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 املرفق الأول

 2016تقرير املدير العام ا ىل مجعيات الويبو 
 أأرقاميف الس نة 

 يُدخل معاهدة مراكش حزي النفاذ 20الـالتصديق 

ىل معاهدات الويبو 42  حاالت انضامم ا 

ن ادلورات حسنّت أأداءمه 82%  من املشاركني يف التعلمي عن بعد لأاكدميية الويبو قالوا ا 

 IPASماكتب امللكية الفكرية اس تخدموا حلول الأعامل الرمقية املتاحة يف نظام الويبو  77

 مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف طور العمل 450

 بدلا ابسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية  62

ضافية تس تعمل  300 ىل البحث لأغراض التطوير والابتاكر ARDIمؤسسة ا   للنفاذ ا 

 كتاب ميّّس للقراء معايق البرص متاح من خالل احتاد الكتب امليّسة 319000

 WIPO Re: Searchمرشوع تعاون يف البحث من خالل  100

 طلبات براءات دولية 218000

يداعات نظام الهاي زاد بنس بة   %40ا 

 عاما   125يد احتفل مبناس بة نظام مر 

ىل مركز التحكمي والوساطة 2750  منازعة عىل أأسامء حقول أأحيلت ا 

 WIPO CASE بواسطة منصةمكتبا شاطر معلومات  24

 PATENTSCOPEلغة للبحث يف ركن الرباءات  14

 بياانت يف قواعد بياانت الويبو العاملية اجملانيةمليون  100

 2015هو فائض املزيانية يف هناية  مليون فرنك سويّسي 70.3

يرادات أأكرب بنس بة   (2014/15من املبلغ املرصود يف املزيانية ) %8.7ا 

 جنس ية ممثةل يف موظفي الويبو 120

 اقتصادا مشموال ابلتحليل يف مؤرش الابتاكر العاملي 128

 يعاما  من الابتاكرات اخلالقة يف تقرير امللكية الفكرية العامل 200

 بدلا 121فعالية لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  451

 فيدو مشاهد ابلاكمل عىل يوتيوب مليون 11.4

زاء تغريدات الويبومليون  155.7  انطباع ا 

 منذ انطالق املنصة مليون مرة 2نرشات الويبو اال لكرتونية فُتحت 



A/56/17 
Annex I 
2 

نظمة امل . وأأهنت 2015 ركتوبأأ منذ مجعيات الويبو يف ملنرصم ايف العام  املس توايتمجيع عىل  اجيد اتقدماملنظمة  قّقتح
جيابية للغاية، و ب  2015-2014 ثنائية من  الأوىلأأشهر الاس مترار عىل هذا الأساس خالل التسعة  اس تطعنا قدنتاجئ مالية ا 
وجحم التغطية اجلغرافية من انحييت ، هاواصلت الأنظمة العاملية للملكية الفكرية توسع و احلالية.  2017-2016 ثنائية
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ودخلت س تخدام  الا معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )"معاهدة مراكش"( حزي النفاذ عدد الأطراف املتعاقدة يف املعاهدات ، وتزايد ذوي ا 
قواعد البياانت العاملية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات الأخرى واملنصات اليت تديرها   وأأثرت املنظمة الأخرى اليت تديرها

تكوين برامج وتواصل الطلب املرتفع عىل املاكتب واملس تخدمني املشاركني  مزتايدة من  اأأعداد تنظمة عروضها وجذبامل 
حراز   أأدانه. هاترد تفاصيل  يدة أأخرىنتاجئ عدالكفاءات اليت تقّدهما املنظمة  كام أأمكن ا 

 الوضع املايل

ا جامليا   افائضممتازة حفققت نتيجة ب  2015-2014املنظمة ثنائية  تهنال تزال املنظمة تمتتع بوضع مايل متني. وأأ  .1
يرادات الثنائيةمليون فرنك سويّسي.  70.3 بلغ عن % 14فرنك سويّسي، أأي بزايدة قدرها مليون  775.7 وبلغت ا 
من املتأأتّية يرادات اال  المنو القوي يف وذكل بفضل يف املزيانية،  قّدرامل% عن املس توى 8.7وبزايدة بلغت السابقة ثنائية ال 

  التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات )نظام مدريد(. ةمعاهد
نفاق وصل جحم و  % عن املس توى 4.7فخنفاض بنس بة اب أأيرنك سويّسي، مليون ف 642.6مبلغ  2015-2014لثنائية اال 
دارة املوارد اخلارجية وتنفيذ الربامج. ا  حتواء تاكلي  املوظفني و اذلي أأويل ال شديدالاهامتم ال  بنّي يف املزيانية، مما ي  قّدرامل
ذ مل تطرأأ رسوم، المس توايت ثبات  رمغحتققت هذه النتاجئ و  نظام و رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل زايدات  ةأأي ا 

 .)نظام الهاي( عىل مدى الس نوات الامثن املاضيةالصناعية مدريد ونظام الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج 

 .2015 يف هناية عام فرنك سويّسي مليون 279.1 يف أأصول املنظمةصاوبلغ  .2

ثنائية ال و س نة ا جدا من ال ر مبكّ الوقت  زالي الو احلالية. 2017-2016يف ثنائية  الطريق السلمي املنظمة عىل وتسري .3
جيابية و  ،2016عام أأي ، من الثنائيةاجئ الس نة الأوىل نتتكون نتوقع أأن  لكن. و لنتاجئ اتحممتةلابال عطاء تقديرات  تسفر عن أأن ا 

 .ا جاميلفائض 

ذ . جماال للهتاون املاليةوال تدع الشؤون  .4  وتظل. غموضحمفوفة ابلال تزال أ فاق الاقتصاد العاملي عرضة للمخاطر و ا 
أأسعار الرصف كام أأن  ،نةي حتداي ال دارة اخلز متثل  مزيانية املنظمة ابلفرنك السويّسياملرتتبة عىل كون أأسعار الفائدة السلبية 

ىل دامئعامل خطر  موضوعي  – أأسعار الفائدة السلبية وخماطر أأسعار الرصفأأي  – واكن هذان العامالن. متابعة حيتاج ا 
ىل ما س بق، يويح اهامتم وثيق ومتواصل.  ضافة ا  نفاق يف جماالابالأفق القريب وا   تكنولوجيا املعلومات تحامتل زايدة اال 

يرادات املنظمة و . اال لكرتوين السالمة والأمن، مبا يف ذكل الأمنو  معاهدة ويه من أأنظمة امللكية الفكرية العاملية أأساسا تأأيت ا 
نظام و  امس متر  احتسين، قادرة عىل املنافسة تظلهذه الأنظمة، يك  بتطلّ ت و  مدريد والهاي.نظايم التعاون بشأأن الرباءات و 

تكنولوجيا أأنظمة  بواسطةلمنظمة ل التعاون اال منايئ أأنشطة جزء كبري من وعالوة عىل ذكل، يسّّل . عىل أأعىل مس توى أأمن
لكرتونية، كام أأّن املعلومات و  تتطلب  ومجيعهاالأنظمة اال دارية والتنظميية للمنظمة قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات، املنصات اال 
 وبيئة معل أ منة. امس متر  اابملثل حتسين

ابلتفصيل  وقد نوقش هذا التغّيريواخلزينة،  للأموال الاحتياطيةا كبريا يف اال دارة املالية احلالية تغريّ  ستشهد الثنائيةو  .5
دارة تن س ت انية. و يف جلنة الربانمج واملزي  ودائع دلى السلطات معوما عن طريق نة ي واخلز  الأموال الاحتياطيةقل املنظمة من ا 
شكر للسلطات السويّسية، ابل نظمة تدين لأجهل امل و عىل أأحسن وجه نظمة خدم مصاحل امل  دبريت هوالاحتادية السويّسية، و 

دارة ا ىل  ىل  تفيضالتنفيذ. وس   ومعلية الانتقال قيدالأعضاء. ادلول هتا عمتداليت اس ياسة الاستامثر  تامتىش معا  تصبح  وضعا 
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عىل  تقلبات السوقب رحج أأن تتأأثر يبشلك مبارش لقوى السوق، وابلتايل،  ةضعرّ منة ي واخلز  ةالاحتياطيفيه الأموال 
 القصري. املدى

 الأنظمة العاملية للملكية الفكرية

ال يرادات املالية. ويه أأكرب مصدر خدماهتا وشؤوهنا الويبو و  برانمج جوهرنظمة العاملية للملكية الفكرية تبقى الأ  .6
يف زايدة فلّك  .هيامس تخدم ةاعدقتنايم زتايد مشاركة ادلول الأعضاء و ب ظىعة للتعاون ادلويل الناحج، وحتأأمثةل رائملنظمة، و ا

أأنظمة  هذه الأنظمة جعليف تيجي حتقيق الهدف الاسرتا تقّرب املنظمة خطوة من نظمة،الأ م اس تخدجحم او عدد الأعضاء 
 .مبعىن اللكمةعاملية 

معاهدة التعاون بشأأن  يفاملتعاقدة  الأطرافق عدد افيف غضون العام املايض،  .معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنظام  .7
نضامم وابدوةل.  151احلالية للنظام ا ىل التغطية لتصل م جيبويت والكويت ومكبوداي انضامعد ، بدوةل عضو 150الرباءات 
 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف متعاقدة  دوال  يف جملس التعاون اخلليجي مجيع ادلول الأعضاء الست أأصبحت  الكويت

، ليصل 2015عام  %1.7منوا بنس بة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة الطلبات ادلولية وشهد عدد  .8
 .2016نتوقع معدل منو أأعىل يف عام . و 218000 العام ا ىل كلذلاملقّدمة الطلبات ا جاميل عدد 

ذتطور لصاحل أ س يا، يف ال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ات طلبجلغرايف ل اس متر التكوين او  .9 % 43.5اكن ما نسبته  ا 
جاميل الطلباتمن  من أأورواب. % 27الشاملية و من أأمرياك% 27.6بنس بة  قادما من أ س يا، مقارنة 2015ام ع املودعة ا 
الفردية، تلهيا الياابن والصني وأأملانيا  اتاعمن حيث عدد اال يد دوةل ربكالصدارة كأ الوالايت املتحدة الأمريكية وحتتل 

 ومجهورية كوراي.

لكرتونية وهو  ،ePCTاال يداع اال لكرتوين نظام وضع جناحات املكتب ادلويل يف الس نوات الأخرية من أأبرز و  .10 بيئة ا 
دارهتا شامةل حلفظ امللفات وجتهزي الطلبات ادلولية  قلميية للملكية الفكرية اال  وطنية و الاكتب وامل من قبل مقديم الطلباتوا 

ىل قلميية اال  وطنية و الاكتب مكتبا  من امل 50ويمتتّع أأكرث من واملكتب ادلويل.  املقّدمة  ان خدماهتسّ مبا حي  ،ePCTنظام بنفاذ ا 
يداع الطلبات ادلولية يف تقدمي خدمة  ومهنا،  الطلباتملقديم ، توّسعت ePCTوبفضل نظام من هذه املاكتب. مكتبا   43ا 
دار السالم  بروينو أأذربيجان  ومن مضهنا ماكتب، اجديد ا  مكتب 18لتشمل  الاكمل ملقديم الطلباتلكرتوين يداع اال  اال  خدمة 
يران )مجهوريةو كواب و كولومبيا و  ماكن امل، 2016اعتبارا من يوليو و امن. ية( وعُ اال سالم  - ا  ني التواصل مع املكتب ودعأأصبح اب 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. هبا واثئق  العرش اليت حترراللغات وابس تخدام أأّيٍّ من  ePCTنظام ادلويل من خالل 
عادة تصممي شلكعن طريق  ePCTنظام اخلطوة الرئيس ية التالية يف تطوير وتمتثّل  أأكرث جاذبية  عهلوأأسلوب عرضه جل ها 
 كنولوجيابيئة ت احلديث عن  معرضيف وهناية هذا العام. يف اخلدمة التصممي اجلديد يوضع . ومن املتوقع أأن سهل اس تعامالأأ و 

ىل املعلومات، جتدر اال شارة  ا يعمل علهيالقضااي الرئيس ية اليت وهام من  ،والقدرة عىل التحمل لكرتوينالأمن اال  مسأأليت أأن ا 
معاهدة التعاون بشأأن لنظام يوية ذات الأمهية احل  أأنشطة الأعاملضامن الأمن والقدرة عىل مواصةل بغية املكتب ادلويل 

 .ة العامة للمنظمةس ياسال عىل رأأس أأولوايت  نال تزالا، الرباءات

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلوارتفع عدد  .11 ىل  ا  دارة مع ب 21العامةل ليصل ا  املعهد دء العمليات من ا 
، مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتخالل هذا العام. وستنظر  معهد فيسغراد للرباءاتو  الأوكراين للملكية الفكرية

 خالل مجعيات هذا العام، يف اقرتاح لتعيني معهد الرباءات الرتيك ابعتباره اال دارة ادلولية الثانية والعرشين.

ويس متر املكتب ادلويل يف تلبية احتياجات مودعي الطلبات القامئني واتحممتلني من خالل أأنشطة التوعية والتدريب  .12
لقياس مدى رضامه  2015وخدمة الزابئن. وقد ُأجري اس تقصاء شامل ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 
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الطلبات، واال دارات ادلولية. وأأعقب معلية مماثةل أأجريت يف  عن اخلدمات املقدمة من املكتب ادلويل، وماكتب تسّل
مس تخدم. وبلغ مؤرش الرضا اال جاميل عن اخلدمات اليت يقدهما املكتب  1000. ورد عىل الاس تقصاء أأكرث من 2009 عام

. 2009رنة بعام يف املائة، مع حتسن ملحوظ يف مجيع اجملاالت مقا 89ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نس بة 
دخالها عىل خدمات الويبو تبعا  القرتاحات املس تخدمني، وقد  وسنبحث، عىل مدى العام املقبل، التحسينات اليت ميكن ا 

 تناولنا مسائل حمددة أأاثرها اجمليبون تتعلق ابخلدمات اليت تقدهما املاكتب الأخرى مبوجب املعاهدة.

، 2015نظام مدريد، رمغ تراجع وتريته. مفنذ امجلعيات املنعقدة عام اس متر المنو املسجل يف عضوية  نظام مدريد. .13
ىل  ىل النظام، ليصل عدد الأطراف املتعاقدة ا  طرفا ، مبا يغطي )مبوجب عضوية  97انضمت مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية ا 

قلميية للعالمات التجارية(  النظام، ويعمل املكتب ادلويل بفعالية مع مجموعة بدلا . ومجيع أأقالمي العامل ممثةل ال ن يف  113النظم اال 
 من الأعضاء اتحممتلني. ومن املتوقع أأن يشهد العام املقبل انضامم عدد من الأعضاء اجلدد.

وال يزال اس تخدام نظام مدريد يف توسع، مبا يعكس جاذبية النظام وقميته املزتايدتني عىل حد سواء بزتايد تغطيته  .14
اس تخدام النظام يف البدلان الأعضاء اجلديدة نظرا  لأن النظام صار معروفا  عىل نطاق أأوسع. وتزايدت  اجلغرافية، والتوسع يف

ىل رمق 2015يف املائة يف عام  0,9طلبات التسجيل ادلويل للعالمات التجارية املودعة مبوجب نظام مدريد بنس بة  ، لتصل ا 
اليا وفرنسا والوالايت املتحدة الأمريكية معظم المنو اال جاميل. طلبا . ومشلت حصة أأسرت  48 910قيايس بعد أأن بلغ عددها 

 .2015املعدل املسجل يف عام  2016ومن املتوقع أأن يفوق معدل منو طلبات مدريد يف عام 

يداعا  للطلبات يف عام  .15 ( والوالايت 24.7، شهدت أأسرتاليا )+%2015ومن بني بدلان املنشأأ العرشة الأوىل الأكرث ا 
( منوا  قواي . وللعام الثاين عىل %6.8( والياابن )+%8.8)+ فرنسا( منوا  من رمقني، كام جسلت %11.2مريكية )+املتحدة الأ 

، متبوعة بأأملانيا. وعىل مس توى املودعني الفرديني، 2015يف  التوايل، اكنت الوالايت املتحدة الأمريكية أأكرب مس تخدم للنظام
يداعا   الأكرث اجلهاتقامئة  يس السويّسية للأدويةرشكة نوفارت  صدرتت ، تلهيا رشكة ليدل 2015طلبا مودعا يف  193، بعدد ا 

ذ (130ايل يف فرنسا )(، ولور142الأملانية للبيع ابلتجزئة ) . واكنت رشكة أ بل هجة اال يداع الفردية الأكرب من خارج أأورواب، ا 
، اليت تشهد أأعىل طلبات امحلاية، يه 2015الأوىل يف طلبا  مودعا . وظلت الأسواق امخلس  86احتلت الرتبة السابعة بعدد 

 ، أأي الصني والاحتاد الأورويب والوالايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الرويس والياابن.2014نفسها يف عام 

ذلي ، االفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريدواس متر العمل عىل حتديث اال طار القانوين لنظام مدريد يف  .16
ىل كفاةل تطور النظام حبيث يليب احتياجات أأعضائه اكفة، دون وضع  اعمتد يف شهر يونيو هذا العام، خارطة طريق تريم ا 

وحتدد خارطة الطريق املسائل اليت ينبغي معاجلهتا عىل مدى الأعوام املقبةل، مبا يف املبادئ الأساس ية للنظام موضع املساءةل. 
 لأساس ية، وممارسات التصني ، واس تخدام العالمات حبروف خمتلفة.ذكل الاعامتد عىل العالمة ا

وأأعلن تقرير العام املايض الرشوع يف خطة طموحة لتحسني فعالية ونوعية اخلدمات اليت يقدهما املكتب ادلويل  .17
عن لك  . وقد تراجعت تلكفة الوحدة2015مبوجب نظام مدريد. وقد أأحرزت اخلطة مزيدا  من النتاجئ امللموسة يف عام 

نتاجية الفحص. طلب )التلكفة اخلاصة مبعاجلة التسجيل ادلويل واحلفاظ ع  ليه( تراجعا  كبريا ، ولوحظ حتسن ملموس يف ا 
ضافة ا ىل ذكل، فا ن مدة املعاجلة يف مجيع أأصناف املعامالت، ابس تثناء صن  واحد، قد تقلصت أأقل من املتوسط املسجل  ا 

 عىل مدى الأعوام امخلسة الأخرية.

نتاجية والفعالية يف عام وق .18 ، نظام معلومات جسالت مدريد ادلوليةبتعممي  2016د تباطأأت وترية التقدم اتحمرز يف اال 
ىل تكنولوجيا املعلومات وتريم ا ىل دمع الاحتياجات التشغيلية املتواصةل لنظام مدريد وتعزيز اخلدمات  وهو منصة تستند ا 

ىل النظام اجلديد لن يؤثر سوى هامش يا  عىل الأداء التشغييل، اال لكرتونية لفائدة املس تخدمني. ورمغ استب اق أأن الانتقال ا 
ن الفرتة الانتقالية اكنت ىل جانب حتسن  فا  نتاجية، ا  أأطول من املتوقع. وقد نُفذ النظام ابلاكمل وننتظر عائدا  عىل منو اال 

 السلسةل لفائدة املس تخدمني.
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ظام مدريد من اجملاالت اليت يركز علهيا املكتب ادلويل، هبدف هتيئة بيئة وتعد بيئة تكنولوجيا املعلومات ابلنس بة لن .19
ذت  شامةل ومتاكمةل للمعاجلة ادلاخلية والتفاعالت مع ماكتب امللكية الفكرية التابعة للأطراف املتعاقدة واملس تخدمني. وقد اُّتخ

دماج اخلدمات بتعممي رصد نظام مدريد  وظائ  ال ، اذلي جيمع يف تطبيق واحديدجيمع رصد نظام مدر خطوة هممة حنو ا 
نظام رومارين، وجريدة الويبو للعالمات ادلولية، ونظام مدريد للتنبيه اال لكرتوين، وأأداة التعقب  املعلومات املتاحة من خاللو 

يف نظام . ويف الأشهر املقبةل، سوف تتاح ابرزة جديدة اثنية، أأال ويه قاعدة البياانت اخلاصة ابلأعضاء ال ين للطلبات
مدريد. وس تتيح هذه اخلدمة اجلديدة نظاما  دقيقا  للبحث ميكن الزابئن من احلصول عىل مجموعة واسعة من املعلومات 

خبصوص اال جراءات، املعمول هبا يف ماكتب امللكية الفكرية الأعضاء يف نظام مدريد، املتعلقة ابلتسجيل ادلويل للعالمات. 
ل الأخرية من اال عداد وس تصدر لفائدة امجلهور عقب تعبئهتا ابملعلومات املقدمة من الأعضاء وتوجد قاعدة البياانت يف املراح

 يف نظام مدريد.

من خالل سلسةل من الفعاليات الرتوجيية.  2016وحيتفي نظام مدريد بذكراه اخلامسة والعرشين بعد املائة يف عام  .20
، الرشاكت الصغرية واملتوسطةأأن أ الف فرادى املقاولني، و وتتجىل الرساةل الرئيس ية املروجة من خالل الفعاليات يف 

من مجموعة واسعة من القطاعات حول العامل، قد اس تخدموا نظام مدريد محلاية عالماهتم يف  الرشاكت متعددة اجلنس يات،و 
تسجيل دويل  625 000حوايل مع وجود جُسلت أأكرث من مليون عالمة،  نشأأة النظام، أأسواق التصدير الرئيس ية. ومنذ 

ويشهد هذا المنو  من العالمات املشهورة أأصبحت أأسامء مأألوفة عىل املس توى ادلويل. العديد مبا فهياسار يف الوقت احلايل، 
 الهائل عىل مدى مالءمة نظام مدريد، وفعاليته من حيث التاكلي ، وتغطيته اجلغرافية املزتايدة.

مجهورية كوراي تركامنس تان و انضمت  2015نذ مجعيات عام تدرجيية. مف  اصل نظام الهاي التوّسع بوتريةو  نظام الهاي. .21
ىل وثيقة جني  املتعاقدة يف  ، ويه أأحدث تعبري عن نظام الهاي، ليصل بذكل عدد الأطراف(1999) الشعبية ادلميقراطية ا 

ىل  أأعربت عن رغبهتا يف وكام هو احلال مع نظام مدريد، هناك تواصل نش يط مع البدلان اليت  طرفا. 51وثيقة جني  ا 
ىل  ىل نظام الهاي، ومهنا كندا والصني والاحتاد الرويس وابيق بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا اليت مل تنضم ا  الانضامم ا 

 النظام يف السابق.

ايت مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية والياابن والوال، ومه ممياحامية التصمس تخديم من كبار ثالثة  مانضامأأّدى قد و  .22
ىل الرتتيب الزمين، حسب  ،املتحدة الأمريكية معلام صبح ي عىل أأن  ادر اقال ن اذلي أأحضى  نظام الهاييف  غيريات جذريةت ا 

ىل عدد الطلبات  %،40.6 بنس بة 2015عام املقّدمة الطلبات عدد  ارتفعو . العامليةمللكية الفكرية ا معاملمن  ارئيس ي واستنادا ا 
عداد هذا التقرير، مفن املتوقع أأن تطرأأ زايدة بنس بة مماثةل  ىل  الطلب املزتايد يعزى. و 2016يف عام اليت أأودعت ا ىل حني ا  ال ا 

ىلأأيضا  يل، حفسب من ادلول املنضمة حديثامس تخدمني  منذ مدة النظام  اء يفعضدول أأ  يهالبدلان اليت  من مس تخدمني ا 
 .املوّسعةاجلغرافية  هتغطيت نتيجةالنظام ال ن  اليت حيملهاكرب الأ  املنفعة وهو ما يشهد عىل طويةل،

يطاليا  تصدرتو  .23 يداعا للطلبات سويّسا وأأملانيا ومجهورية كوراي وفرنسا وا  . وعىل 2015يف عام الحئة أأعىل البدلان ا 
يداعا للطلباتمس توى   رشاكت سواتش وفونلك موبيلامر دارة، وتلهتاتربعت رشكة سامسوجن عرش الص ،اجلهات الأكرث ا 

 بروكرت أأند غامبل.كيتينغ وفولكس فاغن و 

ويتوقع نتيجة انضامم عدد من البدلان ذات النظم اليت تدرس طلبات التصاممي بشلك جوهري، تفامق تعقيد تشغيل  .24
ال اثر النامجة عن تزايد التعقيد، سواء ولكن ميكن أأن خيف  تطوير معليات تكنولوجيا املعلومات وأأدواهتا . نظام الهاي

دارهتا لنظام الهاي، أأو ابلنس بة للمس تخدمني مانة يف ا  بغية توفري بيئة للويبو ويتواصل تطوير اخلدمات الرمقية . ابلنس بة للأ
يداع الطلبات والتسجيالت ادلولية وصيان . هتامتاكمةل تفاعلية يسهل اس تخداهما مجليع مس تخديم نظام الهاي، من أأجل ا 

وضع متابعة  للمس تخدم تيحت ، 2016يف مارس  ،جديدةمس تخدم واهجة  ا طالق ،ومن التطورات الرئيس ية يف هذا الصدد
فس يكون من املهّم مباكن  نظام الهاي،ومع اس مترار توسع رقعة تغطية  .الشلكية عىل اال نرتنت ب نواقصهاتصويو  طلباته
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تفاعل مع املس تخدمني وماكتب ال املكتب ادلويل و يف  الطلبات ملعاجلةاكمةل شامةل ومت ةتكنولوجيلتطوير بيئة مرشوع ا طالق 
 ادلول املتعاقدة.

ر نظام الهاي  ومبا أأنّ  .25 ىل نظام تنفيذها ينبغي أأعامل  ال يزال هناكفعاما حىت ال ن،  90 ارعىل مدطّوِّ للوصول ا 
هذا حنو حتقيق تقدم كبري  وقد أأحرز .اق الهايتعددة التفامل حد، والقضاء عىل التعقيدات النامجة عن تطبيق القوانني و م

هناء العمل بوثيقة لندن )عىل  تاوافقفقد وردت املعيات املاضية. امجل الهدف منذ  هام سورينام  من أ خر بدلين (1934ا 
كوراي الشعبية وعقب انضامم مجهورية  .املذكور لقانونالعمل ابهناء اب  قرار احتاد الهاي مما س يجزي منح الأثر القانوين ل ،ومرص

ىل وثيقة جني ، بقيت ثالث بدلان، يه بلزي واملغرب وسورينام، أأطرافا فقط يف وثيقة الهاي لعام  . 1960ادلميقراطية ا 
 1999ويمتثل الهدف يف أأن يصبح مجيع أأعضاء احتاد الهاي أأطرافا يف وثيقة جني  لعام 

شأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة ب وصل عدد  .نظام لش بونة .26
ىل ادلويل  من طلبا  34مهنا نظام لش بونة، مبوجب  ا  جديد ا  دولي طلبا   50 قّدم عيات املاضية،امجل منذ و . طرفا متعاقدا 28ا 

يران مجهورية من طلبا  16يطاليا وا   جاميل عدد التسجيالت ادلولية اال سالميةا  نظام لش بونة مبوجب املودعة ، ليصل بذكل ا 
ىل  ىل  وسنتطرق أأدانهحزي النفاذ. طلبا  955مهنا دخل ، طلب 1060ا   .ثيقة جني  التفاق لش بونةبو القضااي املتعلقة ا 

ضافية عىل وثيقة جني  التفاق الهاي منذ انهتاء أأعامل املؤمتر ادلبلومايس لعام  أأربع دولووقعت  .27 ، فوصل 2015ا 
ىل   الوثيقة حزي النفاذ بعد التصديق أأو الانضامم من مخس أأطراف متعاقدة.موقّعا. وتدخل  15العدد اال جاميل ا 

عداد الالحئة التنفيذية املشرتكة 2015ويف مجعيات الويبو لعام  .28 ، أأنشأأت مجعية احتاد لش بونة الفريق العامل املعين اب 
حبثت خالهل الوفود  2016 التفاق لش بونة ووثيقة جني  التفاق لش بونة. وعقد الفريق العامل اجامتعه الأول يف يونيو

املرشوع الأول لنص الالحئة التنفيذية املشرتكة وانقشت التدابري من أأجل تبديد العجز املتوقع الحتاد لش بونة يف الثنائية 
 واخليارات بشأأن الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة.

 أأرسع وأأوفر من التقايض أأمام اتحمامك حلوال  بديةل  يقدم مركز التحكمي والوساطة  مركز الويبو للتحكمي والوساطة. .29
 ة. ويدير املركز القضااي ويقدم اخلربة الس ياس ية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات.لتسوية منازعات امللكية الفكري

مبا أأن ماليك العالمات ال يزالون يواهجون احامتل تعرض عالماهتم التجارية ملزيد من الانهتاك يف  .أأسامء احلقول .30
ىل  –القدمية واجلديدة عىل حد سواء  -احلقول جراءات الويبو، لتسوية املنازعات، الرامية ا  فا هنم ال يزالون يعمتدون عىل ا 

ن نهتازية لتسجيل اا  احلقل، املامرسات الا من خالل ماكحفةو ماكحفة السطو اال لكرتوين.  تساعد املس هتلكني  خدمة الويبوفا 
 سامء احلقول.لأ  العاملي نظامال عىل العثور عىل حمتوى أأصيل عىل الش بكة وتعزز موثوقية 

الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء ، القضية الأوىل مبوجب 1999ومنذ أأن أأدار املركز، يف عام  .31
 اا  حقل. 65 000عالمة، مبا يشمل حنو  35 000اليت أأطلقهتا الويبو، جتاوز مجموع القضااي املعروضة عىل الويبو ، احلقول

ذ 2014يف املائة عىل مدى  4.6بنس بة  2015وارتفع مجموع قضااي السطو اال لكرتوين املعروضة عىل الويبو يف عام  .32 ، ا 
 31يت اس تلمهتا الويبو حىت فهيا انهتاك عالماهتم. والقضااي القضية يزمعون  2 754أأودع مالكو العالمات التجارية 

 .2015يف املائة مقارنة بنفس الفرتة من عام  11.9قضية، ويه زايدة بنس بة  2 021بلغ عددها  2016 أأغسطس

 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء، مشلت القضااي املعروضة عىل الويبو مبوجب 2015ويف عام  .33
نرتنت واملشاركة عىل الصعيد العاملي يف اال جراء اذلي تديره الويبو.  177أأطرافا  من  احلقول بدلا ، مبا يؤكد الطابع العاملي لال 

ااي( واخلدمات املرصفية % من مجموع القض10واكنت القطاعات الرئيس ية الثالثة اليت مشلهتا الشاكوى يه املوضة )
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، بدلا   45عّينهتم الويبو من  امكوس يطا وحم 313وبّت يف القضااي  .%(9جيا املعلومات )ولو واال نرتنت وتكن%( 9) واملالية
 يف اال جراءات. فريدةلغة  15واس ُتخدمت 

هيئة  75، حيث أأصبحت 2015يف عام  من مجموع الطلبات املودعة يف املائة 14 نس بة ومثلت احلقول العليا القطرية .34
ىل هذه اخل من هذا النوع تسجيل  دمة اليت تتيحها الويبو.تلجأأ ا 

، الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولوترد ال ن عىل حنو اعتيادي، يف القضااي املعروضة مبوجب  .35
حقل  1 400من أأصل  1 000وبأأكرث من  .املفتوحة حديثا   احلقول العليا املكونة من أأسامء عامةتسجيالت أأسامء احلقول يف 

ن القضااي اليت تشمل تكل اجملاالت متثل حنو نس بة  تشغييل جديد يف املائة  15من احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، فا 
 حىت ال ن. 2016من عدد القضااي املعروضة عىل الويبو يف 

الس ياسة الس تعراض  هيئة اال نرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة )اال ياكن(وترصد الويبو عن كثب معلية أأطلقهتا  .36
 وغريها من أ ليات حامية احلقوق. املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

ىل . منازعات امللكية الفكرية .37 تريم اال جراءات املتاحة مبوجب قواعد الويبو اخلاصة ابلتحكمي والوساطة ومعاينة اخلرباء ا 
ل وامللكّ .تيسري اس تخدام امللكية الفكرية دون الانقطاع غري السائغ اذلي يتسبب ف   يه التقايض املطوَّ

يداع القضااي يف جماالت الرباءات، والعالمات التجارية، والربجميات،  .38  ،والأفالم واال عالم ،والبحث والتطويروجرى ا 
يداع أأول  460. وقد أأدار املركز أأكرث من ومنح حق الامتياز ىل التحكمي والوساطة ومعاينة اخلرباء منذ ا  قضية استنادا  ا 

 دوالر أأمرييك ومليار دوالر أأمرييك. 20 000، وتراوحت قمي املنازعات بني 1999عام قضية يف 

وابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤل  املعنية، تتيح الويبو موارد من شأأهنا مساعدة الأطراف يف تسوية  .39
ندونيس ياب منازعاهتا املتعلقة ابحلقوق املعروضة عىل تكل املاكتب. والتعاون جار مع ماكت  ٬والفلبني ٬وس نغافورة ٬والربازيل ٬ا 

ىل جانب واكالت امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي. وقد مجع املركز التجارب املهمة يف واملكس يك ٬وكولومبيا دليل الويبو ، ا 
، 2016. ومنذ يناير 2015ا، اذلي صدر يف عام ة ماكتب امللكية الفكرية وحمامكهبشأأن اخليارات البديةل لفض املنازعات لفائد

أأمام جملس فا ن املركز مدرج أأيضا  ابعتباره أأحد موردي خدمات تسوية املنازعات املتاحني ابلنس بة لال جراءات املعروضة 
كتب الوالايت املتحدة التابعني مل  اتحمامكة والطعن يف جمال العالمات التجارية وجملس اتحمامكة والطعن يف جمال الرباءات

 ءات والعالمات التجارية.الأمريكية للربا

 اال طار القانوين ادلويل

ىل املعيف نس بة رتفاع ملحوظ العام املايض اب متزّي  املعاهدات القامئة. .40 ذ ان اهدات اليت تديرها الويبو،الانضامم ا   35 ضما 
ايل، اكنت عىل التو للعام الثاين و . ملايضالعام االأطراف اليت انضمت  ضع  عددأأي تقريبا ، 2015منذ سبمترب طرفا جديدا 

 واسرتشادا   .دوةل طرف يف لك واحدة مهنا 100ن أأربع معاهدات أأكرث م ضمخ وت  من البدلان النامية.  أأغلب هذه الأطراف
طرف  100 ن املعاهدات الأخرىمخس عىل الأقل م ضمّ وات امخلس املاضية، يتوقع أأن تمبعدالت الانضامم عىل مدى الس ن

 .2020متعاقد حبلول عام 

يداع  يونيو من هذاشهر يف  رئييس هدف رزأأحو  .41 معاهدة مراكش  نضامم ا ىلمن واثئق الاالعرشين  الوثيقةالعام مع ا 
ىل املصنفات املنشورة لفائد عاقات أأخرىة لتيسري النفاذ ا  يف قراءة  الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي ا 

 عاهدة مراكش خاللملامجلعية الأوىل وس تعقد . 2016 ربسبمت 30دة حزي النفاذ يف املعاهس تدخل وبذكل ، املطبوعات
 .احلالية 2016 مجعيات
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فبلغ عدد  دخول حزي النفاذ، تقدما واعدا ابجتاه بشأأن الأداء السمعي البرصي 2012لعام  بيجنيمعاهدة  أأحرزتو  .42
 انضامم الالزمة دلخولوثيقة  30عتبة  يف العامني القادمنينتخطى نأأمل أأن . و اللحظةحىت  وثيقة 13واثئق الانضامم املقدمة 

 .ذاحزي النفاملعاهدة 

تقارير لك جلنة عىل حدة  وس تعرضطيئة عىل مدار العام املايض. بوترية ب  اللجان ادلامئة خمتل ل يف العموتقّدم  .43
قبل. امل  لماُّتاذ قرارات بشأأن العتتطلب عدة بنود من مرحةل ولكن تقرتب هنا.  هاتفاصيل ال داعي لتكرار و ،للجمعيات

دبلومايس العامتد  عقد مؤمتراس تدعى  ، الأمر اذلي2015 مجعياتموضوع قرار يف  ةممي املقرتحااكنت معاهدة قانون التصو 
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي ت اكنو  .ني من القضااي العالقةتعىل اثن تفاق برشط االعاهدة امل

ىل اتفاق بشأأن هاتني املسأألتني.  اب قوسني أأو أأدىن مناجلغرافية قالصناعية واملؤرشات  عيات احلالية وتتيح امجل التوصل ا 
برانمج كام أأن العمل عىل . 2017عام  مؤمتر دبلومايسعقد فرصة لدلول الأعضاء لتسوية اخلالفات املتبقية ومتهيد الطريق ل

املعارف و  لكية الفكرية واملوارد الوراثيةة ادلولية املعنية ابمل للجنة احلكومي 2016مجعيات  هاعمتدتاذلي كث  امل عمل ال
لية مية ادلو للغاية ابلنس بة للجنة احلكو  امهم املقبلوس يكون العام  قدم وساق. للثنائية احلالية، جيري عىل التقليدية والفوللكور

ول الأعامل املعياري عىل جدجامثة مسأأةل البث . وأأخريا، فا ن 2017مجلعيات عام تقدمي تقرير ابلنتاجئ اال جيابية  يك تمتكن من
بعض التقدم  ادلول الأعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤل  واحلقوق اجملاورة تأأحرزوقد . س نة 20 منذللمنظمة 

 .وكيفية ذكل امليض قدما يف هذا البنديك تتخذ قرارا  حاسام بشأأن  دلول الأعضاءا دامهاجليد، ولكن الوقت ي

ىل املؤمتر هدف ، و 2016يف أأبريل  أأسواق املواد الرمقية العامليةا بشأأن دولي امؤمتر ضافت الويبو واس ت .44 أأثر  حتديدا 
واملصنفات  ،أأنّنا نعيش يف خضم حتول اس تثنايئ يطرأأ عىل مساكل التعبري عن ثقافتنا. و العامل اال بداعيعىل  التحول الرمقي

يصالها للعامل. ذ تق  التكنولوجيا، وال س امي التكنولوجيا الرمقية واال نرتنت، عامدا لهذا التحول اال بداعية اليت تكّوهنا، وا  فقد ، ا 
ماكنية الوصول ا ىل ذخرية غري أأاتحت ، وبذكل هيأأت لنا سالسة التخزين وبساطة النسخ وسهوةل توزيع املصنفات اال بداعية ا 
ىل املصنفات اال بداعية خفضا مس بوقة من املصنفات، واكتساب مجهور من لك أأحناء املعمورة، وخفض أأس عار الوصول ا 

اختالال كبريا ال يف طرق ُّتزين املصنفات اال بداعية وتوزيعها حفسب، بل يف بنية  قد سبب هذا التحول العميقو . كبريا
نتاج املصنفات اال بداعية وتوزيعها واس هتالكها، وترافقها  املهنة أأهلمن طيفا  املؤمترمجع  قدو  .الأعامل اليت تيّّس معليات ا 

وتوزيعه اتحمتوى بيع يف يت توفرها التكنولوجيات الرمقية لك الفرص الهائةل الناقشة مل الويبو،  اءعضأأ واخلرباء من خمتل  
هذه توقيت حسن مشاراك يف املؤمتر، مما يدل عىل  1000شارك أأكرث من و نقطاع. الاوالتحدايت النامجة عن 

 ادلولية. املناقشات

 واملنصاتث وأأدوات البحية قواعد البياانت العامل 

الويبو يه املصدر الرئييس للمعلومات املتعلقة ابمللكية  ادلولية. تنيفاص لت وا بحثقواعد البياانت العاملية وأأدوات ال  .45
. فقة هبذه القواعداع التقنية واللغوية املر الفكرية العاملية من خالل عدد من قواعد البياانت العاملية وأأدوات البحث والاسرتج

س تخدام اذلاكء الاقتصادي اب ،الابتاكر والأوساط الأاكدمييةيف واضعي الس ياسات وأأحصاب املصلحة لتسمح هذه اخلدمات و 
ىل  نفاذلأعامل، وال قرارات أأصوب لس ياسات و ل ل أأفضل ليل الس تخالص حت  ن نظام امللكية الفكريةالناشئ عوالتجاري  ا 

نشاء نظم لتسهيل الابتاك قواعد ملحوظا يف تطوير  شوطانظمة امل  طعتيف العام املايض، قور. التكنولوجيا واملعرفة، وا 
 والأدوات املرتبطة هبا.هذه البياانت العاملية 

ىل  ابلنفاذمخسة قواعد بياانت عاملية  سمحت و  .46 اليني عرشات امل جيعلحلالية، مما التارخيية وا امللكية الفكريةمعلومات ا 
ن ومللكية الفكرية والباحثابوأأحصاب املصلحة  س ياساتصناع ال ينتفع مهنا  اتمعلومعرفة و متاحة  مكمن جسالت البياانت 

توفر و  .جسل مليون 100 قرابةالبياانت العاملية للويبو  ة يف قواعددرجالبياانت امللسجالت عدد اللكي ويبلغ الوامجلهور العام. 
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اس تخدام تقنيات  منلويبو وأأحصاب املصلحة ا كّنميفريدة من نوعها، مما " الالكبريةامللكية الفكرية بياانت "هذه السجالت 
 ، والانتفاع من هذه التقنيات.ف عىل الصورلرتمجة ال لية والتعرّ ال يل اك تقنيات التعّلّ و ش بكية جبّارة 

ذا يزتايد عدد املاكتب  بحأأص  .ركن الرباءات .47 ركن الرباءات، قاعدة بياانت قمية وعاملية ابلفعل فامي خيص الرباءات، ا 
قلميية للملكية  3مكتبا وطنيا للملكية الفكرية و 36نية للملكية الفكرية اليت تسامه فهيا ببياانهتا اخلاصة ابلرباءات )الوط  ماكتب ا 
( واملكتب EAPO( واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات )ARIPOاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )، يه الفكرية

 ةعو مجمتونس و من  براءاتمجموعة  تفيض أأ  نذ العام املايضمف  يف التوسع،القاعدة تغطية ر وتس مت ((.EPOالأورويب للرباءات )
ىل قاعدة البياانت، فضال عن الأوصاف واملطالباتأأربعة ماليني جسلمن  كونةصني )املمن الذج منفعة امن  املدرجة يف ( ا 

عىل  لبحثالنص وقابةل ل  اكمةلأأكرث من مخسة ماليني وثيقة  مما زاد مجموعات براءات مجهورية كوراي واململكة املتحدة
 البياانت. قاعدة

تش متل قاعدة البياانت العاملية لأدوات  .قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي .48

 ،املنشأأ املس تقاة من نظام لش بونة توبياانت تسميا ،التجارية املس تقاة من نظام مدريدالتوس مي عىل بياانت العالمات 
والبياانت الوطنية اخلاصة ابلعالمات التجارية املسجةل  ،)اثلثا( من اتفاقية ابريس 6ادة والشعارات اتحممية مبوجب امل

 وحظيت وظيفة البحث الابتاكرية القامئة عىل الصور واملدرجة يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات بدلا. 30واملس تقاة من 
التوس مي، واليت متكّن املس تخدمني من البحث عن العالمات اليت تنطوي عىل صور وعنارص تصويرية مماثةل يف لك أأرجاء 
العامل، برتحيب كبري من قبل ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني عىل حد سواء، ويتواصل العمل عىل زايدة حتسني هذه 

مس تقى مليون جسل  1.6 عىل ما يقرب منال ن  حتتويو  2015لتصاممي يف يناير وأأطلقت قاعدة البياانت العاملية ل . الوظيفة
 وفامودلو  مالزيايو  الأردنو  أأملانياو  التجارية جلورجيا اتأأضيفت مجموعات العالمو ممي الوطنية ونظام الهاي. اتصال من مجموعات 

ىل قاعدة البياانت العاملية للعالم اببوا غينيا اجلديدة ومجهورية كورايو  التصاممي للك منالتجارية، وأأضيفت مجموعات  اتا 
قاعدة البياانت العاملية  رتقاريحّسنت . وقد للتصامميالبياانت العاملية  ةاعدقا ىل والايت املتحدة الأمريكية س بانيا والا  الياابن و 

 .ذات الصةلل صور العالمات التجارية اخدالتجارية اب   اتعالملل

ىل  نفاذا جمانيا وفريعي لدلول الأعضاء والأمانة جاملكس يه نتاج معل قاعدة ويبو  (.WIPO Lexويبولكس ) .49 ا 
الوطنية قوانني والأنظمة للجسل  12 935 ويبولكسوحتتوي . مشوليةا معاهداهتو ادلولية قوانني امللكية الفكرية  مجموعاتأأفضل 

ىل قاعدة % 40   حوايليض وأأ دولية متعلقة ابمللكية الفكرية.  ةمعاهد 770، وبدل 200قرابة  يفاملعمول هبا  من السجالت ا 
فقد جتاوزت منو يف مجيع أأحناء العامل. ي ويبولكس مس تخديم قاعدة مجهور وال ينفك ت خالل الس نوات امخلس املاضية. البياان

منذ ا طالقها يف  عدد مس تخديم القاعدة،وصل ويف اجململ، يف الس نة. مس تعرضة مليون صفحة  20 عتبةهذا العام 
مجموعة واسعة ا ىل ن وس تخدموينمتي امل مليون صفحة.  21من  اس تعرضوا أأكرث مس تخدمكرث من س بعة ماليني لأ  ،2010 عام

 (.17بدلا حبسب املس تخدمني )صفحة  25 لأعىل يف الرا  البياين من البدلان، كام هو مبني

 البياانت الكبريةيف البحث  الفريدة لتعزيز قمية اأأدواهتتواصل الويبو صقل  وأأدوات البحث. الأدوات املتعددة اللغات .50
، املدجمة WIPO Translateنطاق أأداة الرتمجة ال ليةاس متر توس يع يف العام املايض، و. هاوحتليل  هاواسرتجاع للملكية الفكرية 

نال دمع ترمجة امللخصات و ظام ركن الرباءات، يك تيف ن  تنحسّ و  .و العكسأأ  س بع لغات أأخرىا ىل زيية لكعناوين من اللغة اال 
ىل اال ناوصلأ النصوص الاكمةل لترمجة ح مبا يتيرسعة حمرك الرتمجة أأيضا  زيية ا ىل لكاال نزيية ومن لكف واملطالبات من الصينية ا 

 هتاودجب تفالأكرث ش يوعا، وقد اعرت املتاحة غريها من أأدوات الرتمجة ال لية ، رباءاتاليف ترمجة  ءها،أأداويفوق الصينية. 
وبناء عىل طلب مقر الأمم املتحدة يف نيويورك وعدة واكالت متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، أأصدرت الويبو  .لشقيقةاملنظامت ا

ا بفعالية لتيسري أأعامل مكيَّفة لأغراض هذه املنظامت اليت صارت تس تخدهم WIPO Translateعدة نسخ من أأداة 
 فهيا. الرتمجة
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ركية والبولندية ملزية مناادلاللغتان أأضيفت فقد عدة طرق. بالرباءات يف ركن  تعدد اللغاتامل وظيفة البحث  نتحسّ و  .51
ىل ركن الرباءات، ليصبح( CLIR)اللغات  املتعددالبحث  . لغة 14 تعددة اللغاتامل س تفسارات الااليت تدمعها  عدد اللغات ا 
، ابس تخدام الاا الكمييائية الصيغ يف لبحث اب( تسمح للمس تخدمني ChemiSearchجديدة ومبتكرة ) ةفيوظ وأأضيفت 
ىل طلب ،ة غري املسجةل امللكيةالأسامء ادلوليعن طريق وخصوصا  كذكل لتعاون بشأأن الرباءات املنشورة و ات معاهدة اا 
العناوين يف  الصيغ الكمييائيةوميكن البحث عن املنح املقدمة من الوالايت املتحدة الأمريكية. و  ةرباءاية بطلبات امحل
 .مضّمنأأو صيغة، أأو عن طريق را  ابا  املطالبات، سواء اكنت ممثةل لأوصاف و وا وامللخصات

ينبغي أأن تسجل بياانت امللكية الفكرية وفقا ملعايري تقنية مشرتكة بشأأن الشلك والبنية، وعىل النحو  معايري الويبو. .52
به يف معايري الويبو، يك تتاح قابلية البحث يف هذه البياانت ابس تخدام أأدوات البحث احلاسوبية. واس تأأنفت ادلول  املوىص

، واعمتدت عدة معايري جديدة أأو منقحة. ومن بيهنا، معايري معينة 2016الأعضاء العمل عىل وضع معايري الويبو يف مارس 
يبو بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات والأحامض الأمينية مثل امحلض ذات أأمهية وصةل بأأدوات البحث، يه معيار الو 

معيار الويبو بشأأن و عالمات الصوت، لبياانت ال نسق معيار الويبو بشأأن ، و (DNAالنووي الرييب منقوص الأكسجني )
مجيع أأنواع معاجلة  يبو بشأأنمعيار الو يف واثئق الرباءات، و  ،مثل املقاالت الصحفية العلمية ،من املراجع الاقتباس اال لكرتوين

 .XMLلغة الرتمزي املوسعة أأيضا ابا   عرفا يمهو أ ليا، و  نيمقروئوبنية شلك ب معلومات امللكية الصناعية 

التصني  ادلويل للرباءات، وتصني  نيس للسلع يه: الويبو أأربعة أأنظمة تصني  دولية تدير  .التصنيفات ادلولية .53
. وتصني  فيينا للعنارص التصويرية للعالمات، وتصني  لواكرنو للتصاممي الصناعية واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات،

ص دورة يطورات التكنولوجية وتقل اس تجابة للتوتنقيحهام نيس حتديث نظايم التصني  ادلويل للرباءات و  وقد رفعت وترية
ىل  2015يف عام  480عدد التقس اميت الفرعية من وزاد  .حياة السلع هذه الزايدة عىل تكثي   وتدلّ  .2016يف عام  684ا 

 2017.01نسخة ل بكر امل نرش نفّذ ال (. و (Section H) حاء)القسم جمال الكهرابء يف وخصوصا التطورات التكنولوجية، 
دارة مراجعة التصني  ادلويل للرباءات )ابالستناد ا ىل حلول  التصني  ادلويل للرباءات لأول مرةمن  مما  ،(IPCRMا 
دارة مراجعة التصني  ادلويل للرباءات حلول اس تخدام وبدأأ  لنرش.ابلنس بة ل  من حيث التلكفة والوقتة الكفاءن حسّ  منذ ا 
وماكتب امللكية الفكرية املسامهة التصني  ادلويل للرباءات احتاد أأعضاء فتحت أأمام ، و 2015 أأكتوبر 13رمسيا يف  اا طالقه

 ات.بنشاط أأو املشاركة يف تنقيح التصني  ادلويل للرباء

 مدخل 300 تصني  السلع واخلدمات لأغراض تسجيل العالمات(تصني  نيس )يف اعمتدت ادلول الأعضاء و  .54
 اتعىل مراجعة فئالعمل وقد مّدد . وتوضيحها قامئة السلع واخلدماتتغيري وس بعة تعديالت لتحسني  469و، جديد

عطاء توجهيات أأوحض للمس تخدمني.ال  يةمعل ذكل  طبسّ ي ، ومن املتوقع أأن 2015بدأأ عام اذلي العناوين،   تصني  اب 

تعديال  82و اجديدمدخال  141الصناعية(  تصامميي  لواكرنو )لأغراض تسجيل ال ادلول الأعضاء يف تصن واعمتدت  .55
 .2017يناير  1دخل حزي التنفيذ يف س ت يتللتصني ، الاحلادية عرشة الطبعة يف مجيعها . وس تدرج 2016عام 

ونظام الويبو للنفاذ املركزي ( WIPO DAS) منصة الويبو خلدمات النفاذ الرمقية - ة الفكريةاملنصات العاملية للملكي .56
 لتسهيل معليات جتارية خمتارةللملكية الفكرية عاملية  تقدم الويبو منصات .(WIPO CASEا ىل نتاجئ البحث والفحص )

الفكرية عىل  والواثئق دلمع امللفات ومعاجلة طلبات امللكيةتبادل املعلومات تنس يق أأو ال  ماكتب امللكية الفكريةتس تدعي من 
سهوةل  معايري الويبو لضامن تس تخدماكتب امللكية الفكرية، و مخمتل  احتياجات مبا يراعي املنصات  تممصو الصعيد ادلويل. 

 .لك مكتباخلاصة بامللكية الفكرية معل نصات يف أأنظمة امل دمج 

، لتأأمني الويبو خلدمات النفاذ الرمقية منصة ال ن وكذكل املكتب ادلويلمكتبا  11س تخدم ي  .WIPO DASمنصة  .57
اهامتم ماكتب  يزداد، تنييف عدد من املشاركني يف الس نتني املاضي الركون بعد فرتة من و رباءات. للتبادل واثئق الأولوية 

ىل امل حاليا يف الاامللكية الفكرية   الصناعية.التصاممي واثئق الأولوية لطلبات ، فضال عن توس يع اس تخداهما لتبادل نصةنضامم ا 
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جئ حبث وحفص نتال تبادفاحيص الرباءات ن من خالهل لميكحاّل موّحدا بس يطا  WIPO CASEمنصة توفّر  .58
ن جودة الرباءات امب الرباءات للماكتب  تتيح "توريد ماكتب" 10مهنا  ،حاليا امكتب 24نصة ويشارك يف امل  .والانتاجية حيّسِّ

( مكاكتب IP5امللكية الفكرية امخلس الكربى )مجيع ماكتب وتسامه . هاحفص و رباءات ال حبثالأخرى نتاجئها اخلاصة بشأأن 
 .معلها قريبا جدا جديدة ريدعدة ماكتب تو  ارشبت املتوقع أأن ، ومن توريد

 التعاون اال منايئ وتكوين الكفاءات

اس مترت املنظمة يف تقدمي ادلمع واملساعدة لفائدة البدلان اليت متر  رية.الاسرتاتيجيات/اخلطط الوطنية للملكية الفك .59
عدادها وتنفيذها اليت  مبرحةل انتقالية، والبدلان النامية، والبدلان الأقل منوا ، يف تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية وا 

بداع والابتاكر. وحبلول هناية عامتامتىش عىل حد سواء مع خططها اال منائية الشامةل ولها القدرة عىل  ، 2015 تعزيز اال 
مهنا يف أأفريقيا، وبدلان يف  26بدلا  ) 62اعُتمدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية أأو أأهنا اكنت قيد التنفيذ فامي مجموعه 

بدلا  من البدلان  19املنطقة العربية، ومثانية بدلان يف أ س يا واتحميط الهادئ، ومثانية بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب(، مهنا 
 الأقل منوا .

عىل مدى عدة أأعوام يك تساعدها قدمت الويبو املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية   الهيالك الأساس ية التقنية. .60
عىل تقدمي خدمات أأعىل جودة ملس تخدمهيا، ال س امي ملمتسو حقوق امللكية الفكرية ومالكوها. ويس تخدم أأساس هذه 

دارة امللكية الصناعية، يف  بدلا  يف خمتل  أأحناء العامل. ويمكل هذا النظام بوحدات متكّن من  77املساعدة ال ن، أأي نظام ا 
لكرتونيا  )EDMSو  WIPO Scanن اس تخدام الورق )املعاجلة دو   WIPO(، ونرش معلومات امللكية الفكرية وتعمميها ا 

Publish( لكرتونيا  واملعامالت الالحقة (. وتتيح هذه النظم، ال ن معا ، حال  اكمال  WIPO File( وتقدمي الطلبات ا 
لكرتونية ر  مقية ابلاكمل. ودلمع ماكتب امللكية الفكرية يف اس تخدام هذه ملاكتب امللكية الفكرية يك تعمل يف بيئة تشغيلية ا 

زاء حتليل العمليات التشغيلية وتصممي تدفقات العمل، ورمقنة جسالت  النظم، زادت الويبو من جحم الأنشطة للمساعدة ا 
 امللكية الفكرية، والتدريب ونقل التكنولوجيا، وادلمع واملتابعة املتواصلني.

عداد املرحةل الأوىل من نظام الويبو للربط. وهو حق املؤل   ويف جمال .61 واال دارة امجلاعية للحقوق، فرغت الويبو من ا 
جناز هذا  دارة فعاةل يف بيئة الأعامل رسيعة الوترية. وقد تلكل ا  حل مرتابط ملنظامت اال دارة امجلاعية ال دارة احلقوق واال اتوات ا 

دارة  2016املرشوع املمتد عىل س نني ابلنجاح يف أأواسط عام  وس يعمم النظام ال ن يف مرحةل جتريبية يف منظمتني لال 
نظام ، س يعمم النظام عىل نطاق أأوسع وس يحل تدرجييا  حمل 2017امجلاعية يف البدلان النامية. واعتبارا  من عام 

WIPOCOSضافة ا ىل ادلمع املقدم حاليا   . وستنطلق قريبا  مرحةل اثنية من املرشوع لزايدة ادلمع املقدم حلقوق فناين الأداء ا 
 حلق املؤلفني املوس يقيني.

من أأبرز برامج املنظمة ويه تشلك ال ن ش بكة عاملية ووطنية، أ خذة  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكروقد أأصبحت  .62
ن الربانمج يعزز  يف الاتساع، من املؤسسات اليت تدمع الابتاكر. ومن خالل التعاون عىل الصعيدين ادلويل والوطين، فا 
القدرات من خالل تدريب املوظفني ومساعدة املس تخدمني اتحمليني يف املؤسسات الأاكدميية ومؤسسات البحث والأعامل 
ىل جانب املستندات  للبحث عن املعلومات التكنولوجية يف خمتل  قواعد بياانت املعلومات عن الرباءات واس تغاللها، ا 

ادلول الأعضاء، حيث أأنشئ أأكرث دوةل من  52جيا والابتاكر جارية يف العلمية والتقنية. ومشاريع مراكز دمع التكنولو 
ضافة ا ىل ورود  450 من طلبا  أ خر عىل الأقل من ادلول الأعضاء قيد تنفيذ الويبو واملؤسسات الوطنية  20مركزا ، ا 

ضافية عىل 35الرشيكة. وعىل مدى العام الأخري، نظمت   ادلروس اال نرتنت عرب فعالية تدريبية موقعية. كام أأتيحت موارد ا 
الوطنية واس تدامهتا عىل املدى البعيد. ومن  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرلزايدة تعزيز أأثر مشاريع اال لكرتونية  ندواتال و 

خالل خدمة منشأأة حديثا  لعيادات املراكز، ترتبط بربانمج مساعدة اخملرتع وتقدم مساعدة جمانية للمخرتعني يف البدلان النامية 
سب اس تقصاء املؤهةل، ستس تقي املراكز طلبا  جديدا  عىل البحوث التكنولوجية وس توسع نطاق اخلدمات اليت تقدهما. وحب 
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ن املراكز قد تلقت أأكرث من  ىل قواعد البياانت  400 000املركز اال لكرتوين الس نوي، فا  حتقيق العام املايض تتعلق ابلوصول ا 
دارة امللكية الفكرية والتدرب علهيا. جناز البحوث اخلاصة ابلرباءات، واملساعدة يف ا   للرباءات ولغري الرباءات، وادلمع يف ا 

زاء توليد القمية من معلومات الرباءات. مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكملنظمة مع وتعززت رشااكت ا .63 ر بفضل معارفها ا 
وبوابة جسالت  تقارير الويبو بشأأن واقع الرباءات وقد اس متد حتليالن للرباءات دعام  قواي  من ادلول الأعضاء، أأال وهام 

نتاج زيت النخيل ومعاجلة نفاايته دهام التكنولوجيات املتعلقة اب  الرباءات. وصدر تقريران يف العام املايض، يتناول أأح
، بيامن يتطرق ال خر للتكنولوجيات املتعلقة ابلطحالب ادلقيقة. وقد ُأعد التقريران وصدرا اس تجابة لطلبات واس تغالهل

ىل أأحد عرش واحتياجات حمددة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا  اليت تعمل بتكل التكنولوجيات. وينض اف هذان التقريران ا 
ىل جانب مجموعة  تقريرا  أ خر صدر عن الويبو ا ىل حد ال ن بشأأن واقع الرباءات يف جماالت الصحة العامة، والزراعة، والبيئة، ا 

تقريرا  بشأأن واقع الرباءات صدر عن منظامت أأخرى وُأتيح من خالل املوقع الش بيك للويبو. وهبدف نقل  170من أأكرث من 
عداد تقارير امل عارف خبصوص حتليل الرباءات وزايدة دمع اس تدامة املراكز عىل املدى البعيد، صدرت مبادئ توجهيية بشأأن ا 

واقع الرباءات، وس يصدر قريبا  دليل بشأأن اس تخدام أأدوات جمانية ومفتوحة املصدر لصياغة تقارير واقع الرباءات. وس تكون 
عداد تكل التقارير.هذه اال صدارات مبثابة أأساس لتدريب امل  راكز عىل حتليل الرباءات توخيا  لزايدة القدرة عىل ا 

يُعمم العمل اال منايئ للويبو ويرخس عرب برامج املنظمة، متاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية.  جدول أأعامل التمنية. .64
شاريع جديدة يف الأشهر االثين عرش الأخرية، وقد وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( عىل ثالثة م 

مرشوع عن اس تخدام ، و و وبعض البدلان الأفريقيةصعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاتعزيز القطاع السميتعلق ب مرشوع 
امللكية التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق ، ومرشوع املعلومات يف املكل العام من أأجل التمنية الاقتصادية

ذ تكل املشاريع اجلديدة يف . وقد انطلق تنفيان النامية والبدلان الأقل منواالفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدل
 .2016 يوليو

جيابيا  للنتاجئ امللموسة للمرحةل الأوىل من املرشوع، أأقرت جلنة التمنية أأيضا  يف  .65 ونتيجة لتقيمي ادلول الأعضاء تقيامي  ا 
و وبعض البدلان صعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاتعزيز القطاع السماملرحةل الثانية من املرشوع املتعلق ب  2016أأبريل 
. واملغرب ٬وكينيا ٬وكوت ديفوار ٬والس نغال ٬وصبوركينا فا. ويغطي املرشوع ال ن مخسة بدلان مس تفيدة، أأال ويه: الأفريقية

نتاج وتوليد فرص ادلخل  ويزود همنيي طار حق املؤل  اس تخداما  أأفضل لزايدة متويل اال  الأفالم بأأدوات معلية الس تخدام ا 
دارة أأفضل، وتأأمني التوزيع، وتدفقات  دارة احلقوق واملعامالت السمعية البرصية ا  من خالل حتسني املامرسات التعاقدية، وا 

عداد سالسل القمي القانونية  املوثقة. كام يساعد البدلان عىل بنية حتتية مس تدامة للقطاع السمعي املداخيل من خالل ا 
 البرصي لالزدهار واملسامهة عىل حنو ملحوظ يف المنو واال بداع واس تحداث الوظائ  يف البدلان النامية.

وداي )الأرز( ورشعت الويبو أأيضا  يف مرشوعني جديدين محلاية املنتجات املرتبطة ابملنشأأ واملتاجرة فهيا يف لك من مكب .66
وفييت انم )الشاي(. ويف نفس النسق، قدمت الويبو املساعدة لفائدة بدلان امجلاعة الاكريبية يف تنفيذ الفصل اخلاص ابمللكية 

(، والروم أأنتيغوا وبربودا) الأسودانانس الفكرية من اتفاق رشاكهتا الاقتصادية مع الاحتاد الأورويب ملنتجات من قبيل الأ 
وز الطيب/التوابل )غرينادا(، وصلصة القديد )جاماياك(، والاكاكو الرفيع )ترينيداد وتوابغو(. ومن شأأن هذه )برابدوس(، وج

املشاريع أأن تدمع الأعضاء يف تعممي امللكية الفكرية كأداة للتمنية املس تدامة، مبا ميكن اجملمتعات اتحملية للمنتجني من الاس تفادة 
 جتاراي  من منتجاهتم املمتزية.

مشارك  400اس تقطب  2016أأبريل  8و 7س تضافت املنظمة مؤمترا  دوليا  بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يويم وا .67
ىل جانب  مشارك أ خر اتبعوه عرب البث  600ملناقشة دور امللكية الفكرية يف التمنية عىل املس توى الوطين واال قلميي وادلويل، ا 

س تضافته الويبو وأأاتح بيئة ملشاطرة التجارب واس تكشاف الروابط بني الش بيك. واكن هذا املؤمتر أأول حدث من نوعه ا
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انتشار امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي ورضورة التمنية. وسينور املؤمتر ادلويل العمل املقبل للجنة التمنية. وسيُنظر يف 
 .2016تقرير املؤمتر يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية، اليت ستبدأأ يف أأكتوبر 

بشأأن أأمهية امللكية  2015وُعقد أأيضا  مؤمتر رئييس، أأال وهو املؤمتر الوزاري الأفريقي، يف دااكر، الس نغال يف نومفرب  .68
الفكرية يف أأفريقيا الصاعدة. وأأاتح املؤمتر الوزاري فرصة هممة لتعزيز احلوار الس يايس والتنس يق. وعىل سبيل متابعة املؤمتر، 

ىل تعزيز عال قاتنا القامئة يف أأفريقيا وتوطيد تعاوننا مع الهيئات احلكومية ادلولية واال قلميية يف أأفريقيا، مبا يف ستسعى الويبو ا 
 ذكل من خالل زايرات دراس ية.

طار قطاع التمنية. ويمتثل الغرض من  .69 ئت هجة تنس يق خمصصة بشأأن أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف ا  وقد أأنشِّ
مهية ودور التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز وتنس يق اجلهود هجة التنس يق هذه يف الاعرتاف بأأ 

طار الأمانة. وقد أأظهرت معلية مسح للتعاون بني بدلان اجلنوب، نرشت يف ادلورة الأخرية للجنة  واملوارد واال بالغ يف ا 
 .2015-2014ئية أأنشطة للتعاون بني بدلان اجلنوب تشمل الويبو خالل الثنا 109التمنية، 

بُذلت هجود خاصة لتلبية الاحتياجات املزتايدة واملتغرية للبدلان النامية، والبدلان الأقل منوا ، والبدلان  حق املؤل . .70
مرشوعا  وبرانجما   40اليت متر مبرحةل انتقالية لبناء القدرات يف جمال حق املؤل  واحلقوق اجملاورة. ويف العام املايض، نُفذ قرابة 

بدل ومنظمة دولية  100لفا  يف اجملال التقين ويف جمال بناء القدرات عىل الصعيد الوطين واال قلميي والأقالميي، مبا وصل ا ىل خمت
قلميية.  حكومية ا 

وانصبت برامج ومشاريع املساعدة التقنية وبناء القدرات تكل ابلأساس عىل املاكتب الوطنية حلق املؤل ، وسامهت  .71
صياغة وتنفيذ س ياسات وأأطر اسرتاتيجية وطنية يف جمال القدرات واملعارف اخلاصة ابملوارد البرشية ل " تعزيز 1فامي ييل: "

" تعزيز القدرة املؤسس ية لتقدمي خدمات أأفضل 2  "حق املؤل  الس تخدام امللكية الفكرية ابتساق وفعالية لأغراض التمنية
هم دور حق املؤل  واحلقوق اجملاورة يف تعزيز اال بداع الوطين " حتسني ف 3للمبدعني وغريمه من أأحصاب املصلحة املعنيني  "

 وحاميته.

شهدت أأاكدميية الويبو عاما  جديدا  تلكل ابلنجاح، بربانمج تدرييب مس تفيض من خالل دورات التعّل  أأاكدميية الويبو. .72
ة الأاكدميية للتعّل عن بعد أأكرث عن بعد، واملدارس الصيفية، والتعاون مع اجلامعات يف تس يري برامج املاجس تري. وتظل منص

ذ يعرض  ىل  17املنصات تنوعا  من الناحية اللغوية وأأقلها تلكفة يف العامل، ا  لغة خمتلفة.  11وحدة للملكية الفكرية مبا يصل ا 
ملائة عىل يف ا 45يف املائة و 20ويف العام املايض، ارتفعت نس بة املشاركة يف دوراتنا التدريبية العامة واملتقدمة بأأكرث من 

يف املائة من املشاركني عن حتسن مبارش يف أأداهئم يف العمل أأو ادلراسة نتيجة متابعة دورات  82التوايل، وأأبلغت نس بة 
اس تجابة للطلبات الواردة من  2017-2016التعّل عن بعد. وحترض الأاكدميية ال طالق أأربع وحدات جديدة خالل الثنائية 

رية والصحة العامة، واال دارة امجلاعية حلق املؤل ، والرتخيص مفتوح املصدر، وحق املؤل  الطالب، مبا يغطي امللكية الفك
 يف قطاع الأفالم.

يف املائة لفائدة املشاركني من البدلان النامية  50ولتشجيع مزيد من املشاركة، خفضت الويبو قمية الرسوم بنس بة  .73
 2016ئة للمشاركني من البدلان املتقدمة. كام أأطلقت الأاكدميية يف أأبريل يف املا 20والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية وبنس بة 

نسخة جديدة متاحة ومس تجيبة دلورهتا التدريبية العامة الشامةل بشأأن امللكية الفكرية، املوهجة للمشاركني ذوي اال عاقات 
امجلاهري املوجودة  2016مبا يف ذكل يف عام  البرصية. كام اس مترت يف تكيي  وترمجة ادلورات التدريبية لفائدة جامهري خمتلفة،

ثيوبيايف   .ومرص ٬ومكبوداي وفييت انم، ٬وتونس ٬والأرجنتني ٬ا 
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 الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص

بعض التحدايت العاملية اليت تدير املنظمة عدة رشااكت تودل بنجاح الأصول الفكرية واملالية للقطاع اخلاص لرفع  .74
 هبا. يعتد

عداد املنتجات الطبية ابلنس بة للأمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل من خالل ، ريسورتشويبو   .75 اذلي حيفز ا 
 2011رشااكت ابتاكرية للبحث وتقاا  املعارف، حيتفل بذكراه اخلامسة هذا العام. وقد يّس الربانمج منذ انطالقه يف عام 

عضوا  من البدلان  38منظمة أأفريقية، و 23أأعضاء، من بيهنا  105ن تعاون. ويضم برانمج ويبو ريسورتش ال   100أأكرث من 
النامية. كام يبين الربانمج القدرات يف جمال البحث الصحي، مبا يف ذكل من خالل املنح ادلراس ية بفضل متويل خسي من 

قامات يف خمتربات الرشاكت واجلامعات ملا ىل س نة، قصد  حكومة أأسرتاليا. وحىت ال ن، عقد س تة علامء أأفارقة ا  يصل ا 
 الارتقاء ببحوهثم والاحتاكك ابلبحوث مع التكنولوجيات اجلديدة.

لكرتونية للتكنولوجيا املس تدامة، قد أأحرزت تقدما  ملحوظا  منذ ا طالقها  ويبو غرين،منصة   .76 اليت تتيح سوقا  ومنصة ا 
واخلدمات اخلرضاء وابلعمل مع رشاكهئا  عرض للتكنولوجيات 2 200. وبفضل قاعدة بياانهتا اليت تضم أأكرث من 2013عام 

التسعة والس تني، تؤدي منصة ويبو غرين دورا  همام  يف مجع من يبحثون عن احللول وموردي التكنولوجيا اتحممتلني. ويف العام 
ه املايض، وبفضل متويل خسي من حكومة الياابن، نُظمت حلقة دراس ية وفعاليات للمطابقة بشأأن تكنولوجيات معاجلة ميا

الرصف يف جنوب رشق أ س يا وأأفريقيا الرشقية. ومتخضت املبادراتن عىل حد سواء عىل عدد من الرشااكت اجلديدة بشأأن 
يكولويج فعال لالبتاكر التكنولويج  رشوط مفيدة ومتفق علهيا عىل حنو متبادل، مبا جيسد مسامهة املنصة يف خلق نظام ا 

 ونرش التكنولوجيا.

ابلنتاجئ  2014يونيو  30فل احتاد الكتب امليّسة عقب مرور س نتني عىل ا طالقه يف حيت احتاد الكتب امليّسة. .77
اتحة الكتب عىل صعيد العامل يف  ىل زايدة ا  اال جيابية اتحمرزة يف اجملاالت الثالثة اكفة من جماالت أأنشطته الرئيس ية، الرامية ا 

عاقات أأخرى  يف قراءة املطبوعات خالفا  ذلكل. أأنساق متاحة للأشخاص املكفوفني أأو ضعاف البرص أأو ذوي ا 

لكرتوين عاملي للكتب بأأنساق متاحة تس تضيفه الويبو، وقد يّس خدمة الكتب التابعة الحتاد الكتب امليّسة .78 ، فهرس ا 
بدلا . وهو حيتوي حاليا   16خشص عرب مكتباته املشاركة التسع عرشة يف  100 000حىت ال ن اقرتاض الكتب املتاحة لفائدة 

نتاج  11لغة. وقد وفرت املكتبات املشاركة مبلغ  76عنوان بأأكرث من  319 000عىل  مليون دوالر أأمرييك يف تاكلي  اال 
لكرتوين يف مجموعاهتا. 5 500)ابلنس بة لكتاب مقروء بصوت عال( من خالل المتكن من تزنيل   كتاب ا 

 ٬بنغالديشقدرات يف لك من طالب معاق البرص من أأنشطة بناء ال 23 500، اس تفاد أأكرث من 2015ويف عام  .79
بفضل المتويل املقدم من  2016. وانطلقت املرحةل الثانية من مشاريع بناء القدرات يف يوليو والهند ٬ونيبال ٬ورسي الناك

فادة حنو  ىل ا  طالب  88 500حكوميت أأسرتاليا ومجهورية كوراي، ومؤسسة سكول، ومؤسسة الأمم املتحدة، ويه تريم ا 
 البدلان الأربعة. معاق البرص يف تكل

عداد الكتب املتاحة يف قطاع النرش التجاري، يك تصري الكتب  .80 وقد نُفذت أأنشطة النرش الشامل لتعزيز تقنيات ا 
صدارها الأويل من جانب الأشخاص املمتتعني ابلبرص وذوي اال عاقات البرصية عىل حد  اال لكرتونية قابةل لالس تخدام وقت ا 

، أأال وهام: املبادئ التوجهيية للموصولية لفائدة املؤلفني ذاتيي 2016صدار الشامل يف عام سواء. وقد ُأعد دليالن بشأأن اال  
النرش ومجموعة الأدوات المتهيدية "الكتب للجميع" للنرش املتاح. وقد أأنشئت جائزة الامتياز ادلولية الحتاد الكتب امليّسة 

اتحة الكتب اال لكرتونية 2015للنرش املتاح يف عام  التجارية أأو غريها من املنشورات الرمقية لفائدة معايق البرص. وفاز  لتعزيز ا 
 Penguin Randomبدار  DK Braille Development Teamو  Elsevierهبا هذه الس نة لك من 

House ىل جانب منظمة نيبالية غري حكومية  .ADRAD، ا 
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للمؤسسات والأفراد يف البدلان النامية  يتيح ( ARDIبرانمج النفاذ ا ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر ) .81
ىل اجملالت العلمية والتقنية. وهو واحد من بني أأربعة برامج لرشاكة الأمم املتحدة  ماكنية الوصول ا  والبدلان الأقل منوا  ا 

مؤسسة مسجةل تس تخدم  800والقطاعني العام واخلاص "البحث من أأجل احلياة". وال يزال يف تطور ملحوظ، بأأكرث من 
ىل  500فعالية الربانمج مقارنة حبوايل ب  27 500مؤسسة العام املايض. كام تطورت اتحمتوايت املتاحة بدورها بّسعة، لتصل ا 

لكرتوين من اجملالت والكتب القامئة عىل الاشرتاك، مبا ميثل ارتفاعا  بنس بة  يف املائة عىل مدى العام السابق.  25جمةل وكتاب ا 
يف املائة(، متبوعة مبؤسسات البحث  50دلى الربانمج يه مؤسسات أأاكدميية )تبلغ نسبهتا حاليا  وأأغلبية املؤسسات املسجةل 

يف املائة(،  27يف املائة(، وأ س يا ) 50يف املائة(، ويه تقع ابلأساس يف أأفريقيا ) 15يف املائة(، والواكالت احلكومية ) 16)
ىل برانمج معلومات الرباءات املتخصصة يف املائة(. وال 3يف املائة(، وأأورواب ) 4والأمريكتني ) ، يف تطور يزال الوصول ا 
مؤسسة )مقارنة بأأربعني العام املايض( تس تخدم سامت القمية املضافة والوظائ  املتقدمة لقواعد بياانت الرباءات  50بأأكرث من 

ىل س بع قو   اعد هذا العام.التجارية اليت يتيحها الربانمج. وارتفع عدد قواعد البياانت املتاحة ليصل ا 

 التحليل الاقتصادي واال حصاءات

دخال هاما لتخطيط تشلك مُ كبرية ومتنوعة من القرارات. و  مجموعةامللكية الفكرية يف ا حصاءات تؤثر  ات.ءحصااال   .82
رصد أأداء نظم الابتاكر الوطنية، ا ىل سعي صانعي الس ياسات نظرا ل التجارية. و  والعالماترباءات الالعمليات يف ماكتب 

ات قتصادالالتتبع النشاط الابتاكري عرب  احةمن املقاييس املت حفنةكرية ابعتبارها واحدة من ظهرت ا حصاءات امللكية الف
كام يف الس نوات السابقة، و حصاءات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي. اب  الويبو املزود الوحيد  ظلتو وعىل مر الزمن. 

د عىل املسح اال حصايئ ملاكتب امللكية الفكرية يف مجيع عامتابال ،2015الويبو يف عام ات ءقاعدة بياانت احصاالويبو  تثحدّ 
لتعاون  ةتنمم املنظمة ات ومدريد والهاي. و معاهدة التعاون بشأأن الرباءمعليات أأحناء العامل والبياانت اال حصائية املس متدة من 

ىل الويبو،اال بالغ عن  يفالنشط ادلول الأعضاء  حصاءاهتا ا  ىل  ذليوا ا   اال حصائية.املنظمة  ةتوسع مس متر يف تغطيأأدى ا 

لهيا النفاذ وميكن  وممعخدمة لل يه ات الويبوءحصاا  قاعدة بياانت و  .83 جات خمتل  حتياالتلبية و موقع الويبو.  عرب جماانا 
ناقش ت و  املنظمةتعرض  –ن وصناع القرار والصحفيني ون الأاكدمييثوامللكية الفكرية والباح  أأخصائيو ومهنم –املس تخدمني 
مؤرشات امللكية التقارير اجتاهات اس تخدام امللكية الفكرية يف مجموعة متنوعة من التقارير اال حصائية. وتشمل هذه أأحدث 

وفر تحمة عامة عن التطورات العاملية الرئيس ية يي اذل امللكية الفكريةحقائق وأأرقام ملخص ، و للويبو الس نويةالفكرية العاملية 
موضوع واس تكش  والأصناف النباتية.  الصناعيةتصاممي المات التجارية وال والعرباءات ال – املسجةلمللكية الأمه أأشاكل 

نشاطا منذ بداية مودع  100 لأعىلرباءات السلوك تسجيل  2015لس نة خاص يف مؤرشات امللكية الفكرية العاملية 
 مدريد والهاي التطورات التعاون بشأأن الرباءات ونظايمالاس تعراضات الس نوية لنظام معاهدة تبنّي وأأخريا، الامثنينات. 
 موقع الويبو. منحتميال  أأكرث املنشوراتبني  اال حصايئالويبو رير تقويرد . اال يداع هذهالّسيع لنظم المنو  الرئيس ية يف

ذ تضع  .84 حصاءاتيف اعتبارها أأن الويبو وا  عىل اجلهات املعنية  تطلعالقرار القامئ عىل الأدةل و  ز صنعتعز امللكية الفكرية  ا 
هنا س م امللكية الفكرية العاملي، تطور نظا مجيع من  قيقةادلحصائية اال  علومات امل ر يف ضامن مجع تقاريرستامثيف الاتس متر فا 
عدادها يف الوقت املناسب أأحناء العامل  .وا 

اثلث تقرير عاملي للملكية الفكرية بشأأن الابتاكر اخلارق والمنو ، نرشت الويبو 2015يف عام  التحليل الاقتصادي. .85
رؤى جديدة يف  وتوضيح وتقدمي ، ا ىل رشحها، اليت تصدر لك س نتنيتقارير من خالل سلسةل وهتدف املنظمة الاقتصادي. 

خلفية ضع  المنو عىل ، 2015س نة تقرير يوثق يف اقتصادات السوق. و نظام امللكية الفكرية أأن يؤديه ادلور اذلي ميكن 
س نة  200فرتة منو خالل يف ال انفراجة كربى حنو ، كي  دفعت الابتاكرات 2008عام منذ الأزمة املالية العاملية  الاقتصادي
جماالت عىل التقرير يركز . و مس تقبالفعل ذكل  واصلتيف أأن  احلالية ةاخلارق اتالابتاكر التقرير عن قدرة ل اءست املاضية، و 

ماكنياتتكنولوجية ال اكرات بتخمتارة من الا مة  وخصوصا ةاخلارق اتالابتاكر  اليت يبدو أأهنا حتمل ا  جماالت الطباعة اجملسَّ
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 والنظم اال يكولوجية اليت تزدهر يف المنو الاقتصادي ة هذه اجملاالت. ويناقش التقرير مسامهوالنانوتكنولوجيا وعّل الروبواتت
عائالت ل ةطيخر يرا  التقرير . و املذكورة النظم اال يكولوجية نظام امللكية الفكرية يف يؤديهوادلور اذلي  مضهنا هذه اجملاالت

املنشأأ اجلغرايف واملؤسيس عن قدم نظرة اثقبة ويق، ر اخلخمتارة من الابتاكر ا االتالعاملية اليت تغطي جم رباءاتال
 الابتاكري. نشاطلل 

عالمية كبرية،بت  2015لس نة تقرير العاملي للملكية الفكرية ال ا طالق  وحظي .86 ذ كتبت  غطية ا  مقاةل يف  200أأكرث من ا 
وقّدم التقرير  خمتل  أأحناء العامل،من  يف واثئق س ياسات عديدة منذ نرشهالتقرير ذكر  وورد. لصدور التقريرالأس بوع التايل 
عداد عىل حمافل امللكية الفكرية والابتاكر الرئيس ية. وجيري العمل حاليا ات س ياس ية يف ناقشمعلومات مل  مة النسخة القادا 

 .2017عام  من هذه السلسةل، اليت س تنرش

نس ياد وجامعة كورنيل يف  .مؤرش الابتاكر العاملي .87 وكام اكن الشأأن يف الس نوات السابقة، تشاركت الويبو مع معهد ا 
أأداء نظم  والضع  يفأأداة مرجعية قمية لتحديد مواطن القوة املؤرش  . وقد أأصبح2016لعام  نرش مؤرش الابتاكر العاملي

ىل يسعى الابتاكر الوطنية. و  املمكنة تقيمي أأفضل الطرق من ن واضعي الس ياسات مقاييس شامةل متكّ املؤرش لتلبية احلاجة ا 
 مؤرشا ملعطيات 82وتعمتد عىل وطنيا  اقتصادا 128للمؤرش  2016عام  نسخة يابحلياة. وتغطّ  نبضي  تعزيز اقتصاد معريّفٍّ ل 

واحتاد الصناعة الهندي  AT Kearney من خربات رشاكء املعرفة، ومه رشكةدعام من  وتلقّى وضع التقرير بتاكر.ونتاجئ الا
ضافة ا ىل جملس استشاري مكّون من خرباء دوليني du)لالتصاالت ورشكة دو  ؤرش مل اال طالق العامليوبعد حدث . (، ا 
 التصني  العاملي. عن هذا نطاق واسع وسائل اال عالم عىل دثتحتجني ، يف  2016لعام  الابتاكر العاملي

 التواصل

االتصال قنوات ن خالل مجموعة متنوعة واسعة من الأعضاء وأأحصاب املصلحة ال خرين م ولادلمع املنظمة تواصل ت  .88
دخال . وشهد العام املايض املنصاتووسائل اال عالم و   .همنتجاتو  هنظمصل و واتاملنظمة يف ال أأدوات عىل  حتسيناتا 

يظهر متابعوان البالغ عىل تويرت، فالمنو. يف  أ خذاالاجامتعية  اال عالموسائل ال يزال حضوران عىل  اال عالم. .89
عادة  21400شاركة )حوايل عالية من امل  ع مس توايتبامت 37200 عددمه جعاب  11700و تغريدا  مالحظ مليون  155.7وا 

مقطع فيديو منذ  100 أأضي وقد ، مشاهدة مليون 11 وجتاوزت مشاهدة تسجيالتنا عىل يوتيوب(. 2015منذ سبمترب 
العامل. عىل مس توى  مبتكرين ومبدعنيمن قبل ن اس تخدام امللكية الفكرية ع وتحماتأأحداث و  اأأخبار شمل ت امجلعيات الأخرية 

 العام املايض.منذ  جديدة مشاهدةأأكرث من مليون  مهنا، مشاهدة ماليني 4مجموع مشاهدات صور الويبو عىل فليكر وجتاوز 

عام لا طالق التقرير العاملي للملكية الفكرية  شهدو . الصحافةاجلهات املعنية عن طريق مع  واس مترت الويبو يف التواصل .90
مؤرش الابتاكر ، واكن حدث ا طالق ال س امي من رشق أ س ياوواسعة،  يةعامل وتقارير خدمات الويبو تغطية حصفية  2015
عاليمأأكرث حدث  2016لعام العاملي  من هذا  اهام اجزءالصحافة التقليدية ويشلك االتصال مع حىت ال ن. نظمة للم جناحا  ا 

الرسومات و  الفيديومقاطع مزتايد الويبو بشلك م س تخدوت خصيصا لبدلان معينة.  مصممة نرش مقاالتكل العمل، مبا يف ذ
حظيت  اليت 2015لعام لنرش الأخبار، مثل الرسوم املتحركة القصرية املصاحبة للمؤرشات العاملية للملكية الفكرية املتحركة 

 .هامتم واسعاب

يقدم وس   ع.هيدف اىل اجتذاب مجهور واس فيديو جديدمقطع  امجلعياتفرتة ق الويبو خالل طلأأن تومن املقرر  .91
 الفيديو اجلديدمقطع  رتكزيو . رها يف دمع الابتاكر واال بداعودو  معل املنظمة عنتحمة عامة ، ثالث دقائق فقطيف  الفيديو،
 .عىل السمة التجارية للويبو تعرفال زايدة بشأأن  سابقل مععىل 
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أأو عىل نرتنت سواء عىل اال   –هذه الس نة حداث فريدا لملكية الفكرية العاملي ل يوم ن ال اك يوم العاملي للملكية الفكرية.ال  .92

، اال بداع الرمقي: الثقافة تتجدد احلدث واكن موضوع. واليوم العاملي هو محةل الويبو الس نوية ال ذاكء الوعي –أأرض الواقع 

عىل شاركني امل ، مؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقيةمواضيع ، اليت دارت حول وجشعت محةل هذا العام

نتاج التقن اليت تغرّي فهيا طرق الاس تكشاف عديد من   املوضوعوحظي  ها.واس هتالك حمتوايت امللكية الفكرية يات الرمقية ا 

متابع  32400مس توايت قياس ية من التفاعل عرب منصات الويبو: وسبّب وسائل اال عالم الاجامتعي،  من قبلخاص ابهامتم 

أأي  –عىل تويرت الحظة ممليون  10.8يوتيوب، وعىل  مشاهدة 11430و الفيس بوك، عىلالعاملي للملكية الفكرية لليوم 

جاميل العام السابق. واكن  ذ ، قواي أأيضا   العامل "احلقيقي"مع  التفاعلأأكرث من ضع  ا  يوم العاملي احتفايل ابل حدث  451جسل ا 

ما  حّدديف لك من ماكتب الويبو اخلارجية. و مكثّفة مج أأحداث ابر  ومن مضهنابدلا،  121للملكية الفكرية أأعلن عهنا يف 

 ،يوم العاملي للملكية الفكرية يف لغات الأمم املتحدة الست من خالل خدمة رصد وسائل اال عالمابل متعلقة  ةماد 9900يقارب 

عالميةأأثقل تغطية وشهدت الصني   .ا 

ال ن الويبو تتيح  ،2015اال لكرتونية يف يونيو الويبو اال خبارية نرشة  بعد ا طالق برانمج اال خبارية.الويبو نرشات  .93
خبارية حمدد ةنرش  23من مكونة مجموعة  املعارف  ثلم النرشات مواضيع متعددة تغطي و لغات متعددة، بمشرتكني ل ل ة املواضيع ا 
ىل مليون مرة  2كرث من لأ ن حمتوى النرشة واملشرتكتصفح التعاون بشأأن الرباءات. و تطورات معاهدة و التقليدية  قادت ا 
 ويبو.عىل موقع ال ايت ذات صةلحمتولتصفح  ةنقر  580000حوايل 

يف طياهتا خمتارات  ملويه نرشة نص  شهرية حت ،خط الويبو اال خبارينرشة ومن أأكرث النرشات اال خبارية شعبية  .94
خط  وأأطلق .للأمم املتحدة الستالرمسية ابللغات  احليل املفيدةمقتضبة من الأخبار والأحداث البارزة والتسجيالت املرئية و 

يف اخلط دوةل، ويس متر  170مشرتك من أأكرث من  12000يضم ال ن حوايل و ، 2015يف منتص  عام الويبو اال خباري 
 .املعتاد توسطامل " أأعىل من ذهةلحتقيق "معدالت م

عن،  ملس تخدمني البحثعىل اسهل ت صة جديدة عىل موقع الويبو ل من يف فربايراملنظمة  تأأطلق .النرش الرمقي .95
ال ن املنظمة  وتتيحاال عالمية.  امنتجاهتويبو و من منشورات ال منشور 1100رف الواردة يف أأكرث من ااملعواس تخدام، 
مطبوعة  خيار لرشاء نسخ معسابقا(، املنشورات اليت اكنت تباع عىل ش بكة اال نرتنت للتحميل جماان )مبا يف ذكل  امنشوراهت

 الطلب.حسب  من خالل خدمة الطباعة

تراخيص مبوجب  نرتنتال ن فصاعدا عىل اال  من الويبو نشورات ستتاح م ، املفتوح لنفاذا س ياسةيف أأعقاب اعامتد و .96
ماكن ا، وهذا يعين أأن الويبو يف وضعها تمهاليت ساملشاع اال بداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية ا نسخ ملس تخدمني اب 

ىل هفيتكي أأو  هالويبو أأو توزيعتنرشه حمتوى  ذن دون احلاجة ا   .مس بق ا 

اتحة  ، تلزتم الويبوامليّّس  النرشحد أأول املوقعني عىل ميثاق أأ ابعتبارها و .97 مبن فهيم الأشخاص  مجليع القراء، اهتايحمتواب 
عاقات أأخرى  عاقات برصية أأو ا  هبدف البدء يف  فيذ مرشوع لتدريب املوظفني. وجيري حاليا تن يف قراءة املطبوعاتذوي ا 

نتاج   .2017عام  ميّسة من الأساس""رمقية مصنفات ا 

دارة خدمة العمالءحت  .98 املقدمة اخلدمات  ملراقبة ءدمة العمالرفيع املس توى يعىن خبجملس  2016عام أأنشئ  .سني ا 
 سرتاتيجيةابوةل عن مجيع القرارات املتعلقة مسؤ عليا  بوظيفة فرقةلس اجمل ضطلعيو . وحتسيهنا للعمالء يف مجيع أأحناء املنظمة

دار خدمة العمالء  ة زت املناقشات الأولية عىل هنج الويبو الشامل خلدمالتشغيلية عىل مس توى املنظمة. وركّ  اجوانهبو  هتاوا 
والأهداف الاسرتاتيجية ذات الصةل  لتكنولوجيا واملامرسات واال جراءات والتدريبمثل ا –العمالء عىل خمتل  املس توايت 
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خدمات الويبو العاملية للملكية مع لعمالء جتربة اتوحيد رضورية ل أأولوايت حددت و  –دمة العمالء وقياس الأداء خب
 .وحتسيهنا الفكرية

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  ا 

رساء حميط دامع للهنوض ابحرتام امللكية الفكرية بطريقة مس تدمية يدمع هنج الويبو ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  .99 ا 
نفاذ الفعال حلق كفاءاتيعزز الو  وق امللكية الفكرية مع مراعاة املصاحل الاجامتعية الاقتصادية يف ادلول الأعضاء من أأجل اال 

 والشواغل اال منائية التوجه.

ذاكء الوعي ابمللكية الفكرية دلى امجلهور عامة ودلى فئات  .100 وواصلت املنظمة تعزيز أأدواهتا ملساعدة ادلول الأعضاء يف ا 
نفاذ القانون. وأأعّد دليل ا قة جرامئ امللكية الفكرية يف لويبو للتدريب عىل مالحمتخصصة مثل املوظفني املسؤولني عن ا 

ابللغة اال نلكزيية، وقد صدر ال ن ابللغات العربية والفرنس ية واال س بانية أأيضا. ويزود ادلليل ادلول الأعضاء بأأداة  2015 عام
نفاذ القوانني الوطنية بشأأن جرامئ امللكية الفكرية. وللأ  جيال الصاعدة، أأنشأأت الويبو، للتدريب العميل لفائدة لك املعنيني اب 

بدمع من الصندوق الاستامئين اذلي توفره مجهورية كوراي، موقعا تثقيفيا تفاعليا حول احرتام امللكية الفكرية وهو يس هتدف 
س نة من العمر. ويتضمن املوقع مخس وحدات تعلميية للتالميذ معّدة بأأسلوب ش يق ومفيد ويه  15و 10الأطفال ما بني 
ر  صدار موقع أ خر جماور بشأأن احرتام العالمات التجارية والتصاممي حبلول عام مصحوبة اب   .2017شادات للمعّل. ويعزتم ا 

ىل تطوير مفهوم متوازن ال ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وأأنشطهتا املتنوعة يف تكوين الكفاءات  .101 وأأعامل املنظمة الرامية ا 
نفاذ، لكها حظيت ابلتقدير من خالل منح  واملساعدة التقنية ومشاطرة املعرفة وتعزيز دور جلنة الويبو الاستشارية ابملعنية ابال 

طار ماكحفة التقليد. 2016الويبو جائزة   للهيئات ادلولية العامة يف ا 

 الويبومجمّع 

ومطلع  2015اكمتل مجمّع مباين الويبو ال ن. وأأمتت أأعامل الغرس والأشغال العمرانية اخلارجية جملّمع الويبو بني خري   .102
بوضع اللمسات الأخرية عىل املظهر اخلاريج. أأما الروضة املزروعة عىل سق  املبىن اجلديد فقد اس تقطبت  2016صي  

ذ ابتت مزيّنة ب  جعاب املتخصصني اتحمليني ا  تشكيةل فريدة من النبااتت يف هذا املاكن املدين. وصارت معلمة معرانية يف هذا ا 
الطرف من كنتون جني . ومعوما، يسعى مجمّع الويبو ا ىل خلق توازن همم بني عنارص البنيان واحلياة النباتية واحليوانية، 

يش يف حميط اجمّلمع. وواصلنا تطوير مرافق قاعة وراحة ورفاهية املوظفني واملندوبني وحميط الئق للجريان اذلين حيق هلم امل
 فاي خلدمة خمتل  الاجامتعات املتوازية.-املؤمترات مبا يناسب احتياجات املس تخدم، مثال تطوير خدمات اال نرتنت ابلواي

ىل متكني الأوساط ادلولية يف جني  من الاس تفادة أأيضا من مرافق مجمّع الويبو، مبا فهي .103 ا قاعة وسعينا قدر اال ماكن ا 
املؤمترات اجلديدة. فاكنت الويبو مقرا مفضال يف الس نة الأخرية لعدة اجامتعات نظمهتا منظامت دولية ودول أأعضاء، مشلت 

أأيضا س بعة احتفاالت ابلأعياد الوطنية. أأض  ا ىل ذكل أأن تأأجري هذه املرافق يزيد من قمية أأصول املنظمة ويساعد يف الوقت 
 فع عىل قاعات مؤمترات عرصية لتنظمي الفعاليات احلكومية ادلولية.ذاته عىل تلبية الطلب املرت

، مبا يامتىش ونداء 2020اس تمكلت الويبو تنفيذ لك التدابري الالزمة لتحقيق حتديد الكربون حبلول  حتييد الكربون. .104
ىل اخلطوات املتخذة من أأجل احلد من ا رساف ا2014الأمني العام للأمم املتحدة يف  لطاقة يف مجمّع الويبو، . وابال ضافة ا 

واصلنا الاستامثر يف التكنولوجيا اجلديدة واملبادرة لأعامل اال صالح حيامث لزم ذكل من أأجل التخفيض من اس هتالك الطاقة. 
للتعويض عن الانبعااثت اليت ال ميكن تفادهيا،  تفاقية الأمم املتحدة اال طارية بشأأن تغري املناخوتشرتي الويبو شهادات من ا

 تكل الناجتة عن الرحالت اجلوية.مثل 
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، 2015ما فئت فريق اال دارة العليا يف الويبو يركز بشدة عىل أأمن أأشخاصنا ومعلوماتنا وموجوداتنا. ويف  .الأمن .105
دارة السالمة والأمن يف  اس تمكلنا مرشوع املعايري الأمنية ادلنيا للخدمة يف املقار، مما أأفىض ا ىل حتسينات سامهت يف ا حاكم ا 

طار عقد  مباين الويبو. واكن ذكل مدعوما ابختيار رشكة جديدة خلدمات احلراسة الأمنية وضامن جناح املرحةل الانتقالية يف ا 
قامئ عىل الأداء. وقد حققنا ال ن الشهادة ادلولية ملامرساتنا لأمن املعلومات فامي يتعلق بأأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

لت بعدد من محالت التوعية بأأمن املعلومات. وقد وضعنا واختربان خمططات اس مترارية ومدريد والهاي، واليت اس تمك
 الأعامل يف حال طرأأ حادث يف جني  هل تداعيات عىل املنظمة.

 املاكتب اخلارجية

لقد اكن العام س نة أأخرى مليئة ابلأنشطة فامي خيص ماكتب الويبو اخلارجية يف موسكو )يغطي الاحتاد الرويس(،  .106
 )يغطي الصني(، وريو دي جانريو )يغطي الربازيل(، ويف طوكيو )يغطي الياابن(، ويف س نغافورة )يغطي بدلان وبيجني

رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا(. وأأسهمت املاكتب اخلارجية، اس تجابة الحتياجات البدلان واملناطق املضيفة لها، يف امليض 
قامة وتعزيز التواصل مع احلكومة قدما بطائفة واسعة من الربامج. فقد كّرس مكتب الويب و يف الصني، مثال، هجودا كبرية ال 

عىل خمتل  املس توايت، ومع مؤسسات اال عالم اتحملية ورابطات الأعامل، يف بيجني وسائر مناطق البدل، فتكل اجلهات تقدم 
قام مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس هل مساعدة كبرية يف الرتوجي خلدمات ومنصات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية. و 

س امي من خالل دمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  بعدة أأنشطة سامهت يف دمع نظام الابتاكر اتحميل واملبتكرين اتحمليني، ال
لقطاع مركزا. واضطلع مكتب الويبو يف الياابن بأأنشطة دعوية اس هتدفت املس تعملني من ا 135اليت أأنشئت يف البدل وعددها 

اخلاص خلدمات الويبو العاملية، مما مكّنه من الاس تجابة يف الوقت املناسب وابللغة الياابنية لطلبات حمّددة وابلتايل من 
حتسني فرتة اس تجابة املنظمة يف هذا الصدد املهم. وأأسهم مكتب الويبو يف س نغافورة، بنشاط وابلتعاون مع اال دارات املعنية 

قلميية، يف املقّر الرئييس، يف  الرتوجي ملعاهدات الويبو اخلاصة حبق املؤل  واحلقوق اجملاورة من خالل تنظمي تظاهرات ا 
ىل البدلان. واضطلع مكتب الويبو يف الربازيل، ابلتعاون الوثيق أأيضا مع اال دارات املعنية يف املقّر  يفاد بعثات خرباء ا  وتيسري ا 

عىل تسويق امللكية الفكرية وترخيصها مبا يساعد القدرات اتحملية عىل الرئييس، بعدة برامج تدريبية وحلقات معل ركّزت 
 الاس تفادة من أأصول امللكية الفكرية.

وحظيت تكل اجلهود املبذوةل يف امليدان بدمع يف جني  عرب مجموعة من املبادرات اخملّصصة اس هُتلت يف بداية  .107
رب الفيديو بني املقّر الرئييس واملاكتب اخلارجية  وتواصلت منذ أ خر دورة للجمعيات: مؤمترات منتظمة ع 2015 عام

لكرتونية ُمحّدثة ابنتظام  وتقارير تصدر لك شهرين ال عالم الزمالء عىل صعيد املنظمة اكفة ابلتطورات اجلارية يف  وصفحات ا 
بشأأن تطور س ياسة املنظمة املاكتب اخلارجية ونطاق مسؤوليهتا  وحتليل من خالل أأفرقة عامةل خمّصصة لأثر و 

 اخلارجية. املاكتب

قامة ربط معلومايت سلس بني املاكتب اخلارجية واملقّر الرئييس من خالل  .108 ومن اجلوانب املهمة لهذا العمل املعّزز ا 
مرشوع الهندسة العاملية للماكتب. ويضمن ذكل املرشوع متّكن مجيع املاكتب اخلارجية من الاس تفادة من الأدوات اال دارية 

دارة املرشوعات وأأدوات تنفيذ الرب  امج املتاحة للزمالء يف جني  يف بيئة معلوماتية أ منة وابدلمع التقين الالزم. وأأسفرت ا 
جناز مرشوع الهندسة العاملية للماكتب يف حدود املزيانية يف شهر مايو مع تعمميه عىل مكتب  وتنفيذها بشلك مكثّ  عن ا 

 الويبو يف الربازيل.

ىل تكل التطو  .109 رات مضن الس ياق الأوسع لتطور املاكتب اخلارجية يف الويبو. وجيدر التذكري بأأن وال بد أأن يُنظر ا 
، فتح ما ال يزيد عىل ثالثة ماكتب خارجية جديدة للويبو 2015 امجلعية العامة للويبو قّررت، يف دروهتا املعقودة يف أأكتوبر

بشار خريا بذكل التوّسع ابلنظر ا ىل هجود الأمانة ، عىل التوايل. وميكن الاس ت 2019-2018والثنائية  2017-2016الثنائية  يف
رساء البنية التقنية التحتية وصقل أأطر الس ياسة العامة وتعزيز التواصل  ىل تعزيز فعالية املاكتب اخلارجية القامئة. ومع ا  الرامية ا 
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أأي ماكتب خارجية جديدة قد  الثنايئ بني املقّر الرئييس واملاكتب اخلارجية، ابتت الأمانة تسري عىل خطى اثبتة الستيعاب
 تقّرر ادلول الأعضاء فتحها.

 املوارد البرشية

سهاهمم يف تنفيذ لك جوانب  .110 تس ىن حتقيق أأداء مؤسيس مس تدام بفضل معل املوظفني ادلؤوب وتفانهيم، ذكل أأن ا 
 معل الويبو يُعد مبثابة اجلّس القامئ بني املنظمة وخمتل  رشاكهئا من أأحصاب املصاحل.

وميثّل التنوع واملهارة واملرونة والتوازن بني احلياة العملية والاجامتعية اتحماور الرئيس ية اليت تقوم علهيا املبادرات  .111
 .2013 والربامج املُضطلع هبا منذ وضع اسرتاتيجية املوارد البرشية يف عام

ذ ابتت حنو  .112 . ويُعد 2016 ةل يف موظفينا حىت يونيودوةل عضوا ممثَّ  120ومل تشهد املنظمة قط هذا القدر من التنوع، ا 
الكش  النشط عن املواهب املتنوعة حمّرك اسرتاتيجية املنظمة يف جمال التوظي . ويتواصل تزايد عدد ونس بة تنوع 

املرتحشني مللء الشواغر بفضل اس تخدام الوسائط املتعّددة ومنصات التواصل الاجامتعي اال لكرتونية لال عالن عن الشواغر، 
ىل اجلامعات والتع ممي املبارش لفرص العمل يف املنظمة من خالل بعثات التوعية نُظمت يف العام املايض، مبا يف ذكل زايرات ا 

ىل زايدة الوعي ابحتياجات الويبو من املواهب،  طار رشااكت مع ادلول الأعضاء غري املمثَّةل، وامحلالت الهادفة ا  يف ا 
جراءات التوظي  املعّززة والأنظمة امل نة.وا   علوماتية اتحمس ّ

ويُعد التوازن بني اجلنسني هدفا رئيس يا الزتمُت خشصيا بتحقيقه بصفيت عضوا يف ش بكة أأبطال جني  للمساواة بني  .113
اجلنسني. ولهذا الغرض، زادت املنظمة من هجودها يف جمال تدريب املديرين عىل الرتوجي لبيئة معل متنوعة وشامةل. وعالوة 

برانمج جترييب يُعىن بتقدمي ادلمع للمديرات من املس توى املتوسط. وقد مت توس يعه بعد أأن  2015 عىل ذكل، أأطلِّق يف عام
جيايب من قبل املشاركني. وما يكتيس أأمهية مماثةل تعممي املساواة بني اجلنسني يف معل الويبو. وقد ُوضعت  حظي بتقيمي ا 

، ورصد ذكل التقدم. 2017 أأثناء تنفيذ خطط معل عامللكش  بوضوح عن التقدم اتحمرز  2016 أأسس املقارنة يف أأبريل
سهام املرأأة يف جمال  ولأول مّرة، مشل مؤرش الابتاكر العاملي مؤرشا خيص املساواة بني اجلنسني لتحسني فهم دور وا 

 الابتاكر.

جنازات قد ُحققت يف اتحمورين الرئيس يني للتنوع املؤسيس  .114 ن ا  ازن بني اجلنسني. المتثيل اجلغرايف والتو  –وميكن القول ا 
ثراء قاعدة املنظمة من اذلاكء الثقايف.  وجيري العمل عىل حتقيق املزيد من اال جنازات لزايدة ا 

ىل تسجيل عدد قيايس من 2015 وشهدت الاستامثرات املُوّظفة يف تدريب املوظفني زايدة كبرية يف عام .115 ، مما أأدى ا 
يف الأمم املتحدة وهو مخسة أأايم يف الس نة للك موظ . ويُعد  أأنشطة تطوير املوظفني جتاوز متوسط عدد أأايم التدريب

التدريب جزءا من الأساس الالزم ملواصةل تطوير املواهب وضامن قوة عامةل مرنة تفي ابلغرض املنشود. ومن بني برامج 
اخملاطر واملرشوعات(، التدريب الرئيس ية املتاحة للموظفني اللغات وهمارات التواصل واال دارة الفعاةل )للأشخاص والأداء و 

 وفق الاحتياجات املؤسس ية.

واس تمكل برانمج املاكفأ ت والتقدير، مؤخرا، عامه الثالث. وخالل تكل الفرتة، ُمنحت ماكفأ ت الأداء لزهاء تسعة  .116
 فردا شهادة عىل قدرات املوظفني والزتاهمم. 50أأفرقة وأأكرث من 

نعاشا مس مترا لقاع .117 دة همارات املنظمة من أأجل ضامن توفري اخلدمات بّسعة وكفاءة ويتيح تويخ املرونة يف التوظي  ا 
يف س ياق بيئة خارجية رسيعة التغري. ومن بني التحدايت الرئيس ية املطروحة أأمام املنظمة التغريات يف جحم ونطاق الطلب 

لعامةل الأساس ية عىل خدمات تسجيل امللكية الفكرية. ولتجس يد ذكل الواقع، ال بد من ضامن توازن سلمي بني القوة ا
. وابملوازاة مع ذكل، أأدى 1:3، اكنت النس بة 2016)املوظفون( والقوة العامةل املرنة )خالف املوظفني(. ويف يونيو 
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ىل توظي  املنظمة، يف عام ، لأول موظ  فين وطين يف أأحد ماكتهبا 2015 الاس تخدام الأنسب لفئات املوظفني القامئة ا 
مت توظي  موظفني وطنيني أ خرين يف ماكتب خارجية أأخرى. ويؤدي املوظفون الفنيون اخلارجية. ومنذ ذكل التارخي، 

الوطنيون أأدورا مماثةل لتكل اليت يؤدهيا موظفو الفئة الفنية والفئات العليا، ولكهنم معّينون تعيينا حمليا لأن وظائفهم تقتيض 
 اخلارجية عىل تنفيذ الربامج.معارف وخربات حمّددة يف البيئة الوطنية، مما يعّزز قدرة املاكتب 

نتاجية املؤسس ية. ويدخل رفاه املوظفني مضن هذا  .118 كام أأن التوازن املنسجم بني احلياة العملية والاجامتعية يعّزز اال 
املنظور، واملوظفون أأنفسهم يؤدون دورا أأساس يا يف املساعدة عىل تصممي س ياسات يف هذا اخلصوص. ويُعد را  

صدار دليل مرجعي موّحد بشأأن الس ياسات القامئ عىل امل  شاركة من اال جراءات القوية يف الويبو. فقد شارك املوظفون يف ا 
اتحة بيئة معل يسودها الانسجام والاحرتام يف الويبو. وتشهد اللجنة املعنية بشؤون الصحة والسالمة يف ماكن العمل، اليت  ا 

حة والرعاية الاجامتعية والأمن والسالمة من داخل املنظمة، العام جتمع بني ممثلني عن اال دارة واملوظفني وخرباء يف جمال الص
. ويف ال ونة الأخرية، انهتىى فريق تعزيز وحامية الصحة البدنية والعقلية والسالمة يف ماكن العملالثاين من واليهتا املمتثةل يف 

دارة الوقت يف الويبو. وقدم  عامل مؤل  من موظفني متطوعني وممثلني عن اال دارة اس تعراضه للس ياسات والأنظمة املتعلقة اب 
 ذكل الفريق العامل توصيات تراعي الردود عىل اس تقصاء شارك فيه املوظفون بنس بة غري مس بوقة جتاوزت مخسني ابملائة.

ىل الأثر اال جيايب  2013 وميثّل الرتاجع املس متر يف نس بة تغّيب املوظفني منذ عام .119 تطورا يس تحق الثناء وهو يشري ا 
 يوم. 1000، افخنفاضا بأأكرث من 2015و 2014املبادرات. وقد شهد مجموع أأايم التغّيب، يف الفرتة بني عايم  لهذه

 وأأبدي اعزتازي العميق مبوظفي املنظمة وامتناين الكبري هلم عىل هذه اال جنازات وعىل بلوغ أأهدافنا املؤسس ية املشرتكة. .120
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