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وترد أأية قرارات للجنة بشأأن تكل الوثيقة يف قامئة القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية (الوثيقة .)A/56/12
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وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.
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رساةل الويبو
الهنوض ابلبتاكر والإبداع ألغراض الت منية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف مجيع البدلان ،من خلل نظام دويل متوازن
وفعال للملكية الفكرية
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مقدمة املدير العام
مع انهتاء الفرتة اليت تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية الراهنة ل ألجل املتوسط ( 2010اإىل  )2015تغلق املنظمة ابب هذه الفرتة
ملكةل ابلنجاح وقاطعة أأشواطا اإىل ا ألمام .وتس هت ّل خطهتا املقبةل يف مرحةل ملفوفة ابلتحدايت اليت تواجه اجملمتع متعدد
ا ألطراف .فل يزال الاقتصاد العاملي دون املس توى يف أأدائه والتعايف اذلي طال انتظاره بطيء التحقق .والقدرة عىل الوصول
اإىل اتفاقات تقنينية عىل الصعيد متعدد ا ألطراف تعرتضها طائفة من ا ألحداث والظروف املناوئة .ويف هذه ا ألوان ،تتقلّب
البيئة برسعة الربق متحدي ًة بذكل قدرة املؤسسات متعددة ا ألطراف عىل الاس تجابة دون تأأخري.
ويف هذا الس ياق ،ل بدّ من تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط من  2016اإىل  2021مع الرتكزي عىل احلذر املايل
املتواصل واملرونة يف الاس تجابة للتغريات يف ا ألوضاع والرتكزي الواقعي عىل ما ميكن للمنظمة أأن حتققه لزتيد قمي ًة اإىل اإطار
امللكية الفكرية متعدد ا ألطراف.
ويف هذه اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط توجه اسرتاتيجي عام لإعداد واثئق الربانمج واملزيانية املتتالية
( 17/2016و 19/2018و )21/2020اليت تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية .وس يقاس التقدم يف ظل اخلطة عىل أأساس نتاجئ
الثنائيات كام ترد يف واثئق الربانمج واملزيانية اليت توافق علهيا ادلول ا ألعضاء.
وترد يف الصفحات التالية التوهجات والاسرتاتيجيات الرئيس ية للخطة املقبةل يف س ياق التقدم احملرز يف الفرتة الراهنة
والتحدايت اخلاصة املو هاهجة يف التنفيذ ابلنس بة للك هدف من ا ألهداف الاسرتاتيجية للمنظمة .ومن التوهجات الرئيس ية يف
تكل الاسرتاتيجيات ما ييل:
-

التوسع اجلغرايف املتواصل يف املشاركة يف أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،ول س امي معاهدة التعاون بشأأن
ّ
الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعلمات ونظام لهاي للتسجيل ادلول للتصاممي ،فضل عن
داء؛
الاستامثر املتواصل يف حتسني تكل ا ألنظمة اإدار ًة و أأ ً
وترس يخ املكتسب أأو املرتامك يف الإطار القانوين ادلويل اذلي وضعته ادلول ا ألعضاء بتوصيل مسارات ا ألعامل
التقنينية اإىل شط النجاح والبحث عن الفرص الساحنة لتوافق ادلول ا ألعضاء عىل امليض قدما بأأعاملها التقنينية
يف جمالت جديدة حيامث ميكن للعمل متعدد ا ألطراف أأن يضيف قمية اإىل نظام امللكية الفكرية؛

-

وترس يخ مسار اإدماج البعد الإمنايئ وحتسني جودة اخلدمات اليت تؤدهيا املنظمة يف جمال التعاون الإمنايئ ،مع
الرتكزي عىل الاحتياجات اخلاصة ابلبدلان ا ألقل منوا والتقدم يف أأجندة التمنية.

-

املطورة يف قطاع
والارتقاء ابلنجاحات احملققة يف قواعد البياانت واملنصات الإلكرتونية وا ألنظمة احلاسوبية َّ
البنية التحتية العاملية اإىل عتبة أأعىل يف ّ
سّل الامتياز؛

-

وترس يخ التقارير وادلراسات الاقتصادية والإحصائية اليت تعدها ا ألمانة ماكن ًة ومصداقية؛

-

وتوس يع ما تقدمه املنظمة من خدمات التواصل ومنتجات لتنترش انتشارا واخرتاق ًا جغرافيا؛

-

وضامن تأأدية خدمات ادلمع الإداري بأأمان وجودة عالية وفعالية ومردودية مرتفعة من أأجل تنفيذ مجيع برامج
املنظمة و أأداهئا.

-
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وستشهد الفرتة اليت تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية اجلديدة ل ألجل املتوسط أأول تنفيذ ألهداف ا ألمم املتحدة بشأأن التمنية
املس تدامة وجدول أأعامل التمنية املس تدامة  .2030ومن املزمع تنفيذ اخلطة الاسرتاتيجية حبيث تضمن املنظمة اإسهاهما اإسهاما
فعليا ودون اخلروج عن وليهتا ،يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة مع اإيلء اهامتم خاص للبتاكر يف اإطار الهدف رمق .9
وسيتطلب تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات وسائر الاسرتاتيجيات الوارد وصفها يف هذه اخلطة الاسرتاتيجية دعام والزتاما
مس مترين من ادلول ا ألعضاء والتفاين املس متر اذلي يتحىل به طامق املوظفني رفيع الكفاءات.

فرانسس غري
املدير العام للويبو
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الهدف الاسرتاتيجي ا ألول:

تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
ّ

الس ياق
أأقامت املنظمة ،عىل مدار معرها البالغ  130عام ًا ،رصح ًا كبري ًا من الترشيعات أأو املعاهدات املرتامكة وغريها
ه.1.1
من الصكوك التنظميية .وتدير املنظم ُة  27معاهد ًة تشلك أأساس نظام امللكية الفكرية ادلويل.
ويستند هيلك املعاهدات اليت تديرها املنظمة اإىل:
-

معاهدة اإدارية ُمنش ئة للمنظمة (اتفاقية اإنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية (اتفاقية الويبو))،

-

ومعاهدتني تأأسيس يتني أأو عامتني يف جمايل امللكية الصناعية (اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية (اتفاقية
ابريس)) وحق املؤلف (اتفاقية برن محلاية املصنفات ا ألدبية والفنية (اتفاقية برن))،

 وسلسةل من التفاقات املتخصصة يف جمايل امللكية الصناعية أأو حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت يكوناإبراهما مسموح ًا به أأو متوىخ يف لّ
ك من اتفاقية ابريس (املادة  )19واتفاقية برن (املادة .)20
وينطوي هذا الهيلك عىل قدر معني من التعقيد .وهذا التعقيد يعطي اخليار لدلوةل العضو يف أأن ُحت ّدد نطاق
ه.2.1
املعاهدات اليت سوف تنضم اإلهيا ،ولكنه قد يتسبب أأيض ًا يف حدوث تعقيدات يف اإدارة املنظمة وسري معلها ويف مجموعة
القوانني معوم ًا .وتوجد ،عىل وجه اخلصوص ،جمالت تتضح فهيا التعقيدات:
-

لقد خضعت املعاهداتن التأأسيسيتان – أأل وهام اتفاقية ابريس واتفاقية برن – للتنقيح يف عدد من املناس بات.
واكن التنقيح اذلي ُأبرم يف اس تكهومل عام  1967جزء ًا من تنقيح عام للمعاهدات من أأجل السامح إابنشاء
الويبو لتحل حمل املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية ( .)BIRPIولس تكامل الانتقال من املاكتب
ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية اإىل الويبو ،اكن يلزم أأن تنضم اإىل وثيقيت اس تكهومل لتفاقييت ابريس وبرن
مجي ُع ادلول اليت اكنت طرف ًا يف اتفاقييت ابريس وبرن يف عام  .1967ول تزال توجد ثلثة بدلان مل تنضم اإىل
وثيقة اس تكهومل لتفاقية ابريس 1وثلثة بدلان مل تنضم اإىل وثيقة اس تكهومل لتفاقية برن2؛

 و أأحيا ًان ما تسري املامرسات والس ياسات اليت تعمتدها ادلول ا ألعضاء بوترية أأعرع من تنفيذ الإصلحاتادلس تورية ذات الصةل .وهذا هو احلال يف النظام ا ألحادي الاشرتااكت ،وإالغاء مؤمتر الويبو ،والقيود
املفروضة عىل منصب املدير العام .فلك اإصلح من هذه الإصلحات قد أأصبح من مضن ممارسات املنظمة،
ولكن مل ترد املوافقات أأو اإخطارات القبول ذات الصةل من العدد املطلوب من ادلول ا ألعضاء .ففي حاةل
النظام ا ألحادي الاشرتااكت ومؤمتر الويبو ،مل يرد سوى  15اإخطار قبول من أأصل  135اإخطار قبول
مطلو ًاب .ويف حاةل القيود اخلاصة مبدة منصب املدير العام ،مل يرد سوى  52اإخطار قبول من
أأصل  129اإخطار قبول مطلو ًاب؛
ُ
املعاهدات املُنش ئة لثلثة من أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للمنظمة (نظام
ونُقّحت يف عدد من املناس بات
ه.3.1
مدريد ،ونظام لهاي ،ونظام لش بونة) .ومن حماسن هذه التنقيحات أأهنا ُحتدّ ث ا ألنظمة ،ولكن من مساوهئا وجود مجموعتني
خمتلفتني من الإجراءات واحلقوق والالزتامات امل ُط َّبقة داخل النظام نفسه اإىل أأن حيني الوقت اذلي تصبح فيه مجيع ادلول
ا ألطراف يف املعاهدة غري امل ُنقَّحة طرف ًا يف املعاهدة امل ُنقَّحة .ففي حاةل نظام مدريد ،اذلي اع ُتمد فيه بروتوكول مدريد
 1امجلهورية ادلومينيكية ،ونيجرياي ،وامجلهورية العربية السورية
 2لبنان ،ومدغشقر ،ونيوزيلندا
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عام  ،1989مل تصبح مجيع ادلول ا ألطراف يف اتفاق مدريد طرف ًا يف بروتوكول مدريد اإل يف عام  ،2016مما أأدى اإىل وجود
نظام مدريد واحد .ويف حاةل نظام لهاي ،جيري اإحراز تقدم يف معلية التنقية ادلس تورية لش ىت الواثئق السارية .وسوف
تنهتيي وثيقة لندن لعام  1934ووثيقة موانكو ا إلضافية لعام  1961يف أأكتوبر  .2016وسوف ينجم عن التنقيح ا ألخري لتفاق
لش بونة التعقيدُ امل ُ
متثل يف وجود نسختني من املعاهدة اليت جيري العمل هبا يف الفرتة الزمنية املمتدة من اترخي دخول وثيقة
جنيف اجلديدة حزي النفاذ حىت التارخي اذلي تصبح فيه مجيع ادلول ا ألطراف يف اتفاق لش بونة ا ألصيل طرف ًا يف وثيقة جنيف
امل ُنقَّحة.
وإاضاف ًة اإىل ذكل ،تمتتع مجموعة املعاهدات اليت تديرها املنظمة مبس توايت متفاوتة من الالزتام ،كام هو ُم َّبني يف
ه.4.1
الرمس البياين التايل.
الرمس البياين  :1عدد ا ألطراف املتعاقدة يف املعاهدات اليت تديرها الويبو (يونيو )2016

ومبا أأن املعاهدات اليت اعمتدهتا املنظمة متثل تعبري ادلول ا ألعضاء امجلاعي عن الس ياسات ،فينبغي تشجيع
ه.5.1
ادلول ا ألعضاء عىل النظر يف اإماكنية الانضامم اإىل هذه املعاهدات .فهذا من شأأنه أأن يؤدي اإىل اإجياد اإطار دويل للملكية
الفكرية يتسم مبزيد من الانسجام ،بل ومبزيد من الصحة القانونية.
أأما فامي خيص جدول ا ألعامل احلايل ،فتجدر الإشارة اإىل أأن ثلثة اتفاقات دولية جديدة قد اع ُتمدت خلل
ه.6.1
الفرتة احلالية ،أأل ويه معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني) ،ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشااص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات (معاهدة
مراكش) ،ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية (وثيقة جنيف لتفاق لش بونة) .ويف الفرتة
احلالية ،دخلت معاهدة مراكش فقط حزي النفاذ.
ويوجد عدد من املرشوعات قيد املناقشة بني ادلول ا ألعضاء ،ولكن ل يزال التفاق بشأأهنا بعيد املنال ،مهنا
ه.7.1
معاهدة قانون التصاممي املقرتحة ،وا إلذاعة ،واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وقضااي امللكية الفكرية املتعلقة
ابملوارد الوراثية ،والاس تثناءات والتقييدات يف جمال حق املؤلف .ومن الواحض أأن التفاق املتعدد ا ألطراف سوف يظل أأمر ًا
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يصعب حتقيقه ،ألن امللكية الفكرية تتبو أأ ماكنة أأمه يف الاقتصاد ويف اجملمتع مع تطور اقتصاد املعرفة ،ومع تغلغل التكنولوجيا
يف القطاع الإنتايج ،ومع تغري وضع اإنتاج املصنفات الإبداعية وتوزيعها واس هتلكها .ومع ذكل ،ليس من املفيد لصورة املنظمة
أأن تظل القضااي مطروحة عىل جدول ا ألعامل لفرتات زمنية طويةل من دون اختاذ قرار بشأأهنا .فاملناقشات اخلاصة ابلإذاعة،
عىل سبيل املثال ،بد أأت يف تسعينيات القرن العرشين ،يف حني أأن املناقشات اخلاصة بصك دويل واحد أأو أأكرث يف جمال
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بد أأت يف مطلع القرن احلايل .وحيدث عدد مزتايد من
حالت وضع قواعد دولية يف جمال امللكية الفكرية برتتيبات ثنائية أأو حمدودة ا ألطراف أأو إاقلميية ،ويرجع ذكل جزئي ًا اإىل
صعوبة حتقيق توافق متعدد ا ألطراف .ومن َّمث فاإن التحدايت اخلاصة بوضع قواعد ومعايري متعددة ا ألطراف كبرية ،وسوف
تتطلب مشارك ًة فعا ًةل واس تعداد ًا لتقدمي تنازلت من جانب ادلول ا ألعضاء ،اإذا ما ُأريد لهذه التحدايت أأن تُوا هجه بنجاح.
ومبا أأن جدول ا ألعامل احلايل جدول انجض أأو قدمي العهد ،وعىل فرض أأنه ميكن التوصل اإىل هناية انحجة أأو
ه.8.1
متفق عليه بشأأن البنود اليت يتأألف مهنا ،فسوف يكون من ا ألمهية مباكن أأن تنظر املنظمة ،خلل الفرتة املقبةل ،يف طبيعة ما
ترغب يف املشاركة فيه من العمليات املس تقبلية لوضع القواعد واملعايري .ويعترب السري ا إلجرايئ لنظام امللكية الفكرية أأحد
اجملالت اليت يكون فهيا انقسام أراء ادلول ا ألعضاء أأقل ما يكون .ورمبا يتيح هذا اجملال فرص ًة للعمل من جانب ادلول
ا ألعضاء.
وسوف يتطلب جدول ا ألعامل املقبل حتديد ًا دقيق ًا للمجالت اليت يكون فهيا العمل املتعدد ا ألطراف اإما
ه.9.1
رضور ًاي أأو من املمكن أأن يضيف قمي ًة يف مشهد وضع القواعد واملعايري ادلولية اذلي يزداد تعقيد ًا .ورمبا يتطلب أأيض ًا أأن
تفكر املنظم ُة يف طرائق لتحديد قضااي وضع القواعد املعايري وامليض فهيا قدم ًا .ويرى البعض أأن نظام اللجان احلايل يفتقر يف
بعض جوانبه اإىل الكفاءة ،و أأن ادلول ا ألعضاء يه اليت سوف تقرر ما اإذا اكن ينبغي أأن خيضع للتقيمي أأو املناقشة أأو التنقيح
من أأجل حتسني أأدائه أأم ل.
الاسرتاتيجيات
ه.10.1

سوف تُتّبع ست اسرتاتيجيات فامي خيص الهدف الاسرتاتيجي ا ألول خلل الفرتة القادمة:
( )1سوف تس متر معلية تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل التصديق عىل الإصلحات ادلس تورية املعمتدة ،مثل
النظام ا ألحادي الاشرتااكت والتقييدات اخلاصة مبدة منصب املدير العام ،وذكل بغية مواءمة التنفيذ
الرمسي للس ياسات املعمتدة من ادلول ا ألعضاء مع ممارسات املنظمة.
( )2وسوف تُش َّجع ادلول ا ألعضاء عىل التصديق عىل الصكوك ادلولية الثلثة اجلديدة املربمة خلل الفرتة
احلالية أأو الانضامم اإلهيا ،وذكل بغية توس يع عضوية معاهدة مراكش وإادخال معاهدة بيجني ووثيقة
جنيف لتفاق لش بونة حزي النفاذ (مع الإشارة ،يف حاةل املعاهدة الثانية ،اإىل خيار توفري امحلاية
للبياانت اجلغرافية من خلل نظام العلمات التجارية) .وسوف تُقدَّم املساعدة التقنية والقانونية اإىل
ادلول ا ألعضاء ملساعدهتا يف معلية التصديق.
( )3وسوف تسعى املنظمة اإىل التشجيع عىل الانضامم اإىل املعاهدات اليت تديرها الويبو ،وسوف تُقدَّم اإىل
ادلول ا ألعضاء املساعدة التقنية والقانونية يف هذا الصدد .وسوف يمتثل الهدف يف جعل عدد أأعضاء
ك من  12معاهدة من املعاهدات اليت تديرها الويبو يزيد عىل  100طرف متعاقد حبلول هناية
الفرتة املقبةل.
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( )4وسوف تسعى املنظمة اإىل الوصول بعمليات وضع القواعد واملعايري املعلّقة اإىل هناية انحجة أأو متفق
علهيا خلل الفرتة القادمة يف جمالت معاهدة قانون التصاممي املقرتحة ،وا إلذاعة ،وامللكية الفكرية
املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،والاس تثناءات
والتقييدات يف جمال املكتبات ودور احملفوظات ،والإعاقات ا ألخرى غري الإعاقة البرصية ،واملؤسسات
التعلميية.
( )5وسوف تسعى ا ألمانة اإىل تيسري اإجراء مناقشة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن حتديد قضااي جديدة من
خارج جدول ا ألعامل احلايل تعتربها ُ
ادلول ا ألعضاء يف حاجة اإىل العمل املتعدد ا ألطراف أأو ترى أأن
هذا العمل من شأأنه أأن يضيف اإلهيا قمية.
( )6وسوف تشجع ا ألمانة عىل اإجراء مناقشة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن الإجراءات والهيئات اليت ميكن من
خللها حتديد وتناول قضااي معيارية جديدة يُعترب فهيا العمل املتعدد ا ألطراف ُمس تحب ًا ،وسوف تسعى
ا ألمانة اإىل تيسري اإجراء هذه املناقشة.

الهدف الاسرتاتيجي الثاين:

تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول

الس ياق
ه.1.2
أأحناء العامل:

تُدير املنظم ُة مخسة أأنظمة ملكية فكرية عاملية تُقدّ م خدمات للمنتفعني بنظام امللكية الفكرية يف مجيع

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (نظام املعاهدة)، ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعلمات (نظام مدريد)، ونظام لهاي للتسجيل ادلويل للتصاممي (نظام لهاي)، ونظام لش بونة للتسجيل ادلويل لتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية (نظام لش بونة)، ومركز الويبو للتحكمي والوساطة.وتُعترب أأنظمة امللكية الفكرية العاملية للمنظمة أأمث ًةل جيد ًة جد ًا عىل التعاون ادلويل الناحج .فهيي تعمتد عىل
ه.2.2
التعاون فامي بني ادلول ا ألعضاء ،وبني ادلول ا ألعضاء واملكتب ادلويل ،وبني ادلول ا ألعضاء واملكتب ادلويل واملنتفعني
ابمللكية الفكرية .وبوجه عام ،شهدت هذه ا ألنظمة ،منذ اإنشاهئا ،زايد ًة اثبت ًة يف مشاركة ادلول ا ألعضاء وزايد ًة مطرد ًة يف
الانتفاع هبا من قبل ا ألفراد واملؤسسات والرشاكت .وقد ُحدّ ثت هذه ا ألنظمة ابس مترار ،خلل فرتة حياة ك مهنا ،اإما من
خلل تنقيح املعاهدة أأو تنقيح اللواحئ وغريها من الصكوك الترشيعية التابعة ،أأو من خلل تطوير ونرش أأنظمة وبيئات
تكنولوجيا املعلومات.
ساس املنظمة املايل ،اإذ متثل  %94من اإيرادات املنظمة ،مما يُمكّن من
ه.3.2
وتشلك أأنظم ُة امللكية الفكرية العاملية أأ ه
سري معل املنظمة وش ىت براجمها .واحلاةل املالية السلمية للمنظمة تنتج عن التوسع يف ا ألنظمة والطلب املزتايد .وبوجه عام،
تفوقت ا ألنظم ُة عىل الاقتصاد العاملي يف المنو ،وهو مقياس لتساع دور املعرفة يف الانتاج الاقتصادي والتوزيع وللعوملة،
ل
مؤسسات تسعى اإىل حامية امللكية الفكرية عرب مجموعة واسعة من ا ألسواق.
اليت شهدت
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الرمس البياين  :2زايدة الطلب عىل اخلدمات يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي

وينبغي أأن تظل ا ألس باب الاكمنة وراء زايدة الانتفاع بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية قامئ ًة خلل فرتة اخلطة
ه.4.2
الاسرتاتيجية اجلديدة املتوسطة ا ألجل .بيد أأنه ينبغي عدم املغالة يف التوقعات يف هذا الصدد لس ببني ،أأوهلام أأن حاةل
الاقتصاد العاملي ل تزال هشة وغري متوقعة ،واثنهيام أأن ا ألنظمة املتنوعة ختتلف درجات مساهامهتا يف اإيرادات املنظمة
وختتلف مس توايت نضجها .ف ُيدر نظام املعاهدة  %76من اإيرادات املنظمة ،ولكنه بلغ قدر ًا كبري ًا من النضج بعد أأن وصل
عدد أأعضائه اإىل  150دوةل عضو ًا .والمنو يف نظام املعاهدة سوف يأأيت يف املقام ا ألول من المنو يف العلوم والتكنولوجيا
وانتشارهام داخل القطاع الإنتايج ،وليس من املشرتكني اجلدد يف نظام املعاهدة .ويُدر نظام مدريد  %16من اإيرادات
املنظمة .ويشمل أأعضاؤه البالغ عددمه  97طرف ًا متعاقد ًا  113بدل ًا .وميكن توقع حدوث منو يف نظام مدريد ل بسبب زايدة
النشاط الاقتصادي حفسب ،ولكن أأيض ًا بسبب اجلاذبية املزتايدة للنظام مع اتساع امتداده اجلغرايف .ويُدر نظام
لهاي  %1من اإيرادات املنظمة ،وهو أأقل ا ألنظمة نضج ًا ،اإذ يبلغ عدد ا ألطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف لتفاق لهاي
ا ألخرية  59طرف ًا متعاقد ًا .وميكن توقع أأن تكون معدلت المنو يف نظام لهاي كبري ًة خلل الفرتة املقبةل متش ي ًا مع ا ألثر املرتتب
عىل انضامم الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية يف الونة ا ألخرية ،ولكن ا ألثر املايل ملعدلت المنو هذه سوف
يكون حمدود ًا نوع ًا ما بسبب جحم املسامهة ا إلجاملية لنظام لهاي يف اإيرادات املنظمة .اإل أأن المنو يف نظام لهاي ينبغي أأن
يُمكّن الوضع املايل لنظام لهاي من أأن يصبح متواز ًان و أأل حيدث فيه جعز .أأما نظام لش بونة ،وهو أأصغر ا ألنظمة ويبلغ عدد
أأعضائه حالي ًا  28طرف ًا متعاقد ًا ،فميكن توقع منوه ،نظر ًا لإبرام وثيقة جنيف اجلديدة مؤخر ًا ،اإل أأن ا ألثر املايل للمنو سوف
يكون ضئي ًل للغاية بسبب التقييد امللزم هل اذلي تفرضه اجلغرافيا عىل عدد التسجيلت احملمتةل .وشهد مركز الويبو للتحكمي
والوساطة منو ًا كبري ًا يف الانتفاع خبدماته ،ومن املتوقع أأن يس متر ذكل المنو ،ل س امي يف جمال ا إلجراءات غري اخلاصة بأأسامء
النطاقات ،ألن شهرة املركز وثقة املنتفعني احملمتلني به أأصبحت تزداد يوم ًا بعد يوم يف مجيع أأحناء العامل.
وقد نتج جناح أأنظمة امللكية الفكرية العاملية عن اشرتاك ادلول ا ألعضاء املس متر يف جتديد ا ألنظمة وتطوير
ه.5.2
أأحدث أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ،اليت مكَّنت من حتسني الإنتاجية وتقليص التلكفة.
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الرمس البياين  :3تطور اإنتاجية الفحص – نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد

والك هذين الرشطني رضوري لس مترار جناح ا ألنظمة خلل الفرتة املقبةل .وسوف يتطلب الرشط الثاين
ه.6.2
مزيد ًا من الاستامثر يف تطوير بنية حتتية جديدة وحمس نة لتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذكل البيئة املبارشة لعمليات ا ألنظمة،
فض ًل عن ا ألمن والقدرة عىل التحمل.
الاسرتاتيجيات
ه.7.2
اجلودة والقدرة.

سوف تُتَّبع أأربع اسرتاتيجيات للحفاظ عىل جودة أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وقدرهتا التنافس ية ولزايدة هذه
( )1سوف يواصل املكتب ادلويل سعيه وراء الهدف املمتثل يف حتويل ا ألنظمة اإىل أأنظمة عاملية حق ًا من
خلل تشجيع ادلول غري ا ألطراف يف ا ألنظمة عىل النظر يف فوائد ا ألنظمة ومساعدة ادلول املهمتة
بشأأن اس تعدادات املشاركة يف ا ألنظمة .وسوف يمتثل هدف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
مض ك الاقتصادات الكبرية اليت مل تصبح بعد طرف ًا يف نظام املعاهدة .أأما هدف نظام مدريد فسوف
يمتثل يف زايدة عدد ا ألعضاء احلاليني البالغ  97طرف ًا متعاقد ًا اإىل  150طرف ًا متعاقد ًا .وسوف يمتثل
هدف نظام لهاي يف زايدة عدد ا ألطراف املتعاقدة يف وثيقة جنيف اإىل  100طرف متعاقد .أأما يف
حاةل نظام لش بونة ،فسوف يمتثل الهدف يف اإدخال وثيقة جنيف حزي النفاذ وزايدة عدد أأعضاء النظام
مع احرتام حق ادلول ا ألعضاء يف اختيار توفري امحلاية للبياانت اجلغرافية عن طريق العلمة التجارية أأو
غريها من أأشاكل امحلاية القانونية.
( )2وسوف تس متر معلية حتديث الإطار التنظميي ،وتبس يطه حيامث اكن ذكل ممكن ًا ،من خلل ا ألفرقة
العامةل اليت تُنشأأ يف اإطار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .ويف حاةل
نظام املعاهدة ،سوف جيري السعي حنو اس تكشاف أأوجه التبس يط احملمتةل يف التدفقات املالية بني
ماكتب م
تسّل الطلبات والسلطات ادلولية واملاكتب املعينة واملكتب ادلويل ،اإضاف ًة اإىل تكييف نظام
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املعاهدة حسب التطورات اجلديدة وا إلماكنيات اجلديدة اليت تقدهما تكنولوجيا املعلومات ،وذكل بغية
تقيمي ختفيضات التلكفة وخماطر رصف العملت .أأما يف حاةل نظام مدريد ،فل تزال توجد بعض
املسائل الهيلكية الصعبة عىل جدول أأعامل الفريق العامل فامي يتعلق ابلعلمة ا ألساس ية والصعوابت
النامجة عن هذا الرشط ابلنس بة للبدلان اليت تس تادم لغات ل ُتكتب حبروف لتينية .علوة عىل أأن
مسأأةل لغات الإيداع سوف حتتاج ،عىل ا ألرحج ،أأن تُ هدرس مع اس مترار اتساع نظام مدريد وتطور
تركيبة بدلان الإيداع الرئيس ية .و أأما يف حاةل نظام لهاي ،فسوف يلزم رصد التوسع الرسيع للنظام
وجتربة بدلان الفحص اإضاف ًة اإىل اإدخال تعديلت لحقة ،حيامث اكن ذكل رضور ًاي .أأما ابلنس بة اإىل
نظام لش بونة ،فسوف يلزم تسوية مسأأةل الاس تدامة املالية.
( )3وسوف يظل التطوير املس متر لبيئة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية مضن
ا ألولوايت من أأجل حتسني الإنتاجية ،وتعزيز مس توى اخلدمة امل ُق َّدمة اإىل املنتفعني ،واحتواء
التاكليف ،واحلفاظ عىل القدرة التنافس ية ل ألنظمة .وفامي خيص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
سوف جيري السعي حنو نرش الشلك و أأسلوب العرض اجلديدين لنظام املعاهدة الإلكرتوين ،ومواصةل
تطوير هذا النظام الإلكرتوين ،وتشجيع املاكتب واملنتفعني عىل زايدة الانتفاع ابلإماكنيات اليت يوفرها
هذا النظام الإلكرتوين .وسوف يتطلب نظام مدريد استامثر ًا كبري ًا يف تكنولوجيا املعلومات لتحسني
اإنتاجية نظام املعاجلة ادلاخلية ولهتيئة بيئة للماكتب واملنتفعني تش به بيئة نظام املعاهدة الإلكرتوين ،مع
وجود فروق مناس بة تُعزى اإىل اختلف النظام القانوين والتنظميي واختلف احتياجات املس تادمني.
أأما فامي خيص نظام لهاي ،فيلزم وضع وتنفيذ اسرتاتيجية وخطة لتطوير بيئة تكنولوجية شامةل .أأما
احتياجات تكنولوجيا املعلومات يف نظام لش بونة فاإهنا متواضعة نسبي ًا ،ولكن سوف توجد حاجة اإىل
بعض الاستامثرات لضامن الكفاءة ولضامن جتربة سلسة للمس تادم .وسوف ُجيرى اس تعراض لنظام
تكنولوجيا املعلومات اذلي يُعترب أأساس ًا يقوم عليه ك من اإدارة نزاعات أأسامء النطاقات وإادارة معليات
الوساطة والتحكمي التقليدية .ويرجع اترخي نظام تكنولوجيا املعلومات احلايل اإىل ا ألايم ا ألوىل لزناعات
أأسامء النطاقات وا إلدارة ا إللكرتونية لعمليات الوساطة والتحكمي .وسوف تُوضه ع وتُنفَّذ يف الفرتة املقبةل
خطة ملواصةل تطوير النظام .وإاضافة اإىل ذكل ،سوف يس متر ما بد أأ من معل بشأأن اس تكشاف أأوجه
التأزر بني ش ىت أأنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة بأأنظمة امللكية الفكرية العاملية .والهدف من ذكل
هو اإجياد جتربة موحدة للمس تادم من خلل اعامتد بنية مماثةل وشلك و أأسلوب عرض مشاهبني ،حيامث
اكن ذكل ممكن ًا ،من أأجل حتقيق الكفاءة من خلل توفري اإماكانت مشرتكة يف جمالت مثل اإدارة الهوية
وا ألمن والإدارة املالية.
( )4وسوف يس متر السعي اإىل مواءمة همارات املوظفني عند مواكبة التطور املزتايد للمهام الإدارية من
خلل التطوير املس متر ألنظمة تكنولوجيا املعلومات ومواكبة التكوين اجلغرايف واللغوي املتغري
ملس تاد ي أأنظمة امللكية الفكرية العاملية.

الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

الس ياق
لنئ اكن الهدف الاسرتاتيجي الثالث خمصصا للتمنية حتديدا وهل قطاع خاص ابلتمنية يف املنظمة ،فاإن مجيع
ه.1.3
برامج املنظمة تنفَّذ مع اإيلء الاعتبار للبعد الإمنايئ ،وك قطاعات ا ألمانة تدرك هذه الرضورة .ذكل أأن تسهيل الانتفاع
ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية هدف أأفقي ميتد امتداد املنظمة برمهتا.

WO/PBC/25/18
14

وادلور ا ألول املس نود اإىل قطاع التمنية يف تناولها الهدف الاسرتاتيجي الثالث هو اإذ ًا التنس يق بني خمتلف
ه.2.3
معطيات املنظمة يف خطط ومرشوعات مامتسكة تنفَّذ بطريقة حممكة.
والتوهجات الرئيس ية املنهتجة يف برامج املنظمة لفائدة البدلان النامية واملنتقةل وا ألقل منوا يه:

ه.3.3
-

املساعدة عىل اس تحداث اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكرية تسعى اإىل ضامن اس تادام
امللكية الفكرية اس تاداما اسرتاتيجيا للهنوض ابخلطط والاسرتاتيجيات الاقتصادية الوطنية وملراعاة مس توى
التمنية احملدد والظروف الاقتصادية اخلاصة بلك بدل؛
وتقدمي املساعدة واملشورة بشأأن ا ألطر القانونية والتنظميية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ابلتنس يق مع القطاعات
ا ألخرى وبناء عىل الطلب؛

-

وإارساء البىن التحتية التقنية ،ابلتنس يق مع قطاع البىن التحتية العاملية ،لإدارة امللكية الفكرية اإدارة فعاةل
والانتفاع هبا يف القطاع الاقتصادي؛
وتكوين الكفاءات الوطنية ول س امي عن طريق أأاكدميية الويبو؛

-

وتنفيذ أأجندة التمنية.

-

-

وتربز يف هذا اجملال عدة حتدايت ،أأمهها تزايد الطلب عىل التعاون الإمنايئ ابطراد ،وتنوع ظروف البدلان اليت
ه.4.3
تغطهيا املنظمة يف اإطار برانمج التعاون الإمنايئ والس باق عىل اسرتعاء اهامتم واضعي الس ياسات العامة يف البدلان ذات
ادلخل املنخفض أأو الاضطراابت املدنية أأو تكل اليت تفتقر اإىل الاس تقرار أأو تعاين من الزناعات.
ويف الفرتة الراهنة ،قطعت املنظمة شوطا كبريا يف اإدماج توصيات أأجندة التمنية لكها بعدد  45توصية اإدماجا
ه.5.3
تدرجييا يف أأنشطهتا العادية .وإاذ تسرتشد هذه ا ألنشطة ابلتوصيات الواردة يف الفئة أألف ،فهيي تن هجز بناء عىل الطلب ووفقا
للحتياجات وا ألهداف الإمنائية احملددة يف ك دوةل عضو وعىل أأساس حتقيق النتاجئ .وفضل عن اإدماج أأولوايت التمنية يف
ك جمال من اجملالت الربجمية ،فقد نفذت الويبو  31مرشوعا حمددا للميض قدما بتنفيذ أأجندة التمنية.
ومتاش يا مع توصيات أأجندة التمنية ،ركّزت ا ألمانة تركزيا خاصا عىل املساعدة التقنية املقدمة للبدلان ا ألقل منوا،
ه.6.3
مسرتشدة يف ذكل مبنجزات الويبو الس بعة يف برانمج معل اسطنبول لصاحل أأقل البدلان منوا للعقد  2020-2010اذلي
اعمتده مؤمتر ا ألمم املتحدة الرابع بشأأن أأقل البدلان منوا يف عام  .2011ومتحور هذا العمل أأساسا حول تكوين الكفاءات
املتعلقة ابس تادام التكنولوجيات اس تاداما مناس با ملواهجة التحدايت اخلاصة ابلتمنية.
الاسرتاتيجيات
ه.7.3

من املعزتم انهتاج س بع اسرتاتيجيات خلل الفرتة املقبةل:
( )1الرتكزي املس متر عىل تنس يق معطيات ا ألمانة ا ألفقية لتحقيق تنفيذ مامتسك للمساعدة التقنية والتعاون
الإمنايئ بطريقة فعاةل وبناء عىل الطلب.
( )2وترس يخ التقدم احملقق يف تنفيذ أأجندة التمنية وامليض قدما به مع اإيلء اهامتم خاص لنتاجئ اس تعراض
تنفيذ أأجندة التمنية اذلي سريفع اإىل جلنة التمنية وامللكية الفكرية يف هناية الس نة اجلارية.
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( )3وزايدة جودة اخلدمات اليت تقدهما ا ألمانة برمس خريطة ملسار الابتاكر والصناعات الإبداعية اليت فهيا
للملكية الفكرية دور وضامن أأن اجملالت اليت تغطهيا اخلريطة اإمنا يه مشموةل أأيضا وابنتظام عند اإجناز
ا ألنشطة لصاحل البدلان.
( )4والرتكزي حتديدا عىل الاحتياجات اخلاصة ابلبدلان ا ألقل منوا ول س امي املرشوعات املتعلقة ابس تادام
التكنولوجيا اس تاداما مناس با يف جمالت ذات أأمهية اجامتعية واقتصادية حددهتا البدلان املس تفيدة.
( )5وامليض يف تطوير الأاكدميية بوصفها مركز امتياز لتكوين الكفاءات ومواصةل الرتكزي عىل التعلمي عن بعد
والتعاون مع اجلامعات والهيئات الوطنية يف التنظمي املشرتك لربامج املاجيس تري واملدارس الصيفية
وإانشاء مراكز تدريبية بشأأن امللكية الفكرية يف ادلول ا ألعضاء.
( )6ودمع تنفيذ جدول أأعامل التمنية املس تدامة  2030يف اإطار ولية املنظمة ،ول س امي ما يتعلق مهنا
ابلبتاكر يف ظل الهدف رمق .9
( )7والتنس يق مع املاكتب اخلارجية يف تنفيذ برامج التعاون الإمنايئ ،معل ابملبادئ التوجهيية اليت اعمتدهتا
ادلول ا ألعضاء بشأأن املاكتب اخلارجية.

الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

الس ياق
تتيح قواعد البياانت واملنصات والنظم واخلدمات اليت تشلك برانمج البنية التحتية العاملية للمنظمة فرص ًا ثرية
ه.1.4
للتعاون ادلويل من أأجل حتقيق مجموعة من النتاجئ والفوائد:
-

زايدة الفعالية يف تشغيل نظام امللكية الفكرية عىل نطاق العامل من خلل منصات من قبيل خدمات النفاذ
الرمقي ،مما خيفض تاكليف املعاملت ابلنس بة للماكتب واملودعني عىل حد سواء؛ واعامتد معايري تيرس
التشغيل املتبادل ،وتبادل البياانت وإااتحهتا؛ والتطوير املتواصل لنظم التصنيف اليت تيرس اإدارة الطلبات
والبحث عهنا واسرتجاعها.

-

تعزيز قدرة ماكتب امللكية الفكرية ومنظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية
والبدلان ا ألقل منو ًا من خلل مجموعة الوحدات املعلوماتية لنظام أأمتتة امللكية الفكرية ،ودمع العمليات التشغيلية
ملاكتب امللكية الفكرية ،من اإدارة طلبات اإيداع حقوق امللكية الفكرية وتسجيلها اإىل النرش الاكمل عىل
الإنرتنت ،والإيداع عىل الإنرتنت ،واملعاملت عىل الإنرتنت ،ويه معممة عىل حنو  80مكتب ًا للملكية الفكرية
يف خمتلف أأحناء العامل ،اإىل جانب اتصال الويبو بشأأن حق املؤلف ،اذلي يوجد قيد التعممي.

-

حتسني نوعية املعلومات املتاحة للماكتب لختاذ القرارات من خلل منصات من قبيل منصةWIPO CASE
(نظام النفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص) ،وقواعد البياانت العاملية ) ،(PATENTSCOPEوقاعدة
بياانت العلمات التجارية العاملية ،وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي ،وقاعدة بياانت الويبو
القانونية ).(WIPO Lex

-

اإاتحة مورد جماين وثري لس تخبارات الاقتصاد وا ألعامل لفائدة احلكومات والفاعلني الاقتصاديني من خلل
قواعد البياانت العاملية.
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تعزيز قدرة البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان ا ألقل منواً عىل النفاذ اإىل ثروة من
املعلومات العلمية والتكنولوجية واس تادام هذا املورد اخلاص ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا من خلل اإنشاء
مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر ) (TISCsوالرشااكت بني القطاعني العام واخلاص لربانجمي البحث
ألغراض التطوير والابتاكر ( ،)ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( ،)ASPIاليت تتيح
النفاذ ابجملان أأو بتلكفة منخفضة اإىل مجموعة غنية للغاية من اجمللت العلمية والتكنولوجية وقواعد
البياانت التكنولوجية.

حرز عىل مدى الفرتة احلالية تقدم هائل يف اإعداد قواعد بياانت ومنصات ونظم وخدمات برانمج البنية
ه.2.4
و ُأ ه
أ
التحتية العاملية .واب ألخصُ ،أعدت قاعدة بياانت  PATENTSCOPEلإاتحة اإماكنية الوصول اإىل أكرث من  50مليون
جسل براءة وزايدة تيسري اإاتحة اإماكنية النفاذ من خلل أأدوات البحث بلغات متعددة والرتمجة مبساعدة احلاسوب .وقد
ُأعدت ُوطورت قواعد بياانت عاملية جديدة (قاعدة بياانت العلمات التجارية العاملية ،وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي،
وقاعدة بياانت الويبو القانونية ) .(WIPO Lexوقد اع ُتمدت منصتا خدمات النفاذ الرمقي و  WIPO CASEمن جانب
مجموعة مزتايدة من البدلان ،وجرى احلرص عىل حتسني سامهتا ابس مترار .ومتت زايدة مجموعة خدمات نظام أأمتتة امللكية الفكرية
ووحداته ،واعمتده عدد مزتايد من البدلان نظام ًا أأساس ي ًا للمعاجلة املعلوماتية الإدارية .وقد ُطور اتصال الويبو بشأأن حق
املؤلف ،وجيري تعمميه عىل مدى العام احلايل .وقد جرى ترسيع وترية التصنيفات ادلولية ،واع ُتمدت منصات جديدة لنرشها،
ُووسع نطاق تغطيهتا .ومل تس تأأنف جلنة املعايري التابعة للويبو معلها خلل فرتة طويةل نتيجة اختلف يف وهجات النظر بني
ادلول ا ألعضاء ،بيد أأنه مت التوصل اإىل اتفاق أأوائل هذا العام ،مما مكن من اس تئناف معل اللجنة ،و أأفىض ذكل اإىل اعامتد
معيارين جديدين و أأربعة معايري منقحة .وحظي برانمج مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) (TISCبدمع واسع ،ابإقامة ش بكة
من  50مركز ًا دلمع التكنولوجيا والابتاكر ) (TISCsومركز اإلكرتوين دلمع التكنولوجيا والابتاكر ،ويه تر ي اإىل حتسني
التعاون بني املراكز ) ،(TISCsاإىل جانب ادلمع التقين عقب اإقامهتا.
وتُطرح عدة حتدايت يف اإعداد برانمج البنية التحتية العاملية وصيانته .ففي املقام ا ألول ،تعمتد أأغلبية املنصات
ه.3.4
والنظم عىل املشاركة الفعاةل لدلول ا ألعضاء ،ويه اجلهات الرئيس ية اليت تسامه يف تقدمي البياانت اللزمة وتطوير التصنيفات
واملعايري املنقحة ،واجلهات الرئيس ية املس تادمة خملتلف قواعد البياانت واملنصات والنظم .ويف غياب تكل املسامهة ،سوف
يتعذر تشغيل قواعد البياانت العاملية ،ونظم ومعايري ومنصات التصنيف واسرتجاع البياانت بواسطهتا .واستبقاء هذه
املسامهة مسأأةل جوهرية لس مترار الربانمج وجناحه .اإضافة اإىل ذكل ،فاإن الربانمج قامئ عىل تكنولوجيا املعلومات .ومن تدابري
التخفيف من ا ألخطار الرضورية ابلنس بة للربانمج تويخ الصمود واختاذ الإجراءات ا ألمنية امللمئة ،قصد كفاةل توافر خمتلف
قواعد البياانت واملنصات والنظم ابس مترار ،اليت يس تادهما مليني ا ألشااص يف خمتلف أأحناء العامل عىل أأساس يو ي ،اإىل
جانب احلرص عىل سلمة البياانت.
الاسرتاتيجيات
ه.4.4

س تتبع عىل مدى الفرتة املقبةل مخس اسرتاتيجيات ،أأل ويه:
طور قواعد البياانت العاملية لتوسع مجموعاهتا لكفاةل تغطية جغرافية عىل أأوسع نطاق ممكن.
( )1س ُت َّ
وستُبحث اإماكنية اإدراج واثئق الرباءات غري س نداهتا يف قاعدة بياانت ،PATENTSCOPE
وس ُتدرج ،حيامث أأمكن ،مجموعات من الس ندات خلف الرباءات لكفاةل جدوى
 PATENTSCOPEقدر املس تطاع إازاء طلبات الرباءات ،وماكتب امللكية الفكرية ،وامجلهور عام ًة.
كام ستُنقَّح أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب متاش ي ًا مع س ياسة تعدد اللغات ومدى توافر قواعد
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البياانت وفائدهتا ألوسع نطاق ممكن من امجلهور ادلويل .وسيتحقق ابلاكمل دمج معلية النرش يف قاعدة
بياانت العلمات التجارية العاملية مبوجب نظا ي مدريد ولهاي.
( )2وسوف تُتبع عدة حماور يف اسرتاتيجية نظم التصنيف .ويظل التصنيف ادلويل للرباءات النظام املوحد
لتصنيف الرباءات عىل الصعيد العاملي .ويتيح نظام التصنيف املشرتك ،اذلي اعمتده أأعضاء معينون
من نظام  IP5نظام تصنيف أأكرث تفصي ًل وتقدم ًا يستند اإىل التصنيف ادلويل للرباءات .والغاية
املتوخاة من ذكل كفاةل الاس مترار يف صيانة الربط بني النظامني حرص ًا عىل أأقىص قدر من الامتسك
عىل الصعيد ادلويل ابلنس بة لتصنيف الرباءات .ويف حاةل تصنيف نيس ،سوف تُبحث العلقة بينه
وبني قاعدة بياانت مدريد للسلع واخلدمات قصد مواءمة الوس يلتني قدر املس تطاع .وتزيد أأمهية
تصنيف لواكرنو للتصاممي مع توسع نظام لهاي .وينبغي تعزيز تصنيف لواكرنو ،ومراعاة جتربة املاكتب
الفاحصة اب ألخص.
( )3وسيتواصل اإنشاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ) ،(TISCsحيامث طلبت ادلول ا ألعضاء ذكل،
بناء عىل اس تدامهتا احملبذة .كام سيتواصل تشجيع الربط الش بيك للمراكز ) (TISCsمن خلل
الوسائل الإلكرتونية ،وستتوىخ اإاتحة فرص ملشاطرة املامرسات اجليدة والاس تفادة من ماكنة املراكز
) (TISCsابعتبارها هجات تقدم اخلدمات لفائدة املبتكرين من أأجل ربطها خبدمات أأخرى للملكية
الفكرية ،من قبيل تسوية الزناعات والرتخيص ،مما قد خيدم املبتكرين .وستُش َّجع البدلان النامية
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان ا ألقل منو ًا عىل الاس تفادة من برانجمهي البحث ألغراض
التطوير والابتاكر ( )ARDIوالنفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( )ASPIلتحسني
س بل الوصول اإىل التكنولوجيا واملعرفة.
( )4وسيس متر تطوير مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الفكرية لكفاةل أأنه يليب احتياجات ماكتب امللكية
الفكرية عىل مس توايت خمتلفة من النضج يف البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية والبدلان
ا ألقل منو ًا .وسينصب الرتكزي عىل حتسني نوعية البياانت ورمقنة السجلت الورقية ،وإاعادة تصممي
تدفقات العمل املكتبية ،وحتسني اإدارة معليات تسجيل امللكية الفكرية وربط النظم الوطنية للملكية
الفكرية ابلنظم العاملية للملكية الفكرية (نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد) والنظم
ا إلقلميية للملكية الفكرية (املنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية ،املكتب ا ألورويب للرباءات،
املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية) ،للمتكني من اإجراء معاملت اكمةل عىل الإنرتنت مع تكل النظم.
( )5وس ُيع َّمم اتصال الويبو بشأأن حق املؤلف عىل مجموعة أأوسع من البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل
يوسع نطاقه ليتجاوز اإدارة
انتقالية والبدلان ا ألقل منو ًا ،رهن ًا ابلطلب املتأأيت من تكل البدلان .كام س َّ
ا ألعامل املوس يقية اإىل ا ألعامل السمعية البرصية وا ألعامل املنشورة.

الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
الس ياق
تقوم املنظمة مقام املصدر املرجعي لنشاط امللكية الفكرية يف العامل اإذ تُصدر عددا من املنتجات الإعلمية
ه.1.5
والتحليلية اليت يس تادهما عىل نطاق واسع ك من ماكتب امللكية الفكرية وواضعي الس ياسات واملنظامت والرشاكت وعامة
امجلهور .ومهنا املنتجات الرئيس ية التالية:
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-

قواعد البياانت العاملية املذكورة يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي الرابع (البنية التحتية العاملية)؛

-

وسلسة من التقارير الإحصائية ،مهنا تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية ومركز البياانت الإحصائية اذلي
ميكن الاطلع عليه من خلل موقع الويبو ويس تعني به املس تادمون لإعداد خمتلف التقارير ،مبا فهيا
املرتسامت القطرية ،واملنشور املعنون "حقائق و أأرقام امللكية الفكرية" وهو أأحد املنشورات الأكرث رواجا عىل
املوقع الإلكرتوين؛

-

وتقارير الاس تعراض الس نوي ألعامل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي؛

-

وتقرير امللكية الفكرية العاملي اذلي يصدر ك س نتني وحيتوي عىل حتليل اقتصادي ملوضوعات حمددة يف جمال
امللكية الفكرية؛

-

ومؤرش الابتاكر العاملي اذلي يصدر ك س نة ابلشرتاك مع املعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل (الإنس ياد) ومعهد
ا ألعامل جبامعة كورنيل اإىل جانب عدد من الرشاكء ّ
املطلعني؛
ودراسات حمددة تعد نزول عند طلب دول أأعضاء ويف نطاق أأجندة التمنية ،وتتعلق عادة ابس تادام امللكية
الفكرية أأو رمس س ياسات أأو اسرتاتيجيات بشأأن امللكية الفكرية يف بدلان ش ىت؛

-

واس تقصاءات ل ألنشطة يف القطاعات الإبداعية ويف اإعامل نظام حق املؤلف ،مبا فهيا دراسات وطنية عن
تقيمي اإسهام الصناعات القامئة عىل حق املؤلف يف الاقتصاد الوطينُ ،أعد  49مهنا وفقا ملهنجية الويبو
واس تقصاءات دولية عن النهسخ ألغراض خاصة و أأخرى عن اإاتوات حق املؤلف املتعلقة ابلنصوص والصور.

-

وخلل الفرتة الراهنةُ ،أحرز تقدم كبري يف هذا اجملال بصدور منتجات جديدة ،مثل مؤرش الابتاكر العاملي
ه.2.5
وتقارير امللكية الفكرية العاملية وادلراسات القطرية بناء عىل أأجندة التمنية ،واس متر اإصدار منتجات مثل تقارير الاس تعراض
الس نوي ألنظمة امللكية الفكرية العاملية اجلاري حتسيهنا حتسينا جوهراي.
تفوق الطلب عىل العرض .مفوارد املنظمة حمدودة
ه.3.5
والتحدي الرئييس اذلي تواهجه املنظمة يف هذا اجملال هو ّ
والطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء عىل ادلراسات ،ول س امي املتعلق مهنا اب ألوضاع الوطنية ،كثرية .واس تجابة لهذا
التحدي ،تس تعني ا ألمانة خبدمات خرباء خارجيني لهذا الغرض يف حدود املعقول ،عىل أأن معلهم يتطلب مراقبة اجلودة وشيئا
من الإدارة يف ادلاخل فزييد من أأعباء العمل ادلاخيل.
والتحدي الثاين هو أأن تضمن الويبو أأن حيمل معلُها قمية مضافة يف س ياق لقيت فيه امللكية الفكرية اهامتما
ه.4.5
مزتايدا من عامة امجلهور واملؤسسات التعلميية وبيوت اخلربة واملنظامت غري احلكومية .وبعض أأعامل املنظمة ،مثل
الإحصاءات ،هو من املوارد ا ألساس ية واملمكّةل ألنشطة مؤسسات وهيئات أأخرى .والكثري من املؤسسات واملنظامت يعمتد
ميرس بفضل س ياسة املنظمة
اعامتدا كبريا عىل مركز الويبو للبياانت الإحصائية عند اإعداد دراساته ،خاصة أأن الاطلع علهيا ّ
بشأأن اإاتحة البياانت .وقد احتلت أأجزاء أأخرى من معل املنظمة ،مهنا مؤرش الابتاكر العاملي ومؤرشات امللكية الفكرية
العاملية ماكنة الصدارة وما من مثلها يف العامل.
الاسرتاتيجيات
حتظى منتجات برانمج الويبو يف هذا اجملال بتقدير واسع النطاق .ذلا من املعزتم احلفاظ عىل هذا التوجه يف
ه.5.5
الربانمج اذلي يتناول الهدف الاسرتاتيجي اخلامس ،ابنهتاج الاسرتاتيجيات امخلس التالية:
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( )1ستس متر اجلهود املبذوةل لزايدة عدد البدلان اليت يغطهيا مؤرش امللكية الفكرية العاملي ،ابلتعاون مع
قطاع التمنية ،وس تقدَّم املساعدة التقنية عند الطلب لتحسني قدرة البدلان النامية واملنتقةل وا ألقل منوا
عىل اإنشاء مرافق اإحصائية أأو تطوير ما دلهيا من تكل املرافق .وسيس متر العمل ،ابلتعاون مع ادلول
ا ألعضاء ،عىل تطوير املؤرشات أأو صقلها ،لكّام اكنت مفيدة لتحليل الس ياسات .وسينظر يف اإماكنية
توس يع نطاق تقرير املنظمة الإحصايئ ليشمل جمال حق املؤلف.
( )2وسيس متر اإصدار مؤرش الابتاكر العاملي وا ألفاكر الرامية اإىل حتسينه ،مثل دراسة قدرات املدن
والتجمعات و أأداهئا اإضافة اإىل البدلان .وسيُنظر يف جدوى اإنشاء مؤرش يف جمال الصناعات الإبداعية
واملنتجات الثقافية ويف اإماكنية تطبيقه.
( )3وسيس متر اإصدار تقارير امللكية الفكرية العاملية ك س نتني ،مع مواصةل الرتكزي عىل تقدمي تقارير
معمقة وجيدة.
( )4وستُس تعرض ادلراسات الاقتصادية يف جمال حق املؤلف لتضمن املنظمة أأن مساهامهتا يف هذا اجملال
حديثة وذات قمية مضافة .ومن املعزتم تعزيز القدرات ادلاخلية لتحليل الصناعات القامئة عىل حق
املؤلف حتليل اقتصاداي.
( )5وسيس متر نرش أأعداد الاس تعراض الس نوي ألنظمة امللكية الفكرية العاملية هبدف ضامن ما تقدمه
لدلول ا ألعضاء وغريها من اجلهات املعنية من تقيمي مفيد ألداء ا ألنظمة والنشاط العاملي يف جمال
امللكية الفكرية.

الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل بناء احرتام امللكية الفكرية
الس ياق
مبا أأن امللكية الفكرية زادت أأمهية يف س ياق اقتصاد املعرفة ،فاإن حامية امللكية الفكرية قد واهجت عدد ًا مزتايد ًا
ه.1.6
من التحدايت و أأوجه التأأثر اجلديدة .وهذه التحدايت و أأوجه التأأثر انبعة من مصادر ش ىت .وقد جعلت التطورات يف
التكنولوجيا ،ل س امي يف الاقتصاد الرمقي وعلوم احلياة ،النسخ مساوية ل ألصل من حيث النوعية وخفضت تلكفة
الاس تنساخ ،إاىل تلكفة هامش ية صفرية يف بعض احلالت .وقد زادت العوملة من فرص الزتوير والقرصنة ،عىل حد سواء،
ومن مدى تأأثر ا ألفراد واجملمتعات ،مبا يف ذكل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات التقليدية ،ابلمتكل غري املرشوع ل ألصول الفكرية.
ويف مجيع أأحناء العامل ،تزايد المنو يف قمية ا ألصول غري امللموسة بوترية أأعرع من الزتايد املقابل يف الوعي بذكل المنو يف القمية.
وغالب ًا ما ختفي سهوةل الاس تنساخ مدى صعوبة املنتج ا ألصيل ومدى تعقيده وتلكفته ،كام هو احلال ابلنس بة ل ألفلم عىل
سبيل املثال.
ويسعى الهدف الاسرتاتيجي املمتثل يف بناء احرتام امللكية الفكرية اإىل رفع تكل التحدايت والتصدي ألوجه
ه.2.6
التأأثر تكل .وهو هدف واسع ،واملوارد املتاحة للمنظمة ملعاجلته حمدودة ابلرضورة .ويف الفرتة احلالية ،حددت ادلول ا ألعضاء
ثلثة توهجات رئيس ية لعمل املنظمة ،أأل ويه "1" :تيسري تبادل املعلومات بني ادلول ا ألعضاء؛ " "2تقدمي املساعدة يف
اجملال الترشيعي وجمال بناء القدرات؛ " "3التعاون عىل اإجناز أأنشطة مشرتكة مع هجات فاعةل دولية أأخرى.
وتُن هجز أأنشطة تبادل املعلومات اب ألساس من خلل اللجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،وتشمل تكل ا ألنشطة
ه.3.6
مشاطرة التجارب الوطنية فامي يتعلق حبملت التوعية ،والرتتيبات املؤسس ية املتعلقة ابإنفاذ امللكية الفكرية ،وأليات تسوية
املنازعات بشأأن امللكية الفكرية ،يف خمتلف الس ياقات الوطنية لدلول ا ألعضاء.
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وتتاذ برامج املساعدة عدة أأشاكل .وبناء عىل طلب من ادلول ا ألعضاء ،يقدم املكتب ادلويل مشورة
ه.4.6
ترشيعية بشأأن مشاريع القوانني أأو القوانني احلالية ،اإىل جانب املساعدة يف اإجياد حلول تنظميية جديدة ،مبا يتكيف مع ك بدل
عىل حدة .ويف نفس الوقت ،تدمع أأنشطة املنظمة يف جمال بناء القدرات مؤسسات من قبيل املاكتب الوطنية للملكية
الفكرية ،و أأهجزة القضاء والرشطة وسلطات امجلارك ،يف حتسني قدراهتا عىل القيام بأأنشطة الوقاية والإنفاذ عىل حد سواء.
و أأخري ًا ،تُقدَّم الإرشادات بشأأن اإعداد مبادرات التثقيف والتوعية.
ونظر ًا لتساع نطاق هممة بناء احرتام امللكية الفكرية يف س ياق اقتصاد العوملة اذلي تؤدي فيه املعرفة
ه.5.6
والتكنولوجيا دور ًا مزتايد ا ألمهية يف الإنتاج والتوزيع والاس هتلك ،فاإنه ل بد من اإقران برانمج املنظمة جبهود أأخرى مبذوةل
يف نفس الاجتاه ،ل س امي اجلهود اليت تبذلها هجات معنية دولية أأخرى .ويسعى املكتب ادلويل اإىل حتقيق التلمح وزايدة أأثر
معهل اإىل أأقىص حد من خلل تنس يق العمل مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،وامجلعيات القطاعية،
واملؤسسات الأاكدميية ،حسب الاقتضاء.
الاسرتاتيجيات
ه.6.6

سوف تُتبع ثلث اسرتاتيجيات دعامً لهذا الهدف الاسرتاتيجي:
( )1يتعلق بناء الاحرتام والامتثال والإنفاذ أأساس ًا بتنفيذ املعايري .ويف الفرتة احلالية ،مل تبد ادلول ا ألعضاء
رغبة تذكر يف ا ألنشطة املعيارية متعددة ا ألطراف يف اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي .وعليه ،ما مل
تقرر ادلول ا ألعضاء خلف ذكل ،فاإن تركزي معل املنظمة س يظل منصب ًا عىل أأنشطة تبادل
املعلومات ،واملساعدة الترشيعية ،وبناء القدرات ،والتعاون ادلويل.
( )2ويتواصل الاسرتشاد يف معل املنظمة ابلتوصية  45من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،اليت تدعو
اإىل استيعاب معلية اإنفاذ امللكية الفكرية يف س ياق املصاحل اجملمتعية والشواغل ذات التوجه الإمنايئ.
ويقتيض هذا الهنج اختاذ رؤية واسعة وشامةل لبناء احرتام امللكية الفكرية .وعليه ،سيس متر نطاق العمل
يف الاتساع خارج النطاقني القانوين والتنظميي ليشمل أأنشطة الوقاية احملتس بة عن ادليناميات
الاجامتعية والاقتصادية املعقدة الاكمنة وراء قضااي الزتييف والقرصنة .اإضافة اإىل ذكل ،بيامن تواجه
مجيع البدلان مشاك الزتييف والقرصنة ،فاإن ادلول ا ألعضاء يف الويبو تواجه حتدايت ش ىت عىل
مس توايت اإمنائية متباينة .وسرتاعي املساعدة التقنية للمنظمة املصاحل وا ألولوايت اجملمتعية للك دوةل من
ادلول ا ألعضاء.
( )3ونظر ًا ألن بناء احرتام امللكية الفكرية ميس مجيع جمالت امللكية الفكرية ،فاإن هذا الهدف الاسرتاتيجي
يدعو اإىل اهامتم أأفقي عىل صعيد املنظمة .وتدمع عدة جمالت خمتلفة للمنظمة اجلهود اليت تبذلها ادلول
ا ألعضاء للعمل حنو حتقيق هذا الهدف .ذلا ،س ُتتَّبع اسرتاتيجية لكفاةل التنس يق الفعال بني مجيع
القطاعات املعنية قصد بلوغ احلد ا ألقىص من أأثر توزيع املوارد احملدودة وضامن تفادي الازدواج.

الهدف الاسرتاتيجي السابع:

امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

الس ياق
لقد سلّط دور التكنولوجيا مزتايد ا ألمهية يف الاقتصاد واجملمتع ا ألضواء عىل امللكية الفكرية يف طائفة واسعة
ه.1.7
ومتنوعة من قضااي الس ياسات العامة .والغاية من الربانمج اذلي يتناول الهدف الاسرتاتيجي السابع يه ضامن أأن تسامه
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املنظمة ،يف حدود وليهتا ،مسامهة اإجيابية يف اجلهود املبذوةل عامليا ملعاجلة قضااي الس ياسات العامة ،مثل ّ
تغري املناخ والصحة
وا ألمن الغذايئ .وتضطلع املنظمة بذكل بطرق ش ىت:
-

تقام رشااكت عدة بني القطاع العام واخلاص سعيا اإىل تشجيع الزتام متعدد املصاحل واملوارد بدمع التوهجات اليت
اتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف س ياق الس ياسات العامة .و أأوىل هذه الرشااكت برانمج "ويبو ريسورتش"
) (WIPO Re:Searchاذلي ير ي اإىل حتسني الكفاءات الابتاكرية يف جمال ا ألمراض املدارية املهمةل
وامللراي والس ّل ،مبشاطرة الرشاكت واجلامعات واملؤسسات البحثية ملكيهتا الفكرية وبياانهتا العلمية غري
امليرسة" اذلي يساعد عىل تنفيذ معاهدة مراكش .واثلهثا
املنشورة فامي بيهنا .واثين الرشااكت "احتاد الكتب ّ
برانمج "ويبو غرين" اذلي يقمي منصة اإلكرتونية لتبادل التقنيات "اخلرضاء" دعام ألهداف اتفاق ابريس للمناخ
وغريه من املسارات ادلولية املشاهبة لإدارة التحدايت النامجة عن تغري املناخ واحلفاظ عىل البيئة.

-

وتشارك ا ألمانة يف مسارات ل ألمم املتحدة ،بناء عىل طلب أأو دعوة من الواكلت اليت تقود تكل املسارات،
فتقدّم لها املعلومات امليدانية والتوضيحات عن أأي وقع قد ي ُستشف للملكية الفكرية.

-

وتتعاون ا ألمانة مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية من خلل اجامتعات س نوية تتناول
موضوعات س ياسات الصحة و إابعداد تقارير من شأأهنا أأن حتسن من فهم الرتابط وزايدة الاتساق بني
س ياسات الصحة والتجارة والابتاكر وقضااي الصحة.

-

وتسعى املنظمة اإىل الهنوض بدور دامع وملزتم يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة.

وقد ُأحرز تقدم ملموس خلل الفرتة الراهنة يف تناول هذا الهدف الاسرتاتيجي اذلي يتطلّب ،بطبيعته،
ه.2.7
الزتاما اثبتا وهو أأبعد من أأن جيد حل بني ليةل وحضاها .فقد ُأنشئت الرشااكت الثلث .ويضم برانمج "ويبو ريسورتش"
اليوم  106أأعضاء من القطاع العام واخلاص يف خمتلف أأرجاء العامل املتقد واملنتقل ،النا ي وا ألقل منوا .وبفضل هذا الربانمج،
أأمكن اإقامة  96تعاوان دوليا وتنظمي فرص لتكوين كفاءات الباحثني والعلامء يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عن طريق
التوظيف أأو الزمالت .وتتفرع منه أأهداف و أأنشطة حتمل دعام مبارشا لهدف التمنية املس تدامة رمق  9بشأأن الابتاكر .و أأما
امليرسة فقد حقق تقدما ابهرا ابنضامم مجيع اجلهات الفاعةل اإىل سلسة القمي الرضورية لإنتاج وتوزيع املصنفات
احتاد الكتب ّ
ميرسة  -من كتّاب ودور نرش و أأحصاب احلقوق ومنظامت اإدارة احلقوق واملكتبات والاحتاد العاملي للمكفوفني .وبدوره
بنسق ّ
أأحرز برانمج "ويبو غرين" تقدّ ما اإذ اس تقطب عددا مزتايدا من اجلهات املشاركة اليت وضعت تقنياهتا رهن الترصف من عىل
منصة الربانمج.
و ُأقمي أأيضا "التعاون الثليث" بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية خلل الفرتة اجلارية،
ه.3.7
تلكّلت حلقات العمل املتخصصة ابلنجاح .وصدر التقرير املشرتك بعنوان "تعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية
والابتاكر" وحظي التقرير ابإقبال كبري.
الاسرتاتيجيات
ه.4.7

س تنهتج املنظمة أأربع اسرتاتيجيات دعامً للهدف الاسرتاتيجي التاسع يف الفرتة املقبةل:
امليرسة و أأيضا "ويبو غرين"
تعزز الرشااكت اليت أأقاهما برامج "ويبو ريسورتش" واحتاد الكتب ّ
( )1س َّ
بتوس يع نطاق املشاركة والتعاون يف ظل الرشااكت .وس تعزز الرتتيبات املؤسس ية جللب المتويل من
خارج املزيانية  ،ألن من غري املرحج أأن تس تطيع املزيانية العادية وحدها تقدمي ادلمع الكفيل بتطوير ك
واحدة من تكل الرشااكت لتنتج اكمل مثارها .فقد يصبح احتاد الكتب امليرسة مثل املرجع الرئييس يف
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العامل لتبادل الكتب بنسق ميرسة عىل الصعيد ادلويل ،مع أأجحام كبرية من التبادلت .ويف أأثناء ذكل،
سينظر يف قدرة ك رشاكة عىل البقاء والنجاح لضامن اإضافهتا قمية فعلية بطريقة مس تدامة.
( )2وستس تكشف الفرص الساحنة لإقامة املزيد من تكل الرشااكت ،مع مراعاة ولية الويبو ،وحدود
املوارد واحلاجة اإىل الإسهام فقط حيامث أأمكن اإضافة قمية ل وجود لها يف أأي ماكن أخر .ول بد من أأن
تكون أأية رشاكة اإضافية من ذكل القبيل س ند ًا ألهدف التمنية املس تدامة ول س امي مقصد الابتاكر يف
اإطار الهدف رمق  ،9وهو ا ألوثق صةل ابلويبو.
( )3وسيس متر التعاون الثليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لإاتحة الفرصة للنقاش يف
الرتابط بني س ياسات الصحة وامللكية الفكرية والتجارة يف خمتلف قضااي الساعة املتعلقة ابلصحة.
( )4وستس متر املنظمة يف تقدمي املعلومات واملساعدة التقنية لإثراء مسارات أأخرى يف ا ألمم املتحدة ،بناء
عىل دعوة أأو طلب ،مع احرتام دور ادلول ا ألعضاء احلرصي يف صياغة املواقف املبدئية اإن مل تكن
موجودة .وس تدمع املنظمة بوجه خاص تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة يف مضامر وليهتا ول س امي
مقصد الابتاكر املذكور يف اإطار الهدف رمق .9

الهدف الاسرتاتيجي الثامن:

ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

الس ياق
ير ي الهدف الاسرتاتيجي الثامن اإىل التواصل مع مجهور عاملي لتبليغه رساةل املنظمة ويه الهنوض ابلبتاكر
ه.1.8
والإبداع من خلل نظام متوازن وفعال للملكية الفكرية وخدمات ومنتجات تس تحدهثا املنظمة دعامً لتكل الرساةل.
وتُس تادم لهذا الغرض مجموعة من أأدوات التواصل:

ه.2.8
-

موقع الويبو الإلكرتوين هو اخلط الرئييس للتواصل مع العامل .ويبلغ متوسط مشاهدات صفحاته يف الشهر
ثلثة مليني مشاهدة .واملوقع متعدد اللغات ،علام بأأن أأغلب حمتوايته متاح ابللغات الست الرمسية ،وبعضها
متاح أأيضا اب ألملانية والياابنية والكورية والربتغالية .ويقوم تصممي املوقع عىل التجاوب والمتكني من ضبط الشلك
اذلي تظهر به حمتوايته تلقائيا لرياعي مقاييس خمتلف ا ألدوات اليت يس تادهما الناس للطلع عىل املوقع.

-

وقد زاد اس تادام وسائل التواصل الاجامتعي زايدة ملموسة حبساب عىل تويرت هل اليوم  34 000متابع
وبفضل حضور عىل فيس بوك ويوتيوب وغريهام من وسائل التواصل الاجامتعي.

-

ميرس للنتفاع
وتصدر جمةل الويبو شهراي وتسعى جاهدة اإىل الرتوجي لربامج املنظمة و أأنشطهتا وتقدمي عرد ّ
ابمللكية الفكرية انتفاعا معليا يف الاقتصاد واجملمتع .و أأما خط الويبو الإخباري ،فقد انطلق يف نرشة اإضافية
تصدر ك أأس بوعني وحتتوي عىل عرد خمترص للتطورات الرئيس ية .ويف الس نة ا ألوىل منذ اإطلقه ،حظي
خط الويبو الإخباري بأأكرث من  11 000مشرتك.

والتحدايت الرئيس ية البارزة يف جمال التواصل يه أأن امللكية الفكرية مفهوم جمرد .وهذا التحدي
ه.3.8
ي ُس تدرك بعض اليشء برتكزي الاهامتم عىل ا ألغراض املنشودة من وجود امللكية الفكرية ،أأي الابتاكر والإبداع ،وابإنتاج مواد
مؤلفة من قصص معلية توحض فوائد امللكية الفكرية يف اإنتاج الابتاكرات املفيدة اجامتعيا واقتصاداي واملنتجات الثقافية الرثية.
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وقد ُأحرز تقدم كبري خلل الفرتة الراهنة يف جتديد واهجة املنظمة التواصلية .وبوجه خاص:

ه.4.8
-

اع ُتمد رمز جديد للمنظمة يعطهيا صورة معارصة يسهل متيزيها عن غريها؛

-

ومت جتديد املوقع بتصمميه ومظهره و أأعيد ترتيب حمتوايته ليسهل الاطلع علهيا؛

-

وانطلق خط الويبو الإخباري وحظي برتحيب مج؛

-

وتفاعلت املنظمة بنجاح مع وسائط التواصل الاجامتعي حمقق ًة فيه حضورا انبضا ابحليوية؛

-

وظل للمنظمة تركزي رئييس عىل العلقات مع الزابئن والعملء والتوجه حنو خدمهتم ،دلمع ما تقدمه املنظمة
من خدمات ومنتجات ش ىت.

الاسرتاتيجيات
ه.5.8

س ُتنهتج مخس اسرتاتيجيات بوجه خاص يف الفرتة املقبةل:
( )1ستس متر املنظمة يف هجودها الرامية اإىل توس يع نطاق تواصلها حضورا واخرتاقا عرب ك الوسائط
املقرص معها أكطفال املدارس والش باب
وجبميع اللغات الرمسية .وس توىل أأمهية خاصة للرشاحئ َّ
والرشاكت الصغرية واملتوسطة والقاطنني يف بدلان مل يتطور فهيا النفاذ اإىل الإنرتنت.
( )2وسيس متر جتديد موقع الويبو الإلكرتوين هبدف زايدة فرص اس تادامه ومتحوره .وسيتواصل أأيضا
تطوير التطبيقات احلاسوبية كوسائل بديةل لتبليغ احملتوايت مع الاهامتم عن كثب ابلنتاجئ الفعلية احملققة
بعد نرش أأي تطبيق.
التحول اإىل املنشورات الرمقية مع اتباع س ياسة النفاذ املفتوح اإىل أأكرب قدر ممكن من
( )3وسيس متر ّ
احملتوايت املنشورة.
( )4وسيس متر تطوير التوجه اخلدمايت للمنظمة حبيث تتوحد معامةل الزبون أأو العميل من خلل خمتلف
أأنظمة امللكية الفكرية العاملية وغريها من املنصات الإلكرتونية واخلدمات .ومن املعزتم الانهتاء من
العمل اجلاري عىل توحيد قامئة الزابئن والعملء املس تفيدين يف خدمات الويبو وبريدها ابإنشاء قاعدة
موحدة ببياانت الزابئن والعملء.
( )5وستشارك املاكتب اخلارجية هبمة يف أأنشطة الرتوجي والتواصل يف اإطار أأعاملها.

الهدف الاسرتاتيجي التاسع:

بنية دمع اإداري ومايل فعاةل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها

الس ياق
هذا الهدف الاسرتاتيجي هو والهدف الاسرتاتيجي الثامن (التواصل) أأحد الهدفني المتكينيني للمنظمة.
ه.1.9
ويتناول البىن الإدارية واملالية والتشغيلية اليت يقوم علهيا أأداء برامج املنظمة وتدمعه .وهذه البىن ادلامعة تضطلع بدور حامس
يف ضامن تأأدية اخلدمات املنضوية حتت ك هدف من ا ألهداف الاسرتاتيجية جبودة كبرية وفعالية ومردودية جيدة ومن مث
حتقيق رساةل الويبو ا ألمع ويه الهنوض بنظام دويل للملكية الفكرية يكون متوازان وفعال.
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وتواجه املنظمة ثلثة حتدايت يف تقدميها خدمات اإدارية ومالية فعاةل.

ه.2.9

و أأول هذه التحدايت عرعة التغري يف البيئة اخلارجية وقدرة املنظمة عىل الاس تجابة للتغريات دون تأأخري.
ه.3.9
وينسحب هذا التحدي عىل ك أأعامل املنظمة .فالتغري الرسيع جدا امللحظ يف التكوين اجلغرايف للطلب عىل أأنظمة عاملية يف
جمال امللكية الفكرية يطرح أأمام املنظمة حتداي يدفعها اإىل تكييف هماراهتا ول س امي اجلوانب اللغوية مهنا لتمتكن من الاس تجابة
للطلبات اجلديدة .وبوجه أأمع ،تتغري املهارات املطلوبة يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت نتيجة لتعممي هذه البيئة
ألغراض أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ،مفا اكن يصلح من همارات يف الإجراءات الورقية مل يعد ملمئا ملتطلبات اليوم .وتتأأثر
قدرة املنظمة عىل الاس تجابة لرسعة هذه التغريات ابلإطار التنظميي للادمة املدنية ادلولية اذلي يوضع يف نيويورك ويشمل
العديد واملتنوع من ا ألنشطة واملقرات التابعة ملنظومة ا ألمم املتحدة.
والتحدي الثاين هو قدرة املنظمة عىل الثبات .اإذ تس متد املنظمة  94ابملائة من اإيراداهتا بفضل اخلدمات اليت
ه.4.9
تؤدهيا يف ظل أأنظمة امللكية العاملية ،وهذه اخلدمات تؤدى لكها أأو تاكد من عىل منصات تكنولوجيا املعلومات .أأضف اإىل
ذكل خماطر تنبع من مصمي العامل امل هعومل اإذا اكن حاهل هشا بعض اليشء .وهذه البيئة احملفوفة ابخملاطر تتطلب قدرة قادر عىل
الثبات وتدابري تضمن اس مترارية ا ألعامل.
و أأما التحدي الثالث فهو يرتبط ابلتحدي الثاين ولكنه منفصل عنه ،ويتعلق اب ألمن ،ا ألمن املادي وا ألمن
ه.5.9
الإلكرتوين .وهنا أأيضا ،تتطلب البيئة احملفوفة ابخملاطر تدابري متينة لضامن أأعىل درجات ا ألمن لصاحل املوظفني واملتعاقدين
واملندوبني والزائرين وا ألنظمة واملنصات الإلكرتونية واملباين يف املنظمة.
ويف الفرتة الراهنةُ ،أحرز تقدم كبري يف تطوير البىن الإدارية واملالية والتشغيلية ،ومهنا ما ييل:

ه.6.9
-

تنفيذ برانمج اإصلح شامل وطموح :برانمج التقومي الاسرتاتيجي .ويضم هذا الربانمج  19مبادرة يسامه لكها
يف تعزيز قمي الويبو ا ألساس ية ويه التوجه حنو اخلدمات والعمل يدا واحدة واملسائةل عىل النتاجئ واملسؤولية
البيئية والاجامتعية والإدارية .وقد أأنتجت هذه املبادرات حتسينات ملموسة بهناية تنفيذها عام  ،2013مهنا
حتسني التعامل مع الزبون ،وتعزيز التواصل ،والتخطيط لس مترارية ا ألعامل ،وحتسني اإطار تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ،وتنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ،وتعزيز التعاون ما بني قطاعات املنظمة،
وتعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ وإادارة ا ألداء واخملاطر والشأأن املايل ،وإانشاء اإطار ل ألخلقيات ،واحلد من
مقوماته من أأجل التحسني
أأثر الويبو السليب يف البيئة .ولنئ اكن الربانمج حمدود الزمن فقد ُُسّرت بعض ّ
املس متر معوما.

-

ورمس اسرتاتيجية لثبات املنظمة واس مترارية أأعاملها ،ومواصةل تنفيذ تكل الاسرتاتيجية.

-

وبدء تنفيذ س ياسة جديدة بشأأن الاستامثر واخلروج التدرجيي من الس ياسة السابقة اليت اكنت تقوم عىل
اإيداع الاحتياطيات دلى السلطات الفدرالية السويرسية نظرا اإىل أأن ذكل لن يكون ممكنا يف املس تقبل.

-

والنجاح يف بناء و ّ
تسّل املبىن الإداري اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة يف املوعد احملدد.

-

وتطوير اسرتاتيجية أأمنية شامةل ومواصةل تنفيذها.

-

وإانشاء مكتبني خارجيني جديدين يف بيجني وموسكو ،وإاعادة تنظمي املاكتب اخلارجية امخلسة و أأنشطهتا
وجتديدها (ويه مكتب الويبو يف الربازيل ومكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو يف الياابن ومكتب الويبو
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يف روس يا ومكتب الويبو يف س نغافورة) ،فضل عن اإنشاء بنية معلوماتية تربط املاكتب اخلارجية ابملقر ومتكّن
املوظفني يف املاكتب اخلارجية من اس تادام ا ألنظمة وا ألدوات الإدارية املتاحة للموظفني العاملني يف جنيف.
-

وتطوير املزيد من أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب يف دوائر اخلدمات اللغوية.

-

واس تنباط اسرتاتيجية بشأأن املوارد البرشية ،واعامتد س ياسة بشأأن املساواة بني اجلنسني ،وإاصلح العقود،
وإادخال حتسينات عىل ثقافة ا ألداء وإادارته دلى املوظفني ،ومراجعة نظام املوظفني ولحئته وتطبيق برانمج
بشأأن اجلوائز والتكرمي.

الاسرتاتيجيات
ه.7.9

س ُتنهتج عدة اسرتاتيجيات يف هذا اجملال الواسع واملعقد خلل الفرتة املقبةل ،ول س امي ما ييل:

( )1الإدارة القامئة عىل النتاجئ
ستس متر املنظمة يف ضبط وصقل ممارساهتا الإدارية القامئة عىل النتاجئ وما تقوم عليه هذه املامرسات من أأنظمة
و أأدوات دامعة ،معمتد ًة يف ذكل عىل التقدم احملرز خلل الس نوات الست املاضية يف تعزيز املساءةل عىل
النتاجئ .وقد أأصبح هذا الإطار الإداري القامئ عىل النتاجئ مرتُسا ابلاكمل يف املهنج الإداري املعمتد يف املنظمة.
املطور يف
وهذا املهنج نفسه قد أأخذ أأيضا مببد أأ اإدارة اخملاطر وهو مدعوم متاما بنظام اإدارة املوارد املؤسس ية َّ
ظل مجموعة مرشوعات النظام.

( )2املالية
س يكمتل انتقال املنظمة اإىل نظام الاستامثر اجلديد متاما .وسرتكّز ا ألمانة عىل تنفيذ الس ياس تني اجلديدتني
بشأأن س يوةل التشغيل والس يوةل ا ألساس ية وبشأأن الس يوةل الاسرتاتيجية ،معل بقرار ادلول ا ألعضاء .وإاضافة
اإىل ما س بق ،سيبد أأ العمل عىل تطوير منصة اإلكرتونية جديدة للمعاملت املالية تكون أأفضل اندماج ًا يف
أأعامل املنظمة اليت تنطوي عىل معاملت مالية وحتقق نتاجئ مالية .وس تدمع تكل املنصة تأأدية اخلدمات املالية
الفعاةل لصاحل املتعاملني مع الويبو ،مبن فهيم مس تادمو أأنظمة امللكية الفكرية العاملية .وس يقتيض هذا املرشوع
استامثرا كبريا يف الوقت واملوارد وتنس يقا أأكرب بني قطاعات ا ألعامل واملالية ،ولكنه س يحقق ماكسب مجة يف
الفعالية وجودة اخلدمات املقدّمة ملاكتب امللكية الفكرية واملس تادمني.

( )3املوارد البرشية
سيس متر العمل عىل ضبط همارات املوظفني مبا يوكب الظروف والاحتياجات املتبدةل .وس يظل المتثيل
اجلغرايف العادل داخل املنظمة من ا ألولوايت مثهل مثل حتقيق املساواة بني اجلنسني والتنوع عىل ك
مس توايت املوظفني.

( )4تكنولوجيا املعلومات
س متيض املنظمة قدم ًا يف تطوير بنيهتا احلاسوبية حبيث تتحىل ابلكفاءات احلاسوبية القادرة عىل تنفيذ
اسرتاتيجية أأعاملها رادم ًة بذكل الهوة بني الاحتياجات العملية وا ألنشطة التشغيلية .وبتعممي بنية حاسوبية
معززة عىل نطاق املنظمة فقد ميكن حتسني احللول احلاسوبية من حيث اجلودة والاتساق والفعالية والفائدة
ألغراض أأعامل املنظمة .وسيسهم ذكل أأيضا يف حتقيق عائدات أأفضل عىل الاستامثرات يف تكنولوجيا
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املعلومات والتصالت بفضل وفورات احلجم والمتكني من تقامس اخلدمات بني خمتلف قطاعات املنظمة.
وتعزتم املنظمة تطبيق نظام جديد لإدارة الهوايت الغرض منه ختزين بياانت الزابئن والعملء واملعاملت ختزينا
مركزاي .وس يفتح ذكل ا ألبواب ملشاطرة املعلومات اليت قد تكون متاحة خبصوص الزبون نفسه املتعامل مع
عدة قطاعات يف املنظمة ،فميكن بذكل حتسني أأداء اخلدمات وتعزيز العلقة مع الزبون.

( )5ا ألمن املادي واملعلومايت
س تواصل املنظمة استامثرها يف تعزيز أأمن معلوماهتا بتنفيذ اسرتاتيجية طويةل ا ألمد لتأأمني املعلومات.
وستشمل هذه الاسرتاتيجية تدابري تضمن سلواك أأمنيا مقبول دلى املس تادمني وتاكحف الهتديدات املعروفة
واملعقّدة وتضمن ثبات ما للويبو من أأنظمة مادية ومعلوماتية أأمام الهتديدات الإلكرتونية وإادارة اخملاطر املتصةل
ابملعلومات اإدارة فعاةل وإاثبات أأن املنظمة دلهيا ما تؤمتن عليه من ّ
حتّك داخيل أأمام ادلول ا ألعضاء وسائر
اجلهات املعنية.
وستستمثر املنظمة يف تنفيذ اسرتاتيجية طويةل ا ألمد بشأأن ا ألمن والسلمة حبيث تس تفيد أأكرب فائدة من
الاستامثرات اجلارية يف أأنظمة ا ألمن املادي والسلمة وبناء قدرات جديدة .وسرتكز الاسرتاتيجية من جديد
عىل الوقاية واجلهوزية والثبات بدل من ردود الفعل والتطويع لميكهنا اإدارة اخملاطر ا ألمنية اليت ميكن أأو ل ميكن
التنبؤ هبا .وستامتىش الاسرتاتيجية مع املتطلبات الإلزامية يف نظام ا ألمم املتحدة لإدارة ا ألمن ومع املعايري
ا ألمنية يف القطاع اخلاص.

( )6اس مترارية ا ألعامل
ستشهد أأنظمة املنظمة تطورا أأكرب بفضل التدابري اجلاري اس تحداهثا يف اإطار الثبات املعزز اذلي انهتيى تنفيذه
يف الفرتة الراهنة ،مهنا مثل التدابري املعززة للحفاظ عىل سلمة البياانت الناجتة عن أأنظمة امللكية الفكرية
العاملية واخملزنة فهيا ،وتدريب املوظفني هبدف دمج هنج الثبات يف أأعامهلم اليومية.

( )7خدمات املؤمترات واللغات
س تنتقل املنظمة اإىل نظام الإدارة الإلكرتونية للمحتوايت يكون أأكرث تاكمل ويضم السجلت واحملفوظات
ومعاملت املنظمة .وس تعمتد يف ذكل عىل التقدم احملرز يف هذا الصدد يف تنفيذ س ياسة اإدارة السجلت
واحملفوظات للثنائية  ،13/2012أأثناء فرتة اخلطة الاسرتاتيجية السابقة اليت شهدت ترقية انحجة للربجميات
املس تادمة لإدارة السجلت واحملفوظات اكنت غايهتا حتقيق حلول أأفضل حلفظ الواثئق املتأأتية من خمتلف
القطاعات وحتسني قدرة النظام عىل التفاعل مع أأنظمة أأخرى والوفاء مبتطلبات اس مترارية ا ألعامل .وس تعمل
املنظمة أأيضا حنو تسجيل أأفضل و أأكرث تاكمل للجامتعات ،مبا يف ذكل حفظ التسجيلت الرمقية والسمعية
واحملارض املطبوعة.
وس تواصل املنظمة استامثرها يف ا ألدوات وا ألنظمة احلاسوبية ادلامعة للادمات اللغوية ،اكلبحث متعدد
اللغات وقواعد البياانت الاصطلحية وذاكرات النصوص املرتمجة وغريها من أأدوات الرتمجة اللية اليت من
حتسن الإنتاجية وترفع جودة اخلدمات املقدمة لدلول ا ألعضاء وملس تاد ي أأنظمة امللكية الفكرية
شأأهنا أأن ّ
العاملية و أأفراد عامة امجلهور.
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( )8املباين
ستس متر املنظمة يف س ياس هتا الانفتاحية ملن يود اس تادام مرافقها من دول أأعضاء ومنظامت رشيكة .ومعل
ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،س يحافظ عىل حال مباين الويبو مبا ميكّن من احلد من احلاجة اإىل استامثرات كبرية
يف الإصلحات الطارئة والعاجةل يف املس تقبل.

( )9املاكتب اخلارجية
تتوقع املنظمة أأن تشهد تنفيذ القرار اذلي اختذته ادلول ا ألعضاء يف مجعياهتا اخلامسة وامخلسني عام 2015
لتفتتح ثلثة ماكتب خارجية جدد يف الثنائية  17/2016والثنائية  ،19/2018رشيطة احلصول عىل موافقة
امجلعية العامة يف الويبو.
ومبوازاة ذلكل ،س تواصل الويبو تعزيز ش بكة ماكتهبا اخلارجية املتواصل لزتيد من قدراهتا عىل توس يع اتصالت
الويبو وتواصلها وجين الفوائد من حيث الفعالية يف التلكفة وتنفيذ الربامج .ومن شأأن املبادئ التوجهيية بشأأن
ماكتب الويبو اخلارجية ،اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء ،أأن تعزز هدف املنظمة بتطوير ش بكة مس تدامة واكفية
ا ألجحام من املاكتب اخلارجية اليت تضيف اإىل أأداء الربامج قمي ًة وفعالية وكفاءة وفقا لإطار املنظمة القامئ عىل
النتاجئ ،ويكون ذكل ابلتنس يق والتاكمل مع مقر الويبو ومبا يس تحيل عىل الويبو حتقيقه من خلل أأعاملها يف
املقر .ووفقا للمبادئ التوجهيية ،س يكون جحم ش بكة املاكتب اخلارجية برمهتا و أأداؤها حم ّل تقيمي ك مخس
س نوات مع اإيلء الاعتبار الواجب خملتلف همام املاكتب اخلارجية ووظائفها.
[هناية الوثيقة]

