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الأول املرفق  
 

ىل مجعيات الويبو   2015تقرير املدير العام ا 

م هذا التقرير عن وضع املنظمة وما اس تجد من تطورات وما ُحقق من تقدم منذ سلسةل الاجامتعات  .1 يرسين أأن أأقد ِّ
. فبوجه عام، تمتتع املنظمة بوضع جيد للغاية وحققت تقدمًا حس نًا 2014 سبمترب املاضية مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف

ذ  يف عدد كبري من اجملاالت يرد تفاصيلها يف جزء الحق من هذا التقرير. ولكن شاب هذا التقدم جمال وضع القواعد واملعايري. ا 
ىل اتفاق عىل عدة قضااي ظلت مدرجة يف  جدول أأعاملها منذ عدد كبري من الس نوات. جعزت ادلول الأعضاء عن التوصل ا 

ىل اتفاق عىل هنج واحض لوضع برانمج العمل املقبل اخلاص ابال طار  وفضاًل عن ذكل، جتد ادلول الأعضاء صعوبة يف التوصل ا 
 القانوين املتعدد الأطراف اذلي أأنشئ عىل مدار أأكرث من مئة عام.

 للمنظمة.فامسحوا يل أأن اس هتل هذا التقرير ابلوضع املايل  .2

 الوضع املايل

طار الأنظمة العاملية للملكية  .3 تمتتع املنظمة بوضع مايل متني بفضل الطلب الكبري عىل اخلدمات اليت توفرها املنظمة يف ا 

 ات ونظام الهاي للتسجيل ادلويلمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمالفكرية )أأي 
يرادات املنظمة للثنائية بنس بة (. وأأدى ار للتصاممي ىل زايدة ا  تفاع مس توى الطلب عىل الأنظمة العاملية للملكية الفكرية ا 

ذ ارتفعت هذه اال يرادات من 287 مليون فرنك سويرسي يف  184.2% عىل مدار الس نوات امخلس والعرشين املاضية؛ ا 
ىل  1991-1990الثنائية  ر يف مزيا 713.3ا  )س تكون اال يرادات  2015-2014نية الثنائية احلالية مليون فرنك سويرسي مقدَّ

ىل اخنفاض حصة الاشرتااكت املقررة  يرادات الأنظمة العاملية للملكية الفكرية ا  الفعلية للمنظمة أأعىل من ذكل(. وأأدت زايدة ا 
ر يف هذه الثنائية أأن تبلغ حصة اشرتااكت ادل يرادات املنظمة. ويقدَّ ول الأعضاء، اليت ظلت عىل ادلول الأعضاء من مجموع ا 

يرادات رسوم الأنظمة العاملية للملكية 6قميهتا الامسية اثبتة للعديد من الس نوات،  % من مجموع اال يرادات يف حني تبلغ حصة ا 
يرادات الرسوم يف هذه 94الفكرية  % من مجموع اال يرادات. ويُتوقع أأن تودل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اجلزء الأعظم من ا 

يرادات املنظمة.77ائية بنس بة الثن  % من مجموع ا 

جامليًا قدره  .4 ، العام الأول من هذه الثنائية، 2014مليون فرنك سويرسي يف هناية عام  37ولقد حققت املنظمة فائضًا ا 
ت املتعلقة بعد مراعاة التسوايت النامجة عن تطبيق املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام عىل اال يرادات والنفقات والنفقا

يرادات عام  % مقارنة ابلعام السابق؛ ويعزى ذكل 5.3بنس بة  2014ابملرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية. وارتفعت ا 
يرادات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بنس بة  ىل زايدة ا  % 1بنس بة  2014%. واخنفضت نفقات عام 8.2أأساسًا ا 

ذ تبلغ نسبته مقارنة ابلعام السابق. وال يزال ب  نفاق ا  اثين  % من مجموع النفقات. وأأما64.9ند تاكليف املوظفني أأكرب بنود اال 
نفاق فهو بند اخلدمات التعاقدية اذلي تبلغ نسبته  ىل اس تعانة أأكرب وأأكرث 19.1أأكرب بنود اال  % من مجموع النفقات ما يشري ا 

 نفاق للعام املذكور يف الر م البياين التايل:مرونة ابخلربات اخلارجية. ويرد توزيع مصادر ادلخل وأأبواب اال  

ن شهد بعض التغيريات نتيجة لتقلب  2014، حىت هناية شهر أأغسطس، توهجًا مماثاًل لعام 2015ويظهر عام  .5 وا 
أأسعار العمالت والزايدة الاس تثنائية الكبرية يف اس تخدام مقديم الطلبات من الوالايت املتحدة الأمريكية ملعاهدة التعاون 

بفائض كبري  2015-2014نتيجة لصدور ترشيع جديد. ويُتوقع اختتام هذا العام وبذكل الثنائية  2014شأأن الرباءات يف عام ب 
 يسهم يف الزايدة املطلوبة يف مس توى الأموال الاحتياطية ومس توى الس يوةل يف الأموال الاحتياطية.

م مرشوع الربانمج واملزيانية للثنائية املقبةل  .6 ىل ادلول الأعضاء يك توافق عليه خالل مجعيات  2017-2016وقد ِّ ا 
. وحبثت جلنة الربانمج واملزيانية هذه الوثيقة حبثًا مس تفيضًا خالل دورتني من دوراهتا. ومقارنة هبذه الثنائية، يُتوقع 2015 عام

وقع أأن تسجل اشرتااكت مليون فرنك سويرسي. ويُت 756.3% لتبلغ 6بنس بة  2017-2016ارتفاع اال يرادات خالل الثنائية 
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% يف هذه الثنائية(. ويُقرتح 6% )مقارنة بنس بة 5ادلول الأعضاء اخنفاضًا امسيًا طفيفًا لتبلغ بذكل نسبهتا من مجموع اال يرادات 
ماليني فرنك سويرسي. ويشمل هذا املبلغ حتديد سقف زايدة  707% لتبلغ 4.9زايدة النفقات يف الثنائية املقبةل بنس بة 

%. والهدف 10% مقارنة هبذه الثنائية، واقرتاح أأن تبلغ الزايدة يف تاكليف خالف املوظفني 2.1املوظفني بنس بة تاكليف 
 مليون فرنك سويرسي. 20.8العام هو حتقيق فائض تشغيل قدره 

ار انعدام ولعل المنو املنتظم ال يرادات املنظمة عىل مر الس نني فضاًل عن خصوصيات البيئة الاقتصادية احلالية واس متر  .7
معان النظر يف  ىل ا  رؤية واحضة للتوقعات الاقتصادية العاملية وتدين أأسعار الفائدة يف سويرسا، أأموٌر تدعو بوجه خاص ا 

ىل أأن ادلول الأعضاء قد درست هاتني املسأألتني دراسة  مسأألتني طويليت الأجل من مسائل اال دارة املالية. وجتدر اال شارة ا 
نة الربانمج واملزيانية يف هذا العام. وأأما أأوهلام فيخص مسأأةل اعامتد س ياسة استامثرات مالمئة مس تفيضة خالل اجامتعات جل 

ىل مجعيات  مت هذه الس ياسة ا  جيابية بشأأهنا، قد ِّ ورش يدة؛ وعقب مداوالت جلنة الربانمج واملزيانية علهيا ورفعها توصية ا 
ىل تغطية أأي اخنفاضات يك توافق علهيا. وأأما اثنهيام فيتعلق مبسأأةل الس   2015 عام ياسة اخلاصة ابلأموال الاحتياطية الرامية ا 

. وعىل غرار 2014يف هناية عام  مليون فرنك سويرسي 246غري متوقعة يف اال يرادات؛ وبلغت هذه الأموال الاحتياطية 
جيابية بشأأهنا ق مت بناء علهيا هذه الس ياسة املسأأةل الأوىل، نظرت جلنة الربانمج واملزيانية يف هذه الس ياسة ورفعت توصية ا  د ِّ

ىل امجلعيات وُطلب مهنا املوافقة عىل أأحد س بل زايدة مس توى هذه الأموال الاحتياطية ومس توى الس يوةل فهيا.  ا 

 الأنظمة العاملية للملكية الفكرية

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي يمتتعون بزايدة يف الطلبات وتغطية جغرافية نظام ما انفك  .8
عة.  نظمة املذكورة، يف حدود املعاهدات التأأسيس ية املعنية، موسَّ وتشارك ادلول الأعضاء يف التجديد والتحديث املس متَرين للأ

ىل امجلعيات املعنية عىل هيئة تعديالت مقرتحة للواحئ  . تكل املعاهدات التأأسيس يةمن خالل الأفرقة العامةل اليت ترفع نتاجئها ا 
نظمة العاملية للملكية الفكرية ىل أأنظمة دمع تكنولوجيا املعلومات  ؛ويركز معل الأمانة عىل التشغيل السلس للأ وتيسري النفاذ ا 

بقاء قميهتا الامسية اثبتة.ةنتاجياال  سني وحت  ؛وتعزيز فائدهتا  . ولزمت الويبو عادهتا بعدم زايدة رسوم الأنظمة املذكورة وا 

عل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خري مثال عىل التعاون ادلويل يف جمال امللكية ل .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .9
ذ  يداع  2014 وشهد عام دوةل عضوًا. 148ضم ويواسعة النطاق هذه املعاهدة مبشاركة جغرافية  يمتتع نظامالفكرية. ا  ا 

ن أأكرث من  124عاهدة يف هذه امل بناء عىلطلب دويل  214 500 % من طلبات الرباءات 55بدلًا. وفضاًل عن ذكل، فا 
 ع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.اليت يودعها غري املقميني يف ش ىت أأحناء العامل تودَ 

  هذه املعاهدةل عدد الطلبات املودعة بناء عىلعامًا. وسَّ  37عاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ مب لعملوقد ُُشع ا .10
 الطلبات ىن: منح4اذلي شهد أأوج الأزمة الاقتصادية العاملية. ]ادرج الر م البياين  2009 ازدايدًا س نواًي ابس تثناء عام

% يف 4.5بنس بة هذه املعاهدة وازداد عدد الطلبات املودعة بناء عىل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات[ بناء عىلاملودعة 
ذ اس تأأثرت بنس بة 2014 عام . وظلت أ س يا أأكرب مصدر جغرايف للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ا 

من حيث البدلان، فقد % يف أأورواب. وأأما 27.4% يف أأمرياك الشاملية و30.1% من مجموع الطلبات مقارنة بنس بة 40.6
 تصدرت الوالايت املتحدة الأمريكية قامئة بدلان اال يداع الأوىل وتلهيا الياابن فالصني فأأملانيا جفمهورية كوراي.

% من هذه 85.1مودع طلب. ومن حيث قطاعات اال يداع، ورد  49 621عن  2014ووردت طلبات عام  .11
عن احلكومات أأو مؤسسات البحوث.  %2.3عن اجلامعات و% 4.8% عن الأفراد و7.8الطلبات عن قطاع الأعامل و

ىل املعلومات والتدريب، تضطلع املنظمة بأأنشطة كبرية خمصصة  واملقبلني احملمتلنيوتلبية الحتياجات مقديم الطلبات احلاليني  ا 
ه اس تقصاءات منت ىل الأطراف املعنية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف جمال التوعية والتدريب وخدمة العمالء، وتوج ِّ ظمة ا 

مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مودعو الطلبات وماكتب امللكية الفكرية يف ادلول الأطراف يف معاهدة التعاون بشأأن 
 مة.الرباءات الكهام( بغية تقيمي رضاها عن اخلدمات املقدَّ 
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جنازات املنظمة خالل الس نوات املاضية هو اس تحداث نظام اخلدمات  .12 الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن وأأحد ا 
دارة الطلبات  ePCTالرباءات ) يداع ومعاجلة وا  لكرتونية شامةل تتيح ا  ىل توفري بيئة ا  مة( اذلي يسعى ا  بناء عىل معاهدة  املقدَّ

ن أأكرث من  قلميية للملكية الفكرية ومقديم الطلبات. وا  بًا وطنيًا مكت  50التعاون بشأأن الرباءات للمنظمة واملاكتب الوطنية واال 
ىل مودعي الطلبات.  قلمييًا للملكية الفكرية ينتفع حاليًا هبذا النظام ويس تخدمه بطرق ش ىت لتحسني اخلدمات اليت يقدهما ا  وا 

ماكنية اال يداع هذا ال  وأأاتح . ويُتوقع أأن تصبح هذه اخلدمة متاحة للمزيد من اال لكرتوين لأول مرةنظام لعدد كبري من املاكتب ا 
 ملس تقبل القريب.املاكتب يف ا

ولعل الأثر اال جيايب لنظام اخلدمات الش بكية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وغريه من منصات تكنولوجيا املعلومات  .13
نتاجية؛ ويتجىل ذكل يف اخنفاض عدد  فضاًل عن الرتكزي عىل اال دارة قد مكَّنا الأمانة من حتقيق حتسن منتظم يف مس توى اال 

نتاج املوظفني العاملني وزاي  .عالهالفرد كام يتبنيَّ من الرمسني البيانيني ا يةدة ا 

ىل أأحد املس تجدات الأخرى يف نظام م .14 دارة جديدة احامتل تعيني اهدة التعاون بشأأن الرباءات وهو عوجتدر اال شارة ا  ا 
ذ ستنظر مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل مجعيات  يف  2015 عامللبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. ا 
امجلهورية  ااقرتاح تعيني معهد فيسغراد للرباءات )وهو منظمة حكومية دولية لأغراض التعاون يف جمال الرباءات أأنشأأهت

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لتصبح بذكل أأول  التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية سلوفاكيا( اك 
دارة من هذا النوع يف   منطقة أأورواب الوسطى ودول البلطيق.ا 

، انضمت مكبوداي وغامبيا 2014 ال تزال عضوية نظام مدريد تشهد منوًا منتظامً. مفنذ مجعيات عام .نظام مدريد .15
ىل هذا النظام ليبلغ بذكل عدد الأعضاء فيه OAPIوزمبابوي واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) دوةل عضوًا تشمل  96( ا 

ىل قلميية للعالمات التجارية( )نظرًا ا   بدلًا. 112 عضوية الأنظمة اال 

 
ذفقط انضامم اجلزائر، ويه دوةل طرف يف اتفاق مدريد ومن املس تجدات الهامة الأخرى ىل بروتوكول مدريد. ا  اكنت  ، ا 

ىل بروتوكول مدريد، س يتس ىن لنظام مد ريد أأن يعمل اجلزائر أ خر دوةل طرف يف اتفاق مدريد فقط. ونتيجة النضامهما ا 
 بوصفه نظامًا واحدًا يف املس تقبل.
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ىل نظام مدريد قيد الاس تكامل معليات الانضامممن  كبري عدد ال يزالو .16 وال س امي انضامم ادلول الأعضاء يف رابطة  ،ا 
ىل  الالتينية أأقل  النظام؛ وكندا؛ وعدة دول أأفريقية واكريبية. وتعدُّ منطقة أأمرياكهذا أأمم جنوب ُشيق أ س يا اليت مل تنضم بعد ا 

 مناطق العامل متثياًل يف نظام مدريد ابس تثناء كولومبيا وكواب واملكس يك.

ذ ارتفع عدد الطلبات ادلولية  2014 واكنت زايدة الطلبات املودعة مبوجب نظام مدريد يف عام .17 حمدودة نسبيًا ا 
 .فقط %2.3 بنس بة

 التوجه يف الطلبات ادلولية  .1.1الشلك أأ.

 
 2015بياانت الويبو اال حصائية، مارس قاعدة املصدر: 

ىل اس مترار هشاشة 2015 ويتوقع أأن تظل هذه الزايدة حمدودة يف عام . ويعزى أأساسًا معدل المنو املنخفض نسبيًا هذا ا 
الاقتصاد العاملي وزايدة قمية الفرنك السويرسي بوجه خاص، ما جعل اس تخدام نظام مدريد أأكرث تلكفة للعديد من مودعي 

 ت.الطلبا

لتحل بذكل حمل أأملانيا كأكرب  2014 يف عام اال جاميلاس تأأثرت الوالايت املتحدة الأمريكية مبا يزيد عىل نصف المنو و  .18
مس تخدم للنظام. واكنت الأسواق امخلسة الأوىل اليت المتست فهيا امحلاية من خالل التعيينات يه الصني والاحتاد الأورويب 

 حتاد الرويس والياابن.والوالايت املتحدة الأمريكية والا
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 2014بدل منشأأ،  20الطلبات ادلولية لأكرب  2.3.1الشلك أأ.

  
ىل بدل عنوان املودع.  مالحظة: تستند بياانت املنشأأ ا 

 .2015 مارساملصدر: قاعدة بياانت الويبو اال حصائية، 

،  20التعيينات يف التسجيالت لأكرب . 2.4.1الشلك أأ.  2014عضو مدريد معنيَّ

  
 .2015 مارساملصدر: قاعدة بياانت الويبو اال حصائية، 

ىل حتسني كفاءة وجودة خدمات نظام مدريد. وشهد  .19 وسلط تقرير العام املايض الضوء عىل برانمج الأمانة الرايم ا 
بشأأن عبء العمل وختطيط املوارد وحتسني خدمات العمالء وتدريب  2014 تدعمي التقدم احملرز يف عام 2015 عام

شهراًي عىل املوقع  املدداملوظفني. وجتىل هذا التحسن يف اخنفاض مدد املعاجلة يف مجيع معامالت مدريد. وتُنرش هذه 
ماكنية  ىل ا  ىلاال لكرتوين لنظام مدريد. وتشري التوهجات الراهنة يف ختطيط العمل ا  يوميًا  30مدة معاجلة ال تتجاوز  الوصول ا 

أأو و/مجليع معامالت مدريد حبلول الثنائية املقبةل. وسريكَّز خالل الفرتة ذاهتا عىل حتسني اس تجابة الأمانة الس تفسارات 
نظام العمالء واس تعراض ممارسات التصنيف بغية تلبية احتياجات املس تخدمني واملاكتب عىل حنو أأفضل وتعزيز  وىشاك

 ( اليت توفرها الويبو.e-Madridالرمقية ) ريدمد خدمات

ن  .20 متو  ،الرمقية يف تطور مس متر. وتتاح هذه اخلدمات من خالل نقطة دخول واحدة مدريد خدماتنظام وا   نظ ِّ
ويوفر هذا دورة حياة العالمات التجارية.  ؤلفوظائفها وفقًا ملسارات البحث واال يداع والرصد واال دارة والاستشارة اليت ت

يداع ال   اال جراءاتبيئة متاكمةل وتفاعلية وسهةل الاس تخدام مجليع مس تخديم نظام مدريد يك يتخذوا ما لزم من  مالنظا
 الطلبات والتسجيالت ادلولية واحملافظة علهيا.

عامًا عىل بروتوكول مدريد. وتعزتم الأمانة  20عامًا عىل اتفاق مدريد ومرور  125مع مرور  2016 وس يزتامن عام .21
 .الفعالياتما يتالءم من تنظمي هبذا املنعطف التارخيي ب  الاحتفاء

يف بنية امللكية الفكرية لعنارص الرئيس ية أأحد امن احملمتل أأن يشهد نظام الهاي توسعا كبريا قد حييهل  نظام الهاي. .22
ىل وثيقة انضمت  2014مجعيات عام منذ و  حقًا. عاملي النطاق انظام، وابلتايل العاملية الياابن والوالايت املتحدة الأمريكية ا 
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ىل  أأحدث تعبري عن نظام الهاي، ليصل بذكل عدد الأطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيفويه جنيف،  كام هو طرفا. و  49ا 
ىل نظام الهاي،  اندلبال  مع تواصل نش يطاحلال مع نظام مدريد، هناك   كندا ومهنااليت أأعربت عن رغبهتا يف الانضامم ا 

ىل  ملرابطة أأمم جنوب ُشيق أ س يا اليت وابيق بدلان  الاحتاد الرويسوالصني و  .يف السابق النظامتنضم ا 

 عضوية نظام الهاي

 
 (مبا يف ذكل الاحتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية( )1999)  طرفا يف وثيقة جنيف 49

 طرفا يف احتاد الهاي 64

 النظام والية قضائية يشملها 82

ىل معاهدة الهايوقد بدأأت أ اثر  .23 ذ ارتفع عدد الطلبات املقدمة  انضامم الياابن والوالايت املتحدة الأمريكية ا  ابلظهور. ا 
 الطلبات اليت وردت يف س نةمجموع  اللحظة،حىت  2015 يف الواردة طلبات اال يداعحبدة. وقد جتاوز عدد  2015عام 

حزي نظام الهاي  دخلفقد ) ال من البدلان املنضمة حديثا حفسب هذه املرحةل املبكرة يف زايدة الطلبتأأيت . و بأأمكلها 2014
عضو يف النظام منذ بدلان من املس تخدمني يف أأيضا  بل(، 2015مايو يف ذ ابلنس بة للياابن والوالايت املتحدة الأمريكية االنف

ع  نتيجةالنظام ال ن يقدهما  اليتكرب الأ  ملنفعةا، مما يعكس طويلأأمد   اجلغرافية. تغطيتهتوس 

تشغيل  تعقيدتفامق  ،البدلان ذات النظم اليت تدرس طلبات التصاممي بشلك جوهريعدد من انضامم نتيجة  توقعي و  .24
ا ال اثر النامجة عن تزايد التعقيد، سواء وأأدواهت تتكنولوجيا املعلوماتطوير معليات ولكن ميكن أأن خيفف نظام الهاي. 

د مانة يف ا  توفري بيئة متاكمةل  بغيةاخلدمات الرمقية تطوير واصل ارهتا لنظام الهاي، أأو ابلنس بة للمس تخدمني. ويتابلنس بة للأ
يداع الطلبات والتسجيالت ادلولية، من أأجل يع مس تخديم نظام الهايمجل  اس تخداهماسهل ي تفاعلية   وصيانهتا. ا 

ر نظام الهاي  ومبا أأن   .25 ِّ ىل نظام تنفيذها ينبغي أأعامل  هناك ال يزالفعاما حىت ال ن،  90 ارعىل مدطو  للوصول ا 
ىل مرحةل  .حد، والقضاء عىل التعقيدات النامجة عن تطبيق القوانني متعددة التفاق الهايو م وس يكون من املثايل أأن نصل ا 

 يف وثيقة جنيف. امجيع أأعضاء احتاد الهاي طرف يكون فهيا

كمي والوساطة أ ليات فعاةل من حيث الوقت والتلكفة لتسوية يتيح مركز الويبو للتح. ركز الويبو للتحكمي والوساطةم .26
لس بل املتعلقة اب يف جمال الس ياساتتقدمي اخلربة و  اال ُشاف عىل القضااي يتوىل املركز. و املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية

 البديةل لتسوية املنازعات.
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 أأسامء احلقول

دة لتسوية منازعات أأسامء احلقول املس ياسة أأن أأدارت الويبو أأول قضية متعلقة ابل منذ  .27 ، جتاوز مجموع 1999 يفوح 
 حقل. 60000 زيد عىلشمل ما ي، ت قضية 32000عتبة  القضااي املعروضة عىل الويبو

 
 

ابملائة عن  3.9، زايدة بنس بة 2015قضية عرضت عىل الويبو يف  2015وتشلك القضااي املتعلقة بأأسامء احلقول اليت بلغت 
 2014 الويبو يف عىل املعروضة اال لكرتوين السطو قضااي . وارتفعت2014ملعروضة يف الفرتة نفسها من عام عدد القضااي ا

 .عالماهتم انهتاك يزمعون جتارية عالمات أأحصاب قدهما قضية 2634 ابملائة، ومهنا 2 بنس بة
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القطاعات  بدلا. واكنت 108ن أأطرافا م 2014ومضت القضااي املتعلقة ابلس ياسة املوحدة املعروضة عىل الويبو يف  .28
( %11(، واخلدمات املرصفية واملالية )قضاايمن مجيع ال% 13التجزئة )يه وى شاك اليت سلت أأعىل حاالتالثالثة الأوىل 

ىلالويبو حماكام من  297وفصل يف هذه القضااي (. %10) زايءوالأ  ال جراءات. للغة خمتلفة  16 ويتحدثونبدلا،  43 ينمتون ا 
 لتسجيل وطنية هيئة  71 أأصبحت حيث٪ من مجيع اال يداعات، 13 نس بة البدلان رموز من املكونة العليا احلقولوشلكت 

 هذه. الويبو خدمة تقدم احلقول أأسامء

 
 

ىل حتريك القضااي املتعلقة عامة أأسامء من املكونة العليااجلديدة  احلقولوقد أأدى تسجيل  .29 دخالها، ا  ، اليت جيري ا 
طلب تسجيل  1400من أأصل  عامة أأسامء من املكونة العليا احلقولحقل جديد من  800ابلس ياسة املوحدة. وبعد تشغيل 

 .2015% من القضااي املطروحة عىل الويبو يف 14مودع، أأصبح عدد القضااي املرتبطة هبذه احلقول ميثل ما يقارب 

 نازعات املتعلقة ابمللكية الفكريةامل 

 التجارية والعالمات ابلرباءات متعلقة قضاايوالتحكمي، ومشلت للوساطة  الويبو قواعدمبوجب  قضاايال وأأودعت .30
الويبو. يف معامالهتا اخلاصة  بنودأأدرجت  أأطرافالقضااي من قبل  ورفعت الامتياز. حق ومنح والتطوير والبحث والربجميات
دماج ابمللكية الف مضن س ياقات امللكية الفكرية العامة. وتوف ر  املنازعات لتسوية البديةل الويبو حلولكرية، كام ارتفع مس توى ا 

 طرافللأ خيارات فعاةل من حيث التلكفة  ،املهمتة ابملوضوع حق املؤلفامللكية الفكرية وماكتب ابلتعاون مع ماكتب الويبو 
 يف الفلبني يف الفكرية امللكية مكتب . وعىل سبيل املثال، عني  أأمام هذه املاكتب الفكريةمنازعاهتا املتعلقة ابمللكية حلل 

 واليت الفلبني مكتب عىل املعروضة احلاالت يف الوساطة قضااي عىل مرشفاً  الويبو مركز الأطراف، خيار عىل بناء ،2015
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 للمحتوى الكورية والواكةلاملؤلف  حلق الكورية ملفوضيةوبدأأت ا .الفلبني خارج من الكهام أأو الطرفني أأحد فهيا يكون
مع ماكتب التعاون كام حيرز خيار وساطة الويبو يف احلاالت اليت تنطوي عىل طرف دويل. ، بتقدمي 2015، يف اال بداعي

ىل  ،ركزقد نرش امل. و تقدما يف هذا اجملال الربازيل وكولومبيا واندونيس يا واملكس يك وس نغافورة  ، دلياللسابقةا اربهجتاستنادا ا 
 .املنازعات لتسوية البديةل ياراتبرامج اخل  وضعنظر يف يت ت ماكتب اللل ةمعلي ةمتهيديحملة  يعرض

جراء الويبو مركز وضع ،2015 عام ويف .31  اليت التجارية املعارض يف الفكرية امللكية منازعات لتسوية املعجل الويبو ا 
ىل دفاس تخدمت هذه ال لية اجلديدة، اليت هتو  (.ابليكس بو) للمعارض جنيف مركز يف تُقام  الفكرية امللكية حقوق حامية ا 

 يف الأوىل للمرةاخلاصة هبم،  التصاممي حقوق أأو التجارية العالمات أأو املؤلف حق عىل التعدي من العارضني وغري للعارضني
 .للس يارات ادلويل جنيف معرض

 متياز،والرابطة اال س بانية لال س نغافورة يف والرتخيص الامتياز رابطة وأأبرم املركز، اذلي س بق هل أأن عقد ُشاكة مع .32
 املتاحة املنازعات لتسوية البديةل الس بل خبياراتلرفع مس توى الوعي  2015السويرسية عام  متيازالااتفاقا مع مجعية 

 .املصلحة لأحصاب

ن  .33  رباءاتب املتعلقة املنازعات يف أأطرافمه الرباءات  بشأأن التعاون معاهدةمبوجب  املودعني كبار من بعضاوا 
، يف ال ونة القضائية الأنظمة بعض يف املنافسة وسلطات الوطنية احملامك جشعتقد و  .متعددة قضائية أأنظمة يف االتصاالت

 املعنية املنظامت مع 2015. وتعاون مركز الويبو يف والتحكمي الوساطة طريق عن املنازعات تكل حل الأخرية، الأطراف عىل
 الرتخيص برشوط ةتعلقامل  اتزناعاليت تقدهما الويبو حلل ال املنازعات لتسوية البديةل لس بلللرتوجي خليارات ا املعايري بوضع

 .( FRAND) المتيزيية وغري واملعقوةل العادةل

 اال طار القانوين ادلويل

ىل  اجديدطرفا  20انضم  ،2014منذ سبمترب  .املعاهدات القامئة .34 لبدلان ا أأغلهبا من، معاهدات الويبومعاهدة من  26ا 
عدالت مب اداسرتشوا ،يف لك واحدة مهنا فطر  دوةل 100الويبو( أأكرث من  اتاتفاقيمهنا أأربع معاهدات ). وتضم النامية

 100يد يف متناول الأخرى عىل الأقل من املعاهدات  مخسيتوقع أأن تكون الانضامم عىل مدى الس نوات امخلس املاضية، 
 .2020حبلول عام  طرف متعاقد

، ويه معاهدة بكني بشأأن الأداء مؤخرااملربمة الثالثة ات ادلولية تفاقدخول اتفاقني من االوتتوقع املنظمة أأيضا  .35
ىل النفاذ لتيسري مراكش معاهدةو  2012عام لالسمعي البرصي   معايق أأو املكفوفني الأشخاص لفائدة املنشورة املصنفات ا 

عاقات ذوي أأو البرص يف ذ احزي النف ،التوايلعىل  أأطراف تسعة وعرشة تضماليت ، 2013لعام  املطبوعات قراءة يف أأخرى ا 
من أأي معاهدة أأكرب  قيعاتو عدد خالل الس نة الأوىل من اعامتدها تلقت ر ابذلكر أأن هذه املعاهدات دجيو . تنياملقبل الس نتني 

ذ وقع علهيا  ،لويبوأأخرى ل لهيا نضاممابالدلول الأعضاء يف الويبو الزتام اعىل التوايل، مما يؤكد طرفا  80و  74ا  ومعلت  .ا 
لهيال عداد اال  دمع ادلول الأعضاء يف املعاهدات، عىل بدء نفاذ هذه ترسيع  املنظمة، من أأجل  لتصديق علهيا أأو الانضامم ا 

قلميية و  تموتنفيذها. ونظ هبدف  لزتويد ادلول الأعضاء ابملعلومات العملية أأقالميية خمتلفة عىل مدى العام املايضاجامتعات ا 
لبدلان يف ا. وعقدت الندوات وورش العمل الناحجة، من بني أأمور أأخرى، تنفيذال الانضامم و التصديق ومعليات تسهيل 

ة أ س يا واحمليط بدلان منطقو )مسقط، عامن(، الناطقة ابللغة العربية لبدلان واالرأأس الأخرض(  ،لناطقة ابللغة الربتغالية )براايا
ىل ذكلو  )تبلييس، جورجيا(. الرشقية وأأورواب والقوقاز الوسطى أ س ياوبدلان الهادئ )س نغافورة(  ضافة ا  عام ق طلأأ  ،ا 

املنتفعني من تطوير الأدوات والقدرات اليت متكن جمال دف دمع ادلول الأعضاء يف ( هب ABC) امليرسة الكتب احتاد 2014
ة بأأنساق التعلميية واملواد الكتب وتوزيع تأأليفالعمل فورا عىل   حني تدخل معاهدة مراكش حزي النفاذ. ميرس 
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وثيقة جنيف التفاق لش بونة . اعُتمدت اعامتد وثيقة جنيف التفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤُشات اجلغرافية .36
ث الوثيقة اجلديدة ، يف مؤمتر دبلوما2015مايو  20يف  بشأأن تسميات املنشأأ واملؤُشات اجلغرافية يس ُعقد يف جنيف. وحتد 

القهوة والشاي مثل  -، وتفتح ابلتايل سبيال أأمام منتجي املنتجات املصنفة عىل أأساس املنشأأ 1958 اتفاق لش بونة القامئ لعام
ارايت والزجاجيات واملالبس دلويل. ومل لتسجيل وحامية املؤُشات اجلغرافية لسلعهم عىل الصعيد ا -والفاكهة والنبيذ والفخ 

يكن نظام لش بونة ينص، حىت ال ن، سوى عىل تسجيل وحامية الفئة الأضيق املمتثةل يف تسميات املنشأأ، واليت عادة ما 
 تنطوي معايري التأأهيل اخلاصة هبا عىل الامتثال ملتطلبات أأشد  رصامة عىل املس توى الوطين.

د وتوجد واملؤُشات اجلغرافية وتسميات املنشأأ الكهام عالمات توضع  .37 عىل املنتجات اليت تتسم مبنشأأ جغرايف حمد 
عالقة نوعية بيهنا وبني ذكل املنشأأ اجلغرايف. ويف حاةل املؤُش اجلغرايف، جيب أأن يتسم املنتج عىل الأقل بنوعية أأو خاصية 

ية تتسم بعالقة واحدة، أأو شهرة، تُعزى ذلكل املنشأأ اجلغرايف، أأما تسميات املنشأأ فهيي نوع خاص من املؤُشات اجلغراف 
 أأقوى، وتقتيض أأن تكون نوعية املنتج أأو خصائصه انجتة لكيا أأو أأساسا عن املنشأأ اجلغرايف.

ىل توس يع اال طار القانوين وزايدة تطويره، حتاول املعاهدة أأيضا التكي ف مع متطلبات البدلان اليت  .38 ويف السعي ا 
وميك ن ذكل البدلان من تنفيذ امحلاية املنصوص علهيا يف وثيقة  تس تخدم أأنظمة قانونية خمتلفة محلاية املؤُشات اجلغرافية.

ما من خالل نظام خاص لتسميات املنشأأ أأو نظام خاص للمؤُشات اجلغرافية، أأو من خالل نظام للعالمات  جنيف ا 
ث الوثيقة اجلديدة تعريف نطاق امحلاية، و  توفر عدة تدابري التجارية يس تعمل العالمات امجلاعية وعالمات التصديق. كام حتد 

بطاهل، أأو حامية حقوق  جراءات تشاركية للطعن يف أأثر تسجيل يف والية قضائية معينة أأو ا  تتعلق ابلضامانت، مبا يف ذكل ا 
احلقوق القامئة عىل تسمية صنف نبايت العالمات التجارية السابقة، أأو الأسامء الشخصية املس تخدمة يف النشاط التجاري، أأو 

 .أأو سالةل حيوانية

ووقعت اثنتا عرشة دوةل عىل وثيقة جنيف، اليت س يظل  ابب التوقيع علهيا مفتوحا ملدة اثين عرش شهرا من اترخي  .39
لهيا مخسة أأطراف متعاقدة.  اعامتدها، وس تدخل حزي النفاذ عندما تصادق علهيا أأو تنضم ا 

املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل . من البنود الرئيس ية اليت عكفت اللجنة ادلامئة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة .40
مناقش هتا منذ العديد من الس نوات مسأأةل حتديث اال طار القانوين ادلويل اخلاص ابلبث. والقواعد ادلولية القامئة فامي خيص 

نرتنت والسامح ابلنشاط ال 1961البث يه تكل املوجودة يف اتفاقية روما لعام  تجاري فيه. ، أأي قبل فرتة كبرية من ابتاكر اال 
واكتسبت املناقشات املطوةل داخل تكل جلنة حق املؤلف زخام جديدا هذا العام يف اجامتعني بناءين متك ن املندوبون فهيام من 
عالمية دامت يوما اكمال ورك زت عىل  امليض قدما ابملناقشات حول بعض من املبادئ الأساس ية. ودمعت املناقشات جلسة ا 

نولوجية احلالية يف قطاع البث الرسيع التطور. وعىل الرمغ من عدم متكن جلنة حق املؤلف من التوهجات والتطورات التك 
نه س يكون لدلول الأعضاء فرصة أأخرى يف العام املقبل 2016االتفاق عىل خريطة طريق لعقد مؤمتر دبلومايس يف عام  ، فا 

 لالتفاق حول حصائل ملموسة.

لفائدة املكتبات ودور  –ء أأيضا مناقشة الاس تثناءات والتقييدات ويف جلنة حق املؤلف، واصلت ادلول الأعضا .41
عاقات أأخرى غري اال عاقة البرصية. واتفقت جلنة  احملفوظات ومؤسسات التعلمي والتدريس والبحث؛ ولفائدة الأشخاص ذوي ا 

رت دمعها ملزيد من مصادر امل ىل البي نات، وكر  بت جلنة حق املؤلف عىل مواصةل مناقشة املوضوع استنادا ا  علومات. ورح 
بشأأن التقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات،  دلراسة اليت أأعدها الأس تاذ كينيت كروزحق املؤلف اب

دوةل عضوا، وجيري التحضري ال جراء عدة  188واليت تغطي الوضع الراهن يف لك ادلول الأعضاء يف الويبو البالغ عددها 
 دراسات أأخرى.
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. واصلت نة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤُشات اجلغرافية )جلنة العالمات(اللج  .42
جلنة العالمات العمل عىل مرشوع معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف دورتهيا الثانية والثالثني والثالثة والثالثني يف نومفرب 

قاعدة، ال خيضع  17مادة و 32قانون التصاممي ومرشوع الالحئة التنفيذية ال ن  . ويشمل مرشوع معاهدة2015ومايو  2014
 سوي القليل مهنا خليارات بديةل أأو اقرتاحات.

ىل توفري دمع أأكرث بساطة وكفاءة لالبتاكر يف صناعات وي  .43 سعى معل جلنة العالمات اخلاص مبعاهدة قانون التصاممي ا 
ىل نظ جراءات التسجيل. ويكتيس هذا العمل أأمهية خاصة التصاممي من خالل تسهيل النفاذ ا  ام حامية التصاممي بتبس يط ا 

ىل املبدعني احملليني أأو املقميني. ومن بني لك س ندات امللكية الصناعية، تُعد التصاممي تأأيت  ىل أأمهية التصاممي ابلنس بة ا  ابلنظر ا 
مؤُشات امللكية الفكرية تخدمون احملليون, وتفيد الس ندات يف املقدمة بعيدة بكثري أأمام لك الس ندات اليت يطلهبا املس  

اكنت طلبات  2013مليون طلب يف العامل يف عام  1.24% من طلبات التصاممي البالغ عددها 85.4بأأن  2014لعام  العاملية
يداع مكتبا من مضن ماكتب اال   15تسجيل من مودعني مقميني، اذلين اكنوا كذكل وراء أأغلبية طلبات التسجيل املودعة يف 

 العرشين اليت احتلت الصدارة.

اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية  .44
. ومن 2014من اختاذ قرار بشأأن برانمج معل اللجنة احلكومية ادلولية لعام  2014مل تمتك ن امجلعية العامة لعام  .ادلولية(

، وتوافق علهيا. 2017-2016 مسأأةل جتديد والية اللجنة احلكومية يف الثنائية 2015املتوقع أأن تناقش امجلعية العامة لعام 
وتعقد كثري من ادلول الأعضاء أ ماال كبري عىل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية، اليت اكنت طويةل وحمتدمة. ومن املنتظر أأن 

يف هذا اجملال، وأ اثرها عىل س ياسة امللكية الفكرية وقانوهنا وممارساته، بفوائد عىل الشعوب الأصلية تعود احلصائل احملققة 
 وامجلاعات احمللية وغريمه من أأحصاب املصاحل.

، واصلت الأمانة الاضطالع، بناء عىل الطلب، بأأنشطة تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية بغرض 2015ويف عام  .45
وأأحصاب املصاحل ال خرين بفهم اتم للقضااي واخليارات لمتكيهنم من اختاذ قرارات مس تنرية يف جمال  تزويد ادلول الأعضاء

الس ياسات يف أأي من الاجامتعات اليت تعقدها اللجنة احلكومية ادلولية يف املس تقبل عىل الصعيدين اال قلميي والوطين. 
احلكومية الأسرتالية واملعهد الفدرايل السويرسي للملكية  وأأطلقت دورة جديدة للتعمل عن بعد ونُظمت، مبسامهة مالية من

الفكرية، ندواتن دوليتان يف جنيف من أأجل تقا م املامرسات والتجارب وادلراسات اال فرادية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف 
 واسع. برتجيبالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وحظيت الندواتن 

 العاملية والأدوات املعلوماتية واملنصاتقواعد البياانت 

أأحرز تقدم هائل يف تطوير ونرش العنارص احلرجة للبنية التحتية ادلامعة لتشغيل نظام امللكية الفكرية يف لك أأحناء  .46
 العامل.

مت . للمنظمة مخس قواعد بياانت عاملية تشمل ما ييل: معليات الكشف اليت تقواعد البياانت العاملية وأأدوات البحث .47
قلميية وادلولية يف جمال امللكية  يداع وتسجيل لك أأنواع حقوق امللكية الفكرية؛ والقوانني واملعاهدات الوطنية واال  من خالل ا 

حصاءات امللكية الفكرية. ومتك ن قواعد البياانت املذكورة واضعي الس ياسات والرشاكت والأوساط الأاكدميية من  الفكرية؛ وا 
صادية والتجارية اليت يس تحدهثا نظام امللكية الفكرية. وتوفر أأساسا جتريبيا لتحسني حتليل اس تخدام املعلومات الاقت

ىل التكنولوجيا واملعرفة.  الس ياسات والقرارات اليت تُتخذ يف ميدان الأعامل، فضال عن النفاذ ا 
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 ركن الرباءات

عدة بياانت قمية وعاملية ابلفعل فامي خيص أأصبحت قاعدة بياانت املنظمة يف جمال الرباءات، املسامة ركن الرباءات، قا .48
ذا يزتايد عدد املاكتب الوطنية للملكية الفكرية اليت تسامه فهيا ببياانهتا اخلاصة ابلرباءات ) مكتبا وطنيا للملكية  36الرباءات، ا 

قلميية للملكية الفكرية )املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) 3الفكرية و الأوروبية ال س يوية  ملنظمة( واARIPOماكتب ا 
ماكنية EPO( واملكتب الأورويب للرباءات )EAPO) للرباءات نت الويبو ا  (، كام هو مبني  يف اخلريطة أأدانه(. وقد حس 

ىل نظام  ، ابت نشاط املس تخدمني مضن httpsالاس تخدام والأمن والتدريب فامي خيص ركن الرباءات. فبالتحول، مثال، ا 
خراج جديدة متك ن من حتويل ركن الرباءات مشفرا، مبا ي نتيجة  10 000ضمن عدم رصده من قبل الغري. وهناك وظيفة ا 

ىل ذكل، تزايدت نس بة النفاذ  ىل جدول بياانت من أأجل توضيح عرضها وحتسينه من اجلانب التحلييل. وابال ضافة ا  حبث ا 
ىل املعلومات اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات بفضل بوابة عاملية جديدة، و يه بوابة سل الرباءات، اليت أأنشئت يف ركن ا 

ىل املواقع اال لكرتونية لأكرث من  قامة وصالت ا  مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية يف لك أأحناء العامل بغرض  150الرباءات اب 
 احلصول عىل الوضع القانوين للرباءات الوطنية.
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 ت العاملية للتصامميقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياان

تش متل قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي عىل بياانت العالمات التجارية املس تقاة من نظام مدريد؛ وبياانت  .49

؛ والبياانت الوطنية اتفاقية ابريسمن  )اثلثا( 6الشعارات احملمية مبوجب املادة تسميات املنشأأ املس تقاة من نظام لش بونة؛ و 
بدلا. وحظيت وظيفة البحث الابتاكرية القامئة عىل الصور واملدرجة يف  22اخلاصة ابلعالمات التجارية املسجةل واملس تقاة من 

قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي، واليت متك ن املس تخدمني من البحث عن العالمات اليت تنطوي عىل صور وعنارص 
ثةل يف لك أأرجاء العامل، برتحيب كبري من قبل ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني عىل حد سواء، ويتواصل تصويرية مما

 العمل عىل زايدة حتسني هذه الوظيفة.

 
 

 تطور حمتوى ركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 تتيح بياانت التصاممي املس تقاة من نظام الهاي وتتيح، ويه 2015وأأطلقت قاعدة البياانت العاملية للتصاممي يف يناير  .50
س بانيا والوالايت املتحدة  يف هذه املرحةل، مخس مجموعات من البياانت الوطنية، أأي مجموعات كندا والياابن ونيوزيلندا وا 

 الأمريكية. وسيمت حتميل املزيد من اجملموعات الوطنية يف الأشهر القادمة.

 ويبولكس

ام اذلكرى اخلامسة ال طالق ويبولكس، ويه قاعدة بياانت املنظمة لقوانني ومعاهدات امللكية الفكرية. يوافق هذا الع .51
ذ تضم  مجموعة من قوانني ولواحئ ومعاهدات  وتُعد ويبلولكس أأفضل اجملموعات من حيث الشمولية والطابع الرمسي واملوثوقية، ا 

لهيا عرب واهجة متاحة  13 000عة عىل أأكرث من بدلا. وحتتوي هذه اجملمو  196امللكية الفكرية لزهاء  وثيقة قانونية ميكن النفاذ ا 
ىل توفري ترجامت بلك  ننا نسعى ا  رت هبا، فا  بست لغات. وعىل الرمغ من أأن معظم الواثئق متاحة ابللغة الأصلية اليت ُحر 

 لغات الأمم املتحدة الست لكام أأمكن ذكل.



A/55/13 
Annex I 
14 

  
 

مليون مس تخدم، واكنت عدة بدلان انمية من بني البدلان  1.5أأكرث من ، اس تفاد من ويبولكس 2014ويف عام  .52
العرشة اليت احتلت الصدارة من حيث أأكرث املس تخدمني نشاطا عىل الصعيد الوطين. وابلفعل، شهدت أأفريقيا وأ س يا 

يزتايد أأيضا عدد  وأأمرياك الالتينية زايدة رسيعة يف عدد مس تخديم ويبلولكس، وجتاوزت أأورواب وأأمرياك الشاملية، حيث
لتصبح اثين أأكرب مس تخدم  2010يف عام  26املس تخدمني بوترية مطردة. فعىل سبيل املثال، صعدت الفلبني من املرتبة 

عىل السواء. وعرفت شعبية الواهجات اللغوية املضافة حديثا )العربية والصينية  2014و 2013لويبولكس يف عايم 
 دة عدد مس تخديم ويبولكس.والروس ية( منوا كبريا وأأسهمت يف زاي

  
 

 اال حصاءات

حصاءات الويبو قياسا هاما يرشد طائفة واسعة من صناع القرارات. وتعمتد ماكتب الرباءات والعالمات  .53 أأصبحت ا 
حصاءات امللكية الفكرية ال دارة وختطيط معلياهتا. وابعتبار اال حصاءات من املؤُشات  التجارية يف ش ىت ربوع العامل عىل ا 

هنا تؤدي دورا أأساس يا يف رصد أأداء أأنظمة  القليةل املتاحة لتتبع النشاط الابتاكري يف لك البدلان ومع ميض الوقت، فا 
حصاءات الويبو توفر املوارد الالزمة لتحديد ال راء حول نظام امللكية الفكرية العاملي وأأداء الابتاكر عىل  ن ا  الابتاكر. وعليه فا 

 الصعيد العاملي.
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 اال حصائية الويبومنتجات 

ىل أأواخر القرن التاسع عرش وأأبلغنا عهنا، ويه توفر ال ن  .54 حصاءات عن امللكية الفكرية يعود اترخيها ا  لقد مجعنا ا 
قرارا مهنا بأأن خملتلف  حصائية ثرية تغطي معظم النشاط العاملي يف جمال امللكية الفكرية. وتوفر الويبو، ا  معلومات ا 

حصائي حصائية، من مس تخرجات املس تخدمني احتياجات ا  ىل هذه البياانت عرب عدة منتجات ا  ماكنية النفاذ ا  ات خمتلفة، ا 
ىل اللمحات العامة عن  البياانت اخلام اليت ميكن تزنيلها وفق احلاجة، عرب مركز البياانت اال حصائية للملكية الفكرية، ا 

ىل امللخصات املقدمة ات امللكية الفكرية العامليةمؤُشالاجتاهات العاملية الرئيس ية الواردة يف منشوران الس نوي املعنون  ، وا 
. وأأخريا، توفر الاس تعراضات الس نوية املرتسامت القطرية اال حصائيةأأو  حقائق وأأرقام امللكية الفكريةيف الكتيب املعنون 

حصائيا لتطور تكل الأنظمة املع   نية ابال يداع.لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي حتليال ا 

 

 نس بة التغطية ببياانت الويبو اال حصائية: عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت ترد  عىل الاس تقصاء اال حصايئ

ىل توس يع  .55 حصاءاهتا الس نوية. وسنسعى ابس مترار ا  قلميية عىل قبولها تقا م ا  نبدي امتناننا ملاكتب الرباءات الوطنية واال 
حصاءاهتا.نس بة التغطية ببياانتنا اال حصائي  ة ونبدي اس تعدادان ملساعدة تكل املاكتب اليت مل تمتك ن بعد من اال بالغ عن ا 

 أأدوات البحث والتصنيفات ادلولية
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للسلع واخلدمات لأغراض تدير الويبو أأربعة أأنظمة تصنيف دولية )التصنيف ادلويل للرباءات، وتصنيف نيس  .56
لعالمات، وتصنيف لواكرنو للتصاممي الصناعية(، اليت أأنشئت مبوجب ، وتصنيف فيينا للعنارص التصويرية لتسجيل العالمات

دخاهل عىل تكل  15-2014س نة. وتشهد فرتة اال بالغ  40أأربعة اتفاقات قبل أأكرث من  منعطفا كبريا يف التجديد اجلاري ا 
لتكنولوجية وتقل ص دورة الأنظمة. فيمت ال ن حتديث النظامني الرئيس يني بتواتر ومهنجية ونطاق أأكرب اس تجابة للتطورات ا

ع الأسواق اال لكرتونية والعاملية.  حياة السلع واخلدمات اجلديدة، وتوس 

وزاد التصنيف ادلويل للرباءات من وتريته فامي خيص املراجعة والتحديث، كام يظهر من عدد التقس اميت الفرعية املعمتد  .57
ىل  2014يف عام  340واملدرجة يف ذكل التصنيف، اذلي زاد من  . وأأسهم تغيري املنصة اال لكرتونية 2015يف عام  480ا 

ملنشور التصنيف ادلويل للرباءات، ال دراج أأداة حبث جديدة ووظيفة معاينة جديدة ملقارنة الأنظمة الرئيس ية لتصنيف 
سهاما كبريا يف زايدة سهوةل اس تخدام منشور التصنيف، كام تثبته الزايدة الكبرية يف عدد املطلعني عىل املنشور  الرباءات، ا 

 % خالل العام املايض.61اال لكرتوين للتصنيف اليت بلغت 

دراج املراجعة والنرش الس نويني يف عام  .58  2013وجنح تصنيف نيس يف اس تكامل دورة املراجعة اجلديدة الأوىل منذ ا 
من التوهجات املسجةل )اكنت املراجعات تمت سابقا لك مخس س نوات(. واكن تغيري تواتر املراجعة رضوراي لالس تجابة لعدد 

مؤخرا، مثل تقل ص دورة حياة املنتجات، وزايدة تنوع وختصص املنتجات، وزايدة تنوع اخلدمات اجلديدة يف الأسواق 
تغيريا لأغراض التحسني والتوضيح يف قامئة السلع  760بياان جديدا و 490اال لكرتونية. واعمتدت ادلول الأعضاء حنو 

ة يف  واخلدمات. وبدأأ ختضع عناوين س نة. ومن املتوقع أأن تسهم التغيريات بقدر كبري يف  25الفئات ملراجعة وافية لأول مر 
. وأأطلقت نسخة رمسية جديدة ابللغة اال س بانية تش متل عىل التغيريات 2016تبس يط العمل التصنيفي عندما تُنفذ يف عام 

 املقرتحة من ادلول الأعضاء.

 الأدوات املتعددة اللغات

زاةل احلواجز اللغوية. ومن هذا تلزتم املنظم .59 ىل بياانت امللكية الفكرية من خالل ا  ة الزتامًا راخسًا لتحسني النفاذ ا 
 املنطلق، اس تحدثت الويبو داخليًا أأدوات فريدة ومبتكرة يف هذا اجملال.

ظام حاليًا بوصفه أأداة حبث فريدة عن الرباءات. ويتيح هذا الن ( CLIR) اللغات تعددامل  البحث نظامفقد وضعت  .60
ن نتاجئ البحث عن املعلومات املتعلقة  ع ابثنيت عرشة لغة، ما حسَّ ىل حبث موسَّ للمس تخدمني حتويل حبث بلغة واحدة ا 

 ابلرباءات حتسينًا كبرياً.

ع نطاق أأداة الرتمجة ال لية  .61 ، املدجمة يف نظام ركن الرباءات، يك تشمل مثاين لغات وتتيح WIPO Translateووس ِّ
 الاطالع عىل النص الاكمل لواثئق الرباءات هبذه اللغات. ويتفوق أأداؤها يف ترمجة الرباءات ابس مترار عىل أأداء للمس تخدمني

ر املنظامت الأخرى يف منظومة الأمم املتحدة أأداء هذه الأداة املمتزي. وبناء عىل طلب  أأدوات الرتمجة ال لية الأكرث ش يوعًا. وتقد ِّ
مم املتحدة، أأصدرت الويبو عدة نسخ من أأداة  مقر الأمم املتحدة يف نيويورك وعدة واكالت متخصصة اتبعة للأ

WIPO Translate .مكيَّفة لأغراض هذه املنظامت اليت صارت تس تخدهما بفعالية لتيسري أأعامل الرتمجة فهيا 

 ، ويه بوابة اصطالحية متعددة اللغات، بغية توفريWIPO Pearlوفضاًل عن ذكل، أأطلقت املنظمة منصة  .62
سهامًا كبريًا يف تروجي  املصطلحات العلمية والتقنية املس متدة من واثئق الرباءات. ويسهم نظاهما للبحث اللغوي واملفاهميي ا 

مفهوم(،  15 000مصطلح و 100 000لغات حاليًا تضم  10الاس تخدام ادلقيق واملتسق للمصطلحات مبختلف اللغات )
 وتبادلها. والتقنية العلمية املعارف يف البحثوييرس 
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توفري البياانت للأطراف املعنية من خالل منصات تكنولوجية مشرتكة  يكتيس .املنصات العاملية للملكية الفكرية .63
وموثوق هبا أأمهية ابلغة يف ظل عامل مرتابط تزداد فيه عوملة السلوكيات يف جمال امللكية الفكرية. ولقد حققت املنظمة تقدمًا 

دارة حقوق امللكية الفكرية كبريًا يف اس تكامل مجموعة من املنصات العاملية للملكية الفكرية بغية دمع ماكتب  امللكية الفكرية يف ا 
وحفصها. واس مترت املنظمة بوجه خاص يف تس يري وتطوير منصتني تتيحان تبادل واثئق امللكية الفكرية بني ماكتب امللكية 

 نفاذلل  الويبو نظام( و WIPO DASخلدمات النفاذ الرمقية ) الويبو منصةهام  –الفكرية بصورة فعاةل من حيث التلكفة 
ىل املركزي  (.WIPO CASE) والفحص البحث نتاجئ ا 

ثت الويبو يف هناية عام WIPO DASوتس تخدم عرشة ماكتب ملكية فكرية حاليًا منصة  .64 بوابة املنصة  2014. وحدَّ
حاةل نسخة رمقية من وثيقة أأولوية.  بغية تعزيز أأمهنا واس تخداهما ملقديم الطلبات اذلين يرغبون يف ا 

ذ أأصبحت ثالثة ماكتب من  WIPO CASEوحيظى نظام  .65  الرئيس ية الفكرية امللكية ماكتبابعامتد واسع النطاق ا 
يصال املكتبني املتبقني به قريباً  امخلسة مكتبًا للملكية الفكرية نظام  18ويس تخدم ما مجموعة  .متصةل به ال ن ويُزمع ا 

WIPO CASE لفكرية أأن تتبادل نتاجئ حبث وحفص الرباءات وما اذلي يوفر منصة عاملية ميكن من خاللها ملاكتب امللكية ا
ن جودة الرباءات. وتوفر  يتصل هبا من واثئق )معلومات عن امللفات(، ما ييرس التعاون ادلويل عىل حفص الرباءات وحيس ِّ

طارًا س ياس يًا ال دارة منصة   .WIPO CASEاملنظمة دعامً تقنيًا وا 

 

 ملاكتب امللكية الفكرية تبادل نتاجئ البحث والفحص ش بكياً  WIPO CASEتتيح منصة 

 التمنية

متاش يًا مع توصيات جدول أأعامل التمنية، مع ِّم التعاون اال منايئ حبيث ُأدرج البعد اال منايئ يف مجيع أأجزاء برامج املنظمة.  .66
دماج البعد اال منايئ يف مجيع ا ىل العمل املبنيَّ أأعاله واذلي يدل عىل ا  ضافة ا  لربامج، اضطلعت املنظمة بأأعامل هامة هدفت وا 

ىل تعزيز قدرة البدلان النامية عىل املشاركة يف نظام امللكية الفكرية واس تخدامه.  حتديدًا ا 
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ىل وضع ودمع تنفيذ  .ر م اسرتاتيجيات امللكية الفكرية .67 عت املنظمة، عىل مدار العام املايض، نطاق معلها الرايم ا  سَّ
ىل هتيئة بيئة أأكرث دعامً لالبتاكر واال بداع يف البدلان النامية مبا فهيا البدلان الأقل اسرتاتيجيات وطنية للم  لكية الفكرية تريم ا 

منائية عىل 2014منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. وحبلول هناية عام  ، اعُتمدت اسرتاتيجيات للملكية الفكرية أأو خطط ا 
بدلًا يف أأفريقيا، وبدلين يف  21بدلًا ) 37اتيجيات واخلطط قيد التنفيذ، يف ما مجموعه الصعيد الوطين، أأو اكنت هذه الاسرت 

بدلًا من البدلان  17املنطقة العربية، ومثانية بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ، وس تة بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب( مهنا 
ىل ذكل، اعمتد عدد من البدلان ال ضافة ا  يت متر مبرحةل انتقالية اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية )سلوفينيا الأقل منوًا. وا 

 (.تركامنس تانوتركيا وطاجيكس تان( أأو ُشع يف وضع اسرتاتيجية جديدة خالل العام املايض )بلغاراي وجورجيا وبولندا و 

نت املنظمة أأيضًا، خالل العام املايض، هنجها املتعلق ابلتعاون التقين وتواصلت مع .68 ادلول الأعضاء عىل حنو  وحسَّ
أأوثق بغية ترتيب أأولوايت احتياجاهتا املاسة، واس هتداف مسأأليت املساءةل والاس تدامة من حيث النتاجئ بصورة مباُشة 

ىل  أأكرث؛ وبناء القدرات املؤسس ية؛ وحتقيق فوائد اقتصادية ملموسة للأطراف املعنية ابمللكية الفكرية. وتسعى الويبو جاهدة ا 
 نتاجئ مساعداهتا، فأأجرت خالل العام املايض معلييت تقيمي بعد التنفيذ يف مجهورية مودلوفا ورصبيا. وتشري نتاجئ حتسني تقيمي

جيايب عىل الاقتصادين الوطنيني املذكورين مقارنة  ىل جناح تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية لها أأثر ا  هاتني العمليتني ا 
 بأأداء أأقراهنا الاقتصادية.

ن  .طار التنظميياال   .69 تسدي املنظمة مشورة ترشيعية بناء عىل طلب البدلان يك تامتىش قوانيهنا مع أأحاكم املعاهدات. وا 
ىل معاهدات  غالبية طلبات املشورة الترشيعية اليت وردت من ادلول الأعضاء ارتكزت عىل اهامتم هذه ادلول ابالنضامم ا 

 الويبو معاهدةت جديدة أأو معاهدات دخلت حزي النفاذ ومهنا اتفاقية برن و الويبو اخلاصة حبق املؤلف سواء أأاكنت معاهدا
مت مساعدة ترشيعية يف جمال حق 2014. ويف عام الصويت والتسجيل الأداء بشأأن الويبو ومعاهدة املؤلف حق بشأأن ، قد ِّ

ىل  ىل العدد 14املؤلف ا  م مساعدات ترشيعية ا  نفسه من ادلول الأعضاء يف عام  دوةل عضوًا بناء عىل طلهبا، ويرحج أأن تقدَّ
ىل 2015 مت مساعدات ترشيعية ا   دوةل عضوًا ومنظمة حكومية دولية واحدة. 17. وأأما يف جمال امللكية الصناعية، فقد قد ِّ

يكتيس حتقيق فهم جيد للبىن الاقتصادية احمللية وس بل تأأثري خمتلف البدائل الس ياس ية عىل  .ادلراسات الاقتصادية .70
ىل الأداء الاقتص ادي أأمهية ابلغة يف وضع اسرتاتيجيات للملكية الفكرية وتنفيذها تنفيذًا فعااًل. وتقدم املنظمة املساعدة ا 

عداد دراسات دقيقة وقامئة عىل الأدةل دلمع معلية وضع الس ياسات  البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا بغية حتسني قدرهتا عىل ا 
طار اذلي وضعته اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، أأعدت الأمانة دراسات خمصصة يف جمال امللكية الفكرية. ووفقًا ل ال 

يف عدة مناطق تتناول قضااي عامة بشأأن امللكية الفكرية والأداء الاقتصادي بأأمكهل فضاًل عن مسائل حمددة تتعلق ببعض 
ىل أأحدث  ذ تسعى القطاعات وأأشاكل امللكية الفكرية. وتستند هذه ادلراسات ا  مهنجيات البحث وتتسم عادة بطبيعة تعاونية ا 

عداد  ىل وضع مجموعات بياانت جديدة من أأجل ا  ُشاك الباحثني احملليني فهيا. وفضاًل عن ذكل، تريم هذه ادلراسات ا  ىل ا  ا 
ت اخلاصة التحليالت الاقتصادية تظل متاحة للباحثني بعد أأن تنهتيي املنظمة من هممهتا. وأأسهمت ادلراسات يف املناقشا

صالح ترشيعي يف حاةل واحدة. وأأثرت أأيضًا النقاش الأاكدميي العام  بس ياسات امللكية الفكرية يف البدلان املس تفيدة، ويف ا 
م مرارًا خالل املؤمترات ادلولية وتُذكر  ىل أأن دراسات الويبو تقدَّ بشأأن امللكية الفكرية والأداء الاقتصادي الاجامتعي نظرًا ا 

 الت اجملالت العلمية.تكرارًا يف مقا

تُس تمكل مساعدات الويبو الاسرتاتيجية والترشيعية فضاًل عن مساعداهتا يف جمال الس ياسات  .بناء القدرات .71
ىل معاهدات تديرها الويبو.  الاقتصادية بأأنشطة بناء قدرات تطلهبا البدلان النامية بغية اال حاطة علامً ابل اثر العملية لالنضامم ا 

ىل وأأجرت املنظمة،  خالل العام املايض، عددًا من الأنشطة لصاحل ادلول املتعاقدة احلالية وادلول اليت تنظر يف الانضامم ا 
مشارك من أأكرث من  3500معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو معاهدة مدريد أأو معاهدة الهاي. وشارك ما يزيد عىل 

ىل ذكل، مشلت أأنشطة الت 60 ضافة ا  ىل الندوات الش بكية من خالل عقد بدلًا يف هذه الأنشطة. وا  ندوة  17وعية اللجوء ا 
ش بكية خاصة مبوضوعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خالل هذا العام. ولعل دورات التعمل عن بعد أأظهرت قميهتا أأيضًا 
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ذ التحق  فقط، واكن  2014مشاراكً ابدلورة المتهيدية عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  2686يف هذا اجملال ا 
مت برامج أأمع لبناء قدرات يف جمال امللكية الفكرية  العديد مهنم من البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية. كام نظ ِّ

ذ شارك فهيا حنو  بدلًا  94مسؤول وطرف معين من  3000وحظيت حبضور واسع عىل الصعيد الوطين واال قلميي والأقالميي ا 
قلميية.انميًا ومخس من  ظامت حكومية دولية ا 

وحقق مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق بتعزيز القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وكينيا والس نغال نتاجئ  .72
وُعقدت حلقات معل تدريبية حظيت حبضور جيد يف البدلان الثالثة. ونف ِّذ هذا املرشوع ابلتعاون  2015ممتازة يف عام 

. ووفَّر هذا املرشوع ملهنيي الأفالم أأدوات للفرنكوفونية ادلولية املنظمةنس يق الوطنية املعيَّنة فضاًل عن الوثيق مع هجات الت 
اتحة فرص لتوليد ادلخل من خالل حتسني املامرسات  نتاج الأفالم وا  طار حق املؤلف يف متويل ا  معلية لتحسني اس تخدام ا 

دارة احلقوق واملعامالت يف ال قطاع السمعي والبرصي؛ وتأأمني التوزيع؛ وتأأمني تدفقات ادلخل من خالل التعاقدية؛ وحتسني ا 
مية قانونية. ويساعد هذا املرشوع البدلان النامية عىل وضع بنية مس تدامة تسهم يف ازدهار القطاع السمعي  وضع سالسل قِّ

اتحة فرص العمل. سهامًا كبريًا يف المنو واال بداع وا   البرصي وتسهم ا 

لطلب عىل ادلورات التدريبية لأاكدميية الويبو ابس مترار، مما يعكس جناح الأاكدميية كأداة رئيس ية يزداد ا .أأاكدميية الويبو .73
طت الأاكدميية للمنظمة يف تعزيز قدرات مجيع البدلان عىل الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية ادلويل. واس تجابة ذلكل بس  

ذت معليات تقيمي لالحتياجات التدريبية املتوازن والفعال من حيث التلكفة لعملها، ونف  معلياهتا للحفاظ عىل التوزيع اجلغرايف 
 ليب أأولوايت ادلول الأعضاء واحتياجاهتا املتغرية.مبا يبغية توجيه معلية تصممي ادلورات 

ج متعدد ، تقدمي مجموعة ثرية من ادلورات العامة واملتخصصة، وذكل ابس تخدام هن2014 عاموواصلت الأاكدميية،  .74
ىل  34935مجموعة واسعة من امجلاهري. وبلغ عدد املنتفعني بربانمج التعلمي عن بعد احتياجات التخصصات يليب  طالبًا ينمتون ا 

س بتسع لغات، واس تفاد هؤالء الطالب من معارف ش بكة تضم  71 عرببدلا،  193 خبريا دوليا يف امللكية  180دورة تدر 
مت حنو  ذ من 2300الفكرية. وقد  حة دراس ية للمشاركني. ويُعمل ابس مترار عىل تعزيز عروض دورات التعلمي عن بعد، ا 

ر دورات جديدة مالمئة من حيث الوقت، مثل ادلورة عن العالقة بني امللكية الفكرية واحلصول عىل  2014 عام تطو 
مؤُشات النجاح، عام  من أأبرزواكن الأدوية اليت وضعت ابالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. 

، لدلور الطليعي اذلي يؤديه املدرسون املدعومون من الويبو، اذلين مه أأعضاء يف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يف 2014
ىل نظام الاقتصاد احلر، واذلين يقدمون بشلك مزتايد دورات خمصصة  البدلان الأقل منوا والبدلان النامية وتكل املنتقةل ا 

 السرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية يف بدلاهنم.

ب برانمج التمنية املهنية  .75 ىل مجهور معني. فعىل سبيل املثال، در  موظفا  216وتقدم الأاكدميية أأيضا برامج موهجة ا 
ىل نظام الاقتصاد مهنم من النساء( من البدلان الأقل منوا والبدلان النامية وتكل املنتقةل ا   55%مسؤوال عن امللكية الفكرية )

احلر، يف جمايل امللكية الفكرية الأساس ية والناش ئة؛ وعرض برانمج املؤسسات الأاكدميية، مضن ُشاكة مع اجلامعات احمللية، 
يطاليا ومجهورية كوراي وزمبابوي، اس تفاد  س تة برامج ماجس تري مشرتكة بثالث لغات يف الأرجنتني وأأسرتاليا والاكمريون وا 

مهنم عىل منح من الويبو. وميتد هذا الربانمج أأيضا ليشمل دورات املدرسة الصيفية،  92من متخرجا حصل  طالبا 179مهنا 
طالبا من اخلرجيني وطلبة ادلراسات العليا والش باب املهنيني. كام قدم مرشوع  350أأكرث من  2014اليت انتفع هبا يف 

ضاء، مهنا مخس قد بدأأت دورات تدريبية للجمهور الوطين واال قلميي الأاكدميية الوطنية الرائد املساعدة لامثن من ادلول الأع
 ابملائة. 60مدراب معمتدا تزيد نس بة النساء فهيم عىل  86يلقهيا 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .76 ت ادلول الأعضاء عن دمعها ال ذاكء الوعي بقمية امللكية الفكرية وال اثر  .ا  لطاملا عرب 
نفاذ جبهود الوقاية. ووفقا ذلكل، تسعى برامج السلبية النامجة عن أأنشط ة التقليد والقرصنة، مس تمكةل هبذه الطريقة أأنشطة اال 

ذاكء الوعي العام. وأأجرت  املنظمة لتقدمي املساعدة من أأجل وضع الأطر القانونية والتنظميية والتعاون الاسرتاتيجي بشأأن ا 
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الشديد، مسحا لأنشطة التوعية الوطنية اليت تركز عىل الأطفال  ، اس تجابة الهامتم ادلول الأعضاء2014املنظمة يف عام 
ت املنظمة، بدمع مايل من  واس تخدام تقنيات االتصاالت، وخاصة وسائل اال عالم الاجامتعية، يف أأنشطة التعلمي العام. وأأعد 

طفال اذلين ترتاوح أأعامرمه بني  هذه ادلروس مواردا  عاما، وستشلك 15و 10مجهورية كوراي، خططا من مخسة دروس للأ
لت املنظمة تركزيها يف جمال تكوين الكفاءات، تلبية لالقرتاحات  قمية يف تلبية طلبات ادلول الأعضاء الأخرى. وابملثل، حو 

ر  ىل تعزيز املؤسسات التدريبية املتخصصة القامئة. ومكثال عىل ذكل، طو  اليت قدمت يف تقيمي براجمها، من التسلمي املباُش ا 
نفاذ القانون وأأعضاء النيابة دليل تدر  ييب بشأأن التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية يك يس تخدم يف تدريب املوظفني امللكفني اب 

 العامة لتقدمي توجيه معيل متوازن وسهل الفهم حول متطلبات التحقيق يف جرامئ امللكية الفكرية واملالحقة القضائية بشأأهنا.

يعترب الربانمج املبادرة الأوىل من نوعها للجمع بني اخملرتعني من البدلان النامية وحمايم  .برانمج الويبو ملساعدة اخملرتعني .77
الرباءات املتطوعني يف بالدمه لتحصيل حامية مبوجب الرباءات الخرتاعاهتم. وودل الربانمج من مرشوع مشرتك أأطلق 

دة فرص احلصول عىل الرباءات للمخرتعني ذوي ، وذكل هبدف زاي2015ابلتعاون مع املنتدى الاقتصادي العاملي يف أأبريل 
املوارد احملدودة والرشاكت الصغرية، وابلتايل حتقيق النفع حلاةل الابتاكر واجملمتع بشلك عام. وقد بدأأ الربانمج التجرييب يف 

ايئ يف توس يع نطاق ، ويمتثل الهدف الهن2015كولومبيا، ويتوقع أأن يشمل بدلين أ خرين )يف أ س يا وأأفريقيا( حبلول هناية عام 
يداع منخفضة وأأعداد كبرية من حاالت الرفض بسبب عدم استيفاهئا  الربانمج ليضم البدلان النامية اليت تعاين من مس توايت ا 

 للرشوط الرمسية.

ال أأن الرشاكت  .اجلامعات والرشاكت الصغرية واملتوسطة .78 عىل الرمغ من كوهنا جحر الأساس ملعظم الاقتصادات، ا 
ملتوسطة غالبا ما تقلل انتفاعها من نظام امللكية الفكرية وال تس تفيد من ادلور اذلي ميكن أأن تؤديه امللكية الفكرية الصغرية وا

ىل تأأسيس جممتع من املدربني اذلين ميتلكون املعرفة واملهارات واخلربات اليت  يف تعزيز قدرهتا التنافس ية. وقد سعت املنظمة ا 
دارة أأصول ملكيهتا الفكرية. ويف العام املايض، قدمت برامج  متكهنم من تقدمي ادلمع املس متر للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف ا 

ىل  14من املدربني احملمتلني يف  600تدريب املدربني حلوايل  ضافة ا  مشارك شاركوا يف دورة س نوية للحصول عىل  700بدلا، ا 
ىل شهادة مشرتكة يف امللكية الفكرية والأعامل، وتنظم هذه ادلور ضافة ا  ة ابلتعاون مع املكتب الكوري للملكية الفكرية. وا 

امرأأة من اخملرتعات ونساء الأعامل من تسعة بدلان، خالل ورشة  100ذكل، قدمت دورات تدريبية مصممة خصيصا حلوايل 
 العمل ادلولية للمخرتعات ونساء الأعامل.

وث عىل الاهامتم الالزم. ففي العام املايض، وحظيت التحدايت اخلاصة اليت تواهجها اجلامعات ومؤسسات البح .79
م التدريب التقين اخملصص، مثل دورة ترخيص  أأدرجت اجلامعات ومؤسسات البحوث يف مشاريع التمنية طويةل الأمد، وقد 

 عىل تطبيق تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال علوم احلياة، نظمها معهد التكنولوجيا يف مونتريي، املكس يك.

دارة ماكتب امللكية الفكرية الوطنية يك تكون قادرة عىل تقدمي حتتاج  .بنية التحتية التقنيةال  .80 فع اةل ودة و عالية اجلفع اةل و ا 
ىل بنية حتتية تقنية حديثة وفعاةل. ذلا عززت  حلقوق امللكية الفكرية من حيث التلكفة عىل حنو مس تدام عىل املدى الطويل، ا 

كبري من البدلان الأقل منوا والبدلان النامية، املساعدة اليت تقدهما يف جمال البنية التحتية التقنية.  املنظمة، بناء عىل طلب عدد
ومن أأبرز ما تقدمه الويبو يف هذا اجملال، برجميات جمانية مصممة خصيصا دلمع ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية 

 الهام. لتحقيق الاس تقرار البنيوي املطلوب لأداء دورها
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ثت املنظمة مؤخرا هذا النظام بغية متكني ماكتب  .81 جناز وقد حد  عاملها ابلاكمل عىل اال نرتنت، أأ امللكية الفكرية من ا 

ىل أأوراق. كام س ميكن منتج جديد، هو نظام  لكرتونيا دون احلاجة ا  الويبو وتقدمي ادلمع الاكمل للغة العربية ومعاجلة الطلبات ا 
دماجه اختياراي مع أأنظمة ا  ات اال يداع عرب اال نرتنت، وميكن (، ماكتب امللكية الفكرية من تلقي طلبWIPO Fileللملفات )

( اذلي س ميكن املاكتب WIPO Publishادلفع اال لكرتوين الوطنية. ومن املنتجات اجلديدة الأخرى، نظام الويبو للنرش )
نرتنت، فضال عن دجمها يف قواعد بياانت من جعل مجيع معلوماهتا املتعلقة اب مللكية الفكرية متاحة وقابةل للبحث الاكمل عىل اال 

الويبو العاملية. وبغية توفري ادلمع الفعال للمس تخدمني ومجموعة واسعة من املنتجات، أأنشأأ الربانمج مؤخرا مكتب مساعدة 
 للنظام هبدف توفري اس تجابة ومساعدة رسيعتني للماكتب.

ادلولية  اال دارةويف جمال البنية التحتية التقنية حلق املؤلف، أأطلق مرشوع جديد لتطوير الربجميات املناس بة لش باكت  .82
الربانمج تقدما جيدا، حيث وضعت  وقد أأحرز. 2014عام  (WIPO Connectامجلاعية حلق املؤلف، حتت ا م )

. وجيهز لتنفيذ النظام 2015ة التأأكيد التقين هل بنجاح يف يوليو متطلبات معهل من قبل فريق من خرباء الأعامل، وأأجنزت معلي
 .2016يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عام 

نشاء أأول مركز من هذه  .83 وحظي برانمج املنظمة للمراكز الوطنية دلمع التكنولوجيا والابتاكر بشعبية واسعة. مفنذ ا 
ىل دمع النف2009 املراكز عام نشاء هذه ، سعت املنظمة ا  ىل املعارف يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من خالل ا  اذ ا 

ىل مصادر  عالية اجلودة. وانضمت عرشة بدلان جديدة، يف العام امللكية الفكرية املراكز لمتكني املبدعني احملليني من الوصول ا 
ىل الربانمج ليصل بذكل عدد ادلول الأعضاء املشاركة فيه  ىل املايض وحده، ا   .50ا 

  



A/55/13 
Annex I 
22 

 

عة عىل  400ويقرتب عدد املراكز املنشأأة سابقا من  بدلا. ويقدم ادلمع الالزم لتوسعة هذا الربانمج من خالل  40مركز موز 
حداث وبرانجما تدريبيا يف املوقع، خالل العام املايض، وتس تمكل  25مواصةل أأنشطة تكوين الكفاءات، اليت مشلت تنظمي 

لكرتونية عرب  من  1300( عىل الانرتنت اليت يس تخدهما حاليا أأكرث من eTISCاال نرتنت والندوات ومنصة )ابدلروس اال 
 مسؤويل هذه املراكز يف مجيع أأحناء العامل لتبادل املعارف واخلربات وتعزيز التعاون والتواصل.

لثاين مكعيار طوعي دويل عامه ا (TAGودخل مرشوع معيار المتزي  يف اال دارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) .84
دليل المتزي  للمامرسات اجلي دة بشأأن اال دارة امجلاعية حلق املؤلف  2014لضامن اجلودة ملنظامت اال دارة امجلاعية. ووضع عام 

طالقه دليال معليا ملنظامت اال دارة امجلاعية يف حتقيق الشفافية وروح املساءةل وحسن  واحلقوق اجملاورة، اذلي س يكون عند ا 
 دارة وتطويرها.اال  

 الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص

تدير املنظمة عدة ُشااكت انحجة جدا بني القطاعني العام واخلاص، وتوفر هذه الرشااكت وس يةل لالس تفادة من  .85
 أأصول امللكية الفكرية واملالية للقطاع اخلاص يف دمع برامج املنظمة.

قرارا مهنا ابحلاجة .WIPO Re:Searchمنصة  .86 ىل حتفزي ُشااكت حبثية جديدة يف مجيع أأحناء العامل ملعاجلة ندرة  ا  ا 
هذه املنصة للوساطة يف  2011التقدم يف البحوث املتعلقة ابلأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل، أأطلقت الويبو عام 

ن خالهل وبشلك طوعي عقد ُشااكت بني مؤسسات القطاعني العام واخلاص. وهيدف من املنصة توفري منتدى ميكن م
برام اتفاقات التعاون ومنح تراخيص الرباءات عىل أأساس  ترخيص امللكية الفكرية واملرك بات وتشاطر اخلربات واملرافق، وا 

ىل 2015خال من اال اتوات، يف هناية املطاف. ووصل عدد أأعضاء املنصة يف يوليو  عضوا، مبا فهيا ُشاكت الأدوية  94، ا 
 ة وُشااكت تطوير املنتجات واملؤسسات البحثية يف البدلان النامية، وال س امي يف أأفريقيا.واملؤسسات الأاكدميي

وبغية حتري الطاقات الاكمنة لهذه املنصة، ويبادر مركز الرشااكت، اذلي تديره منظمة املرشوعات البيولوجية للصحة  .87
قامة (، ويه منظمة غري رحبية متخصصة يف جمال الصحة العامليةBVGHالعاملية ) ىل الربط بني الأعضاء من أأجل ا  ، ا 

اتفاق تعاون بدمع مايل خسي من حكوميت أأسرتاليا والياابن، وقام مخسة  89عالقات تعاون ممثرة. وحىت هذه اللحظة، أأبرم 
ة . وسيبدأأ عامل سادس زايرة حبثية ملدة س ت2014و 2013علامء من البدلان النامية بزايرات حبثية لأعضاء يف املنصة عايم 

 .2015أأشهر يف النصف الثاين من عام 

ىل تكنولوجيات  GREEN WIPOيتيح سوق  .(GREEN WIPOبرانمج الويبو للتكنولوجيا اخلرضاء ) .88 النفاذ ا 
ويقمي صةل بني مقديم التكنولوجيات اخلرضاء  ؛ية فكرية( يف مجيع مراحل التمنيةخرضاء )وما يتصل هبا من أأصول ملك 

وتبادل املهارات ونقلها والرتخيص والبيع. وتضم قاعدة بياانت بيهنام وطاليب احللول من املبتكرين بغية تيسري التعاون 
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WIPO GREEN  عرض خيص الاحتياجات والتكنولوجيات واخلدمات اخلرضاء بيامن تضم الش بكة  2000حاليًا أأكرث من
جراء املعامالت بغية تعزيز الابتاكر ونرش  59امية املتن برام االتفاقات وا  ُشياكً من ش ىت أأحناء العامل يعملون عىل تيسري ا 

 التكنولوجيات اخلرضاء وخباصة يف البدلان النامية.

وتناولت مشاريع، نف ِّذت خالل العام املايض بفضل متويل خسي قدمته حكومة الياابن، احتياجات وتكنولوجيات  .89
ندونيس يا والفلبني وفييت انم مياه الرصف معاجلة ويُزمع تنفيذ مرشوع للمياه والزراعة قريبًا يف ُشق أأفريقيا. وُعقدت  ؛يف ا 

ومكتب الفلبني للملكية  (CTCN) ابلتعاون بني مركز وش بكة تكنولوجيا املناخ، يف مانيال، ندوة ملواءمة الاحتياجات
 الفكرية ومرصف التمنية ال س يوي.

ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر )بران .90 ىل املعلومات املتخصصة بشأأن  (ARDIمج النفاذ ا  وبرانمج النفاذ ا 
ىل  .(ASPIالرباءات ) شهد العام املايض منوًا كبريًا يف نفاذ الأفراد واملؤسسات يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا ا 

. ويتيح برانمج الويبوالذلين توفرهام  ASPIو ARDIالتجارية من خالل برانجمي  ادلورايت العلمية والتقنية وقواعد البياانت
ARDI  ىل اجملالت العلمية والتقنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا ابلتعاون مع ُشاكء  يفالنفاذ جمااًن أأو بأأسعار معقوةل ا 

 اذلي ارتفع من ،2015 ويف عدد مس تخدميه، يف عاميف مضامينه  الربانمج ازدايدًا كبرياً  سل هذاقطاع النرش. و 
ىل  مؤسسة 300 ىل  72مؤسسة من  500ا  ن برانمج ابملثلجمةل وكتاب ومصنف مرجعي. و 20 000بدلًا ميكهنا النفاذ ا  ، فا 

ASPI  ىل قواعد بياانت الرباءات التجارية، قد شهد اذلي يتيح للمس تخدمني يف البدلان الأقل منوًا والبدلان النامية النفاذ ا 
ىل ما يزيد عىل  20من  اذلي ارتفع عدد مس تخدميهمضاعفة   .2015 مؤسسة يف عام 40مؤسسة ا 
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 التابع للويبو هو أأحد الربامج الأربعة لرشاكة الأمم املتحدة والقطاعني العام واخلاص ARDIبرانمج 

 "البحث من أأجل احلياة"

 
 

ة .91 ىل تنفيذ هدف  . (ABC)احتاد الكتب امليرسَّ ُأطلق هذا التحالف املتعدد الأطراف منذ ما يزيد عىل عام وسعى ا 
هناء "جماعة الكتب" من  ىل ا  ة املتاحة لفائدة معاهدة مراكش الرايم ا  خالل توفري سبيل معيل لزايدة عدد الكتب امليرسَّ

ت خدمة الكتب التابعة الحتاد  عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات. ويرسَّ الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 
ة، خالل عاهما الأول،  عارةالكتب امليرسَّ ة ملا يزيد عىل  ا  خشص من ذوي اال عاقات يف قراءة املطبوعات  31 000كتب ميرسَّ

ومخس مجعيات انُشين بأأن  اً كبري  اً وحققت عددًا من اال جنازات الكربى. فقد متكن الاحتاد من حشد الزتام اثين عرش انُش 
ة لفائدة الأ بصيغة تتيح كتهبا اال لكرتونية وغريها من املنشورات الرمقية  عاقات يف قراءة املطبوعات ميرسَّ شخاص من ذوي اال 

ة. ويف أأبريل،ُمنح عضوان من أأعضاء الاحتاد املربم توقيع ميثاق النرش امليرسَّ عن طريق   –حتت رعاية احتاد الكتب امليرسَّ
ولية جائزة المتزي ادل –ببنغالديش ودار جامعة اكمربدج للنرش  (YPSAوهام منظمة قوة الصغار يف العمل الاجامتعي )

 اليت يقدهما معرض لندن للكتاب تكرميًا لأعامهلام. 2015 لعام
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ة خالل عامه الأول عدد من اال جنازات ييل بياهنا:  حقق احتاد الكتب امليرسَّ

 ؛لغة 55بأأكرث من  كتاب 290 000اقتناء 

ة؛ خشص 31 000أأكرث من  اس تعارة  من ذوي اال عاقات يف قراءة املطبوعات كتبًا ميرسَّ

نتاج من خالل متكيهنا من حتميل  ماليني دوالر 6مكتبات  توفري ىل مجموعات كتهبا؛ 3000من تاكليف اال  لكرتونية ا   كتب ا 

صدار ما يزيد عىل  ة ابللغات الوطنية لفائدة  كتااًب تعلميياً  1580ا  ت يف قراءة قااطالب من ذوي اال ع 23 500بصيغة ميرسَّ
.ل ورسي الناكاملطبوعات يف بنغالديش والهند ونيبا

1
 

 معامل احتاد الكتب امليرسة يف الس نة الأوىل من العمل:

 لغة 55عنوان مبا يزيد عن  290 000 •
 خشص معاق البرص اس تعار كتبا ميرسة 31 000أأكرث من  •
ضافة  6وف رت املكتبات تاكليف قدرها  • ىل مجموعاهتا 3 000مليون دوالر أأمرييك بفضل ا  لكرتوين ا   كتاب ا 
ة صادرة ابللغات الوطنية لفائدة  1 850أأكرث من  • لكرتونية يف أأنساق ميرس  تالميذ معايق البرص يف  23 500كتبا ا 

 بنغالديش والهند ونيبال ورسي الناك
 

 املوارد العاملية ملراجع املعلومات

ىل قواعد البياانت العاملية املذكورة أأعاله، أأصدرت ال .92 ضافة ا  قرارًا مهنا  ويبوا  عدة مصنفات مرجعية يف جمال الاقتصاد ا 
الرئييس اذلي تؤديه التكنولوجيات اجلديدة  رابدلور الاقتصادي احملوري اذلي تؤديه امللكية الفكرية. وتقر احلكومات ابدلو 

متعية. وتعمد هذه من التحدايت اجمل  مجموعة ومناذج الأعامل اجلديدة يف حتقيق المنو الاقتصادي الطويل الأجل ويف مواهجة
ىل  ىل الاستامثر يف اقتصاد املعرفة وتسعى ا  ببيئة تزدهر فهيا الأفاكر وتتجسد يف الأسواق. ومن مث، أأصبح  هتيئةاحلكومات ا 

 قياس النجاح يف ظل اقتصاد املعرفة وحتديد أأفضل هنوج وضع س ياسات الابتاكر يكتيس أأمهية ابلغة.

ن خالل نرش عدة موارد ترصد وحتلل أأداء الابتاكر يف ش ىت أأحناء العامل. ولعل وتدمع الويبو هجود صانعي القرارات م .93
أأوسع  –( INSEADاذلي ُوضع ابالشرتاك مع جامعة كورنل واملعهد الأورويب ال دارة الأعامل ) –مؤُش الابتاكر العاملي 

عة من املؤُشات حتاول استيعاب أأبعاد اقتصادًا ابس تخدام مجموعة واس 140أأكرث من  هذا املؤُشهذه املوارد نطاقًا. ويرصد 
 فالعاملي مواطن القوة والضع الابتاكر املتعددة اجلوانب. وفضاًل عن توفري ترتيب عاملي لأداء الابتاكر، حيدد مؤُش الابتاكر

النسبية لأنظمة الابتاكر الوطنية. ويساعد احلكومات عىل تنقيح س ياساهتا يف جمال الابتاكر ورصد تقدهما. 
-، ُأطلق مؤُش الابتاكر العاملي يف لندن ابلتعاون مع حكومة اململكة املتحدة وحبضور البارونة لويس نيفيل2015 متربسب  ويف

 هذا املؤُشرولف وزيرة امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة. وتوىل بعض من أأكرث وسائل اال عالم ادلولية تأأثريًا تغطية صدور 
وحظي مؤُش الابتاكر العاملي أأيضًا بتغطية يف الصحف الوطنية والربامج  .CNBCو BBCو The Economistومهنا 

لرتتيب اجلديد يف خطاابهتم وعىل وسائل اال عالم ينوهون ابالتلفازية يف ش ىت أأحناء العامل. وبدأأ كبار صانعي الس ياسات 
ىل ذكل، س ُتعرض نسخة عام ضافة ا  فعاليات خاصة ابلس ياسات يف ملؤُش الابتاكر العاملي يف عدة  2015 الاجامتعية. وا 

 مناطق خمتلفة خالل الفصل الرابع من هذا العام.



A/55/13 
Annex I 
26 

ويركز موردان عامليان أ خران ملراجع املعلومات عىل دور امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر. وكام ُذكر أأعاله، يقدم تقرير  .94
التوهجات العاملية يف اس تخدام الرباءات والعالمات الويبو الس نوي ملؤُشات امللكية الفكرية العاملية عرضًا عامًا لأحدث 

حصاءات الويبو الس نوية. وأأخريًا، يعدُّ التقرير العاملي للملكية  ىل ا  التجارية والتصاممي الصناعية والأصناف النباتية استنادًا ا 
وركز تقرير  ؛التقرير لك عامنيالفكرية تقريرًا حتليليًا يبحث دور امللكية الفكرية يف السوق العاملي الراهن. ويُنرش هذا 

املقبل عىل المنو الاقتصادي واال جنازات الابتاكرية. وتسعى  2015 عىل أأدوات التوس مي بيامن يُعزتم تركزي تقرير عام 2013 عام
ىل توضيح وُشح اال سهامات يف نظام امللكية الفكرية وتقدمي أ راء جديدة بشأأهنا  الويبو، من خالل سلسةل التقارير هذه، ا 

ىل تيسري وضع الس ياسات  عىل الأدةل. وعىل غرار مؤُش الابتاكر العاملي، حتظى املؤُشات العاملية للملكية  بناءسعيًا ا 
عالمية منتظمة ويُستشهد هبا كثريًا يف واثئق الس ياسات والبحوث  الفكرية والتقارير العاملية للملكية الفكرية بتغطية ا 

 الأاكدميية.

 

 

 

 

 

 

 

 مجمع الويبو

ذ ؛خطوة رئيس ية يف تطوير مجمع الويبو 2014 اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة حبلول موعد مجعيات عام يعدُّ  .95 توفر  ا 
مم  هذه القاعة حمفاًل ممتزيًا داخل مباين الويبو لعقد الاجامتعات احلكومية ادلولية اخلاصة ابلويبو أأو بواكالت أأخرى اتبعة للأ

وقاعة  2011 ت قاعة مؤمترات الويبو لعقد اجامتعاهتا الهامة. وابكامتل املبىن اجلديد يف عامكياانت أأخرى اختار ب املتحدة أأو 
واحمليط الأمين حول مرافق الويبو، اكمتل مجمع الويبو ابس تثناء بعض عنارص الساحة  2014 مؤمترات الويبو اجلديدة يف عام

 املقبل ستنَجز خالل الش تاء –يدة ومهنا بعض الأجشار اجلد –اخلارجية 

 رددت، بفضل تصمميه املعامري الفريد وموقعه يف ساحة الأمم. ولعل حيهوأأصبح مجمع الويبو معلامً كبريًا من معامل  .96
مجمع الويبو خري دليل عىل أأن هذا اجملمع قد أأصبح جزءًا من حياة موظفي الويبو والوفود والساكن.  عىلالأشخاص اليويم 

طار معامرية رفيعة املس توى تتنامغ فهيا داخليًا، فقد اس تفاد مجمع ال وأأما ويبو من تعزيز هائل لوظائفه التقنية والتكنولوجية يف ا 
من مجمع الويبو زايدة كبرية يف  ن  عدة مبااملساحات اجلديدة والقدمية وكأهنا جزء من بيئة منسجمة ال تشوهبا شائبة. وشهدت 

ذ ز 2011 عدد وأأنواع قاعات الاجامتعات فهيا منذ عام ىل قاعة  12اد عددها من ، ا  %( بيامن ازداد عدد 50قاعة )+ 18ا 
ىل مقعدًا  646املقاعد املتاحة من  ىل مقصورة  18%( وعدد مقصورات الرتمجة الفورية من 160مقعدًا )+ 1686ا  ا 

 %(.83مقصورة )+ 33

ويمتتع مجمع الويبو بعدة سامت تدل عىل اس تدامته ومراعاته للبيئة مثل اختيار اخلشب واحلجر الطبيعي والضوء  .97
غطاة ابلنبااتت لتعزيز التنوع املسقف الأ بناء فضاًل عن الأجشار اجلديدة والزهور و أأو أأنظمة الطبيعي والهواء الطبيعي مكواد 
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ىل نظام الترب  ذ يس تخدم هذا النظام طاقة البيولويج. وجتدر اال شارة ا  يد ابس تخدام مياه حبرية جنيف )مجليع املباين حاليًا( ا 
 2015 نحت جائزة لينيوم لعامومُ . مودلة حمليًا فضاًل عن حل تكنولويج من أأجل مس تقبل حمدود الأثر عىل اس هتالك املياه

لت عىل ثناء امجلعية السويرسية لأعامل البناء لقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة "ال برازها املمتزي للخشب كامدة بناء" وحص
أأن اخلشب املس تخدم يف هيلك القاعة مس متد من  تصدق عىلاخلشبية، وُمنحت عالمة "خشب من أأصل سويرسي" اليت 

 َ  (.FSCدة دلى جملس اال ُشاف عىل الغاابت )غاابت سويرسية حملية معمت

 املاكتب اخلارجية .98

عت ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية .99 ابفتتاح مكتيب الصني والاحتاد الرويس. وانضم هذان  2014 يف صيف عام وس ِّ
ىل املاكتب القامئة يف الربازيل والياابن وس نغافورة مسهَمني بذكل يف توس يع حضور املنظمة عىل الصعيد  املكتبان اجلديدان ا 

ضاء فهيا والأطراف املعنية هبا عىل حنو أأكرث العاملي. ومتك ِّن املاكتب اخلارجية املنظمة من التواصل والاخنراط مع ادلول الأع
 فعالية بغية تعزيز تنفيذ الربامج وتوطيد التعاون.

نظمة العاملية  .100 وتس تضيف املاكتب اخلارجية خدمات فعاةل من حيث التلكفة يف امليدان. وتؤدي دور مراكز دمع للأ
ة العاملية؛ وتنف ِّذ أأنشطة بناء قدرات تيرس ِّ اس تخدام للملكية الفكرية؛ وتوفر مساعدات تقنية كجزء من برامج البنية التحتي

امللكية الفكرية من أأجل التمنية؛ وتروج املعاهدات اليت تديرها الويبو؛ وتضطلع بأأنشطة توعية خمصصة وتقمي عالقات وثيقة 
 .جنيف يف املطبَّقة العمل ساعات خارج الويبو توافر خدمات لضامن ‘الساعة مدار عىل’ مع الأطراف املعنية؛ وتقدم خدمات

ىل تزويدها مبجموعة معززة من أأدوات التواصل لتقدمي  وأأدى جتديد الصفحات اال لكرتونية للماكتب اخلارجية مؤخرًا ا 
 معلومات مكيَّفة ابللغات احمللية.

املس تخدمني وأأاتح تعزيز هذه القدرات ملكتب الويبو يف الياابن مثاًل أأن يروج بفعالية نظام الهاي يف صفوف  .101
وبعده. وأأما مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس، فقد  2015 الياابنيني قبل أأن يدخل النظام حزي النفاذ يف الياابن يف مايو

ساعد جامعات ومؤسسات حبوث يف أأرجاء خمتلفة من بالده عىل ر م س ياسات مالمئة للملكية الفكرية. وأأما مكتب الويبو 
ؤلف يف عدة جماالت مهنا قطاع صناعة الأفالم؛ وروج اس تخدام نظام معاهدة التعاون يف الصني، فقد عزز دور حق امل

بشأأن الرباءات يف صفوف املس تخدمني ومجعيات الأعامل يف مناطق خمتلفة من بالده. وأأما مكتب الويبو يف الربازيل، فقد 
طا ر ماكتب نقل التكنولوجيا. وأأما مكتب هنض بوضع س ياسات مالمئة يف جمال الابتاكر ور م اسرتاتيجيات مؤسس ية يف ا 

الويبو يف س نغافورة، فقد روج اس تخدام نظام مدريد يف صفوف املسؤولني احلكوميني واملس تخدمني يف ش ىت أأحناء منطقة 
 رابطة أأمم ُشيق أ س يا.

ىل توس يع ماكتهبا عىل هذا النطاق اجلغرايف املتنوع مدركًة رضورة احلفاظ عىل ات  .102 ساق قوي ولقد معدت املنظمة ا 
وتواصل وثيق بني املاكتب اخلارجية واملقر وفامي بني املاكتب اخلارجية عىل الصعيدين املوضوعي والتشغييل. 

، ُعقد أأول اجامتع لرؤساء املاكتب يف جنيف ما أأاتح لهذه املاكتب الفرصة يك تتواصل تواصاًل وثيقًا مع 2015 يناير ويف
 ؤمترات فيديو منتظمة مع املاكتب مرتني يف الشهر بغية توطيد العالقات بيهنا.خمتلف قطاعات ووحدات املنظمة. وتُعقد م

ومواءمًة للمسارات واال جراءات، نظر عدد من الأفرقة العامةل يف معليات املنظمة وأأبدوا اقرتاحات لتبس يطها ولضامن  .103
واملرافق والأمن، واالتصاالت، واملوارد تاكمل تشغيل املاكتب ومعل املنظمة يف جماالت رئيس ية مثل تكنولوجيا املعلومات، 

البرشية، والتخطيط، واس تدامة الأعامل، واملرا م والفعاليات. واكن من أأحد التحدايت الكبرية توس يع البىن التحتية التقنية 
املي اذلي الالزمة لتحقيق هذا التاكمل السلس. واضُطلع يف هذا اال طار مببادرة ابلغة الأمهية يه مرشوع هندسة املكتب الع

ىل ضامن انتفاع مجيع املاكتب اخلارجية ابلروابط واخلدمات ذاهتا يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ومتتعها مبس توى الأمن  يسعى ا 
 .2015 ذاته اذلي ينعم به املقر حبلول هناية عام



A/55/13 
Annex I 
28 

 التواصل وخماطبة امجلهور .104

ىل مجهور متنام ، مبزيد من عىل مدى العام الفائت، أأدخلنا عدة حتسينات عىل أأدوات التواصل  .103 بغرض الوصول ا 
 الفعالية.

. انطلقت نرشة خط الويبو اال خباري ابللغات الست، حامةل يف طياهتا خمتارات مقتضبة من خط الويبو اال خباري .104
 يف مواكبة الأخبار والأحداث البارزة والتسجيالت املرئية واحليل املفيدة للجهات املعنية املنغمسة يف أأعاملها والراغبة مع ذكل

بدلا يف غضون الشهر الأول من  153مشاراك من  8 050خدمات الويبو وأأنشطهتا. وقد أأسعدان أأن نس تقبل 
 النرشة. انطالق

م منرب نرشات أأخبار الويبو .105 خبارية متخصصة. وجتد عىل املنرب  27. انطلق املنرب يف يونيو حىت أأصبح اليوم يقد  نرشة ا 
 فهم ما يريده أأحصاب املصاحل والاس تجابة هل. حتليالت تعزز قدرة املنظمة عىل

. تعززت أأوارص الصةل مع أأوساط امللكية الفكرية العاملية وامجلاهري املهمتة بفضل الاحتفال اليوم العاملي للملكية الفكرية .106
يف انشطت هذا . وحبامس شاركت ماكتب امللكية الفكرية واملدارس واملنظامت 2015ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف عام 

بدلان.  105حداث ُمبلَّغا عنه من  350" مبا ال يقل عن اهنض وقاوم. من أأجل املوس يقىاليوم العاملي اذلي ارتفع شعاره "
مشاهد من عىل الفيس بوك. والقت امحلةل تأأييدا جامهرياي وتعليقات من قطاعات ش ىت ومجموعات  800 000واتبعنا يف ذكل 

" ومؤسسة "كيث هريين" وجملس ش يوخ الوالايت املتحدة ومن "بوب ويري" أأحد مؤسيس فنية ومن مؤسسة "بوب ماريل
 فرقة "غريتفول ديد".

ىل اال عالم .107 متابع وأأكرث من مليوين "مالحظ".  26 000. عىل الش باكت الاجامتعية ارتقى عدد متابعي "تغاريدان" ا 
لت صو  8.4وجتاوزت مشاهدة تسجيالتنا عىل يوتيوب  ماليني مشاهدة.  3ر الويبو عىل فليكر ما يربو عىل مليون بيامن حص 

ىل أأدوات التوظيف.  وحظي حضور الويبو املس تجد عىل "لينكدئني" بشعبية أأضافت قمية ا 

 مواردان أأهلنا .108

اس تطعنا تقدمي ما قدمناه من خدمات وبرامج وأأنشطة عىل مدى العام املايض بفضل الزتام متفان من املوظفني ومه  .109
لهيم أأقول امتناين للعمل املمتاز وهتاين  ال جنازاهتم الرفيعة.أأمه رأأس مال امل   نظمة وا 

ماكنية حتقيقي الأهداف املنشودة من اسرتاتيجيهتا بشأأن املوارد  .110 وقد اختذان عددا من املبادرات اليت تكفل للمنظمة ا 
هارات املناس بة. والنتاجئ تتحقق من أأجل الهنوض بقوى عامةل رسيعة احلركة وابمل  2013 البرشية اليت حددانها يف أأواخر عام

دارة الأداء.  عىل قدم وساق يف ثالثة حماور رئيس ية يه التخطيط للقوى العامةل وتدريب املوظفني وا 

، أأدرجنا عامل حتديد 2015-2014ويقوم التوظيف ونرش الطاقات يف املنظمة عىل احتياجات الربامج. ومنذ الثنائية  .111
التخطيط اال داري عىل مجيع املس توايت دعام لربامج املنظمة يف حتقيق النتاجئ املرجوة مهنا.  املتطلبات من القوى العامةل مضن

 .2017-2016وس يكمتل دمج مجيع الأنظمة يف هذه العملية التخطيطية أأثناء التخطيط الثنايئ للفرتة 

دوارا وظيفية تتطلب همارات واستيفاًء الحتياجات املنظمة املتطورة وتوفيقا بني املهارات والاحتياجات، أأنشأأان أأ  .112
جديدة يف جماالت عدة، مهنا االتصاالت الرمقية وتكنولوجيا املعلومات والاس مترارية يف العمل والاقتصادايت. وأأمكن تعزيز 

هذا التنوع يف الكفاءات من غري زايدة يف عدد املوظفني. وعززان أأيضا اجلهود من أأجل توس يع نطاق املهارات املرتحشة 
قامة عالقات توظيف مع منابع الطاقات املس تقبلية )اكجلامعات واملنظامت املهنية وماكتب امللكية الفكرية للوظائف ا جلديدة اب 

الوطنية( ومن خالل محالت تس هتدف ادلول الأعضاء غري املمثةل أأو قليةل المتثيل يف طامق املوظفني. وبفضل ش باكت 
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ىل نرش اال عالانت عن املناصب ابلطرق التواصل الاجامتعي وغريها من الأدوات الش بكية ل  نرش اال عالانت، ابال ضافة ا 
ىل طائفة أأوسع من املرتحشني. وأأدخلت يف اعتبارات التعيني مسأأةل املساوات بني  التقليدية، اس تطاعت املنظمة الوصول ا 

 يف املنظمة.اجلنسني. وقد حتقق تقدم مطرد يف املساوات بني اجلنسني ويف التوزيع اجلغرايف للقوى العامةل 

وما زالت املنظمة تستمثر يف مبادرات لتقوية همارات املوظفني الرضورية للحفاظ عىل قوى عامةل تكون رفيعة  .113
تسهيال الكتساب املهارات,  2004الكفاءات وعالية اجلودة. وقد ُشعنا يف س ياسة جديدة بشأأن التعلمي والتدريب يف عام 

دارة اال هجاد للمديرين، فضال عن وأأقميت دورات تدريبية يف التواصل غري ا لشفهيي والتدريب املوجه وتسوية اخلالفات وا 
دارة اخملاطر. ويف عام  دارة اجلودة وا  دارة املشاريع وا  ، اس تفاد أأيضا 2014حلقة معلية لتحسني املهارات اال دارية يف جمال ا 

عاانت لالنتساب  22 جازات دراس ية بغرض موظفا من ادلمع الأاكدميي املقدم من املنظمة من خالل ا  ىل املعاهد ادلراس ية وا  ا 
 احلصول عىل درجات تأأهيل أأويل ومتقدم أأو غريها من املؤهالت املفيدة يف العمل.

دارًة فعاةل. فهيي تركز عىل النتاجئ اليت تامتىش اسرتاتيجية املنظمة اال دارية  .114 دارة املهارات ا  دارة الأداء عامل حا م يف ا  وا 
طار تنظميي حمدد املعامل يف العام املايض. وتضمن هذا اال طار مبادئ  القامئة عىل النتاجئ. ومع صدار ا  نضج هذا اال جراء أأمكن ا 

م الأداء الرفيع وتدمعه وتعززه. وقد اس متر برانمج  ُشاك املوظفني يف بناء بيئة معل تكر  توجهيية لتحسني الأداء اال داري وا 
جيابية أأيضا من املوظفني. ومبوازاة بعد أأ  2013املاكفأ ت والتكرمي اذلي انطلق يف يوليو  جيايب وردود فعل ا  ن حظي بتقيمي ا 

ذكل، عززت مبادرات متخذة بشأأن املوارد البرشية، مثل حتديث وصف املناصب وتقدمي تريب موجه للمديرين، من 
دارة الأداء.  الكفاءة يف ا 

راءات واخلدمات املتعلقة ابملوارد وبفضل تشغيل أأنظمة املعلومات عن املوظفني، أأمكن حتسني الفعالية يف اال ج .115
البرشية. فقد أأطلقنا مجموعة من اال جراءات ذاتية التفعيل لفائدة املوظفني وس ميكن تشغيلها عن قريب لتوفر بذكل بيئة تعاونية 

ىل املهام الأكرث تعقيدا دلمع املوارد البرشية.  وميرسة بشأأن املوارد البرشية، فيس تطيع املتخصصون أأن يلتفتوا ا 
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