوفرها كل فندق ايبوك.
املوقع اللكرتوينhttp://www.hotelepoque.ro :

فندق بوملان بوخارست 4 ،جنوم
ُيتل فندق بوملان بوخارست موقع ًا مثالي ًا 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 ذكل  15جناح ًا فس يح ًا .وهو
ماكن مثايل للعمل أو الرتفيه ،فسوف تس تفيد من املرافق القادرة عىل
استيعاب ما يصل اىل  800خشص ،ابلضافة 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 شارع
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اكليا فيكتوراي مبارش ًة ،وهو أحد أقدم الشوارع الرئيس ية يف املدينة وأكرثها أانقة ،ويقدم الفندق خدمات ممتازة عىل يد
موظفني متفانني يف معلهم وعىل اس تعداد دامئ ملد يد العون .وغرفه املرُية مزودة خبدمة التصال اجملاين بش بكة النرتنت
وجبميع وسائل الراحة الالزمة .يعترب فندق رامادا ماجستيك خيار ًا مثالي ًا لرجال العامل أو الس ياح ،فهو يوفر مجموعة متنوعة
من قاعات الاجامتعات ابلضافة اىل منتجع مياه معدنية ومركز لياقة بدنية لالسرتخاء بعد قضاء يوم حافل .وحامم "الساوان"
حتت أمرمك جما ًان .عدد الغرف الفندقية ،111 :سلسةل الفنادق :رمادا.
املوقع اللكرتوينhttp://www.majestic.ro :

فندق وأجنحة رامادا بوخارست نورث 4 ،جنوم
يقع فندق رمادا بوخارست ابرك 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 ابنيسا
التجارية ،ويوفر اقامة وجواً مثالي ًا للمسافرين من رجال
العامل ،ابلضافة اىل أفضل املرافق لعقد الاجامتعات
التجارية.
يقدم فندق رامادا بوخارست ابرك  267غرف ًة ُمص َّمم ًة بطريقة
عرصية وجمهزة جبميع وسائل الراحة واملرافق اليت ُيتاّجا املسافرون من رجال العامل ،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
المثل يف أي رحةل معل أو لقضاء عطةل قصرية أو لقضاء
اجازة داخل املدينة .يمتتع الفندق مبوقع مثايل يف قلب
املدينة ،ول يوفر هذا الفندق الربع جنوم موقع ًا اس تثنائي ًا
حفسب ،بل يقدم أيض ًا مزجي ًا فريد ًا من العامرة
الالكس يكية والتصممي الوظيفي احلديث .ويمتتع مبطعم
وحانة ورشفات صيفية وماكن لالسرتخاء يف مركز اللياقة
البدنية .ويقدم خدمة الواي فاي اجملانية ،وبه  5غرف اجامتعات جمهزة جتهزي ًا اكم ًال ،وموقف س يارات خاص حتت الرض.
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عدد الغرف الفندقية ،258 :سلسةل الفنادق :نوفوتيل.
املوقع اللكرتوين:
http://www.novotel.com/gb/hotel-5558novotel-bucharest-city-centre/index.shtml

فندق أمباسادور 3 ،جنوم
يمتتع فندق أمباسادور 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 أحادية الغرفة (اس توديو) ،و 41غرفة فردية،
و 156غرفة زوجية مزودة حباممات ،واكبل تلفزيوين،
وثالجه حتتوي عىل تشكيهل من املرشوابت ،وهاتف
داخيل ودويل ،وانرتنت لسليك جماين .وتطل معظم
الغرف عىل وسط املدينة مبنظر ابنورايم .ويوجد أيض ًا ابر أنيق ،واكزينو ،ومركز لياقة بدنية ،وساوان ،وكثري من املتاجر.
املوقع اللكرتوينhttp://www.ambasador.ro/ :

فندق ابيس بوخارست ابرملنت هوس 3 ،جنوم
يقع فندق ابيس بوخارست جبوار مبىن الربملان ،أكرب 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 .وابلضافة اىل
مطعم وابر مفتوح عىل مدار الساعة وساحة انتظار س يارات مدفوعة الجر ،يوفر الفندق خدمة النرتنت اجملاين يف غرف
الزنلء اذلين يكونون يف رحةل معل.
املوقع اللكرتوينhttp://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938-ibisbucuresti-palatul- :
parlamentului/index.shtml
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معامل املدينة
املرسح الروماين
يعترب املرسح الروماين ماك ًان مثالي ًا لقامة احلفالت
واملناس بات اخلاصة .وهو احدى اجلواهر املعامرية
يف رومانيا ،وقد تأسس يف عام  1865عىل يد
مجموعة من املتحمسني ،مهنم :كونس تانتني اساركو ،و
ف .أ .يور ي ،وك .روسييت ،ون .كريتوليسكو ،و
أل .أوديوبيسكو ،وغريمه .ووضع املهندس املعامري
ألربت غالريون تصور ًا للتصماميت ،عىل الطراز
الالكس ييك اجلديد ،ويف غضون س نتني تقريب ًا اكن
املبىن عىل وشك الانهتاء ،ومت افتتاحه يف 14
فرباير .1888
يتكون املرسح الروماين ،من اخلارج ،من هبو قامئ
عىل س تة أمعدة عىل الطراز اليوين ،مما يعطي
انطباع ًا بأنه معبد اغريقي ويوجد حتته ،يف نقوش
مس تديرة ،وجوه خسة حاكم رومانيني ،مه:
نياغوي ابساراب ،وألكساندرو سل بون ،وفاس يل
لوبو ،ومايت ابساراب ،واملكل اكرول الول.
ورمبا يكون املرسح من ادلاخل أكرث ااثرة لالجعاب من اخلارج .ففي مدخل القاعة توجد أربعة سالمل لولبية حتيط ببعض
المعدة الرخامية واملنحواتت املزخرفة .وتمتزي قاعة الاجامتعات (اليت يبلغ قطرها  28مرت ًا ويبلغ ارتفاعها  16مرت ًا) حباةل صوتية
خاصة ،وتسع  600خشص يف املقاعد المامية و 52أخرين يف املقصورة .ولكن ما ُيرك مشاعرك حق ًا هو الصورة اجلدارية
اليت يبلغ طولها  70مرت ًا وارتفاعها  3أمتار.

قوس النرص
يقع قوس النرص يف اجلزء الشاميل من بوخارست ،وقد بُين يف عام  ،1922وهو مصنوع من اخلشب واجلص .وقد بُين هذا
القوس احتفا ًل ابلحتاد العظمي ،بعد انتصار اجليوش الرومانية يف احلرب العاملية الوىل .وقد استُبدل هبذا القوس اخلش يب
قوس جحري بني عايم  1935و( 1936واكن ذكل معل املعامري برتي انتونيسكو) .وتُزي َّن الواّجة اجلنوبية مبيداليتني برونزيتني
تعرضان وّجيي املكل فرديناند وامللكة ماراي .وعىل الواّجة الشاملية توجد ميداليتان أخراين منحوت علهيام رمزا "الرجوةل"
و"الميان" .ويُرمز "للرجوةل" مبحارب ُيمل س يف ًا (ويُنسب هذا العمل اىل ا .جاليا) ،ويُرمز "لالميان" بشاب ُيمل صليب ًا
وهو من ابداع ك .ابرانسيك .والانتصارات املنحوتة فوق هذه الصور الظلية من ابداع النحات د .أونوفراي والنحات ك.
ميدراي .وقد ُحنتت أسامء معارك احلرب العاملية الوىل (ماراسيس يت ،وأويتوز ،اخل) عىل أمعدة قوس النرص.
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متحف "غريغوري أنتيبا" الوطين للتارخي الطبيعي
ميتكل متحف "غريغوري أنتيبا" الوطين للتارخي الطبيعي
ار ًاث عظاميً يشمل مجموعات حيوانية ،وحفرية ،واثنوغرافية
ومعدنية ،وخصرية .وبفضل البحوث اليت أجراها خرباء من
خارج رومانيا وداخلها ،والتربعات ومعليات الاقتناء،
تتطور مقتنيات املتحف ابس مترار ،دلرجة أن به أكرث من 2
مليون قطعة يف الوقت احلايل .وهو أكرب وأقدم متحف من
نوعه يف مجيع بدلان ادلانوب ،فهو ُيتوي عىل أكرث
من 3000 000حتفة معروضة .وميكن العثور هناك عىل
أغىن وأمه مجموعة فراشات يف العامل.

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

متحف التارخي الروماين الوطين
انه أمه متحف روماين ،وُيتوي عىل قطع اترخيية مثينة
اكتُشفت يف الراي الرومانية منذ عصور ما قبل التارخي
حىت عرصان احلارض .وُيتوي عىل أكرث من  50 000قطعة
ووثيقة أصلية تنمتي اىل ش ىت اجملالت .ومن بني املعروضات
ذات القمية التارخيية العظمية ،نذكر "ادلجاجة امل ُ ِّرخة مع ال ِّفرا
اذلهبية" (اليت يعود اترخيها اىل القرن الرابع امليالدي،
وتُنسب اىل مكل القوط الغربيني ،أثناريك) ،وقطع من "كزن
بيرتواسا" الشهري ،اذلي يزن حنو  19كيلوغرام ًا ،ابلضافة
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عىل نسخة من معود تراجان من روما.

حديقة النبااتت
تقع حديقة دمييرتي براندزا للنبااتت يف يح كوتروسيين مبدينة
ببوخارست ،ويه مؤسسة ثقافية وتعلميية وحبثية .تأسست
يف عام  1860يف عهد ألكس ندر يوحنا كوزا .وتبلغ مساحهتا،
يف الوقت احلارض 17.5 ،هكتار ًا ،ويه ُمقسمة اىل قطاعات:
قطاعات يف الهواء الطلق ،وهبا نبااتت س نوية ومعمرة،
(قطاع نبااتت الزينة ،وقطاع النبااتت النادرة ،وقطاع نبااتت
البحر البيض املتوسط ،وقطاع نبااتت دبروجة ،وقطاع
السوسن ،وقطاع النبااتت املفيدة ،والقطاع النظايم) ،ومعرض امل ُس تنبتات الزجاجية
"احلديقة اليطالية" ،ومجموعة زهور َّ
اذلي يأوي مجموعات خاصة من النبااتت اليت تنمتي اىل مناطق خمتلفة من الكوكب (أجشار النخيل ،وزهور الوركيد،
والرسخس ادلخيل ،والنبااتت الاس توائية وش به الاس توائية ،والنبااتت اللحمية ،ونبااتت الصبار ،والنبااتت الربوميلية)
ودفيئات النتاج.

قرص اكنتاكوزينو

بُين هذا القرص وفق ًا لتصماميت املهندس املعامري أي .دي.
برياندي عىل طراز الباروك الفرنيس ( .)1956وافتُ ِّتح
متحف "جورج انيسكو" التذاكري يف قرص اكنتاكوزينو،
وبعد عام  1990أصبح متحف ًا وطني ًا .وابلضافة اىل أةل
الكامن اليت حصل علهيا انيسكو وهو ابن  4أعوام ،ميكن
للمرء أن جيد هنا عرشات من أعامهل ،وشهاداته ،وميدالياته
اليت فاز هبا ،وأمهها ميدالية وسام الرشف الفرنيس .ولهذا
الرصح الضخم (اذلي ُأع ِّلن أثر ًا معامر ًاي) أربعة مس توايت:
طابق سفيل ميثل قاعدة املبىن ،وطابق أري به نوافذ
دائرية عىل شلك قوس ودرابزين مصنوع من احلجر ،وطابق به نوافذ مس تقمية مزودة برشفات حماطة ابحلديد املطروق،
ومناور علوية غنية ابلزخارف .والقرص ُمزخرف من ادلاخل بلوحات خضمة من ابداع ج .د .مرياي ،وكوس تني بيرتيسكو،
وأرثر فريوان ،ونيكولي ازيدور فريمونت ،ومنحواتت من ابداع فريدريك س تورك ،وام .دبليو .بيكر .ويرشف املدخل عىل
واّجة القرص ،وهو مدخل مصمم بأسلوب أنيق يس بقه ُسمل فس يح من الرخام" ،ويدافع" عنه أسدان جحراين .واكن هذا
القرص مقر ًا جمللس الوزراء قُبيل اندلع احلرب العاملية الثانية.

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

قرص غياك
يُعترب قرص غياك من أقدم القصور يف بوخارست ،ويقع ابلقرب
من تقاطع شارع لكول تيه مع شارع 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 ،وفق ًا للتوّجات الغربية يف القرن التاسع
عرش .واحتفظ قرص غياك بشلكه الول عىل مر الس نني،
وخضع خالل عام  1978لعملية ترممي كبرية.
ويف الوقت احلارض ،جيمع قرص غياك بني العنارص التارخيية واحلديثة ،فيحتوي عىل أحدث نظام مراقبة ،وانذار حرائق،
وتدفئة اكمةل ،وانرتنت ،واتصالت هاتفية ،وموقف س يارات خاص به .ومما جيعل هذا القرص فريد ًا من نوعه حق ًا هو احلديقة
اخلرضاء الضخمة احمليطة ابلقرص ،حدائق القرص ،مما يضمن توفري بيئة هادئة وأمنة يف مجيع أرجاء املاكن .انه حق ًا قطعة
معامرية اترخيية تتحدث عن فرتة قدمية يف التارخي الروماين ،ماض شاق ،وتقاليد حية.

قرص موجوسواي ومتحف برانكوفينيسك
يقع هذا القرص يف قرية حتمل نفس الامس عىل شاطئ حبرية
موجوسواي ،وهو ُمص َّمم عىل طراز برانكوفينيسك املعامري،
وُيتوي عىل الرشفات ال ُسل َّ ِّم َّية والقواس والمعدة الرومانية
التقليدية .وقد بناه المري الوالايش كونس تانتني برانكوفينو بني
عايم  1698و 1702ليتخذه مقر ًا صيفي ًا ،ويمتزي القرص برواق
خاريج مجيل ُمص َّمم عىل الطراز الفينييس عىل واّجة 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
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مطرزات ذهبية وفضية ،وكتب اندرة ،وخمطوطات مثينة .ويوجد أيض ًا داخل امل ُج َّمع كنيسة
واملنحواتت اخلشبية واحلجرية ،و َّ
بُنيت يف س نة  1688وزخرفها فر ٌيق من الفنانني اليواننيني .ول تزال اجلدارايت ادلاخلية الصلية حمفوظة جيد ًا ،مبا يف ذكل
لوحة تصور كونس تانتني برانكوفينو مع زوجته ،ماراي ،وأبناهئام الربعة وبناهتام الس بعة ،ولكهم يرتدون الزي املليك.

قرص براغاديرو
يقع قرص براغاديرو يف قلب مدينة بوخارست ،يف القطاع اخلامس،
ابلقرب من قرص الربملان .ويبعد مسافة قصرية ميكن اجتيازها سري ًا
عىل القدام عن بياات رجيينا ماراي ،وسوق الزهور ،وفندق ماريوت
غراند .وقد اس تضاف قرص براغاديرو عىل مر الس نني مجموع ًة
مذه ًةل من الحداث ،بدء ًا من حفالت العشاء امحلمية اليت تضم
 50ضيف ًا أو أكرث اىل حفالت الكوكتيل الكربى مع الرقص اليت
يصل عدد ضيوفها اىل  400ضيف .ومع ذكل ،يرتاوح عدد ضيوف معظم الحداث من  100اىل  250ضيف ًا.

متحف القرية
يُعترب متحف القرية أحد أوائل املتاحف الثنوغرافية يف العامل ،واثين
متحف اثنوغرايف يُقام يف الهواء الطلق يف العامل ،بعد املتحف
الثنوغرايف يف س توكهومل .وهيدف هذا املتحف اىل تقدمي أفضل
عرض حلياة الفالحني ولصالهتم وحلسهم الفين الرائع ،وُياول
املتحف أن يعيد اجلو امحلميي اذلي يكتنف لك بيت ،وقد جنح يف
حتقيق ذكل ،ويقدم املتحف للزوار عنارص خاصة ابلرس التقليدية:
احلظائر ،والسطبالت ،والسوار املصنوعة من اخلشب أو
الغصان أو الطوب اللنب ،والبواابت البس يطة أو املهيبة ،واملزنل من ادلاخل حيث قطع الاثث اخلاصة ،وأدوات العمل،
والسفن التقليدية ،والسجاد وغريه من املنسوجات.

القرص املليك – املتحف الفين الوطين

يضم املعرض الفين الوطين اذلي اف ُت ِّتح يف عام  1950أعامل
كثري من الرسامني املشهورين ،مثل ثيودور أمان،
ونيكولي غريغوريسكو ،وستيفان لوشني ،ونيكولي
تونيزتا ،وتيودور ابلدي ،والنحاتني املعروفني ،مثل دمييرتي
ابكيوراي ،وكونس تانتني ميدراي ،وايون جاليا ،وكونس تانتني
برانكوزي الشهري .وُيتوي تراث املتحف عىل  4000نقش
ورمس ختطيطي يُنسب اىل العديد من الفنانني الرومانيني
والجانب.
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وتتكون القاعة من ثالثة أروقة ومجموعتني من الفن
الزخريف.
يقع معرض الفنون الوروبية يف جناح كريتوليسكو ،وقد
ُأعيد افتتاحه مؤخر ًا .وميكن للزائر أن يشاهد يف هذا
املعرض لوحات لطائفة كبرية من الرسامني الوروبيني ،بدء ًا
من عرص الهنضة حىت العقود الوىل من القرن العرشين.
وابلضافة اىل مجموعة لوحات البيت املليك الروماين ،قد
يُعجب الزائر أيض ًا بروائع الفن الورويب" :مادوان مع الطفل" للفنان دومينيكو فينزياينو ،و"هامان يتوسل اىل أس تري ليعفو
عنه" للفنان رامربانت ،و"رجل مع خامت" للفنان اين فان ايك ،و"اكميل" للفنان لكود مونيه ،و"العمر" ،و"القبةل" ،و"الربيع"
للفنان أوغست رودان ،اخل.
معرض الفنون الرومانية القدمية :يقع يف الطابق الول من "قطاع س ترييب" ،وُيتوي عىل  9 500حتفة فنية رائعة تُعرض يف
 7قاعات .وتثري هذه القطع الفنية يف اخمليةل احلياة الثقافية يف فالش يا ومودلافيا وترانس يلفانيا .ويف ثالث من هذه القاعات
الس بع ،ميكنك أن تشاهد قطع ًا فني ًا 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 به  8 479لوح ًة فني ًة و 1 817متثا ًل ،ويقع يف الطابق الثاين من "قطاع س ترييب".
خصصة للنحات كونس تانتني برانكوزي دون غريه ،وتُعرض فهيا أعامهل اليت قام هبا يف ش بابه ويف
واحدى صالت العرض ُم َّ
الس نوات الالحقة من حياته" :العذاب" ،و"ورأس الطفل" ،و"الس بات" ،و"بروميثيوس" ،و"الصالة".
مجموعة فن الزخرفة اليت اكنت جزء ًا من املعرض العاملي للفنون ،اىل جانب اللوحات والامتثيل الوروبية ومجموعة من قطع الفن
الرشيق .وتتكون اجملموعة من حنو  10 000قطعة فنية أوروبية ،مبا يف ذكل الفن الروماين أيض ًا ،ويه أمه مجموعة يف رومانيا،
وتعرض أعامل التطريز الروماين ،وقطع أاثث ،وخزفيات ،ومجموعة من الساعات ،اضاف ًة اىل أنية فضية ُصنعت يف
أوغس بورغ أو برلني أو نورنربغ.
حظيت مجموعة الفن الرشيق ابلس تقالل يف عام  ،1990ويه حتتوي عىل مجموعة منوذجية من القطع الفنية اليت تنمتي اىل
املرشق الساليم والصني والياابن مل توجد يف أي متحف روماين من قبل .وهناك ما يقرب من  400قطعة من السجاد،
والنس يج ،واللوحات ،وقطع العاج ،واخلزف الصيين والياابين ،واملنحواتت اخلشبية ،والسلحة ،واملنسوجات.

مركز املدينة القدمية – املركز التارخيي
ل تزال الشوارع املرصوفة ابحلجارة بني اكليا فيكتوراي،
وبوليفاردول براتيانو ،وبوليفاردول رجيينا اليسابيتا ،وهنر
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دميبوفيتسا تضم أمجل مناطق بوخارست ويسكهنا عىل حنو مزتايد ثقافة بديةل من النوادي واحلاانت واملقايه واملطامع العرصية
– وتكون يف أوج نشاطها وحيويهتا حيامن متتد عىل الشوارع املرصوفة ابحلىص خالل فصل الصيف.
ويف قلهبا توجد احملكة القدمية ( )Curtea Vecheاليت تعود اىل القرن اخلامس عرش ،اىل عرص فالد تيبيس ،وحتتوي عىل
القليل من اجلدران والقواس وشواهد القبور ومعود كورنيث ُمر َّمم .وجبوارها توجد أقدم كنيسة يف بوخارست ،ويه كنيسة
 Biserica Curtea Vecheاليت تعود اىل القرن السادس عرش .واىل الرشق مهنا مبارش ًة يوجد أقدم خان – خان "هانول
لوي مانوك" 64-62 ،شارع سرتادا فرانسزيا – اذلي ل يزال أحد الفنادق الرخيصة وُيتوي عىل مطعم يف الطابق السفيل
ومقهيى وابر يف الفناء.
واىل الشامل من هنا يوجد شارع سرتادا ليبساكين ،وهو شارع جتاري قدمي يُباع فيه لك يشء بدء ًا من فساتني الزفاف
والقبعات املصنوعة يدو ًاي اىل البناطيل اجليزن الرخيصة .وابلقرب من الطرف الرشيق يوجد زقاق صغري يسمى "هانول كو
يت" ميلء ابملتاجر القدمية .ويف الناحية اجلنوبية الغربية من شارع سرتادا ليبساكين يوجد سرتادا س تافروبوليوس حيث ميكن
زايرة كنيسة س تافروبوليوس الرائعة .وهذه الكنيسة اليت اكمتل بناؤها يف عام  1724ميكن بسهوةل اعتبارها أمجل معامل
املدينة ،وذكل لس باب عديدة ليس أقلها تصويراهتا اجلصية وأيقوانهتا اليت ُرممت مؤخر ًا ،ويه ُمحاطة حبديقة هادئة مليئة
بش ىت الاثر القدمية وشواهد القبور اليت تعود اىل القرن التاسع عرش .وقد قام بتصممي الكنيسة كونس تانتني برانكوفينو
( ،)1714-1688المري الوالايش املعروف ابجنازاته املعامرية ادلينية.
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املهرجاانت والحداث املنتظمة














همرجان بوخارست السيامنيئ ادلويل (أبريل)
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 الشوارع "( "D'Ale Bucurestilorيونيو)
معرض احلرفيني (يونيو – يوليو)
حتدي مدينة بوخارست – س باق الس يارات (أغسطس)
همرجان جورج انيسكو للموس يقى (سب مترب – لك س نتني)
املعرض ادلويل للاثث والتصممي ادلاخيل ( BIFE-TIMB /سب مترب)
بطوةل رومانيا املفتوحة للتنس – أحد أحداث رابطة حمرتيف رايضة التنس (( )ATPسب مترب)
معرض هدااي الش تاء للفنون واحلرف اليدوية – متحف الفالح الروماين (ديسمرب)

[ييل ذكل املرفق السابع]
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املرفق السابع

مقـترح المملكة العربية السعودية المقدم للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
( )WIPOبشأن طلب استضافة مكتب خارجي للمنظمة في المملكة

اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية

الصيغة الصلية ابللغة العربية
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" تقديم "
ترغب المملكة العربية السعودية بصفتها الوطنية في استضافة مكتب خارجي للمنظمة
العالمية للملكية الفكرية ( )WIPOفي أراضيها ،وذلك لما تتمتع به المملكة من موقع
جغرافي استراتيجي ،ولتنوع الثروات الطبيعية على أراضيها ،ولما تعيشه المملكة من نهضة
اقتصادية صناعية وحركة تجارية كبيرة ،و دعما ً لطموحات المملكة في توفير أعلى نسبة
حماية لحقوق الملكية الفكرية ولخلق بيئة تجارية أكثر أمانا ً واستقطابا ً للشركات التجارية
العالمية بما يحقق أهداف رؤية المملكة المستقبلية (رؤية  )2030في أن تصبح من أقوى
الدول اقتصاداً في المجاالت غير النفطية والتحول إلى االقتصاد المعرفي .
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القسم األول
" لمحة تعريفية عن المملكة العربية السعودية "
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أوالً – مبادئ الدولة ودستورها:
إن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة دينها اإلسالم ودستورها
كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا ً – الموقع الجغرافي للمملكة:

تمتاز المملكة العربية السعودية بموقع جغرافي استراتيجي في الجزء الجنوبي الغربي من
قارة آسيا ،وهي من كبار دول الشرق األوسط حيث يبلغ عدد سكانها حوالي واحد وثالثون مليونا ً
وسبعمائة واثنان واربعون وثالثمائة وثمانية ( )31.742.308نسمة وذلك حسب آخر إحصاء له
عام 2016م ،و تشغل المملكة أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية بمساحة تقدر بأكثر من مليونين
ومائتين وخمسين كيلو متر مربع ،وتشترك المملكة في حدودها البريّة مع ثمان دول مجاورة و هي
(المملكة األردنية الهاشمية ،وجمهورية العراق ،ودولة الكويت ،ودولة قطر ،واإلمارات العربية
المتحدة ،وسلطنة ُعمان ،وجمهورية اليمن) وتشترك مع جزيرة مملكة البحرين الواقعة في بحر
جسر بري وهو جسر الملك فهد .
الخليج العربي من جهة الشرق بريا ً عبر
ٍ
كما يحد المملكة من جهة الغرب البحر األحمر و من جهة الشرق بحر الخليج العربي
ويعد هذان المعبران المائيان من أكثر الطرق البحرية نشاطا ً في العالم حيث تخدم ثالث قارّات،
حيث يتضمن هذان المعبران مضائق معروفة عالميا ً وهي مضيق هرمز في الخليج العربي
ومضيق باب المندب ومضيق ثيران ومضيق جوبال ومضيق عدن في البحر األحمر فهي تخدم
الحركة التجارية وحركة التنقالت البحرية وتخدم بذلك ثالث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا،
وذلك يجعل المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي متميّز على ملتقى الطرق البحرية لهذه
القارات وتعتبر المملكة بذلك واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم ،كما تتوسط المملكة أغلب
الدول الناطقة باللغة العربية.
وعلى نطاق أوسع فإن المملكة العربية السعودية تعتبر من ّ
صة انطالق تجارية ألكثر من
اثنين مليار مستهلك يتواجدون على بعد ثالث ساعات جويّة منها ،ويعود الفضل بذلك إلى تمتع
المملكة بجو سياسي واقتصادي ثابت.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا ً – الطبيعة الجغرافية للمملكة:

تمتاز المملكة العربية السعودية بطبيعة جغرافية متنوعة مما جعلها تتمتع بالعديد من
الثروات الطبيعية كالثروات الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية والنفطية والتي جعلت المملكة
من مصاف الدول العشرين األقوى اقتصاداً في العالم (مجموعة العشرون) ،ومن أهم الثروات التي
تميزت بها المملكة:
 .1الثروة النفطية :حيث أصبحت المملكة تمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول وأكبر مصدر نفط
خام في العالم حيث تشكل صادراتها النفطية قرابة  %90من الصادرات النفطية العالمية ،تعد
المملكة العربية السعودية أهم وأكبر دول العالم إنتا ًجا للنفط حيث يتراوح متوسط إنتاجها
اليومي بين  10.600.000مليون برميل يوميًا (2016م 1437 /هـ) ،كما تحتل المركز
الثاني بين دول العالم من ناحية االحتياطي ،فالمملكة تمتلك  %22من االحتياطي العالمي،
و %12من اإلنتاج العالمي ،وأكثر من  %20من مبيعات البترول في السوق العالمية ،كما
تمتلك طاقة تكريريه تصل إلى أكثر من ثالثة ماليين برميل يوميًا.
 .2الغاز الطبيعي :تمتلك المملكة احتياطيات ضخمه للغاز تقدر بأكثر من  303بليون قدم مكعب
قياسي تتمركز في  103حقل للغاز.
 .3المعادن :تمتلك المملكة العربية السعودية أضخم موارد الترسبات المعدنية المتنوعة في الشرق
األوسط حيث تحتوي أرض المملكة على العديد من المعادن ،ولعل من أهم االستثمارات
التعدينية القائمة منذ زمن طويل هي مناجم الذهب ،إضافةً لوجود الفضة والبالتين والنحاس
والزنك والرصاص ،إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض العناصر النادرة
والمشعة ،كما يوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات الذي يتواجد
بشكل مكثف في منطقة الجالميد شمال المملكة.
ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثالثا ً – االستقرار واألمن الداخلي للمملكة:

تعد وزارة الداخلية بالمملكة هي المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ  13واألمن
الداخلي للسعودية ،وحراسة الحدود مع الدول المجاورة ،وأمن وسالمة وخدمة المواطنين
والمقيمين والزوار وحجاج بيت هللا الحرام ،وحمايتهم من المخاطر وتوفير أسباب الطمأنينة
واألمان ،ومحاربة كل أشكال الجريمة واإلرهاب والمخدرات والرذيلة والفساد ،بهدف الحفاظ على
سالمة المجتمع وأمنه ،وتعتمد وزارة الداخلية السعودية على أنظمة الكترونية متطورة وشديدة
الحماية ،لتقديم خدماتها المتعلقة بالمواطن والمقيم ،كالمعامالت المتعلّقة بالجوازات والمرور
واألحوال المدنية وغيرها ،وذلك عبر بوابتها اإللكترونية على االنترنت.
رابعا ً – البيئة الصحية:

تقوم وزارة الصحة السعودية –وهي الجهة الحكومية الرئيسية المناط بها توفير الرعاية
الصحية الوقائية والعالجية والتأهيلية لسكان المملكة– باإلشراف العام ومتابعة األنشطة المتعلقة
بالرعاية الصحية التي يقوم بها القطاع الخاص ،وتقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من
خالل شبكة من مراكز الرعاية الصحية ،حيث تضم  2295مركزاً منتشراً في جميع أنحاء
المملكة ،وتبلغ عدد المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية حسب احصائية عام
1436هـ2015/م ،نحو  274مستشفى بسعة  297،41سرير.
كما تعتبر وزارة الصحة الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتخطيط وتمويل
وتنظيم قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.
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كما توجد في السعودية مستشفيات تخصصية حكومية معروفة عالميا ً تستقبل الحاالت
الحرجة التي تحتاج لرعاية متخصصة من الدرجة الثالثة والمحالة من المستشفيات الرئيسية في
المملكة ومن كافة دول العالم ومن أمثلة هذه المستشفيات:
 مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث ،الّذي يستخدم تقنيات متقدمة للغاية
ويكون بمثابة مستشفى مرجعي للحاالت التي تتطلب عالج متخصص ومتقدم ،كما أنه
يجري أيضا ً أبحاثًا عن القضايا الصحية عمو ًما وتلك المتعلقة بالمملكة على وجه
الخصوص.
 مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ،وهو أحد المرافق الصحية الكبيرة والمشهورة في
العالم ،ويقدم خدمات ذات جودة عالية متخصصة في طب وجراحة العيون ،فضالً عن
كونه مركزاً للبحوث اإلقليمية في مجال طب العيون ،كما يحوي أيضا ً « بنكا ً للعيون » يتم
فيه تخزين القرنيات المستوردة؛ وقام المستشفى منذ إنشائه وحتى نهاية شهر ديسمبر
2013م بزراعة  17.114قرنية ،كما يوفر للقطاع الخاص الخدمات الصحية من خالل
مرافق صحية منتشرة في جميع أنحاء المملكة ،تشتمل على المستشفيات والمستوصفات
والمختبرات والصيدليات ومراكز العالج الطبيعي ،و في نهاية عام 1436هـ2015/م ،
قام القطاع الخاص بتشغيل ( )145مستشفى بسعة ( )16،648سرير ،و ()2747
مستوصف ومجمع طبي ،و ( )104مختبر طبي ،و ( )122مركز عالج طبيعي ،و
( )2262محالً لبيع النظارات ،و ( )77مركبي أسنان ،و ( )7815صيدلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خامسا ً – النهضة التعليمية بالمملكة العربية السعودية:

س متينة ،حيث نشأت من نظام التعليم المدرسي
تنبثق الثروة البشرية في المملكة من أس ٍ
القوي الّذي يعتمد على الصفوف الصغيرة؛ ومن معدل اإلنفاق الضخم على التعليم الذي جعل
المملكة تحتل المرتبة السابعة عالميا ً في المستوى التعليمي ،حيث يتعلّم سنويا ً ما يزيد عن ()7
مليون طالب ممن تتراوح أعمارهم بين ( )18 – 7عاما ً في المراحل التعليمية األساسية والثانوية،
في حين يرتاد ( )100,000طفل ممن تتراوح أعمارهم بين ( )5 – 3سنوات الصفوف التمهيدية،
وتعتبر الصفوف التعليمية في المملكة إحدى أصغر الصفوف وأكثرها تفضيالً في العالم إذ يوجد
معلم لكل ( )11طالبا ً فقط.

Annex VII
8

ويمتلك المقيمون بالمملكة من الجاليات األجنبية ( )17خياراً ألبنائهم من المدارس الدولية
الرئيسية ،والتي تقع معظمها في المدن الكبرى بالمملكة كالرياض ،وجدة ،والجبيل ،وينبع.
أما عن التعليم الجامعي في المملكة فهناك ( )25جامعة حكومية ،باإلضافة إلى ()28
جامعة وكلية خاصة ،ويتطلب إنهاء الدرجات الجامعية من ( )6 – 4سنوات ،وعادةً يتخرج منها
أكثر من ( )133,833طالب سنويا ً بمعدل ( )93,248من الذكور و ( )91,874من اإلناث.
ومن أهم الجامعات الحكومية في المملكة ،جامعة أم القرى التي تم تأسيسها مطلع عام
1949م ،وجامعة الملك سعود التي تم تأسيسها عام 1957م.
وتعتبر الجامعات الحكومية كبيرة بحسب المعايير الدولية؛ إذ تضم ما يقارب من
( )271,453طالبا ً مستجداً سنويا ً بمعدل ( )127,641من الذكور و ( )143,812من اإلناث،
وهيئة تدريسية تجمع ( )65,404أستاذ جامعي بمعدل ( )37,776من الذكور ،و ()27,628
من اإلناث.
وهناك الجامعات المتخصصة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تقع في وادي
ظهران للتقنية في مدينة الظهران ،وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية في ثول.
وتعتبر جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إحدى أكبر جامعات اإلناث في العالم ،إذ تدرس فيها
أكثر من ( )46,813طالبة ،ويعمل فيها أكثر من ( )2,000موظفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سادسا ً – البنية التحتية وشبكة المواصالت بالمملكة العربية السعودية:

لقد قامت المملكة العربية السعودية باالستثمار بشكل مر ّكز في جميع جوانب البنى التحتية،
فقد أنشأت الطرق المعبدة والسكك الحديدية والمطارات والموانئ ،وتوفّر المملكة اليوم للمستثمرين
بنية تحتية أساسية وشبكة مواصالت ذات سعة وجودة عاليتين تساعد على قيام األعمال ونموها
نلخصها فيما يلي:
 شبكة المواصالت البريّة
تمتد على أراضي المملكة العربية السعودية شبكة طرق معبدة يصل طولها إلى
( )66.300كيلومتر تربط مناطق المملكة بكافة مدنها ومحافظاتها المختلفة مع بعضها
البعض من ضمنها ( )3.900كيلومتر من الطرق السريعة ذات المسار المزدوج.
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 السكك الحديدية للنقل البري
تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإدارة تشغيل ( )59قاطرة ،و ( )75عربة
ركاب ،و ( )1860عربة شحن على شبكة تمتد لمسافة أكثر من ( )1.400كيلومتر،
وينتصف هذه المسافة الخط الرئيسي الّذي يمتد لمسافة ( )449كيلومتر بين عاصمة
المملكة (الرياض) ومدينة الدمام على الساحل الشرقي للمملكة ،وقد نقلت المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية ما يقارب ( )1.1مليون مسافر و ( )3.5مليون طن من البضائع خالل
العام 2010م ،ويتوقع لهذه األرقام أن تزداد بشكل كبير بعد إنجاز مشروعين رئيسيين
هما:
 .1الخط الشمالي :والذي يتكون من شبكة لنقل الر ّكاب والبضائع تمتد لمسافة ()2400
كيلومتر ،تربط المناجم والمدن والقرى الشمالية والشمالية الشرقية مع مدينة الرياض،
ومن المخطط إنجاز العمل فيه خالل العام الحالي  2017م.
 .2الجسر البرّي :وهو مشروع سيتم انجازه على مدى أطول إلنشاء خطي نقل ركاب
وبضائع جديدين ،أحدهما يربط مدينة جدة بالرياض (ويمتد لمسافة  950كيلومتر)،
واآلخر يربط مدينة الجبيل بالدمام ويمتد لمسافة  115كيلومتر.
كما تم انجاز مشروع خط الحرمين السريع في العام 2016م ،والّذي يمتد لمسافة
( )444كيلومتر ويربط المدينة المنورة بجدة ومكة المكرمة في غرب المملكة ،إضافةً
لتواجد قطار أنفاق يمتد لمسافة ( )18كيلومتر في مكة المكرمة ،ويتم العمل حاليا ً على
قطار أنفاق في مدينة الرياض ،وقد تم التخطيط إلنشاء واحد آخر في مدينة جدة سيتم العمل
عليه مستقبالً.
 النقل الجوي:
تعد مطارات المملكة العربية السعودية األكثر حيوية في الشرق األوسط ،فح ّ
صة
المملكة من النقل الجوي في المنطقة تصل إلى  ،%29تليها اإلمارات العربية المتحدة
بنسبة  ،%21فإيران بنسبة  ،%13ومن ثم مصر بنسبة  ،%12باإلضافة إلى تسع دول
أخرى في الشرق األوسط.
المطارات الدولية في المملكة
مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

مطار الملك خالد الدولي في الرياض

مطار الملك فهد الدولي في الدمام

مطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي في
المدينة المنورة

المطارات اإلقليمية في المملكة
مطار ينبع في ينبع

مطار األمير نايف بن عبد العزيز في القصيم

مطار األمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك

مطار أبها في أبها
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مطار األحساء في األحساء

مطار الطائف في الطائف

مطار حائل في حائل

مطار الجوف في الجوف

مطار نجران في نجران

مطار الملك عبد هللا في جازان

هذا باإلضافة لوجود ( )15مطاراً داخليا ً ،و ( )9مطارات تتبع لشركة أرامكو
السعودية.
كما يتم تطوير المطارات في المملكة بشكل مستمر لتحسين المرافق وزيادة القدرة
االستيعابية ،فعلى سبيل المثال ال الحصر ،يمكن اآلن لمطار الملك عبدالعزيز الدولي إيواء
طائرات بحجم طائرة إيرباص ( )380الضخمة ،و تشتمل الخطة الموضوعة لتطوير هذا
المطار برفع قدرته االستيعابية الستيعاب من ( )80 – 70مليون مسافر بحلول العام
2035م.
كما أن مطار الم لك عبدالعزيز الدولي هو المقر الرئيسي للناقل الوطني السعودي
الخطوط الجوية العربية السعودية ،والتي تأسست في عام 1946م ،وتعتبر ثاني أكبر ناقل
جوي في منطقة الشرق األوسط ،وتنقل أكثر من ( )18مليون مسافر سنويا ً وتنطلق
رحالتها إلى ( )90وجهة في أنحاء العالم.
 النقل البحري:
يحد المملكة العربية السعودية معبرين بحريين رئيسيين؛ األول من جهة الغرب وهو
البحر األحمر الّذي يربط المحيط الهندي بالبحر األبيض المتوسط من خالل قناة السويس،
والثاني من جهة الشرق وهو الخليج العربي الّذي يعتبر امتداداً للمحيط الهندي ويستخدم
بشكل رئيسي لتصدير النفط والغاز.
وتمتاز المملكة العربية السعودية بشبكة موانئ هي األكبر في منطقة الشرق
األوسط؛ إذ تحتوي موانئها على ( )183مرفأ بقدرة استيعابية يبلغ إجماليها ( )252مليون
طن.
ويتضمن االستثمار في البنية األساسية للموانئ في المملكة توسعة ميناء جدة
اإلسالمي ،والّذي يهدف إلى رفع قدرته على المناولة لتصل إلى ( )13مليون حاوية سنويا ً
بحلول عام 2020م ،باإلضافة إلى االستثمار في البنية األساسية في ميناء رأس الخير
الجديد ،الذي يقع على بعد ( )135كم شمال الجبيل على مساحة ( )23كيلومتر مربع،
ويبلغ حجم االستثمار فيه أكثر من ( )700مليون دوالر أمريكي سنويا ً.
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سابعا ً – النهضة الصناعية في المملكة العربية السعودية:

توفّر المساحة الشاسعة التي تمتاز بها المملكة للمستثمرين خيارات واسعة لالختيار من
بين مواقع عديدة تناسب وتدعم الصناعة المحلية وذلك لتنوع طبيعة ارضها الجغرافية وتنوع
خيراتها ،وتقوم الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع بالمملكة بدور إدارة وتطوير عدة مواقع صناعية تساهم
بتوفير فرص العمل وتعود باستثمارات ضخمة على المملكة ،فعلى سبيل المثال قامت الهيئة
الملكية في ك ٍل من الجبيل وينبع بإيجاد حوالي ( )107.000وظيفة في هاتين المنطقتين كنتيجة لما
مجموعه  144مليار دوالر من االستثمارات العامة والخاصة ،كما تقوم هيئة المدن الصناعية
ومناطق التقنية (مدن) بإدارة وتطوير  114كيلومتر مربع من األراضي في أكثر من  32مدينة
صناعية ،كما تقوم الشركات المطورة الموافق عليها والمر ّخص لها من قبل مدن بتطوير خمس
مدن صناعية خاصة إضافية ،وهي :مدينة العبيكان الصناعية الخاصة ،ومدينة المياه والطاقة،
ومدينة الفنار ،ومدينة العجيمي ،ومدينة البوابة الصناعية الخاصة .
ثامنا ً – نهضة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة:

يتزايد نمو قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات في السعودية بمعدل كبير ومستمر في
توسيع المرافق والخدمات لتلبية حاجات السوق المتنامية ،حيث بلغت نسبة مساهمة قطاع
االتصاالت في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  %2.78للعام 2013م ،وبلغ حجم اإلنفاق على
خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات نحو ( )102مليار لاير في العام  1434هـ2013 /م ؛
مقارنة بـ ( )36مليار لاير في العام 2005م بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو  ،%14فيما يمثل
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اإلنفاق على تقنية المعلومات  %36من إجمالي حجم اإلنفاق ؛ ويتمثل معظمها في اإلنفاق على
األجهزة وخدمات تقنية المعلومات.
ونذكر فيما يلي أبرز التطورات في عالم االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة:
 الهاتف الثابت:
تقوم وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة باإلشراف على جميع تقنيات
االتصاالت الحديثة في المملكة ،بينما تعتبر شركة االتصاالت السعودية (( )STCشركة
خصخصتها الحكومة جزئيا ً) وواحدة من أكبر مشغلي خدمات االتصاالت في العالم ،كما
أنها المزود الرئيسي في السعودية لخدمات االتصاالت ،نظام الهاتف الثابت في المملكة
حديث وفعال ،ويعتمد على أنظمة راديو الميكروويف المتتابع واسع النطاق ،والكابالت
المحورية ،وأنظمة من كابالت األلياف البصرية .في عام  1421هـ2000/م ،كان هناك
 2.9مليون خط هاتفي ثابت ،ومع نهاية عام 1434هـ2013/م ،وصل العدد إلى أكثر من
 4.7مليون خط ،مع سبع محطات أرضية مرتبطة مع نظام أقمار انتل سات الصناعية.
 الهواتف المتنقلة:
تلقى الهواتف المتنقلة (الجوال) شعبية كبيرة في المملكة ،وتعمل على النظام العالمي
لالتصاالت المتنقلة ( ،)GSMوفي نهاية عام 1434هـ2013/م بلغ عدد االشتراكات في
خدمات االتصاالت المتنقلة ،حوالي ( )51مليون مشترك مقارنة بـ  5ماليين مشترك في
عام 1423هـ2002/م وبنسبة انتشار بلغت نحو  %170بالنسبة لعدد السكان ،ووصلت
كمية البيانات المستخدمة عبر شبكة الهواتف المتنقلة إلى مليار جيجابايت ،أي بمعدل
( )2.8تيرابايت في اليوم الواحد ،وبلغ إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق العريض
عبر شبكات االتصاالت المتنقلة حوالي ( )14.27مليون اشتراك ،لتكون بذلك نسبة انتشار
خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان ،%47.6
هناك خمسة مشغلين ومقدمين لخدمات االتصاالت المتنقلة بالمملكة وهم ،شركة االتصاالت
السعودية ( ،)STCوشركة اتحاد اتصاالت موبايلي ( ،)mobilyوشركة االتصاالت
المتنقلة السعودية زين ( ،)zainباإلضافة إلى شركتي فيرجن موبايل السعودية (،)virgin
واتحاد جورا ليبارا ( )lebaraوهاتان الشركتان تعمالن كمشغل شبكة اتصاالت متنقلة
افتراضية ( )MVNOمع مقدمي الخدمة المضيف وهما على التوالي «شركة االتصاالت
السعودية» ،و«شركة اتحاد اتصاالت (موبايلي)» ،ومن المتوقع أن يزيد العدد إلى 6
مشغلين عند منح رخصة مشغل افتراضي ثالث.
 اإلنترنت:
تقوم هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات ( )CITCباإلشراف على جميع العمليات
الخاصة بقطاع اإلنترنت في المملكة ،وتقوم الهيئة أيضا ً بمساعدة العائالت السعودية في
امتالك أجهزة الكمبيوتر الشخصية والوصول إلى اإلنترنت من خالل المبادرة الوطنية
للحاسوب الشخصي.
استخدام االنترنت ينمو بسرعة كبيرة في المملكة العربية السعودية ،ويجري توفير المزيد
من الخطوط عالية السرعة للوصول إلى اإلنترنت الستيعاب الطلب المتزايد ،بما في ذلك
خطوط المشتركين الرقمية ( )DSLوطُرق اتصال أخرى تصل سرعتها لـ()200
ميجابت ،وارتفع عدد مستخدمي االنترنت ليصل إلى ( )16.5مليون ُمستخدم بنسبة انتشار
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تجاوزت  ،%55وفي الوقت الحالي إن أقصى سرعة إنترنت متاحة  200ميجابت/ثانية
وتقوم حاليا ً شركة االتصاالت السعودية باالستعداد إلطالق إنترنت بسرعة 500
ميجابت/ثانية و  1جيجا/ثانية ،وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة ( )36عالميا ً
والثانية عربيا ً من حيث سرعة االنترنت في تقرير لالتحاد الدولي لالتصاالت ألكثر دول
العالم في سرعة اإلنترنت
لعام 2015م.
 األقمار الصناعية:
يقوم مركز تقنية األقمار الصناعية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
بتطوير أنظمة األقمار الصناعية وتطبيقاتها في المملكة ،وقام المركز بتصميم وبناء
وإطالق  13قمرًا صناعيًا حتى اآلن ،كما يقوم المركز بتصميم وبناء أجهزة االتصال
باألقمار الصناعية الصغيرة ،باإلضافة إلى بناء محطات أرضية للتحكم بها ،وحاليًا يقوم
بتطوير وتصنيع الجيل القادم من األقمار الصناعية والمتمثل في االتجاه العالمي نحو
استخدام أقمار صناعية صغيرة في المدارات المنخفضة ألغراض االتصاالت واالستشعار
عن بعد؛ والتي تقدم مجموعة من هذه األقمار تغطية أرضية أكبر وبتكلفة أقل من أقمار
المدار الثابت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاسعا ً – الشبكة المصرفية والبنكية:

يتمثل النظام المصرفي بالمملكة العربية السعودية في مؤسسة النقد العربي السعودي
"ساما" ( )SAMAوالّذي يعد البنك المركزي للمملكة والمصارف التجارية فيها ،وقد تم تنظيم
القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف ،حيث تمتلك المملكة ( )12بنكا ً تجاريا ً باإلضافة
إلى ( )13بنكا ً دوليا ً.
وفي عام 1990م تم إنشاء الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) يعرف اختصارًا
( )SPANو هي شبكة المدفوعات الوطنية التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي في المملكة
و تُعد شبكة المدفوعات اآللية الوحيدة في السعودية التي تربط كافة أجهزة
العربية السعودية،
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الصرف اآللي وطرفيات نقاط البيع والمتاجر في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية تقوم
بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة ،سوا ًء كانت مصرفا ً محليا ً أو
فيزا ( )VISAأو أمكس ( )AMEXأو ماستر كارد ( ،)MasterCardو تقدم جميع الخدمات
للعميل النهائي بدون رسوم بصرف النظر عن جهاز السحب اآللي المستخدم أو الجهة المشغلة له
أو الجهة المصدرة لبطاقة العميل ،وقد بلغ عدد أجهزة الصرف اآللي في مختلف أنحاء المملكة
حتى نهاية عام 2014م ،أكثر من ( )14,500جهاز ،وأكثر من ( )138ألف جهاز نقاط بيع
متصلة بالشبكة ،كما بلغ إجمالي عدد العمليات التي تم تنفيذها عبر شبكة ( )SPANفي عام
2014م حوالي ( )990مليون عملية بإجمالي مبالغ عمليات يزيد عن ( )533مليار لاير سعودي
( 142.2مليار دوالر أمريكي).
كما أحدثت مؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAنظام سداد للمدفوعات (سداد) وهو
نظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات األخرى إلكترونيا ً في المملكة العربية السعودية،
حيث أن مهمته األساسية هي تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات األخرى عبر جميع
القنوات المصرفية في المملكة.
ومن هذا المنطلق ارتبط نظام سداد بعدد كبير من المشتركين لتقديم خدماته بالشكل
المطلوب ،فنجد النظام قد ارتبط بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغالبية الجامعات الحكومية
وشركات االتصاالت والتقنية وجهات المقدمة للمرافق العامة وأيضا ً يقدم نظام سداد خدمات الدفع
اإللكتروني في مجال الشركات المالية والتأمين وفي مجال المواصالت والعديد من الجهات
األخرى ،حيث حصل نظام سداد للمدفوعات اإللكترونية على شهادة آيزو ( )27001المتعلقة
بأمن المعلومات لجميع خدمات وإدارات النظام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشراً – االقتصاد الكلي والجزئي للمملكة:

المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط مع سيطرة حكومية قوية على
األنشطة االقتصادية الرئيسية ،وتمتلك المملكة العربية السعودية  ٪22من االحتياطيات المؤكدة من
النفط في العالم ،وتصنف باعتبارها أكبر دولة مصدرة للنفط ،وتلعب دوراً قياديا ً في منظمة اوبك.
" الخطط التنموية (الرؤية  )2030و (برنامج التحول الوطني " )2020
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 الرؤية :2030
تبنت المملكة «رؤية  »2030لتكون منهجا ً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي
في المملكة وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات العا ّمة للمملكة ،واألهداف وااللتزامات
الخاصّة بها ،لتكون المملكة نموذجا ً رائداً على كافّة المستويات ،وانسجاما ً مع «رؤية »2030
تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات
هذه المرحلة ،ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل
وجه ،و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصوالً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
وألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة لــ «رؤية ،»2030
ظهرت الحاجة إلى إطالق برنامج التحول الوطني على مستوى  24جهة حكومية قائمة على
القطاعات االقتصادية والتنموية في العام األول للبرنامج ،ويحتوي البرنامج على أهداف
استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام 2020م ،ومرحلة أولى من المبادرات التي
بدأ إطالقها من عام 2016م ،لتحقيق تلك األهداف والمستهدفات ،على أن يلحقها مراحل تشمل
جهات أخرى بشكل سنوي.
 برنامج التحول الوطني :2020
من أهم األهداف االستراتيجية التي تقوم حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيزها
وتطويرها ضمن إطار (برنامج التحول الوطني  )2020هي القفزة النوعية إلى المجتمع المعرفي،
ومنها ّ
سن وتحديث القوانين واألنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للجهات واألفراد
وتوف ير المناخ المالئم لالستثمار ،وتحفيز إقامة الصناعات القائمة على االبتكار ،للعمل على تسهيل
نقل التقنية إلى المملكة وضمان حفظ حقوق الملكية الفكرية لهم حيث تعمل المملكة حاليا ً على إنشاء
الهيئة السعودية للملكية الفكرية ضمن (برنامج التحول الوطني  ،)2020والتي تهدف إلى تعزيز
دور المملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير التشريعات الخاصة بها ،كما تمكن
المستفيدين من تسجيل حقوقهم وحفظها وإتاحة حق التقاضي في حال انتهاك حقوقهم ،إضافةً إلى
قيامها بدور التوعية والتحفيز في االبتكار واإلبداع بإحداث البرامج النوعية في مجاالت الملكية
الفكرية وإقامة المعارض والمنتديات في شتى مجاالت الملكية الفكرية ،والعمل على التعاون مع
الجهات ذات العالقة والمستفيدة من حماية حقوق الملكية الفكرية كـالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و بنك التنمية االجتماعية والهيئة العامة
لالستثمار والجامعات في مسائل البحث العلمي وجميع أطياف المجتمع المستفيدين من حماية
إنتاجهم الفكري.
وعلي الصعيد الخارجي والدور البارز والمتنامي القتصاد المملكة عالميا وما ترتب عليه
من إقامة عالقات تجارية مع الدول األخرى على مستوى الحكومات من جهة وقيام شراكات
تجارية بين الشركات السعودية ونظيراتها في الدول األخرى من جهة أخرى ،فقد حرصت المملكة
العربية السعودية لحماية حقوقها (مع االلتزام بحفظ حقوق اآلخرين) بتعزيز دورها في االتفاقيات
الدولية التي تنظم هذه النشاطات التي من أبرزها اتفاقية منظمة التجارة العالمية المختصة بتنظيم
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العالقات التجارية بشكل عام ،والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تركز على حماية الملكية
الفكرية بأشكالها المختلفة.
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" القوة االقتصادية "
تقوم المملكة بدور محوري في االقتصاد؛ إذ تحتل مرتبة متقدمة عالميا ً في حجم اقتصادها
(يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لها  649مليار دوالر) .ويرتفع الناتج المحلي اإلجمالي فيها بنسبة
 %3.59سنويا ً ،كما أن المملكة هي أحد أعضاء مجموعة العشرين ( ،)G20والتي تضم دول
صناعية رائدة يتميز اقتصادهم بسرعة نموه ،وتُعتبر المملكة من القوى المؤثرة سياسيا ً واقتصاديا ً
في العالم ،لمكانتها اإلسالمية وثروتها االقتصادية وتحكمها بأسعار النفط وإمداداته العالمية
ووجودها اإلعالمي الكبير المتمثل في عدد من القنوات الفضائية والصحف المطبوعة.
كما تعتبر المملكة أكبر منتج صناعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وتحتل المرتبة
الرابعة عشر عالميا ً في هذا المجال ،ويع ّد قطاع الخدمات فيها مزدهراً أيضاً ،ال سيّما في مجاالت
السياحة والتعليم وتجارة البيع بالتجزئة.

وتتميز المملكة باستقرارها االقتصادي ومعدل التضخم المنخفض فيها ،في عام 2007
وقع اختيار مؤسسة ميلكين ( )Milkenعليها كأفضل دولة في العالم من حيث "االقتصاد الكلي"
من بين  121دولة في العالم.
كما تع ّد حكومة المملكة قوية ومستقرة وتمتلك فوائض كبيرة باستمرار ،كما تتوافر فيها
أنظمة مصرفية قوية وعملة مستقرة هي الريال السعودي .وتمتلك مؤسسة النقد العربي السعودي
(البنك المركزي للمملكة)  416مليار دوالر من االحتياطيات ،لتكون بذلك في المرتبة الخامسة
عالميا ً في هذا المجال ،ما يعطي المملكة حصانة مالية قويّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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" الفرص االستثمارية "

تتميز المملكة العربية السعودية بنموها السريع وبيئتها المالئمة للمشاريع واالستثمارات،
واإلقبال الواسع عليها من المستثمرين األجانب ،وقد جذبت المملكة استثمارات أجنبية إجماليها
بقيمة  224مليار دوالر أمريكي حتى عام 2015م ،وتحظى شركات المستثمرون األجانب بنفس
االمتيازات والحوافز والضمانات والدعم الذي تحظى به الشركات السعودية ،والتي تتضمن:
 .1تأسيس الهيئة العامة لالستثمار السعودية ( )SAGIAلتكون الجهة المسئولة عن إعطاء
تراخيص االستثمار للمستثمرين األجانب والتنسيق مع الجهات الحكومية األخرى ذات
العالقة.
 .2أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
 .3مجتمع ذو شريحة عمرية متوسطة ويتميز بسرعة نموه.
 .4عدم اقتطاع ضرائب على دخل األفراد واألمالك الشخصية.
 .5ال قيود على إعادة تحويل رأس المال.
 .6إمكانية ترحيل الخسائر اآلجلة في بيان الميزانية العمومية ألجل غير مسمى.
 .7للمستثمرين األجانب الحق في االستفادة من المؤسسات التمويلية المتخصصة المحلية
والدولية والتي تشمل:
 الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( :)AFESDويشارك في تمويل
مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية في الدول العربية.
 صندوق النقد العربي :وهو يعمل على تعزيز التنمية لألسواق المالية العربية
والتجارة البينية للدول األعضاء ويعطى المشورة للدول األعضاء بشأن استثمار
مواردها.
 برنامج تمويل التجارة العربية :يمنح القروض متوسطة األجل وطويلة األجل إلى
األفراد والمؤسسات التجارية لدعم التبادل التجاري وتمويل صفقات القطاع الخاص.
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 المؤسسة العربية لضمان االستثمار :توفر مظلة التأمين لالستثمارات واالئتمان على
الصادرات بين الدول العربية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية.
 البنك اإلسالمي للتنمية :يساهم في رؤوس األموال االستثمارية للمشروعات ،ويمنح
القروض للمؤسسات والمشاريع اإلنتاجية ،ويقبل الودائع لتعبئة الموارد المالية بما
يتمشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
 .8وهناك عدد آخر من الحوافز المالية تدعم االستثمار الوطني واألجنبي في المملكة ،والتي
تتضمن اآلتي:
 صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم األنشطة المتعلقة بتأهيل وتدريب العمالة
السعودية وتوظيفها.
 الحصص التفضيلية للغاز الطبيعي.
 أسعار تنافسية لخدمات المياه والكهرباء واألراضي للمشروعات التجارية
والصناعية.
 المنح المالية للبحوث والتنمية في جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية (،)KAUST
ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (.)KACST
 .9السماح بالملكية لألجانب الكاملة لكل من الشركات والمصانع والمعدات والمشاريع
واألراضي باستثناء ما يقع منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
 .10السماح باإلعادة الكاملة لرؤوس األموال واألرباح واألرباح الموزعة على المساهمين،
بفرض  %5ضريبة استقطاع.
 .11سهولة توافر رأس المال االستثماري سواء من الصناديق االستثمارية أو مستثمرين من
القطاعين الخاص أو الحكومي.
 .12وجود أكثر من  32مدينة صناعية وكذلك المدن االقتصادية بتكلفة منخفضة في مختلف
مدن المملكة ،وأراضي الهيئة الملكية في الجبيل وينبع.
 .13عدم فرض رسوم تصدير في الدول السبعة عشر التابعة لمنطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى.
 .14قيود أقل على تحويل العمالت والصرف والحواالت المصرفية.
 .15ضرائب بنسبة  % 20على أرباح الشركات األجنبية ،مع تأجيل الضرائب في حالة
الخسارة.
 .16عدم فرض قيود على كفالة العمال األجنبية.
 .17إعفاءات جمركية على اآلالت المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار
المستوردة لالستخدام الصناعي في حال عدم توفرها محليا ً.
 .18استرداد الرسوم الجمركية ،وهو استرجاع األموال المدفوعة للجمارك عن واردات
المواد الخام التي ستتم معالجتها وتحويلها محليا ً وأيضا المواد التي تم إعادة تصديرها
كمنتجات نهائية.
" مؤشرات االبتكار "
في العام 2016م ،حصلت المملكة على الترتيب  49عالميا ً والترتيب الثاني على مستوى
الدول العربية وحققت الترتيب الرابع على مستوى العالم اإلسالمي بعد ماليزيا واإلمارات وتركيا،
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وتقدمت في الترتيب على دول متقدمة مثل البرازيل والهند ،حيث كانت المملكة تمثل الترتيب 54
في العام 2011م وتحسن تدريجيا ً في األعوام 2012م و2013م حتى حققت الترتيب  38في
العام 2014م وتراجعت للترتيب  43في العام الماضي ،كما حققت المملكة الترتيب الخامس على
مستوى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يخص مؤشر جذور االبتكار في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فقد حصلت
المملكة على الترتيب األولى على مستوى العالم العربي في عام  ،2017وعلى ترتيب  21على
المستوى العالمي ،إذ يعتمد المؤشر على ستة ركائز :براءات االختراع ،العالمات التجارية ،حقوق
التأليف والنشر ،األسرار التجارية ،الوصول إلى األسواق ،التصديق على المعاهدات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحادي عشر – الثقل االقتصادي والسياسي:
تتمتع المملكة العربية السعودية بثقل اقتصادي وسياسي عالمياً ،حيث تعد من أبرز
األعضاء في معظم المنظمات الدولية وأهمها ومنها ما يلي:
 .1مجموعة العشرون.
 .2األمم المتحدة.
 .3جامعة الدول العربية.
 .4مجلس التعاون لدول الخليج العربية (وهي دولة المقر) ،ويضم هذا المجلس مكتب لبراءات
االختراع ،وهو مكتب إقليمي يخدم دول مجلس التعاون الست.
 .5حركة عدم االنحياز.
 .6رابطة العالم اإلسالمي (وهي دولة المقر).
 .7منظمة التعاون اإلسالمي (وهي دولة المقر).
 .8صندوق النقد الدولي.
 .9المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
 .10منظمة التجارة العالمية.
 .11منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
 .12منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
 .13منظمة الجمارك العالمية.
 .14المنظمة البحرية الدولية.
 .15منظمة السياحة العالمية.
 .16الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 .17منظمة الصحة العالمية.
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القسم الثاني
" المملكة العربية السعودية والملكية الفكرية "
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أوالً – الدور الداخلي للمملكة في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية:

تعمل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الملكية الفكرية على توعية المجتمع
وتحفيزه على االبتكار واالبداع ،وذلك بإقامة أنشطة وبرامج عدة نذكرها فيما يلي:
 .1عقد ندوات ولقاءات واجتماعات وورش عمل مختلفة ،لتعزيز الوعي بشأن حقوق الملكية
الفكرية وأهمية احترامها.
 .2متابعة مؤشر االبتكار العالمي لرفع مستوى االبتكار بالمملكة من خالل ما يلي:
 تشكيل فريق عمل وطني لمتابعة مؤشر االبتكار العالمي لرفع مستوى االبتكار
بالمملكة لتحقيق مبادرات التحول الوطني  2020والمرتبطة برؤية المملكة .2030
 التنسيق مع الوايبو في المؤشرات الخاصة بالمملكة.
 .3العمل على تعديل وتطوير األنظمة والسياسات والتشريعات لدعم مشاريع االبتكار واالبداع
بالمملكة بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجال الملكية الفكرية.
 .4تم إنشاء هيئة متخصصة لخدمة بيئة تنمية االبتكار هي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة.
 .5جاري العمل حاليا ً على إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية لضم جميع مجاالت الملكية
الفكرية بالمملكة تحت مظلة واحدة.
 .6تم إطالق جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين والتي تهدف إلى
اإلسهام في تطوير مجاالت العلوم والتقنية واالبتكار في المملكة ،والمنتجات القائمة عليها
دعما ً للتحول إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين في
المجاالت العلمية والتقنية واإلنتاج الفكري ،باإلضافة إلى تنمية روح اإلبداع واالبتكار
واالختراع وتحفيز المواهب والقدرات.
 .7تم إطالق " برنامج بادر لحاضنات التقنية " في المملكة عام 2007م ،وهو برنامج وطني
شامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات األعمال التقنية لتسريع ونمو األعمال التقنية
الناشئة في المملكة.
 .8تم إطالق برنامج " دعم األفكار االبتكارية العلمية والتقنية " وهو أحد برامج منح البحوث
بالمملكة العربية السعودية ،موجه لدعم األفكار اإلبداعية التي يمكن بلورتها وتطبيقها لحل
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مشكالت التنمية واإلنتاج والتطوير ويقدم دعم مالي للمساعدة في تطوير األفكار اإلبداعية
وتحويلها إلى اختراعات.
 .9تم اطالق برنامج " مسارات " وهو أحد برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية،
صمم لدعم الشباب الراغبين بممارسة العمل الحر ،حيث يتضمن البرنامج مشاريع عدة من
ضمنها " مشروع مسار االختراع " وهو مشروع إلقراض الشباب بمبلغ مالي لدعمهم في
تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع صغيرة وناشئة ،وأيضا ً يتضمن البرنامج
" مشروع مسار توطين االتصاالت " الذي يقدم كذلك قرضا ً ماليا ً يستهدف دعم المشاريع
متناهية الصغر في تجارة قطاع أجهزة االتصاالت وملحقاتها وكذلك صيانتها ،باإلضافة
ألربعة مسارات أخرى لدعم مشاريع األفراد والمنشئات الصغيرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثانيا ً – االتفاقيات واألعمال التي تمت مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (:)WIPO
وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقية االنضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في
عام 1982م ،وأصبحت عضو مساهم في فعاليات المنظمة ويشارك في اجتماعات الجمعية العامة
سنويا ً ممثلين على أعلى مستوى ،باإلضافة إلى تمثيل الجهات الحكومية على جميع مواضيع
الملكية الفكرية في المنظمة.
" االتفاقيات الدولية للملكية الفكرية "
التزمت المملكة العربية السعودية لكونها عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في
عدد من االتفاقيات المنبثقة من المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية ،على
النحو اآلتي:
 .1اتفاقية باريس 2004م.
 .2اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية 2004م.
 .3معاهدة قانون البراءات 2013م.
 .4معاهدة التعاون بشأن البراءات .2013
 .5اتفاقية تريبس  2005م.
كما أن المملكة العربية السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية من عام 2005م.
" األنظمة المحلية "
تطبيقا ً اللتزام المملكة في االتفاقيات الدولية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ،أصدرت
المملكة عدد من األنظمة المحلية التي تخدم وتحفظ حقوق المستفيد المحلي واألجنبي ،وهن على
النحو اآلتي:
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 األنظمة األساسية للملكية الفكرية:
 .1نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية
والنماذج الصناعية.
 .2نظام حماية حقوق المؤلف.
 .3نظام العالمات التجارية.
 .4نظام األسماء التجارية.
 .5نظام المؤشرات الجغرافية (تحت الدراسة).
 األنظمة الجانبية الّتي تخدم حقوق الملكية الفكرية:
 .1النظام األساسي للحكم.
 .2نظام مجلس الوزراء.
 .3نظام مجلس الشورى.
 .4نظام الشركات.
 .5نظام التحكيم.
 .6نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
 .7نظام مكافحة الغش التجاري.
 .8نظام ديوان المظالم.
 .9نظام القضاء.
 .10نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
 .11نظام حماية التعامالت اإللكترونية.
 .12القانون الموحد لمكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون
الخليج العربية.
 .13نظام البيع بالتقسيط.
 .14نظام المنافسة.
 .15نظام مكافحة التستر.
 .16نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية.
 .17نظام البيانات التجارية.
 .18نظام اإلتجار باألسمدة والمخصبات الزراعية.
 .19نظام اإلجراءات الجزائية.
 .20نظام المؤسسات الصحفية.
 .21نظام االتصاالت.
 .22نظام المطبوعات والنشر.
 .23نظام المرافعات الشرعية.
 .24قانون السجل التجاري.
 .25نظام اإليداع.
 .26نظام المناطق.
 .27نظام مكتبة الملك فهد الوطنية.
 .28قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم.
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.29
.30
.31

نظام العلم للمملكة العربية السعودية.
قانون المحاكم التجارية.
نظام الوكاالت التجارية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا ً – انفاذ حقوق الملكية الفكرية:
قطعت المملكة العربية السعودية شوطا ً كبيراً في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية حيث
انشأت لذلك اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية والتي تتشكل من عدة جهات حكومية أعضاء
تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة ،كما أنشأت المملكة عدد من اإلدارات والوحدات
لتطبيق األنظمة وللمراقبة والتفتيش والضبط في جميع مواضيع الملكية الفكرية ،وجهزت الكوادر
القضائية المناسبة في شأن النزاعات والفصل فيها.
" وزارة التجارة واالستثمار "
تعتبر الوزارة من أهم الروافد في حماية حقوق الملكية الفكرية إذ تشرف على اللجنة
الدائمة لحقوق الملكية الفكرية وتحتوي كذلك على اإلدارة العامة للعالمات التجارية المسند لها نظام
العالمات التجارية والمختصة في استقبال طلبات تسجل العالمات واألسماء التجارية ودراستها
بالنظر في مدى توافقها وتطابقها مع الشروط الموضوعية والشكلية ثم تسجيلها.
 تقدم اإلدارة خدماتها إلكترونيا ً في مجال التسجيل والتجديد. تقدم اإلدارة عدد من ورش العمل وحمالت توعية في مجاالت الحماية التي تقع ضمناختصاصها.
 عدد موظفين اإلدارة ( )21موظف )1( ،منهم من حملة الماجستير ،و ( )8من حملةالبكالوريوس ،و ( )12من حملة الدبلوم فما دون.
 أبرز أعمال ومبادرات اإلدارة خالل 2016م
 إطالق خدمة تجديد العالمة التجارية إلكترونياً. بدء العمل بقانون العالمات التجارية الخليجي. زيادة الكوادر اإلدارية. مبادرات اإلدارة خالل عام 2017م
 العمل على مشروع أتمته جميع خدمات اإلدارة إلكترونياً. العمل على إضافة خدمات إلكترونية للمستفيدين وهي تسجيل الوكيل في سجل الوكالءوتقديم خدمة التظلم والطعن.
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 إحصائيات اإلدارة العامة للعالمات التجارية في مجال التسجيل المحلي والدولي :
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" وزارة الثقافة واإلعالم "
تمثل الوزارة جانب حقوقي مهم من مجاالت الملكية الفكرية إذ تحتوي على اإلدارة
العامة لحقوق المؤلف والمسند لها تطبيق نظام حقوق المؤلف ،ولضمان سير العمل فقد أُحدثت
لإلدارة العامة لحقوق المؤلف عدد من اإلدارات المتخصصة ،على النحو اآلتي:
 .1إدارة حماية المصنفات األدبية.
 .2إدارة حماية المصنفات الفنية.
 .3إدارة حماية مصنفات الحاسب.
 .4إدارة الرقابة والتفتيش.
 .5إدارة المنظمات الدولية والعالقات العامة والتدريب.
 حرصت اإلدارة منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على تنفيذ االلتزاماتالواردة في نظام حماية حقوق المؤلف ،وكذلك ما ورد في كل من اتفاقيتي برن وتربس ،من
خالل التأكيد على الجهات الحكومية الستخدام المصنفات الفكرية األصلية في كافة
استخداماتها ،وبشكل خاص برامج الحاسب اآللي.
 قامت اإلدارة بحمالت تفتيشية على كافة الشركات التجارية التي تعتمد على برامج الحاسباآللي في أنشطتها ،للتأكد من استخدامها للبرامج األصلية ،وتمت مخالفة غير الملتزمين إلى
جانب إلزامهم بتصحيح أوضاعها في استخدام البرامج األصلية.
 تشارك اإلدارة في الحمالت األمنية ،التي تهدف إلى مالحقة المخالفين ،وتم ضبط عدد كبيرمن األوكار في مختلف مدن المملكة التي كانت تستخدم لنسخ وتزوير المصنفات الفكرية
بكافة اشكالها ،سواء كانت برامج حاسب آلي ،وأفالم ،ومواد سمعية ،وكسر تشفير القنوات
الفضائية وغيرها من االنتهاكات الحقوقية.
 تحرص اإلدارة على التواجد الدائم في األسواق من خالل انتشار المراقبين الميدانيين،لمتابعة أنشطة المحالت التجارية واإلعالمية ،وضبط المخالفات.
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 أبرز أعمال اإلدارة العامة لحقوق المؤلف:
 عمدت اإلدارة إلى تسريع إجراءات النظر في المخالفات ،وإنشاء لجنتين في الرياضوجدة ،بحيث ال تزيد مدة النظر في المخالفات التي تعرض عليها عن شهرين من تاريخ
ضبطها.
 قامت اإلدارة بتوجيه اللجنتين برفع قيمة العقوبات بشكل تصاعدي سنويا الفتراض انالوعي تجاه مراعاة حقوق اآلخرين قد أصبح من أساسيات الممارسات التجارية.
 بدأت اإلدارة في تفعيل العقوبات الرادعة من خالل الرفع إلى ديوان المظالم للعقوبات التيتزيد قيمتها عن  100ألف لاير أو عقوبة الحبس وتستلزم التأييد من الديوان.
 تعمل اإلدارة حاليا ً لتنظيم أوضاع محالت بيع وتسويق أجهزة استقبال بث القنواتالفضائية ،وتسويق بطاقات القنوات المشفرة ،وسيتم خالل الشهور القادمة إقفال كافة
المحالت التي تمارس نشاطها بال ترخيص من وزارة الثقافة واإلعالم ،أو تمارس نشاطها
بشكل مخالف للنظام.
 تعمل اإلدارة على النشر واإلعالن من خالل وسائل اإلعالم عن المخالفات التي يتم ضبطهاأوالً بأول ،ومن ثم إعالن العقوبات التي تصدر بحق المخالفين ،ونشر التحقيقات المصورة
لعمليات اإلتالف للمصنفات المنسوخة والمزورة.
 مبادرات اإلدارة العامة لحقوق المؤلف خالل العامين 2016م – 2017م:
 .1إنشاء موقع خاص لإلدارة بالموقع اإللكتروني للوزارة ،وفيه يتم إدراج الشكاوى التي يتقدم
بها أصحاب الحقوق ،وبإمكانهم تتبع سير اإلجراء المتخذة على شكواهم ،وما يصدر يحق
المعتدين من عقوبات ،ويجري العمل حاليا على تحديثه وتطويره بحيث يفي بأغراض
اإلدارة ،ويضمن التفاعل مع أصحاب الحقوق.
 .2قامت اإلدارة بزيادة الكوادر اإلدارية ،لمضاعفة نشاطها من القيام بجوالت وزيارات
ميدانية على المنشآت التجارية والخدمية التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها ،بناء
على شكاوى مقدمه من أصحاب الحقوق.
 .3شاركت اإلدارة بتقديم عدد من أوراق العمل في مجال اختصاصها في ندوات وورش عمل
محلية.
 احصائيات اإلدارة العامة لحماية حقوق المؤلف خالل عامين 2015م – 2016م:
النوع
عدد القرارات الصادرة
مجموع الغرامات المالية للحق
العام
مجموع الغرامات المالية للحق
الخاص

العدد
186
2.395.8
00
17.502.
885

م
1

 4مجموع المضبوطات المصادرة

89832

2
3

مالحظات

( )63مطبوع )12( ،حاسب آلي)89143( ،
 )243( CDكاسيت )263( ،ذاكرة فالش،
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( )108هار ديسك
5
6
7
8
9

مجموع أيام اإلغالق
عدد عقوبات التشهير
عدد عقوبات السجن
عدد عقوبات اإلنذار
عدد الشكاوى والجوالت
الميدانية

502
6
3
1
662

بمعدل ( )70يوم لكل عقوبة
( )278جولة )384( ،شكوى

 احصائيات اإلدارة بعدد ونوع القضايا التي نظرت من قبل لجنة النظر في مخالفات حقوق
المؤلف لعام 2016م:
نوع المخالفة
سمعية
أفالم
أدبية
صور
األلعاب (حاسب)
مؤسسات وشركات
مراكز خدمات
قنوات تلفزيونية
انترنت (حجب)
مخالفة إعالمية
المجموع

التعويضات
القرار قيمة الغرامة
47.000
508.200
31
105.400
207.150
11
135.140
330.250
31
55.000
240.000
11
42.050
415.100
35
142.000
404.000
55
60.000
130.100
6
16.899.295 115.000
3
0
0
0
17.000
46.000
3
17.502.885 2.395.800 186

اإلغالق
208
105
0
0
132
7
50
0
0
0
502

المصادرة
4.221
3.864
3.055
0
304.256
2.209
2.065
0
0
0
319.670

 احصائيات بنوع العقوبات خالل عام 2016م :
العدد
نوع العقوبات
القضايا التي وردت للجنة
186
قضايا التشهير
6
( 3بمعدل  70يوم لكل قضية)
قضايا السجن
عقوبات اإلنذار
1
( 22بمعدل  502يوم)
عقوبات اإلغالق
 أبرز األعمال المستهدفة من اإلدارة العامة لحقوق المؤلف مع المنظمة العالمية للملكية
الفكرية خالل عام 2017م:
تعتزم اإلدارة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في إقامة عدد من
الدورات وورش بشكل عام وايضا ً على مستوى خاص لمنسوبي اإلدارة في مجال اختصاصها.
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" مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تعتبر المدينة من أهم دعائم االبتكار في المملكة حيث تشتمل على مكتب البراءات
السعودي القائم على األعمال اآلتية:
يسند للمكتب نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف
النباتية والنماذج الصناعية.
يعتبر المكتب هو الجهة الحكومية المسئولة عن استقبال طلبات تسجيل وفحص ومنح براءات
االختراع والبراءات النباتية وشهادات النماذج الصناعية والتصاميم التخطيطية للدوائر
المتكاملة في المملكة.
جميع إجراءات المكتب تم تحويلها الكترونياً.
يقدم المكتب العديد من الدورات وورش العمل العامة والمتخصصة في مجاالت الحماية التي
تقع ضمن اختصاصاته.
يشارك المكتب في إنشاء حلقات وصل بين الجامعات ومراكز دعم االبتكار والمراكز البحثية
لتكوين شراكات لتعزيز مفهوم االبتكار ونقل التقنية.
عدد موظفي المكتب ( )136موظفاً )122( ،رجال و ( )14نساء ،منهم ( )1من حملة شهادة
الدكتوراه و ( )27من حملة الماجستير و ( )3ماجستير في الملكية الفكرية ،و ( )68من حملة
البكالوريوس ،و ( )37دبلوم وما دون.
بلغ عدد المشاركات من المكتب في برامج التعليم عن بعد في أكاديمية الوايبو خالل عامي
(2016-2015م)  157مشاركة في  11برنامجاً.
بلغ عدد المشاركين من المكتب في برامج المدرسة الصيفية ( )Summer Schoolثمانية
مشاركين.

 أبرز أعمال ومبادرات المكتب:
 .1تويتر . @Kacst_SPO
 .2نظام إلكتروني إليداع وإدارة طلبات الحماية.
 .3تطبيق لألجهزة الذكية.
 .4إعداد دليل لفحص طلبات براءات االختراع والنماذج الصناعية.
 .5ترجمة تصنيف لوكارنو.
 .6إعداد أدلة إجراءات إدارية.
 .7دراسة إطالق هوية متكاملة للمكتب (شعار وموقع خاص).
 .8الحصول على شهادات نظم إدارة الجودة األيزو 2008 : 9001

.1
.2
.3
.4

المبادرات الحالية:
إعداد ترخيص وكيل براءات بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين (متطلب
وفق النظام والئحته التنفيذية).
وضع برامج تدريبية في "إدارة الملكية الفكرية" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إعداد سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات البحثية.
تحسين النفاذ إلى معلومات براءات االختراع واستخدامها لتعزيز االبتكار واالبداع.
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.5
.6
.7
.8

إعداد برامج لتأهيل مدربين في مجال الملكية الفكرية.
إعداد منصة لتبادل تقارير الفحص مع مكاتب البراءات.
إعداد أدلة متطورة في مجال الفحص لبراءات االختراع والنماذج الصناعية.
إعداد محرك ترجمة (عربي-انجليزي) في مجال براءات االختراع.



أبرز األعمال المستهدفة بين المكتب والمنظمة العالمية للملكية الفكرية خالل الثنائية
(2017م2018/م):
برامج الحصول على الماجستير باالشتراك بين أكاديمية الويبو والجامعات والمكاتب الوطنية
للملكية الفكرية.
مشروع األكاديميات الناشئة.
إعداد مناهج لتعليم الملكية الفكرية.
إعداد ترخيص وكيل براءات.
البرنامج المشترك بين الويبو والمنتدى االقتصادي العالمي لمساعدة المخترعين.
قاعدة بيانات الويبو البيئية .WIPO GREEN
قاعدة بيانات الويبو لألبحاث .WIPO Research

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 الفعاليات التي تم المشاركة فيما بين مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية والمنظمة
العالمية للملكية الفكرية لعام 2016م:
م
1
2
3
4
5

عنوان الفعالية
المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى في الملكية الفكرية للدول الواقعة على حزام طريق الحرير
(بكين).
ندوة الملكية الفكرية :نحو اقتصاد أفضل بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2016م (جامعة
الملك عبدهللا للعلوم والتقنية – ثول).
ورشة عمل متقدمة حول معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام اإليداع اإللكتروني (الرياض).
ندوة وطنية بشأن الصحة العالمية واالبتكار والقضايا التجارية (الرياض).
ورشة عمل مؤشر االبتكار العالمي والدور الوطني (الرياض)

 احصائية عدد طلبات الحماية من بداية عمل المكتب حتى نهاية عام 2016م:
براءات االختراع
براءات االختراع
طلبات براءات االختراع المودعة
براءات االختراع الممنوحة
الطلبات المنجزة
نسبة اإلنجاز

اإلجمالي
25581
5181
20934
%82
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النماذج الصناعية
النماذج الصناعية

اإلجمالي

طلبات النماذج الصناعية

6932

شهادات النماذج الصناعية الصادرة

4868

الطلبات المنجزة
نسبة اإلنجاز

6753
%97

 احصائية طلبات الحماية لعام 2016م:
طلبات براءات االختراع
المودعة
براءات االختراع الممنوحة
طلبات النماذج الصناعية
شهادات النماذج الصناعية
الصادرة

سعوديين

الغير سعوديين

اإلجمالي

1001

2265

3266

111
370

484
567

595
937

326

472

798

 طلبات  PCTمن بداية عام 2014م إلى تاريخ 2017/1/25م:
العدد
عدد الطلبات الدولية المودعة كــمكتب استقبال
عدد الطلبات الدولية التي دخلت المرحلة الوطنية

42
4053

 اتفاقية التعاون بين مكتب البراءات السعودي والمكاتب األخرى:
 .1مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات االختراع بين مكتب البراءات السعودي (مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية) ومكتب البراءات األوربي ( )EPOوهي في المرحلة النهائية من
توقعيها.
 .2برنامج تعاون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومكتب البراءات السعودي
(مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).
 .3مذكرة تفاهم ما بين مكتب الملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية ( )SIPOومكتب
البراءات السعودي (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) في المملكة العربية السعودية.
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" وزارة المالية "
تعتبر مصلحة الجمارك الجهة الممثلة لوزارة المالية وهي الركيزة األساسية في الحفاظ
على حقوق الملكية الفكرية كالغش التجاري أو التقليد من النفاذ إلى أراضي المملكة العربية
السعودية ،وألجل ضمان سير العمل فقد قامت مصلحة الجمارك بإحداث إدارة حقوق الملكية
الفكرية بعدد ( )30موظفا ً جمركيا ً بمعدل ( )3موظفين في كل منفذ من منافذ المملكة العربية
السعودية وتم تدريبهم وتطويرهم في مجال الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية
الفكرية.
 أعمال ومبادرات مصلحة الجمارك:
 .1قامت مصلحة الجمارك بتدريب الموظفين والموظفات في دورات وورش العمل العامة
والمتخصصة في اختصاص المصلحة في مجال الملكية الفكرية ،حيث بلغ عدد المستفيدين
( )468موظف.
 .2تعقد مصلحة الجمارك كل عامين مؤتمر خاص بحقوق الملكية الفكرية ويتم فيه دعوة المهتمين
بهذا المجال.
 .3تعقد مصلحة الجمارك كل عامين منتدى عربي على مستوى رفيع لحقوق الملكية الفكرية ويتم
دعوة المختصين بهذا المجال على مستوى الدول العربية.
 .4حصلت مصلحة الجمارك السعودية على جائزة التميز من قبل منظمة الجمارك العالمية في
مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
 احصائية الضبط فيما يخص السلع المنتهكة لحماية حقوق الملكية الفكرية لعام 2015م:

عدد محاضر الضبط

اإلجمالي
630

العنوان
كمية المضبوطات (بالوحدة)

3.191.533

قيمة المضبوطات (بالريال)

24.038.087

" ديوان المظالم "
ديوان المظالم هي الجهة القضائية المسند لها النظر في تظلمات األفراد على القرارات
اإلدارية والفصل في منازعات الملكية الفكرية من ناحيتيه التجارية والجزائية أيضاً ،لكن مع
حلول عام  2016تم سلخ القضاء الجزائي إلى القضاء العام وتولت الدوائر الجزائية عملها
والوظائف المسند لها ،أما فيما يخص القضاء التجاري فال يزال ديوان المظالم مختص بالنظر
والفصل بها إلى أن يتم إنشاء دوائر تجارية في القضاء العام .وعلى ذلك فقد احدث الديوان
مدونة قضائية تحمل جميع القضايا التي تم الفصل فيها في مجال حقوق الملكية الفكرية بشقية
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التجاري والجزائي وأيضا ً اإلداري في حال كانت الدعوى مقامة على جهة حكومية لرفضها
تسجيل عمل ملكية فكرية أو شطبها لحق من سجالتها وغيرها من الدعوى اإلدارية.
 يعتزم الديوان تطوير الكوادر القضائية في مجال تطبيق أحكام أنظمة حقوق الملكيةالفكرية المختلفة ،توافقا ً مع توجه المملكة في "برنامج التحول الوطني  "2020بإنشاء
الهيئة العامة للملكية الفكرية.
 مرفق رابط المدونة القضائية:http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Page
s/default.aspx
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القسم الثالث
" أبرز مبررات طلب استضافة المكتب الخارجي للوايبو بالمملكة "
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" المبرر األول "
تميز المملكة العربية السعودية عالميا ً في مجاالت حقوق الملكية الفكرية بشكل ظاهر
وملموس عالميا ً نذكر منها ما يلي:
 .1حصلت المملكة على الترتيب التاسع واألربعون في مؤشر االبتكار العالمي لعام 2016م على
المستوى العالمي ،والترتيب الثاني على مستوى الدول العربية.
 .2حصلت المملكة على الترتيب األول في مؤشر جذور االبتكار على مستوى العالم العربي.
 .3المملكة ليست من الدول التي تخضع ألية قوائم أو قيود سلبية دولية في مجال التقيد باحترام
حقوق الملكية الفكرية ،فهي خارج القائمة السلبية األمريكية (.)301
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" المبرر الثاني "
أن المملكة مقر لعدد من المنظمات الخليجية واإلسالمية الهامة كاألمانة العامة لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،منظمة التعاون االسالمي ،البنك االسالمي للتنمية ،المكتب الخليجي
لبراءات االختراع وإنشاء هذا المكتب الخارجي سوف يعزز شراكات متبادلة معها ويسهل
التواصل مع هذه المنظمات الهامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" المبرر الثالث "
أن المملكة من ضمن مجموعة الدول العشرين ( ،)G20وذلك سوف يسهم المكتب في
تعزيز جهود المملكة بالتعاون مع الوايبو من خالل التنسيق المباشر مع المكتب في طرح أية
موضوعات ضمن الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية أو التحول إلى االقتصاد المعرفي ونقالً
للتقنية والتنافسية لدى هذه المجموعة وكذلك المجموعة العربية في إطارها اإلقليمي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" المبرر الرابع "
تعمل المملكة حاليا ً على عدد من االستراتيجيات لتعزيز الوصول إلى االقتصاد المعرفي
كرافد من روافد التنمية حيث تم إنشاء عدد من الجامعات في األعوام القليلة الماضية في كافة
األقاليم وتم إنشاء عدد من المدن االقتصادية والصناعية وحاضنات التقنية حيث أدى هذا الحراك
االقتصادي والمعرفي إلى تشجيع الجامعات والشركات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك إلى
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إنشاء وحدات متخصصة بالملكية الفكرية تشجع على االبتكار واالختراع وحمايتها ،وسيعزز ذلك
من التنسيق والشراكة بينهما ليكون نموذجا ً لتشجيع الشراكة والتنسيق المباشر مع المنظمة من
خالل المكتب المقترح .
كما وضعت المملكة رؤية استراتيجية تنموية (رؤية  )2030والتي تعد نقطة تحول
للمملكة حيث تهدف في جعل المملكة من أكبر الدول االقتصادية عالميا ً في المجاالت الغير نفطية،
وسيساهم المكتب الخارجي للوايبو في تحقيق هذه الرؤية عبر النقاط التالية:
 تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 تعزيز تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.
 المساعدة في تأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة مضافة.
 تشجيع االستثمار األجنبي.
 تعزيز أهمية الملكية الفكرية وآلية االستفادة منها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" المبرر الخامس "
تعمل المملكة حاليا ً على عدد من االستراتيجيات لتعزيز الوصول إلى االقتصاد المعرفي
كرافد من روافد التنمية حيث تم إنشاء عدد من الجامعات في األعوام القليلة الماضية في كافة
األقاليم وتم إنشاء عدد من المدن االقتصادية والصناعية وحاضنات التقنية حيث أدى هذا الحراك
االق تصادي والمعرفي إلى تشجيع الجامعات والشركات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك إلى
إنشاء وحدات متخصصة بالملكية الفكرية تشجع على االبتكار واالختراع وحمايتها ،وذلك سوف
يعزز من التنسيق والشراكة بينهما ليكون نموذجا ً لتشجيع الشراكة والتنسيق المباشر مع المنظمة
من خالل المكتب المقترح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" المبرر السادس "
أن المملكة العربية السعودية من ضمن الدول التي ال تخضع ألية قوائم أو قيود سلبية
دولية في مجال التقيد باحترام حقوق الملكية الفكرية فعلى سبيل المثال المملكة ليست ضمن الدول
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التي تخضع للمراقبة وفقا ً للقائمة السلبية األمريكية ( )٣٠١كما أنها احتلت المركز الثاني للعامين
األخيرين على التوالي في عمليات اإلنفاذ على الحدود في ضبط السلع المزيفة والمغشوشة وفقا ً
لمنظمة الجمارك العالمية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" المبرر السابع "
أن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات متقدمة في إجراءات دمج موضوعات الملكية
الفكرية الرئيسية في جهاز موحد يتمتع باالستقالل التام ماليا ً وإداريا ً وسيتبعها وضع استراتيجية
موحدة بالتعاون التام مع منظمة الوايبو.

وهللا ولي التوفيق

[ييل ذكل املرفق الثامن]

ANNEX VIII

املرفق الثامن

اقرتاح و ُم ِّ
فكرة
بشأن اس تضافة مكتب خاريج يف مجهورية تركيا
معلومات أساس ية عن البدل
 .1يبلغ عدد ساكن مجهورية تركيا حنو  78مليون نسمة ،وتبلغ مساحهتا الجاملية  780 580كيلومرت ًا مربع ًا ممتدة فوق قارتني
– هام أورواب وجنوب غرب أس يا – بني البحر السود وحبر اجيه والبحر البيض املتوسط ،ولها حدود مع أرمينيا وأذربيجان
وجورجيا وبلغاراي واليوانن وسوراي والعراق وايران.
 .2ومتتكل تركيا جممتع ًا فتي ًا (يبلغ متوسط العمر فيه  28عام ًا –  %27أعامرمه أقل من  15س نة ،و %67أعامرمه بني 15
و 64س ن ًة ،وأقل من  %6أكرب من  64س نة) ،ويعيش أكرث من  %68من الساكن يف املدن.
واكنت تركيا من أوائل البدلان اليت انضمت اىل عضوية جملس أورواب يف عام  ،1949واكنت أيض ًا عضو ًا مؤسس ًا يف منظمة
التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ( )OECDيف عام  ،1961ومنظمة المن والتعاون يف أورواب ( )OSCEيف عام
 .1973ووقعت تركيا عىل اتفاق احتاد مجر ي مع الاحتاد الورويب يف عام  ،1995و ُ
اعرتف هبا رمسي ًا مكرّش للعضوية الاكمةل يف
 12ديسمرب  ،1999يف مقة هلس نيك للمجلس الورويب .وقدمت تركيا طلب الانضامم اىل الاحتاد الورويب يف  14أبريل
 ،1987وبدأت املفاوضات يف  3أكتوبر .2005
 .3وتركيا عضو يف كثري من املنظامت ادلولية ،مبا فهيا الويبو ،ومنظمة التجارة العاملية ،واملكتب الورويب لرباءات الاخرتاع،
ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي ،ومجيع واكلت المم املتحدة املتخصصة.
 .4وتركيا عضو يف املكتب الورويب لرباءات الاخرتاع منذ  1نومفرب  .2000واملعهد الرت ي للرباءات هو أحد أنشط أعضاء
املكتب الورويب لرباءات الاخرتاع.
بناء عىل الحصاءات اليت نرشهتا الويبو ،فان تركيا من بني البدلان الوىل من حيث طلبات امللكية الفكرية وأنشطهتا .واحتلت
و ً
تركيا املرتبتني السادسة والسابعة من حيث التصاممي والعالمات عىل التوايل فامي يتعلق بنشاط ايداع طلبات امللكية الفكرية
حسب املنشأ يف عام .2014

حملة عامة عن الاقتصاد
 .5يقوم اقتصاد تركيا عىل قطاعي الصناعة واخلدمات ويزداد اعامتده علهيام يوم ًا بعد يوم ،رمغ أن قطاع الزراعة التقليدي ل
يزال ميثل حنو  %30من العامةل .وأدى تطبيق برانمج خصخصة مكث َّف اىل تقليل تدخل ادلوةل يف الصناعات الساس ية
واخلدمات املرصفية والنقل والتصالت ،وتوجد فئة قيادية انش ئة من أحصاب العامل احلرة اذلين ينمتون اىل الطبقة املتوسطة
وهذه الفئة تُزيد الاقتصاد نشاط ًا .ول يزال قطاعا املنسوجات واملالبس التقليداين يف تركيا ميثالن ثلث العامةل الصناعية ،رمغ
املنافسة الشديدة يف السواق العاملية اليت نتجت عن انهتاء نظام احلصص العاملي .أما القطاعات الخرى ،ل س امي قطاعات
الس يارات والبناء والصناعات اللكرتونية ،فان أمهيهتا أخذة يف الارتفاع ،وقد جتاوزت قطاع املنسوجات يف تشكيةل الصادرات
الرتكية .وبدأ خض النفط عرب خط أانبيب ابكو-تبلييس-جهيان يف مايو  ،2006مما يعترب حد ًاث فارق ًا رئيس ي ًا من شأنه أن جيلب ما
ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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يصل اىل مليون برميل يومي ًا من حبر قزوين اىل أسواق البحر البيض املتوسط .كام جيري حالي ًا التخطيط لنشاء عدة خطوط
أانبيب غاز للمساعدة عىل نقل الغاز من أس يا الوسطى اىل أورواب عرب تركيا ،وسوف يساعد ذكل عىل التعامل مع اعامتد تركيا
عىل واردات الطاقة عىل املدى البعيد.
 .6ونتج عن أداء الاقتصاد الرت ي عىل مدى العقد املاي زايدة متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل الجاميل احلقيقي
بنس بة  .%4.7واضاف ًة اىل ذكل ،زاد النفاق عىل البحث والتطوير يف تركيا بنس بة  %18.8يف عام  2014ليصل اىل 6.1
مليارات دولرات أمريكية ،ومن املتوقع أن ميثل  %3من الناجت احمليل الجاميل للبدل حبلول عام  .2023وقد شهد نظام امللكية
الفكرية يف تركيا تطور ًا همامً فامي يتعلق ابلداء الاقتصادي والس ياسات اليت ُو ِّضعت لتشجيع الابتاكر وأنشطة البحث والتطوير.
فوفق ًا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت نرشهتا الويبو ،زادت طلبات الرباءات املُقدمة من املقميني حنو  20مرة يف الس نوات امخلس
عرشة املاضية ،وانتقلت تركيا يف هذه الفرتة من املرتبة اخلامسة والربعني اىل املرتبة اخلامسة عرشة.
.7

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

الوضع احلايل لنظام امللكية الفكرية والتوعية ابمللكية الفكرية يف تركيا
 .8أعلنت احلكومة الرتكية يف عام  2008عن خطة معل جعلت حامية حقوق امللكية الفكرية أحد الاهامتمات الرئيس ية
لتحقيق التمنية الاقتصادية يف تركيا .واكن هذا العالن ايذا ًان ببدء تطور جديد لنظام حقوق امللكية الفكرية.
 .9وتش متل واثئق الس ياسات الوطنية مثل تقارير اللجان املتخصصة واخلطة الت منوية امخلس ية السابعة والثامنة والتاسعة منذ
عام  1995عىل بياانت خبصوص احلاجة اىل اجياد برامج لتعلمي امللكية الفكرية والتدريب علهيا يف لكيات القانون اجلامعية ،بل
ويف القسام الخرى ذات الصةل مثل أقسام الاقتصاد ،والدارة ،والهندسة ،والفنون ،والعلوم الاجامتعية.
 .10وتؤكد واثئق الس ياسات هذه يف املقام الول عىل احلاجة اىل مزيد من الاكدمييني واملهنيني العاملني يف جمال امللكية
الفكرية ،وتوكد أيض ًا عىل الاخنفاض النس يب ملس توى الوعي العام بأمور امللكية الفكرية ،وتقرتح تدابري مناس بة لختاذها.
 .11وتوجد عدة هيئات تنس يقية ورقابية اتبعة للحكومة تتعامل بطريقة أو بأخرى مع حقوق امللكية الفكرية ومع تدريس
امللكية الفكرية.
 .12ول تزال الهيئة التنس يقية لتحسني بيئة الاستامثر مع ِّني ًة طوال الوقت بتوفري املنا املناسب للمستمثرين احملليني وادلوليني
عىل حد سواء .وتتعامل هذه الهيئة التنس يقية بشلك مبارش مع القضااي املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،وكذكل يف جلنة امللكية
الفكرية التقنية التابعة هل .وقد ُأ ِّعدَّت اجراءات ُمح َّددة تتعلق ابجلداول الزمنية ومؤرشات الداء وخطط معل الهيئات احلكومية
املسؤوةل ،وذكل مبشاركة القطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية ورجال العامل والتجار الكرث نفوذ ًا يف تركيا .وخضعت خطط
العمل هذه للتقيمي من ِّقبل اللجنة التوجهيية ،اليت تتألف أيض ًا من منظامت غري حكومية وممثلني عن القطاع 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 وأهدافها العامة .وقد نصت خطة معل جلنة امللكية الفكرية لعام  2010عىل اجراء هيدف
اىل تدريس امللكية الفكرية يف اجلامعات ،واقرتحت أن تكون دورات امللكية الفكرية الزامي ًة يف القسام املعنية.
 .14واختذ جملس الوزراء يف عام  2009قرار ًا وزار ًاي ابنشاء اجمللس الرت ي للتصاممي .و ُأ ِّعدَّ مرشوع ورقة عن الاسرتاتيجية،
وبدأت مناقش ته يف اجامت لع للمجلس ،وسوف تُصاغ الورقة يف شلكها الهنايئ يف املس تقبل القريب.
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 .15وتأسست هيئة تنس يق حقوق امللكية الفكرية والصناعية بتعممي من رئيس الوزراء .ويمتثل هدفها يف عدة أمور مهنا
التنس يق بني الهيئات احلكومية ذات الصةل من أجل زايدة فعالية انفاذ حقوق امللكية الفكرية وتطبيقها.
 .16ويرتأس وكيال وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة والس ياحة جملس الهيئة .ول يتألف جملس الهيئة من ممثيل الكياانت
احلكومية حفسب ،بل يضم أيض ًا ممثيل القطاع اخلاص ،مبا يف ذكل الاحتاد الرت ي للغرف وبورصات السلع الساس ية ،وهو أعىل
هيئة متثل القطاع اخلاص.
 .17ويف عام  ،2015اع ُتمدت ورقة اسرتاتيجية وخطة معل شامةل للملكية الفكرية تتوقع أربعة جمالت تمنوية ذات أولوية فامي
يتعلق بزايدة الكفاءة ،والاس تغالل التجاري للملكية الفكرية ،والوعي ،والتطور الترشيعي .وتتحقق هذه الهداف مبقتىض 51
اجر ًاء .ويف الوقت نفسه ،اع ُتمدت يف عام  2015ورقة أكرث حتديد ًا بشأن 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 اقتصاد ًا مل يتوقف عن المنو عىل مدى العقد املاي .وبلغ متوسط املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل الجاميل
احلقيقي  %4.9بني عايم  2002و .2013واكن ذكل أحد أفضل الرقام اليت حتققت يف العامل.
 .19ومتتكل تركيا مؤسسات وهيئات حكومية وجامعات عريقة .ودلهيا أكرث من  160جامعة ل ختلو مدين ُة من جامعة واحدة
مهنا عىل القل .ويعمل كثريٌ من املؤسسات البحثية احلكومية واخلاصة يف ش ىت املدن الرتكية .وقد مت تعزيز العالقة بني اجلامعات
والصناعة من خالل أدوات خمتلفة.
 .20ولن تركيا من البدلان املرحشة لالنضامم اىل الاحتاد الورويب ،فان الجراءات اليت اختذهتا ليك تصبح عضو ًا اكمل
احلقوق اكنت ول تزال متثل حافز ًا مس متر ًا عىل حتديث وحتسني ترشيعاهتا ،وتطبيقها ،مبا يف ذكل تكل الترشيعات املتعلقة ابمللكية
الفكرية.
 .21ويف هذا الطار العام ،يؤدي املعهد الرت ي للرباءات دور ًا همامً يف الاضطالع ابلعمل املتعلق ابمللكية الصناعية .ففي هذا
الاقتصاد الرسيع المنو اذلي يزداد فيه يوم ًا بعد يوم جحم التبادل التجاري ،اكن حلقوق امللكية الصناعية وطلباهتا تأثري كبري عىل
القدرة التنافس ية والابتاكر .فبعد تطبيق القوانني ذات الصةل حبقوق امللكية الصناعية تطبيق ًا حصيح ًا ،يكتيس نرش املعرفة بني
ادلوائر املعنية أمهي ًة ابلغ ًة .ويف هذا الصدد ،بذل املعهد الرت ي للرباءات قصارى ّجده بلك الس بل املمكنة لتعزيز معارف امللكية
الفكرية حملي ًا ودولي ًا اىل أقىص حد ممكن ل س امي يف بدلان أس يا الوسطى والرشق الوسط والبلقان.
 .22وتُعترب تركيا جرس ًا يربط بني الغرب والرشق .ويه أحد أنشط البدلان داخل منطقهتا وخارّجا ،ليس من حيث جحم
التبادل التجاري حفسب ،وامنا أيض ًا من حيث التفاعالت الثقافية والاجامتعية مع جرياهنا ،ول تُس تثىن امللكية الفكرية من ذكل،
ليس مع بدلان الاحتاد الورويب حفسب ،بل أيض ًا مع بدلان أس يا الوسطى من خالل منظمة التعاون الاقتصادي (،)ECO
وأعضاء منظمة املؤمتر الساليم ( ،)OICاضاف ًة اىل بدلان البلقان والبحر السود من خالل منظمة التعاون الاقتصادي يف
لك من منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة
منطقة البحر السود ( )BSECاليت تربطها برتكيا صالت وعالقات وثيقة .ويف ل
املؤمتر الساليم ،طرحت تركيا للمرة الوىل عىل جدول العامل بنود ًا تتعلق ابمللكية الفكرية ،وقدمت مرشوعات مقرتحة تتعلق
ابمللكية الفكرية للحفا عىل أوارص التعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي وادلول العضاء يف منظمة املؤمتر الساليم وتعزيز
هذا التعاون .وذلكل ُعقدت يف تركيا مؤمترات ش ىت ،تُعقد لول مرة يف تركيا وغريها من البدلان .ونظر ًا ملوقع تركيا اجلغرايف ،فان
لها اتصالت وثيقة مع بدلان أس يا الوسطى ،والبلقان ،والرشق الوسط أيض ًا من خالل عضويهتا يف منظامت دولية مثل منظمة
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التعاون الاقتصادي ،ومنظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر السود ،ومنظمة املؤمتر الساليم اليت تضم أيض ًا بدلا ًان من
املنطقة.
 .23وي ُعتقد بشدة أن انشاء مكتب خاريج يف تركيا من شأنه أن جيلب منافع كثرية يف اطار وليته ،وأن يُمتِّم أيض ًا ما تبذهل
الويبو واملعهد الرت ي للرباءات من ّجود لنرش معارف امللكية الفكرية ،وزايدة الوعي ،واذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ومواصةل
تعزيز الابتاكر والبداع عن طريق تشجيع الانتفاع الفعال خبدمات امللكية الفكرية.
 .24وسوف يكون املكتب اخلاريج املُنتظر يف تركيا ُم ِّك ًال لنشطة املعهد الرت ي للرباءات أيض ًا .فس تكون املهمة الوىل اليت
يُلكَّف هبا املكتب اخلاريج يه ضامن زايدة املعرفة بأمور امللكية الفكرية بلك جوانهبا وتنفيذ برامج ابلتعاون مع املعهد الرت ي
للرباءات .وينفذ املعهد الرت ي للرباءات يف الوقت احلايل برامج هتدف يف املقام الول اىل نرش املعرفة مثل التدريب املنتظم،
ومرشوع هزارفن ،ومرشوع وادي اجلامعة ،ومنصة نقل التكنولوجيا .وسوف تضيف مساهامت املكتب اخلاريج خبربته
ومنظوره ادلويل قمي ًة اىل مجيع الربامج اليت تُنفَّذ حالي ًا واىل الربامج اجلديدة.
 .25وتعترب تركيا أحد أكرث املس تخدمني لنظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،ومن املتوقع أن
يؤدي التدريب املنتظم عىل هذه النظمة العاملية – اذلي قد ينهتج فيه املكتب ادلويل يف بعض الحيان هنج ًا ُمعد ًا خصيص ًا
لتلبية احتياجات جممتع العامل – اىل زايدة اس تخدام أنظمة امللكية الفكرية العاملية يف تركيا.
ميي ليس فقط بسبب موقع تركيا
 .26ويُعتقد ،يف هذا الصدد ،أن املكتب اخلاريج املُنتظر يف تركيا س يكون هل بع ٌد اقل ٌ
اجلغرايف بني أس يا وأورواب ،بل أيض ًا بسبب عالقاهتا الثقافية والاجامتعية الوثيقة ابلبدلان يف املنطقة .ومن َّمث ميكن دامئ ًا تنظمي
حلقات معل /حلقات دراس ية اقلميية لصاحل بدلان املنطقة من خالل املكتب اخلاريج.
 .27واضاف ًة اىل دمع أنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية والرتوجي لها وتقدمي أنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات
وأنشطة التوعية ،من املُتوىخ أن يويل املكتب اخلاريج يف تركيا أمهي ًة أكرب للنشطة التعلميية املتعلقة ابمللكية الفكرية .فان
مس توى النشطة واملساعي التعلميية املتعلقة مبوضوعات امللكية الفكرية يف تركيا ،وان اكن قد ارتفع يف الس نوات الخرية ،فانه مل
يصل اىل ادلرجة املطلوبة .والمر نفسه ينطبق عىل بدلان املنطقة أيض ًا .ومن َّمث فان تكثيف التعاون ،مث ًال ،مع أاكدميية الويبو يف
هذا الصدد س يكون أمر ًا حيو ًاي للغاية ،وسوف تتضح فائدته يف املرحةل الوىل لنشاء املكتب اخلاريج يف تركيا.
 .28واجلانب الرئييس ملا يضطلع به املكتب اخلاريج من معل يف تركيا سوف يكون ُم ِّك ًال للربانمج اذلي تقوم عىل تنفيذه
كرر ما بُ ِّدئ ابلفعل من برامج أو خدمات مثل دورات الويبو للتعمل عن بعد واطالق
أاكدميية الويبو يف كثري من النوايح ،ولن يُ ِّ
برانمج ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية يف جامعة خمتارة يف تركيا .وأو ًل وقبل لك يشء ،سوف يكون املكتب اخلاريج مبثابة
حلقة تصل يف الساس بني أاكدميية الويبو واملس تفيدين ،لنه سوف يكون أقدر عىل حتديد وتعريف الاحتياجات واملتطلبات
نظر ًا لنه سوف يمتتع مبزية الوجود يف امليدان اذلي تظهر فيه الاحتياجات الفعلية ،ومن َّمث سوف تُقدَّم اخلدمات للمس تفيدين
عىل حنو أكرث كفاءة وفعالية من دون أي تكرار لربامج الويبو ذات الصةل .ونظر ًا لن املكتب اخلاريج سوف يكون عىل اتصال
دامئ ابجلهات الفاعةل احمللية مثل اجلامعات وماكتب نقل التكنولوجيا واملؤسسات التعلميية الخرى ذات الصةل يف تركيا ،فسوف
ميتكل معرف ًة أمعق بأولوايت أحصاب املصاحل واحتياجاهتم .وهذا من شأنه أن يضمن قدرته عىل تلبية الاحتياجات عىل حن لو أمشل
وأكرث فعالي ًة دون أي ازدواج .ول بد أن وجوده يف امليدان وتعامهل مع أحصاب املصاحل مبارش ًة س يكون أكرث فعالي ًة من حيث
التلكفة لس باب كثرية .ول شك أن بلوغ الهداف احملددة يف الربامج مع مؤرشات أداهئا يف وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة
ابلويبو س يكون أكرث كفاء ًة وفعالي ًة من حيث التلكفة يف حاةل حتديد الولوايت والاحتياجات حملي ًا من ِّقبل املكتب اخلاريج.
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 .29وتُعترب تركيا احدى ادلول العضاء يف الويبو املُمث َّةل متثي ًال انقص ًا من حيث موظفي الويبو .وقد أشارت تركيا اىل متثيلها
اجلغرايف غري العادل يف كثري من احملافل يف الويبو .ووجود مكتب خاريج من شأنه أن ُُي ِّسن المتثيل اجلغرايف لرتكيا داخل
الويبو.

اخلامتة
 .30اكنت ول تزال تركيا تس تفيد مما تقدمه الويبو من برامج ومساعدات .ومل توجد أي صعوبة يف التواصل مع موظفي الويبو.
وقد أسفرت النشطة اليت ن ُ ِّفذت ابلتعاون مع الويبو من خالل الربامج عن النجاح والرضا .ولكن يوجد دامئ ًا جمال لتحسني
الربامج اليت تصممها وتنفذها الويبو .فغالب ًا ما تُص َّمم الربامج من ِّقبل الشُ عب املعنية يف الويبو مثل املكتب العريب ،وبعض البدلان
الوروبية والبدلان الس يوية .وحيامن تُص َّمم الربامج ،مبا يف ذكل أدوات التنفيذ مثل حلقات العمل والوحدات التدريبية وتقدمي
املساعدة ،قد ل حتظى الاحتياجات اجلوهرية للبدلان ابلتناول أو التقدير الاكمل نظر ًا لن بدلا ًان كثري ًة تكون من املس تفيدين
احملمتلني وسوف يكون من الصعب اتباع هنج مركزي لحتواء لك الولوايت والاحتياجات اخلاصة بلك بدل عىل حدة .ويف
الوضع احلايل اذلي ل يوجد فيه سوى عدد حمدود من املاكتب اخلارجية يف بعض البدلان ،ل ميكن حل هذا التحدي عىل حنو
فعال ال ابلتواصل املكثف مع موظفي الويبو يف الشعبة املعنية والسفر اىل امليدان /البدل املتوقع تنفيذ الربامج فيه .وميكن التغلب
عىل هذه التحدايت عىل حنو فعال وبتلكفة ميسورة من خالل انشاء مكتب خاريج يف البدل اذلي سوف تُقدَّم وتُنفَّذ فيه
الربامج.
 .31ويُعتقد أنه لكام زاد وضوح حتديد الولية ،اكن التاكمل مع الويبو ومع املعهد الرت ي للرباءات أفضل .ومبعىن أوسع ،سوف
يكون اجملال العام لنشاط املكتب اخلاريج هو التعلمي املتعلق ابمللكية الفكرية .ولكن هذا ل يعين ابلرضورة أن النشطة الخرى
املتصةل ابلويبو لن تُتابع أو تُنفَّذ .فسوف تُنفَّذ ابنتظام أيض ًا النشط ُة املتعلقة بأنظمة امللكية الفكرية العاملية .وما ان تتخذ ادلول
العضاء والويبو قرار ًا بشأن ولية املكتب اخلاريج يف تركيا ابلنظر اىل املزااي اليت يقدهما ،فسوف ُُيدَّد ابلشرتاك مع دوائر
الويبو ما يلزم املكتب اخلاريج من موارد برشية ،وموارد مالية ،وبنية حتتية مادية ،وموقع جغرايف (اما يف أنقرة أو اسطنبول)
يُ ِّ
مكنه من أداء وليته عىل أفضل وجه.
 .32وس يكون املكتب اخلاريج يف تركيا جزء ًا ل يتجزأ من اطار الويبو لالدارة القامئة عىل النتاجئ وأساسها التنظميي ،متش ي ًا مع
"املبادئ التوجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية" .وما ان يُنشأ املكتب اخلاريج ويبدأ معهل ،فسوف يُرصد ويُقمي أداؤه وأنشطته
عىل أساس مؤرشات ونتاجئ الداء ،ويبلغ ذكل اىل جلنة الربانمج واملزيانية اليت سوف حتيل بدورها توصياهتا اىل امجلعية العامة،
حسب الاقتضاء.
 .33وتويل تركيا أمهي ًة كبري ًة لس تضافة املنظامت ادلولية والرشاكت ادلولية واملتعددة اجلنس يات .وحتتل مدينة اسطنبول عىل
وجه اخلصوص مركز ًا فريد ًا لقرهبا اجلغرايف وسهوةل السفر مهنا اىل كثري من املناطق .وذلكل هتدف تركيا اىل أن تبين يف اسطنبول
مبقتىض مبدأ وحدة العمل يف المم املتحدة دار ًا للمم املتحدة يتوافق مع معايري المم املتحدة .ويف هذا الصدد ،يقع يف اسطنبول
ابلفعل املكتب القلميي لورواب الرشقية وأس يا الوسطى التابع لصندوق المم املتحدة للساكن ،ومركز اسطنبول ادلويل املعين
بدور القطاع اخلاص يف التمنية التابع لربانمج المم املتحدة المنايئ ،واملركز القلميي التابع لربانمج المم املتحدة المنايئ ،وغريه.
وسوف يقع يف اسطنبول أيض ًا مكتب اقلميي لهيئة المم املتحدة للمرأة ومكتب اقلميي لليونيسف .وسوف يُنشأ يف أنقرة مكتب
دون اقلميي ملنظمة الغذية والزراعة .واكن موقع تركيا ،ابلضافة اىل دمعها اللوجس يت واملايل ملاكتب منظامت دولية مقرها يف
تركيا ،حافز ًا لتكل املؤسسات عىل تفضيل تركيا لقامة مقارها أو ماكتهبا القلميية .ومن انفةل القول ،يف هذا الشأن ،أن مكتب
الويبو اخلاريج سوف يس تفيد أيض ًا من هذا ادلمع اذا تقرر انشاؤه يف تركيا.
[ييل ذكل املرفق التاسع]
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املرفق التاسع

لعناية املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)

اقرتاح

انشاء مكتب للويبو يف دوةل المارات

 14فرباير 2017
هتدف هذه املذكرة اىل اقرتاح انشاء مكتب جديد للويبو يف دوةل المارات .واتساق ًا مع مبادئ الويبو التوجهيية،
سوف يكون ملكتب الويبو يف دوةل المارات توجه قوي حنو التمنية ،مع تقدمي خدمة فريدة لتكوين كفاءات امللكية
الفكرية اىل أعضاء الويبو يف الرشق الوسط وأس يا .مفوقع دوةل المارات الاسرتاتيجي ،يف قلب قارات أس يا
وأفريقيا وأورواب ،جيعلها وّجة مثالية لعضاء الويبو .وسوف يقوم مكتب الويبو ابذاكء الوعي حبقوق امللكية
الفكرية وخبدمات الويبو ،وتعزيز البيئة الترشيعية واملؤسس ية للملكية الفكرية ،وتكوين كفاءات أكرب لدارة حقوق
امللكية الفكرية.
وينقسم هذا الاقرتاح اىل س تة أقسام:
 -1مقدمة
 -2اجنازات دوةل المارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية
 -3دافع دوةل المارات لس تضافة أحد ماكتب الويبو
 -4الرساةل والهداف املقرتحة ملكتب الويبو يف دوةل المارات
 -5مسامهة دوةل المارات يف مكتب الويبو
 -6ملخص واعتبارات ختامية

ترمجت هذه الوثيقة اىل اللغة العربية انطالقا من الصيغة الصلية ابللغة النلكزيية .ولهذا السبب ،تكون الغلبة للصيغة النلكزيية يف حال
الاختالف يف التفسري بني الصيغتني العربية والنلكزيية.
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 -1مقدمة
تُعترب دوةل المارات العربية املتحدة أحد البدلان ا ُملعرتف برايدهتا يف جمال الابتاكر ،وتقع عند نقطة التقاء أس يا
وأفريقيا وأورواب
حتتل دوةل المارات العربية املتحدة موقع ًا اسرتاتيجي ًا عند نقطة التقاء أس يا وأفريقيا وأورواب ،وتطل عىل اخلليج العريب وخليج
عامن (انظر الشلك .)1
الشلك  :1دوةل المارات العربية املتحدة يف العامل

ويبلغ عدد ساكن دوةل المارات  9.3مليون نسمة ،ويه معروفة يف مجيع أحناء العامل ابلبتاكر والبداع والاقتصاد املفتوح.
واكنت دوةل المارات يف املرتبة رمق  26من بني  190بدل ًا يف تقرير ممارسة أنشطة العامل لعام  ،2017ويف املرتبة رمق  16من
بني  138بدل ًا يف مؤرش التنافس ية العاملي لعايم  ،2017-2016ويف املرتبة رمق  41يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام .2016
ومتتكل دوةل المارات اقتصاد ًا مزدهر ًا بلغ متوسط معدل منوه أكرث من  %3خالل الس نوات الثالث املاضية ،وحتتل املرتبة
اخلامسة عاملي ًا من حيث نصيب الفرد من الناجت احمليل الجاميل .ويمتتع هذا البدل بنظام س يايس وقضايئ مس تقر ،وانضباط مايل
مؤرش أراكديس العاملي لالستامثر يف البنية التحتية دوةل المارات مضن أكرث
ونقدي ،وبنية حتتية ممتازة .ويف عام  ،2016صنَّف ُ
ثالثة بدلان جذ ًاب لالستامثر يف البنية التحتية عىل املدى الطويل ،اىل جانب قطر وس نغافورة .ويُعترب مرتو ديب – اذلي افتتحه
الش يخ محمد بن راشد أل مكتوم ،انئب رئيس دوةل المارات ورئيس جملس الوزراء وحامك امارة ديب ،يوم  9سبمترب – 2009
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اثين أطول ش بكة مرتو مؤمتتة ابلاكمل وبدون سائق عىل مس توى العامل اذ يبلغ اجاميل طول هذه الش بكة  75مك .ودوةل المارات
من أكرث البدلان أمن ًا يف الرشق الوسط ،اذ ينخفض فهيا معدل اجلرمية اخنفاض ًا كبري ًا ويُط َّبق فهيا القانون تطبيق ًا صارم ًا.
وأدت اجلهود الكبرية اليت بُذلت يف التنويع الاقتصادي اىل ختفيض نس بة قطاع الهيدروكربوانت يف الناجت احمليل الجاميل اىل
 .%25كام أن ابرام دوةل المارات للعديد من التفاقات القلميية والثنائية وانضامهما اىل عضوية منظمة التجارة العاملية منذ
عام  1996يُعزز الظروف اجلاذبة للتجارة والاستامثر فهيا .وما جيعل دوةل المارات وّج ًة مثالي ًة للبحث والتطوير هو وجود أكرث
من  120جامعة معمتدة ،ووجود كثري من مراكز البحث والتطوير ،ووجود اطار قانوين قوي ينظم حقوق امللكية الفكرية.

تعترب دوةل المارات مركزًا عاملي ًا متعدد الثقافات ،اذ تتصل بأكرث من  140وّجة وتس تضيف منظامت دولية كربى
ان موقع دوةل المارات املركزي بني الرشق والغرب ،بني أس يا وأورواب ،وبني بدلان رابطة ادلول املس تقةل وأفريقيا عىل حمور
الشامل واجلنوب ،مينحها سبي ًال للوصول اىل أسواق أكرث من ملياري خشص يف غضون أربع ساعات ابلطائرة ،ويوفر بوابة مثالية
لدلخول اىل اقتصادات البدلان الناش ئة يف منطقة الرشق الوسط وأفريقيا وأس يا .وتوفر أبوظيب رحالت طريان دون توقف اىل
 104مطارات يف  55بدل ًا حول العامل .ويوجد يف ديب ،اليت تبعد عن أبوظيب مسافة ساعة واحدة ابلس يارة ،أنشط مطار دويل
يف العامل به أكرث من  100رشكة طريان .وتُسري رشكة طريان المارات وحدها من مركزها يف ديب  3000رحةل طريان أس بوعي ًا
عرب ش بكهتا املكونة من  140وّجة يف  70بدل ًا عرب قارات العامل الست.
وتس تضيف دوةل المارات املقر الرئييس لواكةل المم املتحدة ادلولية للطاقة املتجددة ،وماكتب العديد من املنظامت ادلولية
الخرى ،مهنا برانمج المم املتحدة المنايئ ( ،)UNDPومنظمة الغذية والزراعة (الفاو) ،وبرانمج المم املتحدة للبيئة
( ،)UNEPومنظمة المم املتحدة للطفوةل (اليونيسف) ،ومؤسسة المتويل ادلولية ( ،)IFCوالبنك ادلويل .وعالوة عىل ذكل،
تُقام يف دوةل المارات فعاليات دولية كربى ،مثل مؤمتر القمة العاملي لالبتاكر ،والقمة العاملية للحكومات ،ومؤمتر القمة العاملي
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ،ومؤمتر القمة املعين بوسائل التواصل الاجامتعي ،والقمة العاملية لطاقة املس تقبل ،وامللتقى الس نوي
لالستامثر.
وجتذب دوةل المارات أانس ًا من مجيع أحناء العامل يذهبون الهيا بغرض الس ياحة والعامل عىل حد سواء ،فهيي كبوتقة تنصهر فهيا
ش ىت الثقافات وتُس تخدم فهيا اللغتان العربية والنلكزيية عىل نطاق واسع .ويه من أكرث البدلان أمن ًا يف الرشق الوسط ،اذ
ينخفض فهيا معدل اجلرمية اخنفاض ًا كبري ًا ويُط َّبق فهيا القانون تطبيق ًا صارم ًا .و ُأنشئت فهيا مؤخر ًا وزارة للسعادة هبدف رصد
مس توى السعادة يف دوةل المارات وضامن اختاذ الجراءات الالزمة للهنوض حبياة املواطنني ،مما يدل عىل أن احلكومة دامئة
التفكري يف طرائق جديدة لضامن الرفاهية الشامةل لشعب المارات.

كام أن دوةل المارات عضو يف جامعة ادلول العربية وجملس التعاون اخلليجي
دوةل المارات عضو يف جامعة ادلول العربية ،ويه احدى ادلول العضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي اذلي يضم البحرين
والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية (انظر الشلك .)2
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الشلك  :2خريطة بدلان جملس التعاون اخلليجي

وقد طبقت بدلان جملس التعاون اخلليجي عدد ًا من اصالحات الس ياسات دلمع تمنية اقتصادات أكرث ابتاكر ًا وتنوع ًا .وتُصنَّف
الن أربع دول من ادلول الست العضاء يف جملس التعاون اخلليجي مضن أفضل  40دوةل يف مؤرش التنافس ية العاملي .وقد
استُمثرت استامثرات هائةل يف البنية التحتية لزايدة الربط بني بدلان املنطقة ،مثل ش بكة السكك احلديدية اخلليجية اليت سوف
تكمتل يف عام  .2018أما الفعاليات ذات املس توى العاملي ،مثل معرض اكس بو ديب ادلويل  2020يف دوةل المارات وبطوةل
كس العامل لكرة القدم  2022يف قطر ،مفن شأهنا أن تلقي مزيد ًا من الضواء عىل الجنازات الرائعة اليت حتققت عىل مدى
العقدين املاضيني يف هذه املنطقة جفعلت مهنا الن وّجة مفضةل.

تقوم الويبو بتوس يع نطاقها اجلغرايف لتعزيز تأثريها العاملي
أنشأت الويبو ماكتب خارجية يف بيجني ( )2014وموسكو ( )2014وريو دي جانريو ( )2010وس نغافورة ( )2005وطوكيو
( )2006من أجل توس يع نطاقها اجلغرايف وتقريب خدماهتا اىل ادلول العضاء .واضافة اىل ذكل ،قررت امجلعية العامة للويبو يف
الونة الخرية فتح مكتبني اضافيني أحدهام يف مدينة لغوس والخر يف مدينة اجلزائر .وابس تثناء مكتب س نغافورة ،اذلي
يغطي منطقة رابطة أمم جنوب رشق أس يا (أس يان) ،فان تغطية ماكتب الويبو الخرى حملية النطاق .واملاكتب اخلارجية ،عىل
حد قول الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو" ،تقدم خدمات دمع فعاةل من حيث التلكفة فامي يتعلق بأنظمة معاهدة
التعاون بشأن الرباءات ومدريد ولهاي؛ والتحكمي والوساطة؛ والدارة امجلاعية؛ والتمنية وتكوين الكفاءات".
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انشاء مكتب للويبو يف دوةل المارات ميثل فرصة فريدة للويبو لزايدة تأثريها الت منوي يف منطقة الرشق الوسط
وأس يا
تقرتح دوةل المارات انشاء مكتب للويبو يُ ِّقدم خدمات الويبو وخرباهتا ،مبا يف ذكل الفرص الفريدة لتكوين كفاءات امللكية
الفكرية ،اىل دول جملس التعاون اخلليجي 7والبدلان النامية يف الرشق الوسط وأس يا .وموقع دوةل المارات الاسرتاتيجي ،يف
قلب القارتني الس يوية والفريقية ،سوف جيعلها وّجة مثالية لرشاكء الويبو يف هذه املناطق .ويف هناية املطاف ،سوف يؤدي
مكتب الويبو يف دوةل المارات اىل اذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية وخدمات الويبو ،وتعزيز البيئة الترشيعية واملؤسس ية
للملكية الفكرية ،وتكوين كفاءات أكرب لدارة حقوق امللكية الفكرية يف القطاع العام والقطاع اخلاص واجملمتع املدين.

 -2اجنازات دوةل المارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية
انضمت دوةل المارات اىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) يف عام  ،1974وتلزتم الزتام ًا صارم ًا برساةل الويبو املمتثةل يف
"الاضطالع بدور رايدي يف ارساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر والبداع لفائدة امجليع".
أما اجنازات دوةل المارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية فميكن تلخيصها يف أربعة أراكن :الاسرتاتيجية ،والس ياسة
واملؤسسات ،والعمليات ،والنتاجئ (انظر الشلك .)3
الشلك ( :)3الراكن الربعة لجنازات دوةل المارات يف الابتاكر وامللكية الفكرية

 -1الاسرتاتيجية
 7من ادلول العضاء يف جملس التعاون اخلليجي :البحرين ،والكويت ،وقطر ،واململكة العربية السعودية.
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دلى دوةل المارات رؤية طموحة لعام  2021واسرتاتيجية ابتاكر وطنية ُأطلقت يف عام 2015
هتدف المارات ،وفق ًا لرؤيهتا لعام  ،2021اىل أن تكون من مضن ادلول الكرث ابتاكر ًا يف العامل حيث "تشلك الابتاكرات
والبحوث والعلوم والتكنولوجيا الراكئز الساس ية لقتصاد معريف تنافيس عايل النتاجية ،يدفع جعلته رواد العامل ،يف بيئة أعامل
حمفزة ،تشجع الرشااكت الفاعةل بني القطاعني احلكويم واخلاص".
وأطلق صاحب السمو الش يخ محمد بن راشد أل مكتوم ،انئب رئيس دوةل المارات ورئيس جملس الوزراء وحامك امارة ديب،
اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف عام  2015ملساعدة دوةل المارات عىل احلفا عىل ماكنهتا الرائدة يف منطقة جملس التعاون
اخلليجي وحتقيق طموهحا يف أن تصبح "مضن ادلول الكرث ابتاكر ًا عىل مس توى العامل".
وتتكون اسرتاتيجية المارات لالبتاكر من ثالث راكئز رئيس ية (انظر الشلك :)4
 .1بيئة دامعة لالبتاكر
 .2رواد الابتاكر
 .3قطاعات تقود الابتاكر
الشلك  :4الراكئز الساس ية الثالث لسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف دوةل المارات

املصدر :اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف دوةل المارات
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وتستند لك ركزية من هذه الراكئز اىل أساس ترشيعي ومؤسيس متني دلمع حقوق امللكية الفكرية (ل س امي الركزية اليت تهنض
ببيئة دامعة لالبتاكر).

تلزتم دوةل المارات ،منذ انضامهما اىل الويبو ،بعدد من املعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مهنا مثانية من معاهدات
الويبو
صدقت دوةل المارات منذ انضامهما اىل املنظمة عىل مثانية من املعاهدات اليت تديرها الويبو:


معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي اعاقات
أخرى يف قراءة املطبوعات



معاهدة الويبو بشأن الداء والتسجيل الصويت



اتفاقية روما بشأن حامية فناين الداء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات الذاعة



اتفاقية برن محلاية املصنفات الدبية والفنية



معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف



معاهدة التعاون بشأن الرباءات



اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية



اتفاقية انشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية

واكنت المارات اثلث بدل يُ ِّ
صدق عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني أو معايق
البرص أو ذوي اعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات (املعروفة اختصار ًا مبعاهدة مراكش ملعايق البرص) يف  15أكتوبر  ،2014اليت
دخلت حزي النفاذ يف  30سبمترب  .2016واضافة اىل ذكل ،انضمت دوةل المارات يف الونة الخرية اىل معاهدة بيجني بشأن
الداء السمعي البرصي اليت هتدف اىل تعزيز احلقوق املالية ملمثيل الفالم السيامنئية وغريمه من فناين الداء ،فض ًال عن متكني
فناين الداء من مشاركة املنتجني يف اليرادات املتأتية دولي ًا من النتاجات السمعية البرصية .وسوف تسامه هذه املعاهدة أيض ًا
يف حامية حقوق فناين الداء من اس تعامل أوجه أداهئم دون ترصحي يف وسائل العالم السمعية البرصية ،مثل التليفزيون والسيامن
والفيديو.
وعالوة عىل ذكل ،انضمت دوةل المارات اىل ثالث وعرشين معاهدة اضافية متعددة الطراف تتعلق ابمللكية الفكرية ،مهنا
اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (اتفاق تريبس) ،يف  10أبريل ( 1996انظر امللحق).
كام أن القوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية مشموةل أيض ًا يف التفاق الاقتصادي القلميي املربم بني دول جملس التعاون اخلليجي اذلي
اعمتدته دوةل المارات يف  1يناير .2003
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 -2الس ياسات واملؤسسات
طبقت دوةل المارات عدد ًا من الصالحات املؤسس ية واصالحات الس ياسات املتعلقة ابلبتاكر وامللكية الفكرية
طبقت دوةل المارات عدد ًا من التدابري اجلديدة دلمع حقوق امللكية الفكرية ،وذكل ابتباع أفضل املامرسات املأخوذة عن الويبو
وأعضاهئا .عىل سبيل املثالُ ،أنشئ يف عام  2016صندوق براءات من أجل املساعدة عىل معاجلة ما يصل اىل  200طلب
تسجيل براءة ُمقدَّم من رشاكت مبتكرة وصناعية انش ئة ،ومسابقات جتارية ،ومرشوعات حبثية أاكدميية قابةل للحصول عىل
براءات.
كام تقوم دوةل المارات حالي ًا ابنشاء واكةل ملعاجلة الرباءات من أجل تقليل وقت معاجلة الرباءات ،وتقليل تر ُامك العامل غري
امل ُنجزة ،وخفض التلكفة ،وزايدة الطلب عىل الرباءات (انظر الشلك .)5
الشلك  :5الواكةل الماراتية اجلديدة لتسجيل الرباءات

ويف اطار اجلهود الرامية اىل ترسيع معلية معاجلة الطلبات ،مسحت وزارة الاقتصاد أيض ًا مبنح مودعي الطلبات فرتة اهمال قدرها
 90يوم ًا لتقدمي الواثئق املرتمجة وموافقات الاكتب العدل .وجتري حالي ًا صياغة قانون ملكية فكرية جديد ،مع مراعاة التعقيبات
واملالحظات املُقدَّمة من مجموعة خمتارة من اجلامعات والرشاكت واملؤسسات ذات الصةل.
وتتعاون وزارة الاقتصاد عن كثب مع الويبو بشأن مرشوع المتتة ،وظهرت ادارة العالمات التجارية عند نرش نظام الويبو لمتتة
امللكية الصناعية ( )IPASيف فرباير  .2012ومنذ ذكل احلني تقوم ادارة العالمات التجارية يف دوةل المارات ابس تخدام هذا
النظام يف الدارة اللكرتونية لطلبات العالمات التجارية يف دوةل المارات .ويُعترب نرش هذا النظام يف دوةل المارات أحد
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املرشوعات الناحجة يف منطقتنا كام يتضح من التعقيبات اليت اس تقيناها من املس تخدمني ومودعي الطلبات ل س امي بشأن دقة
اخلدمة ورسعهتا وجودهتا بعد نرش النظام.

 .3العمليات
حس نة ،عىل تصممي وتنفيذ معليات أفضل
يعكف واضعو الس ياسات يف دوةل المارات ،املسلحون مبؤسسات وس ياسات ُم َّ
بشأن الابتاكر وامللكية الفكرية ،مثل تبس يط اجراءات الرباءات جلعل التأخري يف تسجيل الرباءات ل يتجاوز  180يوم ًا ،وتنفيذ
نظام ذي مسارين لتسجيل الرباءات من أجل زايدة ترسيع منح الرباءات للمنتجات الصناعية وادخال اخلدمات اذلكية املتعلقة
ابلعالمات التجارية .وعالوة عىل ذكل ،تقوم دوةل المارات حالي ًا ابلستامثر يف بنية حتتية تكنولوجية متطورة ويف المتتة.
وأدخلت احلكومة  13خدمة ذكية تتعلق ابلعالمات التجارية يف عام  ،2016ومجموعة من التدابري دلمع متويل الرباءات والعالمات
التجارية .كام أهنا تعزز من اماكنية النفاذ اىل املعلومات من خالل توفري قامئة شامةل مبحايم امللكية الفكرية وفرص ا ِّملنح أو المتويل.

 .4النتاجئ
أسفرت هذه اجلهود املتعلقة ابلسرتاتيجية والس ياسة واملؤسسات والعمليات عن زايدة تسجيل الرباءات والعالمات التجارية
والتصاممي الصناعية اىل أكرث من  20000يف عام  .2015وعالوة عىل ذكل ،اكنت دوةل المارات ،كام ذكران أنف ًا ،يف املرتبة رمق
 41من بني  128بدل ًا يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  .2016وقد اس تغلت دوةل المارات منشورات مثل مؤرش الابتاكر
العاملي لوضع خطط معل من أجل التحسني يف عدد من اجملالت املتعلقة ابلس ياسة واملؤسسات والعمليات.

 -3دافع دوةل المارات لس تضافة أحد ماكتب الويبو
دوةل المارات متحمسة الن أشد امحلاس لتدشني مكتب جديد للويبو
ان دوةل المارات ،استناد ًا اىل اجنازاهتا العديدة يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية ،متحمس ٌة الن أشد امحلاس لتدشني مكتب
للويبو يكون هل تأثري تمنوي كبري.
ويوجد عدد من املزااي لفتتاح مكتب للويبو يف دوةل المارات .فسوف يقوم مكتب الويبو مبا ييل:


تعزيز أثر الويبو التمنوي من خالل تقدمي خدمة فريدة لتكوين كفاءات امللكية الفكرية اىل أعضاء الويبو يف الرشق
الوسط وأس يا.



الاس تفادة من املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي دلوةل المارات ،اليت تقع يف ملتقى الطرق بني أس يا وأفريقيا وأورواب،
ومطاراهتا ادلولية املرتبطة ابلكثري من الوّجات.



زايدة مس توى الوعي والفهم بشأن حقوق امللكية الفكرية وخدمات الويبو.



مساعدة البدلان املس هتدفة عىل تعميق تطبيقها ملعاهدات الويبو اليت اعمتدهتا ابلفعل وتوس يع نطاق اعامتدها ملزيد من
معاهدات الويبو.



دمع وتطوير املبادرات القامئة ،مثل املكتب اجلديد لفحص امللكية الفكرية يف المارات اذلي ُأع ِّلن عنه يف نومفرب .2016



تعزيز النفاذ اىل حبوث الويبو واحصاءاهتا ومنشوراهتا.
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ان دوةل المارات حريصة أشد احلرص عىل انشاء مكتب جديد للويبو ،ويه عىل اس تعداد لتخصيص املزيانية الالزمة لنشاء
مكتب ُيظى بظهور كبري عىل الساحة ويعمل باكمل طاقته (انظر القسم  5بشأن عرض دوةل المارات) .وسوف تمتثل النتيجة
الهنائية يف زايدة عدد تسجيالت الرباءات والعالمات التجارية يف البدلان املس هتدفة ،فض ًال عن تعزيز صورة الويبو بوصفها
املؤسسة ادلولية "الوىل" يف تقدم خدمات دامعة محلاية امللكية الفكرية ،وتسوية املنازعات ،ووضع س ياسة دولية للملكية
الفكرية ،وتدريب واضعي الس ياسات ،والنفاذ اىل البياانت واملعارف ،ابلضافة اىل تعزيز التعاون ادلويل والتمنية.

 - 4الرساةل والهداف املقرتحة ملكتب الويبو يف دوةل المارات
سوف يركز مكتب الويبو يف دوةل المارات عىل  3أراكن و 9أهداف رئيس ية
سوف تقوم أهداف املكتب عىل  3أراكن أساس ية ،أل ويه :التقارب الاسرتاتيجي ،وتعزيز الس ياسات والعمليات ،وحتسني
الوعي والكفاءة (انظر الشلك  ،)6وذكل مبا يامتىش مع رساةل الويبو.
الشلك  :6الهداف املقرتحة ملكتب الويبو يف دوةل المارات

التقارب الاسرتاتيجي
 )1زايدة الثر التمنوي للويبو ودوةل المارات عىل البدلان العضاء يف الويبو يف الرشق الوسط وأس يا
من أجل زايدة الثر التمنوي من خالل الابتاكر والبداع ،سوف يقوم مكتب الويبو يف دوةل المارات بتوس يع نطاق خدماته ل
ليشمل جريان المارات من دول جملس التعاون اخلليجي حفسب ،بل ليشمل أيض ًا البدلان النامية الخرى املوجودة يف الرشق
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الوسط وأس يا .وسوف تمتتع هذه البدلان ابماكنية النفاذ الاكمل اىل ما يقدمه مكتب الويبو يف المارات من خربات امللكية
الفكرية وخدمات تكوين الكفاءات.
 )2دمع اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف دوةل المارات من أجل الهنوض ببيئة دامعة لالبتاكر ،أي من خالل تعزيز الطار
التنظميي واملؤسيس
ان ترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل المارات تشمل حالي ًا الراكن الساس ية محلاية حقوق امللكية الفكرية ،لكن ل تزال توجد
فهيا جمالت للتحسني ،وقد ُألقي الضوء عىل بعض هذه اجملالت من خالل معليات تبادل الراء مع أحصاب املصلحة املعنيني يف
اجلامعات والهيئات القضائية والرشاكت وغريها من املؤسسات .وسوف يسامه مكتب الويبو يف دوةل المارات خبربات اضافية يف
حتديث ترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل المارات ،وسوف يساعد عىل ضامن أن هذه الترشيعات تعكس الاهامتمات
الساس ية لحصاب املصلحة الرئيس يني وحتقق يف الوقت نفسه التوازن مع الهداف الاسرتاتيجية دلوةل المارات وأفضل
ممارسات الويبو يف هذا اجملال.
وعالوة عىل ذكل ،تعكف دوةل المارات حالي ًا عىل اعداد تصممي ملركز جديد للرباءات وتنفيذه ،وسوف يس تفيد هذا املركز
اس تفادة عظمية من أوجه التأزر واخلربات اليت سوف يقدهما مكتب الويبو يف أبوظيب.

 )3تعميق تطبيق معاهدات الويبو املعمتدة ابلفعل وتوس يع نطاق تطبيقها
ان دوةل المارات وغريها من البدلان املس هتدفة املشموةل بنطاق مكتب الويبو املقرتح دلهيا اماكانت كبرية لزايدة الاس تفادة من
معاهدات الويبو املعمتدة ابلفعل .عىل سبيل املثال ،من خالل تعميق تطبيق معاهدات الويبو الامثنية املُصدق علهيا ابلفعل
والتوسع يف تطبيق هذه املعاهدات ،سوف تعمل اجلهات الماراتية املعنية عىل رفع مس توى الوعي خبيارات تسجيل الرباءات
وحتقيق نتاجئ أقوى بشأن تسجيل الرباءات .وسوف ُُيقَّق هذا الهدف من خالل زايدة فعالية تقدمي اخلدمات املنصوص علهيا يف
معاهدات الويبو احلالية والتدريب املالمئ عىل كيفية احلصول عىل هذه اخلدمات عىل أفضل وجه.

 )4ترسيع الانضامم اىل معاهدات الويبو اليت مل تعمتدها بعد دوةل المارات
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ابلضافة اىل ذكل ،ل تزال دوةل المارات وغريها من البدلان اليت سوف يس هتدفها مكتب الويبو غري ُمنضمة اىل عدد من
معاهدات الويبو اليت ميكن أن تكون ذات صةل وثيقة بتعزيز الابتاكر والبداع يف هذه البدلان .ومن أمثةل هذه املعاهدات اليت
مل تعمتدها دوةل المارات حىت الن :نظام مدريد ،ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي ،ونظام بودابست لاليداع ادلويل
للاكئنات ادلقيقة .وسوف يساعد مكتب الويبو يف دوةل المارات عىل حتسني فهم البدلان املس هتدفة ملربرات اعامتد هذه
املعاهدات وكيفية اعامتدها ،وسوف يُ ِّقدم التوجيه الالزم للحصول عىل أقىص اس تفادة من خدمات الويبو ذات الصةل.

تعزيز الس ياسات والعمليات
 )5تبس يط اجراءات الرباءات والعالمات التجارية
سوف تس تفيد البدلان الواقعة يف نطاق مكتب الويبو يف دوةل المارات من مشورة اخلرباء بشأن س بل تبس يط اجراءات
الرباءات والعالمات التجارية يف هذه البدلان ،مع اس تلهام الفاكر من مواطن قوة الامنذج القامئة اليت اعمتدها أعضاء الويبو
ومواطن ضعف هذ الامنذج وقدرهتا عىل التكيف .وقد قامت دوةل المارات ابلفعل بعدد من املبادرات الرامية اىل ترسيع
الجراءات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،عىل النحو َّ
املوحض يف اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية .ومن خالل ادلمع املُقدَّم من خرباء
 8لن يشمل ادلمع املُقدم لترسيع اعامتد معاهدات الويبو "أية أنشطة تتعلق مبعاجلة الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد
ونظام لهاي ،أو أية معامالت مالية تتصل بذكل" ،كام ُذكر يف البند ابء 8.من املبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب الويبو اخلارجية.
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مكتب حميل للويبو ،سوف ُجيرى مزيد من التحسينات يف تسجيل الرباءات وغريها من اجراءات امللكية الفكرية ،مع مراعاة
ادلروس املس تفادة من أعضاء الويبو الخرين .ويمتثل الهدف الهنايئ يف جعل اجراءات تسجيل الرباءات عىل أعىل قدر من
الكفاءة والفعالية مبا يامتىش مع املعايري ادلولية الرائدة.

 )6تيسري تسوية املنازعات
سوف يُ ِّقدم مكتب الويبو أيض ًا املعلومات واملشورة وادلمع ملساعدة البدلان الرشيكة عىل حل منازعات حقوق امللكية الفكرية
عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،وذكل من خالل الوساطة والتحكمي وقرارات اخلرباء .وسوف يقوم ،عند الاقتضاء والماكن،
بتشجيع أحصاب املصلحة وتوجهيهم من أجل حتقيق الاس تفادة الاكمةل من خدمات مركز الويبو للتحكمي والوساطة اذلي يُ ِّقدم
"حلو ًل بدي ًةل أرسع وأوفر لتسوية املنازعات".

 )7تشجيع احلوار بني القطاعني العام واخلاص بشأن المور املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية لتحسني الس ياسة
سوف يقوم مكتب الويبو بتعزيز وتنس يق مزيد من املشاورات املنتظمة بني القطاعني العام واخلاص بشأن المور املتعلقة حبقوق
بناء عىل ما تقوم به دوةل المارات واحلكومات الرشيكة من مبادرات قامئة تريم اىل التشاور مع القطاع
امللكية الفكرية ،وذكل ً
اخلاص واجلامعات بشأن س بل حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل ترشيعات حقوق امللكية الفكرية ومعلية
التسجيل والنفاذ .وسوف ت َُّنظم فعالية س نوية لتقيمي التقدم احملرز بشأن ترشيعات حقوق امللكية الفكرية وانفاذها وحتديد التدابري
الالزمة ملواصةل التحسني.

حتسني الوعي والكفاءة
 )8اذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية وبدور الويبو وتعميق فهمهام واذاكء احرتاهمام
ان انشاء مكتب للويبو يف موقع مرموق يف مدينة أبوظيب سوف يُ ِّ
مكن دوةل المارات من توجيه رساةل قوية عن أمهية حقوق
امللكية الفكرية ،وأمهية الويبو والزتاهما الشامل بتعزيز حقوق امللكية الفكرية وانفاذها .وعالوة عىل ذكل ،سوف يكون مكتب
الويبو يف المارات مسؤو ًل عن تنظمي محالت اعالمية بشأن امللكية الفكرية ،مع الاس تفادة من لك الشاكل اخملتلفة للمنصات
العالمية ،مبا يف ذكل وسائل التواصل الاجامتعي .وسوف يقوم املكتب أيض ًا بتنظمي سلسةل من النشطة ابلشرتاك مع "أس بوع
المارات لالبتاكر" اذلي يُعقد خالل شهر نومفرب من لك عام ،لتسليط الضوء عىل اجنازات امللكية الفكرية وعرض الطائفة
املتنوعة من اخلدمات املتاحة للحكومة والرشاكت واجلامعات وغريها من املؤسسات ذات الصةل.

 )9تكوين الكفاءات يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع معهد الويبو
ان احللقات ادلراس ية املقرتحة بشأن تكوين الكفاءات ،اليت تس هتدف املسؤولني احلكوميني يف دول المارات والبدلان الرشيكة،
سوف تغطي جمالت مثل قانون امللكية الفكرية ومؤسساهتا ،ومعليات حقوق امللكية الفكرية ،وأفضل املامرسات املتبعة يف ادارة
املعارف يف جمال حقوق امللكية الفكرية ،واحلوار بني القطاعني العام واخلاص ،وحتقيق أقىص اس تفادة من معاهدات الويبو وغريها
من اخلدمات .وسوف تُ َّنظم دورات تكوين الكفاءات لك ثالثة أشهر ،وسوف ختضع للتقيمي املنتظم من جانب املشاركني من
أجل الاس مترار يف حتسني توقيهتا و ُمالءمهتا ملقتىض احلال.

 )10تيسري التواصل وتبادل أفضل املامرسات يف جمال حقوق امللكية الفكرية
تؤدي دوةل المارات ابلفعل دور ًا نشط ًا يف تعزيز تبادل املعرفة بشأن الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية ،وذكل عىل وجه التحديد
يف حمافل مثل "أس بوع المارات لالبتاكر" اذلي يُعقد يف شهر نومفرب من لك عام .وبناء عىل هذه التجربة الماراتية ،سوف
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يزداد اتساع نطاق التواصل وتبادل املعرفة بني دوةل المارات والبدلان الرشيكة عن طريق ختصيص جلسة لتبادل أفضل
املامرسات بني البدلان الرشيكة خالل "أس بوع المارات لالبتاكر" ،وعن طريق نرش أروع املامرسات املثىل املُتبعة يف جمال
حقوق امللكية الفكرية عىل املوقع اللكرتوين للمكتب.

 - 5مسامهة دوةل المارات يف مكتب الويبو
تقرتح دوةل المارات اس تضافة مكتب الويبو يف وزارة الاقتصاد ،وهو موقع ر لاق ومالمئ .تقع وزارة الاقتصاد يف برج ليوا،
منطقة املعارض ،وتبعد عن املطار مسافة  15دقيقة ابلس يارة ،ويه جماورة ملنطقة السفارات اجلذابة (انظر الشلك .)7
الشلك  :7املوقع املقرتح ملكتب الويبو يف أبوظيب

وسوف يكون مكتب الويبو جماور ًا لدارة امللكية الفكرية وملركز امللكية الفكرية املُنشأ حديث ًا ،وذكل من أجل احلث عىل حتقيق
أقىص قدر من التأزر.
وسوف ُخي َّصص ملكتب الويبو ماكن تبلغ مساحته الجاملية  250م ،2مبا يف ذكل ساحة معل ُمجهزة جتهزي ًا اكم ًال ،ابلضافة اىل
أاثث مكتيب ،وطابعات ،وهواتف وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو.
وابلضافة اىل ذكل ،تقرتح دوةل المارات بدء برانمج انتداب بني وزارة الاقتصاد ومكتب الويبو اجلديد ،من أجل زايدة تعزيز
الثر والظهور عىل الساحة .فسوف تنتدب وزارة الاقتصاد اثنني من املوظفني عىل أساس س نوي تناويب دلمع فريق الويبو.
وجيوز أيض ًا قبول معليات انتداب أخرى من البدلان الرشيكة املهمتة .وسوف يعزز املوظفون املنتدبون من معارفهم وخرباهتم يف
جمال امللكية الفكرية من خالل تفاعلهم اليويم مع خرباء الويبو.
وسوف يبلغ اجاميل املوازنة الس نوية املقدرة اليت سوف ُختصصها وزارة الاقتصاد ملكتب الويبو اجلديد  1 314 000درمه امارايت
أو  355 000دولر أمرييك (انظر اجلدول .)1
اجلدول  :1توزيع مزيانية مكتب الويبو يف دوةل المارات
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امارايت دولر أمرييك س نو ًاي

امارايت دولر أمرييك شهر ًاي درمه
درمه
توزيع املزيانية
س نو ًاي
شهر ًاي
360 000
8 100
30 000
استئجار ساحة معل مكتبية جمهزة جتهزي ًا اكم ًال من
أجل  6موظفني ( 250م*)2
12 000
270
1 000
الكهرابء
48 000
1 080
4 000
الهاتف والنرتنت
24 000
540
2 000
مس هتلاكت (ورق ،حرب ،اخل)
30 000
675
2 500
متنوعات
360 000
8 100
30 000
مزيانية التدريب
834 000
18 765
69 500
اجملموع الفرعي ملزيانية املكتب
480 000
10 800
40 000
انتداب اثنني من موظفي وزارة الاقتصاد
1 314 000
29 565
109 500
املزيانية الجاملية
* مبا يف ذكل الطاولت ،والكرايس ،والهواتف ،وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو.
سعر رصف ادلرمه المارايت0.27 :

97 200
3 240
12 960
6 480
8 100
97 200
225 180
129 600
354 780

وتبلغ املزيانية املقدرة اخملصصة من ِّقبل دوةل المارات ملكتب الويبو ،عىل مدى خس س نوات ،ما يقرب من  6.9مليون درمه
امارايت أو  1.86مليون دولر أمرييك (انظر الشلك  .)6وميكن لعضاء الويبو أن يكونوا عىل ثقة من الاس تدامة املالية لهذا
العرض ،اذلي ُيظى بدمع حكومة المارات والزتاهما الاكملني.
الشلك  :6توزيع مزيانية مكتب الويبو عىل مدى خس س نوات
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 - 6ملخص واعتبارات ختامية
ان دوةل المارات متحمسة بشدة لمتويل مكتب جديد للويبو واس تضافته ،وذكل انطالق ًا من عالقهتا طويةل المد ابلويبو والعديد
من الجنازات اليت حققهتا يف جمال امللكية الفكرية .وسوف يكون ملكتب الويبو يف دوةل المارات توجه قوي حنو التمنية .وسوف
يقدم املكتب طائفة متنوعة من خدمات الويبو وخرباهتا اىل البدلان النامية املوجودة يف الرشق الوسط وأس يا ،ابلضافة اىل
دول جملس التعاون اخلليجي .وموقع دوةل المارات الاسرتاتيجي ،عند نقطة التقاء القارات الس يوية والفريقية والوروبية،
جيعلها وّجة مثالية لعضاء الويبو .ويف هناية املطاف ،سوف يؤدي مكتب الويبو اىل زايدة الوعي حبقوق امللكية الفكرية
وخدمات الويبو ،وتعزيز البيئة الترشيعية واملؤسس ية للملكية الفكرية ،وتكوين كفاءات أكرب لدارة حقوق امللكية الفكرية.
ودوةل المارات مس تعدة لس تضافة مكتب الويبو يف املوقع الرايق لوزارة الاقتصاد ،ومس تعدة لتوفري مزيانية س نوية قدرها
 355 000دولر أمرييك ل لتغطية تاكليف املكتب حفسب ،بل أيض ًا لتغطية تاكليف التدريب واملوظفني الضافيني املُنتدبني.
ويف هناية املطاف ،فان مكتب المارات ،من خالل حتقيق أهدافه العرشة ،سوف يساعد الويبو عىل احراز تقدم كبري يف أداء
رسالهتا املمتثةل يف "الاضطالع بدور رايدي يف ارساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر والبداع لفائدة
امجليع".
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ملحق :تصديق دوةل المارات عىل معاهدات متعددة الطراف تتعلق ابمللكية الفكرية
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