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ANNEX I 

ال ولاملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 اقرتاح

نشاء مكتب خاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف   مجهورية أ ذربيجانا 

ىل املاكنة الرائدة مجلهورية أ ذربيجان يف املنطقة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتنفيذها ملرشوعات وبرامج واسعة النطاق،  نظرًا ا 
ىل ادلور املزتايد للملكية الفكرية يف الابتاكر والاقتصاد ال بداعي والتمنية املس تدامة للصناعات القامئة عىل املعرفة،  وا 
ىل نشاء مكتب خاريج للويبو يف  وا  ىل اقتصاد أ ذربيجان الرسيع المنو، نلمتس ا  أ مهية امللكية الفكرية ابلنس بة ا 

 أ ذربيجان. مجهورية

نشاء مكتب خاريج للويبو،  م وفد مجهورية أ ذربيجان ادلامئ دلى املنظامت ادلولية يف جنيف اقرتاحًا رمسيًا بشأ ن ا  قدَّ
ىل الويبو يف رساةل مؤرخة يف رباءاتالللمواصفات واملقاييس و  ابلشرتاك بني "جلنة ادلوةل ُأعد " و"واكةل حق املؤلف"، ا 
. ونوقشت هذه املسأ ةل خالل الاجامتعات اليت ُعقدت بني املدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، 2014فرباير  11

لتشني أ فندييف، وانئب وزير اخلارجية، الس يد محم ود محمد غولييف، أ ثناء البعثة الرمسية وانئب رئيس الوزراء، الس يد ا 
ىل ابكو يف الفرتة املمتدة من  ىل  13للس يد غري ا  دارة الويبو هبذا الاقرتاح بوجه2014مايو  15ا   عام. ؛ ورحبت ا 

زاكء مجهورية أ ذربيجان متثيل املنظمة يف البالد و وس تكون ولية املكتب اخلاريج للويبو يف   بشأ ناجملمتع املدين دلى الوعي ا 
 .بوجه عام لملكية الفكريةل  ادلويل نظامال أ نشطة الويبو و 

زاكء الوعي ابمللكية  والهدف الرئييس من املكتب اخلاريج يف أ ذربيجان هو حتسني فهم مسائل امللكية الفكرية واحرتاهما، وا 
عداد موظفني قادرين عىل تنا ول مسائل امللكية الفكرية يف الفكرية، وحتسني أ نظمة امللكية الفكرية، وتبس يط املسارات، وا 

براز صورة الويبو، وتوطيد تعاون الويبو مع املكتبني الوطنيني للملكية الفكرية يف  املاكتب الوطنية للملكية الفكرية، وا 
 ، وواكةل حق املؤلف.رباءاتالللمواصفات واملقاييس و  وهام جلنة ادلوةل –مجهورية أ ذربيجان 

جان مبزااي كربى من حيث تعزيز مشاركة البدل يف ال نظمة العاملية للملكية الفكرية اليت تديرها ويمتتع املكتب اخلاريج يف أ ذربي
الويبو بغية معاجلة قضااي امللكية الفكرية معاجلة أ رسع بفضل الاس تخدام الفعال لتكل ال نظمة، ومتكني الويبو من خدمة 

نصا فًا وفعالية، واملساعدة عىل بناء القدرات لس تخدام امللكية مصاحل هذا البدل الكبري ومنطقته خدمًة أ كرث اس تدامة وا 
ىل اس تخدام قاعدة املوارد الغنية أ ساسًا ل ضفاء قمية  الفكرية يف منطقة هتدف فهيا غالبية الاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية ا 

 عىل الصناعات القامئة عىل املعرفة.

ة البحث والتطوير والتوعية يف جمال امللكية الفكرية بني الويبو وستشمل أ نشطة املكتب اخلاريج ما ييل: تعزيز أ نشط
واحلكومة والصناعات والقطاع اخلاص وامجلهور يف مجهورية أ ذربيجان؛ وتقدمي املساعدات القانونية والتقنية يف جمال امللكية 

ىل املس تخدمني؛ والتواصل مع مقر الويبو بشأ ن املسائل اليت  الفكرية؛ وتعزيز اس تخدام خدمات الويبو وتقدمي املساعدة ا 
ىل تعزيز الابتاكر وال بداع يف املنطقة من خالل الهنوض ابلس تخدام الفعال  تؤثر يف معل املنظمة. وسيسعى املكتب أ يضًا ا 

 للخدمات العاملية للملكية الفكرية مثل نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، ونظام مدريد بشأ ن التسجيل ادلويل للعالمات،
 ونظام لهاي بشأ ن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية.

وس يؤدي املكتب عدة همام حمددة مهنا توفري املعلومات واملساعدة ملس تخديم امللكية الفكرية. وميكن للمكتب أ ن يؤدي معاًل 
 لية.حموراًي يف دمع ال نظمة العاملية اليت تديرها الويبو بفضل توقيته احمليل واس تخدامه اللغات احمل 
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ىل أ ن الويبو تتلقى أ لف  وفضاًل عن ذكل، س يوفر املكتب ادلمع لش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئن. ونظرًا ا 
املاكملات لك أ س بوع بشأ ن مسائل امللكية الفكرية، فال يسعها الرد عىل العديد مهنا بعد أ وقات العمل الرمسية يف مقر الويبو 

قامة هذا املكتب يف املنطقة س يكون مفيدًا للغاية يف تعزيز جبنيف بسبب اختالف التوق  ن ا  يت؛ وعليه فا 
 العامة. الويبو خدمات

دارة املواقع الش بكية املنسوخة ل نظمة الويبو املعلوماتية ومنصاهتا وقواعد بياانهتا  ىل ذكل، سيتوىل املكتب ا  ضافة ا  وا 
 لتعايف من الكوارث وتقامس عبء العمل.املسامهة يف أ من املعلومات واس مترارية ال عامل وا بغية

ىل خمتلف برامج املساعدة التقنية اليت يديرها قطاع البنية التحتية العاملية يف الويبو مثل تنفيذ  م املكتب دعامً تقنيًا ا  وس يقد ِّ
نشاء مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر بغية تزويد ماكتب ا مللكية الفكرية نظام ال متتة يف ماكتب امللكية الفكرية، وا 

ومؤسسات التعلمي العايل والبحث العلمي مبعلومات عن الرباءات وغريها من املسائل املتعلقة للملكية الفكرية، وتنفيذ نظام 
دارة حق املؤلف. وسيسهم ذكل أ يضًا يف تعزيز نقل التكنولوجيا.  معلومايت ل نشاء مجعيات تدمع ا 

بناء قدرات تتخذ أ شاكًل عدة مهنا مؤمترات وندوات ودورات تدريبية وأ خريًا وليس أ خرًا، سينفذ املكتب أ نشطة 
تدريبية تقنية )لفائدة فاحيص الرباءات أ و العالمات التجارية أ و املوارد التقنية املتعلقة بقواعد البياانت التقنية(،  ودورة

 مللكية الفكرية ابخلارج.واملشاركة يف دورات وبرامج أ اكدميية، وتنظمي رحالت دراس ية وتدريبية يف ماكتب ا

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 



ANNEX II 

الثايناملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 حكومة الهند

م اقرتاح   بصفهتا الوطنيةديد اجل اخلاريج الويبو من الهند لس تضافة مكتبُمقدَّ

 احملتوايت

 2 مقدمة أ ولً 

 3 ال ساس املنطقي ل نشاء مكتب خاريج يف الهند اثنياً 

 5 همام املكتب اخلاريج املقرتحة يف الهند اثلثاً 

 6 دأ هداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهن رابعاً 

 7 ارتباط أ هداف الويبو الاسرتاتيجية بأ هداف املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند خامساً 

 7 القمية اليت يضيفها املكتب اخلاريج املقرتح يف الهند سادساً 

 8 احتياجات املنتفعني ابمللكية الفكرية يف الهند سابعاً 

 9 الاس تدامة املالية/ حيادية املوازنة اثمناً 

 9 جلوانب اجلغرافية/ اجلوانب املاكنيةا اتسعاً 

 9 خامتة عارشاً 

حادي 
 عرش

 10 اجتاهات أ داء مكتب امللكية الفكرية يف الهند

خطاب من سعادة الس يدة نريمال سيتارامان، معايل وزيرة ادلوةل )املس تقةل( للتجارة والصناعة  اثين عرش
 رغبة الهند يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند تُبدي فيهيف حكومة الهند، 

14 

 15 املوجزات القطرية ال حصائية: الهند اثلث عرش
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 حكومة الهند

م اقرتاح   بصفهتا الوطنية لويبوخاريج جديد ل من الهند لس تضافة مكتبُمقدَّ

 

 مقدمة أوالً.

أ خطرت ، A/55/INF/11يف الوثيقة  ةرداو الملبادئ التوجهيية بشأ ن ماكتب الويبو اخلارجية" ا"طبقًا ملا جاء يف  .1
رغبهتا يف اس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند، بصفهتا الوطنية. وقد ب العام دير  املامجلعية العامة و  الهند رئيس   حكومةُ 

يف هذا  خبطاب ،نريمال سيتارامانادلوةل )املس تقةل( للتجارة والصناعة يف حكومة الهند، سعادة الس يدة  ةوزير بعثت معايل 
 (.هذه الرساةلمرفق طيه نسخة من ) 2015ديسمرب  28 بتارخي لويبول العام ديراملىل ا   الشأ ن

ىل جلنة الربانمج واملزيانية لعام  .2 م اقرتاح رمسي لس تضافة مكتب خاريج جديد يف الهند بصفهتا الوطنية ا  . 2016وقد ِّ
( املعقودة يف جنيف يف نيسة والعرش ادلورة الاس تثنائية السادوقررت امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثامنة وال ربعني )

ىل  3الفرتة من   ما ييل: 2016أ كتوبر  11ا 

 فتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي؛ "1"

ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خالل الثنائية احلالية وثالثة ماكتب خارجية يف الثنائية  "2"
ىل ادلعوة  2018-2019 هتا ال مانة للتقدم ابقرتاحات هبدف اختاذ قرار حول املسأ ةل أ عاله خالل ابلستناد ا  اليت وّج 

 عىل أ ساس املبادئ التوجهيية. 2017امجلعية العامة لعام 

ىل ادلول ال عضاء، اليت تود اس تضافة مكتب خاريج خالل 2016ومعاًل بقرار امجلعية العامة يف عام  ه املدير العام ا  ، وجَّ
ن اتفقت اجملموعة عىل ذكل، دعوة  2018/2019الثنائية  قلميية ا  بصفهتا الوطنية أ و نيابة عن مجموعة من البدلان أ و مجموعة ا 

مت اقرتاحات سابقة أ ن تعيد تقدمي اقرتاحاها نفسه أ و  ىل تقدمي اقرتاحاهتا يف هذا الصدد. ويتعني عىل ادلول ال عضاء اليت قدَّ ا 
ىل املدير العام. ث ا   اقرتاح حمدَّ

م الهند هذا الاقرتاح، وعليه .3 للمبادئ التوجهيية بشأ ن ماكتب الويبو اخلارجية، لس تضافة مكتب خاريج  وفقاً  تقد ِّ
. 2018/2019الثنائية نظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية خالل ت املدير العام ل رب جديد يف الهند بصفهتا الوطنية، ع

ىل أ ن تنظر جلنة الربانمج وامل وتتطلع زيانية يف اقرتاهحا مبكرًا وأ ن تويص امجلعية العامة للويبو ابختاذ قرار رسيع حكومة الهند ا 
نشاء مكتب خاريج يف الهند بصفهتا الوطنية خالل هذا العام أ ي عام   .2017يف ا 

(، 2006(، والياابن )2005من املاكتب اخلارجية. وتقع هذه املاكتب يف س نغافورة ) حمدودةً  ش بكةً متتكل الويبو  .4
رابطة  منطقةيغطي ي س نغافورة، اذلمكتب ابس تثناء و(. 2014والاحتاد الرويس ) ،(2014والصني ) ،(2010ل )الربازيو 
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ن ، أ مم جنوب رشق أ س يا )أ س يان( تقع فهيا تقترص عىل البدلان اليت  أ ي   ،طابع وطينات تغطية ماكتب الويبو ال خرى ذفا 
 .تكل املاكتب

ىل حتقيقهالهدف العام و  .5 س تضافة مكتب خاريج هو تطوير نظام ملكية فكرية دويل متوازن اب اذلي تسعى الهند ا 
كتب خاريج يف الهند مل الويبو فتح أ ن كام الويبو واجلهات املعنية ال خرى. و الابتاكر وال بداع لصاحل الهند من ن مك ِّ يُ وفعال 

ن  ز لويبو و ات اليت تقدهما انوعية اخلدممن شأ نه أ ن ُُيس ِّ ِّ  عاملية. اتالفريد مكنظمة خدمو الويب دور أ يضاً أ ن يُعز 

واملكتب لتنفيذ الربامج بطريقة منسقة.  وفعاليةً  وكفاءةً  ف قميةً يض من شأ نه أ ن ي مكتب خاريج للويبو يف الهند  وفتح .6
ح من شأ نه أ ن يُ  عدم  مع مراعاةذكل وف ُيدث يف مقر الويبو يف جنيف. وسبه ضطلع يُ ل العمل اذلي ك ِّ اخلاريج املُقرت 

وسوف من حيث التلكفة  فعالً وسوف يكون هذا املكتب الاس تغالل ال مثل ملوارد الويبو.  مع مراعاةعمل، و الازدواجية 
يف التمنية الاقتصادية الشامةل يف البدل  امً هم دوراً ، ومن مثَّ سوف يؤدي احلاجة املزتايدة خلدمات امللكية الفكرية يف الهند يليب

ِّ سوف يُ و  ُ وسوف يكون القامئ عىل املعرفة. الهند ز اقتصاد عز  دارة القامئة عىل ل يتجزأ  من  ح جزءاً قرت  املكتب امل طار الويبو لال  ا 
طار النتاجئ   التنظميي. هاوا 

ِّ ووجود مكتب خاريج يف الهند من شأ نه أ يضًا أ ن يُ  .7  التالية:ابلطرائق ال ساس ية قدرة الويبو عىل أ داء هماهما ز عز 

 ،هاودمع  العاملية للملكية الفكريةالرتوجي ل نظمة الويبو  "1" 

 ،تكوين الكفاءاتالتنفيذ الفعال ل نشطة املساعدة التقنية و و  "2" 

 ،الرتوجي ملعاهدات الويبوو  "3" 

 والتوعية. فعاةل للتواصلتنفيذ اسرتاتيجيات و  "4" 

 األساس المنطقي إلنشاء مكتب خارجي في الهند ثانياً.

لتكنولوجيا. الارتقاء ابعىل الابتاكر و الكبريتطوير الاقتصاد القامئ عىل املعرفة مع الرتكزي طريقًا حنو  الهندُ شق ت قد ل .8
 مكتب خاريج جديد يف الهند.نشاء املنطقي ل   التالية ال ساس   املؤرشاُت وس توحض 

، هند حتت شعار "هند ال بداع 2016مايو  12وقد اعُتمدت س ياسة وطنية شامةل بشأ ن حقوق امللكية الفكرية يف  .9
الابتاكر" من شأ هنا أ ن حتفز الابتاكر وال بداع يف خمتلف القطاعات فضاًل عن توفري رؤية واحضة خلارطة الطريق املس تقبلية. 

 (.p.nic.inhttp://dip) ( DIPPالس ياسات الصناعية والرتوجي يف الهند ) والس ياسة متاحة عىل املوقع ال لكرتوين ل دارة

يف العامل  أ رسع الاقتصادات منواً  بوصفها أ حد ظهرت أ يضاً قد من حيث عدد الساكن، و  بدلان العاملالهند اثين وتُعترب  .10
يف وسط  للبدلان احملققة لالبتاكرمكثال الهند عىل  2015 لعام تقرير مؤرش الابتاكر العامليفقد وقع اختيار . 2015يف عام 

م. ويُ الرشُية ادلنيا من البدلان املتوسطة ادلخل فئة وجنوب أ س يا يف   للبدلان "احملققة لالبتاكر"ممثالً  بوصفها الهند   التقريرُ  قد ِّ
ت تقدمي رؤية بشأ ن ما جنحو مر الس نني عىل  اخلاصة به الابتاكر ةس ياسللكيفية اليت صاغ هبا البدُل عن طريق تقدمي رسد 

 .الهند يف حتقيقه

ىل مجع ال وجه املتعددة ال بعاد لالبتاكر. ويف تقرير مؤرش الابتاكر العاملي وهيدف مؤرش الابتاكر ا .11  2016لعاملي ا 
ىل املرتبة  15، ارتفع ترتيب الهند 2016أ غسطس  15اذلي أ صدرته الويبو يف  . وشدد تقرير مؤرش 66ماكنة لتصل ا 

 بيئة الابتاكر". والهند أ ول البدلان اقتصاداًي عىل أ ن "الهند مثال جيد ملسامهة الس ياسات يف حتسني 2016الابتاكر العاملي 
ىل ارتفاع مرتبة اجلامعات حيث ابتت الهند حتتل املرتبة  يف منطقة أ س يا الوسطى واجلنوبية. ويعزى ذكل ال جناز العظمي ا 

http://dipp.nic.in/
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وجنوب أ س يا  الثانية من بني البدلان املتوسطة ادلخل واملرتبة العرشين من الرتتيب. والهند أ ول بدل اقتصاداًي يف وسط
س امي بفضل قوة قطاع التعلمي العايل والبحث والتطوير مبا يف ذكل الرشاكت العاملية املكرسة للبحث والتطوير وجودة  ول

املنشورات اجلامعية والعلمية وتقدم السوق وتصديرها للخدمات املعلوماتية حيث حتتل املرتبة ال وىل عىل العامل يف 
جنازات عظمية وابت ُيتل املرتبة الثالثة من بني البدلان املتوسطة ادلخل اجملال. وفامي خيص أ رس  ذكل الرباءات، حقق البدل ا 

ل الهند ابتاكرًا عاليًا مقارنة بناجتها احمليل ال جاميل. و  37واملرتبة  ى  قد أ عطىمن الرتتيب. وتسج ِّ برانمج حكومة الهند املُسم 
ىل تعزيز هذا يف الهند. وهيدف  يةللصناعة التحويل  قويةً  يف الهند" دفعةً  عناص " ، وسوف بتاكر يف الهندالا بيئةالربانمج ا 

 التكنولوجيا.ويف حتقيق الرايدة العاملية يف اقتصاد املعرفة  عىليساعد الهند 

اقتوالنبهية  العقول الشابةف، الرشاكت الناش ئة دلىرايدة ال عامل ات طاقمحةل "الهند الناش ئة"  تأ طلققد و  .12 ىل  ةو  ا 
يك ل كومة الهند خطةً ح طرحتحقوق امللكية الفكرية، حامية  عىل لرشاكت الناش ئةاحث ومن أ جل . الانطالق والتقدم

من بدءًا  والتصامميرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية اخلاصة بحقوق امللكية الفكرية عىل الرشاكت الناش ئة حامية  لسه ِّتُ 
يداع طلبات حقوق امللكية الفكر مرحةل   نح أ و التسجيل(.امل )مبا يف ذكل ية حىت انهتاء الطلبات ا 

متنوعة من  طائفة بشأ ن مهأ فاكريطرحوا واههبم و فراد الشعب  ي يعرضوا علهيا مل   "الهند الرمقية" منصةً  مبادرة وتُوفر .13
ىل  الثورة الرمقية أ يضاً  وصلت. وقد اتعو املوض الابتاكرات يف الهند يف زيد واملزيد من من املتوقع حدوث املالابتاكرات، و ا 

يداعات  داذلكل، من املرحج أ ن يزد قطاعات مثل التعلمي والزراعة والرعاية الصحية والبيئة يف املس تقبل القريب. ونتيجةً  عدد ا 
 .مطردةً زايدًة امللكية الفكرية 

ث مما  الزمن،اها عىل الامنذج التقليدية اليت عف هدامتأ ثري تكنولويج سوف يكون لالبتاكر ال و  .14 تغيريات ُُيدِّ
نة تناسب  املس تحرضات الصيدلنية من بدءًا يف الهند  عديدة يف قطاعاتحاليًا الابتاكر وُيدث العرص. ُمس تحس  

ىل ال عالم واحلوصوًل والس يارات والطاقة والرعاية الصحية  تكنولوجيا موقع الصدارة فامي خيص  الهندحتتل والتعلمي. و ومكة ا 
يف الس نوات القليةل  عىل الابتاكر اخلديم اً كبري  تلقت الهند ثناءً وقد . تقوم عىل تكنولوجيا املعلوماتاخلدمات اليت املعلومات و 

ىل الوقت نفسه  يفوتطمح  ،املاضية اخلدمات املنتجات للمسامهة بشلك كبري يف زايدة الطلب عىل يف بتاكر الاتسخري قوة ا 
 الفكرية. لملكيةل  العاملية

املتقدم.  العاملالبدلان النامية و  بني ية املوجودةبتاكر الاالفجوة  سدالاس تفادة من العائد ادلميغرايف و تعمل الهند عىل و  .15
 .احمللية واملنتجات واخلدمات كنولوجياتالت و لبتاكرات ابالتمنية الاقتصادية املس تدامة احلقيقية يف الهند سوف يتحقق المنو و و 

يداعات  .16 جاميل ا   زادت. عىل سبيل املثال، يف ازدايد دامئاحمللية، يف الهند  ال يداعات امللكية الفكرية، ل س اميوا 
يداعات الرباءات من قِّ  ىل  2005/2006 الثنائية يف %18من  املُقمينيبل ا  للمكتب  ميكنو  .2015/2016 الثنائية يف %28ا 

عي الرباءات احملليني يف الهند ز ف ِّ ُيُ أ ن  اخلاريج يداعشجع ي و ُمودِّ  ادلولية من خاللبات ل من الط واملزيد املزيد  هم عىل ا 
ىلتوجيهما يلزم من ادلمع التفاعيل و  عن طريق تقدميمعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  ماكنية النفاذ ا  املوارد. وسوف  ، وتوفري ا 

ىل تعزيز موارد  أ يضاً ؤدي هذا يُ   املالية. لويبواا 

يداعاهتا العالمات التجارية أ ما  .17 وأ ودع  ،2014-2013 عاميف  200 000قد جتاوز عددها عىل مر الس نني، و فزتداد ا 
متثل حنو  ت ال يداعات احملليةواكن% مقارنة ابلعام السابق. 35أ ي بزايدة حادة نسبهتا  2016-2015طلبًا يف عام  283 060

عني عدد كبري من حتفزي ميكن و يداعات عىل مدى الس نوات القليةل املاضية. ال  من مجموع  95% اذلين ل  ،دو الهنهؤلء املُودِّ
 يتنظام مدريد اليف التجارية عىل الصعيد ادلويل من خالل أ لية الويبو  محامية عالماهت ، عىلاية احملليةابمحل مكتفنييزالون 

ذا شج ِّ نتاجئ مُ  تأ ظهر  وقلصت مدة  الهند. املقرتح يف مكتب الويبو اخلاريج منتوفرت املرافق واملوارد املبارشة عة يف الهند، ا 
ىل شهر واحد قبل التارخي احملدد يف مارس  13ة العالمات التجارية من معاجل عىل الزتام الهند بقضااي  دليالً  2017شهرًا ا 

 امللكية الفكرية.
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ىل  5ويُعزتم تقليص مدة معاجلة الرباءات البالغة حاليًا  .18 ىل  7ا  شهرًا من عبء العمل حبلول مارس  18س نوات لتصل ا 
فاحص براءات جديدًا ومؤهاًل تقنيًا يف جمالت تكنولوجية متنوعة عىل أ ساس منتظم لتعزيز  459 . وحتقيقًا ذلكل، عني ِّ 2018

لت أ يضًا القواعد  اخلرباء املئة والثالثني احلاليني. وس تؤدي تكل الزايدة الكبرية يف تقليص مدة املعاجلة تقليصًا جذراًي. وعد ِّ
 اس تخدامًا. ومُسح ابسرتداد رسوم الفحص بعد بحب الطلب. الناظمة للرباءات من أ جل تبس يط املسار ليصبح أ يرس

لكرتونيًا بني فروع  وفُرضت جداول زمنية لضامن املعاجلة الرسيعة وُوضع حد لعدد التأ جيالت املقبول. وميكن حتويل الطلبات ا 
 مكتب الرباءات.

ت الهند ابلفعل حامية حقوق امللكية الفكرية يف قطاع ا .19  رية واملتوسطة واملتناهية الصغرملؤسسات الصغوقد يرسَّ
والرشاكت الناش ئة اذلي يُسهم بشلك كبري يف التقدم الصناعي يف الهند عن طريق تقدمي منتجات وخدمات مبتكرة، واكن 

يداعاترسوم لكبري ال تخفيض ال من خالل هذا التيسري  من كثري وبدأ   .ملؤسساتاليت تدفعها هذه احقوق امللكية الفكرية  ا 
دارات حكومة الهند  ملؤسسات الصغرية واملتوسطة واملتناهية دلى احقوق امللكية الفكرية  تروجيبرامج حمددة لزايدة تنفيذ ا 

ذا لهذه املؤسساتالويبو اذلي وضعته هدف ال  ل متاماً ك  يُ من شأ نه أ ن ، وهو ال مر اذلي الصغر ُأنشئ مكتب خاريج ، ا 
 الهند. يف

دارة قانون حق املؤلف لس نة وتعزيزًا للتأ زر بني ماك .20 تصممي ختطيط ادلوائر وقانون  1957تب امللكية الفكرية، ُعهد اب 
ىل املنظمة ذاهتا اليت ترشف عىل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي  2000من أ ش باه املوصالت لس نة  املتاكمةل ا 

 ماكتب امللكية الفكرية والقوانني. واملؤرشات اجلغرافية. وس يؤدي ذكل حتقيق التاكمل والتأ زر بني خمتلف

نشاء مكتب خاريجو  .21 ن ا  املديني  عىلمن الهند والويبو  للك ل من شأ نه أ ن يكون مكس بًا  جديد يف الهند من مثَّ فا 
 .ريب والبعيدالق

 في الهند ةمكتب الخارجي المقترحال مهام ثالثاً.

 :ال تية ابملهامكتب اخلاريج يف الهند يضطلع امل ويل، أ ن ال  تقيمي ال  نتوىخ، بناًء عىل .22

حدى "1"  هائةلنس بة وتدر هذه اخلدمات العاملية.  مللكية الفكريةاتقدمي خدمات يف لويبو الرئيس ية اهمام  تمتثل ا 
جاميلمن  املساعدة التقنية للبدلان النامية ومن همام الويبو ال ساس ية ال خرى تقدمي لويبو املالية. اموارد  ا 

يراداهتا من رسوم اخلدمات % تقريباً 96 عىلالويبو وحتصل . منواً  ل قلا والبدلان طار يف  اليت تقدهما من ا  ا 
ونظام  ،رباءات، ونظام مدريد للعالماتالتعاون بشأ ن ال معاهدة، أ ل ويه لملكية الفكريةالعاملية ل  هتاأ نظم

خل. ويسهم نظام الويبو للتحكمي والوساطة، ومركز لهاي للتصاممي،  نظام هدة التعاون بشأ ن الرباءات و معاا 
جاميل من  %16و %77 بنحومدريد  يرادات ا  معاهدة التعاون نظام من  لك ل  عضو يفالهند ول ن لويبو. اا 

ن مكتب الويبو يف الهند ابشأ ن الرباءات ونظ بيئة مواتية خللق مزيد من الاهامتم سوف يوفر م مدريد، فا 
ىل مزيد من  يديؤ ، مما هبذين النظامني يداعات ا  يراداتزايدة يف فتنتج عن ذكل امللكية الفكرية ا   .لويبوا ا 

هما الويبو فامي خيص أ نظمهتا العاملية للملكية الفكرية يف توفري خدمات  "2" ويمتث ل جزء أ سايس من اخلدمات اليت تُقد ِّ
تلقهتا  ارات اليتمجموع الاس تفس 2015يف عام بلغ  عىل سبيل املثال، ال عالم واملساعدة ملس تخديم ال نظمة.

 اً اس تفسار  11 192معاهدة للالقانونية الويبو شعبة  داخلعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ادلائرة ال عالمية مل
 45أ و  يف الشهر اً اس تفسار  932مبعدل أ ي  وفاكسات(،  هاتفية، وماكملات ،لربيد ال لكرتويناب)رسائل 

ما يقرب من أ ي  عن طريق الهاتف،  2015ات يف عام من تكل الاس تفسار  %47اكن يف اليوم. و اس تفسارًا 
فبلغ . 2015من املاكملات الهاتفية يف عام  %91.7ديد مصدر واكن ابل ماكن حت. ماكملة هاتفية يف الشهر 438

 ةماكمل 456مهنا ، ماكملة 5 458 اليت اس تطعنا حتديد مصدرها 2015املس تلمة يف عام عدد املاكملات 
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مللكية امع أ نظمة دل حيويةً  ؤدي خدمةً أ ن يمكتب اخلاريج يف الهند لل ميكن و ل س يوية. ا بدلانمن ال ( 8.35%)
 .ميسورة للغاية بتلكفةزمنية ال س يوية الناطق امل ملنظمة يف اخلاصة ابالفكرية العاملية 

ضافةً اخلاريج  الويبووسوف يضيف مكتب  "3" ىل  قميةً  ا  ففي . ش بكة الويبو العامة لالس تجابة لطلبات الزابئنا 
يف الرد علهيا و  تلقائياً ميكن تلقي املاكملة لعام قبل ساعات العمل يف جنيف، الويبو ا برمقخشص حاةل اتصال 

 الهند.

برامج املساعدة التقنية ش ىت عىل تقدمي ادلمع التقين فامي يتعلق ب  اً يف الهند قادر  كتب اخلاريجوسوف يكون امل  "4"
نشاء مراكز دمع لبنية ال الويبو ل يف قطاع  دارتُ اليت  جتعل  الابتاكر اليتالتكنولوجيا وتحتية العاملية مثل ا 

ملاكتب امللكية الفكرية واجلامعات  املعلومات العلمية والتقنية متاحةً غريها من املعلومات املتعلقة ابلرباءات و 
من  املكثف تقينادلمع ال كون تقدمي يقد و واملؤسسات البحثية يف مجيع أ حناء الهند وغريها من البدلان النامية. 

ُ ل  نيخرباء اتبععىل يد مكتب خاريج يف الهند  خالل رسالقرتح، وليس من خالل لمكتب اخلاريج امل خرباء  ا 
 .من حيث التلكفة أ كرث فاعليةً الرئييس، قر املمن 

مثل تنظمي ات تكوين الكفاءأ نشطة  ش ىتلتنفيذ  كبريةً  لويبو تلكفةً وفر لاملقرتح أ ن يوميكن للمكتب اخلاريج  "5"
لرباءات أ و لفاحيص اومدارس الويبو الصيفية، والتدريب التقين  ،التدريبية لقات ادلراس يةواحل ،املؤمترات

لتقليل  منه ل بدوهذا أ مر رباءات الهندية. الوالتدريب يف ماكتب  ،والزايرات ادلراس ية ،العالمات التجارية
 رتتيبات اللوجستية ال خرى.لسفر والا ، ل س امي نقاتلويبوامزيانية نفقات 

 أهداف المكتب الخارجي المقترح في الهند رابعاً.

 املقرتح يف الهند:املكتب اخلاريج فامي ييل أ هداف  .23

ىل مدريد، نظام م معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات و امثل نظ دمات الويبو العامليةالرتوجي خل "1" ضافًة ا  التنس يق مع ا 
ىل أ نظمة   ،أ خرى يف الس نوات القادمةاحلكومة لالنضامم ا 

معاهدة التعاون عي الطلبات يف نظام ودِّ للمس تخدمني ومُ  تقدمي خدمات تتسم ابلكفاءة يف الوقت املناسبو "2"
( وقاعدة PATENTSCOPE)وقواعد البياانت العاملية مثل ركن الرباءات  ،مدريدبشأ ن الرباءات ونظام 

ىل خدمات مركز الويبو للتحكمي بياانت العاملية للتصامميالبياانت العاملية ل دوات التوس مي وقاعدة ال  ، ابل ضافة ا 
 ،والوساطة

دارةمع  التعاونو "3" مكتب ماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل و  (،DIPP)الرتوجي الس ياسة الصناعية و  ا 
ىل اجلغرافية واملؤرشاتوالعالمات التجارية تصاممي لرباءات وال لاملراقب العام  ضافًة ا  ، املؤلف مسجل حق، ا 

تطوير وتعزيز من أ جل ة يغرف التجار الو  ات،الصناعورابطات التجارية، واملؤسسات  الصناعات الهندية،و 
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلتكنولوجيا اخلرضاء لويبو مثل اخلاصة اب عامليةالرشاكة ال  اتعومرش 

GREEN ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث RE:SEARCH، 

دارةمع  التنس يقو "4" مكتب ماكتب امللكية الفكرية الهندية مبا يف ذكل و  (،DIPP)الرتوجي الس ياسة الصناعية و  ا 
ىل والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافيةتصاممي لرباءات وال لاملراقب العام  ضافًة ا   ،املؤلف مسجل حق، ا 

 ،"IP Advantage"معارف الويبو القيام بأ نشطة لتطوير قاعدة بياانت  عىلالويبو الرئييس مقر ومساعدة 



Annex II 
7 
 

 ( لرتوجي أ نشطة أ اكدميية الويبوRGNIIPMمع معهد راجيف غاندي الوطين ل دارة امللكية الفكرية ) والتعاون "5"
لفائدة ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة بأ مكلها مبا يف ذكل أ س يا الوسطى يف جمايل  تمنية املوارد البرشية 

 الكفاءات. وتكوين

طار لتنظمي أ نشطة برامج  هندالتعاون مع واكلت ال مم املتحدة املوجودة يف ال و "6" بني فامي التعاون التوعية يف ا 
 ،الواكلت

س ياسات من الهند من أ جل واضعي و  فكريةاللكية يف امل التنس يق مع خرباء  عىلالرئييس مساعدة املقر و "7"
بتاكر من خالل مشاركة هؤلء من أ جل الاالهند يف اس تخدام أ نظمة امللكية الفكرية  ةخرب  الاس تفادة من

 ،اخلرباء يف الاجامتعات

ُ  خالل دمع اخلدمة اليت تقدهما الويبو عىل مدار الساعةو "8"  ص.خصَّ ال طار الزمين امل

 المقترح في الهند المكتب الخارجي أهدافباالستراتيجية الويبو أهداف  ارتباط خامساً.

املقرتح  املكتب اخلاريجأ هداف  الاسرتاتيجية والويبأ هداف 
 يف الهند

 نعم تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال ول اثنيًا.

 نعم الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية تسهيل اثلثًا.

 نعم امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية سابعًا.

 نعم أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ال عضاء ومجيع أ حصاب املصاحل اثمنًا.

 نعم تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها رابعًا.

 

 القيمة التي يضيفها المكتب الخارجي المقترح في الهند سادساً.

نشاء مكتب خاريج جديد يف الهند من شأ نه أ ن يضيف قميةً الهند عتقد ت  .24 الويبو احلايل، عن طريق  لوضع هائةلً  أ ن ا 
 :ال تية املزااي

نشاء هذه ال لية حل احملليني يف الهنداوية مع أ حصاب املصسوف يُنشئ أ لية تواصل ق "1" من خالل ، ول ميكن ا 
ُ غري املنتظمة بعثاتال زايرات و ال تعاون مكثف بني الويبو املكتب اخلاريج يف حتقيق سهم ي ح أ ن رجَّ . ومن امل

 الويبو، دماتاملنتفعني خبوحكومة الهند لتلبية مطالب 

ل نه سوف يقلل عدد البعثات اليت يلزم أ ن تقوم حتقيق وفورات كبرية يف نفقات السفر،  عىليساعد  وسوف "2"
 ووسط أ س يا، نشطة يف الهندش ىت ال  لالضطالع ب هبا أ فرقة مقر الويبو الرئييس 

حلقات و  لقات ادلراس يةزيد من ال نشطة مثل احلمعقد  عىليف الهند مكتب خاريج وجود وسوف يساعد  "3"
 ،عدة التقنية يف الهندوتوفري أ نشطة املسا مما يعزز تكوين الكفاءاتالعمل، 
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العاملية عن طريق تقدمي زابئهنا مع تعزيز ش بكة  ةً وعامليأ كرث مشوًل تغطية الويبو اجلغرافية تصبح سوف و   "4"
 ل يس تطيع مقر الويبو الرئييس تقدميها وحده،خدمات الويبو اليت 

قدمي العاملية كوس يةل لتويبو الل يتجزأ  من ش بكة ماكتب  جزءاً وسوف يكون املكتب اخلاريج يف الهند  "5"
 الهند وخارّجا. داخلحل ايف الوقت املناسب ل حصاب املصخدمات تتسم ابلكفاءة 

جناز سوف يزداد و  ،املس تفيدين من خدمات الويبووسوف يزداد بوجه عام رضا  .25 عزز صورة الويبو مما ي العمل،ا 
 الفكرية.مللكية هتا بوصفها املُقدم العاملي ال ول خلدمات اومسع

 الملكية الفكرية في الهندالمنتفعين باحتياجات  .سابعاً 

ُ طلبات الرباءات .26 ىل  2004يف عام  17 466عة يف الهند من ود  : زاد عدد طلبات الرباءات امل يف عام  46 904ا 
ىل املرتبة اترتيب الهند  أ يضاً  حتسن. وقد %168أ ي قفز بنس بة ، 2016 خالل لسابعة فانتقلت من املرتبة احلادية عرش ا 

يداع املاضية من حيث عرش الس نوات ال  . الطلبات هذا الاجتاه التصاعدي مع زايدة معاجلةبات. ومن املرحج أ ن يس متر ل الط ا 
عون من الطلبات  %70من  ومن اجلدير ابذلكر أ يضًا أ ن أ كرث عها ُمودِّ  .فضاًل عن ازدايد عدد ال يداعات احمللية أ جانبيُودِّ

ن الفرص اليت تتيحها العوملة والثورة الرمقية تعين أ ن بشأ ن الرباءاتعضوية معاهدة التعاون  .27 كثريًا من الرشاكت : ا 
ىلالهندية ال خرى   لتعاون بشأ ن الرباءات وس يةلً ل الويبو  معاهدةُ وتقدم لها موطئ قدم يف ال سواق العاملية. أ ن جتد لها  تتطلع ا 

 .بدلاً  151يف حنو  احلديثةتكنولوجياهتا اية محلمن حيث التلكفة وُمجدية  فعاةلً 

 خمرتعون هنود يف تكل الس نة، أ ودعو. 1998يف معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات يف عام  عضواً ت الهند أ صبحوقد  .28
ىلمرة  100عدد التضاعف هذا  2014حبلول عام ، و معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات فقط بناًء عىل دولياً  طلباً  14  فوصل ا 

معاهدة التعاون بشأ ن يف من عضوية الهند  اكمةلً اس تفادًة للتأ كد من أ ن الرشاكت الهندية تس تفيد و . طلبًا دولياً  1 428
عاهدة التعاون بشأ ن الرباءات املتعلقة مبخلدمات الانتفاع اب تبينبنشاط عىل  يرباءات الهندالمكتب  يعمل الرباءات،

ىل مجموعة نفاذ لتوس يع نطاق ال الرتوجي لها و  ل معلية حامية تبسط وتسه ِّاليت فعاةل من حيث التلكفة الدمات اخلمن أ كرب ا 
 .رباءات دولياً ال

دارة .29 دارةً  2013رباءات الهندي يف أ كتوبر ال: أ صبح مكتب ادلويل البحث ا  دارًة للبحث ادلويل و ل  ا  لفحص المتهيدي ا 
طار ادلويل ىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات،  يف ا  ن هذا ادلور. تأ دية يف أ خر بدلًا  16فانضمت الهند بذكل ا  وذلكل فا 

ماكنية النفاذ ال سهل ال ن  متتكلالرشاكت الهندية  ىل خدمات ا  ىل تكل امللكية الفكرية احمللية الفائقة اجلودة ا  ابل ضافة ا 
دارات البحث ادلويل ال خرىمن  ابلفعلاملتوفرة اخلدمات  ىل  ملكتباخلاصة ابالرباءات  قاعدة بياانتوب. ا  ماكنية ابل ضافة ا  ا 

ىلالنفاذ  أ عىل جودة تقارير البحث يف الرباءات والتقارير المتهيدية ب يوفر املكتبمجيع أ حناء العامل،  يفقواعد بياانت أ خرى  ا 
للفحص المتهيدي ادلويل حىت  طلباً  35لتقارير البحث ادلويل و طلباً  1365 تلقى املكتببأ سعار تنافس ية للغاية. وقد و 

ىل . ولكن 2016مارس  31  .2017يناير  31طلبًا لتقارير البحث ادلويل حبلول  2126تكل الطلبات قد ازدادت ا 

تفاق مدريد بشأ ن التسجيل ادلويل للعالمات يف يوليو ابالربوتوكول املتعلق هذا ىل ا  نضامم الهند اب: مدريدبروتوكول  .30
ماكنية النفاذ  أ يضاً متتكل الرشاكت الهندية  أ صبحت، 2013 ىل ا   سهةل الاس تعاملفعاةل من حيث التلكفة و و  ةبس يطوس يةل ا 

ىل ال سواق دلخول ُمودعي الطلبات الهنود  أ صبح نظام مدريد بوابةً وقد اية عالماهتا التجارية يف ال سواق العاملية. محل ا 
نشاء مؤسسات جتارية الباب أ مام الرشاكت ال جنبية اليت تسعى ، كام أ نه يفتح العاملية ىل ا   31حىت و يف السوق الهندية. ا 

ىل ، ورد 2016مارس  % عىل 17.6أ ي بزايدة نسبهتا   الهند،عني ِّ يُ  اً دولي طلباً  23 632جسل العالمات التجارية يف الهند ا 
 يف الس نوات املقبةل.يتضاعف هذا العدد ومن املرحج أ ن  مدى عام واحد،
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 االستدامة المالية/ حيادية الموازنة .ثامناً 

التجارة زيرة و ذكل ابلفعل  تنقلقد للمكتب املقرتح. و توفري مبىن مناسب دون مقابل عرضت حكومة الهند  .31
ىل املدير العام يف الهند ةوالصناع ال اثث واملعدات ال ساس ية،  أ يضاً وسوف توفر (. طابنسخة من اخلمرفق طيه )للويبو  ا 

ىل ال ضًا يف منح امتيازات وحصاانت مماثةل لتكل سوف يُنظر أ يو املكتب. شغيل ناس بة لت امل منية ال  رتتيبات ابل ضافة ا 
قرار فور اختاذ املمنوحة للواكلت املتخصصة ال خرى التابعة لل مم املتحدة  والتسهيالت ال خرى الامتيازات واحلصاانت

 يف الهند.مكتب خاريج نشاء اب  

حدى الفوائد ال الهنديةاحلكومة من  ةقدماملالية والعينية امل تن املساهاما  : التاكليف فعاليةو املوارد  .32 كربى س تكون ا 
. اجملاين للمبىن سوف يزحي عن عاتق الويبو الالزتام الطويل ال جل املتعلق ابملبىنتقدمي ال يف الهند. و مكتب خاريج نشاء ل  

 تعزيز قضية حقوق امللكية الفكرية يفوحينئذ سوف تُيرس الهند أ يضًا التعاون مع الويبو لتشغيل املكتب واس تخدامه يف 
 املنطقة بأ رسها.يف الهند و

 انب الجغرافية/ الجوانب المكانيةالجو .تاسعاً 

يف الش تاء وثالث ساعات  الساعة الزمين بني الهند ومقر الويبو يف جنيف أ ربع ساعات ونصفالتوقيت فارق يبلغ  .33
سوى حاليًا هذين املوقعني بني العمل الاعتيادية  اتمن ساعل ميكن أ ن يزتامن ذلكل،  يف الصيف. ونتيجةً الساعة ونصف 
وجود و الوقت املناسب بني مقر الويبو واملؤسسات الهندية.  يفللتواصل الفعال كبري يتسبب ذكل يف تقييد . و قليةل ساعات

 الويبو مع الهند. كبري اذلي يعوق تواصلال  العائقهذا  من شأ نه أ ن يزيللويبو يف الهند مكتب خاريج ل

س نغافورة.  ، أ ل وهو مكتبأ س يا واحمليط الهادئ  منطقةيفواحد سوى مكتب خاريج الوقت احلارض  يفول يوجد  .34
رابطة منطقة  ل نه عىل خري تقدير خيدمس نغافورة،  يفا املكتب اخلاريج وجود هذول يعود عىل الهند أ ي فائدة مبارشة من 

ن املكتب اخلاريجمضاعفة،  أ ضعافاً اد يزدالطلب عىل خدمات امللكية الفكرية يف الهند ول ن . طفقأ مم جنوب رشق أ س يا   فا 
س يكون أ يضًا مفيدًا يف نظام امللكية الفكرية يف الهند، و  عىلجيد لتلبية الطلب املزتايد موقع املقرتح يف الهند س يكون يف 

 .العامة الويبو أ هداف حتقيق

 خاتمة .عاشراً 

يكولويج للملكية الفكرية قامة اتمًا اب   الهند الزتاماً تلزتم  .35 من حيث يتسم ابلقوة والبساطة والشفافية والفعالية نظام ا 
عىل الاقتصاد القامئ عىل الشديد رتكزي الرسيع المنو، ل س امي مع الابتاكري ال تلبية احتياجات اقتصادها من أ جل التلكفة 

 أ يضاً سوف تس تفيد الويبو أ ن ويف املقابل ل بد ، هذه اجلهودل وفر دفعة قوية سوف يمكتب خاريج يف الهند  فتحاملعرفة. و 
الوعي ابمللكية الفكرية، وتوفر خدمات فعاةل  تعزيز، و العاملي الانتشار، وتعزيز ال يداعاتمن زايدة الناجتة العائدات بزايدة 

 من حيث التلكفة من الهند.

نشاء  .36 ىل وطين يف الهند خاريج مكتب ويستند ا  املايل للك من الهند  ضًا عىل الرتش يد، ويقوم أ يمنطق علمي سلميا 
 اأ ي ضغط عىل موارده حدوثامللكية الفكرية الرتوجيية دون أ نشطة والويبو. وس تكون هناك قمية مضافة كبرية لعمل الويبو و 

 املالية.

نشاء مكتب خاريج جديد يف الهند مكس بًا للك ل من الهند والويبو عىل  ، س يكونوختاماً  .37  وذلكل تتطلع. حد سواءا 
ىل  ختاذ قرار رسيع ل نشاء ابيف جلنة الربانمج واملزيانية وتوصية امجلعية العامة للويبو النظر مبكرًا يف اقرتاهحا حكومة الهند ا 

 .2018/2019ملقبةل االثنائية  أ و 2017عام  وطين يف الهند خاللمكتب خاريج 
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 في الهندمكتب الملكية الفكرية اتجاهات أداء  إحدى عشر.

 اجتاهات الرباءات .1

 والترصف ،نحامل رباءات، والفحص، و الطلبات بشأ ن بياانت  .1-1

)ممنوح +  الترصف املمنوحة املفحوصة املودعة الس نة
ُمتخىل عنه + 

 مسحوب + مرفوض(

2007-2008 218 35 751 11 261 15 795 15 

2008-2009 812 36 296 10 061 16 136 17 

2009-2010 287 34 069 6 168 6 339 11 

2010-2011 400 39 208 11 509 7 851 12 

2011-2012 197 43 031 11 381 4 488 8 

2012-2013 674 43 268 12 126 4 027 9 

2013-2014 950 42 306 18 225 4 672 11 

2014-2015 763 42 631 22 978 5 328 14 

2015-2016 904 46 851 16 326 6 987 21 

)أ بريل  2016-2017
 (2016ديسمرب  –

580 33 649 15 347 6 910 15 

 

ُ  بشأ نبياانت  .1-2  واملمنوحة والساريةعة ود  طلبات الرباءات امل

عة الس نة عدد  عدد الطلبات املُود 
طلبات 
الفحص 

 املُودع ة

عدد 
الفحوص 

 الصادرة
عة، ) ُمود 

مفحوصة، 
 (ُمسجةل

 الرباءات السارية عدد الرباءات املمنوحة

بل  اجملموع من قِّ
 املُقميني

غري  املقميون
 املقميني

غري  املقميون
 املقميني

2005-2006 505 24 521 4 926 21 569 11 396 1 924 2 486 4 933 11 
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2006-2007 940 28 314 5 645 20 119 14 907 1 632 5 473 3 593 13 

2007-2008 218 35 040 6 146 22 751 11 173 3 088 12 966 7 722 21 

2008-2009 812 36 161 6 595 30 296 10 541 2 520 13 158 6 664 24 

2009-2010 287 34 044 7 653 28 069 6 725 1 443 4 781 6 553 30 

2010-2011 400 39 312 8 493 31 208 11 273 1 236 6 301 7 293 32 

2011-2012 197 43 921 8 811 33 031 11 699 682 3 545 7 444 32 

2012-2013 674 43 911 9 247 36 268 12 716 410 3 308 8 612 35 

2013-2014 951 42 941 10 474 37 306 18 634 592 3 464 7 168 35 

2014-2015 763 42 071 12 958 34 631 22 684 294 5 561 7 695 35 

2015-2016 
 ديسمرب(-)أ بريل

904 46 066 13 960 35 851 16 918 408 5 306 7 218 37 

2016-2017 
 –)أ بريل 

 (2016ديسمرب 

580 33 327 9 503 26 649 15 819 528 5   

 

بلرباءات الطلبات  .1-3  املاضية عرشس نوات ال ال  خاللطرق ش ىت المقميني وغري مقميني من خالل  املُودعة من قِّ

-2005 املُودعون
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

 13 066 12 071 10 941 9 911 8 921 8 312 7 044 6 161 6 040 5 314 4 521 املقميون

 غري املقميني

 1 915 1461 1228 1144 1031 816 826 681 834 693 1008 عادي

 3 675 3 174 3 704 4 184 4 280 3 728 2 986 4 264 4 453 3 969 3 509 اتفاقية

طلبات 
املرحةل 

الوطنية 
مبوجب 

467 15 768 19 891 23 706 25 431 23 544 26 965 28 435 28 078 27 057 26 248 28 
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 املعاهدة

اجملموع 
 اللكي

505 24 940 28 218 35 812 36 287 34 400 39 197 43 674 43 951 42 763 42 904 46 

 

 اجتاهات العالمات التجارية .2

عة الس نة +  ُمسجةلاملرُصَّفة ) املسجةل املفحوصة املُود 
ُمتخىل عهنا + 

 + مسحوبة( ةمرفوض

2007-2008 414 123 605 63 857 100  

2008-2009 172 130 219 105 257 102 540 126 

2009-2010 943 141 875 25 814 54 310 76 

2010-2011 317 179 065 205 472 115 507 132 

2011-2012 588 183 263 116 735 51 867 57 

2012-2013 216 194 385 202 361 44 736 69 

2013-2014 005 200 086 203 873 67 753 104 

2014-2015 501 210 026 168 583 41 652 83 

2015-2016 060 283 861 267 045 65 846 38 

)أ بريل  2016-2017
 (2016ديسمرب  –

563 209 821 416 363 160 168 184 

 

 اجتاهات التصاممي .3

عة الس نة  ُمسجةل مفحوصة ُمود 

2007-2008 402 6 183 6 928 4 

2008-2009 557 6 446 6 772 4 

2009-2010 092 6 266 6 025 6 



Annex II 
13 
 

2010-2011 589 7 277 6 206 9 

2011-2012 373 8 511 6 590 6 

2012-2013 337 8 776 6 252 7 

2013-2014 533 8 281 7 178 7 

2014-2015 382 9 459 7 171 7 

2015-2016 108 11 426 9 904 7 

 

 اجلغرافية املؤرشاتاجتاهات  .4

عة الس نة  ُمسجةل مفحوصة ُمود 

2007-2008 37 48 31 

2008-2009 44 21 45 

2009-2010 40 46 14 

2010-2011 27 32 29 

2011-2012 148 37 23 

2012-2013 24 30 21 

2013-2014 75 42 22 

2014-2015 47 66 20 

2015-2016 17 200 26 

 "أ "( املرفققاعدة بياانت الويبو للموجزات القطرية: الهند )

***** 
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خطاب من سعادة السيدة نيرماال سيتارامان، معالي وزيرة الدولة )المستقلة(  إثنى عشر.
الهند في استضافة مكتب للتجارة والصناعة في حكومة الهند، ُتبدي فيه رغبة 

 خارجي جديد في الهند

 وزيرة ادلوةل )املس تقةل( للتجارة والصناعة  نريمال سيتارامان

 الهند

 2015ديسمرب  28

 IPR-V1 11569-4/11/2013أ مر توصيل رمق: 

 الس يد املدير العام، حتية طيبة وبعد،

يف  سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ال عضاء يف الويبول  الناحج ختتامابل هتانينانرجو أ ن تتقبلوا  
"املؤرشات اس تضافة معرض  لقدير عىل املشاركة يفالمك ولفريقمك  ناتقديري  نود أ يضًا أ ن نُسجل خالصهذا الشهر. و مطلع 

اس تضافته حكومة الهند اشرتكت يف ي هذا احلدث، اذللقد أ اتح لنا عىل هامش امجلعية العامة للويبو.  ية"الهند اجلغرافية
أ طلقه  البارز اذلييف الهند" اصنع "ية، بل وعىل برانمج الهند عىل املؤرشات اجلغرافيةلتسليط الضوء  فريدةً  فرصةً  ،والويبو
 .2014سبمترب الهند يف  رئيس وزراءخفامة 

طار و  متوازن،  عىل حنولبتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية ومواّجة التحدايت التمنوية ابلهنوض ابالزتام الهند يف ا 
ىل وضع نسع ات الرئيس ية عوعدد من املرش فامللكية الفكرية عنرص همم يف . انيف بدلجديدة حلقوق امللكية الفكرية  س ياسةى ا 

للك  –منفعة متبادةل كبرية نعتقد أ نه س توجد و  .الرمقية""الهند  مرشوعيف الهند" و اصنع "مرشوع  اأ طلقهتا الهند، مبا فهياليت 
ذا –عىل حد سواء من الهند والويبو  يف عام  يفل  س  لقد س بق أ ن نقل . يييف نيو دله  ًا جديداً خارجي اً مكتبأ قامت الويبو  ا 

 جديد. مكتب خاريج يف اس تضافةرغبة الهند  2014

وسوف يُنظر أ يضًا يف . لالنتفاع به بال أ جرنيو دلهيي  يفجلديد اخلاريج االويبو كتب مل مناسب  وف يُوفَّر مبىنوس 
مم املتحدة ال خرى التابعة ل واكلت املتخصصةلاملمنوحة ل الامتيازات واحلصاانت امتيازات وحصاانت مماثةل لتكلمنح  فور ل 

 املكتب اخلاريج. نشاءاب  اختاذ قرار 

د ، سوف تقوم ادلول ال عضاء  الاقرتاحات اخلاصة بفتح ماكتب دراسة باملبادئ التوجهيية،  يفعىل النحو املُحدَّ
م احنا فنأ مل أ ن ُيظى اقرت . 2017-2016القادمة الثنائية خالل  جديدة خارجية خاريج جديد يف الهند  لفتح مكتباملُقدَّ

ىل اس مترار تعاونون الويبو. ستنظر فهيا  اليتالاقرتاحات من بني  بفحص مناسب  هذا املرشوع. نفيذت يف  مكودمع مكتطلع ا 

 وتفضلوا بقبول وافر الاحرتام،
 (نريمال سيتارامان)

 الس يد فرانسس غري
 املدير العام

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
 جنيف
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 الموجزات القطرية اإلحصائية

 

 الهند

 (2( )املرتبة = 2015) 1311.05عدد الساكن )ابملليون(: 

( ابدلولر تعادل القوة الرشائية) 2011 ابل سعار الثابتة لس نة( )ادلولرات ال مريكية اتليار مب الناجت احمليل ال جاميل )
 (3=  املرتبة( )2015) 7512.5(: ال مرييك
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يداعات امللكية الفكرية )من املقميني + من اخلارج، مبا يف ذكل ال يداعات ال قلميية( والاقتصاد  ا 

الناجت احمليل ال جاميل )ابل سعار الثابتة  ةممي الصناعياالتص التجارية اتالعالم  اتالرباء الس نة

 ابدلولر ال مرييك( 2011لس نة 

2001 456 2 489 81 839 2 2784.32 

2002 164 4 744 90 618 2 2890.24 

2003 370 5 475 79 034 3 3117.42 

2004 728 6 431 67 465 3 3364.41 

2005 028 8 908 77 867 3 3676.79 

2006 434 9 706 93 078 4 4017.41 

2007 529 10 963 124 759 4 4411.17 

2008 546 11 977 127 949 4 4582.80 

2009 939 11 506 143 610 4 4971.42 

2010 869 14 593 181 030 5 5481.48 

2011 896 15 780 186 472 6 5845.36 

2012 202 18 238 187 900 5 6142.39 

2013 908 20 606 195 101 6 6566.17 

2014 445 22 619 2016 404 7 7053.16 

2015 844 23 705 269 244 8 512.50 7 
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 طلبات الرباءات

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 379 2 20 213 8 14 077 1 22 

2002 693 2 18 772 8 14 471 1 21 

2003 425 3 17 188 9 13 945 1 20 

2004 014 4 15 452 13 8 714 2 20 

2005 721 4 14 661 19 8 307 3 20 

2006 686 5 13 242 23 7 748 3 20 

2007 296 6 14 922 28 7 233 4 20 

2008 425 6 13 387 30 7 121 5 20 

2009 262 7 14 025 27 7 677 4 19 

2010 853 8 11 909 30 6 016 6 19 

2011 841 8 11 450 33 6 055 7 19 

2012 553 9 11 402 34 6 649 8 17 

2013 669 10 11 362 32 6 239 10 14 

2014 040 12 11 814 30 7 405 10 15 

2015 579 12 9 079 33 6 265 11 14 
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 (2015-2001) ةالت التكنولوجياجملطلبات الرباءات حسب أ عىل 

 

 احلصة اجملال التكنولويج

 16.34 احلاسوبتكنولوجيا 

 16.30 املس تحرضات الصيدلنية

 14.67 الكميياء العضوية ادلقيقة

 7.33 أ ش باه املوصالت

 4.10 التكنولوجيا احليوية

 4.10 التصال الرمقي

 3.22 كميياء املواد ال ساس ية

دارة  2.56 أ ساليب تكنولوجيا املعلومات لال 

 2.34 القياس

 2.26 التكنولوجيا الطبية

 26.78 جمالت أ خرى
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 الرباءات املمنوحة

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 529 25 020 1 28 288 27 

2002 619 23 921 28 425 23 

2003 615 27 911 28 621 21 

2004 851 21 466 1 17 766 21 

2005 396 1 19 924 2 16 888 21 

2006 907 1 18 632 5 11 919 22 

2007 173 3 13 088 12 7 119 1 22 

2008 541 2 14 520 13 7 394 1 21 

2009 725 1 18 443 4 12 460 1 22 

2010 208 1 23 930 5 10 926 1 19 

2011 776 26 392 4 13 104 2 19 

2012 722 24 606 3 15 861 2 19 

2013 594 27 783 2 17 806 3 18 

2014 720 26 433 5 11 342 4 18 

2015 822 25 200 5 12 980 4 15 
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 الرباءات السارية

 املرتبة الرباءات السارية الس نة

2004 857 6 29 

2005 419 16 22 

2006 066 17 21 

2007 688 29 21 

2008 822 30 22 

2009 334 37 21 

2010 224 47 19 

2011 361 41 20 

2012 991 42 19 

2013 103 45 22 

2014 272 49 22 

2015 113 47 21 
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 طلبات مناذج املنفعة

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001     4 35 

2002     4 45 

2003     9 40 

2004     1 55 

2005     2 48 

2006     3 42 

2007     8 40 

2008     19 34 

2009     25 32 

2010     36 27 

2011     32 31 

2012     15 39 

2013     50 29 

2014     43 31 

2015     34 32 
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 طلبات العالمات التجارية

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 746 79 6 490 10 29 743 1 39 

2002 190 88 5 930 5 45 554 2 37 

2003 801 76 6 450 15 9 674 2 40 

2004 906 63 8 090 15 11 525 3 37 

2005 308 73 7 361 12 17 600 4 36 

2006 210 88 5 209 15 15 496 5 39 

2007 014 117 4 500 6 44 949 7 36 

2008 371 119 3 801 10 24 606 8 37 

2009 403 134 3 540 7 29 103 9 34 

2010 120 172 3 805 17 13 473 9 35 

2011 386 176 3 161 22 9 394 10 35 

2012 044 176 3 806 14 17 194 11 35 

2013 172 183 3 597 17 14 434 12 36 

2014 137 200 3 098 22 12 482 16 31 

2015 585 250 2 183 24 9 120 19 28 
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 تسجيالت العالمات التجارية

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة املقمينيغري  املرتبة املقميون الس نة

2001     757 36 

2002     804 42 

2003     532 1 44 

2004     032 2 38 

2005     080 3 38 

2006     474 3 40 

2007     030 4 41 

2008     564 5 40 

2009     679 6 37 

2010 117 58 7 695 9 19 321 9 34 

2011 440 122 3 503 20 6 859 8 35 

2012 014 48 9 177 7 30 580 8 37 

2013 117 52 9 153 8 27 561 10 32 

2014 718 45 12 775 12 19 069 13 31 

2015 515 53 8 607 15 15 607 13 33 
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 طلبات التصاممي الصناعية

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 810 2 9 540 40 29 47 

2002 591 2 10 533 39 27 43 

2003 816 2 10 541 42 218 34 

2004 093 3 11 009 1 16 372 36 

2005 407 3 10 542 1 11 460 35 

2006 584 3 10 937 1 10 494 38 

2007 873 3 9 529 2 9 886 36 

2008 308 4 9 249 2 9 641 39 

2009 267 4 9 825 1 8 343 44 

2010 416 4 9 622 2 8 614 41 

2011 156 5 9 060 3 8 316 1 36 

2012 100 5 9 445 3 8 800 43 

2013 182 5 9 315 3 8 919 43 

2014 168 6 10 141 3 8 236 1 40 

2015 829 6 8 461 3 8 415 1 37 
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 تسجيالت التصاممي الصناعية

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 969 1 10 457 43 15 52 

2002 974 1 12 390 44 21 40 

2003 004 2 10 543 39 126 36 

2004 166 3 10 562 29 195 40 

2005 439 3 9 736 16 434 36 

2006 877 2 10 373 1 10 430 36 

2007 026 3 9 902 1 10 709 37 

2008 985 2 10 787 1 9 826 36 

2009 552 3 7 473 2 8 339 44 

2010 562 3 8 005 2 8 657 40 

2011 971 3 8 266 2 8 239 1 35 

2012 959 3 8 819 2 8 612 42 

2013 156 4 8 819 2 8 921 41 

2014 179 4 8 878 2 8 901 42 

2015 801 4 8 660 2 9 228 1 39 
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 طلبات دولية عن طريق املعاهدات اليت تديرها الويبو

 املرتبة نظام لهاي املرتبة نظام مدريد املرتبة نظام املعاهدة الس نة

2001 295 23 2 56   

2002 525 22 1 64   

2003 763 19 2 60   

2004 724 19 7 57   

2005 679 20     

2006 833 20 3 66   

2007 904 20 3 70 2 20 

2008 073 1 19 7 63   

2009 960 20 5 65   

2010 276 1 17 1 91   

2011 323 1 18 1 88   

2012 309 1 19 16 58   

2013 320 1 17 45 53 1 46 

2014 428 1 17 161 36   

2015 423 1 17 152 37   
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 (2015)س نة النرش =  كبار مودعي الطلبات بناء عىل املعاهدة

ع  الرتبة النرش املُودِّ

 201 110 العلمية والصناعيةالبحوث جملس 

 380 58 احملدودة ريالينسرشكة 

 465 46 احملدودة وكهاردترشكة 

 555 39 رشكة خمتربات رانباكيس احملدودة

 716 30 املعهد الهندي للتكنولوجيا

 965 22 رشكة اكديال احملدودة للرعاية الصحية

 965 22 احملدودةانرتبريسيس رشكة بريامال 

 1035 20 رشكة خمتربات ادلكتور ريدي احملدودة

 1035 20 رشكة خمتربات ميالن احملدودة

 1093 19 رشكة خمتربات لوروس اخلاصة احملدودة

 

قلميي( دخول املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  )مبارشًة وعرب مكتب ا 

 املرتبة اخلارجيف  املرتبة غري املقميني املرتبة املقميون الس نة

2001 8 25 343 6 10 159 28 

2002   049 7 10 379 23 

2003 207 16 510 7 10 563 20 

2004 384 17 287 10 10 366 1 20 

2005 173 21 171 15 8 788 1 19 

2006 349 18 411 19 7 829 1 21 

2007 212 22 679 23 7 920 1 22 

2008 237 23 469 25 7 341 2 21 

2009 209 23 222 23 7 866 1 21 

2010 225 23 698 25 7 569 2 21 

2011 216 25 240 28 6 942 2 21 

2012 247 24 071 29 6 292 3 20 

2013 172 27 420 27 6 141 4 19 

2014 258 26 082 26 6 542 3 20 

2015 129 30 753 27 7 852 3 20 
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 2015-12املصدر: قاعدة بياانت الويبو ال حصائية. أ خر حتديث بتارخي: 

ىلحصاءات ال  تستند  قاعدة بياانت املكتب ال ورويب من اس ُتخلصت من ماكتب امللكية الفكرية أ و  تعبياانت مُج  ا 
بعض الس نوات أ و املاكتب بياانت ورمبا تكون (. يجال التكنولواجمل)لال حصاءات حسب ( PATSTAT)للرباءات 

ىل  مفقودة، هيي ف  ابلساكن والناجت احمليل ال جاميلاملتعلقة  بياانتال أ ما . بدلان املنشأ  بعض أ و رمبا تكون غري اكمةل ابلنس بة ا 
 والبنك ادلويل.شعبة ال حصاءات يف ال مم املتحدة من مأ خوذة 

يداع يشري  ىل طلبل ا  يداع غري املقمي يف حني  خشص يقمي يف هذا البدل،بل يف البدل من قِّ  عل ود  مُ  املقمي ا  ىل يشري أ ن ا  ا 
بل خشص أ جنيب عل من قِّ ىل . ويشري طلب ُمود  بل خشص  طلبل ال يداع يف اخلارج ا  عل دلى مكتب أ جنيب من قِّ مقمي ُمود 

 يف هذا البدل.

م أ حد املاكتب ال يداعات ال جاملية  ذا قدَّ يداعات ا  ىل ا  بل دون تقس ميها ا  ن مقميني وغري مقميني، من قِّ مالويبو فا  العدد  تُقس ِّ
 .ذكل املكتبيداعات املقميني يف ل  التارخيية  ةصاحل حسباللكي 

يداعات يداعات ال امللكية الفكرية والاقتصاد اجلزء اخلاص اب  الصناعية يف تصاممي رباءات والعالمات التجارية وال يرسد ا 
 يف اخلارج(.ني + من هذا البدل )مقميُمودعني بل مجيع أ حناء العامل من قِّ 

ل ال   املنظمة ال فريقية للملكية الفكرية أ و ( EAPOاملنظمة ال وروبية ال س يوية لرباءات الاخرتاع ) دلىواحد اليداع يُعام 
(OAPI )  بنيلوكس للملكية الفكرية مكتب وأ (BOIP أ و )مكتب مواءمة السوق ادلاخلية (OHIM)  عىل أ نه مساو

 املكتب ال ورويب للرباءاتأ ن ال يداع الواحد دلى حني  يف ،يف اخلارج يف لك دوةل من ادلول ال عضاءل يداعات متعددة 
(EPO)  )قلميية ال فريقية للملكية الفكرية )ال ريبو يداعًا واحدًا أ و املنظمة ال  ب ا  معلومات عدم وجود ل يف اخلارج نظراً ُُيس 

 عن التعيني.

 ، الربيد ال لكرتوين:11-91-338-22-41+ هاتف:ال الويبو.  ،معلومات التصال: شعبة الشؤون الاقتصادية وال حصاءات
Ipstats.mail@wipo.int. 

 

]ييل ذكل املرفق الثالث[



ANNEX III 

الثالثاملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 اقرتاح

يران ال سالمية نشاء املكتب اخلاريج للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( يف مجهورية ا   بشأ ن ا 

نشاء ماكتب الويبو ، ييل بيان 2015اخلارجية يف ادلول ال عضاء اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو يف عام  وفقًا دلليل ا 
يران ال سالمية: لعملالاحتياجات وال هداف والنطاق املقرتح   هذا املكتب ومرافقه يف مجهورية ا 

يران ال سالمية  اخلصائص التارخيية واجلغرافية مجلهورية ا 

يران ال سالمية بدل .1 ن مجهورية ا  ذ يقع بني خليج عامن واخلليج العريب وحبر  ا  كبري يف الرشق ال وسط وغرب أ س يا ا 
مك 1 648 195قزوين، ومتتد مساحة أ راضيه عىل أ كرث من 

2
)ادلوةل الثامنة عرشة من حيث املساحة يف العامل( ويبلغ تعداد  

يران ال سالمية مبوقع اسرت  80الساكن فهيا حنو   ؛اتيجي فريد بفضل موقعها املركزي يف أ وراس يامليون نسمة. وتمتتع مجهورية ا 
قلمي خنجوان بأ ذربيجان وأ رمينيا وأ ذربيجان من الشامل الغريب، وترمكنس تان من الشامل  ذ حتدها العراق من الغرب، وتركيا وا  ا 

 الرشيق، وأ فغانس تان وابكس تان من اجلنوب الرشيق.

يران ال سالمية بتارخي يزيد  تمتزيو  .2 يه وس نة وبأ هنا همد أ حد أ قدم وأ كرب احلضارات يف العامل  5000عىل مجهورية ا 
مرباطورية يف عام  2700-3200احلضارة القبعيالمية ) قامة أ ول ا  ق.م( أ صبحت بعدئذ  625ق.م(. ووحد امليديون املنطقة ل 

ىل ذروة قوهتا خالل ال مرباطورية ال خ القوة الثقافية والس ياس ية ال وىل يف املنطقة. و  يران ا  ا قورش ينية اليت أ سسهوصلت ا 
مقدونيا، -أ جزاء من البلقان )تراقياو  القدمي العامل من كبرية اكنت تضم يف أ وج عظمهتا أ جزاء، واليت ق.م 550العظمي يف 

مرباطورية يف العامل القدمي. و الرشقية يف الغرب، أ ورواب بيونيا( و -بلغارايو  اهنارت و وادي الس ند يف الرشق، مما جعلها أ كرب ا 
رسة هذه ال نقاض وخلفهتا ال  ال مرباطورية البارثية من  وقامتبعد فتوحات ال سكندر ال كرب.  .مق 330 عام اطورية يفال مرب 

يران  حيثم 224 عام الساسانية يف حدى القوى أ صبحت ا  ىل جنب مع ال مرباطورية  الكربى يف العامل، جنباً جمددًا ا  ا 
 .الرومانية البزينطية ملدة أ كرث من أ ربعة قرون

يران ال سالمية .3 قلميية هممة يف منطقة الرشق ال وسط  وتعدُّ مجهورية ا  ذ متتكلقوة ا  أ كرب احتياطيات الغاز الطبيعي  ا 
ال من ادلويل. عىل و  ادلويل سوق الطاقةيف العامل، ولها دور كبري وتأ ثري ابلغ عىل  نفطيةال  حتياطياتالايف العامل ورابع أ كرب 

 .بسبب موقعها املركزي يف أ وراس ياجغرافية اسرتاتيجية  أ مهيةتمتتع بيران ا   ما انفكتو 

يران ال سالمية  وجتمع .4 اللغة الفارس ية اللغة الرمسية يف ، وتعد والثقافة وادلينوادلول اجملاورة لها اللغة مجهورية ا 
يران ال سالمية أ فغانس تان وطاجيكس تان ىل مجهورية ا  ضافة ا   .ا 

نشاء املكتب اخلاريج ل  لويبواحتياجات وأ هداف ا 

ىل ال .1 ىل ال جنازات فريدة القدرات جتدر ال شارة ا  يران ال سالمية يف جمال املنتجات الفكرية، وا  اليت تمتتع هبا مجهورية ا 
واليت مكنهتا من احتالل املرتبة ال وىل يف املنطقة  ادلويلالصعيدين ال قلميي و امللكية الفكرية عىل الهائةل اليت حققهتا يف جمال 

ىل اخالل الس نوات ا نتاج ملاضية. وتعزى هذه ال جنازات أ ساسًا ا  لرتكزي الوطين عىل حامية تطور العمل والتكنولوجيا وال 
طار وثيقة أ فاق التمنية عىل مدى  الفكري يف (، وخارطة الطريق العلمية الشامةل للبدل، وقواعد 2020عامًا )أ فاق عام  20ا 

ىل منو مكي ونوعي للطالب والباحثني الس نة الثالثة والرابعة واخلامسة من خطط التمنية  الاقتصادية امخلس ية اليت أ دت ا 
 واجلامعات.
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ىل .2 ىل الرتكزي حتقيق هذه ال هداف و  وسعيًا ا  تمنية وتعزيز امللكية الفكرية يف عىل الوارد يف الواثئق املذكورة نظرًا ا 

يراادلوةل لتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف منظمة قامت بالدان،  بوصفها ن ال سالمية )مركز امللكية الفكرية( مجهورية ا 
يران ال سالمية ّجة الصناعية و  ملمتلاكتتسجيل اب اخملتصة  ال دارة برتوجي أ مهية الويبو  معالتصال الوطنية التابعة مجلهورية ا 

 .املاضية امخلس عرشةل س امي خالل الس نوات و، يف القطاعني العام واخلاص الفكريةامللكية 

ىل تنظمي برامج وفعاليات مشرتكة مع الويبو، نظمت و  .3 ضافة ا  يف ة معل وندو حلقة  300أ كرث من املنظمة املذكورة ا 
واجلامعات والهيئات والواكلت ال خرى  ال قلميية غرف التجارةو  ،كنولوجياالعلوم والت خمتلف أ حناء البالد ابلتعاون مع حدائق 

 املعنية.

ىل أ نه حرصًا ع .4 ىل لمنو العلمي والتمنية يف البدل ىل اوجتدر ال شارة ا  نتاج الفكري، وسعيًا ا  شهدت الاس تفادة من ال 
لعلوم هناك حديقة ل تمنوًا مطردًا حبيث أ صبحيف تسويق ال فاكر،  هاماً  دوراً  تؤدياليت  ،حدائق العلوم والتكنولوجيا

يران ال سالميةج امللكية واملمتلاكت يف يا يف مجيع احملافظات تقريبًا. ووفرت منظمة ادلوةل لتسجيل جحوالتكنولوج   ،مجهورية ا 
زاكء الوعي اب تدريبًا وطنيًا عىل امللكية الفكرية وتدريبًا دوليًا عىل القطاعني العام واخلاص،  يفمللكية الفكرية املسؤوةل عن ا 

من  طلباً  ؛ وتلقت مؤخراً س تانأ فغان  يفامللكية الصناعية مة لفائدة فاحيص مكتب منه حلقة العمل املنظَّ مللكية الفكرية، ا
 .مكتب امللكية الفكرية يف هذا البدل تدريب فاحيصل طاجيكس تان يف مكتب امللكية الفكرية 

يران ال سالمية .5 التعاون الاقتصادي، واس تضافت ادلورة الثالثة للجنة بتعاون ممتاز مع منظمة  وتمتتع مجهورية ا 
يف هذه ادلورة، تنظمي واقرتحت، هذا العام.  خالل لكية الفكرية يف طهرانمل املعنية ابالتنس يق ملنظمة التعاون الاقتصادي 

نلكزيية للمشاركني من مجيع ادلول ال عضاء يف منظمة التعاون امللكية الفكرية ابللغتني الفارس ية وال  حلقة معل بشأ ن 
قلميي  ، واعُتمد هذا الاقرتاحالاقتصادي  .التعاون الاقتصادينظمة التابع مل يف دورة جملس التخطيط ال 

يران ال سالمية اليت تتجاوز  .6 ىل ال نشطة املذكورة أ نفًا وخربة مجهورية ا  عامًا يف جمال تسجيل وحامية امللكية  90ونظرًا ا 
ىل املاكنة املرموقة للبدل يف املنطقة، أ صبحت بدلان املنطقة تقرتب مهنا لالس تفادة من خرباهئا وخرباهتا.  الفكرية وا 

يران ال سالمية و ومع ذكل، أ دت هذه القدرات وتعزيز وتمنية امللكية الفكرية يف  .7 احتياجات وطلبات زايدة مجهورية ا 
ال حصاءات اليت  يتبني منكام  ،الس نوات ال خريةعىل الصعيدين الوطين وادلويل خالل تسجيل وحامية املمتلاكت الصناعية 

ىل زايدةالويبو،  نرشهتا . 2014و 2013 يف عايم ةملحوظزايدة الصناعية  والتصامميالعالمات التجارية رباءات و طلبات ال ا 
يران للرباءات والتصاممي الصناعية من أ برز مكتب ومن مث، أ صبح  . وأ دى تزايد معدل ادلول ال عضاء يف الويبو يف مكتباً  20ا 
ىل أ ن يران ال سالمية الطلبات ا   .2014طلبات يف املنطقة يف عام املرتبة ال وىل من حيث جحم ال  حتتل مجهورية ا 

زاكءنتيجة  تمن اجلدير ابذلكر أ ن الزايدة يف الطلبات اكنو  .8 رساء وترس يخمللكية الفكرية ابالوعي العام  ا  ثقافة احرتام  وا 
 جمال امللكية شامةل يفومهنا القواعد واللواحئ احملدثة وال ، احملكةمللكية الفكرية يف بالدان، وكذكل توفري البىن التحتية القانونية ا

ىل اتفاقيات امللكية الفكرية خالل الس نوات ال  ،الصناعية املاضية، مبا يف ذكل أ نظمة التسجيل ادلولية، ويه  عرشوالانضامم ا 
بشأ ن التسجيل ادلويل للعالمات )نظام مدريد(، ونظام لش بونة بشأ ن التسجيل ادلويل لتسميات  وبروتوكوهل اتفاق مدريد

ىل ،( ومؤخراً املنشأ  )نظام لش بونة  .التعاون بشأ ن الرباءات )نظام الرباءات ادلويل( معاهدة ا 

ىل .9 نشاء مكتب خاريج س تغالل وتسويق هذه لزايدة الطلبات والاحتياجات  ونظرًا ا  املمتلاكت، فال شك يف أ ن ا 
سهامًا جلياًل يف تعزيز امللكية الفكرية ويف حتقيق  يران ال سالمية سيسهم ا  لعاملية للملكية أ هداف املنظمة اللويبو يف مجهورية ا 

ىل أ نشطته َّنة الفكرية يف بالدان نظرًا ا   أ نفًا. املبي
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يران ال سالميةتعدُّ و  .10 حدى ادلول ال عضاء مجهورية ا  حركة و منظمة التعاون الاقتصادي، و لل مم املتحدة،  ةاملؤسس ا 
  ماكتب املنظامت ادلولية القامئة يف طهران:وييل بيان وبك. ال  ال ساليم، ومنظمة  التعاونومنظمة  ،عدم الاحنياز

، واملعهد الثقايف ملنظمة التعاون صندوق ال مم املتحدة للساكنو مكتب ال مم املتحدة املعين ابخملدرات واجلرمية، و  ال مم املتحدة،
 منظمة التعاون ال ساليم، الاقتصادي، وأ مانة منظمة التعاون الاقتصادي، والفاو، والاحتاد الربملاين ل مانة ادلول ال عضاء يف

مركز التعاون فامي بني بدلان اجلنوب التابع لليونيدو، ومركز ال مم املتحدة و واملنظمة ادلولية للهجرة، وال يسيسكو، واليونيدو، 
عالم، وبرانمج ال مم املتحدة ال منايئ، واليونيسف، وبرانمج ال مم املتحدة للمس توطنات البرشية، واليونسكو، و  ة ال مم بعثلال 

ىل أ فغانس تان ىل ، و املتحدة لتقدمي املساعدة ا  العراق، وبرانمج ال غذية العاملي، ومنظمة بعثة ال مم املتحدة لتقدمي املساعدة ا 
مكتب ال مم املتحدة لتنس يق املساعدة ال نسانية املقدمة ، و وضية ال مم املتحدة السامية لشؤون الالجئنيالصحة العاملية، ومف

ىل أ فغانس تان  ، وأ مانة امجلعية الربملانية ال س يوية، واللجنة ادلولية للصليب ال محر.ا 

ىل امل ونظراً  .11 يران ال سالمية ةمتزي امل العلمية  نةاكا  ذ توفر  مجلهورية ا  يرانية ا  ماجس تري يف حقوق امللكية عدة جامعات ا 
نشاء مكتب خاريج للويبو يف طهران س يؤدي دورًا رئيس يًا يف تعزيز  ،الفكرية ن ا  أ هداف املنظمة العاملية للملكية الفكرية فا 

 .بالدانيف 

يران ال سالمية نطاق ال نشطة  املزمع ملكتب الويبو يف مجهورية ا 

أ حد ال نشطة الرئيس ية لهذا وس تكون . اليت تديرها الويبونظمة العاملية للملكية الفكرية ل  خدمات دمع حملية ل تقدمي .1
نشائ يران ال سالمية  هاملكتب بعد ا  ال سهام يف  عىل)مركز امللكية الفكرية(  وثيق مع املكتب الوطينالتعاون ال يف مجهورية ا 

نفاذ أ نظمة  حتسني معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات اليت  نظاملش بونة و ونظام  مدريد نظام ، مبا يف ذكلعاليهتاالويبو وتعزيز فا 
لهيا  يران ال سالميةانضمت ا   أ نفاً نظمة املذكورة ال   ملقديم الطلبات بناء عىل توفري خدمات التسجيل وكذكل ،مجهورية ا 

 ابلتعاون مع املكتب ادلويل للويبو؛

 التابع للويبو؛قطاع البنية التحتية العاملية اليت يديرها توفري ادلمع التقين فامي يتعلق مبختلف برامج املساعدة التقنية  .2

منائ  يةن أ نشطة تعاو تنفيذ بناء القدرات العامة و  .3  ؛أ خرى يةا 

امللكية الفكرية لتطوير البالد،  اس تخدامواملشورة ل حصاب حقوق امللكية الفكرية من أ جل  تقنيةمي املساعدة ال تقد .4
يران ال سالمية دلهيا بعض املشاريع املشرتكة مع الويبو، مبا يف ذكل  ىل أ ن مجهورية ا  وكذكل نقل التكنولوجيا. وجيب ال شارة ا 

 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛مرشوع تنفيذ  أ  بدو  ،مرشوع السجاد

نتاجاتالتصال بني الصناعة يسري املساعدة يف تسويق امللكية الفكرية وت  .5  الفكرية؛ وال دارات املعنية ابل 

لقامئ تصاد اامللكية الفكرية يف الاق  تؤديهل مهية املزتايدة اليومية لالبتاكر وال بداع وادلور اذلي جيب أ ن ل الاس تجابة .6
يران ال سالمية.عىل املعرفة يف   مجهورية ا 

يران ال سالميةل اخلاريج كتبامل التسهيالت املتاحة ل نشاء   لويبو يف مجهورية ا 

يران ال سالميةجحج امللكية واملمتلاكت يف منظمة ادلوةل لتسجيل تقوم  .1 من  52للامدة  وفقاً ، تعدُّ  اليت ،مجهورية ا 
 يفالتصال الوطنية ّجة مللكية الصناعية و اباخملتصة  ال دارةالصناعية،  والتصامميرباءات والعالمات التجارية القانون تسجيل 

يران ال سالمية  كتب امل ل نشاء  الالزمة التسهيالت بضامن توفري لك، املعنيةالويبو واحتادات التفاقيات  معمجهورية ا 
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يران ال سالمية.اخلاريج ل مرت 500 ساحتهمنفصل م و مبىن مناسب  س ُيخصصو  لويبو يف مجهورية ا 
2

يقع ابلقرب من مقر  
 .يف مرحةل لحقة ه عند الاقتضاءعيمركز امللكية الفكرية يف طهران لهذا الغرض وميكن توس  

 والتصامميرباءات والعالمات التجارية المن قانون تسجيل  63للامدة  وفقاً فهذا املكتب، ل وفامي يتعلق ابلنفقات ال دارية   .2
التسجيالت ادلولية لنظم امللكية الصناعية لتعزيز  النامجة عنملئة من عائدات النقد ال جنيب اب 50اس تخدام ميكن الصناعية، 

يران ال سالمية  مجهوريةلتسجيل جحج امللكية واملمتلاكت يف ادلوةل وتغطي منظمة . املكتب وتزويده ابملعدات مجيع نفقات ا 
يرادات لسلطهتا القانونية، من خالل اس تخدام املصادر ال ساس ية  ، وفقاً افهي للويبو اريجكتب اخلامل واحتياجات   .وغريهالال 

 

 ]ييل ذكل املرفق الرابع[

 



ANNEX IV 

الرابعاملرفق   
 

 الصيغة ال صلية ابللغة العربية

 اسم البلد الراغب في فتح مكتب خارجي: 

 سلطنة عمان بصفتها الوطنية.

 

 مسوغات فتح مكتب خارجي:

تنطلق رغبة سلطنة عمان في استضافة فتح مكتب خارجي بهدف تأسيس قاعدة داعمة  .1

 للجهود المؤسساتية المتعاونة على بناء اقتصاد مبني على المعرفة.

 

 اإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار: .2

الوطنية لإلبتكار والتي تتلخص رؤيتها في  اعتمدت حكومة سلطنة عمان اإلستراتيجية

م، وذلك من خالل 2040دولة في اإلبتكار بحلول عام  20وضع السلطنة ضمن أعلى 

نظام ابتكار وطني فعال لتنمية مستدامة، وركزت اإلستراتيجية على ربط وتناغم 

ر، ونقل السياسات الوطنية ذات العالقة بالتنويع االقتصادي، والتعليم، والبحث والتطوي

 التقانة، والبنية األساسية، وريادة األعمال.

 (1)رقم  شريحة 

لإلبتكاراالستراتيجية الوطنية   
سياسات التواص  والربط بين 

الم سسات المحلية  ات 

  الع  ة

المنتجة، والممولة،  

  والمستخدمة للمعرفة

سياسات التواص  والربط اإل ليمي 

 والدولي

التواص  
 الم سسي

 سياسات التعليم
سياسات التنوي  

 اال تصادي
سياسات ريادة 

 االعما 
سياسات البح  

 والتطوير

سياسات تموي  •
والتطوير البح  

الحكومي  
  والخا 

سياسات إنتا  •
المعرفة 

الم سسات  
األكاديمية، 
والبحثية 

والصناعية، 
سياسات بناء 

الشبكات 
والمجتمعات 

، المعرفية
وسياسات تأسيس 

  الباحثين

سياسات نق  العلوم 
 والتقانة

سياسات الصناعات •
المعتمدة على 

 المعرفة

سياسات نق  •
 المعرفة

سياسات نق  •
 التكنولوجيا

سياسات •
الم سسات 
الصغيرة 

والمتوسطة المبنية 
 على المعرفة

سياسات التواص  •
بين الم سسات 
البحثية و طا  

 الصناعة

 

سياسات تأسيس 
 البنية األساسية

 مراكز البحو •

 حاضنات االبتكار•

حاضنات ريادة •
 االعما 

 األندية العلمية•

 الحدائ  العلمية•

الرأس الما  •
 المغامر

أن مة الملكية •
 الفكرية

 الر مية الجاهزية•

سياسات دعم •
وتنمية الم سسات 

الصغيرة 
 والمتوسطة

سياسات النفط •
 والغاز

سياسات اال تصاد •
 المعرفي

سياسات اال تصاد •
 األخضر واألزر 

سياسات القطا  •
 اللوجستي

سياسات  طا  •
 الصناعة

سياسات  طا  •
سياسات    التعدين

  طا  السياحة

سياسات •
االستثمار األجنبي 

 المباشر

سياسات التعليم •
 العام

سياسات التعليم •
 المهني

سياسات التعليم •
 التقني

سياسات التعليم •
 العالي

سياسات •
 الدراسات العليا

 
 

 الملكية الفكرية: 3.

إحدى أهم الركائز األساسية لإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار هي ركيزة الملكية الفكرية 

وتسويق المعرفة، وتعمل من خالل تواصل وتعاون مؤسساتي بين مختلف الجهات ذات 

العالقة بالملكية الفكرية في السلطنة وهي وزارة التجارة والصناعة، ومجلس البحث العلمي، 

لي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة ووزارة التعليم العا
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القوى العاملة، ووزارة السياحة، ووزارة التراث والثقافة، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة 

العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، والمعهد 

ارة العامة للجمارك، والهيئة العامة لتقنية المعلومات، باإلضافة إلى العالي للقضاء، واإلد

مؤسسات القطاع الخاص والمتمثلة في المكاتب القانونية واالستشارية الخاصة باالبتكار 

 والملكية الفكرية، وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

 

عرفة خطة عمل شاملة تضمنت رؤية تسعى لقد وضعت ركيزة الملكية الفكرية وتسويق الم         

من خاللها لتأسيس مجتمع معرفي معزز بنظام فعال لحماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى 

 الفردي والمؤسسي والوطني.

 

تترجم رؤية الركيزة أهداف إستراتيجية معززة ببرامج تشغيلية لتفعيل وتمكين االبتكار      

 وهي:

لتقديم التوجيه والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية، وتطوير بناء قدرات مؤسساتية  -

 سياسة الملكية الفكرية في سلطنة عمان.

زيادة أعداد الريادات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة القائمة على نماذج أعمال  -

 ذات قيمة مضافة وأصول ملموسة وغير ملموسة.

واإلمكانيات والقدرات للتعامل مع هيئات ومؤسسات قانونية معززة بالمعرفة  -

 مواضيع الملكية الفكرية.

تحقيق عائد اقتصادي أكبر من البحوث عبر إدارة نقل المعرفة من المؤسسات  -

 البحثية إلى األسواق التجارية.

تحقيق فهم ووعي أكبر بإسهامات االبتكارات واالبداعات المبنية على الملكية الفكرية  -

 في المجتمع العماني.

 

تمتاز السلطنة بسياسة تشريعية شاملة ونافذة من الناحية القانونية في مجال الملكية  4.

اتفاقية برن، واتفاقية باريس، واتفاقية بروكسل، ومعاهدة قانون  الفكرية وهي عضو في

البراءات، ومعاهدة قانون العالمات، ومعاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ومعاهدة الويبو 

جيل الصوتي، ومعاهدة نيروبي، ومعاهدة بودابست، واتفاق الهاي، بشأن األداء والتس

وبروتوكول مدريد، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، عالوة على عضويتها في معاهدات 

متعددة األطراف متعلقة بالملكية الفكرية ومن ضمنها االتفاقية الدولية لحماية األصناف 

ز تنوع أشكال التعبير الثقافي، واتفاقية بشأن حماية النباتية الجديدة، واتفاقية حماية وتعزي

التراث الثقافي غير المادي، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية 

والزراعة، واالتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واالتفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالمية بما 

لمتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وغيرها من فيها اتفاق التريبس، واالتفاقية ا

 المعاهدات المتعددة األطراف واالقليمية والثنائية ذات الصلة بالملكية الفكرية.
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في ضوء التزام سلطنة عمان بجميع المعاهدات المنضمة إليها فلقد أصدرت القوانين  5.

ظام فعال لالبتكار واالستثمار وحماية حقوق واللوائح التنفيذية الداعمة والمساندة لتطوير ن

 الملكية الفكرية وهي:

 99/2011النظام األساسي للدولة المعدل بالمرسوم السلطاني رقم   القوانين 

  بإصدار قانون حماية حق مستولدي  49/2009المرسوم السلطاني رقم

 األصناف النباتية الجديدة.

  قانون حقوق الملكية بإصدار  67/2008المرسوم السلطاني رقم

 الصناعية.

  بإصدار قانون حق المؤلف  65/2008المرسوم السلطاني رقم

 والحقوق المجاورة.

  بإصدار قانون حماية المستهلك . 81/2002المرسوم السلطاني رقم 

  بإصدار قانون اإلجراءات المدنية 29/2002المرسوم السلطاني رقم

 والتجارية 

  بإصدار قانون حماية التراث القومي . 6/1980المرسوم السلطاني رقم 

  7/1974قانون الجزاء العماني رقم. 

اللوائح 

 التنفيذية
  بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون حماية  103/2015قرار وزاري رقم

 مستنبط األصناف النباتية الجديدة.

  بإصدار الالئحة  103/2008قرار وزارة التجارة والصناعة رقم

 حق المؤلف والحقوق المجاورة .التنفيذية لقانون 

  بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون حقوق  105/2008قرار وزاري رقم

 الملكية الصناعية .

 تعزيز خدمات دائرة الملكية الفكرية:  6.

عن تقديم  السلطنةتعتبر دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة الجهة المسؤولة في 

ة بالملكية الفكرية بما فيها براءات االختراع والنماذج الصناعية جميع الخدمات المتعلق

والعالمات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة. لقد قامت وزارة التجارة والصناعة 

بتعزيز وتطوير خدمات دائرة الملكية الفكرية من خالل تنمية الموارد البشرية السيما في مجال 

عية، واستقبال طلبات البراءات الدولية، والعالمات التجارية، فحص البراءات والنماذج الصنا

وتتعاون السلطنة مع الويبو ومكاتب البراءات على تدريب الفاحصين الفنيين في هذا السياق، 

 IPASولقد بدأت في إدخال البيانات البيبليوغرافية لطلبات براءات االختراع بإستخدام نظام 

 بالتعاون مع الويبو.

 

 سات الداعمة لالبتكار في سلطنة عمان:المؤس 7.

 

 مجلس البحث العلمي:

 

نقلة نوعية هامة في تاريخ  54/2005يمثل إنشاء المجلس بموجب المرسوم السلطاني 

التنمية العمانية المبنية على المعرفة، ويقوم المجلس على تنظيم شؤون البحث العلمي 
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وتأسيس منظومة إبداعية تستجيب وتشجيعه ودعمه بمختلف الوسائل الفنية والمادية، 

للمتطلبات المحلية والتوجهات العالمية وتعزز االنسجام االجتماعي وتقود إلى االبتكار 

 والتميز العلمي.

 

 مجلس البحث العلمي بإنشاء: وقام        

  م بناء على 2012مركز عمان للموارد الوراثية والحيوانية والنباتية عام

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد إلستعراض  التوجيهات السامية لحضرة

الفرص المتاحة في السلطنة في حماية الموارد الوراثية العالمية، وتكمن مهمة 

المجلس في التشجيع على االستغالل المستدام والتنوع الجيني في الحيوانات 

 والنباتات والكائنات الدقيقة في عمان كمورد للتراث الطبيعي، كما يهدف إلى

تطوير مركز تعاوني بجميع أنشطة الموارد الوراثية الحيوانية والنباتية، 

باإلضافة إلى مشاركة عمله مع عالم العلوم وبناء القدرات المحلية المعترف بها 

في مجال الموارد الوراثية، والترويج لألبحاث العالمية واالبتكارات العملية 

 والعلمية.

 

 رز مبادرات مجلس البحث العلمي لتطوير مجمع االبتكار مسقط، ويعد من أب

البحوث العلمية والتشجيع على االبتكار بهدف تفعيل الربط بين القطاع االكاديمي 

والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي، ويوفر المجمع بيئة 

حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد األعمال من خالل تقديم الدعم 

فير كافة االحتياجات التي تسهم في تنمية القوى البشرية وتزيد المناسب وتو

دافعيتهم نحو البحث العلمي، فضالً عن رفع مشاركتهم في إستغالل المعارف 

وتطوير األفكار والمنتجات القائمة على البحوث العلمية وتحويلها إلى ناتج محلي 

ود الحكومة في قائم على البحث العلمي واالبتكار مما سيؤدي إلى تعزيز جه

 تنويع االقتصاد.

 

 

 مركز االبتكار الصناعي:          

 

م، ويهدف إلى إيجاد وسائل مستدامة لنشر ثقافة االبتكار في 2010تم إفتتاح المركز عام 

القطاع الصناعي في السلطنة بغرض تطوير الصناعات العمانية واإلرتقاء بها، 

زيادة قدرته االستيعابية لدخول أسواق ومساعدة القطاع الصناعي لتطوير منتجاته و

جديدة محلية وعالمية، كما يهدف المركز إلى دعم المشاريع الصناعية وربطها بمراكز 

البحوث المختلفة وإبراز منافع التعاون مع المجتمع البحثي المتمثل في الجامعات 

 والمختبرات والمعاهد والمراكز العلمية.
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 الصغيرة والمتوسطة )ريادة( الهيئة العامة لتنمية المؤسسات

 

وتتولى مهمة النهوض بقطاع  36/2013انشئت الهيئة بموجب المرسوم السلطاني رقم 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في تنمية االقتصاد الوطني، وذلك من 

خالل تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية والتدريبية واالستشارية المختلفة، 

وتعمل على غرس ثقافة ريادة االعمال والعمل الحر لدى الناشئة والشباب، وتعزيز 

القدرة التنافسية للمؤسسات القائمة، وزيادة قدرة المؤسسات على تحقيق قيمة مضافة 

لالقتصاد الوطني والمساهمة في التنويع االقتصادي ودعم االبتكار واستخدام التقنيات 

 الحديثة.

 

 لمشاريع ريادة االعمال الوطنية: الصناديق الداعمة

 

 صندوق الرفد:      

، ويستهدف الشباب الباحث عن عمل 6/2013انشئ بموجب المرسوم السلطاني 

والمهنيون والحرفيون في مجال الصناعات الحرفية والمرأة الريفية، ويتولى إعداد 

وتمكين رواد األعمال وتنفيذ برامج تمويلية للمشاريع الواعدة والموفرة لفرص العمل، 

من تطوير أعمالهم التجارية وضمان تحقيق االستقالل المالي واالداري لمؤسساتهم، 

وتعزيز القدرات التنافسية من خالل تطوير منتجات وخدمات قادرة على المنافسة في 

 األسواق المحلية واإلقليمية.

 

 ص:صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع الخا

 

مليون لاير عماني،  250هو إحدى مبادرات التنمية من أجل الشراكة برأسمال يصل إلى 

ويساهم في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإيجاد رواد أعمال ومؤسسات جدد، 

ويسعى الصندوق إلى إستثمار رأس المال والقروض المالية لتنفيذ إستراتيجية المحاور 

 األربعة:

الحرم الجامعي: ويستهدف كليات يتم اختيارها بالتنسيق مع وزارة  ريادة األعمال في -

التعليم العالي من أجل إنشاء أنشطة تجارية صغيرة في الحرم الجامعي، بهدف نشر 

 ثقافة ريادة األعمال وإدارة أندية ريادة األعمال من خالل أنشطة تدريبية وريادية.

دعومة للمؤسسات الصغيرة تمويل المشاريع بصورة سريعة ومرنة، وبفائدة م -

ألف لاير عماني مع فترة  300ألف لاير وحتى  50والمتوسطة المؤهلة تبدأ برأسمال 

 سنوات. 5سداد تمتد إلى 

الرعاية، من خالل المراقبة والتوجيه والدعم المحاسبي وتوفير البرمجيات القليلة  -

 التكلفة، وتعزيز المنافسة في السوق.
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خالل الشراكة والفرص االستثمارية، والعمل مع المؤسسات  توفير البيئة المواتية من -

 الكبيرة في المشاريع الضخمة السيما في مجال النفط والغاز.

 

 الصندوق العماني للتكنولوجيا:

 

م الصندوق العماني للتكنولوجيا 2016دشن الصندوق العماني لالستثمار في أكتوبر 

على االستثمار في المؤسسات الناشئة  مليون دوالر أمريكي، ويركز 200برأسمال قدرة 

واألفكار اإلبداعية المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات في سلطنة عمان، ويهدف 

الصندوق من خالل ثالثة صناديق استثمارية )المرحلة المبكرة، مرحلة التسريع، مرحلة 

لمفضلة النمو( إلى أن يكون مركزا لإلبتكار التقني في المنطقة وجعل عمان الوجهة ا

 لرواد األعمال المحليين والدوليين.

 

 الشركة العمانية لتطويراالبتكار القابضة ش م ع م:

 

م من قبل مجموعة من الشركاء  هم الصندوق االحتياطي العام 2016تأسست في عام 

للدولة، وشركة النفط العمانية، ومجلس البحث العلمي، والشركة العمانية لالتصاالت، 

ة لتطوير االبتكار في شركات التقنية المتطورة وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتستثمر العماني

واالستفادة من الموارد البشرية والطبيعية المتوفرة في السلطنة، األمر الذي يساهم في 

 توطين التقنية المتطورة في السلطنة ونمو االقتصاد المبني على المعرفة.

 

 

 

 الوالية المقترحة للمكتب الخارجي:

 الغرض:

تهدف سلطنة عمان، من خالل استضافتها للمكتب الخارجي، إلى تطوير نظام شامل  .1

وفعال للملكية الفكرية  يدعم تنفيذ وتحقيق رؤية وأهداف االستراتيجية الوطنية 

 لالبتكار.

ان وجود مكتب خارجي في سلطنة عمان سوف يساهم في دعم مساعي الركيزة  .2

 إعداد إستراتيجية وطنية للملكية الفكرية.المؤسساتية للملكية الفكرية في 

سوف يتعاون المكتب الخارجي من خالل وزارة التجارة والصناعة مع المؤسسات  .3

الداعمة لالبتكار في السلطنة بهدف الترويج لخدمات الويبو، والتنفيذ الفعال ألنشطة 

ترامها المساعدة التقنية وبناء القدرات، وتحسين فهم مسائل الملكية الفكرية واح

 وتحسين أنظمة الملكية الفكرية.
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 نطاق األنشطة المقترح:

 

سوف تتمحور أنشطة المكتب الخارجي في دعم تنفيذ البرامج التشغيلية لخطة عمل  .1

 ركيزة الملكية الفكرية في إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار.

ريب والتعليم في إعداد وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خالل برنامج وطني للتد .2

مجال الملكية الفكرية يشمل المدارس االبتدائية واالعدادية والثانوية، والمؤسسات 

 األكاديمية والبحثية، والمؤسسات القانونية والقضائية.

برنامج تدريبي وتأهيلي للفاحصين في البراءات والعالمات التجارية والموارد التقنية  .3

 .المتعلقة بقواعد البيانات التقنية

الدعم في انشاء وتنفيذ نظام في مكاتب الملكية الفكرية وانشاء مراكز لدعم  .4

التكنولوجيا واالبتكار بهدف تزويد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بمعلومات 

عن البراءات وغيرها من المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية وتنفيذ نظام شبكة 

 وجيا.معلومات تسهم في تعزيز نقل التكنول

 تعزيز أنشطة البحث والتطوير في مجال الملكية الفكرية. .5

الدعم في إعداد برامج وحمالت إعالمية وتوعوية مستدامة عن الفوائد االجتماعية  .6

واالقتصادية لألعمال التجارية المبنية على الملكية الفكرية واألخطار الناجمة عن 

 حقوق الملكية الفكرية.األنشطة المتعلقة بالتزييف والقرصنة والتعدي على 

الدعم على تطوير نظام فعال الدارة خدمات الملكية الفكرية استنادا إلى أفضل  .7

 الممارسات في مكاتب الملكية الفكرية.

 

 إسهام المكتب الخارجي في تنفيذ برنامج الويبو:

 

سوف يسهم المكتب الخارجي في تحقيق أهداف الويبو االستراتيجية نظراً اللتزام  .1

 ة بتلك األهداف في إطار االستراتيجية الوطنية لالبتكار.السلطن

تنفيذ المكتب الخارجي لبرامج الدعم الفنية في بيئة مؤسساتية متعاونة، سيؤدي إلى  .2

 تطوير وتحديث أدوات ونماذج جديدة في مجال الملكية الفكرية.

 

 

 المساهمة المقترحة للبلد المضيف:

 

للمكتب المقترح مع توفير األثاث والمعدات األساسية ستقوم السلطنة بتوفير المكان 

والترتيبات األمنية المناسبة، وسوف تيسر السلطنة كذلك التعاون مع الويبو لتشغيل المكتب 

 واستخدامه في تعزيز وتطوير نظام الملكية الفكرية في سلطنة عمان والمنطقة.

 

 ]ييل ذكل املرفق اخلامس[



ANNEX V 

اخلامساملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 اقرتاح مجهورية كوراي

 لس تضافة مكتب خاريج للويبو
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 ايتتوحمل ا

 

 3 المقدمة .أولاً

 3 كورياًفيًللويبوًمكتبًإنشاءًمنًالرئيسيًالهدف .ثانيااً

 3 كورياًفيًللويبوًمكتبًإلقامةًالمنطقيةًاألسس .ثالثااً

 3 ........................................................................................... الفكرية للملكية قوة مركز كوراي 1.3

 7 ..................................................................................... الفكرية امللكية عامل يف كوراي مسامهة 2.3

 7 .................................................................................... ابلويبو الاستامئين كوراي صندوق 1.2.3

 8 ..................................................... الفكرية امللكية لتبادل العاملية الكوري املكتب مرشوعات 2.2.3

 12 كورياًفيًللويبوًلمكتبًالمزمعةًاألنشطة .رابعااً

 12 ..................................... ال ساس ية الفكرية امللكية خلدمات عاملي مزود كوراي يف الويبو مكتب 1.4

منائية للمشاريع زمرك كوراي يف للويبو مكتب 2.4  12 .................................................................. ال 

 12 ...................................................... الفكرية امللكية لتعلمي عاملي مركز كوراي يف للويبو مكتب 3.4

 13 كورياًفيًالخارجيًالويبوًمكتبًفيًكورياًمساهمة .خامسااً

 13 الخاتمة .سادسااً
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 المقدمة أوالً.

)كوراي( يه أ فضل ماكن لتنفيذ أ نشطة تس تجيب للمطالب احلالية ملس تخديم خدمات الويبو العاملية مجهورية كوراي 
 ال ساس ية للملكية الفكرية والاس تفادة من جتارب كوراي الفريدة يف اس تخدام امللكية الفكرية لتحقيق المنو الاقتصادي.

ىل فوائد عظمية ل داء عا نشاء مكتب للويبو يف كوراي ا  أ سس  مل امللكية الفكرية وس يعزز نظام امللكية الفكرية بتعزيزوس يفيض ا 
 امللكية الفكرية وبنية ال عامل العاملية.

 الهدف الرئيسي من إنشاء مكتب للويبو في كوريا ثانياً.

ن أ هداف الويبو الرئيس ية يه تطوير نظام عاملي للملكية الفكرية ُيفز الابتاكر وال بداع وميك ِّن البدلان  من انفةل القول ا 
النامية من الاس تفادة من تكل ال نظمة العاملية للملكية الفكرية عن طريق تكوين كفاءاهتا يف جمال امللكية الفكرية ومن مث 

قامة دورة ابتاكر فهيا.   ادلورة. وسيتوىل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي تنس يق خدمات التواصل العاملية لتحسني تكلا 

 

 المنطقية إل امة مكتب للويبو في كوريااألسس  ثالثاً.

 للملكية الفكرية قوة كوراي مركز 1.3

وتمتزي كوراي حاليًا عن غالبية البدلان كوراي رائدة عاملية يف الابتاكر وال بداع من حيث اس تغالل نظام امللكية الفكرية. 
مات الويبو العاملية ال ساس ية للملكية من مس تخديم اخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل خد اً كبري  اً بأ هنا تضم عدد

منا الطلب احلايل الفعيل اذلي يتعني عىل  الفكرية. ول نقصد بذكل الطلب احملمتل نتيجة تعداد الساكن أ و التمنية الوطنية وا 
 الويبو وأ وساط امللكية الفكرية الاس تجابة هل.

وهو خامس أ كرب عدد  2015طلبًا يف عام  14 626وبلغ عدد الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات اليت أ ودعها كوريون 
ىل حد الاس تقرار من حيث طلبات معاهدة الرباءات، ل تزال  يف العامل. ويف حني أ ن غالبية البدلان املتقدمة بدأ ت تصل ا 

% مقارنة ابلعام السابق يف حني بلغت الزايدة 11.5جسلت كوراي زايدة نسبهتا  2015كوراي تشهد ازدايدًا تدرجييًا. ففي عام 
 %.1.7ال جاملية يف طلبات معاهدة الرباءات 
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 <2015>طلبات معاهدة الرباءات حبسب املنشأ  يف 

 

مًا وفضاًل عن ذكل، تعد  اللغة الكورية، ويه لغة نرش بناء عىل معاهدة الرباءات، خامس أ كرث اللغات اس تخدا
 طلبات معاهدة الرباءات. يف

 <2015>طلبات معاهدة الرباءات حبسب لغة النرش يف 

 

طلبًا  238 015وحتتفظ طلبات الرباءات الكورية ابملرتبة الرابعة يف العامل من حيث عدد الطلبات اذلي بلغ 
 9610دولر من الناجت احمليل ال جاميل )مليار  100. ويف العام ذاته احتلت طلبات الرباءات للمقميني عن لك 2015 عام يف

 طلبات( املرتبة ال وىل يف العامل. 3305طلبات( وعن لك مليون نسمة )
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 <2015>طلبات الرباءات حبسب املنشأ  يف 

 

 <حبسب الناجت احمليل ال جاميل وعدد الساكن 2015للمقميني يف >طلبات الرباءات 

 

التصاممي الكورية املرتبة الثانية يف العامل. وحتتل املرتبة ال وىل من حيث  وفامي خيص التصاممي الصناعية، حتتل طلبات
 مليار دولر من الناجت احمليل ال جاميل وعن لك مليون نسمة. 100عدد طلبات املقميني عن لك 
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 <2015حبسب املنشأ  يف  لتصاممي>طلبات ا

 

طلبًا، واملرتبة  548ادلولية بناء عىل نظام لهاي مبجموع وحتتل كوراي املرتبة الثالثة يف العامل من حيث عدد الطلبات 
 .2015تصماميً يف عام  1282الرابعة يف العامل من حيث عدد التصاممي يف طلبات لهاي ادلولية مبجموع 

 <2015يف  طلبات لهاي ادلولية حبسب املنشأ  >

 

نفاق يف كوراي عىل البحث والتطوير  أ ما من حيث البحث والتطوير لتوليد امللكية الفكرية، فقد بلغت نس بة % 4.3ال 
 ويه أ عىل نس بة يف العامل. 2014من الناجت احمليل ال جاميل يف عام 
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 مسامهة كوراي يف عامل امللكية الفكرية 2.3

ىل أ كرث بدلان العامل خالل فرتة قصرية  تقدمًا.، متكنت كوراي من اس تخدام امللكية الفكرية لالنتقال من أ قل البدلان منواً ا 
بدل يود  ولول مساعدة اجملمتع ادلويل ملا متكنت كوراي من ذكل وال ن حان ال وان ل داء ادلين بتقدمي مساعدات مماثةل ل ي

 قناة واحدة. حتقيق التمنية املس تدامة. ونعمل عىل ذكل بفعالية عن طريق نقل جتربة كوراي يف اس تخدام امللكية الفكرية عرب

مليار دولر وهو مبلغ شهد ارتفاعًا رسيعًا  1.9ملزيانية الس نوية للمساعدة ال منائية الرمسية ، بلغت ا2015ويف عام 
. وفضاًل عن ذكل، احتلت كوراي املرتبة ال وىل يف العامل من حيث معدل المنو املتوسط 2000ومس مترًا منذ أ وائل عام 

 مخلس املاضية.الس نوي ملزيانية املساعدة ال منائية الرمسية عىل مدى الس نوات ا

 <مزيانية كوراي للمساعدة ال منائية الرمسية>

 

 صندو  كوريا االستئماني بالويبو 1.2.3

مليون دولر يف صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو واس ُتخدم ذكل  12.6، بنحو 2004سامهت كوراي، منذ عام 
 التمنية تعزيز خالل من العاملي الفكرية امللكية نظام الصندوق لمتويل مرشوعات مشرتكة بني الويبو وكوراي من أ جل تعزيز

 س نوايً ( KIPO) الكوري الفكرية امللكية مكتب قدوبفضل الصندوق الاستامئين، ع .والثقافية والاجامتعية الاقتصادية
 حلقات مثل ، ووفر دورات تعلميية يف جمال امللكية الفكرية2011 عام منذ بدلان عرشة يف املالمئة التكنولوجيا مسابقات

والفحص، وحلقات العمل بشأ ن قانون العالمات التجارية والفحص فضاًل  التجارية والعالمات الرباءات قانون بشأ ن عملال
 عن أ متتة أ نظمة امللكية الفكرية.
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 * أ حداث متنوعة مولها صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو لتعزيز النظام العاملي للملكية الفكرية

 مشروعات المكتب الكوري العالمية لتباد  الملكية الفكرية 2.2.3

 من حيث املساعدات الثنائية ال منائية الرمسية، نفَّذت كوراي مجموعة متنوعة من املشاريع العاملية لتبادل امللكية الفكرية.

 البدلان النامية لالرتقاء أ وًل، نرش املكتب الكوري التكنولوجيات املالمئة واس تحدث عالمات لبعض املنتجات احمللية يف
 جبودة احلياة.

 <مرشوع تطوير التكنولوجيات املالمئة للمكتب الكوري>
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 <مشاريع اس تحداث أ دوات التوس مي للمكتب الكوري>

 

واثنيًا ومنذ تطوير نظام أ متتة امللكية الفكرية يف كوراي، كيبونت، اخنفضت مدة املعاجلة من أ جل تيسري الاس تخدام. وبناء 
عىل تكل التجربة، تنرش كوراي أ نظمة املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية وتوفر استشارات معلوماتية لعرشة بدلان خمتلفة من 

دارهتا للملكية الفكرية.  أ جل مساعدة البدلان النامية عىل حتديث ا 

 <انتشار جتربة أ متتة امللكية الفكرية للمكتب الكوري>

 

فت خملتلف دروب احلياة. وقدواثلثًا، أ صدرت كوراي  شهدت  حمتوايت تعلميية عاملية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية كي ِّ
يف ش ىت أ حناء  تكل املواد جناحًا كبريًا حىت أ صبحت "ابنوراما امللكية الفكرية" متاحة حاليًا بأ ربعة وعرشين لغة ومس تخدمة

 اهدة.مليون مش 23" بورورو مع مبدعاً  كنالعامل وجسل فيديو "
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 >احملتوايت التعلميية العاملية اليت أ صدرهتا كوراي يف جمال امللكية الفكرية<

 

 

 

رسوم متحركة تعلميية يف جمال امللكية  "كن مبدعًا مع بورورو"

الفكرية تظهر فهيا الشخصية الشهرية "بورورو" وتعطي ال طفال فهامً 

 أ ساس يًا حلقوق امللكية الفكرية.

"IP Ignite " نة من دورة الويبو نسخة مسعية برصية حمس َّ

أ صدرها املكتب الكوري ابلتعاون مع  DL-101للتعمل عن بعد 

 الويبو. أ اكدميية

 
 

 

  

ة متعددة الوسائط للتعمل ال لكرتوين  "ابنوراما امللكية الفكرية" عد 

ُوضعت ابلشرتاك بني املكتب الكوري والويبو ل زاكء الوعي ابمللكية 

 العامل. الفكرية يف

امتداد لبانوراما امللكية  "ابنوراما امللكية الفكرية احملموةل"

الفكرية ُوضع لتوفري فيديوهات تثقفيفية يف أ ي وقت 

 ماكن وأ ي

 

 

 

 
 

 

لعبة لل ّجزة احملموةل طورها  "Invention Savers Jin" لعبة

 الاخرتاعات. املكتب الوطين للملكية الفكرية لتعلمي ال طفال أ ساس يات

لعبة لل ّجزة احملموةل من أ جل تثفيف "مدينة الاخرتاع" 

املراهقني بشأ ن الاخرتاعات من خالل مجع العنارص املتاحة 

 عنرص جديد.للحصول عىل 
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م كوراي س نواًي رابعًا،   230 دورة تدريبية لفائدة حنو 13دورات تدريبية متنوعة يف جمال امللكية الفكرية. ويُزمع تنظمي تقد ِّ
 12. وفضاًل عن ذكل، س تعقد كوراي ابلشرتاك مع الويبو مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية الفكرية من 2017خشصًا خالل عام 

ىل  ىل تعزيز قدرات ورايدة رؤ2017أ بريل  14ا  ساء ماكتب امللكية الفكرية يف أ س يا يف جمال امللكية الفكرية . وهيدف املؤمتر ا 
 بزتويدمه مبنصة تعمل وتبادل املعلومات واخلربات فضاًل عن تشجيع التعاون والتعاضد فامي بني بدلان اجلنوب.

 <2016>دورات التدريب ادلولية عىل امللكية الفكرية لل جانب يف املكتب الكوري يف 

 التوارخي املشاركون ادلورة الربانمج

 برانمج

 التعاون

 مع الويبو

املكتب الكوري بشأ ن -دورة الويبو

 قانون وحفص الرباءات

فاحصو براءات ومسؤولون حكوميون من 

 انمية بدلان
23/3 – 1/4 

املكتب الكوري -دورة الويبو

 للتدريب أ ثناء العمل عىل الرباءات
 8/4-2 فاحصون من بدلان انمية

الصيفية للملكية مدرسة الويبو 

 الفكرية

طالب جامعيون وطالب ادلراسات العليا، 

 واخلرجيون اجلدد من اخلارج
11-22/7 

املكتب الكوري بشأ ن -دورة الويبو

 قانون وحفص العالمات التجارية

فاحصو عالمات جتارية ومسؤولون حكوميون من 

 بدلان انمية
10-17/5 

املكتب الكوري -دورة الويبو

أ ثناء العمل عىل حفص للتدريب 

 العالمات التجارية

 20/5-18 فاحصون من بدلان انمية

دورة تدريبية عن الاخرتاع 

ال بداعي للواكةل الكورية للتعاون 

 ادلويل

مسؤولون حكوميون ومعلمون يعملون عىل تعلمي 

 الاخرتاع من بدلان انمية
14/4 – 4/5 

 برانمج

 التعاون

مع الواكةل الكورية 

 ادلويلللتعاون 

دورة الواكةل بشأ ن حقوق امللكية 

 الفكرية

مسؤولون حكوميون من بدلان انمية يعملون يف 

 جمال امللكية الفكرية 
22/9 – 13/10 

دورة الواكةل بشأ ن س ياسات امللكية 

 الفكرية

طالب جامعيون وطالب ادلراسات العليا، 

 واخلرجيون اجلدد من اخلارج
11-22/7 

 برانمج

 خمصص

 8/4-4 فاحصو براءات من الصني لفاحيص الرباءات يف الصنيدورة 

دورة لفاحيص الرباءات يف 

 السعودية
 11/11-7 فاحصون سعوديون

دورة لفاحيص مكتب الرباءات 

جمللس التعاون اخلليجي 

(GCCPO) 

 فاحصو الرباءات من جملس التعاون اخلليجي

12-13/4 

19-20/4 

26-27/4 

امللكية دورة فاحيص ماكتب 

 الفكرية امخلسة

فاحصو الرباءات من بدلان ماكتب امللكية الفكرية 

 امخلسة
6-9/12 

 طوال العام فاحصو الرباءات من البدلان الراغبة برانمج انتداب املعلمني

   دورة 13 اجملموع
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 األنشطة المزمعة لمكتب للويبو في كوريا رابعاً.

 عالمي لخدمات الملكية الفكرية األساسيةمكتب الويبو في كوريا مزود  1.4

نشاء مكتب للويبو يف كوراي س يتيح توفري خدمات خمصصة للك مس تخديم اخلدمات العاملية ال ساس ية  ن ا  ا 
الفكرية يف كوراي فزتداد طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي. ولعل تقدمي خدمات مبارشة وعىل مدار الساعة  للملكية

فضاًل  ساعات 8ذلل العوائق الزمنية بسبب اختالف التوقيت بني كوراي ومقر الويبو يف جنيف البالغ مبختلف اللغات س ي
زاةل العوائق اللغوية.  عن ا 

ع سوى  ويوجد احامتل عالل للغاية لزايدة طلبات معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي يف كوراي. فعىل سبيل املثال، ل تود 
نشاء مكتب للويبو يف كوراي % من طلبات الرباءات 6.3 ن ا  ادلاخلية الكورية يف اخلارج عرب نظام معاهدة الرباءات. وعليه فا 

ىل حنو  % ويه نس بة مقاربة لبدلان أ خرى مثل الولايت املتحدة 10سيسامه يف زايدة تكل النس بة من طلبات الرباءات ا 
يرادات الويبو بنحو ال مريكية والياابن ىل زايدة ا   مليون دولر أ مرييك. 14؛ فيؤدي ذكل ا 

 مكتب الويبو في كوريا مركز للمشاري  اإلنمائية 2.4

منائية أ كرب  ىل البدلان النامية عن طريق تنفيذ مشاريع ا  م ا  نشاء مكتب خاريج للويبو يف كوراي س يحسن ادلمع املقدَّ ن ا  ا 
دارةً  وبطريقة أ كرث فعالية. منائية أ كرب  وميكننا أ ن ندير صندوق كوراي الاستامئين ابلويبو ا  أ كرث فعالية والرشوع يف مشاريع ا 

قلمييةواسرتاتيجيات أ طول أ جاًل. وعىل املدى البعيد، س يصبح مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي  ل طالق مشاريع  منصة ا 
 التمنية.

 مكتب الويبو في كوريا مركز عالمي لتعليم الملكية الفكرية 3.4

نشاء مكتب خاريج للويبو يف كوراي س   ن ا  يتيح توفري دورات تعلميية خمصصة وش بكية وغري ش بكية بناء عىل أ ساليب ا 
ِّبني مؤهلني بفضل خربة كوراي املس تفيضة ودرايهتا العملية. دماج هماراهتا  تعلميية ومدر  ذ تمتتع كوراي خباصة ابخلربة يف ا  ا 

ية بفضل الربامج التدريبية السابقة. وتعزتم كوراي املعلوماتية املتقدمة يف تعلمي امللكية الفكرية واكتسبت خربة يف ادلراية العمل 
اس تخدام مكتب الويبو اخلاريج بوابة لتحفزي تعلمي امللكية الفكرية وضامن تثقيف امجلهور يف ذكل اجملال بغية تعزيز التقدم يف 

العاملي للملكية الفكرية يف املس تقبل النظام العاملي للملكية الفكرية. ومن ال فاكر املمكنة اليت تأ مل كوراي تنفيذها لتعزيز النظام 
 مجع حصيةل جتارب امللكية الفكرية يف العديد من البدلان ودجمها يف ندوة وافية واحدة.
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 مساهمة كوريا في مكتب الويبو الخارجي في كوريا خامساً.

يتطلب جناح ماكتب الويبو اخلارجية دمع حكومات البدلان املس تضيفة. ويعين ذكل توفري املاكتب واملعدات وال نرتنت 
وس تدمع احلكومة الكورية الاس تدامة املالية ملكتب الويبو وال من ولكن أ يضًا املوارد العملية مثل املوارد البرشية واملالية. 

. وفضاًل عن ذكل، س يقع املكتب وراي الاستامئين ابلويبو لضامن أ فضل أ داء للمكتباخلاريج يف كوراي عن طريق صندوق ك
نش يون ادلويل املشهور يف العامل.  يف بنية كبرية ذات مظهر خاريج مجيل ابلقرب من مطار ا 

مبا يتجاوز نفقات ومن املزااي ال ضافية زايدة ال يرادات نتيجة زايدة اس تخدام اخلدمات العاملية ال ساس ية للملكية الفكرية 
 تشغيل مكتب الويبو اخلاريج يف كوراي.

 

 الخاتمة سادساً.

لك ادلول ال عضاء يف الويبو مسؤوةل عن ضامن متكني الويبو ماكتهبا اخلارجية من تنفيذ براجمها بأ كرث الطرائق فعالية 
ىل ولية الويبو، ينبغي أ ن تقع ماكتهبا  اخلارجية حيامث دارت جعةل الابتاكر. ومن انفةل القول واحلصول عىل نواجت ممتازة. ونظرًا ا 

ن ذكل املوقع جيب أ ن يكون زاخرًا مبس تخديم خدمات امللكية الفكرية وابدلراية العملية واخلربة الاكفية يف  اجلوانب ال منائية. ا 

 كوراي لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج املقبل. مجهورية ل بدل أ فضل من ابختصار،

 

 املرفق السادس[]ييل ذكل 
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السادساملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 

 

 حكومة رومانيا

 

 

 اقرتاح من رومانيا

قلميي للويبو  لس تضافة مكتب خاريج دون ا 
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 أ تينيه ابلس فندق – 1920بوخارست 

 

 الوطنية املكتبة – 2016بوخارست   
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 احملتوايت

 مقدمة   

 ودول البلطيقمنطقة أ ورواب الوسطى   أ وًل.

 رومانيا  اثنيًا.

 ال ساس املنطقي ملكتب الويبو اخلاريج  اثلثًا.

 الولية املقرتحة  رابعًا.

 نطاق ال نشطة  خامسًا.

 القمية املضافة سادسًا.

 ملزيانيةاملتعلقة اباجلوانب املالية و   سابعًا.

 املقر والامتيازات  اثمنًا. 

 1املرفق    

 2املرفق    
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 مقدمة

خاريج عن اس تعدادها لس تضافة مكتب  2010أ عربت حكومة رومانيا يف مناس بات خمتلفة منذ عام 
 لويبو.ل

ىل خبطاب بونتا، رئيس وزراء رومانيا،  سعادة الس يد فيكتور فيوريلبعث ، 2013ديسمرب  6 يفو ا 
 لويبو.خاريج لمانيا اس تضافة مكتب عن نية روفيه  عرابً دير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، مُ امل

خطار اسعادة الس يد داتش يأ رسل ، 2016فرباير  10 يفو  اً رمسي اً ن تشولوش، رئيس وزراء رومانيا، ا 
ىل املدير العام للويبو ورئيس امجلعية العامة للويبو اً جديد يداع ا  اس تضافة مكتب  بلط، وتىل ذكل ا 

 .2017-2016 الثنائيةمن  رومانيا، بدءاً  يفلويبو لخاريج 

رت 2016وعقب قرار امجلعية العامة للويبو لعام  الرتّش   حكومة رومانيا بشأ ن ماكتب الويبو اخلارجية، قر 
دة ذلكل ويه   .2017فرباير  28جمددا لس تضافة مكتب خاريج للويبو مع التقي د ابملهةل احملد 

قلمييخاريج دون مكتب وجود رومانيا أ ن وترى  دول البلطيق س يكون لوسطى و ا يف منطقة أ ورواب ا 
أ ي دوةل بأ ي شلك من ال شاكل حقوق لن ميس من الويبو وادلول ال عضاء يف اجملموعة، و  للك ل  مفيداً 

فامي يتعلق بنشاط برامج الويبو بدل أ و حقوق أ ي الرئييس قر الويبو مب اعالقاهتعضو أ خرى يف املنطقة أ و 
نية لتكل البدلان من تق ذكل تقدمي أ ي مساعدة قانونية أ و  عىل املس توى الوطين، مبا يفل س امي ، عتادامل 

 .مبارشةً الرئييس  مقر الويبو

 يمتلقين/ من املس تفيد هيف قرب ،تقديران، حسب القمية املضافة ملكتب الويبو اخلاريجوسوف تكن 
 ةشاركامل  مه عىلزف ِّ ُيُ من شأ نه أ ن وهو ال مر اذلي رشاكت أ و أ فراد(،  وأ  منظامت  أ و )حكومة ةملساعدا

 .عىل حنو أ فضل احتياجاهتم اخلاصةبتلبية سمح ي يف صياغة الس ياسات ومن شأ نه أ ن 

بدلان  7من تتأ لف قرتاح حكومة رومانيا من مجموعة مؤيدة ل ، وردت خطاابتتقدمي الاقرتاحاترخي  يفو
ابقًا، سمجهورية مقدونيا اليوغوسالفية و جورجيا، والبوس نة والهرسك، و من املنطقة )أ لبانيا، 

 ومجهورية رصبيا(.واجلبل ال سود،  ،مودلوفا مجهوريةو 

 

 منطقة أ ورواب الوسطى ودول البلطيق أ وًل.

البوس نة والهرسك، و : أ لبانيا، ، يهبدلاً  18 من( املنطقةالبلطيق )دول و ى الوسطتتكون منطقة أ ورواب 
جورجيا، و س تونيا، وا  ، يةهورية التش يك وامجل  كرواتيا،و بلغاراي، و ، سابقاً مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية و 
 ،سلوفاكياو رصبيا، ورومانيا، و مجهورية مودلوفا، و بولندا، و ، دليتوانيا، واجلبل ال سو و لتفيا، وهنغاراي، و 

 وسلوفينيا.

مليون نسمة  133يبلغ عدد ساكن ادلول ال عضاء يف املنطقة حنو  ،من حيث البياانت ادلميوغرافيةو 
 (.نسمةمليون  146اذلي يبلغ ساكن الاحتاد الرويس يقارب عدد )

تسعينيات من أ وائل  بدءاً ، معظم بدلان املنطقةقررت ، ط مركزايً اخملطَّ  الاشرتا يالاقتصاد عقود من بعد 
ىل أ ن القرن العرشين، صالحات لفتح اقتصاداهتا الانتقال ا  ستامثر أ مام الاظمة السوق احلرة وأ جرت ا 

أ عضاء مجموعة بدلان 

 أ ورواب الوسطى ودول

 البلطيق

 الساكن

 الاقتصاد
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ىل ارتفاع معدل المنو الاقتصادي. مما أ دىوالتجارة،   بدوره ا 

اكن العامل ) يف منواً ادلول ال رسع بني من البلطيق دول و ى الوسطمنطقة أ ورواب أ عضاء من  كثريواكن 
ىل  %4من يرتاوح منو الناجت احمليل ال جاميل معدل  ( قبل وقوع ال زمة الاقتصادية واملالية العاملية يف %5ا 

ل تزال قوة عامةل  ا، ولكهنمس تفيدًة يف ذكل ابمتالكها قوة عامةل ذات مس توايت تعلميية عالية، 2008عام 
 رخيصة.

 ال جاميل الناجت احمليلمطردًا يف  اً منو  حفققتد. املنطقة يف اس تعادة الزمخ بعد انهتاء فرتة الركو بدلان وجنحت 
يف العام املقبل  قوايً  اً منو  من املتوقع أ ن حتقق(، و 1انظر اجلدول رمق عىل مدى الس نوات امخلس املاضية )

ىل ي)  (.1الناجت احمليل ال جاميل يف %4 أ و %3صل ا 

 1اجلدول رمق 

)تعادل القوة  2011ال مريكية( )ابل سعار الثابتة لس نة الناجت احمليل ال جاميل )مبليارات ادلولرات 
قاعدة بياانت الويبو عىل " بناءً  – البلطيقى و الوسطأ ورواب يف بدلان  (الرشائية( ابدلولر ال مرييك

 "ال حصائية

 2014 2013 2012 2011 2010 البدل

 29.41 28.86 28.46 28 27.31 أ لبانيا

البوس نة 
 والهرسك

35.17 35.51 35.08 35.95 36.40 

 115.97 114.03 112.82 112.27 110.9 بلغاراي

 84.98 85.32 86.13 86.06 88.31 كرواتيا

امجلهورية 
 التش يكية

294.44 300.22 297.80 295.71 301.60 

س تونيا  33.98 33.28 32.75 31.30 28.91 ا 

 32.58 31.10 30.10 28.35 26.44 جورجيا

 232.82 224.66 221.28 224.60 220.62 هنغاراي

 44.70 43.67 41.90 39.97 38.07 لتفيا

 75.31 73.15 70.84 68.22 64.29 ليتوانيا

                                                
1

 ،2016لش تاء  توقعات املفوضية ال وروبية الاقتصاديةُ  
  http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htmانظر: 

ديناميكية الناجت 

 احمليل ال جاميل

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_winter_forecast_en.htm
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مجهورية 
 مقدونيا

23.50 24.05 23.94 24.58 25.50 

مجهورية 
 مودلوفا

13.98 14.88 14.77 16.16 16.91 

 8.93 8.79 8.51 8.73 8.46 اجلبل ال سود

 910.07 880.40 865.56 850.09 811.39 بولندا

 369.73 363.34 351.06 349.82 341.92 رومانيا

 90.66 92.34 90.02 90.95 89.69 رصبيا

 142.80 139.44 137.48 135.32 131.75 سلوفاكيا

 57.86 56.38 56.95 58.49 58.13 سلوفينيا

 

ن ، امللكية الفكريةيداعات اب  يتعلق ال مر وحيامن   يفلحو  املخنفاض الاالنتاجئ ال جاملية مشجعة، رمغ فا 
 اً منو  يف املنطقة غالبية ادلول ال عضاء فقد حققت(. 2رمق  انظر اجلدولرباءات يف بعض البدلان )الطلبات 

يداعاتخالل الس نوات املاضية من حيث   الصناعية.تصاممي العالمات التجارية وال  ا 

 2اجلدول رمق 

 البدل

بشأ ن معاهدة التعاون 
 الرباءات

 لهاي مدريد

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

 117 75 704 523 18 - أ لبانيا

البوس نة 
 والهرسك

15 55 591 589 16 78 

 3 454 4 033 25 630 19 964 467 500 بلغاراي

 1 374 1 248 6 223 5 657 259 411 كرواتيا

امجلهورية 
 التش يكية

140 2 180 2 076 38 984 36 414 7 952 7 

س تونيا  1 213 1 387 10 028 8 466 278 273 ا 
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 46 40 1 305 1 433 131 119 جورجيا

 2 370 2 272 22 340 21 198 1 434 1 560 هنغاراي

 890 863 6 553 5 422 193 480 لتفيا

 1 326 801 9 109 9 774 254 220 ليتوانيا

مجهورية 
 مقدونيا

49 - 454 1  - 35 - 

مجهورية 
 مودلوفا

144 79 046 2 310 2 117 95 

اجلبل 
 ال سود

27 14 289 366 36 66 

 41 145 35 329 106 445 93 800 6 171 6 031 بولندا

 2 218 2 089 24 967 22 722 1 252 1 241 رومانيا

 455 489 3 238 4 179 289 332 رصبيا

 1 919 1 996 12 746 11 210 454 401 سلوفاكيا

 - - - - - - سلوفينيا

 64 718 58 240 269 537 246 408 13 528 13 943 اجملموع

 ويعرض. www.wipo.int، ال لكرتوين عت البياانت من ال حصاءات املنشورة عىل موقع الويبومُج 
ل يداع ، مما يدل عىل ال ماكانت احلالية 2014و 2013تني لس ن مجةل بياانت اأ عاله الوارد اجلدول 

 موعةجملمدريد ولهاي من ادلول ال عضاء  واتفايق التعاون بشأ ن الرباءات معاهدة بناء عىلبات ل لط ا
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 .أ ورواب الوسطى والبلطيق

ُمودعي  لتلبية مصاحل الالزمة القامئةالبنية التحتية  جملموعة أ ورواب الوسطى والبلطيقادلول ال عضاء ومتتكل 
مؤسسات وطنية  توأ قام ،امللكية الفكرية. وقد اعمتدت ترشيعات وطنية بشأ ن امللكية الفكرية طلبات

 .عىل وجه التحديد امللكية الفكريةبأ مور فة لكَّ مُ 

حداهام ، للمجموعة مؤسس تان منفصلتانغالبية ادلول ال عضاء ودلى  ، مع حقوق امللكية الصناعيةتتعامل ا 
من حقوق امللكية   عدد من البدلان سلطة واحدة تتعامل مع لُك ل يفوتوجد . املؤلف حقوال خرى مع 

 .مؤسسةً  28ادلول ال عضاء للمجموعة العدد ال جاميل لهذه املؤسسات يف ويبلغ الصناعية وحق املؤلف. 

 رومانيا اثنيًا.

ىل الشامل من ش به جزيرة البلقان.  قع رومانيا يف اجلزء الرشيقت اجملاورة لها والبدلان من أ ورواب الوسطى، ا 
 يةاجلنوب من الناحية  البحر ال سودوُيدها ورصبيا.  ،وبلغاراي ،ومجهورية مودلوفا ،وأ وكرانيايه: هنغاراي، 

 238 390 ، فتبلغ مساحهتا حنويف منطقة أ ورواب الوسطىوتعترب رومانيا أ حد أ كرب البدلان . يةالرشق 
 .اً مربع اً كيلومرت 

 

 عىلالس نوي دلرجات احلرارة توسط يعمتد امل أ ربعة فصول ممتزية، و  ذيمعتدل،  نا  قاريمب رومانيا تمتتع 
 احلرارة ةدرجوتبلغ  اجلنوب، يف مئوية درجة 11و الشامل يف مئوية اتدرج 8 بني رتاوحيو  ،الطول خط
 يف السهول. مئويةدرجة  12و اجلبال يف مئوية درجة 2.6

ويعيش هنا منذ . مليون نسمة 20.12 حنو ،2011للبياانت الهنائية لتعداد  وفقاً ، رومانيايبلغ عدد ساكن 
 يني،والسلوفاك  ،والبولنديني والرومان، ،وال ملان الهنغاريني،عرقية )مثل  ةمجموع ةتسع عرش قرون حنو 
 خل(.ا  وال يطاليني،  ،وال رمن ،واليواننيني ،وال تراك ،والروس ،وال وكرانيني

حىت  1948من الاحتاد السوفييت، و  س يطرةحتت  ،يف أ عقاب احلرب العاملية الثانية، رومانيا تسقط
 .مركزايً  اً الاقتصاد خمططاكن احلكومة ش يوعية و  تاكن 1989

ىل  انتفاضة، أ دت 1989ديسمرب  يفو سقاطشعبية ا  ُأنشئت مجموعة متنوعة من احلكومة الش يوعية. مث  ا 
 انتخاابت حرة.ُأجريت و  ،ال حزاب الس ياس ية

 املنا 

 الساكن

 الس ياسة
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رومانيا دوةل دميقراطية ينص عىل أ ن  اً جديد اً دس توراعمتد الربملان الروماين ، 1991 نومفرب 21 يفو
قرار ادلس تور  ،برملانية  ةالسلطبني  يفصل ادلس تور رمسياً و . يبشع عن طريق اس تفتاءومت بعد ذكل ا 

 القضائية لدلوةل.السلطة التنفيذية و السلطة الترشيعية و 

ىل الاحتاد ال ورويب، دون تغيري املبادئ  انتظاراً ، 2003ل ادلس تور يف عام د ِّ عُ و  لنضامم رومانيا ا 
 النظام الس يايس يف رومانيا.قام علهيا ال ساس ية اليت 

جيوز ول ب ابلقرتاع الشعيب ملدة خس س نوات. نتخ  ويُ  ،ادلوةل الرومانية رأ سهو  رئيس رومانياو 
 عني ِّ ويُ  ،الوزراء رئيس   الرئيُس وخيتار . حزب س يايسأ ي يف  عضواً أ ن يظل ، ، فور انتخابهلرئيسل

دلفاع والقائد العام للقوات املسلحة لال عىل الروماين رئيس اجمللس  الرئيس أ يضاً ويكون  .رمسياً  احلكومة  
 الرومانية.

وجملس  ،جملس الش يو  :جملسني ؤلفة منهيئة م ولربملان الروماين، وهلالسلطة الترشيعية  وتُمن ح
 ملدة أ ربع س نوات. اً مبارش انتخااًب أ عضاء الربملان يُنت خب النواب. و 

يقوم أ كرب ، الواقع يفوالسلطة التنفيذية لدلوةل. ويه تتأ لف من رئيس الوزراء وحكومته.  احلكومةُ متارس و 
رئيس  ملوافقةلك وزير من الوزراء  تعينيوخيضع ل احلكومة. يشك بت أ و ائتالف أ حزاب يف الربملان حزب 
 الثقة يف الربملان.منح وللتصويت عىل ادلوةل 

ىل اعرتاف  اوقد أ دى الاس تقرار الس يايس ادلاخيل والتوجه املس متر حنو قمي ادلول ادلميقراطية وممارساهت ا 
 لطابع ادلميقراطي للنظام الس يايس الروماين.ابدويل واسع 

ىل لسلطة القضائيةابد عه ويُ  من احملامك ال خرى اليت ينص علهيا القانون.  وطائفةلنقض والعدل العليا احمكة  ا 
احملكة وتفصل من السلطة القضائية.  جزءاً تُعترب احملكة ادلس تورية ل عىل أ ن دلس تور وينص ا

 املسائل ذات ال مهية ادلس تورية.يف ادلس تورية 

قمي التعددية. بوطويل ال مد  قوايً  ، الزتاماً 1955ال مم املتحدة منذ ديسمرب رومانيا، ويه عضو يف بدت أ  
ىل أ مم متحدة قوية ومتوازنة وهكذا نرى أ ن  مجيع  مواّجةعىل  قادرةً تكون هذا العامل الرسيع التغري ُيتاج ا 

 التحدايت املس تقبلية.

 هبدف كبريةً  اً ّجود تملتحدة، وبذلداخل منظومة ال مم ا ةً اكنت رومانيا عىل مدى العقود املاضية نشطو 
 ، وحقوق ال نسان وس يادة القانون.ةدلميقراطيالهنوض ابالسالم ادلويل والتمنية و حفظ وتعزيز 

يناير  1يف رومانيا كام أ صبحت  يف منظمة حلف شامل ال طليس. عضواً  2004منذ عام وأ صبحت رومانيا 
 يف الاحتاد ال ورويب.ذات عضوية اكمةل  دوةلً  2007

مما يزيد  يف ال رسة ال وروبية وال وروبية ال طلس ية، اً عضو بوصفها  رومانيا مع رشاكهئاوتتواصل وتتعاون 
 نظام فعال متعدد ال طراف.ي ، كرشط أ سايس ل  هاومتاسك  تالمح هيئات ال مم املتحدةتعزيز 

طة احملافل ادلولية اخلارجية مسامههتا الفعاةل يف أ نشرومانيا لس ياسة ومن العنارص الرئيس ية ال خرى 
ومنظمة التجارة  ،(OSCE(، ومنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب )CoEال خرى، مثل جملس أ ورواب )

 (.WTOالعاملية )

 العالقات ادلولية
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ىل تطوير وتكثيف عالقاهتا مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي  تسعى رومانيا أ يضاً و  ا 
(OECD ،)يف املس تقبل القريب.ا العضوية الاكمةل هبدف احلصول عىل هب 

جيادمصلحة واحضة يف  رومانيا أ يضاً ول يف حميط الاحتاد  ،س تقرار وال من والتقدممن الا ةمشرتك مساحة ا 
، عىل أ ساس املصاحل نياجلنوبيني و الرشقيجرياهنا العالقات بني الاحتاد ال ورويب و  تعميقب ال ورويب، 

يالء والقمي املشرتكة،   البحر ال سود.نطقة مب اهامتم خاص مع ا 

بحر من أ جل ال تأ ُزر مبادرة "ال رومانيا، مثل بدمع من همة يف أ ورواب سلسةل من املبادرات امل ُأطلقت وقد 
ىل تعزيز التعاون "اسرتاتيجية الاحتاد ال ورويب ملنطقة ادلانوب"و "ال سود . وهتدف هذه املبادرات ا 

دارة الها  و  والرصاعات اجملمدة،  ،جرة، وحتسني ال منقامة رشااكت يف جمالت مثل حقوق ال نسان، وا 
قلميية ميااًن رومانيا تؤمن والطاقة. ويف الوقت نفسه،  ،والبيئة، والتمنية ال  ، فهيي لتعاون ال قلميياب راخساً ا 

قلميية أ خرى. يف تنظاميتو ،منظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر ال سودعضو مؤسس يف   ا 

مع الكريس الرسويل و يف ال مم املتحدة،  اً دوةل عضو  185بلوماس ية مع ادل اعالقاهت عىل رومانياوحتافظ 
ودلهيا، عىل وجه ال جامل، يف فلسطني.  مكتب دبلومايس، ولها منظمة فرسان مالطة العسكرية املس تقةلو 

 بعثات دبلوماس ية يف اخلارج(. 142ش بكة متثيل أ جنيب واسعة )

ب هت   نا  مالمئ وبيئة متنوعةرًا ل ن رومانيا تمتتع مب نظ بال )جبال الاكرابت( وتالل وسهول الطبيعة جبِّ  اح 
ن ال  ودلتا هنر ادلانوب،  فقد عرُث يف مأ هوةل ابلساكن منذ العصور البدائية، دامئًا اكنت  ةرومانيال رايفا 

نسانةل لها ه أ  أ قدم عىل  فيلتشامبقاطعة  بوجيولش يت ىل ما يقرب من  يئة ا  يف أ ورواب، ويرجع اترخيها ا 
 .مضتس نة  مليوين

دلتا  أ و –يف أ ورواب  البكربعض أ كرب الغاابت هبا زال يل اليت  –وجود مناطق مثل جبال الاكرابت و 
ىل احلفا  عىل املوارد ى بشلك أ د – يف وسط املياه ويه ايبسة –ادلانوب هنر  فضاًل  الوراثيةمبارش ا 

 دمية وأ شاكل التعبري الثقايف.رف القااملع عن

سهامًا همامً ظروف رومانيا التارخيية والطبيعية والبيئية  وأ سهمت ن   دلىزايدة الابتاكر وال بداع  يفا  م 
 يعيشون يف املنطقة.

ن أ ي جمال العلوم والاخرتاعات،  أ ما يف شتيفان ذات الشهرة العاملية تضم: ل سامء اب قامئة قصرية جداً فا 
مؤسس و  ،الس يربنطيقا النفس يةوُمبتكر ، (عمل التحمك ال يل) الس يربنطيقاضع أ سس ااودوبليجا )و 

مةالس يربنطيقا  مَّ  ترااين فوايو (، 1922ف ال نسولني يف عام كتشِّ )مُ نيكولي كونس تانتني ابولسكو و (، املُع 
تس تخدمه اذلي احملرك النفاث  1910هرني كواندا )اخرتع يف عام و الطريان(،  ادئوأ وريل فاليكو )را

اثر أ   ت(، وأ ان أ صالن )اكتشف1827رب يف عام احل)خمرتع قمل بيرتاش بواينارو و الطائرات احلديثة(، 
جورج كونس تاتينسكو و (، املس ن نيوطب عمل الش يخوخة  ةرائد ، ويهمقاومة الش يخوخة يف ربواكينيلا

ىل )أ ول  انونيستيفانيا مارش ي و (، الصوتياتنظرية مبتكر ) ظاهرة النشاط ال شعاعي من توصل من العلامء ا 
ميل ابلدي )و الاصطناعي(،   (.اخلالايجائزة نوبل ل سهاماته يف بيولوجيا حاصل عىل ا 

ن أ ي وابملثل  كونس تانتني برانكويشتضم:  دولياً  اعرتافاً حققوا  نياذل ينيملبدعني الرومان ابقامئة خمترصة ، فا 
مينسكو )و )النحت(،  نيسكو و و (، شعرال مهياي ا  ليادهو (، ملحنان) دينو ليبايتجورج ا  يوجني و ، مريتشا ا 

ال سهام الروماين يف 

 الرتاث العاملي
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يونسكو وهريات مولر )اك  ،انيسماراي اتو ، هاريلكيا دارلكيو  نيكولي جرجيوريسكو )رسام(،و (، انبت ا 
 أ داء(.فناان ايون فويكو وجورج زامفري )و (، توأ جنيال جورجيو )مطراب

 ة)رقص"اكلوسول" رومانيا حىت ال ن أ درجت قايف غري املادي، ليونسكو المتثيلية للرتاث الثاقامئة  يفو
تناقلهتا )طريقة تقليدية يف الغناء  "دويناو"صوبة(، للتطهري واخلالقدمية الطقوس مس متدة من  يةطقس  

مجموعات من اذلكور تغين حيث طقس يُؤدى يف عيد ميالد املس يح )و"كوليندول" (، ال جيال شفوايً 
بني الزخرفة واللون وحتدد مرسومة جتمع  تقليديةعنارص زخرفية ) وخزف "هوريزو" ،احتفالية( أ غاين

 (.هاخشصيهتا وتفرد

لغات المع وتشرتك يف كثري من السامت الرومانية، ويه لغة من أ صل لتيين،  اللغة اللغة الرمسية يه
. ةمثل الفرنس ية وال س بانية والربتغالية وال يطالية والروماندية السويرسياليت لها نفس ال صل خرى ال  

م أ يضًا و   وفقاً ، انطق ابلفرنس ية يف البدل 4 756 100املتداوةل دوليًا، فيوجد  لغاتال يف رومانياتُس تخد 
ذلكل قررت املنظمة ادلولية و. 2010يف عام ( OIF)املنظمة ادلولية للفرنكوفونية  ادلراسة أ جرهت
% من 31ويتحدث ال نلكزيية قلميي للفرنكوفونية. ال  كتب امل رومانيا أ ن تس تضيف للفرنكوفونية 

 .2012عام للنتاجئ يوروابروميرت الرومانيني، طبقًا 

 تتصاداالاق  أ حد أ كرثبعد بولندا. ويه  أ ورواب الوسطى والرشقيةأ كرب سوق يف اثين رومانيا تعترب 
 لبحر ال سود )ميناء كونس تانتا(.لتصالها املبارش اب نظراً ، يف أ ورواب ديناميكيةً 

يف رومانيا  ةاملبارش  ةال جنبي اتالاستامثر فقد ارتفعت لمستمثرين ال جانب. ل  جذابةً  رومانيا وّجةً وتُعترب 
من عام نفسها ابلفرتة  مقارنةً  2015عام ال وىل من  حدى عرشةيف ال شهر ال   %18تقارب بنس بة 

ىل فوصلت ، 2014  الوطين.رومانيا لبياانت رمسية من بنك  وفقاً ، وذكل مليار يورو 2.883ا 

 2015يف ال شهر التسعة ال وىل من عام  %3.7قدرها  الناجت احمليل ال جاميل يف رومانيا زايدةً شهد و 
 % لعام4.2 احمليل ال جاميل املتوقع يف رومانيا منو الناجتويبلغ معدل . مقارنًة ابلفرتة نفسها من العام السابق

 .للمفوضية ال وروبية طبقاً ، 2016

هنا متتكل ط أ ورواب، س  و  نظرًا لوقوع رومانيا يف  الس يارات عن طريق  هاربط تنقل راخسة،  ش بكة  فا 
أ مه املدن يف أ ورواب والعامل عن طريق اجلو. وتربطها كذكل بدول اجلوار والقطارات ووسائل النقل املايئ ب

اللغة وهمارات 

 التواصل

 الاقتصاد

 النقل
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 النقل الرئيس ية يف أ ورواب الرشقية.مراكز املراكز الصناعية و  أ حدرومانيا تعترب ويف الوقت نفسه، 

ميع جب  ةرومانياليربط العامصة  همامً  اً ودولي اً حملي حموراً  ("هرني كواندا")مطار بوخارست ادلويل يعترب و 
يقع املطار و همة يف أ ورواب والرشق ال وسط. من املدن امل يربطها أ يضًا بكثري ، و تقريباً  ال وروبية العوامص

يلفوفمبوتوبيين ااحلرضية، يف  خارج منطقة بوخارست وسط  كيلومرتًا عن 16.5ويبعد مسافة  ،قاطعة ا 
فلها جنبية ال   ّجاتأ ما الو وّجات حملية. ل خطًا جوايً  11مهنا ، خطًا جوايً  38 لشغ ِّ يُ و بوخارست. مدينة 

ىل الفنادق وتوجد حافالت مكوكية لالنتقال . رحالت جامعية منتظمة 7جمدوةل و  جويةرحةل 51 ا 
 .خيصة جداً ر س يارات أ جرة توجد بوفرة الرئيس ية، و 

 (.ال تيةانظر اخلريطة عن طريق اجلو )ابلعامصة  ةرومانيالوترتبط أ يضا أ مه املدن 

 

لهيا أ و داخلها زايدًة كبريةً املاضية، زاد عدد املسافرين من عرشة الس نوات ال  يفو من  اعتباراً ف. رومانيا أ و ا 
جاميل املقاعد  %93و %92السوق الرومانية رشكة نقل ختدم  12أ كرب  يبلغ نصيب، 2015مارس  من ا 

 عىل التوايل.اجلوية ال س بوعية والرحالت 
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 .2014-2005طارات الفردية املاملصدر: 

 

س بوع اذلي يبدأ  من  OAG Analyserاملصدر:  ىل  10لل   .2015مارس  16ا 

 

قلميي للويبومكتب لس تضافة  مرحشة مدينةبوخارست، بوصفها   خاريج دون ا 

 اً متواضعالعصور الوسطى لتكون ماكاًن  يف –"مدينة الفرح" امسها  عيني اليت –بوخارست ُأنشئت مدينة 
ليه الرعاة ىل ولت حتورسعان ما ، وهادئًا يأ وي ا  ي ةتُقام فهيا ُسوق بصفة دو  بدلةا  . ويه تقع عىل ضفاف رِّ

 هنر دميبوفيتسا، يف جنوب رشق رومانيا.

غرابأ رض عامصة " بوخارستت ، أ صبحامس عرشيف القرن اخلو " فالد اخملوزق""، يف ظل حمك ال 
ف يف التارخي فامي بعد ابمس ثري للجدل، اذلي امل  يف القرون اليت و. اذلي ل يرمح "لال مري دراكو"س ُيعر 

 .اأ و نفوذه هابل جيوش أ جنبية اكنت حتاول توس يع أ رض من قِّ مرارًا وتكرارًا لت املدينة تلت ذكل، احتُ 

 ومودلافياوالاش يا ل ماريت  ةوالوحيد عامصة ال وىلال بوخارست، أ صبحت تاسع عرشيف القرن ال و
ىل ، املتحدتني مبثابة احلجر اذلي ن حمك املكل واكمملكة رومانيا. وهام ادلوةل ال وىل اليت رسعان ما حتولت ا 

 دينةامل، مما جعل العظمية القميةمن املعامل كثريًا وراءه  خلففرتة من التطور الهائل اذلي تأ سست عليه 
 ".ابريس الرشق" أ و "ابريس الصغريةتُلقَّب بلقب "

العامةل يف املدينة يه املسؤوةل عن  ةبوخارست، ولكن القو  مدينة يفمن ساكن رومانيا  %10 يقمي حنو
نتاج حنو  نتاج الصناعي %20ا  حنو ثلث فا ن . وذلكل اكمالً  من الناجت احمليل ال جاميل للبدل، وربع ال 

ما  الرضائب الوطنية  املنطقة.هذه بوخارست أ و رشاكت تقع يف  ومواطنالرومانية جممتعًة يدفعه ا 

 التارخي

 الاقتصاد
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بني برلني من حيث عدد الساكن أ كرب مدينة ويه نسمة،  أ كرث من مليوينويقمي يف مدينة بوخارست 
 الاحتاد ال ورويب.وسادس أ كرب عامصة يف  وأ ثينا،

بسبب حصول رومانيا  بوخارست من مكية كبرية من استامثرات الاحتاد ال ورويب ت مدينةاس تفاد وقد
ىل حد ما ابل زمة املالية يف  أ نرمغ و الاحتاد ال ورويب.  يفعىل العضوية الاكمةل  اقتصاد بوخارست تأ ثر ا 

ن ، 2008عام  جيابيول يزال مرة أ خرى رسعان ما انتعش الاستامثر ال جنيب فا  عىل  اً الاجتاه الاقتصادي ا 
سهامًا يف رومانيا املدينة ال كرث ثراءً ت بوخارست أ صبحو . حنو اثبت يف الاقتصاد  ابلغ ال مهية، وتسهم ا 

 العام للبدل.

وتقرر . تشييدصناعة واخلدمات والعقارات وال منو يف اقتصاد بوخارست يه قطاعات ال ال أ رسع جمالت و 
من الرشاكت الصغرية كثري فعل ت وكذكل، اختاذ العامصة مقرًا رئيس يًا لهاالرشاكت الرومانية الكبرية معظم 

 .احلجم واملتوسطة

يف بوخارست، وتمتركز المنو الاقتصادي من جوانب أ خر  املعلومات والتصالت جانباً تكنولوجيا ومتثل 
بوخارست وزيع خارجية، ابل ضافة عىل سوق مراكز تاليت لها همة الربجميات امل هناك ش ىت رشاكت 

 لل وراق املالية.

 18و ،لحفالت املوس يقيةلقاعات  3و أ وبرا،وداري  ًا،مرسح 22و ًا،متحف 37ة رومانيالعامصة تضم ال
 من املكتبات وحمالت بيع الكتب. وعددًا هائالً  ًا،فني اً معرض

طرز معامرية فهيي ذات معامل جذب يف حد ذاهتا، وكثري من املباين اليت تُقام فهيا هذه ال نشطة تُعترب 
 .لكتهيام لثقافتني الرشقية والغربيةمتأ ثرة اب

اللغة فكثري من أ هل البدل يتحدثون أ يضًا للزوار ال جانب، ومن املفرتض أ ل ميثل التواصل مشلكًة 
ن  ال يطالية. وأ  ال س بانية  وأ  الفرنس ية  وأ   زييةلكال 

 مهنا ،اجامتعات كبريةوتوجد أ ماكن لعقد املؤمترات.  ًا من مراكزمركز  25بوخارست أ كرث من يوجد يف 
ومركز التجارة العاملي.  ،لغرفة التجاريةامركز مؤمترات و ، RomExpo –ملعارض ا، ومركز  الربملاينقرصال
 احلادي عرش القمة الفرنكوفونيةمؤمتر  يف الس نوات ال خرية، عىل سبيل املثال، اس تضافت بوخارستو

 (.2008حلف شامل ال طليس )أ بريل ، ومؤمتر القمة العرشين ملنظمة (2006)سبمترب 

ىل  مثل املرسح  ،اترخيية مبانل ضيف يف  800وميكن اس تضافة احتفالت عامة يصل عدد حضورها ا 
 .ةوقرص البطريركي ،نادي العسكريوال ، اكنتاكوزينوالروماين، واملتحف الوطين للفنون، وقرص 

يج دبليو ماريوت  ، ومن هذه الفنادق فندقالاجامتعاتفس يحة لعقد  الكربى أ ماكنالفنادق وتوفر 
نرتكونتيننتالو هيلتون،  أ تينيه ابلسو راند، غ أ كرث الاطالع عىل وصف وبوملان. وميكن  ،كراون بالزا، و ا 

 .1رمق  رفقرافق بوخارست يف اململ تفصيالً 

عند اليت ينبغي ل ي ساحئ أ ل يفوت فرصة زايرهتا من نوعها من العوامص الفريدة بوخارست تعترب 
هنا كشاف أ ورواب. اس ت  غنية وجتارب فرص اسرتخاء ممتازة وفر مزجي مدهش من التأ ثريات الثقافية، وتا 

 .حب الاس تطالع مل ن  يسافرون بدافعلرجال ال عامل أ و 

 الثقافة والفنون

 مرافق املؤمترات

 الس ياحة
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امت تعكس اترخيها اليت تمتزي هب"ابريس الصغرية" ركن من أ راكن لك  يف ويتضح التباين وية متشعبة الس ِّ
شارةالقمي ال رس تقراطية اخلادلة، بني  امجلع اجلامحالغين واملثري للجدل من خالل  ىلقوية  وا  الرتاث  ا 

 يف الوقت احلارض.الصاخب كوزموبولييت احلياة الأ سلوب و الشمويل يف التارخي احلديث، 

من الرائع  واملزجي، املعتدل قس بوخارستط يقبلون عىلالزوار ال جانب يومًا بعد يوم ل ن  الس ياحةوتمنو 
 ذليذ.الطعام الو  ،متازامل نقل ال ذابة للغاية، ونظام اجل املعيش ية تلكفةوال عوامل اجلذب احلديثة والتارخيية، 

نظمة مل و  ،فوضية ال مم املتحدة لشؤون الالجئنيملو  ،ليونيس يفماكتب قطرية ل  بوخارستتس تضيف 
 لفرنكفونية ال قلميي ل ورواب الوسطى والرشقية.للهجرة، ومكتب منظمة اواملنظمة ادلولية  ،الصحة العاملية

 

 ال ساس املنطقي للمكتب اخلاريج اثلثًا.

قلميية تمتتع بدلان حققت ، كام أ هنا جيد أ داء اقتصادي، بكام هو موحض يف الفصل ال ول، املنطقة دون ال 
ل أ ن هذه النتاجئ الاقتصادية مطردًا يف  اً منو  الناجت احمليل ال جاميل عىل مدى الس نوات امخلس املاضية. ا 

من اجلهود لعكس أ ي اجتاه فيلزم بذل مزيد . امللكية الفكرية باتل عدد ط  عىل متاماً  تنعكسال جيابية ل 
 .امللكية الفكرية باتل جيابية فامي يتعلق بط ال  بياانت ولتعزيز ال تنازيل 

قلميية متتكل بدلان ماكانت كبري  املنطقة دون ال  امللكية الفكرية.  مبيدانمن اجملالت ذات الصةل  كثرييف  ةً ا 
ىل البيئة الرمقية وال نرتنت.  ملحوظاً  ظهر ميالً تُ و  ىل أ ن Brainbench) برينبنتشحصاءات ا   وتشريا  ( ا 

هارات يف جمال ادلمع التقين مل فامي يتعلق اب يف مجيع أ حناء العاملبدلان  10أ عىل  مضنبدلان املنطقة 
 اتصالت، والتصالت، و اسوبلكرتونيات احلا  و للش باكت،  ينتقوادلمع ال  ،املساعدة التقنيةو ، للحاسوب

، HTMLو، ASP.NETوتصممي الش باكت، و ، الش باكت احمللية/ والش باكت احمللية الالسلكية
نشاء مواقع ال نرتنت،مفاهمي و ، PHPو مراكز رفيعة يف أ ورواب و  مواقع رايديةحتتل كام أ هنا وغريها الكثري.  ا 

 .دلى الكبار يف العامل من حيث معدل حمو أ مية تكنولوجيا املعلومات والتصالت

الواكلت ادلولية يف 

 بوخارست

 نتاجئ اقتصادية جيدة

ل ماكانت الكبرية ا

قلمييةللمنطقة   دون ال 
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 أ و أ حدث 2015( | عام %الكبار ) دلىتكنولوجيا املعلومات والتصالت حملو أ مية معدل  30أ كرب 

 القمية الاقتصادية البدل الرتتيب

 99.9 لتفيا 1

س تونيا 2  99.8 ا 

 99.8 أ ذربيجان 3

 99.8 ليتوانيا 4

 99.8 بولندا 5

 99.8 اكزاخس تان 6

 99.8 طاجيكس تان 7

 99.8 أ وكرانيا 8

 99.8 جورجيا 9

 99.7 الاحتاد الرويس 10

 99.7 سلوفينيا 11

 99.7 أ رمينيا 12

 99.5 قريغزيس تانمجهورية  13

 99.4 مودلوفا 14

 99.3 كرواتيا 15

يطاليا 16  99.2 ا 

 99.1 قربص 17

 99.1 هنغاراي 18

 99.0 ترينداد وتوابغو 19

 98.8 رومانيا 20

 98.7 اجلبل ال سود 21
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 98.5 أ وروغواي 22

 98.4 اتيوان، الصني 23

 98.4 بلغاراي 24

 98.4 منغوليا 25

 98.1 رصبيا 26

س بانيا 27  98.1 ا 

 98.1 ال رجنتني 28

 97.8 مجهورية مقدونيا 29

رسائيل 30  97.8 ا 

، الصفحة 2015عام لاملعلومات العاملية  تقرير تكنولوجيا بناءً عىل –املصدر: املنتدى الاقتصادي العاملي 
 301رمق 

 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdfانظر: 

 

ُيتل العديد من بدلان منطقة أ ورواب الوسطى والبلطيق مراكز متقدمة عىل رسعة ال نرتنت، ب وفامي يتعلق 
 NetIndexبناءً عىل بياانت ، 3انظر اجلدول رمق عية ال نرتنت )يف الرتتيبات الرمسية مجل العامل  مس توى

 :انظرملزيد من املعلومات و ؛ 2014نومفرب لشهر 
-internet-http://www.internetsociety.org/map/global

fixed-speed-loadreport/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#down ) 

 

 3اجلدول رمق 

 ثانيةال / ابمليغابت التزنيل رسعةمتوسط 

 رسعة التحميل رسعة التزنيل البدل املركز

 78.69 97.67 س نغافورة ال ول

 89.25 96.12 هونغ كونغ، الصني الثاين

 31.85 62.53 رومانيا الثالث

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GITR2015.pdf
http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed
http://www.internetsociety.org/map/global-internet-report/?gclid=COaytPj2_8oCFWLnwgodtpUNQA#download-speed-fixed
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 27.66 49.25 السويد الرابع

 45.64 47.93 ليتوانيا اخلامس

 8.7 46.32 سويرسا السادس

 19.03 44.03 هولندا السابع

 36.95 43.4 أ يسلندا الثامن

 38.07 42.03 لتفيا التاسع

 31.01 41.76 ادلامنرك العارش

 

ثبااًت قاطعًا تشييدالابتاكر و فامي يتعلق ابلبحثلمنطقة ل كبرية ال ماكانت وال   البنية مراكز حبوث  يثبهتا ا 
قامهتا ، اليت جيري 2(ELI-NP) الطاقة النووية-القصوىالضوئية  ابلقرب من  ماغورييل بدلة يفا 

من طاقة الشمس عىل  %10 ودل ِّ يُ العامل، أ قوى ّجاز لزير يف عىل ثالث راكئز، مبا يف ذكل  بوخارست

 س نتميرت مربع.

 الفزيايء النووية منشأ ة –البنية الضوئية القصوى 

س منشأ اتن  براغ /  من قربابل، برزاينيف املنطقة، يف دولين  املصادر الثانويةدلراسة  نايأ خروتُكرَّ
 .هنغارايتواثنية يف س يجد/ وللنبضات ال  ، يةهورية التش يك امجل 

                                                
2

 /http://www.eli-np.roانظر:  
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ن  ذلكلو  أ مه وف يُنشئ يف املنطقة أ حدس 2017 الطاقة النووية-البنية الضوئية القصوى مرشوعفا 
 ديدةاجل اجملالتمن بدءًا ، يةالت العلم اجملمن  واسعة جداً  ئفةيف طاابس مترار  للبحثالعامل،  يف تتربااخمل 

ىلوصوًل الفلكية،  والفزيايءلفزيايء النووية واملوضوعات اجلديدة للفزيايء ال ساس ية، ل يف عمل  اتطبيقاهت ا 
دارة املواد النووية.  املواد وعلوم احلياة وا 

عىل مدى  ابتاكريمعل من  املنطقة دون ال قلميية يفمتخصصني ون عن ممثلبه  ما قام فضاًل عن أ ن
معارض جتارية مرموقة ومسابقات دولية يف مجيع أ حناء العامل. حظي ابلعرتاف يف  الس نوات املاضية

أ عىل اجلوائز وال ومسة يف املعارض ادلولية عىل ميداليات ذهبية و  عىل عدد كبري من الاخرتاعاتوحصل 
 لالخرتاعات.

بداعية دوراً الصناعات اوتؤدي   (.4انظر اجلدول رمق يف املنطقة ) امً هم ل 

 4اجلدول رمق 

 (3دلراسات الويبو نطقة )وفقاً من امل بدلان للصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف ال داء الاقتصادي 

 بدل/ال 
 ادلراسة س نة

جاميل املسامهة  ا 
 )ابلعمالت الوطنية(

النس بة 
املئوية يف 

نتاج  ال 
 الوطين

املئوية النس بة 
لناجت احمليل يف ا

  ال جاميل

الوظائف 
 اليت توفرت

 104.814 %2.81 %4.5 يورو 2124823.77 (2008بلغاراي )

 62.930 %4.3 %4.7 كوانمليار  19.2 (2010كرواتيا )

 278.000 %6.6 %9.64 فورنتمليارات  3.412 (2004) هنغاراي

 41.225 %4.4 - مليون يورو 832 (2004لتفيا )

 57.354 %4.93 %5.4 ليتاس مليون 5.390 (2010ليتوانيا )

مجهورية مودلوفا 
(2015) 

 39.280 %3.31 %3.98 ليو 3.327.948

 180.450 %5.55 %3.89 - (2010رومانيا )

 90.493 %4.00 %4.61 يورو 1104266.23 (2014رصبيا )

 54.506 %5.1 %5.8 يورو اتمليار  4.2 (2011سلوفينيا )

 

                                                
3

 /http://www.wipo.int/copyright/en/performanceانظر:  
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بداع  وبناءً  ماكانت كبرية  وجود ومع م،وهماراهت هتموموهبال فراد عىل ا  الازدهار قيق لق فرص معل وحت خلا 
نتاج امللكية الفكرية ال عالن، والعامرة، والفن، واحلرف  :، تشمل هذه الصناعاتهتادار ا  و  من خالل ا 

 ،والفنون البرصية ،ملوس يقىاو ، الفيديو، والتصوير الفوتوغرايفو اليدوية، والتصممي، وال زايء، وال فالم، 
اليت معظم ادلراسات و . أ لعاب الفيديو، والنرش ال لكرتوينوالتلفزيون والراديو، والنرش، والربجميات، و 

ماكنية عىل  تؤكد الاجمليف ُأجريت  الاقتصاد.  يفمن قطاعات أ خرى أ كرث الصناعات ال بداعية  ترسيع منوا 
يف  – 4املنتدى الاقتصادي العاملينرشها مؤخرًا دلراسة طبقًا  –سوف يكون ال بداع وعالوة عىل ذكل، 

 املركز العارش 2015يف عام احتل  يف حني أ نه، 2020همارات حبلول عام  10أ فضل  مضناملركز الثالث 
 .فقط

املنطقة دون  بدلانالقطاع اخلاص يف يف  ذا أ مهية عظمى عنرصاً متثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة 
قلميية خالل العقد ورمغ أ ن الرشاكت الصغرية واملتوسطة اكنت  للمنو الاقتصادي. حممتةلً  متثل دفعةً و  ،ال 

هنا رحب، من حرصها عىل حتقق احلفا  عىل قمية أ صولها أ كرث حريصًة عىل ال ول من التحول   بعد فاميفا 
الناجت  زايدة نصيب الفرد منمع و ستمثر يف المنو والتحديث. فأ صبحت ت ناميكية، بح أ كرث دي تص بدأ ت 

ن احمليل ال جاميل وارتفاع تاكليف العامةل،  قلمييةالبدلان يف قدرة فا  جذب الاستامثر عىل  املنطقة دون ال 
الصغرية املرشوعات طاع ق يفتشجيع الابتاكر وذلكل من ال مهية مباكن . قل حامتً سوف تال جنيب املبارش 

 واملتوسطة من أ جل تعويض خسارة املزااي احلالية.

 وتقر بدلان(. أ دانه ني الواردينانظر الرمس) 5قلقة يف املنطقةمعدلت مُ  نسجالي والقرصنة ول يزال التقليد 
 نيحصة املس هتلكو والمنو الاقتصادي الوطين،  ،لتجارة العامليةل  ةً كبري  اتيشلك هتديد ذكلن "بأ  املنطقة 

ُ أ ن ماكحفة ال جتار يف اجلرمية املنظمة والفساد )...( و  زايدةوهو سبب رئييس يف  ة،سالمال و  ة قدلَّ السلع امل
 ُ قلميي ةالوطنياملس توايت نة عىل قرص  وامل  أ ولوية قصوى".ة ينبغي أ ن تكون والعاملي ةوال 

 غري مرخصة برجمياتم الاجتاهات العاملية يف اس تخدا

 

 

                                                
4

 http://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolutionانظر:  
5

ميي ؤمترامل .http://www.ccapcongress.net/archives/Regional/Files/Bucharest%20Declaration.pdf انظر:  ورواب الرشقية وأ س يا ل   ال قل
عالن بوخارست" بتارخي  –الوسطى بشأ ن ماكحفة التقليد والقرصنة   2006يوليو  12"ا 

ادلور احلامس للرشاكت 

الصغرية واملتوسطة يف 

قلمييةاملنطقة   دون ال 

 التقليد والقرصنة

62% 

61% 

59% 

59% 

29% 

19% 

 آسيا والمحيط الهادئ

 أوروبا الوسطى والشرقية

 أمريكا الالتينية

 الشرق األوسط وأفريقيا

 أوروبا الغربية

 أمريكا الشمالية

 متوسط معدل اس تخدام الربجميات غري املرخصة
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 2014، يونيو 7ص  الربجميات العامليةاس تقصاء الامتثال،  جفوة – (BSAحتالف الربجميات ) املصدر:

ا اكن ىل اقتصادات أ كرث تنافس يةً  لـم   فضاًل عنمن خالل البحث والتمنية والابتاكر، حتقيقه ميكن  التطلع ا 
ىل  املنطقة دون ال قلمييةيف بدلان غرابة يف أ ن تسعى ال فال نقل التكنولوجيا،  هئا بوجه عام يف حتسني أ داا 

ىل . جمال امللكية الفكرية ذاكء الا ل ن زايدةمواصةل ماكحفة التقليد والقرصنة، وحتتاج البدلان أ يضًا ا  حرتام ا 
ىل مزيد من المنو الاقتصادي. الملكية الفكرية من شأ هنل   أ ن تؤدي ا 

قلمييةبدلان البية العظمى من الغورمغ أ ن  ىل أ نظمة الويبو، ل س امي  تانضمقد  املنطقة دون ال  نظام ا 
ماكانت أ نظمة امللكية الفكرية ، ونظام مدريد ونظام لش بونة معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ن اكفة ا  يف فا 

 .مل تتحقق ابلاكمل بعدُ  املنطقة

قلميية احلصول عىل دمع ت بدلان املنطقة دون لويبو، طلبابوفامي يتعلق   ما ييل:ص فامي خيال 

  وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها الوطنية املكيَّفة والطويةل ال مد واملوّجة حنو حتقيق
 ،النتاجئ، مبا يامتىش مع ال هداف الوطنية الاقتصادية والثقافية

  املؤسساتكزي بشلك خاص عىل تطوير البحث والابتاكر وجين مثار نظام امللكية الفكرية، مع الرت و 
 ،الصغرية واملتوسطة

  مواصةل تطوير الصناعات ال بداعيةو، 

  ومكة،يف الشفافية واملساءةل واحلمنظامت ال دارة امجلاعية للحقوق تعزيز متزي و 

  حتسني ماكحفة التقليد والقرصنةو، 

  مجهور أ وسع يف البدلان دلىزايدة الوعي خبدمات الويبو وأ نشطهتا و، 

  البدلان يف اجلهات املعنية ابمللكية الفكريةتعزيز التفاعل بني الويبو ومجيع و، 

$21 

$12,8 

$10,9 

$8,4 

$5,3 

$4,3 

 آسيا والمحيط الهادئ

 أوروبا الوسطى والشرقية

 أمريكا الالتينية

 الشرق األوسط وأفريقيا

 أوروبا الغربية

 أمريكا الشمالية

 (ابملليار)القمية التجارية لس تخدام الربجميات غري املرخصة 

 احتياجات البدلان
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  نشاء و م مشرتكمنصة ا  اخلربات يف جمال ش ىت عىل نطاق واسع لتبادل ة وجديرة ابلثقة وتُس تخد 
 .ابمللكية الفكريةاجلهات املعنية ش ىت حتسني املعرفة والوعي والتنس يق بني  سريي امللكية الفكرية، وت 

 الولية املقرتحة .اً رابع

ىل املنطقة الويبو لتقدمي خدمات رومانيا مبثابة مركز ببوخارست مدينة يف  كتب اخلاريجامل  سوف يكون ا 
قلميية  .القامئة سة ال خرىامخل  ةاخلارجيالويبو ، عىل غرار ماكتب دون ال 

ىل و  ، املنطقة دون ال قلمييةحل يف اادلول ال عضاء وأ حصاب املصس يكون هدفه العام هو تقريب املنظمة ا 
، من يف البدلان لبتاكر وال بداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافيةالهنوض ابمن أ جل حتفزي 

 .متوازن وفعال دويل خالل نظام ملكية فكرية

يف و رتقبةحتقيق النتاجئ امليف ل يتجزأ  من املنظمة،  جزءاً ، بوصفه كتب اخلاريجامل  ومن املفرتض أ ن يسهم
 .الرئييس لعمل مع معظم برامج املقروذكل اب، 6الاسرتاتيجيةالويبو حتقيق أ هداف 

املتعلقة هبا،  ةبق رت النتاجئ املو تيةال   ال هداف الاسرتاتيجيةيف حتقيق ، بشلك أ كرث حتديداً سوف يسهم، و 
 :الرئييس ابلتنس يق مع املقروذكل 

 : تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأ ن امللكية الفكريةالهدف الاسرتاتيجي ال ول

 (2.1ھ) أ طر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

 : تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ال ولالهدف الاسرتاتيجي الثاين

  اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب ل يداع طلبات
 (1.2ھ) الرباءات ادلولية

  اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أ وسع وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية
 (4.2ھ) والبدلان ال قل منوا

 ة أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أ وسع وبفعالي
 (6.2ھ) والبدلان ال قل منوا

  تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة
 (8.2ھ) والتحكمي وغريها من أ ساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

  وبفعالية أ كرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أ وسع
 (10.2ھ) والبدلان ال قل منوا

 : تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنيةالهدف الاسرتاتيجي الثالث
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  wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf-http://www.wipo.int/export/sites/www/aboutانظر:  

مركز لتقدمي 

 بوت الوي خدما

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2016_2017.pdf
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  اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ال هداف ال منائية
 (1.3ھ) الوطنية

  زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية كفاءات معزَّ
ىل اقتصاد  الفكرية بفعالية ل غراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان املنتقةل ا 

 (2.3ھ) السوق احلر

  زة ومكي فة حسب احتياجات  البدلان النامية والبدلان ال قل منواأ ليات وبرامج تعاونية معز 
ىل اقتصاد السوق احلرو   (4.3ھ) البدلان املنتقةل ا 

  زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أ جل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ل غراض قدرات معز 
 (6.3ھ) دمع الابتاكر

 رية وتطويرهاتنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفك: الهدف الاسرتاتيجي الرابع

  ىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية ن ا  نفاذ حمس 
بداع  (2.4ھ) وامجلهور لتشجيع الابتاكر وال 

  زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي بنية حتتية تقنية ومعرفية معز 
ىل خدمات أ فضل  )بتلكفة أ قل ورسعة أ عىل وجودة أ حسن( ل حصاب املصلحة اذلين يتعاملون ا 

 (4.4ھ) معها ونتاجئ أ حسن ل دارة امللكية الفكرية

 : املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكريةالهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 رية عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضلاس تخدام معلومات الويبو ال حصائية بشأ ن امللكية الفك 
 (1.5ھ)

 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أ وسع وحنو أ فضل يف صياغة الس ياسات العامة 
 (2.5ھ)

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس:  التعاون ادلويل عىل ا 

 وادلول ال عضاء ومجيع أ حصاب املصاحل: أ لية تواصل متجاوب بني الويبو الهدف الاسرتاتيجي الثامن

  (1.8)ھالتواصل بفعالية أ كرب مع مجهور واسع بشأ ن امللكية الفكرية ودور الويبو 

  ه أ كرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أ فضل لالس تفسارات  (2.8)ھتوج 

  (3.8)ھالزتام فعال مع ادلول ال عضاء 

  (4.8)ھتفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أ حصاب املصلحة غري احلكوميني 

ىل اس تغالل ال ماكانت الاكمةل أ ي  املنطقة،  عاجلة خصوصيةمبأ يضًا وس يقوم املكتب اخلاريج  احلاجة ا 
ذ نفاا  ابمللكية الفكرية، و  لنظام امللكية الفكرية، وال ولوايت احمللية )انتفاع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
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قامة حقوق امللكية الفكرية، و  والتعاون القامئ عىل حل املتعددين، اأ حصاب املصمع رشااكت جديدة ومبتكرة ا 
خل2030 لعاميف املنطقة من أ جل دمع التمنية املس تدامة وتنفيذ جدول أ عامل التمنية  اتاملوضوع  (.، ا 

مكتب و  ،واملكتب ال ورويب للرباءات ،املنظامت ال قلميية )الاحتاد ال ورويب يتعاون أ يضًا مع ش ىتوسوف 
واملنظامت غري احلكومية، وكذكل مع  ،وال وساط ال اكدميية ،(، والقطاع اخلاصمواءمة السوق ادلاخلية

 منظمة امجلارك العاملية(.و ال نرتبول، مثل بعض املنظامت ادلولية ال خرى )

 

 نطاق ال نشطة .خامساً 

ُ المن أ جل حتقيق  ال نشطة التايل من نوعال يف  ،عام ، بوجهكتب اخلاريجامل  سوف ينخرط مة ولية امل قدَّ
من تكوين الكفاءات تقدمي أ نشطة ، و العاملية للملكية الفكرية الويبو خدمات ادلمع ل نظمةقدمي أ عاله: ت

أ حدث املعاهدات  اتعزيز معاهدات الويبو مبا فهيو  ،الانتفاع ابمللكية الفكرية ل غراض التمنية سريي أ جل ت 
توعية مس هتدفة وعالقات أ وثق مع أ حصاب  توفري اتصالت أ كرث فعالية مجلهور واسع من خاللو  عمتدة،امل 

نشاء منتدايت لتبادل اخلربات وادلروس املس تفادة وأ فضل املامرسات بني و  ،حلااملص املنطقة  بدلاندمع ا 
قلميية  .دون ال 

وسوف مع احتياجات البدلان اخملتلفة. تكوين الكفاءات قامئًة عىل الطلب وُمكي فًة سوف تكون برامج و 
ز الكفاءات من خالل برامج الويبو وتنظميها والانتفاع هبا املؤسس ية الالزمة ل دارة امللكية الفكرية  تُعزَّ

 ُ  صة.خصَّ امل

 سريي ت من أ جل عىل طلبات حمددة من ماكتب امللكية الفكرية الوطنية، بناًء هذا التعاون  سوف ُيدثو 
تنفيذ ال هداف الوطنية يف جمال امللكية الفكرية )وضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، تصممي محالت 

ىل ذكل(.  التوعية العامة، وما ا 

ن أ   تسمح ملُودعي الويبو، اليت أ نشأ هتا وامحلاية ادلولية حلقوق امللكية الصناعية،  ادلويل ال يداع ةنظما 
حل اكتب اخلاريج ل حصاب املصامل  وسوف يقدم. لس تفادة من امحلاية املمتدة جغرافياً الطلبات اب

خلوالباحثني يف اجلامعات،  ،الصغرية واملتوسطةرشاكت )ال  معاهدة التعاون نظام اس تخدام  ًا عىل( تدريبا 
 لمنازعات.ل لتسوية البديةل الويبو ل  لش بونة وخدماتنظام و لهاي نظام مدريد و نظام بشأ ن الرباءات و 

دارة حق ُمربِّح ل  منا   توفريرضورة املؤلف ب مس توى وعي أ حصاب حقزايدة وعالوة عىل ذكل، ميكن 
ه املؤلف.  ىلكثري من ال حيان  يفول ن هناك انتقادات تُوجَّ ن املكتب منظامت ال دارة امجلاعية،  ا  فا 

مرشوع الشفافية واملساءةل واحلومكة تنفيذ ة هذه املنظامت عىل مساعدعىل  اخلاريج س يكون قادراً 
(TAG)وتوفري فوائد للك من أ حصاب القانونية  ةسهم يف حتسني أ داء السوق ال بداعييُ ي ميكن أ ن ، اذل

 احلقوق واملس تخدمني.

ذاكء احرتاهماسوف تركز أ نشطة  ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وا   عىل ما ييل: ا 

  وسائل التصال مثل ال نرتنت، من التعلمي العام، ابس تخدام مجموعة كبرية
عالانت الراديو، و تلفزيونية، ال لقطات والوقنوات التواصل الاجامتعي،  املنشورات توزيع و ا 

التعاون مع ماكتب 

 وطنيةال مللكية الفكريةا

ذاكء الوعي ابمللكية  ا 

الفكرية وتعميق فهمها 

ذاكء احرتاهما  وا 



Annex VI 
25 
 

خل ، ادلعائية ىل ج)ا   ،أ خرى( قائوسائل وطر  انبا 

  مع ش باكت غرف شرتاك والقرصنة، والا قليدالتعاون مع منظامت عامة وخاصة ملاكحفة الت و
والقضاة )وميكن  ،امجلارك، واحملامنيماكتب مع و مع قوات الرشطة وادلرك، و التجارة والصناعة، 

ُ ل  العلينلتدمري اأ ن تشمل هذه ال نشطة، عىل سبيل املثال،  ُ قرص  لمنتجات امل  ،ة(قدلَّ نة وامل

  و ُ ىل مة قدَّ املساعدة امل مة ل عدادماكتب امللكية الفكرية الوطنية، مثل ا   مطبوعات املساعدة املُقدَّ
رس الثانوية ااملدمن أ جل دورات امللكية الفكرية يف مناجه مة صمَّ مُ  رك بةحديثة وجذابة ومُ 

 .اتواجلامع

  قلميية مجليع أ حصاب املصالتنس يق لتنفيذ برامج تدريبية وطنية و  ،حل املعنينياوا 

  نفاذ بني السلطات الوطنية. و  ملكتب مبثابةأ ن يكون اميكن و تبادل املعلومات بشأ ن قضااي ال 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية يف املنطقة، و حبيث ي، حلقة وصل نشاء ش بكة لس ياسة ا  مع جيدمع ا 

 ،بني ممثلني من املنظامت العامة واخلاصة

  لك عام.من أ بريل  26ليات خاصة لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف تنظمي فعاو 

معاهدات الويبو عىل تصديق بدلان املنطقة عىل ال ع شج ِّ أ ن يُ  كتب اخلاريجامل طلب من يُ وسوف 
لهيا،  نضاممالاو واتفاقياهتا معاهدات الويبو يف جمال حق أ حدث ، مبا يف ذكل أ ن يساعدها عىل ذكلو ا 

معاهدة مراكش و  ،السمعي البرصيبشأ ن ال داء ني يجمعاهدة ب أ ل ويه وامللكية الصناعية ) املؤلف
عاقات أ خرى  ىل املصنفات املنشورة لفائدة ال شخاص املكفوفني أ و معايق البرص أ و ذوي ا  لتيسري النفاذ ا 

واملؤرشات وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأ ن تسميات املنشأ  فضاًل عن ، يف قراءة املطبوعات
ن عىل أ حدث الواثئق القانونية ادلولية،  ق بعدُ صد ِّ املنطقة مل تُ  بدلان ول ن معظم(. اجلغرافية زايدة الوعي فا 

ُ  اً مفيدأ مرًا كون تاحلقوق املمنوحة والالزتامات ذات الصةل سوف  بشأ نوالفهم واملعرفة  ذي مل  .اتالقرار تَّخِّ

ىل سد أ ي ثغرات ب كتب اخلاريجامل  سوف يضطلع ورفع مس توى الفهم  ،املعلوماتيف أ نشطة هتدف ا 
قرب الن أ  دمات الويبو عىل وجه اخلصوص. عالوة عىل خبعام، و  وجهب واملعرفة فامي يتعلق ابمللكية الفكرية

جاابت اكمةل تقدمي فوائد مبارشة عن طريق بسمح سوف ي املس تخدمني من   س تفساراهتمل رسيعةوا 
 مع الواقع ال قلميي.متامًا تتالءم 

يف عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية اس تخدامًا فعاًل اخلاريج بدلان املنطقة  كتُب سوف يساعد امل 
اخلاصة هبذه البدلان عمل الوطنية العن تعزيز خطط  الاقتصادية اخلاصة، فضالً  البدلان س ياق ظروف

 :سوف يكون مبقدور املكتب اخلاريج أ نأ كرث،  وبعبارات واقعية. 2030عام لجلدول أ عامل التمنية  وفقاً 

  من منظور امللكية الفكرية، عىل أ ن تتصدىساعد السلطات الوطنية ي ،
املنطقة، مثل تغري املنا  وال من الغذايئ والصحة العامة وحامية لتحدايت اليت تواجه بدلان ل 

 ،التنوع البيولويج

  دمع البحث تتصممي س ياسات  عىل)مثل وزارات البحوث(  املعنيةساعد السلطات وي
 ،والابتاكر

تقدمي خدمات العمالء 

ملس تخديم خدمات 

 لكية الفكرية العامليةامل 

املساعدة عىل اس تخدام 

امللكية الفكرية ك داة لتعزيز 

 التمنية ونقل التكنولوجيا
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  نح ادلمع للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات البحثية واجلامعات من أ جل احلصول عىل ومي
، مبا يف ذكل عن الانتفاع هبا جتارايً تقيمي امللكية الفكرية وبشأ ن ، و هتاوحامي ة الفكريةحقوق امللكي

ةل وتوزيعها،طريق  عالمية ُمفص  نتاج مواد ا   ا 

  نشاء مراكز جديدة دلمع التكنولوجيا ويعرض خدماته الاستشارية عند ا 
 والابتاكر يف املنطقة.

، بسبب التطور الرسيع للتكنولوجيات اجلديدة ومناذج ال عامل التجارية، دامئة التغريبيئة أ ي يف  وجدقد ت
ىل  ر ملواكبةس ياسات جديدة حاجٌة ا  أ فضل املامرسات أ ن يطرح ميكن للمكتب اخلاريج و التطورات.  أ خِّ

 وضع س ياسات جديدة. عىلمن أ جل مساعدة البدلان 

ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وغريها من املؤسسات )الوزارات أ ن يساعد  ميكن للمكتب اخلاريجو 
صياغة  عند يالاقتصادوقواعد بياانهتا وحتليلها ال حصائية  الويبو علوماتالانتفاع مبزايدة  عىلاملعنية( 

 س ياسات.ال 

يف املوجودة أ اكدميية الويبو وغريها من املنظامت واملؤسسات أ ن يتعاون مع ميكن للمكتب اخلاريج و 
خل، الاحتاد ال ورويب للملكية الفكريةمكتب و املكتب ال ورويب للرباءات، و املنطقة )الاحتاد ال ورويب،  ( ا 

 التدريب للعاملني يف جمال امللكية الفكرية. قدميمن أ جل ت

حل يف جمال ا، مبا يف ذكل مجيع أ حصاب املصجبهات التصالحمفظته اخلاصة  يُنشئ ميكن للمكتب أ نو 
قامة ع شج ِّ بأ ن يُ امللكية الفكرية، و  التعاون  احلث  عىلرشااكت بني القطاعني العام واخلاص، من أ جل عىل ا 

 .اواحرتاهم والهنوض هبا يف جمال حامية امللكية الفكرية

حلقات و  ،مجموعة متنوعة من ال حداث: مؤمتراتعن طريق ل نشطة املذكورة أ عاله الاضطالع ابميكن و 
توفر منصات بناءة للحوار وأ حداث ال قلميي، ودون الوطين  عىل املس توينيمس تديرة  وموائد دراس ية،

 امللكية الفكرية؛ مسابقاتو الت العامة؛ وامحل؛ يةتدريب واجللسات ال وتبادل املعلومات ذات الصةل؛ 
صدار الكتب، و ة؛ يادلراس  والزايرات املعارض؛ و  ُ والتدمري العلين ل نرش املواد الرتوجيية؛ وا  ة قدل  لمنتجات امل

 ُ  .خلا  قرصنة، وامل

، ذات الشهرة الواسعة والتأ ثري الكبريوسائل التصال احلديثة، بهذه ال نشطة ن وميكن أ ن يس تعني كثري م
 مثل ال نرتنت.

ىل   ال طراف املعنية واجملمتع املدينرفع مس توى الوعي دلى مجيع فادلعاية الوافية للويبو سوف تؤدي ا 
 .جليةل وخدمات ةأ نشطما تقدمه يف املنطقة من أ غراضها النبيةل و ب

 

 ة املضافةالقمي سادسًا.

املنطقة بدلان لك من املنظمة و ل مضافةً  يف بوخارست س يجلب قميةً  كتب اخلاريجامل رومانيا أ ن  تُيقن
قلميية  .دون ال 

ادلمع يف اجملالني تقدمي 

التقين ملاكتب الس يايس و 

 امللكية الفكرية الوطنية

معلومات الويبو 

ال حصائية وحتليلها 

 الاقتصادي

 رأ س املال البرشي

تكوين الروابط 

 والعالقات
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منظمة دولية متخصصة يف جمال امللكية بوصفها  عىل حنو أ فضل لرتوجي للويبويف ا كتبامل وسوف يسهم 
زوسوف وخدماهتا.  هاقمي الرتوجي ل عن  الفكرية، فضالً  ِّ املنظمة لالحتياجات احملددة للمنطقة، تلبية  أ يضاً  يُعز 

ىل يقد مما   الثقة يف نظام امللكية الفكرية.زايدة فيض ا 

ىل ابلنس بة و قلميللمكتب اخلاريج دون اعام، فا ن القمية املضافة  وجهبدلان املنطقة، با  يف سوف تكن  يل 
وهو ال مر أ و ال فراد(،  ،الرشاكت وأ   ،ملنظامتا وأ   ،)احلكومة ةملساعدا ي/ متلقينس تفيدامل القرب من 

بتحقيق نتاجئ أ فضل سمح ي يف صياغة الس ياسات ومن شأ نه أ ن  ةشاركمه عىل امل زف ِّ ُيُ من شأ نه أ ن اذلي 
 .يف جمال امللكية الفكرية

رسال : فامي ييلبوخارست/ رومانيا مبدينة  ملكتب الويبوالفوائد املتوقعة سوف تمتثل ، وبعبارات واقعية ا 
واصةل تطوير نظام جملموعة أ ورواب الوسطى والبلطيق مبالزتام ادلول ال عضاء  بشأ نرساةل س ياس ية واحضة 

يداعات امللكية الفكرية وحتقيق امللكية الفكرية  ،عائد أ فضل يف هذا اجملال اخلاص هبا، زايدة ديناميكية ا 
جيايب عىل البياانت الاقتصادية س يكون هل  مماوتعزيز التنس يق يف ماكحفة التقليد والقرصنة ) تأ ثري ا 

املنطقة تقيمي أ دق لتأ ثري س ياسات امللكية الفكرية وتطور نظام امللكية الفكرية يف و  ،والاجامتعية والثقافية(
قلميية قلميية فامي بني بدلانتعاون ال تعزيز ، وزايدة دون ال   .املنطقة دون ال 

قلميية بدلانلويبو و للك ل من اليف فعالية التاك املكتب اخلاريج أ يضاً  وف يضمنوس ، املنطقة دون ال 
قام املقر الرئييس مما لو  اكليف أ قلتب ديناميكية يف املنطقة أ نشطة امللكية الفكرية ال كرث  تُنفَّذفسوف 

 .بتنفيذ ال نشطة بنفس املس توى والانتشار

ش ىت ال حداث وفورات يف تاكليف السفر للمشاركني من املنطقة يف وف توجد وعالوة عىل ذكل، س
ليس دلهيا حىت ال ن رحالت جوية مبارشة من بدلان املنطقة فكثري من بوخارست )اليت سينظمها مكتب 

ىل جنيف  (.ةغرافييكون مقر املكتب أ قرب لهذه البدلان من الناحية اجل، وسوف العوامص ا 

 

 ملتعلقة ابملزيانيةاجلوانب املالية وا سابعًا.

نشاء مكتب الويبو اخلاريج رى ت ضافية يلن  يف املنطقة دون ال قلمييةرومانيا أ ن ا  فرض أ ي أ عباء مالية ا 
 خمصصات املزيانية املعمتدة.خبالف عىل ادلول ال عضاء، 

لش بكة املزيانية الاس تدامة املالية واس مترارية لتقديراتنا، لن تعيق  وفقاً ، كتبامل التاكليف املتعلقة بتشغيل و 
 وتوفر حكومة رومانيا املاكن الالزم للمكتب اخلاريج بدون تاكليف ال جيار. الويبو اخلارجية.ماكتب 

لالخرتاعات احلكويم كتب امل من املُقدم اكمل ال معادل تنفيذ أ نشطته من عندكتب امل وسوف يس تفيد 
احلكويم كتب سوف يكون امل  الصدد،. ويف هذا املكتب الروماين حلق املؤلفوالعالمات التجارية و 

 17 املكونة من تهعينية، ش بك ال سامهة من ابب امل  ،يُتيحمس تعدًا ل ن  لالخرتاعات والعالمات التجارية
قلميي مركزاً   .)انظر اخلريطة أ دانه(يف مجيع أ حناء البدل  عةً وزَّ ، مُ اً ا 

قلميية امللكية الفكرية ش بكة مراكز و  غرف  8وجامعات،  5يف  قع حالياً  تيهو ،1999منذ عام ُمقامٌة ال 
ومجعية واحدة من مجعيات  ،لصغرية واملتوسطةومجعيتني من مجعيات ماليك الرشاكت ا ة حملية،يجتار 

 حل.اهذه املراكز هو تعزيز قمي امللكية الصناعية بني أ حصاب املصل والغرض الرئييس  .اخملرتعني
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ِّ أ ن يُ  التجاريةلالخرتاعات والعالمات احلكويم مكتب لل ميكن و  مساعدة لوجستية  ، عند الطلب،مقد 
 عيات اخملرتعني.مجل متخصصة حملايم امللكية الفكرية و 

 واجملمتعات احمللية، والبيئة ال اكدميية، وبيئة ال عاملاملكتب احلكويم روابط وس يطة بني  راكز مبثابةوهذه امل
 لية.واملؤسسات احمل  ،واخملرتعني ،، واملدارس الثانويةالتجارية

 

 

 

ىل ذكل، ضافةً ا  و  ، عىل املس توى الوطين، ّجوداً املؤسسات الرومانية  سوف يبذل رشاكء املكتب من ا 
الهيئات غري احلكومية أ و غريها من  وأ  من القطاع اخلاص مجلع مزيد من ال موال من أ جل ش ىت ال نشطة 

ىل ا . وميكن أ يضاً اجلهات املعنية  لحصول عىل دمع مايل.ل ملفوضية ال وروبيةتقدمي طلبات ا 

ىل بوخارست،  يتاكليف نقل موظفوميكن حتمل  جيار و الويبو ا  املوظفني، وتاكليف املعيشة مساكن رسوم ا 
لهيا تذاكر السفر من جنيفو  ،يف العامصة لهيا)ومن العوامص ال خرى يف املنطقة  وا   (.وا 

 

 املقر والامتيازات اثمنًا.

بوخارست، يف مبىن مكتبة رومانيا الوطنية، وسيس تفيد من س يكون موقع املكتب اخلاريج يف وسط 
د بأ حدث املرافق. وترد صور املبىن واملساحة املتاحة لس تضافته  240مساحة واسعة ) مرتا مربعا( ويُزوَّ

 (.1 يف هذه الوثيقة )انظر املرفق



Annex VI 
29 
 

)احلكومة والربملان(،  ويتيح موقع املكتب فرصا للتعاون. فهو موجود داخل املنطقة ال دارية الاسرتاتيجية
وقرب يح  ال عامل )غرفة رومانيا للتجارة والصناعة، وحمكة التحكمي التجاري ادلويل، واملؤسسات 

 دقيقة تقريبًا. 45املرصفية( وميكن بلوغه من مطار العامصة ادلويل يف غضون 

 

املنصوص علهيا يف اتفاقية  الامتيازات واحلصاانتمجيع مبانيه، خيص ، فامي ويُمن ح مكتب الويبو اخلاريج
اتفاقية امتيازات ، و 1946فرباير  13 بتارخييف نيويورك  تمد اعتُ يتامتيازات ال مم املتحدة وحصاانهتا، ال

 1947 نومفرب 21 بتارخييف نيويورك اليت اعُتمدت الواكلت املتخصصة وحصاانهتا 
 عرش(. اخلامس )املرفق
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 1املرفق 

 الوطنيةوصف موجز ملكتبة رومانيا 

 Bulevardul Unirii 22, București, Postal code 030833, Romania العنوان:

دارة مجموعة املنشورات اليت تشلك  الرتاث الوطين، املكتبة الوطنية مؤسسة ثقافية ترشف علهيا وزارة الثقافة . وهدفها هو ا 
اتحهتا للجمهور ل غراض البحث  أ و ادلراسة الشخصية. وذكل من خالل اقتناء الواثئق وصوهنا وا 

 

 قاعة املطالعة الكربى        املكتبة الوطنية

أ مه فصل يف جسل مكتبة رومانيا الوطنية، ففي ذكل العام أ نشئت مكتبة ادلوةل املركزية )ابلقرار  1955 وميكن اعتبار عام
ومؤسسة أ نشئت عىل أ سس ( ابعتبارها أ مه مكتبة عامة وطنية يف البدل M.C.D. No. 1193/25.06.1955احلكويم 

 حديثة لعمل املكتبات واملعلومات وتتسم ابخلصائص المنطية للمكتبة الوطنية وفقا ملعايري اليونسكو.

حدى أ قدم املكتبات يف رومانيا وأ كرثها رمزية،  ىل ا  وتعود أ صول مكتبة رومانيا الوطنية، حسب معظم املؤرخني والباحثني، ا 
، عندما فُهرس 1838 بوخارست. فقد أ اتحت تكل اللكية مجموعاهتا لعامة امجلهور يف عامويه مكتبة لكية "القديس سااب" ب 

 جمدلا فرنس يا. 1000يقارب  ما

ما ابملكتبة الوطنية أ و املكتبة املركزية. املكتبة الوطنية، اكتسبت تكل املكتبة مركز 1859 وبعد وحدة عام  وأ صبحت تُعرف ا 

، مكتبة ادلوةل املركزية واحتفظت بذكل الامس 1864 م مُسي ت تكل املكتبة، يف عامومبوجب لحئة من لواحئ القانون العا
ىل املكتبة ال اكدميية الرومانية اليت اكتسبت مركز املكتبة  1901 وذكل املركز حىت عام عندما أ غلقت ونُقلت مجموعاهتا ا 

 الوطنية.
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، 1955 بة طيةل تكل الفرتة، ويه وظيفهتا الرتاثية. ويف عامول ميكن الاعرتاف سوى بوظيفة وطنية واحدة اتسمت هبا املكت 
س ناد صندوق الكتاب للمكتبة العامة الرئيس ية املنشأ ة حديثا ويه مكتبة ادلوةل املركزية.  أ عيد ا 

 

بداعية يف الهبو الرئييس         الهبو الرئييس  عروض فنية ا 

 مكتبة رومانيا الوطنية، أ صبحت مكتبة ادلوةل املركزية تُسمى 1990 وبعد اهنيار الش يوعية بفرتة قصرية، أ ي يف مطلع يناير
عت املكتبة وظائفها من خالل  ىل الاحتاد ال ورويب، وس  نتيجة القرار اذلي اعمتدته القيادات اجلديدة. وبعد انضامم رومانيا ا 

 Rediscoverو Manuscriptoriumو TELplusاملشاركة بنشاط يف العديد من املرشوعات الوطنية وادلولية، مثل 
 وكثري من املرشوعات ال خرى.

( Nerva Traianونريفا تراجان ) (Piaţa Unirii، رُشع يف تشييد مبىن أ وسع للمكتبة، بني بياات أ ونري )1986 ويف عام
جناز امل  1986 واكن املهندس املعامري الرئييس ال ول ذلكل املرشوع هو سزيار لزاريسكو، اذلي تويف يف عام  بىن.قبل ا 

جناز شطر كبري مهنا، توقف مرشوع البناء  1989 وبعد عام بفرتة قصرية، وابلرمغ من اس تكامل بعض من أ جزاء املبىن أ و ا 
جناز املبىن يف 2009 لعدة أ عوام بسبب انعدام المتويل. ويف عام س ناد املرشوع لوزارة الثقافة، اليت متك نت من ا  ، أ عيد ا 

رت أ ن يكون اترخي  2011 عام  .2012 الافتتاح الرمسي يف عاموقر 

وس يكون لفريق ال دارة العليا ملكتبة رومانيا الوطنية عظمي الرشف لس تضافة مكتب الويبو اخلاريج دون ال قلميي داخل 
 مبىن املكتبة.

 

 

جامل   ىن.مرتا مربعا وحتتل موضعا ابرزا يف املب 240ومت، لهذا الغرض، ختصيص ثالثة أ ماكن خمتلفة تبلغ مساحهتا ا 

مرتا مربعا(، فهيي تقع يف الطابق ال ري وتتيح سهوةل كبرية  95أ ما املاكن ال ول )قاعة احملارضات/الندوات، البالغة مساحهتا 
لهيا.  من حيث نفاذ املندوبني أ و املتدربني ا 
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 قاعة املؤمترات

 مرتا مربعا(. 75ذاهتا )حوايل وأ ما املاكانن ال خران فميكهنام اس تضافة مكتبني خمتلفني للك مهنام املساحة 

 

 2املاكن          1املاكن 
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 2املرفق 

لهيا، وكيف تتنقل فهيا، ومرافق ال قامة، كيف –بوخارست مدينة   وأ ماكن اجلذب الس يايح تذهب ا 

 مطار هرني كواندا ادلويل

 Calea Bucurestilor 224العنوان: 

 204.12.10أ و  204.12.00 (21)الهاتف: 

 airport.ro-www.otpاملوقع ال لكرتوين: 

 كواندا ادلويل ومركز مدينة:هرني بني مطار لتنقل ا

ىل خدمة يومية لالنتقال  783توفر احلافةل الرسيعة رمق  ا 
 .مطار ابنيسايف وتوجد حمطات وسط املدينة، 

وخالل عطةل هناية مساًء  8:30الساعة دقيقة بعد  30لك و دقيقة ) 15رة ادلولية لك املغادمبىن الرحالت احلافةل  وتغادر
ىل وسط املدينة وتس تغرق . مساءً  11:00حىت  صباحاً  5:30ال س بوع(، من   .تقريباً  دقيقة 40الرحةل ا 

 )جارا دي نورد(: كواندا ادلويل وحمطة القطار الرئيس يةهرني بني مطار  ةالعام املواصالتوسائل 

 ابحلافةل 

ىل حمطة القطار الرئيس ية ) 780  الرسيعة رمقاحلافةلتقدم   :وتتوقف يف احملطات ال تية( جارا دي نوردخدمة يومية ا 

 .فلوفيولوي شارع – ددي نور جارا –الكبوسيت  – ميدان بياات برييس ليربي –ابنيسا  مطار – هرني كواندامطار 

وصول ال وتغادر من مبىنس بعة أ ايم يف ال س بوع. مساًء،  11:00 حىت صباحاً  5:15من دقيقة  30افةل لك وتغادر احل
ىل حمطة القطار ، وتس تغرق الادلويل ىل  40منرحةل ا   دقيقة. 60ا 

 ابلقطار 

ىل حمطة القطار الرئيس ية ) 0.5تبعد عن املطار )ابلوتيس يت يومية من  خدمة الرسيعة هرني كوانداقطارات تقدم  جارا ميل( ا 
، مساء 9:00 حىتصباحًا  5:56من القطارات لك ساعة وتغادر موجوسواي. وتتوقف يف حمطة واحدة يف ( دي نورد

ىل حمطة القطار  وتس تغرق  .قائقد 10ساعة واحدة وحنو الرحةل من املطار ا 

 .مببىن الوصول ادلويل CFRمن مقصورة مالحظة: ميكن رشاء التذاكر 

 

 

 

http://www.otp-airport.ro/
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أ وريل  –بوخارست ابنيسا مطار 
 ادلويل فاليكو

 Sos. Bucuresti-Ploiesti 40العنوان: 

 9713أ و  232.00.20 (21)الهاتف: 

www.baneasa-املوقع ال لكرتوين: 
airport.ro  

يقع املطار يف اجلهة الشاملية من مدينة 
 DN-1بوخارست عىل الطريق الوطين 

ىل وادي برا  هوفا(.)اذلي يؤدي ا 

 مك فقط من الفنادق 8بعد وعىل مك من مجمع مركز التجارة العاملي،  1.5عىل بعد و  ،من مركز املدينةمك  8.5د املزااي: يقع عىل بع
 ابرملنت.وهيلتون، و انرتكونتيننتال،  :ال تية

ىل فاليكو ادلويل  أ وريل – بوخارست ابنيسا مطارقطع املسافة من ميكن و   .ائق تقريباً دق 10وسط املدينة يف ا 

 بني مطار ابنيسا ومركز املدينة:املواصالت العامة وسائل 

  ىل  131احلافةل رمق  وسط مدينة بوخارستا 

 ىل حمطة القطار الرئيس ية ) 205افةل رمق احل  (جارا دي نوردا 

 

ىل   بوخارست ابلقطارالوصول ا 

ىل لقطارات ادلولية ل لالطالع عىل اجلدول الزمين يرىج زايرة املوقع التايل  :والقادمة مهنابوخارست املتجهة ا 

http://www.RomaniaTourism.com/Transportation.html#ByTrain 

 ادلاخلية: ساراتامل  أ ويع القطارات ال خرى مج الزمنية وأ سعار تذاكر  اجلداولالتايل لالطالع عىل  يرىج زايرة املوقعو 

www.infofer.ro 

 بوخارست نورد )بوخارست الشاملية( أ و "جارا دي نورد" اختياريرىج  ،بوخارستيف حاةل مدينة مالحظة: 

مركز سكك  ويه ،كيلومرتات من وسط املدينة 5عىل بعد  ،جارا دي نوردقع حمطة بوخارست الرئيس ية، ت
ىل رئييس  ةحديدي  يف مجيع أ حناء أ ورواب واملدن الرئيس ية يف رومانيا.املوجودة املدن وهبا رحالت يومية من وا 

 Blvd. Garii de Nord 2 العنوان:

http://www.baneasa-airport.ro/
http://www.baneasa-airport.ro/
http://www.baneasa-airport.ro/
http://www.romaniatourism.com/Transportation.html#ByTrain
http://www.romaniatourism.com/Transportation.html#ByTrain
http://www.infofer.ro/
http://www.infofer.ro/
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 9521الهاتف: 

 

 القطارات ادلولية

ىل  وتسري . فيينا، وصوفياو ،براغو ،موسكوو ،كييفو، سطنبولا  و، بودابستو، بلغرادو، أ ثيناتوجد قطارات يومية من وا 
ىل املدن ال وروبية الغربية.و بودابست قطارات من عرب   ا 

 النقل العام

 :ما ييل تشمل ش بكة وسائل النقل العام يف مدينة بوخارست

 احل( افةلautobuz)،  عربة و( الرتامtramvai)،  و( "احلافةل الكهرابئية "الرتويلtroilebuz)،  ومرتو ال نفاق
(metrou.) 

ال نفاق من  مرتوويعمل . مساءً  11:59حيت صباحًا  5:00 من الساعة ويلوالرت  وعرابت الرتام احلافالتوتعمل 
طلب من قد يُ و . ند الركوبع واملصادقة علهيا  جيب رشاء التذاكر مس بقاً و . مساءً  11:00حىت  صباحاً  5:00الساعة 

ظهار أ ثناء  يفاملسافرين  ُ ال الرحةل ا  ق علهياتذكرة امل شعار التصارحي من أ ي مقصورة علهيا تذاكر أ و وميكن رشاء ال . صاد 
RATB. 

  ال نفاق مرتوويُعترب (Metrou أ فضل ) ىل ماكن أ بعدللسفر وس يةل ىل وسط املدينة ا  قطارات  ، وتعملوللوصول ا 
، Metrou( )M1رتو الانفاق )خطوط ملأ ربعة وتوجد . مساءً  11:00 حىتصباحًا  5:00من الساعة  ال نفاق رتوم
ىل حمطات مرتو ال  و . ( تغطي املدينة عىل نطاق واسع جداً M4و M3و، M2و ابللون " )Mرف "حبنفاق يشار ا 

ىل ماكن وس يةل رخيصة وسهةل ال نفاق يف الغالب مرتو ويُعترب ال زرق، عىل لوحة بيضاء(.  رمغ للتنقل من ماكن ا 
لنقل العامل ل ن ش بكة مرتو ال نفاق اكنت ُمش يدة يف ال صل يف وسط املدينة، ات احملطوجود عدد قليل من 

ىل املناطق الصناعية املدينة والراكب من أ حياء  ذا كنت ف. البعيدة عن وسط املدينةالنائية ا  خارج مركز تقمي ا 
ذا كنت ترغب يف السفر داخل ن ، وسط املدينة املدينة، أ و حىت ا  يكون وس يةل رسيعة  ميكن أ ن ال نفاق مرتوفا 

ىل وّجتك  للوصولومرُية للغاية  النقل  تتسم به وسائلما  ي كثرياً جتنب الاختناقات املرورية والزحام اذلمع ا 
 الربي.

ىل حد ما،ومرُية الانتشار،  واسعةمرتو ال نفاق ش بكة وميكن القول بأ ن  مما قد يثري وسهةل الاس تخدام. و  وجديرة ابلثقة، ا 
ىل حد بعيد أ هنا تُعترب لبعض دهشة ا خطة  يف 2002مرتو بوخارست منذ عام ورشع املدينة.  للتنقل يفوس يةل  أ منا 

 ،رشكة بومباردير ترانس بورتيشنالاس تعاضة عن القطارات القدمية بأ حدث قطارات صنعهتا ، مبا يف ذكل حتديث شامةل
 سارات ابلتعاون مع رشكة أ لس توم.امل طات و احملجتديد و 

 

 مةمرافق ال قا

 :السعة ال جاملية

 6000 وسط املدينة يفنوم  ةغرف 
 650 مركز املؤمتراتيف منطقة نوم  ةغرف 
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 1500 املؤمتر انعقاد عىل ال قدام من ماكن سرياً دقائق  10نوم عىل بعد  ةغرف 
 2200 املؤمتر انعقاد ىل ال قدام من ماكنسريًا ع خس عرشة دقيقة عىل بعدنوم  ةغرف 

 ال سعار:
 يورو/ ليةل 250-120=  جنوم 5فندق 
 يورو/ ليةل 150-80جنوم =  4فندق 
 يورو/ ليةل 100-50جنوم =  3فندق 

 

قامة ىل الفنادق ال   أ ماكن ا   والفنادق الفارهة جنوموامخلسة  ةربعمتنوعة بدءًا من الفنادق الاقتصادية وصوًل ا 

 

 جنوم 5 ،جيه دابليو ماريوت بوخارست غراندفندق 

ال انقة  أ قىص درجاتفندق ماريوت بوخارست  يوفر
 6و ،غرفة فاخرة 402بية، حيث يضم و والراحة ال ور

منتجع مياه و  اً حصي واندايً  ،ومركز مؤمترات ،مطامع
املبىن ويقع . ريكبال اكزينو الو  ،للتسوق اً ، ومعرضمعدنية

رؤساء ، ويرتدد عليه قرص الربملان جبوارالالكس ييك 
 "مدينةً  اذلي يعترب –الفندق  هذاو مللوك. اول و ادل

كثري ال املسافر ه يضم لك ما قد يتوقع – دينة"املداخل 
َّبات فاخر يوفر  ي ومنتجع مياه معدنيةحص : اندل املُتطل

نة، حس َّ خدمات مُ و سرتخاء ال مثل بعد يوم حافل، الا
مجيع لتلبية ومرافق  ،طباقأ طايب ال  مطامع تقدم  6و

ىل مأ دبةاحتياجات  قاعة اجامتعات  الطعام، ابل ضافة ا 
 .التقدميية لعروضللس ال دارة و اجامتعات جمعقد امناس بة ل

grand-bucharest-ottmarri-jw-http://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-املوقع ال لكرتوين: 
hotel/ 

  

 جنوم 5 ،فندق كراون بالزا بوخارست

ممتازًا من  مزجياً  كراون بالزا بوخارستيوفر فندق  
قامة واملرافق اليت تبعث عىل  مأ نينة أ ماكن ال  الطُّ

وتتسم ابلنقاء واملعارصة  ملعايري العامليةوتتوافق مع ا
الفاخر ذو ال ساس هذا الفندق  يمتتع. و الب شاشةو 
ضمن تودية خشصية و خدمة يف تقدمي سمعة ممتزية ب 

http://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-jw-marriott-bucharest-grand-hotel/
http://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-jw-marriott-bucharest-grand-hotel/
http://www.marriott.com/hotels/travel/buhro-jw-marriott-bucharest-grand-hotel/
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  اليوم.عىل مدار ساعات الراحة الشخصية 

 فنادق: فنادق ومنتجعات كراون بالزا.ال ، سلسةل 164: يةغرف الفندق عدد ال

املوقع ال لكرتوين: 
http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/bucharest/buhrm/hoteldetail  

 

 جنوم 5 ،فندق راديسون بلو بوخارست

الرئييس، عىل اكليا فيكتوراي  عىل شارع فندق راديسون بلوقع ي
مثايل لس تكشاف ماكن  هولقرص املليك السابق، و ل املقابلاجلانب 

دقيقة ابلس يارة عن مطار هرني  20املنطقة احمللية الغنية. ويبعد 
يسهل ادلويل، و  ابنياسان مطار دقيقة ابلس يارة ع 15و كواندا ادلويل

توصيل والاس تقبال ال خدمة فيوفر هلم  عىل نزلئه،السفر  فندُق ال 
ول ن الفندق ل يبعد عن حمطات مرتو ال نفاق سوى . عند الطلب

ن املوقع املثايل ، مسافة قصرية سريًا عىل ال قدام أ و ابلس يارة فا 
قريبني جداً من لزنلء ا جيعلوسط مدينة بوخارست  يفللفندق 

 رومانيا. يفأ فضل مناطق التسوق وال عامل 

املوقع ال لكرتوين: 
http://www.radissonblu.com/hotelbucharest  

 

 

نرتكونتيننتال بوخارست  جنوم 5 ،فندق ا 

نرتكونتيننتال بوخارستيعترب فندق  أ حد أ فضل الفنادق العاملية  ا 
ىل موقعهمتزي يرجع رس ، و يف املدينة الشاهقة جتهزياته ، و املثايل ه ا 

عد مسافة عىل بُ  وتوجدل تشوهبا شائبة. الفاخرة، وخدمته اليت 
رة  عىل ال قدام سرياً منه ميكن اجتيازها قصرية  شوارع عريضة ُمشجَّ

وعىل بُعد دقائق قليةل منه . ال نفاق مرتوحمطة و  ،سفاراتللتسوق، و 
اليت أ ربعة متاحف كبرية، واملدينة القدمية و املرسح الوطين، يوجد 

وهذا الفندق سيسميجيو. حدائق يبساكين الشهري و ل ضم شارع ت
اجلامعة.  ميدانمركز بوخارست يقع يف امخلس جنوم اذلي يطل عىل 

قامة  ويوفر حانة و  ًا،جماني ياً حص  رشفات خاصة، واندايً  ذاتأ ماكن ا 
 .عزف فهيا أ حلان عىل البيانوتُ 

 ومنتجعات فنادق: فنادقال ، سلسةل 257الغرف الفندقية: عدد 

http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/bucharest/buhrm/hoteldetail
http://www.ichotelsgroup.com/crowneplaza/hotels/us/en/bucharest/buhrm/hoteldetail
http://www.radissonblu.com/hotelbucharest
http://www.radissonblu.com/hotelbucharest


Annex VI 
38 
 

نرتكونتيننتال  ا 

 http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/bucharestاملوقع ال لكرتوين: 

 

يبوك  جنوم 5 ،بوخارست فندق ا 

يبوك فندقاً  يف وسط  فريدًا من فنادق رجال ال عامل الفارهة يعترب فندق ا 
فال شك أ ن مفهوم الاقتصار عىل ال جنحة الفندقية بوخارست.  مدينة

اذلين  واملرفهنيناسب أ ذواق املسافرين املس تقلني من رجال ال عامل ي 
يبوك فندق و . املُبتكر واملُلهمفلسفة السفر الفردي عتنقون ي  هو الفندق ا 

ىل عش بكة ، ويه الفنادق العامليةاحلاصل عىل عضوية الوحيد يف رومانيا 
من مرافق مجموعة حرصية اليت جتمع بني من الفنادق املس تقةل  مس توى عاملي

واحة خاصة لزنلئه  فندقويوفر ال يف أ حناء العامل. الرفاهية وال عامل التجارية 
  .سيسميغيو ابلقرب من حديقةو، يف قلب بوخارست، هادئة

نه  يبوك  وذلكل يعترب والتفرد،ع ابلمتيازات للمتت ماكنا  رحةل خشصية. فندق ا 
يبوكأ ن تتعرف عىل التجربة اليت سوف يوفرها كل فندق ميكنك ال ن و   .ا 

 http://www.hotelepoque.roاملوقع ال لكرتوين: 

 

 جنوم 4 ،فندق بوملان بوخارست

مجمع مركز التجارة  داخل اً مثالي اً موقعُيتل فندق بوملان بوخارست 
ول يبعد عن وسط مدينة العاملي يف املركز التجاري للمدينة، 

 دقيقة. 15، ول يبعد عن املطار سوى دقائق 5بوخارست سوى 
وهو . فس يحاً  جناحاً  15غرفة حديثة، مبا يف ذكل  203يوفر الفندق و 

قادرة عىل الرافق املسوف تس تفيد من ف الرتفيه، أ و للعمل مثايل ماكن 
ىل  ىل ، خشص 800استيعاب ما يصل ا  مركز لياقة بدنية ابل ضافة ا 

  ومنتجع حصي. اكمل التجهزي

trade-world-bucharest-pullman-1714-www.pullmanhotels.com/gb/hotel-املوقع ال لكرتوين: 
center/index.shtml 

 

 جنوم 4 ،مادا ماجستيك بوخارستار فندق 

مركز  قلب بوخارست، يف يف رامادا ماجستيك بوخارستفندق يقع 
عىل شارع يقع و . والثقايف والتسويق املايلالعامصة الرومانية التجاري و 

http://www.ichotelsgroup.com/intercontinental/en/gb/locations/bucharest
http://www.hotelepoque.ro/
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1714-pullman-bucharest-world-trade-center/index.shtml
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1714-pullman-bucharest-world-trade-center/index.shtml
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-1714-pullman-bucharest-world-trade-center/index.shtml
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عىل يد أ انقة، ويقدم الفندق خدمات ممتازة  هاأ كرث و  أ قدم الشوارع الرئيس ية يف املدينةوهو أ حد ، مبارشةً راي اكليا فيكتو 
نرتنت ال   التصال اجملاين بش بكة دمةمزودة خبرُية امل هغرفو . متفانني يف معلهم وعىل اس تعداد دامئ ملد يد العون موظفني

متنوعة مجموعة  فهو يوفرلرجال ال عامل أ و الس ياح،  اً مثالييعترب فندق رامادا ماجستيك خيارًا  ميع وسائل الراحة الالزمة.وجب 
ىل منتجع مياه معدنية و   "الساوانوحامم "يوم حافل. قضاء مركز لياقة بدنية لالسرتخاء بعد من قاعات الاجامتعات ابل ضافة ا 

  نادق: رمادا.ف ال ، سلسةل 111: يةغرف الفندق عدد ال. جماانً أ مرمك حتت 

 http://www.majestic.roاملوقع ال لكرتوين: 

 

 جنوم 4 نورث،فندق وأ جنحة رامادا بوخارست 

اجلزء الشاميل من العامصة،  يف رمادا بوخارست ابركيقع فندق 
من مطار هرني كواندا ادلويل، يف  كيلومرتات 10عىل بُعد 

من وسط معدودة  عد دقائقاملراكز التجارية وعىل بُ  قلب
كس بو  معارض عىل مقربة منو املدينة،   ومنطقة ابنيساروما 

قامة وجواً مثاليًا يوفر و ، التجارية للمسافرين من رجال ا 
ىل ال عامل،  جامتعات الاعقد رافق لأ فضل املابل ضافة ا 

 .تجاريةال 

بطريقة  مةً صمَّ مُ  غرفةً  267يقدم فندق رامادا بوخارست ابرك 
رسير كبري )فردية غرفة  180مهنا  ،ن من رجال ال عاملوملسافر رافق اليت ُيتاّجا اميع وسائل الراحة واملوجمهزة جب عرصية 

  شقق. 8وغرفة مزدوجة،  79جم(، واحل

 http://www.ramadanorth.roاملوقع ال لكرتوين: 

 

 جنوم 4 ،نوفوتيل بوخارستفندق 

بوخارست هو اختيارك بوسط مدينة  فندق نوفوتيل
لقضاء قصرية أ و  أ و لقضاء عطةلأ ي رحةل معل يف ال مثل 

جازة داخل يمتتع الفندق مبوقع مثايل يف قلب  املدينة. ا 

ًا اس تثنائي اً موقعال ربع جنوم الفندق  ، ول يوفر هذااملدينة
من العامرة  اً فريد اً مزجي أ يضاً بل يقدم ، حفسب

طعم مبيمتتع و احلديث.  يوظيفالتصممي ال الالكس يكية و 
اللياقة السرتخاء يف مركز ماكن لو  يةصيف رشفات و وحانة

 خاص حتت ال رض.س يارات وموقف  ،اكمالً  غرف اجامتعات جمهزة جتهزياً  5وبه  ،اجملانية واي فايويقدم خدمة ال .البدنية

http://www.majestic.ro/
http://www.ramadanorth.ro/
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 فنادق: نوفوتيل.ال ، سلسةل 258: يةغرف الفندق عدد ال

املوقع ال لكرتوين: 

-5558-http://www.novotel.com/gb/hotel

centre/index.shtml-city-bucharest-novotel 

 

 جنوم 3 ،فندق أ مباسادور

ويبعد ، مركزي وقعاملثري لال جعاب مب أ مباسادور فندقيمتتع 
 املرسح الروماين واملتحف الوطين للفنون يف رومانياعن 

يف مجيع  يةواي فاي جمان وتوجد ش بكة . ايردة 330مسافة 
 4و، شقق 8ا مهن اتغرف 209الغرف. ويضم الفندق 

، فرديةغرفة  41و، (اس توديوأ حادية الغرفة )شقق 
، تلفزيويناكبل حباممات، و مزودة  ةزوجيغرفة  156و
هاتف و ، ثالجه حتتوي عىل تشكيهل من املرشوابتو 

معظم وتطل . نرتنت لسليك جماينوا  دويل، و داخيل 
  وكثري من املتاجر. ،وساوان ،مركز لياقة بدنيةو اكزينو، و أ نيق، يوجد أ يضًا ابر . و نورايمعىل وسط املدينة مبنظر ابالغرف 

 /http://www.ambasador.roلكرتوين: املوقع ال  

 

بيس  جنوم 3 هوس،بوخارست ابرملنت  فندق ا 

بيس فندق يقع  مك  20عد وعىل بُ  ،عىل مقربة من احلي املايل، و مبىن الربملان، أ كرب مركز مؤمترات يف املدينةجبوار بوخارست ا 
ىل وقاعات اجامتعات لتنظمي الندوات واملؤمترات.  6و ،غرفة مكيفة الهواء 161ويضم الفندق  اوتوبيين.من مطار  ابل ضافة ا 

 ، يوفر الفندق خدمة ال نرتنت اجملاين يف غرفال جر مدفوعةمفتوح عىل مدار الساعة وساحة انتظار س يارات مطعم وابر 
 حةل معل.الزنلء اذلين يكونون يف ر 

palatul-ibisbucuresti-5938-http://www.ibishotel.com/gb/hotel-املوقع ال لكرتوين: 
parlamentului/index.shtml 

  

http://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-bucharest-city-centre/index.shtml
http://www.novotel.com/gb/hotel-5558-novotel-bucharest-city-centre/index.shtml
http://www.ambasador.ro/
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938-ibisbucuresti-palatul-parlamentului/index.shtml
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938-ibisbucuresti-palatul-parlamentului/index.shtml
http://www.ibishotel.com/gb/hotel-5938-ibisbucuresti-palatul-parlamentului/index.shtml
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 معامل املدينة

 املرسح الروماين

حلفالت قامة ال   اً مثالييعترب املرسح الروماين ماكاًن 
حدى اجلواهر املعامرية  وهوواملناس بات اخلاصة.  ا 

عىل يد  1865تأ سس يف عام وقد رومانيا، يف 
ساركو كونس تانتني ، مهنم:مجموعة من املتحمسني  و، ا 

 ون. كريتوليسكو، وروسييت، ، وك. ف. أ . يور ي
 املعامري هندسووضع امل  .وغريمه أ وديوبيسكو، ل.أ  

عىل الطراز ، صورًا للتصماميتت غالريونأ لربت 
اكن  تقريباً س نتني  غضون ، ويفاجلديد الكس ييكال

 14افتتاحه يف املبىن عىل وشك الانهتاء، ومت 
  .1888فرباير 

 قامئمن اخلارج، من هب  و يتكون املرسح الروماين، 
مما يعطي عىل الطراز ال يوين،  س تة أ معدة عىل

غريقي ويوجد حتته معبدأ نه ب اً انطباع نقوش ، يف ا 
ني، مه: روماني حاكم ، وجوه خسةمس تديرة

فاس يل و أ لكساندرو سل بون، و ابساراب،  نياغوي
 .واملكل اكرول ال ول ،مايت ابسارابو لوبو، 

 

 

جعاب ورمبا يكون املرسح من  اثرة لال  بعض ب  سالمل لولبية حتيط أ ربعةتوجد في مدخل القاعة فاخلارج.  منادلاخل أ كرث ا 
حباةل صوتية ( مرتاً  16 يبلغ ارتفاعهاو  مرتاً  28اليت يبلغ قطرها ) الاجامتعات قاعةوتمتزي ال معدة الرخامية واملنحواتت املزخرفة. 

مشاعرك حقًا هو الصورة اجلدارية ما ُيرك لكن قصورة. و امليف  ينأ خر  52و املقاعد ال ماميةيف خشص  600وتسع خاصة، 
 .أ متار 3مرتًا وارتفاعها  70اليت يبلغ طولها 

 

 قوس النرص

هذا وقد بيُن  من اخلشب واجلص.، وهو مصنوع 1922يف عام وقد بيُن  ،يف اجلزء الشاميل من بوخارستيقع قوس النرص 
ذا القوس اخلش يب هببدل استُ وقد  .يوش الرومانية يف احلرب العاملية ال وىلاجل ، بعد انتصار ميلحتاد العظاب احتفالً  القوس

َّ تُ انتونيسكو(. و  يمعل املعامري برت ذكل )واكن  1936و 1935عايم بني  يقوس جحر  تني برونزي  نييداليتمب ن الواّجة اجلنوبية زي
"الرجوةل"  أ خراين منحوت علهيام رمزا انميداليتتوجد عىل الواّجة الشاملية و املكل فرديناند وامللكة ماراي.  ييوّج تعرضان 

. جاليا) اً س يفُيمل حارب مبلرجوةل" لرمز "يُ و و"ال ميان".  ىل ا  زو  ،(ويُنسب هذا العمل ا  ميان" ل" يُرم   اً صليبُيمل شاب ب ال 
بداع ك.  بداع النحات د. أ ونوفراي والنحات ك. الصور الظلية من املنحوتة فوق هذه  نتصاراتالاو ابرانسيك.وهو من ا  ا 

 .خل( عىل أ معدة قوس النرصا   ،أ ويتوزو  راسيس يت،)ما ال وىلتت أ سامء معارك احلرب العاملية حنُ وقد . ميدراي
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 وري أ نتيبا" الوطين للتارخي الطبيعيغريغ"متحف 

 متحف "غريغوري أ نتيبا" الوطين للتارخي الطبيعي تكلمي 
راثً  ثنوغرافية وا  ، ة، وحفرييةحيوان مجموعات يشمل  عظاميً  ا 

 خرباء منيت أ جراها ال البحوثبفضل و . وخصرية ية،ومعدن 
، معليات الاقتناء، والتربعات و وداخلها رومانياخارج 

 2أ كرث من به  املتحف ابس مترار، دلرجة أ ن تتطور مقتنيات
 . وهو أ كرب وأ قدم متحف منيف الوقت احلايل مليون قطعة

أ كرث فهو ُيتوي عىل مجيع بدلان ادلانوب،  يف نوعه
وميكن العثور هناك عىل . حتفة معروضة 3000 000من

 فراشات يف العامل.عة مجمو أ غىن وأ مه 

 

 متحف الفالح الروماين

، ابلقرب من 3رمق شارع كيس يليف، ب يف بوخارست  يقع
، 1941و 1912بيُن هذا املتحف بني عايم النرص. و ميدان 

. ياك بوديس يتغ نيكولي لتصماميت املهندس املعامري  وفقاً 
، ومالبس تقليدية ومواد عىل مقتنيات خزفية تحفوُيتوي امل 

خشبية، وقطع وقطع داخل املزنل،  لالس تخدام منسوجة
 وفقاً ذكل ُمرتب لك و ، جداري، وجساد ةحديدقطع أ اثث، و 

ميكنك بدلان وتقاليده. وهناك أ يضا متجر ل رئيس ية اللمجالت ل
يف الفناء ادلاخيل والهدااي التذاكرية. أ ن تشرتي منه ش ىت 

ىل ايون مهيالش بوليفارد،  سة كني توجد للمتحف اذلي يؤدي ا 
ىل اترخيي  أ ثر خشبية، ويه نُقلت ) سابع عرشالقرن ال يعود ا 

ىل الكنيسة   (.1992هنا يف عام ا 

 

 التارخي الروماين الوطينمتحف 

نه أ مه متحف   مثينة، وُيتوي عىل قطع اترخيية روماينا 
ال راي الرومانية منذ عصور ما قبل التارخي اكتُشفت يف 

 قطعة 50 000من عىل أ كرث وُيتوي حىت عرصان احلارض. 
ىل ووثيقة أ صلية  اجملالت. ومن بني املعروضات  ش ىتتنمتي ا 

ُ  جاجةادلذكر "ن، ذات القمية التارخيية العظمية ة امل  الفِّرا مع رخِّ
الرابع امليالدي، ىل القرن ا   اعود اترخيهاليت ياذلهبية" )

ىل  "كزن (، وقطع من أ ثناريكمكل القوط الغربيني، وتُنسب ا 
ابل ضافة  ،كيلوغراماً  19زن حنو يي ، اذلالشهري "بيرتواسا



Annex VI 
43 
 

 نسخة من معود تراجان من روما.عىل 

 

 تحديقة النباات

للنبااتت يف يح كوتروسيين مبدينة  دمييرتي براندزاتقع حديقة 

تأ سست ويه مؤسسة ثقافية وتعلميية وحبثية.  بوخارست،ب 

وتبلغ مساحهتا، . أ لكس ندر يوحنا كوزايف عهد  1860يف عام 

ىل ، اً هكتار  17.5يف الوقت احلارض،  مة ا  قطاعات: ويه ُمقس 

، ومعمرةنبااتت س نوية  وهباقطاعات يف الهواء الطلق، 

وقطاع نبااتت  ،قطاع النبااتت النادرةنبااتت الزينة، و )قطاع 

وقطاع  ،دبروجةالبحر ال بيض املتوسط، وقطاع نبااتت 

نزهور مجموعة ال يطالية"، و احلديقة " س  و  ُ (، و النظايموالقطاع  ،وقطاع النبااتت املفيدة ،السَّ  ةزجاجيات الن ب تس ت معرض امل

ىل مناطق خمتلفة من الكوكب )أ جشار النخيل، اليت نبااتت من ال خاصة مجموعات أ وي يي اذل ، ال وركيدوزهور تنمتي ا 

( ربوميليةوالنبااتت النبااتت الصبار، اللحمية، و النبااتت و ش به الاس توائية، و  ةس توائيادلخيل، والنبااتت الارسخس وال 

نتاج.  ودفيئات ال 

 

 

 قرص اكنتاكوزينو
املعامري أ ي. دي.  ملهندسلتصماميت ا وفقاً بيُن هذا القرص 

ح تِّ افتُ و (. 1956الباروك الفرنيس ) عىل طراز برياندي

نيسكو" التذاكري يفمتحف   قرص اكنتاكوزينو، "جورج ا 

ىل أ ةل . اً وطني اً أ صبح متحف 1990وبعد عام  وابل ضافة ا 

نيسكو علهيا الكامن اليت حصل  ، ميكن أ عوام 4وهو ابن ا 

 ه، وميدالياتشهاداتهللمرء أ ن جيد هنا عرشات من أ عامهل، و 

ولهذا وسام الرشف الفرنيس. ميدالية أ مهها هبا، و فاز اليت 

ربعة مس توايت: ( أ  معامرايً  أ ثراً ن علِّ أُ اذلي ) الضخم الرصح

به نوافذ طابق أ ري و طابق سفيل ميثل قاعدة املبىن، 

 ،حلديد املطروقحماطة ابرشفات مس تقمية مزودة ب نوافذ  بهة عىل شلك قوس ودرابزين مصنوع من احلجر، وطابق يدائر 

بداع لوحات خضمة القرص ُمزخرف من ادلاخل ب. و ة غنية ابلزخارفعلوي مناورو  كوس تني بيرتيسكو، و  ،مرياي. د .جمن ا 

زيدور فريمونتو أ رثر فريوان، و  بداع ومنحواتت  ،نيكولي ا  م.، و فريدريك س توركمن ا  عىل ل دخامل ويرشفبيكر. دبليو.  ا 

 واكن هذا. نجحرايعنه أ سدان " ويدافعمن الرخام، "ُسمل  فس يح يس بقه  بأ سلوب أ نيق وهو مدخل مصمم، ة القرصواّج

 احلرب العاملية الثانية.ء قُبيل اندلع ار وزالجمللس  اً القرص مقر 

 

 رص كوتروس ين الوطينق
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ن مجمع كوتروس ين ليس هل مثيل شهد يف امل يف بوخارست و ا 

ن من مكوانته املتعددة هل لك و املعامري الوطين،  ِّ وظائف ُمكو 

 وّجات خمتلفة.و 

: مجمع كوتروس يناليت سادت ته العلامنية وينعكس تفرده يف عامر 

بيت و ، ومدرسة تعلمي الفروس ية، واملباين امللحقةناح، واجل القرص، 

ُ بس تاين، و ال  لفتيات ا ملجأ  كنيسة و ير، وادل، ةزجاجيات الن ب تس ت امل

 ل مرية ماراي وأ رسة دافيال(،اخلاصة اباليتاميت، والرصوح اجلنائزية )

ىل يف وقت لحق  اجزء مهنتحول حديقة كبرية )سي و  تح اجلناح ، افتُ 1990صدر يف عام  مبوجب قانونو (. تحديقة النبااتا 

 العصور املاضية. ليكون مبثابة انفذة عىل الوطين، كوتروس ين متحف ليكون مجلهور ا للمجمع أ مامالقدمي 

خدم ل كرث من الرمسي الوحيد يف رومانيا اليت اس تُ  املقرقرص هو وهذا المكتب رئيس رومانيا.  أ يضاً كوتروس ين س تضيف وي 

 قرون. 4

 

 غياكقرص 

ابلقرب يقع ، و بوخارستيف القصور من أ قدم  غياكقرص يُعترب 

اجلانب دوامنا غياك، عىل شارع مع تيه من تقاطع شارع لكول 

عىل الطراز وقد بيُن هذا القرص . بلومبويتا اجلنويب من حبرية

العامرة ال يطالية، مع ملسة من يف املعروف اجلديد الالكس ييك 

تاسع لتوّجات الغربية يف القرن ال ل  ، وفقاً ةالهنضة الفرنس يطراز 

الس نني، بشلكه ال ول عىل مر  واحتفظ قرص غياك. عرش

 .ةترممي كبري لعملية  1978خالل عام خضع و 

نذار حر و ، مراقبة نظامفيحتوي عىل أ حدث ديثة، واحلبني العنارص التارخيية  غياكقرص جيمع يف الوقت احلارض، و ق، ائا 

 ديقةاحل وه من نوعه حقاً ًا ا جيعل هذا القرص فريدومم. خاص بهواتصالت هاتفية، وموقف س يارات  ،نرتنتا  و  ،تدفئة اكمةلو 

نه حقًا املاكن. رجاء يف مجيع أ  أ منة بيئة هادئة و  مما يضمن توفريقرص، الضخمة احمليطة ابلقرص، حدائق الرضاء اخل قطعة ا 

 تقاليد حية.شاق، و  ، ماضالتارخي الروماينقدمية يف تحدث عن فرتة ت  ةاترخييمعامرية 

 

 قرص موجوسواي ومتحف برانكوفينيسك
يف قرية حتمل نفس الامس عىل شاطئ حبرية هذا القرص يقع 

م موجوسواي،  املعامري، برانكوفينيسك عىل طراز وهو ُمصمَّ

يَّة ال رشفات ُيتوي عىل ال و  َّمِّ رومانية ال معدةال  قواس و وال  ُسل

كونس تانتني برانكوفينو بني الوالايش ال مري وقد بناه تقليدية. ال 

برواق القرص ويمتزي ، اً صيفي اً مقر ليتخذه  1702و 1698عايم 

م عىل الطراز ال  عىل واّجة تطل عىل فينييس خاريج مجيل ُمصمَّ

برانكوفينيسك عىل طراز ة كُمتشابِّ  ذات نقوش رشفةب و  ،البحرية

مع معروضات من اللوحات المثينة برانكوفينيسك متحف ويضم القرص، يف الوقت احلارض، تطل عىل الفناء الرئييس. 
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زات ، و يةواحلجر  يةاخلشب املنحواتت و  ُ داخل  أ يضاً ويوجد وخمطوطات مثينة.  ،وكتب اندرة ،ةيوفض  يةذهب مطرَّ عامل كنيسة  جمَّ

، مبا يف ذكل جيداً  حمفوظةجلدارايت ادلاخلية ال صلية اول تزال من الفنانني اليواننيني.  فريٌق  وزخرفها 1688س نة نيت يف بُ 

 الزي املليك.ولكهم يرتدون ، ةس بعوبناهتام ال ربعة أ بناهئام ال  كونس تانتني برانكوفينو مع زوجته، ماراي، و  تصورلوحة 

 

 براغاديروقرص 
، يف القطاع اخلامسيف قلب مدينة بوخارست، قرص براغاديرو يقع 

يبعد مسافة قصرية ميكن اجتيازها سريًا الربملان. و لقرب من قرص اب

ماريوت  ، وفندقسوق الزهورو بياات رجيينا ماراي، عىل ال قدام عن 

 عىل مر الس نني مجموعةً وقد اس تضاف قرص براغاديرو راند. غ

اليت تضم  من حفالت العشاء امحلميةبدءًا من ال حداث،  مذهةلً 

ىل أ و أ كرث ضيفًا  50 اليت حفالت الكوكتيل الكربى مع الرقص ا 

ىل  ىل  100من معظم ال حداث عدد ضيوف رتاوح يضيف. ومع ذكل،  400يصل عدد ضيوفها ا   .اً ضيف 250ا 

 

 متحف القرية
اثين املتاحف ال ثنوغرافية يف العامل، وأ وائل  أ حدقرية المتحف يُعترب 

ثنوغرايف  املتحف  بعد يف الهواء الطلق يف العامل،يُقام متحف ا 

ىل تقدميهذا املتحف هيدف و س توكهومل.  يفال ثنوغرايف   أ فضل ا 

الفين الرائع، وُياول  همس وحل  مصالهتول   ياة الفالحنيحل عرض 

جنح يف ، وقد لك بيتاذلي يكتنف  يميأ ن يعيد اجلو امحل املتحف 

ل رس التقليدية: اب خاصة للزوار عنارصويقدم املتحف ذكل، حتقيق 

أ و صنوعة من اخلشب امل ال سوار و الت، وال سطب ،احلظائر

أ دوات العمل، و ، اخلاصةقطع ال اثث حيث  اخلواملزنل من ادل، املهيبةبس يطة أ و ال بواابت ال اللنب، و الطوب أ و ال غصان 

 .نسوجاتامل غريه من والسفن التقليدية، والسجاد و 

 

  الوطينالفين تحفامل  –القرص املليك 
أ عامل  1950يف عام اذلي افُتتِّح  يضم املعرض الفين الوطين

ثيودور أ مان،  مثل، الرسامني املشهورينكثري من 

نيكولي و ، لوشنيستيفان و وريسكو، غريغنيكولي و 

دمييرتي املعروفني، مثل  والنحاتنيابلدي، تيودور و ، تونيزتا

وكونس تانتني  جاليا،يون وا  ، ميدرايكونس تانتني و ، ابكيوراي

نقش  4000تراث املتحف عىل ي وُيتو برانكوزي الشهري. 

ب  ختطيطيورمس ىل العديد من الفنانني الروماني يُنس   نيا 

 نب.اوال ج
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وتتكون القاعة من ثالثة أ روقة ومجموعتني من الفن 

 الزخريف.

 

، وقد كريتوليسكويف جناح  ةال وروبي ونمعرض الفنيقع 

وميكن للزائر أ ن يشاهد يف هذا . عيد افتتاحه مؤخراً أُ 

بدءًا  يني،وروب ال  الرسامني لطائفة كبرية من لوحات املعرض 

. عرشينمن عرص الهنضة حىت العقود ال وىل من القرن ال 

ىل مجموعة قد املليك الروماين،  البيت اتلوح وابل ضافة ا 

ب الزائر أ يضًا ب ىل"هامان ودومينيكو فينزياينو، للفنان روائع الفن ال ورويب: "مادوان مع الطفل" يُعج  ليعفو  س تريأ   يتوسل ا 

يكللفنان " خامترجل مع و"رامربانت، للفنان " عنه و"الربيع"  ،قبةل"ال "و ،عمر"ال"، ولكود مونيهللفنان "اكميل" ، واين فان ا 

  .خلا   ،أ وغست رودانللفنان 

 

عرض يف تُ حتفة فنية رائعة  9 500وُيتوي عىل  "،س ترييب"قطاع يقع يف الطابق ال ول من  القدمية:لرومانية امعرض الفنون 

هذه القاعات يف ثالث من ومودلافيا وترانس يلفانيا. و  فالش يا وتثري هذه القطع الفنية يف اخمليةل احلياة الثقافية يف .قاعات 7

ىل  تعودكسسوارات وا  جموهرات ومالبس و  ،مصنوعة من املعادن المثينة ةكهنوتيلامنية و أ ن تشاهد قطعًا فنيًا ع ، ميكنكالس بع ا 

ىل القرن التاسع عرش  .الفرتة من القرن الرابع عرش ا 

 

. "س ترييب"قطاع ، ويقع يف الطابق الثاين من متثالً  1 817و ًة فنيةً لوح 8 479يوجد به : لرومانية احلديثةامعرض الفنون 

حدى و  يف ش بابه و يف قام هباهل اليت عامتُعرض فهيا أ  و دون غريه،  كونس تانتني برانكوزيلنحات ل  ةصخصَّ صالت العرض مُ ا 

 "الصالة".و"بروميثيوس"، وس بات"، ال و" ،الطفل"ورأ س "وب"، ا"العذ الس نوات الالحقة من حياته:

 

ىل جالعاملي للفنون عرضاملمن  جزءاً اليت اكنت  الزخرفةمجموعة فن  من قطع الفن  ومجموعةال وروبية  ات والامتثيلاللوحنب ا، ا 

، يف رومانيايه أ مه مجموعة ، وأ يضاً  ، مبا يف ذكل الفن الروماينةأ وروبيقطعة فنية  10 000اجملموعة من حنو تكون وت الرشيق. 

ىل أ نية فضية ُصنعت ، ومجموعة من الساعات، خزفي اتالروماين، وقطع أ اثث، و التطريز أ عامل وتعرض  ضافًة ا  يف ا 

 برلني أ و نورنربغ.أ و أ وغس بورغ 

 

ىل  توي عىل مجموعة، ويه حت 1990س تقالل يف عام ابل مجموعة الفن الرشيقحظيت  منوذجية من القطع الفنية اليت تنمتي ا 

قطعة من السجاد،  400هناك ما يقرب من و . مل توجد يف أ ي متحف روماين من قبلاملرشق ال ساليم والصني والياابن 

 واملنسوجات. ،وال سلحة ،خلشبية، واملنحواتت ااخلزف الصيين والياابينو العاج، والنس يج، واللوحات، وقطع 

 

 

 التارخيي املركز – مركز املدينة القدمية
اكليا فيكتوراي،  بني ابحلجارةالشوارع املرصوفة ل تزال 

ليسابيتا،   وهنروبوليفاردول براتيانو، وبوليفاردول رجيينا ا 
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حنو مزتايد ثقافة بديةل من النوادي واحلاانت واملقايه واملطامع العرصية عىل بوخارست ويسكهنا أ مجل مناطق تضم  دميبوفيتسا

 خالل فصل الصيف. املرصوفة ابحلىص متتد عىل الشوارعوتكون يف أ وج نشاطها وحيويهتا حيامن  –

ىل القرن اخلامس عرشCurtea Vecheتوجد احملكة القدمية )يف قلهبا و ىل عرص ، ( اليت تعود ا  توي عىل وحت س، يتيب  فالدا 

م كورنيثمعود دران وال قواس وشواهد القبور و القليل من اجل ويه كنيسة أ قدم كنيسة يف بوخارست، وجبوارها توجد . ُمرمَّ

Biserica Curtea Veche ىل ا هانول خان " –خان أ قدم مبارشًة يوجد ىل الرشق مهنا وا  . سادس عرشلقرن ال اليت تعود ا 

الطابق السفيل يف مطعم وُيتوي عىل رخيصة الفنادق ال ل يزال أ حد  اذلي – اانسزي فر شارع سرتادا  64-62"، لوي مانوك

 .يف الفناء مقهيى وابرو 

ىل ال  فساتني الزفاف يُباع فيه لك يشء بدءًا من يبساكين، وهو شارع جتاري قدمي ل سرتادا يوجد شارع هنا من شامل وا 

ىل  والقبعات املصنوعة يدوايً  "هانول كو زقاق صغري يسمى يوجد الطرف الرشيق من قرب وابلالرخيصة. البناطيل اجليزن ا 

سرتادا س تافروبوليوس حيث ميكن يوجد يبساكين ل سرتادا من شارع  الناحية اجلنوبية الغربيةويف . قدميةال ابملتاجر ءميليت" 

أ مجل معامل اعتبارها بسهوةل  ميكن 1724الرائعة. وهذه الكنيسة اليت اكمتل بناؤها يف عام  س تافروبوليوس ة كنيسةر ايز

مليئة هادئة حاطة حبديقة مُ أ يقوانهتا اليت ُرممت مؤخرًا، ويه و  اجلصية اتصويراهتس أ قلها ليعديدة ل س باب وذكل املدينة، 

ىل القرن التاسع عرش وشواهد القبور القدمية ال اثربش ىت   تصممي الكنيسة كونس تانتني برانكوفينوقام ب . وقد اليت تعود ا 

 جنازاته املعامرية ادلينية.اب  املعروف الوالايش  مريال  (، 1688-1714)
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 املنتظمة املهرجاانت وال حداث

 ( أ بريلهمرجان بوخارست السيامنيئ ادلويل) 
  ادلويل "املهرجان املوس يقيJeunesses Musicales( "مايو) 
  ادلويل " يملوس يقاهمرجان بوخارستEuropaFest( "مايو) 
  (مايوقدمي )الهمرجان بوخارست 
 همرجان املثليني " GAYFEST"(مايو) 
  لتصوير الفوتوغرايف "ل بوخارست همرجانArtPhoto( "يونيو – مايو) 
  ملوس يقى الشوارع بوخارست همرجان"D'Ale Bucurestilor( "يونيو) 
 ( يوليو – يونيومعرض احلرفيني) 
  (أ غسطسالس يارات ) س باق –حتدي مدينة بوخارست 
  نيسكو متربلموس يقى )لهمرجان جورج ا   (س نتني لك – سب
  اثث والتصممي ادلاخيل املعرض مترب) BIFE-TIMB/ ادلويل لل   (سب
  بطوةل رومانيا املفتوحة للتنس– ( أ حد أ حداث رابطة حمرتيف رايضة التنسATP) (مترب  (سب
  (ربديسمالفالح الروماين ) متحف –لفنون واحلرف اليدوية ل هدااي الش تاء معرض 

 
 
 

 ]ييل ذكل املرفق السابع[
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 الصيغة ال صلية ابللغة العربية

 
 
 
 
 

 
 
 

 لملكية الفكريةلمنظمة العالمية لالمقدم ل المملكة العربية السعودية مقـترح

(WIPOبشأن ) لمملكةللمنظمة في امكتب خارجي  طلب استضافة 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية
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 " تقديم" 

 

ترغب المملكة العربية السعودية بصفتها الوطنية في استضافة مكتب خارجي للمنظمة 

وذلك لما تتمتع به المملكة من موقع في أراضيها،  (WIPOالعالمية للملكية الفكرية )

ولما تعيشه المملكة من نهضة  ،ولتنوع الثروات الطبيعية على أراضيها ،استراتيجيجغرافي 

و دعماً لطموحات المملكة في توفير أعلى نسبة وحركة تجارية كبيرة،  اقتصادية صناعية 

حماية لحقوق الملكية الفكرية ولخلق بيئة تجارية أكثر أماناً واستقطاباً للشركات التجارية 

( في أن تصبح من أقوى 2030قق أهداف رؤية المملكة المستقبلية )رؤية العالمية بما يح

 الدول اقتصاداً في المجاالت غير النفطية والتحول إلى االقتصاد المعرفي .
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 القسم األول

 " لمحة تعريفية عن المملكة العربية السعودية "
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 مبادئ الدولة ودستورها: –أوالً 

 ودستورها اإلسالم دينها تامة سيادة ذات إسالمية عربية دولة السعودية العربية إن المملكة

 العربية. اللغة هي ولغتها وسلم عليه هللا صلى رسوله وسنة تعالى هللا كتاب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الموقع الجغرافي للمملكة: –ثانياً 

 
 

الغربي من  يالجنوبالجزء  استراتيجي فيجغرافي  بموقع المملكة العربية السعودية تمتاز

 اً حيث يبلغ عدد سكانها حوالي واحد وثالثون مليوندول الشرق األوسط  وهي من كبار ،قارة آسيا

( نسمة وذلك حسب آخر إحصاء له 31.742.308وسبعمائة واثنان واربعون وثالثمائة وثمانية )

بمساحة تقدر بأكثر من مليونين  أربعة أخماس شبه الجزيرة العربيةو تشغل المملكة ، م2016عام 

 هيو وتشترك المملكة في حدودها البريّة مع ثمان دول مجاورة ، ومائتين وخمسين كيلو متر مربع

قطر، واإلمارات العربية دولة الكويت، ودولة العراق، وجمهورية ، و)المملكة األردنية الهاشمية

( وتشترك مع جزيرة مملكة البحرين الواقعة في بحر اليمنجمهورية ُعمان، وسلطنة المتحدة، و

 الخليج العربي من جهة الشرق برياً عبر جسٍر بري وهو جسر الملك فهد .

الخليج العربي من جهة الشرق بحر  البحر األحمر و ن جهة الغربيحد المملكة مكما 

 حيث تخدم ثالث قاّرات، ويعد هذان المعبران المائيان من أكثر الطرق البحرية نشاطاً في العالم

حيث يتضمن هذان المعبران مضائق معروفة عالمياً وهي مضيق هرمز  في الخليج العربي 

مضيق عدن في البحر األحمر  فهي تخدم يق جوبال ومضيق باب المندب ومضيق ثيران ومضو

آسيا وأفريقيا وأوروبا، الحركة التجارية وحركة التنقالت البحرية وتخدم بذلك ثالث قارات هي 

لهذه  البحرية طرقالالمملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي متميّز على ملتقى  وذلك يجعل

تتوسط المملكة أغلب كما  ،أهم المراكز التجارية في العالمبذلك واحدة من المملكة تعتبر القارات و

  .الدول الناطقة باللغة العربية

ة انطالق تجارية ألكثر من تعتبر منصّ  العربية السعودية وعلى نطاق أوسع فإن المملكة

مليار مستهلك يتواجدون على بعد ثالث ساعات جويّة منها، ويعود الفضل بذلك إلى تمتع  اثنين

 ثابت.ة بجو سياسي واقتصادي المملك
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الطبيعة الجغرافية للمملكة: –ثالثاً 

 

 
 

تمتاز المملكة العربية السعودية بطبيعة جغرافية متنوعة مما جعلها تتمتع بالعديد من 

الثروات الطبيعية كالثروات الزراعية والحيوانية والثروات المعدنية والنفطية والتي جعلت المملكة 

)مجموعة العشرون(، ومن أهم الثروات التي العالم  من مصاف الدول العشرين األقوى اقتصاداً في

 تميزت بها المملكة:

أكبر مصدر نفط وثاني أكبر احتياطي للبترول : حيث أصبحت المملكة تمتلك الثروة النفطية .1

تعد  ،النفطية العالمية % من الصادرات90 حيث تشكل صادراتها النفطية قرابةخام في العالم 

أهم وأكبر دول العالم إنتاًجا للنفط حيث يتراوح متوسط إنتاجها المملكة العربية السعودية 

هـ(، كما تحتل المركز 1437م / 2016ليون برميل يوميًا )م 10.600.000اليومي بين 

% من االحتياطي العالمي، 22الثاني بين دول العالم من ناحية االحتياطي، فالمملكة تمتلك 

من مبيعات البترول في السوق العالمية، كما % 20% من اإلنتاج العالمي، وأكثر من 12و

 تمتلك طاقة تكريريه تصل إلى أكثر من ثالثة ماليين برميل يوميًا.
 قدم مكعب بليون 303بأكثر من للغاز تقدر  ضخمه المملكة احتياطيات تمتلك :الطبيعي الغاز .2

 .حقل للغاز 103تتمركز في  قياسي
في الشرق  المتنوعة الترسبات المعدنية مواردأضخم  لك المملكة العربية السعوديةتتم المعادن: .3

ولعل من أهم االستثمارات  ،حتوي أرض المملكة على العديد من المعادنحيث ت األوسط

إضافةً لوجود الفضة والبالتين والنحاس  ،التعدينية القائمة منذ زمن طويل هي مناجم الذهب

والزنك والرصاص، إضافة إلى خامات النيوبيوم والتيتانيوم والليثيوم وبعض العناصر النادرة 

والمشعة، كما يوجد فيها أكبر احتياطي على مستوى العالم من معدن الفوسفات الذي يتواجد 

 بشكل مكثف في منطقة الجالميد شمال المملكة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 للمملكة: الداخلياالستقرار واألمن  –ثالثاً 

 
 

واألمن  13هي المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ  بالمملكةوزارة الداخلية تعد 

وأمن وسالمة وخدمة المواطنين ، الداخلي للسعودية، وحراسة الحدود مع الدول المجاورة

وحمايتهم من المخاطر وتوفير أسباب الطمأنينة  ،والمقيمين والزوار وحجاج بيت هللا الحرام

ومحاربة كل أشكال الجريمة واإلرهاب والمخدرات والرذيلة والفساد، بهدف الحفاظ على  ،واألمان

الكترونية متطورة وشديدة تعتمد وزارة الداخلية السعودية على أنظمة ، ووأمنه سالمة المجتمع

بالجوازات والمرور  المتعلّقةالمعامالت ك ،طن والمقيملتقديم خدماتها المتعلقة بالموا ،الحماية

 وذلك عبر بوابتها اإللكترونية على االنترنت. ،واألحوال المدنية وغيرها

 

 البيئة الصحية: –رابعاً 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

هي الجهة الحكومية الرئيسية المناط بها توفير الرعاية و– وزارة الصحة السعوديةتقوم 

باإلشراف العام ومتابعة األنشطة المتعلقة  –الوقائية والعالجية والتأهيلية لسكان المملكةالصحية 

وتقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية األولية من  ،بالرعاية الصحية التي يقوم بها القطاع الخاص

في جميع أنحاء  اً منتشر مركزاً  2295تضم ، حيث ل شبكة من مراكز الرعاية الصحيةخال

عام  حسب احصائيةالعامة والتخصصية  الحكومية وتبلغ عدد المستشفيات ،كةالممل

 سرير. 41،297مستشفى بسعة  274نحو  م،2015هـ/1436

الوكالة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن إدارة وتخطيط وتمويل  كما تعتبر وزارة الصحة

 .بالمملكة وتنظيم قطاع الرعاية الصحية
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الحاالت تستقبل  فيات تخصصية حكومية معروفة عالمياً كما توجد في السعودية مستش

من المستشفيات الرئيسية في  المحالةورعاية متخصصة من الدرجة الثالثة لالتي تحتاج الحرجة 

 المستشفيات: أمثلة هذهومن  ومن كافة دول العالم المملكة

  للغاية يستخدم تقنيات متقدمة  األبحاث، الّذيمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز

كما أنه  ومتقدم،ويكون بمثابة مستشفى مرجعي للحاالت التي تتطلب عالج متخصص 

المملكة على وجه بأبحاثًا عن القضايا الصحية عموًما وتلك المتعلقة  يجري أيضاً 

 الخصوص.

 أحد المرافق الصحية الكبيرة والمشهورة في  وهو ،مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

عن  مات ذات جودة عالية متخصصة في طب وجراحة العيون، فضالً العالم، ويقدم خد

يتم «  لعيونل اً بنك » أيضاً  كما يحوي ،لبحوث اإلقليمية في مجال طب العيونل اً كونه مركز

وقام المستشفى منذ إنشائه وحتى نهاية شهر ديسمبر ؛ فيه تخزين القرنيات المستوردة

لقطاع الخاص الخدمات الصحية من خالل لكما يوفر ، قرنية 17.114بزراعة  م2013

المستشفيات والمستوصفات على مل تتش ،مرافق صحية منتشرة في جميع أنحاء المملكة

 م ،2015هـ/1436في نهاية عام و  ،والمختبرات والصيدليات ومراكز العالج الطبيعي

 (2747) و ،سرير (16،648)مستشفى بسعة  (145)القطاع الخاص بتشغيل  قام

و  ،مركز عالج طبيعي (122و ) ،مختبر طبي (104و ) ،ومجمع طبي مستوصف

 .صيدلية (7815و )، سنانأ يمركب (77و ) ،لبيع النظارات محالً  (2262)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :ليمية بالمملكة العربية السعوديةالنهضة التع –خامساً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت من نظام التعليم المدرسي أنشحيث  ،متينة أسسٍ  منتنبثق الثروة البشرية في المملكة 

ومن معدل اإلنفاق الضخم على التعليم الذي جعل  ؛ذي يعتمد على الصفوف الصغيرةالقوي الّ 

 (7) ما يزيد عن يتعلّم سنوياً حيث  ،في المستوى التعليمي المملكة تحتل المرتبة السابعة عالمياً 
 ،عاماً في المراحل التعليمية األساسية والثانوية (18 – 7)مليون طالب ممن تتراوح أعمارهم بين 

 ،سنوات الصفوف التمهيدية (5 – 3)طفل ممن تتراوح أعمارهم بين  (100,000)في حين يرتاد 

إذ يوجد  في المملكة إحدى أصغر الصفوف وأكثرها تفضيالً في العالم التعليميةوتعتبر الصفوف 

 طالباً فقط. (11)لكل  معلم
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ة خياراً ألبنائهم من المدارس الدولي (17) المقيمون بالمملكة من الجاليات األجنبيةلك تويم

 .وينبع ،والجبيل ،وجدة ،الرياضالمدن الكبرى بالمملكة كوالتي تقع معظمها في  ،الرئيسية

 (28)باإلضافة إلى  ،جامعة حكومية (25)التعليم الجامعي في المملكة فهناك  عن أما 

وعادةً يتخرج منها  ،سنوات (6 – 4من ) ويتطلب إنهاء الدرجات الجامعية ،جامعة وكلية خاصة

 ( من اإلناث.91,874( من الذكور و )93,248بمعدل ) طالب سنوياً  (133,833)أكثر من 

جامعة أم القرى التي تم تأسيسها مطلع عام  ،الجامعات الحكومية في المملكة أهمومن 

 .م1957م، وجامعة الملك سعود التي تم تأسيسها عام 1949

إذ تضم ما يقارب من  ؛الدوليةبحسب المعايير وتعتبر الجامعات الحكومية كبيرة  

 اإلناث،من ( 143,812)من الذكور و  (127,641)سنوياً بمعدل  اً طالباً مستجد( 271,453)

( 27,628و )( من الذكور، 37,776بمعدل ) أستاذ جامعي (65,404)تدريسية تجمع  وهيئة

 .من اإلناث

وهناك الجامعات المتخصصة مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي تقع في وادي  

 .ثول، وجامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية في في مدينة الظهران ظهران للتقنية

في العالم، إذ تدرس فيها  اإلناثوتعتبر جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إحدى أكبر جامعات  

 .موظفة (2,000)ويعمل فيها أكثر من ، طالبة (46,813)أكثر من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 البنية التحتية وشبكة المواصالت بالمملكة العربية السعودية: –سادساً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لقد قامت المملكة العربية السعودية باالستثمار بشكل مرّكز في جميع جوانب البنى التحتية، 

وتوفّر المملكة اليوم للمستثمرين ، والمطارات والموانئ الحديديةوالسكك فقد أنشأت الطرق المعبدة 

 ذات سعة وجودة عاليتين تساعد على قيام األعمال ونموهاوشبكة مواصالت بنية تحتية أساسية 

 :نلخصها فيما يلي

 شبكة المواصالت البريّة 
تمتد على أراضي المملكة العربية السعودية شبكة طرق معبدة يصل طولها إلى 

المختلفة مع بعضها  محافظاتهاومدنها بكافة كيلومتر تربط مناطق المملكة  (66.300)

 .كيلومتر من الطرق السريعة ذات المسار المزدوج (3.900)من ضمنها  البعض

 

  



Annex VII 
9 
 

 السكك الحديدية للنقل البري  
عربة  (75) و، قاطرة (59)تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بإدارة تشغيل 

كيلومتر،  (1.400)عربة شحن على شبكة تمتد لمسافة أكثر من  (1860) و ،ركاب

عاصمة كيلومتر بين  (449)ذي يمتد لمسافة هذه المسافة الخط الرئيسي الّ  وينتصف

وقد نقلت المؤسسة العامة ، للمملكة على الساحل الشرقي ومدينة الدمام (الرياض) المملكة

مليون طن من البضائع خالل  (3.5) افر ومليون مس (1.1) ما يقارب للخطوط الحديدية

 األرقام أن تزداد بشكل كبير بعد إنجاز مشروعين رئيسيين هويتوقع لهذ ،م2010العام 

 :هما
 

 (2400)الخط الشمالي: والذي يتكون من شبكة لنقل الرّكاب والبضائع تمتد لمسافة  .1

 ،شرقية مع مدينة الرياضال يةتربط المناجم والمدن والقرى الشمالية والشمال ،كيلومتر

 م. 2017الحالي  العام خاللومن المخطط إنجاز العمل فيه 

على مدى أطول إلنشاء خطي نقل ركاب  سيتم انجازهوهو مشروع  :الجسر البّري .2

كيلومتر(،  950أحدهما يربط مدينة جدة بالرياض )ويمتد لمسافة  ،وبضائع جديدين

  .كيلومتر 115لمسافة  الدمام ويمتدبواآلخر يربط مدينة الجبيل 
ذي يمتد لمسافة والّ  م،2016كما تم انجاز مشروع خط الحرمين السريع في العام 

إضافةً  ،في غرب المملكة ومكة المكرمةجدة بكيلومتر ويربط المدينة المنورة  (444)

ويتم العمل حالياً على  ،كيلومتر في مكة المكرمة (18)لتواجد قطار أنفاق يمتد لمسافة 

سيتم العمل  نشاء واحد آخر في مدينة جدةإل وقد تم التخطيط، أنفاق في مدينة الرياض قطار

 .عليه مستقبالً 

 

  الجوي:النقل  
ة فحصّ  ،تعد مطارات المملكة العربية السعودية األكثر حيوية في الشرق األوسط

تليها اإلمارات العربية المتحدة  %،29المملكة من النقل الجوي في المنطقة تصل إلى 

باإلضافة إلى تسع دول  ،%12ومن ثم مصر بنسبة  ،%13فإيران بنسبة ، %21بنسبة 

 أخرى في الشرق األوسط.

 

 المطارات الدولية في المملكة

 مطار الملك خالد الدولي في الرياض الدولي في جدة عبد العزيزمطار الملك 

الدولي في  عبد العزيزمطار األمير محمد بن  الدماممطار الملك فهد الدولي في 

 المدينة المنورة

 

 المطارات اإلقليمية في المملكة

 القصيممطار األمير نايف بن عبد العزيز في  مطار ينبع في ينبع

 مطار أبها في أبها مطار األمير سلطان بن عبد العزيز في تبوك
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 الطائفمطار الطائف في  مطار األحساء في األحساء

 مطار الجوف في الجوف مطار حائل في حائل

 مطار الملك عبد هللا في جازان مطار نجران في نجران
 

 رامكوأشركة لمطارات تتبع  (9)و  ،اً داخلي اً مطار (15)باإلضافة لوجود هذا 

 السعودية.

يتم تطوير المطارات في المملكة بشكل مستمر لتحسين المرافق وزيادة القدرة كما 

يمكن اآلن لمطار الملك عبدالعزيز الدولي إيواء  ،على سبيل المثال ال الحصرف ،االستيعابية

 هذا مل الخطة الموضوعة لتطويرتتشو ، الضخمة (380)طائرات بحجم طائرة إيرباص 

مليون مسافر بحلول العام  (80 – 70الستيعاب من )قدرته االستيعابية  برفعالمطار 

 م.2035

لك عبدالعزيز الدولي هو المقر الرئيسي للناقل الوطني السعودي كما أن مطار الم

وتعتبر ثاني أكبر ناقل  م،1946والتي تأسست في عام  ،الخطوط الجوية العربية السعودية

مليون مسافر سنوياً وتنطلق  (18)وتنقل أكثر من  ،جوي في منطقة الشرق األوسط

 وجهة في أنحاء العالم.  (90)رحالتها إلى 

 

  البحري:النقل  
من جهة الغرب وهو  األول رئيسيين؛ن يبحري معبرينحد المملكة العربية السعودية ي

ذي يربط المحيط الهندي بالبحر األبيض المتوسط من خالل قناة السويس، األحمر الّ  البحر

ذي يعتبر امتداداً للمحيط الهندي ويستخدم العربي الّ  من جهة الشرق وهو الخليج والثاني

 .ل رئيسي لتصدير النفط والغازبشك
العربية السعودية بشبكة موانئ هي األكبر في منطقة الشرق  وتمتاز المملكة

مليون  (252) يبلغ إجماليهابقدرة استيعابية  مرفأ (183)األوسط؛ إذ تحتوي موانئها على 

 .طن

ويتضمن االستثمار في البنية األساسية للموانئ في المملكة توسعة ميناء جدة 

مليون حاوية سنوياً  (13)ذي يهدف إلى رفع قدرته على المناولة لتصل إلى والّ  اإلسالمي،

س الخير أباإلضافة إلى االستثمار في البنية األساسية في ميناء ر ،م2020بحلول عام 

 ،كيلومتر مربع (23)كم شمال الجبيل على مساحة  (135)الجديد، الذي يقع على بعد 

 .سنوياً  مليون دوالر أمريكي (700)يه أكثر من ويبلغ حجم االستثمار ف
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 :النهضة الصناعية في المملكة العربية السعودية –سابعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للمستثمرين خيارات واسعة لالختيار من المساحة الشاسعة التي تمتاز بها المملكة توفّر 

المحلية وذلك لتنوع طبيعة ارضها الجغرافية وتنوع  بين مواقع عديدة تناسب وتدعم الصناعة

تساهم  بدور إدارة وتطوير عدة مواقع صناعيةبالمملكة وتقوم الهيئة الملكيّة للجبيل وينبع  ،خيراتها

فعلى سبيل المثال قامت الهيئة  ،بتوفير فرص العمل وتعود باستثمارات ضخمة على المملكة

وظيفة في هاتين المنطقتين كنتيجة لما  (107.000) حوالي يجادإبمن الجبيل وينبع  في كلٍ الملكية 

كما تقوم هيئة المدن الصناعية ، مليار دوالر من االستثمارات العامة والخاصة 144مجموعه 

مدينة  32كيلومتر مربع من األراضي في أكثر من  114ومناطق التقنية )مدن( بإدارة وتطوير 

 خمسالموافق عليها والمرّخص لها من قبل مدن بتطوير تقوم الشركات المطورة كما ، صناعية

ومدينة المياه والطاقة،  ،مدن صناعية خاصة إضافية، وهي: مدينة العبيكان الصناعية الخاصة

 . ومدينة البوابة الصناعية الخاصة ،ومدينة العجيمي ،ومدينة الفنار

 

 نهضة االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة: –ثامناً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في  ومستمر في السعودية بمعدل كبير وتقنية المعلومات قطاع االتصاالتيتزايد نمو 

بلغت نسبة مساهمة قطاع حيث  ،توسيع المرافق والخدمات لتلبية حاجات السوق المتنامية

وبلغ حجم اإلنفاق على  ،م2013% للعام 2.78في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  االتصاالت

؛  م2013هـ/  1434مليار لاير في العام  (102)التصاالت وتقنية المعلومات نحو خدمات ا

فيما يمثل  ،%14م بمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 2005مليار لاير في العام  (36)مقارنة بـ 
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؛ ويتمثل معظمها في اإلنفاق على  % من إجمالي حجم اإلنفاق36اإلنفاق على تقنية المعلومات 

 .تقنية المعلوماتاألجهزة وخدمات 

 :ونذكر فيما يلي أبرز التطورات في عالم االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة

 الثابت الهاتف:  
على جميع تقنيات  باإلشراف في المملكة وزارة االتصاالت وتقنية المعلوماتتقوم 

كة ( )شرSTCبينما تعتبر شركة االتصاالت السعودية ) ،االتصاالت الحديثة في المملكة

أكبر مشغلي خدمات االتصاالت في العالم، كما  وواحدة من (خصخصتها الحكومة جزئياً 

أنها المزود الرئيسي في السعودية لخدمات االتصاالت، نظام الهاتف الثابت في المملكة 

ويعتمد على أنظمة راديو الميكروويف المتتابع واسع النطاق، والكابالت  فعال،حديث و

م، كان هناك 2000ـ/ه 1421كابالت األلياف البصرية. في عام  المحورية، وأنظمة من

، وصل العدد إلى أكثر من م2013/هـ1434هاتفي ثابت، ومع نهاية عام  مليون خط 2.9

 مليون خط، مع سبع محطات أرضية مرتبطة مع نظام أقمار انتل سات الصناعية. 4.7

  المتنقلة:الهواتف  
وتعمل على النظام العالمي  المملكة،شعبية كبيرة في ( الجوالالهواتف المتنقلة )تلقى 

م  بلغ عدد االشتراكات في 2013/هـ1434نهاية عام وفي  ،(GSMلالتصاالت المتنقلة )

ماليين مشترك في  5مليون مشترك مقارنة بـ  (51)حوالي  ،خدمات االتصاالت المتنقلة

ووصلت  ،لعدد السكان% بالنسبة 170م وبنسبة انتشار بلغت نحو 2002/هـ1423 عام

أي بمعدل  ،إلى مليار جيجابايت المتنقلةكمية البيانات المستخدمة عبر شبكة الهواتف 

تيرابايت في اليوم الواحد، وبلغ إجمالي االشتراكات في خدمات النطاق العريض  (2.8)

لتكون بذلك نسبة انتشار  ،مليون اشتراك (14.27)عبر شبكات االتصاالت المتنقلة حوالي 

%، 47.6خدمات النطاق العريض عبر شبكات االتصاالت المتنقلة على مستوى السكان 

هناك خمسة مشغلين ومقدمين لخدمات االتصاالت المتنقلة بالمملكة وهم، شركة االتصاالت 

(، وشركة االتصاالت mobily) موبايلي اتصاالت وشركة اتحاد ،(STC) السعودية

 ،(virgin)ضافة إلى شركتي فيرجن موبايل السعودية باإل ،(zain) زين المتنقلة السعودية

( وهاتان الشركتان تعمالن كمشغل شبكة اتصاالت متنقلة lebara) ليبارا واتحاد جورا

شركة االتصاالت »مع مقدمي الخدمة المضيف وهما على التوالي  (MVNOافتراضية )

 6يزيد العدد إلى ، ومن المتوقع أن «شركة اتحاد اتصاالت )موبايلي(»، و«السعودية
 .مشغلين عند منح رخصة مشغل افتراضي ثالث

 نترنت: اإل 
على جميع العمليات  باإلشراف( CITCهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات )تقوم 

في بمساعدة العائالت السعودية  وتقوم الهيئة أيضاً  ،الخاصة بقطاع اإلنترنت في المملكة

أجهزة الكمبيوتر الشخصية والوصول إلى اإلنترنت من خالل المبادرة الوطنية  امتالك

 .للحاسوب الشخصي
استخدام االنترنت ينمو بسرعة كبيرة في المملكة العربية السعودية، ويجري توفير المزيد  

من الخطوط عالية السرعة للوصول إلى اإلنترنت الستيعاب الطلب المتزايد، بما في ذلك 

 (200)( وطُرق اتصال أخرى تصل سرعتها لـDSLمشتركين الرقمية )خطوط ال

مليون ُمستخدم بنسبة انتشار  (16.5)ابت، وارتفع عدد مستخدمي االنترنت ليصل إلى جمي
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ميجابت/ثانية  200الوقت الحالي إن أقصى سرعة إنترنت متاحة وفي  ،%55تجاوزت 

 500إلطالق إنترنت بسرعة  شركة االتصاالت السعودية باالستعداد وتقوم حالياً 

 عالمياً  (36)وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة ، جيجا/ثانية 1ميجابت/ثانية و 

من حيث سرعة االنترنت في تقرير لالتحاد الدولي لالتصاالت ألكثر دول  اً والثانية عربي

 العالم في سرعة اإلنترنت
 .م2015لعام 

 

  :األقمار الصناعية 
تقنية األقمار الصناعية التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يقوم مركز 

وقام المركز بتصميم وبناء  ،بتطوير أنظمة األقمار الصناعية وتطبيقاتها في المملكة

أجهزة االتصال  وبناءم يصمبتالمركز كما يقوم  ،قمًرا صناعيًا حتى اآلن 13وإطالق 

افة إلى بناء محطات أرضية للتحكم بها، وحاليًا يقوم باإلض ،باألقمار الصناعية الصغيرة

بتطوير وتصنيع الجيل القادم من األقمار الصناعية والمتمثل في االتجاه العالمي نحو 

استخدام أقمار صناعية صغيرة في المدارات المنخفضة ألغراض االتصاالت واالستشعار 

ة أكبر وبتكلفة أقل من أقمار عن بعد؛ والتي تقدم مجموعة من هذه األقمار تغطية أرضي

 .المدار الثابت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 الشبكة المصرفية والبنكية: –تاسعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤسسة النقد العربي السعودي  فيالمملكة العربية السعودية بالنظام المصرفي  يتمثل

تم تنظيم وقد  ،فيهاوالمصارف التجارية للمملكة  ذي يعد البنك المركزي( والّ SAMA)"ساما" 

باإلضافة  اً تجاري اً بنك (12)حيث تمتلك المملكة ، القطاع المصرفي وفق نظام مراقبة المصارف

  .اً دولي اً بنك (13)إلى 

يعرف اختصاًرا  (مدى)الشبكة السعودية للمدفوعات م تم إنشاء 1990وفي عام 

(SPAN ) دي في المملكة تابعة لمؤسسة النقد العربي السعوالوطنية الهي شبكة المدفوعات و

تُعد شبكة المدفوعات اآللية الوحيدة في السعودية التي تربط كافة أجهزة و  ،    العربية السعودية
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الصرف اآللي وطرفيات نقاط البيع والمتاجر في كافة أنحاء المملكة بشبكة مدفوعات مركزية تقوم 

كانت مصرفاً محلياً أو  سواءً  ،بدورها بإعادة توجيه العمليات المالية إلى الجهة المصدرة للبطاقة

تقدم جميع الخدمات و  ،(MasterCard( أو ماستر كارد )AMEX( أو أمكس )VISAفيزا )

بصرف النظر عن جهاز السحب اآللي المستخدم أو الجهة المشغلة له  للعميل النهائي بدون رسوم

ختلف أنحاء المملكة أو الجهة المصدرة لبطاقة العميل، وقد بلغ عدد أجهزة الصرف اآللي في م

ألف جهاز نقاط بيع  (138)وأكثر من  ،جهاز (14,500)أكثر من  ، م2014حتى نهاية عام 

( في عام SPANبلغ إجمالي عدد العمليات التي تم تنفيذها عبر شبكة ) كما ،متصلة بالشبكة

عودي مليار لاير س (533)مليون عملية بإجمالي مبالغ عمليات يزيد عن  (990)حوالي  م2014

 مليار دوالر أمريكي(. 142.2)

 وهو للمدفوعات )سداد( ( نظام سدادSAMAكما أحدثت مؤسسة النقد العربي السعودي )

 السعودية، العربية المملكة في إلكترونياً  األخرى والمدفوعات الفواتير ودفع لعرض مركزي نظام

 جميع عبر األخرى والمدفوعات الفواتير دفع عملية وتسريع تسهيل هي األساسية مهمته أن حيث

 المملكة. في المصرفية القنوات

ومن هذا المنطلق ارتبط نظام سداد بعدد كبير من المشتركين لتقديم خدماته بالشكل 

فنجد النظام قد ارتبط بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغالبية الجامعات الحكومية  ،المطلوب

دمة للمرافق العامة وأيضاً يقدم نظام سداد خدمات الدفع وشركات االتصاالت والتقنية وجهات المق

اإللكتروني في مجال الشركات المالية والتأمين وفي مجال المواصالت والعديد من الجهات 

( المتعلقة 27001األخرى، حيث حصل نظام سداد للمدفوعات اإللكترونية على شهادة آيزو )

 بأمن المعلومات لجميع خدمات وإدارات النظام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :االقتصاد الكلي والجزئي للمملكة –عاشراً 

 
 

المملكة العربية السعودية لديها اقتصاد قائم على النفط مع سيطرة حكومية قوية على 

 من المؤكدة االحتياطيات من ٪22األنشطة االقتصادية الرئيسية، وتمتلك المملكة العربية السعودية 

 اوبك. منظمة في قيادياً  دوراً  وتلعب للنفط، مصدرة دولة أكبر باعتبارها وتصنف العالم، في النفط

 " (2020)برنامج التحول الوطني و ( 2030الخطط التنموية )الرؤية " 
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  2030الرؤية: 
لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي « 2030رؤية »تبنت المملكة 

العاّمة للمملكة، واألهداف وااللتزامات في المملكة وقد رسمت الرؤية التوجهات والسياسات 

« 2030رؤية »على كافّة المستويات، وانسجاماً مع  اً رائد الخاّصة بها، لتكون المملكة نموذجاً 

تمت إعادة هيكلة بعض الوزارات واألجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات 

سة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممار

 و يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصوالً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.، وجه

، «2030رؤية »وألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة لــ 

جهة حكومية قائمة على  24مستوى ظهرت الحاجة إلى إطالق برنامج التحول الوطني على 

القطاعات االقتصادية والتنموية في العام األول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف 

م، ومرحلة أولى من المبادرات التي 2020استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام 

أن يلحقها مراحل تشمل لتحقيق تلك األهداف والمستهدفات، على  م،2016بدأ إطالقها من عام 

 جهات أخرى بشكل سنوي.

 

  2020برنامج التحول الوطني: 
 

من أهم األهداف االستراتيجية التي تقوم حكومة المملكة العربية السعودية على تعزيزها 

( هي القفزة النوعية إلى المجتمع المعرفي، 2020وتطويرها ضمن إطار )برنامج التحول الوطني 

ومنها سّن وتحديث القوانين واألنظمة الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية للجهات واألفراد 

ير المناخ المالئم لالستثمار، وتحفيز إقامة الصناعات القائمة على االبتكار، للعمل على تسهيل وتوف

نقل التقنية إلى المملكة وضمان حفظ حقوق الملكية الفكرية لهم حيث تعمل المملكة حالياً على إنشاء 

، والتي تهدف إلى تعزيز (2020برنامج التحول الوطني )للملكية الفكرية ضمن  السعوديةالهيئة 

، كما تمكن بها الخاصةالتشريعات  وتطويردور المملكة في حماية حقوق الملكية الفكرية 

المستفيدين من تسجيل حقوقهم وحفظها وإتاحة حق التقاضي في حال انتهاك حقوقهم، إضافةً إلى 

وعية في مجاالت الملكية قيامها بدور التوعية والتحفيز في االبتكار واإلبداع بإحداث البرامج الن

الفكرية وإقامة المعارض والمنتديات في شتى مجاالت الملكية الفكرية، والعمل على التعاون مع 

امة للمنشآت الصغيرة الجهات ذات العالقة والمستفيدة من حماية حقوق الملكية الفكرية كـالهيئة الع

التنمية االجتماعية والهيئة العامة  مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية و بنكوالمتوسطة و

لالستثمار والجامعات في مسائل البحث العلمي وجميع أطياف المجتمع المستفيدين من حماية 

 إنتاجهم الفكري. 

 

وعلي الصعيد الخارجي والدور البارز والمتنامي القتصاد المملكة عالميا وما ترتب عليه 

لى مستوى الحكومات من جهة وقيام شراكات من إقامة عالقات تجارية مع الدول األخرى ع

تجارية بين الشركات السعودية ونظيراتها في الدول األخرى من جهة أخرى، فقد حرصت المملكة 

العربية السعودية لحماية حقوقها )مع االلتزام بحفظ حقوق اآلخرين( بتعزيز دورها في االتفاقيات 

ا اتفاقية منظمة التجارة العالمية المختصة بتنظيم الدولية التي تنظم هذه النشاطات التي من أبرزه
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العالقات التجارية بشكل عام، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي تركز على حماية الملكية 

 الفكرية بأشكالها المختلفة.
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 " القوة االقتصادية" 

 

متقدمة عالمياً في حجم اقتصادها  مرتبة تقوم المملكة بدور محوري في االقتصاد؛ إذ تحتل

مليار دوالر(. ويرتفع الناتج المحلي اإلجمالي فيها بنسبة  649)يبلغ الناتج المحلي اإلجمالي لها 

(، والتي تضم دول G20كما أن المملكة هي أحد أعضاء مجموعة العشرين ) ،% سنوياً 3.59

 اً واقتصادي اً ة من القوى المؤثرة سياسيالمملك صناعية رائدة يتميز اقتصادهم بسرعة نموه، وتُعتبر

في العالم، لمكانتها اإلسالمية وثروتها االقتصادية وتحكمها بأسعار النفط وإمداداته العالمية 

 ووجودها اإلعالمي الكبير المتمثل في عدد من القنوات الفضائية والصحف المطبوعة.
سط وشمال إفريقيا، وتحتل المرتبة كما تعتبر المملكة أكبر منتج صناعي في منطقة الشرق األو

الرابعة عشر عالمياً في هذا المجال، ويعّد قطاع الخدمات فيها مزدهراً أيضاً، ال سيّما في مجاالت 

 السياحة والتعليم وتجارة البيع بالتجزئة.

 

 

 

 2007وتتميز المملكة باستقرارها االقتصادي ومعدل التضخم المنخفض فيها، في عام 

( عليها كأفضل دولة في العالم من حيث "االقتصاد الكلي" Milkenؤسسة ميلكين )وقع اختيار م

 دولة في العالم. 121من بين 

، كما تتوافر فيها ستمرارباية ومستقرة وتمتلك فوائض كبيرة كما تعّد حكومة المملكة قو

السعودي أنظمة مصرفية قوية وعملة مستقرة هي الريال السعودي. وتمتلك مؤسسة النقد العربي 

مليار دوالر من االحتياطيات، لتكون بذلك في المرتبة الخامسة  416)البنك المركزي للمملكة( 

 عالمياً في هذا المجال، ما يعطي المملكة حصانة مالية قويّة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 " الفرص االستثمارية" 

 

 
 

تتميز المملكة العربية السعودية بنموها السريع وبيئتها المالئمة للمشاريع واالستثمارات، 

إجماليها واإلقبال الواسع عليها من المستثمرين األجانب، وقد جذبت المملكة استثمارات أجنبية 

وتحظى شركات المستثمرون األجانب بنفس  ،م2015حتى عام مليار دوالر أمريكي  224بقيمة 

 متيازات والحوافز والضمانات والدعم الذي تحظى به الشركات السعودية، والتي تتضمن:اال

 إعطاء عن المسئولة الجهة لتكون( SAGIA) السعودية لالستثمار العامة الهيئة تأسيس .1

 ذات األخرى الحكومية الجهات مع والتنسيق األجانب للمستثمرين االستثمار تراخيص

 .العالقة
 .الشرق األوسط وشمال إفريقيا أكبر سوق في منطقة .2
 مجتمع ذو شريحة عمرية متوسطة ويتميز بسرعة نموه. .3

 .عدم اقتطاع ضرائب على دخل األفراد واألمالك الشخصية .4

 .المال رأس تحويل إعادة على قيود ال .5

 .مسمى غير ألجل العمومية الميزانية بيان في اآلجلة الخسائر ترحيل إمكانية .6

 المحلية المتخصصة التمويلية المؤسسات من االستفادة في الحق األجانب للمستثمرين .7

 :تشمل والتي والدولية

 واالجتماعية االقتصادية للتنمية العربي الصندوق (AFESD :)تمويل في ويشارك 

 .العربية الدول في واالجتماعية االقتصادية التنمية مشروعات

 العربية المالية لألسواق التنمية تعزيز على يعمل وهو :العربي النقد صندوق 

 استثمار بشأن األعضاء للدول المشورة ويعطى األعضاء للدول البينية والتجارة

 .مواردها

 إلى األجل وطويلة األجل متوسطة القروض يمنح: العربية التجارة تمويل برنامج 

 .الخاص القطاع وتمويل صفقات التجاري التبادل لدعم التجارية والمؤسسات األفراد
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 على واالئتمان لالستثمارات التأمين مظلة توفر: االستثمار لضمان العربية المؤسسة 

 .التجارية وغير التجارية المخاطر ضد العربية الدول بين الصادرات

 ويمنح للمشروعات، االستثمارية األموال رؤوس في يساهم :للتنمية اإلسالمي البنك 

 بما المالية الموارد لتعبئة الودائع ويقبل اإلنتاجية، والمشاريع للمؤسسات القروض

 .   اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتمشى

 والتي المملكة، في واألجنبي الوطني االستثمار تدعم المالية الحوافز من آخر عدد وهناك .8

 :اآلتي تتضمن

 العمالة وتدريب بتأهيل المتعلقة األنشطة لدعم البشرية الموارد تنمية صندوق 

 .وتوظيفها السعودية

 الطبيعي للغاز التفضيلية الحصص. 

 التجارية للمشروعات واألراضي والكهرباء المياه لخدمات تنافسية أسعار 

 .والصناعية

 والتقنية للعلوم هللا عبد الملك جامعة في والتنمية للبحوث المالية المنح (KAUST)، 

 (.KACST) والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك ومدينة

الكاملة لكل من الشركات والمصانع والمعدات والمشاريع السماح بالملكية لألجانب  .9

 واألراضي باستثناء ما يقع منها في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

على المساهمين،  واألرباح الموزعةالسماح باإلعادة الكاملة لرؤوس األموال واألرباح  .10

 % ضريبة استقطاع.5بفرض 

الصناديق االستثمارية أو مستثمرين من  سهولة توافر رأس المال االستثماري سواء من .11

 القطاعين الخاص أو الحكومي.

مدينة صناعية وكذلك المدن االقتصادية بتكلفة منخفضة في مختلف  32وجود أكثر من  .12

 الملكية في الجبيل وينبع. وأراضي الهيئةمدن المملكة، 

رة العربية عدم فرض رسوم تصدير في الدول السبعة عشر التابعة لمنطقة التجارة الح .13

 الكبرى.

 قيود أقل على تحويل العمالت والصرف والحواالت المصرفية. .14

% على أرباح الشركات األجنبية، مع تأجيل الضرائب في حالة 20ضرائب بنسبة  .15

 الخسارة.

 عدم فرض قيود على كفالة العمال األجنبية. .16

لغيار إعفاءات جمركية على اآلالت المستوردة والمعدات والمواد الخام وقطع ا .17

 .المستوردة لالستخدام الصناعي في حال عدم توفرها محلياً 

استرداد الرسوم الجمركية، وهو استرجاع األموال المدفوعة للجمارك عن واردات  .18

المواد الخام التي ستتم معالجتها وتحويلها محلياً وأيضا المواد التي تم إعادة تصديرها 

 كمنتجات نهائية.
 

 
 " مؤشرات االبتكار" 

عالمياً والترتيب الثاني على مستوى  49م، حصلت المملكة على الترتيب 2016في العام 

اإلسالمي بعد ماليزيا واإلمارات وتركيا،  العالمالدول العربية وحققت الترتيب الرابع على مستوى 
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 54وتقدمت في الترتيب على دول متقدمة مثل البرازيل والهند، حيث كانت المملكة تمثل الترتيب 

في  38م حتى حققت الترتيب 2013م و2012م وتحسن تدريجياً في األعوام 2011في العام 

في العام الماضي، كما حققت المملكة الترتيب الخامس على  43م وتراجعت للترتيب 2014العام 

 مستوى دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  

الفكرية فقد حصلت  وفيما يخص مؤشر جذور االبتكار في مجال حماية حقوق الملكية

على  21، وعلى ترتيب 2017المملكة على الترتيب األولى على مستوى العالم العربي في عام 

 حقوق التجارية، العالمات االختراع، المستوى العالمي، إذ يعتمد المؤشر على ستة ركائز: براءات

 .الدولية لمعاهداتا على التصديق األسواق، إلى الوصول التجارية، األسرار والنشر، التأليف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 الثقل االقتصادي والسياسي: –عشر  الحادي

  

 تعد من أبرزحيث  عالمياً،ثقل اقتصادي وسياسي تتمتع المملكة العربية السعودية ب

 :ومنها ما يلياألعضاء في معظم المنظمات الدولية وأهمها 

 العشرون.مجموعة  .1

 المتحدة.األمم  .2

 العربية.جامعة الدول  .3

براءات )وهي دولة المقر(، ويضم هذا المجلس مكتب ل العربيةمجلس التعاون لدول الخليج  .4

 الست. يخدم دول مجلس التعاونوهو مكتب إقليمي  االختراع،

 االنحياز.حركة عدم  .5

 )وهي دولة المقر(. رابطة العالم اإلسالمي .6

 )وهي دولة المقر(. منظمة التعاون اإلسالمي .7

 الدولي.صندوق النقد  .8

 فكرية.المنظمة العالمية للملكية ال .9

 العالمية.منظمة التجارة  .10

 (.منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك .11

 منظمة االمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. .12

 منظمة الجمارك العالمية. .13

 المنظمة البحرية الدولية. .14

 منظمة السياحة العالمية. .15

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية. .16

 منظمة الصحة العالمية.   .17
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 يز حماية حقوق الملكية الفكرية:الدور الداخلي للمملكة في تعز – أوالً 

 

 
 

حقوق الملكية الفكرية على توعية المجتمع  مجالفي تعمل المملكة العربية السعودية 

 وذلك بإقامة أنشطة وبرامج عدة نذكرها فيما يلي: واالبداع،على االبتكار  هوتحفيز

الملكية  لتعزيز الوعي بشأن حقوق مختلفة،عقد ندوات ولقاءات واجتماعات وورش عمل  .1

 .ة احترامهاالفكرية وأهمي
 يلي:متابعة مؤشر االبتكار العالمي لرفع مستوى االبتكار بالمملكة من خالل ما  .2

 لمتابعة مؤشر االبتكار العالمي لرفع مستوى االبتكار  وطني تشكيل فريق عمل

 .2030والمرتبطة برؤية المملكة  2020بالمملكة لتحقيق مبادرات التحول الوطني 

 يبو في المؤشرات الخاصة بالمملكة.االتنسيق مع الو 
العمل على تعديل وتطوير األنظمة والسياسات والتشريعات لدعم مشاريع االبتكار واالبداع  .3

 مجال الملكية الفكرية.في لمملكة بما يتناسب مع التطورات الحديثة با
إنشاء هيئة متخصصة لخدمة بيئة تنمية االبتكار هي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة تم  .4

 والمتوسطة.
للملكية الفكرية لضم جميع مجاالت الملكية  السعوديةإنشاء الهيئة  على حالياً  العملجاري  .5

 حت مظلة واحدة.الفكرية بالمملكة ت
جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين والتي تهدف إلى تم إطالق  .6

في المملكة، والمنتجات القائمة عليها  واالبتكار اإلسهام في تطوير مجاالت العلوم والتقنية

في  دعماً للتحول إلى مجتمع المعرفة وتشجيع وتكريم المخترعين والموهوبين المتميزين

المجاالت العلمية والتقنية واإلنتاج الفكري، باإلضافة إلى تنمية روح اإلبداع واالبتكار 

 واالختراع وتحفيز المواهب والقدرات.
وهو برنامج وطني  ،م2007عام في المملكة  " برنامج بادر لحاضنات التقنية "تم إطالق  .7

قنية تيع ونمو األعمال الشامل يسعى إلى تفعيل وتطوير حاضنات األعمال التقنية لتسر

 الناشئة في المملكة.
" وهو أحد برامج منح البحوث  دعم األفكار االبتكارية العلمية والتقنية " تم إطالق برنامج .8

بالمملكة العربية السعودية، موجه لدعم األفكار اإلبداعية التي يمكن بلورتها وتطبيقها لحل 
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م مالي للمساعدة في تطوير األفكار اإلبداعية دع واإلنتاج والتطوير ويقدممشكالت التنمية 

 وتحويلها إلى اختراعات.
" وهو أحد برامج الدعم المالي في المملكة العربية السعودية،  مسارات برنامج "تم اطالق  .9

حيث يتضمن البرنامج مشاريع عدة من ، ممارسة العمل الحرب الراغبينصمم لدعم الشباب 

في لدعمهم  بمبلغ مالي الشبابإلقراض  مشروع وهو " مسار االختراعمشروع  " ضمنها

يتضمن البرنامج  تطبيق ابتكاراتهم وتحويل اختراعاتهم إلى مشاريع صغيرة وناشئة، وأيضاً 

يستهدف دعم المشاريع  كذلك قرضاً مالياً " الذي يقدم  مسار توطين االتصاالتمشروع  "

، باإلضافة وكذلك صيانتها اتهااالتصاالت وملحقأجهزة قطاع تجارة متناهية الصغر في 

 . الصغيرة والمنشئاتألربعة مسارات أخرى لدعم مشاريع األفراد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :(WIPOعمال التي تمت مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )واألتفاقيات اال – ثانياً 

 

عت المملكة العربية السعودية اتفاقية االنضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في وقّ 

اجتماعات الجمعية العامة  ويشارك فيم، وأصبحت عضو مساهم في فعاليات المنظمة 1982عام 

سنوياً ممثلين على أعلى مستوى، باإلضافة إلى تمثيل الجهات الحكومية على جميع مواضيع 

 لفكرية في المنظمة.الملكية ا
 

 

 للملكية الفكرية " ةياالتفاقيات الدول" 

 

التزمت المملكة العربية السعودية لكونها عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في 

على  العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، عدد من االتفاقيات المنبثقة من المنظمة

 النحو اآلتي:

 م.2004اتفاقية باريس  .1
 م.2004اتفاقية برن لحماية المصنفات األدبية والفنية  .2
 م.2013معاهدة قانون البراءات  .3
 .2013معاهدة التعاون بشأن البراءات  .4
 م. 2005اتفاقية تريبس  .5

 م.2005كما أن المملكة العربية السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية من عام 

 
 

 " األنظمة المحلية" 

 

صدرت أ ،الفكريةنظمة العالمية للملكية لمتفاقيات الدولية لاالتطبيقاً اللتزام المملكة في 

وهن على  ،واألجنبي تخدم وتحفظ حقوق المستفيد المحليالمملكة عدد من األنظمة المحلية التي 

 النحو اآلتي:
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 للملكية الفكرية: األنظمة األساسية 

التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف النباتية نظام براءات االختراع والتصميمات  .1

 والنماذج الصناعية.
 نظام حماية حقوق المؤلف. .2
 نظام العالمات التجارية. .3
 نظام األسماء التجارية. .4
 نظام المؤشرات الجغرافية )تحت الدراسة(. .5

  الفكرية:تخدم حقوق الملكية  الّتياألنظمة الجانبية 
 النظام األساسي للحكم. .1
 الوزراء. نظام مجلس .2
 نظام مجلس الشورى. .3
 نظام الشركات. .4
 نظام التحكيم. .5
 نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها. .6
 نظام مكافحة الغش التجاري. .7
 نظام ديوان المظالم. .8
 نظام القضاء. .9
 نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. .10
 نظام حماية التعامالت اإللكترونية. .11
اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون القانون الموحد لمكافحة  .12

 الخليج العربية.
 نظام البيع بالتقسيط. .13
 نظام المنافسة. .14
 نظام مكافحة التستر. .15
 نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية. .16
 نظام البيانات التجارية. .17
 نظام اإلتجار باألسمدة والمخصبات الزراعية. .18
 نظام اإلجراءات الجزائية. .19
 نظام المؤسسات الصحفية. .20
 نظام االتصاالت. .21
 نظام المطبوعات والنشر. .22
 نظام المرافعات الشرعية. .23
 قانون السجل التجاري. .24
 نظام اإليداع. .25
 نظام المناطق. .26
 نظام مكتبة الملك فهد الوطنية. .27
 قواعد المرافعات واإلجراءات أمام ديوان المظالم. .28
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 نظام العلم للمملكة العربية السعودية. .29
 المحاكم التجارية.قانون  .30
 نظام الوكاالت التجارية. .31

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :انفاذ حقوق الملكية الفكرية – ثالثاً 

 

حيث لحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في ا كبيراً عت المملكة العربية السعودية شوطاً قط

اللجنة الدائمة لحقوق الملكية الفكرية والتي تتشكل من عدة جهات حكومية أعضاء انشأت لذلك 

عدد من اإلدارات والوحدات تحت إشراف وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة، كما أنشأت المملكة 

وجهزت الكوادر  ،الفكريةلتطبيق األنظمة وللمراقبة والتفتيش والضبط في جميع مواضيع الملكية 

 ة المناسبة في شأن النزاعات والفصل فيها.القضائي
 

 

 " وزارة التجارة واالستثمار" 

 
تشرف على اللجنة تعتبر الوزارة من أهم الروافد في حماية حقوق الملكية الفكرية إذ 

لعالمات التجارية المسند لها نظام ل اإلدارة العامةعلى  الدائمة لحقوق الملكية الفكرية وتحتوي كذلك

التجارية والمختصة في استقبال طلبات تسجل العالمات واألسماء التجارية ودراستها العالمات 

 بالنظر في مدى توافقها وتطابقها مع الشروط الموضوعية والشكلية ثم تسجيلها.
 تقدم اإلدارة خدماتها إلكترونياً في مجال التسجيل والتجديد.  -

تقدم اإلدارة عدد من ورش العمل وحمالت توعية في مجاالت الحماية التي تقع ضمن   -

 اختصاصها.
( من حملة 8( منهم من حملة الماجستير، و )1( موظف، )21عدد موظفين اإلدارة ) -

 ( من حملة الدبلوم فما دون.12البكالوريوس، و )

 

  م2016أبرز أعمال ومبادرات اإلدارة خالل 

 يد العالمة التجارية إلكترونياً.إطالق خدمة تجد -

 بدء العمل بقانون العالمات التجارية الخليجي. -

 زيادة الكوادر اإلدارية. -
 

  م2017مبادرات اإلدارة خالل عام 

 العمل على مشروع أتمته جميع خدمات اإلدارة إلكترونياً. -
الء العمل على إضافة خدمات إلكترونية للمستفيدين وهي تسجيل الوكيل في سجل الوك -

 وتقديم خدمة التظلم والطعن.  
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  في مجال التسجيل المحلي والدولي اإلدارة العامة للعالمات التجاريةإحصائيات : 
 

 
 

 

 " وزارة الثقافة واإلعالم" 

 

تمثل الوزارة جانب حقوقي مهم من مجاالت الملكية الفكرية إذ تحتوي على اإلدارة 

نظام حقوق المؤلف، ولضمان سير العمل فقد أُحدثت العامة لحقوق المؤلف والمسند لها تطبيق 

 لإلدارة العامة لحقوق المؤلف عدد من اإلدارات المتخصصة، على النحو اآلتي:

 إدارة حماية المصنفات األدبية. .1

 إدارة حماية المصنفات الفنية. .2

 إدارة حماية مصنفات الحاسب. .3

 .والتفتيشإدارة الرقابة  .4

 .والتدريب قات العامةوالعالإدارة المنظمات الدولية  .5

حرصت اإلدارة منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية على تنفيذ االلتزامات  -

كل من اتفاقيتي برن وتربس، من  ورد فيالواردة في نظام حماية حقوق المؤلف، وكذلك ما 

خالل التأكيد على الجهات الحكومية الستخدام المصنفات الفكرية األصلية في كافة 

 استخداماتها، وبشكل خاص برامج الحاسب اآللي.
تفتيشية على كافة الشركات التجارية التي تعتمد على برامج الحاسب  اإلدارة بحمالتقامت  -

ن استخدامها للبرامج األصلية، وتمت مخالفة غير الملتزمين إلى اآللي في أنشطتها، للتأكد م

 جانب إلزامهم بتصحيح أوضاعها في استخدام البرامج األصلية.
تشارك اإلدارة في الحمالت األمنية، التي تهدف إلى مالحقة المخالفين، وتم ضبط عدد كبير  -

ير المصنفات الفكرية من األوكار في مختلف مدن المملكة التي كانت تستخدم لنسخ وتزو

بكافة اشكالها، سواء كانت برامج حاسب آلي، وأفالم، ومواد سمعية، وكسر تشفير القنوات 

 الفضائية وغيرها من االنتهاكات الحقوقية.
تحرص اإلدارة على التواجد الدائم في األسواق من خالل انتشار المراقبين الميدانيين،  -

 عالمية، وضبط المخالفات.لمتابعة أنشطة المحالت التجارية واإل
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 العامة لحقوق المؤلف: أبرز أعمال اإلدارة 
عمدت اإلدارة إلى تسريع إجراءات النظر في المخالفات، وإنشاء لجنتين في الرياض  -

وجدة، بحيث ال تزيد مدة النظر في المخالفات التي تعرض عليها عن شهرين من تاريخ 

 ضبطها.
قيمة العقوبات بشكل تصاعدي سنويا الفتراض ان  قامت اإلدارة بتوجيه اللجنتين برفع -

 الوعي تجاه مراعاة حقوق اآلخرين قد أصبح من أساسيات الممارسات التجارية.
بدأت اإلدارة في تفعيل العقوبات الرادعة من خالل الرفع إلى ديوان المظالم للعقوبات التي  -

 د من الديوان.عقوبة الحبس وتستلزم التأيي لاير أوألف  100تزيد قيمتها عن 

لتنظيم أوضاع محالت بيع وتسويق أجهزة استقبال بث القنوات  تعمل اإلدارة حالياً  -

الفضائية، وتسويق بطاقات القنوات المشفرة، وسيتم خالل الشهور القادمة إقفال كافة 

المحالت التي تمارس نشاطها بال ترخيص من وزارة الثقافة واإلعالم، أو تمارس نشاطها 

 للنظام. بشكل مخالف

تعمل اإلدارة على النشر واإلعالن من خالل وسائل اإلعالم عن المخالفات التي يتم ضبطها  -

أوالً بأول، ومن ثم إعالن العقوبات التي تصدر بحق المخالفين، ونشر التحقيقات المصورة 

 لعمليات اإلتالف للمصنفات المنسوخة والمزورة.
 

  م2017 –م 2016عامين الل خالالعامة لحقوق المؤلف مبادرات اإلدارة: 

وفيه يتم إدراج الشكاوى التي يتقدم  ،للوزارةإنشاء موقع خاص لإلدارة بالموقع اإللكتروني  .1

بها أصحاب الحقوق، وبإمكانهم تتبع سير اإلجراء المتخذة على شكواهم، وما يصدر يحق 

أغراض المعتدين من عقوبات، ويجري العمل حاليا على تحديثه وتطويره بحيث يفي ب

 اإلدارة، ويضمن التفاعل مع أصحاب الحقوق.
الكوادر اإلدارية، لمضاعفة نشاطها من القيام بجوالت وزيارات  اإلدارة بزيادةقامت  .2

ميدانية على المنشآت التجارية والخدمية التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، بناء 

 على شكاوى مقدمه من أصحاب الحقوق.
مجال اختصاصها في ندوات وورش عمل  العمل فيتقديم عدد من أوراق شاركت اإلدارة ب .3

 محلية.
 

 

  م2016 –م 2015احصائيات اإلدارة العامة لحماية حقوق المؤلف خالل عامين: 
 

 مالحظات العدد النوع م

  186 عدد القرارات الصادرة 1

2 
مجموع الغرامات المالية للحق 

 العام
2.395.8

00 
 

3 
المالية للحق مجموع الغرامات 

 الخاص

17.502.
885 

 

 89832 مجموع المضبوطات المصادرة 4
( 89143( حاسب آلي، )12( مطبوع، )63)

CD (243( ،كاسيت )ذاكرة فالش، 263 )
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  احصائيات اإلدارة بعدد ونوع القضايا التي نظرت من قبل لجنة النظر في مخالفات حقوق

 :م2016المؤلف لعام 
 

 نوع المخالفة القرار قيمة الغرامة التعويضات اإلغالق المصادرة

 سمعية 31 508.200 47.000 208 4.221

 أفالم 11 207.150 105.400 105 3.864

 أدبية 31 330.250 135.140 0 3.055

 صور 11 240.000 55.000 0 0

 حاسب(األلعاب ) 35 415.100 42.050 132 304.256

 مؤسسات وشركات 55 404.000 142.000 7 2.209

 مراكز خدمات 6 130.100 60.000 50 2.065

 قنوات تلفزيونية 3 115.000 16.899.295 0 0

 )حجب(انترنت  0 0 0 0 0

 مخالفة إعالمية 3 46.000 17.000 0 0

 المجموع 186 2.395.800 17.502.885 502 319.670
 

 

  م2016احصائيات بنوع العقوبات خالل عام :  

 نوع العقوبات العدد

 القضايا التي وردت للجنة 186

 قضايا التشهير 6

 قضايا السجن يوم لكل قضية( 70)بمعدل  3

 عقوبات اإلنذار 1

 عقوبات اإلغالق يوم( 502 )بمعدل 22
 

 

  ملكية لل العالمية منظمةالمع  العامة لحقوق المؤلف عمال المستهدفة من اإلدارةاألأبرز

 م:2017الفكرية خالل عام 

تعتزم اإلدارة التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( في إقامة عدد من 

 اإلدارة في مجال اختصاصها. خاص لمنسوبيعام وايضاً على مستوى  الدورات وورش بشكل

 ( هار ديسك108)

  502 مجموع أيام اإلغالق 5

  6 عدد عقوبات التشهير 6

 ( يوم لكل عقوبة70بمعدل ) 3 عدد عقوبات السجن 7

  1 عقوبات اإلنذارعدد  8

9 
عدد الشكاوى والجوالت 

 الميدانية
 ( شكوى384( جولة، )278) 662
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 " مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" 

 

في المملكة حيث تشتمل على مكتب البراءات  االبتكار من أهم دعائم المدينة تعتبر

 السعودي القائم على األعمال اآلتية:

نظام براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة واألصناف يسند للمكتب  .1

 النباتية والنماذج الصناعية.
براءات  هو الجهة الحكومية المسئولة عن استقبال طلبات تسجيل وفحص ومنح المكتبيعتبر  .2

االختراع والبراءات النباتية وشهادات النماذج الصناعية والتصاميم التخطيطية للدوائر 

 .في المملكة المتكاملة
 تم تحويلها الكترونياً.المكتب جميع إجراءات  .3
العامة والمتخصصة في مجاالت الحماية التي  وورش العمليقدم المكتب العديد من الدورات  .4

 تقع ضمن اختصاصاته.
يشارك المكتب في إنشاء حلقات وصل بين الجامعات ومراكز دعم االبتكار والمراكز البحثية  .5

 لتكوين شراكات لتعزيز مفهوم االبتكار ونقل التقنية.
( من حملة شهادة 1( نساء، منهم )14( رجال و )122( موظفاً، )136عدد موظفي المكتب ) .6

( من حملة 68ير في الملكية الفكرية، و )( ماجست3( من حملة الماجستير و )27الدكتوراه و )

 .وما دون( دبلوم 37البكالوريوس، و )
يبو خالل عامي اكاديمية الوأكتب في برامج التعليم عن بعد في بلغ عدد المشاركات من الم .7

 برنامجاً. 11مشاركة في  157( م2015-2016)
( ثمانية Summer Schoolبلغ عدد المشاركين من المكتب في برامج المدرسة الصيفية ) .8

 مشاركين.
 

  المكتبأبرز أعمال ومبادرات: 

 . Kacst_SPO@تويتر   .1
 نظام إلكتروني إليداع وإدارة طلبات الحماية. .2
 تطبيق لألجهزة الذكية. .3
 إعداد دليل لفحص طلبات براءات االختراع والنماذج الصناعية. .4
 ترجمة تصنيف لوكارنو. .5
 إعداد أدلة إجراءات إدارية. .6
 هوية متكاملة للمكتب )شعار وموقع خاص(.دراسة إطالق  .7
 2008:  9001الحصول على شهادات نظم إدارة الجودة األيزو  .8

 

  الحاليةالمبادرات: 

إعداد ترخيص وكيل براءات بالتعاون مع وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين )متطلب  .1

 وفق النظام والئحته التنفيذية(.
 الملكية الفكرية" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وضع برامج تدريبية في "إدارة  .2
 إعداد سياسات الملكية الفكرية للمؤسسات البحثية. .3
 تحسين النفاذ إلى معلومات براءات االختراع واستخدامها لتعزيز االبتكار واالبداع. .4
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 إعداد برامج لتأهيل مدربين في مجال الملكية الفكرية. .5
 كاتب البراءات.إعداد منصة لتبادل تقارير الفحص مع م .6
 إعداد أدلة متطورة في مجال الفحص لبراءات االختراع والنماذج الصناعية. .7
 انجليزي( في مجال براءات االختراع.-إعداد محرك ترجمة )عربي .8

 

  للملكية الفكرية خالل الثنائية  المنظمة العالميةبين المكتب وأبرز األعمال المستهدفة

 :(م2018م/2017)

لماجستير باالشتراك بين أكاديمية الويبو والجامعات والمكاتب الوطنية برامج الحصول على ا .1

 للملكية الفكرية.
 مشروع األكاديميات الناشئة. .2
 إعداد مناهج لتعليم الملكية الفكرية. .3
 إعداد ترخيص وكيل براءات. .4
 البرنامج المشترك بين الويبو والمنتدى االقتصادي العالمي لمساعدة المخترعين. .5
 .WIPO GREENت الويبو البيئية قاعدة بيانا .6
 .WIPO Researchقاعدة بيانات الويبو لألبحاث  .7

 
 

  الفعاليات التي تم المشاركة فيما بين مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية والمنظمة

 م:2016العالمية للملكية الفكرية لعام 
 

 عنوان الفعالية م

1 
الملكية الفكرية للدول الواقعة على حزام طريق الحرير المشاركة في المؤتمر رفيع المستوى في 

 )بكين(.

2 
م )جامعة 2016ندوة الملكية الفكرية: نحو اقتصاد أفضل بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 

 ثول(. –الملك عبدهللا للعلوم والتقنية 

 اإللكتروني )الرياض(.ورشة عمل متقدمة حول معاهدة التعاون بشأن البراءات ونظام اإليداع  3

 ندوة وطنية بشأن الصحة العالمية واالبتكار والقضايا التجارية )الرياض(. 4

 ورشة عمل مؤشر االبتكار العالمي والدور الوطني )الرياض( 5
 

 

  م2016احصائية عدد طلبات الحماية من بداية عمل المكتب حتى نهاية عام: 
 

 براءات االختراع

 اإلجمالي براءات االختراع

 25581 طلبات براءات االختراع المودعة

 5181 براءات االختراع الممنوحة

 20934 الطلبات المنجزة

 %82 نسبة اإلنجاز
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 النماذج الصناعية

 اإلجمالي النماذج الصناعية

 6932 طلبات النماذج الصناعية 

 4868 شهادات النماذج الصناعية الصادرة

 6753 الطلبات المنجزة

 %97 نسبة اإلنجاز
 

 

  م:2016احصائية طلبات الحماية لعام 
 

 اإلجمالي الغير سعوديين سعوديين 

طلبات براءات االختراع 

 المودعة
1001 2265 3266 

 595 484 111 براءات االختراع الممنوحة

 937 567 370 طلبات النماذج الصناعية

شهادات النماذج الصناعية 

 الصادرة
326 472 798 

 

 

 

  طلباتPCT م25/1/2017إلى تاريخ  م2014اية عام دمن ب: 
 

 

 العدد 

 42 عدد الطلبات الدولية المودعة كــمكتب استقبال

 4053 عدد الطلبات الدولية التي دخلت المرحلة الوطنية
 

 

  األخرىاتفاقية التعاون بين مكتب البراءات السعودي والمكاتب: 

االختراع بين مكتب البراءات السعودي )مدينة الملك  مذكرة تفاهم للتعاون في مجال براءات .1

( وهي في المرحلة النهائية من EPOعبدالعزيز للعلوم والتقنية( ومكتب البراءات األوربي )

 توقعيها.
برنامج تعاون بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ومكتب البراءات السعودي  .2

 تقنية(.)مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم وال
( ومكتب SIPOمذكرة تفاهم ما بين مكتب الملكية الفكرية في جمهورية الصين الشعبية ) .3

 البراءات السعودي )مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية( في المملكة العربية السعودية.
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 " وزارة المالية" 

 

الركيزة األساسية في الحفاظ الجهة الممثلة لوزارة المالية وهي تعتبر مصلحة الجمارك 

النفاذ إلى أراضي المملكة العربية  منالغش التجاري أو التقليد كعلى حقوق الملكية الفكرية 

السعودية، وألجل ضمان سير العمل فقد قامت مصلحة الجمارك بإحداث إدارة حقوق الملكية 

منافذ المملكة العربية  ( موظفين في كل منفذ من3بمعدل ) اً ( موظفاً جمركي30الفكرية بعدد )

حقوق الملكية  والتقليد وحمايةالسعودية وتم تدريبهم وتطويرهم في مجال الغش التجاري 

 الفكرية.

 

  الجماركأعمال ومبادرات مصلحة: 

العامة  وورش العملقامت مصلحة الجمارك بتدريب الموظفين والموظفات في دورات  .1

والمتخصصة في اختصاص المصلحة في مجال الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد المستفيدين 

 ( موظف.468)
تعقد مصلحة الجمارك كل عامين مؤتمر خاص بحقوق الملكية الفكرية ويتم فيه دعوة المهتمين  .2

 بهذا المجال.
كية الفكرية ويتم تعقد مصلحة الجمارك كل عامين منتدى عربي على مستوى رفيع لحقوق المل .3

 دعوة المختصين بهذا المجال على مستوى الدول العربية.
حصلت مصلحة الجمارك السعودية على جائزة التميز من قبل منظمة الجمارك العالمية في  .4

 مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
 

  م2015احصائية الضبط فيما يخص السلع المنتهكة لحماية حقوق الملكية الفكرية لعام: 
 
 

 اإلجمالي العنوان

 630 عدد محاضر الضبط

 3.191.533 كمية المضبوطات )بالوحدة(

 24.038.087 قيمة المضبوطات )بالريال(
 

 

 " ديوان المظالم" 

 

هي الجهة القضائية المسند لها النظر في تظلمات األفراد على القرارات ديوان المظالم 

اإلدارية والفصل في منازعات الملكية الفكرية من ناحيتيه التجارية والجزائية أيضاً، لكن مع 

تم سلخ القضاء الجزائي إلى القضاء العام وتولت الدوائر الجزائية عملها  2016حلول عام 

أما فيما يخص القضاء التجاري فال يزال ديوان المظالم مختص بالنظر والوظائف المسند لها، 

والفصل بها إلى أن يتم إنشاء دوائر تجارية في القضاء العام.  وعلى ذلك فقد احدث الديوان 

مدونة قضائية تحمل جميع القضايا التي تم الفصل فيها في مجال حقوق الملكية الفكرية بشقية 
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اإلداري في حال كانت الدعوى مقامة على جهة حكومية لرفضها  التجاري والجزائي وأيضاً 

 تسجيل عمل ملكية فكرية أو شطبها لحق من سجالتها وغيرها من الدعوى اإلدارية.
يعتزم الديوان تطوير الكوادر القضائية في مجال تطبيق أحكام أنظمة حقوق الملكية  -

" بإنشاء 2020"برنامج التحول الوطني الفكرية المختلفة، توافقاً مع توجه المملكة في 

 الهيئة العامة للملكية الفكرية.
مرفق رابط المدونة القضائية:  -

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Page
s/default.aspx 
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 القسم الثالث

 " أبرز مبررات طلب استضافة المكتب الخارجي للوايبو بالمملكة "
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 " " المبرر األول

 

المملكة العربية السعودية عالمياً في مجاالت حقوق الملكية الفكرية بشكل ظاهر  تميز

 وملموس عالمياً نذكر منها ما يلي:

على  م2016في مؤشر االبتكار العالمي لعام  الترتيب التاسع واألربعونحصلت المملكة على  .1

 على مستوى الدول العربية. الثانيوالترتيب  العالمي،مستوى ال
 ملكة على الترتيب األول في مؤشر جذور االبتكار على مستوى العالم العربي.حصلت الم .2
قوائم أو قيود سلبية دولية في مجال التقيد باحترام  ةتخضع ألي ليست من الدول التيالمملكة  .3

 (.301لقائمة السلبية األمريكية )ا فهي خارج الفكرية،حقوق الملكية 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 " " المبرر الثاني 

 

لعدد من المنظمات الخليجية واإلسالمية الهامة كاألمانة العامة لدول مجلس  أن المملكة مقر

الخليجي المكتب  االسالمي للتنمية،البنك  التعاون االسالمي،منظمة  التعاون لدول الخليج العربية،

شراكات متبادلة معها ويسهل لبراءات االختراع وإنشاء هذا المكتب الخارجي سوف يعزز 

  التواصل مع هذه المنظمات الهامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 " " المبرر الثالث 

 

(، وذلك سوف يسهم المكتب في G20أن المملكة من ضمن مجموعة الدول العشرين )

تعزيز جهود المملكة بالتعاون مع الوايبو من خالل التنسيق المباشر مع المكتب في طرح أية 

الموضوعات المتعلقة بالملكية الفكرية أو التحول إلى االقتصاد المعرفي ونقالً موضوعات ضمن 

 للتقنية والتنافسية لدى هذه المجموعة وكذلك المجموعة العربية في إطارها اإلقليمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

 

 " " المبرر الرابع 

 

عدد من االستراتيجيات لتعزيز الوصول إلى االقتصاد المعرفي  المملكة حالياً على  تعمل 

في كافة  كرافد من روافد التنمية حيث تم إنشاء عدد من الجامعات في األعوام القليلة الماضية

 حيث أدى هذا الحراك األقاليم وتم إنشاء عدد من المدن االقتصادية والصناعية وحاضنات التقنية

االقتصادي والمعرفي إلى تشجيع الجامعات والشركات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك إلى 
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وسيعزز ذلك ، وحمايتها إنشاء وحدات متخصصة بالملكية الفكرية تشجع على االبتكار واالختراع

من التنسيق والشراكة بينهما ليكون نموذجاً لتشجيع الشراكة والتنسيق المباشر مع المنظمة من 

 الل المكتب المقترح .خ

( والتي تعد نقطة تحول 2030 استراتيجية تنموية )رؤيةرؤية كما وضعت المملكة 

للمملكة حيث تهدف في جعل المملكة من أكبر الدول االقتصادية عالمياً في المجاالت الغير نفطية، 

 وسيساهم المكتب الخارجي للوايبو في تحقيق هذه الرؤية عبر النقاط التالية:

  والمتوسطة.تعزيز قدرات الشركات الصغيرة 

  بيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار.التعزيز تحسين 

  مضافة.المساعدة في تأسيس شركات تقنية ناشئة ذات قيمة 

  األجنبي.تشجيع االستثمار 

 .تعزيز أهمية الملكية الفكرية وآلية االستفادة منها 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 " " المبرر الخامس 

 

عدد من االستراتيجيات لتعزيز الوصول إلى االقتصاد المعرفي  المملكة حالياً على  تعمل 

في كافة  كرافد من روافد التنمية حيث تم إنشاء عدد من الجامعات في األعوام القليلة الماضية

حيث أدى هذا الحراك  األقاليم وتم إنشاء عدد من المدن االقتصادية والصناعية وحاضنات التقنية

تصادي والمعرفي إلى تشجيع الجامعات والشركات الكبرى كشركة أرامكو وشركة سابك إلى االق

وذلك سوف وحمايتها،  االبتكار واالختراع إنشاء وحدات متخصصة بالملكية الفكرية تشجع على

يعزز من التنسيق والشراكة بينهما ليكون نموذجاً لتشجيع الشراكة والتنسيق المباشر مع المنظمة 

 ل المكتب المقترح.من خال
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 " " المبرر السادس 

 

تي ال تخضع ألية قوائم أو قيود سلبية الدول الأن المملكة العربية السعودية من ضمن 

دولية في مجال التقيد باحترام حقوق الملكية الفكرية فعلى سبيل المثال المملكة ليست ضمن الدول 
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ها احتلت المركز الثاني للعامين ( كما أن٣٠١التي تخضع للمراقبة وفقاً للقائمة السلبية األمريكية )

األخيرين على التوالي في عمليات اإلنفاذ على الحدود في ضبط السلع المزيفة والمغشوشة وفقاً 

 لمنظمة الجمارك العالمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 " " المبرر السابع 

 

أن المملكة العربية السعودية قطعت خطوات متقدمة في إجراءات دمج موضوعات الملكية 

الفكرية الرئيسية في جهاز موحد يتمتع باالستقالل التام مالياً وإدارياً وسيتبعها وضع استراتيجية 

 موحدة بالتعاون التام مع منظمة الوايبو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وهللا ولي التوفيق
 

 

 الثامن[ ]ييل ذكل املرفق

 



ANNEX VIII 

الثامناملرفق   
 

ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 

 اقرتاح وُمفك ِّرة

 اخاريج يف مجهورية تركيمكتب اس تضافة  بشأ ن

 البدلمعلومات أ ساس ية عن 

قارتني فوق  تدةمم  اً مربع يلومرتاً ك  780 580جاملية هتا ال  مساح، وتبلغ مليون نسمة 78 حنومجهورية تركيا يبلغ عدد ساكن  .1
جيه والبحر ال بيض املتوسط، و  بني –أ ورواب وجنوب غرب أ س يا هام  – حدود مع أ رمينيا وأ ذربيجان لها البحر ال سود وحبر ا 

يران.  وجورجيا وبلغاراي واليوانن وسوراي والعراق وا 

 15 بنيأ عامرمه  %67و ،س نة 15 من أ قل أ عامرمه %27 – عاماً  28فيه  عمرالمتوسط يبلغ ) اً فتي   اً جممتعتركيا ومتتكل  .2
 .املدن يف الساكن من %68 من أ كرثيعيش و  ،(س نة 64أ كرب من  %6 من وأ قل ،س نةً  64و

ىل عضوية جم اليت البدلانواكنت تركيا من أ وائل  منظمة يف  مؤسساً  عضواً  أ يضاً  ت، واكن1949لس أ ورواب يف عام انضمت ا 
( يف عام OSCE، ومنظمة ال من والتعاون يف أ ورواب )1961( يف عام OECD)التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي 

مكرّش للعضوية الاكمةل يف  هبا رمسياً اعرُتف و  ،1995يف عام  مجر ي مع الاحتاد ال ورويباتفاق احتاد عىل عت تركيا وق  و . 1973
ىل الاحتاد ال ورويبقدمت تركيا طلب ، يف مقة هلس نيك للمجلس ال ورويب. و 1999ديسمرب  12  أ بريل 14يف  الانضامم ا 

 .2005كتوبر أ   3، وبدأ ت املفاوضات يف 1987

، الاخرتاع واملكتب ال ورويب لرباءات ،ومنظمة التجارة العاملية ،املنظامت ادلولية، مبا فهيا الويبوكثري من تركيا عضو يف و  .3
 مجيع واكلت ال مم املتحدة املتخصصة.و ، مة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصاديمنظو 

أ عضاء هو أ حد أ نشط رباءات ل. واملعهد الرت ي ل2000نومفرب  1منذ  الاخرتاع تركيا عضو يف املكتب ال ورويب لرباءاتو  .4
 .الاخرتاع املكتب ال ورويب لرباءات

ن  ،الويبوال حصاءات اليت نرشهتا وبناًء عىل  واحتلت . هتاوأ نشط امللكية الفكريةبات ل ال وىل من حيث ط بدلان تركيا من بني ال فا 
يداع طلبات امللكية الفكرية بنشاط فامي يتعلق  ث التصاممي والعالمات عىل التوايلمن حيتني السادسة والسابعة تركيا املرتب  ا 

 .2014يف عام حسب املنشأ  

 الاقتصاد نعامة ع حملة

قطاع الزراعة التقليدي ل أ ن ، رمغ ويزداد اعامتده علهيام يومًا بعد يوم الصناعة واخلدمات يقطاع عىلصاد تركيا اقتيقوم  .5
ىل تقليل برانمج خصخصة وأ دى تطبيق من العامةل.  %30 حنوثل مي زال ي َّف ا  تدخل ادلوةل يف الصناعات ال ساس ية مكث

ىل ال عامل  أ حصابمن قيادية انش ئة  وتوجد فئةواخلدمات املرصفية والنقل والتصالت،  الطبقة املتوسطة احلرة اذلين ينمتون ا 
ثلث العامةل الصناعية، رمغ ميثالن يف تركيا  نالتقليدايواملالبس املنسوجات ول يزال قطاعا . وهذه الفئة تُزيد الاقتصاد نشاطاً 

قطاعات القطاعات ال خرى، ل س امي أ ما . ياحلصص العاملنظام انهتاء  املنافسة الشديدة يف ال سواق العاملية اليت نتجت عن
ن أ مهيهتا  لكرتونية،الس يارات والبناء والصناعات ال   يف تشكيةل الصادرات املنسوجات قطاع وقد جتاوزت  ،أ خذة يف الارتفاعفا 

لب ما جيمن شأ نه أ ن  رئيس ياً  عترب حداًث فارقاً ، مما ي 2006يف مايو جهيان -تبلييس-خط أ انبيب ابكوبدأ  خض النفط عرب و . الرتكية
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ىل مليون برميل يومياً  ىل أ سواق البحر ال بيض املتوسط.  يصل ا  عدة خطوط ل نشاء التخطيط حاليًا ري كام جيمن حبر قزوين ا 
ىل أ ورواب عرب تركيا،  عىلأ انبيب غاز للمساعدة  اعامتد تركيا وسوف يساعد ذكل عىل التعامل مع نقل الغاز من أ س يا الوسطى ا 

 .بعيد واردات الطاقة عىل املدى ال ىلع

املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل ال جاميل احلقيقي زايدة متوسط  لعقد املايعىل مدى االاقتصاد الرت ي أ داء  ونتج عن .6
ىل ذكل،  ضافةً ا  . و %4.7بنس بة  نفاق عىل البحث والتطوير يف تركيا بنس بة زاد ا  ىل يل  2014يف عام  %18.8ال   6.1صل ا 

نظام امللكية  قد شهد. و 2023حبلول عام للبدل من الناجت احمليل ال جاميل  %3ثل مي ، ومن املتوقع أ ن ات أ مريكيةدولر  اتار ملي
عت فامي يتعلق ابل داء الاقتصادي والس ياسات  همامً  الفكرية يف تركيا تطوراً  البحث والتطوير. أ نشطة لتشجيع الابتاكر و اليت ُوضِّ

امخلس يف الس نوات  ةمر  20 حنواملقميني املُقدمة من رباءات الطلبات زادت اليت نرشهتا الويبو، امللكية الفكرية ملؤرشات  وفقاً ف
ىل املرتبة اخلامسة عرشة تركياانتقلت املاضية، و عرشة   .يف هذه الفرتة من املرتبة اخلامسة وال ربعني ا 

 .2015يف عام مجموعة العرشين وتولت تركيا رئاسة تركيا عضو يف مجموعة العرشين. كام أ ن  .7

 مللكية الفكرية يف تركياابالوضع احلايل لنظام امللكية الفكرية والتوعية 

الرئيس ية  الاهامتمات أ حدحامية حقوق امللكية الفكرية  جعلتخطة معل عن  2008أ علنت احلكومة الرتكية يف عام  .8
يذااًن ببدء هذا ال عالن  واكنلتمنية الاقتصادية يف تركيا. تحقيق ال   نظام حقوق امللكية الفكرية.ل تطور جديد ا 

منوية امخلس ية السابعة والثامنة والتاسعةو املتخصصةاللجان تقارير الوطنية مثل  اتل واثئق الس ياسمتتش  و  .9 منذ  اخلطة الت
جياد برامج لتعلمي امللكية الفكرية و احلاجة خبصوص بياانت عىل  1995عام  ىل ا  القانون اجلامعية، بل ت لكيا يفعلهيا  التدريبا 

 والعلوم الاجامتعية.والفنون،  ،والهندسة ،وال دارة ،الاقتصادأ قسام ال خرى ذات الصةل مثل  ويف ال قسام

ىل مزيد من ات هذه يف املقام ال ول عىل س ياسال واثئق وتؤكد  .10 جمال امللكية ال اكدمييني واملهنيني العاملني يف احلاجة ا 
 .لختاذها قرتح تدابري مناس بةتو  ،امللكية الفكرية بأ مورملس توى الوعي العام الاخنفاض النس يب  وتوكد أ يضًا عىلالفكرية، 

 تدريسمع حقوق امللكية الفكرية ومع بطريقة أ و بأ خرى لحكومة تتعامل ية ورقابية اتبعة لعدة هيئات تنس يق وتوجد  .11
 امللكية الفكرية.

 املنا  املناسب للمستمثرين احملليني وادلولينيمعنِّي ًة طوال الوقت بتوفري لتحسني بيئة الاستامثر  يةالتنس يق  ول تزال الهيئة .12
قوق امللكية الفكرية، وكذكل يف جلنة امللكية املتعلقة حب قضاايالمع ه الهيئة التنس يقية بشلك مبارش هذ تتعامل. و عىل حد سواء

ت . تقنية التابعة هلالفكرية ال  جوقد ُأعِّدَّ زمنية ومؤرشات ال داء وخطط معل الهيئات احلكومية الداول تتعلق ابجلدة حدَّ مُ  راءاتا 
وخضعت خطط يف تركيا.  القطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية ورجال ال عامل والتجار ال كرث نفوذاً  مبشاركة، وذكل املسؤوةل

بل  رسالها   عنن منظامت غري حكومية وممثلنيم اللجنة التوجهيية، اليت تتأ لف أ يضاً العمل هذه للتقيمي من قِّ القطاع اخلاص، قبل ا 
ىل جملس الوزراء.  ا 

حدى  .13 نية خطة تق لك جلنة ولستامثر. الالتحسني بيئة  يةالتنس يق للهيئة نية التابعة تق اللجان ال وجلنة امللكية الفكرية يه ا 
طار بياانت الهيئة وأ هدافها العامةمعل خاصة هبا  جراء 2010عام لجلنة امللكية الفكرية خطة معل وقد نصت . يف ا  هيدف  عىل ا 

ىل تدريس  لزاميًة دورات  ت أ ن تكونواقرتح ،امللكية الفكرية يف اجلامعاتا   .قسام املعنيةيف ال  امللكية الفكرية ا 

نشاء  وزارايً  قراراً  2009جملس الوزراء يف عام  اختذو  .14  ،سرتاتيجيةالا عنمرشوع ورقة  دَّ عِّ أُ ممي. و التصالرت ي ل لس اجملاب 
 يف املس تقبل القريب.وف تُصاغ الورقة يف شلكها الهنايئ وس ،مجلسلل وبدأ ت مناقش ته يف اجامتعل 
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يف عدة أ مور مهنا  اهدفهويمتثل تعممي من رئيس الوزراء. ب الفكرية والصناعية  تنس يق حقوق امللكية ت هيئةتأ سسو  .15
نفاذ حقوق امللكية الفكريةالهيئات احلكومية ذات الصةل من أ جل زايدة بني تنس يق ال   .وتطبيقها فعالية ا 

 الكياانتممثيل أ لف جملس الهيئة من يتل . وجملس  الهيئة وزارة الثقافة والس ياحةو وزارة الصناعة والتجارة ويرتأ س وكيال  .16
، وهو أ عىل ال ساس يةوبورصات السلع القطاع اخلاص، مبا يف ذكل الاحتاد الرت ي للغرف  ممثيل أ يضاً بل يضم ، حفسب احلكومية

 هيئة متثل القطاع اخلاص.

فامي ية ذات أ ولوية و أ ربعة جمالت تمنتتوقع شامةل للملكية الفكرية  وخطة معل ورقة اسرتاتيجيةاعُتمدت ، 2015عام  يفو .17
 51 مبقتىض هذه ال هدافوتتحقق . يوالتطور الترشيع ،والوعي ،لملكية الفكريةالاس تغالل التجاري ل وكفاءة، بزايدة اليتعلق 

جراءً  وتوقعت اجلغرافية،  بياانتل وخطة معل ل بشأ ن اسرتاتيجية  ورقة أ كرث حتديداً  2015ت يف عام مد، اعتُ نفسه يف الوقتو. ا 
 تعزيز الترشيعي.ال بشلك فعال من خالل زايدة القدرات و يعمل تطوير نظام تسجيل 

 جلب الكثري من الفوائديمكتب خاريج يف تركيا س  وجود 

املعدل الس نوي لمنو الناجت احمليل ال جاميل متوسط وبلغ . عىل مدى العقد املايمل يتوقف عن المنو  اً تركيا اقتصادمتتكل  .18
 .العامل يف ذكل أ حد أ فضل ال رقام اليت حتققت واكن. 2013و 2002 عايم بني %4.9 احلقيقي

ل ختلو مدينُة من جامعة واحدة  ةجامع 160كرث من ودلهيا أ  . عريقة تركيا مؤسسات وهيئات حكومية وجامعاتومتتكل  .19
. وقد مت تعزيز العالقة بني اجلامعات ةرتكيالدن ش ىت امل يفاصة اخلكومية و احلبحثية ال ؤسسات يعمل كثرٌي من امل. و مهنا عىل ال قل

 والصناعة من خالل أ دوات خمتلفة.

ىل الارحشة لول ن تركيا من البدلان امل .20 ن احتاد ال ورويبالنضامم ا   اكمل عضواً ل جراءات اليت اختذهتا ليك تصبح ، فا 
املتعلقة ابمللكية الترشيعات ، مبا يف ذكل تكل وتطبيقهاحتديث وحتسني ترشيعاهتا، عىل  اً مس متر  اكنت ول تزال متثل حافزاً  احلقوق

 الفكرية.

في هذا فابمللكية الصناعية. ضطالع ابلعمل املتعلق يف الا امً هم اً لرباءات دورل املعهد الرت ييؤدي هذا ال طار العام،  ويف .21
باهتا تأ ثري كبري عىل ل قوق امللكية الصناعية وط اكن حلجحم التبادل التجاري، الرسيع المنو اذلي يزداد فيه يومًا بعد يوم الاقتصاد 

نرش املعرفة بني  يقًا حصيحًا، يكتيستطب قوق امللكية الصناعية حبلقوانني ذات الصةل اتطبيق فبعد القدرة التنافس ية والابتاكر. 
امللكية  معارفمكنة لتعزيز الس بل امل لك بلرباءات قصارى ّجده ل املعهد الرت يبذل هذا الصدد،  يفو. ابلغةً  أ مهيةً  املعنيةادلوائر 

ىل أ قىص حد ممكن ل س امي  ودولياً  الفكرية حملياً   أ س يا الوسطى والرشق ال وسط والبلقان.بدلان  يفا 

ليس من حيث جحم  ،وخارّجا امنطقهت أ حد أ نشط البدلان داخلبني الغرب والرشق. ويه يربط  اً تركيا جرس رب وتُعت .22
مللكية الفكرية من ذكل، ول تُس تثىن ا ،من حيث التفاعالت الثقافية والاجامتعية مع جرياهنا منا أ يضاً ا  ، و ي حفسبالتجار التبادل 

(، ECOمن خالل منظمة التعاون الاقتصادي ) ىأ س يا الوسطبدلان الاحتاد ال ورويب حفسب، بل أ يضًا مع بدلان ليس مع 
ىل بدلان(، OICمنظمة املؤمتر ال ساليم )أ عضاء و  ضافًة ا  منظمة التعاون الاقتصادي يف ال سود من خالل البحر البلقان و  ا 

منظمة التعاون الاقتصادي ومنظمة ويف لك ل من عالقات وثيقة. ت و ( اليت تربطها برتكيا صالBSEC)منطقة البحر ال سود 
قدمت مرشوعات مقرتحة تتعلق ، و عىل جدول ال عامل بنودًا تتعلق ابمللكية الفكرية تركيا للمرة ال وىلطرحت املؤمتر ال ساليم، 

وتعزيز  ل عضاء يف منظمة املؤمتر ال ساليمادلول او التعاون بني منظمة التعاون الاقتصادي لحفا  عىل أ وارص ابمللكية الفكرية ل
فا ن ، تركيا اجلغرايف ملوقع نظراً و يف تركيا وغريها من البدلان.  مرةول ل  تُعقد ، ش ىت  مؤمترات  قدت يف تركياذلكل عُ و. هذا التعاون

من خالل عضويهتا يف منظامت دولية مثل منظمة  أ يضاً ال وسط الرشق والبلقان، و أ س يا الوسطى، بدلان مع اتصالت وثيقة لها 
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  منبدلاانً تضم أ يضًا  ومنظمة املؤمتر ال ساليم اليت ،منظمة التعاون الاقتصادي يف منطقة البحر ال سودو التعاون الاقتصادي، 
 املنطقة.

نشاءشدة تقد ب ويعُ  .23 طار وليته، يفلب منافع كثرية تركيا من شأ نه أ ن جي يفمكتب خاريج  أ ن ا   أ ن يمُت ِّم أ يضًا ما تبذهلو  ا 
ذاكء الارف امللكية الفكرية، وزايدة الوعي، و امع نرشّجود ل  منلرباءات ل املعهد الرت يو الويبو  ومواصةل  ،لملكية الفكريةل حرتام ا 

 دمات امللكية الفكرية.خبالفعال الانتفاع تعزيز الابتاكر وال بداع عن طريق تشجيع 

روسوف يكون املكتب اخلاريج املُن  .24 اليت ال وىل  فس تكون املهمة. أ يضاً  لرباءاتل املعهد الرت ي نشطةُمك ِّاًل ل  يف تركيا  تظ 
املعهد الرت ي برامج ابلتعاون مع نفيذ امللكية الفكرية بلك جوانهبا وت  زايدة املعرفة بأ مورضامن  يه يلُكَّف هبا املكتب اخلاريج

ىل برامج وينفذ املعهد الرت ي للرباءات يف الوقت احلايل . للرباءات نرش املعرفة مثل التدريب املنتظم، هتدف يف املقام ال ول ا 
خبربته املكتب اخلاريج مساهامت وسوف تضيف نقل التكنولوجيا. ، ومنصة امعةاجلمرشوع وادي و ، هزارفنمرشوع و 

ىل مجيع قميةً  ادلويل هومنظور ىل الربامج اجلديدةاليت تُنفَّ  الربامج ا   .ذ حاليًا وا 

ومن املتوقع أ ن  ،م معاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتالهاي ونظنظام مدريد و أ حد أ كرث املس تخدمني لنظام تركيا وتعترب  .25
ًا خصيصًا  قد ينهتج فيه املكتب ادلويل ياذل – العامليةال نظمة  عىل هذهاملنتظم التدريب يؤدي  يف بعض ال حيان هنجًا ُمعد 
ىل  –احتياجات جممتع ال عامل لتلبية   اس تخدام أ نظمة امللكية الفكرية العاملية يف تركيا. دةزايا 

ر يف هذا الصدد، أ ن  ،دعتق  ويُ  .26 قلمييٌ  يف تركيا س يكون هل بعدٌ املكتب اخلاريج املُنتظ   تركيابسبب موقع ليس فقط  ا 
تنظمي من مثَّ ميكن دامئًا املنطقة. و يف  ابلبدلانوثيقة الالثقافية والاجامتعية  اعالقاهتبسبب  أ يضاً  ، بلرواببني أ س يا وأ و  اجلغرايف

قلميية لصاحل بدلان املنطقةحلقات معل/ حلقات دراس ية   .املكتب اخلاريج من خالل ا 

ىل دمع أ نظمة  ضافةً ا  و  .27 تكوين الكفاءات أ نشطة املساعدة التقنية و تقدمي و  الرتوجي لهالملكية الفكرية و الويبو العاملية ل ا 
فا ن مللكية الفكرية. املتعلقة ابل نشطة التعلميية أ ن يويل املكتب اخلاريج يف تركيا أ مهيًة أ كرب ل املُتوىخ  وأ نشطة التوعية، من 

ن اكن قد ارتفع امللكية الفكرية يف تركيا اتعو س توى ال نشطة واملساعي التعلميية املتعلقة مبوضم  نه الس نوات ال خرية،  يف، وا  مل فا 
ىل ادلرجة املطلوبة مع أ اكدميية الويبو يف مثاًل، ، من مثَّ فا ن تكثيف التعاون. و أ يضاً  بدلان املنطقةوال مر نفسه ينطبق عىل  .يصل ا 

 يف تركيا. املكتب اخلاريج ال وىل ل نشاء رحةلامليف فائدته  تتضحللغاية، وسوف  حيوايً أ مرًا هذا الصدد س يكون 

اذلي تقوم عىل تنفيذه لربانمج ملا يضطلع به املكتب اخلاريج من معل يف تركيا سوف يكون ُمك ِّاًل لالرئييس واجلانب  .28
ِّ ، ولن يُ دميية الويبو يف كثري من النوايحأ اك ئ  ما ر كر   طالقوا  لتعمل عن بعد ل مثل دورات الويبو ابلفعل من برامج أ و خدمات  بُدِّ

سوف يكون املكتب اخلاريج مبثابة وقبل لك يشء،  أ ولً و لكية الفكرية يف جامعة خمتارة يف تركيا. برانمج ماجس تري يف قانون امل 
تطلبات امل حتياجات و الا وتعريفعىل حتديد قدر ل نه سوف يكون أ  ، أ اكدميية الويبو واملس تفيدينحلقة تصل يف ال ساس بني 

م اخلدمات، الفعلية فيه الاحتياجاتاذلي تظهر يف امليدان  الوجودزية نظرًا ل نه سوف يمتتع مب للمس تفيدين  ومن مثَّ سوف تُقدَّ
نظرًا ل ن املكتب اخلاريج سوف يكون عىل اتصال . و الويبو ذات الصةلربامج تكرار لأ كرث كفاءة وفعالية من دون أ ي عىل حنو 

سوف ف لميية ال خرى ذات الصةل يف تركيا، جلهات الفاعةل احمللية مثل اجلامعات وماكتب نقل التكنولوجيا واملؤسسات التع دامئ اب
أ مشل  عىل حنول حتياجات تلبية الاعىل قدرته ضمن أ ن ي. وهذا من شأ نه مواحتياجاهت أ حصاب املصاحل أ ولوايتبأ معق  تكل معرفةً مي 
من حيث  اليةً أ كرث فعس يكون  مبارشةً أ حصاب املصاحل مع تعامهل و  يدانيف امل ل بد أ ن وجوده دون أ ي ازدواج. و أ كرث فعاليةً و 

وثيقة الربانمج واملزيانية اخلاصة ال هداف احملددة يف الربامج مع مؤرشات أ داهئا يف أ ن بلوغ ل شك و. كثريةالتلكفة ل س باب 
 .املكتب اخلاريج بلمن قِّ  ال ولوايت والاحتياجات حملياً يف حاةل حتديد من حيث التلكفة  فعاليةً كفاءًة و لويبو س يكون أ كرث اب
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حدى تركيا وتُعترب  .29 َّةل ادلول ال عضاء يف الويبو ا  ىل أ شارت تركيا قد من حيث موظفي الويبو. و انقصًا  متثيالً املُمث  هامتثيل ا 
ن المتثيل اجلغرايف لرتكيا داخل س ِّ من شأ نه أ ن ُيُ وجود مكتب خاريج و من احملافل يف الويبو.  كثريالعادل يف غري اجلغرايف 

 الويبو.

 اخلامتة

مع موظفي الويبو.  التواصلأ ي صعوبة يف  توجد ملو. اتبرامج ومساعدمما تقدمه الويبو من  تس تفيدركيا تاكنت ول تزال  .30
ُ أ سفرت وقد  لتحسني  لجما دامئاً لكن يوجد النجاح والرضا. و عن ربامج الذت ابلتعاون مع الويبو من خالل ف ِّ ال نشطة اليت ن

وبعض البدلان  ،املعنية يف الويبو مثل املكتب العريبالُشع ب بل ن قِّ مم الربامج صمَّ تُ فغالبًا ما . اليت تصممها وتنفذها الويبوربامج ال
م ال س يوية. بدلان ال وروبية وال  وتقدمي  يةب ي حدات التدر الو العمل و  حلقاتمثل التنفيذ مبا يف ذكل أ دوات  ،ربامجالوحيامن تُصمَّ

س تفيدين ل ن بدلااًن كثريًة تكون من امل  نظراً ابلتناول أ و التقدير الاكمل لبدلان ل  يةوهر اجلحتياجات قد ل حتظى الااملساعدة، 
يف و. عىل حدةلك بدل اخلاصة ب حتياجاتالاو ولوايتال  هنج مركزي لحتواء لك سوف يكون من الصعب اتباع احملمتلني و 

هذا التحدي عىل حنو حل ميكن ل  بعض البدلان،املاكتب اخلارجية يف سوى عدد حمدود من فيه ل يوجد اذلي  الوضع احلايل
ل  ىل امليدان/ البدل  ةاملعنيشعبة الويبو يف ال ابلتواصل املكثف مع موظفي فعال ا  . وميكن التغلب املتوقع تنفيذ الربامج فيهوالسفر ا 

نشاء مكتب خاريج من خالل عىل حنو فعال وبتلكفة ميسورة عىل هذه التحدايت  م وتُن يف البدل اذليا  فَّذ فيه سوف تُقدَّ
 ربامج.ال

سوف مبعىن أ وسع، و . املعهد الرت ي للرباءات أ فضل التاكمل مع الويبو ومعويُعتقد أ نه لكام زاد وضوح حتديد الولية، اكن  .31
هذا ل يعين ابلرضورة أ ن ال نشطة ال خرى لكن . و املتعلق ابمللكية الفكريةتعلمي لنشاط املكتب اخلاريج هو ال عام الال يكون اجمل

ن تتخذ ادلول مللكية الفكرية العاملية. اأ نظمة فسوف تُنفَّذ ابنتظام أ يضًا ال نشطُة املتعلقة ب. تُتاب ع أ و تُنفَّذلويبو لن اباملتصةل  وما ا 
ىللنظر ابيف تركيا املكتب اخلاريج بشأ ن ولية قرارًا والويبو ال عضاء  د ابلشرتاك مع دوائر  قدهما،ياملزااي اليت  ا  فسوف ُُيدَّ

ما جغرايف وموقع  ،وبنية حتتية مادية ،وموارد مالية ،موارد برشيةالويبو ما يلزم املكتب اخلاريج من  سطنبولأ نقرة أ و يف )ا  ( ا 
 .ه من أ داء وليته عىل أ فضل وجهنمك ِّ يُ 

طار الويبوس يكون املكتب اخلاريج يف تركيا جزءًا و  .32 دارة القامئة عىل النتاجئ وأ ساسها التنظميي ل يتجزأ  من ا  مع  متش ياً ، لال 
ن و اخلارجية". الويبو "املبادئ التوجهيية بشأ ن ماكتب  يُرصد ويُقمي  أ داؤه وأ نشطته فسوف نشأ  املكتب اخلاريج ويبدأ  معهل، يُ ما ا 

ىل  ىل امجلعية العامة، ف سو اليت  جلنة الربانمج واملزيانيةعىل أ ساس مؤرشات ونتاجئ ال داء، ويبل غ ذكل ا  حتيل بدورها توصياهتا ا 
 حسب الاقتضاء.

سطنبوللس تضافة املنظامت ادلولية والرشاكت ادلولية واملتعددة اجلنس يات.  كبريةً  تركيا أ مهيةً وتويل  .33 عىل  وحتتل مدينة ا 
ىل مهنا وسهوةل السفر  لقرهبا اجلغرايف فريداً  وجه اخلصوص مركزاً  ىلوذلكل هتدف من املناطق. كثري ا  سطنبول يف أ ن تبين  تركيا ا  ا 

مم املتحدة  وحدة العمل يف ال مم املتحدةمبقتىض مبدأ   سطنبول يف هذا الصدد، ويتوافق مع معايري ال مم املتحدة. دارًا لل  يقع يف ا 
سطنبولمركز و  ،صندوق ال مم املتحدة للساكنالتابع ل املكتب ال قلميي ل ورواب الرشقية وأ س يا الوسطى ابلفعل  ادلويل املعين  ا 

. واملركز ال قلميي التابع لربانمج ال مم املتحدة ال منايئ، وغريه ،ربانمج ال مم املتحدة ال منايئالتابع ل بدور القطاع اخلاص يف التمنية
سطنبول أ يضًا  قلميي وسوف يقع يف ا  قلميي هيئة ال مم املتحدة للمرأ ة ل مكتب ا  مكتب نقرة وسوف يُنشأ  يف أ  . ليونيسفل ومكتب ا 

قلميي دون  ىل  ،موقع تركيااكن نظمة ال غذية والزراعة. و مل ا  ملاكتب منظامت دولية مقرها يف  دمعها اللوجس يت واملايلابل ضافة ا 
قلميية. ومن انفةل القول اماكتهب مقارها أ وقامة ل تركيا ل  يتفض عىل لتكل املؤسسات  حافزاً  ،تركيا مكتب  أ ن الشأ ن،يف هذا ، ال 

ذا تقرر  الويبو اخلاريج سوف يس تفيد أ يضًا من هذا ادلمع نشاؤه يف تركياا   .ا 

]ييل ذكل املرفق التاسع[
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ىل اللغة العربية انطالقا من  ال صلية ابللغة ال نلكزيية. ولهذا السبب، تكون الغلبة للصيغة ال نلكزيية يف حال  الصيغةترمجت هذه الوثيقة ا 

 يف التفسري بني الصيغتني العربية وال نلكزيية. الاختالف

 

 

 

 لعناية املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

 

 اقرتاح

 

نشاء   لويبو يف دوةل ال ماراتلمكتب ا 

 

 

 2017فرباير  14

  

ىل هذه املذكرة هتدف  نشاء مكتب جديد للويبو يف دوةل ال مارات. واتساقاً ا  التوجهيية، الويبو مع مبادئ  اقرتاح ا 
امللكية فريدة لتكوين كفاءات خدمة مع تقدمي ، حنو التمنية قوي هتوج  ال مارات الويبو يف دوةل كتب سوف يكون مل 

ىلالفكرية  الاسرتاتيجي، يف قلب قارات أ س يا  وقع دوةل ال ماراتمفأ عضاء الويبو يف الرشق ال وسط وأ س يا.  ا 
ذاكء  مكتب الويبووسوف يقوم ل عضاء الويبو.  ةمثاليوّجة علها جي وأ فريقيا وأ ورواب،  قوق امللكية حب يالوعاب 

دارة حقوق تكوين كفاءات أ كرب ل  واملؤسس ية للملكية الفكرية، و دمات الويبو، وتعزيز البيئة الترشيعية خبالفكرية و 
 امللكية الفكرية.

ىل س تة أ قسام:  وينقسم هذا الاقرتاح ا 
 مقدمة -1
جنازات دوةل ال مارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية -2  ا 
 الويبوأ حد ماكتب ال مارات لس تضافة دوةل دافع  -3
 وال هداف املقرتحة ملكتب الويبو يف دوةل ال مارات رساةلال -4
 مكتب الويبويف مسامهة دوةل ال مارات  -5
 ختامية ملخص واعتبارات -6
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 مقدمة -1

أ س يا  عند نقطة التقاءجمال الابتاكر، وتقع أ حد البدلان امُلعرتف برايدهتا يف دوةل ال مارات العربية املتحدة تُعترب 
 وأ فريقيا وأ ورواب

عىل اخلليج العريب وخليج وتطل أ س يا وأ فريقيا وأ ورواب، ند نقطة التقاء ع  اسرتاتيجياً  ال مارات العربية املتحدة موقعاً دوةل  تلحت 
 (.1عامن )انظر الشلك 

 : دوةل ال مارات العربية املتحدة يف العامل1الشلك 

 

لبتاكر وال بداع والاقتصاد املفتوح. ابأ حناء العامل  يف مجيعيه معروفة مليون نسمة، و 9.3 دوةل ال مارات ويبلغ عدد ساكن
من  16 ويف املرتبة رمق ،2017 لعام يف تقرير ممارسة أ نشطة ال عاملبدلًا  190 بنيمن  26رمق واكنت دوةل ال مارات يف املرتبة 

 .2016 لعام الابتاكر العاملييف مؤرش  41يف املرتبة رمق و ،2017-2016 لعايم يف مؤرش التنافس ية العامليبدلًا  138بني 

حتتل املرتبة و  املاضية، ثالثال  الس نوات خالل %3 من أ كرث هعدل منو توسط مم ًا بلغ مزدهر  اً دوةل ال مارات اقتصادومتتكل 
 مس تقر، وانضباط مايل وقضايئ نظام س يايسب يمتتع هذا البدل و نصيب الفرد من الناجت احمليل ال جاميل. اخلامسة عامليًا من حيث 

أ كرث مضن ال مارات  دوةل   البنية التحتيةيف  لالستامثر العاملي أ راكديس مؤرشُ  صنَّف، 2016يف عام وونقدي، وبنية حتتية ممتازة. 
ىل ج جذابً بدلان  ةثالث ه افتتح اذلي –مرتو ديب ويُعترب نب قطر وس نغافورة. الالستامثر يف البنية التحتية عىل املدى الطويل، ا 

مارة رئيس جملس الوزراء وحامك ال مارات و الش يخ محمد بن راشد أ ل مكتوم، انئب رئيس دوةل   – 2009سبمترب  9يوم  ،ديبا 
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ذ  العامل عىل مس توىبدون سائق و  ابلاكمل مؤمتتةأ طول ش بكة مرتو  اثين جاميليبلغ ا  دوةل ال مارات و مك.  75 هذه الش بكةطول  ا 
ذ ينخفض فهيا ل وسط، يف الرشق ا من أ كرث البدلان أ مناً   اخنفاضًا كبريًا ويُطبَّق فهيا القانون تطبيقًا صارمًا.معدل اجلرمية ا 

ىل ختفيض نس بة قطاع يف التنويع الاقتصادي  اليت بُذلت كبريةال هود وأ دت اجل  ىل يف الهيدروكربوانت ا  الناجت احمليل ال جاميل ا 
برام دوةل ال مارات ل. 25% قلميية والثنائية و  لعديد من التفاقاتكام أ ن ا  ىل ال  عضوية منظمة التجارة العاملية منذ انضامهما ا 
أ كرث هو وجود للبحث والتطوير  ةً مثاليوّجًة عل دوةل ال مارات وما جي. فهيا لتجارة والاستامثرل  يُعزز الظروف اجلاذبة 1996 عام

 حقوق امللكية الفكرية.ينظم قوي  قانوينطار وجود ا  مراكز البحث والتطوير، و  ووجود كثري من معمتدة، ةجامع 120من 

ذ تتصل بمتعدد الثقافات،  عاملياً  دوةل ال مارات مركزاً تعترب  كرث منا   منظامت دولية كربىتس تضيف وّجة و  140 أ 

ن موقع دوةل ال مارات املركزي بني   رابطة ادلول املس تقةل وأ فريقيا عىل حموربدلان  ، وبنيبني أ س يا وأ ورواب ،الرشق والغربا 
ىل  ،الشامل واجلنوب ويوفر بوابة مثالية ابلطائرة،  أ سواق أ كرث من ملياري خشص يف غضون أ ربع ساعاتمينحها سبياًل للوصول ا 

ىل  ىل رحالت طريان دون توقف أ بوظيب وتوفر . أ فريقيا وأ س ياو يف منطقة الرشق ال وسط  ئةالناش   البدلان اقتصاداتلدلخول ا  ا 
 مطار دويلأ نشط ، ابلس يارةساعة واحدة تبعد عن أ بوظيب مسافة  يتديب، الويوجد يف . العاملبدلًا حول  55مطارات يف  104

 أ س بوعياً طريان رحةل  3000من مركزها يف ديب  ال مارات وحدهاوتُسري  رشكة طريان رشكة طريان.  100أ كرث من به يف العامل 
 الست. عرب قارات العاملبدلًا  70وّجة يف  140من املكونة عرب ش بكهتا 

لعديد من املنظامت ادلولية اواكةل ال مم املتحدة ادلولية للطاقة املتجددة، وماكتب ل الرئييس قراملال مارات دوةل تس تضيف و 
 للبيئة املتحدة ال ممبرانمج و  ،(الفاو) والزراعة ال غذية ومنظمة(، UNDPبرانمج ال مم املتحدة ال منايئ )مهنا  ال خرى،

(UNEP،)  و ال مم املتحدة للطفوةل )اليونيسف(، ومنظمة( مؤسسة المتويل ادلوليةIFC)،  ،والبنك ادلويل. وعالوة عىل ذكل
، ومؤمتر القمة العاملي اتلحكومل مؤمتر القمة العاملي لالبتاكر، والقمة العامليةمثل دولية كربى،  فعالياتيف دوةل ال مارات تُقام 

، وامللتقى الس نوي ، والقمة العاملية لطاقة املس تقبلالاجامتعي التواصل وسائلاملعين بمة ومؤمتر القللرشاكت الصغرية واملتوسطة، 
 لالستامثر.

لهيا بغرض ا ن مجيع أ حناء العاملأ انسًا مال مارات دوةل  ذبوجت تنصهر فهيا بوتقة عىل حد سواء، فهيي ك  ل عاملالس ياحة و يذهبون ا 
نالعربية وتُس تخدم فهيا اللغتان الثقافات ش ىت  ذ يف الرشق ال وسط،  أ كرث البدلان أ مناً  من زيية عىل نطاق واسع. ويهلكوال  ا 

رصد  هبدف للسعادة وزارةوُأنشئت فهيا مؤخرًا . اخنفاضًا كبريًا ويُطبَّق فهيا القانون تطبيقًا صارماً معدل اجلرمية ينخفض فهيا 
دامئة احلكومة مما يدل عىل أ ن ، واطننيياة املحب  للهنوضمس توى السعادة يف دوةل ال مارات وضامن اختاذ ال جراءات الالزمة 

 .الرفاهية الشامةل لشعب ال ماراتق جديدة لضامن ائ يف طر ريتفكال 

 جامعة ادلول العربية وجملس التعاون اخلليجي يف عضودوةل ال مارات كام أ ن 

حدى ادلول ال عضاء الست يفجامعة ادلول العربية يف عضودوةل ال مارات  جملس التعاون اخلليجي اذلي يضم البحرين  ، ويه ا 
 (.2والكويت وعامن وقطر واململكة العربية السعودية )انظر الشلك 
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 : خريطة بدلان جملس التعاون اخلليجي2الشلك 

 

صالحات الس ياس جملس التعاون اخلليجي عدداً بدلان  طب قتوقد  وتُصنَّف . وتنوعاً  دلمع تمنية اقتصادات أ كرث ابتاكراً  اتمن ا 
يف مؤرش التنافس ية العاملي. وقد دوةل  40أ فضل  مضنجملس التعاون اخلليجي أ ربع دول من ادلول الست ال عضاء يف  ال ن

وف املنطقة، مثل ش بكة السكك احلديدية اخلليجية اليت س بدلان بني الربطيف البنية التحتية لزايدة  هائةلاستامثرات  استمُثرت
كس بو ديب ادلويلمثل ذات املس توى العاملي،  الفعاليات أ ما. 2018يف عام تكمتل  وبطوةل  دوةل ال مارات يف 2020 معرض ا 

عىل مدى حتققت عىل ال جنازات الرائعة اليت ، مفن شأ هنا أ ن تلقي مزيدًا من ال ضواء قطر يف 2022ك س العامل لكرة القدم 
 .ال ن وّجة مفضةلجفعلت مهنا طقة يف هذه املن العقدين املاضيني

 اجلغرايف لتعزيز تأ ثريها العاملي هانطاق بتوس يع الويبو  تقوم

( وطوكيو 2005س نغافورة )و ( 2010ريو دي جانريو )و  (2014موسكو )و ( 2014ني )يجأ نشأ ت الويبو ماكتب خارجية يف ب 
ىلخدماهتا  تقريباجلغرايف و  امن أ جل توس يع نطاقه (2006) ىل ذكل، قررت امجلعية العامة للويبو يف ا  ادلول ال عضاء. و  ا  ضافة ا 

ضافيفتح مكتبني ال ونة ال خرية  ي س نغافورة، اذل مكتب ابس تثناءواجلزائر. ال خر يف مدينة لغوس و مدينة  أ حدهام يف نيا 
ن تغطية جنوب رشق أ س يا )أ س يان(،  أ ممرابطة منطقة غطي ي ، عىل رجية. واملاكتب اخلاحملية النطاقماكتب الويبو ال خرى فا 

تقدم خدمات دمع فعاةل من حيث التلكفة فامي يتعلق بأ نظمة معاهدة ، املدير العام للويبو، "لس يد فرانسس غريحد قول ا
 ".التعاون بشأ ن الرباءات ومدريد ولهاي؛ والتحكمي والوساطة؛ وال دارة امجلاعية؛ والتمنية وتكوين الكفاءات
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نشاء مكتب  منويثل فرصة فريدة للويبو لزايدة تأ ثريهلويبو يف دوةل ال مارات مي لا  وسط ا الت  يف منطقة الرشق ال 
 وأ س يا

نشاء مكتب  م لويبو لتقرتح دوةل ال مارات ا  امللكية الفريدة لتكوين كفاءات فرص ال، مبا يف ذكل اخدمات الويبو وخرباهتيُقد ِّ
ىل دول الفكرية،  الاسرتاتيجي، يف  موقع دوةل ال ماراتو النامية يف الرشق ال وسط وأ س يا. بدلان وال  7يخلليجاجملس التعاون ا 

 سوف يؤدييف هناية املطاف، ووّجة مثالية لرشاكء الويبو يف هذه املناطق. سوف جيعلها فريقية، ال س يوية وال   نيقلب القارت
ىلال مارات  الويبو يف دوةل مكتب ذاكء  ا  لويبو، وتعزيز البيئة الترشيعية واملؤسس ية قوق امللكية الفكرية وخدمات احبالوعي ا 

 دارة حقوق امللكية الفكرية يف القطاع العام والقطاع اخلاص واجملمتع املدين.ل  كرب تكوين كفاءات أ  للملكية الفكرية، و 

جنازات دوةل ال مارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية -2  ا 

ىل امل انضمت دوةل ال مارات   صارمًا برساةل الويبو املمتثةل يف ، وتلزتم الزتاماً 1974للملكية الفكرية )الويبو( يف عام  نظمة العامليةا 
رساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر وال بداع لفائدة امجليع" الاضطالع"  .بدور رايدي يف ا 

جنازات دوةل ال مارات يف جمال الابتاكر وحقوق امللكية الفأ ما  والس ياسة  ،: الاسرتاتيجيةة أ راكنأ ربعيف  هاميكن تلخيص ف كرية ا 
 .(3والنتاجئ )انظر الشلك  ،والعمليات ،واملؤسسات

 ال مارات يف الابتاكر وامللكية الفكريةدوةل  اتجناز ل  ربعة ال راكن ال  (: 3الشلك )

 

 الاسرتاتيجية -1
                                                

7
 .ة العربية السعوديةمن ادلول ال عضاء يف جملس التعاون اخلليجي: البحرين، والكويت، وقطر، واململك 
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 2015عام يف  تطلقوطنية أُ ابتاكر واسرتاتيجية  2021 لعامدوةل ال مارات رؤية طموحة ى دل

ىل أ ن ت2021 هتا لعاملرؤي وفقاً هتدف ال مارات،  مل حيث "تشلك الابتاكرات يف العا ادلول ال كرث ابتاكراً  مضنكون من ، ا 
نتاجية، يدفع جعلته رواد ال عامل، يف ب  بحوثوال  يئة أ عامل والعلوم والتكنولوجيا الراكئز ال ساس ية لقتصاد معريف تنافيس عايل ال 

 حمفزة، تشجع الرشااكت الفاعةل بني القطاعني احلكويم واخلاص".

مارة حامكو رئيس جملس الوزراء ال مارات و صاحب السمو الش يخ محمد بن راشد أ ل مكتوم، انئب رئيس دوةل  أ طلقو  ، ديب ا 
جملس التعاون  منطقة ماكنهتا الرائدة يففا  عىل عىل احلملساعدة دوةل ال مارات  2015اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف عام 

 اخلليجي وحتقيق طموهحا يف أ ن تصبح "مضن ادلول ال كرث ابتاكرًا عىل مس توى العامل".

 (:4)انظر الشلك  رئيس يةالبتاكر من ثالث راكئز لوتتكون اسرتاتيجية ال مارات 

 لالبتاكر دامعة. بيئة 1

 الابتاكر رواد. 2

 تقود الابتاكر. قطاعات 3

 ال مارات يف دوةلالوطنية  الابتاكر ال ساس ية الثالث لسرتاتيجيةالراكئز : 4شلك ال 

 املصدر: اسرتاتيجية الابتاكر الوطنية يف دوةل ال مارات
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ىلمن هذه الراكئز ركزية لك وتستند    تهنضأ ساس ترشيعي ومؤسيس متني دلمع حقوق امللكية الفكرية )ل س امي الركزية اليت ا 
 (.لالبتاكر دامعةبيئة ب 

ىلمنذ انضامهمتلزتم دوةل ال مارات،  معاهدات مهنا مثانية من عدد من املعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية، بلويبو، ا ا ا 
 الويبو

 الويبو: اليت تديرها عاهداتمن املمثانية  عىل نظمةامل ىل ا  صدقت دوةل ال مارات منذ انضامهما 

  ىل عاقات معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا  املصنفات املنشورة لفائدة ال شخاص املكفوفني أ و معايق البرص أ و ذوي ا 
 أ خرى يف قراءة املطبوعات

 معاهدة الويبو بشأ ن ال داء والتسجيل الصويت 

 اتفاقية روما بشأ ن حامية فناين ال داء ومنتجي التسجيالت الصوتية وهيئات ال ذاعة 

  يةاتفاقية برن محلاية املصنفات ال دبية والفن 

 معاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف 

 معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات 

 اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية 

 نشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية  اتفاقية ا 

ىل املصنفات املنشورة لفائدة ال شخاص املكفوفني صد ِّ بدل يُ واكنت ال مارات اثلث  أ و معايق ق عىل معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 
عاقات أ خرى يف قراءة املطبوعات ) ، اليت 2014أ كتوبر  15عاهدة مراكش ملعايق البرص( يف املعروفة اختصارًا مبالبرص أ و ذوي ا 

ىل ذكل، وا  . 2016سبمترب  30دخلت حزي النفاذ يف  ىل  يف ال ونة ال خريةال مارات انضمت دوةل ضافة ا  بيجني بشأ ن  معاهدةا 
ىل تعزيز احلقوق هت يتالي ال داء السمعي البرص  متكني عن  ، فضالً السيامنئية وغريمه من فناين ال داء ملمثيل ال فالماملالية دف ا 

نتاجات السمعية البرصية ال يرادات املتأ تية دولياً يف املنتجني مشاركة فناين ال داء من   أ يضاً تسامه هذه املعاهدة وف وس. من ال 
ل أ وجه أ داهئم دون ترصحي يف وسائل ال عالم السمعية البرصية، مثل التليفزيون والسيامن حقوق فناين ال داء من اس تعام حاميةيف 

 .والفيديو

ىل ثالث وعرشين دوةل ال مارات  انضمتوعالوة عىل ذكل،  ضافية متعددة ال طرافا  مهنا ابمللكية الفكرية،  تتعلق معاهدة ا 
 )انظر امللحق(. 1996أ بريل  10)اتفاق تريبس(، يف ة اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكري

اذلي بني دول جملس التعاون اخلليجي املربم التفاق الاقتصادي ال قلميي مشموةل أ يضًا يف القوانني املتعلقة ابمللكية الفكرية  كام أ ن
 .2003يناير  1دوةل ال مارات يف اعمتدته 
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 الس ياسات واملؤسسات -2

 لبتاكر وامللكية الفكريةابالس ياسات املتعلقة ا صالحات من ال صالحات املؤسس ية و  دوةل ال مارات عدداً  طبقت

الويبو  ناملأ خوذة عابتباع أ فضل املامرسات ، وذكل من التدابري اجلديدة دلمع حقوق امللكية الفكرية دوةل ال مارات عدداً  طب قت
ىل عىل معاجلة ما يصندوق براءات من أ جل املساعدة  2016يف عام ُأنشئ  ،وأ عضاهئا. عىل سبيل املثال طلب  200صل ا 

م براءة تسجيل  قابةل للحصول عىل  حبثية أ اكدميية اتعو، ومسابقات جتارية، ومرش انش ئة من رشاكت مبتكرة وصناعيةُمقدَّ
 .براءات

نشاء  دوةل ال مارات حالياً كام تقوم  رباءات، وتقليل ترامُك ال عامل غري ال وقت معاجلةتقليل  ملعاجلة الرباءات من أ جلواكةل اب 
 ُ زةامل  (.5)انظر الشلك  رباءاتالوزايدة الطلب عىل  ،التلكفة خفضو  ،نج 

 

 رباءاتالتسجيل ة ل اجلديدال ماراتية  واكةلال: 5الشلك 

 
 

طار و ىل ترسيع معلية يف ا  همالفرتة  مودعي الطلبات أ يضًا مبنح، مسحت وزارة الاقتصاد معاجلة الطلباتاجلهود الرامية ا  قدرها  ا 
مراعاة التعقيبات قانون ملكية فكرية جديد، مع وجتري حاليًا صياغة اكتب العدل. اللتقدمي الواثئق املرتمجة وموافقات  يوماً  90

مة من   مجموعة خمتارة من اجلامعات والرشاكت واملؤسسات ذات الصةل.واملالحظات املُقدَّ

دارة العالمات التجارية، وظهرت متتةال  وزارة الاقتصاد عن كثب مع الويبو بشأ ن مرشوع وتتعاون  نظام الويبو ل متتة  نرش عند ا 
دارة. ومنذ ذكل احلني 2012( يف فرباير IPAS) امللكية الصناعية هذا العالمات التجارية يف دوةل ال مارات ابس تخدام  تقوم ا 

 أ حديف دوةل ال مارات هذا النظام عترب نرش دوةل ال مارات. ويُ يف بات العالمات التجارية ل لكرتونية لط ال   يف ال دارةنظام ال 
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دقة  مودعي الطلبات ل س امي بشأ نمن املس تخدمني و التعقيبات اليت اس تقيناها  كام يتضح من تناالناحجة يف منطق املرشوعات 
 .النظامنرش  بعد هتاوجود هتاورسعاخلدمة 

 . العمليات3

نة،س ياسات و  ؤسسات، املسلحون مبيف دوةل ال مارات اتالس ياسيعكف واضعو  تصممي وتنفيذ معليات أ فضل عىل  ُمحس َّ
جراءات الرباءات جلبشأ ن  ، وتنفيذ يوماً  180 ل يتجاوزرباءات الالتأ خري يف تسجيل عل الابتاكر وامللكية الفكرية، مثل تبس يط ا 

دخال منح الزايدة ترسيع  لمن أ جرباءات ذي مسارين لتسجيل النظام  اخلدمات اذلكية املتعلقة رباءات للمنتجات الصناعية وا 
ال متتة. يف ومتطورة  ةبنية حتتية تكنولوجيحاليًا ابلستامثر يف ال مارات وعالوة عىل ذكل، تقوم دوةل لعالمات التجارية. اب

رباءات والعالمات الومجموعة من التدابري دلمع متويل  ،2016عام  لعالمات التجارية يفتتعلق ابذكية  ةخدم 13احلكومة  وأ دخلت
ماكنية ال  ىل املعلومات من خالل توفري قامئة شامةل نفاذ التجارية. كام أ هنا تعزز من ا   متويل.ال نح أ و فرص املِّ امللكية الفكرية و  حايم  مبا 

 نتاجئال . 4

رباءات والعالمات التجارية التسجيل ت عن زايدة والعمليالسرتاتيجية والس ياسة واملؤسسات املتعلقة اب هذه اجلهودأ سفرت 
ىل أ كرث من  الصناعيةتصاممي وال  رمق ، يف املرتبة ذكران أ نفاً كام  ،دوةل ال ماراتاكنت . وعالوة عىل ذكل، 2015يف عام  20000ا 

مؤرش الابتاكر رات مثل دوةل ال مارات منشو  اس تغلتقد و . 2016عام ليف مؤرش الابتاكر العاملي  بدلاً  128بني من  41
 تحسني يف عدد من اجملالت املتعلقة ابلس ياسة واملؤسسات والعمليات.من أ جل ال خطط معل وضع لالعاملي 

 دافع دوةل ال مارات لس تضافة أ حد ماكتب الويبو -3

 لويبولمكتب جديد  أ شد امحلاس لتدشنيال ن  متحمسةدوةل ال مارات 

ن  ىلدوةل ال ماراتا  جنازاهت ، استنادًا ا  مكتب  أ شد امحلاس لتدشنيال ن  متحمسةٌ يف جمال الابتاكر وامللكية الفكرية،  ا العديدةا 
 .كبريي و لويبو يكون هل تأ ثري تمنل

 مكتب الويبو مبا ييل:فسوف يقوم لويبو يف دوةل ال مارات. لعدد من املزااي لفتتاح مكتب يوجد و 

  ىل امللكية الفكرية فريدة لتكوين كفاءات  من خالل تقدمي خدمةالويبو التمنوي تعزيز أ ثر أ عضاء الويبو يف الرشق ا 
 ال وسط وأ س يا.

  الطرق بني أ س يا وأ فريقيا وأ ورواب، لتقى يف م اليت تقع املوقع اجلغرايف الاسرتاتيجي دلوةل ال مارات، الاس تفادة من
 .ابلكثري من الوّجاترتبطة ا ادلولية املمطاراهتو 

  حقوق امللكية الفكرية وخدمات الويبو.والفهم بشأ ن وعي المس توى زايدة 

 ملزيد من اعامتدها نطاق ابلفعل وتوس يع  ااعمتدهت اليتعاهدات الويبو تطبيقها ملتعميق  عىل مساعدة البدلان املس هتدفة
 معاهدات الويبو.

  2016 يف نومفربعنه ن علِّ أُ ذلي ايف ال مارات اجلديد لفحص امللكية الفكرية  كتبامل دمع وتطوير املبادرات القامئة، مثل. 

  ىل  النفاذتعزيز حصاءاهتحبوث ا   .اومنشوراهت االويبو وا 
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ن  نشاء مكتب جديد للويبوحريصة أ شد احلرص عىل دوةل ال مارات ا  نشاء املزيانية الالزمة ل  لتخصيص  عىل اس تعداديه و ،ا 
النتيجة وف تمتثل ال مارات(. وسدوةل بشأ ن عرض  5)انظر القسم ُيظى بظهور كبري عىل الساحة ويعمل باكمل طاقته مكتب 

 وصفهاعن تعزيز صورة الويبو ب رباءات والعالمات التجارية يف البدلان املس هتدفة، فضالً عدد تسجيالت ال زايدةالهنائية يف 
لملكية ل  دولية س ياسةووضع ، نازعاتامل وتسوية محلاية امللكية الفكرية،  ةمعاخدمات دتقدم  يف"ال وىل" املؤسسة ادلولية 

ىل البياانت واملع ، والنفاذواضعي الس ياساتوتدريب الفكرية،  ىل ت ،رفاا   عزيز التعاون ادلويل والتمنية.ابل ضافة ا 

 الرساةل وال هداف املقرتحة ملكتب الويبو يف دوةل ال مارات - 4

 أ هداف رئيس ية 9وأ راكن  3عىل وف يركز مكتب الويبو يف دوةل ال مارات س

وحتسني  ات،عمليال الس ياسات و تعزيز و  ،يه: التقارب الاسرتاتيجي، أ ل وأ ساس يةأ راكن  3عىل أ هداف املكتب سوف تقوم 
 مع رساةل الويبو.، وذكل مبا يامتىش (6)انظر الشلك كفاءة الوعي وال

 ال ماراتالويبو يف دوةل كتب مل  ةقرتحاملهداف ال  : 6الشلك 

 

 التقارب الاسرتاتيجي

 لويبو يف الرشق ال وسط وأ س ياا يفال عضاء بدلان ال دوةل ال مارات عىل و  التمنوي للويبوثر ال  ( زايدة 1

ل خدماته  بتوس يع نطاقال مارات  الويبو يف دوةل مكتبسوف يقوم من خالل الابتاكر وال بداع، ال ثر التمنوي  زايدةمن أ جل 
يف الرشق املوجودة خرى ال  نامية ال بدلان ال  أ يضاً بل ليشمل ، حفسبيجي من دول جملس التعاون اخلل ال مارات جريان ليشمل 
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ماكنية النفاذ هذه سوف تمتتع ال وسط وأ س يا. و  ىل البدلان اب  خربات امللكية ما يقدمه مكتب الويبو يف ال مارات من الاكمل ا 
 .خدمات تكوين الكفاءاتالفكرية و 

من خالل تعزيز ال طار  ، أ ي  دامعة لالبتاكر بيئةالهنوض ب من أ جل ال مارات يف دوةل الوطنية  الابتاكر ( دمع اسرتاتيجية2
 التنظميي واملؤسيس

ن  توجد زال تل لكن ال ساس ية محلاية حقوق امللكية الفكرية،  ال راكن حالياً  تشملترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل ال مارات ا 
مع أ حصاب املصلحة املعنيني يف ال راء تبادل معليات من خالل اجملالت قد ُألقي الضوء عىل بعض هذه لتحسني، و ل جمالت فهيا 

ضافية يف خبال مارات الويبو يف دوةل مكتب  وف يسامهسو وغريها من املؤسسات. رشاكت وال  ئيةالقضاالهيئات اجلامعات و  ربات ا 
الاهامتمات  عكستترشيعات هذه ال ساعد عىل ضامن أ ن ي  ، وسوفحتديث ترشيعات امللكية الفكرية يف دوةل ال مارات

التوازن مع ال هداف الاسرتاتيجية دلوةل ال مارات وأ فضل وحتقق يف الوقت نفسه ل حصاب املصلحة الرئيس يني  ال ساس ية
 ممارسات الويبو يف هذا اجملال.

عداد تصممي  ال مارات حالياً تعكف دوةل وعالوة عىل ذكل،   هذا املركز س تفيدي سوف و  ه،وتنفيذ رباءاتجديد للركز ملعىل ا 
 .أ بوظيبيف  مكتب الويبويقدهما سوف التأ زر واخلربات اليت اس تفادة عظمية من أ وجه 

 تطبيقها وتوس يع نطاقاملعمتدة ابلفعل  ( تعميق تطبيق معاهدات الويبو3

ن  ماكانت كباملشموةل بنطاق س هتدفة غريها من البدلان امل دوةل ال مارات و ا  زايدة الاس تفادة من رية لمكتب الويبو املقرتح دلهيا ا 
 علهيا ابلفعلاملُصدق امثنية ال. عىل سبيل املثال، من خالل تعميق تطبيق معاهدات الويبو املعمتدة ابلفعلمعاهدات الويبو 

رباءات اليارات تسجيل ي خب وعال رفع مس توىعىل سوف تعمل اجلهات ال ماراتية املعنية  ،والتوسع يف تطبيق هذه املعاهدات
خلدمات املنصوص علهيا يف زايدة فعالية تقدمي اهذا الهدف من خالل وف ُُيقَّق رباءات. وسالتسجيل بشأ ن وحتقيق نتاجئ أ قوى 

 .عىل أ فضل وجههذه اخلدمات صول عىل كيفية احلعىل  املالمئ معاهدات الويبو احلالية والتدريب

ىل معاهدات الويبو ترسيع ( 4  8بعد دوةل ال مارات هادمل تعمتاليت الانضامم ا 

ىل ذكل،  ىل عدددوةل ال مارات وغريها من البدلان ل تزال ابل ضافة ا  من  اليت سوف يس هتدفها مكتب الويبو غري ُمنضمة ا 
املعاهدات اليت هذه . ومن أ مثةل يف هذه البدلان تعزيز الابتاكر وال بداعوثيقة ب معاهدات الويبو اليت ميكن أ ن تكون ذات صةل 

يداع ادلويل لونظام بودابست  ،ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي ،نظام مدريد حىت ال ن:دوةل ال مارات تعمتدها مل  ال 
اعامتد هذه ربرات ملالبدلان املس هتدفة عىل حتسني فهم ال مارات الويبو يف دوةل مكتب وف يساعد سو للاكئنات ادلقيقة. 
 لحصول عىل أ قىص اس تفادة من خدمات الويبو ذات الصةل.الالزم ل م التوجيهقد ِّ سوف يُ ، و اعامتدهااملعاهدات وكيفية 

 تعزيز الس ياسات والعمليات

جراءات الرباءات والعالمات التجارية5  ( تبس يط ا 

جراءات  بشأ نال مارات من مشورة اخلرباء الويبو يف دوةل نطاق مكتب  يفالبدلان الواقعة سوف تس تفيد  س بل تبس يط ا 
 ويبوأ عضاء الاليت اعمتدها الامنذج القامئة مواطن قوة  من مع اس تلهام ال فاكر، يف هذه البدلان المات التجاريةالرباءات والع

ىل ترسيع بدوةل ال مارات ابلفعل  قامتعىل التكيف. وقد  هتاقدر ومواطن ضعف هذ الامنذج و  عدد من املبادرات الرامية ا 
م من مع ومن خالل ادلبتاكر الوطنية. الايف اسرتاتيجية عىل النحو املوحضَّ ال جراءات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية،  خرباء املُقدَّ

                                                
8

أ ية أ نشطة تتعلق مبعاجلة الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ونظام مدريد "ترسيع اعامتد معاهدات الويبو لن يشمل ادلمع املُقدم ل  
 . اكتب الويبو اخلارجيةاخلاصة مب توجهييةال بادئ امل من  8البند ابء. يفُذكر كام "، ونظام لهاي، أ و أ ية معامالت مالية تتصل بذكل



Annex IX 
12 
 

جراءات امللكية الفكرية، مع وغريها من رباءات التسجيل  يفمزيد من التحسينات وف جُيرى مكتب حميل للويبو، س مراعاة ا 
جراءات تسجيل  جعل يف الهدف الهنايئيمتثل . و خرينادلروس املس تفادة من أ عضاء الويبو ال   عىل أ عىل قدر من رباءات الا 

 فعالية مبا يامتىش مع املعايري ادلولية الرائدة.الكفاءة و ال

 ( تيسري تسوية املنازعات6

م  حقوق امللكية الفكرية منازعات حل عىل الرشيكة بدلان ساعدة ال مل املعلومات واملشورة وادلمع  مكتب الويبو أ يضاً سوف يُقد ِّ
، عند الاقتضاء وال ماكنوسوف يقوم، اخلرباء.  اتر امن خالل الوساطة والتحكمي وقر وذكل الوطين وادلويل،  ينصعيدعىل ال 

ِّ يُ ي الويبو للتحكمي والوساطة اذلمركز من خدمات الاكمةل س تفادة الاحتقيق من أ جل  هموتوجهي بتشجيع أ حصاب املصلحة  م قد 
 ."نازعاتامل حلوًل بديةًل أ رسع وأ وفر لتسوية "

 تحسني الس ياسةل قوق امللكية الفكرية ال مور املتعلقة حب بشأ ن( تشجيع احلوار بني القطاعني العام واخلاص 7

قوق ال مور املتعلقة حبتعزيز وتنس يق مزيد من املشاورات املنتظمة بني القطاعني العام واخلاص بشأ ن ب مكتب الويبو سوف يقوم 
ىل  ةرشيكال  اتدوةل ال مارات واحلكومبه ما تقوم عىل  بناءً ، وذكل امللكية الفكرية التشاور مع القطاع من مبادرات قامئة تريم ا 

اخلاص واجلامعات بشأ ن س بل حتسني حامية حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل ترشيعات حقوق امللكية الفكرية ومعلية 
م فعالية . وسنفاذالتسجيل وال   نفاذها وحتديد التدابري ا  حقوق امللكية الفكرية و  اترشيعلتقيمي التقدم احملرز بشأ ن ت  ةس نويوف تُنظَّ

 التحسني.ملواصةل  الالزمة

 الكفاءةالوعي و حتسني 

ذاكء احرتاهمام( 8 ذاكء الوعي حبقوق امللكية الفكرية وبدور الويبو وتعميق فهمهام وا   ا 

ن  نشاء ا  أ مهية حقوق  عنرساةل قوية  من توجيهدوةل ال مارات سوف يُمك ِّن  أ بوظيبيف مدينة مرموق  وقعيف م لويبولمكتب ا 
مكتب  ، سوف يكون. وعالوة عىل ذكلهانفاذا  و  تعزيز حقوق امللكية الفكريةا الشامل ب الويبو والزتاهموأ مهية امللكية الفكرية، 

عالمية بشأ ن امللكية الفكريةعن تنظمي محالت  ال مارات مسؤولً الويبو يف  منصات ة لل تلفاخمل  شاكلل  االاس تفادة من لك مع ، ا 
أ س بوع " ابلشرتاك معبتنظمي سلسةل من ال نشطة أ يضًا املكتب وسوف يقوم الاجامتعي.  التواصل ، مبا يف ذكل وسائليةال عالم 

جنازات امللكية الفكرية من لك عام خالل شهر نومفرباذلي يُعقد  "ال مارات لالبتاكر الطائفة وعرض ، لتسليط الضوء عىل ا 
 لحكومة والرشاكت واجلامعات وغريها من املؤسسات ذات الصةل.ل املتاحةمن اخلدمات املتنوعة 

 ( تكوين الكفاءات يف جمال حقوق امللكية الفكرية ابلتعاون مع معهد الويبو9

ن احللقات ادلراس ية املقرتحة بشأ ن تكوين الكفاءات،  ، والبدلان الرشيكةدول ال مارات يف اليت تس هتدف املسؤولني احلكوميني ا 
دارة املتبعة ومعليات حقوق امللكية الفكرية، وأ فضل املامرسات  ا،جمالت مثل قانون امللكية الفكرية ومؤسساهتسوف تغطي  يف ا 

و وغريها أ قىص اس تفادة من معاهدات الويبحتقيق حقوق امللكية الفكرية، واحلوار بني القطاعني العام واخلاص، و  املعارف يف جمال
املشاركني من سوف ختضع للتقيمي املنتظم من جانب و  تكوين الكفاءات لك ثالثة أ شهر،م دورات نظَّ تُ وسوف من اخلدمات. 

 .ُمالءمهتا ملقتىض احلالو  حتسني توقيهتاالاس مترار يف أ جل 

 ( تيسري التواصل وتبادل أ فضل املامرسات يف جمال حقوق امللكية الفكرية10

التحديد ذكل عىل وجه الابتاكر وحقوق امللكية الفكرية، و  بشأ نيف تعزيز تبادل املعرفة  اً نشطدورًا دوةل ال مارات ابلفعل تؤدي 
سوف  ال ماراتية، بناء عىل هذه التجربةو نومفرب من لك عام. شهر عقد يف يُ اذلي  "أ س بوع ال مارات لالبتاكر" مثل حمافليف 
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الرشيكة عن طريق ختصيص جلسة لتبادل أ فضل  والبدلانال مارات بني دوةل  املعرفةدل التواصل وتبايزداد اتساع نطاق 
عن طريق نرش أ روع املامرسات املثىل املُت بعة يف جمال و  "،البتاكرلال مارات  أ س بوع"الرشيكة خالل  بدلاناملامرسات بني ال 

 لمكتب.ل  ال لكرتوين وقعاملحقوق امللكية الفكرية عىل 

 مكتب الويبو يفةل ال مارات مسامهة دو - 5

، يف برج ليواتقع وزارة الاقتصاد . وهو موقع راقل ومالمئتقرتح دوةل ال مارات اس تضافة مكتب الويبو يف وزارة الاقتصاد، 
 (.7ذابة )انظر الشلك ات اجلملنطقة السفار  ، ويه جماورةدقيقة ابلس يارة 15مسافة  ن املطاروتبعد ع، منطقة املعارض

 قرتح ملكتب الويبو يف أ بوظيباملوقع امل: 7 الشلك

 

 احلث عىل حتقيق من أ جلاملُنشأ  حديثًا، وذكل  مللكية الفكريةاركز ملل دارة امللكية الفكرية و  اً مكتب الويبو جماور وسوف يكون
 أ قىص قدر من التأ زر.

ص مل وس م 250ماكن تبلغ مساحته ال جاملية كتب الويبو وف خُيصَّ
2

ىل ، اكمالً  زة جتهزياً جه  معل مُ  ساحة، مبا يف ذكل  ابل ضافة ا 
 ، وطابعات، وهواتف وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو.يبتأ اثث مك 

ىل ذكل، تقرتح دوةل ال مارات بدء برانمج  من أ جل زايدة تعزيز ، ديداجل لويبوابني وزارة الاقتصاد ومكتب  انتدابوابل ضافة ا 
وزارة الاقتصاد اثنني من املوظفني عىل أ ساس س نوي تناويب دلمع فريق الويبو. فسوف تنتدب . لساحةوالظهور عىل اثر ال  

معارفهم وخرباهتم يف  املنتدبون من نواملوظفوسوف يعزز الرشيكة املهمتة. بدلان أ خرى من ال انتداب  معليات قبولأ يضًا جيوز و 
 اء الويبو.اليويم مع خرب هم من خالل تفاعل  جمال امللكية الفكرية

جاميل املوازنة الس نوية وسوف يبلغ  مارايت درمه 1 314 000ملكتب الويبو اجلديد  وزارة الاقتصاداليت سوف خُتصصها  املقدرةا   ا 
 (.1دولر أ مرييك )انظر اجلدول  355 000أ و 

 ال ماراتمزيانية مكتب الويبو يف دوةل : توزيع 1اجلدول 
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مارايت  توزيع املزيانية درمه ا 

 شهرايً 

مارايت  دولر أ مرييك شهرايً  درمه ا 

 س نوايً 

 دولر أ مرييك س نوايً 

من  اكمالً  جمهزة جتهزياً معل مكتبية  ساحةاستئجار 

م 250موظفني ) 6أ جل 
2

*) 

000 30 100 8 000 360 200 97 

 3 240 12 000 270 1 000 كهرابءال 

 12 960 48 000 1 080 4 000 الهاتف وال نرتنت

 6 480 24 000 540 2 000 خل(ا  مس هتلاكت )ورق، حرب، 

 8 100 30 000 675 2 500 متنوعات

 97 200 360 000 8 100 30 000 مزيانية التدريب

 225 180 834 000 18 765 69 500 املكتبملزيانية اجملموع الفرعي 

 129 600 480 000 10 800 40 000 وزارة الاقتصادموظفي انتداب اثنني من 

 354 780 1 314 000 29 565 109 500 املزيانية ال جاملية

 وغريها من املعدات ذات الصةل اليت ل توفرها الويبو. ،والهواتف ،كرايسالو  ،* مبا يف ذكل الطاولت

 0.27مارايت: ال  رمه ادلسعر رصف 

مليون درمه  6.9ما يقرب من  ،خس س نواتعىل مدى ، كتب الويبومل بل دوةل ال مارات اخملصصة من قِّ  املقدرةاملزيانية وتبلغ 
مارايت أ و  لهذا  الاس تدامة املاليةوميكن ل عضاء الويبو أ ن يكونوا عىل ثقة من (. 6)انظر الشلك  أ مرييك دولرمليون  1.86ا 

 .نيالاكمل االعرض، اذلي ُيظى بدمع حكومة ال مارات والزتاهم

 س نواتالويبو عىل مدى خس مكتب : توزيع مزيانية 6الشلك 
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 ملخص واعتبارات ختامية - 6

ن  والعديد  ولويبابطويةل ال مد  هتاعالقته، وذكل انطالقًا من واس تضاف مكتب جديد للويبو لمتويل متحمسة بشدة دوةل ال مارات ا 
سوف و حنو التمنية. قوي ه ال مارات توج  وسوف يكون ملكتب الويبو يف دوةل يف جمال امللكية الفكرية. اليت حققهتا من ال جنازات 

ىل ال  اهتامن خدمات الويبو وخرب يقدم املكتب طائفة متنوعة  ىل ، يف الرشق ال وسط وأ س يااملوجودة النامية  بدلانا  ابل ضافة ا 
القارات ال س يوية وال فريقية وال وروبية، عند نقطة التقاء الاسرتاتيجي،  موقع دوةل ال ماراتو دول جملس التعاون اخلليجي. 

ىل مكتب سوف يؤدييف هناية املطاف، وّجة مثالية ل عضاء الويبو. و جيعلها  قوق امللكية الفكرية حبزايدة الوعي  الويبو ا 
 .دارة حقوق امللكية الفكريةل  كرب تكوين كفاءات أ  وخدمات الويبو، وتعزيز البيئة الترشيعية واملؤسس ية للملكية الفكرية، و 

 قدرهاتوفري مزيانية س نوية مس تعدة ل و  ،وزارة الاقتصادل الرايقوقع امليبو يف ال مارات مس تعدة لس تضافة مكتب الو ودوةل 
. املُنتدبني ضافينيال  وظفني املتدريب و لتغطية تاكليف ال  أ يضاً  بل، حفسب تغطية تاكليف املكتب ل دولر أ مرييك ل 355 000

ن يف هناية املطاف، و حراز تقدم كبري يف عىل ساعد الويبو ي  سوفأ هدافه العرشة، حتقيق من خالل ، مكتب ال ماراتفا  أ داء ا 
رساء نظام دويل متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتاكر وال بداع لفائدة  الاضطالع"املمتثةل يف رسالهتا  بدور رايدي يف ا 

 ."امجليع
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 ابمللكية الفكريةتتعلق ال مارات عىل معاهدات متعددة ال طراف تصديق دوةل ملحق: 

 (2014ديسمرب  11) بروتوكول قرطاجنة بشأ ن السالمة ال حيائية التابع لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج 
  بروتوكول انغواي بشأ ن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق

 (2014ديسمرب  11) ابتفاقية التنوع البيولويج
  (2012سبمترب  6) 2005اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أ شاكل التعبري الثقايف لعام 
 (2010أ بريل  18) اتفاقية حقوق ال شخاص ذوي ال عاقة 
 (2006أ بريل  20) اتفاقية بشأ ن صون الرتاث الثقايف غري املادي 
 (2006فرباير  5) اتفاقية منظمة الصحة العاملية ال طارية بشأ ن ماكحفة التبغ 
 (2005أ كتوبر  2) التفاقية ادلولية لوقاية النبااتت 
  (2005أ بريل  26) بروتوكول كيوتو امللحق ابتفاقية ال مم املتحدة ال طارية بشأ ن تغري املنا 
 (2004يونيو  29) املعاهدة ادلولية بشأ ن املوارد الوراثية النباتية لل غذية والزراعة 
 (2004مايو  17) اتفاقية اس تكهومل بشأ ن امللواثت العضوية الثابتة 
 (2001أ غسطس  11) التفاقية املتعلقة حبامية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي 
 (2000مايو  10) اتفاقية بشأ ن التنوع البيولويج 
 اصة يف أ فريقيااتفاقية ال مم املتحدة ملاكحفة التصحر يف البدلان اليت تعاين من اجلفاف الشديد و/أ و من التصحر، وخب 

 (1999يناير  19)
 (1996أ بريل  10) التفاق املنشئ ملنظمة التجارة العاملية 
  أ بريل  10) (1994اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية )اتفاق تريبس( ) اتفاق –منظمة التجارة العاملية

1996) 
 (1996مارس  28) ري املنا ل مم املتحدة ال طارية بشأ ن تغا تفاقيةا 
  املتعلق حبامية حضااي املنازعات 1949أ غسطس  12الربتوكول ال ضايف ال ول امللحق ابتفاقيات جنيف املعقودة يف 

 (1983سبمترب  9) املسلحة ادلولية
  املتعلق حبامية حضااي املنازعات  1949أ غسطس  12تفاقيات جنيف املعقودة يف امللحق ابالربوتوكول ال ضايف الثاين

 (1983سبمترب  9) ةاملسلحة غري ادلولي
 (1972نومفرب  10) تفاقية ال وىل لتحسني حال اجلر ى واملر ى ابلقوات املسلحة يف امليدانال 
 (1972نومفرب  10) لتحسني حال جر ى ومر ى وغرىق القوات املسلحة يف البحار الثانيةتفاقية ال 
 (1972نومفرب  10) التفاقية الثالثة املتعلقة مبعامةل أ رسى احلرب 
 (1972نومفرب  10) التفاقية الرابعة املتعلقة حبامية ال شخاص املدنيني يف وقت احلرب 
 (1972مايو  25) اتفاقية الطريان املدين ادلويل 

 

 

 ]هناية املرفقات والوثيقة[
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