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تقدم طبعة عام 2010 للمحة العامة عن املنظمة العاملية للملكية الفكرية، معلومات مستكملة وأمثلة عملية عن األنشطة 
التي نفذتها املنظمة عىل مر السنة املاضية. ويعرب كل جزء عن الطريقة التي تساهم بها الربامج املتنوعة يف تحقيق أهدافنا 

االسرتاتيجية ويصف أمثلة عن املرشوعات واإلنجازات الجديدة. 

ومهمة الويبو بوصفها وكالة من وكاالت األمم املتحدة هي ضمان نظام للملكية الفكرية يكون متوازنا وميرسا وفعاال. وإذ 
يخضع نظام امللكية الفكرية الدويل لحاالت توتر متعددة، نظرا للتطور الرسيع الذي تشهده البيئة الخارجية، تتمثل أولويتي كمدير عام يف 

ضمان تمكن الويبو من االستجابة ملختلف احتياجات الدول األعضاء فيها وتوقعاتها. 

ويجري العمل ضمن املنظمة عىل عدة جبهات تشمل مهامنا األساسية التقليدية فضال عن مجاالت الرتكيز الجديدة. ومن جملة هذه املجاالت 
الجديدة البحث عن وسائل إبداعية للنهوض باالبتكار من أجل التغلب عىل املشكالت املرتبطة بتغري املناخ واألمن الغذائي والصحة العامة 

وتطوير بنية تحتية عاملية للملكية الفكرية تستهدف تلبية املطالب املتزايدة عىل نظام امللكية الفكرية. 

وتكثفت الجهود الرامية إىل تيسري االنتفاع بامللكية الفكرية يف البلدان النامية والبلدان األقل نمواً وأتى جدول أعمال الويبو بشأن التنمية 
ليضمن أن املبادئ واألنشطة اإلنمائية أدمجت يف جميع برامج املنظمة. كما أبرزت يف حنايا النص أمثلة عن تنفيذ التوصيات الواردة يف 

جدول أعمال الويبو بشأن التنمية من خالل أنشطة ومرشوعات محددة للويبو. 

وتشجيع فهم أكرب للملكية الفكرية وإذكاء االحرتام لها وتيسري إجراء نقاش دويل مستنري بشأن قضايا امللكية الفكرية، يف صميم نشاط 
الويبو. والغرض من هذه اللمحة العامة هو املساعدة عىل فهم، بكلمات بسيطة، كيف تعمل الويبو وأنها تسعى مع الدول األعضاء فيها إىل 

دعم تطوير نظام دويل شامل للملكية الفكرية قادر عىل التصدي لحقائق اليوم فضال عن التحديات يف املستقبل. 

فرانسس غري
املدير العام املنظمة العاملية 

للملكية الفكرية

تصدير
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املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وكالة 

متخصصة من وكاالت األمم املتحدة، مكرسة 

للنهوض باالبتكار واإلبداع ألغراض التنمية 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جميع 

البلدان، بفضل نظام دويل متوازن وفّعال 

للملكية الفكرية.

 ففي عالم تدفع ابتكارات شعوبه ومعارفها عجلة نمو دوله االقتصادي بصورة 

متزايدة، تربز أنظمة امللكية الفكرية الفاعلة بوصفها أداة أساسية إلطالق هذه 

اإلمكانات البرشية، وهي توفر الحوافز الرضورية لالبتكار وتؤسس البنى لتقاسم 

النتائج. لقد أصبح اليوم موضوع امللكية الفكرية، الذي كان يعترب فيما مىض مسألة 

تقنية من اختصاص الخرباء القانونيني، الشغل الشاغل للحكومات، والرشكات 

التجارية، والباحثني، واألكاديميني، واملبدعني من األفراد، واملجتمع املدني. 

التعريف
بالويبو

يستضيف مقر الويبو 
الرئييس يف جنيف موظفي 

األمانة، وهم يؤدون طائفة 
واسعة من املهام املوكلة 

إليهم من الدول األعضاء يف 
املنظمة البالغ عددها 184 

دولة.

encouraging
creativity

and
innovation
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Jonathan HillFernando Alonso Herrero

ما هي امللكية الفكرية؟
تشري امللكية الفكرية إىل إبداعات العقل البرشي وتقسم إىل الفئتني التاليتني:

امللكية الصناعية تشمل:
براءات االخرتاع   

العالمات التجارية   

الرسوم والنماذج الصناعية   

البيانات الجغرافية.  

حق املؤلف والحقوق املجاورة فئة تنسحب عىل:
أشكال التعبري األدبي والفني )من قبيل الكتب واألفالم واملوسيقى وفن العمارة والفنون(   

والتلفزيونية.-  اإلذاعية  برامجها  يف  البث  وهيئات  تسجيالتهم،  يف  الصوتية  التسجيالت  ومنتجي  أدائهم،  أوجه  يف  األداء  فناني  وحقوق   

لالستفادة من مصنفاتهم أو من استثمارات إبداعهم.
العمل مع الدول األعضاء من أجل دعم تطور قانون امللكية الفكرية الدويل عىل نحو متوازن  

املجال  الفكرية  امللكية  نظام  ويفسح 
امللموسة  غري  األصول  هذه  امتالك  إىل 
املبدعني  بما يمكن  بها  ونرشها واالتجار 
أو »أصحاب« حقوق امللكية الفكرية من 
من  أو  عملهم  من  الفوائد  بعض  قطف 

استثمارهم يف نشاط إبداعي ما. وبهذه الطريقة يخدم نظام امللكية الفكرية أغراضه األساسية املتمثلة يف حفز ونرش االبتكار واإلبداع واملساهمة 
الغذائي،  واألمن  املناخ،  تغري  مثل  الناشئة  العاملية  التحديات  لتلك  متنام يف وضع حلول  بدور  واإلبداع  اإلبتكار  السوق. ويضطلع  نظام  يف 

والصحة العامة.
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املهام الرئيسية

الويبو منظمة دولية حكومية تضطلع بدور ريادي وهي مكرسة لتعزيز امللكية الفكرية واالنتفاع بها. وتشمل أنشطتها املتنوعة ما ييل:

إدارة املعاهدات والعمل مع الدول األعضاء من أجل دعم تطور قانون امللكية الفكرية الدويل.  

تقديم خدمات عاملية يف مجال امللكية الفكرية تمكن االخرتاعات والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية الجديدة من الحصول   

عىل الحماية عىل املستوى العاملي عىل نحو ميرس وفعال من حيث التكلفة؛ وتوفري خدمات التحكيم والوساطة وغريها من الخدمات 
البديلة يف مجال تسوية النزاعات.

مساعدة الحكومات واملنظمات عىل وضع اسرتاتيجيات وطنية بشأن االبتكار وامللكية الفكرية، وتصميم أطر تنظيمة مالئمة وتكوين ما   

يلزم من هياكل وكفاءات برشية لتسخري إمكانات امللكية الفكرية ألغراض التنمية االقتصادية.
إعداد منصات تكنولوجية لتيسري تقاسم العمل بني مكاتب امللكية الفكرية؛ واستحداث قواعد بيانات مجانية للعالمات التجارية والرسوم   

والنماذج الصناعية املسجلة واملعلومات التكنولوجية الواردة يف الرباءات بغية تيسري االنتفاع باملعارف. 
العمل عىل إذكاء الوعي بامللكية الفكرية وفهمها واحرتامها.  

العمل بالتعاون مع األمم املتحدة واملنظمات األخرى لتحديد حلول قائمة عىل امللكية الفكرية لتغري املناخ واألمن الغذائي والصحة العامة   

وغريها من التحديات العاملية.

وتتضمن هذه اللمحة العامة وصفاً ملجاالت نشاط الويبو الرئيسية املصنفة وفقاً ألهداف املنظمة االسرتاتيجية وأمثلة عىل األحداث البارزة 
والنتائج املحققة يف اآلونة األخرية.

طريقة عمل املنظمة

أسست الويبو سنة 1970 إثر دخول اتفاقية إنشائها لعام 1967 حيز النفاذ وأسندت إليها الدول األعضاء فيها مهمة تعزيز حماية امللكية 
الفكرية يف جميع أنحاء العالم عن طريق التعاون فيما بني الدول ومع املنظمات الدولية األخرى.
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املعاهدات األوىل املتعلقة بامللكية الفكرية
كانت اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية لسنة 1883 أول معاهدة دولية رئيسية أعدت لغرض مساعدة سكان أحد البلدان 

عىل الحصول عىل حماية إبداعاتهم الفكرية يف بلدان أخرى يف شكل حقوق امللكية الصناعية.

ودخلت اتفاقية برن لحماية املصنفات األدبية والفنية، وهي أول اتفاقية متعددة األطراف يف مجال حق املؤلف، حيز النفاذ 
يف سنة 1886. وكانت هذه االتفاقية تهدف إىل مساعدة رعايا الدول األعضاء فيها عىل الحصول عىل حماية دولية لحقهم يف اإلرشاف 

عىل االنتفاع بمصنفاتهم األدبية والفنية وتقايض أجور عن ذلك.

وتحدد الدول األعضاء يف املنظمة توجه الويبو االسرتاتيجي وتقر أنشطتها. ويجتمع املندوبون من الدول األعضاء يف الجمعيات واللجان 
واألفرقة العاملة. وتضم الويبو حالياً 184 دولة عضواً، و68 منظمة حكومية دولية، و271 منظمة غري حكومية معتمدة لديها بصفة 

مراقب خالل اجتماعاتها.

والهيئتان الرئيسيتان املعنيتان بصنع القرارات ورسم السياسات يف املنظمة هما الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للتنسيق. وهناك 
أيضاً جمعيات بعض االتحادات املنشأة بناء عىل بعض املعاهدات التي تديرها الويبو مثل جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
وجمعية اتحاد مدريد. وتنشأ لجان دائمة ألغراض معينة من جانب الجمعية العامة. وقد تقرر لجنة دائمة أو أي جمعية من الجمعيات 

إنشاء فريق عامل ليبحث مسألة محددة بحثاً مفصالً.

ويقع مقر أمانة الويبو، يف جنيف ويعمل بها موظفون من ما يزيد عىل 100 بلد، ومنهم خرباء يف مختلف مجاالت قانون امللكية الفكرية 
وممارساتها، ومختصون يف ميادين السياسة العامة واالقتصاد واإلدارة والرتجمة وتكنولوجيا املعلومات، عىل سبيل املثال.
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جدول أعمال التنمية
اعتمدت الجمعية العامة يف أكتوبر 2007 جدول أعمال التنمية الذي يتضمن 45 توصية ترمي إىل تدعيم البعد اإلنمائي وتعزيزه 
يف جميع مجاالت أنشطة املنظمة. وبما أن جدول أعمال التنمية يحظى باألولوية فإنه يجري تنفيذه حاليا بإدماج مبادئه وأنشطته يف 

جميع برامج الويبو وتجدر اإلشارة إىل أن عددا من املرشوعات التي تستجيب إىل توصيات معينة، هي قيد التطبيق .

2007، يف  التي أنشأتها الجمعية العامة يف عام  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية  وتتمثل مهمة 
وضع برنامج عمل لتنفيذ التوصيات الخمس واألربعني؛ ورصد تنفيذ جميع التوصيات وتقييم تنفيذها 
ومناقشته ورفع تقارير بشأنه؛ وبحث أي قضايا أخرى مرتبطة بامللكية الفكرية والتنمية كما اتفقت 

عليها اللجنة. 

املبنى الجديد للويبو
يتوقع استكمال تشييد مكتب جديد للويبو يف نهاية سنة 2010. ومن املعتزم يف عام 2011، بدء أشغال قاعة مؤتمرات يبلغ عدد 
مقاعدها 900 مقعدا وتجاور مقر الويبو. وتعطي القاعة الجديدة التي صممها مكتب بيهنيش أرشيتكتن أوف شتوتغارد األولوية إىل 
استدامة البيئة. وللقاعة الجديدة التي تحرتم البيئة خصائص ومن أهمها ما ييل: هيكلة أساسية من الخشب، وإضاءة طبيعية، وأجهزة 

تهوئة مهجنة تجمع بني الوسائل الطبيعية وامليكانيكية، ونظام تربيد يستخدم مياه بحرية ليمان القريبة.
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التقويم االسرتاتيجي

عىل إثر تعيني املدير العام، فرانسس غري، يف أكتوبر 2008، رشعت الويبو يف تنفيذ برنامج تغيري تنظيمي رئييس أعد لتحسني قدرة 
املنظمة عىل مواجهة التحديات الناشئة عن بيئة امللكية الفكرية التي تتطور برسعة. وبدأ برنامج التقويم االسرتاتيجي بإعادة تحديد

 أهداف الويبو االسرتاتيجية والعمل تدريجيا عىل املواءمة بني هياكل املنظمة والقيم الثقافية واإلجراءات واملوارد مع 
األهداف الجديدة. 

ويركز برنامج التقويم االسرتاتيجي اآلن بعد استكمال إعادة الهيكلة املرحلية األوىل للربامج واملوارد، عىل تنفيذ طائفة 
من املبادرات املتعددة واملرتابطة التي صنفت تحت القيم األربع الرئيسية التالية:

الرتكيز عىل خدمة الزبون: تعزيز استجابة الويبو إىل احتياجات أصحاب املصالح يف العالم ومستوى رضاهم عن خدمات املنظمة.  

العمل يدا واحدة: العمل كجهاز متكامل ومتجاوب وفعال قادر عىل أداء مهمته وتوفري القيمة لقاء املال.  

املساءلة عىل النتائج: تبني األداء وتحقيق النتائج؛  

املسؤولية البيئية واالجتماعية واإلدارية: أداء العمل بطريقة أخالقية ومراعاة موظفي الويبو ووسطها والبيئة.  
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أهداف الويبو االسرتاتيجية
إطارا  تتيح  التي  التسعة  االسرتاتيجية  األهداف  ييل  فيما 

لربنامج الويبو وميزانيتها لفرتة السنتني:
بشأن  الدولية  واملعايري  القواعد  لوضع  متوازن  تطور   

امللكية الفكرية؛
تقديم خدمات عاملية يف مجال امللكية الفكرية من الطراز   

األول؛
تسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف سبيل التنمية؛  

تنسيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها؛  

بامللكية  املتعلقة  والدراسات  املعلومات  ملراجع  العاملي  املصدر   

الفكرية؛
التعاون الدويل عىل إذكاء االحرتام للملكية الفكرية؛  

معالجة قضايا امللكية الفكرية يف إطار عالقتها بقضايا السياسات   

العامة العاملية؛
آلية تواصل متجاوب بني الويبو والدول األعضاء وجميع أصحاب   

املصالح؛
بنية دعم إداري ومايل فعالة لتمكني الويبو من تنفيذ برامجها.  
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الويبو ورشكاؤها

تتعاون املنظمة مع سائر وكاالت األمم املتحدة والهيئات املتخصصة املوجودة يف جنيف ويف جميع أنحاء العالم بهدف ضمان إسهام 
أنشطتها بفعالية يف املبادرات املتخذة عىل صعيد األمم املتحدة ويف تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لأللفية.

ويف جملة مبادرات الرشاكات يف الويبو ما ييل:

مكاتب الويبو الخارجية التي توجد مقارها يف نيويورك، وريو دي جنريو، وسنغافورة، وطوكيو، وتساعد عىل إدارة شبكة العالقات   
باملنظمات الرشيكة الدولية واإلقليمية والوطنية.

وظيفة املنظمة املتصلة بالعالقات الخارجية التي تمكن من اتباع نهج تنظيمي متسق إلقامة عالقات مع املجتمع الخارجي، بما يف ذلك   
األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية.

جهود الويبو الرامية إىل حشد املوارد خارج امليزانية وذلك بالبحث عن رشكاء جدد ومتربعني محتملني قادرين عىل توفري موارد إضافية   
لتمويل مرشوعات التنمية.

صندوق الويبو للتربعات الذي أنشئ ليكفل ملجتمعات السكان األصليني واملجتمعات املحلية إمكانية املشاركة الفعالة يف مناقشات   
اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور.

بناء الرشاكات
يف أعقاب القرار الصادر عن الدول األعضاء والقايض بمعالجة التوصية 2 الواردة يف جدول 
يف  املوارد  لحشد  الرشاكات  تكوين  حول  دوليا  مؤتمرا  الويبو  استضافت  التنمية،  أعمال 
البلدان  2009. وكان الغرض من املؤتمر دعم  الفكرية والتنمية يف نوفمرب  امللكية  سبيل 
النامية مع الرتكيز عىل وجه الخصوص عىل البلدان األقل نموا وأفريقيا للنفاذ إىل املوارد من 
أجل النهوض باالنتفاع بامللكية الفكرية عىل املستوى الوطني يف املجال القانوني والتجاري 

الذي تقدمه  الدعم  إىل  واالقتصادي. واستنادا 
مكاتب امللكية الفكرية، سعى املؤتمر إىل إقامة 
التنمية والجهات  رشاكات جديدة مع وكاالت 
املانحة، فضال عن اكتشاف سبل قد تتبعها الجمعيات الخريية والرشاكات بني القطاعني 
الخاص والعام لدعم التنمية. وركز هذا املؤتمر عىل املجاالت الرئيسية التالية: دعم التجارة 

وتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية وسد الفجوة الرقمية.
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الويبو ومنظمة التجارة العاملية واتفاق تريبس
كان اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة )اتفاق تريبس( الذي دخل حيز النفاذ يف سنة 
1995 بداية لحقبة جديدة فيما يتعلق بحماية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها عىل أساس متعدد األطراف. وتأتي األحكام املنصوص عليها 
يف هذا االتفاق بشأن حق املؤلف والحقوق املجاورة والرباءات والعالمات التجارية والبيانات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية وتصاميم 

الدوائر املتكاملة لتتمم املعاهدات الدولية التي تديرها الويبو. ويشري اتفاق تريبس مبارشة إىل بعض تلك املعاهدات.

وينص اتفاق مربم بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية وساري املفعول منذ سنة 1996، عىل التعاون بشأن تنفيذ اتفاق تريبس مثل اإلبالغ 
عن القوانني واللوائح وتقديم املساعدة الترشيعية إىل البلدان األعضاء. ويتواصل تقديم املساعدة إىل عدة بلدان نامية بالرتكيز بوجه خاص عىل 
البلدان األقل نمواً التي تحتاج إىل الوفاء بالتزاماتها يف إطار اتفاق تريبس بحلول سنة 2013 والتزاماتها املتعلقة باملستحرضات الصيدالنية 

بحلول سنة 2016.

جدول أعمال التنمية – تنص التوصية 2 من توصيات جدول أعمال التنمية عىل رضورة تقديم مساعدة 
إضافية من خالل تربعات املانحني بإنشاء صناديق ائتمانية أو صناديق أخرى للتربعات لفائدة البلدان 

األقل نمواً عىل وجه الخصوص من أجل النهوض باالنتفاع القانوين والتجاري والثقايف واالقتصادي 
بامللكية الفكرية مع االستمرار يف إعطاء أولوية كربى لتمويل األنشطة يف أفريقيا.
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وتتوىل ثالث لجان دائمة تابعة للويبو معالجة مسائل قانونية 
محددة وتعنى اللجنة األوىل بالرباءات واللجنة الثانية بحق املؤلف 
واللجنة الثالثة بالعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 
والبيانات الجغرافية. وهناك لجنة حكومية دولية تعنى بقضايا 

امللكية الفكرية املرتبطة باملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
والفولكلور. وتتألف اللجان من مندوبني موفدين من حكومات 

البلدان األعضاء وممثلني ملنظمات حكومية دولية ومنظمات غري 
حكومية للمشاركة بصفة مراقبني معتمدين. ويشارك العديد من 

ممثيل مجتمعات السكان األصليني واملجتمعات املحلية يف أعمال 
اللجنة الحكومية الدولية.

وتدير الويبو مجموعة من املعاهدات التي تحدد حقوقاً والتزامات 
متفقاً عليها دولياً ومعايري مشرتكة لحماية حقوق امللكية الفكرية 
مع املحافظة يف الوقت ذاته عىل توازن مع مصلحة عامة الجمهور. 
وتنشط املنظمة يف تشجيع الدول عىل االنضمام إىل تلك املعاهدات 

وإنفاذ أحكامها. واالنضمام إليها عىل نطاق واسع وإنفاذ أحكامها 
بشكل متسق أمران يساعدان عىل الحفاظ عىل بيئة دولية مستقرة 

ويبثان روح الثقة بأن حقوق امللكية الفكرية سرتاعى يف جميع 
أنحاء العالم ويشجعان االستثمار ويسهمان يف تحقيق التنمية 

االقتصادية والثقافية.

يعترب تيسري التطور املتوازن لوضع القواعد واملعايري الدولية بشأن امللكية الفكرية جزءاً أساسياً من 

أنشطة الويبو. وتوجه الدول األعضاء عملية تطوير القوانني واملعايري واملمارسات الدولية بشأن امللكية 

الفكرية وتنطوي هذه العملية عىل إجراء مشاورات مكثفة مع طيف واسع من أصحاب املصالح. 

وتنسق أمانة املنظمة هذه األعمال مع الدول األعضاء ضمن لجان مختلفة.

 تطوير
قانون امللكية 

الفكرية
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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

كان التفاوض بشأن معاهدة قانون الرباءات والئحتها التنفيذية املتعلقة بالتنسيق بني الرشوط الشكلية واإلجرائية للرباءات أول مهمة 
رئيسية اضطلعت بها اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات التي أنشئت سنة 1998. وقد اعتُمدت تلك املعاهدة سنة 2000 ودخلت حيز 

النفاذ سنة 2005.

وبدأت سنة 2001 مناقشات بشأن صك جديد أي مرشوع معاهدة قانون الرباءات املوضوعي بهدف تنسيق الجوانب املوضوعية لقانون 
الرباءات بالرتكيز عىل قضايا مثل تعريف حالة التقنية الصناعية السابقة ومفهوم الجدة والنشاط االبتكاري أو عدم البداهة وإمكانية 

التطبيق الصناعي أو املنفعة وصياغة املطالبات وتفسريها ورشط الكشف الكايف عن اخرتاع ما. 

ويف حني اتفقت الوفود عىل عدد من القضايا، إال أن التوصل إىل توافق اآلراء بخصوص موضوعات أخرى بدا أمراً صعبا. وأجلت الدول 
األعضاء خالل سنة 2006 املفاوضات بشأن مرشوع معاهدة قانون الرباءات املوضوعي إىل أجل غري مسمى إذ رأت أن الوقت لم يحن بعد 

لالتفاق عىل خطة عمل للجنة الدائمة.

ويف يونيو 2008، استأنفت اللجنة الدائمة عملها ببحث تقرير عن نظام الرباءات الدويل يتضمن ملحة عامة عن القضايا الدولية الراهنة 
املتعلقة بالرباءات تغطي مختلف احتياجات الدول األعضاء واهتماماتها. وخالل سنة 2009، مضت مفاوضات اللجنة قدماً باتباع عدد من 
املسارات املوازية. وطلبت اللجنة إعداد خمس دراسات: دراسة تتناول حاالت االستبعاد، والتقييدات، واالستثناءات، بما يف ذلك من منظور 

السياسة العامة والتنمية االجتماعية واالقتصادية؛ ودراسة تتناول الحلول التقنية لتحسني النفاذ املوسع إىل املعلومات املتعلقة بالرباءات 
وتعميمها؛ ودراسة تتناول امتيازات العالقة بني املحامي وموكله؛ ودراسة تتناول نقل التكنولوجيا؛ دراسة تتناول أنظمة االعرتاض، 

وهي دراسات قيد النقاش.

جدول أعمال التنمية - تنص التوصية 15 من توصيات جدول أعمال الويبو بشأن التنمية عىل أن 
تكون أنشطة وضع القواعد شمولية وقائمة عىل توجيه األعضاء وتأخذ يف الحسبان مختلف مستويات 

التنمية وتأخذ بعني االعتبار تحقيق توازن بني التكاليف واملنافع وتكون عملية قائمة عىل املشاركة 
تأخذ بعني االعتبار مصالح كل الدول األعضاء يف الويبو وأولوياتها وآراء األطراف املعنية األخرى ومن 

بينها املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية املعتمدة وتمتثل ملبدأ الحياد الذي تلتزم 
به أمانة الويبو.
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حاالت االستبعاد من الرباءة
تختلف املوضوعات املستبعدة من الحماية بموجب براءة اختالفا كبريا يف إطار القوانني

الوطنية واإلقليمية. إال أن بعض الفئات مستبعدة يف العديد من البلدان:
االخرتاعات التي يعد استخدامها مخالفة للنظام العام أو مبادئ األخالق  

طرق التشخيص والتطبيب والجراحة ملعالجة جسم اإلنسان والحيوان  

األصناف النباتية واألجناس الحيوانية  

النباتات والحيوانات خالف الكائنات الدقيقة  

العمليات البيولوجية أساسا الرامية إىل إنتاج نباتات وحيوانات  

االخرتاعات التي تؤثر يف األمن القومي  Ph
ot

o:
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
 /

 O
lg

a 
M

ilk
in

a

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية

قادت سنوات التفاوض ضمن اللجنة الدائمة إىل اعتماد معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات يف سنة 2006. وتتيح املعاهدة قواعد 
إدارية مبسطة ومنسقة دولياً لتسجيل العالمات التجارية. وتذكر املعاهدة رصاحة أنواعاً غري تقليدية من العالمات مثل العالمات 

الهولوغرامية، وعالمات الحركة، وعالمات اللون، والعالمات املكونة من إشارات غري مرئية، دون اإللزام بتسجيلها.

وتعرتف معاهدة سنغافورة باملزايا التي تتيحها مرافق اإليداع اإللكرتوني ومرافق االتصاالت وتراعي يف الوقت ذاته االحتياجات املختلفة 
للدول النامية واملتقدمة. وتعهد البلدان املتقدمة بتوفري املساعدة التقنية وغريها من أشكال الدعم لتعزيز القدرات املؤسسية يف البلدان 

النامية والبلدان األقل نمواً مما يمكنها من االستفادة من املعاهدة بشكل تام، هو جزء ال يتجزأ من املعاهدة.

وحددت اللجنة الدائمة مجاالت من القانون الدويل تحتاج إىل مزيد من التطوير فيما يخص العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 
والبيانات الجغرافية. وألقت اللجنة نظرة معمقة عىل ترشيعات الدول األعضاء وممارسات مكاتب العالمات التجارية فيما يتعلق بتسجيل 

العالمات املجسمة وعالمات اللون وعالمات الصوت وغريها من أنواع العالمات كعالمات الحركة وعالمات املكان والعالمات الهولوغرامية 
والشعارات وعالمات الشم واللمس والذوق. وأدى هذا العمل باللجنة إىل االتفاق عىل بعض مجاالت التوافق بشأن تصوير العالمات غري 
التقليدية ووصفها مما قد يمثل مرجعاً ملكاتب العالمات التجارية ومالكي العالمات التجارية والعاملني يف هذا املجال الذين يسعون إىل 
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االستعانة بأساليب جديدة للتسويق واإلعالن تتطلب املرونة يف الوسائل املستخدمة لتحديد السلع والخدمات. وأثناء اجتماع لفريق عامل 
أنشئ بموجب معاهدة سنغافورة عقد يف يونيو 2010، اتفق األعضاء عىل تحديد العالمات التي تتعلق بتصوير العالمات ثالثية األبعاد، 

والهولوغرامات، وعالمات املكان والحركة واللون والصوت. ويعتزم الفريق العامل رفع توصية إىل جمعية معاهدة سنغافورة بتعديل 
الالئحة التنفيذية ملعاهدة سنغافورة يف سبتمرب 2010 إلدراج معايري ملزمة فيما يتعلق بتلك العالمات.

الرسوم والنماذج الصناعية
وتطويره  متوازن  دويل  قانوني  إطار  الصناعية عىل صيانة  والنماذج  بالرسوم  املتصلة  واملعايري  القواعد  لوضع  الويبو  عمل  يرتكز 
بحيث يستجيب هذا اإلطار الحتياجات املصممني وأصحاب الحقوق واملستهلكني ويأخذ يف االعتبار الخصائص التقنية واالجتماعية 
والثقافية الجديدة. وهذا مجال يتسم بالتعقيد إذ يشمل خيارات مختلفة لحماية الرسوم والنماذج بدءاً من القوانني الخاصة لحماية 
النماذج والرسوم وبراءات الرسوم والنماذج وأنظمة حماية الرسوم والنماذج غري املسجلة ووصوالً إىل حق املؤلف والعالمات التجارية. 
وقلما يوجد موضوع آخر يف إطار امللكية الفكرية يصعب تصنيفه كموضوع الرسوم والنماذج الصناعية. ولهذا األمر تأثريات مهمة 
يف وسائل حماية هذه الرسوم والنماذج ورشوط حمايتها. وإذا تسنى تصنيف تصميم نموذج 
معني عىل أنه أحد أعمال الفن التطبيقي مثالً، فقد يكون حينئذ مؤهالً للحماية بموجب قانون 
حق املؤلف لفرتة أطول بكثري من مدة الحماية القياسية املمتدة عىل عرش سنوات أو خمس عرشة 
التي  كانتيليفر  نوع  من  الكرايس  كانت  فهل  املسجلة.  والنماذج  الرسوم  قانون  بمقتىض  سنة 
صممها املهندس املعماري واملصمم الهولندي مارت ستام عىل سبيل املثال، مجرد أثاث أم هي 

أيضاً أعمال فنية تطبيقية؟

وأجرت اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات 
والنماذج  بالرسوم  املتعلقة  وممارساتها  األعضاء  الدول  لقوانني  معمقاً  تحليالً  الجغرافية 
بعملها لوضع القواعد واملعايري املتصلة بالرسوم والنماذج  الصناعية بهدف امليض قدماًً 
الصناعية.  وتبحث اللجنة مجاالت التوافق املحتملة يف هذا املجال. وأحرز تقدم يف العمل وال 

سيما فيما يتعلق بإجراءات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية. Ph
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البيانات الجغرافية
البيانات الجغرافية هي إشارات توضع عىل سلع ذات منشأ جغرايف محدد وصفات مميزة أو شهرة 
بفضل ذلك املنشأ مثل »بروسكيوتو دي بارما« أو لحم الخنزير من مدينة بارما ومصدره منطقة 
إيميليا رومانيا يف الجهة الشمالية من وسط إيطاليا. وليست قيمة البيانات الجغرافية موضع خالف 

كأداة للتسويق إال أن الرأي الدويل منقسم بشأن أفضل الطرق لحمايتها.

وتشجع الويبو االنتفاع بالبيانات الجغرافية وحمايتها وتدعم أي نهج تتبعه الدول األعضاء ضمن 
اإلطار القانوني الدويل الساري. وتعقد املنظمة ندوات إقليمية ودولية تتناول مختلف القضايا املرتبطة بالبيانات الجغرافية وتنظم 

منتديات يستطيع أصحاب املصالح املختلفون تبادل املعلومات والخربات خاللها.

شعارات الدول والدمغات الرسمية
وشعارات املنظمات الحكومية الدولية

منذ سنة 2009 أتيحت جميع اإلشارات املحمية بموجب املادة 6)ثالثاً( من اتفاقية باريس التي أبلغت بها الدول األطراف يف االتفاقية 
الكامل وتعرف باسم  البحث  الويبو، باملجان يف قاعدة بيانات مع إمكانية  العاملية عن طريق  التجارة  الدول األعضاء يف منظمة  أو 

»قاعدة البيانات الرسيعة بشأن املادة 6)ثالثاً(«. 

Photo: Consorzio del Prosciutto di Parma

اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة

االتفاقيات بشأن حق املؤلف والحقوق املجاورة هي صكوك قانونية تحمي حقوق املبدعني وفناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 
وهيئات البث، وهي تسهم يف تنمية البلدان من الناحيتني الثقافية واالقتصادية. ولحق املؤلف والحقوق املجاورة دور حاسم يف صون 

مساهمات مختلف أصحاب املصالح وحقوقهم يف الصناعات الثقافية وحماية العالقة القائمة بينهم وبني الجمهور.

وتركز أعمال اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة عىل وضع قواعد ومعايري دولية يف مجال حق املؤلف والحقوق املجاورة. 
وقررت اللجنة أثناء دورة ديسمرب 2009، اإلرساع بالعمل بشأن االستثناءات والتقييدات عىل حق املؤلف لفائدة املكفوفني والعاجزين 

عن القراءة. ويف هذا الصدد، أشارت اللجنة الدائمة يف يونيو 2010 إىل تحقق تقدم يف تنفيذ التدابري العملية الرامية إىل تيسري النفاذ إىل 
املصنفات املنشورة املحمية بموجب حق املؤلف يف أشكال ميرسة ويف إطار زمني معقول. ومن هذه التدابري العمل الجاري الذي يضطلع به 
محفل الجهات املعنية والقيام مؤخرا بإطالق منتدى إلكرتوني إلذكاء الوعي بهذه املسألة والتشجيع عىل مناقشتها. وشملت مداوالت اللجنة 

الدائمة أيضا تقييم ما إذا سرتفع توصية بأن تدعو الجمعية العامة للويبو مؤتمرا دبلوماسيا بشأن معاهدة للويبو لحماية أوجه األداء 
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السمعي البرصي. وواصلت اللجنة مناقشة مسألة حماية هيئات البث ونظرت يف الجزئني األول والثاني من دراسة بشأن اآلثار االجتماعية 
واالقتصادية املرتتبة عىل االنتفاع بإشارات البث دون ترصيح. ويجري عقد سلسلة من الندوات اإلقليمية لتحديد وجهات النظر بشأن أهداف 

مرشوع معاهدة محتمل للبث ونطاقها املحدد موضوع حمايتها و باالستناد إىل نهج قائم عىل اإلشارات. وتم ألول مرة يف الويبو استنساخ 
مناقشات اللجنة التي عقدت يف يونيو 2010 ونقل نصوصها مبارشة للسماح للمعوقني سمعيا بمتابعة املناقشات.

تلبية احتياجات معاقي البرص
أضاف انتشار التكنولوجيا الرقمية بعداً جديداً إىل مسألة كيفية الحفاظ عىل التوازن بني الحماية املتاحة ألصحاب الحقوق واحتياجات 
بالحماية  معقولة خاصة  وتقييدات  استثناءات  من  االستفادة  إىل  يسعون  الذين  املنتفعني  فئات  وتضم  املنتفعني.  من  معينة  فئات 
املشمولة بحق املؤلف أكثر من 314 مليون شخص من املكفوفني أو العاجزين عن القراءة يف العالم. وصممت الويبو موقعاً إلكرتونيا 
عىل العنوان التايل: >www.visionip.org<، إلتاحة منطلق ملبادرات يف مجال امللكية الفكرية ترمي إىل تيسري نفاذ معاقي البرص إىل 
املعلومات واملواد الثقافية. ويدعم املوقع املذكور الجهود املشرتكة التي تبذلها وكاالت األمم املتحدة ألداء عملها بشكل موحد سعيا 

إىل تعزيز تساوي الفرص وإتاحتها لفائدة الفئات املحرومة.

واستهدفت دورة تدريبية نظمتها الويبو باالشرتاك مع مكتب الواليات املتحدة لحقوق املؤلف يف مارس 2010 تحسني فهم عنارص 
قانون حقوق املؤلف عىل املستوى الوطني والدويل املتصل بإعداد الكتب واألفالم وغريها من املحتويات املحمية بموجب حق املؤلف 
املتاحة لألشخاص العاجزين عن القراءة. واستكشف املشاركون يف الربنامج التدابري الالزمة لتوفري املساعدة ونظروا يف العوائق 

واالستثناءات التي تحول دون النفاذ إىل التكنولوجيات ذات الصلة عرب الحدود الوطنية. 
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وتنهض الويبو أيضاً بمعاهدتها بشأن حق املؤلف ومعاهدتها بشأن األداء والتسجيل الصوتي املعروفتني معاً 
باسم معاهدتي الويبو لإلنرتنت. وبتصديق االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عىل هذه املعاهدات، يف ديسمرب 

2009، ارتفع عدد الدول األطراف يف كل واحدة منهما إىل 88 دولة بالنسبة إىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 
وإىل 86 دولة بالنسبة إىل معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي. وستواصل اللجنة الدائمة تناول جوانب 
تنفيذ هاتني املعاهدتني وال سيما أوجه التفاعل بني القانون والتكنولوجيا فيما يخص قضايا مثل األحكام املتعلقة 

بالتدابري التكنولوجية للحماية واملعلومات عن إدارة الحقوق.
املدير العام للويبو السيد فرانسس غري وسفري االتحاد األوروبي 

السيد إيكارت غوت بمناسبة تصديق االتحاد عىل معاهدات اإلنرتنت.
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وقع املدير العام للويبو، السيد فرانسس غري، اتفاقا مع االتحاد الدويل للموسيقيني واالتحاد الدويل للممثلني يف سبتمرب 2009، من 
أجل دعم الجهود الرامية إىل االعرتاف بما قدمه املمثلون واملوسيقيون من مساهمات ملحوظة يف كامل أنحاء العالم وكذلك للمساعدة 
بصورة خاصة عىل تحسني وضع فناني األداء يف البلدان النامية. ووقعت الويبو أيضا اتفاقا يف يونيو 2009 مع االتحاد الدويل لصناعة 

التسجيالت الصوتية بهدف تعزيز الجهود وتطويرها ودعمها للدفاع عن قطاع املوسيقى وما يتصل به من حقوق يف أنحاء العالم.

حق املؤلف يف املحيط الرقمي

تتيح الويبو محفالً للمناقشة وإذكاء الوعي بشأن مسائل مهمة متعلقة باالنتفاع بحق املؤلف يف محيط اإلنرتنت مثل ظهور أشكال جديدة 
للرتخيص وأهمية أدوات التعريف الرقمية بالنسبة إىل املواد والحقوق.

أحرز تقدم خالل سنة 2009 باتجاه تحسني فهم إمكانيات استغالل حق املؤلف ألغراض تجارية يف   
املحيط الرقمي. وركزت الويبو عىل دور حق املؤلف يف تطوير الربامج الحاسوبية وعىل نماذج تجارية 

جديدة ملقدمي مواد الرتفيه يف املحيط الرقمي.
تواصل اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة دراسة إطار مفاهيمي للتفاعل بني   

تقنيات اإلدارة املؤتمتة للحقوق والتقييدات املتعلقة بحق املؤلف.

اإلدارة الجماعية لحق املؤلف

تساعد الويبو البلدان عىل إنشاء منظمات لإلدارة الجماعية أو تحديثها، واستحداث أنظمة مؤتمتة إلدارة الحقوق بغية تعزيز فرص النفاذ 
إىل األسواق الدولية، وإعداد عقود وإرشادات نموذجية. وتكتيس منظمات اإلدارة الجماعية أهمية كبرية بالنسبة إىل أصحاب حق املؤلف 

والحقوق املجاورة مثل املؤلفني وامللحنني وفناني األداء والنارشين واملنتجني وتساعدهم عىل إدارة حقوقهم واالستفادة منها. ويقدم الدعم 
إىل تلك املنظمات لضمان إتاحة أنظمة إدارة الحقوق يف البلدان النامية وتطابقها مع األنظمة الدولية.
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اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور

تفاقمت مواطن قلق مجتمعات السكان األصليني واملجتمعات املحلية بخصوص زيادة تعرض أنظمة معارفها التقليدية وتراثها الثقايف 
لسوء االنتفاع والتملك غري املرشوع ونتيجة لعوملة االقتصاد والتطورات الطارئة يف مجال تكنولوجيا االتصاالت وعلوم الحياة. وتسعى 

هذه املجتمعات إىل إيجاد سبل مالئمة لحفظ تراثها الثقايف والفكري والنهوض به وحمايته كوسيلة للحفاظ عىل سالمتها الثقافية وتعزيز 
تنميتها االقتصادية املستدامة عىل نحو يتسق مع قيمها الجماعية. ويف هذا املضمار، تبحث الويبو يف إطار عملها دور مبادئ امللكية الفكرية 

املحتمل يف تشجيع التنمية االقتصادية بقيادة املجتمعات وتقاسم املنافع بمراعاة تراث السكان األصليني الثقايف بوصفه ثروة ثقافية 
واقتصادية. وتشارك اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور حاليا يف مفاوضات 

قائمة عىل النصوص موجهة إىل وضع صكوك قانونية دولية تكفل الحماية الفعلية للمعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي 
وأشكال التعبري الفولكلوري وتتناول أوجه التفاعل بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية.

تقاسم املعارف التقليدية
يشمل مرشوع إنشاء مركز للمعارف التقليدية يف مجال الغذاء والدواء يف والية كرياال بالهند، التوثيق 
املنهجي للمعارف التقليدية املتعلقة باألعشاب املستخدمة كغذاء أو دواء، والبحث والتطوير، وتطوير 
املنتجات واستصدار الرباءات، ونقل التكنولوجيا، وتقاسم املنافع فضال عن قاعدة بيانات إلكرتونية 
تتيح البحث. وتعتزم املؤسسة إقامة عالقات مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية، وسلطات الرباءات 
الدولية ومكاتب الرباءات اإلقليمية فضال عن السلطات املعنية بالتنوع البيولوجي ومؤسسات البحث 

وقطاع الصناعة.

وال تمثل األعمال املتصلة بالسياسات ووضع القواعد واملعايري إال جانباً من برنامج الويبو املتعلق باملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف 
التقليدي واملوارد الوراثية. وتتيح الويبو برنامجاً موسعاً لتكوين الكفاءات يف مجال املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي 

واملوارد الوراثية استجابة للطلبات املتزايدة واملتنوعة. ومن التحديات الرئيسية املطروحة استنباط أدوات عملية تمكن مجتمعات السكان 
األصليني واملجتمعات املحلية من حماية املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية فيها بطريقة تتفق مع املصالح 

وأنظمة القيم التي تحددها لنفسها. وتشمل املوارد التي تتيحها الويبو لتكوين الكفاءات املعلومات املتعلقة بالترشيعات، وبرامج التدريب 
العملية، واملبادئ التوجيهية بشأن امللكية الفكرية وأدوات تكنولوجيا املعلومات إلدارة قضايا امللكية الفكرية لدى رقمنة الرتاث الثقايف غري 
امللموس التي جرى تطويرها يف إطار مرشوع الرتاث اإلبداعي، ومجموعة أدوات لحماية مصالح املجتمعات املحلية عندما توثق معارفها 

التقليدية. ويتناول الربنامج أيضا حماية الحرف اليدوية.
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وتدعو العديد من الدول األعضاء اللجنة الحكومية الدولية إىل تحقيق نتائج ملموسة بعد حوايل عرش سنوات من العمل وحثت اللجنة عىل 
تعجيل جهودها، بناء عىل التوصية 18 من جدول أعمال التنمية. ويف أكتوبر 2009 جددت الدول األعضاء والية اللجنة واعتمدت رشوطا 
محددة بوضوح لتوجيه عملها خالل السنتني املقبلتني. ومن املعتزم أن تجري اللجنة مفاوضات بهدف التوصل إىل اتفاق حول نص صك 

قانوني دويل )أو صكوك(. واستنادا إىل ما أنجزته من أعمال يف الفرتة السابقة، ستعرض اللجنة عىل الجمعية العامة لسنة 2011 نص 
)أو نصوص( صك قانوني دويل )صكوك قانونية دولية(. ويف مايو 2010، وافقت اللجنة عىل إنشاء األفرقة العاملة ما بني الدورات لدعم 

مفاوضات اللجنة وتيسريها بتقديم املشورة القانونية والتقنية والتحليل، واجتمع أول فريق عمل من ذلك القبيل يف يوليو 2010 وعقد 
جلسة مكثفة للصياغة ركزت عىل أشكال التعبري الثقايف التقليدي.

مجتمعات السكان األصليني - صون الرتاث اإلبداعي
وحمايتها  التقليدي  الثقايف  التعبري  وأشكال  التقليدية  املعارف  لحفظ  أوسع  إمكانيات  اإلنرتنت  وشبكة  الرقمية  التكنولوجيا  تتيح 
إىل جماهري جديدة يف أسواق محددة  التقليدية املسجلة واملنشورة رقمياً  وإحيائها. فيمكن أن تصل املوسيقى والتصاميم والفنون 
أنه  غري  ابتدعتها.  التي  املجتمعات  تنمية  يعزز  مما 
من املحتمل أن يفيض ذلك أيضاً إىل اختالسها وسوء 
بعض  يف  الوقائية  الجهود  تؤدي  حيث  استخدامها 
األحيان وعن غري قصد إىل االستغالل التجاري للمواد 
ترصيح  دون  الثقافية  النظر  وجهة  من  الحساسة 
املسائل  بشأن  إرشادات  وضع  إىل  الباحثني  وأوساط  املحفوظات  ودور  واملتاحف  األصليني  السكان  مجتمعات  دعت  وعليه،  بذلك. 
والخيارات املطروحة يف مجال امللكية الفكرية. ويتيح مرشوع الويبو بشأن الرتاث اإلبداعي أنشطة تدريبية عملية يف مجال التوثيق 

الثقايف ومسك املحفوظات وإدارة امللكية الفكرية فضال عن تجهيزات متطورة للتسجيل لفائدة املجتمعات املحلية املشاركة.

حماية امللكية الفكرية يف إطار مهرجانات الفنون
نرشت الويبو يف سنة 2010 دراسة طلبت إعدادها، تتناول موضوع إدارة امللكية الفكرية يف إطار مهرجان 
الفنون يف بلدان املحيط الهادئ. والدراسة التي تركز عىل املهرجان الذي سينظم يف جزر سليمان يف سنة 
2012، دليل عميل لفائدة منظمي املهرجانات الفنية يف مجال إدارة قضايا امللكية الفكرية يف ذلك اإلطار 

الخاص. وتشمل الدراسة املشورة وأفضل املمارسات وموارد نموذجية للملكية الفكرية.
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صندوق الويبو للتربعات
يكفل صندوق الويبو للتربعات الذي أنشأته الجمعية العامة للويبو يف سنة 2006، أن يكون ملجتمعات السكان األصليني واملجتمعات 
املحلية صوت مسموع يف مناقشات اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور. 
ويمّول الصندوق مشاركة ممثلني ملجتمعات السكان األصليني واملجتمعات املحلية قادمني من جميع أرجاء العالم يف اجتماعات اللجنة. 
وساهمت أصواتهم يف تعزيز فهم وجهات نظر السكان األصليني وتأثريها بشكل ملحوظ يف إطار أعمال اللجنة وافتتح جلسات اللجنة 
فريق من الخرباء يرأسه ممثل للسكان األصليني ويعرض يف إطاره ممثلو هؤالء السكان شواغلهم وتجاربهم عىل جميع أعضاء اللجنة. 

املنح الدراسية حول قانون امللكية الفكرية للمجتمعات األصلية
يستجيب برنامج الويبو للمنح الدراسية حول قانون امللكية الفكرية للمجتمعات األصلية الذي أطلق يف أغسطس 2009، إىل الحاجة 
إىل تعزيز القدرات يف مجال قانون امللكية الفكرية للمجتمعات األصلية املتنامي عىل نحو رسيع فضال عن تعزيز القدرات يف مجال 
قوانني وسياسات امللكية الفكرية لفائدة رجال القانون ومستشاري السياسة العامة من السكان األصليني. ويجب أن ينال املنتفعون 

باملنح الدراسية اعرتافا بكونهم أعضاء نشطون يف مجتمع أصيل.

الثقافات التقليدية عىل شبكة اإلنرتنت
أطلقت الويبو يف مايو 2010 موقعا إلكرتونيا جديدا ومبسطا للمعارف التقليدية وهو متاح باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية. 

املتصلة بمسار  الوثائق  العمل وغريها من  املبارش إىل جميع وثائق  النفاذ  املوقع  ويتيح 
اللجنة الحكومية الدولية، وروابط واضحة بموارد تكوين الكفاءات، ونفاذ بنقرة واحدة 
إىل املوارد وقواعد البيانات الرئيسية ورابطا إىل الربامج التدريبية. ويتضمن معرب الويبو 
دونتها  التي  التقليدية  اإلبداعية  األعمال  عن  عينات  الجديد  اإلبداعي  للرتاث  الرقمي 
املجتمعات األصلية واملحلية واملؤسسات الثقافية بمساعدة الويبو يف إطار مرشوع الرتاث 
اإلبداعي مثل عينة مختارة من الفولكلور وأشكال التعبري الثقايف املنغويل أعدها مكتب 

Phمنغوليا للملكية الفكرية.
ot
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والخدمات التي تقدمها املنظمة يف إطار هذه املعاهدات، وال سيما معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات 
ونظام الهاي للتسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية ونظام لشبونة للتسجيل الدويل لتسميات املنشأ، هي خدمات يُقصد بها تبسيط 

طلبات الحصول عىل سندات امللكية الفكرية يف جميع البلدان املوقعة عىل املعاهدات التي تُنشد فيها الحماية. وتتعزز املنافع املحتملة الكامنة 
يف مثل هذه األنظمة املركزية لإليداع بشكل ملحوظ بفضل استخدام شبكة اإلنرتنت وقواعد البيانات املعتمدة عىل الشبكة. وتتيح هذه األنظمة 

مزايا عديدة للبلدان النامية والبلدان املتقدمة عىل السواء.

وتدير الويبو هذه األنظمة العاملية للحماية وتتيح منرباً يسمح بتواصل تطورها استجابة لالحتياجات املتغرية للمنتفعني بها من أصحاب 
الحقوق أو املمثلني لهم أو مكاتب امللكية الفكرية أو جهات أخرى. وتمثل اإليرادات املتأتية من هذه الخدمات التي تعتمد عىل الرسوم وتقدم 

إىل القطاع الخاص، 90 يف املائة من ميزانية املنظمة.

يحتاج املبتكرون وأصحاب الرشكات إىل أنظمة دولية متجاوبة ومبسطة لتمكينهم من حماية 

أصولهم الفكرية يف عدة بلدان. وتضمن مجموعة كبرية من معاهدات الويبو التي تشمل مجال 

الحماية الدولية لالخرتاعات )الرباءات( والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية 

وتسميات املنشأ أن تكون عملية واحدة للتسجيل أو اإليداع عىل الصعيد الدويل سارية املفعول 

يف أي دولة من الدول املعنية املوقعة عىل املعاهدات.

تقديم خدمات 
امللكية الفكرية 

عىل الصعيد 
العاملي
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نظام معزز ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
أيدت الدول األعضاء يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات املشاركة يف اجتماع الفريق العامل املعني بنظام املعاهدة يف يونيو 2010، 
إفادة  أكثر  الدويل  الرباءات  املمنوحة وجعل نظام  الرباءات  املعاهدة يف تحسني جودة  لتعزيز مساهمة نظام  التوصيات  سلسلة من 
للبلدان النامية. وتشمل التوصيات املنبثقة عن دراسة أعدتها الويبو حول رضورة تحسني أداء نظام معاهدة التعاون، تدابري ترمي إىل 
املساعدة عىل الحد من تراكم طلبات الرباءات غري املعالجة التي بلغ عددها نحو 4.2 مليون طلب 
نقل  تدعم  نظم  وإنشاء  املناسبة  املعلومات  تكنولوجيا  آليات  استخدام  وينبغي  العالم.  يف  براءة 
التكنولوجيا من خالل تعزيز الرتخيص واملساعدة عىل تحديد املعلومات املتعلقة بالتكنولوجيات 
املتوفرة يف امللك العام. ومن شأن الدراسات األخرى تقديم توصيات حول سبل تعزيز أداء املعاهدة 

وستبحث إمكانية الحصول عىل تمويل من خارج امليزانية لتمويل مرشوعات املساعدة التقنية. Ph
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معاهدة التعاون بشأن الرباءات

معاهدة التعاون بشأن الرباءات هي األوسع استعماالً من بني األنظمة اآلنفة الذكر ويبلغ عدد الدول األعضاء فيها 142 دولة. وهي معاهدة 
متعددة األطراف دخلت حيز النفاذ يف سنة 1978 وتتيح ملودعي الطلبات مساراً متميزا للحصول عىل الحماية بموجب الرباءة يف عدة بلدان. 

ويكون إليداع طلب براءة دويل واحد بناء عىل املعاهدة األثر القانوني ذاته املرتتب عىل الطلب الوطني املودع يف كل بلد ملتزم باملعاهدة. 
ويستفيد كل من مودعي الطلبات ومكاتب الرباءات يف الدول األعضاء يف املعاهدة وعامة الجمهور من الرشوط الشكلية املوحدة وتقارير 

البحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل والنرش الدويل املركزي يف إطار نظام املعاهدة. ويحصل مودعو طلبات الرباءات بناء عىل املعاهدة 
عىل معلومات قيمة عن مدى أهلية اخرتاعاتهم للحماية بموجب براءات ويمنحون متسعاً إضافياً من الوقت ليختاروا البلد الذي سيطلبون 

مواصلة حماية براءاتهم فيه من بني البلدان املوقعة عىل املعاهدة. وعليه، يوطد نظام املعاهدة إجراءات منح الرباءات ويبسطها بتأجيل دفع 
تكاليف هائلة وتوفري قاعدة سليمة التخاذ قرارات مهمة ملودعي الطلبات.

يف سنة 2009، أودع 900 155 طلب دويل بناء عىل املعاهدة مما ينم عن انخفاض بنسبة 4.5 يف املائة مقارنة بالسنة السابقة. ويرجع أول   

انخفاض سنوي عىل مستوى الطلبات الدولية املودعة بناء عىل املعاهدة إىل انتكاسة االقتصاد العاملي. بيد أن االنخفاض املسجل عىل 
مستوى عدد الطلبات املودعة لم يكن بالحدة املتوقعة فضال عن كون نتائج السنة السابقة أدنى بقليل من مستوى النتائج يف سنة 2007.

ويستفيد مستخدمو نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نحو متزايد بربنامج الويبو لإليداع اإللكرتوني من أجل إعداد الطلبات   

الدولية املودعة بناء عىل املعاهدة وإيداعها. ويجري اليوم إيداع حوايل 80 ٪ من مجموع الطلبات يف شكل إلكرتوني كلياً أو جزئياً.
ارتفع عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة من جانب البلدان النامية خالل سنة 2008 وورد أكرب عدد من الطلبات املودعة من   

جمهورية كوريا والصني ثم من الهند وسنغافورة والربازيل وجنوب أفريقيا وتركيا واملكسيك وماليزيا.

»االبتكار هو املساحة الواقعة بني املشكل واحلل. ويضطلع نظام 
ملكية فكرية متوازن وفعال بدور حيوي يف تلك املساحة.« 

فرانسس غري، املدير العام للويبو
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معاهدة التعاون بشأن الرباءات – إحصاءات رئيسية

اتجاهات إيداع الطلبات الدولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 2009-1978  

توزيع الطلبات الدولية املودعة بناء عىل املعاهدة حسب دعامة اإليداع املستخدمة، 2009-1999 

 PCT-EASY توزيع أساليب اإليداع باستخدام الورق، أو بشكل إلكرتوني باستخدام الربنامج الحاسوبي
.)XML بلغة ،PDF بنسق ، EFS-Web أو باالستعانة بدعائم إلكرتونية بالكامل )نظام اإليداع اإللكرتوني
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تكلفة وحدة املخرجات من معالجة طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 2009-2004

مواعيد نرش طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 2009-2005 

نرشت الويبو يف سنة 2009، 94 % من طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف غضون أسبوعني عىل انقضاء مهلة 18 شهرا ابتداء من تاريخ 
األولوية، ونرشت 96 % منها يف غضون ثالثة أسابيع. وتمثل هذه األرقام تحسنا هاما مقارنة باألرقام املسجلة يف سنة 2005.

تقدر تكلفة الوحدة لكل عملية نرش بناء عىل املعاهدة بما قيمته 826 فرنكاً سويرسياً 
يف سنة 2009 مما ينم عن انخفاض بنسبة 21 % منذ سنة 2004.
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نظام مدريد ونظام الهاي

يتيح نظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات ألصحاب العالمات التجارية إمكانية حماية العالمات يف أرايض 85 طرفاً متعاقداً بموجب 
النظام بفضل تسجيلها عرب الويبو عىل أساس إيداع طلب واحد. وهناك مرفق مماثل لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية بناء عىل نظام 

الهاي للتسجيل الدويل للرسوم والنماذج الصناعية الذي يضم حالياً 56 طرفاً متعاقداً. ويؤمن كال النظامني سبيالً رسيعاً وفعاالً من حيث 
التكلفة لحماية العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ضمن واليات قضائية متعددة. ويمكن الحصول عىل البيانات املتعلقة 

بتسجيل هذه العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية الدولية عرب شبكة اإلنرتنت ويجوز ألي شخص البحث فيها مجاناً.

يف سنة 2009، احتلت الواليات املتحدة األمريكية واليابان وأملانيا مجدداً مركز الصدارة من حيث عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة.   

وحافظت جمهورية كوريا عىل مرتبتها الرابعة ضمن البلدان التي تودع أكرب عدد من الطلبات بينما انتقلت الصني إىل املرتبة الخامسة. 
وشهد اإليداع الدويل يف عدد من بلدان رشقي آسيا نموا إيجابيا مستمرا رغم الظروف االقتصادية العاملية املعيقة: الصني )+ 29.7 ٪( 

واليابان )+ 3.6 ٪( وجمهورية كوريا )+ 2.1 ٪(.
ارتفع عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة من جانب البلدان النامية خالل سنة 2009 وورد أكرب عدد من الطلبات املودعة من   

جمهورية كوريا والصني ثم من الهند وسنغافورة والربازيل وجنوب أفريقيا وتركيا وماليزيا واملكسيك وبربادوس. 
تصدرت رشكة باناسونيك )اليابان( قائمة املودعني بناء عىل نظام املعاهدة واحتلت الرشكة الصينية هوياواي تكنولوجيز املحدودة   

املرتبة الثانية وتتبعها رشكة روبري بوش)أملانيا(.
اتصلت أكرب نسبة من الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة واملنشورة خالل سنة 2009 بمجاالت تكنولوجيا الحاسوب )8 ٪(   

واملستحرضات الصيدالنية )7.8 ٪( والتكنولوجيا الطبية )7.7 ٪(. وشملت املجاالت األرسع نمواً التكنولوجيا الهيكلية الدقيقة والنانو 
تكنولوجيا )+10.2 ٪( وأشباه املوصالت )+10 ٪( والعمليات واألجهزة الحرارية )+7.2 ٪(. 

وتشجيعاً عىل االنتفاع باملعاهدة يف البلدان النامية، أصبح رسم اإليداع الدويل مخفضاً اليوم بنسبة 90 ٪ ملودعي الطلبات من األفراد   

)وليس الرشكات( من قائمة معتمدة من البلدان النامية وبنسبة 90 ٪ لفائدة جميع مودعي الطلبات من البلدان األقل نمواً.  
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استلم أودع ما مجموعه 195 35 طلبا من طلبات تسجيل العالمات التجارية الدولية بناء عىل نظام مدريد سنة 2009 مما يمثل   

انخفاضا بنسبة 16.4 يف املائة مقارنة باألرقام املسجلة سنة 2008 بسبب تراجع االقتصاد العاملي. وشهد عدد من األطراف املتعاقدة 
زيادة يف عدد الطلبات الدولية املودعة يف سنة 2009، ومنها اليابان واالتحاد األوروبي )من بني األطراف العرشة األكثر انتفاعا بنظام 

مدريد( فضال عن جمهورية كوريا، وهنغاريا، وكرواتيا، وسنغافورة.
تصدَّر مودعو الطلبات من أملانيا قائمة كبار املودعني للسنة السابعة عرشة عىل التوايل وتالهم منتفعون من االتحاد األوروبي، وفرنسا،   

والواليات املتحدة األمريكية، وسويرسا. ومازالت الصني أكثر البلدان تعييناً يف طلبات العالمات التجارية الدولية.
بلغ عدد تسجيالت العالمات التجارية الدولية النافذة يف السجل الدويل 562 515 تسجيالً وزاد عدد أصحابها عىل 939 169 شخصاً   

مختلفاً من بينهم عدة رشكات صغرية ومتوسطة، بحلول نهاية سنة 2009.
أرسل 35.7 يف املائة من مجموع الطلبات الدولية املودعة يف سنة 2009 إىل الويبو يف شكل إلكرتوني.  

تحتوي قاعدة بيانات قرص نظام مدريد املحوسب الخاصة بالويبو )ROMARIN( املحدثة يومياً، رسداً مفصالً بجميع العالمات   

الدولية السارية إىل جانب معلومات عن الطلبات الدولية والتعيينات الالحقة قيد البحث. وتتيح القاعدة أيضا معلومات مفصلة عن 
التسجيالت الدولية التي لم تعد سارية املفعول.

عىل إثر دراسة أجرتها الويبو بشأن إمكانية إدراج لغات إيداع إضافية يف نظام مدريد )العربية، والصينية، والهولندية، واألملانية،   

واإليطالية، واليابانية، والربتغالية، والروسية( يعتزم تنفيذ مرشوع تجريبي بمشاركة املكاتب املهتمة. ويقتيض إدراج لغات إيداع 
إضافية، إبرام اتفاقات محددة مع تلك املكاتب.

رشكة هنكل األملانية 
صاحبة أكرب عدد من 

تسجيالت العالمات 
التجارية الدولية بناء 

عىل نظام مدريد بحلول 
نهاية سنة 2009 حيث 

بلغت 815 2 تسجيالً.

لونجني – 120 سنة كعالمة
سجلت عالمة لونجني ألول مرة يف سنة 1889 وهي أقدم عالمة يف سجل الويبو للعالمات التجارية. 
وحظي اسمها وعالمتها املتمثلة يف ساعة رملية ذات جناحني بالحماية الفعالة طيلة 120 سنة 
مع عدم إدخال أي تغيري عىل التصميم األصيل. واحتفلت الرشكة بهذه الذكرى الخاصة يف أكتوبر 
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كانت رشكة نوفرتيس 
)سويرسا( أكرب مودع 

لطلبات العالمات 
التجارية يف سنة 2009 

إذ بلغ عددها 136 
طلبا.
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سجل ما مجموعه 681 1 طلباً من طلبات الرسوم والنماذج الصناعية الدولية املودعة بناء عىل نظام الهاي خالل سنة 2009 بما يمثل   

زيادة بنسبة 10.4 يف املائة مقارنة بسنة 2008، للحصول عىل ما مجموعه 872 8 رسما ونموذجا مختلفا.
أصبح 662 25 تسجيالً من تسجيالت الرسوم والنماذج الصناعية الدولية نافذاً يف السجل الدويل بحلول نهاية سنة 2009 وبلغ عدد   

أصحاب هذه الرسوم والنماذج 728 7 شخصاً مختلفاً يأتي أكرب عدد منهم من أملانيا. وكان الصنف 9 الذي يشمل املغلفات والحاويات 
املعدة لنقل السلع وتفريغها الصنف األكثر استخداماً من ضمن تصنيفات لوكارنو خالل سنة 2009.

تنطوي التحسينات األخرية التي خضع لها نظام الهاي عىل قرار بتجميد تطبيق أوىل الوثائق الثالث التي تنظم اتفاق الهاي، بما يبسط   

ويوحد إدارة النظام الدويل لتسجيل الرسوم والنماذج عامة. ومن شأن إيالء اهتمام أكرب بوثيقة جنيف لسنة 1999، جعل النظام أكثر 
توافقا مع أنظمة التسجيل يف بلدان تعتمد فيها حماية الرسوم والنماذج الصناعية عىل فحص لتحديد إمكانية قبول الطلب.

أصبح من املمكن يف أبريل 2010 إيداع طلبات الرسوم والنماذج الصناعية باللغة اإلسبانية.   

ومن املتوقع أن تعزز إضافة اللغة اإلسبانية كلغة عمل ثالثة يف نظام الهاي، انضمام أطراف 
جديدة وأن تعود بالفائدة عىل املكاتب واملنتفعني الناطقني باللغة اإلسبانية من البلدان األطراف 

املتعاقدة الراهنة.
أصبحت الطلبات الدولية املودعة بشأن الرسوم والنماذج الصناعية تودع إلكرتونيا عىل نحو   

متزايد بواسطة واجهة اإليداع اإللكرتوني( نظام اإليداع اإللكرتوني) املتاحة عىل موقع الويبو. 
وبلغت نسبة الطلبات املودعة إلكرتونيا 51 يف املائة خالل النصف األول من سنة 2009، و61 

يف املائة يف النصف الثاني منها.
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الرئيسية املنتفعة بنظام الهاي.
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نظام لشبونة

يضم نظام لشبونة 27 طرفاً متعاقداً وييرس الحماية الدولية لتسميات املنشأ أي البيانات الجغرافية املحمية يف بلدان منشئها إذ ُوضعت 
لتسمية منتج محدد املواصفات أو الخصائص الجغرافية. ويف نهاية سنة 2009، بلغ مجموع تسميات املنشأ املسجلة منذ بدء تطبيق نظام 

لشبونة يف سنة 1966، ما يساوي 891 تسمية، من بينها 817 تسمية ما زالت نافذة. وعقد الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة 
الذي أنشأته جمعية اتحاد لشبونة الستكشاف مجاالت التحسني املحتملة يف إجراءات النظام، اجتماعه األول سنة 2009. ويف أكتوبر 2009، 

وزعت الويبو استبيانا عىل الحكومات وغريها من الجهات املعنية للتـأكد من سبل جعل النظام أكثر جاذبية للمنتفعني الحاليني واألعضاء 
الجدد املحتملني. وعالوة عىل النظر يف نتائج هذا االستبيان، يناقش الفريق العامل دراسة تتناول العالقة القائمة بني النظم اإلقليمية لحماية 

البيانات الجغرافية ونظام لشبونة.

تحسني االتصال 
يف سنة 2009، عدلت القواعد التي تحكم نظام لشبونة بغية تحسني النفاذ إىل املعلومات املتعلقة بمآل التسجيالت الدولية يف البلدان 
األعضاء. ومن شأن ذلك أن يحّسن قدرة األطراف املعنية عىل تحديد وضع حماية تسمية منشأ مسجلة دوليا يف بلد عضو ما من خالل 

إقامة إطار رسمي إلرسال »بيان منح الحماية« وذلك قبل انقضاء فرتة السنة للرفض عىل إثر استالم إخطار بالتسجيل الدويل.



28

مركز الويبو للتحكيم والوساطة

يتيح مركز الويبو للتحكيم والوساطة إجراءات متخصصة وال سيما خدمات التحكيم والوساطة وتعيني الخرباء من أجل تسوية املنازعات 
التجارية الدولية بني أطراف من القطاع الخاص بوصفه مركزاً مرجعياً رائداً لتوفري وسائل بديلة لتسوية املنازعات املتعلقة بمسائل امللكية 

الفكرية. وتعترب إجراءات املركز إجراءات فعالة وغري مكلفة تُستخدم كبدائل إلجراءات املحكمة وعىل وجه الخصوص بالنسبة إىل منازعات 
قد تخص واليات قضائية مختلفة. ويحتفظ املركز بقائمة مستفيضة بأسماء وسطاء ومحكمني وخرباء )محايدين( متخصصني من جميع 

أنحاء العالم تتاح خدماتهم لتنفيذ اإلجراءات وفقاً لقواعد الويبو. ويمكن تطبيق هذه اإلجراءات يف أي بلد وبأي لغة وبموجب أي قانون مما 
يسمح بضمان قدر كبري من املرونة لألطراف.

ويمكن لألطراف أن تختار استخدام مرفق الويبو لتسوية املنازعات إلكرتونياً )WIPO ECAF( سعياً إىل تسوية منازعاتها بناء عىل قواعد 
الويبو. ويستطيع كل من األطراف والجهات املحايدة واملركز استخدام هذا املرفق إليداع التبليغات املتعلقة باملنازعات وتخزينها واالطالع 

عليها واسرتجاعها بأمان ضمن ملف إلكرتوني من أي مكان يف العالم ويف أي وقت.

ويعمل املركز أيضاً مع أصحاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني بها واملنظمات التي تمثلهم من أجل وضع إجراءات بديلة لتسوية 
املنازعات مكيفة خصيصاً مع السمات الخاصة ببعض املنازعات املتكررة يف مجاالت عملهم. وقد تيرس اإلجراءات املعيارية املبسطة والبنى 

التحتية الفعالة إلدارة القضايا، االنتفاع املثمر بحقوق امللكية الفكرية املعنية.

ويعترب املركز اإلدارة الرئيسية لتسوية املنازعات بالنسبة إىل االعرتاضات التي يقدمها أصحاب العالمات التجارية فيما يتعلق باألفعال 
التعسفية يف تسجيل أسماء الحقول عىل اإلنرتنت واالنتفاع بها املعروفة عادة بالسطو اإللكرتوني. ويُتبع هذا اإلجراء بأكمله عىل اإلنرتنت 

ويؤدي إىل اتخاذ قرارات ملزمة يف غضون شهرين. ويحتفل يف سنة 2010 بالذكرى الخامسة والعرشين لتسجيل أول اسم حقل عىل 
اإلنرتنت لفائدة رشكة سيمبوليكس األمريكية لنظم الحاسوب ويبلغ عدد أسماء الحقول املسجلة يف العالم اآلن 200 مليون اسم.
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السياسة املوحدة لتسوية املنازعات: مرور أكرث من عرش سنوات  
لتسوية  املوحدة  للسياسة  العارشة  بالذكرى  لالحتفال  مؤتمرا   ،2009 أكتوبر  يف  الويبو  استضافت 
الذي  املنازعات  بتسوية  املتعلق  التكلفة  حيث  من  والفعال  الرسيع  اإلجراء  هذا  وأصبح  املنازعات. 
اعتمدته هيئة اإلنرتنت املعنية باألسماء واألرقام املعيّنة بناء عىل توصية الويبو، محل طلب كبري. ويف 

ديسمرب 2009، أطلقت الويبو اإلجراء املتعلق بسياسة تسوية املنازعات بدون ورق حيث حذفت الرشط الذي يقتيض إيداع املرافعات 
واإلخطار بشأنها يف نسخ ورقية. ومن شأن هذه الخدمة تقليص ما يبذل من الوقت والتكاليف يف تقديم إيداعات تتعلق بالسياسة 
املوحدة وتوفري ما يقرب من مليون صفحة من الورق سنويا بما يجعلها أكثر مالءمة للبيئة وبدون ورق تقريبا. وصدر حكم لصالح 

رشكة نوكيا التي اسرتجعت سيطرتها عىل ثمانية أسماء حقول يف أول قضية تمت تسويتها بناء عىل إجراء بدون ورق.

يف سنة 2009، بلغ عدد الشكاوى املودعة لدى املركز بشأن حاالت سطو إلكرتوني مزعومة 107 2 شكوى مما يمثل انخفاضا بنسبة 9.5   

يف املائة مقارنة بالسنة السابقة. وغطت تلك القضايا أكرب عدد من أسماء الحقول الفردية خالل سنة واحدة )وهو 688 4 اسما( منذ بدء 
العمل بالسياسة املوحدة. 

خالل العقد الذي شهد إطالق السياسة املوّحدة لتسوية املنازعات بمبادرة من الويبو يف ديسمرب 1999، رفعت أكثر من 500 17 قضية إىل   

املركز يف إطار السياسة املوحدة. ويعمل املركز بنشاط مع هيئة اإلنرتنت املعنية باألسماء واألرقام املعيَّنة )ICANN( ليلفت انتباهها إىل 
الحاالت املتصلة بتطبيق إجراءات السياسة عىل نحو مالئم.

يف ديسمرب 2009، وضع املركز نظام الويبو للوساطة والتحكيم املعجل يف قطاعي األفالم واإلعالم. وهذه القواعد الجديدة والبنود واالتفاقات   

االحتكامية النموذجية املقابلة لها، التي أعدت بالتعاون مع خرباء الصناعة يف هذين القطاعني، تناسب بشكل خاص الصفقات الدولية التي 
تعقد يف قطاع الرتفيه حيث تحتاج األطراف إىل حلول رسيعة وفعالة من حيث التكلفة لتسوية املنازعات التي تعرقل مشاريعها الجارية.

يف مايو 2010 افتتح مكتب سنغافورة ملركز التحكيم والوساطة التابع للويبو الذي يسمح للمركز بالرتكيز عىل تعزيز الخدمات البديلة   

لتسوية املنازعات يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ.
يرصد املركز أيضاً التطورات املتعلقة بحماية امللكية الفكرية يف إطار نظام أسماء   

الحقول ويعمل عىل جانب السياسات يف هذا املضمار. ومن محاور تركيزه املهمة 
يف مجال السياسات اعتزام هيئة اإلنرتنت املعنية باألسماء واألرقام املعيَّنة إنشاء 

حقول عليا جديدة مكونة من أسماء عامة )gTLDs(. ويتضمن مرشوع دليل 
الهيئة ملودعي طلبات تسجيل حقول عليا إجراءات جديدة لتسوية املنازعات 

لفائدة أصحاب العالمات التجارية وذلك عىل سبيل املثال فيما يتعلق باملسؤولية 
عن مكاتب تسجيل الحقول ويرجع الفضل يف ذلك يف جزء منه، إىل الجهود التي 

بذلتها الويبو.
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يقتيض االنتفاع بنظام امللكية الفكرية لتعزيز 

التنمية االقتصادية بنى تحتية مؤسسية مالئمة. 

وتستجيب الويبو للطلبات املقدمة إليها من البلدان 

النامية والبلدان األقل نمواً والبلدان املنتقلة إىل 

نظام االقتصاد الحر التي تطلب املساعدة عىل 

إرساء هذه البنى التحتية ووضع اسرتاتيجيات 

وخطط وطنية يف مجال امللكية الفكرية تتماىش مع احتياجات كل بلد ومستوى تنميته 

وأولوياته يف مجال التنمية وقاعدة موارده وتنفيذ هذه االسرتاتيجيات والخطط. وتعمل 

املنظمة يف إطار جميع أنشطتها املتعلقة بالتعاون التقني وتكوين الكفاءات عن كثب مع 

سائر الجهات التي تقدم خدمات املساعدة التقنية ضماناً لتحقيق أقىص حد من املنافع للدول 

األعضاء بأكفأ الطرق املمكنة مع مراعاة التوصيات املحددة يف جدول أعمال التنمية.

تستحدث مكاتب الويبو 
اإلقليمية برامج وأنشطة 

مصممة خصيصاً ملساعدة 
البلدان النامية عىل االستفادة 

من رصيدها الفكري وتنفذ 
هذه الربامج واألنشطة 

وتنسقها.

تيسري االنتفاع 
بامللكية الفكرية 
ألغراض التنمية
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وهناك طائفة كبرية من الربامج واألنشطة التي تساعد البلدان يف املجاالت التالية:

تمكني واضعي السياسات من دمج امللكية الفكرية يف الخطط اإلنمائية الوطنية  

تحديث الدوائر املعنية بامللكية الفكرية وتبسيط عمليات املكاتب وتنمية املوراد البرشية  

صياغة الترشيعات بشأن امللكية الفكرية وتحديثها وتنفيذ املعاهدات الدولية  

تعزيز القدرات املهنية بما يف ذلك حمالت إذكاء الوعي وأدوات تكوين الكفاءات لفائدة الرشكات الصغرية واملتوسطة  

تطوير أصول امللكية الفكرية وإدارتها من أجل النمو االقتصادي  

النهوض باالبتكار بتيسري النفاذ إىل املعارف واملعلومات التقنية وتعزيز القدرة عىل االنتفاع بهذه املعارف  

تدعيم آليات التعاون اإلقليمي  

تشجيع التعاون بني القطاعني العام والخاص لزيادة فرص االنتفاع بنظام امللكية الفكرية  

وثمة مكاتب إقليمية مختلفة ضمن أمانة الويبو يستفيد كل مكتب منها من خربات جغرافية ذات صلة باملوضوع وهي تعمل كمراكز 
اتصال معنية بتقديم خدمات املساعدة القانونية والتقنية إىل أفريقيا والبلدان العربية وآسيا واملحيط الهادئ وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي وتنسيقها. ويتبع بصفة متزايدة نهج أكثر تنظيماً يف إطار عملية إعداد اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف مجال 
امللكية الفكرية من خالل أنشطة وضع الربامج القطرية املفصلة وعمليات تقييم االحتياجات التي تنطوي عىل مشاورات مع السلطات 

الوطنية املعنية بامللكية الفكرية ومجموعة كبرية من أصحاب املصالح.

وتلبي شعبة البلدان األقل نمواً ما لهذه البلدان من احتياجات خاصة عن طريق تقديم خدمات املساعدة التقنية الشاملة بما فيها:

التدريب مع الرتكيز عىل برامج تطوير املهارات  

أنشطة إنشاء مؤسسات امللكية الفكرية للنهوض بتوسيم املنتجات املخصصة ألسواق التصدير  

استخدام التكنولوجيات املناسبة لتحسني اإلنتاجية الوطنية  

إقامة حوار رفيع املستوى بشأن السياسات عىل املستوى الوزاري والربملاني  

التعاون مع سائر وكاالت األمم املتحدة والهيئات متعددة األطراف.   

وتقدم هذه املكاتب كذلك خدمات املشورة القانونية والترشيعية إىل البلدان، بناء عىل طلبها.
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ويف السنوات األخرية، كثفت املنظمة أيضاً التعاون مع البلدان الواقعة يف أوروبا الوسطى ومنطقة دول البلطيق وأوروبا الرشقية 
ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وتوىل عناية خاصة لالحتياجات املعينة لهذه البلدان بوصفها بلداناً منتقلة إىل نظام االقتصاد الحر 
حيث تؤدي امللكية الفكرية يف الغالب دوراً بارزاً يف ترسيع وترية تنميتها االقتصادية والثقافية. ونتيجة لذلك، تتزايد الطلبات عىل توفري 
برامج وخدمات للمساعدة التقنية أكثر تطوراً وال سيما فيما يتعلق بالنهوض باالبتكار ونقل التكنولوجيا وامليزات الخاصة ألنظمة حق 

املؤلف وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وحفز ريادة األعمال. وتشجع املنظمة تبادل الخربات والدروس املستخلصة وأفضل املمارسات بني هذه 
البلدان.

دمج امللكية الفكرية يف الخطط الوطنية

تواجه البلدان النامية تحديات عديدة فيما يتعلق ببناء بنية االبتكار التحتية وتحديد موارد التمويل واملوارد البرشية الالزمة لتمكني 
املبتكرين ومؤسسات البحث عىل الصعيد املحيل من االنتفاع بامللكية الفكرية كوسيلة المتالك نتائج البحوث وحمايتها واستغاللها. وتعاني 
عدة بلدان عىل سبيل املثال من نقص يف عدد املوظفني املهنيني املحليني القادرين عىل صياغة الرباءات وإدارة أصول امللكية الفكرية وتيسري 

إنتاجها وتسويقها والتفاوض بشأن عقود ترخيص التكنولوجيا. وتساعد الويبو الدول األعضاء عىل وضع اسرتاتيجيات شاملة للملكية 
الفكرية وقد استحدثت أدوات عملية وبرامج تدريبية ملساعدتها عىل تكوين كفاءات مستديمة ومطورة محلياً يف هذه امليادين. وأعدت الويبو 
أيضاً مبادئ توجيهية ملساعدة مؤسسات البحث والتطوير يف البلدان النامية عىل وضع السياسات املؤسسية بشأن امللكية الفكرية وتنفيذها.

جدول أعمال التنمية – تنص التوصية 1 عىل أن تتميز املساعدة التقنية التي تقدمها الويبو بعدة 
ميزات، منها أن تستهدف التنمية، وتقوم عىل الطلب، وتكون شفافة، وتأخذ بعني االعتبار 

األولويات واالحتياجات الخاصة بالبلدان النامية وال سيما البلدان األقل نمواً ومختلف مستويات 
التنمية يف الدول األعضاء، وأن تتضمن األنشطة األطر الزمنية الالزمة الستكمالها. ويف هذا الصدد، 

ينبغي أن تكون آليات توفري برامج املساعدة وعمليات تقييمها، خاصة بكل بلد.
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نقل التكنولوجيا : قصة نجاح وكالة االبتكارات إينوفا
كثرياً ما تبرص التكنولوجيا الرائدة النور يف شكل بحث داخل املختربات الجامعية بيد أن النجاح يف نقل التكنولوجيا الجديدة من املخترب 
إىل السوق يستدعي االستفادة من البنية التحتية وموارد التمويل واملهارات املناسبة. وأنشأت جامعة كامبيناس يف الربازيل مكتبها 
الخاص بنقل التكنولوجيا ويعرف باسم وكالة االبتكار إينوفا التي لم يقترص دورها الحاسم عىل ضمان حماية ثمار عبقرية باحثيها 
يف شكل حقوق امللكية الفكرية بل قامت بنقلها إىل السوق عن طريق اتفاقات ترخيص التكنولوجيا املربمة مع قطاع الصناعة. فاملادة 
ذات العالمة التجارية فنتوكس وهي عبارة عن كاشف كيميائي يستخدم للقضاء عىل امللوثات البيئية يف املوقع وخارجه وصنعه معهد 

الكيمياء التابع للجامعة، أصبحت محل ترخيص لفائدة رشكة كونتيك برودوتوس 
بيوديغرادافيس وهي متاحة يف األسواق الربازيلية. ويساعد العديد من برامج الويبو 
الجامعات عىل االنتفاع بامللكية الفكرية من أجل جني ثمار بحوثها. وتشمل الربامج 
مشرتكة  مراكز  وإنشاء  بشأنها  والرتخيص  الرباءات  صياغة  مجال  يف  التدريب 

للخربات يف ميدان امللكية الفكرية.

جدول أعمال التنمية – طلب من الويبو بناء عىل  التوصية 28 أن تستكشف ما يمكن للدول األعضاء، 
وال سيما البلدان املتقدمة، اعتماده من السياسات والتدابري الداعمة املرتبطة بامللكية الفكرية يف 

سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها يف البلدان النامية.

أوجه املرونة والسياسة العامة

تسدي الويبو مشورة ترشيعية متخصصة ومنسقة عىل أساس ثنائي ورسي رداً عىل الطلبات التي تقدمها كل دولة عضو أو منظمة إقليمية. 
كما تستكشف وترشح عرب هذه املشورة الخيارات القانونية والسياسية املتاحة لكل بلد يف ظل جميع املعاهدات الدولية املعنية دون إغفال 

التزامات البلد الدولية وأولوياته اإلنمائية والسياسية الوطنية. وتتناول املنظمة يف سياق مشورتها املسائل املتعلقة بكيفية تمكن البلدان 
النامية من االستفادة من الخيارات وأوجه املرونة املتاحة لها بموجب القوانني الدولية للملكية الفكرية والتي أصبحت الشغل الشاغل 

لحكومات كثرية والسيما يف أعقاب »مناقشات الدوحة« التي أجرتها منظمة التجارة العاملية بشأن امللكية الفكرية والصحة العامة.
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باستور فريايرا يمسكان املواد املستخدمة إلنتاج مادة 
تحمل اسم العالمة فنتوكس
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القطاع العام يشجع علوم النانو
يتوقع أن تساعد النانوتكنولوجيا أو علوم النانو، وهي دراسة التحكم يف املادة يف مستواها الجزيئي أو الذري، عىل تحقيق إنجازات 
هامة يف مجاالت كثرية منها املستحرضات الصيدالنية واألدوات اإللكرتونية وإنتاج الطاقة. وتركز رشكة بهارات للمعدات الكهربائية 
املتطور  امليدان  البحث والتطوير، عىل هذا  تبذلها يف مجايل  التي  الجهود  العام،  القطاع  الهندية )BHEL(، وهي رشكة من  الثقيلة 
للغاية. ويمكن تطبيق تقنية النانو أيضا عىل نظم محطات توليد الطاقة حيث يمثل تحسينها 
عنرصا هاما يف اسرتاتيجية الهند املتعلقة بمكافحة تغري املناخ. والحكومة إذ تمول األبحاث 
واألنشطة االبتكارية يف هذا املجال الحساس، فإنها تشجع البلد عىل استنباط حلوله الخاصة 
به للحد من انبعاثات محطات توليد الطاقة. وتجدر اإلشارة إىل أن الرشكة املذكورة تجري 
حاليا اختبار بيتا عىل مصفاة جديدة لغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون 
تستخدم تقنية النانو املتقدمة. وأودعت الرشكة ما يربو عىل 200 طلب للحصول عىل حقوق 

امللكية الفكرية.

أكاديمية الويبو

يعترب تطوير رصيد البلدان البرشي أمراً أساسياً لجني كامل فوائد األنظمة الوطنية والدولية للملكية الفكرية. وتساعد أكاديمية الويبو عىل 
تنمية هذه املوارد البرشية من خالل برامج تعليمية وتدريبية عديدة.

وتسعى األكاديمية إىل اتباع نهج تعليمي دويل ومتعدد التخصصات يف مجال امللكية الفكرية يجمع بني التعليم التقليدي والتعليم عن بعد 
عىل اإلنرتنت. ويتسنى لها توفري برامج تدريبية عملية ومكيفة يف هذا املجال بفضل الرشاكات مع أكثر من 25 مكتباً وطنياً للملكية الفكرية 

واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الحكومية الدولية والجامعات. وتتيح برامجها خدمات تعليمية لخريجي الجامعات واملسؤولني الحكوميني 
ومكاتب امللكية الفكرية وسائر أصحاب املصالح لتعزيز املعارف يف مجال امللكية الفكرية بهدف تشجيع االنتفاع بامللكية الفكرية ألغراض 

التنمية.

وتساعد برامج األكاديمية مؤسسات البحث والتطوير والجامعات يف البلدان النامية عىل تنمية املهارات البتداع اخرتاعات وطنية وابتكارات 
محلية وإدراتها بغية تقليص الفجوة املعرفية. وتتاح دورات أكاديمية يف الويبو باللغات اإلنكليزية والعربية والصينية والفرنسية والربتغالية 

والروسية واإلسبانية.
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خريجو جامعة أفريقيا يف يونيو 2010.

»بفضل التدريب الذي تلقيته يف جامعة أفريقيا وأريبو والويبو 
أصبحت أقدر قيمة امللكية الفكرية وسبل املساعدة التي تقدمها 

القتصادات البلدان النامية من أجل النمو«، 
أليك نكوب، خريج شهادة املاجستري يف يونيو 2010 يف برنامج امللكية الفكرية الذي أتاحته الويبو، وأريبو

وجامعة أفريقيا.

يف إطار الرشاكة مع املكاتب الوطنية واإلقليمية للملكية الفكرية، ينظم برنامج األكاديمية للتطوير املهني، دورات التدريب لفائدة   

املسؤولني يف مجال امللكية الفكرية يف البلدان النامية والبلدان املنتقلة إىل االقتصاد الحر ملساعدتهم عىل اكتساب املهارات الرضورية 
للمساهمة يف زيادة تطوير نظام امللكية الفكرية يف بلدانهم.

يتيح برنامج األكاديمية للتعليم عن بعد حاليا ثالث عرشة دورة تتناول عدة مواضيع منها مدخل إىل امللكية الفكرية ومعاهدة التعاون   

بشأن الرباءات ودورات متقدمة حول حقوق املؤلف، وامللكية الفكرية والتجارة اإللكرتونية وامللكية الفكرية والتكنولوجيا الحيوية، 
والرباءات، والعالمات التجارية، والتحكيم والوساطة بناء عىل قواعد الويبو، والبحث يف املعلومات املتعلقة بالرباءات، وصياغة الرباءات، 

وإدارة امللكية الفكرية، فضال عن حماية املصنفات النباتية. ويشارك حاليا 000 12 طالب يأتي 60 يف املائة منهم من البلدان النامية، يف 
مجموعة الدورات الراهنة.

تعمل جامعات يف بلدان نامية ويف بلدان تنتقل إىل االقتصاد الحر بصورة متزايدة عىل إدراج دورات الويبو للتعليم عن بعد يف مناهج   

تدريس امللكية الفكرية. وتشمل الدورات املتقدمة التي تتيحها األكاديمية حول الرباءات والعالمات التجارية وحقوق املؤلف جزءا عن 
جدول أعمال التنمية.

نظم برنامج املدرسة الصيفية لألكاديمية يف ثمانية مواقع يف العالم يف سنة 2009. ويمكن الربنامج الشباب من املهنيني والخريجني   

وطلبة الشهادة العليا من زيادة فهم دور امللكية الفكرية يف مسار التنمية.
استجابة للتوصية رقم 10 من جدول أعمال التنمية، تساعد األكاديمية البلدان النامية والبلدان األقل نموا عىل تأسيس أكاديميات   

وطنية للملكية الفكرية بواسطة »مرشوع أكاديمية امللكية الفكرية الناشئة«.
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تتيح املجموعات اإلقليمية يف أفريقيا، منابر   
قيمة للتعاون مثل مبادرة املنظمة األفريقية 

للملكية الفكرية الرائدة لتعزيز نفاذ 
مؤسسات البحث واألوساط الصناعية إىل 

املعلومات املتعلقة بالرباءات وغري ذلك من 
املعلومات التجارية والتقنية وتقاسمها.

قدمت الويبو املساعدة لتنفيذ اسرتاتيجيات   
للملكية الفكرية وخطط وسياسات إنمائية يف 

مجال امللكية الفكرية إىل: غانا، وليبرييا، 
ومالوي، وموريشيوس،وموزامبيق، ورواندا، 

وزامبيا. وأما البلدان التي بلغت مرحلة 
صياغة السياسات واالسرتاتيجيات فهي: 

الكامريون، وكوت ديفوار، وجمهورية 
الكونغو الديمقراطية، وغينيا، ومايل، 

والسنغال، وسيشيل، وأوغندا، وجمهورية 
تنزانيا املتحدة.

جرى توقيع اتفاقات ترخيص ونقل   
تكنولوجيا بني الجامعات ومؤسسات البحث 

أو قطاع الصناعة يف البلدان التالية: غانا، 
وكينيا، ونيجرييا، وجمهورية تنزانيا املتحدة.

يف البلدان العربية،يجري تصميم برامج   
تكوين الكفاءات لوضع اسرتاتيجية وطنية 

لالبتكار يف املغرب، واسرتاتيجية للملكية 

الفكرية يف البحرين، وبرنامج لصياغة 
الرباءات يف األردن، ومكتب نقل التكنولوجيا 

لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث 
والتطوير يف تونس.

وخالل اجتماع إقليمي عقد يف لبنان، رفعت   
توصية بضمان النرش املنهجي ملعلومات 
محدثة بشأن امللكية الفكرية باستحداث 

قاعدة بيانات إحصائية مشرتكة بشأن 
الرباءات والعالمات التجارية وحقوق املؤلف 
يف املنطقة. وتعمل الويبو مع منظمة الدول 

العربية لوضع واجهة إلكرتونية تربط ما بني 
جميع مكاتب امللكية الفكرية يف املنطقة. 

ركزت ندوة أفريقية/عربية عقدت يف   
القاهرة يف نوفمرب 2009 بشأن التقييدات 

واالستثناءات عىل حقوق املؤلف، عىل 
موضوعات عامة تتعلق باملوضوع فضال عن 

التقييدات واالستثناءات للمكتبات 
واملحفوظات واملتاحف؛ واالنتفاع باملصنفات 

املحمية بموجب حق املؤلف يف مجال
التعليم والبحوث؛ وانتفاع األشخاص  

ذوي اإلعاقة باملصنفات املحمية بموجب  
حق املؤلف.  

يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، بدأ العمل   
يف عدد من البلدان ومنها بوتان، وفيجي، 

وبابوا غينيا الجديدة، وفييت نام، حول 
صياغة سياسات واسرتاتيجيات وطنية 

مكيفة يف مجال امللكية الفكرية تكون متسقة 
مع أهداف التنمية وأغراضها القائمة ومكملة 

لها.
نظمت سلسلة من املشاورات واالجتماعات   

رفيعة املستوى بشأن مسائل امللكية الفكرية 
املستجدة بما يمكن واضعي السياسات من 

اتخاذ قرارات مستنرية. واستكملت هذه 
التظاهرات بطائفة كبرية من برامج التدريب 
لتطوير مجموعة من املهارات الخاصة بغية 

إدارة نظام امللكية الفكرية يف املنطقة بصورة 
فعالة.

وضع إطار شامل لتنفيذ خطة العمل املعنية   
باملعارف التقليدية يف ستة بلدان يف جنوب 

املحيط الهادئ.

املصمم الشيخ ديالو من 
مايل يجمع يف باماكو 

العلب وغريها من املواد 
التي تخضع للتدوير 

ليصنع منها تصاميم 
ألثاث نالت جوائز.

اجتمع رؤساء مكاتب امللكية الفكرية ملناقشة 
سياسات امللكية الفكرية واسرتاتيجياتها، والتنمية 

االقتصادية ودور حماية امللكية الفكرية يف بيئة 
متغرية يف ندوة الويبو األقاليمية رفيعة املستوى بشأن 

امللكية الفكرية لعام 2009 يف بيجني.

األخبار اإلقليمية
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يف أمريكا الالتينية والكاريبي، وضع   
مرشوع إقليمي لصندوق إسبانيا االستئماني 

الستحداث منرب للمعلومات والخدمات يف 
مجال امللكية الفكرية لفائدة القطاع الخاص 

وأطلق لفائدة جميع البلدان يف املنطقة. 
يف كولومبيا أنشئت شبكتان جديدتان   

تتعلقان بامللكية الفكرية والبحوث يف قطاعي 
الزراعة والطاقة. وذلك بمساعدة الويبو 

لتكوين الكفاءات يف مجاالت صياغة الرباءات، 
والرتخيص، والسياسات املؤسسية 

واالسرتاتيجيات التجارية يف مجال امللكية 
الفكرية.

قاد برنامج تدريبي يف بنما حول تقييم   
امللكية الفكرية إىل تنفيذ أنشطة تساعد 

املجتمعات األصلية عىل إدخال منتج »املوال« 
يف سوق األقمشة األوروبي. 

أتاح اجتماع الويبو رفيع املستوى الذي عقد   
يف يوليو 2009 بشأن امللكية الفكرية 

للبلدان األقل نمواً، منربا للوزراء وكبار 
واضعي السياسات وكبار املسؤولني للتباحث 

حول صياغة سياسات وطنية يف مجال 
امللكية الفكرية وتنفيذها؛ ومناقشة الجوانب 

التقنية يف االنتفاع بامللكية الفكرية لتكوين 
الثروة مع الخرباء الدوليني والوطنيني؛ 

والنظر يف تجارب قطرية ناجحة.
أنشئت مراكز إلدارة املعلومات املتعلقة   
بامللكية الفكرية يف كمبوديا، وأثيوبيا، 

والجمهورية املتحدة لتنزانيا وبدأ العمل عىل 
إنشاء مراكز مماثلة يف بنغالديش، ونيبال، 

وأوغندا.
استكمل برنامج لتكوين الكفاءات لفائدة   

أثيوبيا يف مجاالت ترخيص التكنولوجيا 
واالنتفاع بامللكية الفكرية لتحقيق التنمية وال 

سيما فيما يتعلق بتسجيل عالمات تجارية 
ألسماء البن املميز للبلد والرتخيص لها. 

يف أوروبا الوسطى ودول البلطيق   
وأوروبا الرشقية والقوقاز وآسيا 

الوسطى، قدمت الويبو املساعدة لتكوين 
الكفاءات الوطنية، بما يف ذلك إرساء هياكل 

املعرفة ذات الصلة بهدف تعزيز إدماج 
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية يف خطط 

التنمية الوطنية.
تطور الويبو سلسلة جديدة من األدوات   

لفائدة صانعي السياسات والخرباء 
واألخصائيني من البلدان يف املنطقة وال سيما 

يف مجاالت االبتكار، والتوسيم الوطني، 
وحقوق املؤلف، واإلنفاذ، واملعارف التقليدية، 

وتعزيز الرشكات الصغرية واملتوسطة، 
وتعليم مادة امللكية الفكرية.

نظمت الويبو ندوة حول التكنولوجيا   
اإللكرتونية يف مجال تسجيل الرباءات 

بموسكو يف أبريل 2010، باالشرتاك مع 
املكتب األوروبي اآلسيوي للرباءات.

املشاركون يف منتدى موسكو الدويل 
بشأن امللكية الفكرية يف القرن 

الواحد والعرشين املنظم باالقرتان 
مع اليوم العاملي للملكية الفكرية 

لعام 2010.
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فرقة الرقص الشعبي اإلكوادوري نوسرتو ماننتال 
)»ربيعنا«( تؤدي رقصاتها صحبة مجموعة 

سيامربا املوسيقية )»البذر«( أثناء يوم الويبو 
املفتوح يف يونيو 2010.



38

يستجيب أحد أهداف الويبو االسرتاتيجية املتمثل يف تنسيق البنية التحتية العاملية للملكية 

الفكرية وتطويرها للحاجة إىل تعزيز التوحيد التقني وتقاسم العمل بني مكاتب امللكية 

الفكرية يف مختلف أرجاء العالم دعماً لتلبية الطلبات املتزايدة عىل نظام امللكية الفكرية. 

وستبسط بنية تحتية دولية معززة ومدعمة يف مجال امللكية الفكرية تبادل البيانات واملعارف 

بني املكاتب وتسهم يف تحقيق أقىص حد من املنافع للبلدان النامية بتيسري مشاركتها يف النظام 

وفقاً لجدول أعمال التنمية.

واستجابة لهذا التحدي، تتيح الويبو حاليا عددا من مواردها االسرتاتيجية يف شكل عنارص من 

البنية التحتية العاملية املوحدة للملكية الفكرية. وتشمل هذه املوارد أدوات التصنيف وقواعد 

البيانات بشأن امللكية الفكرية وخدمات أتمتة مكاتب امللكية الفكرية. وتهدف الويبو أيضا 

إىل تشجيع عملية اعتماد عنارص البنية التحتية القائمة عىل أفضل املمارسات واملوضوعة من 

جانب مكاتب أخرى للملكية الفكرية طوعاً وتنسيق هذه العملية.

البنية التحتية 
العاملية للملكية 

الفكرية

معايري الويبو
أنشأت الدول األعضاء يف الويبو يف سبتمرب 2009 اللجنة املعنية بمعايري الويبو التي ستواصل العمل 
عىل مراجعة ما يخص املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية من معايري الويبو وتطويرها وهي أنشطة 
للجنة يف موقع  املخصص  الركن  والوثائق. ويتيح  باملعايري  املعني  العامل  الفريق  السابق  بها يف  قام 
أمثلة عن ممارسات مكاتب  بما فيها  بها من معلومات  الويبو وما يتصل  الويبو االطالع عىل معايري 
امللكية الفكرية، فضال عن تقاريرها التقنية السنوية التي تتناول األنشطة املرتبطة بالرباءات والعالمات 

التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
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أنظمة التصنيف

يُطاَلب أي شخص يودع طلب براءة أو يسجل عالمة تجارية أو رسماً ونموذجاً صناعياً سواء عىل املستوى الوطني أو الدويل بتحديد ما إذا 
كان ابتكاره جديداً أو مملوكاً لشخص آخر. وللقيام بذلك، يجب البحث يف كميات هائلة من املعلومات. وهناك أربع معاهدات من معاهدات 

الويبو تحافظ علىى أنظمة تصنيف تنسق املعلومات املتعلقة باالخرتاعات والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية ضمن هياكل 
مفهرسة يتيرس التحكم فيها السرتجاع املعلومات بسهولة هي التالية:

اتفاق اسرتاسربغ بشأن التصنيف الدويل للرباءات )التصنيف الدويل للرباءات(  

اتفاق نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات )تصنيف نيس(  

اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دويل للعنارص التصويرية للعالمات )تصنيف فيينا(  

اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجبه تصنيف دويل للرسوم والنماذج الصناعية )تصنيف لوكارنو(  

وتُحّدث هذه األنظمة بانتظام لتعكس التطورات الطارئة يف ميدان التكنولوجيا واملمارسات التجارية. وتُستخدم أنظمة التصنيف بشكل 
طوعي من جانب بلدان كثرية ليست أطرافاً يف االتفاقات املعنية.

الطبعة األخرية للتصنيف الدويل للرباءات التي دخلت حيز النفاذ يف 2009 والطبعات السابقة متاحة عىل اإلنرتنت لالطالع عليها باملجان.   

ويخضع التصنيف الدويل للرباءات لإلصالح لتبسيط بنيته وبالتايل ضمان مزيد من االتساق يف نتائج األبحاث وإقبال مكاتب امللكية 
الفكرية عىل استعمالها. وستشمل عملية تطوير التصنيف الدويل للرباءات تضمينه تدريجيا أنظمة محلية للتصنيف فضال عن استخدام 

منتدى إلكرتوني.
إن إصدار نيفيلو NIVILO:CLASS 2.3( 2-3( الذي يتضمن أحدث الطبعات لتصنيفات نيس وفيينا ولوكارنو متاح باملجان عىل   •

اإلنرتنت ويف أقراص مدمجة للقراءة.

وأصبحت هذه األدوات الدينامية التي تتيح وسائل سهلة االستخدام للتصفح والبحث أدوات ال يستغني عنها كل من املحرتفني يف مجال 
امللكية الفكرية ومكاتب امللكية الصناعية يف جميع أنحاء العالم.
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الخدمات العاملية للمعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية

تحتاج الويبو ضماناً لالستمرار يف تطبيق معاهدة التعاون بشأن الرباءات إىل التواصل وتبادل الوثائق مع أكثر من 100 مكتب لتسلم 
الطلبات بناء عىل املعاهدة و14 إدارة للبحث الدويل والفحص الدويل وما يقارب 110 مكاتب معينة لهذا الغرض. وتُجرى هذه االتصاالت 
بصفة متزايدة يف شكل إلكرتوني وتعالج املنظمة الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة إلكرتونياً من البداية إىل النهاية. وتريس قاعدة بيانات 

ركن الرباءات )®PatentscoPe( وأدوات تكنولوجيا املعلومات املتصلة بها األسس ملواصلة تعزيز القيمة الكامنة يف البيانات املتعلقة بالرباءات 
واالرتقاء بوظيفة الكشف ضمن نظام الرباءات عىل أمثل وجه.

وتسمح خدمات البحث يف ركن الويبو اإللكرتوني للرباءات )®PatentscoPe( بالنفاذ املجاني إىل أكثر من 1.7 مليون طلب من طلبات 
الرباءات التي كشف عنها عرب نظام املعاهدة منذ سنة 1978. وتعترب هذه الطلبات سجالً فريداً من نوعه للتقدم التكنولوجي املحرز عىل 

مدى السنوات الثالثني املاضية وتتضمن معلومات ذات قيمة تجارية واقتصادية مهمة. وهذه الخدمات هي أيضاً عبارة عن بوابة تيرس 
النفاذ إىل مجموعة متزايدة من املعلومات الحالية والتاريخية عن معالجة الطلبات الدولية التي لم تكن توفر سابقاً إال بطلب نسخ ورقية 

عن ملفات األمانة. وخالل سنة 2009 تعززت الخدمات لتشمل جمع البيانات بشأن الرباءات من ثمانية مكاتب وهي: كوبا، وإرسائيل، 
واملكسيك، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وفييت نام، واملنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية مما مكن من إجراء 

بحوث رفيعة الجودة، ومفصلة، ومجانية يف املعلومات املتعلقة بالرباءات املودعة لدى هذه املكاتب. وتستجيب الويبو أيضا إىل طلبات تقدم 
من مكاتب الرباءات وال سيما من مكاتب موجودة يف البلدان النامية التمست فيها املساعدة التقنية لرقمنة ما يف حوزة هذه املكاتب من 

مجموعات الرباءات ونرشه عرب خدمات ركن الويبو اإللكرتوني. 

االنتفاع باألنظمة
تنتفع رشكة أبل التي تعد الرشكة الرائدة يف صناعة األجهزة اإللكرتونية والربامج الحاسوبية انتفاعاً كبرياً بأنظمة 
الويبو الدولية للتسجيل واإليداع. وعىل سبيل املثال، أودعت طلبات براءات بشأن هاتفها الذكي متعدد الوسائط 
املوصول باإلنرتنت )™iPhone( بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات من أجل حماية االبتكارات التكنولوجية 

التي يحويها مثل تكنولوجيا نقل املعلومات وتخزينها وتكنولوجيا تزامن الرسائل فضالً عن طلب براءة يجري النظر فيه ويتصل 
بتشغيل الهاتف باستخدام بطاريات يمكن شحنها عرب الطاقة الشمسية. وتسجل الرشكة أيضاً عالمات تجارية دولية بناء عىل نظام 

.»iPhone« مدريد كاستخدام عبارة

وقد ارتبط ما يناهز 6 يف املائة من الطلبات املنشورة يف سنة 2009 واملودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بمجال االتصاالت 
التجارية  العالمات  األكثر شيوعاً. واتبعت تسجيالت  للرباءات  الدويل  التصنيف  املجال من فئات  السلكية والالسلكية مما جعل هذا 
االتجاه ذاته إذ كانت فئة التصنيف 9 املتعلقة باالتصاالت السلكية والالسلكية الفئة األكثر استخداماً من تصنيف نيس يف سنة 2009.
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تطوير بنية تحتية عاملية للملكية الفكرية
ركزت ندوة الويبو العاملية للسلطات املعنية بامللكية الفكرية التي عقدت يف سبتمرب 2009 عىل الحاجة امللحة إىل تطوير بنية 
البنية  إىل  النفاذ  وزيادة فرص  العالم  يف  واالبتكار  الجديدة  والتكنولوجيا  بالعلوم  النهوض  أجل  الفكرية من  للملكية  عاملية  تحتية 
التحتية الحالية للملكية الفكرية ورقمنتها وتعزيز طابعها العابر للحدود. واتفق املشاركون عىل رضورة تظافر جهودهم عىل املستوى 
الدويل ملعالجة مشكلة تراكم طلبات الرباءات. وخضعت مبادرات جديدة ترمي إىل تقاسم العمل يف إطار معالجة طلبات الرباءات، 

لدراسة معمقة، ومنها برامج الطرق الرسيعة يف مجال تسوية املنازعات املتعلقة بالرباءات. 

وطرحت عدة مواضيع خالل منتدى الويبو رفيع املستوى حول البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية 
من أجل النهوض باالبتكار، الذي عقد يف مارس 2010 بطوكيو وكان من بينها موضوع النهوض ببيئة 

مواتية لالبتكار وموضوع دور معايري تكنولوجيا املعلومات.

تتيح خدمات الويبو للنفاذ الرقمي إىل وثائق األولوية ملودعي الطلبات وسيلة رقمية بديلة ميرّسة ومأمونة إليداع النسخ الورقية لوثائق 
األولوية لدى عدد من مكاتب الرباءات. وتسمح هذه الخدمات الجديدة ملكاتب امللكية الفكرية بالنفاذ إىل مكتبات وثائق األولوية الرقمية 

وتمكن مودعي الطلبات من مراقبة املكاتب التي تنفذ إىل الطلبات غري املنشورة بفضل واجهة متاحة عىل موقع ركن الويبو للرباءات. 
وترتيبات االتصال بني املنظمة وعدة مكاتب رائدة هي قيد اإلعداد واالختبار 

جدول أعمال التنمية – تقتيض التوصية 8 من الويبو أن تضع اتفاقات مع مؤسسات البحث والرشكات 
الخاصة بهدف تيسري النفاذ إىل قواعد بيانات متخصصة للمكاتب الوطنية يف البلدان النامية وال 

سيما البلدان األقل نمواً واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية بامللكية الفكرية ألغراض البحث 
يف الرباءات.
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برنامج النفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار
وبرنامج النفاذ إىل برنامج املعلومات املتخصصة

يتيح برنامج النفاذ إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار، وهو ثمرة رشاكة تجمع بني القطاعني العام والخاص وتشمل الويبو من 
جهة ودور النرش الرائدة يف املجالني العلمي والتكنولوجي من جهة أخرى، النفاذ مجانا إىل مجالت علمية وتقنية مختارة عىل اإلنرتنت 
ملكاتب امللكية الصناعية والجامعات ومعاهد البحث يف البلدان األقل نموا، وبرسوم مخفضة ملكاتب امللكية الصناعية يف بعض البلدان 

النامية. 

2010، وهو ثمرة رشاكة تجمع بني القطاعني العام  ويتيح برنامج النفاذ إىل برنامج املعلومات املتخصصة الذي أطلق يف سبتمرب 
والخاص وموردي قواعد البيانات التجارية بشأن الرباءات، النفاذ مجانا إىل قواعد بيانات تجارية خاصة بالرباءات توفر بيانات ذات 

قيمة مضافة وأبحاثا متقدمة وأدوات تحليلية للبلدان األقل نموا، وبرسوم مخفضة إىل بعض البلدان النامية.

ويساعد كال الربنامجان عىل تعزيز مشاركة البلدان النامية يف اقتصاد املعرفة العاملي ودعم الباحثني يف البلدان النامية الستنباط حلول 
جديدة للتحديات التقنية وتطويرها.

تحديث مؤسسات امللكية الفكرية

يوفر برنامج الويبو املعني بتحديث البنية التحتية للملكية الفكرية أدوات وخدمات تمكن مكاتب امللكية الفكرية يف أنحاء العالم من 
املشاركة يف النظام العاملي للملكية الفكرية مشاركة فعالة وفعلية ويلبي الربنامج ما تحتاجه املكاتب للتعاون وتبادل املعلومات يف بيئة 

تجارية تزداد عوملة.

وتواجه مكاتب امللكية الفكرية تحديات مماثلة. فعليها استالم طلبات تتعلق بحقوق امللكية الفكرية ومعالجتها بما فيها الرباءات ونماذج 
املنفعة والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، لدعم قطاع األعمال املحيل واالقتصاد الوطني واإلقليمي. ويكون نرش املعلومات 
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بشأن الطلبات املودعة للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية ومنحها وتسجيلها جزءا ال يتجزأ من نظام امللكية الفكرية. وال بد أن تتيح 
مكاتب امللكية الفكرية هذه املعلومات للجهات صاحبة املصلحة املرتبطة بها بأقىص فاعلية ممكنة ومن املستحسن أن يتم ذلك من خالل 

خدمات اإلنرتنت املجانية بهدف تحسني الشفافية واليقني يف حقوق امللكية الفكرية املطالب بها والسارية يف أراضيها فضال عن إتاحة النفاذ 
إىل املعلومات التكنولوجية التي كشف عنها يف وثائق الرباءات. ويتوقع املودعون من املكاتب أيضا إتاحة عدة خدمات مثل أنظمة اإليداع 

اإللكرتوني، والسجالت اإللكرتونية، والنفاذ اإللكرتوني إىل مركز طلباتهم.

وتتعاون مكاتب امللكية الفكرية بصورة متزايدة عىل الصعيد اإلقليمي والدويل لبناء نظم مصممة لالستجابة للطبيعة العاملية لقطاع األعمال. 
وكثريا ما يشمل هذا التعاون تقاسم املعلومات لتحسني الفعالية والجودة يف معالجة الطلبات املودعة للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية. 
وتتطابق أنظمة العمل الالزمة لدعم هذه املهام يف جميع مكاتب امللكية الفكرية، رغم االختالفات القائمة يف الترشيعات الوطنية واإلقليمية. 

ولكن ويف كثري من األحيان قد تواجه مكاتب امللكية الفكرية التي تصمم مثل تلك األنظمة بمفردها مخاطر وكلفة عالية بالنظر إىل ما يتميز 
به نظام امللكية الفكرية من طبيعة خاصة. وتقدم الويبو املساعدة التقنية ملساعدة مكاتب امللكية الفكرية عىل تطوير أنظمة عملها استنادا 

إىل أفضل املمارسات الدولية.

وتتيح املنظمة عىل وجه التحديد أدوات وخدمات تمكن مكاتب امللكية الفكرية من القيام بالتايل:
تحسني فعاليتها يف معالجة طلبات حقوق امللكية الفكرية  

تحسني ما تتيحه ألصحاب املصالح من خدمات األعمال التجارية عىل اإلنرتنت   

املشاركة يف شبكات مكاتب امللكية الفكرية الدولية واإلقليمية مشاركة فعالة  

وإىل حد سنة 2010، تلقى أكثر من 50 مكتباً من مكاتب امللكية الفكرية من الويبو املساعدة التقنية وأصبحت العديد من هذه املكاتب 
تستخدم األنظمة التي وضعتها الويبو ودعمتها ألتمتة مكاتب امللكية الفكرية ورقمنتها.

جدول أعمال التنمية – تنص التوصية 10 عىل رضورة مساعدة الدول األعضاء عىل تطوير كفاءاتها 
املؤسسية الوطنية يف مجال امللكية الفكرية وتحسنيها من خالل امليض يف تطوير البنى التحتية وغريها 

من املرافق بهدف جعل املؤسسات الوطنية للملكية الفكرية أكرث فعالية والنهوض بتوازن عادل 
بني حماية امللكية الفكرية وصون املصلحة العامة. وينبغي أن تشمل هذه املساعدة التقنية املنظمات 

اإلقليمية ودون اإلقليمية املعنية بامللكية الفكرية.
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قضايا عاملية 
ونهج عاملية

حددت الويبو عدة مجاالت يمكن تطبيق مبادرات وخربات جديدة ومستهدفة بعناية يف إطارها تصدياً 

للمشكالت والتحديات التي يواجهها العالم. وإقراراً بأن امللكية الفكرية تؤثر يف عدد كبري من جوانب 

املجتمع وقطاعاته، تهدف هذه الربامج إىل تحقيق أقىص حد من الفوائد من نظام امللكية الفكرية من 

أجل دعم االبتكار والتنمية االقتصادية.

املصدر العاملي ملراجع املعلومات والدراسات املتعلقة بامللكية الفكرية

االقتصاد واإلحصاء
يحتاج واضعو السياسات إىل أدلة علمية عىل السبل التي يحتمل أن تؤثر اسرتاتيجيات امللكية الفكرية املختلفة من خاللها يف االبتكار واألداء 

االقتصادي واالجتماعي لبلد ما. ومهمة شعبة الويبو للدراسات االقتصادية واإلحصاءات والتحليل هي إجراء بحوث وتوفري دراسات 
موضوعية عن اآلثار بغية دعم مبادرات الدول األعضاء؛ وتوقع التطورات املؤثرة يف عالم امللكية الفكرية؛ وتزويد أعضاء إدارة الويبو 

باألدوات الالزمة لتحديد التطورات االسرتاتيجية يف املستقبل. ويساعد نشاطها عىل تنفيذ العديد من التوصيات املعتمدة يف إطار جدول 
أعمال التنمية يف مجال الدراسات والتحاليل االقتصادية.

جدول أعمال التنمية – تطالب التوصية 35 الويبو بإجراء دراسات جديدة استناداً إىل طلب الدول 
األعضاء لتقييم أثر االنتفاع بأنظمة امللكية الفكرية من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

يف هذه الدول. وتنص التوصية 37 عىل أنه يجوز للويبو أن تجري دراسات بشأن حماية امللكية 
الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول األعضاء، لتحديد أوجه الصلة والتأثري بني امللكية الفكرية 

والتنمية.
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وخالل سنة 2009، تحققت تطورات هامة يف مجال جمع إحصائيات عن امللكية الصناعية ونرشها. وتستخدم الويبو آليات لجمع بيانات 
إحصائية عن حال التقنية الصناعية السابقة، وتمسك قاعدة بيانات إحصائية، وتنرش معلومات إحصائية مستحدثة عىل اإلنرتنت بانتظام 
فضال عن تقاريرها اإلحصائية السنوية حول النظام الدويل للملكية الفكرية. ويف مارس 2010، رشعت الويبو يف تنظيم أول ندوة ضمن 

سلسلة من الندوات حول »االقتصاد وامللكية الفكرية«، شارك فيها كبار خرباء االقتصاد من مختلف أنحاء العالم. 
واتخذت الندوة األوىل شكل مائدة مستديرة ونظمت بالتعاون مع البنك العاملي واستهدفت تحديد جدول أعمال 

البحوث املوجهة نحو السياسات العامة يف مجال امللكية الفكرية والتنمية االقتصادية. وناقش خرباء االقتصاد خالل 
ندوتني عقدتا يف يونيو 2010، عامل الجودة يف أنظمة الرباءات واقتصاد استصدار الرباءات.

تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية الصادر يف سنة 2010 هو مرجع رئييس للمعلومات
عن تطور نظام امللكية الفكرية يف العالم

مصادر املعلومات عىل اإلنرتنت
أضافت الويبو مؤخرا خاصية جديدة إىل موقعها اإللكرتوني سعيا منها إىل تحقيق هدفها وهو أن تصبح مصدرا عامليا ملراجع املعلومات 

والدراسات املتعلقة بامللكية الفكرية.

قاعدة البيانات )WIPO GOLD(، وهي عبارة عن مصدر إلكرتوني عاملي ملراجع املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية، يتيح مجانا النفاذ 
برسعة وبسهولة إىل مجموعة واسعة من البيانات املتعلقة بامللكية الفكرية والقابلة للبحث ومن األدوات املتعلقة بالتكنولوجيا والعالمات 

التجارية والرسوم والنماذج الصناعية واإلحصاءات ومعايري الويبو وأنظمة تصنيف امللكية الفكرية وقوانني ومعاهدات امللكية الفكرية، عىل 
سبيل املثال.

وتتيح قاعدة البيانات )WIPO GOLD( أيضا قاعدة البيانات Wipo Lex التي تحل محل مجموعة القوانني املتاحة إلكرتونياً، وهي 
باألساس قاعدة بيانات تضم معاهدات وقوانني وطنية يف مجال امللكية الفكرية وتشمل نصوصا قانونية للمساعدة عىل تحليلها وتفسريها. 

وتسعى الويبو إىل إقامة عالقات تعاون وثيقة مع جميع الدول األعضاء إلتاحة نفاذ مبسط إىل أطرها القانونية الوطنية املتعلقة بامللكية 
الفكرية لفائدة عدة أطراف منها الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية واألمم املتحدة.
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امللكية الفكرية والتحديات العاملية

ترتبط أنشطة الويبو بصفة متزايدة بمجموعة من مناقشات السياسات العامة عىل الصعيد الدويل 
ومسارات لوضع السياسات التي تتصدى للتحديات العاملية مثل تغري املناخ والحصول عىل الرعاية الصحية 

واألمن الغذائي. ودور امللكية الفكرية يف تعزيز تطوير مجاالت التكنولوجيا الجديدة مثل البيوتكنولوجيا 
والنانوتكنولوجيا يف حني أنها تكفل أيضا النفاذ إىل منتجات حيوية وتنقذ األرواح يف كثري من األحيان، هو يف 

صميم املناقشات.

وتكفل شعبة الويبو املعنية بالتحديات العاملية تصدي الويبو لتلك التحديات بدرجة أكرب من الفعالية واالنتظام. ومن مهام الشعبة إرساء 
عالقات تعاون أوثق مع باقي وكاالت منظومة األمم املتحدة وتيسري تفاعل أكرب بني الويبو والدول األعضاء فيها وتطوير نهج شامل ووجيه 

عمليا للتحديات العاملية. وتتحمل البلدان األقل نموا والبلدان النامية الوقع األول واملبارش للعديد من تلك املشكالت العاملية. وستشارك 
مة عن كثب يف تحقيق عدد من أهداف جدول أعمال التنمية. الربامج املصمَّ

 وتشمل أعمال الشعبة حوارات عامة رائدة بشأن هذه القضايا بواسطة تنظيم 
عدد من التظاهرات واملشاركة فيها، من املؤتمرات العاملية إىل الندوات بشأن 

السياسات العامة؛ وإجراء الدراسات؛ وجرد الرباءات ألغراض السياسة العامة 
وإعداد مواد إعالمية وقائعية ملساعدة واضعي السياسات عىل رصد التطورات 

وتقييم الخيارات السياسية. وينطوي ذلك أيضاً عىل مناقشات شاملة ومستنرية 
بشأن مواطن قوة نظام امللكية الفكرية ومواطن ضعفه يف مواجهة تحديات 

الصحة العامة والبيئة.
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“إن االنتفاع العميل بامللكية الفكرية هو بناء اجلسور
بني جزر العامل سواء كانت اقتصادية أو مؤسسية أو جغرافية” 
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وفيما ييل بعض األحداث األخرية البارزة:
مواصلة التعاون مع منظمة الصحة العاملية بشأن قضايا تتعلق بالصحة العامة واالبتكار وامللكية الفكرية وال سيما القضايا املتعلقة   

بالرباءات والنفاذ إىل األدوية.
عقد ندوات بشأن السياسات العامة تتناول قضايا مثل التفاعل بني التنظيم وحماية امللكية الفكرية يف علوم الحياة، وجرد الرباءات ألغراض   

السياسة العامة يف ميادين تنص عليها االتفاقات البيئية متعددة األطراف، وندوة حول امليض قدما يف إصدار الرباءات يف البيوتكنولوجيا، 
وندوة الويبو حول تطور اإلطار التنظيمي لبيانات االختبارات يف مجال البحوث الصحية يف شهر فرباير 2010.

املساهمات يف الحوار السيايس بشأن نقل التكنولوجيا خالل اجتماعات مؤتمر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغري   

املناخ والتأكيد عىل السياسات التي تشجع عىل االستثمار يف استنباط تكنولوجيا صديقة للبيئة وتعميمها.
تقرير للويبو استجابة للتوصية 22 من توصيات جدول أعمال التنمية بشأن مساهمة املنظمة يف تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلنمائية   

لأللفية يف عدة مجاالت منها األمن الغذائي والنفاذ إىل األدوية واستدامة البيئة.
عقدت ندوة عن النفاذ إىل األدوية يف يوليو 2010، بالتعاون بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية وتناولت املسائل   

األساسية وهي رشاء األدوية وتحديد أسعارها والقضايا املتعلقة بامللكية الفكرية. والندوة جزء من التعاون الثالثي الراهن بني منظمة 
الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية، ويشمل هذا التعاون تنفيذ االسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني اللتني وضعتهما منظمة 

الصحة العاملية بشأن الصحة العمومية واالبتكار وامللكية الفكرية.

جدول أعمال التنمية – تقتيض التوصية 40 من الويبو تكثيف تعاونها مع وكاالت األمم املتحدة بشأن 
مسائل امللكية الفكرية وفقاً لتوجه الدول األعضاء، وباألخص منها األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة 

للبيئة ومنظمة الصحة العاملية واليونيدو واليونسكو وسائر املنظمات الدولية املعنية، وال سيما منظمة 
التجارة العاملية، لتعزيز التنسيق تحقيقاً للكفاءة القصوى يف تنفيذ برامج التنمية.
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الطاقة البديلة
تستقطب خاليا الوقود األخرض التي تعمل بالسكر االهتمام بوصفها جيال جديدا من تكنولوجيا توليد الطاقة. وطورت رشكة سوني 
اليابانية ملواد املختربات املتقدمة خلية وقود أخرض تولد الطاقة من السكر (الكربوهيدرات) وتستخدم األنزيمات كمحفز لها بفضل 
تطبيق مبادئ توليد الطاقة الكامنة يف الكائنات الحية. وتزود البطارية الخرضاء، ذات الغالف 
املصنوع من مادة لدائنية خرضاء، األجهزة الكهربائية بالطاقة وذلك عرب ملئها بكل بساطة 
بمحلول السكر وهو أحد أكثر املواد البيولوجية وفرة. وأثناء حصة تجريبية، ملست قطرة من 
مادة الكوال خلية نموذجية أولية وأدى ذلك إىل دوران مروحة. ومكن ربط هذا النظام بجهاز 
أولية  نموذجية  خاليا  أربعة  وزودت  الجهاز.  تشغيل  من   ،MP3 نوع  من  املوسيقى  لسماع 
سيارة يتحكم فيها عن بعد بالطاقة. وحسب فريق الباحثني يف رشكة سوني، بإمكان كمية من 
السكر تعادل صحفة من األرز، إنتاج كمية من الكهرباء تعادل الكمية التي تنتجها بطاريات من نوع 96AA. وتتخذ الرشكة حاليا 

اإلجراءات الالزمة لحماية هذه التكنولوجيا بموجب براءة.

امللكية الفكرية واملنافسة
تساهم شعبة امللكية الفكرية وسياسة املنافسة املنشأة حديثا يف الحوارات املتعلقة بالتفاعل القائم بني 
امللكية الفكرية وسياسة املنافسة ويف إذكاء الوعي يف صفوف الدول األعضاء وال سيما البلدان النامية 
والبلدان األقل نموا بشأن طبيعة امللكية الفكرية املؤيدة للمنافسة والتدابري الرضورية لضمان بقائها 
كذلك. وعالوة عىل العمل مبارشة عىل مرشوع خاص يتعلق بامللكية الفكرية وسياسة املنافسة الجاري 
تنفيذه يف إطار جدول أعمال التنمية، تعتزم الشعبة أيضا تقديم املساعدة التقنية إىل الدول النامية 

والدول األقل نموا..

الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم

تهدف أنشطة الويبو لصالح الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم إىل تحسني مستوى الوعي بشأن دور 
امللكية الفكرية يف تعزيز القدرة التنافسية للرشكات الصغرى والرشكات الصغرية واملتوسطة. وسعيا نحو تناول الشواغل والتحديات 

العملية التي تواجه الرشكات الصغرية واملتوسطة، تتيح الويبو املساعدة للدول األعضاء يف املجاالت التالية:
Ph
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إجراء دراسات وطنية بشأن امللكية الفكرية كخطوة أوىل باتجاه صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية  

تنظيم برامج تدريب املدربني لفائدة وسطاء الرشكات الصغرية واملتوسطة أو مؤسسات الدعم   

إتاحة النرشات اإلخبارية اإللكرتونية، ومجموعة أدوات التعلم الذاتي متعددة الوسائط لبانوراما   

امللكية الفكرية، وسلسلة منشورات معنونة »امللكية الفكرية لفائدة قطاع األعمال«.

وتشجع الويبو دولها األعضاء وغريها من الجهات عىل االنتفاع بمواردها املخصصة للرشكات الصغرية 
واملتوسطة يف مجال تطوير برامج التعليم عن بعد والتدريب . وتشمل املوارد اإلعالمية ما ييل:

موقع الكرتوني شامل وسهل االستخدام  

ثمانية منشورات تم ترجمتها وتعديلها يف 40 بلدا  

مجموعة أدوات التعلم الذاتي متعددة الوسائط لبانوراما امللكية الفكرية تتناول إدارة أصول امللكية   

الفكرية الذي أعد باالشرتاك مع مكتب كوريا للملكية الفكرية، وهو متاح بأربع لغات وسيستخدم يف 
20 جامعة يف رشكات عديدة

أرسلت نرشة إخبارية شهرية إلكرتونية حول امللكية الفكرية لفائدة الرشكات الصغرية واملتوسطة   

بست لغات إىل ما يقرب من 000 34 مشرتك

وتعتمد الويبو منظورا إداريا يف رشح سبل قيام حقوق امللكية الفكرية بدور هام يف اسرتاتيجيات 
قطاع األعمال. فعىل سبيل املثال يجري إبراز الرباءات بوصفها جزءا هاما من أنشطة البحث والتطوير واسرتاتيجيات تطوير منتجات 

الرشكات. وتوصف العالمات التجارية بكونها أدوات تعزز اسرتاتيجيات الرشكة يف مجال التسويق والتوسيم لتحقيق عدة أهداف منها 
تمييز السلع بعضها عن بعض وينظر إىل حقوق املؤلف والحقوق املجاورة كعنرص أسايس لتطوير اقتصاد قائم عىل املعرفة.

وتستخدم املنظمة بصورة متزايدة نهجا موجها نحو املشاريع للنهوض بالرشكات الصغرية واملتوسطة عىل املستوى املحيل والوطني 
واإلقليمي والدويل يف إطار رشاكة مع منظمات داعمة أخرى وبالرتكيز عىل إدماج امللكية الفكرية يف القضايا التجارية األوسع نطاقا التي 

تواجه أصحاب الرشكات والرشكات الصغرى والرشكات الصغرية واملتوسطة.

»تثمني امللكية الفكرية« و«ترخيص 
العالمات التجارية« وحدتان 

تعليميتان حديثتان من بانوراما 
امللكية الفكرية التي تعد أداة تفاعلية 

متعددة الوسائط حول امللكية 
الفكرية لفائدة قطاع األعمال.
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التعاون الدويل عىل إذكاء االحرتام للملكية الفكرية

يرمي هدف اسرتاتيجي آخر من أهداف الويبو االسرتاتيجية إىل تعزيز التعاون الدويل عىل إذكاء االحرتام للملكية الفكرية وهو هدف عام 
ومشرتك بني القطاعات ويدعو إىل اعتماد نهج متوازن يركز عىل التعاون الدويل الذي يمكن الويبو من تحقيق نتائج ملموسة. ويشمل ذلك 

إتاحة بيئة مواتية للنهوض باحرتام امللكية الفكرية عىل نحو مستديم. 

وتضطلع الويبو بدور ريادي يف تشجيع الحوار الدويل حول القضايا املرتبطة بإنفاذ القوانني وتيسري ذلك بالعمل مع الدول األعضاء 
ضمن اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ ويف إطار الرشاكات بني القطاعني العام والخاص يف محافل مثل املؤتمر العاملي ملكافحة التقليد 
والقرصنة. وتقدم املنظمة أيضا مساعدة واسعة النطاق إىل الدول األعضاء، بطلب منها، بواسطة برامج تدريب املوظفني املعنيني بإنفاذ 

القوانني وموظفي الجهاز القضائي وإسداء املشورة القانونية واملساهمة يف وضع اسرتاتيجيات منسقة بشأن إنفاذ حقوق امللكية الفكرية 
ونرش أحكام املحاكم وتنظيم حمالت لتوعية الجمهور من أجل دعم مكافحة التقليد والقرصنة.

أخبار عن إنفاذ القوانني من الدول األعضاء
املرصد األوروبي املعني بالتقليد والقرصنة منرب جديد لالتحاد األوروبي، بدأ نشاطة يف أبريل 2009 ويرمي إىل تحسني النفاذ إىل   

املعلومات والبيانات اإلحصائية وتيسري تبادل التقنيات واملمارسات املتبعة يف إنفاذ القوانني.
أنشأت الوكالة الوطنية إلدارة األغذية واألدوية واملراقبة لنيجرييا يف مارس 2010،   
فرقة عمل فدرالية ملكافحة األدوية املقلدة وتتمثل مهامها يف إجراء زيارات مفاجئة 

إىل جميع موانئ الدخول ونقاط العبور الحدودية.
الحقوق  إدارة  منظمة  أطلقت  الربتغال،  يف  والثقافة  التعليم  وزارتي  مع  بالتعاون   
إذكاء  أجل  من  املؤلف  حقوق  لتعليم  النطاق  واسع  مرشوعا  الربتغالية  الجماعية 
الوعي بحقوق املؤلف يف صفوف الطالب وتعزيز االحرتام لحقوق املؤلف يف املحيط 
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ناقشت اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ خالل دورتها الخامسة التي عقدت يف نوفمرب 2009، مساهمة أصحاب الحقوق يف اإلنفاذ   

وتكلفة ذلك مع األخذ يف االعتبار التوصية 45 من جدول أعمال التنمية. ووافقت اللجنة عىل برنامج عمل لدورتها يف سنة 2010 يركز عىل 
البحوث االقتصادية املتصلة بالتقليد والقرصنة.

دعا املؤتمر العاملي الخامس ملكافحة التقليد والقرصنة الذي عقد يف كانكون باملكسيك يف ديسمرب 2009 إىل رد فعل منسق وشدد عىل   

خطر التقليد والقرصنة عىل االنتعاش االقتصادي. واستضافت كل من املكسيك ومنظمة اإلنرتبول هذا املؤتمر الذي تلقى الدعم من الويبو، 
ومنظمة الجمارك العاملية، وغرفة التجارة الدولية. وستستضيف الويبو وفرنسا املؤتمر العاملي السادس يف فرباير 2011.

نظمت الويبو بالتعاون مع الدول األعضاء واملنظمات الرشيكة 15 دورة تدريبية حول إنفاذ امللكية الفكرية يف العالم يف سنة 2009 لفائدة   

أعضاء الجهاز القضائي ووكاالت إنفاذ القانون.
ركزت مجلة الويبو يف عددها الصادر يف فرباير 2010، وهي طبعة خاصة، عىل تكاليف تسوية نزاع يتعلق بامللكية الفكرية وتضمن العدد   

مقاالت بشأن التحديات والحلول املقرتحة يف مختلف الواليات القضائية.

جدول أعمال التنمية – بموجب التوصية 45 عىل الويبو أن تنتهج إنفاذ امللكية الفكرية يف إطار 
االهتمامات االجتماعية األوسع واالنشغاالت املعنية بالتنمية بصفة خاصة وتضع يف اعتبارها »رضورة 

إسهام حماية حقوق امللكية الفكرية وإنفاذها يف تشجيع اإلبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا 
ونرشها تحقيقاً للمنفعة املتبادلة ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني بها وعىل نحو يؤدي إىل 

الرفاهية االجتماعية واالقتصادية وإىل تحقيق التوازن بني الحقوق وااللتزامات بما يتفق مع املادة 7 
من اتفاق تريبس. 
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التواصل

تحسني فهم امللكية الفكرية هدف ترتكز عليه طائفة كبرية من برامج الويبو وأنشطتها. وكلما 

فهمت رشائح املجتمع املختلفة امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع، تسنى لها اإلسهام بفعالية 

أكرب يف حقيق تنميتها االقتصادية والثقافية. وتسعى الويبو إىل تنفيذ اسرتاتيجية للتواصل 

تستبق األمور وتتجاوب مع احتياجات الدول األعضاء وسائر أصحاب املصالح فيها. ويساهم 

قطاع التواصل يف املنظمة مساهمة ملموسة يف هدف جدول أعمال التنمية املتمثل يف تشجيع 

ثقافة للملكية الفكرية تستهدف التنمية وإذكاء وعي الجمهور بامللكية الفكرية.

أصبحت أنشطة مخاطبة الجماهري التي تساعد عىل زيادة الوعي بكيفية عمل امللكية الفكرية من ضمن أولويات الكثري من الدول 
األعضاء. ومن األسايس تنفيذ مرشوعات تعاونية مع الدول األعضاء ومنظمات أصحاب املصالح 

لتوسيع نطاق مخاطبة الجماهري وضمان تكييف الرسائل واملواد لتالئم أذواق الجماهري يف 
املناطق املختلفة من العالم.

وتصدر املنظمة مجموعة واسعة من املواد اإلعالمية لتلبية احتياجات الجمهور وتعمل أيضاً 
يف الوقت ذاته عىل تكييف أنشطة التوعية وفقاً الحتياجات جماهري معنية مستهدفة مثل الرشكات الصغرية والفنانني ومؤسسات البحث 
والشباب. وتستعني للوصول إىل هذا الجمهور املتنوع بوسائل مختلفة بدءاً باستخدام اإلنرتنت واألفالم والتلفزيون ووصوالً إىل األنشطة 

اإلعالنية والندوات واملنشورات املدونة.

مخاطبة الجماهري
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التطورات األخرية
تُزود الحكومات واملنظمات بمعلومات تدريجية عن تخطيط حمالت التوعية بامللكية الفكرية بفضل دليل الويبو للتوعية بامللكية   
الفكرية املتاح حاليا باللغة الصينية، وقواعد بيانات مخاطبة الجمهور املتاحة عىل اإلنرتنت. أما قاعدة بيانات التوعية بشأن امللكية 
أمثلة عن أنشطة مثرية لالهتمام يف مجال  اللتان تقدمان  بالتوعية  املتعلقة  للبحوث  البيانات  الواقع، وقاعدة  الفكرية عىل أرض 
مخاطبة الجمهور بشأن امللكية الفكرية يف أنحاء العالم وتتيحان النفاذ إىل البحوث املتعلقة بوعي مختلف الجماهري ومواقفها نحو 

امللكية الفكرية، فإنهما تضمان أ كثر من 000 1 سجل حاليا.
ازداد تداول مجلة الويبو أيضاً بنسبة 10 يف املائة إذ سجل أشخاص من أكثر من 120 بلداً اشرتاكهم فيها وتجاوز عدد الزائرين   
لالطالع عىل نسختها اإللكرتونية 2.3 مليون زائر خالل سنة 2009 مما يجعلها مجاالً من أكثر املجاالت شعبية عىل موقع املنظمة 
اإللكرتوني. ويسمح ركن املفضلة االجتماعية الجديد للمنتفعني تبادل املقاالت عرب اإلنرتنت بواسطة الرسائل اإللكرتونية أو املواقع 

االجتماعية التي تتيحها وسائل اإلعالم.
تشمل أحدث منتجات أفالم التوعية املتاحة عىل قناة الويبو عىل اليوتيوب، مقابالت مع رسام من أوكرانيا، ومطرب وكاتب أغان من   

نيجرييا، وصانع أفالم من مايل، يتحدثون عن عالقة أعمالهم بامللكية الفكرية.
تواصل توسع نطاق برنامج مكتبات إيداع منشورات الويبو لتعزيز نرش املعلومات بني الدول األعضاء عن امللكية الفكرية وأعمال   

الويبو وأنشطتها وخدماتها.

تحسني النفاذ إىل اإلنرتنت
نفاذ األشخاص  بإمكانية  الوعي  إذكاء  الويبو يف فرباير2010 حلقة عمل قصد  استضافت 
ذوي اإلعاقة إىل اإلنرتنت وتشجيع مديري املواقع الشبكية داخل منظومة األمم املتحدة وغريها 
من املنظمات عىل تطبيق مبادئ إمكانية النفاذ يف عملهم اليومي. وشددت حلقة العمل التي 
شارك يف تنظيمها االتحاد الدويل لالتصاالت، عىل أهمية ضمان استفادة أشخاص ذوي إعاقة 
التي  الفرص  من  العالم،  أنحاء  جميع  يف  شخص  مليون   650 مجموعه  بما  عددهم  يقدر 

Phتتيحها لهم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
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والغرض من برنامج جوائز الويبو االعرتاف بإنجازات املخرتعني واملبدعني والرشكات املبتكرة يف أنحاء العالم 
ويهدف الربنامج إىل تشجيع االبتكار واإلبداع يف كل مستوى من مستويات املجتمع. ويف 
سنة 9002، منحت 701 ميدالية إىل مخرتعني ومبدعني ورشكات يف 92 بلدا من البلدان 

النامية والبلدان املنتقلة إىل االقتصاد الحر ويف 41 بلدا متقدما. ومن بني الفائزين بالجائزة 
يف سنة 9002: باحثة إسبانية صممت جهازا لتعديل العدسات الالصقة التي تحمي القرنية 

Phوتحول دون فقدان البرص ومجموعة من املخرتعات من تايلند عىل اخرتاعهن مطبخا لفائدة أشخاص معوقني برصيا.
ot

o:
 W

IP
O

Ph
ot

o:
 W

IP
O

العالقات مع وسائل اإلعالم

ساعد اعتماد نهج استباقي يف العالقات مع وسائل اإلعالم عرب املؤتمرات والبالغات الصحفية والجلسات اإلعالمية واملقابالت عىل توسيع 
نطاق شبكة الصحافيني الذين يقدرون ويفهمون أهمية نرش املعلومات عن امللكية الفكرية.

تبني اإلحصاءات زيادة يف عدد املقاالت الصحفية الصادرة يف جميع أصقاع العالم التي تفيد باملعلومات عن أنشطة الويبو.  

عقدت ندوة للويبو عن القضايا الحالية يف مجال امللكية الفكرية يف مايو 2009 يف جامعة الكامريون واستهدفت الصحافيني من الدول   

األعضاء يف املنظمة األفريقية للملكية الفكرية.

خدمة الزبون والنهوض بالسمعة

تواصل الويبو تحسني خدمتها للزبائن وتوجيهها ألصحاب املصالح بهدف االستجابة للطلب املتزايد عىل املعلومات عن سبل جني ثمار 
االنتفاع بنظام امللكية الفكرية وإىل تقديم املساعدة الرسيعة والفعالة إىل زبائنها. وترمي إىل ضمان تواصل ثنائي االتجاه يكون فعاالً وجديراً 

بالثقة يف إطار توفري الخدمات واملعلومات يف مجال امللكية الفكرية. ويتضمن إطار خدمة الويبو للزبون صفحة اتصال جديدة عىل موقع 
املنظمة اإللكرتوني، وإجراءات داخلية مبسطة ومنسقة لدعم الزبون، وأفرقة ملساعدة الزبون الجديد يف قطاعات رئيسية ونظاما جديدا ملتابعة 

كل طلبات االستعالم املرسلة إىل الويبو. وستطلب املنظمة أيضاً يف املستقبل ردود الفعل مبارشة من أصحاب املصالح يف الويبو عرب إجراء 
استقصاءات ملعرفة مدى رضا الزبائن. ويجري حاليا إنشاء مكتب مركزي جديد لخدمة الزبون ومن املتوقع أن يبدأ العمل يف نهاية سنة 2010. 

وتعمل مبادرة الويبو يف مجال النهوض بالسمعة عىل تعزيز صورة الويبو ودورها الريادي يف توفري املعلومات والخدمات املتصلة بامللكية 
الفكرية واالرتقاء بهما. وتدعيم الهوية املؤسسية وضمان الجودة هما عنرصان أساسيان من أنشطة املنظمة املتعلقة بالرتويج لنظام امللكية 

الفكرية يف صفوف املنتفعني الحاليني واملحتملني.

فائزان بجائزة الويبو لسنة 2010: املخرتع الشاب )اليسار( من منطقة هونك 
كونغ اإلدارية الخاصة عىل اخرتاعه سكينا آمنا يجنب املستخدمني جرح أصابعهم؛ 
والدكتورة إالهيه إالهي من إيران، عىل دراستها املتخصصة يف علم الوراثة التي تتناول 
مرض املياه الزرقاء ومرض باركنسون يف إيران.
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التطلع نحو املستقبل وااللتفات إىل املايض
اليوم العاملي للملكية   
الفكري�ة: تنظم الدول 
وبعـض  األعضـاء 
تاريـخ  يف  املنظمـات 
26 أبريل من كل سـنة 
أنشـطة ترمي إىل إذكاء 
وعي الجمهـور بكيفية 
مساهمة امللكية الفكرية 
يف تعزيز جوانب اإلبداع 
واالبتكار. وتم االحتفال 
يف اليوم العاملي للملكية 

الفكريـة لسـنة 2010 
بالذكـرى العارشة ليوم 

امللكيـة الفكرية الذكرى األربعني إلنشـاء 
املنظمـة تحت شـعار »االبتـكار: - ربط 
العالـم«. فقد دخلت اتفاقيـة الويبو حيز 
إطـار  ويف   .26-04-1970 يف  النفـاذ 
االحتفـاالت، نظمـت الويبـو معرضـا يف 
مقرهـا يـربز العديـد من ملصقـات يوم 
امللكيـة الفكرية وردت عىل مر السـنوات 
املاضية مـن دول أعضـاء وجهات تتمتع 

بصفة مراقب. 
وهويته�ا  الجدي�د  الويب�و  ش�عار   
املؤسس�ية: كان اليـوم العاملـي للملكية 
الفكريـة مناسـبة مثاليـة للكشـف عـن 
شـعار الويبـو الجديد. والشـعار الجديد 
مسـتوحى من تصوير بيانـي ملبنى مقر 

املنظمـة ويمثل العنارص السـبعة املكونة 
للملكية الفكرية ويسـتند الشعار الجديد 
إىل تاريـخ الويبو وإنجازاتها بينما يتطلع 
إىل املسـتقبل ويعرب عما تنطوي عليه من 

قيم وهي الثقة واملصداقية والفعالية.

ي�وم الويب�و املفت�وح: فتحـت الويبو   
 ،2010 يونيـو   5 يف  للجمهـور  أبوابهـا 
لتعرض أنشطتها وتبني كيف يسهم عملها 
يف تقـدم اإلنسـانية والتقـدم االجتماعي. 
وضمت املعـارض ابتـكارات تكنولوجية 
خـرضاء منهـا نظـام األسـطح الفولطا 
ضوئـي الـذي اخرتعتـه رشكـة ديبون، 
ومعرضا لتسميات املنشأ السويرسية يتيح 
تذوق بعض منتجات سـويرسا. ويعرض 
نظام اسـتخراج ميـاه الهـواء وهو نظام 
تكنولوجي نظيف لصناعـة املياه اخرتعه 
السـيد دين كامـن. وشـمل برنامج اليوم 
املفتـوح أيضا مائـدة مسـتديرة للنقاش 
حـول االبتـكار والتكنولوجيـا الخرضاء 
واملسـتدامة، ترأسـها السـيد فرانسـس 
غري، املديـر العام للويبو، وشـارك فيها 

متحدثون مـن األوسـاط األكاديمية ومن 
قطاع الصناعة واملجتمع املدني. وبلغ عدد 
زوار يـوم الويبو املفتـوح، 500 3 زائرا. 
وشـمل الربنامج أيضا عروضا موسـيقية 

من إكوادور وجنوب أفريقيا. 
قن�اة الويب�و: تعرض قنـاة الويبو التي   
تمثل املنظمة عىل موقع YouTube، أفالما 
وثائقيـة ومقابـالت مع فنانـني ومبدعني 
ومخرتعـني تربز أهمية اإلبـداع واالبتكار. 
ويُشـجع املنتفعـون عـىل تقييـم األفالم 
والتعليق عليها واالشـرتاك فيها فضال عن 
مشاطرة ما يعدونه من مواد وأن يصبحوا 

مراسلني يف مجال امللكية الفكرية. 

ITAG Business Solutions Ltd.

مائدة مستديرة يوم 5 يونيو حول االبتكار والتكنولوجيا 
الخرضاء واملستدامة، ترأسها السيد فرانسس غري املدير 
العام للويبو )الوسط( إىل جانب )من اليسار( الربوفيسور 
جاك دي فريا )جامعة جنيف(، وفيليب بويديل )رشكة 
ديبون للحلول الفولطا الضوئية(، وبيدرو رويف )املركز 
الدويل للتجارة والتنمية املستدامة(، وماريا خوليا أوليفيا 
)االتحاد من أجل التجارة البيولوجية األخالقية(.

الهند 2010
وكندا 2010

نظام استخراج 
مياه الهواء، 
نظام تكنولوجي 
نظيف لصناعة 
املياه ويحظى 
بالحماية بموجب 
معاهدة التعاون 
بشأن الرباءات.

YouTube قناة الويبو عىل موقع
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اإلدارة 
والتمويل

يشمل برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي عدة مبادرات رئيسية لإلدارة يجري تنفيذها 

حاليا ويهدف إىل تبسيط أساليب عمل املنظمة وإجراءاتها بغية تعزيز شفافيتها ومردوديتها 

وتركيزها عىل الزبائن وتوجهها نحو تحقيق النتائج.

ويمهد ترشيد إجراءات عمل الويبو يف إطار إدارة املوارد البرشية واملالية وإدارة املشرتيات، الطريق إىل تطبيق نظام متكامل لتخطيط املوارد 
املؤسسية. وأجرت الويبو استعراضا للرتتيبات التعاقدية بشأن املوارد البرشية واإلطار التنظيمي الوارد يف نظام موظفي الويبو والئحته 

بهدف تحديث األحكام وترشيدها.

ونجحت خطة إنهاء الخدمة الطوعية، التي أتيحت للموظفني، يف تخفيض عددهم اإلجمايل ومكنت أيضا من توظيف موظفني يتميزون 
بمجموعة من املهارات الرضورية لالستجابة للطلبات املتغرية الواردة عىل الويبو. 

إدارة قائمة عىل النتائج

تعّزز نظام الويبو لإلدارة القائمة عىل النتائج عىل عدة مستويات خالل السنة املاضية. وأطلقت الويبو نظام إدارة األداء وتطوير املوارد 
البرشية لضمان تحقيق األهداف الفردية للموظفني اعتمادا عىل النتائج املرتقبة عىل مستوى املنظمة الواردة يف وثيقة الربنامج وامليزانية.

وبدأ العمل أيضا يف سنة 2009 عىل وضع خطة الويبو االسرتاتيجية لألجل املتوسط لتغطي فرتة الست سنوات من 2010 إىل 2015. وعقب 
مشاورات أجريت مع الدول األعضاء، من املعتزم تقديم مرشوع للخطة إىل الجمعية العامة يف سبتمرب 2010. وتتناول الخطة ما ييل:

املتغريات يف البيئة الخارجية التي تعمل الويبو يف إطارها  

التحديات والفرص التي يطرحها الواقع املتغري عىل امللكية الفكرية والويبو   
يف املدى املتوسط  

النتائج التي ستسعى املنظمة إىل تحقيقها خالل السنوات الست القادمة  
االسرتاتيجيات التي ستمكن املنظمة من تنفيذ ذلك.  

تطور إيرادات الويبو من 2003/2002 إىل 2011/2010.
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Assessed Contributions 7.3% 6.6% 5.7% 5.5% 5.6%

Fee Income 86.3% 89.2% 89.7% 90.3% 90.5%

Arbitration 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%

Publications 1.5% 0.8% 0.4% 0.2% 0.2%

Miscellaneous 4.1% 2.9% 3.6% 3.6% 3.3%
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تُحدد اشرتاكات الدول األعضاء حسب نظام فئات االشرتاكات. وتوجد 14 فئة لكل منها مبلغ اشرتاك محدد لفرتة السنتني املعنية. ويعتمد 
املبلغ الذي تدفعه إحدى الدول األعضاء عىل فئة االشرتاك التي تنتمي إليها. وللدول حرية اختيار الفئة )وبالتايل مبلغ االشرتاكات(، وهناك 

ثالث فئات مخصصة للبلدان النامية. وتتساوى الدول كافة يف الحقوق وااللتزامات، أياً كانت فئة اشرتاكاتها.

وتراوحت مبالغ االشرتاكات السنوية املستحقة يف سنة 2009 عن كل فئة من فئات االشرتاكات من 400 1 فرنك سويرسي تقريباً كحد أدنى 
إىل حوايل 1.1 مليون فرنك سويرسي كحد أعىل.

الدخل والنفقات يف سنتي 2009-2008

بآالف الفرنكات السويرسية الدخل 
34 827 اشرتاكات الدول األعضاء 

الرسوم املحصلة من خدمات الحماية يف العالم:
443 589 معاهدة التعاون بشأن الرباءات 

94 846 نظام مدريد 
5 359 نظام الهاي 

5 نظام لشبونة 
543 799 املجموع الفرعي 

1 124 املنشورات 
3 319 التحكيم 

17 845 الفوائد 
6 517 إيرادات أخرى 

28 805 املجموع الفرعي 
607 431 املجموع 

النفقات
397 399 املوظفون 
185 408 نفقات أخرى 
582 807 املجموع 
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املعاهدات التي 

تديرها املنظمة

اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية )1967(

امللكية الصناعية

اتفاقية باريس لحماية امللكية الصناعية )1883(

اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات )1891(

بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدويل للعالمات )1989(

اتفاق مدريد بشأن قمع بيانات مصدر السلع الزائفة واملضللة 

)1891(

اتفاق الهاي بشأن اإليداع الدويل للرسوم والنماذج الصناعية 

)1925(

اتفاق نيس بشأن التصنيف الدويل للسلع والخدمات ألغراض 

تسجيل العالمات )1957(

اتفاق لشبونة بشأن حماية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل 

الصعيد الدول�ي )1958(

اتفاق لوكارنو الذي وضع بموجبه تصنيف دويل للرسوم 

والنماذج الصناعية )1968(

معاهدة التعاون بشأن الرباءات )1970(

اتفاق سرتاسبورغ بشأن التصنيف الدويل للرباءات )1971(

اتفاق فيينا الذي وضع بموجبه تصنيف دويل للعنارص 

التصويرية للعالمات )1973(

معاهدة بودابست بشأن االعرتاف الدويل بإيداع الكائنات الدقيقة 

ألغراض اإلجراءات الخاصة بالرباءات )1977(

معاهدة نريوبي لحماية الرمز األوملبي )1981(

)TLT( )1994( معاهدة قانون العالمات

معاهدة قانون الرباءات )2000(

معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات )2006(

حق املؤلف والحقوق املجاورة

اتفاقية برن بشأن حماية املصنفات األدبية والفنية )1886(

اتفاقية روما لحماية فناني األداء ومنتجي التسجيالت الصوتية 

وهيئات اإلذاعة )1961(

اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ 

فونوغراماتهم دون ترصيح )1971(

اتفاقية بروكسل بشأن توزيع اإلشارات الحاملة للربامج املرسلة 

عرب التوابع الصناعية )1974(

)1996( )WCT( معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف

)WPPT( معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي 

 )1996(

معاهدة التسجيل الدويل لألعمال السمعية البرصية )معاهدة 

تسجيل األفالم( )1989(
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الدول األعضاء 
يف الويبو لغاية 

األول من 
سبتمرب 2010

االتحاد الرويس وأثيوبيا وأذربيجان واألرجنتني واألردن وأرمينيا 
وإريرتيا وإسبانيا وأسرتاليا وإستونيا وإرسائيل وأفغانستان 

وإكوادور وألبانيا وأملانيا واإلمارات العربية املتحدة وأنتيغوا 
وبربودا وأندورا وإندونيسيا وأنغوال وأوروغواي وأوزبكستان 

وأوغندا وأوكرانيا وإيران )جمهورية-اإلسالمية( وإيرلندا 
وإيسلندا وإيطاليا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي وباكستان 

والبحرين والربازيل وبربادوس والربتغال وبروني دار السالم 
وبلجيكا وبلغاريا وبليز وبنغالديش وبنما وبنن وبوتان 

وبوتسوانا وبوركينا فاصو وبوروندي والبوسنة والهرسك 
وبولندا وبوليفيا )دولة-متعددة القوميات( وبريو وبيالروس 

وتايلند وتركمانستان وتركيا وترينيداد وتوباغو وتشاد وتوغو 
وتونس وتونغا وجامايكا والجزائر وجزر البهاما وجزر القمر 

والجماهريية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى 
والجمهورية التشيكية وجمهورية تنزانيا املتحدة والجمهورية 

الدومينيكية والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا 
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وجمهورية 
مقدونيا اليوغوسالفية السابقة وجمهورية مولدوفا وجنوب 

أفريقيا وجورجيا وجيبوتي والدانمرك ودومينيكا والرأس 
األخرض ورواندا ورومانيا وزامبيا وزمبابوي وساموا وسان 

تومي وبرينسيبي وسان مارينو وسانت فنسنت وجزر 
غرينادين وسانت كيتس ونيفس وسانت لوسيا ورسي النكا 

والسلفادور وسلوفاكيا وسلوفينيا وسنغافورة والسنغال 
وسوازيلند والسودان وسورينام والسويد وسويرسا وسرياليون 

وسيشيل وشييل ورصبيا والجبل األسود والصومال والصني 

وطاجيكستان والعراق وعمان وغابون وغامبيا وغانا وغرينادا 
وغواتيماال وغيانا وغينيا وغينيا االستوائية وغينيا - بيساو 
وفرنسا والفلبني وفنزويال )جمهورية-البوليفارية( وفنلندا 

وفيجي وفييت نام وقربص وقطر وقريغيزستان وكازاخستان 
والكامريون والكريس الرسويل وكرواتيا وكمبوديا وكندا وكوبا 

وكوت ديفوار وكوستاريكا وكولومبيا والكونغو والكويت وكينيا 
والتفيا ولبنان ولكسمربغ وليبرييا وليتوانيا وليختنشتاين 

وليسوتو ومالطة ومايل وماليزيا ومدغشقر ومرص واملغرب 
واملكسيك ومالوي وملديف واململكة العربية السعودية واململكة 

املتحدة ومنغوليا وموريتانيا وموريشيوس وموزامبيق وموناكو 
وميانمار وناميبيا والنرويج والنمسا ونيبال والنيجر ونيجرييا 

ونيكاراغوا ونيوزيلندا وهايتي والهند وهندوراس وهنغاريا 
وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان واليمن واليونان.
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