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  خطاب املدير العام

سفري  تشلسعادة ا شا ز فيكأو بو،غلي ية العامة للو ي ريس ا مجلع  ئ
 معايل الوزراء،

ثلني ادلامئني، سعادة ا ملمأحصاب ا  ل
ندوبني املوقرين،  ملحرضات ا

 وبعد،

ية العامة ل مجلعسعدين أن أنضم إىل ريس ا سفري ئي بو، ا للو تشي شا ز فيكأو يب غلي  هذه  إىلحألرحب بمك أشد الرت
ية الفكرية  ية  نظمة العا يات ادلول األعضاء يف ا للملكادلورة اليت تعقدها  مل مل بو(مجع  وامسحوا يل أن أهئن ).يالو

سفري تش لا ية العامة وأن أخربه بأنين أضطلع إىل العمل معه عىل مدى ا فيكز سا  نه ر لعىل  للجمع ئي سـنتني تعيي
تني يات قيادةوأان واثق من أنه قادر عىل . مالقاد ثمجلع اجامتعات ا يدة فامي خيص ا تاجئ  لكللخروج  ج  من القضااي ريبن

سفري  يلوامسحوا. املعروضة علهيا ل أن أشكر أيضا الريس اخلارج، ا يه يف معهل عىل طول فرتة ألربتو دومونئ ن عىل تفا
ية وعىل ما قدمه يف تكل  تني املا ضا شورة وتوجهياتلسـن  .مالفرتة من 

ية نة املا نظمة عىل مدار ا شأن أبرز إجنازات ا باح تقريرا مفصال  يمك هذا ا ضلقد وزعت  سـ مل ب لص ولن أكرر ما ورد . لعل
تقرير يف هذه املالحظات سائل . ليف ذكل ا يق عىل ثالث  تمن هذه الفرصة  مولكن أود أن أ تعل أو تطورات عامة للغ

تحق اهامتما   .صاخاتسـأرى أهنا 

نظمة اذلي  سأةل األوىل يه الوضع املايل  للموا شغاالت ادلول األعضاءمل يعة احلال يف مقدمة ا نيظل  وأود أن أؤكد . بطب
شغاالت األمانة أيضا يك عن . نلمك أنه يف مقدمة ا ها ان نظمة برانمج  نفذ ا يل أن  هبدون وضع مايل سلمي،  مل ت معلتح يسـف

ها فيق أهدا  .حتق

تأىت منملوكام تعلمون فإيرادات ا تفاع األسواق ابتنظمة  نظمة عرب أنظمن ا ية ملخلدمات اليت توفرها ا للملكية ملهتا العا
شأن الرباءات، ويه نظام الفكرية تعاون  بمعاهدة ا تجارية ونظام الهاي للرسوم والامنذج ل ل، ونظام مدريد للعالمات ا

تحكمي والوساطة بو  ية ومركز الو نا للا ي ع نة . لص تو2011سـويف  نا مبوجب هذه األنظمة مسـ، عاد  تى الطلب عىل خدما
تجاوزها بل األزمة وبدأ  توايت ما  يإىل  قسـ بات ادلوية مبوجب . م لفقد ارتفعت ا شأن الرباءاتلطل تعاون  بمعاهدة ا  ل

سب توايل% 21,5و% 7,4و% 9,58 بنونظام مدريد ونظام الهاي  عدل تزدد مبغري أن اإليرادات مل . لعىل ا
بات يتناسب  بونايم ا لطل تأثري يف ت يعاجل هذا ا سورسي و مية الفرنك ا سليب لالرتفاع احلاد يف  تأثري ا لبب ا سـ ل ل يل ق س

ندما  بل  ُا ت ع نةنفذملسـتق تصدي اآل لسـ هناية هذه ا ليات اليت وضعت  لل  . أسعار الرصف يفتقلباتلهذه ال
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تعدادا شات مطوةل وجمدية ا نا سـوأجرت ادلول األعضاء واألمانة  ق نة الربانم لعقدم ناءه حول جل اجامتع  ية وأ ثج واملزيا ن
تني القادمة يف ضوء ما يف األسواق لنشاط اكيفية وضع تقديرات  بة لفرتة ا لسـناب يةاحلاةل تعرفه نسـل تصادية العا ملالا  ق

ية ية لاحلا نا ح من تذبذب من ا تصاديةل ية والا قاملا شات. ل نا قوأود أن أقر جبدوى تكل ا نا، فقد . مل توكام جاء يف تقديرا
بة اإليراتزدادا ياانت يف هذه املرحةلذكلألن % 4,7 بنسـدات  شفه من ا ب هو ما  لت نا . نس باب نكام أ سـنؤمن بوجود أ

تصادي وتغري  وجهية ذلكل، وال منو الا تعددة األقطاب  يعة ا تامثر املزتايد يف األصول غري املادية، وا قسـامي الا للس مل لطب
ية الفكرية ية  نا العا تخدام أ للملكأمناط ا مل ت نا خفض اإلنفاق إىلولكن مر. نظمسـ توى حاعاة لذلين مه أقل تفاؤال، اقرت مسـ 

ناية فائقة %. 3 ة أقصاهازايد ياانت  هد برصد ا بعوعالوة عىل ذكل،  لب ها مىت تغريتنتع يف  معوا نطلع ادلول . لتك سـو
شأن يقي و. لاألعضاء عىل أي تطور يف هذا ا تو فوأود أن أشكر ادلول األعضاء عىل موافقهتا عىل هذا احلل ا أتطلع ل

يةإىل املوافقة عىل  بوعناقرتاح الربانمج واملزيا رشوط يف وقت الحق هذا األ تني القادمة هبذه ا سـ لفرتة ا ل   .لسـن

تفل به  ساء و يا هذا ا نه ر ند بو اذلي  بىن اجلديد للو تكامل ا يه هو ا ثاين اذلي أود اإلشارة إ حنواجملال ا مل مس شـ سـ ي مل سـ ل ًل

باره إجنازا معامراي ًاب ً يةأتطرق إىل صدد، أود أن ويف هذا ال. عت ية ا نا بىن من ا ية ا ميأ ل مل لتنظمه تغرق هذا . ح سـفقد ا
نا طويال رشوع، كام تعلمون، ز ًا ً م نات-مل نذ أوائل ا يث بدأ ابلفعل  لتسعي  م بىن اجلديد ونقل . ح تمكل اآلن ا ملوقد ا سـ

يه حنو تأجرة500 لإ باين ا سـ موظف من ا تجاب. ململ ئة رائعة للعمل واكنت ا شلك  سـوهو  ية بيي يه إجيا بة املوظفني للعمل  ف
ية. للغاية ثالث املا نوات ا يق ذكل اإلجناز عىل مدى ا ضوقد معل عدد هائل من زماليئ عىل  ل لسـ وبفضل . حتق

ية  رشوع عظمي يف املوعد احملدد ويف حدود املزيا ثقة يف قدرنا عىل إجناز  شعر اب نجاح،  يد  بىن ا تكامل ا نا ت ل ن ب جل مل مسـ
يهاملقررة مع إضفاء نوع من ا نوي تكرار . لمجلال إ تعلق بقاعة املؤمترات اجلديدة اليت بدأ العمل تكلنوحنن  تجربة فامي  ي ا ل

نة يات يف  سـفهيا، هبدف إعدادها يك يعقد فهيا اجامتع ا  .2013 مجلع

نظمة لوضع القواعد واملعايري يه هو برانمج ا ملواجملال األخري اذلي جتدر اإلشارة إ تاجئ. ل هد العام املايض  نفقد  ية ش ب إجيا
بوع، كام آمل، . يف عدد من اجملاالت تمت املوافقة هذا األ برصي و سمعي ا بري يف جمال األداء ا سـفقد أحرز جناح  ل ل سك

يث متت املوافقة ابلفعل عىل  ية ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس أو ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس آخر  حعىل تو ص
بري من املوضوع املطروح رش عاماوهذا . كجزء  مترت ملدة أحد  ًيعين اخلروج من أزمة ا ع نة ويه . سـ للجويف نفس ا

نة ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة،للجا بري فامي خيص الاتفاق عىل مضمون صك دويل ملعن ادلامئة ا ك أحرز تقدم 
شورة لفائدة األشخاص العاجزين عن نفاذ لالتحسني  بوعات إىل ملنإىل األعامل ا شورةاألعامملطقراءة ا كام اتفق . ملنل ا

بث ئات ا لعىل خطة معل جديدة يف جمال حامية   .هي

نة للجوأحرز أيضا تقدم عظمي يف ا يدية ً ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا تقل احلكو ث ن لل مللكملع م
ية. لفوللكوروا شأهنا بفعا تفاوض  لوأعدت نصوص ومت ا ب نة عىل رشوط جتديد . ل تني للجووافقت ا لسـنواليهتا لفرتة ا

يات للموافقة علهيا رشوط معروضة أمام ا بةل، وهذه ا مجلعا ل نة . ملق توصل فهيا ا بوهذه يه املرة األوىل اليت  للج نفسها ت
شأن جتديد واليهتا ساعدهتا عىل ذكلبإىل اتفاق  يات  مل دون احلاجة إىل اللجوء إىل ا  .مجلع
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هدت تقدما ًويأيت مضن اجملاالت األخرى اليت  ية يف إطار ش نا ع العمل يف الرسوم والامنذج ا ية لص نة ادلامئة ا نا ملعللج
تجارية  ية بقانون الرباءات واعامتد لبقانون العالمات ا نة ادلامئة ا نا لربانمج معل جوهري للمرة األوىل خالل ملعللج

شأن سـنوات واملراجعة املقرتحة ال بونة  بتفاق  يد ادلويلتسجيللشـ شأ عىل ا يات ا لصع  ن ملسم  .ت

شلك  سن  سائد بني ادلول األعضاء قد  تاجئ أن اجلو ا بوقد لوحظ يف اكفة الاجامتعات اليت أفضت إىل تكل ا حت ل لن
بحث عن حلول. كبري ناء للغاية يف ا شلك  شارك  لفالوفود  ب ب نظمة عىل الاتفاق. ت ثقة يف قدرة ا هر ا ملكام بدأت  ل . تظ
تطور وال لنا سوى أن نرحب هبذا ا ، فإنه همم، وأان أود أن أشكر اكفة ادلول األعضاء عىل ورمغ أنه تطور هش. يسع

نا مية اليت جعلت من ذكل أمرا  شاركة ا ًا ممك ً لعظ  .مل

سب، بل إن هذه  يب  يس حمل تر نظمة عىل تطوير اإلطار القانوين ادلويل  ثقة يف قدرة ا حفونا أن نقول إن ا مل ل حل ل
ها عامل  تحدايت اليت يوا ثقة رضورية أيضا نظرا حلجم ا هجا ل تطور ورسعةل تأ  ية الفكرية اذلي ال  با ي يف سط املرء . مللك بفإذا 

يط به من لك جانب تحدايت  حتانظريه لوجد ا تحدايت ال تطرهحا الصعوابت . ل يا ابلرضورة، فا يس  لوهذا األمر  سلب ل
يري تغسب، بل يطرهحا ا تصاد ال لحف ية الفكرية إىل أنظمة ا بري يف جمال ا قأيضا، وال سـامي الاتقال ا مللك لك تأ ن تف 

سـهتدف فهيا األصول غري املادية ويه مصدر تويد الرثوات تامثرات  لالا ت  .س

سود  تحدايت اليت  تقد أهنا من بني ا ية الفكرية وا ها ا تحدايت العديدة اليت توا توختطر عىل ذهين ثالثة من ا ل ع سل مللك هج
بةل، فامسحوا يل أن أذكرها لمك نوات ا ساحة يف ا ملقا سـ  .لل

تحدي األول هو إدا ية الفكرية املودعة حول العامللوا بات ا مللكرة الطلب أو إدارة جحم  بلغ . طل لتريون  1,2موملا اكن 
بعث عىل الاندهاش يف  ناك ما  يس  تطوير،  بحث وا شطة ا نة حول العامل يف أ مثر يف لك  يدوالر أمرييك  ه ل ل ن فلسـ يست

ية الفكرية بات ا مترار تزايد عدد  مللكا طل نظر إىل هذا. سـ نا أن  بغي  نو ل  األمر عىل أنه توجه طويل األجل، وإن اكن ين
تصادي الراهن ياق الا باطؤ مؤقت يف ا تعرض  توجه  قهذا ا سـ ت ي لل تني من األرقام اليت . ل عوامسحوا يل أن أذكر لمك مجمو

توجه ية صدرت أول براءة اخرتاع يف ظل نظام الرتقمي الراهن يف . لتوحض هذا ا تحدة األمر يكففي الوالايت ا مل
نة ويف. 1836 سـنة يون1911سـ  نة . ملل صدرت براءة الاخرتاع ا ية 2011سـويف  ن صدرت براءة الاخرتاع الامث

نة . مليون يل عالمة جتارية 48 411 طلب براءة ابإلضافة إىل 9 659 أودع يف الصني 1989سـويف  تسج طلب 
ناعي 158و يل رمس أو منوذج  صطلب  رشين عاما يف الصني أودع . تسج  براءة  طلب241 367عوبعد مرور 
يل عالمة جتارية و795 759و ناعي367 613تسج طلب  يل رمس أو منوذج  ص طلب   .تسج

تصادات األخرى تصادات يف العامل يف العديد من الا ثةل املأخوذة من أكرب الا قونعكس هذه األ ق م فاالجتاه واحض ورمبا . ت
ية ا تحقق، أال وهو أن تكون أنظمة ا يعا أن  هدف اذلي نود  مللككذكل ا ّل ي مج يطة ّ تلكفة و يث ا سـلفكرية فعاةل من  بل ح

تاكر ية الفكرية وختدم مصاحل الا يدة يف جمال ا ندات  نفاذ إلهيا وفعاةل وتصدر فهيا  هل ا بو سـ مللكل ج أما األمر اذلي . يس
ية الوصول إىل هذا املآل سه هو  يفيس واحضا ابلقدر  كل تحدي . نف با لواألرحج أن يكون حل هذا ا تدعي كّمر يسـو

بعض العمل عىل عدة  ية الفكرية والاضطالع  ية  بو العا ية يف الاتفاع بأنظمة الو بجهبات، مهنا زايدة الفعا مل ي ن للملكل
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ية ية ا ية ا سني ا شاطرة العمل ابإلضافة إىل  بات  ية ووضع تر رش ناألعامل ا ت حت مل لتقيع لتح ن بي لت وإجياد هذا احلل . لت
يه برية عىل املوافقة  متع ادلويل قدرة  علتلزم من ا ك جملسـ  .سي

ية ورشها عىل اإلنرتنتلوا ساق ر ثاين هو حتويل لك املواد إىل أ نتحدي ا مق ن نا، من أقراص . ل فتوالعديد من دعامات ثقا
يدي ناس همددة ابالنقراضوفمدجمة وأقراص  ها أ تب،  يقى واألفالم مث اجلرائد والصحف فرمبا بعدها ا ج للمو لك لك . سـ

تقديرات  نقرض يفإلوتدل بعض ا لوست أذكر . 2050 أو 2040 العامل أمجع حبلول عام ستىل أن اجلرائد والصحف 
تطورات من ابب األىس علهيا تغذية . لتكل ا يه لك مصادر ا بعد عن عامل تكون  يدين لك ا نا  لوإمنا أود أن أذكر أ ل بع فن

ية ثقا فا ية ومن خالل اإلنرتنت،ل ساق ر تاحة فقط يف أ ية،  تفاعالت ا بارش احلي وا مق خالف الرتيه ا ن شخص ل ممل لف سـنا لف. ّ
ية ببعيدين عن ع ثقا ية وا برصية واألد ية ا ية وا تاكرات املو يه الا فامل تكون  يق لف ب ل سمع لب لأشاكها تكون مواد ومبثابة سـ

بريية أشاكال يةلتعا  .ض افرتا

تحول عىل عامل حق املؤلف نا مدركون لوقع هذا ا لو ثا عن مقارابت ملواهجة هذا . لك حبوالعديد من احلكومات تعكف 
ها  تحدي، و بعضا نبعث عىل الارشاحل ثال ال احلرص حتدي إدارة الطلب، واألرحج أن . ي يل ا ملونذكر مهنا عىل  سب

ية  ية ا يه عوامل القانون وا تداخل  با  تيكون احلل يف ذكل مر ت لتحك نّ لبف تعاون املؤسيس ومناذج وّ ثقايف وا يري ا لا ل لتغ
نة ه. حملّساألعامل ا حلّوكإدارة الطلب أيضا، نلمس حاجة ماسة وملحة و توصل إىل اتفاق والزتاما ّ باال عىل ا تيض إ لا  ق يق

يه إىل أبعد درجة  .علابلعمل 

شاركة يف نظام  ية من أجل ا نا بدلان ا بدلان األقل منوا وا تطرق هل هو تعزيز كفاءات ا ثالث اذلي أود ا تحدي ا ملوا ل ل ل ل ل مل
ثقايف تاكر واإلبداع ا ية الفكرية والاتفاع به من أجل الهنوض ابال لا ب ن ي. مللك سعى من مضن اجملاالت اليت سـو ملظل هذا ا

يط . حتظى ابهامتم األمانة تكوين الكفاءات من خالل طرح ا نا  سني تقدمي خدما تخطوقد أحرزان تقدما يف  ل ت لحت
يجي وعرب  تعممي"تالاسرتا ية يف تقدمي خدماهتا" لا نا بدلان ا تعامل مع كفاءات ا نظمة  يع خدمات ا مأو جعل  ل ل ت مل وقد . مج

تخدام املعارف ّطوران عددا من  ية من أجل ا نا بدلان ا نصات واخلدمات اليت تعزز فرص ا ياانت وا سـقواعد ا ل ل مل مب ل
ية الفكرية مللكواملعلومات اليت يودلها نظام ا ية الفكرية وتطويرها يف أكرث من . ّ تة ماكتب ا رشوعات أل نا  مللكودل مت مي

يل 40لهيا إبدلا، زد  50 رشوعات من هذا ا تظر  لقببدلا أخرى  م توح دامئا . تن سني  نا مدركون بأن ابب ا مفو تح لن لك
سني يل هذا ا تطلع إىل العمل مع ادلول األعضاء  نا  تحوإ تفع ن لن ل  .ل

تام، أو ية أن  ّدخلويف ا هم وحتلهيم اب تب ادلويل عىل الزتاهمم وتفانهيم يف  يع زماليئ يف ا نأعرب عن شكري  ملهمجل معل ملك
ية نة املا ضخالل ا نا. لسـ نا  حققوأان واثق من أ ثري، وأميل يف أن يكون تقريرن تايب قد برهن عىل ذكليلك ا لقد اكن . لك ا

 .ذاك إجنازمه

 


