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تفعيل الملكية الفكرية

الويبو -تفعيل الملكية الفكرية

لماذا الويبو؟

>

الويبو هي المحفل العالمي للسياسات والخدمات
والمعلومات والتعاون في مجال الملكية الفكرية.
وهي وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة ذاتية
التمويل وتعنى بتسخير الملكية الفكرية لخدمة
االبتكار واإلبداع.

>

وإننا لنؤمن في الويبو بأن الملكية الفكرية واالبتكار
متالزمان ومترابطان ،إذ تكافئ الملكية الفكرية
األشخاص عن أفكارهم وابتكاراتهم الفريدة .فهي
تشجع الشركات على االستثمار في االبتكارات والحلول
الجديدة .وهي وسيلة من وسائل إطالق العنان لالبتكار
واإلبداع خدم ًة للجميع.
لماذا الويبو؟ ألن الملكية الفكرية التي تعمل جيدا
 ويستفيد منها الجميع في كل مكان  -تحتاج إلىفعال للملكية الفكرية .وينبغي أن يكون
نظام دولي ّ
النفاذ إليه سهالً في مختلف أنحاء العالم .كما تحتاج
إلى قواعد مح ّددة  -متفق عليها دوليا ً  -توازن بين
مصالح من ينتج من جهة ومن يستهلك ثمرة االبتكار
واإلبداع من جهة أخرى .وتلبية هذه االحتياجات هي
الدافع لعملنا في الويبو.
ويتلخص دورنــا في تمكين الحكومات والشركات
واألفــراد في  189دولــة عضو من تحقيق إمكانات
الملكية الفكرية باعتبارها قاطرة االبتكار ألننا نؤمن بأن
االبتكار  -في كل المجتمعات  -هو أقوى محرك للتقدم
اإلنساني.
هدفنا هو تفعيل الملكية الفكرية ،وتسخيرها للجميع

>

مقدمة

الملكية الفكرية هنا لتشجيع المبتكرين
والمبدعين ومكافأتهم في مختلف أنحاء
العالم.
(تابع “من هم” في الصفحة )20

>

>

>

فما هي الملكية الفكرية؟
توصف الملكية الفكرية بشكل عام
على أنها “إبداعات العقل” ،وتشمل
االخــتــراعــات والمصنفات الفنية
واألدبية والرسوم والنماذج والرموز
واألسماء والصور المستخدمة في
التجارة.

>

وتتمتّ ع الملكية الفكرية بالحماية
القانونية ،مثال من خالل البراءات
وحق المؤلف والتصاميم الصناعية
ّ
تمكن
والعالمات التجارية .وكلها
األفـــــــراد مـــن اك ــت ــس ــاب تــقــديــر أو
كسب ميزة مالية على اختراعهم أو
ابتكارهم ،إذ تمنحهم بعض الحقوق
لتحديد كيف يستخدم الغير إبداعاتهم.

مقدمة
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نحن
المحفل العالمي
للملكية الفكرية
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نرسم قواعد
الملكية الفكرية
الدولية لعالم
متغير
تسخير الملكية الفكرية لصالح
األشخاص معاقي البصر

ل ّما وقعت الحكومات منذ  130عاما ً على أولى
معاهدات الملكية الفكرية الدولية ،فإنها أرست األسس
التي يقوم عليها اإلطار القانوني الدولي للملكية
الفكرية .وتظل تلك االتفاقيتان األوليان  -وهما اتفاقية
باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية برن لحماية
المصنفات األدبية والفنية  -ما حجر األساس لنظام
الملكية الفكرية اليوم.

من ماليين الكتب المنشورة كل عام،
ال يتوفر سوى أقل من خمسة بالمائة
فقط في أنساق ميسرة (كلغة بريل أو
النسخ الصوتية الرقمية) للمكفوفين
أو معاقي البصر .ولكن قدر لهذا األمر
أن يتغير :اعتمدت الــدول األعضاء في
الويبو في مراكش عام  2013معاهدة
دولــيــة جــديــدة تعزز النفاذ إلــى الكتب
لــحــوالــي  285مــلــيــون شــخــص معاق
البصر أو عاجز عن قــراءة المطبوعات
في مختلف أصقاع العالم .وقــد أتى
عمالق أغنية البوب ستيفي وندر للويبو
لحث المفاوضين على “توقيع وختم
وتحقيق”هذه المعاهدة .وهكذا فعلوا.

ولكن تغير العالم على نحو يفوق حتى أبعد تصورات
مؤلفي المعاهدتين األوليين .يجب أن تظل قوانين
الملكية الفكرية تتأقلم كي تلبي احتياجات مجتمعنا
العالمي الرقمي المترابط اليوم وفي األعوام المقبلة.
نوفر في الويبو منتدى عالميا للسياسات حيث
تجتمع الحكومات وأوساط قطاع األعمال والمجتمع
المدني لمعالجة قضايا الملكية الفكرية المتغيرة.

صورة :كوربيس أوتالين/أندرو ماكفرسن

4

سياسات

“أدعوكم إلى أن تجتمعوا على قلب وعقل رجل واحد إلبرام
معاهدة لصالح المكفوفين في العالم .وقد لبيتم النداء
بعزيمة من حديد من أجل التغيير”
من أقوال ستيفي وندر للدول األعضاء في الويبو

5
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ويقع على عاتقهم التفاوض بشأن التغييرات
والقواعد الجديدة لضمان فاعلية سير نظام الملكية
الفكرية الدولي إلطالق العنان لالبتكار واإلبداع .ويجيد
موظفو األمانة في الويبو بجنيف عدة لغات ما يسمح
لهم بدعم اللجان في عملها.

صور :الويبو/إ .بيرود

وتجتمع الدول األعضاء في الويبو والمنظمات غير
الحكومية على نحو دوري في لجان الويبو المعنية
بحق المؤلف وقانون البراءات وقانون العالمات التجارية
والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية والموارد
الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي
التقليدي (الفولكلور).

تبسيط القواعد لتسجيل
الرسوم والنماذج

تتطلع الدول األعضاء في اللجنة الدائمة
المعنية بالعالمات التجارية والتصاميم
الــصــنــاعــيــة والــبــيــانــات الــجــغــرافــيــة إلــى
التوصل التفاق بشأن توحيد اإلجــراءات
الدولية لتسجيل التصاميم الصناعية.

“لدى الناس انطباع بأن نظام الملكية الفكرية
ثابت ال يتغير .ولكنهم في الحقيقة ال يدركون
كيف يحاول النظام أن يتطور ليستجيب
لمصالح الشعوب األصلية ويحافظ على المعارف
التقليدية .وعندما تركت الويبو ألعود إلى
وطني ،عدت محمالً بالمعرفة  ...واألمل”.
من أقوال جنيفر تالي كوربيز في برنامج المنح للشعوب األصلية في
الويبو.

6

سياسات

تسخير الملكية الفكرية
لصالح المعارف التقليدية
يكفل برنامج المنح للشعوب األصلية
فــي الويبو مشاركة عضو مــن أعضاء
المجتمعات األصلية كل عام للعمل مع
فريق المعارف التقليدية لدينا .وقد رحبنا
بمشتركين من أستراليا ودولــة بوليفيا
متعددة القوميات والفلبين وأوكرانيا
وجــمــهــوريــة تنزانيا الــمــتــحــدة .وجنيفر
تــالــي كــاربــيــز هــي المشتركة الممثلة
للشعوب األصلية لعام  2012وهي
محامية تنتمي لجماعة كانكاناي ايجروت
فــي منطقة كــورديــلــيــرا فــي الفلبين.
وقــد ساعدت جنيفر في التواصل مع
الشعوب األصلية لتعزيز مشاركتها في
مفاوضات الويبو الرامية للتوصل إلى
صك دولــي جديد (أو صكوك) لحماية
المعرفة التقليدية وأشــكــال التعبير
الثقافي التقليدي/الفلكلور والــمــوارد
الوراثية.

صورة :كوربيس أوتالين/أندرو ماكفرسن
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نقدم خدمات عالمية
ّ
لحماية الملكية الفكرية عبر الحدود
يحتاج المبتكرون والشركات إلى سبل سهلة وفعالة من
حيث التكلفة لحماية اختراعاتهم وعالماتهم التجارية
وتصاميمهم في العديد من البلدان .وتساعدهم
خدمات الويبو الدولية إليداع الملكية الفكرية على
ضمان هذه الحماية.
وهذه الخدمات  -وهي نظام معاهدة التعاون بشأن
البراءات وأنظمة مدريد والهاي ولشبونة  -هي تسمح
لمودعي الطلبات بإيداع طلب براءة دولي واحد أو
طلب دولي واحد لتسجيل عالمة تجارية أو تصميم
صناعي أو تسمية منشأ ،ويكون الطلب الواحد نافذا
في أي بلد عضو في النظام المعني بالتسجيل.

ويشارك حوالي نصف موظفينا عن كثب في العمليات
اليومية لخدمات الملكية الفكرية العالمية لضمان
تلبيتها احتياجات المستخدمين في العالم أجمع.
وهذه الخدمات تقدم مقابل رسوم وتمثل إيراداتها أكثر
من  90بالمائة من إجمالي دخل الميزانية كل عام ،وهي
تمول كل أعمالنا.

“نحاول في إل جي أن نضمن
االنسجام بين التكنولوجيا
والتصميم للخروج بمنتج فريد
يغير من حياة الناس”

من أقوال كانغ-هي شا ،العقل المفكر

ً
مبيعا
للعديد من ابتكارات إل جي األكثر
في عالم اإللكترونيات.
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صورة :إل جي لإللكترونيات

كما يقدم مركز التحكيم والوساطة المشهور عالميا ً
شريحة عريضة من خدمات تسوية المنازعات  -بما
في ذلك أسماء الحقول على االنترنت  -كبديل عن
اإلجراءات القضائية المكلفة.

لرواد التكنولوجيا
يستخدم عمالق اإللكترونيات
ال ــك ــوري إل جــي ( )LGنظام
الـــبـــراءات ال ــدول ــي لمعاهدة
الــتــعــاون بــشــأن الــبــراءات في
الويبو لحماية مليارات الدوالرات
الــتــي يــســتــثــمــرهــا ف ــي البحث
والــتــكــنــولــوجــيــا .وقـــد أودعـــت
شركة إل جــي أكثر مــن 8000
طلب براءة دولي من خالل هذا
النظام منذ أن انضمت جمهورية
كوريا إلى معاهدة التعاون بشأن
البراءات في  ،1984وهي اليوم
ضمن أكثر مودعي الطلبات في
العالم أجمع بموجب معاهدة
التعاون بشأن البراءات.

الخدمات

ّ
تسخر أنظمة إيداع
البراءات والعالمات
التجارية الملكية الفكرية
لخدمة المبتكرين
والمشروعات،
كبيرة كانت أم صغيرة

من أقوال الدكتور عبدول منير.

صورة :إفان كانتول/الخدمات اإلبداعية/جي إم يو

“تكفل لنا البراءة الضمانات
القانونية الالزمة لتسويق
منتجنا .وقد ساعدنا دعم الويبو
في حماية مهارتنا”.

لالبتكار البسيط
يتعرض الماليين في ريــف بنغالدش
إلــى خطر التسمم بمياه الــشــرب من
اآلبار الملوثة بالزرنيخ حتى اخترع أخوان
هما البروفسور أبــو الحسن والدكتور
عــبــدول مــنــيــر ،نــظــام ســونــو الــنــاجــح
يحول المياه الملوثة
لترشيح المياه ،إذ ّ
بالزرنيخ إلى مياه شرب آمنة .وقد حصال
على حق البراءة لهذا النظام بموجب
معاهدة التعاون بشأن الــبــراءات إذ
أرادا استخدام هذه التكنولوجيا إلنقاذ
حياة اآلخرين في بقاع أخرى من العالم.
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“نؤمن بأن حماية عالمتنا التجارية
أمر حيوي لضمان ما نعتبره أصولنا
وثروتنا الحقيقية .وقد سهل
نظام مدريد هذا األمر وجعله أكثر
فاعلية”.

من أقوال براهيم مقبل ،المدير المالي
ألنجلك
صورة :يوسف قديري

للشركات

صورة :باتريسيا يوركيوال

“أميل العتبار التصميم
وسيلة لخلق التوازن
بين األشياء واألشخاص
والبيئة المحيطة بهم”.

للمصممين

صورة :دافيد مورا  -كوكال ،بيرو

تهتم الشركة المغربية أنجلك بالعالمات
الــتــجــاريــة ألنــهــا تستمد سمعة عالمتها
التجارية من سالمة المعدات اإللكترونية
التي تنتجها .وقــد كــان نظام مدريد الذي
تديره الويبو هو اختيار أنجلك األول لحماية
ً
دوليا.
عالماتها التجارية

لمن يفتخرون
بمصدر منتجاتهم

تشتغل المصممة اإلســبــانــيــة باتريسيا
يوركيوال الحائزة على العديد من الجوائز
بتصميم األث ــاث ومنتجات أخــرى للشركة
اإليطالية فلوس .وهي مصممة معمارية
ً
أيضا .وتتمتع تصاميمها الصناعية بالحماية
الــدولــيــة مــن خــال نــظــام الهـــاي  -كهذا
المصباح المستوحى من أزياء الحرب اليابانية
القديمة.

من أقوال باتريسيا
يوركيوال ،مصممة

صورة :باتريسيا يوركيوال
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ســجــلــت قــهــوة مــاتــشــو بــيــشــو هــوادكــيــن
ً
مؤخرا  -وهي بذور البن األخضر من البيرو
 كتسمية منشأ بموجب نظام لشبونةالذي تديره الويبو .وينسحب هذا االسم -
ً
حصريا على البن األخضر
أو هذه التسمية -
المزروع زراعة طبيعية في منطقة محددة
تمتد على مساحة تبلغ حوالي  1 600هكتار
في شمال ماتشو بيتشو في منطقة كوزكو
جنوب البيرو .وتستطيع جمعية مزارعي البن
أن تمنع أي شخص من استخدام عالمتها
التجارية حتى يتسنى للزبائن أن يطمئنوا
لشرائهم قهوة ماتشو بيتشو الحقيقية.

الخدمات

صورةwww.ronaldinho10.com :

بديل الويبو لتسوية
المنازعات :إجراء سريع ومرن
ويوفر وسائل تعويض
مباشرة.
ألصحاب العالمات

صورة :جيتي إيمجز/أرشيف جاب/ريدفرنز

صورة :جيتي إيمجز/دافيد مونتغومري

يطرح التسجيل التعسفي ألسماء أو عالمات
األشخاص كأسماء حقول على يد قراصنة
فــضــاء اإلنــتــرنــت مشكلة تـــؤرق أصــحــاب
الــعــامــات التجارية واألفــــراد فــي مختلف
أنحاء العالم  -بما في ذلك المشاهير من
ً
مرورا ﺑ.ج .ك .رولنغ.
رونالدينو إلى تينا ترنر
ولكن اإلجــراءات القضائية السترداد االسم
تتطلب الكثير من المال والوقت .ولذلك،
يوفر مركز الويبو للتحكيم والوساطة -
بفضل السياسة الــمــوحــدة بشأن تسوية
المنازعات في مجال أسماء الحقول على
ـاال مــن حيث الكلفة
اإلنترنت  -بــديـ ًـا فــعـ ً
عن المحاكم للتعامل مع القضايا الواضحة
للسطو اإللكتروني.

صورة :جيتي إيمجز/كيوشي أوتا

صورة :فليكر/دانييل أوغرن
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الويبو -تفعيل الملكية الفكرية

نؤسس البنية التحتية التقنية
ّ
للملكية الفكرية لتوصيل األنظمة
وتقاسم المعارف
فتحت التكنولوجيا الرقمية الباب أمام فرص تكاد تكون
بال حدود لتقاسم العمل والبيانات والمعرفة  -بغض
النظر عن الموقع الجغرافي .وتجمع مكاتب الملكية
الفكرية تدريجيا ً المهام لتجنب ازدواجية جهودها
وللمساعدة في تسريع وتيرة فحص البراءات.
وتوافق العديد من البلدان على تقاسم قواعد بياناتها
المتضمنة لوثائق البراءات ،فاتحة باب تكنولوجيا
المعلومات الثمينة أمام المبتكرين في مختلف أنحاء
العالم.
وبغية إنجاز هذا العمل ،تحتاج مكاتب الملكية
الفكرية إلى معايير تقنية مو ّحدة حتى تستطيع
أنظمة تكنولوجيا المعلومات في مختلف البلدان

أن “تتواصل” وتتبادل البيانات .واألدوات المناسبة
ينبغي أن تتاح مجانا ً حتى يستطيع الجمهور النفاذ
إلى البيانات وتصفحها واستخدامها.
وتنسق الويبو مع مكاتب الملكية الفكرية لتطوير
أدوات تشغيل مشتركة ومعايير تقنية في العالم
تسهل على األفراد في كل مكان النفاذ إلى تكنولوجيا
المعلومات واستخدامها.
وتساعد البنية التحتية القتسام المعرفة في تمهيد
حقل العمل من خالل ضمان النفاذ السريع المجاني
والعالمي إلى ثروة المعلومات النابعة من نظام الملكية
الفكرية.

صورة :الويبو

“ومثلما تستلزم المشاركة في االقتصاد المادي
النفاذ إلى الطرق والجسور والمركبات لنقل البضائع،
فإن إقامة بنية تحتية مماثلة ضرورية للمشاركة في
اقتصاد المعرفة .أما الطريق السريع في هذا المجال
فهو اإلنترنت والجسور هي معايير البيانات المشتركة
والمركبات هي الحواسيب وقواعد البيانات”
من أقوال المدير العام للويبو فرانسيس غري
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البنية التحتية

الربط بين شبكات االبتكار

صورة :ايرينا بوركينا.

أنشأت مكاتب الملكية الفكرية في أكثر من
 35بلد بالتعاون مع مراكز دعم التكنولوجيا
واالبــتــكــار فــي الويبو شبكات مــن المراكز
لمساعدة العلماء والباحثين والشركات في
االستفادة من معلومات البراءات .وتعمل
الويبو فــي االتــحــاد الــروســي مــع المكتب
االتــحــادي للملكية الفكرية ()Rospatent
لتقديم التدريب والخدمات ﻟ  80مركزا.

“نؤمن بأن مشروع مراكز دعم التكنولوجيا
واالبتكار سيساهم في تسويق التكنولوجيا
وفي االستخدام الفعال ألصول الملكية
الفكرية في االتحاد الروسي”.

من أقوال الينا كوروليفا ،منسقة مشروع
المكتب االتحادي للملكية الفكرية

تقاسم معلومات البراءات

كما ضخما
ينتج نظام الــبــراءات العالمي ّ
ً
ومجانيا من المعلومات التكنولوجية ،وتم
ذلك على النحو التالي :يترتّ ب أمران عن كل
طلب براءة منشور لكل اختراع جديد .يحمي
طلب الــبــراءة حــقــوق المخترع أو صاحب
البراءة .ويوفر معلومات تقنية مفصلة عن
التكنولوجيا الجديدة تكون متاحة للجمهور
حتى يستطيع الجميع أن يتعلم منها.

وقــــد يــجــد الــمــبــتــكــرون فـــي مــعــلــومــات
الــبــراءات كنزا حقيقيا .ولذلك أنشأنا ركن
الــبــراءات الــذي ويحتوى على أكثر من 32
مليون وثيقة بــراءة حتى يتسنى للعلماء
والمهندسين والمصممين والمخترعين – بل
وأي فرد متصل بشبكة االنترنت  -النفاذ
لهذه المعلومات بضغطة زر.
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الويبو -تفعيل الملكية الفكرية

نقدم المساعدة لتسخير الملكية
الفكرية في خدمة التنمية
إن االختراع اإلنساني واإلبداع هما من الموارد الطبيعية
وبهما تقاس ثروات األمة .ويفخر كل بلد بإنتاجه بعض
المنتجات الفريدة والمطلوبة .ولكن عندما يتعلق
األمر بمعرفة كيفية استخدام الملكية الفكرية كوسيلة
لتحويل هذه الموارد إلى أصول قابلة للتسويق ،يتبين
أن بعض المجتمعات تسبق غيرها.
نحن كوكالة من وكاالت األمم المتحدة ،نريد أن نرى
الملكية الفكرية تعمل لصالح جميع المجتمعات

ونقدم المشورة لدمج االبتكار وسياسات الملكية
الفكرية في استراتيجيات التنمية الوطنية ولتطوير
أطر تشريعية متوازنة ومناسبة .كما نساعد في
تحديث أنظمة فحص البراءات والعالمات التجارية وفي
تكوين مهارات الملكية الفكرية لدى الشعوب.
ويمتد جدول أعمال التنمية في كافة مجاالت عملنا
فيضمن اندماج االعتبارات التنموية على نحو متوازن
في كل ما نقوم به.

تساعد الويبو الحكومات ومكاتب الملكية الفكرية في
تكوين كفاءاتها في مجال استخدام الملكية الفكرية.

استخدام استراتيجيات
الملكية الفكرية إلضافة
القيمة إلى المنتجات
المحلية
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صورة :دافيد فولكس/جنريشن أليانس

تساعد مشاريع الويبو في بنما وجمهورية
تــنــزانــيــا الــمــتــحــدة وتــايــلــنــد وأوغ ــن ــدا صغار
الــمــزارعــيــن عــلــى اســتــخــدام استراتيجيات
التوسيم – كالعالمات التجارية وعالمات
التصديق والرقابة والبيانات الجغرافية -
لزيادة دخلهم من المنتجات المحلية عالية
الجودة .ويهدف هذا المشروع في زنجبار
(عــلــى اليمين) إلــى الــنــهــوض بالمحصول
النقدي الرئيسي  -أي القرنفل وإعادة االعتبار
إلى زنجبار كمصدر رائد لهذا المحصول.

التنمية

تكوين المهارات والمعرفة في مجال
الملكية الفكرية
تــخــرجــت هــالــة الــســلــمــاوي الــمــحــامــيــة الرئيسية
والــمــســؤولــة عــن الملكية الــفــكــريــة فــي مكتبة
اإلســكــنــدريــة بمصر مــن أكــاديــمــيــة الــويــبــو .وقد
بــدأت مشوارها بااللتحاق بــدورة تدريبية لشباب
المهنيين في مجال الملكية الفكرية في جنيف
ثم عملت على إنهاء دورات التعليم عن بعد في
مجال حقق المؤلف والتجارة اإللكترونية وقانون
الملكية الفكرية العام قبل اختيارها للحصول على
منحة دراسية ضمن  20شخصا يقع عليهم االختيار
ً
سنويا لدراسة الماجستير في مجال الملكية الفكرية
بجامعة تورينو.

صورة :أيستوك فوتو/هولغر متي
صورة :الويبو/إ .بيرود

“عرفتني أكاديمية الويبو بشبكة
من المهنيين حول العالم أستطيع
أن أعتمد عليهم في تبادل الدعم
والنفاذ إلى المعارف في البلد”.
من أقوال هالة السلماوي ،مكتبة اإلسكندرية
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الحلول

نساهم في إيجاد الحلول العملية
لمجابهة التحديات العالمية
نرى أن للملكية الفكرية دورها في تشجيع البحث عن
حلول تكنولوجية ابتكارية ألصعب التحديات التي
تواجه اإلنسان  -كتغير المناخ والصحة العامة واألمن
الغذائي.

شراكة لمعالجة األمراض
المهملة
يعاني أكثر من مليار شخص من األمراض
المدارية المهملة كالسل والمالريا .وتعزز
منصة الويبو للشراكة البحثية ()Re:Search
التعاون وتوفر قاعدة بيانات عامة ألصول
الملكية الفكرية المتاحة باإلضافة إلى الخبرة
والموارد لتسهيل البحث عن عالجات جديدة
لــهــذه األمــــراض وتــطــويــرهــا .ومــن ضمن
الشركاء الدكتورإليس أوزو  -دابو (أسفل على
اليمين) من مركز كوزامي للبحث التعاوني
في طب المناطق االستوائية بغانا وأستاذ
الكيمياء األمريكي دنيس ليوتا (أسفل على
اليسار) من جامعة ايموري  -وتشمل قائمة
بــراءات االختراع الخاصة به عالجين رائدين
لمرض نقص المناعة المكتسبة.

وتساهم الويبو بالخبرة والمعلومات واألفكار والتحليل
في نقاشات السياسات العالمية حول هذه القضايا .كما
نبحث عن حلول عملية.
ونبني الشراكات بجمع األطراف الفاعلة من مختلف
أطياف الملكية الفكرية لتأسيس قاعدة تعاونية
تسخّر الملكية الفكرية لصالح اإلنسانية جمعاء.
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صورة :إيموري فوتو/فيديو

من أقوال دنيس ليوتا ،جامعة ايموري

صورة :الويبو/إ .بيرود

“إن أردت في زمننا هذا أن تحقّق
إنجازات مهمة في المجال العلمي
تؤثر إيجابيا ً في صحة الجمهور
فعليك بالعثور على خير الشركاء.
ومنصة بحث الويبو هي بمثابة
عامل محفز  -ألنها تسرع وتيرة
البحث في األمراض المدارية
المهملة عن طريق تنسيق األنشطة
بين مجموعات ال تتفاعل عادة
فيما بينها”.

المعلومات

نحن المصدر المرجعي للبيانات
واإلحصاءات المتعلقة بالملكية الفكرية
يكتنف النقاش حول الملكية الفكرية نقاش مثير
للجدل .وكلما ازدادت حدة النقاش ،صار من الصعب
تحديد الوقائع .ولكن صناع القرار في حكوماتنا بحاجة
إلى إحصائيات موثوق بها وإلى تحليالت موضوعية
لفهم األثر الحقيقي لسياسات الملكية الفكرية في
اتجاهات األعمال واالقتصاد والتكنولوجيا.

وتتمتع الويبو بموقع فريد إلنتاج الدراسات
التجريبية والبيانات والتقارير واإلحصائيات وكلها توفر
لصناع السياسات ورواد األعمال المعلومات المطلوبة
التخاذ قرارت تستند إلى أدلة بشأن كيفية استخدام
الملكية الفكرية.
2011

2011

اﻟﺼﻴﻦ

اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

526
412
ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة

محركو االبتكار

2011

اﻟﻴﺎﺑﺎن
342 610

503
582
ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة

ﻃﻠﺐ ﺑﺮاءة

يقيم مؤشر االبتكار العالمي السنوي ()GII
ّ
القدرات االبتكارية ألكثر من  140اقتصادا
يقيم ظــروف ازدهـــاره .وتنشر الويبو
كما ّ
بالتعاون مع معاهد األعــمــال الــرائــدة في
العالم مؤشر االبتكار العالمي ،كإنسياد في
فرنسا وجامعة كورنيل بالواليات المتحدة.
2005

1995
2000

1990

صورة :الويبو

تصميم :الرج نتووركس

1985

“لقد استفدنا من رؤى االبتكار لدى كبار اقتصاديي
الويبو ومن التواجد العالمي لسفراء المنظمة”.

من أقوال األستاذ سوميترا دوتا ،أحد مؤلفي مؤشر
االبتكار العالمي
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الويبو -تفعيل الملكية الفكرية

يجتمع موظفونا
والدول األعضاء
واألطراف الفاعلة
على هدف مشترك:
نظام ملكية فكرية
فعال يسهل النفاذ
إليه ويعم بالفائدة
على الجميع.

الويبو
ّ
نسخر الملكية
الفكرية
صورة :مكتب الدولة للملكية الفكرية ،أوكرانيا
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صورة :الويبو/إ .بيرود

صورة :زينول مزيج

صورة :مركز  ،TISCهندوراس

صورة :دافيد بليكمور

صورة :يوان وينمينغ

من هم المبتكرون والمبدعون

 .8أورسون ويلز
(ممثل وكاتب ومخرج ،الواليات المتحدة)

في الصفحتين  2و3؟
2

1
3
4

12

5

7

15
18

22
8

9
10

13

14

6

صورة :مكتبة الكونغرس/مجموعة كارل فان فيتشن

26
28

11

16

17

21 20 19
23

24
27

29
31

25
30

32

33

 .9ماري سكلودوفسكا  -كوري
(عالمة فيزياء وكيميائية وباحثة رائدة في المجال
اإلشعاعي ،بولندا/فرنسا)

صور :مكتبة الكونغرس

 .10جورج أ .فولر
(معماري ويوصف بأنه أول من “اخترع” فكرة ناطحات
السحاب بالواليات المتحدة)
صورة المبنى :شركة ديترويت للتصوير

 .1أورفيل وويلبر رايت
(رائدا الطيران ،الواليات المتحدة)

 .11غابريال غارسيا ماركيز
(كاتب ،كولومبيا)

 .2بوب ديالن
(مغني ومؤلف ،الواليات المتحدة)

 .12فرانك لويد رايت
(معماري ،الواليات المتحدة)

صور :مكتبة الكونغرس

صورة :غيتي إيمجز/فريد ماكدارا

 .3فاسيلي فاسيليفيتش كاندنسكي
(رائد الفن التجريدي ،روسيا)

صور :مجهول

 .4أوغسط ولويس ليميير
(مخترعا السينما ،فرنسا)

صورة :مجموعة معهد األضواء

 .5هيدي المار
(اخترعت تكنولوجيا الطيف االنتشاري التي أدت إلى
ظهور الهواتف المحمولة وغيرها من وسائل االتصال
الالسلكية الممكنة ،النمسا)
صورة :ألفريد آيزنتاد

 .6بابلو رويز بيكاسو
(رسام ،إسبانيا)
ّ

صورة :أندروود وأندروود/كوربيس بتصريح من سكساشن بيكاسو

 .7مارك توين
(كاتب ،الواليات المتحدة)
صورة :ألفريد آيزنتاد

صورة © :إسابيل ستيفا هرناندس كوليتا/كوربيس

صور :مكتبة الكونغرس
دافيد هيلد © مؤسسة سولومون غوغنهايم ،نيويورك

 .13خوان سبستيان أوزريو
(مهندس في مجال الطب الحيوي وقد اخترع آلة
لمنع انقطاع النفس النومي لدى الرضع ،كولومبيا)

صور :مجلة معهد إم آي تي للتكنولوجيا  -خوان سبستيان أوسوريو

 .14ميريام ماكيبا
(مغنية ،جنوب أفريقيا)

صورة © :جيمز أندانسن/أبيس/سيغما/كوربيس

 .15الري باج وسرجي برين
(ابتكرا محرك بحث غوغل ،الواليات المتحدة/روسيا)
صورة :فوكس/سيبا

 .16مسعود حساني
(مصمم منتجات ،اخترع آلة مضادة لأللغام ،أفغانستان)
صورة :حساني ديزاين

 .17كيكسن تشين
(مهندس إلكتروني ،اخترع برنامج للتقليل من الطاقة
المهدرة ،الصين)
صورة :جيتي إمجز/جيريمي فاسرمان

 .18ليوبولد سيدار سنغور
(شاعر وكاتب ،السنغال)

 .27عمر سليمان
(موسيقي ،الجمهورية العربية السورية)

صورة © :لويس مونيي/روديزارشيف

صورة :ألكس وودوارد

 .19غوباالن سونديرامان
(مقاول ومهندس ،الهند)

 .28فيكتور هوغو
(كاتب وهو أحد العقول المحركة التفاقية برن لحماية
حقوق المؤلف الدولية ،فرنسا)

صورة :الويبو/إ .بيرود

 .20ستيف جوبز
(مقاول ومخترع وأحد مؤسسي شركة أبل)

صورة :الويبو/إ .بيرود

 .21دافيد كوبيا
(مهندس برامج وقد اخترع منصة اإلنترنت أوشاهيدي
لتقاسم المعلومات عن اإلغاثة من الكوارث ،كينيا)
صور :إيفون بويد ushahidi.com -

 .22لويس باستور
(كيميائي وعالم أحياء دقيقة اخترع البسترة)
صورة :ندار

 .23هيوغ هير
(مهندس وعالم فيزياء حيوية اخترع األطراف الصناعية
اآللية وأطراف الركض الصناعية ،الواليات المتحدة)
صورة :شون هنري

 .24ديابدو فرانسيس كيريه
(مهندس معماري ،بوركينا فاصو)

صورة :الويبو/إ .بيرود إيريك جان أوفركيرك

 .25أنطوني عطا الله
(جراح ومتخصص في طب إعادة توليد الخاليا وقد
صمم وزرع أول عضو بشري مستولد في مختبر ،البيرو)

صورة :ستيف خورفتسن/المركز الطبي ويكف فورست باتيست

 .26باتريسيا باث
(طبيبة عيون وقد اخترعت جهازا ً لمعالجة الماء
األبيض ،الواليات المتحدة)
صورة :المكتبة الوطنية للطب

صورة :ندار

 .29جيفري فون مالتزان
(مهندس متخصص في الطب الحيوي ،وهو مخترع
شاب غزير اإلنتاج ،توصل إلى حلول هندسية للتحديات
في مجال التغذية واالستدامة البيئية والصحة ،الواليات
المتحدة)

صور :بتصريح من شعبة الصحة بمعاهد هارفارد-إم آي تي
العلوم والتكنولوجيا  -مختبر سانجيتا بهاتيا ،إم آي تي

 .30دايتو ماناب
(فنان ومبرمج ومتخصص في األعمال البصرية ،اليابان)
صورة :كازوياكي سيكي

 .31كينيث كوبونك
(مصمم أثاث ،الفلبين)
صورة :ينيث كوبونك

 .32يوان لونغ بينغ
(عالم زراعي ،وقد طور أول صنف أرز هجين ،الصين)
صورة © :إيماجين شاينا/كوربيس

 .33كنعان
(مغني راب ومؤلف ،الصومال)
صورة :صيهير سيكندر لريهيس كريايتف
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