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ُأطلقت رشاكة رئيسية جديدة بني القطاعني العام والخاص ـ برنامج
الويبو  Re:Searchـ ألجل توفري معلومات محمية بموجب امللكية
الفكرية من دون إتاوات لفائدة البحث يف مجال مكافحة األمراض
املدارية املهملة والسل واملالريا .ويوفر برنامج  Re:Searchقاعدة
بيانات من أصول امللكية الفكرية ومواردها تساعد عىل تحفيز استنباط
خيارات جديدة لعالج هذه األمراض الثالثة التي تؤثر عىل حياة ما
يزيد عن مليار شخص حول العالم.

تقرير املدير العام

إنه من دواعي رسوري أن أعرض عليكم أهم التطورات
.1
التي وقعت خالل هذا العام يف املنظمة منذ االجتماع السنوي
املايض لجمعيات الدول األعضاء يف سبتمرب  .2011لقد كان عاما ً
رائعا ً يف عمر املنظمة .وتضم أهم األحداث ما ييل:
-

-

-

-

الحفاظ عىل صحة املنظمة املالية وعافيتها عىل
الرغم من هشاشة االقتصاد العاملي وتحدياته؛
النجاح يف إبرام معاهدة جديدة متعددة األطراف وهي
معاهدة بيجني بشأن حماية األداء السمعي البرصي
والتقدم امللحوظ يف عدد من املجاالت األخرى الجاري
النظر فيها بجدول أعمال املنظمة املعياري؛
توسيع نطاق املشاركة يف أنظمة امللكية الفكرية
العاملية للمنظمة وزيادة الطلب عىل خدمات املنظمة يف
هذا املجال؛
النضج املتزايد لقواعد بيانات التكنولوجيا العاملية
والعالمات التجارية وغريها من مصادر املعلومات
واملنتديات املتنوعة واألدوات يف مجال امللكية الفكرية
واتساع نطاقها إذ تربط مجتمع مستخدمي امللكية
الفكرية يف مختلف أنحاء العالم باألطراف املعنية؛
الرتكيز االسرتاتيجي املتنامي عىل توفري تكوين
الكفاءات وغريها من خدمات التنمية؛
الحضور الجديد للمنظمة يف وسائل اإلعالم
االجتماعية؛
التقدم املتنامي يف إصالح اإلدارة والنجاح الوشيك يف
وضع برنامج التقويم االسرتاتيجي؛
التقدم يف مشاريع البناء.

وال يسعني سوى البدء بعرض رسيع ألداء املنظمة املايل يليه
تطورات املنظمة األخرى بموجب أهداف املنظمة االسرتاتيجية
العامة.

األداء املايل
الزال الوضع املايل للمنظمة متينا ً عىل الرغم من هشاشة
.2
االقتصاد العاملي والشكوك التي تحارصه .ويعود الفضل يف ذلك
إىل األداء الجيد ألنظمة امللكية الفكرية العاملية وال سيما معاهدة
التعاون بشأن الرباءات التي توفر وحدها  93يف املائة من دخل
املنظمة .كما يعود إىل اإلدارة الحكيمة واللجوء املثمر إىل تدابري
الفاعلية من حيث الكلفة.
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انتهت فرتة العامني  2011-2010إىل نتائج ضعيفة
.3
فقد وصل هامش فائض امليزانية إىل  3,9مليون فرنك سويرسي،
وإن كانت قد خلصت إىل عجز قيمته  45,8مليون فرنك
سويرسي بموجب تسويات املعايري املحاسبية الدولية للقطاع
العام 1بعد طرح املرصوفات من األموال االحتياطية ( 41,9مليون
فرنك سويرسي) وبعد حساب الخصوم األخرى وأغلبها خصوم
طويلة األمد ( 7,8مليون فرنك سويرسي) .ورأى املدققون
الخارجيون أن املنظمة امتثلت للمعايري املحاسبية الدولية للقطاع
العام .وتحظى الويبو بهذا الوضع الجديد ألول مرة خالل فرتة
العامني الراهنة .وتجربة املعايري املحاسبية الدولية تجربة بناءة
ألنها ترسم صورة مختلفة لوضع املنظمة املايل وتقيمه تقييما
جديداً .وخالل فرتة العامني ،قمنا بالتعبري عن التقديرات القائمة
عىل تسويات املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام يف التقارير
املالية الدورية .2ونهدف بذلك إىل الحفاظ عىل توازن امليزانية
وهو توازن يتماىش وهذه التقديرات القائمة عىل تسويات املعايري
املحاسبية الدولية للقطاع العام أيضاً.
وخالل األشهر السبعة األوىل لفرتة العامني الحالية
.4
ً
(حتى يوليو  ،)2012حققنا فائضا يصل إىل  12,2مليون فرنك
سويرسي بعد حساب التقديرات القائمة عىل تسويات املعايري
املحاسبية الدولية للقطاع العام .وعىل الرغم من ذلك ،ال يحدونا
الشعور بالرضا التام .فكما هو الحال ،انخفضت النفقات يف بداية
فرتة العامني ولكن ال يزال خطر التقلبات العنيفة لالقتصاد العاملي
وتعثر النمو االقتصادي واقعا ً قائماً .فضالً عن ذلك ،من املرجح أن
تستشعر املنظمة الحاجة إىل االستثمار يف البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات يف املستقبل .وعلينا إذن أن نعتمد نهجا ً حذرا ً وواعياً.
أنظمة امللكية الفكرية العاملية

3

معاهدة التعاون بشأن الرباءات .تعد معاهدة
.5
التعاون بشأن الرباءات القلب النابض لنظام الرباءات الدويل فهي
الركيزة األساسية ألموال الويبو (توفر املعاهدة  74,2يف املائة من
دخل املنظمة) ،وهي أكرب قسم يتيح التوظيف بالويبو ومفتاح
نجاح املنظمة العميل.
املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام املعروفة اختصارا ً
1
باإلنكليزية ()IPSAS
انظرhttp://www.wipo.int/export/sites/www/mee t
2
ings/pdocs/en/memberstates/observatory/pdf/observat
.tory_jun_2012.pdf#table1
الهدف االسرتاتيجي الثاني :تقديم خدمات عاملية يف مجال امللكية
3
الفكرية من الطراز األول .
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استعرضت اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية التقارير املرحلية عن ثمانية عرش مرشوع ًا من مرشوعات جدول أعمال التنمية .يف األعىل:
يف إطار مرشوع توسيم املنتجات لتطوير األعمال يجري العمل مع صغار املزارعني يف أوغندا لصياغة اسرتاتيجيات لتوسيم منتجاتهم من الفانيليا
(بالصورة) والقطن والسمسم.
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ويمكن قياس نجاح معاهدة التعاون بشأن الرباءات عند
.6
النظر إىل نطاقها اآلخذ يف االتساع ،إذ تغطي اليوم  74يف املائة
من بلدان العالم املسؤولة عن  93يف املائة من اإلنتاج االقتصادي
العاملي و 99يف املائة من نفقات البحوث والتنمية العاملية ويصل
التعداد السكاني لهذه الدول إىل  87يف املائة من سكان العالم.
يتزايد عدد طلبات الرباءة الدولية بموجب معاهدة
.7
التعاون بشأن الرباءات عىل نحو ثابت .ففي  ،2011أودع
 181 900طلب دويل وهو ما يمثل زيادة قدرها  10,7يف املائة
خالل  .2010وقد كان ذلك بمثابة نجاح باهر يف ضوء الظروف
وسجلت أعىل نسبة نمو 4يف الصني
املزعجة لالقتصاد العامليُ .
واليابان وجمهورية كوريا إذ ارتفعت النسبة بمقدار  33,4يف
املائة و 21يف املائة و 8يف املائة يف هذه البلدان عىل التوايل وهو
ما يتماىش مع االتجاه السائد خالل العقد األخري .وبلغت حصة
آسيا من طلبات الرباءات بموجب املعاهدة  38,8يف املائة يف
 .2011أما أوروبا وأمريكا الشمالية فقد وصلت نسبة الطلبات
إىل  30,9يف املائة و 28,3يف املائة عىل التوايل .وقد الحظنا زيادة
الطلب يف  2011يف عدد من الدول الناشئة األخرى فقد زاد عدد
الطلبات الدولية القادمة من االتحاد الرويس بنسبة  20,8يف املائة
والربازيل  17,2يف املائة وتركيا  12,7يف املائة والهند  11,2يف
املائة.
أما  ،2012فنتوقع تراجع النمو مقارنة بـ  2011يف
.8
ضوء حالة الغموض التي تكتنف املشهد االقتصادي العاملي.
ورغم ذلك ،نأمل تحقيق أهداف امليزانية بل وتخطيها ما لم
نتعرض لهزات اقتصادية غري عادية .فخالل األشهر الستة األوىل
من  ،2012ارتفع عدد الطلبات الدولية بنسبة  5,6يف املائة.
وارتفع الدخل املتأتي عن الطلبات املودعة بنا ًء عىل معاهدة
التعاون بشأن الرباءات خالل الفرتة ذاتها بنسبة  24,7يف املائة.
وتقدر نسبة طلبات الرباءة الدولية 5املستندة إىل معاهدة
.9
التعاون بشأن الرباءات بنسبة  54يف املائة .وهذا يعني أن 46
يف املائة من طلبات الرباءات الدولية ال تمر عرب معاهدة التعاون
بشأن الرباءات (ولكن تودع هذه الطلبات باستخدام ما يعرف
بعبارة «املجرى التقليدي التفاقية باريس») .ونتطلع إىل زيادة
النسبة املستفيدة من معاهدة التعاون بشأن الرباءات .ففضالً عن
املساهمة اإليجابية لهذا األمر يف الويبو ويف موارد املنظمة،
4
5
من بلد.

قيست النسبة استنادا ً إىل العدد األصيل للطلبات.
وهي عبارة عن طلب لحماية براءة ما لالخرتاع ذاته أودع يف أكثر
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سوف يعزز ذلك من الشفافية ومن إمكانية تقيص مالمح نظام
الرباءات الدويل وكذا املساهمة يف اقتسام العمل وإدارة الطلب يف
ضوء العدد املتزايد لطلبات الرباءة يف العالم بأرسه .وقد تبنينا
العديد من االسرتاتيجيات لزيادة حصة املعاهدة من طلبات
الرباءة الدولية .وتشمل هذه االسرتاتيجيات تشجيع انضمام
االقتصاديات املهمة إىل املعاهدة والتي لم تكن طرفا ً فيها ،مع
الرتكيز عىل تقديم الخدمات عالية املستوى إىل املستخدمني
والفاعلية من حيث الكلفة وتحسني النظام من خالل الفريق
العامل املعني بمعاهدة التعاون بشأن الرباءات وإدارة عملية
معالجة الطلبات بموجب املعاهدة.
 .10وقد تجىل االلتزام اإليجابي للدول األعضاء يف إدارة
تحسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املقرتحات
الجديدة التي تقدم بها عدد من املشاركني يف جلسة مايو 2012
للفريق العامل املعني بمعاهدة التعاون بشأن الرباءات .وتبرش
املقرتحات الجديدة باالستمرار يف خارطة الطريق للمعاهدة.
وكنا قد أحرزنا تقدما ً جيدا ً يف تنفيذ هذه الخارطة خالل العام
املنرصم .وتضمن خارطة الطريق وجود خطة تحسينية يف
املستقبل لنظام املعاهدة .كما يبدو من املبرش أن تنظر جمعية
معاهدة التعاون بشأن الرباءات خالل اجتماعها أثناء الدورة
الجارية لجمعيات الويبو يف عدد من التعديالت عىل الالئحة
التنفيذية للمعاهدة لتبسيط استخدامها لكافة مودعي الطلبات
كنتيجة لتغيري يف القانون الوطني للواليات املتحدة األمريكية.
 .11ومن ضمن التحسينات الحالية واملهمة يف مجال إدارة
املكتب الدويل لعمليات معاهدة التعاون بشأن الرباءت الخدمة
اإللكرتونية املعروفة باإلجراءات اإللكرتونية ملعاهدة التعاون
بشأن الرباءات التي تضمن النفاذ اآلمن ملودعي الطلبات وملكاتب
امللكية الفكرية الوطنية إىل أقسام امللفات وقواعد البيانات
الصحيحة املسؤول عنها املكتب الدويل ملعالجة الطلبات املودعة
بنا ًء عىل املعاهدة .وخالل جمعيات  ،2011كانت اإلجراءات
اإللكرتونية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءت نظاما ً تجريبيا ً
محدودا ً ويقترص عىل عدد صغري من مودعي الطلبات .أما
اليوم ،فيستخدمه املودعون من أكثر من  80دولة وصار متاحا ً
للمكاتب مؤخراً .ثم أضيف خيار جديد يف يوليو  2012يسمح
لألطراف األخرى بتقديم املالحظات املتعلقة بحالة التقنية
الصناعية السابقة املرتبطة بالطلبات املنشورة واملودعة بنا ًء عىل
املعاهدة .وبوسع السلطات الدولية واملكاتب املعنية أن تطلع
عىل هذه املالحظات لإلسهام يف تقييم أهلية الرباءة .وهذا مثال
عىل استخدام سلطة اإلنرتنت للمساهمة يف ضمان جودة النتائج
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ُنرشت نتائج دراسة استقصائية وأظهرت تواصل الطلب عىل برنامج
مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار ،الذي ساعدت الويبو يف إطاره
 35بلد ًا حتى اليوم عىل إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار.
ويعزز الربنامج االبتكار بفضل تيسريه الوصول إىل املعلومات املتعلقة
بالرباءات وإىل املوارد العلمية والفنية غري املرتبطة بالرباءات ،يف ٍ
آن
مع ًا .يف األعىل :مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تعمل يف الفلبني
(يف األعىل يسار ًا) ويف املغرب (يف األعىل يمين ًا) ،وحلقة عمل إقليمية
تجري يف الكامريون.
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يف عملية الحصول عىل براءة .ويعترب عدد املالحظات التي تقدم
بها أطراف أخرى محدود نسبيا ً ( 18مالحظة حتى  17سبتمرب
 )2012وإن كانت الجدية التي تتسم بها هذه املالحظات تثبت
إثباتا ً قاطعا ً أن الخيار الجديد مفيد للغاية .وتتمثل الخطوة
القادمة واملهمة عىل طريق تطوير اإلجراءات اإللكرتونية ملعاهدة
التعاون بشأن الرباءات يف نظام إليداع الطلبات عىل شبكة
اإلنرتنت سوف يسمح بإيداع الطلبات دون تحميل أي برامج
حاسوبية كما سيضمن تحققا ً أفضل مما عليه الحال اليوم
لضمان خلو الطلب من األخطاء واعتماده.
أكدت عىل أهمية التقارب
 .12ويف تقريري للعام املايض،
ُ
بني معاهدة التعاون بشأن الرباءات وبرنامج الطرائق الرسيعة
لتسوية املنازعات  -وهذا الربنامج هو شبكة من االتفاقات
الثنائية سوف يحظى بموجبها طلب الرباءة الذي خضع
الستعراض شامل أويل وكان موضع تقرير ببلد اإليداع األول
بامتياز املعالجة الرسيعة يف بلد اإليداع الثاني .ويغمرني الرضا
حيال التقدم املستمر يف شأن هذا التقارب ،إذ أبرم  35ترتيبا ً
لربنامج الطرائق الرسيعة لتسوية املنازعات (حتى  17سبتمرب
 )2012وهي تسمح باستخدام البحث الدويل والتقرير األويل
الدويل بشأن أهلية الرباءة بموجب معاهدة التعاون بشأن
الرباءات كأساس لترسيع وترية املعالجة بني مختلف أطراف
اتفاق برنامج الطرائق الرسيعة لتسوية املنازعات .ويصب إدماج
معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف ترتيبات برنامج الطرائق
الرسيعة لتسوية املنازعات يف صالح املعاهدة والربنامج كليهما.
 .13والتزال كلفة الرتجمة تمثل عبئا ً ثقيالً عىل نظام معاهدة
التعاون بشأن الرباءات .إذ تقدر نفقات الرتجمة يف معاهدة
التعاون بشأن الرباءات بـ  43مليون فرنك سويرسي يف ميزانية
ثنائية  2013-2012الراهنة .ويرسنا أن نعلن أن كلفة الوحدة
لخدمات الرتجمة قد تراجعت بفضل اإلدارة الحكيمة لخدمات
الرتجمة بما يف ذلك التنافسية يف الرتجمة الخارجية واالستخدام
املتزايد لتكنولوجيا املعلومات .وسيسمح هذا األمر بالحفاظ عىل
استقرار نفقات معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل الرغم من
زيادة عبء العمل والتعقيد املتفاقم ألعمال الرتجمة بفعل التنوع
اللغوي للطلبات املودعة بنا ًء عىل املعاهدة .وإن كان هذا التنوع
اللغوي ذاته يمثل القيمة املضافة العظيمة ألعمال ترجمة معاهدة
التعاون بشأن الرباءات ،إذ يسمح هذا العمل بتوفري ملخص أو
نبذة عن كل طلب منشور من الطلبات املودعة بنا ًء عىل املعاهدة
باللغتني االنكليزية والفرنسية وكذا نسخة انكليزية لكل تقرير
أويل دويل بشأن أهلية الرباءة .تسمح هذه الخدمة الثمينة بتوفري
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التكنولوجيا الجديدة عىل نطاق أوسع من خالل نظام معاهدة
التعاون بشأن الرباءات.
 .14نظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات .شهدت
سنة  2011ارتفاعا يف عدد الطلبات الدولية للعالمات التجارية
بناء عىل نظام مدريد ،حيث بلغت  42 270طلبا ،أي بزيادة
قدرها  6,5يف املائة مقارنة بالسنة السابقة .ونتوقع نموا أقل يف
سنة  2012من األرجح أن يرتاوح بني  2يف املائة و 3يف املائة.
ويبلغ عدد التسجيالت الدولية السارية حاليا نصف مليون
تسجيل ( 540 000تسجيل) مقابل  5,5مليون عالمة محمية عىل
املستويني الوطني واإلقليمي .وتلك التسجيالت يمتلكها 178 500
صاحب عالمة ويمكن تصنيف  80يف املائة منهم ضمن الرشكات
الصغرية واملتوسطة ،مما يعني أن نظام مدريد ُيعد نظاما مفيدا
للرشكات الصغرية واملتوسطة وللرشكات الكربى أيضا.
 .15ويشهد نظام مدريد توسعا كبريا من حيث عضويته
وتغطيته الجغرافية ،ومن املتوقع أن يستمر ذلك يف السنوات
الثالث القادمة .ومنذ بداية السنة وإىل غاية اآلن ،انضمت إليه
الفلبني وكولومبيا ونيوزيلندا .ومن املنتظر أن تنضم إليه دولتان
أخريان قبل نهاية السنة بعد أن أنهت الهند واملكسيك إجراءاتهما
الدستورية وأعلنتا نيتهما يف االنضمام .وبحلول سنة  ،2015من
املتوقع أن تنضم إىل نظام مدريد دول رابطة أمم جنوب رشقي
آسيا التي ليست بع ُد أعضاء فيه.
 .16وال يزال هناك أمل يف أن يصبح نظام مدريد يف املستقبل
القريب قائما عىل معاهدة واحدة .وتظل دولة واحدة فقط
عضوا يف اتفاق مدريد دون أن تكون طرفا يف برتوكول مدريد.
واالنضمام املنتظر لهذه الدولة إىل الربتوكول سيسهل كثريا
طريقة عمل النظام.
 .17ويميض املكتب الدويل يف سعيه إىل تحسني طرق
العمل لالرتقاء بتجربة املستخدم وتيسري طريقة حصوله عىل
التسجيالت الدولية للعالمات التجارية والحفاظ عليها وإدارتها.
وتشمل تلك التحسينات املدخلة ما ييل:
نسخة جديدة من نظام إدارة السلع والخدمات ،وهي
أداة وضعتها الويبو لرتجمة بيانات السلع والخدمات
وتصنيفها وقد شهدت إقباال كبريا وهي اآلن متاحة
بعرش لغات (لغات العمل وهي :اإلنكليزية والفرنسية
واإلسبانية ،إضافة إىل العربية والهولندية واألملانية
والعربية واإليطالية والربتغالية والروسية)؛
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نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 181 900طلب
ارتفاع بنسبة %10,7
 38,8%من الطلبات مقدمة من آسيا

نظام مدريد

 42 270طلبا
ارتفاع بنسبة %6,5
 540 089تسجيال نافذا

خدمات تسوية املنازعات

 2 764قضية سطو إلكرتوين
أكرث من  24 000قضية متعلقة بالسياسة املوحدة لتسوية
منازعات أسماء الحقول منذ 1999
 1 500محكم ووسيط من أكرث من  70بلدا

نظام الهاي

فرباير/مارس 2012

 2 363تسجيال
ارتفاع بنسبة %6,6
 26 000تسجيل نافذ

سجلت الويبو،
أظهرت التقارير السنوية التي صدرت عن خدمات الويبو العاملية يف مجال امللكية الفكرية أن العام  2011كان عام ًا قياسي ًا .فقد ّ
عىل الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة ،أكرب عدد يف تاريخها من الطلبات الدولية لتسجيل براءات االخرتاع املودعة بناء عىل معاهدة
سجل النشاط الدويل يف مجال
التعاون بشأن الرباءات ،ومن الطلبات الدولية لتسجيل العالمات التجارية بناء عىل نظام مدريد .وبدورهّ ،
الرسوم والنماذج بناء عىل نظام الهاي نمو ًا جيد ًاُ .
وأودع كذلك رقم قيايس من قضايا السطو اإللكرتوين لدى مركز الويبو للتحكيم والوساطة.
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وثالث أدوات جديدة لخدمة الزبائن عىل اإلنرتنت،
وهي خدمة إدارة محفظة التسجيالت يف نظام
مدريد ( )Madrid Portfolio Managerالتي
تسمح للمستخدم بإدارة محفظة تسجيالته عىل
اإلنرتنت ،وخدمة االطالع اآلني عىل وضع الطلبات
والتسجيالت ( )Madrid Real-time Statusالتي
تمكن املستخدم من االطالع اآلني عىل وضع طلباته
وتسجيالته ،وخدمة التنبيهات اإللكرتونية (Madrid
 )Electronic Alertالتي تقدم لألطراف املهتمة
املعلومات حول أنشطة التسجيل يف مجاالت محددة.

 .18نظام الهاي للتسجيل الدويل للرسوم والنماذج
الصناعية .بعد أن تحققت نتائج جيدة يف سنة  2011التي
ارتفع فيها عدد التسجيالت الدولية بناء عىل نظام الهاي
بنسبة  6,6يف املائة ليبلغ  2 636طلبا ،من املتوقع أن يكون
الطلب مطردا يف ظل الظروف االقتصادية السائدة يف .2012
ويظل نظام الهاي نظاما محدودا .وبانضمام الجبل األسود
وطاجيكستان وتونس وصل عدد األطراف املتعاقدة التي انضمت
إىل وثيقة جنيف عىل مدى السنة املاضية إىل ثالثة أطراف ليبلغ
عددها اإلجمايل  45طرفا متعاقدا .ولكن من املرتقب أن يتغري يف
السنوات الثالث القادمة النطاق الذي يغطيه النظام يف السوق،
وسيكون بذلك أكثر اجتذابا للمستخدمني بعد أن رشعت كل من
الصني واليابان وجمهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية
والدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب رشقي آسيا يف االستعداد
لالنضمام أو بدأت تنظر بجدية يف ذلك.
 .19وبتوسع نظام الهاي سيكون من املهم تبسيط طريقة
علمه وتطوير أنظمته ومنصاته اإللكرتونية .وعملية التبسيط
عملية طويلة انطوت عىل عدد من اإلجراءات القانونية الدولية
التي تمت عرب نقل األطراف املتعاقدة إىل آخر وثيقة التفاق الهاي
 أي وثيقة جنيف .ودخل تجميد وثيقة  1934حيز النفاذ يف 1يناير  2010ونحن عىل درب إنهاء رسيان هذه الوثيقة .وكما هو
الحال بالنسبة لنظام مدريد ،فالهدف النهائي هو التوصل إىل
نظام قائم عىل معاهدة واحدة عىل أساس وثيقة جنيف.
 .20واستعدادا إىل إدارة نظام الهاي عندما يصبح أكثر
استخداما ،صارت الرسوم والنماذج الصناعية املسجلة تُنرش،
منذ يناير  ، 2012كل أسبوع بدال من كل شهر .وستوضع
منصة جديدة لإليداع اإللكرتوني عىل موقع الويبو الشبكي يف
نهاية  ،2012وستتيح عددا من الوظائف املتطورة لتيسري إيداع
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امليس للنسخ،
الطلبات الدولية (حساب املستخدم ،والتحميل رّ
وفحص الصور وتحويلها آليا ،وأداة مدمجة لحساب الرسوم،
ودفع الرسوم).
 .21نظام لشبونة لتسجيل تسميات املنشأ عىل
الصعيد الدويل .بدأ الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة
يف إعداد استعراض قيّم لنظام لشبونة بهدف زيادة مشاركة
الدول السبع والعرشين األعضاء فيه حاليا .وقد انتقل الفريق
العامل إىل مرحلة من العمل املكثف واجتمع مرتني منذ انعقاد
جمعيات  2011وهو اآلن يدرس مرشوع نصوص اتفاقية تسعى
أيضا إىل توسيع النظام ليشمل البيانات الجغرافية .وهذه عملية
يف غاية األهمية والصعوبة ويمكن أن تفيض إىل إنشاء سجل
دويل كامل للبيانات الجغرافية وتسميات املنشأ .بيد أن تحقيق
هذا الهدف الطموح سيتطلب مشاركة ومساهمة أكرب يف الفريق
العامل الذي لم يستقطب لغاية اآلن سوى عدد محدود نسبيا من
الوفود.
 .22مركز الويبو للتحكيم والوساطة .تمحور عمل املركز
خالل العام املايض حول ثالث مجاالت رئيسية يمكن تسليط
الضوء عليها .واملجال األول هو تسوية املنازعات املتعلقة بأسماء
الحقول عىل اإلنرتنت حيث ما زال املركز أبرز مقدم خدمات يف
العالم كله .ومنذ ديسمرب  1999عندما وضعت اإلجراءات القائمة
عىل السياسة املوحدة لتسوية املنازعات استنادا إىل توصيات
الويبو ،توىل مركز الويبو للتحكيم والوساطة إدارة أكثر من
 24 000حالة يف إطار السياسة املوحدة لتسوية املنازعات.
وتواصل عام  2011الطلب عىل خدمة الويبو هذه مع مالكي
العالمات التجارية الذين قدموا  2 764حالة ،أي بزيادة  2,5يف
املائة عن العام املايض.
 .23ويوشك أن يحدث تغيري كبري يف نظام أسماء الحقول
قد تكون له تداعيات جوهرية عىل أمن العالمات التجارية عىل
اإلنرتنت وعىل إمكانية التنبؤ واملوثوقية فيما يتعلق بنظام أسماء
الحقول باعتباره آلية للتمييز املنظم بني املنشآت واملنتجات
يف التجارة اإللكرتونية .وتقرتح هيئة اإلنرتنت املعنية باألسماء
واألرقام املعيّنة ) ،(ICANNوهي الهيئة املسؤولة عن اإلدارة
التقنية لنظام أسماء الحقول ،إدخال عدد يحتمل أن يكون غري
محدود من الحقول العليا املكونة من أسماء عامة (أي الجزء
األخري من اسم الحقل إىل يمني آخر نقطة) .ويف املرحلة األوىل من
هذا التوسيع ،من املتوقع إدخال نحو  1 300اسم حقل جديد يف
النصف الثاني من  .2013ويرجح أن يجعل هذا التوسيع مهمة
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ُأعطيت املشاركة يف الحملة السنوية ملخاطبة الجمهور بشأن اليوم
العاملي للملكية الفكرية زخم ًا إضافي ًا بفضل التواصل عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،إذ أنشأت الويبو قنوات تواصل جديدة عىل
مواقع تويرت وفليكر وسكريبد .وانضم أكرث من  5 000ها ٍو إىل
الحفل الذي ُنظم عىل موقع فيسبوك يف إطار اليوم العاملي للملكية
الفكرية لتكريم "املبتكرين ذوي الرؤية االسترشافية"؛ كما وصلت
الرسالة (التغريدة) الرئيسية التي نرشت عىل موقع تويرت بشأن اليوم
العاملي للملكية الفكرية إىل أكرث من مليون شخص.

تقرير املدير العام

رصد االستخدام غري املرشوع لعالمة من العالمات التجارية
أصعب وأغىل .ولقد دأبت الويبو عىل السعي إىل املحافظة عىل
املبادئ العامة للملكية الفكرية يف هذه الحقول الجديدة .وسندير
من خالل املركز ما يسمى باإلجراءات السابقة للمنح فيما يخص
«االعرتاضات القائمة عىل الحقوق القانونية» ،التي صيغت
لضمان أال تنتهك الحقول الجديدة حقوقَ العالمة التجارية.
وزيادة عىل ذلك ،ستظل اإلجراءات املعتادة القائمة عىل السياسة
املوحدة لتسوية املنازعات تطبق عىل التسجيالت يف املستوى
الثاني (أي الجزء إىل يسار النقطة).
 .24واملجال الثاني لعمل املركز الذي طور عىل مدى العام
املايض يتعلق بالرشاكات مع مكاتب امللكية الفكرية من أجل
إدارة إجراءات الوساطة فيما يتعلق باالعرتاضات عىل تسجيل
العالمات التجارية وغري ذلك من املنازعات .ويف هذا الصدد ،أبرم
املركز مذكرتي تفاهم مع مكتب سنغافورة للملكية الفكرية
ومع املعهد الوطني الربازييل للملكية الفكرية .وقد سويت أول
منازعة قدمت بموجب ترتيب سنغافورة .وعدا تقاسم إدارة
املنازعات ،يوفر املركز التدريب لتكوين الكفاءات وغري ذلك من
خدمات الدعم .وفوائد هذه الرشاكات هي تحقيق الكفاءة من
حيث التكلفة وخفض الضغط املرتتب عن عبء العمل يف املحاكم
أو املحاكم اإلدارية وتحرير أصل من األصول (العالمة التجارية)
من حالة عدم اليقني أو التنازع ،ومن ثم تمكني هذا األصل من أن
يستخدم يف االقتصاد استخداما مجديا.
 .25وأما مجال التطوير الثالث فهو إدماج إجراءات بديلة
لتسوية املنازعات فيما يخص املنازعات العامة املتعلقة بامللكية
الفكرية التي يديرها املركز .ويف هذا الصدد ،ترد الحاالت
اليوم بوترية منتظمة .ويشهد عدد الحاالت زيادة مطردة بعد
أن كانت قليلة .ويف بعض الحاالت ،تكون املبالغ التي تنطوي
عليها املنازعات عالية ،إذ يمكن أن تصل يف الحالة الواحدة إىل
مليار دوالر أمريكي .وإننا نعتقد أنه يف ظل العوملة واالستخدام
املتزايد لنماذج االبتكار املفتوحة ،يتزايد احتمال وجود إجراءات
دولية محايدة تتيح وسائل مبتكرة إلدارة املنازعات .ويف ضوء
ذلك ،نرى أن عددا أكرب من املنازعات املتعلقة بالرتخيص يقدم
للتسوية عرب الوساطة أو يتم ،يف العادة ،اللجوء إىل الوساطة التي
املعجل يف غياب أي تسوية.
يليها التحكيم
ّ

جمعيات الويبو 2012

إطار وضع القواعد واملعايري الدولية

6

 .26الحدث املهم الذي عرفته املنظمة العام املايض هو إبرام
معاهدة بيجني بشأن األداء السمعي البرصي يف يونيو .2012
ومعاهدة بيجني هي أول معاهدة تربم منذ  1996بشأن قانون
جوهري للملكية الفكرية .وقد استضافت السلطات الصينية
بحفاوة بالغة هذا الحدث الذي سادته أجواء مفعمة بااللتزام
البناء من جانب جميع الدول األعضاء .وأود التعبري عن التقدير
العميق ألوساط امللكية الفكرية الدولية تجاه حكومة جمهورية
الصني الشعبية عىل كرم الضيافة والتنظيم املمتاز.
 .27وتأتي معاهدة بيجني لتق ّوم الوضع املجحف لفناني
األداء يف القطاع السمعي البرصي عرب توفري أساس قانوني
أوضح لالستخدام الدويل لإلنتاجات السمعية البرصية ،سواء يف
الوسائط التقليدية أو يف الشبكات الرقمية .وستساهم املعاهدة
يف صون حقوق املغنني واملوسيقيني والراقصني واملمثلني وغريهم
من فناني األداء من االستخدام دون ترصيح ألشكال أدائهم يف
الوسائط السمعية البرصية مثل التلفزيون واألفالم والفيديو.
 .28وقد وقعت ثمان وأربعون دولة عىل معاهدة بيجني.
ونأمل أن توقع دول أكثر عىل املعاهدة يف غضون األشهر الباقية
من العام الذي تظل املعاهدة مفتوحة فيه للتوقيع .وقد وضعنا
خطة طموحة للتشجيع عىل االنضمام إىل املعاهدة التي نأمل أن
تدخل حيز النفاذ يف منطقة جغرافية واسعة يف املستقبل القريب.
 .29وكان ملفتا للنظر أن معظم الوفود أعربت يف بياناتها
الختامية يف مؤتمر بيجني الدبلومايس عن أملها يف أن تستمر األجواء
التي سادت مؤتمر بيجني وأن تسود بقية أعمال الويبو بشأن وضع
القواعد واملعايري .وتشارف اآلن العديد من بنود هذا الجدول عىل
االكتمال ونأمل أن ترسم جمعيات  2012طريقا واضحا للميض
قدما يف هذه البنود .وإنني أحث بوجه خاص ،الدول األعضاء عىل
تبني خريطة الطريق املقرتحة من أجل صك دويل جديد بشأن
تحسني نفاذ األشخاص ضعاف البرص والعاجزين عن قراءة
املطبوعات إىل املصنفات املنشورة .وحاليا نرى تقاربا كبريا حول
أشجع الدول األعضاء
الصك من حيث الشكل والجوهر .وإنني ّ
بشدة عىل اغتنام هذا التقارب لعقد دورة استثنائية للجمعية العامة
يف ديسمرب  2012بغية النظر يف الدعوة إىل مؤتمر دبلومايس إلبرام
معاهدة حول هذا املوضوع يف منتصف عام .2013
الهدف االسرتاتيجي األول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري
6
الدولية بشأن امللكية الفكرية
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بدأت الويبو بث جميع اجتماعات لجانها عرب اإلنرتنت ـ تنفيذ ًا
اللتزامها باالنفتاح والشفافية .يف األعىل :املندوبون يجتمعون يف إطار
اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات (مايو) ،واللجنة الحكومية
الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفولكلور (يونيو) واللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق
املجاورة (يوليو).

تقرير املدير العام

 .30وأود أيضا أن أحث الدول األعضاء عىل امليض قدما
نحو مؤتمر دبلومايس إلبرام معاهدة جديدة بشأن اإلجراءات
الشكلية لقانون الرسوم والنماذج .وإن جوهر املعاهدة املقرتحة
قد صيغ صياغة جيدة .وبطلب من الدول األعضاء أعدت دراسة
حول أثر املعاهدة املقرتحة خلصت إىل استحسان وجود مثل
هذه املعاهدة وأظهرت أنها ستفيض إىل تحسني النفاذ إىل حماية
الرسوم والنماذج حول العالم ،وخصوصا يف الرشكات الصغرية
واملتوسطة .ومن الواضح أن االمتثال للمعاهدة املقرتحة سيلقي
بتكلفة عىل عاتق مكاتب امللكية الفكرية وسيقتيض األمر تقديم
املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان األقل نموا .ويف
الدورة األخرية للجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية ،لم يعرتض أي
وفد عىل املعاهدة .ومع ذلك نجد اختالفا يف وجهات النظر حول
التوقيت فنجد بعض الوفود مستعدة للميض قدما نحو مؤتمر
دبلومايس يف نهاية  2013وأخرى غري مقتنعة بأن الوقت قد
حان.
 .31وإن وجود صك دويل بشأن امللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي
أولوية رئيسية للمنظمة .واملهمة الفورية املطروحة أمام الدول
األعضاء هي وضع مسار لألشهر  12املقبلة التي ستؤدي إىل
نتيجة إيجابية وتظهر نتائجها يف جمعيات  .2013ولتحقيق هذه
النتيجة سيتعني عىل جميع الوفود امليض يف مسار مكثف والتحيل
بقدر كبري من االلتزام واملشاركة.
 .32وينبغي أيضا أن يشهد العام املقبل التزاما مكثفا بشأن
حماية هيئات البث حيث توقعت الدول األعضاء إمكانية عقد
مؤتمر دبلومايس يف  .2014زيادة عىل ذلك ،سيتواصل العمل يف
عدد من املجاالت األخرى ،وتشمل بوجه خاص االلتزام بالتعامل
مع االستثناءات والتقييدات األخرى (املكتبات واملحفوظات واملواد
التعليمية) عىل جدول أعمال اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف
والحقوق املجاورة.
التنمية

7

 .33تماشيا مع سياسة الدول األعضاء املتعلقة بإدماج
التعاون يف مجال التنمية ،تتعامل جميع قطاعات األمانة يف
عملها مع االحتياجات الخاصة للبلدان النامية واألقل نموا بغية
الهدف االسرتاتيجي الثالث :تسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف
7
سبيل التنمية

جمعيات الويبو 2012

املساعدة يف تكوين كفاءاتها للمشاركة يف نظام امللكية الفكرية
واالنتفاع به .وقطاع التنمية يف األمانة مسؤول بوجه خاص عما
ييل:
« »1املساعدة فيما يتعلق بصياغة اسرتاتيجيات وطنية
للملكية الفكرية واالبتكار؛
« »2وتكوين الكفاءات؛
« »3والربنامج الذي يعالج االحتياجات الخاصة للبلدان األقل
نموا ،وخصوصا خدمات الويبو التي تقدمها إىل البلدان
األقل نموا والذي نال املوافقة يف جمعيات 2011؛
« »4وتنسيق مساهمات األجزاء األخرى للمنظمة يف خطط
العمل السنوية فيما يتعلق بكل بلد؛
« »5وتنفيذ جدول أعمال الويبو بشأن التنمية.
وتتوىل الشعبة املعنية ببعض البلدان يف أوروبا وآسيا مسؤوليات
مشابهة فيما يتعلق باملرحلة االنتقالية إىل نظام االقتصاد الحر
والبلدان املعنية بذلك ،ويتوىل قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية
العمل يف مجال حق املؤلف.
 .34ولالستجابة للعديد من الدول األعضاء الراغبة يف وضع
اسرتاتيجيات وطنية ،أعدت عدة أدوات عملية يف إطار مرشوع
جدول أعمال التنمية .وتشمل هذه األدوات دليال منهجيا يضع
مسارا لصياغة اسرتاتيجيات للملكية الفكرية عىل مراحل متتالية،
بما يشمل جمع البيانات من البحوث الوثائقية واملقابالت مع
أصحاب املصلحة؛ وإعداد مرشوع اسرتاتيجية بدعم من خبري
وصقل االسرتاتيجية من خالل مسار تشاوري وطني متعدد
القطاعات؛ ونماذج عملية ودراسة استقصائية مرجعية لسري
البحوث الوثائقية وامليدانية؛ ودليل بشأن وضع املؤرشات
املقياسية لدعم استخدام الدراسة االستقصائية املرجعية.
 .35وتندرج أنشطة تكوين الكفاءات ضمن مجموعة كاملة
من البنى التحتية والخدمات الداعمة للملكية الفكرية وتشمل
معظم قطاعات أنشطة املنظمة .وتعد أكاديمية الويبو األداة
األساسية لربامج تكوين الكفاءات .وعام  ،2011استفاد ما
مجموعه  33 732شخصا من  192بلدا من برامج أكاديمية
الويبو ( 33 019منهم من خالل برنامج التعلم عن بعد).
ونظمت ثماني مدارس صيفية يف أماكن مختلفة يف جميع أنحاء
العالم واستقطبت  338مشاركاً .وقد أحرز مزيد من التقدم يف
تنفيذ مرشوع جدول أعمال التنمية من أجل إقامة أكاديميات
ناشئة ،مع وجود خطط ملثل هذه األكاديميات يف ستة من البلدان.
ويف نهاية عام  ،2011وضعت األكاديمية برنامجا جديدا للتعلم
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وقعت الدول األعضاء معاهدة دولية جديدة ،موصلةً بذلك  12عام ًا من
ّ
التفاوض إىل خاتمة ناجحة .ومعاهدة بيجني بشأن األداء السمعي
البرصي وازت ألول مرة بني حقوق فناين األداء واملمثلني وحقوق
املؤلفني واملوسيقيني وفناين التسجيل .ووصف املشاركون روح التعاون
التي سادت خالل مفاوضات بيجني بالتعددية يف أبهى حللها.

جمعيات الويبو 2012

تقرير املدير العام

اإللكرتوني بجميع اللغات الرسمية الست وكذلك بالربتغالية.
وقدمت ضمن الربنامج ثالث عرشة دورة تعليمية استخدمت فيها
منهجيات التدريس التفاعيل بمساعدة الفيديو ومواقع الويكي
واملدونات ومنتديات النقاش.
 .36ولقد ظل تنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية من
األولويات .وحتى اآلن ،نال  26مرشوعا املوافقة من أجل تنفيذ
تلك التوصيات ،بميزانية إجمالية تناهز  24مليون فرنك
سويرسي .وقد تمت ستة مشاريع يف عام  2011وقدمت تقارير
التقييم املستقل بشأنها إىل اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية
الفكرية .وستعرض تقارير التقييم واستكمال مرشوعات الست
األخرى إىل هذه اللجنة يف دورتها يف نوفمرب .2012
 .37ويف مجال حق املؤلف ،وفضال عن املساعدة يف تعزيز
كفاءات املوارد البرشية واإلطار القانوني والتنظيمي ،سعينا إىل
اإلتيان بطاقات جديدة يف برنامجنا لإلدارة الجماعية .ومصداقية
اإلدارة الجماعية عامل حاسم يف الصناعات اإلبداعية .وإننا
لنسعى إىل العمل مع أصحاب املصالح من أجل إقامة معيار
طوعي دويل جديد لضمان الجودة ملنظمات اإلدارة الجماعية.
واملرشوع قيد التنفيذ بتسمية عالمة الجودة التاليةTAG of :
 ،Excellenceوهو دليل عىل التميّز يف الشفافية واملساءلة
وحسن اإلدارة.
البنية التحتية العاملية
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 .38يوفر برنامج البنية التحتية العاملية مقاربة متكاملة
لتعزيز قدرة البلدان النامية عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت لدعم إدارة امللكية الفكرية واالستفادة من قواعد
البيانات وشبكات املعارف العاملية ،ومن ثم إتاحة املعلومات
التكنولوجية والعلمية والتسويقية التي وضعت يف العالم كله
بواسطة نظام امللكية الفكري من خالل قواعد البيانات العاملية
املجانية ،والتعاون مع الدول األعضاء عىل وضع برامج وأدوات
تعزز التعاون وتوطد الفعاليات من خالل تقليل ك ّم الوظائف
املتكررة بني مكاتب امللكية الفكرية.
 .39تحديث مكاتب امللكية الفكرية وتعزيز قدراتها
عىل استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .واصلنا
مساعدة مكاتب امللكية الفكرية يف جميع أنحاء العالم ألتمتة
الهدف االسرتاتيجي الرابع :تنسيق البنية التحتية العاملية للملكية
8
الفكرية وتطويرها

معالجة طلبات امللكية الفكرية ،ومن ثم تقديم خدمات أحسن إىل
أصحاب املصلحة .وقد زاد الطلب للحصول عىل مساعدة الويبو
بقدر كبري يف  12شهرا ً املاضية .ويحصل اآلن أكثر من  90بلدا
عىل شكل من أشكال املساعدة يف هذا املجال .وتحديدا:
 62مكتبا يستخدم نظاما أو أكثر من أنظمة الويبو
لتوفري األتمتة؛
و 44مكتبا يستخدمون نظام إدارة امللكية الصناعية؛
و 14مكتبا يستخدمون النظام العربي إلدارة امللكية
الفكرية؛
و 16مكتبا يستخدمون برنامج الويبو للمسح (WIPO
( )Scanنظام إدارة الرقمنة ودفق العمل)؛
ومكتبان يستخدمان نظام الويبو إلدارة الوثائق
اإللكرتونية (.)WIPO EDMS
وما زالت طلبات عديدة للحصول عىل الدعم عالقة وقيد تحديد
األولويات فيها حسب توافر املوارد .والبيانات املستقاة بواسطة
أنظمة الويبو لتوفري األتمتة والتي تفضلت مكاتب امللكية الفكرية
بالتعاون واملشاركة فيها ال يقترص استخدامها عىل الصعيد
املحيل ،بل تستخدم أيضا مللء قواعد البيانات العاملية للملكية
الفكرية التي تتيحها الويبو.
 .40قواعد البيانات العاملية وغريها من الخدمات يف
مجال املعارف .لقد قطعت أشواط كبرية خالل األشهر االثنى
عرش املاضية يف وضع قواعد البيانات العاملية للمنظمة وغريها
من الخدمات التي تحسن نفاذ البلدان النامية وأقل البلدان نموا
إىل منتجات املعارف.
 .41ويمكن حاليا البحث عن مجموعات بيانات نحو 14
مليون براءة اخرتاع من معاهدة التعاون بشأن الرباءات وعن
تشكيالت بيانات تخص  30براءة اخرتاع وطنية أو إقليمية يف
ركن الرباءات (( )PATENTSCOPEأي بتوسع النطاق من
 8مليون مجموعة بيانات تغطي  27تشكيلة يف العام املايض).
وتشمل تلك التشكيالت الجديدة من بيانات من اليابان وكينيا
واالتحاد الرويس .وقد صدر تكليف بوضع برنامج جديد تكون
مميزات أدائه عىل مستوى أعىل.
 .42وقد أضيفت عدة وظائف جديدة عىل ركن الرباءات
لتحسني النفاذ إىل املوارد املتعددة اللغات:
« »1أصبح اآلن البحث املتعدد اللغات متاحا يف  12لغة
(زيادة ثالث لغات مقابل العام املايض) من خالل نظام
| 13
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كان إلصدار املؤرش العاملي لالبتكار وقع مهم عىل الصعيد العاملي ملا يقدمه من تقييم معمق للقدرات والنتائج االبتكارية يف  141نظام ًا اقتصادي ًا.
ويف ظل األزمة االقتصادية الحالية ،جاء املؤرش العاملي لالبتكار يف التوقيت املناسب ّ
ليذكر بأن السياسات الفعالة لتحفيز االبتكارات تكتيس
أهمية حاسمة يف دفع عجلة نمو اقتصادي مستدام.
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البحث املتعدد اللغات ( )WIPO CLIRعرب إضافة
الهولندية واإليطالية والسويدية (إىل جانب الصينية
واإلنكليزية والفرنسية واألملانية واليابانية والكورية
والربتغالية والروسية واإلسبانية)؛
وأدرجت آلة مايكروسوفت للرتجمة؛
وأدرجت أيضا آلة الرتجمة الخاصة بمكتب امللكية
الفكرية الكوري.

ولقد تشاركت املنظمة آلتها للرتجمة وتكنولوجيات املعارف
الخاصة بها مع هيئات األمم املتحدة األخرى وخاصة مقر األمم
املتحدة يف نيويورك واالتحاد الدويل لالتصاالت .وتشمل الوظائف
الجديدة األخرى املضافة إىل ركن دعم أسواق التكنولوجيا من
خالل اإلخطارات من توافر طلبات للرتخيص بموجب معاهدة
التعاون بشأن الرباءات.
 .43قاعدة بيانات الويبو للعالمات التجارية العاملية
حظيت باالعرتاف بأنها تملك وظيفة بحث عىل مستوى عاملي
وظائف أخرى .وإن التوسع يف تغطيتها للبيانات ماض اآلن
قدما .حاليا وإضافة إىل البيانات من نظام مدريد واإلخطارات
بخصوص شارات الدول واألسماء واملخترصات الخاصة
باملنظمات الحكومية الدولية (املادة  6ثالثا من اتفاقية باريس)
وتسجيل تسميات املنشأ بموجب نظام لشبونة ،تشمل قاعدة
بيانات العالمات التجارية العاملية بيانات عن العالمات املسجلة
يف الجزائر وكندا واملغرب .ونأمل إضافة تشكيالت من أربعة
بلدان أخرى يف األسابيع املقبلة.
 .44وعدا قواعد البيانات العاملية ،وضعنا ،بالرشاكة مع
النارشين وبائعي قواعد البيانات التجارية ،برنامجني آخرين
لتعزيز نفاذ البلدان النامية واألقل نموا إىل التكنولوجيا واملعارف.
ويف إطار هذين الربنامجني ،تتاح الدوريات العلمية والتقنية
وقواعد البيانات التجارية إما مجانا لألشخاص واملؤسسات
يف البلدان األقل نموا وإما بأسعار تفضيلية جدا ملا هو موجود
منها يف البلدان النامية املتوسطة الدخل .وإن برنامج النفاذ
إىل األبحاث من أجل التنمية واالبتكار يتيح النفاذ إىل الدوريات
العلمية الرائدة .وقد زاد عدد املستخدمني املسجلني يف هذا
الربنامج من  25إىل أكثر من  70مؤسسة ،وإن  30مؤسسة
يف طريقها إىل التسجيل .وزاد املضمون املتوفر من  200إىل
نحو  250منشورا .وهذا الربنامج أساس ملشاركة الويبو يف
رشاكة  Research4Lifeبني القطاعني العام والخاص التي
تشمل برامج مشابهة من منظمة األغذية والزراعة (برنامج
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إتاحة األبحاث الزراعية العاملية عىل اإلنرتنت) ،وبرنامج األمم
املتحدة للبيئة (برنامج إتاحة البحوث البيئية عرب اإلنرتنت)
ومنظمة الصحة العاملية (برنامج مبادرة إتاحة الوصول إىل
البحوث الصحية عرب شبكة اإلنرتنت) .وقد مدد الرشكاء يف
رشاكة  Research4Lifeمدته إىل ما بعد املوعد األصيل املحدد
يف األهداف اإلنمائية لأللفية بحلول  2015إىل  2020عىل األقل.
والربنامج الثاني للويبو يف هذا املجال هو النفاذ إىل الربنامج
املتخصص يف معلومات الرباءات الذي يمكن مكاتب الرباءات
واملؤسسات األكاديمية ومؤسسات البحوث يف البلدان النامية من
النفاذ مجانا أو بتكلفة منخفضة إىل أدوات وخدمات متطورة
السرتجاع بيانات الرباءات وتحليلها.
 .45ويف سعينا ملساعدة األشخاص واملؤسسات يف الدول
النامية لالستفادة من قواعد بيانات املعرفة والتكنولوجيا
املتنوعة ،شجعنا إقامة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار.
ففي العام املايض ،وقعت ثالثون معاهدة إلقامة مراكز دعم
التكنولوجيا واالبتكار ونظمت دورات تدريبية للمبتدئني يف مجال
تكنولوجيا البحث يف قواعد البيانات يف  12دولة وحلقات عمل
للمستويني املتوسط واملتقدم يف  10دول أخرى .وقد تلقى أكثر
من  1 500عامل بمراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار تدريبهم
منذ انطالق مرشوع مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار منذ ثالثة
أعوام.
 .46املنصات واألدوات .أدخلت التحسينات عىل منصتي
املنظمة لتقاسم امللفات :الويبو كيس (النفاذ املركزي للبحث
والفحص) والويبو داس (خدمات النفاذ الرقمي) .وقد أعدت
نسخة جديدة من الويبو كيس صارت متاحة للمكاتب املشاركة
(وهي اسرتاليا وكندا واململكة املتحدة حتى اآلن) .وتتضمن
التحسينات البحث يف أرسة الرباءات والنفاذ عن بعد إىل املكتبات
الرقمية التي تستضيفها املكاتب املشاركة .وباملثل ،أعدت نسخة
جديدة من الويبو داس تتيح نظاما ً بسيطا وأكثر جاذبية للنفاذ
إىل الوثائق ذات األولوية .ويشارك حاليا ً أحد عرش مكتبا ً يف الويبو
داس.
 .47وال غنى اليوم عن أنظمة التصنيف الدولية كأدوات
لتحقيق إدارة متناسقة للملكية الفكرية يف مختلف أصقاع
العالم .وقد تم اإلرساع يف عملية مراجعة هذه التصنيفات تماشيا ً
مع الوترية املتسارعة للتغيري يف عالم التكنولوجيا واألعمال .كما
تم تعزيز أنظمة تكنولوجيا املعلومات الداعمة لنرش التصنيفات
ومراجعتها.
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رفع تنظيم الدورة التدريبية الصيفية ألكاديمية الويبو يف مدينة مكسيكو
عدد الدورات التدريبية الصيفية بشأن امللكية الفكرية التي ّ
نظمتها أكاديمية
الويبو للطالب واملهنيني الشباب إىل تسع دورات يف األشهر االثنى عرش
األخرية .و ّنظمت دورات تدريبية صيفية ،باإلضافة إىل الدورة الصيفية الثابتة
التي تعقد يف جنيف ،يف كل من الربازيل وجنوب أفريقيا وجمهورية كوريا
وروسيا وأوكرانيا والواليات املتحدة األمريكية.
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الويبو كمرجعية دولية ملعلومات امللكية الفكرية
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 .48فضالً عن قواعد البيانات الرقمية وخدمات النفاذ ،توفر
الويبو عددا ً من املراجع العاملية املتفردة املكتظة بمعلومات عن
امللكية الفكرية.
 .49تعد الويبو لكس أكثر املوارد شموال ً وصالبة يف مجال
قوانني امللكية الفكرية ومعاهداتها يف العالم .وتسمح الويبو
لكس باالطالع عىل  10 000نص قانوني يف حوايل  200نظام
قضائي بعدة لغات عىل شبكة اإلنرتنت .وقد تضاعف استخدام
الويبو لكس منذ العام املايض إذ يقارب عدد مرات مشاهدة
أدوات قاعدة البيانات  2مليون مرة وصارت الويبو لكس يف
املرتبة الخامسة يف قائمة الصفحات األكثر تصفحا ً عىل موقع
الويبو (بينما كانت يف املرتبة العارشة العام املايض واملرتبة
التاسعة عرش عند إطالقها يف  .)2010كما تم تحسني املنصة
التقنية للويبو لكس والتوسع يف عدد اللغات املتاحة .فباإلضافة
إىل اإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية ،من املتوقع تكون قاعدة
البيانات متاحة بالعربية والصينية أيضاً .وقد صارت بالفعل
البيانات القانونية لكافة الدول املتكلمة بالعربية وكذا األنظمة
القضائية الصينية متاحة بالكامل يف هاتني اللغتني.
 .50ويف نوفمرب  ،2011أطلقت الويبو تقرير امللكية
الفكرية العاملي وموضوعه الوجه املتغري لالبتكار .وتهدف هذه
السلسلة االقتصادية الجديدة إىل رشح اتجاهات امللكية الفكرية
وتوضيحها واملساهمة يف تحليلها بغية تسهيل صنع السياسات
القائمة عىل األدلة .وأقر تقرير  2011بأن االبتكار هو مفتاح
النمو االقتصادي املستدام .كما أشار إىل أن املشهد العام لالبتكار
قد تغري ويسمح بآفاق جديدة يف القضايا املهمة املتعلقة بامللكية
الفكرية بما فيها التعاطي مع الزحام املتزايد يف هذا املشهد
والطريقة املثىل لتعزيز البحث الحكومي يف مجال االبتكار.
ويجري العمل بالتقرير العاملي القادم للملكية الفكرية لتناول
موضوع مختلف وسوف ينرش يف .2013
 .51ويف يوليو من هذا العام ،نرشت الويبو املؤرش العاملي
لالبتكار لعام  2012باالشرتاك مع املعهد األوروبي إلدارة
األعمال ( .)INSEADوقد تطور املؤرش العاملي لالبتكار فصار
أداة وصفية قيمة تهدف إىل تسهيل مهمة تقييم القدرة عىل
االبتكار لدى صانعي السياسات والقادة يف مجال األعمال
الهدف االسرتاتيجي الخامس :املورد العاملي ملراجع املعلومات
9
والتحليالت املتعلقة بامللكية الفكرية

وغريهم من األطراف الفاعلة .ويدعم هذا العمل رشكاء املعرفة
برشكة ألكاتيل لوسانت ( )Alcatel-Lucentومؤسسة Booz
 Companyواتحاد الصناعات الهندية (.)CII
 .52ونواصل تحسني جمع البيانات ونرشها بالتقارير ،وهي
بيانات تتناول أنشطة امللكية الفكرية يف مختلف بقاع العالم ،
إذ تعد قاعدة بيانات إحصاءات الويبو بمثابة املرجعية األوىل
يف العالم .وقد تمكنَّا من زيادة عدد الدول التي تغطيها قاعدة
البيانات كنتيجة لردود األفعال الكثرية عىل استطالع الرأي
اإلحصائي السنوي بشأن امللكية الفكرية .وتتضمن منشورات
الويبو اإلحصائية املعتادة اليوم مؤرشات امللكية الفكرية العاملية
الجديدة والوقائع واألرقام الخاصة بالويبو واالستعراض السنوي
ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات واالستعراض السنوي لنظام
الهاي والبيانات اإلحصائية القطرية.
 .53ويواصل دليل الويبو الستقصاء املساهمة االقتصادية
للصناعات القائمة عىل حق املؤلف تقديم املنهجية الرائدة عىل
مستوى العالم لقياس املردود االقتصادي لهذه الصناعات .وقد
نرشت حتى اليوم حوايل ثالثني دراسة وطنية قائمة عىل هذه
املنهجية تثبت املساهمة الهائلة للصناعات االبتكارية يف إجمايل
الناتج املحيل والتوظيف.
االنخراط يف قضايا السياسات العامة العاملية

10

 .54تتناول العديد من املبادرات دور امللكية الفكرية يف
تحديات السياسة العامة العاملية ،وأكثر هذه املبادرات نضجا ً
برنامج  WIPO Re:Searchالذي تقوده الويبو بمشاركة
 .)BVGH( BIO Ventures for Global Healthوسوف
توفر منظمات القطاعني العام والخاص بموجب هذه املبادرة
امللكية الفكرية والخربة بدون رسوم للباحثني املؤهلني يف أي
مكان بالعالم لتعزيز تطوير عقاقري ولقاحات وتشخيصات
جديدة لعالج أمراض املناطق املدارية املهملة واملالريا والسل.
ويضم هذا املجموع رشكات األدوية الرائدة ومؤسسات الصحة
والبحوث الحكومية وغري الحكومية .وعند انطالق برنامج الويبو
 WIPO Re:Searchيف أكتوبر  ،2011كان يضم  30عضوا ً
فقط .ولكن بحلول أغسطس  ،2012زاد عدد الدول األعضاء إىل
 50عضوا ً بما يف ذلك  38موردا ً ومستخدما ً محتمالً واثنى عرش
داعماً .وقد تواصل برنامج الويبو  WIPO Re:Searchتحديدا ً
الهدف االسرتاتيجي السابع :امللكية الفكرية وقضايا السياسات
10
العامة العاملية
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كان املؤتمر الدويل حول االستخدام االسرتاتيجي للملكية الفكرية يف
قطاع الرياضة (بالصورة عىل اليمني) املنعقد يف ريو دي جانريو بالربازيل
آخر تظاهرة ضمن سلسلة من التظاهرات بشأن قيمة امللكية الفكرية
والرياضة يف دعم النمو االقتصادي .ونوقشت تلك القضايا يف عدد
من املقاالت وموارد املعلومات الجديدة املنشورة عىل موقع املنظمة
اإللكرتوين.
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مع املؤسسات البحثية يف أفريقيا ،وال سيما األعضاء يف الشبكة
األفريقية لالبتكار يف العقاقري والتشخيص ( .)ANDIوصارت
أربعة مراكز تابعة للشبكة األفريقية لالبتكار يف العقاقري
والتشخيص( )ANDIأعضا ًء يف برنامج .WIPO Re:Search
 .55تضم قاعدة بيانات  WIPO Re:Searchما يعادل 172
مدخالً تكنولوجيا ً تقدم بها  17موردا ً مختلفاً .وقد أزيح الستار
عن أول ثالثة اتفاقات للبحث التعاوني بموجب رشوط برنامج
الويبو  WIPO Re:Searchيف أغسطس  2012بما فيها أسرتا
زينيغا ،وهي رشكة أدوية باململكة املتحدة من جهة ،باإلضافة إىل
جامعتني ورشكة أدوية واحدة يف جنوب أفريقيا من جهة أخرى.
وكان لهذه املؤسسات الحق يف النفاذ إىل املركبات والبيانات
البحثية يف خصوص بعض أمراض املناطق املدارية املهملة
والسل.
التواصل

11

 .56يف العام املايض ،وسعنا من نطاق استخدامنا لوسائل
اإلعالم االجتماعية كأدوات للتواصل .ويكمن الهدف يف التواصل
مع الجمهور ممن نعجز عن التواصل معه واإلقرار بأن الجمهور
التقليدي قد غري من سلوكياته وعاداته فيما يخص مصادر
الحصول عىل املعلومات وأدواته .وكانت مقاربتنا يف استخدام
وسائل اإلعالم االجتماعية تدريجية إذ استندت كافة القرارات إىل
البحث والتحليل املسبق الختيار منتديات التواصل االجتماعي
وطبيعة املحتوى الذي يناسب املنظمة وأطرافها الفاعلة .وقد
استحوذت الحاجة إىل ضمان استدامة أية قنوات تواصل جديدة
عىل اهتمام بالغ.
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بالتشجيع ألننا حققنا خالل األشهر الثالث األوىل من انطالق
الصفحة معدال ً عاليا ً يف التأثري عىل املتصفح (كما قاسته رشكة
كالوت) ،مقارنة باملنظمات املماثلة األقدم يف التواجد عىل تويرت.
اإلدارة والتسيري

12

 .58اسرتشدت األمانة خالل السنوات القليلة املاضية
بربنامج التقويم االسرتاتيجي يف إدخال تحسينات عىل إجراءاتها
وأعمالها وإدارتها عىل صعيد املنظمة ككل .ومن خالل القيم
األربع الرئيسية (التوجه نحو تقديم الخدمات والعمل يدا واحدة
واملساءلة عىل النتائج واملسؤولية البيئية واالجتماعية واإلدارية)،
جاءت  19مبادرة لتصقل مستقبل العمل يف العديد من املجاالت.
وقد اقرتبنا من املرحلة النهائية الرسمية لربنامج التقويم
االسرتاتيجي املقررة يف نهاية  .2012وستكون بعض املبادرات
بطبيعة الحال غري مكتملة بعد (مثل نظام التخطيط للموارد
املؤسسية) ،لكن األمانة ستنتقل من وترية االستعراض واإلصالح
العميل املكثف إىل وترية التحسني املتواصل.
 .59ويؤدي املدقق الداخيل دورا رئيسيا يف دعم املدير
عي مد ّقق داخيل جديد وقد رشع يف
التنفيذي واإلدارة .وقد نِّ
عمله يف هذا العام .واستكملت بعض التعيينات أيضا يف وظائف
رئيسية يف شعبة التدقيق الداخيل والرقابة اإلدارية .وأصدرت
الشعبة ثماني تقارير احتوت عىل ما يقارب  85توصية
للتحسني .ومن املجاالت التي خضعت للتدقيق والتقييم نذكر
إدارة الربامج واملرشوعات واإلدارة القائمة عىل النتائج وإدارة
املوارد البرشية وإدارة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .وتابعت
الشعبة توصيات من السنوات السابقة للتحقق من التصدي لها
بفعالية .وقد ُقبل أكثر من  95يف املائة من توصيات السنتني
املاضيتني وتحرز اإلدارة تقدما جيدا نحو تنفيذ جميع التوصيات
املقبولة .وأصبح من املمكن اآلن اإلمساك بالرتاكم يف القضايا
املطروحة للتحقيق .ويخضع عمل الشعبة لفحص دقيق تجريه
اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة .وأو ّد أن أتق ّدم بشكرنا إىل
اللجنة عىل عملها املهني املتميّز.

 .57باإلضافة إىل قناة الويبو عىل اليوتيوب والحملة السنوية
الشعبية لليوم العاملي للملكية الفكرية عىل الفيس بوك ،دشنا
الصفحة الرسمية للويبو عىل تويرت (املدونة الصغرية) وفليكر
(القتسام الصور) واسكريبد (القتسام املطبوعات) .وقد قمنا
باستغالل كافة أشكال وسائل اإلعالم االجتماعية لنتقاسم مع
األطراف الفاعلة ورشائح عريضة من الجمهور النتائج املهمة
التي توصلنا إليها كنتائج معاهدة بيجني بشأن حماية األداء
السمعي البرصي ونرش مؤرش االبتكار العاملي لعام .2012
ولقت التغريدة األكثر شعبية عىل صفحة تويرت منذ انطالق
هذه الصفحة ما بني تسعمائة ألف ومليون زيارة .وقد شعرنا

 .60وعيِّنت مؤخرا مديرة إدارة املوارد البرشية وقد رشعت
يف عملها .وكان من بني األعمال الداخلية الكربى يف السنة املاضية
مراجعة نظام موظفي الويبو والئحة موظفيها .ون ّفذت أعمال
املراجعة مجموعة استشارية برئاسة مشرتكة وبتمثيل من ممثيل

الهدف االسرتاتيجي الثامن :آلية تواصل متجاوب بني الويبو
11
والدول األعضاء وجميع أصحاب املصالح

الهدف االسرتاتيجي التاسع :دعم إداري ومايل فعال لتمكني الويبو
12
من تنفيذ برامجها
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تلقت الويبو منذ جمعيات  2011ما عدده  31طلبا جديدا لالنضمام إىل املعاهدات التي تديرها من
 19بلدا.
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اإلدارة وممثيل املوظفني .وقد عملت املجموعة بال كلل وبدرجة
عالية من املهنية وأو ّد أن أعرب عن تقديري العميق لعملها املمتاز
الذي سيعرض عىل لجنة التنسيق كي تنظر فيه خالل دورة
الجمعيات الحالية.
 .61وبعد التشاور مع املوظفني ،اعتُمدت يف أوائل هذه السنة
مدونة الويبو لألخالقيات .وهي مدونة قائمة عىل القيم وليس عىل
وتجسد بإيجاز إعالنا رفيع املستوى عن املبادئ ولكن
القواعد،
ّ
ميسة .ويجري حاليا التشاور بشأن سياسة عامة لحماية
بلغة رّ
املبلغني عن املخالفات .وسيبتدئ الحقا يف هذه السنة برنامج
تدريبي إلزامي عن األخالقيات لجميع املوظفني.
 .62وباعتماد السياسة الجديدة بشأن اللغات يف عام ،2011
بست لغات يف جميع لجان الويبو
استطعنا أن نو ّفر تغطية
ّ
وسنوسع تلك التغطية لتشمل جميع
اعتبارا من يناير 2012
ّ
هيئات الويبو الرئيسية خالل الثنائية الجارية .ونسعى أيضا إىل
الست
توفري جميع منشورات الويبو الرئيسية باللغات الرسمية
ّ
يف الثنائية املقبلة.
 .63وباإلضافة إىل تحسني التغطية اللغوية ،سعينا إىل
تحسني إدارة املؤتمرات بإضافة البثّ عرب اإلنرتنت وتوفري
تسجيالت الفيديو عند الطلب .ومنذ يناير  ،2012تنقل وقائع
جميع اجتماعات الويبو الرئيسية ،بما فيها املؤتمر الدبلومايس يف
بيجني ،عرب اإلنرتنت وتنرش تسجيالتها عىل اإلنرتنت ملشاهدتها
عند الطلب .وشمل ذلك ما مجموعه  47من أيام االجتماعات
خالل الشهور السبعة من عام .2012

جمعيات الويبو 2012

 .64وسيتأخر تسليم قاعة املؤتمرات الجديدة ،ومن املرتقب
أن تُستكمل أعمالها يف نهاية عام  .2013وسنواصل املرشوع
يف إطار “الوالية التقليدية” بإدارة مبارشة ملرشوع البناء وقد
أنهينا تعاقدنا مع املقاول العام ،بعد التوصل إىل اتفاق مشرتك
بني الطرفني .وقد عزّزنا فريقنا الداخيل وبنيتنا اإلدارية ،وكذلك
فعلت القيادة التي تساعدنا يف إدارة املرشوع إىل جانب املهندس
املعماري .أما مرشوعنا اآلخر يف مجال البناء ،وهو تحسني معايري
األمن والسالمة يف مباني الويبو ،فهو سار عىل قدم وساق.
 .65ويف الختام ،أو ّد أن أتق ّدم بكلمة تقدير ملوظفي الويبو.
وهذا التقرير لخري دليل عىل أن املوظفني ح ّققوا الكثري يف السنة
املاضية وساروا باملنظمة قدما ،ك ّل يف إطار مسؤولياته .ولدينا
العديد من املوظفني الجيّدين الذين يعملون بدرجة عالية من
املهنية والحماسة والتفاني .وإني ألق ّدر لهم ذلك.

فرانسس غري
املدير العام
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