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تقري�ر امل�ؤرشات العاملية للملكي�ة الفكرية يبينّ أن إيداع�ات امللكية الفكرية يف العامل ظل�ت تنمو بينام ظل 
الت النمو. وأصبح هذا التقرير مرجعا  االقتصاد العاملي بأداء دون املس�توى، وس�جلت الصي أعىل معدنّ

أساسيا عن إحصائيات امللكية الفكرية.
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املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 2013

امللكية الفكرية
تنمو رغم الصعوبات االقتصادية

االنكماش االقتصادي الذي حدث بعد 2008
معدل نمو طلبات الرباءات يف لم يمنع الرشكات من حماية أصولها غري امللموسة.
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مضت س�نة ع�ى اجتماع جمعي�ات الدول األعض�اء يف الويبو   .1
يف أكتوب�ر 2012 وكانت س�نة جيدة ومثمرة للغاية بالنس�بة 
للمنظمة. وم�ن أبرز اإلنجازات إبرام معاه�دة جديدة متعددة 
األط�راف يف يوني�و 2013، أال وهي معاهدة مراكش لتيس�ر 
النف�اذ إىل املصنف�ات املنش�ورة لفائدة األش�خاص املكفوفني 
أو معاق�ي الب�ر أو ذوي إعاقات أخرى يف ق�راءة املطبوعات 
)"معاه�دة مراك�ش"(. وه�ذا إنج�از رائ�ع لل�دول األعضاء 
وحصيل�ة جهود كثيفة أش�اد به�ا العالم أجم�ع. وأغتنم هذه 
الفرصة لتقديم شكري إىل حكومة اململكة املغربية عى ما أبدته 
من كرم وس�خاء يف اس�تضافة املندوبني وأش�كر أيضا جميع 
ال�دول األعضاء عى مش�اركتها الفعالة والبناءة التي س�اعدت 

عى تحقيق هذا اإلنجاز الكبر.

وإىل جان�ب إبرام معاه�دة مراكش التي كان�ت الحدث البارز   .2
هذه الس�نة، أحرزت املنظمة تقدما كبرا يف الكثر من املجاالت. 
وتج�دون أدناه تلخيصا ملا حققناه من تقدم بحس�ب األهداف 
االسرتاتيجية للمنظمة. وقبل أن انتقل إىل األهداف االسرتاتيجية 

أود أن أطلعكم أوال عى الوضع املايل للمنظمة.

األداء املايل

انتهجت املنظمة إدارة مالية س�ديدة مكنتها من تحقيق فائض   .3
سنة 2012، والوصول باألموال االحتياطية إىل مستويات فاقت 
أهدافن�ا، والتمت�ع بمكانة تس�مح بتمويل الخص�وم الطويلة 
األج�ل، والبدء يف التخطيط الرأس�مايل املتق�دم، والحفاظ عى 

استقرار عدد املوظفني رغم تزايد عبء العمل.

وبدأنا كذل�ك العمل باملعاير املحاس�بية الدولية للقطاع العام   .4
وأصبحت ه�ذه املعاير ال تطبق عى البيان�ات املالية للمنظمة 
فحس�ب، بل وع�ى ميزانيته�ا وتخطيطه�ا أيض�ا. ويف نهاية 
س�نة 2012 حققنا فائضا تش�غيليا قدره 25,6 مليون فرنك 
س�ويرسي بعد أخذ تسويات املعاير املحاس�بية الدولية بعني 
االعتب�ار. وبعد خص�م النفقات من األم�وال االحتياطية وصل 

الفائض اإلجمايل إىل 15,7 مليون فرنك سويرسي.

ونتيجة لذلك وصلت أمولنا االحتياطية نهاية 2012 إىل 178,2   .5
ملي�ون فرنك س�ويرسي، أي أن األم�وال االحتياطية تفوق بما 
يقارب 58 مليون فرنك سويرسي املستوى الذي حددته الدول 
األعضاء كإجراء احرتازي من أي تراجع يف اإليرادات التشغيلية 
للمنظمة أو أية آثار س�لبية عليها. وعم�ال بتوصيات مراجعي 
الحسابات الخارجيني، ننظر حاليا يف سبل تحسني الكشف عن 

األموال االحتياطية وعرضها يف البيانات املالية بغية بيان غرض 
االس�تخدامات املختلفة لتلك األموال االحتياطي�ة بصورة أكثر 

وضوحا.

وش�هدت األشهر الس�بعة األوىل من س�نة 2013، وهي السنة   .6
األخرة من الثنائية الحالية، استمرارية يف االتجاه ذاته املتبع يف 
س�نة 2012، ولكن دون تحقيق نفس املكاسب التي حققناها 
يف سعر رصف العمالت يف سنة 2012. ويف نهاية يونيو حققنا 
فائضا تشغيليا جيدا. بيد أن اإلنفاق يميل يف العادة إىل االرتفاع 
يف نهاي�ة الثنائي�ة. ومهما يكن، نتوق�ع أن نحقق يف نهاية هذه 
الس�نة أيضا فائضا تش�غيليا جيدا ما لم تطرأ اضطرابات غر 

متوقعة تمس أسس االقتصاد العاملي.

األنظمة العاملية للملكية الفكرية11

معاه�دة التع�اون بش�أن الرباءات ه�ي املص�در الرئييس   .7
إلي�رادات املنظمة )تدّر حوايل 75 باملائة من إجمايل اإليرادات(، 
ومن ثمة فهي التي تح�دد القدرة املالية للمنظمة وقدرتها عى 

العمل.

ويواصل أداء معاهدة التعاون بش�أن ال�رباءات تفوقه عى أداء   .8
االقتصاد العاملي. ويف سنة 2012، أُودع 400 194  طلب دويل، 
أي بزيادة قدرها 6,6 باملائة مقارنة بسنة 2011. ونتوقع نموا 
أقل بنسبة 4 باملائة تقريبا يف سنة 2013. وبوجه عام، فنسبة 
الطلبات املودعة من الصني، التي ش�هدت يف الس�نوات األخرة 
زيادة رسيعة، تسجل مس�تويات أكثر اطرادا، فيما ينطلق من 
جديد الطلب من األس�واق الناضج�ة التي تأثرت باألزمة املالية 
العاملية. ومن املحتمل أن تكون سنة 2013 أول سنة يودع فيها 
أكث�ر من 000 200 طل�ب دويل. وقد مىض 24 عاما منذ بداية 
العمل بمعاهدة التعاون بش�أن ال�رباءات قبل إيداع 000 100 
طلب دويل يف س�نة واحدة. وتطلبت مضاعفة ذلك العدد ليصل 

إىل 000 200 طلب دويل 12 عاما.

1  الهدف االسرتاتيجي الثاني: تقديم خدمات عاملية يف مجال امللكية الفكرية من الطراز األول.
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اس�ُتكمل برنام�ج التقوي�م االس�راتيجي مكلنّال بنتائ�ج إجيابية من 19 مب�ادرة لتغيري املنظم�ة، فضال عن 
اس�تقصاء آلراء املوظف�ي يف قيم الويبو األساس�ية األربع. أع�اله: مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة جيس�د 
التزامنا بمبدأ املس�ؤولية البيئية الذي يندرج ضمن القيم األربع، وذلك بفضل عوامله اخلرضاء الكثرية، بام 

فيها استخدام اخلشب املحيل من غابات متجددة وإنشاء أعشاش للعصافري والوطاويط.
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وحافظت البلدان اآلسيوية الثالثة، اليابان والصني وجمهورية   .9
كوريا )مرتبة حس�ب ع�دد الطلبات الدولي�ة(، عى مكانتها يف 
س�نة 2012 باعتبارها أكرب كتلة للمودعني بنسبة 38,1 باملائة 
م�ن مجموع الطلب�ات الدولية مقاب�ل 29,8 باملائة من أوروبا 
و26,3 باملائة من الواليات املتحدة األمريكية. والرشكات األربع 
األكثر إيداعا للطلبات هي رشكة زد.تي.إِي وبناسونيك وشارب 

وهووايي، وجميعها رشكات من الصني واليابان.

ومنذ انعق�اد الجمعيات األخ�رة، انضمت دولت�ان إضافيتان   .10
)اململك�ة العربية الس�عودية وجمهورية إيران اإلس�المية( إىل 
معاهدة التعاون بش�أن الرباءات ليصل عدد الدول املتعاقدة يف 
إط�ار هذه املعاهدة إىل عدد هائل يبلغ 148 دولة. وأثناء الفرتة 
نفسها، بدأ مكتب براءات االخرتاع املري العمل كإدارة للبحث 
ال�دويل والفحص التمهيدي الدويل ابت�داء من 1 أبريل 2013، 
ليصب�ح أول إدارة عربية م�ن هذا النوع. وعل�م املكتب الدويل 
أيض�ا أن املكتب الهندي للرباءات س�يبدأ العم�ل كإدارة دولية 

اعتبارا من 15 أكتوبر 2013.

واستمرار نجاح نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات وجاذبيته   .11
بصفت�ه الطريق�ة األكثر اس�تخداما إلي�داع طلب�ات الرباءات 
الدولية يعتمد عى مواصلة تحسينه. والفريق العامل للمعاهدة 
املذك�ورة ه�و من بني آليات تحس�ني النظام م�ن خالل رعاية 
اإلص�الح القانوني واإلجرائي. واجتم�ع الفريق العامل املذكور 
يف ماي�و 2013 واس�تعرض مجموعة من االقرتاح�ات املفيدة 
واملهمة يرتبط الكثر منها بجهود تحس�ني الربط بني إجراءات 
املرحلت�ني الدولية والوطنية ومنها مثال اقرتاح مطالبة املودعني 
أثن�اء الدخول يف املرحلة الوطنية بالرد عى التعليقات الس�لبية 
ال�واردة يف تقارير الفحص التمهيدي الدويل، أو اقرتاح مطالبة 
اإلدارات الدولية بتسجيل اسرتاتيجيات البحث وإتاحتها لفائدة 
املكاتب الوطنية. وتكتيس تلك االقرتاحات وغرها أهمية قصوى 
يف مواصل�ة تجدي�د نظ�ام املعاهدة. ونش�يد يف ه�ذا املضمار 
باملش�اركة النشطة للدول األعضاء من أجل إيجاد سبل تحسني 

طريقة عمل هذا النظام.
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الشكل 1: منحى الطلبات املودعة بموجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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الشكل 2: الرشكات العرشون األكثر إيداعا للطلبات بموجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات

   

2010 2011 2012

1 1,868 2,826 3,906 1,080
2 2,153 2,463 2,951 488
3 1,286 1,755 2,001 246
4 1,527 1,831 1,801 -30
5 1,302 1,518 1,775 257
6 1,095 1,417 1,652 235
7 1,675 1,494 1,305 -189
8 830 1,039 1,272 233
9 1,433 1,148 1,230 82
10 1,147 1,116 1,197 81
11 1,297 1,336 1,094 -242
12 726 834 1,042 208
13 1,106 1,056 999 -57
14 275 414 891 477
15 372 547 745 198
16 574 757 683 -74
17 475 494 671 177
18 632 698 670 -28
19 817 773 644 -129
20 201 309 640 331

الرتبة اسم املودع األصل
الطلبات املودعة بموجب معاهدة الرباءات التغري

مقارنة
بسنة 2011

رشكة زد.تي.إِي
رشكة بناسونيك
رشكة شارب كابوشيكي كايشا
رشكة هووايي املحدودة للتكنولوجيات
رشكة روبرت بوش
رشكة تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا
رشكة كوالكوم
رشكة سيمنس
رشكة فيليبس لإللكرتونيات
رشكة إيركسون للهواتف
رشكة إل جي لإللكرتونيات
رشكة ميتسوبييش للصناعة الكهربائية
رشكة إن إي يس
رشكة فوجيفيلم
رشكة هيتايش املحدودة
رشكة سامسونغ املحدودة لإللكرتونيات
رشكة فوجيتسو املحدودة
رشكة نوكيا
رشكة باسف
رشكة إنتل

الصني
اليابان
اليابان
الصني
أملانيا
اليابان
الواليات املتحدة األمريكية
أملانيا
هولندا
السويد
جمهورية كوريا
اليابان
اليابان
اليابان
اليابان
جمهورية كوريا
اليابان
فنلندا
أملانيا
الواليات املتحدة األمريكية
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اتس�عت قاعدة بيانات أدوات التوس�يم العاملية لتصبح أحد أهم َموادع املعلومات عن العالمات التجارية 
وأدوات التوس�يم. وأضافت س�تة مكاتب للملكي�ة الفكرية جمموعة مدوناهتا م�ن العالمات التجارية إىل 
نات من 2٫2 إىل  قاع�دة البيان�ات، منها مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالم�ات، فارتفع عدد املدونّ
ما يناهز 11 مليون. وعىل غراره، ش�هدت قاعدة بيان�ات ركن الرباءات PATENTSCOPE ارتفاعا 
مماث�ال يف ع�ام 2013حيث أضيفت إليها مخس جمموع�ات جديدة من جمموعات ال�رباءات الوطنية، منها 
املجموعة األمريكية واملجموعة الصينية الكبريتان، ويف سبتمرب زاد جمموع وثائق الرباءات القابلة للبحث 

باملجان ملا يربو عىل 32٫4 مليون وثيقة.
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وثمة آلية أخرى لتحسني نظام املعاهدة وهي منصة اإلجراءات   .12
اإللكرتونية ملعاهدة التعاون بش�أن ال�رباءات )ePCT(. وهذه 
تكنولوجي�ا واع�دة س�تحول طريق�ة العمل وتمك�ن املودعني 
م�ن إي�داع طلباته�م إلكرتونيا وتأم�ني تفاعلهم م�ع ملفاتهم 
والتفاع�ل بني مختلف الجهات العامل�ة يف إطار نظام املعاهدة 
- مثل مكاتب تسّلم الطلبات واملكاتب املعيّنة واإلدارات الدولية 
واملكت�ب الدويل - بطريقة تمكن من تقليص اس�تخدام الورق 
والوقت املس�تغرق يف التحويل واملعالجة، مما يؤدي إىل التقليل 
من أخطاء املعالجة وتحسني اإلنتاجية يف جميع مراحل النظام.

نظام مدريد للتس�جيل الدويل للعالم�ات. يمر نظام مدريد   .13
بمرحلة توس�ع مرٍض. فمن حي�ث الطلب، ارتفع عدد الطلبات 
الدولية يف سنة 2012 ليصل إىل رقم جديد بلغ 998 43 طلبا، 
أي بزيادة قدرها 4,1 باملائة مقارنة بس�نة 2011. ويف األشهر 
الس�بعة األوىل من س�نة 2013، اس�تمر النظام يف هذا املنحى 
وارتفعت الطلبات الدولية بنس�بة 5,9 باملائ�ة مقارنة بالفرتة 

نفسها من سنة 2012.

الشكل 3: نمو الطلبات املودعة بموجب نظام مدريد

ويفوق عدد التس�جيالت الدولية النفاذة حاليا يف سجل مدريد   
الدويل 000 560 تسجيل.

واألط�راف املتعاق�دة الت�ي يطل�ب فيه�ا املودع�ون الحماية   .14
)األط�راف املتعاق�دة املعيّنة( مؤرٌش مهم فيم�ا يخص جاذبية 
األس�واق املختلف�ة والرغبة يف الحص�ول عى الحماي�ة يف تلك 
األسواق. ويف سنة 2012، كانت الصني البلد األكثر تعيينا يليها 

االتحاد األوربي واالتحاد الرويس والواليات املتحدة األمريكية:

الشكل 4: الدول العرش األعضاء يف نظام مدريد األكثر تعيينا

15. وع�ى مدى األش�هر االثنى ع�رش املاضية تواص�ل ارتفاع عدد 
ال�دول األعضاء يف نظام مدري�د، حيث انضمت إليه املكس�يك 
والهن�د ورواندا وتون�س ليبلغ عدد األعض�اء 92 دولة عضوا. 
وإذا نظرنا إىل طلبات الحصول عى املس�اعدة من أجل مواءمة 
الترشيع الوطني م�ع نظام مدريد وتكييف اإلجراءات وفقا له، 
فهناك ما يكفي من األس�باب لنتوقع اس�تمرار هذه الزيادة يف 

عدد الدول األعضاء يف نظام مدريد.
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ويف املؤمتر األفريقي حول األمهية االس�راتيجية لسياس�ات امللكية الفكرية يف حفز االبتكار وتثمني اإلبداع 
والقدرة التنافسية، الذي نظمته الويبو مع املكتب الياباين للرباءات، ُرويت أقاصيص نجاح تنمنّ عن ازدهار 
االبت�كار يف اجلامع�ات واألعامل األفريقية. وقد افتتح الرئيس التنزاين، جاكايا مريش�و كيكويتي )أعاله(، 
املؤمتر الذي ُعقد يف دار السالم ومجع بي وزراء ومسؤولي عن وضع السياسات وقيادات يف جمال االبتكار 

من القارات اخلمس.
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وبدأن�ا برامج مكثفة ترمي إىل تحس�ني جاذبية الخدمات التي   .16
يقدمه�ا نظام مدريد. ويتجى ذل�ك يف املقام األول يف الخدمات 
اإللكرتونية لنظام مدريد. وعى مدار الس�نة املاضية، عملنا عى 
تحس�ني أداة إدارة املحفظ�ات )MPM( وأداة التعّق�ب اآلن�ي 
للطلب�ات )MRS( وأداة التنبيه�ات اإللكرتوني�ة )MEA( من 
أج�ل مراع�اة انطباعات الزبائ�ن. وأصبح نظام إدارة الس�لع 
والخدم�ات )MGS( متاح�ا بخم�س ع�رشة لغ�ة )اإلنكليزية 
والعربية والصينية )التقليدية واملبسطة( والهولندية والفرنسية 
واألملانية والعربية واإليطالية واليابانية والنرويجية والربتغالية 
والروسية واإلسبانية والرتكية(. وأُضيفت إىل نظام إدارة السلع 
والخدم�ات الوظيف�ة الجدي�دة "التأكد من حال�ة القبول لدى 
ط�رف متعاقد معنّي" التي تتيح للمودع�ني إمكانية التأكد من 
قب�ول طرف متعاقد معنّي للمصطلح�ات يف طلب دويل. ورغم 
أن قاعدة البيانات هذه مصّممة ملستخدمي نظام مدريد، يمكن 
أيضا اس�تخدامها الستحداث قوائم السلع والخدمات عند إيداع 
الطلبات الوطنية أو اإلقليمية من أجل التس�جيل. واس�تُحدثت 
بواب�ة مكتب مدري�د )MOP( وهي أداة ش�بكية تتيح ملكاتب 
امللكي�ة الفكرية النفاذ اإللكرتوني الش�امل إىل الس�جل الدويل 
للعالم�ات التجارية وإمكاني�ة التواصل إلكرتوني�ا مع الويبو. 
ويج�ري اختبار ه�ذه األداة يف بعض البلدان وم�ن املتوقع أن 

تتاح لجميع مكاتب الدول األعضاء يف السنة الجديدة.

نظام الهاي للتس�جيل الدويل للتصاميم الصناعية. يشهد   .17
نظ�ام اله�اي نم�وا مط�ردا وإن كان بطيئا وانطل�ق من عدد 
قليل نس�بيا من الطلبات الدولية. ويف س�نة 2012، ازداد عدد 
الطلبات الدولية بنس�بة 3,5 باملائة. ونتوقع معدل نمو أكرب يف 
س�نة 2013 يف حالة ما إذا تجاوزت الطلبات مس�توى 000 3 

طلب.

ونتوق�ع أن يحدث تحول كبر يف طبيعة نظام الهاي يف الثنائية   .18
القادم�ة. وأعربت الصني والياب�ان وجمهورية كوريا واالتحاد 
الرويس والواليات املتحدة والبلدان األعضاء يف رابطة أمم جنوب 
رشقي آس�يا بش�كل إيجابي عن اهتمامها باالنضمام إىل نظام 
الهاي. والتحدي بالنس�بة للمكتب الدويل سيكون ضمان إدارة 
ذلك التوس�ع املحتمل بسالس�ة وأن يواصل نظام الهاي تقديم 
خدم�ات فعالة من الط�راز األول ويف املواعيد املحددة. ويف هذا 
الص�دد، بدأ العم�ل يف يونيو من ه�ذه الس�نة بواجهة جديدة 
لإلي�داع اإللكرتوني تتيح تحس�ينات كثرة مقارنة بس�ابقتها 
وأع�رب املس�تخدمون عن انطباع�ات إيجابية بش�أن الواجهة 

الجديدة.

اتفاق لش�بونة بشأن حماية تس�ميات املنشأ وتسجيلها   .19
عىل الصعيد الدويل. أحرز الفريق العامل املعني بتطوير نظام 
لش�بونة تقدما جيدا يف تعديل اتفاق لش�بونة. وأوىص الفريق 
العامل املذكور يف دورته لس�نة 2013 جمعية لشبونة املوافقة 
عى عقد مؤتمر دبلومايس العتماد اتفاق لش�بونة املعّدل بشأن 
تس�ميات املنش�أ والبيان�ات الجغرافي�ة يف س�نة 2015. ومن 

املنتظ�ر أن يعقد الفريق العامل اجتماعني أو ثالثة قبل املؤتمر 
الدبلومايس.

وتعديل اتفاق لش�بونة هو فرصة فري�دة لرفع تحٍد لم يتمكن   .20
املجتمع الدويل لعقود من الزمان إيجاد حل له. ويتمثل التحدي 
يف وضع سجل دويل للبيانات الجغرافية وتسميات املنشأ يكون 
فعال دوليا يف نطاقه. وبعد ما يربو عى 50 عاما، اجتذب اتفاق 
لش�بونة عددا محدودا من الدول بلغ 28 دولة فقط. وثمة أمل 
يف أن يمّكن تعديل االتفاق نظام لش�بونة من أن يحظى بقبول 

واسع وأن ينضم إليه عدد أكرب من الدول.

مرك�ز الويب�و للتحكيم والوس�اطة. يواصل املرك�ز إدارة   .21
الع�دد األكرب من املنازعات حول أس�ماء الحق�ول عى اإلنرتنت 
لجميع مق�دي الخدمات املعتمدين، ويعال�ج عددا مطردا وإن 
كان يتزايد ببطء من قضايا التحكيم والوساطة العامة املتعلقة 
بامللكي�ة الفكري�ة. ويتنام�ى دوره يف تقديم الخ�ربة واألنظمة 
املرتبطة باإلجراءات البديلة لتس�وية املنازعات يف مجموعة من 

سياقات امللكية الفكرية املتخصصة.

ويف مجال أسماء الحقول عى اإلنرتنت، أودع أصحاب العالمات   .22
التجاري�ة، يف ع�ام 2012، ع�ددا قياس�يا من قضايا الس�طو 
اإللكرتوني إذ بلغ ذلك العدد 884 2 قضية، مّما يغطي  084 5 
اس�ما من أس�ماء الحقول املحالة إىل مرك�ز الويبو للنظر فيها 
اس�تنادا إىل إج�راءات السياس�ة املوح�دة لتس�وية املنازعات 
املتعلقة بأس�ماء الحقول. ويمثّل ذلك زيادة بنسبة 4,5 باملائة 
مقارنة بسنة 2011. ويتزايد عدد القضايا بمعدل مطرد، وإن 
تراجع�ت وترته، يف س�نة 2013. ومن أجل تحس�ني خدمات 
املرك�ز يف مج�ال إدارة القضايا، اس�تُحدثت نس�خة ُمحّس�نة 
للنظ�ام اإللكرتوني إلدارة القضايا )نظام النفاذ اإللكرتوني إىل 

 ))DECAF( ملفات قضايا أسماء الحقول

ويف سياق إدارة قضايا أسماء الحقول عى اإلنرتنت، ارتفع يف سنة   .23
 )ccTLDs( 2012 عدد الحقول العليا املكونة من رموز البلدان
الت�ي يق�دم لها املرك�ز الخدمات بحقلني ليص�ل إىل 67 حقال 
بع�د إضاف�ة الحق�ل PW ) ب�االو( والحق�ل TZ. )تنزاني�ا(، 
وارتف�ع بحلقني أيضا يف س�نة 2013 ليصل إىل 69 حقال بعد 
 GD واليات ميكرونيزيا املوحدة( والحقل( FM إضافة الحق�ل

)غرينادا(.

تقرير املدير العام لجمعيات الويبو 2013
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احتفل نظام مدريد الدويل للعالمات التجارية بانضامم العضو التسعي إليه، إذ انضمت اهلند إليه يف أبريل 
لتلحق باملكسيك التي انضمت يف نوفمرب. كام انضمنّ كل من تونس ورواندا إىل النظام عام 2013. وزادت 
اإليداعات الدولية للعالمات التجارية يف إطار نظام مدريد بنس�بة 4٫1 باملائة عام 2012 - مس�جلة رقام 
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والتط�ور البارز الج�اري حاليا يف إطار نظام أس�ماء الحقول   .24
هو احتمال توس�يع غر مح�دود لحيز الحق�ول العليا املكونة 
من أس�ماء عامة. وتعالج حاليا هيئة اإلنرتنت املعنية باألس�ماء 
واألرق�ام املعينة )اإلي�كان( الطلبات عى ما يفوق 400 1 حقل 
جديد من الحقول العليا املكونة من أس�ماء عامة )الحروف إىل 
يم�ني النقطة كما يف com.(. وال يُعرف وقع هذا التوس�يع عى 
العالمات التجارية وما إذا كان سيؤدي إىل ارتفاع حاالت السطو 
اإللكرتوني، وكيف سرصد أصحاب العالمات التجارية حاالت 
التع�دي ع�ى عالماتهم، وما إذا كان س�يؤدي ذل�ك إىل خفض 
القيمة التجارية للحقول العليا املكونة من اسماء عامة، إىل غر 
ذلك. وكل هذه أسئلة س�تأتي أجوبتها بمرو الوقت وباكتساب 
التجرب�ة. ويف انتظار ذلك، تس�عى الويب�و إىل االضطالع بدور 
ري�ادي يف وضع اآلليات البديلة لتس�وية املنازعات. وقد عيّنت 
اإلي�كان مرك�ز الويب�و للتحكيم والوس�اطة كمق�دم لخدمات 
تس�وية املنازعات يف إط�ار إجراء االع�رتاض املتعلق بالحقوق 
القانونية "الس�ابق للمنح" )LRO(. وق�د وضعت الويبو هذا 
اإلجراء إلتاحة الفرصة ألصحاب العالمات التجارية لالعرتاض 
عى إنش�اء حقل جديد مكون من اسم عام بحجة أن هذا األخر 
يتع�دى عى عالمة تجاري�ة ما. وب�دأت إدارة حاالت االعرتاض 
املتعلق بالحقوق القانونية يف الربع األول من سنة 2013. ولحد 
اآلن، أصدر املركز قرارات س�ديدة يف جل الش�كاوى املس�تلمة 

املتعلقة باإلجراء املذكور والبالغ عددها 69 حالة.

وأصبح للمركز نش�اط جديد ومفي�د أال وهو العمل مع مكاتب   .25
امللكية الفكرية للمس�اعدة عى تصميم اآلليات البديلة لتسوية 
املنازعات وإدارته�ا يف مجال االعرتاضات أو اإلجراءات األخرى 
املعروضة عى مكاتب امللكية الفكرية. ويدير املركز تلك اآلليات 
أو يش�ارك يف إدارتها مع مكت�ب س�نغافورة للملكية الفكرية 
واملعهد الوطني الربازييل للملكية الصناعية. وقد ُسويت بنجاح 
القضاي�ا األوىل يف إط�ار اإلجراء املش�رتك بني الويب�و ومكتب 
سنغافورة للملكية الفكرية بشأن الوساطة يف مجال االعرتاض 

عى العالمات التجارية.

إطار وضع القواعد واملعايري الدولية2

كان إب�رام معاهدة جدي�دة متعددة األطراف يف س�نة 2013،   .26
معاهدة مراكش لتيس�ر النفاذ إىل املصنفات املنش�ورة لفائدة 
األش�خاص املكفوفني أو معاقي الب�ر أو ذوي إعاقات أخرى 
يف قراءة املطبوعات، حدثا سعيدا بالنسبة للمنظمة. وجاء إبرام 
معاه�دة مراكش ملعاق�ي البر بعد النج�اح يف إبرام معاهدة 

بيجني بشأن األداء السمعي البري يف سنة 2012.

وكان املؤتم�ر الدبلومايس الذي اعتُمدت في�ه معاهدة مراكش   .27
حدثا بارزا استضافته بكل كرم وحفاوة حكومة اململكة املغربية 

2  الهدف االسرتاتيجي األول: تطور متوازن لوضع القواعد واملعاير الدولية بشأن امللكية الفكرية.

التي وفرت للمشاركني ترتيبات متميّزة ورحبت بجميع الوفود 
بكرم وسخاء. ووجه جاللة امللك محمد السادس رسالة سامية 
إىل املش�اركني يف بداي�ة املؤتمر. وانتُخب مع�ايل وزير االتصال 
املغربي الس�يد مصطفى الخلفي رئيس�ا للمؤتمر ووجه أعمال 
املؤتمرات بمهارة فائقة. وأوىف املغني املش�هور س�تفي ووندر 
بما وعد به الدول األعض�اء يف جمعيات 2010 وتكرم باملجيء 
إىل مراك�ش لالحتف�ال بإبرام املعاه�دة الجدي�دة وقدم حفلة 

موسيقية رائعة ومشهودة لجميع املشاركني يف الليلة األخرة.

والنج�اح الذي تحق�ق يف مراكش هو ثمرة املش�اركة وااللتزام   .28
املس�تمرين لل�دول األعضاء. والدلي�ل عى تلك املش�اركة عقد 
خمس�ة اجتماع�ات وتنظي�م مش�اورات مفتوحة يف الش�هور 
الس�تة السابقة للمؤتمر إضافة إىل عدد محدود من االجتماعات 
غر الرسمية ملجموعات الدول األعضاء. وعمل املفاوضون أثناء 
املؤتم�ر الدبلومايس ليل نهار وبدون ه�وادة. وكانت الحصيلة 
إنج�ازا باه�را بالنس�بة ملعاق�ي الب�ر، وللملكي�ة الفكرية، 
وللمجتم�ع الدويل عى قدرته للتوصل إىل توافق اآلراء حول حل 

فعال ملشكلة واضحة، وكانت إنجازا باهرا للويبو أيضا.

والغاية من وراء إبرام معاهدة مراكش معالجة مشكلة "مجاعة   .29
الكت�ب". وتفي�د التقدي�رات أن 5 باملائة فقط م�ن املصنفات 
املنشورة متاح يف أنساق ميرسة ويف وقت معقول ملعاقي البر 
والنس�بة أقل من ذلك فيما يخص الغالبية العظمى من معاقي 
البر الذي يعيش�ون يف البلدان النامية. وتعالج املعاهدة هذه 
الحاج�ة ع�رب إتاحة اس�تثناءات وتقييدات عى ح�ق املؤلف يف 
القوانني الوطنية من أجل السماح باستحداث نسخ للمصنفات 
يف أنس�اق ميرّسة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معاقي البر 
أو ذوي اإلعاق�ات يف قراءة املطبوعات. وتس�مح املعاهدة كذلك 
بنقل تلك النس�خ يف أنس�اق ميرسة عرب الحدود وذلك من أجل 
اس�تخدام أكث�ر فعالية للم�وارد املحدودة املتاحة الس�تحداث 
النس�خ يف أنساق ميرسة عرب تفادي الحاجة إىل استحداث نسخ 

يف نسق ميرس للمصنف نفسه يف كل بلد عى حدة.

تقرير املدير العام لجمعيات الويبو 2013
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كانت البيانات اجلغرافية من البنود املطروحة عىل جدول أعامل الفريق العامل املعني بتطوير نظام لشبونة. 
واتف�ق الفري�ق ع�ىل أن يويص مجعية احت�اد لش�بونة باملوافقة عىل الدع�وة إىل عقد مؤمت�ر دبلومايس يف عام 
2015 العتامد صيغة مراجعة من اتفاق لشبونة بشأن تسميات املنشأ والبيانات اجلغرافية. ويف الوقت ذاته 
ن منش�ور الويبو اجلدي�د – البيانات اجلغرافية: مقدمة- من الفوز بمكان عىل الصفحة الرئيس�ية ملوقع  متكنّ

رسكيبد )Scribd( للتواصل االجتامعي، وهو موقع مشهور لتقاسم املنشورات.
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وإبرام معاه�دة جديدة يشء وتنفيذه�ا يشء آخر. واملعاهدات   .30
هي تعبر مش�رتك عن سياسة الدول األعضاء. وستعمل األمانة 
ع�ى الرتوي�ج عى أوس�ع نطاق ممك�ن لالنضم�ام إىل كل من 
معاهدة بيجني ومعاهدة مراكش من أجل إدخالهما حيز النفاذ 
يف أق�رب وقت ممك�ن. وعندما أُغلق ب�اب التوقيع عى معاهدة 
بيج�ني، بلغ عدد املوقعني عليها 71 طرفا متعاقدا مؤهال. وإىل 
غاية اليوم، وقع 53 طرفا متعاقدا مؤهال عى معاهدة مراكش. 
وهناك إش�ارات إيجابية إىل احتمال التصدي�ق عى املعاهدتني 
كلتيهما ع�ى نطاق واس�ع. وإىل جانب هات�ني املعاهدتني، أنا 
جد م�رسور بأن أعلن عن تس�جيل 26 حال�ة انضمام جديدة 
إىل املعاه�دات التي تديرها الويبو منذ انعقاد جمعيات الس�نة 
املاضي�ة، مما ي�دل عى اس�تمرار اعتماد معاه�دات الويبو يف 

جميع أنحاء العالم.

وفيم�ا يخ�ص معاه�دة مراكش ملعاق�ي البر، ف�إىل جانب   .31
الرتوي�ج إىل االنضم�ام إليها، ينبغي العمل ع�ى الرقي بمنصة 
أصح�اب املصالح، التي أنش�أتها اللجنة الدائم�ة املعنية بحق 
املؤل�ف والحقوق املجاورة من أجل اتاحة املصنفات يف أنس�اق 
ميرسة بصورة عملية، إىل مس�توى مهني أعى. وسنستكش�ف 
س�بل الحصول عى التمويل التطوعي لهذه املرحلة الجديدة يف 

املنصة وسنبلغ اللجنة الدائمة بالتقدم املحرز يف هذا الشأن.

وإذا نظرنا إىل برنامج وضع القواعد واملعاير، مع العلم أن هناك   .32
ع�ددا من املوضوعات املطروحة عى الطاولة، فس�يتبنّي أن ثالثة 
موضوعات اقرتبت مرحل�ة النضج. والرتتيب ال�وارد أدناه لهذه 
املوضوعات الثالثة ال ينطوي عى أي حكم عى أهميتها أو نضجها.

واقرتب العمل عى اقرتاح بش�أن معاه�دة قانون التصاميم إىل   .33
النهاية يف إطار اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية 
والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية. وستبسط املعاهدة 
املقرتح�ة اإلج�راءات الش�كلية املتعلقة بالحص�ول عى حماية 
للتصاميم. وس�تتيح إجراءات أي�رس للمصّممني وطريقة عمل 
مبس�طة كما هو الحال بالنس�بة للرباءات والعالمات التجارية 
يف إطار كل م�ن معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س�نغافورة 
بش�أن قانون العالمات عى التوايل. وس�يُطلب م�ن الجمعيات 
هذه الس�نة البت يف عقد مؤتمر دبلومايس إلبرام املعاهدة، وقد 
تقدم االتحاد الرويس بعرض س�خي الس�تضافة ه�ذا املؤتمر 
الدبلوم�ايس. وثمة أمل كبر بأن تميض ه�ذه العملية قدما من 

أجل بلوغ ما حققناه يف بيجني ويف مراكش.

وأحرزت اللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد   .34
الوراثي�ة واملع�ارف التقليدي�ة والفولكلور )اللجن�ة الحكومية 
الدولي�ة( تقدما كبرا يف الس�نة املاضية يف عمله�ا عى الحماية 
الدولية للمعارف التقليدية وأشكال التعبر الثقايف التقليدي ويف 
عمله�ا عى امللكية الفكرية يف عالقتها مع امل�وارد الوراثية. ومن 
املهم بم�كان أن يفيض هذا العمل إىل نتيج�ة مرضية. فقد كان 
املش�وار طويال وصعبا. وس�يُطلب من الجمعي�ات تجديد والية 

اللجنة الحكومية الدولية والتعبر عن تلك الوالية بطريقة توافق 
عليه�ا جميع الدول األعض�اء. ومن أبرز أولويات الس�نة املقبلة 

امليض قدما بهذا العمل للتوصل إىل نتيجة جيدة.

واملوض�وع الثالث ال�ذي يقرتب إىل مرحلة النض�ج هو حماية   .35
الب�ث. ولقد تأخرنا بع�ض اليشء بالنظر إىل الج�دول الزمني 
ال�ذي وضعت�ه الدول األعض�اء )كان من املرتق�ب التوصل إىل 
نتيج�ة يف س�نة 2014( وذلك لس�بب وجيه أال وه�و معاهدة 
مراكش التي اس�توعبت جميع القدرات املتاحة للدول األعضاء 
يف ه�ذا املجال وكانت النتيجة عدم تناول موضوع حماية البث 
بشكل معمق. ونأمل يف أن تُبذل جهود مكثفة يف األشهر االثنى 
عرش املقبلة للوصول بهذه العملية إىل مرحلة يمكن فيها للدول 
األعضاء النظ�ر يف عقد مؤتمر دبلومايس. ويظل موضوع البث 
املج�ال البارز املتبقي الذي تش�مله اتفاقية برن واتفاقية روما 
وال�ذي لم يت�م تحديثه ع�رب املعاهدات املربمة يف س�نة 1996 
)معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن األداء 

والتسجيل الصوتي( ويف سنة 2012 )معاهدة بيجني(.

وبما أن هذه املجاالت الثالثة تميض نحو املراحل النهائية، أرى   .36
أنه س�يكون م�ن املهم البدء يف حوار بني ال�دول األعضاء حول 
جدول وضع القواعد واملعاير يف الس�نوات املقبلة. وهذه مهمة 
ليس�ت دائما بالهينة ولكن رسعة تغ�ّر العالم الخارجي تؤكد 

عى الحاجة إىل التخطيط ألولويات املستقبل.

التنمية3

يُعد وض�ع االس�رتاتيجيات الوطنية بناء عى طلب الس�لطات   .37
الوطني�ة، وبالتنس�يق معه�ا، الوس�يلة األولي�ة للتوفي�ق بني 
استخدام امللكية الفكرية وبني امليض قدما باألهداف االقتصادية 
والخط�ط اإلنمائية الوطنية. وعى م�دى العام املايض، واصلت 
املنظم�ة عملها عى وضع تلك االس�رتاتيجيات لفائ�دة البلدان 
األق�ل نم�وا والبل�دان النامية والبل�دان التي تم�ر اقتصاداتها 
بمرحلة انتقالية. ويف عام 2012، اضُطلع بعمل عى مستويات 
مختلفة، س�واء فيما يخص وضع االس�رتاتيجيات املذكورة أو 
تنفيذها، يف 32 بلدا )خمسة بلدان يف أفريقيا، وخمسة بلدان يف 
املنطقة العربية، وتسعة بلدان يف منطقة آسيا واملحيط الهادئ، 

و13 بلدا يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي(.

3  الهدف االسرتاتيجي الثالث: تسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف سبيل التنمية.
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إننّ اعتامد الدول األعضاء معاهدة مراكش لتيسري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني 
ن املعاهدة  دية يف أحسن صورها. وستمكنّ أو معاقي البرص أو ذوي إعاقات يف قراءة املطبوعات يمثنّل التعدنّ
م�ن تعزي�ز فرص النف�اذ إىل الكت�ب خدمة ملصال�ح مئات املالي�ي من املكفوف�ي ومعاقي الب�ر. وكان 
أسطورة املوسيقى ستيفي وندر واملغني جوزي فيليتشيانو )أعاله( من بي من جاؤوا إىل مراكش لالنضامم 

إىل االحتفاالت.
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ويف دعمنا لتنفيذ االسرتاتيجيات ويف برنامجنا للتعاون اإلنمائي   .38
عموم�ا يظّل تركيزنا عى توفر املس�اعدة الالزمة لوضع األطر 
التنظيمي�ة القانونية واملؤسس�ية، وتحدي�ث املكاتب، وتطوير 
ونرش البنية التحتية للدعم التقني، وتكوين الكفاءات البرشية. 
وتحقيق�ا له�ذا الغرض اضُطل�ع، يف ع�ام 2012، بنحو 794 
نش�اطا من أنش�طة املس�اعدة التقنية يف 153 بلدا من البلدان 
األق�ل نم�وا والبل�دان النامية والبل�دان التي تم�ر اقتصاداتها 
بمرحل�ة انتقالية، وذلك باالس�تعانة بزه�اء 426 1 خبرا من 

الخرباء املتحدثني واملستشارين من شتى ربوع العالم.

ويف مج�ال تكوين الكف�اءات البرشية تس�عى املنظمة جاهدة   .39
إىل تغطي�ة كل الجوان�ب املتعلق�ة بتطبي�ق امللكي�ة الفكري�ة 
واس�تخدامها العم�يل – الجوانب التقنية واإلداري�ة والقانونية 
والجوان�ب املرتبطة بمجال األعمال – بما يف ذلك انعكاس�اتها 
اإلنمائي�ة. وتُعد أكاديمي�ة الويبو مركز االتص�ال فيما يخص 
جميع أش�كال التدريب املهني. فقد وف�رت دوراتها للتعلم عن 
بع�د تدريب�ا لنح�و 000 49 ش�خص يف ع�ام 2012، مقابل 
000 33 يف العام الس�ابق. كما تلقى 904 أشخاص تدريبا يف 

عام 2012 ضمن برامجها العادية للتدريب املبارش.

وع�الوة ع�ى التدريب املهن�ي اضطلع�ت األكاديمي�ة بربامج   .40
رئيس�ية باالش�رتاك م�ع جامعة أفريقي�ا، واملنظم�ة اإلقليمية 
األفريقي�ة للملكي�ة الفكري�ة )ه�راري، زمباب�وي(، وجامعة 
كوينزالند للتكنولوجيا )بريس�بان، أسرتاليا(، وجامعة تورينو 
)إيطاليا(، وجامع�ة ياوندي الثانية واملنظمة األفريقية للملكية 
الفكرية )الكامرون(، وجامع�ة حيفا للتكنولوجيا )إرسائيل(، 
وجامعة س�يول الوطنية )جمهورية كوريا(. وبلغ عدد الطالب 
املس�جلني يف تل�ك الربامج، يف ع�ام 2012، 72 طالبا. ويف عام 
2013، أطلق أول برنامج رئييس باللغة اإلس�بانية باالش�رتاك 

مع جامعة بوينس آيرس الجنوبية.

ودخ�ل جدول أعمال التنمية مرحل�ة أكثر نضوجا مع خضوع   .41
الربام�ج امُلنجزة لتقييمات وإعداد تقاري�ر عنها تعكف اللجنة 
املعنية بالتنمية وامللكي�ة الفكرية عى النظر فيها. وقد أدرجت 
الربام�ج امُلنج�زة التي خضع�ت للتقيي�م يف برنام�ج املنظمة 
وُدمجت يف مرشوع الربنامج وامليزانية للثنائية 2015-2014. 
ووافقت اللجنة املذكورة، يف نوفمرب 2012، عى املرحلة الثانية 
ألحد املرشوعات )املرشوع املتعلق باس�تحداث أدوات للنفاذ إىل 
املعلومات املتعلقة بالرباءات(. وال تزال اللجنة تنظر يف مرشوع 
اقرتحته جمهورية كوريا بخصوص إنش�اء التصاميم لتطوير 

األعمال يف البلدان النامية والبلدان األقل نموا.

ويف مج�ال حق املؤلف والصناع�ات اإلبداعية، نبحث حاليا عن   .42
س�بل مس�اعدة البلدان األقل نموا والبلدان النامية عى تسويق 
ثرواته�ا الثقافي�ة األصيلة وإقامة وص�الت فعالة بني املبدعني 
وفنان�ي األداء والفنانني يف تلك البلدان وبني األس�واق العاملية. 
وقد يأتي جزء من الحل املنش�ود من منظمات اإلدارة الجماعية 

الفعالة. وقد بدأنا مرشوع�ا لوضع معيار طوعي جديد لضبط 
الج�ودة فيم�ا يخص تل�ك املنظم�ات )يُدعى دلي�ل االمتياز(. 
والغ�رض من ذلك هو توفر اإلرش�اد والدع�م ملنظمات اإلدارة 
الجماعية لتمكينها من بلوغ مس�تويات أداء عالية فيما يخص 
الش�فافية واملساءلة والحوكمة خدمة ملصالح أصحاب الحقوق 
الذي�ن تمثّله�م. كم�ا نعم�ل حاليا عى إع�ادة تنش�يط نظام 
معلوماتي إلدارة البيانات لفائدة تلك املنظمات يف العالم النامي 
العتقادن�ا بأّن ذلك النظام لن يس�اعد عى تعزيز كفاءة اإلدارة 
وتخليص الحقوق فحس�ب، بل يساعد أيضا عى إقامة وصالت 

بني أصحاب الحقوق واألسواق األخرى غر سوقهم املحلية.

البنية التحتية العاملية4

يوفر برنامج البنية التحتي�ة العاملية نهجا متكامال إزاء تعزيز   .43
ق�درة البل�دان النامية عى اس�تخدام تكنولوجي�ات املعلومات 
واالتصاالت دعما إلدارة امللكية الفكرية واالس�تفادة من قواعد 
البيانات والشبكات املعرفية العاملية؛ ويتيح، عرب قواعد بيانات 
عاملية مجاني�ة، املعلومات التكنولوجية والعلمية والتس�ويقية 
التي يس�تحدثها نظ�ام امللكي�ة الفكرية يف كل أرج�اء العالم؛ 
ويط�ّور، بالتعاون مع الدول األعض�اء، منصات وأدوات تعّزز 
التعاون وتزيد من الكفاءات بالحّد من ازدواجية الوظائف بني 

مكاتب امللكية الفكرية.

تحدي�ث مكات�ب امللكي�ة الفكري�ة. واصل املكت�ب الدويل   .44
مس�اعدة مكاتب امللكية الفكري�ة يف كل أنحاء العالم عى أتمتة 
معالج�ة طلبات امللكي�ة الفكرية بما يمّكن م�ن توفر خدمات 
محس�نة ألصح�اب املصالح. وظ�ّل الطلب عى املس�اعدة التي 
تقدمه�ا الويبو يرتفع وش�هد الع�دد اإلجم�ايل للمكاتب التي 
تس�تخدم واحدا أو أكثر من األنظمة التي توفرها الويبو زيادة 
م�ن 61 مكتبا إىل 72 مكتبا. وتش�مل املكاتب التي تس�تخدم 

أنظمة الويبو ما ييل:
45 مكتبا يستخدم نظام إدارة امللكية الصناعية )IPAS(؛  •
و10 مكات�ب تس�تخدم النظ�ام العرب�ي ل�إلدارة امللكية  	•

الفكرية )AIPMS(؛
و17 مكتبا يس�تخدم نظام الويب�و إلدارة الرقمنة وتدفق   •

العمل )WIPO Scan(؛
و6 مكاتب تستخدم نظام الويبو إلدارة الوثائق اإللكرتونية   •

.)WIPO EDMS(

4  الهدف االسرتاتيجي الرابع: تنسيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها.

تقرير املدير العام لجمعيات الويبو 2013
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سلنّط مؤرش االبتكار العاملي 2013، الذي نرشته الويبو وجامعة كورنيل واملعهد األورويب إلدارة األعامل 
)INSEAD(، األضواء عىل النجاح الذي أحرزته مراكز االبتكار النشطة، التي تستفيد من املزايا املحلية. 
ويس�تخدم مؤرش االبتكار العاملي 84 م�ؤرشا لقياس القدرات والنتائج االبتكاري�ة لزهاء 142 اقتصادا. 
وش�ارك األمي العام لألمم املتح�دة، بان كي-مون، يف عرض النتائج أمام اجلزء الرفيع املس�توى ملجلس 

األمم املتحدة االقتصادي واالجتامعي بجنيف.
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البلدان الثالثة األكثر أداء بحسب الدخل البلدان الثالثة األكثر أداء بحسب اإلقليم

البلدان الخمسة األكثر ابتكارا يف العالمالبلدان الخمسة األكثر ابتكارا يف العالممتسلقو مؤرش االبتكار
البلدان األكثر ارتقاء لسلم الرتتيب

مقارنة بسنة 2012(  

كوستاريكا

أوغندا

 بوليفيا )جمهورية – 
املتعددة القوميات( 

الواليات املتحدة

اململكة املتحدة

سويرسا

السويد

هولندا

متسلقو مؤرش االبتكار

البلدان الثالثة األكثر أداء بحسب اإلقليم

تصنيف البنك الدويل

أوغندا

طاجيكستان

كينيا

الدخل املنخفض الدويل

البلدان الثالثة األكثر أداء بحسب الدخل

جمهورية مولدوفا

الهند

أرمينيا

الدخل املتوسط األدنى

ماليزيا

الصني

التفيا

الدخل املتوسط األعى

سويرسا

اململكة املتحدة

السويد

الدخل املرتفع

الهند

رسي النكا

كازاخستان

آسيا الوسطى والجنوبية

كوستاريكا

بربادوس

شييل

أمريكا الالتينية والكاريبي

الواليات املتحدة

كندا

أمريكا الشمالية

موريشيوس

أوغندا

جنوب أفريقيا

أفريقيا جنوب الصحراء

سويرسا

اململكة املتحدة

السويد

أوروبا

إرسائيل

اإلمارات العربية 
املتحدة

قربص

شمال أفريقيا وغرب آسيا

هونغ كونغ )الصني(

نيوزيلندا

سنغافورة

جنوب رشق آسيا وأوقيانوسيا 



وهن�اك طلب�ات عديدة للحصول عى املس�اعدة ال ت�زال عالقة   
ويجري تحديد مستواها يف سّلم األولويات حسب توافر املوارد. 
والبيانات التي اس�تُحدثت باس�تخدام أنظمة الويبو، وبفضل 
تع�اون مكات�ب امللكي�ة الفكرية املش�اركة، ال تُس�تخدم عى 
الصعيد املحيل فحسب، بل تُستخدم أيضا إلثراء قواعد البيانات 

العاملية للملكية الفكرية التي تتيحها الويبو.

قواع�د البيان�ات العاملية وغريها من الخدم�ات املعرفية.   .45
لق�د اكتىس هذا العام أهمية خاص�ة فيما يخص تطوير قواعد 
بيانات الويبو العاملية وغرها من الخدمات املعرفية. واستمرت 
قواع�د البيان�ات العاملي�ة يف اتباع نهج متع�دد اللغات وتزويد 
املستخدمني بخدمات الرتجمة اآللية املجانية والفعالة وبوظيفة 
 )CLIR( البح�ث ع�ن البيانات واس�تخراجها بلغات مختلف�ة
وصل عدده�ا إىل 12 لغة. ويجري توس�يع النظام اإلحصائي 
للرتجمة اآللي�ة لربنامج ترجمة عناوي�ن ومخترات الرباءات 
)TAPTA(، ال�ذي ُصّم�م داخليا، ليش�مل املزيد م�ن األزواج 
اللغوية واس�تُكملت، يف س�بتمرب 2013، دراس�ة تجريبية عن 
اس�تخدامه م�ن قبل املرتجم�ني الخارجيني للحد م�ن تكاليف 

الرتجمة يف الويبو. 

وتمّكن قاعدة البيانات PATENTSCOPE مس�تخدميها اآلن   .46
م�ن البحث يف أكثر م�ن 32 مليون وثيقة م�ن وثائق الرباءات 
املس�جلة يف كل أنحاء العالم، بما يف ذل�ك 2,2 مليون طلب من 
طلبات ال�رباءات الدولية املنش�ورة بناء عى معاه�دة التعاون 
بش�أن الرباءات. وه�ذا النمو الهائل، مقارن�ة بنحو 14 مليون 
وثيقة كانت متاحة العام املايض و8 ماليني وثيقة كانت متاحة 
يف العام الس�ابق ل�ه، يُعزى أساس�ا إىل إدراج كل من مجموعة 
ال�رباءات الوطني�ة األمريكي�ة ومجموع�ة ال�رباءات الصيني�ة 

هذا العام.

وشهدت قاعدة الويبو العاملية للعالمات سنة حافلة باإلنجازات   .47
أيضا. فمع إدراج س�ت مجموعات وطنية جديدة من س�جالت 
العالمات التجارية )بما فيه�ا املجموعة الكاملة ملكتب الواليات 
املتحدة األمريكية للرباءات والعالمات التجارية( بات هذا املورد 
املت�اح للجمهور مجانا يمّكن املس�تخدمني م�ن البحث يف أكثر 
من 11 مليون س�جل عى املعلومات املتعلقة بعالمات التوسيم. 
وس�يتم، يف القريب، إدراج عدة مجموعات جديدة مع استجابة 
املكاتب الوطنية للدعوة التي أصدرتها الويبو من أجل املشاركة 

يف املرشوع.

النف�اذ إىل املعلوم�ات واملعارف. النف�اذ إىل األبحاث ألغراض   .48
التنمية واالبت�كار )ARDI( والنف�اذ إىل املعلومات املتخصصة 
بشأن الرباءات )ASPI( هما برنامجان تضطلع بهما الويبو من 
أجل تعزيز فرص نفاذ األفراد واملؤسسات يف البلدان األقل نموا 
والبلدان النامية إىل الدوريات العلمية والتقنية وقواعد البيانات 
التجارية. ويتواصل تس�جيل ارتفاع مطرد يف عدد املؤسس�ات 
املس�تفيدة م�ن كال الربنامجني. وش�هد برنامج ARDI س�نة 

ذات داللة خاصة، إذ ُس�جلت زيادة ضخمة يف حجم املحتويات 
املتاح�ة م�ن خالله، أي م�ن 250 مجلة العام امل�ايض إىل أكثر 
م�ن 000 10 من املجالت الخاضعة ملراجع�ة جماعية والكتب 
واملصنف�ات املرجعية هذا الع�ام. وأصبح برنامج ARDI ، منذ 
ع�ام 2012، من أعض�اء رشاك�ة "األبحاث من أج�ل الحياة" 
)Research4Life(، إىل جانب ثالث وكاالت أخرى من وكاالت 
األمم املتحدة املتخصصة والعديد من النارشين البارزين. وتزّود 
تل�ك الرشاكة حاليا أكثر من 000 6 مؤسس�ة يف أكثر من 100 
بل�د نام بإمكانية النفاذ، مجانا أو بتكلفة زهيدة، إىل محتويات 
إلكرتونية خاضعة ملراجعة جماعية ويصدرها أبرز النارشين يف 
املجاالت الطبي والعلمي والتقن�ي يف العالم. ويف يونيو 2013، 
تجاوز عدد املوارد الخاضع�ة ملراجعة جماعية 000 35 مورد 

منها 000 13 مجلة و000 22 كتاب إلكرتوني.

وتمّكنت الويبو، بالتع�اون مع الدول األعضاء فيها، من إطالق   .49
36 مرشوع�ا من مرشوعات مراكز دع�م التكنولوجيا واالبتكار 
ليف�وق ع�دد تل�ك املراك�ز 320 مرك�زا يف كل أرج�اء العالم. 
وتدع�م املراكز املذك�ورة املبدعني يف البل�دان النامية من خالل 
إتاحة فرص النفاذ إىل املعلوم�ات التكنولوجية العالية الجودة 
والخدم�ات ذات الصل�ة املتواف�رة محلي�ا. وتدع�م الويبو تلك 
املراك�ز بتوفر برنامج ُمنظم للتدريب يف املوقع ودورات للتعلم 
عن بعد. وتم، حتى نهاية عام 2012، تنظيم 60 دورة تدريبية 
يف املوقع. وتدعيما ألثر تلك املراكز واس�تدامتها أطلقت الويبو، 
 .)eTISC( يف نوفمرب 2012، املنصة اإللكرتونية إلدارة املعارف
وتمّكن تلك املنصة مراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار من تبادل 
تجاربها وتقاس�م أفضل املمارس�ات داخل الش�بكات الوطنية 
وفيما بينها. كما تتيح إمكانية النفاذ إىل خدمات الويبو الجديدة 
الرامي�ة إىل دعم تطوير تلك املراك�ز يف كل أنحاء العالم، بما يف 
ذلك محتويات محددة األغراض للتعلم عن بعد ودردش�ات مع 

الخرباء وندوات إلكرتونية.

املنصات العاملية. ش�هدت املنصت�ان العامليتان الرئيس�يتان   .50
اللتان تشغلهما الويبو بمشاركة الدول األعضاء )خارج معاهدة 
التعاون بش�أن الرباءات( تقدما يف السنة املاضية. فقد ُحّسنت 
الوظائف التقنية ملنص�ة ويبو كيس )WIPO CASE( )النفاذ 
املركزي إىل نتائج البحث والفحص(. ويف س�نة 2013، استُهل 
م�رشوع تقني تجريبي للربط مع أنظمة ملفات مكاتب امللكية 
الفكرية الخمس�ة. وأعربت مكاتب أخرى عن اهتمامها بتقييم 
 )WIPO DAS( النظام أو االنضمام إلي�ه. وُحّدثت ويبو داس
)خدم�ة النف�اذ الرقم�ي( يف س�نة 2012 ونفذ إج�راء جديد 

سيسهل أكثر استخدام النظام بالنسبة للمكاتب واملودعني.

تقرير املدير العام لجمعيات الويبو 2013
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إننّ وس�ائل التواص�ل االجتامع�ي ال تتوقف أبدا! وتس�عى الويبو، عىل مدار الس�نة، إىل تقاس�م املعلومات 
 )Twitter( واالنض�امم إىل رشكائن�ا من أصحاب املصالح يف احلوارات العاملية التي تت�م عىل موقع تويرت
وس�ائر وس�ائل التواص�ل االجتامعي. وُتظه�ر درجتنا املتنامية عىل م�ؤرش "كالوت")التأث�ري االجتامعي( 

اعرتافا قويا للجمهور بعنوان @WIPO كمصدر للمحتويات اإللكرتونية املوثوقة.
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الويبو كمصدر عاملي ملراجع
املعلومات املتعلقة بامللكية الفكرية5

يمكن القول إن العالم الذي نعيش فيه اآلن عالم يتسم بفائض   .51
يف البيان�ات واملعلوم�ات املتاحة. ونحاول تركي�ز جهودنا عى 
إنتاج قدر محدود من املراج�ع ذات جودة عالية وتأثر بالغ يف 

ميدان يمكننا أن نربر فيه مركزنا الريادي.

 ،)WIPO Lex( ويتواصل ازدياد الجمهور العاملي لويبو لكس  .52
وهي قاعدة البيان�ات اإللكرتونية التي تتي�ح النفاذ إىل قوانني 
ومعاه�دات امللكية الفكرية للدول األعض�اء يف الويبو ومنظمة 
التجارة العاملية ومنظمة األمم املتحدة البالغ عددها 195 دولة 
عضوا. ويف سنة 2012، اطَّلع مليون مستخدم عى ويبو لكس. 
ويف س�نة 2013، وصلنا إىل ذلك العدد يف ش�هر يوليو. وقاعدة 
البيانات متاحة اآلن باإلنكليزية والعربية والصينية والفرنسية 
واإلسبانية، ويجري اختبار الواجهة باللغة الروسية وتحسينها 
بش�كل مكثف قب�ل إتاحته�ا تدريجي�ا للجمه�ور. وصدر يف 
نوفم�رب 2012 عنر جديد يف ويبو لك�س يتضمن املعاهدات 
وتّم تحديثه. ويش�تمل هذا العنر ع�ى 170 معاهدة متعدة 
األط�راف و500 معاه�دة ثنائي�ة متعلق�ة بامللكي�ة الفكرية، 
وج�رى تحدي�د 000 2 معاه�دة ثنائي�ة أخ�رى إلدراجها يف 
املس�تقبل. ونظرا إىل التطور النش�ط لألنظمة الوطنية للملكية 
الفكرية وازدي�اد وجهات قاعدة البيان�ات بلغات أخرى، ال بد 
من اس�تعراض ويبو لك�س وتحديثها باس�تمرار. وقمنا بهذا 
العمل بتعاون قيّم مع السلطات الوطنية والجامعات ورشكات 
الخدمات القانونية والجهات الفاعلة األخرى املهتمة. وننوي أن 
نقوم باملزيد يف هذا املجال وأن ننوع هذه الشبكة من الرشكاء.

ونرُش مؤرش االبتكار العاملي 2013 يف إطار رشاكة بني جامعة   .53
كورنل واملعه�د األوروبي إلدارة األعم�ال )INSEAD(، وأُطلق 
هذه السنة بحضور األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي مون 
ضمن الجزء الرفيع املس�توى للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
يف جنيف بداي�ة يوليو. وأضحى مؤرش االبت�كار العاملي مرجعا 
بارزا وأداة لقياس مس�توى االبتكار. وحظيت معلومات الرتتيب 

واالستنتاجات الواردة فيه بتغطية إعالمية دولية واسعة.

وبفضل دعم الكث�ر من املكاتب الوطني�ة، تمّكنت الويبو منذ   .54
الجمعي�ات األخ�رة من إدخال تحس�ينات مهمة ع�ى عمليات 
تجمي�ع البيانات اإلحصائية عن نش�اط امللكي�ة الفكرية 
ع�رب العالم وإصدار تلك البيانات عى ش�كل تقارير. وتصدر 

اآلن كل سنة التقارير الرئيسية التالية:
مؤرشات امللكية الفكرية العاملي�ة 2012، الذي أُثرّي آخر   •
إص�دار له ب�إدراج إحصاءات اس�تخدام الطرق الرسيعة 
لتسوية املنازعات املتعلقة بالرباءات وتسجيالت األصناف 

النباتية.

5  املصدر العاملي ملراجع املعلومات والدراسات املتعلقة بامللكية الفكرية.

االس�تعراض الس�نوي لكل م�ن معاهدة التعاون بش�أن   •
ال�رباءات، ونظام مدريد )نرُش ألول مرة يف س�نة 2013(، 

ونظام الهاي.

وس�يُنرش تقرير عاملي جديد للملكية الفكرية، س�يكون تكملة   .55
للتقرير بش�أن الوجه املتغر لالبتكار املنش�ور سنة 2011، يف 

أواخر سنة 2013 وسيتناول دور التوسيم.

املشاركة يف قضايا السياسات العامة العاملية6

عّززت الويبو يف الش�هور االثنى ع�رش املاضية تعاونها الثالثي   .56
م�ع منظمة الصح�ة العاملي�ة ومنظمة التجارة العاملية بش�أن 
الص�الت القائمة بني الصح�ة واالبتكار والتج�ارة. ونرُشت يف 
فرباير 2013 دراس�ة أعدته�ا أمانات املنظمات الثالث بش�أن 
تعزيز فرص النفاذ إىل التكنولوجيات الطبية واالبتكار: الصالت 
القائمة ب�ني الصحة العامة وامللكية الفكري�ة والتجارة وتلقت 
ترحيبا واس�عا. وُعق�دت الندوة الثالثة الت�ي تمولها املنظمات 
الثالث بش�أن "االبت�كار الطبي - نم�اذج العم�ل املتغرة" يف 

الويبو يف يوليو 2013.

من�رب ويبو ريس�ورتش )WIPO Re:Search(، وهو عبارة   .57
عن اتحاد بني القطاعني العام والخاص ينهض باقتسام امللكية 
الفكري�ة والبحوث والخربات املكش�وف عنه�ا من أجل ترسيع 
تطوير أدوية ولقاحات وعمليات تش�خيص جديدة يف مجاالت 
األمراض املدارية املهملة واملالريا والس�ل. وعقد املنرب اجتماعه 
األول يف أكتوب�ر 2012 بموازاة م�ع حلقة العمل عن تراخيص 
التكنولوجيا ملعاه�د البحث الطبي األفريقية. ومنذ انطالقته يف 
أكتوب�ر 2011، زاد ع�دد األعضاء يف املنرب ع�ى ضعفه. لربو 
حالي�ا ع�ى 70 عضوا من جمي�ع القارات وأف�ىض حتى اليوم 
إىل 30 اتفاق�ا أو إج�راءاً تعاونيا ب�ني األعضاء. ووضعت حتى 
تاريخ خمسة ترتيبات "الستضافة" باحثني من البلدان النامية 
يف إدارات البحث يف املؤسس�ات والجامعات يف البلدان املتقدمة 

والنامية، وذلك بفضل صناديق استئمانية من أسرتاليا.

وبع�د النج�اح ال�ذي عرفت�ه املرحل�ة التجريبية ملن�رب ويبو   .58
غرين )WIPO Green(، الذي يعد س�وقا افرتاضية تربط بني 
موّردي التكنولوجيا املستدامة بيئيا والباحثني عنها، من املقرر 
إطالق املنرب يف نوفمرب 2013. وينضم حاليا الرشكاء إىل ميثاق 

ويبو غرين.

6  الهدف االسرتاتيجي السابع: امللكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العاملية.
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يف سلس�لة م�ن التظاه�رات الثقافية  التي ج�رت خالل مجعيات الويب�و وعىل مدى الع�ام احتفلت الدول 
األعض�اء يف منظمتنا بمختلف مواهبها اإلبداعية واالبتكارية. وُعرضت يف الويبو أعامل تصميمية إيطالية 

وبولندية وإسبانية، وأنواع من البرية والقصص املصورة البلجيكية، وأفالم هندية ورقصات جورجية.
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التواصل7

خ�الل األش�هر االثني عرش املاضي�ة زدنا كثرا من االس�تعانة   .59
بوس�ائل اإلع�الم االجتماعي�ة لج�ذب جمه�ور جدي�د وأك�رب 

واالستفادة من أدوات جديدة لنقل املحتوى اإلبداعي.

وخ�ر أمثلة عى نج�اح اس�رتاتيجيتنا للتواصل خالل الس�نة   .60
املاضي�ة تتعلق باألح�داث الكبرة التي أقامته�ا املنظمة. فلقد 
أنش�أ فريق التواصل محتوى ثريا جدي�دا وأتاحه خالل اليوم 
العاملي للملكية الفكرية لعام 2013 بشأن موضوع "اإلبداع – 
الجيل املقبل"، وقد ش�مل محتويات التصاميم واألعمال الفنية 
والتحريري�ة والتصويري�ة وأف�الم الفيديو ومحتويات ش�بكة 
اإلنرتن�ت ووس�ائل اإلع�الم االجتماعية. وأبلغ تس�عة وثمانون 
بل�دا عن تنظيم أحداث يف إطار الي�وم العاملي للملكية الفكرية 
)مرتف�ع عددها من 76 بلدا يف ع�ام 2012(، ولقد وصلنا من 
خ�الل الحمالت عى موقع فيس�بوك إجماال إىل اكثر من ضعف 
الجمهور الذي وصلنا إليه يف عام 2012 )ُسّجلت أكثر النقرات 
عى "أعجبني" يف الهند والواليات املتحدة األمريكية واملكس�يك 
والربازيل واململكة املتحدة(. فلم يلبث وقع هذه الحمالت يتجى 
– إذ زار موق�ع الويب�و يف ذاك اليوم أكث�ر من ضعف زواره يف 
أي ي�وم آخر خالل األش�هر االثني عرش املاضي�ة. وطوال فرتة 
الحمل�ة زار موقع اليوم العاملي للملكي�ة الفكرية عى اإلنرتنت 
000 100  متصفح تقريبا )مرتفع عددهم بنس�بة 80 باملائة 

من عام 2012(.

وجمي�ع منش�ورات الويب�و متاح�ة اآلن للتحمي�ل مجانا عرب   .61
اإلنرتنت. وشهد العام املنرم توزيع 000 28 منشور، وتوجد 
اآلن 90 مكتب�ة إيداع يف ش�تى أرجاء املعمورة م�ا يتيح لعامة 

الجمهور النفاذ إىل منشورات الويبو املطبوعة.

وزادت بصمات الويبو يف وسائل اإلعالم االجتماعية زيادة هائلة   .62
منذ أن فتحنا حس�ابا ع�ى موقعي توي�رت )Twitter( وفليكر 

)Flickr( يف مارس 2012:
بلغ قياس تأثر الويبو االجتماعي املس�توى 72، وهو رقم   •
قيايس، عقب تنظيم اليوم العاملي للملكية الفكرية يف أبريل 
)أع�ى من قياس�ات االتحاد الدويل لالتص�االت أو منظمة 
العمل الدولية أو منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية أو 
املنظمة العاملية لألرصاد الجوي�ة أو منظمة األمم املتحدة 

لألغذية والزراعة أو مكتب األمم املتحدة يف جنيف(؛
وحصلت الويبو عى 22 مليون انطباع محتمل إجماال عى   •

موقع تويرت؛
وش�وهدت الصور الت�ي نرشتها الويبو ع�ى موقع فليكر   •

زهاء 000 400 مرة؛

7  الهدف االسرتاتيجي الثامن: آلية تواصل متجاوب بني الويبو والدول األعضاء وجميع أصحاب 
املصالح.

 )Scribd( وقرئت منش�ورات الويبو عى موقع س�كرايبد  •
أكثر من 000 360 مرة؛

 )YouTube( وش�وهدت أفالم الويبو عى موقع يوتي�وب  •
3,3 مليون مرة منذ أن فتحت الويبو حسابها عى املوقع.

ويف ع�ام 2012 بدأنا عملية تنقيح كب�رة للموقع اإللكرتوني،   .63
وه�ي عملية كبرة لتبس�يط عرض املحتوى وإع�ادة تنظيمه، 
وكذل�ك إعادة تنظيم هيكل البيان�ات واعتماد تصميم يتجاوب 
مع طائفة األجهزة املس�تخدمة لالتصال باإلنرتنت. ونتوقع أن 

تؤتي هذه الجهود املضنية ثمارها يف الفصل األخر من العام.

اإلدارة والتسيري8

يتوىل قطاع اإلدارة والتسير الريادة يف تخطيط الربامج وإعداد   .64
ميزانيته�ا وإدارتها م�ن الناحية املالية، كما يت�وىل الريادة يف 
تنفيذ الربامج وتقييم أدائها بفعالية. ويدير القطاع أيضا البنية 
التحتية للمباني وتكنولوجي�ا املعلومات واالتصاالت، وخدمات 
املؤتم�رات واللغ�ات العام�ة، وخدم�ات املش�رتيات والس�فر، 
وس�المة املوظفني وأمنه�م واألصول. وبالت�ايل فإنه يركز عى 

تعزيز طريقة تقديم خدماتنا وتنفيذ برامجنا.

وانته�ى تنفي�ذ برنام�ج التقوي�م االس�راتيجي بنجاح يف   .65
نهاي�ة ع�ام 2012، وهو أك�رب برنام�ج تغير نُّف�ذ عى مدى 
الس�نوات الخم�س املاضية. ولق�د أدرجت مب�ادرات الربنامج 
اإلصالحي�ة وعدده�ا 19 مب�ادرة يف ثقافة املنظمة وأس�اليب 
عملها وإجراءاته�ا. وال يزال يتعني االضطالع بمزيد من العمل 
عى اثنتني من املبادرات، وهما املبادرتان املتعلقتان بالضوابط 
الداخلية ونظام التخطيط للموارد املؤسس�ية، وكلتاهما تس�ر 
وفق�ا لخطة عملهما. ولق�د انتقلنا من عملي�ة برنامج التقويم 
االس�رتاتيجي الكثيف�ة املجهود إىل حالة نس�عى فيها جاهدين 
ملواصلة التحس�ني م�ن خالل الرصد املس�تمر واالس�تعراض 

واالبتكار فيما يتعلق بجميع إجراءاتنا اإلدارية والتسيرية.

وال يفت�أ م�رشوع قاع�ة املؤتم�رات الجديدة يح�رز تقدما   .66
وس�يكون مذهال عندما نرشع يف تكوين فكرة عن شكل املبنى 
عندم�ا يكتمل. وزاد القرار الذي اتُخذ بش�أن تويل املس�ؤولية 
املب�ارشة ع�ن موقع العم�ل يف يولي�و 2012 من املس�ؤوليات 
اإلدارية امللقاة عى عاتق املوظفني زيادة هائلة لكنهم استجابوا 
لها بشكل يلفت االنتباه، ومن املزمع أن تستكمل قاعة املؤتمرات 

الجديدة وتُسلم يف الوقت املناسب قبل جمعيات عام 2014.

8  الهدف االسرتاتيجي التاسع: بنية دعم إداري ومايل كفء لتمكني الويبو من تنفيذ برامجها.
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بت الويبو بزهاء 26 انضامما جديدا  خالل األشهر االثني عرش التي تلت مجعيات الويبو لعام 2012، رحنّ
من قبل 22 بلدا إىل املعاهدات الدولية التي نديرها.



ويف مجال خدمات املؤتمرات وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت،   .67
اعتمدنا البث عرب اإلنرتنت والفيديو حسب الطلب لعرض وقائع 
اجتماع�ات الويبو الرئيس�ية كلها، ما زاد من الش�فافية ويرسَّ 
املشاركة اإليجابية من جمهور أكرب بكثر وعزز ثراء تسجيالت 

االجتماعات املتاحة عى موقعنا عى اإلنرتنت.

واتخذت خطوة مهمة عند إطالق عملية للحصول عى ش�هادة   .68
ISO 27001 إلدارة أمن املعلومات، ومن شأن هذه الشهادة أن 
توفر ألصحاب املصلحة يف الويبو مس�توى عال جدا من ضمان 
أن املعلوم�ات الرسية تُعالج عى النحو الس�ليم وتؤمن بأقىص 

قدر ممكن.

وأدى اعتماد الدول األعضاء لسياس�ة الويبو بش�أن اللغات إىل   .69
زي�ادة ع�دد الصفحات املرتجم�ة يف خدمة اللغات بنس�بة 53 
باملائ�ة. ولضم�ان اس�تيعاب هذا الع�بء اإلضايف م�ن العمل 
بسالس�ة، ركزنا عى تعزيز االنتفاع بأدوات الرتجمة بمساعدة 
الحاس�وب وأدوات املصطلح�ات واعتمدن�ا كث�را عى إس�ناد 

الرتجمات إىل جهات خارجية.

وش�هد العام املنرم نش�اطا كب�را يف إدارة امل�وارد البرشية   .70
بحي�ث ش�ارفت اإلدارة عى االنته�اء من عملي�ة تقنني أوضاع 
املوظف�ني املؤقتني العاملني لفرتات طويل�ة، وتمكنت من تنفيذ 
إصالح نظام املوظفني والئحته الذي وافقت عليه الدول األعضاء 
يف جمعيات ع�ام 2012؛ وأرشفت عى صياغ�ة مراجعة نظام 
العدالة الداخلية الذي ستنظر فيه جمعيات عام 2013؛ وقضت 
عى التأخر يف التعيينات وقلصت الفرتة الزمنية املستغرقة بني 
قرار التعيني واس�تالم املوظف املع�ني حديثا لعمله يف املنظمة؛ 
وأرشفت عى التحسينات املطردة، وإن كانت بطيئة، يف التوازن 
الجغ�رايف والت�وازن بني الجنس�ني بني املوظف�ني؛ واضطلعت 
بعملية كبرة لتصميم املنظمة بهدف تحسني مالءمة مرتسمات 

مهارات املوظفني مع متطلبات الوظائف.

وم�ا كان للمنظمة أن تحقق هذه النتائج اإليجابية خالل العام   .71
املن�رم إال بفضل مش�اركة الدول األعضاء البن�اءة والتزامها 
ودعمه�ا وبفض�ل مهنية املوظف�ني وتفانيه�م. وأود أن أتقدم 
بالش�كر عى ذلك إىل الدول األعضاء وإىل النس�اء والرجال من 

املوظفني الذين تفانوا يف خدمة الويبو.

فرانسس غري 

املدير العام
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