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 يف الويبو األعضاءمجعيات الدول 
 

 واخلمسون السادسة االجتماعاتسلسلة 
 2016 أأكتوبر 11اإىل  3من جنيف، 

 
 

 2015-2010االسرتاتيجية لألجل املتوسط  اخلطةاستعراض 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

" 2015-2010اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط حتتوي هذه الوثيقة عىل " .1
والعرشين  اخلامسةم  واملزيانية )اللجنة(  ي دوراها انعىل جلنة الويبو للرب اذلي ُطرح (WO/PBC/25/17 )الوثيقة

ىل  أأغسطس 29)  (.2016سبمترب  2اإ

 (.A/56/12 وترد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة  ي قامئة القرارات اليت اختذاها جلنة الربانم  واملزيانية )الوثيقة .2

 [WO/PBC/25/17]تيل ذكل الوثيقة 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2016 يوليو 14التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون اخلامسةالدورة 
ىل  29جنيف، من   2016سبمترب  2أأغسطس اإ

 
 

 2015-2010املتوسط  لألجلاستعراض اخلطة االسرتاتيجية 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

 ".2015-2010للأجل املتوسط اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية حتتوي هذه الوثيقة عىل " .1

مانة عن التقدم احملرز  ي حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية. ويسلط الضوء عىل  .2 وهذا الاس تعراض هو تقيمي ذايت للأ
 ات الرئيس ية احملققة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير.اجناز الإ 

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .3

ن جلنة الربانم  واملزيانية،   .4 اإ
ذ  ،WO/PBC/25/17الوثيقة تعرضت اس   اإ

مانة، أأوصت  وأأقّرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت للأ
مبسامهة بأأن تقّر مجعيات ادلول الأعضاء  ي الويبو 

الربام   ي حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة 
 .2015-2010خالل الفرتة  للمنظمة

]ييل ذكل اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل 
 [2015-2010املتوسط 
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 املقدمة أأولا.

طاراا اسرتاتيجياا ، 2015-2010، اليت تغطي الفرتة 1أأرست اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط .1 املس توى  رفيعاإ
عداد وثيقيت الربانم  واملزيانية   يبه  اسرُتشد  2014/15.2و 2012/13اإ

ن مجعيات ادلول الأعضاء  ي الويبو أأحاطت علاما  ي سلسةل اجامتعااها الثامنة والأربعني مبضمو .2 ؛ A/48/3ن الوثيقة واإ
وأأحاطت علاما أأيضاا بتعليقات ادلول الأعضاء عىل تكل الوثيقة وابملساهامت الواردة  ي املرفق الأول من التقرير 

 .3(A/48/26 )الوثيقة

حول تسعة أأهداف اسرتاتيجية اعمتداها ادلول  2015-2010ومتحورت اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  .3
طار املزي  ةل للثنائية الأعضاء  ي اإ طاراا مرجعياا متفق هبا أأرستو  2008/2009انية والربانم  املعدَّ عليه لقياس أأداء املنظمة  اا اإ

 التسعة. التايل الأهداف الاسرتاتيجية 1 الشلكخالل الفرتة املشموةل ابخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. ويعرض 

 الاسرتاتيجية للأجل املتوسط : اإطار نتاجئ خطة الويبو1 الشلك

 

ىل التاسع الأعامل او  .4 الثامن  نأأما الهدفان الاسرتاتيجيا ملوضوعية للمنظمة.تتناول الأهداف الاسرتاتيجية من الأول اإ
ىل  قامةوالتاسع فهام الهدفان المتكينيان الذلان يسعيان اإ دارة متينة وحممكة وتواصل متبادل وفعال دعاما لتحقيق اإ الأهداف  اإ
 املوضوعية وضامن املساءةل أأمام ادلول الأعضاء.

                                                
1
 A/48/3 
2
عداد  2010/11واملزيانية اكنت وثيقة الربانم     .2015-2010اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط معمتدة  ي اترخي اإ
3
 A/48/26 

 الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

الهدف 

الاسرتاتيجي 

 السابع

امللكية الفكرية 
وقضااي الس ياسات 
 العامة العاملية

الهدف 

الاسرتاتيجي 

 السادس

التعاون ادلويل 
ذاكء  بشأأن اإ

الاحرتام للملكية 
 الفكرية

الهدف الاسرتاتيجي 

 اخلامس

املصدر العاملي 
ملراجع املعلومات 
وادلراسات املتعلقة 
 ابمللكية الفكرية

الهدف 

 الاسرتاتيجي الرابع

تنس يق البنية 

التحتية العاملية 
للملكية الفكرية 

 وتطويرها

الهدف 

 الاسرتاتيجي الثالث

تسهيل الانتفاع 

ابمللكية الفكرية  ي 
 سبيل التمنية

الهدف الاسرتاتيجي 

 الثاين

تقدمي خدمات عاملية 
 ي جمال امللكية 
الفكرية من الطراز 

 الأول

الهدف 

 الاسرتاتيجي الأول

تطور متوازن لوضع 
القواعد واملعايري 
ادلولية بشأأن 
 امللكية الفكرية

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها  دمع اإ

 

: عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، وعدد احلالت املتعلقة بتسجيل احلقول العليا 6 الشلك
طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اليت يديرها مركز املكونة من رموز البدلان املعاجلة  ي  اإ

 الهدف الاسرتاتيجي التاسع2014/15- 2010/11الويبو للتحكمي والوساطة، 

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها  دمع اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=142378
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=147899
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طار  يالويبو  معلالتمنية  ي  جندةلأ التوصيات امخلس والأربعون  ومعمت .5  الأهداف الاسرتاتيجية التسعة لكها. اإ
طلب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  بناء عىلاس تعراض مس تقل ومعمق للتقدم احملرز  ي تنفيذ أأجندة التمنية وتوصيااها  واكن
م نتاجئ هذا الاس ت2015 ي هناية عام  )جلنة التمنية( جارايا  الفكرية درج وس تُ  2016منية  ي نومفرب عراض اإىل جلنة الت . وس تقدَّ

هذا التقرير سوى حملة عامة للتقدم  يقدم. ومن مث، ل 2015-2010 ي اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 
 احملرز  ي هذا اجملال.

 املهنجية اثنياا.

ن اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط  .6 تعده الأمانة عن التقدم احملرز  ي هو تقيمي ذايت  2015-2010اإ
ىل  حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية وفقاا للنتاجئ الاسرتاتيجية ومؤرشات النتاجئ )انظر املرفق الأول( اليت ُوضعت استناداا اإ

طار واثئق الربانم  واملزيانية ست اليت أأي الس نوات ال  5للثنائيات الثالث 4الروابط بني أأطر النتاجئ  ي الويبو املعمتدة  ي اإ
 ات الرئيس ية احملققة خالل الفرتة قيد الاس تعراض.اجناز تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط. ويبنّين التقيمي الإ 

ىل املهنجية التالية: .7  واستند التقيمي اإ

ن تقرير أأداء الربانم  هو 7الواردة  ي تقارير أأداء الربانم  للثنائيات الثالث 6اس تعراض شامل للبياانت - ذ اإ ، اإ
طار  أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول الأعضاء عىل الأداء التنظميي للويبو، وهو عنرص ل ينفصم عن اإ

دارة القامئة عىل النتاجئالو   ؛يبو لالإ

" الاسرتاتيجيالتقرير الهنايئ عن تنفيذ برانم  الويبو للتقومي واس تعراض مكتيب لواثئق أأخرى مهنا " -
(WO/GA/43/20 واملراجعات الس نوية لأنظمة التسجيل ادلويل  ي الويبو، وتقارير تثبيت تقارير أأداء )

الربانم  اليت تعدها شعبة الرقابة ادلاخلية، ومعليات التقيمي املس تقةل اليت أأجريت خالل الفرتة 
 الاس تعراض. قيد

 2015-2010ية للأجل املتوسط حملة عامة عن أأولوايت اخلطة الاسرتاتيج  اثلثاا.

 سرتاتيجية التسعة، اعمتدت ادلول الأعضاء أأهداف الويبو الا2009-2008 ي وثيقة الربانم  واملزيانية املعّدةل للفرتة  .8
 اخلطة الاسرتاتيجية. لرمس نقطة الانطالق والإطار الاسرتاتيجي املعمتدبوصفها 

طار  الاسرتاتيجية اخلطة وأأعدت .9  الأمانة وادلول الأعضاء. بنيشاوري مكثف مسار ت بعدئذ  ي اإ

عداد وثيقيت الربانم  واملزيانية  .10 ذ2014/15و 2012/13وأأرشدت اخلطة الاسرتاتيجية املعمتدة اإ مضنت اتباعهام  ، اإ
عدادها مع مسار 2010/11ادلول الأعضاء. وأأما وثيقة الربانم  واملزيانية  اعمتدتهللتوجه الاسرتاتيجي اذلي  ، فقد تزامن اإ

عداد الربانم  ابتباع البنية احملددة  يفمل يتسَن  ؛ياغة اخلطة الاسرتاتيجيةص   .اتباعاا اكمالا اخلطة الاسرتاتيجية  اإ
                                                

4
 ة لنتاجئ الويبو واملزيانية والأداء:ميكن الاطالع عىل واثئق الربانم  واملزيانية املذكورة عىل الصفحة الإلكرتونية اخملصص 

wipo/ar/budget-http://www.wipo.int/about 
5
 .2014/15و 2012/13و 2010/11 
6
عداد هذا التقرير. ونظراا اإىل   مة  ي التقرير يه أأحدث بياانت متوفرة  ي اترخي اإ تطور أأطر النتاجئ  ي الويبو عىل مدى الثنائيات فضالا عن اعامتد البياانت املقدَّ

عداد تقارير أأداء الربانم ، فيجدر الانتباه اإىل اإماكنية وجود تباين  ي بياانت تقا رير أأداء الربانم  اخملتلفة هن  صارم أأكرث للتحقق من البياانت املس تخدمة  ي اإ

 لس نة معينة أأو ثنائية معينة.
7
A/54/6 REV.2 (2012/13 )( و2012) A/51/5( و2010/11) A/50/4( و2010) A/49/4قارير أأداء الربانم ، يرىج النقر عىل لالطالع عىل ت 

 WO/PBC/25/7 (2014/15.)( و2014) A/55/6و

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=174187
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=211282
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=244945
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=286998
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310016
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=342217
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 الويبو حسب الهدف الاسرتاتيجيحققهتا  اليت اتاجناز الإ  .رابعاا 

 الأهداف املوضوعية أأ.

 ادلولية بشأأن امللكية الفكريةتطور متوازن لوضع القواعد واملعايري  الهدف الاسرتاتيجي الأول:

ىل اتفاقات عىل تدابري ترشيعية ومعلية  ي 1.1ه النتيجة الاسرتاتيجية : مشاركة اكمةل من ادلول الأعضاء  ي الوصول اإ
طار امللكية الفكرية ادلويل احلايل  جمالت ذات مصلحة مشرتكة لتسوية اإ

ىل  2010 من خالل الفرتة 1.1 تطور متوازن لوضع  ي حتقيق الويبو تقدما هاما ادلول الأعضاء  ي  أأحرزت، 2015اإ
. اخملتلفة اجملالت املعيارية الرئيس ية  ي التبايناتبعض وجود  من رمغعىل ال، القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

ىل ال لتيسري ، ومعاهدة مراكش 2012 ي الأداء السمعي البرصي )معاهدة بيجني(  بشأأنبيجني  عامتد معاهدةواب نفاذ اإ
عاقات أأخرى  ي قراءة املطبوعات  لفائدة املصنفات املنشورة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ

بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية والالحئة التنفيذية  لش بونةلتفاق وثيقة جنيف و  ،2013(  ي مراكش معاهدة)
ضافة  بشأأنمنقح  وأ خر ينجديد اتفاقني اعامتد ي الويبو اجنحت ، 2015)وثيقة جنيف(  ي  القانون ادلويل للملكية الفكرية. واإ

هيئات البث  حامية "1" يهأأخرى رئيس ية  موضوعاتثالثة   يتعددة الأطراف امل املناقشات  تقدماملنظمة  يرستاإىل ذكل، 
 الشلكية تبس يط الإجراءاتو  "2" ؛ديدةاجلتكنولوجيات ال و  الإنرتنتانتشار  جّراءمن الطارئة  تحدايتال مع التكيف بغية 

 ، وحبث الصةلرف التقليديةاحامية أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملعو  "3" ؛اية للتصاممي الصناعيةامحل اليت تكفلادلولية 
قبال مزتايدشهدت هذه الفرتة كام  .بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ىل اإ اتفاقات امللكية الفكرية القامئة ا عىل الانضامم اإ

 الويبو توطيد يرستاجلغرافية. وأأخريا،  واملؤرشاتالصناعية  التصامميو  املؤلف رباءات والعالمات التجارية وحقالبشأأن 
واملساعدة  ي القانونية ملساعدة التقنية و اب تزويدهاأأطر قانونية وتنظميية وطنية للملكية الفكرية  ي ادلول الأعضاء من خالل 

ملا  مس تجيبةا بذكل ،احتياجااها استنادا اإىل مجيع اجملالت الرئيس ية للقانون ادلويل للملكية الفكرية ي العامة الس ياسات  وضع
 .ادلمع طلبا للحصول عىل 190 يزيد عىل

لهيا ادلول الأعضاء  ي لك جمال رئييس  :1.1.1همؤرش النتيجة  طا مناتفاقات توصلت اإ ر وضع القواعد واملعايري ادلولية اإ

 بشأأن امللكية الفكرية

 48 وحصولها عىل ،2012 ي ها اعامتدعقب  ،نييجمعاهدة ب أأصبحت ال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة،  ي جم 2.1
 دلىهذا الصك اجلديد ومن شأأن . لملكية الفكريةل  قانون املوضوعيال بشأأن 1996منذ عام  ترُبم أأول معاهدة ا،أأوليتوقيعا 
، مع الرتكزي عىل ويلادلعىل الصعيد  السمعية والبرصية املنتجات س تخدامل أأوحضيوفر أأساسا قانونيا أأن  النفاذحزي  دخوهل

لاملعاهدة عىل قد صدقت  8نبدلا 10 اكنت ،2015حقوق فناين الأداء  ي هذه املنتجات. وحبلول هناية  ، هياأأو انضمت اإ
معاهدة مراكش اعامتد اكن نفس القدر من الأمهية وب . حزي النفاذ يك تدخلاملعاهدة  جيب أأن يصدق عىل بدلا 30أأصل  من

ىل ، اليت2013 ي ملعايق البرص  ىل" اليت للندرة الشديدة  ي الكتب" التصدي  يملساعدة ا اهدف اإ اتحة  أأدت اإ مخسة  ي اإ
عاقات أأخرى  ي البرص أأو املكفوفني أأو معايق لأشخاص ل ميرسة أأنساقاملائة فقط من الكتب املنشورة  ي  قراءة ذوي اإ

براهماعاهدة املحصلت و . املطبوعات  صدقت عىلقد  9عضوا ة دوةلعرش  ثالث تواكنا. أأوليتوقيعا  80 عىل ما مجموعه مبجرد اإ
لاملعاهدة  ىل دلخول دوةل مطلوب تصديقها 20، من أأصل 2015هناية   ي هياأأو انضمت اإ  حزي النفاذ. املعاهدة اإ

                                                
8
 ملتحدة.بوتسواان، ش ييل، الصني، الياابن، قطر، مجهورية مودلوفا، الاحتاد الرويس، سلوفاكيا، امجلهورية العربية السورية، الإمارات العربية ا 
9
 ، الربازيل، السلفادور، الهند، مايل، املكس يك، منغوليا، ابراغواي، مجهورية كوراي، س نغافورة، الإمارات العربية املتحدة، أأوروغواي.أأسرتاليا، الأرجنتني 
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عىل خطة معل جديدة  ي التفاق ادلول الأعضاء اجنحت ، 10بشأأن حتديث حامية البث اليت جرت املداولت و ي 3.1
اللجنة ادلامئة املعنية  بيد أأن. 2015ناقشة حول بعض املباد  الأساس ية الرئيس ية  ي ابمل  ومتكنت من امليض قدما، 2011 ي 

ىل عقد يقطر  خارطةد عىل بع تتفقمل  )اللجنة( حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة دبلومايس بشأأن هذه املسأأةل.  مؤمتر تؤدي اإ
فوظات واملواد التعلميية. ملكتبات ودور احمللفائدة احق املؤلف   ي جمالالتقييدات والاس تثناءات  بشأأن العملوجار أأيضا 

حراز بعض التقدم  ي املناقشات اليت جرت  يو  نه ، 2014/15 الثنائية رمغ اإ د من العمل  ي فرتة زيمب القيامل يزال يتعني فاإ
  املقبةل.اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط 

معاهدة بشأأن  (اللجنة ادلامئةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية ) املفاوضات اليت أأجراها أأسفرتكام  4.1
عداد، الصناعية التصامميلتسجيل ادلولية  جراءاتالإ  تنس يقدف هب، ممياقانون التص  ومرشوع مكمتةل، مرشوع وثيقة عن اإ
وافقت ، 2015 ي ومقرتحات بديةل.  مهنا تُقدم بشأأنهسوى عدد قليل  قاعدة مل يتبق 17مادة و 32 تتأألف من لحئة تنفيذية
، رشيطة الانهتاء 2017ممي  ي هناية النصف الأول من اعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التص عىلامجلعية العامة 

. 11 للجنة ادلامئةبعة والثالثني واخلامسة والثالثنيخالل ادلورتني الرا والإفصاحاملساعدة التقنية  بشأأنناقشات من امل 
ىل امجلعية العامة  املسأأةل س تعود، حاةل عدم حتقق ذكل و ي  .البحثزيد من ملاإ

عىل حبث  2010،12 ي  الرباءات ، وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانونرباءاتال بشأأنفامي يتعلق ابلقانون ادلويل و  5.1
" وجودة الرباءات، مبا  ي ذكل أأنظمة 2" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءة؛ "1"دورااها املقبةل:   ي مسائلمخس 

 "ونقل التكنولوجيا.5" ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولّكهيم؛ "4" والرباءات والصحة؛ "3الاعرتاض؛ "
 طرائقال وحددت ،املتوسطلأجل لامخلس طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية  املسائلبشأأن هذه  مناقشااها واصلت اللجنةو 
عداد "1"، عىل سبيل املثال، ومهناأأعاملها  لتنفيذتلفة اخمل  جوانب  أأساس ية لتسهيل فهم خمتلف مواد اإ

جراءو  "3"والقوانني الوطنية؛  جتميع املامرساتو  "2"الأعامل؛ جدول تنظمي حلقات دراس ية مع و  "4" ؛وىدراسات جد اإ
برهنت العملية ومناقشة التحدايت املشرتكة. وقد  جتارهبا لتقامسمعل لدلول الأعضاء  عقد دوراتو  "5" ؛خارجينيخرباء 
ذكل،  ومعماكتب امللكية الفكرية.  ات ي حتديد أأوجه التشابه والاختالف  ي ممارس عىل فائداها الكبريةالطرائق اخملتلفة  هذه

عوبة مزتايدة  ي حتديد ص 201513و 2014 عايم  ي اللجنة ادلامئة دورات . وشهدتاملذكورة أ نفاا  ي اجملالت  ُأحرز تقدم
 س بللويبو وادلول الأعضاء فهيا لتحديد اليت تبذلها ا املتواصةلهود اجل ويربز ذكل أأمهية   ي املس تقبل،للجنة ال أأولوايت مع

 ة املقبةل.يجم انفرتة الربلا ي  ابللجنة قدما امليض

س نوات ال الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية، تزامنت بداية فرتة  التعبريأأشاكل و  املعارف التقليديةجمالت و ي  6.1
س ناد ولية قوية 2009 امجلعية العامة للويبو  ي مع تصديق املتوسطلأجل لاخلطة الاسرتاتيجية  اليت تغطهياست ال   عىل اإ

جددت  ،وقت لحقو ي املعارف التقليدية والفوللكور. ة الفكرية واملوارد الوراثية و للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكي
ولكفت اللجنة احلكومية ادلولية ابتباع برانم  ، بأأمكلهافرتة اخلطة الاسرتاتيجية  لتشملللجنة  اخملوةل وليةالامجلعية العامة 

ىل اتفاق عندما ُأخفق  ي، 2015عام مكثف، ابس تثناء معل  اللجنة احلكومية ادلولية دلورات عىل جدول زمين  التوصل اإ
النصوص قيد  دم  عىل 2015 اإىل 2010من معل اللجنة احلكومية ادلولية  ي الفرتة وقد انصب امجلعية العامة.  أأثناء انعقاد

فرتة اخلطة الاسرتاتيجية  أأثناء اس تكامهلة احلكومية ادلولية اللجنعىل معل ل يزال يتعني ها، مما أأسفر عن التفاوض وتبس يط 
 املقبةل.للأجل املتوسط 

                                                
10
تشار التكنولوجيات البث الإذاعي هو اجملال الرئييس املشمول ابتفايق برن وروما اللتني مل حتداث بعد لالس تجابة بشلك أأفضل للتحدايت النامجة عن ان  

 اجلديدة، مثل ظهور الإنرتنت.
11
 .2015أأكتوبر  14اإىل  5تقرير ادلورة السابعة والأربعني )الثانية والعرشين العادية( للجمعية العامة للويبو، جنيف، من  
12
 .2010أأكتوبر  15اإىل  11ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، جنيف، من  
13
 31اىل  27، خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة )جنيف من 2015( و ي 2014 يناير 31اإىل  27، خالل ادلورة العرشين للجنة )جنيف من 2014  ي 

 (.2015يوليو 
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 ي الأطراف زايدة مطردة الويبو  تديرهامللكية الفكرية اليت ة القامئة  ي جمال ادلوليوشهدت مجموعة الترشيعات  7.1
ىل  2010 من ي الفرتة املتعاقدة  ادلول الأعضاء  ي الويبو  ي اجلوانب املعيارية لنظام امللكية  مشاركة وهو ما يعزز، 2015اإ
نظمة.  العامنطاق ال ع يوسو  ،الفكرية تفاق لا بوصفها 1883اتفاقية ابريس لعاماإىل جديدة ثة أأطراف متعاقدة انضمت ثالو للأ
ىل ء التفاقيةأأعضا اإجاميل عدد ليصلبشأأن امللكية الفكرية،  نطاقاوسع والأ  الأقدمويل ادل . 2015هناية  ي  عضوا 176 اإ
ىل أأكرث من تعاقدةالأطراف امل  مع تزايد عدد شهدت، فقد معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية أأما ، الضعف اإ

ىل  2010 الفرتة من ي  أأكرب زايدة  ي عضويهتا عدد الأطراف املتعاقدة  ي  الزايدةأأدانه  2 الشلكو  1اجلدول  ويوحض. 2015اإ
 مجيع املعاهدات خالل الفرتة قيد الاس تعراض. عىل

 (الإنلكزيي : زايدة عدد الأطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو )حسب الرتتيب الأجبدي1 اجلدول

عدد الأطراف  الغرض من التفاق املعاهدة/الصك

 (2009املتعاقدة )

عدد الأطراف 

 (2015املتعاقدة )

 تغرينس بة ال 

 حامية امللكية الفكرية

وسائل ابل وتزودمهتناول حامية املصنفات وحقوق املبدعني، ت  (1886اتفاقية برن )

 منو ، هبا مصنفااهمم اليت تُس تخدكيفية ال   ي الالزمة للتحمك

 ية رشو..يس تخدهما، ووفقا لأ 

164 168 %2.4+ 

أأية برام  حامةل لالإشارات  تُلزم لك دوةل متعاقدة مبنع توزيع (1974اتفاقية بروكسل )

دون احلصول عىل  تنقلها الأمقار الصناعية عىل أأو من أأراضهيا

 ترصحي.

34 37 %8.8+ 

يداع الاكئنات ادلقيقة لأغراض ت  (1977معاهدة بودابست ) نظم الاعرتاف ادلويل ابإ

 الإجراءات اخلاصة ابلرباءات.
72 79 %10+ 

اتفاق مدريد 

 (1891املصدر( ) )بياانت

 بياانت مصدر اليت تتضمنعقوابت عىل املنتجات الينظم 

 .مضلةلاكذبة أأو 
35 36 %2.9+ 

لأغراض جتارية  الاس تخدام منحبامية الرمز الأومليب  تلزم (1981معاهدة نريويب )

 دون احلصول عىل اإذن من اللجنة الأوملبية ادلولية.
47 51 %8.5+ 

تغطي مجيع و . االصناعية بأأوسع معانهيتنطبق عىل امللكية  (1883اتفاقية ابريس )

جمالت امللكية الفكرية الرئيس ية.
14
 

173 176 %2+ 

معاهدة قانون الرباءات 

(2000) 

 بطلباتتنس يق وتبس يط الإجراءات الرمسية فامي يتعلق 

وجعل هذه الإجراءات  ، والرباءات،قلمييةلإ وطنية واال الرباءة

 أأكرث مالءمة للمس تخدمني.

22 36 %64+ 

اتفاقية التسجيالت الصوتية 

(1971) 

  التسجيالت الصوتية اذلي امية منتن تلزم لك دوةل متعاقدة حب

النسخ غري املرصح به  منحيمل جنس ية دوةل أأخرى متعاقدة 

 ملنتجاته.

77 78 %1.3+ 

 +1.1% 92 91 ،التسجيالت الصوتية أأداء فناين الأداء  يتكفل امحلاية ل  (1961اتفاقية روما )

                                                
14
ؤرشات اجلغرافية، مبا  ي ذكل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والعالمات اخلدمية والأسامء التجارية وامل 

 املرشوعة. غري املنافسة ومقع
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 ي التسجيالت الصوتية،  الصوتية ملنتجي التسجيالتو 

  ي البث. الإذاعيهيئات البث ل و 

معاهدة س نغافورة بشأأن 

قانون العالمات التجارية 

(2006) 

نشاء اإطار دويل  جراءات الإ لتنس يق  ودينامييك حديثاإ

 +138% 38 16 تسجيل العالمات التجارية.ل الإدارية 

معاهدة قانون العالمات 

 (1994)التجارية 

تسجيل ل جراءات الوطنية والإقلميية الإ ط يبس  ت و  توحيد

 العالمات التجارية.
45 53 %17.8+ 

معاهدة الويبو بشأأن حق 

 (1996املؤلف )

حامية املصنفات  يتناولاتفاقية برن   ي اإطاراتفاق خاص 

 حقوق املؤلفني  ي البيئة الرمقية.حامية و 
71 

15
94 %32.4+ 

الأداء الويبو بشأأن معاهدة 

 (1996والتسجيل الصويت )

اصة  ي البيئة خبتناول حقوق نوعني من املس تفيدين، و ت 

 التسجيالت الصوتية. ومنتجو ( 2) ؛الأداءفنانو ( 1الرمقية: )
69 

16
94 %36.2+ 

 التصنيف

54 51 وضع تصنيفاا للتصاممي الصناعية )تصنيف لواكرنو( (1968اتفاق لواكرنو )
 

5.9% 

للسلع واخلدمات هبدف تسجيل العالمات وضع تصنيفاا  (1957اتفاق نيس )

 )تصنيف نيس( التجارية وعالمات اخلدمة
83 84

 
1.2% 

التصنيف ادلويل للرباءات اذلي يقسم التكنولوجيا اإىل وضع  (1971اتفاق اسرتاسربغ )

 قسم فرعي 70 000ئيس ية تتضمن حنو مثانية أأقسام ر 
59 62

 
5.1% 

تصنيف فيينا( اليت تتكون من  للعالمات ) تصنيفاا وضع  (1973اتفاق فيينا )

 عنارص تصويرية أأو حتتوي علهيا.
27 32

 
18.5% 

                                                
15
 .2010، مع دخولها حزي النفاذ  ي 2009بدلا صادقت عىل املعاهدة  ي ديسمرب  23س بعة عرش بدلا من أأصل  
16
 .2010، مع دخولها حزي النفاذ  ي 2009بدلا صادقت عىل املعاهدة  ي ديسمرب  25س بعة عرش بدلا من أأصل  
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 2015-2009: الزايدة  ي عدد الأطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو، 2 الشلك

 

دارة الأمانةتولت ست س نوات، ال  فرتة وعىل مدى 8.1 أأعالم اليت تنظم حامية  ،اتفاقية ابريس)اثلثا( من  6املادة  اإ
 دون م كعالمات جتاريةاس تخدالاتسجيل وال ضد  ا، فضال عن أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعارااهاادلول وشعارااه

ذن لكرتونية لإدارة الأعالم والشعارات  ي وقت مبكر  كام أأاتح. اإ الفرصة فرتة اخلطة الاسرتاتيجية  منتطوير قاعدة بياانت اإ
تضمنت قاعدة البياانت ، 2015. وحبلول هناية )اثلثا( 6مبوجب املادة  للتبليغ طلبا 284ما مجموعه  بكفاءة يك تعاجل لويبول

 ة.عالم 157 3 اإجاميلاجلديدة 

معيارية وطنية للملكية الفكرية، أأطر وضع  ي تعزيز  بصورة فعاةل نيمشاركة أأحصاب املصلحة الوطنيعىل  يربهنمما و  9.1
 وارتفعت. اتالترشيعو  العامة الس ياسات ي جمايل للحصول عىل املساعدة  طلبا 19017 واس تجابت ملا يزيد عىلقت الأمانة تل

ىل  86بني تقريبا ما ترتاوح ل  اذلي تلقته،مع عن ادلادلول الأعضاء نس بة رضا  ، رباءاتالاملشورة بشأأن عن  ي املائة  93اإ
ىل  91 ومن الوراثية.  أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملواردو  ملشورة بشأأن املعارف التقليديةا عن ي املائة  95 ي املائة اإ

 اجلغرافية. واملؤرشاتالصناعية  والتصامميالعالمات التجارية   ي جمالدلمع عن ا ي املائة  100 وبلغت

                                                
17
اإىل عدد من ادلول الأعضاء اليت قدمت طلبات للحصول عىل املساعدة  ي جمايل الترشيعات والس ياسات، عىل النحو الوارد  ي  يستندتقدير متحفظ هذا  

 لك ثنائية. انرفعيُ  الذلينأأداء الربانم   يتقرير 
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 الأول تقدمي خدمات عاملية  ي جمال امللكية الفكرية من الطراز الهدف الاسرتاتيجي الثاين:

: مجموعة شامةل من منتجات الويبو وخدمااها العاملية بشأأن امللكية الفكرية تكون خيار 1.2هالاسرتاتيجية  النتيجة
 الأول املس تخدم

ادلول الأعضاء خالل الفرتة قيد الاس تعراض.  منتسجيل امللكية الفكرية اهامتما مزتايدا ل جذبت نظم الويبو العاملية  1.2
  ي املائة(. 19نظام مدريد ) تالهاو  ي املائة(،  39) زايدةنس بة أأكرب عضوية نظام لهاي  وشهدت

 ةالزايد تراوحتو . 2009منذ ارتفاعاا كبرياا  خدمات الويبو املتعلقة ابمللكية الفكريةعىل مني طلب املس تخد كام ارتفع 2.2
ىل  13لش بونة من و أأنظمة مدريد ولهاي ، و تالتعاون بشأأن الرباءا معاهدةأأو التسجيل بناء عىل  الإيداع ي  ما  ي املائة اإ

ىل  2010  ي الفرتة من  ي املائة 70 يزيد عىل من البدلان النامية.  املقدمة الطلباتحصة  ي ، مع زايدة طفيفة 2015اإ
مركز الويبو  يقدهمااليت و مللكية الفكرية ا  ي جمال نازعاتامل خلدمات البديةل لتسوية ة، ابكبري  بصورة الاهامتم، ازداد كام
 .بو(الوساطة )مركز الوي و لتحكمي ل 

لكرتونية عول صاحلفرص   ي زايدةالويبو  واجنحت 3.2 قبال ويربهن لملكية الفكرية. ل  هتاأأنظم من خاللىل اخلدمات الإ الإ
املس تخدمني زايدة لضامن  ي هذا اجملال  احملرزالتقدم أأمهية ادلول الأعضاء عىل مدى  ي هذه الفرص اجلديدة الرسيع عىل 

 .الويبوامللكية الفكرية اليت تقدهما خدمات عن  مهرضاو 

اس تخدام معزز وفعال ملنتجات الويبو وخدمااها العاملية دلى ادلول الأعضاء مبا فهيا البدلان النامية  :1.1.2هالنتيجة  مؤرش

 والبدلان الأقل منوا

مدة اخلطة  لرئيس ية اليت تديرها الويبو خاللأأنظمة امللكية الفكرية ا اليت انضمت اإىلعدد الأطراف املتعاقدة  ارتفع 4.2
 للتصاممينظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل ، هذه الأنظمةمن بني و ست س نوات. البالغة للأجل املتوسط الاسرتاتيجية 
ىل وثيقة جنيف ) أأخرىدوةل عضوا  14انضامم منو، مع معدل أأقوى  شهداذلي الصناعية  تفاق لهاي، وهو ما ( ل1999اإ
ىل . 2009منذ عام العضوية   ي املائة  ي 39 قدرها ميثل زايدة ىل وثيقة انتيجة  أأنهوجتدر الإشارة بشلك خاص اإ نضامم تونس اإ
خطوة  لتتخذللويبو  يفسح اجملال الأمر اذلي، فقط 1934 بوثيقةمة زت تعاقدة ملم دوةل هناك أأي بق يت ، مل 2013جنيف  ي 

رساء  .18 ي النظام مه صكأأ بوصفه ، 1999 س نةوثيقة  هممة حنو اإ

ىل عدد وازداد 5.2  امتعاقد افطر  81، من  ي املائة 20لعالمات التجارية بنس بة ل ادلويلنظام مدريد  الأعضاء املنضمني اإ
ىل  2009 ي هناية  ىل االانضامم جسل و  ،2015 ي هناية طرفا  97اإ  حكومية ويه منظمة، نظمة الأفريقية للملكية الفكريةمل اإ
دار  املس تخدمهيعدد البدلان اليت ميكن  ي زايدة ، عضوا 17 تضم دولية من  ةمركزيبصورة  اهاحامية العالمات التجارية واإ

نظام اإىل هيلك عاملي ال حتول   ي تشجيعكبري هو ما أأسهم بشلك . و 2015حبلول هناية بدلا  113لتبلغ خالل نظام مدريد 
ىل بروتوكول مدريد  ي  -فقطاتفاق مدريد  طرفا  ي ت اكنيتال - انضامم اجلزائر يت حدثت،ال . ومن التطورات البارزةابلفعل اإ
ىل اتفاق مدريد فقط، . 2015 أأصبح نظام مدريد يعمل فقد ومبا أأن اجلزائر اكنت أ خر طرف متعاقد  ي احتاد مدريد ينضم اإ

 ال ن كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة.

ذ انضمت،  ي معدل الزايدة  ي الأعضاء اا نسبي اا تباطؤ شهد نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  6.2 س تة أأطراف  اإ
 امتعاقد افطر  142 تضم من الأعضاء ابلفعل قاعدة كبرية دليه النظام ن اكناإ أأربعة  ي املائة، و  قدرها ، أأي بزايدةفقط جديدة
 .2009 ي هناية 

                                                
18
تزال هناك أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج الاحتاد . ول 1934 وثيقة، اكنت ل تزال هناك حاجة للحصول عىل موافقتني لإهناء 2014ومع ذكل،  ي هناية  

 .1960 بوثيقةالأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ملزتمة 
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 ينمتعاقد انضامم طرفني، مع ستال س نوات ال مثانية  ي املائة خالل فرتة بنس بة ة عدد أأعضاء اتفاق لش بون وزاد 7.2
دف جعل النظام أأكرث جاذبية هب ،نظام لش بونةل  مجعية احتاد لش بونة مراجعة اكمةل أأجرت، 2009 ي و جديدين.

عامتد وثيقة اب 2015مايو  ي  املراجعةوانهتت عىل مبادئه.  ي الوقت نفسه احملمتلني، مع احلفاظ للمس تخدمني والأعضاء اجلدد 
 قد دوةل 14 ت، اكن2015هناية  و يجنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية )وثيقة جنيف(. 

منظامت مخس دول أأو  أأشهر من تصديق مخسبعد ثالثة  النفاذتدخل حزي من املقرر أأن وثيقة جنيف، اليت وقعت 
لهيا.أأو انضامهما علهيا  دولية حكومية  اإ

 2015-2010أأنظمة التسجيل ادلويل للويبو،   يعدد الأطراف املتعاقدة  تطور: 2اجلدول 

عدد الأطراف  الغرض من التفاق جمال خدمة امللكية الفكرية

 (2009املتعاقدة )

عدد الأطراف 

 (2015املتعاقدة )

 نس بة التغري

نظام معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

حلصول عىل اإىل ام سعهي ي  مقديم الطلباتمساعدة 

عىل رباءات الماكتب  ومساعدة، ادولي محامية براءااه

امجلهور  نفاذ وتيسري س بلقرارات منح الرباءات،  اختاذ

 اإىل ثروة من املعلومات التقنية املتعلقة هبذه الاخرتاعات.

142 148 %4+ 

نظام مدريد ادلويل للعالمات 

 التجارية

دارة موحدةهجة " يُنشئ عالمات  ي مجيع ال" لتسجيل واإ

 +20% 97 81 أأحناء العامل.

نظام لهاي )وثيقة جنيف 

 (1999) (لتفاق لهاي

 الصناعية للتصامميالتسجيالت ادلولية  ينظم
36 50 %39+ 

اتفاق لش بونة )التسجيل 

 لتسميات املنشأأ(ادلويل 

  ي حامية لتسميات املنشأأ للحصول عىل  وسائل يوفر

الأطراف املتعاقدة عىل اتفاقية لش بونة من خالل  بدلان

 تسجيل واحد.
26 28 %8+ 

 2015-2009 لتسجيل ادلويل،ل لويبو اعدد الأطراف املتعاقدة  ي أأنظمة  تطور: 3 الشلك
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املنازعات  لتسويةدمات احللول البديةل بصورة ملحوظة خب زاد الاهامتم، اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطفرتة  وخالل 8.2
للحصول  اإىل الويبوات املقدمة طلبال زعات و انعدد امل   ي تزايدتضح ذكل جليا امركز الويبو. و  يقدهمامللكية الفكرية، اليت  ي جمال ا
املساعي امحليدة""خدمات عىل 

19
ارتفع و ، 2009هناية  ي  طلبا 254 ما مجموعه مركز الويبو ىتلق و ي الوقت نفسه. 2009منذ عام  

 (.4 الشلك)انظر  2014/15 الثنائية حبلول هنايةطلبا  623اإىل ليصل هذا العدد 

مركز  الفعاليات اليت ينظمهاعدد املشاركني  ي زايدة   ياملنازعات أأيضا  لتسويةحللول البديةل ابالاهامتم املزتايد  جتىلوقد  9.2
 زاد عدد املشاركني اإىل، 2010/11 الثنائية  ي الفعالياتوا هذه حض  خشصا 200 3ابملقارنة مع ما يقرب منو يشارك فهيا.الويبو أأو 

 .أأدانه 5 الشلكبني  ي امل  عىل النحو خشص، 000 10اإىل ما يقرب منليصل  2014/15 الثنائية أأكرث من ثالثة أأضعاف  ي

مركز الويبو  تلقاهاامحليدة اليت املساعي : عدد املنازعات وطلبات 4 الشلك

 2014/15-2008/09ترامكي(:  بشلكو  خالل الثنائيةلتحكمي والوساطة )ل 

يشارك نظمها أأو اليت ي : عدد املشاركني  ي الفعاليات اليت 5 الشلك

 2014/15-2010/11لتحكمي والوساطة، ل مركز الويبو  فهيا

 
 

احللول تقدمي  ي  املتنايمأأيضا دور الويبو ويتضح  10.2

تزايد عدد حالت تسوية ل من خالاملنازعات  لتسويةالبديةل 
طار الس ياسة ديرها مركز الويبو اليت ياملنازعات  املوحدة  ي اإ

الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول  اليت رشعت فهيا
للأسامء والأرقام  الإنرتنتهيئة واعمتداها )الس ياسة املوحدة( 
اخملصصة )ال ياكن(
 20

عامةلحقول العليا املكونة من أأسامء ل، 
21
 ،

احلقول العليا املكونة من عىل هجات تسجيل  أأيضا هاتطبيق ول 
ارتفع العدد كام س ياسة املوحدة. ال رموز البدلان، اليت اختارت 

تديرها  اليت حلقول العليا املكونة من أأسامء عامةحلالت االرتامكي 
  ي 000 20 منقليال الثالث من أأكرث  الثنائياتالويبو خالل 

 هناية  يحاةل  000 30اإىل ما يقرب من  2010/11 الثنائية

. (6 الشلك)انظر  2014/15 الثنائية
، فقد احلقول العليا املكونة من رموز البدلان حلالت ابلنس بة أأما

 ب تسجيلماكتارتفع عدد كام . ها ي الفرتة الزمنية نفس حاةل  500 3ىلاإىل ما يزيد قليال عحاةل  100 2الرتامكي من حوايل  ازداد العدد
 .مكتبا 71مكتبا اإىل  62 من تسوية املنازعات  ي جمال خدمات الويبوحصلت عىل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت 
                                                

19
 لإجراءات الويبو. ةقامئ منازعةتيسري مناقشات الأطراف حول اإماكنية اإخضاع  
20
وما يتصل هبا  لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول ي اإطار الس ياسة املوحدة  ال ياكنيعد مركز الويبو أأحد مقديم خدمات تسوية املنازعات املعمتدين دلى  

 من قواعد.
21
 .biz ،.com. ،.info ، .mobi ،name ،.net ،org.مثل:  

: عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، وعدد 6 الشلك

بتسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان املعاجلة  ي  احلالت املتعلقة

اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اليت يديرها 

 2014/15-2010/11مركز الويبو للتحكمي والوساطة، 
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 الاس تدامة املالية للمنظمةتسهم  ي  اليت منتجات الويبو وخدمااها العامليةعىل  : زايدة الطلب2.1.2النتيجة ه مؤرش

طار أأنظمة امحلاية ادلوليةالطلب عىل خدمات الويبو ومنتجااها العاملي ارتفع 11.2  2009 من ي الفرتة  املحوظ ارتفاعا ة  ي اإ
ىل  الس نوية بناء عىل معاهدة التعاون  22اتالإيداع ي املائة  ي  40ذكل  ي معدلت المنو القوية اليت بلغت ومتثل ، 2015اإ

ىل  2009 منبشأأن الرباءات  ي الفرتة  اإ
، تلقى نظام معاهدة وبصورة عامة. 2015

يداع  1.34 التعاون ما مجموعه مليون طلب اإ
شهدت كام خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية. 

من  ؛معدلت منو كبرية الإيداعطلبات 
 ي املائة(، ومن مجهورية  143الصني )

 ي  37الياابن )من  ي املائة(، و  52اي )كور
الولايت املتحدة الأمريكية من املائة(، و 

خالل الفرتة من  عىل التوايل ي املائة(  27)
ىل  2010 احلصة اللكية  كذكلو . 2015اإ

 23مس تخدمني 10من أأكرب  الإيداعطلبات ل 
 ارتفاعا اليت ارتفعت 24نظام معاهدة التعاونل 

ىل  2010  ي املائة  ي 85من  اطفيف  87اإ
يداع، 2015. و ي 2015 ي املائة  ي   مت اإ

يداع ي املائة من مجيع طلبات  94  ي  الإ
لكرتوني طار نظام معاهدة التعاون اإ  .200925  ي املائة  ي هناية 73 بعد أأن اكنت النس بة، ااإ

طارالطلب عىل اخلدمات املتعلقة ابلعالمات التجارية  وبعد أأن شهد 12.2   ي املائة 16بلغ ) اكبري  انظام مدريد اخنفاض  ي اإ
. اليت تلهتاوالس نوات  2010 س نة لأزمة املالية العاملية، تعاىف الطلب  يا( نتيجة 2008قارنة مع ابمل 2009 ي 
املائة   ي 24 قدرها الطلبات معومالت زايدة  ي جُس كام  ،2010العالمات التجارية  ي لتسجيل طلبا  687 39الويبو تتلقو 
ىل  2010 منالفرتة   ي  ي  ارتفاعا طفيفامن البدلان النامية مبوجب نظام مدريد  الإيداعطلبات حصة  وارتفعت. 201526اإ

ىل  2009 منالفرتة   .28نقطة مئوية 1.2، مع زايدة صافية قدرها حوايل 201327اإ

                                                
22
يداع الطلب، بدل من اترخي الاس تالم  ي املكتب ادلويل.   استنادا اإىل س نة اإ
23
 حسب بدل املنشأأ. 
24
 (.الإنلكزيي الياابن، هولندا، مجهورية كوراي، السويد، سويرسا، اململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية )ابلرتتيب الأجبديالصني، فرنسا، أأملانيا،  
25
 س نة ُأتيحت فهيا هذه املعلومات. أأول 
26
 تسجيل العالمات التجارية مبوجب نظام مدريد.ل طلبا  273 49، تلقت الويبو ما مجموعه 2015 ي  
27
 س نة ُأتيحت فهيا بياانت هذا املؤرش.أ خر  
28
 .2009 ي املائة  ي  5.6 ي املائة، ابملقارنة مع  6.8، بلغت نس بة الطلبات اليت أأودعها مقدمو الطلبات  ي البدلان النامية مبوجب نظام مدريد 2013 ي  

، الإيداعاإجاميل طلبات ام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: : نظ3اجلدول 

 الس نوية الإيداع وطلبات

 الس نة

مجموع طلبات 

 /الس نة*الإيداع

التغري  ي عدد طلبات 

 الس نوية الإيداع

النس بة املئوية 

)التغري  ي 

 الإيداعطلبات 

 (الس نوية
2009 155,402 0  

2010 164,341 8,939+ %6 

2011 182,436 18,095+ %11 

2012 195,334 12,898+ %7 

2013 205,292 9,958+ %5 

2014 214,314 9,022+ %4 

2015 218,000 3,686+ %2 

 40%  1,335,119 المجموع

 .وفقا لتقديرات للويبو 2015الس نوية. بياانت عام  الإيداعاستنادا اإىل طلبات *

 .وفقا لتقديرات للويبو 2015الس نوية. بياانت عام  الإيداعاستنادا اإىل طلبات *
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 ةملحوظ بصورةنظام لهاي ب  وزاد الاهامتم 13.2
عدد الطلبات  وارتفعخالل الفرتة قيد الاس تعراض. 

 2010 من ي الفرتة لنظام بشلك مطرد مبوجب االس نوية 
ىل   ي املائة )انظر  12.4 مبتوسط قدره، 2015اإ

 املودعة، ازداد عدد الطلبات 2015  يو(. 7 الشلك
 4000 تلقي ما يزيد عىل ي املائة، مع  40 بنس بة تزيد عىل

عدد التصاممي كام زاد خالل ذكل العام وحده.  طلب
ىل نظام لهاي بنس بة الواردة  ي ال   42.329طلبات املقدمة اإ

عدد  بيامن زادست، ال س نوات ال  ي املائة خالل فرتة 
 .30املائة  ي 14.4بنس بة  ةس نويال  اتالتجديد

هناية و ي قوية. مبعدلت ونة نظام لش ب مبوجبتسجيالت تسميات املنشأأ الزايدة  ي الطلب عىل أأيضا  اس مترتو  14.2
. 2009نة مع هناية قار ابمل تقريبا  ي املائة 14 قدرها عامة ، بزايدةحزي النفاذ ادوليتسجيال  931، دخل ما مجموعه 2015

ىل  2009 ي املائة  ي هناية  6.7انمية من أأطراف  ي بدلان  منتسميات املنشأأ ت تسجيالوارتفعت حصة  املائة   ي 10.2اإ
 .2015 ي 

 : رضا أأكرب دلى مس تخديم منتجات الويبو وخدمااها العاملية3.1.2همؤرش النتيجة 

لملكية الفكرية، موهجة ل  هتاأأنظمحتسينات تشغيلية هامة عىل  أأدخلتمعالهئا، ضامن رضاء  عىل الويبو حرصا من 15.2
ىل  لكرتونيا اإ جراءات العمل ،املتعلقة ابمللكية الفكريةواخلدمات  علوماتاملأأساسا حنو تعزيز الوصول اإ  .وتبس يط اإ

طار  الرباءةملعاجلة طلبات  ،2010معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عدة توصيات  ي  ي أأقر الفريق العامل و  16.2  ي اإ
ىل  علومات التقنية ونقل التكنولوجيا،ملانرش وحتسني س بل  بفعالية أأكرب، نظام معاهدة التعاون ضافة اإ تقدمي املساعدة التقنية اإ

طار اس تجابة الويبوية. للبدلان النام  دخال2013، مت  ي لهذه التوصيات و ي اإ نظام  هو، و ePCT الإلكرتوين الإيداعنظام  ، اإ
جراءات العمل  الرباءة وطلبات يدمع املعاجلة الإلكرتونية ل  ماكن  ، وأأصبحاملتعلقة ابلرباءاتالأخرى اإ أأن رباءات للأأي مكتب ابإ

البنية التحتية ذات الصةل  صيانة وعناءتلكفة حتميلهم دون  نياحمللي ملقديم الطلباتواملعاجلة الإلكرتونية  الإيداعخدمات  يقدم
ميثل فرصة لتحسني اخلدمات  نفسهوقت ال ي  هلكنأأمام املاكتب الصغرية،  س امي لعائقا رئيس يا  يشلك ذكلاكن و  بأأنفسهم.

 رب.املاكتب الأك اس تفادت مهنا أأيضا وخفض التاكليف

الويبو ما  أأاجنزت، 2013 ي و. منوا متسارعا النظام مس تخديمجممتع  شهد ،الإلكرتوين الإيداعنظام تقدمي  وعقب 17.2
ىل مقديم الطلبات اذلين ي املائة(  45) مهنا الأكرب تعود احلصة، ابس تخدام هذا النظام معامالت 705 17مجموعه   اإ

بس يطة(،  مرورلكمة و مس تخدم امس ل ادخاإ  تُقدم عن طريقامة )مجموعة حمدودة من اخلدمات اخلدمات الع يس تخدمون
التحقق  حيث جيبدمات من اخلمجموعة أأكرث اكامتل  ي املائة،  28خدمات خاصة ) يس تخدمون الطلبات اذلين ومقدم يلهيم
 اإطالق من تقريبا بعد عامنيأأي ، 2015ية . وحبلول هنا وأأطراف اثلثة ،ماكتبقدر أأكرب من الأمن( و توفري ل  نيعامل من

ىلاملعامالت  زادت، النظام  لتسملّ  مكتبا 29بدأأ . وعالوة عىل ذكل، معامةل 583 52 لتبلغما يقرب من ثالثة أأضعاف  اإ
لكرتونيااملقدمة   ي قبول الطلباتالطلبات  الربازيل، و أأذربيجان، و اجلزائر،  :مثل ،، مبا  ي ذكل ماكتب من البدلان الناميةاإ

 ي منلأ  ومل يس بق، وجنوب أأفريقيا، السعوديةاململكة العربية و املكس يك، و مالزياي، و الهند، و كولومبيا، و ش ييل، و 
ضافة اإىل ذكل، و  ادلولية. اترباءالطلبات ل  الإلكرتوين الإيداع العمل بنظام املاكتب تكل  الطلبات لتسملّ مكتبا  34 مسحاإ

                                                
29
 .2015 ي طلبا  435 16اإىل  2010 ي طلبا  551 11ن م 
30
 .2015  ي 194 3اإىل  2010 ي عام  2 793من  

 2015-2010 ي نظام لهاي،  الإيداع: اجتاه طلبات 7 الشلك
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 2014-2009ة، الشلكي: مؤرش جودة حفص الإجراءات 8 الشلك

 

دارات دولية ومثاين لكرتونية الإيداعبعد ما واثئق تقدمي ب  اإ خرى الأ بدلان ال العديد من كام اكن هناك ، 2015هناية   ي بصورة اإ
  ي مراحل خمتلفة من اختبار النظام اجلديد.

جراءاتتتعلق معينة تقدما كبريا  ي أأمتتة معليات املاكتب ادلولية  ، حققت2012منذ و  18.2 حفص الطلبات ادلولية  ابإ

لكرتونيا  يكام ُأاجنزت عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. مل لبحث ادلويل اتقارير و ، PDFو XML نسقي الطلبات املودعة اإ

(ISRS وال راء )أ لية عىل  بصورة، رباءاتللكتب الأورويب امل وردت من الصني والياابن ومجهورية كوراي، و اليت ، املكتوبة

نتاجية و مزتايد.  حنو وجوداها عاهدة التعاون مل لطلبات ادلوليةل  ةالشلكيالإجراءات حفص أأدى ذكل اإىل حتسن ملحوظ  ي اإ

من  ال خذ  ي الزتايد بعدد قليلاستيعاب عبء العمل  املاكتب ادلولية من ن ي الس نوات املاضية، الأمر اذلي مكَّ  الإجاملية

اجلودة عىل   ي الوقت نفسه احلفاظو املوظفني، 

نتاجية، كام شهدت  العالية للخدمة. اليت الإ

معاهدة التعاون مقسوما  طلباتقاس بعدد تُ 

 22 قدرهاعىل عدد من املوظفني، زايدة كبرية 

مع  قارنةابمل ،2014/2015 الثنائية ي املائة  ي 

 ودةاجلظهر مؤرش يُ و . 2012/2013 الثنائية

)انظر  31ةالشلكيالإجراءات فحص ل الإجاملية

ن اكن اا عام اا ( حتس ن8 الشلك بعض  هناك، واإ

ىل  2010 الفرتة من ي التقلبات  ، وبني 2013اإ

ىل  2009 ي املائة  ي  89ؤرش من املست س نوات، ارتفع ال . ومع ذكل، عىل مدى فرتة 2015و 2014عايم   ي  92.8اإ

ىل  ذكل أأساسا ويُعزى، 2015املائة  ي  تراجع التأأخر  ي ، و جراءات الشلكيةوقيت أأداء حفص الإ ت اذلي طرأأ عىل نتحسال اإ

عادة نرش الطلبات   تقرير البحث ادلويل. معاإ

قلميية  امللكية الفكرية لرتياح بني ماكتبكبري اب وساد شعور 19.2 زاء الأ الوطنية/الإ عاهدة التعاون بشأأن ملنشطة التعاونية اإ
ىل 32املتوسطلأجل لالرباءات طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية  هذه  ادلراسات الاس تقصائية اليت أأجريت خالل. واستنادا اإ

 وا فهيا.معاهدة اليت شاركلل ي املائة من املشاركني عن رضامه عن الأنشطة التعاونية  95فرتة، أأعرب ال

                                                
31
ئيس ية  ي يمت احتساب مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية عىل أأنه متوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة. تستند ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الر  

عادة النرش. ويبني املؤرش الرابع عدد الأخطاء اليت ارتُكبت خالل معاجلة طلبات معاهدة  نظام معاهدة الرباءات، ويه الإشعار بتسمل النسخة الأصلية والنرش واإ

 الرباءات. التعاون بشأأن
32
 .2014/15لتغطية أأنشطة الثنائية  2016، و ي 2012لتغطية أأنشطة  2013، و ي 2011لتغطية أأنشطة  2012أأجريت دراسات اس تقصائية  ي  
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 ةتكنولوجيال تحسينات وعقب ال  20.2
مدريد  نظايم من لكُأدخلت عىل اليت 
حصة  من زايدةويبو متكنت اللهاي و

ومن  ،كبريةبصورة الإلكرتونية  التبليغات
خلدمة. ا مبجايل تتعلق معليات أأخرى نيحتس

نظام مدريد، ارتفعت النس بة وفامي يتعلق ب 
لكرتونيا من   46املئوية للواثئق اليت وردت اإ

ىل  2010 ي املائة  ي   ي املائة  ي  79اإ
 املرسةل خطاراتالإ عدد  كام ارتفع. 2015

ىلالربيد الإلكرتوين  عن طريق أأكرث من  اإ
ىل  2010  ي الفرتة من ثالثة عرش ضعفا اإ

ىل  800 23 ، من2015  000 325اإ
خطار  قاعدة أأيضا  تعتوسو  التوايل . عىلاإ

دارة احملفظات  ي نظام مدريد  مس تخديم ىللتصل اإجاميل عدد مس تخدمهيا ( MPM)أأداة اإ عقب تقدمي  امس تخدم 752 2 اإ
اكمل ال التحديث وعقب. اس تخداهمالس نة الأوىل من ا ي ، أأي 2012مس تخدم  ي هناية  400ابملقارنة مع ، 2011 ي  الأداة

طار نظام لهاي  ي الإ  الإيداعواهجة ل برام و  ،2013لكرتونية  ي اإ يداعاتفاقات حمددة مع ماكتب اإ بارش، ارتفعت امل غري  الإ
طار نظام لهاي من  لكرتونيا  ي اإ ىل  2010 ي املائة  ي  66نس بة الطلبات ادلولية املودعة اإ . وعالوة 2015 ي املائة  ي  90اإ

 ي اليت ُأجريت  ات ي املائة من التجديد 90 2015عام  وشهد، 2011 ي  متجددةاهجة الإلكرتونية و  ُأتيحتعىل ذكل، 
طار نظام لهاي.  اإ

تدعمي  2015 عام ومت خالل. تهوجود مدريدنظام خدمات لتحسني كفاءة  االويبو برانجم أأطلقت، 2014 ي و 21.2
ذكل  وأأفىض، وظفني خدمات العمالء وتدريب املبشأأن عبء العمل وختطيط املوارد وحتسني 2014 التقدم احملرز  ي عام

 ظافاحلو  التسجيل ادلويلمدريد )أأي تلكفة معاجلة  ي نظام تلكفة الوحدة اخنفضت بشلك ملحوظ كام . نتاجئ ملموسة اإىل
نتاجية عىل ملموسحتسن كام طرأأ  ،33 (9 الشلك)انظر  (عليه ضافة اإىل 10 الشلك تكل الس نة )انظر  ي الفحص اإ (. واإ

ىل  ،واحدة فئة ابس تثناء املعامالت، ي مجيع فئات اخنفضت مدة معاجلة الطلبات ذكل،  الس نوات أأقل من متوسط اإ
 .السابقة امخلس

 2015-2012مدريد،  تسجيل دويل جديد/ُمجّدد  ي نظام: تلكفة الوحدة للك 9 الشلك

 
                                                

33
ربانم  خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسط، تغريت املهنجية املس تخدمة  ي حساب تاكليف الوحدة، عىل النحو املبني  ي تقرير أأداء ال 

 .2014/15تقرير أأداء الربانم    ي ": مؤرشات معليات نظام مدريد6، يرىج الرجوع اإىل "مرفق الربانم  مزيد من التفاصيل. وللحصول عىل 2014/15

 : زايدة معدل التبادل الإلكرتوين  ي نظام مدريد4اجلدول 

 الس نة
النس بة املئوية 

للواثئق املس تلمة 

لكرتونيا  اإ

عدد الإخطارات 

عن طريق الربيد 

 الإلكرتوين

عدد معالء أأداة 

دارة احملفظات  اإ

  ي نظام مدريد

تب عدد املاك

اليت ترسل 

الطلبات بلغة 

الرتمزي 

املوسعة 

(XML) 

 يتعذر تقيميه يتعذر تقيميه يتعذر تقيميه %46 2010

2011 %60 23,800 0 5 

2012 %65 50,000 400 10 

2013 %67 158,717 714 16 

2014 %70 220,000 1,800 17 

2015 %79 325,000 2,752 27 
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نتاجية حفص التسجيالت ادلولية اجلديدة/املُجددة، 10 الشلك  2015-2008: اإ

 

، ستال  س نواتال حبلول هناية فرتة و  السجل ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة. حتسني   ي االويبو تقدم وأأحرزت 22.2
جراءات نظام لش بونة، ابملقارنة مع  للتبليغاتخمتصة موافقهتا عىل اس تخدام الوسائل الإلكرتونية  ةسلط 26 منحت مبوجب اإ
عالأمانة  انهتت، 2014. و ي 2010 ي سلطة  14 لكرتونية داد و من اإ قاعدة بياانت بربط السجل ادلويل تنرش واهجة اإ

كسربس عىل موقع الويبو،  ىل ا مما يتيح للمس تخدم الوصول بكفاءة ويرسلش بونة اإ  نظام لش بونة.ب  املتعلقةملعلومات اإ

 التمنية سبيل تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية  ي الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

كرب ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية: ا1.3ه النتيجة الاسرتاتيجية  نتفاع أأ

نشطة الويبو لأ  هو ادلافعهدف تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية  اإن 1.3
الهدف الاسرتاتيجي  يعد  عىل هذا، و املنظمة.  قطاعاتمجيع  تضطلع هباخالل برام   م من، اليت تُقدَّ املوهجة حنو التمنية
 احملرز الإبالغ عن التقدميمت  ومن مثَّ،العديد من الأهداف الاسرتاتيجية الأخرى.  معمشرتاك  ا ورأأس ياالثالث هدفا أأفقي

طار الهدف التبليغ  ،عىل وجه اخلصوص مهنا،معممة،  بصورةتسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية من أأجل التمنية   ي  ي اإ
الرابع )مؤسسات معززة الاسرتاتيجي للملكية الفكرية( والهدف  ة)أأطر ترشيعية وطنية متوازن الاسرتاتيجي الأول

 الفكرية(. لملكيةل 

، مت وبصورة خاصةخالل الفرتة قيد الاس تعراض.  بوجه عام ا ي براجمه الإمنايئالتعاون   ي ترس يخالويبو  كام اجنحت 2.3
دماج مجيع توصيات  عىل مدى فرتة  جندة التمنيةلأ  مرشوعا 31 ما مجموعهمت تنفيذ كام الويبو.  أأنشطة ي مجيع  أأجندة التمنيةاإ

وتيسري تعزيز القدرات املؤسس ية  ي جمال امللكية الفكرية، ، امن بيهن ،موضوعاتاملرشوعات اخلطة الاسرتاتيجية، وتغطي 
طار الو  الفكرية، وتعزيز، واقتصادايت امللكية املتعلقة ابمللكية الفكرية رفاواملع علوماتاملعىل  احلصول دارة القامئة اإ يبو لالإ

 هذه الفرتة، اس تفاد وخالل ونقل التكنولوجيا. ،وس ياسة املنافسة وامللكية الفكرية العام،وامللكية الفكرية واملكل  عىل النتاجئ،
الويبو لتعزيز  اليت قدمهتاساعدة من امل  املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرقل منوا والبدلان الأ البدلان و من البدلان النامية  مزتايد عدد

سرتاتيجيات الوطنية من خالل اعامتد وتنفيذ الا ،الانتفاع ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية
 الشخصيات املعنيةبني  هافهم و قضااي امللكية الفكرية املتعلقة باملعرفة  نرشساعد و . املرتبطة هباخطط التمنية و لملكية الفكرية ل 
املهنيني املتخصصني  ي جمال امللكية بني  كذكل ،املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرقل منوا والبدلان الأ البدلان و البدلان النامية   ي

دارة حقوق امللكية الفكرية  الارتبا.تعزيز عىل الصةل  ويذ نيوأأحصاب املصاحل احلكومي الفكرية  وحتقيقبني اإ
 مس تدامة. اقتصادية تمنية
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: تركزي شديد عىل التمنية  ي املنظمة برمهتا، مع دم  فعال ملباد  جدول أأعامل التمنية وتوصياته  ي 1.1.3همؤرش النتيجة 

 معل لك الربام  املعنية

التمنية  ي مجيع أأهدافها  دم ، حققت الويبو تقدما كبريا  ي املتوسطلأجل لخالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية  3.3
ىل الأمام من خالل اإصدار مجموعة من التعلاميت ادلاخلية  ،2009التسعة. و ي  الاسرتاتيجية اختذت الأمانة خطوة هامة اإ

دماج  ي مجيع أأعاملها. ومن اخلطوا اوتوصيااه أأجندة التمنيةلتطبيق مباد    أأجندة التمنيةتوصيات ت الهامة  ي هذا الاجتاه اإ
 املزيانيات املرصودةوفر أأساسا لتفعيلها وتنفيذها  ي نفسها، مما امخلسة والأربعني واملباد  الواردة فهيا  ي اخلطة الاسرتاتيجية 

التقدم احملرز  ي  بشأأن س نتنيلك ابنتظام والتقارير الصادرة  ،الس نويةالتقارير و خطط العمل الس نوية،  و يتالية، ال  لثنائيةل 
ل الويبو بشأأن التمنيةتنفيذ جدول أأعام

34
 ،2010لويبو  ي سبمترب العامة لعية تصديق امجل   ي هذا الصدد البارزة املعامل ومن. 

جراءات ختطيط مشاريع عىل  عداد مزيانية املنظمة أأجندة التمنيةالتاكمل بني اإ ووضع مزيانيهتا  ي معليات اإ
35
شهدت الفرتة كام . 

دخال نظام قوي لرصد تنفيذ  .هاوتقيمي  أأجندة التمنيةمشاريع  قيد الاس تعراض اإ

دماج وخالل الفرتة قيد الاس تعراض،  4.3 لويبو. امخلسة والأربعني تدرجييا  ي معل برام  ا أأجندة التمنيةتوصيات مت اإ
الأنشطة أأو ادلراسات،  وأأ توصيات من خالل املشاريع هذه ال توصية من  19، سوى 2009 ي عام  أأن املنظمة مل تتناول ومع
ن العمل العادي للربام  ذات  جوانبتوصيات عىل حنو فعال  ي مجيع مجيع ال من تعممي  2013متكنت  ي هناية قد الأمانة  فاإ

دماجالصةل. وقد تيرس ذكل من خالل  دارة املنظمة القامئة عىل النتاجئ  ي الثنائية وخطط العمل ال  اإ توصيات  ي أأطر اإ
 .لكهيام الس نوية

ىل و  5.3 ضافة اإ  31من خالل تنفيذ  أأجندة التمنيةتنفيذ قدما  ي الويبو  مضت ي أأعاملها،  أأجندة التمنيةتوصيات  دم اإ
جاملية  ، اكن قد 2015مليون فرنك سويرسي. وحبلول هناية  28 جتاوزتمرشوعا خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية، مبزيانية اإ

اجنازمت  ، اس تعراض أأكرث 2015هناية   ي ،وتقيميها بشلك مس تقل. كام ُأجري أأجندة التمنيةمرشوعا من مرشوعات  25 اإ
منية وامللكية الفكرية، ومن ، عىل النحو اذلي لكفهتا به اللجنة املعنية ابلت اوتوصيااه أأجندة التمنيةتعمقا للتقدم احملرز  ي تنفيذ 

 .2015ىل اللجنة  ي نومفرب اإ  املزمع تقدميه

حنو التمنية  ي البدلان النامية والبدلان  وشهدت الفرتة قيد الاس تعراض حتس نا ملحوظا  ي تنفيذ الأنشطة املوهجة 6.3
، مع مراعاة تباين الاحتياجات املزتايدة للبدلان املس تفيدة. وقد تيرس ذكل من املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرالأقل منوا والبدلان 

 دليل بشأأن تقدمي خالل تطوير أأدوات خمتلفة واس تخداهما  ي مجةل أأمور من بيهنا، تقيمي الاحتياجات، وبعثات الربجمة، ونرش
الويبو املساعدة التقنية

36
 .2014للغات الرمسية الست للأ م املتحدة  ي اب 

ل س امي قاعدة بياانت ا بصورة مس مترة، هنيحتس و  قواعد البياانت املتخصصةانتشار أأيضا الاس تفادة من  وتواصلت 7.3
مبطابقة الاحتياجات الإمنائية  ي جمال امللكية الفكرية وقاعدة البياانت اخلاصة (، IP-TADاملساعدة التقنية للملكية الفكرية )

( IP-DMD .) ( وقامئة اخلرباء الاستشارينيIP-ROC ضافة اإىل ذكل، مت عداد(. واإ قواعد بياانت جديدة مصممة وتنفيذ  اإ
تيعاب البياانت توصيات جدول التمنية  ي برانم  الويبو للمساعدة التقنية. ويشمل ذكل قاعدة بياانت لس  دم ا دلمع خصيصا 

، وواهجة لأنشطة  (NIPS-D)الأساس ية املس تخدمة  ي العمليات الوطنية لصياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
فرادية مع أأمثةل معلية عىل كيفية معل  IP Advantageقاعدة البياانت  وحتتويالتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.  عىل دراسات اإ

سهامأأنشطة امللكية الفكرية،  حقوق امللكية الفكرية  ي تشجيع الابتاكر  ي البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء،  وكيفية اإ

                                                
34
. أأما أأجندة التمنيةالمنوذيج يش متل عىل أأقسام منفصةل لالإبالغ عن التقدم احملرز  ي تنفيذ توصيات  الشلك، اكن 2014قبل الإدراج  ي تقرير أأداء الربانم   

 لربام .لالأجزاء الرسدية الرئيس ية   ي تمنيةأأجندة ال عن تنفيذ توصيات ومشاريع  املعلومات، فقد أأدرجت 15/ 2014، وللثنائية 2014تقارير أأداء الربانم  لعام 
35
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_5_rev.pdf 
36
 http://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/ar/pdf/ta_manual.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_5_rev.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/ar/pdf/ta_manual.pdf
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فرادية، و ي هناية  دراسات 210حتتوي هذه القاعدة عىل ما مجموعه و مواصةل توس يعها. و  موقع  بلغ عدد متصفحي، 2015اإ
 .2014/15 ي الثنائية  خشص 700 199القاعدة 

التمنية فامي بني ، و لتعاون فامي بني بدلان اجلنوب  ي جمال امللكية الفكريةاب الهنوضالرتكزي عىل تسهيل  أأيضاوتعزز  8.3
نشاء  فامي  للتعاون 37وتطوير صفحة ويب ،قطاع التمنية  ي خمصص مركز تنس يقالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا من خالل اإ

 . بني بدلان اجلنوبتعاون فاميلل وش بكة افرتاضية  ،بني بدلان اجلنوب

اإىل الاقتصاد احلر جمهزة بأأطر  : عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل2.1.3همؤرش النتيجة 

 متوازنة  ي جمال الترشيع والس ياسة العامة

 ادلول الأعضاء  ي وضع س ياسةاذلي أأحرزته  النجاح عىل ي تنفيذ جدول أأعامل الويبو للتمنية  احملرز التقدم جتىل 9.3
طار  عامة سوى عدد حمدود من ادلول الأعضاء من  مل يكن هناك، 2009 ي عام ولإدارة امللكية الفكرية.  متوازنترشيعي واإ

لملكية الفكرية أأو ل وطنية نفذ اسرتاتيجية  و/أأو اعمتدقد  املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرقل منوا والبدلان الأ البدلان النامية والبدلان 
و/أأو  رشعقد  38بدلا 76 مثة اكن، املتوسطلأجل لخالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية أأما ابمللكية الفكرية.  تتعلقتمنية خطة 
صياغة/اعامتد  ي  الرشوعبصدد 

لملكية الفكرية و/أأو ل اسرتاتيجيات وطنية 
قلمييةل خطط   ،لتمنية مبساعدة املاكتب الإ
و ي قل منوا. من البدلان الأ بدلا  24مهنا 
قد  بدلا 64ما مجموعه  اكن، 2015هناية 
ذ نفاكن ي بنجاح و/أأو اعمتد 

لملكية ل ية اسرتاتيجيات/خطط تمنية وطن 
قل الأ البدلان بدلا من  19مهنا  ،الفكرية
 ي هناية وبصفة خاصة، اكن هناك منوا. 
 26 ما يقرب منست، ال س نوات ال الفرتة 

هذه  ينفذو/أأو  اعمتد قدبدلا  ي أأفريقيا 
  ي بدلا 17 مهنا اخلطط، الس ياسات أأو

 اوحده 2014/15 الثنائية
 (.11 الشلك )انظر

صياغة اسرتاتيجيات و/أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية تطوير مهنجية ومجموعة  ومن العوامل اليت يرست 10.3
اسرتاتيجيات  بوضع املعنيني املسؤولنيمساعدة  بغيةنة ور ابمل املوحدة اليت تتسم  ي الوقت نفسهمن أأدوات القياس العملية 
هداف الاسرتاتيجية وتقيمي الاحتياجات املعينة  ي جمال ، وحتديد الأ ةالوطني أأنظمهتم وضعتقيمي  ي وطنية للملكية الفكرية 

ىل البدلان النامية  فعالال والتنس يق الاتساق ضامن فضال عنامللكية الفكرية.  طار املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإ  ي اإ
نت  املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر.قل منوا والبدلان الأ البدلان و  ووحدت عىل أأساس ال راء الواردة واخُتربت تكل الأدوات وحّسن

 من س تة بدلان رائدة طبقت املهنجية املقرتحة  ي وضع س ياسااها الوطنية للملكية الفكرية.

طار الهدف الاسرتاتيجي الثاين. رزاحمل تقدمويمت الإبالغ عن ال  11.3 نشاء بيئات قانونية وطنية متوازنة  ي اإ   ي اإ

                                                
37
 http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south/ 
38
 (.15(؛ أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب )14(؛ بعض البدلان  ي أأورواب وأ س يا )17(؛ أ س يا واحمليط الهاد  )6(؛ البدلان العربية )24أأفريقيا ) 

اسرتاتيجيات أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية اعامتد و/أأو تنفيذ  :11 الشلك

IP 2010-2015 الرتامكي() 
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ؤسسات مب جمهزةالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر  أأكرب من عدد: 3.1.3همؤرش النتيجة 

 مللكية الفكرية أأو ما يتصل هباا  ي جمال وقادرة عىل الاس تجابةقوية 

اجناز  أأسهمت 12.3 طار س بعة  ي ال الويبو  اتاإ اذلي ، 2020-2011لصاحل أأقل البدلان منوا للعقد برانم  معل اسطنبول اإ
شاعة امل(، UN - LDCIVقل منوا )الأ البدلان  بشأأنمؤمتر الأ م املتحدة الرابع عقد مبناس بة ، 2011 ي  مداعتُ  زيد من  ي اإ

 ولوضع هذه املساعدة موضعقيد الاس تعراض. قل منوا خالل الفرتة الأ لبدلان ل ساعدة التقنية امل تقدمي  عىلالامتسك والرتكزي 
ب املمثل السايم املعين بأأقل البدلان منواا والبدلان النامية غري الساحلية وادلول مكتمعلت الويبو عن كثب مع لتنفيذ، ا

ىل و . اجلزرية الصغرية النامية ضافة اإ رشاكة بني الأقالمي ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل ال العديد من برام   طويرتمت ذكل، اإ
نتاجية )ITUلالتصالت ) (، ومنظمة الأ م املتحدة للتمنية الصناعية UNCDF(، وصندوق الأ م املتحدة للمشاريع الإ

( واللجنة الاقتصادية UN ESCAP)اليونيدو(، وجلنة الأ م املتحدة الاقتصادية ل س يا واحمليط الهاد  )
 (.UNECA) لأفريقيا

يالءخالل الفرتة قيد الاس تعراضكام مت،  13.3 اس تخدام  جمال لأقل منوا  ياالبدلان ببناء قدرات  اهامتم خاص ، اإ
قل الأ البدلان  من ضم ثالثةيية اليت مت حتديدها كجزء من مرشوع جترييب و تحدايت التمنل ا املناس بة ملواهجةنولوجيات التك 

خطط ُأعدت و  احملددة، تاملشالك املطلوبة ملعاجلةمنوا، ويه بنغالديش ونيبال وزامبيا، وقد مت حتديد احللول التكنولوجية 
 أأخرى. بدلاان ليشملاملرشوع التجرييب  نطاق  لحقا توس يعمتو. الاحتياجلك جمال من جمالت لمعل 

 .ةيبادرة اجلامع امل اجناح برانم   الاس تفادة منلأجل املتوسط، واصلت الويبو لة فرتة اخلطة الاسرتاتيجي وعىل مدى 14.3
طار هذه املبادرةو نشاء وحدات  ي لبحث والتطوير  ي ادلول الأعضاء  ي الويبو املساعدة ل  ةومؤسس ةجامع 74تلقت ،  ي اإ اإ
 التعلمي العايلبشأأن  عامتد حكومة بولندا قانواناكن لامللكية الفكرية. و  ا  ي جمالدارة امللكية الفكرية و/أأو تطوير س ياسااهلإ 

ذ يقيضوقع خاص ( حكوميةغري مؤسسة  302و مؤسسة حكومية 132مجيع مؤسسات التعلمي العايل ) لزام هذا القانون ابإ ؛ اإ
 434، وضعت 2015هناية   ي. ونتيجة ذلكل، 2015 مارس 31 لملكية الفكرية حبلولل  حديثة ةس يمؤس  س ياسة بتطبيق
اس تعراض برانم  مبادرة ، 2014  ي وجرىلملكية الفكرية. ل لتعلمي العايل  ي بولندا س ياسات جديدة ل  ة/مؤسسةجامع

 ث والتطوير  ي ادلول الأعضاء  ي الويبو.لجامعات ومؤسسات البحلحتياجات املتغرية الا لتعزيز تكيفه معجامعة الويبو 

ىل الهدف الاسرتاتيجي الرابع و  15.3 دارة امللكية الصناعيةب  فامي يتعلق احملرز لتقدما لالطالع عىليرىج الرجوع اإ  نظام اإ

 .مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو ماكتب نقل التكنولوجياو 

ابملهارات الوجهية  ي عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا : قدر اكف من املوارد البرشية 4.1.3همؤرش النتيجة 

 اإىل الاقتصاد احلر والبدلان املنتقةل

 ي ادلول الأعضاء، مع الرتكزي بصفة  اتدريب املوارد البرشية وبناء قدرااهويبو قدرا كبريا من املوارد  ي استمثرت ال 16.3
 أأاتحتل الفرتة قيد الاس تعراض، خالو . املنتقةل اإىل الاقتصاد احلروا والبدلان قل منالأ البدلان و خاصة عىل البدلان النامية 

ىل املعلومات واملعارف  التوعية وبناء القدرات وتمنية املهارات فرصل  والربام  املركزة املتخصص التدريببرام   للوصول اإ
 ،املسؤولنيالإداريني و و  ،الس ياسات مثل رامسي ،هورامجل  ة منومتنوععريضة  اليت ختاطب قاعدةاجلديدة 

والصناعيني.  وأأحصاب املشاريع ،الباحثني والأاكدميينيو اخملرتعني و  ،امللكية الفكرية واملديرين املتخصصني  ي جمال املهنينيو 
ىل زايدة عدد املتخصصني  ون ميثل، كام لمعرفة  ي الأقالميلمصادر  اذلين ميثلون لكية الفكريةامل   ي جمالوأأدت هذه الأنشطة اإ

مؤسسات البحث و  وحاضنااها،لأعامل التجارية اب الهنوض مراكزو  ،املؤسسات الأاكدميية مثل ،واسعة من املؤسسات طائفة
نفاذ القوانني العاملني  يو  ،ماكتب امللكية الفكريةو الابتاكر،  هيئاتو والتطوير،   .القضاء واملوظفني امللكفني ابإ
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التدريب أأنشطة  وتقدمي عن بعد، خالل برانم  التعملنطاق من  أأوسععىل امجلهور  اإىلل و وصمن الالويبو ومتكنت  17.3
ىل  2010 من ي الفرتة  جال امللكية مب املهمتني خشص من 000 243 عىل ما يزيد خملاطبةلغة  15 س تخداموأأخريا اب ،2015اإ
، عيةو املوض وأأمهيهتا هذه الربام جدوى لضامن و املتعلقة ابمللكية الفكرية.  ضوعاتواسعة من املو  طائفة يةتغط و الفكرية، 
عداد  ،وحتديهثا خالل الفرتة قيد الاس تعراض عن بعد التعملدورات اس تعراض العديد من  جرى مبا  ي ، دورات جديدةواإ
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي  ارفاملعو امللكية الفكرية و  ؛الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورةدورات عن ذكل 

ىل التكنولوجيات الطبيةو  ؛لتقليديا دارة امللكية الفكرية. و و  ؛امللكية الفكرية والوصول اإ ضافة اإىل ذكل، اإ  اس متر دم اإ
ضافة وحدات تعلميية التعمل عن بعد دورات  ي جدول الأعامل توصيات تقدمة امل دلورات ل، عىل سبيل املثال، من خالل اإ

 العام. ابملكلوالقضااي املتصةل  املرونة والاس تثناءات والتقييدات بشأأن أأوجه

جاميل برانم  التطوير املهين قامالبدلان املتقدمة والنامية،   ي املنتظمةابلتعاون مع املؤسسات الرشيكة و 18.3  بتدريب اإ
 متخصصة جمالت ي عدة  املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرقل منوا والبدلان الأ البدلان و من البدلان النامية  احكومي ولؤ مس 342 1

 ،التكنولوجيا احليوية واملس تحضات الصيدلنية، والعالمات التجارية جمالترباءات  ي ال حبث وحفص، مثل للملكية الفكرية
والرتاخيص.  ،امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ونقل التكنولوجيا دارةلإ واوحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 

عادة النظر  ي مجموعة أأسفر عن ةيبيالحتياجات التدر لتقيمي  2015  ي يوُأجر  ىل وأأدى، املتاحة ادلورات اإ من  مجةل أأمور اإ
دارة امللكية الفكرية والتسويق التجاري، وامللكية الفكرية  بيهنا دارة ماكتب امللكية الفكرية واإ ضافة موضوعات جديدة )اإ اإ

دراج ،التجارية( والأسامء قلميية حمدل جديدتني  تنيدور واإ حداهام -دة تلبية احتياجات اإ لبدلان  والأخرىلأقل منوا البدلان ل  اإ
 منطقة البحر الاكرييب.

 واخلرجيني طالب الس نوات الهنائيةمن طالب  900 1 يزيد عىلتدريب ما ب مدارس الويبو الصيفية وقامت  19.3
عامل وكبار للأ  امدير  70 حنواس تفاد و ذات الصةل.  اختصصااهو جمالت امللكية الفكرية  ي العديد من  واملهنيني الش باب
 (.5لتعلمي التنفيذي )انظر اجلدول ل لرشاكت من برانم  الويبو ا تياسرتاتيج ا وواضعياملديرين التنفيذيني 

 2015-2010  ي لتعلمي والتدريبل عدد املشاركني  ي برام  الويبو : 5اجلدول 

 الس نة

 عدد املشاركني  ي برام  الويبو للتعلمي والتدريب

 وادلرجات العلمية()أأنواع املشاركني 

برانم  التطوير 

 املهين
 التعمل عن بعد

برانم  املؤسسات 

الأاكدميية )درجة 

 املاجس تري(

برانم  التعلمي 

 للمديرين التنفيذيني

برانم  دورات 

 الويبو الصيفية
 اجملموع

2010/11  396 83,800 249 23 640 85,108 

2012/13  484 81,484 332 48 630 82,978 

2014/15  462 78,551 340   689 80,042 

 248,128 1,959 71 921 243,835 1,342 اجملموع
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الويبو  اس تخدمتبني أأاكدمييا، رَ امللكية الفكرية املدَ  املهنيني املتخصصني  يمن أأجل معاجلة النقص النس يب  ي و  20.3
امللكية الفكرية ابلتعاون مع اجلامعات جمال ملاجس تري  ي النيل درجة مشرتكة ؤسسات الأاكدميية لتقدمي برام  لمل هابرانجم 

و ي الفرتة . 42؛ وأأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب41أأوروابو ؛ 40أ س يا واحمليط الهاد و ؛ 39واملؤسسات الرشيكة  ي أأفريقيا
ىل  2010 من ىل املنتقل منوا والبدلان الأ البدلان و من البدلان النامية  زميال 921 حنو ، أأمكل هذه الربام 2015اإ قةل اإ

جال امللكية الفكرية  ي البدلان النامية. وواصلت الويبو أأيضا مب املرتبطةتعزيز قاعدة املوارد البرشية  وهبذا مت، الاقتصاد احلر
 مينظت احلكوميني  ي جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع منظمة التجارة العاملية من خالل  املسؤولنيتعزيز قدرات املعلمني و 

الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية  اليت تقدهما تقدمةامل ورة فضال عن ادل ،ملعلمي امللكية الفكرية مشرتكة ندوات
 احلكوميني. ولنيؤ الفكرية للمس

 اذلي، الناش ئة مرشوع الأاكدمييات ي مت تعزيز الأثر املضاعف لأنشطة التدريب وبناء القدرات من خالل البدء و 21.3
نشاء. 2014للأاكدميية  ي  املعتاد ي الربانم   ُأدرج  تنحوطنية للملكية الفكرية، ومُ  ست مؤسسات تدريب وأأسفر عن اإ

قات اتفا ةتوقيع س بعمت وهناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية.  ي امللكية الفكرية  ي جمال لتدريب  ي ا ةشهاد 000 20أأكرث من 
 .2015ول هناية عام وطنية جديدة حبل بجديدة لإنشاء مؤسسات تدري

ىل زايدة املعرفة والفهم للقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة  ي البدلان اإ الويبو  سعتكام  22.3
 للرشاكتالأمانة اليت تصدرها الإخبارية النرشة جذبت و . املنتقةل اإىل الاقتصاد احلرقل منوا والبدلان الأ البدلان و النامية 

، 2015 ي و(. 12 الشلك)انظر  2010مع قارنة ابمل 2014املشرتكني  ي عام  أأعدادا مزتايدة منالصغرية واملتوسطة 
عادة الااملشاريع الصغرية واملتوسطة القامئة  منلب طُ و ، الاشرتاكتعديل معايري  مت  ي  أأسفر، مما نرشة الإخباريةشرتاك  ي ال اإ

ت لرشاكاخملصص ل وقع الويبو مب الاهامتم قواي وظلأأكرث تركزيا.  و ي الوقت نفسهر قاعدة مس تخدمني أأصغ عنهناية املطاف 
عدادالصغرية واملتوسطة طوال فرتة  ، 2014 ي  ةمؤقتبصورة  التحميل مرات عدد اخنفاضرمغ سرتاتيجية، اخلطة الا اإ

 (.13 الشلكقارنة مع الس نوات السابقة )انظر ابمل

الويبو للرشاكت الصغرية  أأخبار: عدد املشاركني  ي نرشة 12 الشلك

 2015-2010، واملتوسطة

موقع الويبو اخملصص للرشاكت الصغرية  مرات تصفح: عدد 13 الشلك

 2015-2010، واملتوسطة

  

                                                
39
 للملكية الفكرية )الاكمريون(.فريقية ة الأ جامعة ايوندي الثانية واملنظمو جامعة أأفريقيا )الاحتاد الافريقي( والأريبو )زميبابوي(،  
40
 ( )مجهورية كوراي(.KIPOجامعة س يول الوطنية )جامعة سول الوطنية( ومكتب كوراي للملكية الفكرية )و (، أأسرتالياجامعة كويزنلند للتكنولوجيا ) 
41
يطاليا، وجامعة حيITC-ILOجامعة تورينو ومركز التدريب ادلويل التابع ملنظمة العمل ادلولية )   فا، اإرسائيل.(، اإ
42
 جامعة أأوسرتال واملعهد الوطين للملكية الصناعية  ي الأرجنتني )الأرجنتني(. 
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ضافة اإىل ذكل، اس هتو  23.3 من  الرشاكتلهذه  ةمعاادلؤسسات امل وممثيلالرشاكت الصغرية واملتوسطة  دفت الويبو ممثيلاإ
من هذه  متدرب 400 2 ما يزيد عىلاس تفاد و أأمهية امللكية الفكرية دلمع الابتاكر.  حمددة الأهداف بشأأندريبات خالل ت
ىل  2012 من ي الفرتة الفرص   . ي املائة 100اإىل  ي املائة  90 من 44معدلت الرضا بني املشاركني وتراوحت، 201543اإ

ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة و  أأتيحت فرص مزتايدة للوصولوقد  24.3 ىل اإ  وضعمن خالل  لهااملؤسسات ادلامعة اإ
الويبو عىل  أأعداهااليت املتعددة الوسائط،  IP PANORAMATMأأدوات مجموعة  واس ُتخدمتلتوعية وبناء القدرات. ل مواد 
(، KIPAخرتاع )لاب للهنوض( ومجعية كوراي KIPO، ابلشرتاك مع مكتب كوراي للملكية الفكرية )ثالث س نواتمدى 
دارة أأصول امللكية الفكرية من  تفاعيلال  الإلكرتوين ميكأداة للتعل ةمزتايد بصورة واسعة من أأحصاب  طائفة جانب ي جمال اإ
 والرشاكتوالباحثني  ورشاكت الاستشارات التجاريةالصغرية واملتوسطة، مبا  ي ذكل اجلامعات،   ي الرشاكتاملصلحة 

شهادة طالب عىل ال  3000 حصل ما يزيد عىلخالل الفرتة قيد الاس تعراض، و سطة  ي مجيع أأحناء العامل. الصغرية واملتو 
دارة أأصول امللكية الفكرية  ي جمال الإنرتنتعىل اليت ُعقدت ورة لدلولية ادل ىل  ،اإ من أأجل اجناح املرشوعات استنادا اإ

IP PANORAMATM
ىلوللتوسع  ي نطاق أأنشطة .    احمللية.  هذه اجملموعة ابللغة صدرت نسخ من، حدأأقىص  التوعية اإ

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

ىل املعلومات واملعرفة املتعلقة ابمللكية 1.4هالنتيجة الاسرتاتيجية  : نظام معزز الفعالية للملكية الفكرية يمتزي بنفاذ فاعل اإ
 انتفاع أأفضل هباالفكرية و 

س بل و  ،الويبو اإىل حد كبري  ي حتسني كفاءة نظام امللكية الفكرية أأسهمتعىل مدى الس نوات الست املاضية،  1.4
ىل املعلومات واملع  املساعدة التقنية وادلمع أأسهمتخالل هذه الفرتة، و واس تخداهما.  مللكية الفكريةاب املتعلقة رفاالوصول اإ

لإدارة الطلب عىل  الا فعَّ  حالا بوصفها عامل ماكتب امللكية الفكرية لأ اعامتد أأنظمة الويبو   يء ادلول الأعضا اذلي حصلت عليه
عالوة عىل ذكل، من خالل ضامن التحديث املس متر و ت عالية اجلودة لأحصاب املصلحة. وتقدمي خدما ،حقوق امللكية الفكرية

 اس مترارنظمة تصنيف امللكية الفكرية ادلولية، مثل التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيف نيس، مضنت الويبو لأ  نر املو 
 اةل التقنية الصناعية السابقة"حلاحلديث " تصنيفال  من خاللاملتعلقة ابمللكية الفكرية  رفااملعو عىل املعلومات  بيرس احلصول

ملعلومات ابتناىم الاهامتم ولوحظ أأيضا . والابتاكريةارعة  ي القطاعات الإبداعية عكس التغيريات املتساية القامئة اليت تامحلو 
عىل مدى الس نوات الست املاضية، وهو ما  كبريوالبياانت اليت وفراها الويبو بشأأن تصنيفات ومعايري امللكية الفكرية بشلك 

 وحده. 2015 عىل مواقع الويبو  ي عام املعلومات ذات الصةل اإىل مخسة ماليني مس تخدم عىل  ي نفاذ ما يزيديتضح 

املعرفة  وغريها من منصات ،استامثرات الويبو  ي قواعد البياانت العاملية للملكية الفكريةأأاتحت ذكل،  وفضالا عن 2.4
ركن الرباءات  منل لك متش  ا. و أ خذ  ي الزتايد هور عامليمجل ة ابمللكية الفكرية واملعلومات من البياانت املتعلق امزتايد قدرا
مجموعات الواثئق  ذكل ، مبا  يأأكرب بكثري من ذي قبلمجموعة من السجالت العامة  عىل للعالماتقاعدة البياانت العاملية و 

 البحثيرس عليه  ي بداية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية. وقد  ا اكانمبابملقارنة ، 2015الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية  ي 
عىل  عددا وأأكربنطاقا أأوسع  س تخدمنيمن امل قاعدة عاملية الس بل حلصول زتايد ال املتاحة ال خذة  ي اللغات ابس تخدام مجموعة
نت هذه الأدوات. كام  ابمللكية الفكرية،  تتعلقمعلومات جتارية  اإىلمتخصصة  ةف اثلثاطر أأ  س بل نفاذ اإىل حد كبريالويبو حسَّ

طار  ي ةوالتقني ةالعلمي ياتالأدب عىل و  ىل برانجمي املعلومات املتخصصة وهام  واخلاص، بني القطاعني العام تنيرشاك  اإ النفاذ اإ
ىل الأحباث اخلاصة ابلتطوير والابتاكر )ASPI) بشأأن الرباءات قواعد  موردي الويبو مع امأأبرمهت اللتني (ARDI( والنفاذ اإ

 ، عىل التوايل.ةوالتقني ةالعلمي وانرشي ادلورايتالبياانت التجارية 

                                                
43
 غري متوفرة. 2010/11أأرقام الثنائية  
44
 ،.2015اإىل  2013 للفرتة من ل تتوفر بياانت عن معدلت الرضا  ي الس نوات السابقة 
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املبارش بني ماكتب امللكية الفكرية  ي ادلول الأعضاء من خالل  التقينتكثيف التعاون  ي الويبو  أأسهمتكام  3.4
ّن WIPO DASو WIPO CASE تكنولوجيا املعلومات منصيت ملعلومات املتعلقة ابمللكية اكن من تبادل ، واخلدمات اليت مت
 مبارش بني ماكتب امللكية الفكرية.بشلك الفكرية 

فعالية أأكرب  ي أأعامل ماكتب امللكية الفكرية كام تتضح من اخنفاض الوقت اذلي تس تغرقه املعامالت : 1.1.4يجة همؤرش النت 

 واخنفاض  ي الأعامل املتأأخرة

 اإىل الاقتصاد احلر املنتقةلالبدلان النامية و  والبدلان ي البدلان الأقل منوا  وخباصةتواجه ماكتب امللكية الفكرية،  4.4
وأأحصاب املصلحة العامة  ،حقوق امللكية الفكرية ملقديم طلبات تسجيلاةل  توفري خدمات عالية اجلودة وفعَّ  ي تمتثل حتدايت
دارة نرش نظا "1"مع دلالويبو استامثرات كبرية  ي هذا اجملال عىل مدى الس نوات الست املاضية، خضت  ذلكل،. وغريمه م اإ

عداد "2" ،امللكية الصناعية للويبو لكرتوين جديد  اإ الانهتاء من برانم  الويبو  "3"(، EDMSدارة البياانت )لإ وحدة نظام اإ
ضافة اإىل ذكلWIPOScanلرمقنة ل لملكية الفكرية، ل  اقدمت الويبو ادلمع املبارش ملاكتب امللكية الفكرية لرمقنة جسالاه ،. واإ

س تخدام حلول الويبو. ويوحض اب املتعلقةل املعرفة التدريب ونقفضال عن توفري ، امللكية الفكرية وحتسني نوعية بياانت
ىل زايدة مطردة  ي اس تخدام  14 الشلك الس نوات  تب امللكية الفكرية عىل مدىاكملالويبو  أأنظمةكيف أأدى هذا العمل اإ

املائة   ي 100 تتجاوز، بزايدة مكتبا 77بلغ عدد املاكتب اليت تس تخدم هذه الأنظمة  ،2015حبلول هناية و الست املاضية. 
 2010.45 منذ

 (2015-2010 ي خمتلف املناطق ) امللكية الفكريةتب ماكلأعامل زايدة  ي اس تخدام أأنظمة الويبو ال: 14 الشلك

 

                                                
45
دارة امللكية الصناعيةتشمل   دارة امللكية الفكرية ، ونظام(IPAS) نظام اإ دارة الواثئق الإلكرتونية ،(AIPMSابللغة العربية ) اإ ، (EDMS) ونظام اإ

 .(، ووحدة مدريدWIPO Scanالرمقنة ) ونظام
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دخال حتسينات عىلواصلت الويبو و  5.4 جديدة  خصائص ي ادلول الأعضاء من خالل تطوير  املس تخدمةنظمة الأ  اإ
 س امي لتعددة اللغات، امل عمليات  ي ال و ،داخل ماكتب امللكية الفكرية مطبوعةابلعمل دون الاعامتد عىل أأية واثئق تسمح 

ىلاخليار ملاكتب امللكية الفكرية  لإاتحة تنيجديد نيتوحد ومت تطويراللغة العربية.  اليت تس تخدمملاكتب ا  تقدمي لالنتقال اإ
نرتنتاخلدمات عرب  عىل  الإيداعم لإاتحة حلول ُص اذلي  (WIPO Fileهام نظام الإيداع الإلكرتوين ) بشلك اكمل الإ

امللكية  وهو نظام حاسويب للنرش والبحث ونرش بياانت WIPO Publishنظام و  ،للماكتب الصغرية واملتوسطة الإنرتنت
اتحةحتسني خدمات ادلمع من خالل أأيضا . مت هاواثئق و  الفكرية نشاء وظيفة  بصورة مزتايدة، رفانقل التدريب واملع اإ واإ

 داخل الربانم . خصيصا"مكتب املساعدة" 

دارة حلقحتديدا تعلق فامي ي و  6.4  املؤلف بدمع اإ
شهدت الفرتة قيد الاس تعراض  ،أأكرث كفاءةلتصبح 
 وماكتب حق، دارة امجلاعيةالإ عدد منظامت  زايدة
دارة امجلاعية اليت تس تخدم  املؤلف برانم  الويبو لالإ

، WIPOCOSوحلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، 
دارة حق املؤلف  نظامو  بنظام  وفامي يتعلق(. GDA)اإ

WIPOCOS اليت  منظامت الإدارة امجلاعية، ارتفع عدد
 الثنائية  ي منظامت 10النظام من هذا  تس تخدم
ىل  2008/09  26، مث اإىل 2010/11 لثنائيةا  ي 20اإ
 ارتفع عدد ماكتب حقكام . 2013 ي هناية منظمة 
دارة حق املؤلف  اليت تس تخدم املؤلف  (GDA)نظام اإ
ىل  ماكتب 8من  ىل  2011 منمكتبا  ي الفرتة  18اإ اإ

 .(15 الشلك )انظر 2013

دارة حق املؤلف وتوقف العمل  7.4 مجيع اإىل عن طريق نقل موارد الويبو  ،2015 ي بصورة لكية  (GDA)بنظام اإ
دارة حق املؤلف  املؤلف اليت تس تخدم ماكتب حق  انتقالية تطويرفقد دخل  ي مرحةل  ويبوكوسأأما برانم  . (GDA)نظام اإ

عداد الرشوع  ي من خالل، 2014 ي عام  اذلي س يعقبه. وميكن من خالل هذا  (WCC)ش بكة الويبو حلق املؤلف  نظام اإ
مت التعاقد مقاول خاريج،  وقد قدماجملاورة  ي ادلول الأعضاء. احلقوق املؤلف و  حلق امجلاعية لإدارةمنظامت ا ربط نظامال 

 ،2015ودخل النظام مرحةل التطوير الهنايئ  ي هناية . 2015 ي منتصف  التأأكيد التقين للنظام ،2014 ي هناية معه 
 2016.46دلان النامية والبدلان الأقل منواا  ي عام  ي منظامت الإدارة امجلاعية  ي الب نرشه املزمع ومن

ذ أأفادت ما  ؛معل الويبو  ي هذا اجملال ابرتياح كبري من جانب ادلول الأعضاء وقوبل 8.4  ي املائة من  80و 70بني اإ
 .اكتب امللكية الفكرية وغريها من املؤسسات الوطنيةملالإدارة التنظمي و فعالية  ي حتسينات  حبدوث احلكومات

 فئات املنتفعني  يوزايدة  ي عدد املنتفعني ابملعلومات واملعرفة املس متدة من نظام امللكية الفكرية : 2.1.4هالنتيجة  مؤرش

ىل املعلومات الواردة  ي نظام امللكية الفكرية ادلويل واس تخداهم يعمتد 9.4 حلفاظ عىل عىل اعىل قدرة الويبو  االوصول اإ
ثة ل معايري واحضة عىل وجود  كام يعمتدعامليا،  مقبول واخلدمات احملميةلتصنيفات ادلولية للسلع ل نظام  لملكية الفكرية وحمدَّ

ىل أأن لملكية الفكرية. ل  العامليمتع اجمل لتوجيه ممارسات  سلطات رضورة ل غىن عهنا عند قيام ال التصنيفات وجتدر الإشارة اإ
صدار  املسؤوةل تطبيق أأو تطوير ب البحث والتطوير وغريها من اجلهات املعنية  هيئاتو  واخملرتعني احملمتلني رباءاتالعن اإ

 لطلب ما. حاةل التقنية الصناعية السابقة ،أأمور أأخرى مضن ،بحثب التكنولوجيا 
                                                

46
 .النظام املعزز حىت يُس تمكل تطويرلزتم الويبو ابحلفاظ عىل نظام ويبوكوس احلايل ت 

: حتسني البنية التحتية فامي يتعلق حبق املؤلف  ي نظام 15 الشلك

 امللكية الفكرية
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ثتعىل مدى الس نوات الست املاضية، و  10.4 تبس يط وحتسني  وواصلت ،التصنيفات مجيع ابنتظامالويبو  حدَّ
هيلك مبسط  كام دخل. ات املتاحةأأحدث التكنولوجي أأهنا تس تخدملتأأكد من بغية اراجعة التصنيفات مل واملنصاتالإجراءات 

للرباءات  الولايت املتحدةمكتب اتفاق بني  ُأبرم. و ي العام نفسه، 2011 ي  النفاذلنظام التصنيف ادلويل للرباءات حزي 
تصنيف ل النظام التعاوين   ينفصةل امل  ام( دلم  تصنيفااهEPO( واملكتب الأورويب للرباءات )USPTOوالعالمات التجارية )

ىل اإ  اذلي يستند(، CPC) اتالرباء
اجنازوهو التصنيف ادلويل للرباءات،   اإ

قبول من شأأنه أأن يسهم  ي كبري 
أأوسع عىل نطاق التصنيفات ادلولية 

تيرس . وقد أأكربفعالية ب ااس تخداهمو 
جراء لتصنيف ل حتديثات مس مترة  اإ

دخال ادلويل للرباءات  من خالل اإ
 عايم  يُمطورة تصنيف  منصات
تباطؤ  وحدث 2014.47و 2012

لتصنيف ادلويل احتديثات مؤقت  ي 
جرى تعويضه  2014 ي للرباءات 

ارتفاع  بصورة أأكرث من وافية من خالل
 ُأدخلتعدد التقس اميت اجلديدة اليت 

 (.16 الشلك)انظر  2015النظام  ي   ي

 أأصبح من املمكن نرش التعديالتتصنيف نيس خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية اذلي ُأجري ل صالح ونتيجة الإ  11.4
، ذاته ي الوقت  قُدمتنرش لل نصة جديدة املدعوم مب هذا التحسن، ميثل و . 2013اعتبارا من عام  اليت ُأدخلت عليه س نواي

 480 1ه ما مجموع دخل. وأُ 48التطورات اجلديدة بصورة مس مترة عىل حنو يواكبتصنيف نيس ف ية لضامن تك خطوة رئيس ي
ضافة اإىل ذكل 2012/13 ابملقارنة مع الثنائية ي املائة  94 قدرها، وهو ما ميثل زايدة 2014/15 الثنائية  ي اجديدتعديال  . واإ
 الثنائية( خالل 16 الشلك )انظر 43 القامئة وعددهامراجعة ملفات املعلومات و  ،ملف معلومات جديد 25مت تقدمي 
2014/15. 

دارة نظم التصنيف  ميكن قياسو  12.4 عدد املس تخدمني  ي زايدة المن خالل للملكية الفكرية تلفة اخمل اجناح الويبو  ي اإ
 جتاوز، وبوجه عام(. 17 الشلك)انظر  تالإنرتنعىل التصنيفات واملعايري ادلولية  بشأأنمنشورات الويبو يتصفحون اذلين 
مس تخدم. بعد مليون  5.1، 2015 ،  يابملعايري والتصنيفات املتعلقةنشورات و اذلين تصفحوا امل الويب موقع مس تخديم عدد

الاطالع عىل سة أأضعاف  ي امخل  تزيد عىلميثل زايدة  ، وهو ما2009 ي هناية عام مس تخدم  000 780أأقل من أأن اكن
منشورات الويبو بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات ونظام تصنيف نيس بأأكرب قدر من الاهامتم وقد حظيت لويبو. ا موارد

ذ تصفح ؛حىت ال ن ما يقرب من وتصفح  ،التصنيف ادلويل للرباءات موقع منشورات مليون مس تخدم 1.4ما يقرب من  اإ
ما يقرب من نصف هذه  واكن. 2015نيس  ي نظام تصنيف منشورات مليون مس تخدم، موقع  2.7 هذا العدد،ضعف 

 مليون مس تخدم. 1.8وعه أأكرث من مجمما أأي ، من نصيب البدلان النامية 2015 ي املائة(  ي  44.8الزايرات )

                                                
47
أأداة حبث جديدة والتصنيف ادلويل للرباءات/التصنيف التعاوين للرباءات/فهرس امللفات  2014مشلت التعديالت اليت ُأدخلت عىل املنصة  ي أأبريل  

(IPC/CPC/FIوالعارض املوازي ملساعدة املس تخدمني عىل عرض الاختالفات والعالقة بني جداول هذه التصنيفات .) . 
48
 ل تزال تنرش طبعات جديدة من تصنيف نيس لك مخس س نوات. 

 2015-2010وتصنيفات نيس، لتصنيف ادلويل للرباءات احتديثات  : اجتاهات16 الشلك
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 تصنيفات واملعايري ادلوليةال  بشأأن الإنرتنتعىل نشورات الويبو متصفحو م  :17 الشلك

 

امللكية الفكرية العاملية عىل   ي قواعد بياانت ابلستامثرالتصنيفات واملعايري ادلولية   ي جمال معلهاالويبو  واس تمكلت 13.4
 .للعالمات قاعدة بياانت الويبو العامليةو  لرباءاتركن ا ومن ذكل، عىل وجه اخلصوص،مدى الس نوات الست املاضية، 

ىل  2010 منو ي الفرتة  14.4 ، 2015اإ
اذلي ميكن توى احمل ع يتنو و زايدة بمانة قامت الأ 
ليه  بصورة تنياملنص  هاتني من خالل النفاذ اإ
عدد السجالت املتوفرة  فمتت زايدة. ملحوظة

 ي املائة، من  400الرباءات بنس بة ركن  ي 
ىل  2010 ي  جسل ماليني 10  مليون 50اإ
جحم قاعدة البياانت كام زاد . 2015  ي جسل

ىل  للعالماتالعاملية  أأكرث من ثالثني ضعفا اإ
 000 700  ي املائة( من 400 3 )أأي بنس بة

ىل ما مجموعه  2010 ي  جسل  ي البداية اإ
س نوات ال  ي هناية فرتة  مليون جسل 24.5
  (.18 الشلك ست )انظرال 

بياانت ال قاعدة و ي الرباءات، ركن تاحة  ي امل  ي السجالت  الزايدة: 18 الشلك

 2015-2010، للعالماتالعاملية 
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لمنصات. ل  ة النطاقسعاو الالتغطية العاملية   ي ي عدد السجالت  ي قواعد بياانت الويبو  الزايدة جتلتوقد  15.4
قلميية والوطنية  ارتفع بصورة فقد لهيا من خاللكبرية عدد اجملموعات الإ قاعدة و الرباءات ركن لك من  اليت ميكن النفاذ اإ

مجموعات مثاين  من أأي . ي املائة 440ا يقرب من مبد اجملموعات الرباءات، زاد عد وفامي يتعلق بركن. البياانت العاملية للعالمات
ىل  2009 ي  متاحة ة مجموع 26 فقد ابتت حتتوي عىل قاعدة البياانت العاملية للعالماتأأما . 201549حبلول هناية مجموعة  43اإ

ت لغامن ال ةمزتايدمجموعة ميكن للمس تخدمني أأيضا اس تخدام و (. 19 الشلك ي هناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية )انظر 
ىل هذه املعلومات:  لعمليات  يةأ ل ، وترجامت 50لغات خمتلفةبمتوفرة لعمليات البحث ة لغ 14، اكن هناك 2015 ي للوصول اإ
 (.20 الشلك)انظر  51اتاللغ من س بعة أأزواجب البحث ميكن اس تخداهما 

قلميية لركن الرباءات وقاعدة البي19 الشلك اانت : التغطية الوطنية والإ

 للعالمات العاملية

: توافر اللغات والأدوات اللغوية  ي قواعد بياانت الويبو 20 الشلك

 العاملية

  

ىل نظام جديد ركن الأمانة  نقلتكام  16.4 وأأثرى بحث ، وهو ما عزز وظائف ال 2011هناية عايل الأداء  ي  متاماالرباءات اإ
ىل زايدة عامة  ي عدد متصفحياملس تخدم. وأأدت هذه اخلطوة وغريها من التحسينات املذكورة أأعاله  ةجترب قواعد بياانت  اإ

جامليزايدة الرباءات  وجسل ركنلملكية الفكرية. ل الويبو العاملية   مناملس تخدمني  ي الفرتة  ي املائة  ي قاعدة  42 ة قدرهااإ
ىل  2010  80 اإىل 2011فقط  ي  9000، ارتفع عدد املس تخدمني من اانت العاملية للعالماتقاعدة البيل وابلنس بة. 2015اإ
 (.21 الشلك)انظر  2015 ي  000

 2015-2010، للعالماتالرباءات وقاعدة بياانت العاملية ركن مس تخديم  زايدة عدد: 21 الشلك

 
                                                

49
 ة مجموعات خضمة من الصني والياابن والولايت املتحدة الأمريكية.ومشل ذكل اإضاف 
50
(؛ والهولندية والإيطالية 2010/11والفرنس ية والأملانية والإس بانية والربتغالية والياابنية والروس ية والصينية والكورية ) الإنلكزييةتشمل اللغات املضافة اللغة  

 (.2014/15ندية )(؛ وادلامناركية والبول 2012/13والسويدية )
51
الكورية؛ -(؛ والإنلكزيية2012/13الياابنية )-الأملانية؛ والإنلكزيية-(؛ والإنلكزيية2010/11الصينية )-الفرنس ية؛ والإنلكزيية-تشمل الإنلكزيية 

 (.2014/15طالبات( )الصينية )وسع ذكل الزوج اللغوي ليشمل الأوصاف وامل-الإس بانية؛ والإنلكزيية-الروس ية؛ والإنلكزيية-والإنلكزيية
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هناية عاهما الأول،  و يقاعدة البياانت العاملية للتصاممي الصناعية. يه تدشني خدمة جديدة، ، 2015مت  ي يناير و 17.4
ضافة اإىل ذكل،  000 14زار القاعدة ابلفعل عدد مثري لالإجعاب بلغاكن قد  عدد  ارتفعزائر خمتلف لك ثالثة أأشهر. واإ

ىل اجملموعات الوطنية   مليون وثيقة للتصاممي الصناعية.  1.5تضمنت أأكرث من مجموعات،  مخسةاإ

نرتنتالويبو قاعدة بياانت جديدة عىل  ت، قدم2010 ي سبمترب و 18.4  ةات املتعلقة ابمللكية الفكريللقوانني واملعاهد الإ
"WIPO Lex"  ومجموعة القوانني املتاحة حل حمل البوابة الإلكرتونية السابقة للواثئق القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية، تل

لكرتونيا ) ، امنذ اإطالقهو (. CLEAاإ
 ةاجلديد القاعدةارتفع عدد مس تخديم 

 000 58من  ملحوظة بصورة
 000 350 اإىل 2010 ي مس تخدم 

،  ي ليكسويبو جسلت و . 2011 ي 
أأي  ي عاهما الثاين،  2012

. س نويمس تخدم  000 770
 هذا العددارتفع ذكل احلني،  منذو 

ىل  ىل أأكرث يمن الضعف ل  أأكرثاإ صل اإ
، 2015 ي  مس تخدم مليون 1.8من 

اتحة لغات الأ م باحملتوى القانوين  مع اإ
 (.22 الشلك املتحدة الست )انظر

اتحة الفرصة منالويبو أأيضا  متكنت، التكنولوجيا والابتاكردمع مراكز من خالل و  19.4 لمبدعني  ي البدلان النامية ل  اإ
ىل ما عالية اجلودة ةىل معلومات تكنولوجياإ  للنفاذ بصورة أأكرب نتقةل اإىل الاقتصاد احلرامل قل منوا والبدلان الأ البدلان و  ، واإ

بداعيةل خدمات يتصل هبا من  دارة حقوق و  ،لملكية الفكرية، ومساعداهم عىل اس تغالل طاقااهم الإ لملكية الفكرية. ل  هماإ
نشاء أأمر التلكيف تلقي وعقب طار  هذه املراكز مبواصةل اإ  ش بكة منأأنشأأت الويبو  ،لتمنيةل الويبو  أأجندةمكبادرة جتريبية  ي اإ

ما  فيه نشئأُ  بدلا 50، ارتفع هذا العدد اإىل 2015. وحبلول هناية 2011هناية   يبدلا  18 ي  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 2 و 874بني  ما من هذه املراكزمركز لك  عدد املس تفيدين من اخلدمات اليت يقدهما متوسطويرتاوح  .مركز 400يزيد عىل 

هناية   يمس تدامة  مراكز ة من هذه الش باكتش بك 25وأأصبح ما يقرب من . 2015 ي ا لك ثالثة شهور مس تخدم 631
نشاء ش باكت جتارهبا  ي تقامسوطنية أأيضا الش باكت بدأأت بعض ال . و 2015عام  ملراكز دمع  وأأفضل املامرسات من خالل اإ

قلميية  والابتاكرالتكنولوجيا  ابطة أأ م جنوب رشيق ش بكة مراكز ادلمع لدلول الأعضاء  ي ر بني  تكل اليت نشأأتمثل  ،رمسيةاإ
ش بكة  ُأنشئت أأيضاو . (CATI-CARDبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية )، وش بكة (ASEAN) أ س يا
لكرتونية ل منصة من خال ،الإنرتنتعىل التكنولوجيا والابتاكر راكز دمع ملفرتاضية ا التكنولوجيا مراكز دمع  بني تبادل املعرفةل اإ

 وتعرض املنصة .2015 ي مس تخدم  000 25بلغ عدد متصفحهيا و  ،عضو 1500ما يقرب من  مضت،  e-TISCوالابتاكر
رفيعي قوق امللكية الفكرية مع خرباء حلماكنية مناقشة اجلوانب اخملتلفة اإ ، فضال عن اتلمناقشومدوانت ل الأخبار والأحداث 

ىل  ،ومؤخرا. ماختصاصه ت ي جمال املس توى ىل،  e-TISCمنصةأأصبح من املمكن الوصول اإ راكز الصفحة الرئيس ية مل واإ
حلقة ا  ي ذكل ، مبتزتايد ل تنفك الإلكرتوين التعمل فرصوعة من مجم مما يتيحعىل موقع الويبو،  التكنولوجيا والابتاكردمع 
لكرتونية و  متنوعة، راس ية ش بكيةد  .هبا والانتفاع املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس تخدام بشأأن التفاعيللتعلمي ل أأداة اإ

 2015-2010: زايدة عدد مس تخديم ويبو ليكس، 22 الشلك
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ىل  للنفاذ كبريةت اني الويبو حتس  وأأدخلت 20.4 ىل و  ة،متخصص ةف اثلثاطر أأ اإ املعلومات التجارية املتعلقة ابمللكية الفكرية اإ
لنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة ا مرشوع برانم الأمانة العامة  دشنت، 2010 ي وعىل مدى الس نوات الست املاضية. 

ىل الأحباث لأغراض التطوير برانم  هو  ،خربات مرشوع مماثلمن مس تفيدة  ي ذكل ، (ASPI) بشأأن الرباءات النفاذ اإ
تجارية وواكلت ال بياانت ال  قواعد مورديرشااكت مع ومن خالل عقد ام. قد بدأأت قبل ع ي اكن، اذلARDI))والابتاكر 

النامية لبدلان ل  متاحة جماان، أأو بأأسعار تفضيلية من قواعد البياانت التجارية االك الربانجمني عدد أأعدالأ م املتحدة الأخرى، 
ىل الأحباث لأغراض التطوير والابتاكر برانم  أأاتحو قل منوا. الأ البدلان و  ماكنية  ، بعد وقت قصري من اإطالقه،النفاذ اإ اإ
ىل مزيد من اجملالت من خالل الانضامم اإىل رشاكةا ىل ما يزيد  Research4Life (R4L) لوصول اإ  عىلاليت توفر الوصول اإ

( )الطب الأحيايئ واجملالت الصحية(، HINARI ي برانم  منظمة الصحة العاملية ) الأقرانجمةل مدققة من  8 000
الأ م لربانم   OAREصة  ي اجملالت الزراعية(، ويوفر برانم  وبرانم  أأغورا ملنظمة الأغذية والزراعة )جمالت متخص

ىل النفاذس تخدميه مل  ARDI أأاتح برانم ، 2015حبلول و )قضااي بيئية(. املتحدة للبيئة   كتااب 988 48و ،جمةل 243 21 اإ
لكرتوني من هذه  ةمطردوبصورة بنشا.  يس تفيدون يناذل يني،املؤسس   س تخدمنيامل ارتفع عدد و . معال مرجعيا 169و ا،اإ

ن اكنASPIو ARDI برانجمي املوارد للك من  ASPI برانم  ي حاةل  انسبي أأبطأأ وترية ت الاس تفادة ب، واإ
 (.23 الشلك )انظر

 ASPI ،2010-2015و ARDI : زايدة عدد املس تخدمني املؤسس يني لربانجمي23 الشلك

 

تقارير واقع ملتابعة  خدمات حتليلية  ي جمال الرباءات ميتقد ي أأيضا  التكنولوجيا والابتاكرمراكز دمع  ورشعت 21.4

جمالت الصحة العامة والغذاء والزراعة والبيئة.  س امي ل، الوقت احلارض تكنولوجيات حمددة حىت تتناول ،(PLRs)الرباءات 

عداد، 2015حبلول و  كومية ادلولية وادلول املنظامت احلمن ابلتعاون مع الرشاكء  التقارير هذهتقريرا من  12 اكن قد مت اإ

 والأدوات اجملانية املتاحةدر ااملص عندليل عداد واإ  رفع التقارير، الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، مت وضع مباد  توجهيية بشأأن

مراكز دمع تشلك الأساس لتدريب من شأأن هذه املباد  أأن ، عىل التوايل، و 2015و 2014 عايم  ي لإعداد هذه التقارير

 فعالية.ب تقدمي هذه اخلدمات تمتكن من يك والابتاكرالتكنولوجيا 
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ضافية ُمنشأأة بني ماكتب امللكية الفكرية تعزيزا للتعاون التقين الطوعي عىل الصعيد ادلويل :3.1.4همؤرش النتيجة   واهجات اإ

طار هذا الهدف الاسرتاتيجي أأيضا  أأسفر 22.4 كية الفكرية ين املبارش بني ماكتب املل تقتكثيف التعاون ال  عنالعمل  ي اإ
ىل  بشلك خاص، ،هذا الاجتاه عزىوغريها من املؤسسات ذات الصةل  ي ادلول الأعضاء  ي الويبو. ويُ  تطوير وتوس يع اإ

نظام الويبو للنفاذ املركزي  منصة ويه ة؛مبارش بصورة علومات املمن تبادل  انتكنولوجيا املعلومات متكنل  تنيخدم تني و نص م 
ىل  حفص و تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات حبث اليت متكّنن املاكتب املشاركة من  WIPO CASE)) البحث والفحصنتاجئ اإ

ىل واثئق الأولويةوتقدم ، الرباءات  الك نطاق الويبو تقدما كبريا  ي توس يع وقد حققت(. DAS) خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اإ
جاميل. جدد نيمؤسس يتني ملس تخدمني اخلدم  خالل فرتة  مكتبا WIPO CASE 21نظام س تخدم اليت ت  اكتبامل وبلغ اإ
وبلغ عدد . ملاكتب أأخرىمعلومات ات مهنا عىل تقدمي ملف ماكتب 10لخطة الاسرتاتيجية ، وافقت الست لس نوات ال 

 .2015 ي هناية  مكتبا 11 ذكل النظاماملاكتب املشاركة  ي 

ضافة اإىل ذكل، ساعدت الاستامثراتو  23.4 نفاذ حتسني ىل ع ي البنية التحتية للملكية الفكرية أأيضا  اليت خضهتا الويبو اإ
ىل   رشعت فيهي اذل العامة، الس ياساتبدلا بشأأن  42وار بني احل وأأفىض. املنشورة املصنفاتالأشخاص ضعيفي البرص اإ

نشاء ، اإىل 2010/11 الثنائية الويبو  ي لتعزيز  ويه منربا، (TIGARخدمة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عاملياا )اإ
اتحة مؤلاملؤلف، من خالل متكني  تبادل الكتب احملمية حبق يتبادلوهنا اذلين م، فااهم بسهوةل للوسطاء املوثوق هبالنارشين من اإ

تبادل  بدأأ و . ذوي الإعاقات  ي قراءة املطبوعاتلقراء يتيرس الاطالع علهيا لأأنساق مع املكتبات املتخصصة  ي  ويبادلوهنا
، 2014هناية  و يأأحصاب احلقوق. من وثالثة  ،موثوق هبموسطاء من أأربعة تتأألف مجموعة  بني 2011الكتب  ي أأكتوبر 

ىل ارتفع عددمه ق اذلين من أأحصاب احلقو  45من  اب مسعيكت 500 2حوايل  متكنت اجملموعة من حتميل . صاحب حق 25اإ
  ي اخلدمة املذكورة مت دم و. املطبوعات ةالعاجزين عن قراءمن  ريباخشص تق 000 16 حنوأأيضا من هذه اخلدمة واس تفاد 
تضم حنو ، ويه قاعدة بياانت دولية (ABC) احتاد الكتب امليرسة ي خدمة التبادل ادلويل للكتب اليت يوفرها  2014

لهي خبمس ومخسني لغة مؤلف 000 286  .اميكن النفاذ اإ

نشاء ماكتب نقل ملساعدة ادلول الأعضاء  اجديد امرشوعأأيضا ، أأطلقت الويبو 2010/11 الثنائية وخالل 24.4 عىل اإ
ذا ثبت اجناهحا ي مناطق أأخرى  التجربة ي بدلان املنطقة العربية، هبدف تكرار  التكنولوجيا املرحةل اخلاصة  البدء  يمت و. اإ
ىل تعزيز أأ 2012/13 الثنائيةهذا املرشوع خالل   يبلك بدل   ي  نقل التكنولوجيال ماكتب ربعة ، مما أأدى  ي هناية املطاف اإ
من الناحية العملية. و ي هذا الس ياق، بدأأ تنفيذ خطة معل تونس  مس تدامةو  مس تقةل، ماكتب 2014 ي لتصبح تونس 

 هذه املاكتب تعزيز  يتقدم ال ، اس متر 2015 وخالللمؤسسات املس تفيدة  ي تونس. للرتكزي عىل الإطار املؤسيس القانوين اب
وقطب الغزاةل (؛ CTCكميياء )لل  التقينركز ، وترخيص املمن خالل توفري التدريب عىل تقيمي امللكية الفكرية ، ي تونس

 .(، والقطب البيوتكنولويج س يدي اثبتPacktecلتكنولوجيات التصال، واملركز الفين للتعبئة والتغليف )
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 راسات املتعلقة ابمللكية الفكريةاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادل الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:

: الاعرتاف ابلويبو مصدراا للمعلومات الاقتصادية والقانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية لفائدة واضعي 1.5هالنتيجة الاسرتاتيجية 
 الس ياسات واملنتفعني بنظام امللكية الفكرية وغريمه من أأحصاب املصاحل

الاقتصادية ارف واملعلومات للمع صدر رئييسترس يخ ماكنهتا مك، 2015و 2010بني عايم واصلت الويبو،  1.5
ىل حّد  ع وّسن تُ أأن  الويبو واس تطاعت. أأوسا. امللكية الفكرية العامليةوالإحصائية والقانونية  ي  فهرس منشورااها نطاق  كبري اإ

ىلبأأن أأضافت عىل سبيل املثال، وذكل، ، 2015و 2010ملتعلقة ابمللكية الفكرية بني عايم ا ز ركّن تقارير تُ   حمفظهتا سلسةلَ اإ
شاركت  ي نرش مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي. ، وبأأن املعلومات الإحصائية اخلاصة بلك بدلو عىل التحليل الاقتصادي 

قضااي امللكية اخلاصة بمن املعلومات املتنوعة  الطائفةهذه تلقت ادلول الأعضاء  ي الويبو وغريها من أأحصاب املصاحل  وقد
نتفعني اذلين يطلعون عىل منشورات امللكية الفكرية اليت تصدرها زتايدة من امل املائرة ادلرية ابهامتم مزتايد، كام يتضح من الفك

 .ا عىل حنو  أ خرمهنالويبو ويستشهدون هبا ويس تفيدون 

وس مي والقوانني : معلومات دقيقة ومس توفاة متاحة بقدر أأكرب  ي جمال التكنولوجيا وأأدوات الت1.1.5همؤرش النتيجة 

 واملعاهدات والإحصاءات وادلراسات الاقتصادية تلبيةا لحتياجات أأحصاب املصاحل

جراء  ارمد عىل، واصلت الأمانة 2.5  مللكية الفكريةااكتب ملس نوية شامةل اس تقصاءات الس نوات الست املاضية، اإ
ليه ش ىتوطنية، كأساس ال لتغطية العاملية لهذه . وزادت ااوبيااناهقضااي امللكية الفكرية ب اخلاصةمنشورااها  تستند اإ

وطنية ملكية فكرية من ماكتب  اا رد 127الردود  بلغ اإجاميل عددف خالل هذه الفرتة الزمنية،  ةا كبري زايدةا  قصاءاتالاس ت
قلميية  ي   .2014/15الثنائية واإ

 موثوقةفكرية لنرش تقارير س نوية املتعلقة ابمللكية الوغريها من البياانت الاس مترار  ي اس تخدام هذه البياانت  معو  3.5
ىل حّد   ، وسعت الأمانةُ 52امللكية الفكرية بشأأن  2015و 2010تعلقة ابمللكية الفكرية بني عايم ا امل منشورااهفهرس نطاق كبري  اإ

صدار  2011 ي عام وبدأأ أأو لك س نتني.  س نوايا تصدر سل منشورات جديدة من خالل اإطالق مخس سال مللكية اتقرير اإ
ص الإصدار ، يةالاقتصادالشؤون ز عىل ركّن يُ يصدر لك س نتني و تقرير حتلييل وهو العاملي، الفكرية  من هذا الأول وقد ُخّصن
وتُنرَش  ت جُتَمعاإىل ذكل، بدأأ  ضافةا اإ و  53الابتاكر والمنو الاقتصادي.مهزة الوصل بني  دور امللكية الفكريةلس تعراض  التقرير
، والاس تعراضات الس نوية امللكية الفكريةوأأرقام تعلقة ابمللكية الفكرية، وحقائق امل حصائية الإ  املرتسامت القطرية س نوايا 

 (.6م لهاي )انظر اجلدول امدريد ونظنظام  ي لالجتاهات 

بوصفها رشياكا  ي نرش ، وبعد ذكل اا  ي البدايةمعرفي رشياكا بوصفها ور، هبذا ادل الويبو اضطلعتضافة اإىل ذكل، اإ و  4.5
من تقدمي الويبو ، مما مكَّن وجامعة كورنيلاملعهد الأورويب لإدارة الأعامل )الإنس ياد( ، ابلتعاون مع مليمؤرش الابتاكر العا

سهام    ثنائية ي ال  ،، أأنشأأت الويبوس ياسة الابتاكر. وأأخرياا  البحث الفائق اجلودة بشأأن ي جمال قياس الابتاكر، وتعزيز اإ
ىل  تكيفاا أأكرث نفاذ دف توفري هب، الفكريةللملكية  ةحصائي، مركز البياانت الإ 2012/13  مجيع الإحصاءات املتاحة.اإ

                                                
52
الصناعية، تصاممي براءات الاخرتاع والعالمات التجارية وال  بشأأنم بياانت موجزة وحتليل اإحصايئ قّدن تُ اليت ) املؤرشات العاملية للملكية الفكريةمبا  ي ذكل  

 .عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالاس تعراض الس نوي ملومناذج املنفعة( و
53
 املتغري لالبتاكر الوجه – 2011 لعام العاملي مللكية الفكريةاتقرير  
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ت اليت امللكية الفكرية : نظرة عامة عىل منشورات6اجلدول   2015اإىل  2010 ي الفرتة من ، حديثاا  أُعندَّ

 التغطية املوضوعية يُنرش منذ ... املنشور

حصائية الإ  املرتسامت القطرية

 تعلقة ابمللكية الفكريةامل 

2010 

 )س نوايا(

م هذا املنشور معلومات عن ال تصاممي رباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية وال يُقّدن

الواردة الإيداعات مللكية الفكرية، مبا  ي ذكل نشا. اأأبعاد شمل ش ىت ي و الصناعية، 

 ،ومجموع الرباءات السارية ،وتبادل الإيداعات  ي خمتلف اجملالت التكنولوجية ،والصادرة

 .وانتفاع املودعني بأأنظمة امللكية الفكرية ادلولية

 2011 حقائق وأأرقام امللكية الفكرية

 )س نوايا(

م  متوفرة من ر س نة أ خن استناداا اإىل عن نشا. امللكية الفكرية  عامةا  حملةا يُقّدن

 اكمةل.ال حصاءاتالإ 

 2011 العاملي مللكية الفكريةاتقرير 

 س نتني( )لك

اس تعرضت امللكية الفكرية. و أأحد جمالت دة  ي حدَّ اقتصادية مُ اجتاهات ز عىل ركّن يُ 

عالقة  للأجل املتوسطخالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية الإصدارات الثالثة اليت نرُشت 

(، ودور العالمات التجارية  ي السوق العاملية 2015لمنو الاقتصادي )اخلارق ابالابتاكر 

 (.2011وجه املتغري لالبتاكر )وال ،(2013)

الاس تعراض الس نوي لنظام 

 مدريد

2012 

 )س نوايا(

م طار والتسجيالت  ،عن الطلبات ادلولية عامةا  حملةا  يُقّدن عن املنشأأ  نظام مدريد، فضالا  ي اإ

 .هوخدماتالنظام اجلغرا ي وتغطية سلع 

الاس تعراض الس نوي لنظام 

 لهاي

2012 

 )س نوايا(

م  منشأأها ، مبا  ي ذكل ا ادلوليةوجتديدااه الصناعية التصامميعن تسجيالت  عامةا  حملةا يُقّدن

 سلع.اجلغرا ي وتغطية ال 

امللكية الفكرية من أأجل حتقيق الأهداف املنشودة من س ياسات امللكية الفكرية  مبحتوى: انتفاع معزز 2.1.5همؤرش النتيجة 

 مبزيد من الفعالية  ي الس ياق ادلويل

ن ما قامت  5.5 هامتم قد قُوبنل اب 2015و 2010توفر احملتوى املتعلق ابمللكية الفكرية بني عايم به الويبو من معل لزايدة اإ
عدد عن  ي الس نوات الست املاضية وأأسفرت تقارير امللكية الفكرية اليت صدرت . ةامللكية الفكرية العامليأأوسا. كبري من 

املنشورات كثرياا ما تُس تخدم ضعي الس ياسات والأوسا. الأاكدميية. و واجانب من اهامتم كبري من التقارير الإخبارية و 
بلصادر مرجعية مك ،مؤرش الابتاكر العامليو مللكية الفكرية العاملياتقرير مثل  ،الرئيس ية حكومات وطنية ومنظامت  من قن
س تدل عىل ذكل من يُ و حل  ي نظام الابتاكر، اوغريها من أأحصاب املص –منظامت الأ م املتحدة  افهي مبا –دولية 

 خدمات استشارية.احلصول عىل وطلبات  ،لبياانتاخلاصة اب س تفساراتالاو ،الاستشهادات

مثل دراسة عن ال اثر  ،دةحدَّ دراسات مُ مدعومةا بمناقشات ادلول الأعضاء  ي اللجنة ادلامئة اكنت اإىل ذكل،  ضافةا اإ و  6.5
ادلول الأعضاء بشأأن  اكنت مناقشات وماكتب امللكية الفكرية. وابملثل،نتفعني عىل امل  ةاملقرتح ممياالتصعاهدة قانون ملاحملمتةل 

طارأأدةل قامئةا عىل عد الإمنايئ للملكية الفكرية البُ  امللكية الفكرية والتمنية بشأأن ، أأجندة التمنيةمن مرشوعات ثالثة  ُأيت هبا  ي اإ
 اتعوهذه املرش وساعدت ، وامللكية الفكرية وجهرة الأدمغة. رمسيالالاقتصادية والاجامتعية، وامللكية الفكرية والاقتصاد غري 

ش بكة من اخلرباء الاقتصاديني  ي داخل  التواصلو  تُقام منذ وقت طويل نب سلسةل احللقات ادلراس ية اليتاج اإىل –
 ي جمال  علمياا  ةقيقادلتقوية دور الويبو  ي تعزيز وتسهيل الأحباث الاقتصادية التجريبية و  ىلع – ماكتب امللكية الفكرية

 امللكية الفكرية.
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عىل مدى الس نوات الست % تقريباا 400بنس بة مللكية الفكرية اخلاصة ابنشورات تزنيل امل مرات  عدداإجاميل زاد و  7.5
ىل لّك  من، ويرجع املاضية ملعلومات املتعلقة ابمللكية فهرس منشورات الويبو واهامتم ادلول الأعضاء املزتايد ابع تنو   ذكل اإ

 ؤرشات العاملية للملكية الفكريةاملأأل وهام  –بلغ عدد مرات تزنيل املنشورين الرئيس يني الذلين تصدرها الويبو الفكرية. بيامن 
، 2009 ي عام ة مر  47 000جممتعني  – معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتلنظام ية والتقارير الفصلية والشهرية والس نو 

ضافة اإىل ذكل، مت ت2015 ي عام مرة  215 000أأكرث من  الويبو املوسعنشورات عدد مرات تزنيل فهرس م  بلغو  زنيل . واإ
صدار  شلك تعاوين اذلي نرُش ب  مؤرش الابتاكر العامليمن  ينأأحدث اإ

 54مرة. 140 000يقرب من  ما 2015و 2014 عايمل

اذلي أأنشأأته  البياانت الإحصائية للملكية الفكرية،مركز  أأاتحو  8.5
ضافيةا  فرصاا ، الويبو حديثاا  ىل لزايدة  اإ املعارف واملعلومات النفاذ اإ

وزايدة املتعلقة ابمللكية الفكرية اخلاصة ابلس ياسات واملامرسات 
ل  ي . الانتفاع هبذه املعارف واملعلومات وهذا املركز اذلي مل يُنشأأ اإ

مس تخدم  ي  50 000أأكرث من ابلفعل  اجتذبقد  2015مايو 
أأكرث من اطلع هؤلء املس تخدمون عىل  ، وقد2014/15الثنائية 
 55صفحات ذات الصةل.صفحة من ال 600 000

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس:  التعاون ادلويل بشأأن اإ

 : فهم مشرتك وتعاون بني ادلول الأعضاء لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية1.6تيجة الاسرتاتيجية هالن 

ذاكء الان الرشاكء ملمتنوعة ممجموعة  ي اإرشاك ، 2015و 2010بني عايم اجنحت الويبو،  1.6 قوق امللكية حلحرتام واصةل اإ
وأأدى هذا  الصناعة واجملمتع املدين.قطاع و  ادلويل يمفعاليات مشرتكة مبشاركة احلكومات والقطاع احلكو تعقدفالفكرية، 

ىل زايدة  ذاكء الا واصةلمبالزتام املشاركني الإرشاك اإ هذا العمل  مكلاس تُ لملكية الفكرية بصورة مشرتكة وتعاونية. وقد ل حرتام اإ
نفاذ اب  احرتام امللكية الفكريةبشأأن  "1": مهحوارواصةل مبللزتام القوي من جانب أأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإ
اتحة 3"لك تعقيدااها، امللكية الفكرية بحتليل ومناقشة انهتااكت و  "2"، هانفاذاإ و   الأنظمةفرص لس تكشاف ممارسات " واإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية.   عىلو البديةل لتسوية املنازعات والإجراءات الوقائية والتدابري أأو التجارب الناحجة لس تكامل اإ
ىل االويبو بشلك كبري مساعدااها  تزاد، الوطينالصعيد  عدد البدلان اليت تزايد دلول الأعضاء، كام يتضح من املقدمة اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل مدى الس نوات الست املاضية، أأو ا أأو أأطرها القانونية اخلاصة ابإ لت س ياسااهاعمتدت أأو عدَّ 
ضافبذكلصدد القيام باليت اكنت  دمع اسرتاتيجي لإدماج احرتام امللكية الفكرية  ي تقدمي اإىل ذكل، عرضت الويبو  ةا . واإ

ضافية  اا الويبو فرصجوائز برانم  وأأاتح الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية.  جيابية مع مجموعة أأوسع من  للتفاعلاإ ابإ
ماكاناه وأأوحضحل، اأأحصاب املص  واملؤسسات. والتالميذبني اخملرتعني واملصممني  اأأمهية حامية امللكية الفكرية واإ

                                                
54
مرة من املوقع الإلكرتوين  13 943مرة، ابلإضافة اإىل  123 161صفحة مؤرش الابتاكر العاملي عىل موقع الويبو الإلكرتوين  بلغ عدد مرات التزنيل من 

 .اخملصص ملؤرش الابتاكر العاملي خارج نظام الويبو
55
بياانت  لأن، 2014لنصف الأول من عام  ي امن اإحصائيات الاس تخدام  2014حىت هناية ديسمرب  2014يونيو  املمتدة من لفرتةابياانت اكن يلزم اس تقراء  

، وبلغ عدد مرات زائر 27 200لويبو مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية التابع ل، جذب 2015 ي عام و .تقنيةلأس باب هذه الأشهر مل تكن متاحةا 
 .مرة 250 000 عىل صفحاته الاطالع

: عدد زوار مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية 24 الشلك

 التابع للويبو وعدد مرات مشاهدة صفحاته
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: تعاون دويل أأكرب مع ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية 1.1.6همؤرش النتيجة 

 اخلاص والقطاع

عىل مدى الس نوات الست واصلت الويبو،  2.6
مع ادلول الأعضاء  ااملاضية، تكثيف مشاركهتا وتعاوهن
ادلولية  احلكوميةواملنظامت غري احلكومية واملنظامت 

ذاكء الاوالقطاع اخلاص  ي  وقد لملكية الفكرية. ل حرتام اإ
الفعاليات والأنشطة اخملصصة لهذه تضاعفت تقريباا 
، اوحده 2014/15 الثنائيةفي ف .2009النتيجة منذ عام 

 ي هذا اجملال  مشرتاكا  اا طانش 55ذت الويبو مت ونفّ نظّ 
 (.25 الشلك)انظر 

 اتعو من املوضمتنوعة مجموعة  الأنشطةُ  ومشلت 3.6
ىل زايدة احرتام امللكية الفكرية  والقضااي اليت اهدف اإ

  الصناعة واجملمتع املدين.قطاع و  ادلويل احلكويم رشاك مجموعة كبرية ومتنوعة من اجلهات الفاعةل من احلكومة والقطاعاإ و 

 ي  تشاركاذلي اكحفة التقليد والقرصنة، ملأأمثةل عىل هذه الأنشطة، مثل املؤمتر العاملي  بضعة 7ويعرض اجلدول  4.6
 حل حولااملص أأحصابجتميع ش ىت الويبو اس تطاعت  هذه الأمثةل كيف بنّين . وتُ امتنظميه الإنرتبول ومنظمة امجلارك العاملية وغريه

النقاش  نتجت عن ي بعض احلالت، و. اا بشأأهناحوار  أأ بدأأن ت ابمللكية الفكرية و حمددة تتعلق مشرتكة أأو مصلحة قضية 
، املطروحةاملسأأةل مس تنرية بشأأن ، أأو منشورات املقدلةلأدوية املعنية اب سلسةل من أأحداث املتابعة، مثل املائدة املس تديرة

لهدف ل  2014عام أأجري  بو فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص. وأأكد تقيميم كام يتضح من أأنشطة الوي 
مسأأةل احرتام حقوق امللكية الفكرية  خبصوصالويبو اليت تقوم هبا الاسرتاتيجي السادس أأن أأنشطة التعاون ادلويل 

مانة  تمسح قد  .ادلولينيأأحصاب املصاحل تعزيز عالقهتا مع بأأن تواصل ابلفعل للأ

 لملكية الفكريةل حرتام اإذاكء الاالأنشطة اليت اهدف اإىل  عىل: أأمثةل توضيحية 7اجلدول 

 النتيجة الغرض الس نة عنوان احلدث

اجللسة السادسة 

لمؤمتر العاملي ملاكحفة ل

 التقليد والقرصنة

الأبعاد الاجامتعية والاقتصادية  تتناول 2011

والس ياس ية املتشابكة للتقليد والقرصنة، 

مس هتدفة ومتاكمةل واحلاجة اإىل اس تجاابت 

من مجموعة متنوعة من اجلهات الفاعةل 

)املنظامت احلكومية ادلولية، واحلكومات، 

 والقطاع اخلاص(. ،نفاذالإ وواكلت 

  ،ناقشات امل  أألقتحتت شعار احرتام امللكية الفكرية

دةا  نظرةا  املراعاة والقرصنة، مع  عىل التقليد ُمجدَّ

ة لشواغل الاجامتعية والاقتصادية واملوهجَّ الواجبة ل 

 حنو التمنية.

  ي السلع املقدلة جتار حتسن فهم ادلوافع الرئيس ية لالإ 

جياد حلول مبتكرة وفعاةل ومس تدامة اإ و  ،واملقرصنة

 للتصدي لهذه املامرسة.

: اجتاهات التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 25 الشلك

نفاذها  واإ
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املعنية  املس تديرةاملائدة 

 املقدلةلأدوية اب

2011 ،

2012 

 املقدلةاوف بشأأن الأدوية خمل بدأأت اس تجابةا 

وطلبات من ادلول الأعضاء للحصول عىل 

.  ي هذا الشأأن املساعدة القانونية والتقنية

حكومية منظامت واكنت املنظامت املشاركة 

دولية
56
الصناعةقطاع  من ومنظامت، 

57
، 

واجملمتع املدين
58
. 

 .التفاق عىل تعزيز التعاون  ي هذا الشأأن 

  2014متابعة  ي عام عقد مائدة مس تديرة لل 

أأخرى  ي منظمة امجلارك العاملية( و  اس تضافهتا)

 منظمة التجارة العاملية(. ا)اس تضافهت 2015 عام

 حلقة دراس ية

( أأخرى فعالياتو )

امللكية الفكرية بشأأن 

 والقانون ادلويل اخلاص

تكوين الكفاءات الاس تجابة لطلبات أأنشطة  2015

القانون ادلويل اخلاص بشأأن العالقة بني 

 القضايئ، وامللكية الفكرية )الاختصاص

، املطبقوالقانون 

 الأجنبية(. ابلأحاكم الاعرتافو

  ر "قضااي القانون ادلويل اخلاص بشأأن و شمن

املنازعات اليت تتضمن عنارص عابرة للحدود واخلاصة 

  حتليل للهنُ  – الإنرتنتلفكرية عىل ابمللكية ا

 ُ  (2015رش  ي سبمترب الوطنية" )ن

حل. اجيابية مع طائفة واسعة من أأحصاب املصابإ  من أأجل التفاعلالأمانة  زايدة انتشاربرانم  جوائز الويبو واصل و  5.6
ىل ا م هذه اجلوائز اإ املدارس ومس تخديم خدمات تالميذ والرشاكت و  نتجنيامل خملرتعني واملؤلفني واملصممني وفناين الأداء و وتُقدَّ

ُ الويبو، امللكية الفكرية اليت تقدهما  منوذجية  ي جمال امللكية الفكرية، مما يساعد ال امرسات املو لالإشادة ابلترصفات م س تخدَ وت
براز ادلور الإجيايب اذلي  بداع. تعزيز حرتام حقوق امللكية الفكرية  ي يؤديه اعىل اإ املشاركة  ي برانم  دت وزاالابتاكر والإ

راد وائز اجل . بدلاا  43ىل اإ  2015عدد البدلان املشاركة  ي عام وصل ف، اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسططوال فرتة ابّطن
ىل  50من البدلان النامية، اليت شلكت عىل ادلوام ما يقرب من  قويةُ ال شاركةُ برانم  اجلوائز امل سامت من أأبرز  تواكن اإ
وأأمرياك  ،وأ س يا واحمليط الهاد  ،واملنطقة العربية ،فريقياأأ فائزين من  وتضمنتربانم ، المن مجيع املشاركني  ي  60%

 (.26 الشلكومنطقة البحر الاكرييب )انظر  الالتينية

 : املشاركة  ي برانم  جوائز الويبو26 الشلك

 

                                                
56
 مركز اجلنوب.و والإنرتبول، ومنظمة التجارة العاملية،  ،منظمة الصحة العاملية، ومنظمة امجلارك العاملية 
57
 (.EGA) والبيولوجية املثيةل يسةي امجلعية الأوروبية للأدوية اجلن و ، الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحضات الصيدلنية 
58
 الثالث.ش بكة العامل  
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نفاذ، مع مراعاة : حوار متوازن  ي الس ياسة العامة حتت رع2.1.6مؤرش النتيجة ه اية جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإ

منائية التوجه  الاهامتمات اإ

نفاذالويبو لجنة ل دلورات الس نوية ل دامئاا ادلقيق الأمانة  حتضريساعد  6.6 ضامن قدرة الأعضاء  عىل الاستشارية املعنية ابلإ
 ي قيد الاس تعراض، واس تخدام هذه اجللسات  العمل املوضوعي للجنة خالل الفرتة بشأأن املتواصل احلفاظ عىل اتفاقهم عىل
ذاكء س يايس متوازن بشأأن حوار سهامات أأعدت الأمانةُ فقد حرتام للملكية الفكرية. الا اإ  ي شلك  هتاادلول الأعضاء وقدم اإ

برام  العمل  أأما 59حلالية املتوسطة الأجل.فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ا ُعقدت خاللمخلس اليت االلجنة  دلوراتورقات تقنية 
ممارسات و  ،لك تعقيدااهاب القضااي املتعلقة بتحليل انهتااكت امللكية الفكريةاللجنة الاستشارية فشملت أأعضاء اليت اتفق علهيا 

دابري أأو التجارب الناحجة الت وأأ والإجراءات الوقائية  ،امللكية الفكرية وطرق معلها  ي جمالت نازعاتامل الأنظمة البديةل لتسوية 
، الإمدادأأدوات التوعية والتثقيف املوهجة للش باب، ومناذج الأعامل اجلديدة، وتأأمني سلسةل  س متر، مثلامل  نفاذالإ لس تكامل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ىل اإ ت تعقيباُت املشاركني اذلين ُأجريت وأأكد .وال ليات الطوعية، والتنس يق الوطين الرايم اإ
 60.جبدية جامتعاتلال عينات من واثئق الاجامتعات حتضري الأمانةل  حتليلم معهم مقابالت خشصية و 

 : قدرة معززة دلى ادلول الأعضاء عىل التصدي للقرصنة والتقليد3.1.6مؤرش النتيجة ه

 ي عدد البدلان اليت تلقت مساعدة من  ةا كبري زايدةا لخطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل لشهدت الس نوات الست  7.6
عدادأأجل  طار ترشيعي  اإ نفاذ حقوق امللكية الفكرية. حدَّ أأو مُ  جديداإ ل  2009 ي عام ومل يتلق هذا النوع من ادلمع ث لإ  ةأأربعاإ
اها الت س ياساعمتدت أأو عدفبلغ عدد البدلان اليت ، اا كبري ارتفاعاا ارتفع هذا العدد فقد ، 2014/15أأما  ي الثنائية . بدلان

ني الوطني املتلقني. وبذكل ارتفع عدد بدلاا  12 ذكلب بصدد القيامنفاذ حقوق امللكية الفكرية أأو اكنت وأأطرها القانونية اخلاصة ابإ 
ىل ل   2015.61و 2010 بني عايم 25هذا النوع من ادلمع اإ

نفاذ حقوق 27 الشلك  امللكية الفكرية: التقدم احملرز  ي تعزيز الأطر الترشيعية الوطنية لإ

 

                                                
59
 ،(2012ديسمرب  20 اإىل 19من ادلورة الثامنة ) ،(2011ديسمرب  1اإىل  نومفرب 30من ادلورة السابعة ) ،(2010 ديسمرب 2اإىل  1من ادلورة السادسة ) 

 (.2015نومفرب  25اإىل  23من ادلورة العارشة ) ،(2014مارس  5ىل اإ  3من ادلورة التاسعة )
60
ذاكء الاالاسرتاتيجي السادس: التعاون ادلويل  الهدف –تقرير التقيمي    (.EVAL 2014-01) 2014 ،لملكية الفكريةل حرتام عىل اإ
61
 .2009 ي هذا اجملال  ي عام مساعدة اليت تلقت البدلان الأربعة ابس تثناء  
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اخلطة الاسرتاتيجية بل املشاركني طوال فرتة من قن  ةجيابيابإ وقُوبل تكوين الكفاءات لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  8.6
تبلغ  اوالرضا عهنومدى  جدوى التدريباتالتقياميت خبصوص ، اكنت ابيااناه املتوفرة عىل مدى الس نواتو . للأجل املتوسط

 (.28 الشلك )انظر أأو أأكرث %85ابس مترار 

نفاذ28 الشلك  : تقياميت املشاركني حللقات معل الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتكوين كفاءات الإ

 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية :الهدف الاسرتاتيجي السابع

: مناقشات دولية حول قضااي الس ياسات العامة مدعومة مبعلومات مكمتةل عن دور امللكية 1.7ه النتيجة الاسرتاتيجية
 أأداة من أأدوات الس ياسة العامة للهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيابوصفها الفكرية 

 نبشأأ الأمانة  معلالست الأوىل من  س نواتال مع  للأجل املتوسطتزامن تنفيذ خطة الويبو الاسرتاتيجية الأوىل  1.7
طار   يو الصحة العاملية والتغري املنايخ والأمن الغذايئ. ، أأل ويهامللكية الفكرية والتحدايت العاملية الرئيس ية العالقة بني اإ

م الهدف الاسرتاتيجي السابع،    اذلي جُيرى بنيحوار الس يايسللعىل أأساس جترييب متني  اا قامئدعاما مفيداا الويبو تُقّدن
عاملية بشأأن هذه القضااي ورمبا غريها من القضااي الالفاعةل والقطاع اخلاص  جملمتع املديناولية وهجات ادلاحلكومات واملنظامت 

اخلطة الاسرتاتيجية للأجل لسرتاتيجيات الواردة  ي واسرتشدت الويبو اب. ابمللكية الفكرية ناش ئة من حيث عالقهتاال 
قامة ، وتطوير أأدوات معلومات مناس بة، و العامة املعنيةسارات الس ياسات ادلمع مل لتقدمي  2015-2010 املتوسط رشااكت اإ

 هيالك الابتاكر الطوعية. سريي وتعاون، وت 

طار ققت اليت حُ الإاجنازات  تأأظهر و  2.7 تحدايت العاملية الرئيس ية ال الاسرتاتيجي قمية مشاركة الويبو  ي هذا الهدف  ي اإ
عىل النحو  تقنياا ملسارات الس ياسات العامة هذا الربانم  دعاما قدم و  مللكية الفكرية.اب مس تنريمن منظور للس ياسات العامة 

أأل وهام قاعدة  –منصتان متتازان بتعدد أأحصاب املصاحل وُأنشئت، عىل وجه اخلصوص، املسؤوةل.  اذلي طلبته املنظامت
بني التعاون  لتعزيز – (WIPO GREEN) (، وقاعدة بياانت "ويبو غرين"WIPO Re:Searchبياانت الويبو للبحث )

عدد وأأسهم وتغري املناخ من منظور امللكية الفكرية.  العاملية تحدايت الصحةالتصدي ل املتقدمة والبدلان النامية عىل البدلان 
، مثل منظمة الصحة العاملية الرشيكة التعاون مع املنظامت احلكومية ادلوليةوُعّزنز من املنشورات  ي املعلومات التقنية. 

طار ومنظمة التجارة العاملية واتفاقية الأ م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ.  منظمة الصحة العاملية بني التعاون الثاليث و ي اإ
مت ومنظمة التجارة العاملية، والويبو  والتجارة،  لصحة العاملية وامللكية الفكريةتتعلق ابقضااي بشأأن سلسةل اجامتعات نُّظن

  ي هذا اجملال. الثالثأأجراها املنظامت  مشرتكةدراسة شامةل نرُشت أأول و 
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: اعرتاف ابلويبو منتدى الأ م املتحدة الرائد  ي الوقوف عىل القامس املشرتك بني امللكية الفكرية وقضااي 1.1.7همؤرش النتيجة 

 الس ياسات العامة العاملية

ادلويل بشأأن التحدايت العاملية الس ياسات حل املعنيني  ي حوار احصاب املصأأ ليشمل  نطاق خدمااهاوّسعت الويبو  3.7
 ي  مؤمتر الويبو املعين ابلبتاكر وتغري املناخعدد من الفعاليات اليت نظمهتا الويبو، مثل وحتقق ذكل من خالل  املس هتدفة.

مت  ، والأحداث2011يوليو  اليت اشرتكت  ي س الندوات امخل، مثل ةمنظامت حكومية دولية رشيكابلشرتاك مع اذلي نُّظن
 2010 عايموامللكية الفكرية والتجارة بني  ة العاملية بشأأن الصحة العامليةمنظمة التجار والويبو و مة الصحة العاملية تنظميها منظ

الإطار  وضعل اذلي اكن مس متراا حينئذ منظمة الصحة العامليةتقنية ملسار ال  اخلرباتتقدمي  أأيضاا  الويبووواصلت . 2015و
نفلونزا اجلاحئة عن البحث  ي الرباءات  تقريراا بناء عىل طلب منظمة الصحة العاملية، قدمت الويبو و . اخلاص ابلتأأهب للأ

ادلول مناقشات مكسامهة تقنية  ي  2011 ي عام  بشأأن الرباءات وطلبات الرباءات املتعلقة ابلتأأهب ملواهجة الأنفلونزا اجلاحئة
طار  بشأأنالصحة العاملية  منظمةالأعضاء  ي  نفلونزا اجلاحئة اإ الصحة العاملية الرابعة مجعية  اذلي اعمتدته –التأأهب للأ

ليه هذه املناقشات فامي يتعلق ابمللكية الفكرية – 2011والس تني  ي عام  املرفق ادلويل لرشاء  وطلب .وكأساس تستند اإ
مالويبو  من، ءات الأدويةبرا مجمعمؤسسة نشاء لإ ، عند التحضري الأدوية )يونيتيد( لمداولت لامللكية الفكرية خربات  أأن تُقّدن

ىل أأحصاب يد العون الويبو مدت  ي جمال تغري املناخ، ورتخيص. مسائل امللكية الفكرية والعىل  خاصاا  اا م تدريبنّظن تُ أأن و  اإ
رشاكة بشأأن تغري املناخ ابل تحدة الإطارية تعاوين  ي اجامتعات اتفاقية الأ م امل نُظمت بشلك حل من خالل أأحداث جانبية ااملص

الويبو  رشعتجمال الأمن الغذايئ،   يو(. CTCNاملناخ )تكنولوجيا  وش بكة مركزاملعنية ابلتكنولوجيا و  مع اللجنة التنفيذية
ولكن حل  ي اجامتعات خرباء  ي جنيف وتزنانيا. ااس تكشاف خيارات لربانم  معل من خالل مشاورات مع أأحصاب املص ي 

 .قاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة بياانت "ويبو غرين"ين، وهام نشاء منصيت أأحصاب املصاحل املتعددلإ الأولوية اكنت 

نشاء قاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة  –لتحدايت العاملية ل  نشاء برانم  الويبوابإ الاهامتم  انعكسو  4.7 فضالا عن اإ
ُ  الإنرتنتعىل  املفاجئ  ي حركة البياانت رتفاعالا ي انعاكساا واحضاا  –بياانت "ويبو غرين"  صة خصَّ اليت تس هتدف املواقع امل

املوقعني الإلكرتونيني العاملية من هجة، و شعبة التحدايت ( املتعلقة ابلصحة العاملية وتغري املناخ و 2012 ي عام  اليت ُأطلقت)
غري  لفرتة املشموةل ابلتقريرورمغ أأن بياانت بداية ا. أأخرى هةاجل من ت ويبو غرين لقاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة بياان

ن املواقع ، متوفرة قاعدة بياانت الويبو صفحات زايرة ل 60 712والتحدايت العاملية، زايرة لصفحات  6 476جسلت فاإ
فقد ، 2014/15 الثنائيةخالل أأما . 2012/13ثنائية  ي ال زايرة لصفحات قاعدة بياانت ويبو غرين  73 648للبحث، و

، وتغري املناخ وامللكية الفكرية ،والصحة العاملية وامللكية الفكرية ،التحدايت العامليةزايرة لصفحات  39 445 قعااملو  تجسل
 عددوزاد . زايرةا لصفحات قاعدة بياانت ويبو غرين 207 716زايرة لصفحات قاعدة بياانت الويبو للبحث، و 62 118و

 2014/15 الثنائيةخالل مرة  45 253 اإىل 2012/13 الثنائيةخالل مرة  3 773من  pdfتزنيل ملفات  مرات
م للمواردمُ  رائد ترس يخ ماكنهتا كرشيكقدرة الويبو عىل مؤرش عىل ويُعد ذكل مبثابة (. 29 الشلك )انظر القامس  ي  قّدن

 .ةياملشرتك بني امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العامل 
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 2015و 2012: النفاذ اإىل املواقع الإلكرتونية للتحدايت العاملية بني عايم 29 الشلك

  

سهامات الويبو متجلية بقدر أأكرب  ي املناقشات ادلولية حول قضااي الس ياسات العامة العاملية2.1.7همؤرش النتيجة   : اإ

رجع للحصول عىل معلومات بشأأن القضااي مكلدلمع والتعاون و فيه صدر موثوق مكوعززت الويبو ماكنهتا رخست  5.7
أأحصاب كبرية من مجموعة التعقيبات الإجيابية املتواصةل من املتعلقة ابلس ياسة العامة وامللكية الفكرية. وقد جتىل ذكل من خالل 

ىل الإشارة  مللكية الفكرية والتحدايت العاملية ومن خاللاخلاصة ابحل بشأأن أأعامل الويبو ااملص للبحث  الويبوت قاعدة بيااناإ
جملس تريبس  ي احملافل ادلولية الأخرى، مثل مجعية الصحة العاملية، و اليت جُترى  ي املناقشات وقاعدة بياانت ويبو غرين 

تعزيز ولزايدة  .مسار اتفاقية الأ م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخوعدد من الاجامتعات  ي  نظمة التجارة العامليةالتابع مل 
التحدايت العاملية اليت ندوات قدت سلسةل من س ياسات العامة املتعلقة ابمللكية الفكرية، عُ مسارات ال لويبو  ي حضور ا

ىل اإ والأمن الغذايئ. و  ،والتغري املنايخ ،: الصحة العامليةالتحدايت العامليةجمالت الرتكزي عىل  ي راهنة تناولت قضااي  ضافة اإ
التحدايت العاملية التقارير املوجزة املنشورة عن سلسةل من هام  – التحدايت العامليةمنشورات من ُأعندَّ نوعان ذكل، 

لهيا  –( القضااي ومناقش هتا بعمقالتحدايت العاملية )حتليل تقارير و  ،(للمعلومات قصرية وموجزةاس تعراضات ) اليت استندت اإ
 ُ ىل مطبوعات  يعدة مقالت ضاا أأيرشت النقاشات الس ياس ية حول قضااي الساعة  ي جمالت الرتكزي. ون  متخصصة للوصول اإ

 .املتعددين حلاأأحصاب املص د ملنصيتحدَّ مجهور مس هتدف ومُ 

نشاء  وأأدى 6.7 قاعدة مكنصة دلمع التعاون العلمي بني الباحثني  ي البدلان املتقدمة والنامية و للبحث  الويبوقاعدة بياانت اإ
ىل ت – اوالباحثني عهن تلوجياالتكنو قديم مُ للربط بني مكنصة غرين  ويبوبياانت  حمفل الأ م  وصفهاز مسعة املنظمة بيعز أأدى اإ

 قضااي الس ياسات العامة العاملية.امللكية الفكرية و  القامس املشرتك بني  ياملتحدة الرائد 
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 مللكية الفكرية وس ياسةابوفامي يتعلق  7.7
دائرة أأحصاب ابس مترار  الأمانةُ وّسعت املنافسة، 

ام خفالل عمع الويبو.  يتعاملونن يحل اذلااملص
بني الويبو وأأحصاب  التصالتاكنت ، 2011
هيئات قترص عىل مخس ت حل ال خرين ااملص

منافسة وطنية من ثالث دول أأعضاء وثالث 
ضافية، و منظامت حكومية دولي قد اتسعت ة اإ

فقد . 2014حبلول عام  اا كبري اتساعاا هذه ادلائرة 
وطنية هيئة  26تواصلت الويبو بنجاح مع 

ضافية  ي  فوصل اجملموع ، العام وحده ذكلاإ
ىل  الوطنيني التواصللعدد رشاكء الرتامكي  . 69اإ

الويبو اتصالت  أأقامتاإىل ذكل،  ضافةا اإ و 
مناقشات مع مخس منظامت حكومية أأجرت و 

، ل 2015و 2013دولية ذات صةل بني عايم 
منظمة التعاون و  ،(ICNادلولية )املنافسة ش بكة و )الكوميسا(، السوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب الأفريقي س امي مع 

 (.30 الشلكومنظمة التجارة العاملية )انظر  ،الأونكتاد، و والتمنية  ي امليدان الاقتصادي

و ي حني أأنه مل . عىل موضوعات بعيهناز ركّن طلبات من ادلول الأعضاء لإجراء مناقشات ثنائية تُ  الويبو أأيضاا  تتلقو  8.7
ىل س تة  ي عام فاإن هذا العدد قالأعضاء،  سوى اثنتني من ادلول 2010عام يقدم هذه الطلبات خالل   2013.62د ارتفع اإ

ج 16، طلب 2014و ي عام  لفكرية وس ياسة بني امللكية اعالقة لل مهبدف تعزيز فهمهراء مشاورات بدلاا من الويبو اإ
يطاليا وس نغافورة وجنوب أأفريقيا. و  هذه البدلان من بنيواكن املنافسة،  طلبات جديدة ذكل عىل مشل االربازيل والهند واإ

 وطلبات متابعة.

ىل امللكية الفكرية جاهزة ملعاجلة 3.1.7همؤرش النتيجة   قضااي الس ياسات العامة العاملية: أ ليات تستند اإ

نشاء منصيت أأحصاب املص الرئيس ية الإاجنازاتومن  9.7 قاعدة بياانت " 1وهام: " ،حل املتعددينا ي هذه الس نوات الأوىل اإ
 ي أأكتوبر ُأطلنقت ، اليت الابتاكرات  ي جمال ماكحفة الأمراض املدارية املهمةل تبادل – WIPO Re:Searchالويبو للبحث 

عىل لتحفزي ل مؤسسات القطاع اخلاص والعام من البدلان املتقدمة والنامية عىل التقريب بني طائفة كبرية من اعدة للمس 2011
سوق  –" وقاعدة بياانت ويبو غرين 2"والسل واملالراي؛  همةلاملدارية امل لأمراض بشأأن ا ةالبحث والتطوير اجلديدأأعامل 

جاهزة للعمل باكمل نصة مك   ي هناية املطاف تطلقوأُ جتريبية مكبادرة  2011 ي عام بدأأت ، اليت التكنولوجيا املس تدامة
لكرتونية ل لتوفري سوق  2013 ي نومفرب طاقهتا   املس تدامة. تلتكنولوجيااإ

 ي  ةالإجاملي الزايدة ين  يتعددمنصيت أأحصاب املصاحل امل لزتام بس ياسة من الاالويبو  املنفعة اليت تعود عىلوتتجىل  10.7
 31أأكرث من ثالث مرات منفقد تضاعف عدد أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث . مدخالت قاعدة البياانتعدد الأعضاء و 

ىل  من بني أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث  ه اكنع أأنشّجن . ومن املُ 2015حبلول هناية عام عضو  100عضواا،  ي الأصل، اإ
 عددزاد وابملثل،  .2015من البدلان النامية  ي عام  عضواا  27 وما مجموعه ،2013 ي عام  ةأأفريقي نبدلا 10من  عضواا  15

 رايةدو  ت،وتكنولوجيا ،أأصول مثل مركبات دوائيةيسهم فهيا أأعضاء القاعدة ب، اليت مدخالت قاعدة بياانت الويبو للبحث
زاد ، و مدخالا  80 احتوت قاعدة بياانت البحث عىل، 2011 ي عام و. انتاهجاإ وبياانت للبحث وتطوير املنتجات و  معلية،

                                                
62
 اا مجهورية مودلوفا( وطلبو ، امجلهورية ادلومينيكيةو  ،دوالهن ،والإكوادور ،والربازيل ،س تة طلبات لإجراء مناقشات ثنائية )ش ييل 2013تلقت الويبو  ي عام  
 للحصول عىل املساعدة الترشيعية )بواتن(. اا واحد

: زايدة عدد أأحصاب املصاحل املشاركني  ي حوار الس ياسات مع الويبو 30 الشلك

 بشأأن س ياسة املنافسة
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ىل  2015حبلول هناية عام هذا العدد  أأعىل مدخالت قاعدة البياانت اكن عدد فقد ر من التحدايت. يالتطو مل خيل . و193اإ
 اا هجودقاعدة البياانت، وقد تطلب انسحاب عضوين من هو  خنفاضاكن سبب الا(. و 247) 2013من ذكل  ي عام 

ىل قاعدة البياانت  تنضمفا. جدد من املؤسساتمع أأعضاء  واصلللت . 2015و 2014  ي عايممؤسسات جديدة ثالث اإ
قاعدة البياانت مدخالت  ي  %27بنس بة عضوين من قاعدة بياانت الويبو للبحث قد أأحدث اخنفاضاا ورمغ أأن انسحاب 

 .2015عام %  ي 7 قدرها زايدةب جزئياا فقد ُعّونض هذا الاخنفاض ، 2014 ي عام 

 نصة عدداا امل جسلت فقد التعاون البحيث،  لقاعدة بياانت الويبو للبحث هو احلث عىل رئييسن الهدف اللأ  اا ونظر  11.7
ت (. 31 الشلكناحج  ي مجيع أأحناء العامل )انظر ال التعاون البحيث أأوجه من  مزتايداا  وبلغ العدد الرتامكي لأوجه التعاون اليت يرُّسن
مشاريع تسخري التكنولوجيا البيولوجية لأغراض الصحة العاملية منظمة من خالل وذكل ، 2015 حبلول هناية عام 96
(BVGHاليت تدير مركز رشاكت قاعدة بياانت الويبو للبحث ) . املس متر لإجازات التفرغ وعالوةا عىل ذكل، أأدى التيسري

ثبات قدرة املنصة عىل نقل تك  س تةالبحيث ل  ىل تعزيز اإ نولوجيات أأصول امللكية علامء أأفارقة  ي مؤسسات حبثية خارج بالدمه اإ
ىل البدلان النامية، مبا  ي ذكل ادلراية العملية واخلربة  .من البدلان املتقدمة اإ

فقد زاد، (. عىل حد سواء ني ي عدد املشرتكني )الرشاكء واملس تخدم مماثةلا قاعدة بياانت ويبو غرين زايدةا شهدت و  12.7
( 32 الشلك)انظر  201563 مجيع أأحناء العامل حبلول هناية عام  ي اكا يرش  65اإىل  رشياكا  35بوجه عام، عدد املشرتكني من 

ىل  اا مس تخدم 14ومن   .2015حبلول هناية عام  64اا مس تخدم 490اإ

 خريطة التعاون – : قاعدة بياانت الويبو للبحث31 الشلك

 

                                                
63
خدمات الويبو وبعض خدمات.  ونقدمي)عن طريق حتميل تكنولوجيا أأو الإعالن عن حاجة( أأو و ويبو غرين  ي قاعدة بياانت ويبو غرين سهم مس تخدمي  
 ملس تخدمني بسعر خمفض.لهؤلء ا متاحةالتحكمي والوساطة( مثل )

64
 حملية.هجة تنس يق مبثابة يكونون أأو  ،دةحدَّ  ي أأنشطة مُ غرين ويبو أأو يرُشكون ، تنرش التكنولوجياييرسون  وأأ املشورة، غرين رشاكء ويبو  يقدم 
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ىل أأن بقاعدة بياانت الويبو للبحث مقارنةا  اا أأطول،وقتوقد اس تغرق تطوير قاعدة بياانت ويبو غرين  13.7 . ويرجع ذكل اإ
م خدمات " أأو مُ ت"مركز رشااك غرين ليس دلهيا  ي الوقت احلايلويبو  التوفيق بني الاحتياجات يضطلع بنشا. مبهمة ل قّدن
البياانت خالل لإدماج خارجيني  نيكياتفاقني مع رش قد أأبرمت ، 2013 ي نومفرب  اقبل اإطالقهواكنت ويبو غرين، عروض. الو 

ىل نجَ زايدة عدد املعامالت املُ  ، فقد عزمت الويبو عىل2014/15أأما  ي الثنائية  2013.65و 2012 عايم . 250زة بنجاح اإ
ل س بعة اتفاقات دم  بياانت  ي هناية املطاف،لكن مل تس تطع، و  عمل  ي عام ركَّز ال. و 2015حبلول هناية عام  أأن تيرس اإ

مت  ي عام لهذه الغاية،  حتقيقاا و . أأدق وتيسري الروابط عىل مساعدة طاليب اخلدمة عىل حتديد احتياجااهم حتديداا  2015 قُّدن
 وصف الاحتياجات. جودة، مما أأدى اإىل حتسن من أأجل طاليب اخلدمة مباد  توجهيية أأكرث تفصيالا  2015

 : رشاكء ويبو غرين32 الشلك

 

                                                
65
 (.EACINناخ )وش بكة رشق أأفريقيا لالبتاكر  ي جمال امل  ،(AUTMمع مجعية مديري التكنولوجيا  ي اجلامعات ) 
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 يانالمتكين  الهدفان ابء.

 وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل أ لية تواصل متجاوب بني الويبو الهدف الاسرتاتيجي الثامن:

: اعرتاف ابلويبو املوّرد الأول واملوثوق للخربة واملعلومات واخلدمات  ي جمال امللكية الفكرية عىل 1.8النتيجة الاسرتاتيجية ه
 الصعيد ادلويل، دعاما لالبتاكر والإبداع

وأأدى . واهامتهمم هبا مللكية الفكريةاس ابعامة النوعي ،  ي زايدة خالل الس نوات الست املاضيةاجنحت الويبو،  1.8
ىل احملتوى املتعلق ابمللكية الفكرية عرب اإىل جذب الاجامتعي التواصل  وسائلعىل ضور احل مانة  يالأ استامثر  مجهور متنوع اإ

ش بكة  عىلكام أأن تعزيز صورة املنظمة فيس بوك وتويرت. و يوتيوب ا ، مبا فهيالتواصل واملنصات أأنواع خمتلفة من وسائل
للأحداث الرئيس ية مثل يوم امللكية الفكرية ظهور أأكرب توفري منتدى أأكرب لتبادل املعلومات ولتحقيق عىل ساعد  الإنرتنت
 طالق الس نوي ملؤرش الابتاكر العاملي.الإ العاملي أأو 

ىل زايدة ترس يخ ماكنة  أأيضاا أأدى  اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطمعل خالل فرتة وما قامت به الأمانة من  2.8 اإ
ماكتب الويبو اخلارجية و  ي جنيف  مانةوأأدى لكٌّ من الأ عاملي للحوار وتبادل املعلومات  ي جمال امللكية الفكرية. الويبو كرائد 

 رئيس ية  ي هذا الصدد. أأدواراا 

 : وعي وفهم أأكرب دلور امللكية الفكرية  ي تشجيع الإبداع والابتاكر1.1.8مؤرش النتيجة ه

بداع بدور أأن تعزيز الوعي ب ،الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل هتاخطرت الويبو،  ي أأق 3.8 امللكية الفكرية  ي تشجيع الإ
كرب عن أأ متنوع لوصول اإىل مجهور عل اعىل قدرة الويبو  ،عىل الأقل، جزئياا يتوقفوف س وتعزيز فهم هذا ادلور والابتاكر
ماكانت ش بكة  تاكنو . امللكية الفكرية تمعلوماو مللكية الفكرية ابمحالت التوعية  طريق ووسائل  الإنرتنتالاس تفادة من اإ

 همة لهذا الهن .هذا الغرض أأحد العنارص امل  ي حتقيق الاجامتعي تواصل ال 

عىل مدى الس نوات التواصل الاجامتعي تعزيزاا كبرياا  وسائلعىل زت الويبو حضورها مع هذه اخلطة، عزَّ  ومتش ياا  4.8
نتاج واكن . تواصلوسائل ال املنصات و من كبرية الست املاضية، وذكل ابس تخدام مجموعة  املتعلقة ابمللكية الفيديوهات اإ

. 2008/2009 الثنائية اهامتم وانتباه مجهور مزتايد منذفقد حازت الويبو. اليت سلكهتا  فعاةلأأحد الس بل ال هاالفكرية ونرش 
 ي مشاهدة  100 000 أأقل منيوتيوب من عىل موقع أأدانه، زاد عدد مشاهدي قناة الويبو  33 الشلككام هو مبني  ي و 

تتجاوز بزايدة أأي ، 2014/2015الثنائية اإىل أأكرث من مخسة ماليني مشاهدة فريدة  ي  2008/2009الثنائية 
 .%6500 نسبهتا

عىل وجه وقد قفزت أأعداد املشاهدة  5.8
ضافة رسوم "بورورو"  اخلصوص بعد اإ

ويه ، 2012/13ثنائية املتحركة خالل ال 
اهدف اليت التعلميية من الفيديوهات  سلسةل

ىل تعريف الأطفال الصغار   ابملباد اإ
الثنائية الل خفالأساس ية للملكية الفكرية. 

هذا اجلزء من قناة حقق ، اوحده 2012/13
يوتيوب أأكرث من عىل و الويب
  .مشاهدة مليون 3.8

 2014/2015 -2008/2009: الاهامتم بقناة الويبو عىل يوتيوب، 33 الشلك
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فليكر )مشاركة الصور( و الأخرى، مثل تويرت  الاجامتعيالتواصل عىل مواقع للمرة الأوىل الويبو الرمسي  وبدأأ حضور 6.8
تواصل وسائل ال  ي  هاتأأثري ، ومنذ ذكل احلني، تفوقت الويبو من حيث 2012(،  ي مارس مشاركة املنشورات) سكريبدو 

املؤسسات الوطنية ي عىل كثري من الاجامتع
عىل وسائل  ذات احلضور الأقدم وادلولية املامثةل

 66.التواصل الاجامتعي

عىل تويرت حضوُر الويبو  أأيضاا واس تقطب  7.8
الثالث  ه ي س نواتاملتابعني من  مزتايداا  عدداا 

عادة مرات عدد تقريباا تضاعف ف الأوىل.  " تغريد"اإ
اليت رسائل الويبو  مشاراكت الويبو عىل املوقع، أأي  

رسالها  2015و 2013، بني عايم ُأعيد نرشها أأو اإ
ىل ما يقرب من مرة  6 700من  مرة  13 400اإ
  (.34 الشلك )انظر

 زتايداملعدد الفيس بوك. ويتضح ذكل من  عىل موقع مللكية الفكرية عرب وجودهااب مزتايداا  الويبو اهامتماا أأحدثت وقد  8.8
عىل اطلعوا  اذلين  ي مجيع أأحناء العامل لأشخاصل

 اخلاصة ابليوم عىل الصفحةاملنشور حمتوى الويبو 
 ي عام و 67فيس بوك. عىلالعاملي للملكية الفكرية 

تكل الصفحة ما يقرب من حققت ، 2011
، 2015 ي عام وفيس بوك. عىل  ةمشاهد 180 000

ىل ما يقرب من  وشهد . 460 000ارتفع هذا العدد اإ
عدد مرات املشاهدة ارتفاعاا كبرياا بوجه عام بنس بة 

 2015و 2011بني عايم % 150 تزيد عىل
ن اكن أأقل 35 شلكال  )انظر من الرمق القيايس (، واإ
اخلاصة عىل املواد  وااذلين اطلعالأشخاص لعدد 
وهو ) 2014يوم العاملي للملكية الفكرية  ي عام ابل 

  (.560 000 أأكرث من

                                                
66
اخلاصة عىل أأساس جحم ش بكة التواصل الاجامتعي وهو مؤرش لقياس التأأثري الاجامتعي للمس تخدم ، (Klout Score) "مؤرش الكوت"حسب قياسات  
 100يرتاوح من درجة واحدة اإىل  مقياس وهو – الكوتزادت درجة الويبو عىل مؤرش قد و احملتوى.  ذكلاملس تخدمني ال خرين مع  تفاعلمدى ملس تخدم و اب

الويبو توقفت عن أأن من اجلدير ابذلكر املنظامت احلكومية ادلولية املامثةل. و ، ويه درجة أأعىل من درجة كثري من 2015حبلول هناية عام  66 اإىل –درجة 
 .رجةادل  ي حتديدبسبب تغريات  ي املهنجية املس تخدمة  2015الكوت  ي عام مؤرش اس تخدام 

67
 https://www.facebook.com/worldipday/ 

للملكية الفكرية عرب : املشاركة  ي الفعاليات الس نوية لليوم العاملي 35 الشلك

 2015-2011فيس بوك، 
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عادة نرش تغريدات الويبو عىل تويرت، 34 الشلك : متوسط عدد مرات اإ
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https://www.facebook.com/worldipday/


WO/PBC/25/17 
47 
 

 أأيضاا عدداا أأكرب من املطلعني عىلجذبت الويبو و  9.8
كام هو موحض و املتعلقة ابمللكية الفكرية.  امنشورااهأأبرز 
الفريدة ملوقع جمةل الزايرات عدد زاد ، 36 الشلك ي 

تس تعرض  ةنصف شهري  جمةلويه – الإلكرتوين الويبو
امللكية الفكرية والإبداع والابتاكر موضوعات 

 بنس بة – ذات الصةل  ي مجيع أأحناء العامل اتعو واملوض
فوصل ، 2014/15و 2010/11الثنائيتني  بني% 21

عدد الزايرات الفريدة لأعداد اجملةل املنشورة عىل ش بكة 
ىل أأكرث من مليون  الإنرتنت  مدار الثنائيةعىل زايرة اإ

 .اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطالأخرية من فرتة 

واملنتجات  للفعاليات الرتويُ أأيضاا جذب و  10.8
تزايد أأعداد العاملية للملكية الفكرية، مع جانب الأوسا. من  اا مزتايد اا اهامتم ،68الرئيس ية، مثل مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي

املتعلق مبؤرشات  الإلكرتوين توىالأشخاص اذلي يطلعون عىل احمل 
اطلع ، 2013 ي عام و. هااإطالق  الأسابيع اليت تيل ي الابتاكر العاملية 

النرشات الصحفية أأو  وأأ صفحات الويب عىل مس تخدم  46 000حنو 
الفيديوهات  ي غضون الأسابيع الإحدى عرشة  وأأ الرسوم البيانية 

اكن هذا ، 2015حبلول عام و الرمسي للتقرير.  بعد الإصدارالأوىل 
الإحدى  الأسابيع خفالل .%200 بنس بة تزيد عىلارتفع العدد قد 
، اطلع ذكل العام ي  مؤرش الابتاكر العامليالأوىل بعد نرش  عرشة

النرشات الصحفية  وأأ صفحات الويب عىل خشص  140 000أأكرث من 
طالق مؤرش الابتاكر العاملي، وشاهد أأو الرسوم البيانية  اخلاصة ابإ

ر الفيديوهات املتعلقة مبؤرش الابتاكمس تخدم  10 000أأكرث من 
 (.37 الشلك)انظر العاملي 

                                                
68
 ذا التقرير.هب ي قسم الهدف الاسرتاتيجي اخلامس مؤرش الابتاكر العاملي زيد من املعلومات عن مميكن الاطالع عىل  

: اهامتم عامة الناس ابلإطالق الس نوي ملؤرش الابتاكر 37 الشلك

 2015-2013ي، العامل
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 2014/15و 2010/11: زايدة الاهامتم مبجةل الويبو، 36 الشلك

 

1,025

850

0 200 400 600 800 1,000 1,200

2014/15

2010/11

                             



WO/PBC/25/17 
48 
 

قرار معزز هبوية الويبو املؤسس ية وفقا لرسالهتا ووليهتا وقميها2.1.8همؤرش النتيجة   : اإ

عىل مدى الس نوات الست املاضية،  ،واصلت الويبو 11.8
 ي جمال امللكية الفكرية. كقائد عاملي بنجاح ترس يخ ماكنهتا 
 ي  ي كثري من املعايري اليت ُعرضت ونُوقشت ويتضح ذكل 

مة من  تؤكدههذا الاس تعراض، و  التعقيبات املبارشة املُقدَّ
رمغ معالء الويبو وغريمه من أأحصاب املصاحل والرشاكء، 

 2014،69 ي عام وبعض التقلبات عىل مر الس نني. وجود 
اس تقصاء الويبو لتصورات "من املشاركني  ي  %70أأشار 

ىل الويبو عىل أأهنا  "أأحصاب املصاحل ىل أأهنم ينظرون اإ رائد اإ
لتعزيز حقوق امللكية الفكرية. ومتثل هذه  عاملي ومنتدى عاملي

ذامبقدار  النس بة زايدةا  ابس تقصاء قورنت  مخسة  ي املائة اإ
ذا  تقريباا   املائة ي 10ا متثل اخنفاضاا مبقدار ، ولكهن2012عام  اإ

واعترب (. 38 الشلك )انظر 2013تقصاء عام  قورنت ابس
( من 2013)% 87( و2014)% 85بني ما يرتاوح 

 ".ة" أأو "ممتاز جداا  ة" أأو "جيدةالصورة العامة للويبو "جيداملشاركني  ي الاس تقصاء أأن 

من ويتضح أأيضاا تزايد ماكنة الويبو وشهراها  12.8
ىل ا وهجةامل الإنرتنتعىل  زايدة حركة البياانت  ملواقعاإ

 واقعفقد حظيت امللماكتب اخلارجية. ل الإلكرتونية
الربازيل ومكتب الويبو  ي كتب الإلكرتونية اخلاصة مب 

مجيعها س نغافورة الويبو  ي الياابن ومكتب  ي الويبو 
 2013بني عايم زايرة فريدة  50 000أأكرث من ب
موقع مكتب الويبو  ي س نغافورة  حظي. و 2015و

، واكن  ي املتوسطزايرة س نوايا  10 000بنحو 
متوسط عدد الزايرات الفريدة ملوقع مكتب الويبو  ي 

 7000الياابن أأقل من ذكل بقليل، أأي حنو 
 (.39 الشلك )انظر

                                                
69
 .2015مل جُيَر اس تقصاءم  ي عام  

: عدد زايرات املواقع الإلكرتونية ملاكتب الويبو اخلارجية، 39 الشلك

2013–2015  

 
 .2015املوقع الإلكرتوين ملكتب الويبو اخلاريج  ي الربازيل  ي عام  ُأنشئملحوظة: 
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 2014-2012: التصور العام للويبو، 38 الشلك

 
 2012* اس تقصاء أ راء أأحصاب املصلحة  ي صورة الويبو، يناير 

 2013تقدمي اخلدمات، أأغسطس **نتاجئ اس تقصاء ال راء  ي توجه الويبو حنو 

 2014*** اس تقصاء عن أ راء أأحصاب املصلحة  ي الويبو، يونيو 
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 التوجه راخسة  ي املنظمة قاطبةثقافة خدماتية  :2.8الاسرتاتيجية هالنتيجة 

 2010بني عايم حنو جعل التوجه حنو اخلدمات أأحد مباد  املنظمة التوجهيية خطت الويبو خطوات واسعة  13.8
التوجه املراعي الاس تجابة و تفاعل الأمانة مع ممثيل ادلول الأعضاء من حيث حسن التوقيت ورسعة . وحتسن 2015و

ا معالء خدمااهص وفامي خيلملكية الفكرية الأوسا. العاملية ل ملنظامت الرشيكة  ي اب اقهتعالب، فامي يتعلق لحتياجات العمالء
طار نظام مدريد ونظام معاهدة ا، مثل تكل املتعلقة ابمللكية الفكرية م  ي اإ لتعاون بشأأن الرباءات اخلدمات اليت تُقدَّ

 لهاي. نظامو 

سائر أأحصاب املصاحل واملنتفعني وأأوسا. املهمتني مبا تقّدمه الويبو من : رضا أأكرب دلى ادلول الأعضاء و 1.2.8مؤرش النتيجة ه

 خدمات

خدمات لعاملي ل حفلمك،  ي ترس يخ ماكنهتا اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسططوال فرتة  ،الويبو استمثرت 14.8
يصال املعلومات واخلدمات ي جمال  علومات والتعاوناملو  اتس ياسال و  ىل امللكية الفكرية، وضامن اإ  املتعلقة ابمللكية الفكرية اإ
رسيعة لشواغل ادلول الأعضاء واس تجابة  دلول الأعضاء فهيا عىل أأساس أأساليب معل شفافة ومعليات تشاور فعاةلا

ىل املعلوماتواحتياجااه حاطجلسات املدير العام  وعقد. ا اإ وعقد اجامتعات مع ادلول الأعضاء، كوس يةل  ،منتظمة للسفراء ةاإ
أأن عىل  الأمانة خالل الس نوات الست املاضية وحرصتلتعزيز التقدم  ي العديد من القضااي. ت وتوصيات تعقيبالتلقي 
من  %80ذلكل، تلقت  رئيس ية. ونتيجةا ال اهاأأولوايمضن من ادلول الأعضاء  للمراسالت القادمة الرسيعة عل الاس تجابةجت
ىل  من ادلول الأعضاءطاابت املرسةل اخل  70 ي غضون أأس بوعني. اا املدير العام ردوداإ

دلورات امجلعية العامة الوقت املناسب اخلاصة ابلتحضري الشامل  ي  طلبات ادلول الأعضاءب  علاما  الأمانةُ كام أأحاطت  15.8
اليت ن امن اجامتعات اللج% 97 تس بقعقد اجامتعات حتضريية  أأن تضمن واس تطاعت الويبو .اللجاناجامتعات للويبو و 
% تقريباا، فقد اكنت نس بة اجامتعات اللجان اليت س بقهتا 20وميثل ذكل حتس ناا بنس بة . 2015نظمة حبلول عام امل  تعقدها

 (.40 الشلك)انظر  2011عام %  ي 80اجامتعات حتضريية تبلغ 

: النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها 40 الشلك

عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامت  ع اللجنةاجامتعات اإ

: النس بة املئوية للواثئق اليت نرُشت قبل انعقاد مجعيات الويبو 41 الشلك

 بشهرين عىل الأقل

  

                                                
70
 .2015و 2014و 2013و 2001البياانت املتاحة لأعوام  
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16.8  ُ ة الواثئق التحضريية  رشتون قل، شهرين عىل الأ قبل انعقاد امجلعيات ب ( %99.5) الويبو تقريباا مجليع مجعيات املُعدَّ
، 2011عام لمجلعية الويبو حتضرياا  ي الوقت املناسب نرُشت الواثئق اليت  مقارنةا بنس بة واحضاا  حتس ناا ويُعترب ذكل 

 (.41 الشلك)انظر  %90 ويه

عيات التحضري مجل  عنرضا ادلول الأعضاء أأما  17.8
حدى الهيئتني وسري أأعامل هذالويبو  ه امجلعيات، بوصفها اإ

الرئيس يتني املعنيتني بوضع الس ياسات واختاذ القرارات  ي 
بني بل زاد مس توى عال،  دامئاا عندظل ، فقد 71الويبو
من ادلول الأعضاء % 90فاكنت . 2015و 2012عايم 
 ي  مجعيات الويبوجوانب من ين اجلانبني عن هذراضية 
 .2015عام 

طلبات ال ردودها عىل توقيت  أأيضاا  الأمانةُ  تنحسَّ و  18.8
بشأأن  ادلول الأعضاءمعنية أأخرى غري من هجات مة املُقدَّ 

أأن حسن التوقيت اعتبار ، عىل احلصول عىل املعلومات
دمات. وحبلول حنو تقدمي اخل هاتوهج عنارص من  هممم  عنرصم 

اكنت ، اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطهناية فرتة 
طلبات ال من  %93 تُعاجل  ي غضون مخسة أأايم معل

مة  منظامت  أأومن واكلت الأ م املتحدة الأخرى املُقدَّ
 نيالعاملي امللكية الفكرية حكومية دولية أأو غريها من رشاكء

أأي  بعد ، 2011 ي عام واحلصول عىل مساهامت. بشأأن 
اخلطة الاسرتاتيجية  عىل بدء فرتةس نة واحدة مرور 

من هذه % فقط 80 اكن ذكل هو حال، للأجل املتوسط
من مثَّ فاإن (. و 43 الشلك )انظرطلبات ال الأنواع من 
. كبرياا  حتس ناا  نت اس تجابهتا  ي هذا اجملالحسَّ قد الأمانة 

أأيضاا من حضورها اإىل ذكل، زادت أأمانة الويبو  ضافةا اإ و 
الرئيس ية للأ م املتحدة واملنظامت املسارات  ي وظهورها 

، 2030خطة التمنية املس تدامة لعام احلكومية ادلولية، مثل 
عام  برم  ييس بشأأن تغري املناخ، والكهام أُ واتفاق ابر 
2015. 

مس توى  كذكل الويبو اخلارجية ماكتُب وحققت  19.8
لالس تجابة الرسيعة لطلبات احلصول عىل املعلومات.  ياا عال 
الياابن ومكتب الويبو  ي مكتب أأجاب ، 2015في عام ف

 ي غضون اس تفسارات املعلومات عن الويبو  ي س نغافورة 
من احلالت، عىل التوايل. % 95و %99ثالثة أأايم  ي 

  (.44 الشلك )انظر 72لس نة السابقةاب مقارنةا  ردودهامتوقيت حتسينات  ي املكتبني أأيضاا الك  وشهد

                                                
71
 لتنس يق.الويبو ل جانب جلنة اإىل  
72
 ملاكتب اخلارجية الأخرى ل تزال قيد التطوير. ي اتتبع البياانت  ةنظمأأ اكنت  

: النس بة املئوية لدلول الأعضاء الراضية عن التحضري 42 الشلك

 2015-2012مجلعيات الويبو وسري أأعاملها، 
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: حسن توقيت ردود ماكتب الويبو اخلارجية عىل 44 الشلك

 2015-2014اس تفسارات املعلومات، 
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رضا العمالء عن وظل مس توى  20.8
اليت  امللكية الفكرية الرئيس ية بعض خدمات

املتعلقة بنظام  دماتأأي  اخلالويبو )تقدهما 
م معاهدة التعاون الهاي ونظنظام مدريد و 

اخلطة طوال فرتة مرتفعاا بشأأن الرباءات( 
ىل . الاسرتاتيجية للأجل املتوسط فبالنس بة اإ

عمالء من ال% تقريباا 80اكن نظام مدريد، 
الويبو  ي  هتاعن اخلدمات اليت قدمراضني 

اكن . و 2015و 2014و 2013الس نوات 
اليت قدهما نظام  رضا عن اخلدماتمس توى ال

م لهاي امعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظ
فقد بلغت أأعىل، بل اكن ، أأيضاا  اا مرتفع
ابلنس بة لنظام لهاي  ي عام % 88نسبته 
 2015.74عام  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ينظام ابلنس بة ل  %89و 2013،73

داري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها الهدف الاسرتاتيجي التاسع:  دمع اإ

داء والفعالية  ي مقابل املوارد فتس تطيع الويبو أأداء هماماها والاس تجابة 1.9النتيجة الاسرتاتيجية ه دارة متاكمةل تنهت  الأ : اإ
 لحتياجات املنظمة وأأحصاب املصاحل املتغرية

 ببناءست س نوات فامي يتعلق البالغة  اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطالويبو خطوات كبرية خالل فرتة خطت  1.9
حنو التوجه ، ويه: الأساس ية الأربع هاقمي ينصب تركزيمه عىل همارات مناس بة ذوي موظفون هبا أأمانة نبهية تعمل بسالسة 

اإطالق برانم  وبفضل  واملسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية. ،تاجئواملساءةل عىل الن  ،واحدة والعمل يداا ، تقدمي اخلدمات
زت ، هوتنفيذ التقومي الاسرتاتيجي دارة املواردوالتنظميية الإدارية التحتيةاإىل حد بعيد بنيهتا الويبو عزَّ البرشية  ، مبا  ي ذكل اإ

دارة تتحولف معليات التوظيف، و  ىل اإ ة حنو تقدمي اخلدمات وتتس اإ تدمع  وتس تطيع أأناملوارد م ابلكفاءة  ي اس تخدام ُموهجَّ
وما حل. احصاب املصلأ  حتياجات املتطورةمبا يليب الاو  ااخلدمات ادلاخلية واخلارجية مبا يامتىش مع وليهتتقدمي  بشلك فعال

دارية وتنظميية حديثة ومتكينيةشامل  ي ُأحرنز من تقدم  لتقدم  ي فرتة اخلطة أأساس ية لس مترار اميثل مقتضيات  تطوير بنية اإ
 اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطخالل فرتة اليت حتققت همة امل  اجنازاتومن الإ املقبةل املتوسطة الأجل.  الاسرتاتيجية

صالح نظام العداةل ادلاخلي" و 3، "دو صالح العق" واإ 2، "تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ "1"ست س نوات:  البالغة  "4ة، "اإ
ىل كبرية  ي زايدة" وحتقيق 5، "الإطار التنظميي الإداري والتشغييل واملايلتبس يط و  املعلومات تكنولوجيات  نفاذ املوظفني اإ

لنهتاء من ابجنيف  ي الويبو مقر حتسني وتوس يع البنية التحتية املادية  ي و  "6، "احلديثة واملتاكمةلال منة و والتصالت 
 ي اإجاميل تاكليف الإدارة والتنظمي  نس بة عدم زايدةمع الإاجنازات اجلديدة. وقد حتققت هذه  ؤمتراملاملبىن اجلديد وقاعة تشييد 
 ملنظمة.نفقات ا

                                                
73
 .2014/15الثنائية لهاي  ي نظام رضا معالء قميَّ مل يُ  
74
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.عن خدمات نظام رضا العمالء ملعرفة مدى أأول اس تقصاء  2015عام ُأجري  ي  

: رضا معالء الويبو عن خدمات نظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون 45 الشلك

 تبشأأن الرباءا
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دارة جيدة1.1.9همؤرش النتيجة   : قوة عامةل همنية مبهارات مناس بة ومتنوعة جغرافياا حتت اإ

طار برانم  التقومي الاسرتاتيجي 2.9 ىل ، واصلت الويبو هجودو ي اإ  ي ضوء  ابس مترار تقيمي املوظفنيها الرامية اإ
ىل امل 2014/15للثنائية  ربانم  واملزيانيةواستندت معلية التخطيط للاحتياجات القوى العامةل  ي املس تقبل.  اليت  راجعةاإ

وأأدت لعمل. الس نوي للقوى العامةل  ي دورات التخطيط لتخطيط ال   دمن أُ ، و لتصممي التنظمييل  2012ُأجريت عام 
دارة الأداء املؤسيس  تحسيناتال  ىل ( EPM)اليت ُأدخلت عىل نظام اإ  ،عمل املنظمةب عىل حنو أأدق ربط موارد املوظفنياإ

عىل نطاق  من معلية ُأجريت الأمانة أأيضاا انهتت ، 2015 ي عام ونظمة.  ي امل الإبالغ عن اس تخدام املوارد البرشية  تنوحسَّ 
ثة ومامتش ية مع ُمحالوظيفية  التوصيفاتاملنظمة لضامن أأن مجيع   .هاحتياجات العمل وأأولوايتدَّ

جراء  ،خالل الفرتة قيد الاس تعراض، رشعت الويبوو 3.9 دارة املوارد  س ياسااهال مة هماإصالحات  ي اإ ومعليااها اخلاصة ابإ
دلول الأعضاء  ي ل أأمشلمتثيل جغرا ي  ، وحتقيقةيوالقياد املهنيةدف حتسني التوازن بني اجلنسني  ي الوظائف هبالبرشية، 

مانة. لالقوى العامةل  ل لأ طار معلية ، 2012 ي عام لحئته ملوظفني وانظام وعُّدن جديدين من  تقدمي نوعني، ل اإصالح العقود ي اإ
الإطار التعاقدي اذلي أأوصت به جلنة اخلدمة املدنية مبا يامتىش مع ؤقتة والتعيينات املس مترة، املتعيينات أأل وهام ال ، اتالتعيين

عقود الاستشارات وعقود العمل اخلاصة وعقود  مهناقصري الأجل ) عقداا  195حتويل  2012منذ نومفرب جرى و دلولية. ا
ىل تعيينات مؤقتة، حبيث أأصبح أأحصاب   العقود حيملون صفة "موظفني" ويمتتعون مبزااي أأفضل.هذه املرتمجني املؤقتني( اإ

ضافةا  للزتام اب ، وذكل وفاءا ثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل  ي الويبوت من  2014اإىل ذكل، مت الانهتاء  ي عام  واإ
اذلي تعهد به املدير العام وأأقرته ادلول الأعضاء 

ىل ما مجموعه  ،201075 ي عام   84مما أأدى اإ
 .تثبيتاا 

فامي نظام املوظفني ولحئته  مراجعةأأما  4.9
مبا  ي ذكل التغيريات اليت التوظيف،  خيص

تبس يط ال أأدخلت عىل تشكيل جمالس التعيني و 
سامهت  ي فقد لعمليات التوظيف،  الشامل
التوظيف مع اخنفاض ملحوظ  ي رسعة زايدة 

اجناز بوعاا  ي أأس   37.7، من التوظيف همةل اإ
 17حنو  اإىل 2011 عام هناية  ياملتوسط 

 عامالفرتة من   ي ي املتوسط  فقطبوعاا أأس  
  (.46 الشلك انظر) 2015 اإىل 2012

 خبريم أأجراها دراسة شامةل يت اش متلت عىل ال – 2012/13الثنائية  ي  ةادلاخلي ةلانظام العد مراجعةوأأسفرت  5.9
دخال تعديالت عىل  –ش ىت أأحصاب املصاحل مشاورات مكثفة مع عىل و  خاريجٌّ  هذه ، ودخلت نظام املوظفني ولحئتهعن اإ

ن . 2014يناير  1 ي  النفاذحزي التعديالت  جراءات جديدة اإ طة و بسَّ عىل أ ليات رمسية مُ وينص نظام العداةل ادلاخلية املُحسَّ
، مما أأدى الزناعات نشوب الاعرتاف بأأمهية منعيمتثل  ي وشفافة ملعاجلة املظامل. واكن أأحد اجلوانب الرئيس ية لهذا الإصالح 

ىل   .2014يناير  1مكتب أأمني املظامل  ي  ترس يخ وضعاإ
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 WO/CC/63/5 

 : همةل اإاجناز التوظيف46 الشلك
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 2014أأصدرت الويبو  ي عام و  6.9
املساواة بني اجلنسني، بشأأن س ياس هتا الأوىل 

واكن لهذه الس ياس ية هدفان؛ يمتثل أأوهلام  ي 
 ،تعممي املنظور اجلنساين  ي أأنشطة الويبو

د املدة يمتثل و  حتقيق   يالهدف الثاين املُحدَّ
التوازن بني اجلنسني عىل مجيع مس توايت 

نشئت ش بكة تضم هجات أُ  ومن مثَّ  التوظيف.
هذه  تغطي، و تنس يق الشؤون اجلنسانية

ّنفت هجود كُ و  ،مجيع برام  الويبو الش بكة ث
اختالل التوازن بني اجلنسني  ملعاجلةالتوظيف 

ة النساء  ي وتاكد تكون حص  ي التوظيف.
من عام  تتضاعف( قد 1-مناصب الرتبة )د

 نس بة النساء  يوتذبذت اإىل حد ما عىل التوايل.  %26.5من مجيع املوظفني اإىل % 14.6، من 2015عام  اإىل 2011
ىل  2011 ي عام  %31.9من  5- ي رتبة فحصة املوظفات فزادت خالل الفرتة الزمنية نفسها،  4-وف 5-الرتبتني ف اإ

النساء  ي رتبة  حصةومع ذكل شهدت . %46.1اإىل  %43.9من  4-زادت حصهتن  ي رتبة ف، و 2015 عام  ي 34.1%
 (.47 الشلك)انظر  %22.2اإىل  %25، من 2015و 2011بني عايم  عاماا  اخنفاضاا  2-د

معدل دوران املوظفني  ي ورمغ اخنفاض  7.9
 ىقو لالتوازن اجلغرا ي ل الأمانةُ  تنالويبو، حسَّ 

الويبو عىل مدى الس نوات الست  ي  مةلاالع
 خالل الفرتة قيد الاس تعراض وزادتاملاضية. 
موظفي الأمانة   ياملُمثَّةل ادلول الأعضاء  نس بة
ىل  2011 ي عام  %57.8من   ي % 60.6اإ
اخنفضت  ي و . (48 الشلك)انظر  201576عام 
ىل املوظفني نس بة  2015عام  اذلين ينمتون اإ

ىل بدلان أأورواب الغربية  بسبب ، %50أأقل من اإ
زايدة متثيل دول أأعضاء من مناطق أأخرى 

بدلان مناطق  اكنت(. و 49 الشلك)انظر 
متثل أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا الوسطى 

حنو س بعة  ي املائة من القوة العامةل  ي الأمانة، 
ىل منطقة املوظفني زادت أأيضاا نسب . و 2013عام ب مئوية واحدة مقارنةا  درجةوهو ما ميثل زايدة بنس بة  أ س يا اذلين ينمتون اإ

 التوايل. مئوية عىل درجة 0.8و 0.6بنس بة  طفيفةا  أأمرياك الشاملية زايدةا منطقة واحمليط الهاد  و 
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اإىل تستند  2015و 2014بياانت عايم أأن اإطار نتاجئ برانم  التقومي الاسرتاتيجي،  ي حني  اإىل 2013و 2012و 2011اخلاصة بأأعوام تستند البياانت  

 (..WO/CC/71/2 REVو WO/CC/70/1املوارد البرشية، ) بشأأنالتقرير الس نوي 

 2015-2011: النس بة املئوية ملوظفات الفئة الفنية والفئات العليا، 47 الشلك
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 2015-2011: النس بة املئوية لدلول الأعضاء املُمثَّةل  ي موظفي الويبو، 48 الشلك
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دارة الأداء وتطوير املوظفني نظام تقدم  ي تنفيذ وما ُأحرز من  8.9 اإ
(PMSDSَّسه ) الويبو أأهداف و املوظفني  الأوثق بني واءمةاملل

 لموظفني، وساعدلستبايق الا التطوير املهنجي ودمعَّ و الاسرتاتيجية، 
خالل فرتة و احلوار املس متر بني املرشفني واملوظفني.  ريسي ت عىل 
دارة الأداء وتطوير املوظفني جاهزاا  ، أأصبحالست س نواتال  نظام اإ

نطاق من حيث ال نض  وبلغ مرحةل ال  ،قطاعات الويبو  ي مجيع للتطبيق
الامتثال وزاد تنفيذ برانم  تدرييب شامل. بفضل والقبول والتطبيق، 

 ي الس نوات الالحقة.  اا وظل مرتفع ،فرتةال ي وقت مبكر من  مللنظا
 77(.50 الشلك)انظر 

س ياسة جديدة للتعمل  2013 ي عام املهارات، أأطلقت الأمانة  اتجفو  وسدتسهيل التعمل وتطوير املوظفني من أأجل و  9.9
ىل  ضافةا اإ . و والتطوير ومباد  توجهيية جديدة للتدريب  تسوية بشأأنمبادرات جديدة  ُأطلنقت نتظمة،امل تدريبية ال نشطة الأ اإ

دارة  ومعاجلةالزناعات  دارة اجلودة واإ  .الإدارية من أأجل زايدة القدرات ، وذكلبقاسال واعامتد التعمل  املرشوعاتالإهجاد واإ

                                                
77
دارة الأداء وتطوير املوظفني  ي عام  ُأدخلت  مبا يامتىش مع الاحتياجات املتطورة النظام تطور اس مترار لضامن  2014و 2013و 2011حتسينات عىل نظام اإ

مانة و للمنظمة،  دة من اخلربة املكتس بة من الاس تفامع ، نظام املوظفني ولحئته احلالينيواءمة النظام مع ملداء مجيع موظفهيا، و لأ ستبايق الاتحسني ابل للسامح للأ
 خالل تطبيق هذا النظام  ي الس نوات السابقة.

 2015-2012 : النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حسب املنطقة49 لشلكا
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دارية حديثة ومتكينية2.1.9مؤرش النتيجة ه  : بنية اإ

 هاطر ترس يخ أُ  ي مة همالويبو خطوات  خطت 10.9
وُأحرنز (. 1التنظميية الإدارية والتشغيلية واملالية )انظر الإطار 

وضع وأأدى فامي يتعلق ابلإدارة املالية للويبو. ل س امي تقدم كبري، 
 –حتياطيات الاالاستامثر وبشأأن  ني جديدتنيس ياس ت

جراء مراجعةو  – 2015 ي عام علهيام افقت ادلول الأعضاء و   اإ
ىل توفري لإدارة الويبو  أأساس لتعزيز الإدارة املالية للنقدية اإ

تقدمي دمع قوي وعالوة عىل خالل الفرتة قيد الاس تعراض. 
دارة بشأأن  اليت منت بوترية  78رسوم لأنظمة التسجيل ادلويل،الاإ
اسرتاتيجيات اس تكشاف  2015اس ُتمكل  ي عام اثبتة، 
اليت ، ةالأجنبي العمالت لإدارة خماطر رصفقاصة مل. واالتحو  
منذ عام قامت الأمانُة اخلزانة. و مراجعة  ي س ياق  تدّدن حُ 

 قواعد نظاهما املايل ولحئتهمجموعة من بوضع وحتديث  2010
موضوعات أأساس ية مثل بشأأن ذات الصةل  الإدارية والتعلاميت

دارة دارة اخملاطر، واملشرتايت، واإ  التربعات. اإ

ة الس ياسات والقواعد واللواحئ  اذلي تقوم عليه هذا الأساسو  11.9  هجودها عىل زيتركمن  ن الأمانةَ تسقة مكَّ امل و املُوحضَّ
رئيس ية مثل الالت اجملأأداء الأمانة  ي أأما . عىل حد سواء وخارجياا  ، داخلياا توهجها حنو اخلدمات وتقدميها بوجه عامحتسني 

ما ، فوتكنولوجيا املعلومات والتصالتاملشورة القانونية واملشرتايت  خالل الفرتة قيد  قوايا ظلَّ ن، أأو حتسَّ أأنه قد اإ
اليت  ،  ي عدد الطلبات2012/13الثنائية خالل ل س امي ، ةا كبري  زايدةا الأمانة  ت ي حاةل ادلمع القانوين، شهدوالاس تعراض. 

 79.تكل الطلبات تنوع ي و، الأخريتنيتلقت ردوداا رسيعة وموثوقاا هبا خالل الثنائيتني 

ىل  من خالل سلسةل من التدابريو  12.9 وتبس يط معليااها، اليت تشرتهيا الويبو ترش يد لكفة السلع واخلدمات اليت اهدف اإ
فورات كبرية  ي التاكليف للمنظمة حبلول هناية عام حتقيق و قيد الاس تعراض نتاجئ قوية، بلغت ذرواها  ي  الفرتةشهدت 
ىل اخنفاض الأسعار والرسوم،  2015(  ي عام OBT) الإنرتنتأأداة احلجز عرب  تطبيقومن اجلدير ابذلكر أأن  2015.80 أأدى اإ

ادلاخليني معالء الويبو رضا مس توى  2015و 2011بني عايم وزاد . فضالا عن اطالع املسافرين املبارش عىل أأسعار السوق
فقد زادت هذه ، 2011 ي عام فقط  %75املوظفني الراضني اكنت ورمغ أأن نس بة . اخلاصة ابلأمانة خدمات الرشاء عن

ىل   .2015ل هناية عام % تقريباا حبلو 90النس بة اإ

                                                
78
 عدد املوظفني.زايدة  ي حدوث أأي مل يُؤّدن ذكل اإىل  
79
ن اكف، 2014/15 الثنائية  يأأما  ،2012/13  الثنائية ي هبا" من مكتب املستشار القانوين اا رسيعة وموثوق اا من الاس تفسارات القانونية "ردود% 98تلقت  

 من هذه الطلبات.% 95هو حال ذكل 
80
للحصول عىل معلومات أأكرث  2014/15تقرير أأداء الربانم  "  ي 2014/15تقرير عن تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التلكفة  ي الثنائية " رىج الرجوع اإىليُ  

 .تفصيالا 

الإدارة املالية  

 الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام(IPSAS) 

الاستامثرات  

الاحتياطيات 

دارة التربعات   اإ

دارة النقد واملباد  التوجهيية املالية للماكتب اخلارجية  اإ

 والإكراه وغسل الأموال منع وردع الفساد والغش والتواطؤ
  ومتويل الإرهاب

املشرتايت والسفر 

دارة العالقات ابملوّردين  اإ

نفقات السفر  ي همام رمسية واملصاريف املرتبطة به 

اخلدمات التعاقدية الفردية 

دارة املمتلاكت  اإ

دارة اخملاطر ومراقبهتا  اإ

زة تعزيزاا ك 1الإطار  برياا : جمالت ذات س ياسات وأأطر تنظميية ُمعزَّ

2010-2015 
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 2015-2011: رضا العمالء ادلاخليني عن خدمات الرشاء، 52 الشلك 2015-2013تطور تاكليف السفر،  :51 الشلك

 

 

ىل ادلاخلي هئامعالنفاذ  ي حتسني  اا تقدمكام أأحرزت الويبو  13.9 حديثة أ منة و معلومات واتصالت  تتكنولوجياني اإ
 ي عام ، واكن هذا الهيلك قد اس ُتمكل ش بكة البياانت ادلاخلية عىل نطاق املنظمةهيلك جديد ل من نرش  ومتاكمةل، بدءاا 

فيديو وسائط املتعددة )الصوت وال تدفق العاجلة مب ت، ومسحيكمن الش بالأ ديدة اجل ش بكةُ ال  وعززت هذه. 2012
خدمات جديدة مثل خدمات الفيديو والتصالت وأأاتحت  ي الوقت نفسه  ،التاكليف التشغيليةقللت ، و بفعاليةوالبياانت( 

ىل منصاتأأما حتديث . احلاسوب املكتيبالهاتفية املتاكمةل لبيئة  نتاجية املاكتب اإ ىل متعارف علهيا  ي اجملال فقد  أأنظمة اإ أأدى اإ
فربطت اكتب الويبو اخلارجية بنية عاملية مل 2014/15 الثنائية  يس ُتحدثت او ع هجات خارجية. م الأمانةتيسري معل  زايدة

ع  ،لأنظمة املعلوماتية الإدارية اليت يس تضيفها املقر الرئييسمجيع ماكتب الويبو اخلارجية ربطاا أ مناا اب نطاق خدمات مما وسَّ
ل  ا،تسقة. وأأخريا امل تكنولوجيا املعلومات املركزية  نظام فاكس متطور يك يتاكمل بسالسة مع الأنظمة احلاسوبية لنظام ُأدخن

ىل زايدة الفعالية وتقليص معدلت أأخطاء الفاكسو مدريد   .الأنظمة الإدارية ادلاخلية، ما أأدى اإ

 اسرتاتيجيةم  2013فقد ُوضعت  ي عام  ي صمي تقدمي خدمات الويبو، تقع تكنولوجيا املعلومات والتصالت وملا اكنت  14.9
 كبرية منفعاةل من حيث التلكفة جملموعة قدمي أأحدث اخلدمات ال منة المن أأجل ضامن ت 81تكنولوجيا املعلومات والتصالت،ل 

 حل.اأأحصاب املص

تعزيز أأمن حنو توجيه هجودها عىل  الأمانةَ فقد ساعد  82علومات عىل نطاق املنظمةتقيمي الويبو الأول خملاطر امل أأما 15.9
لإدارة أأمن  ISO 27001معيار  شهادة عىل، 2012/13 الثنائية ي وحصلت الويبو، جمالت أأعاملها.   ي لكاملعلومات 
يداع الطلبات مبوجب معاهدة التعاون  ذات الصةلاملعلومات  اتسع نطاق و البياانت. ومعاجلة  بشأأن الرباءاتبعمليات وأأنظمة اإ
الضوابط الأمنية التقنية نرُشت ضافة اإىل ذكل، واإ . لهاينظام و  مدريدلك من نظام ت التشمل معلي 2015 ي عام  الشهادة

ىل  رسعة ب الاس تجابة للحوادث من ن ش بكة الويبو، ومكَّ مضن الأحداث الأمنية احملمتةل  بشأأنمزيد من الوضوح مما أأدى اإ
قراراا ابلتطور املس متر لوفعاةل.  عادة هيلكة  2014/15ت  ي الثنائية ُأجري لعمليااها التجارية، يةلهتديدات الس يربانية والأمن واإ اإ

الاسرتاتيجية الشامةل للأمن املعلومات، كام ورد  ي أأمن التاكمل بني الأمن املادي و مما أأدى اإىل حتسني تنظميية اسرتاتيجية، 
 .وتأأمني املعلومات

دارة املع 2015 ي عام  83رفادارة املعلإ عت اسرتاتيجية ضن ووُ  16.9 بو ولضامن التوافق الوي  داخلرف اهبدف تعزيز ثقافة اإ
دارة املع  لمرونة التنظميية.ل الويبو اسرتاتيجيةو رف اوالتاكمل بني اإ

                                                
81
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277504 
82
 2010/11ُأجري  ي الثنائية  
83
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_55/a_55_inf_5.pdf 
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ىل  2010من السالمة والأمن خالل الفرتة ُأدخلت حتسينات كبرية بشأأن و  17.9 مرشوع ، مما أأدى اإىل الانهتاء من 2015اإ
مكتب ديد )اجل مدخل الويبو املركزي، ل س امي افتتاح 2015(  ي عام H-MOSS)معايري الأمن التشغييل ادلنيا  ي املقار 

ادلورة الثانية لنجاح  ي دمع (،  ي الوقت املناسب ل SCOC)مركز معليات التنس يق الأمين ( و ABالاس تقبال مببىن 
 2015 ي عام  ةفعاليو ر مؤمت 200عن أأكرث من  ، فضالا 2014والعرشين للجنة الربانم  واملزيانية ومجعيات الويبو  ي عام 

ضافةا و حبضور موظفني ومندوبني وزوار ومجهور.   ي ت تدقيق لتقيمي درجة السالمة والأمن امعلياإىل ذكل، مت الانهتاء من  اإ
غالق مع  2014/15 الثنائية  يها املاكتب اخلارجية امخلسة مجيع   .الثنائيةحبلول هناية التدقيق من توصيات  %90أأكرث من اإ

ديد وقاعة مؤمتر الويبو اجلديدة. اجلبىن امل افة بسبب اإضخالل الفرتة قيد الاس تعراض  كبري لتغيريالويبو مجمع خضع و  18.9
ح  ي اليوم الأول مجلعيات تن ، وافتُ 2008 ي ربيع عام فيه  العملبدأأ  اكن قد املبىن اجلديد، اذليمن  2011مت الانهتاء  ي عام و

ر س تأأجَ خالء مبىن ماكتب مُ اإ الرئييس و  مجمع الويبو عادة جتميع املوظفني  يابإ  اجلديدهذا املبىن  . ومسح2011الويبو  ي سبمترب 
. ومت الانهتاء من 2011 ي منتصف شهر أأغسطس قد بدأأ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  ي موقع  العملواكن كبري. 

 2014.84 قاعة  ي سبمتربال ي اذلي ُعقد ل لالجامتع الرمسي الأو   ي الوقت احملددملتطلبات اجلودة،  املرشوع وتسلميه وفقاا 
تصممي قاعة مؤمتر  أأيضاا  ويشرت.. 2014 لعام الويبوادلول الأعضاء  ي  ي اليوم الأول مجلعيات  رمسياا اجلديدة  القاعةت تحوافتُ 

 .النفاذ املاديتدابري من  يدعدال تطوير، جملمع الويبوتحسينات الأخرى وتصممي ال الويبو اجلديدة، 

 واللغاتخدمات املؤمترات من أأجل تقدمي طلّنبات أأخرى ُمت أأيضاا  الأمانةُ  أأدخلت، اتلمؤمتر للإاجناز قاعة الويبو وتمتاميا  19.9
عداداكن عىل رأأس تكل و ة. يفعال ب  2010اللغوية اجلديدة، اليت وافقت علهيا مجعيات عايم الويبو س ياسة طبيق وت  املتطلبات اإ
اللجنة  "1": ، يهثالث جلان لتشملست للغات ال التغطية الاكمةل عىل توس يع   ي البدايةونصت الس ياسة . 2011و

اللجنة ادلامئة املعنية حبق و  "2" ،احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
اجلغرافية. وحبلول  واملؤرشاتالصناعية تصاممي التجارية وال لعالمات اباللجنة ادلامئة املعنية و  "3، "املؤلف واحلقوق اجملاورة

الرئيس ية،  امجيع جلان الويبو وهيئااهلتشمل ست اللغات ال تغطية اتسعت ، اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطهناية فرتة 
 85عن أأربع مجموعات معل. فضالا 

ل ابلتدريخارجية، الاس تعانة جبهات ىل مع زايدة الاعامتد عل س امي خدمات الرتمجة،  جودةمن أأجل حتسني و  20.9  ُأدخن
من الأمانة  ،عىل وجه اخلصوصذكل،  تطلب، 2014/15 الثنائية  يوابس مترار. هذا املفهوم ز ّزن " وعُ من املنبعمفهوم "اجلودة 

ضافةا و . املوضوعة يريلمعاامتثلوا لأأولئك اذلين فأأبقت فقط عىل التعاقدية مع املرتمجني اخلارجيني،  هتاعالقأأن تُعيد النظر  ي   اإ
الواثئق نس بة  زادتذلكل،  . ونتيجةا هاتسلمي موعد و  ترجامت اجلهات اخلارجية ودةجباملدفوعات  الأمانةُ  تاإىل ذكل، ربط

 ي عام % 39( اإىل حنو 2011الس ياسة اللغوية )هناية عام طبيق قبل ت  %10لمراقبة من أأقل من املرُتمَجة اليت ختضع جوداها ل
والوعي فعالية التلكفة املمتثل  ي زدوج ها املذه التدابري وغريها، حققت الأمانة هدف وهب. الثنائيةحبلول هناية % 60ىل اإ و  2014

 ديدة.اللغوية اجلس ياسة حيامن اعمتدت ال ادلول الأعضاء ، وهو الهدف اذلي وضعته جلودةاب

                                                
84
 .2014سبمترب  5اإىل  1جلنة الربانم  واملزيانية من هو اجامتع  2014ديدة  ي عام اجلالويبو  اتقد  ي قاعة مؤمتر اكن الاجامتع الأول اذلي عُ  
85
الفريق و  ،الصناعيةتصاممي القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل لل  طويراملعين ابلتالفريق العامل ، و عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملعين مبالفريق العامل  

 .الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات، و لتسجيل ادلويل للعالماتبشأأن انظام مدريد ل القانوين طوير العامل املعين ابلت
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: النس بة املئوية للواثئق اليت نرُشت قبل الاجامتع املعين 53 الشلك

 رينبشه

: النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن 54 الشلك

 الويبو ي ؤمترات املخدمات 

  

عداد الواثئق وتُرمجت أأيضاا  21.9 ىل اإ  زايدةال كام يتضح من ي وقت أأنسب اجلهود املبذوةل لتحسني خدمات املؤمترات اإ
ُ  نس بة،  ي 2015و 2013مئوية، بني عايم درجة  40البالغة  رشت قبل شهرين من واثئق املؤمترات والاجامتعات اليت ن

جاملية  ي عدد الاجامتعات. وسامه ذكل وجود (، رمغ 53 الشلكالاجامتعات )انظر  مس توى عال من رضا  ي حتقيق زايدة اإ
 (.54 الشلكالويبو )انظر املؤمترات  ي خدمات  عنالعمالء ادلاخليني واخلارجيني 

جاميل النفقات خمفضة3.1.9همؤرش النتيجة   : حصة تاكليف الإدارة والتدبري من اإ

دارة والتخفّ  22.9 دبري ضت الويبو التلكفة النسبية لالإ
جاميل  مقارنةا  الفرتة قيد ار عىل مداملنظمة نفقات ابإ

التاكليف أأن رمغ و (. 55 الشلكالاس تعراض )انظر 
الثنائية بني % 7.8ارتفعت بنس بة قد الإدارية املطلقة 

حصهتا النسبية فاإن ، 2014/15 الثنائيةو  2010/11
، %0.4بنس بة  قد اخنفضتلأمانة مجموع تاكليف امن 
ىل  2010/11%  ي الثنائية 34.8من   ي  %34.4اإ

  .2014/15الثنائية 

تدابري واعية  امجةل أأمور مهنذكل من خالل وقد حتقق  23.9
الفعالية من حيث التلكفة فامي يتعلق برشاء السلع لتحقيق 

عن الطاقة  أأعاله(، فضالا القسم الوارد واخلدمات، والسفر )انظر 
، اخنفض سعر اإىل ذكل ضافةا اإ والكهرابء واس هتالك املياه. و 

، 2015و 2011بني عايم % تقريباا 12بنس بة الرتمجة )لللكمة( 
ىل ما يقرب من  2011فرنك سويرسي  ي عام  0.65من حنو  اإ
(. 56 الشلك )انظر 2015فرنك سويرسي  ي عام  0.57
فرنك سويرسي للك صفحة مطبوعة  ي هناية  0.20 ي ثالث س نوات فقط، من  %25اخنفضت تاكليف الطباعة بنس بة و 

التفاوض ض تاكليف الربيد من خالل يف خت  الويبو أأيضاا اس تطاعت . و 2015فرنك سويرسي  ي عام  0.15 اإىل 2012عام 
دخال نظام عن طريق و ُمقديم اخلدمة اخلارجيني التعريفة مع بشأأن  ةل  ي عام رسَ لعنارص املُ عدد ا واخنفضعناوين. ال تجميع ل اإ
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ىل اخنفاض عام  ي تاكليف الربيد 1 372 099) 2014اخنفاضاا طفيفاا عن عددها  ي عام ( 1 314 048) 2015 (، مما أأدى اإ
فرنك سويرسي  ي  1 634 319 بلفرنك سويرسي، مقا 1 516 614من مبلغ اإجاميل قدره  2015 ي عام  %7.2 بنس بة
2014. 

مع تركزي شديد عىل الأداء وحتقيق النتاجئ واملساءةل واس تخالص  واجامتعياا  : منظمة مسؤوةل بيئياا 2.9هالنتيجة الاسرتاتيجية 
 العرب والشفافية والأخالق والزناهة

مواصةل تطوير اس تطاعت الويبو ست س نوات، البالغة  اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطفرتة  عىل مدى 24.9
ةا حنو حتقيق النتاجئ ومسؤوةلا   نيادلاخلي وأأحصاب املصاحلعمالء جتاه ال، واجامتعياا  ياا بيئ مؤهالاها بوصفها منظمةا ُموهجَّ

ت بقوة امل. نيواخلارجي هيالك الرقابة  أأمااملنظمة.  قطاعاتلإدارة القامئة عىل النتاجئ  ي مجيع املتعلقة اب ثقافةُ ال و  امرساُت وُرخّسن
زة فقد ساعدت املُ واملساءةل  دة مباد   وذاتأأكرث شفافية  تصبح منظمةا عىل أأن الويبو عزَّ بوضوح وضامانت تشغيلية ُمحدَّ
ذت منذ عام . بشأأن معليات الأمانة اليوميةحل لتسجيل اخملاوف احملمتةل اأأحصاب املصلش ىت واحضة  خطوات للحد  2012واخت 
خلطة افرتة خالل الكربون  حمايدة من حيث تصبحبأأن لويبو خلطوات ل، ومسحت تكل االسليب عىل البيئة الويبو من تأأثري

 .للأجل املتوسط املقبةل الاسرتاتيجية

دارة قامئة عىل النتاجئ بقدر أأكرب  ي الويبو1.2.9همؤرش النتيجة   : اإ

عىل النتاجئ"  ي  القمية الأساس ية "املساءةللرتس يخ  اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطر خالل فرتة تضافن د مُ ل هجذن بُ  25.9
ىل ثقافة امل   عىل مدى الس نوات الست املاضية. لإدارة تأأثرياا ابالتغريات املرتبطة حدوث أأحد أأكرث نظمة. وأأدى ذكل اإ

اجنازاتهذه خالل  وحتققت 26.9 تتعلق  ابرزة الفرتة اإ
الويبو وتعزيز مجيع مراحل دورة نتاجئ طار لإ س متر امل  ابلتحسني

 الأداء، مبا  ي ذكل من خالل حتسني املواءمة بني حمتوى
دارة اخملاطر ابعتبارها عنرصاا الربام  ومواردها   أأساس ياا  ودم  اإ

اخلطة الاسرتاتيجية للأجل  ي بداية فرتة ومن ادلورة. 
الفردية الربام  اكنت نتاجئ الويبو املرتقبة ُمدرجةا مضن ، املتوسط

لطابعها دودة احمللرؤية فضالا عن ادرجة كبرية من الازدواجية، ب
طاراا  2010/11 الثنائية  يوأأرىس العمل اذلي ُأاجنز . املتداخل  اإ
مما وضع ، 2012/13لإعداد وثيقة الربانم  واملزيانية  سلاميا 

خالل الفرتة قيد ُأحرز  ي أأعقاب ذكل ي لتقدم اذلأأساَس ا
 الاس تعراض.

طار  "1": مهنا العديد من التحسينات الرئيس ية،عىل  2012/13الربانم  واملزيانية وثيقة  اش متلتو  27.9 نتاجئ اسرتاتيجي ل اإ
طار الأهداف الاسرتاتيجية التسعة( بةق رت النتاجئ امل توحيد)املنظمة   "3" ،للمرة الأوىل، مزيانية قامئة عىل النتاجئو  "2" 86، ي اإ

زة طر قياسأُ و  مؤرش عىل و  "4" لأسس املقارنة والأهداف، يهنجامل دخالالإ خالل مؤرشات أأفضل و  ، مبا  ي ذكل منُمعزَّ
ُ مبا يامتىش مع )حصة التمنية من املوارد اخملصصة للك نتيجة   هاوتتبع لنفقات التمنية زة لتحسني التخطيط ركَّ هجود املنظمة امل

مبا يامتىش  أأجندة التمنيةات عودم  مرش و  "6"تعممي التمنية  ي لك الأهداف الاسرتاتيجية املوضوعية. و  "5" ،(اوالإبالغ عهن

                                                
86
الثنائية  ي جرى عىل، ذات املس توى الأ لأهداف الاسرتاتيجية ل تربطها أأي صالت ابة رتقبم ةجينت  140حنو يوجد اكن  2010/11الثنائية  ي حني أأنه  ي  

فوصل  2014/15 الثنائية طار  يواس مترت تنقية الإ لأهداف الاسرتاتيجية التسعة. ابصالت واحضة ذات  ة مرتقبةجينت  60 ي اإطار النتاجئ  توحيد 2012/13
 .ةجينت  38ىل اإ عدد النتاجئ املرتقبة 

 2014/15-2010/11: صقل اإطار الويبو للنتاجئ املرتقبة 57 الشلك
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عداد معلية  مع دم  الصناديق و  "7" ،2010اليت وافقت علهيا مجعيات الويبو  ي عام  أأجندة التمنيةات عواملزيانية ملرش اإ
 الاستامئنية.

دارة الأداء دلى الويبو ترس يخ ثقافة الاستناد اإىل النتاجئ و وزاد  28.9  ي معليات التخطيط للثنائية والتخطيط تعزيز دورة اإ
موارد للتخطيط قدهما مرشوع ال  يتدوات التخطيط اللأ الأول والثاين والثالث اجليل بدمع من وذكل لعمل، الس نوي ل
دارة الأداء املؤسيس يةاملؤسس   دارة و واكن تطور نظام التخطيط للموارد املؤسس ية . واإ ل يتجزأأ من  الأداء املؤسيس جزءاا اإ

وحدتني اإطالق  2014. وشهد عام اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطتعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ خالل فرتة 
ومكَّنت هااتن الوحداتن "تقيمي الأداء".  ةحدو"التنفيذ والرصد" و وحدة وهام أأل دلمع دورة أأداء الويبو،  تنيجديد تنيرئيس ي 
، واملسامهة  ي حتسني التنس يق بني بدلاننتاجئ وال ال عىل عدة أأبعاد، مثل حتليل خطط العمل  ي لك قطاعات املنظمة  من

 والاتساق  ي تقدمي خدمات الويبو.الكياانت املُنفّنذة، 

 

وأأدى عن تتبع بياانت الأداء.  فضالا واس تخداهما وادلقة فامي يتعلق بتخصيص موارد املوظفني الشفافية  ي زايدة  ت أأيضاا وحتقق
دارة الأداء املؤسيسدم   ىل AIMS)مع النظام املايل  نظام اإ ة الفعليالنفقات  للمرة الأوىل، من تتبع ،متكني املديرين( اإ

خدمت واس تُ  ،2014عام ذت أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية  ي النصف الثاين من نُفّن و أأثناء التنفيذ.  ي طة العمل ومقارنهتا خب
موارد للتخطيط لل تطور نظام الويبو  58 الشلكيوحض و  .2016/17ومعلية برانم  ومزيانية  2015دلمع معلية ختطيط معل 

 .يةاملؤسس  

 

 أأداء الربانم : النس بة املئوية للربام  اليت تس تخدم بياانت الأداء لإدارة 59 الشلك
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 2015-2012: تطور نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية 58 الشلك
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دارة برام  الويبو خالل الفرتةموسة زايدة مل ة وجودميكن مالحظو  29.9 قيد   ي اس تخدام بياانت الأداء لإبالغ اإ
اختاذ بياانت الأداء لأغراض بأأهنا اس تخدمت فقط من الربام   %20أأفادت  ،2010/11 الثنائية يففالاس تعراض. 

ىل قد هذه النس بة اكنت  ،2015حبلول عام و . القرارات أأفادت ربام  الفقط من  %55. وابملثل،  ي حني أأن %85ارتفعت اإ
قدار هذه النس بة قد ارتفعت مبفاإن ابنتظام،  2010/11 الثنائية بياانت الأداء ملراقبة تنفيذ خطط معلها  يبأأهنا اس تخدمت 

ىل درجة  24 ىل ، ووصلت  ي هناية املطاف2012/13 الثنائية  ي %79مئوية لتصل اإ )انظر  2014/15 الثنائية ي  %94 اإ
 (.59 الشلك

: النس بة املئوية ملوظفي الويبو اذلين يرون أأن الويبو مسؤوةل 60 الشلك

 عن نتاجئها

: دقة تقياميت نظام اإشارات السري  ي تقارير أأداء الربانم  61 الشلك

2010/11–2014/15 

 

 

دارة  ي مع زايدة اس تخدام بياانت الأداء و  30.9 ظ ، الإبالغغراض لأ التنفيذ واإ  الربام تقيمي  ي دقة موس حتسن مللُوحن
شارات  يُبلغومل (. 61 الشلك ي تقارير أأداء الربانم  )انظر  ةرداو الالأهداف  ي ضوء ملؤرشات الأداء  اذلايت عن نظام اإ

ل  2010/11  الثنائية يالسري بدقة  من % 81و ،2012/13 يةالثنائ  من الربام   ي% 68بل مقا، ربام المن  %55اإ
ىل ر أأثَّ و  2014/15.87 الثنائية الربام   ي اإىل مسؤولية املنظمة عن  موظفي الويبو  ي نظرةالنتاجئ أأيضاا تعزيُز ثقافة الاستناد اإ
 جعلمعل املنظمة و  أأسلوب بشلك فعال الهن  القامئ عىل النتاجئ قد غريَّ % مهنم فقط أأن 34رأأى ، 2011في عام ف. النتاجئ
ا اءةل عن الن املس" ىل  وقد ارتفعت هذه النس بة. هماما من مباد  الويبو التوجهيية تاجئ" مبدأأ  وبلغت، 2013حبلول عام  %88اإ

 (.60 الشلك)انظر  2015 ي عام % 94 ي هناية املطاف 

                                                
87
 .2014/15و ،2012/13و، 2010/11للثنائية من حصة تقرير أأداء الربانم  تثبّت شعبة الرقابة ادلاخلية املصدر: تقارير  
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 : أأنظمة داخلية معززة للمراقبة والأخالق2.2.9همؤرش النتيجة 

مانة ل برانم  التقومي الاسرتاتيجي مسح تنفيذُ  31.9  تجمدُ و دارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية. لإ تعزيز أأنظمة الويبو بأأن تواصل لأ
دارة اخملاطر  ي دورة  دت وثيقُة الربانم  واملزيانية العمل الس نوية، و وضع خطط اإ ، اخملاطر للمرة الأوىل، 2014/15حدَّ

 ، وأأنشأأتمجيع القطاعات ي دارة اخملاطر نية ابإ تنس يق مع نقا.  عينت الأمانةُ و . اها خالل الثنائيةوتدابري التخفيف من حد
الاسرتاتيجية.  هاوأأهداف الويبو املرتقبة كون لها أ اثر ضارة عىل حتقيق نتاجئ تجسالت خماطر لرسد ومتابعة الأحداث اليت قد 

طاراا 2014/15و ي الثنائية  خلارطة طريق  فقاا لإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، و رمسياا ومتسقاا  ، وضعت الأمانة كذكل اإ
دارة اخملاطر طار  ي  اإ دارة اخملاطر،  تكوين، و قابلية حتّمل اخملاطربيان لمساءةل، و ل الويبو، اليت تتكون من اإ اسة س يو فريق اإ

عداد دليلجديدة لإدارة اخملاطر، و  دارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية. وأأخرياا  اإ معليات رصد اخملاطر والإبالغ  زت أأيضاا ُعّزن ، اإ
عداد تقارير بشأأهناعن طريق عهنا والضوابط ادلاخلية  جراء اس تعراضات نصف س نوية للمخاطر واإ دماج ،اإ دارة اخملاطر  ي اإ  واإ

دارة أأداء الربانم  عداد  دجماا حمكاما، معليات اإ دارة اخملاطر املؤسس ية لتسجيل واإ طار للضوابط ادلاخلية يس تخدم أأداة اإ اإ
 ط الويبو احملددة واملقيَّمة.ضواب

عىل مدى الس نوات الست.  مةا هممباد  بوصفها معليات الويبو عىل الرقابة ادلاخلية واملساءةل والتعمل ومُعّنمت  32.9
مسارات املنظمة  ملساءةل عىل مجيع املس توايت، مع املسامهة  ي تعزيزابثقافة التعمل والالزتام نرش عىل الرقابة ساعدت همام و 
نة امعليااهو  اس تقصاء داخيل لقياس مدى الرضا عن أأعامل الرقابة، وأأظهر الاس تقصاء أأن  2013 ي عام  وُأجري. املُحس َّ

فامي خيص  حلااملص أأحصاب لتحسني فهم توقعات أأساسواكن هذا الاس تقصاء مبثابة . %  ي املتوسط84معدل الرضا يبلغ 
لرقابة خالل الفرتة ُعّزنزت أأيضاا مسارات العمل املتعلقة ابو . التحسني جمالت تحديدل و  ادلاخلية الرقابة خدمات

دخال واس تخدام  قيد  الرقابةمعليات لتسجيل لأوراق العمل  الإلكرتونية دارةبرانم  جديد يقوم ابلإ الاس تعراض من خالل اإ
 .التبليغراجعة و املوالعمل امليداين و التخطيط  اليت تشمل

دخالها عىل مسارات املنظمة أأو تحسينات اخلاصة ب التوصيات  عدد كبري من عنأأسفرت أأنشطة الرقابة و  33.9 ميكن اإ
رقابة، مبا  ي ذكل بشأأن ال ةتوصي 186ما مجموعه اكن قد ُأغلنق ، 2014/15 الثنائية. وحبلول هناية هيالكها أأو ممارسااها
عىل وجه  2014/15الثنائية % من توصيات الرقابة  ي 95وقد قُبنلت . مراجعي احلساابت اخلارجينيمن التوصيات املقدمة 

 السابقة.ثنائية ابل  مقارنةا مبقدار مخس درجات مئوية  زايدةا وميثل ذكل التحديد. 

 لرقابة املالية ومراجعة احلساابت، تلقت الويبوابوفامي يتعلق  34.9
أ راءا غري مشفوعة بتحفظ بشأأن حساابت لك ثنائية من الثنائيات 

  .اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطفرتة  الثالثة  ي

يونيو   يالويبو ملكتب الأخالقيات  ي تعيني أأول رئيس وأأدى  35.9
عداد ، 2010 اية الويبو محلس ياسة ووضع  ،الويبوأأخالقيات مدونة واإ

 ُ ّن امل ىل أأفضل يستند نظام نزاهة شامل وجود اإىل عن اخملالفات غني بل اإ
لتعزيز وعي املوظفني  الالحقة اليت بُذلت هودوساعدت اجل املامرسات. 

هذه املباد   ي عىل غرس  الويبو وس ياسااها الأخالقية باد مب 
ارتفعت نس بة و . عىل حنو أأكرث اإحاكماا  لويبولالنس ي  التنظميي 

لنعاملُ ملوظفني ا  %74الأخالقية من  اياسااهوس  الويبو مباد  عىل  نيطَّ
ىل  2011 ي عام   (.62 الشلك)انظر  2013 ي عام  %98اإ

 : الوعي مبباد  الويبو وس ياسااها الأخالقية62 الشلك
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 : وقع سليب للويبو أأخف عىل البيئة3.2.9همؤرش النتيجة 

مة خالل الفرتة قيد الاس تعراض، هم، بدأأت مبادرات 2009 ي عام أأن أأطلقت الويبو مرشوع حتييد الكربون  بعد 36.9
ىل العمل )وسائل النقل العام، لبديةل ال  ابلوسائلمبا  ي ذكل أأايم التنقل لرفع مس توى الوعي   والاس تخدام املشرتكالنتقال اإ

دراج ،، وركوب ادلراجات(اتلس يار ل  عادة تدوير ، و رشو. بيئية  ي واثئق مناقصة لوازم املاكتب وغريها من السلع واإ اإ
حتديث التجهزيات املتعلقة بأأماكن العمل الإضافية واملسودة الأوىل لس ياسة السفر املس تدام. وتضمنت اجلهود  ،جاتاملنت

 ،التربيدجتهزيات  وحتديثوحتديث التجهزيات الكهرابئية،  بدرجة أأكرب، التقنية لمتكيهنا من توفري حلول تراعي اجلانب البييئ
وضع خطة جديدة مراعية و  ،ديداجلالويبو  اتهيلك قاعة مؤمتر  ي  زروعة حملياا من غاابت مخشاب الاس تخدام املكثف لأ و

ىل الإضافات . وأأخرياا 2015 ي يناير وقع عليه الاختيار للبيئة مع مزود كهرابء جديد  العديدة اليت شهدها ، جتدر الإشارة اإ
مرت مربع  1500ن أأكرث من ثالمهنا سقفان مي ، أأخرى الويبو، من خالل زرع أأجشار جديدة ونبااتتمجمع التنوع البيولويج  ي 

 من املروج.

املعين برتتيبات اللغات  2015لعام  الاجامتع الس نوي ادلويل انبعااثت الكربون، ُعقد بتعويضووفاءا ابلزتام الويبو  37.9
جامتع هذا الائة أأن ي وأأعلن برانم  الأ م املتحدة للب  ، ي مجمع الويبو 2015 ي يونيو ( IAMLADP) والواثئق واملنشورات

ضافةا " وفقاا ملعايري الأ م املتحدة. مراع  للبيئة" ىل واإ  اإىل 2014من شهادات موازنة الكربون عن الفرتة ذكل، اشرتت الويبو  اإ
عالن تعويضها لنبعااثت . بناء عىل اتفاقية الأ م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ 2020 ونتيجة ذلكل، متكنت الويبو من اإ

 .2020خلاصة هبا حىت عام الكربون ا

 [نيل ذكل املرفقاي]



WO/PBC/25/17 
ANNEX I 

 املرفق الأول
 

 2015-2010الاسرتاتيجية للأجل املتوسط النتاجئ الاسرتاتيجية ومؤرشات النتاجئ للخطة  املرفق الأول:

الهدف 

 الاسرتاتيجي
 مؤرشات النتاجئ النتيجة الاسرتاتيجية

 الأول

: مشاركة اكمةل من ادلول الأعضاء  ي 1.1ه

الوصول اإىل اتفاقات عىل تدابري ترشيعية 

ومعلية  ي جمالت ذات مصلحة مشرتكة 

 لتسوية اإطار امللكية الفكرية ادلويل احلايل

لهيا ادلول الأعضاء  ي لك جمال رئييس من اإطار وضع القواعد 1.1.1ه : اتفاقات توصلت اإ

 واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

 الثاين

: مجموعة شامةل من منتجات الويبو 1.2ه

وخدمااها العاملية بشأأن امللكية الفكرية تكون 

 خيار املس تخدم الأول

تجات الويبو وخدمااها العاملية دلى ادلول الأعضاء مبا فهيا : اس تخدام معزز وفعال ملن 1.1.2ه

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

زايدة الطلب عىل منتجات الويبو وخدمااها العاملية اليت تسهم  ي الاس تدامة املالية : 2.1.2ه

 للمنظمة

 رضا أأكرب دلى مس تخديم منتجات الويبو وخدمااها العاملية: 3.1.2ه

 الثالث

: انتفاع أأكرب ابمللكية الفكرية لأغراض 1.3ه

 التمنية

: تركزي شديد عىل التمنية  ي املنظمة برمهتا، مع دم  فعال ملباد  جدول أأعامل التمنية 1.1.3ه

 وتوصياته  ي معل لك الربام  املعنية

اإىل الاقتصاد احلر  : عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل2.1.3ه

 جمهزة بأأطر متوازنة  ي جمال الترشيع والس ياسة العامة

: عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر 3.1.3ه

 مللكية الفكرية أأو ما يتصل هبااجمهزة مبؤسسات قوية وقادرة عىل الاس تجابة  ي جمال 

قدر اكف من املوارد البرشية ابملهارات الوجهية  ي عدد أأكرب من البدلان النامية : 4.1.3ه

 والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر

 الرابع

: نظام معزز الفعالية للملكية الفكرية يمتزي 1.4ه

بنفاذ فاعل اإىل املعلومات واملعرفة املتعلقة 

 فضل هباابمللكية الفكرية وانتفاع أأ 

: فعالية أأكرب  ي أأعامل ماكتب امللكية الفكرية كام تتضح من اخنفاض الوقت اذلي 1.1.4ه

 تس تغرقه املعامالت واخنفاض  ي الأعامل املتأأخرة

: زايدة  ي عدد املنتفعني ابملعلومات واملعرفة املس متدة من نظام امللكية الفكرية و ي 2.1.4ه

 فئات املنتفعني

واهجات اإضافية ُمنشأأة بني ماكتب امللكية الفكرية تعزيزا للتعاون التقين الطوعي : 3.1.4ه

 عىل الصعيد ادلويل

 اخلامس

للمعلومات  اا : الاعرتاف ابلويبو مصدر 1.5ه

الاقتصادية والقانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية 

لفائدة واضعي الس ياسات واملنتفعني بنظام 

 امللكية الفكرية وغريمه من أأحصاب املصاحل

: معلومات دقيقة ومس توفاة متاحة بقدر أأكرب  ي جمال التكنولوجيا وأأدوات التوس مي 1.1.5ه

 راسات الاقتصادية تلبيةا لحتياجات أأحصاب املصاحلوالقوانني واملعاهدات والإحصاءات وادل

: انتفاع معزز مبحتوى امللكية الفكرية من أأجل حتقيق الأهداف املنشودة من 2.1.5ه

 س ياسات امللكية الفكرية مبزيد من الفعالية  ي الس ياق ادلويل

 السادس

: فهم مشرتك وتعاون بني ادلول الأعضاء 1.6ه

 للملكية الفكريةلإذاكء الاحرتام 

: تعاون دويل أأكرب مع ادلول الأعضاء واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية 1.1.6ه

 ادلولية والقطاع اخلاص

: حوار متوازن  ي الس ياسة العامة حتت رعاية جلنة الويبو الاستشارية املعنية 2.1.6ه

منائية التوجه نفاذ، مع مراعاة الاهامتمات اإ  ابلإ

 : قدرة معززة دلى ادلول الأعضاء عىل التصدي للقرصنة والتقليد3.1.6ه

 السابع

مناقشات دولية حول قضااي : 1.7ه

الس ياسات العامة مدعومة مبعلومات مكمتةل 

عن دور امللكية الفكرية بوصفها أأداة من 

أأدوات الس ياسة العامة للهنوض ابلبتاكر ونقل 

 التكنولوجيا

منتدى الأ م املتحدة الرائد  ي الوقوف عىل القامس املشرتك بني : اعرتاف ابلويبو 1.1.7ه

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

قضااي الس ياسات : اإسهامات الويبو متجلية بقدر أأكرب  ي املناقشات ادلولية حول 2.1.7ه

 العامة العاملية

 قضااي الس ياسات العامة العاملية: أ ليات تستند اإىل امللكية الفكرية جاهزة ملعاجلة 3.1.7ه
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 الثامن

: اعرتاف ابلويبو املوّرد الأول واملوثوق 1.8ه

للخربة واملعلومات واخلدمات  ي جمال امللكية 

الفكرية عىل الصعيد ادلويل، دعاما لالبتاكر 

بداع  والإ

 دلور امللكية الفكرية  ي تشجيع الإبداع والابتاكر: وعي وفهم أأكرب 1.1.8ه

قرار معزز هبوية الويبو املؤسس ية وفقا لرسالهتا ووليهتا وقميها2.1.8ه  : اإ

: ثقافة خدماتية التوجه راخسة  ي املنظمة 2.8ه

 قاطبة

مبا : رضا أأكرب دلى ادلول الأعضاء وسائر أأحصاب املصاحل واملنتفعني وأأوسا. املهمتني 1.2.8ه

 تقّدمه الويبو من خدمات

 التاسع

دارة متاكمةل تنهت  الأداء والفعالية  ي : 1.9ه اإ

مقابل املوارد فتس تطيع الويبو أأداء هماماها 

والاس تجابة لحتياجات املنظمة وأأحصاب 

 املصاحل املتغرية

دارة جيدة1.1.9ه  : قوة عامةل همنية مبهارات مناس بة ومتنوعة جغرافياا حتت اإ

دارية حديثة ومتكينية: 2.1.9ه  بنية اإ

 حصة تاكليف الإدارة والتدبري من اإجاميل النفقات خمفضة: 3.1.9ه

مع تركزي  واجامتعياا  منظمة مسؤوةل بيئياا : 2.9ه

شديد عىل الأداء وحتقيق النتاجئ واملساءةل 

واس تخالص العرب والشفافية والأخالق 

 والزناهة

دارة قامئة عىل 1.2.9ه  النتاجئ بقدر أأكرب  ي الويبو: اإ

 : أأنظمة داخلية معززة للمراقبة والأخالق2.2.9ه

 : وقع سليب للويبو أأخف عىل البيئة3.2.9ه

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[
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 قامئة اجلداول والأشاكل املرفق الثاين:

 قامئة اجلداول

 8 ........... (الإنلكزيي الأجبدي الرتتيب حسب) الويبو تديرها اليت الفكرية امللكية معاهدات عىل املتعاقدة الأطراف عدد زايدة: 1 اجلدول

 12 .................................................. 2015-2010 للويبو، ادلويل التسجيل أأنظمة  ي املتعاقدة الأطراف عدد تطور: 2 اجلدول

جاميل: الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام: 3 اجلدول يداع، طلبات اإ  14 ......................................... الس نوية الإيداع وطلبات الإ

 17 ...................................................................................... مدريد نظام  ي الإلكرتوين التبادل معدل زايدة: 4 اجلدول

 22 ................................................................ 2015-2010  ي والتدريب للتعلمي الويبو برام   ي املشاركني عدد: 5 اجلدول

ت اليت الفكرية امللكية منشورات عىل عامة نظرة: 6 اجلدول  34 ................................... 2015 اإىل 2010 من الفرتة  ي حديثاا، ُأعندَّ

ذاكء اإىل اهدف اليت الأنشطة عىل توضيحية أأمثةل: 7 اجلدول  36 ...................................................... الفكرية للملكية الاحرتام اإ

 قامئة الأشاكل

طار نتاجئ خطة الويبو الاسرتاتيجية للأجل املتوسط1 الشلك  4 ................................................................................. : اإ

 10 ............................. 2015-2009: الزايدة  ي عدد الأطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو، 2 الشلك

 12 .................................................. 2015-2009: تطور عدد الأطراف املتعاقدة  ي أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل، 3 الشلك

ترامكي(:  : عدد املنازعات وطلبات املساعي امحليدة اليت تلقاها مركز الويبو للتحكمي والوساطة )خالل الثنائية وبشلك4 الشلك

2008/09-2014/15 ............................................................................................................................ 13 

 13 ......... 2014/15-2010/11: عدد املشاركني  ي الفعاليات اليت ينظمها أأو اليت يشارك فهيا مركز الويبو للتحكمي والوساطة، 5 الشلك

املتعلقة بتسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان : عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة، وعدد احلالت 6 الشلك

طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اليت يديرها مركز الويبو للتحكمي والوساطة،  املعاجلة  ي اإ

2010/11-2014/15 ............................................................................................................................ 13 

يداع  ي نظام لهاي، 7 الشلك  15 ................................................................................ 2015-2010: اجتاه طلبات الإ

 16 ............................................................................. 2014-2009: مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية، 8 الشلك

 17 ................................................... 2015-2012: تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/ُمجّدد  ي نظام مدريد، 9 الشلك

نتاجية حفص التسجيالت ادلولية اجلديدة/املُجددة، 10 الشلك  18 .............................................................. 2015-2008: اإ

 20 ........................ )الرتامكي( IP 2010-2015: اعامتد و/أأو تنفيذ اسرتاتيجيات أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية 11 الشلك

 23 ............................................. 2015-2010: عدد املشاركني  ي نرشة أأخبار الويبو للرشاكت الصغرية واملتوسطة، 12 الشلك
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 23 ........................................... 2015-2010: عدد مرات تصفح موقع الويبو اخملصص للرشاكت الصغرية واملتوسطة، 13 الشلك

 25 ......................... (2015-2010الزايدة  ي اس تخدام أأنظمة الويبو لأعامل ماكتب امللكية الفكرية  ي خمتلف املناطق ): 14 الشلك

 26 ............................................................. : حتسني البنية التحتية فامي يتعلق حبق املؤلف  ي نظام امللكية الفكرية15 الشلك

 27 .................................................. 2015-2010: اجتاهات حتديثات التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيفات نيس، 16 الشلك

 28 ...................................................... : متصفحو منشورات الويبو عىل الإنرتنت بشأأن التصنيفات واملعايري ادلولية17 الشلك

 28 ......................... 2015-2010: الزايدة  ي السجالت املتاحة  ي ركن الرباءات، و ي قاعدة البياانت العاملية للعالمات، 18 الشلك

قلميية لركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية للعالمات19 الشلك  29 ...................................................... : التغطية الوطنية والإ

 29 .................................................................... : توافر اللغات والأدوات اللغوية  ي قواعد بياانت الويبو العاملية20 الشلك

 29 ........................................... 2015-2010: زايدة عدد مس تخديم ركن الرباءات وقاعدة بياانت العاملية للعالمات، 21 الشلك

 30 ................................................................................ 2015-2010: زايدة عدد مس تخديم ويبو ليكس، 22 الشلك

 ASPI ،2010-2015 ................................................. 31و ARDI: زايدة عدد املس تخدمني املؤسس يني لربانجمي 23 الشلك

 35 ................................ : عدد زوار مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية التابع للويبو وعدد مرات مشاهدة صفحاته24 الشلك

نفاذها25 الشلك ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية واإ  36 ........................................................... : اجتاهات التعاون ادلويل بشأأن اإ

 37 .................................................................................................... : املشاركة  ي برانم  جوائز الويبو26 الشلك

نفاذ حقوق امللكية الفكرية27 الشلك  38 .....................................................: التقدم احملرز  ي تعزيز الأطر الترشيعية الوطنية لإ

نفاذ: تقيامي28 الشلك ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتكوين كفاءات الإ  39 ........................... ت املشاركني حللقات معل الويبو بشأأن اإ

ىل املواقع 29 الشلك  41 ......................................................... 2015و 2012الإلكرتونية للتحدايت العاملية بني عايم : النفاذ اإ

 42 .................................. : زايدة عدد أأحصاب املصاحل املشاركني  ي حوار الس ياسات مع الويبو بشأأن س ياسة املنافسة30 الشلك

 43 ..................................................................................... خريطة التعاون –بحث : قاعدة بياانت الويبو لل 31 الشلك

 44 ..................................................................................................................... : رشاكء ويبو غرين32 الشلك

 45 ................................................................ 2014/2015 -2008/2009: الاهامتم بقناة الويبو عىل يوتيوب، 33 الشلك

عادة نرش تغريدات الويبو عىل تويرت، 34 الشلك  46 ...................................................... 2015-2013: متوسط عدد مرات اإ

 46 ...................................... 2015-2011لعاملي للملكية الفكرية عرب فيس بوك، : املشاركة  ي الفعاليات الس نوية لليوم ا35 الشلك

 47 .............................................................................. 2014/15و 2010/11: زايدة الاهامتم مبجةل الويبو، 36 لكالش

 47 .................................................... 2015-2013: اهامتم عامة الناس ابلإطالق الس نوي ملؤرش الابتاكر العاملي، 37 الشلك

 48 ................................................................................................. 2014-2012: التصور العام للويبو، 38 الشلك
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لكرتونية ملاكتب الويبو اخلارجية، 39 الشلك  48 ......................................................... 2015–2013: عدد زايرات املواقع الإ

عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع اللجنة40 الشلك  49 ................. : النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها اجامتعات اإ

 49 ................................................ : النس بة املئوية للواثئق اليت نرُشت قبل انعقاد مجعيات الويبو بشهرين عىل الأقل41 الشلك

 50 .............................. 2015-2012: النس بة املئوية لدلول الأعضاء الراضية عن التحضري مجلعيات الويبو وسري أأعاملها، 42 الشلك

مة من43 الشلك 2015-2011الأ م املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية بشأأن املساهامت،  : حسن توقيت ردود الويبو عىل الطلبات املُقدَّ

 ...................................................................................................................................................... 50 

 50 ....................................... 2015-2014: حسن توقيت ردود ماكتب الويبو اخلارجية عىل اس تفسارات املعلومات، 44 الشلك

 51 ............................... د ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات: رضا معالء الويبو عن خدمات نظام مدري45 الشلك

اجناز التوظيف46 الشلك  52 .................................................................................................................. : همةل اإ

 53 ................................................................ 2015-2011املئوية ملوظفات الفئة الفنية والفئات العليا، : النس بة 47 الشلك

 53 ........................................................... 2015-2011: النس بة املئوية لدلول الأعضاء املُمثَّةل  ي موظفي الويبو، 48 الشلك

 54 .................................................. 2015-2012: النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حسب املنطقة 49 الشلك

 54 ................................................  أأداؤمه عىل أأساس أأهدافهم وكفاءااهم الفردية: النس بة املئوية للموظفني اذلين يُقميَّ 50 الشلك

 56 ............................................................................................... 2015-2013: تطور تاكليف السفر، 51 الشلك

 56 ...................................................................... 2015-2011: رضا العمالء ادلاخليني عن خدمات الرشاء، 52 الشلك

 58 .................................................................. : النس بة املئوية للواثئق اليت نرُشت قبل الاجامتع املعين بشهرين53 الشلك

 58 ....................................... للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن خدمات املؤمترات  ي الويبو : النس بة املئوية54 الشلك

ىل املزيانية الإجاملية، 55 الشلك  58 .......................................... 2014/15-2010/11: مقارنة لتاكليف الإدارة والتدبري ابلنس بة اإ

 58 ............................................................................................. 2015-2011: تلكفة الرتمجة للك لكمة، 56 الشلك

طار الويبو للنتاجئ املرتقبة 57 الشلك  59 .......................................................................... 2014/15-2010/11: صقل اإ

 60 ..................................................................... 2015-2012: تطور نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية 58 الشلك

 60 .......................................................... : النس بة املئوية للربام  اليت تس تخدم بياانت الأداء لإدارة أأداء الربانم 59 الشلك

 61 .......................................................... : النس بة املئوية ملوظفي الويبو اذلين يرون أأن الويبو مسؤوةل عن نتاجئها60 الشلك

شارات السري  ي تقارير أأداء الربانم  61 الشلك  61 ............................................... 2014/15–2010/11: دقة تقياميت نظام اإ

 62 .......................................................................................... : الوعي مبباد  الويبو وس ياسااها الأخالقية62 الشلك

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[
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