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تقرير املدير العام إىل دورة  2010للجمعيات
سبتمرب 2010
يف هذا التقرير إىل دورة  2010لجمعيات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،أو ّد أن أبرز بعض
اإلنجازات التي حققتها املنظمة خالل االثني عرش شهرا املاضية.
وليس الهدف من هذه الوثيقة تقديم تقرير مرحيل شامل .فذلك التقرير مقدم يف وثيقة تقرير أداء الربنامج .وإنما أو ّد أن
أعرض عليكم موجزا ألنشطة الويبو عىل اختالفها وتنوعها وأن أبرز بعض النتائج املحققة يف هذا العام.
التفاعل مع األزمة االقتصادية
يعتمد حوايل  90باملائة من ميزانية الويبو مبارشة عىل اإليرادات املحققة من خدمات قائمة عىل نشاط األسواق .ونظرا إىل
ذلك ،كان من املتوقع أن يكون وقع الرتاجع االقتصادي العاملي أقوى عىل الويبو من سائر املنظمات الدولية يف جنيف .ويف
عام  ،2009تراجعت إيداعات الرباءات الدولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بنسبة  % 4.5مقارنة مع عام ،2008
وتراجعت تسجيالت العالمات التجارية الدولية بناء عىل نظام مدريد بنسبة  ،%16٫4مما أفىض إىل تراجع يف إيرادات املنظمة
ألول مرة يف تاريخها .وكان ال ب ّد من االلتزام بإدارة مالية صارمة استطاعت املنظمة بفضلها ورغم ذلك الرتاجع أن تنهي الفرتة
املالية  2009-2008بفائض متواضع.
وشهد عام  2010أوائل االنتعاش .ويف الوقت الراهن ،نتوقع أن ترتفع إيرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات بحوايل ،% 2٫8
وهي نتيجة إيجابية رغم أن مستوى اإليداع سيظل دون املستوى املحقق يف عام  .2008ونتوقع أن ترتفع تسجيالت نظام
مدريد بحوايل  % 11مما سيق ّربها من املستوى املحقق يف عام  .2008أما نظام الهاي األصغر فهو يف وضع مختلف إذ ال يزال
يف طور توسيع عضويته وقاعدة املنتفعني به .وهكذا ،يشهد مستوى اإليداعات بناء عىل نظام الهاي ارتفاعا كبريا فهو يحقق
يف عام  2010أرقاما تزيد حتى اآلن بنسبة  36باملائة عىل السنة املاضية (ولكن ذلك كله عىل قاعدة محدودة) .وكذلك ّ
يحقق
مركز الويبو للتحكيم والوساطة أعىل مستوياته من حيث نسبة االستخدام .وتظل الويبو رغم ذلك كثرية االعتماد يف ميزانيتها
عىل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات (الذي يحقق يف الواقع حوايل  72باملائة من إيرادات املنظمة) ،علما بأن اإلسقاطات
اإلجمالية بشأن اإليرادات تظل دون املستوى الذي تم االعتماد عليه يف إعداد مرشوع امليزانية للفرتة  .2011-2010وظلت
السياسة املالية الصارمة إذا من أوىل األولويات .وما زلنا نرصد الوضع عن كثب ونشاطر الدول األعضاء البيانات كل ثالثة أشهر
من خالل الصفحة اإللكرتونية ملرصدنا عىل بوابة الويبو.
وتخ ّللت غمامة الرتاجع االقتصادي بعض أشعة النور الذهبية التي سطعت علينا .وكان هذا العام عاما جيدا ملرشوع البناء
الجديد إذ استفدنا من انخفاض استثنائي يف أسعار الفائدة مما ساهم يف خفض تكلفة قرض تشييد املبنى الجديد .وهو
مرشوع سائر حسب جدوله الزمني وسيستكمل يف غضون املوعد املحدد له ويف حدود امليزانية املخصصة له.
وتمثل تكاليف املوظفني  % 65من نفقات الويبو من امليزانية العادية .وسعيا إىل تخفيض نفقات املوظفني بحسب إسقاطات
َّ
املخفضة للفرتة  ،2011-2010وافقت الدول األعضاء يف دورة سبتمرب  2009للجنة التنسيق عىل برنامج إنهاء
اإليرادات
الخدمة الطوعي للموظفني .ولقي هذا الربنامج نجاحا كبريا .واختار  87موظفا  -من جميع الفئات  -االستفادة من مزايا
الرشوط االستثنائية إلنهاء الخدمة والتقاعد املبكر تاركني املنظمة يف التاريخ املحدد يف  30يونيو .2010
وباإلضافة إىل التخفيض الذي كان رضوريا يف تكاليف املوظفني ،أتاح برنامج إنهاء الخدمة الطوعي للمنظمة حيزا لتمكينها
خصصت  55من الوظائف املفرغة للتعيني الداخيل مما أتاح
من التصدي لبعض االنشغاالت اإلدارية والتشغيلية الكربى .وأوالِّ ،
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ّ
(يتحقق
فرصا ملوظفني قيّمني عملوا ملدة طويلة يف إطار عقود قصرية األجل لدخول مسابقات للحصول عىل تعيينات ثابتة.
تخفيض عدد املوظفني بعدم إحالل أي شخص مح ّل كل موظف مؤقت يتم تعيينه يف إحدى تلك الوظائف باملسابقة) .وثانيا،
أعيد تصميم  28من تلك الوظائف املفرغة ألغراض التعيني الخارجي بغية تغطية النقص الكبري يف كفاءات املنظمة الداخلية،
وشمل ذلك مثال البحث عن كفاءات لغوية استجابة لتغري جغرافيا االنتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات وعن الكفاءات
يف علوم االقتصاد .وعند اختيار املرشحني ذوي الكفاءات الالزمة لتلك املناصب ،سرتاعي املنظمة الهدف املحدد لتحسني التوازن
الجغرايف والتكافؤ بني الجنسني يف األمانة .ويف هذا الصدد ،سأثابر عىل ما اعتدنا عليه يف نرش إحصائيات املوظفني كل ستة
أشهر حتى يتسنى للدول األعضاء رصد التقدم املحرز يف تحقيق التوازن الجغرايف والتكافؤ بني الجنسني.
وخالل هذا العام ،فرغت األمانة من برنامج واسع النطاق إلعادة هيكلة برامج املنظمة وهياكلها التنظيمية بما يتمىش وأهداف
الويبو االسرتاتيجية املتفق عليها ،فانتقلت بربنامج التقويم االسرتاتيجي إىل مرحلته الثانية .ويجري حاليا تنفيذ ما يزيد
عن  20مبادرة تشمل تشكيلة من اإلصالحات عىل مستوى اإلدارة والتدبري يرشف عىل كل واحد منها عضو من فريق اإلدارة
العليا .وتسرتشد هذه التغيريات بأربع قيم جماعية هي :التوجه نحو تقديم الخدمات والعمل يدا واحدة واملساءلة عىل النتائج
واملسؤولية البيئية واالجتماعية واإلدارية .أما التحدي الذي أمامنا اآلن فهو أن نحرص عىل أن يدرك كل موظفينا مغزى هذه
التغيريات ويعملوا عىل النهوض بها ويشرتكون يف هذه القيم املؤسسية.
وأو ّد يف هذا الصدد أن أبرز مبادرتني اثنتني يف إطار برنامج التقويم االسرتاتيجي هما نظام التخطيط للموارد املؤسسية وإرساء
إطار شامل ألخالقيات العمل والنزاهةِّ .
ونفذت بنجاح وحدة النظام املخصصة للمشرتيات وإدارة األصول مما مكّن الويبو
من استيفاء رشوط املعايري املحاسبية الدولية للقطاع العام .ونأمل اآلن يف السري قدما وتدريجيا بسائر الوحدات يف إطار هذا
النظام للتخطيط للموارد املؤسسية التي من شأنها أن تعود عىل الدول األعضاء بفوائد جمة من حيث ضمان الشفافية واملساءلة
وفعالية األمانة .وتمشيا وتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة ،وضعنا اآلن مكتب الويبو ألخالقيات العمل وعيّنا مديرا مسؤوال عن
أخالقيات العمل .وأقبل مكتب أخالقيات العمل عىل برنامج عمل طموح يشمل تعزيز الكشف عن الذمة املالية لكبار املسؤولني
ووضع مدونة أخالقيات العمل بهدف اعتمادها.
السري قدما يف عمل اللجان
تؤدي الويبو عدة أدوار من أهمها دعم تحقيق هدف التطور املتوازن إلطار القواعد واملعايري الدولية للملكية الفكرية حرصا
منها عىل أن يكون تطور قانون امللكية الفكرية الدويل مواكبا للمحيط التكنولوجي والجغرايف االقتصادي واالجتماعي والثقايف
العاملي رسيع التطور.
وبمناسبة جمعيات العام املايض ،أبرزت بعض االنشغاالت إزاء انعدام التقدم الذي طال العديد من لجان الويبو الدائمة.
وأعربت عدة وفود أيضا عن إحباطها إزاء الوقت املستغرق يف اجتماعات اللجان دون تحقيق أية نتائج .وهناك اآلن ما يدفعنا
عىل التفاؤل إذ بوسعي أن أبلغكم بالجو اإليجابي املحقق يف اجتماعات معظم اللجان وسريها نحو األمام هذه السنة ،إذ أبدت
الدول األعضاء استعدادها لألخذ بالحلول العملية ملا يخدم الصالح العام.
وشهد شهر مايو  2010منعطفا ال سابق له يف اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
والتقليدية والفولكلور ،إذ رشعت الدول األعضاء يف مفاوضات قائمة عىل نصوص يف إطار جهد جماعي للحرص عىل أن يكون
نظام امللكية الفكرية يف املستقبل وألول مرة راعيا للمعارف التقليدية وبالتايل قادرا عىل التصدي لقاعدة معرفية أع ّم .وتستكمل
أعمال اللجنة الحكومية الدولية اآلن باجتماعات األفرقة العاملة ما بني الدورات ،والتي نظم أولها يف يوليو واستقر عىل مرشوع
نصوص إلحدى عرشة مادة بشأن أشكال التعبري الثقايف التقليدي ومن املقرر أن تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية يف ديسمرب
 .2010وبفضل صندوق الويبو الطوعي للمجتمعات املحلية واألصلية ،الذي يعتمد عىل الدعم السخي من سويرسا والنرويج
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والربنامج السويدي الدويل للتنوع البيولوجي وفرنسا وجنوب أفريقيا وصندوق كريستنسن ،تم تمويل  71خبريا من البلدان
النامية والبلدان املنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر فضال عن أربعة خرباء من املجتمعات األصلية ،لحضور اجتماع الفريق العامل
ما بني الدورات .وخارج أعمال اللجنة الحكومية الدولية ،اشتد الطلب املتواصل عىل أنشطة الويبو لتكوين الكفاءات يف مجال
املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي .ويجري يف هذا الصدد تنفيذ أنشطة عام  2010يف بلدان تشمل األرجنتني
وبلغاريا وإندونيسيا وغواتيماال وجمهورية تنزانيا املتحدة .ويجري أيضا إعداد منشورات جديدة من املقرر إصدارها هذا
العام ملساعدة املتاحف واملكتبات ودور املحفوظات .ويف شعبة املعارف التقليدية ،فتحت الويبو وظيفة مستمرة لفائدة مساعد
يف قانون امللكية الفكرية للشعوب األصلية ،يتم تعيينه بمسابقة سنوية .وعينّ املساعدان األوالن من جمهورية تنزانيا املتحدة
وأسرتاليا.
وعن التطورات الخارجية ،يسعدني أن أهنّئ املنظمة اإلقليمية األفريقية للملكية الفكرية (األريبو) باعتماد بروتوكول بشأن
املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي يف أغسطس  .2010وجاء «بروتوكول سواكوبموند» املستلهم جزئيا من
نصوص اللجنة الحكومية الدولية ،حصيلة ست سنوات من املفاوضات فيما بني الدول األعضاء يف األريبو .وستواصل الويبو
دعمها لألريبو يف تنفيذ بروتوكول سواكوبموند ،عىل غرار ما تفعل لفائدة إطار العمل اإلقليمي للمحيط الهادئ يف بعض بلدان
جزر املحيط الهادئ .وتق ّدم الويبو أيضا مساعدتها لتطوير إطار عمل إقليمي ملنطقة الكاريبي.
وقد تحققت أيضا نتائج مشجعة يف اجتماعي نوفمرب  2009وأبريل  2010إلحدى أكثر لجاننا نشاطا وهي اللجنة املعنية
بالتنمية وامللكية الفكرية .وقد وافقت الدول األعضاء عىل  17مرشوعا يف ظل جدول أعمال التنمية حتى اآلن (بعضها يرد
تفصيله يف أجزاء أخرى من هذا التقرير) .ووافقت اللجنة أيضا عىل آلية مهمة للتنسيق مع سائر هيئات الويبو .وعالوة عىل
ما سبق فقد أوصت لجنة الربنامج وامليزانية إىل هذه الجمعيات بطريقة إلدراج مرشوعات جدول أعمال التنمية يف امليزانيات
العادية ،وهذه خطوة مهمة نحو تعميم جدول أعمال التنمية يف برامج الويبو.
ويف إطار اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة التي انعقدت يف يونيو  ،2010أثبتت أربعة اقرتاحات بشأن
التقييدات واالستثناءات يف مجال حق املؤلف ،تقدمت بها بلدان من أمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا والواليات املتحدة األمريكية
رغبة مشرتكة بني الدول األعضاء يف انتهاج التمييز اإليجابي الذي يسهل النفاذ إىل املصنفات املحمية بحق املؤلف لفائدة
األشخاص املعاقني برصيا( .ومن املقدر أن  % 5من املصنفات املنشورة فقط متاحة حاليا بلغة براي للمكفوفني أو بأية أنساق
أخرى تسمح لهم باالطالع عليها يف غضون مهلة معقولة من نرشها) .ومع أن املفاوضات الجارية يف إطار اللجنة الدائمة حول
حماية األداء السمعي البرصي وهيئات البث ال تزال بطيئة ،فإن الويبو تستمر يف تسهيل عقد الندوات الوطنية واإلقليمية حول
القضايا املتعلقة باألداء السمعي البرصي وحقوق البث .وبخصوص البث نفسه فإن اللجنة تنظر حاليا يف دراسة ثالثية األجزاء
حول « الوقع االجتماعي االقتصادي لالنتفاع باإلشارات دون ترصيح».
وأما اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية فقد اتفقت
يف اجتماعها مؤخرا يف يونيو  2010عىل امليض قدما يف العمل عىل وضع معاهدة ممكنة للرشوط الشكلية املتعلقة بالرسوم
والنماذج الصناعية (عىل منوال معاهدة سنغافورة بشأن العالمات التجارية) .وباإلضافة إىل ما سبق وبعد عرشة أعوام من
العمل الناجح بالسياسة املوحدة بشأن تسوية منازعات أسماء الحقول عىل اإلنرتنت فضال عىل العديد من التطورات املهمة
بشأن االنتفاع بالعالمات التجارية عىل اإلنرتنت ،فقد اتفقت اللجنة عىل بحث قضايا جديدة بشأن العالمات التجارية عىل
اإلنرتنت.
وعىل صعيد األفرقة العاملة املتخصصة ،نشري إىل أن الفرق العامل املعني بمعاهدة سنغافورة قد اتفق عىل تعديل الالئحة
التنفيذية لتتناول تصوير العالمات غري التقليدية ( أي الهولوغرامات وعالمات الحركة واللون واملكان والصوت) .وأمام جمعية
معاهدة سنغافورة حاليا اقرتاح يف هذا الشأن .واتفق الفريق العامل ملدريد عىل أن تبحث األمانة يف اقرتاحات ترمي إىل تبسيط
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إجراءات طلب تسجيل العالمات التجارية داخل املكتب الدويل وتتقدم باقرتاحات بشأنها .وقد قبل الفريق العامل التحاد لشبونة
عددا من التوصيات املؤدية إىل نظام وإطار قانوني أكثر انفتاحا.
ودعما للجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات ،فقد أنتجت األمانة حتى اآلن دراسات تتعلق بكل القضايا العرشين املحددة وغري
املكتملة منذ أن استأنفت اللجنة عملها قبل عامني .وشملت تلك الدراسات أربع دراسات جديدة أعدت عىل مدى األشهر االثني
عرش املاضية وتتعلق بعالقة االمتياز بني الزبون واملحامي ونرش املعلومات املتعلقة بالرباءات ونقل التكنولوجيا وأنظمة الطعن.
االستفادة إىل أقىص حد من مقدرات خدمات امللكية الفكرية العاملية
تذكرنا األزمة االقتصادية بأن خدمات امللكية الفكرية العاملية التي تقدمها الويبو إنما تتحرك يف محيط تنافيس .وكلما استطعنا
أن نزيد من هذه الخدمات كفاءة وفعالية من حيث التكلفة وجاذبية ،استطاعت هذه الخدمات أن تنافس املسارات البديلة
لإليداع الدويل.
ويف سياق معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،فإن تحسني تشغيل النظام سيساهم يف مواجهة التحديني الذين تتصدى لهما
مكاتب امللكية الفكرية يف العالم وهما تخفيض ما تراكم من طلبات الرباءات الذي ينتظر املعالجة بمقدار  4٫2مليون وتحسني
جودة الرباءات املمنوحة .وكانت النتائج اإليجابية التي بلغها الفريق العامل املعني باملعاهدة يف دورته املنعقدة يف يونيو 2010
مهمة يف هذا الصدد .إذ اتفق الفريق العامل عىل مجموعة من التوصيات التي صيغت يف سياق خارطة طريق ترمي إىل تحسني
تشغيل نظام املعاهدة .والغرض من العديد من هذه التوصيات وال سيما ما يتعلق منها بجودة تقارير البحث الدويل والفحص
التمهيدي الدويل هو امليض قدما بالعمل الجاري حاليا بهدف تحسني قدرة املكاتب الوطنية واإلقليمية عىل البحث يف حالة التقنية
الصناعية معتمدة عىل مصادر يف غاية التنوع ولغات كثر ومشاركة املكاتب األخرى نتائج تلك البحوث .وقد أوعز الفريق العامل
أيضا بإعداد سلسلة من الدراسات لتقييم مدى نجاح نظام املعاهدة يف تعميم املعلومات التقنية وتسهيل النفاذ إىل التكنولوجيا
وتوفري املساعدة التقنية للبلدان النامية .وستحتوي تلك الدراسات عىل توصيات بشأن السبل الكفيلة برفع أداء قطاع املعاهدة
عىل ذلك الصعيد وستبحث أيضا إمكانية اتخاذ ترتيبات لتمويل مرشوعات املساعدة التقنية من خارج امليزانية.
ويف داخل األمانة ،واصلنا الرتكيز عىل مخاطبة جمهور الزبائن إلطالعهم عىل ما نبذله من جهود بهدف تحسني الخدمات
املقدمة يف إطار املعاهدة وتعزيز قدرة النظام عىل استقطاب الزبائن .وإذ استجبنا لتنامي التنوع اللغوي يف صفوف املنتفعني
بخدمات القطاع ،فقد عمدنا إىل توفري بعض املواد التدريبية بلغات النرش العرش كاملة املعمول بها يف إطار املعاهدة .وتشمل
تلك املواد التعليمية دورة للتعليم عن بعد وندوات عرب اإلنرتنت بإمكان املكاتب الوطنية أن تتصل عربها وتطلع عىل املعلومات
عن أحدث التغيريات واملستجدات يف النظام .وقد حرض الندوة املتعلقة باملعاهدة يف مارس من هذا العام نحو  600مشارك-
فاستغنني بذلك عن تكاليف السفر واملؤتمرات الباهظة وأسهمنا إسهامنا يف أهداف الويبو بشأن تحييد الكربون .وقد كررنا
الكرة بعقد ندوات أخرى عرب اإلنرتنت تناولت التحكيم والوساطة والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
ويتزايد استخدام املنتفعني بنظام املعاهدة ملرافقنا اإللكرتونية املخصصة لإليداع ،بما ال يقل عن  % 80من الطلبات التي
أصبحت اليوم تودع يف شكل إلكرتوني كامل أو جزئي .واستجابة ملطالب املودعني ،أصبح املكتب الدويل يقدم اليوم خدمات
إلكرتونية محسنة تشمل نظاما إلكرتونيا لتنزيل اإلخطارات الالحقة لإليداع يف نسق  ،PDFوخدمة النفاذ الرقمي التي تسمح
للمودعني بناء عىل اتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات بأن يأذنوا للويبو ولستة مكاتب مشاركة بالنفاذ إىل وثائق
األولوية املودعة لدى أي من تلك املكاتب من غي أن يضطر املودع إىل تقديم نسخ أخرى .أضف إىل ذلك قاعدة بيانات بأحكام
املحاكم املتعلقة باملعاهدة والتي يمكن بحثها بالكامل ونظام إلكرتوني للدفع يحل محل تفاصيل بطاقات االئتمان التي كانت
تقدم ورقيا ألغراض رسوم املعاهدة .ونحن حاليا بصدد إعداد نظام جديد مهم يسمح للمودع بالتثبّت من امللفات الخاصة عرب
اإلنرتنت ونأمل أن يكون النظام جاهزا يف عام .2011
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وإذ نشهد تزايد التنوع اللغوي يف حالة التقنية الصناعية السابقة وما يرتبه ذلك من حدود يف مرافق البحث الوطنية واإلقليمية،
وضعنا لفائدة مودعي طلبات الرباءات بناء عىل املعاهدة منذ عامني خيار التماس البحوث الدولية اإلضافية يف حالة التقنية
الصناعية .وكان هذا الخيار متاحا يف األصل لدى ثالث إدارات بحث فقط (االتحاد الرويس والسويد ومعهد البلدان الشمالية
للرباءات) يف عام  2010وأخذت كل من النمسا واملكتب األوروبي للرباءات وفنلندا تقدم هذه الخدمة أيضا.
ويف الخارج ،بدأ العمل بإجراءات معجلة ملالحقة طلبات الرباءات يف إطار مبادرات ملشاطرة العمل بهدف الحد من عدد
الطلبات املتأخرة يف مكاتب العالم .ويف يناير  ،2010أعلن مكتب اليابان والواليات املتحدة األمريكية واملكتب األوروبي للرباءات
عن مرشوع مماثل يكفل بتعجيل إجراءات فحص طلبات الرباءات املودعة بناء عىل املعاهدة والتي حظيت برأي كتابي أو تقرير
فحص تمهيدي إيجابي وبدأت ترتيبات مماثلة يف يونيو  2010بني جمهورية كوريا والواليات املتحدة األمريكية .وقد عمدت
اململكة املتحدة مؤخرا أيضا إىل تعجيل إجراءات الفحص يف املرحلة الوطنية لديها بالنسبة للطلبات الدولية التي حظيت بتقرير
تمهيدي إيجابي بشأن األهلية للرباءة.
ويف نظام مدريد ،تواصل التقدم املحرز يف ترشيد اإلطار القانوني للنظام ،بما يف ذلك تشجيع الدول األطراف يف اتفاق مدريد
دون الربوتوكول عىل االنضمام إىل الربوتوكول (الذي لم يبق خارجه سوى دولتني اثنتني) .وعىل املنوال ذاته استمر العمل يف عام
 2010نحو ترشيد اإلطار القانوني لنظام الهاي بتجميد وثيقة لندن لعام  1934التفاق الهاي والتشجيع عىل االنضمام إىل
وثيقة جنيف لعام .1999
ويؤثر اختيار لغات العمل يف ما تقدمه الويبو من خدمات امللكية الفكرية العاملية تأثريا كبريا يف استقطاب املنتفعني فأضفنا
اللغة اإلسبانية إىل نظام الهاي بوصفها لغة إيداع يف أبريل  2010فأصبح كال نظامي مدريد والهاي ثالثي اللغات وأعدت
األمانة دراسة عن إمكانية إضافة لغات جديدة لإليداع بناء عىل نظام مدريد وهي بصدد تنفيذ مرشوع رائد مع مكتبي الربتغال
واالتحاد الرويس .وستصبح قاعدة بيانات جديدة بأسماء السلع والخدمات الجاري تطويرها حاليا جاهزة بعرش لغات .وإىل
جانب ذلك ،فقد وقعت الويبو والصني مذكرة تفاهم ترمي إىل زيادة االنتفاع بنظام مدريد يف الصني بفضل برنامج مكثف من
الندوات التدريبية الهادفة يف مختلف املناطق عىل مدى األعوام الخمسة املقبلة.
وقد شهدنا زيادة كبرية يف اإليداعات اإللكرتونية بنحو  % 36من إيداعات مدريد ( % 41من مجموع الوثائق) و % 55من
إيداعات الهاي أصبحت تنجز حاليا إلكرتونيا ،مما زاد من الفعالية وخفض تكاليف اإلجراءات .وباإلضافة إىل ما سبق فإننا
نحرز تقدما مطردا يف مرشوعات تكنولوجيا املعلومات التي وافقت عليها الجمعيات يف عام  2009منها مرشوع نظام
للمساعدة عىل اإليداع يف نظام مدريد الذي سيمكن بفضله أن يكون اإليداع إلكرتونيا بالكامل ،ومرشوع إدارة محافظ مدريد
الذي يمكن صاحب العالمة التجارية إىل النفاذ إىل محفظة تسجيالته وإدارتها ،ونظام مدريد للتنبيه اإللكرتوني الذي يرصد
التعديالت التي يدخلها الغري عىل تسجيالت محددة.
وقد أصبح مركز الويبو للتحكيم والوساطة بعد  16عاما من العمل يحتل مكانة الصدارة يف عالم تسوية املنازعات بالسبل
البديلة .وينصب مجمل عمله عىل أسماء الحقول يف إطار السياسة املوحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول عىل اإلنرتنت ،عىل
أنه زاد نشاطه يف تقديم خدمات التحكيم والوساطة يف مجاالت أخرى من امللكية الفكرية .ومع تزايد التواصل عىل اإلنرتنت عرب
العالم ،أصبحت الويبو الخيار املفضل لدى  63أمينا عىل أسماء الحقول العليا املكونة من رموز البلدان لتسوية منازعاتهم.
وأصبحت نسبة تلك املنازعات تبلغ اليوم  15باملائة من مجموع قضايا أسماء الحقول .ويف مايو  ،2010افتتح مركز التحكيم
والوساطة مرفقا خارجيا يف سنغافورة يف إطار مرجع دويل جديد يقدم خدمات متعددة يف مجال التحكيم .وهذا الحضور يف
سنغافورة يجعل الويبو قادرة عىل املساعدة يف تسوية املنازعات الناجمة عن تنامي التعاقد يف مجال امللكية الفكرية يف منطقة
آسيا واملحيط الهادئ.
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وإذ نقر بالحاجة إىل تسوية رسيعة للمنازعات يف قطاع األفالم واإلعالم ،فقد تعاونت الويبو مع خرباء من القطاع عىل صياغة
نظام الويبو للوساطة والتحكيم املعجل يف قطاع األفالم واإلعالم ،فضال عن عقود نموذجية واتفاقات تحكيم خاصة .ويف أبريل
 ،2010عقدت الويبو اتفاق تعاون مع جمعية اإلقرار بالنسق وحمايته إلدارة املنازعات املتعلقة بالنسق يف قطاع التلفزة بناء
عىل النظام الجديد.
ويف ديسمرب  ،2009بدأ قبول قضايا أسماء الحقول املودعة من غري ورق بناء عىل السياسة املوحدة يف الويبو ،قبل أن يصبح
اعتمادها إلزاميا عىل الصعيد العاملي يف مارس  .2010وفضال عن ادخار الوقت واملال ،فإننا نقدر أن من شأن ذلك أن يسمح لنا
بتوفري ما ال يقل عن مليون صفحة ورقية يف السنة مما يأخذ الويبو خطوة أخرى نحو األخرض.
واستمرت الويبو يف تعاونها مع مؤسسة اإلنرتنت لألسماء واألرقام املعينة (اإليكان) وغريها من الهيئات املعنية بأنظمة أسماء
الحقول وكان ذلك التعاون مثمرا .فقط رحبت اإليكان بمساهمة الويبو يف استخدام معايري العالمات التجارية ومنع سوء
االنتفاع بها يف إجراءات طلب تسجيل الحقول العليا املكونة من أسماء عامة وما بعد الطلب .ويكتيس ذلك أهمية خاصة إذ إن
اإليكان تعتزم زيادة عدد الحقول العليا املكونة من أسماء عامة بعد أن ضل ذلك العدد مستقرا نسبيا ،مع ما قد يحمله ذلك
من مخاطر معززة عىل أصحاب الحقوق .وقد اسرتشدت الويبو يف مساهمتها هذه باملبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة عام
 .2001ونعتزم طرح هذه املبادئ للنقاش من جديد يف نوفمرب  2010أثناء انعقاد اللجنة الدائمة املعنية بالعالمات التجارية
والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية.
تعميم البعد اإلنمائي
عمال باألهداف املنشودة من جدول أعمال الويبو بشأن التنمية ،فإننا بصدد تعميم البعد اإلنمائي يف جميع قطاعات عمل
الويبو .وقد شهدت األشهر االثني عرش املاضية استهالل مجموعة من املرشوعات الرامية إىل تحويل توصيات جدول أعمال
الويبو بشأن التنمية البالغ عددها  45إىل واقع عميل .وقد أمكن إحراز تقدم يف عام  2010بفضل اعتماد مقاربة املرشوعات
املتخصصة حيثما كان ذلك مناسبا وبحيث تصمم املرشوعات لتعالج قضايا مرتابطة محددة يف مختلف توصيات جدول أعمال
التنمية .وقد أقرت الدول األعضاء يف لجنة التنمية وامللكية الفكرية ما مجموعه  17مرشوعا يف إطار جدول أعمال التنمية بتكلفة
تقدر بمبلغ  19مليون فرنك سويرسي أو أكثر ليبلغ مجموع التوصيات الجاري تنفيذها بشكل أو بآخر  36توصية.
وتتناول املرشوعات الثمانية الجديدة التي أقرتها اللجنة منذ جمعيات  2009توصيات جدول أعمال التنمية املتعلقة بامللكية
الفكرية وامللك العام وامللكية الفكرية وسياسة املنافسة وامللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرقمية
والنفاذ إىل املعرفة وأدوات النفاذ إىل املعلومات املتعلقة بالرباءات وتعزيز إطار إدارة الويبو القائمة عىل النتائج لدعم رصد
أنشطة التنمية وتقييمها وتوسيم املنتجات ألغراض تطوير األعمال يف البلدان النامية واألقل نموا وتكوين الكفاءات يف استخدام
املعلومات التقنية والعلمية املناسبة يف مجال تكنولوجي محدد كحل لتحديات إنمائية محددة وامللكية الفكرية والتنمية
االجتماعية واالقتصادية .وينتظر مرشوع آخر بشأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا موافقة اللجنة .وقد أوعزنا إىل املسؤولني
عن الربامج يف األقسام املتخصصة املعنية يف املنظمة بقيادة كل مرشوع وعمدت شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية إىل إنشاء
قاعدة بيانات داخلية تعطي نظرة شاملة للعمل اإلنمائي املنجز يف مختلف قطاعات املنظمة.
وكانت أوىل النتائج املنتظرة يف ظل جدول أعمال التنمية تنظيم مؤتمر للمانحني يف جنيف يف نوفمرب  2009إلطالع أوساط
الجهات املانحة عىل دور امللكية الفكرية يف التنمية وحفز الدعم من خارج امليزانية ملرشوعات التنمية التي تقودها البلدان
عىل أساس امللكية الفكرية وركز املؤتمر الذي نظمته الويبو عىل املوضوعات التالية :املساعدة ألغراض التجارة ،والعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية ،والهوة الرقمية.
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وكان مبدأ امليض يف دمج البعد اإلنمائي يف برامج الويبو أيضا األساس الذي قامت عليه مقاربة مكاتب الويبو اإلقليمية يف
تنفيذ مجموعة واسعة من برامج تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية .وقد زدنا الرتكيز هذا العام عىل ما تقدمه األمانة من
مساعدة إىل الحكومات الراغبة يف رسم اسرتاتيجيات وطنية بشأن امللكية الفكرية واالبتكار يف إطار سياساتها وأهدافها
اإلنمائية الوطنية .وتتيح تلك االسرتاتيجيات الفرصة لتواكب سياسات امللكية الفكرية وممارساتها عىل نحو أفضل السياق
االقتصادي القانوني واألولويات االقتصادية القانونية.
وما زال الطلب عىل املساعدة من أجل إنشاء البنى التحتية الوطنية لالبتكار يتزايد من طرف البلدان النامية كما يتزايد طلبها
عىل تعزيز طاقات مؤسسات البحث لديها يف مجال تراخيص امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .وقد عملت املكاتب اإلقليمية يف
قطاع التنمية يف الويبو عن كثب مع قطاع البنى التحتية العاملية هذا العام لتلبية ذلك الطلب عىل املساعدة يف إنشاء مراكز دعم
االبتكار التكنولوجي .وإنشاء تلك املراكز جاري عىل قدم وساق يف الجزائر وإكوادور واملغرب وتونس ومن املقرتح إنشاء 6
مراكز إضافية عقب التوقيع عىل اتفاقات خدمات يف بنغالدش وكوبا ومرص وغواتيماال والسنغال وفيت نام وننظر حاليا يف عرش
طلبات أخرى .وإسهاما منا يف تشجيع االبتكار ونقل التكنولوجيا يف إطار جدول أعمال التنمية ،أنجز قطاع الرباءات حلقات
عمل ركزت عىل املهارات العملية املتعلقة بنقل التكنولوجيا وصياغة الرباءات وتراخيص التكنولوجيا لفائدة أكثر من 2 000
باحث ومسؤول تكنولوجي خالل األشهر االثني عرش املاضية .ويعتزم القطاع أن يصدر يف هذا العام دليال عن امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا لفائدة الجامعات ومؤسسات البحث .وستفتح خمسة مكاتب لنقل التكنولوجيا أبوابها أيضا يف املنطقة
العربية يف بداية شهر نوفمرب من هذا العام.
وما فتئ الطلب عىل التثقيف يف مجال امللكية الفكرية يتزايد ففي العام املايض ويف األشهر الستة األوىل من هذا العام انتسب
إىل أكاديمية الويبو عدد قيايس من الطلبة من  178بلدا لالستفادة من دورات التعليم عن بعد وقدمت األكاديمية ما يزيد عن
 700منحة ملوظفي مكاتب امللكية الفكرية .وأصبح العديد من تلك الدورات متاحا اليوم بلغات عدة بفضل مبادرات وردت
مؤخرا من الدول األعضاء .وكانت نسبة مستكميل جميع الدورات مرتفعة جدا إذا ما قورنت بنتائج قطاع التعليم عن بعد.
وشهد صيف  2010أيضا أكرب عدد من مدارس الويبو الصيفية  -عرش مدارس يف عرشة بلدان ،تعاملت مع خرباء محليني من
 16مؤسسة رشيكة بدعم من موظفي الويبو .وتعمل األكاديمية أيضا عىل أحد مرشوعات جدول أعمال التنمية بهدف إنشاء
« نواة» أكاديميات وطنية للملكية الفكرية يف البلدان النامية .وقد استهلت األمانة املرشوع بتقييم االحتياجات يف كوستاريكا
والجمهورية الدومينيكية وبريو ورسي النكا وترينيداد وتوباغو وتونس وهي بصدد التشاور مع رشكاء وطنيني حول إعداد
خطط عمل وإنشاء البنى التحتية والخدمات الرضورية .وحرصت الشبكة العاملية ألكاديميات امللكية الفكرية أيضا عىل التنسيق
مع أكاديمية الويبو لعقد ندوتها السنوية يف أغسطس يف جمهورية كوريا.
واستمرت الويبو يف تقديم املعلومات واملشورة الترشيعية حول القوانني الوطنية واالستفادة من مواطن املرونة يف نظام الرباءات
مستجيبة يف ذلك لطلبات محددة أو مقدمة الخدمات بوجه أعم من خالل وثائق كتلك التي أعدت ألغراض لجنة التنمية وامللكية
الفكرية بشأن مواطن املرونة املتعلقة بالرباءات يف اإلطار القانوني متعدد األطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطني
واإلقليمي.
وتتعهد الويبو باملساهمة يف تحقيق أهداف األمم املتحدة اإلنمائية لأللفية بحلول عام  .2015ولو لم يكن توقيت هذه الجمعيات
هو اليوم لكنت مع سائر الرؤساء التنفيذيني ملنظمات األمم املتحدة يف نيويورك يف مؤتمر القمة املهم بشأن تلك األهداف.
ويتصدر عمل الويبو نحو رفع تلك التحديات األساسية شعبة تنسيق جدول أعمال التنمية وعملنا يف ظل قطاعي القضايا
العاملية والبنية التحتية العاملية .ويرد وصف مساهمة الويبو يف هذا الشأن يف الوثيقة .CDIP/5/3
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مشاركة املعرفة
يتخلل مبدأ تعميم املعرفة العديد من األهداف االسرتاتيجية للويبو وليس أقلها ما يتعلق منها بخدمات امللكية الفكرية العاملية
والتواصل وإنشاء بنية تحتية عاملية .وقد أنشأت األمانة قطاع البنية التحتية العاملية ،حديثة العهد نسبيا ،من أجل االستفادة
من التقدم الرائع املحرز يف تكنولوجيا املعلومات بوصفها وسيلة تسهل النفاذ إىل بيانات امللكية الفكرية واملعرفة ومساعدة
البلدان النامية عىل املشاركة يف فوائدها ألغراض االبتكار .ويقود القطاع عدد من مرشوعات جدول أعمال التنمية .وكان آخر
املرشوعات املثمرة إنشاء خدمة جديدة تعرف بمخترصها ( ASPIأي النفاذ إىل قواعد البيانات التجارية املتخصصة بشأن
الرباءات) وبدأنا تقديم هذه الخدمة إبان الندوة العاملية إلدارات امللكية الفكرية يف األسبوع املايض .وتكفل هذه الخدمة معربا
إىل أدوات للبحث يف الرباءات هي ذات قيمة مضافة ومتاحة لفائدة البلدان النامية واألقل نموا إما باملجان أو بتكلفة دنيا .ومن
شان تلك الخدمة أن تستكمل نظام النفاذ إىل البحوث ألغراض التنمية واالبتكار ( .)aRDiوهذا النظام يتيح النفاذ املجاني
أو بتكلفة منخفضة إىل ثروة من البحوث العلمية والتقنية القادرة عىل حفز االبتكار وكانت أوىل مرشوعات جدول أعمال التنمية
التي أنتجت ثمارها يف العام املايض .وأغتنم هذه الفرصة ألشكر رشكاءنا يف قطاع النرش وموردي املعلومات التجارية املتعلقة
بالرباءات عىل سخائهم ومساعدتهم إلنشاء تلك الخدمات.
وجاءت الندوة العاملية السنوية إلدارات امللكية الفكرية يف سبتمرب بعد أن انعقدت للمرة األوىل يف العام املايض فرصة سانحة
ملكاتب امللكية الفكرية التي تبادلت الخربات واملمارسات الناجحة واستكشفت فرص مشاطرة العمل بشكل أوسع .وسيبدأ
مرشوع رائد يف الشهر املقبل يرمي إىل إنشاء واجهة ملشاطرة العمل ترمي إىل السماح بالنفاذ إىل تقارير البحث والفحص بشأن
الرباءات بني مجموعة فنكوفر املتألفة من أسرتاليا وكندا واململكة املتحدة وتعمل حاليا مجموعة من الرشكاء يف أمريكا الالتينية
عىل إنشاء واجهة أخرى تغطي الرباءات والعالمات التجارية .وهؤالء الرشكاء هم األرجنتني والربازيل وشييل وكولومبيا وإكوادور
وباراغواي وبريو وسورينام وأوروغواي ،بمشاركة بنك التنمية للبلدان األمريكية.
ويف مضمار التعزيزات املنجزة مؤخرا يف ما تقدمه الويبو من خدمة عاملية بشأن املعلومات املتعلقة بالرباءات
(® )PATENTSCOPEباملجان أن أصبح بني يدي مكاتب امللكية الفكرية واملنتفعني أدوات مهمة ليست متاحة يف أي قاعدة
بيانات دولية أخرى .ويف العام املايض أضيفت مجموعات املعلومات املتعلقة بالرباءات الوطنية واإلقليمية من تسعة مكاتب
للملكية الفكرية إىل قاعدة البيانات اآلنف ذكرها فتضاعف حجمه أو زاد عن ضعفه ونتيجة لذلك أصبحت قاعدة البيانات تكفل
نفاذا مجانيا إىل املعلومات التكنولوجية الواردة يف ما يربو عن  3٫7مليون وثيقة براءة قابلة للبحث تماما .وقد أضفنا أيضا
يف هذا العام نظاما السرتجاع املعلومات ما بني اللغات يسمح بالبحث يف سندات الرباءات وملخصاتها باإلنكليزية والفرنسية
واألملانية واليابانية واإلسبانية .وأعربت عرشة مكاتب إضافية عن اهتمامها برقمنة مجموعات براءاتها الوطنية لتضاف يف العام
املقبل.
واستمرينا يف العام املايض يف تقديم خدمات األتمتة واملساعدة التقنية ملكاتب امللكية الفكرية ضمن برنامج تحديث املكاتب
الذي يكثر عليه الطلب .وقد حيض  71بلدا باملساعدة يف ظل هذا الربنامج حتى اليوم وأصبح  48مكتبا يستخدم نظام أتمتة
مكاتب امللكية الفكرية الذي وضعته الويبو ( )IPASإلدارة طلبات العالمات التجارية و/أو الرباءات .ويقدم جانب آخر من
املنظمة املساعدة يف مجال اإلدارة الجماعية بناء عىل الطلب .وأصبح  13بلدا يستخدم نظام الويبو إلدارة الحقوق املؤتمتة
(.)WIPOCOS
وبرنامج الويبو الجديد بشأن الدراسات االقتصادية واإلحصاءات والتحليل واملك ّرس لتطوير البحث العلمي ومشاطرته
يف مجال اقتصاديات امللكية الفكرية وصلتها بالتنمية ،بدأ يأتي بنتائجه يف عام  .2010ويف سنة واحدة منذ تعيني أول مدير
للشؤون االقتصادية يف تاريخ الويبو ،كان من بني اإلنجازات املحققة إصدار مؤرشات امللكية الفكرية العاملية التي تع ّد من
املنشورات الرائدة التي تحتوي عىل وفرة من التحليالت اإلحصائية واألفكار الشاملة بشأن التوجهات العاملية يف جميع مجاالت
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امللكية الفكرية الرئيسية .وإىل جانب االستعراض السنوي ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات والتقرير السنوي لنظام مدريد
مفصلة عن التوجهات يف أنظمة امللكية الفكرية العاملية للمنظمة
والتقرير السنوي لنظام الهاي ،تتيح كل هذه املنشورات نظرة
ّ
وعن املحيط الخارجي .وبفضل التعاون الوثيق مع املكاتب الوطنية ،تستند تلك التقارير إىل أوسع مجموعة من البيانات
اإلحصائية حول حقوق امللكية الفكرية .وأطلقت الويبو أيضا هذه السنة سلسلة جديدة من الندوات حول اقتصاديات امللكية
الفكرية بغية النهوض بالحوار املفتوح بني أعضاء الويبو وأصحاب املصالح والخرباء االقتصاديني املعرتف بهم دوليا والجمهور
عامة.
ويف مايو أنشأنا شبكة خرباء االقتصاد يف مكاتب امللكية الفكرية خالل مؤتمر اشرتك معنا يف تنظيمه معهد الربازيل
الوطني للملكية الفكرية .وستساهم الشبكة الجديدة يف تقاسم املعارف يف هذا املجال ذي األهمية الحاسمة .وستتيح الشبكة
فرصة لرتكيز املناهج والدراسات االقتصادية يف بوابة إلكرتونية مخصصة القتصاديات امللكية الفكرية.
ويف سبتمرب ،افتتحت قاعدة بيانات ميزة امللكية الفكرية .وانطالقا من اقرتاح من اليابان وتأييد من اللجنة املعنية بالتنمية
وامللكية الفكرية يف إطار جدول أعمال التنمية ،تتيح قاعدة البيانات منفذا لتقاسم الدراسات اإلفرادية التي تستكشف النجاح يف
انتفاع املبدعني واملقاولني والباحثني بامللكية الفكرية عرب العالم .وتحتوي بعض الدراسات اإلفرادية عىل أمثلة للسبل التي من
خاللها يو ّفر نظام امللكية الفكرية الدعم للجهود الرامية إىل إيجاد حلول لتحديات تغري املناخ واألمن الغذائي والصحة العامة.
النهوض باالنفتاح وتحسني النفاذ
تقوم الصورة التي تتطلع إليها املنظمة عىل خصلتني اثنتني هما االنفتاح والشمولية ،وهما من الخصال التي سعت الويبو
إىل التعبري عنها من خالل رمز املنظمة الجديد .وبدأ استعمال الرمز الجديد يوم  26أبريل  2010بمناسبة االحتفال باليوم
ربت
العاملي للملكية الفكرية وتخليدا للذكرى السنوية األربعني إلنشاء الويبو .ولقي الرمز الجديد ترحيبا إيجابيا ضخما كما ع ّ
عنه الرسائل املستلمة من أصحاب املصالح والجمهور.
أما أبواب الويبو الفعلية ففتحت للجمهور بمناسبة أول يوم مفتوح نظم خالل نهاية األسبوع الدولية يف جنيف يف  5يونيو
 .2010وكان الهدف من هذه التظاهرة تمكني سكان مدينة جنيف من االطالع عىل عمل الويبو .وكان لهذا الحدث نجاح شعبي
كبري شارك فيه بكل حماس موظفو الويبو واشتمل عىل عروض من إكوادور وجنوب أفريقيا وسويرسا واستقطب حوايل
 3 500زائر.
وظل تشجيع التواصل املفتوح والصادق بني األمانة والدول األعضاء من أوىل األولويات بالنسبة إيل ّ كمدير عام وبالنسبة إىل
فريقي يف اإلدارة العليا .وعىل مستوى السفراء ،سعينا إىل االستفادة من برنامج غداء العمل الذي أقيمه ملختلف األقاليم فبدأنا
هذه السنة سلسلة من االجتماعات اإلعالمية الدورية حول قضايا محددة .وسعينا أيضا إىل أن تن ّ
ظم اجتماعات الخرباء اإلعالمية
والتشاورية غري الرسمية حول جميع القضايا املوضوعية بغية دعم عمل اللجان .وقد ابتدأنا مؤخرا برنامجا تمهيديا جديدا
لأليام األوىل يف الويبو ،بهدف مساعدة الوفود الجديدة يف جنيف عىل اإلحاطة بمختلف خدمات الويبو وأنشطتها خارج قاعة
اجتماعات اللجان.
وتسهيل التواصل هو من املبادئ التي تسرتشد بها األمانة يف مساعيها ألداء عملها ويُسرتشد بها أيضا يف جميع الربامج
املوضوعية للمنظمة .وأحرز تقدم كبري هذا العام مثال يف إطار محفل أصحاب املصالح من معاقي البرص وهو محفل
تعاوني بني ممثيل أوساط معاقي البرص ودور النرش بمشاركة سائر أصحاب املصالح الرئيسيني .ويستكشف املحفل الرشوط
التقنية واإلدارية الالزمة لتسهيل نقل املصنفات املحمية بموجب حق املؤلف عرب الحدود .وعقب عملية اندماج مهم يف عام
 ،2010التحق مرشوع املكتبة املتاحة عامليا بهذه املبادرة بهدف إنشاء الشبكة الدولية للوسطاء املعتمدين.
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وباستعمال الوسائل التكنولوجية لتحسني النفاذ ،بادرت األمانة بعملية تجريبية للنقل املبارش لوقائع اجتماع اللجنة الدائمة
املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة يف يونيو  2010مع إمكانية النفاذ إليها عرب موقع الويبو اإللكرتوني .وتعود هذه الخدمة
بالفائدة عىل معاقي البرص وتتيح يف الوقت ذاته تسجيال مبارشة وحرفيا لوقائع االجتماع الذي يمكن متابعته من أي مكان
بواسطة وصلة شبكية عالية الرسعة .وألول مرة ،ستبث وقائع جمعيات الويبو لعام  2010للجمهور ،يف سياق التوجه نحو
البث اإللكرتوني لجميع اجتماعات اللجان.
ونواصل جهودنا من أجل فتح أبواب جديدة من خالل موقع الويبو اإللكرتوني .ويف  1يونيو  ،2010افتتحنا بوابة الويبو
الذهبية وهي بوابة إلكرتونية جديدة للنفاذ من نافذة واحدة إىل مجموعاتنا الفريدة من بيانات امللكية الفكرية التي تغطي
التكنولوجيا الجديدة والعالمات والرسوم والنماذج وتسميات املنشأ وشعارات الدول واإلحصاءات واألحكام الصادرة يف
منازعات أسماء الحقول عىل اإلنرتنت ونصوص القوانني واملعاهدات وغريها كثري .وتساهم بوابة الويبو الذهبية يف تحقيق هدف
الويبو بأن تصبح املصدر العاملي للمعلومات والتحاليل املتعلقة بامللكية الفكرية ،بل وتساعد عىل أن يكون هذا املرجع العاملي
مفتوحا ومتيرسا للجميع.
وأحدث إضافة إىل البوابة اإللكرتونية هي مجموعة الويبو القانونية التي تعد ثمرة جهود كربى لتحسني اإلمكانيات والتغطية
التي كانت تتيحها سابقا مجموعة الويبو للقوانني .وتتيح مجموعة الويبو القانونية الجديدة إمكانية البحث يف النصوص الكاملة
للقوانني الوطنية بشأن امللكية الفكرية واملعاهدات الدولية متعددة األطراف بشأن امللكية الفكرية ،بما فيها تلك التي تديرها
الويبو ومنظمة التجارة العاملية واألمم املتحدة .وتغطي املجموعة اآلن القوانني الوطنية لستني دولة عضوا باإلضافة إىل تغطية ال
يستهان بها ملائة بلدان أخرى .وهذه هي أول مرة توضع فيها قوانني امللكية الفكرية لعدد من البلدان األقل نموا والبلدان النامية
موحدة ذات قيمة مضافة .وتم تصميم هذه املجموعة القانونية وفقا ألعىل املعايري التقنية للنفاذ عىل اإلنرتنت
يف بوابة شبكية ّ
بغية تسهيل عملية البحث أيا كانت رسعة الوصلة الشبكية باإلضافة إىل إمكانيات التحميل من قبل معاقي البرص والحركة.
ولفت عدد من الدول األعضاء مرارا االنتباه إىل عدم توافر وثائق الويبو الرسمية ومنشوراتها والرتجمة الفورية لالجتماعات
بمختلف اللغات ،مما من شأنه أن يحول دون نفاذ بعض البلدان إليها .ولذلك ،بادرت األمانة بتقديم اقرتاح تمهيدي إىل لجنة
الربنامج وامليزانية يف سبتمرب بشأن سياسة اللغات يف الويبو .وبعد مناقشة املسألة بدت الرضورة إىل مزيد من العمل وإيجاد
حلول تجديدية بغية التصدي لهذه املسألة املعقدة والتوصل إىل سياسة مضمونة االستمرار يف املستقبل.
واالنفتاح ال ينفصل عن االستجابة .ولزيادة استجابة الخدمات املتعددة التي تقدمها الويبو ألصحاب املصالح ،عملنا عىل تحسني
الطريقة التي تتعامل بها األمانة مع مختلف االستفسارات التي توجه إليها عىل اختالفها .ونعمل تدريجيا عىل إقامة وحداتنا
املتخصصة يف خدمة الزبون عىل صعيد كل واحد من مجاالت عمل املنظمة ،ومن املقرر بدء العمل بخدمة مركزية جديدة يف
أكتوبر هي مركز خدمة الزبون.
التصدي للتحديات املشرتكة
تلتزم الويبو بصفتها منظمة تابعة ملنظومة األمم املتحدة بمسعى األمني العام لألمم املتحدة من أجل «توحيد األداء» وأداء دورنا
البناء والفاعل يف منظومة األمم املتحدة ويف مجلس الرؤساء التنفيذيني.
وعقب تعيني مدير شعبة التحديات العاملية يف الويبو ،أصبحت هذه الشعبة اآلن قادرة عىل أداء عملها بالكامل .ويرمي
هذا الربنامج الجديد إىل ربط الويبو مع تحديات السياسة العاملية التي تشغل اليوم الوعي الجماعي والرتكيز يف البداية عىل
التحديات الكربى الثالثة وهي الصحة العامة واألمن الغذائي وتغري املناخ ،والعمل عىل استكشاف حلول قائمة عىل امللكية
الفكرية .وانطالقا من املؤتمر الذي نظمته الويبو السنة املاضية بشأن امللكية الفكرية وقضايا السياسة العامة ،نظمنا خالل
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االنثى عرش شهرا املاضية محافل للسياسة العامة بشأن قضايا محددة شملت حماية البيوتكنولوجيا بموجب براءة واإلطار
التنظيمي لبيانات االختبار وامللكية الفكرية وسياسة املنافسة وتحديد أسعار األدوية واقتنائها .وأجرت الشعبة الجديدة أيضا
دراسات بشأن السياسة العامة مثل التقرير العلمي الذي استكمل مؤخرا عن دور حقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا
الخرضاء .ونعمل حاليا عىل تنظيم مؤتمر حول االبتكار وتغري املناخ يف أوائل .2011
وأسدت الويبو املشورة بشأن امللكية الفكرية لسائر وكاالت األمم املتحدة وبرامجها ،ال سيما للمبادرة من أجل مجموعة
براءات األدوية ملرشوع «يونيتيد» حيث نعمل حاليا عىل تسهيل استكشاف خيارات التفاوض عىل النفاذ مع القطاع الخاص،
ومبادرة منظمة الصحة العاملية إلنشاء شبكة أفريقية البتكار األدوية و التشخيص.
وبموازاة مع ذلك ،نظمت الشعبة الجديدة اجتماعات رفيعة املستوى مع القطاع الخاص من أجل التعاون عىل توفري محافل
عملية للدول األعضاء وال سيما يف مجاالت حفز البحث والتطوير يف األمراض املدارية املغفلة وتيسري تعميم التكنولوجيا السليمة
بيئيا .والهدف هو فتح هذه املحافل للجمهور خالل فرتة السنتني الجارية.
وتعمل الويبو حاليا عىل وضع الصيغة النهائية للعقود واملواصفات الخاصة بإعداد ستّ دراسات عن واقع الرباءات بما يف ذلك
األدوية الخاصة بفريوس العوز املناعي البرشي مع مرشوع «يونيتيد» ،وتصنيع التطعيم مع منظمة الصحة العاملية ،والطبخ
والتهوية بالطاقة الشمسية ،والتقنيات املتكيفة مع منظمة األغذية والزراعة (الفاو) .وبفضل إنشاء قائمة الجرد األخرض،
يف إطار نظام التصنيف الدويل للرباءات ،أصبح من السهل العثور عىل التقنيات السليمة بيئيا عند البحث يف املعلومات املتعلقة
بالرباءات.
ويندرج إذكاء االحرتام للملكية الفكرية ،مع التوصيات الخمس واألربعني من جدول أعمال التنمية ،ضمن التحديات املشرتكة
لجميع الدول األعضاء عىل مختلف مراحل التنمية االقتصادية .ونزوال عند الطلب الذي ق ِّدم خالل االجتماع األخري للجنة
االستشارية املعنية باإلنفاذ ،ك ّلفت الويبو جهات متخصصة بإعداد دراسات موضوعية حول التقليد والقرصنة للنظر فيها خالل
االجتماع املقبل .وتواصل الويبو مساعدة الدول األعضاء نزوال عند طلبها من أجل بناء الكفاءات الوطنية يف هذا املجال ،ونظمت
هذه السنة أيضا دورات تدريبية إقليمية ودون إقليمية مكثفة لفائدة القضاة ومكاتب امللكية الفكرية والسلطات الجمركية
وسائر مسؤويل األمن .وستشرتك الويبو أيضا مع املعهد الوطني الفرنيس للملكية الفكرية يف احتضان املؤتمر العاملي السادس
ملكافحة التقليد والقرصنة ،يف فرباير .2011
ويف الختام ،أو ّد أن أتقدم بعبارات الشكر للموظفني عىل تفانيهم وعملهم الدؤوب يف وقت تشهد فيه املنظمة تغريا كبريا ،وللدول
األعضاء عىل التزامها البناء بالعمل نحو وضع جدول أعمال متوازن وفعال للمنظمة .والويبو منظمة تعمل بتوجيه من الدول
يجسد التزام الدول األعضاء بنجاح املنظمة .وأو ّد أيضا أن أشكر شخصيا كل
األعضاء والتقدم املحرز يف السنة املاضية إنما ّ
السفراء ومديري املكاتب وسائر ممثيل الدول األعضاء الذين كثريا ما أثنوا عيل ّ بوقتهم ومشورتهم الحكيمة بكل سخاء.
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