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املرفق ا ألول

تقرير املدير العام اىل مجعيات الويبو 2016
الس نة يف أأرقام
التصديق الـ 20يُدخل معاهدة مراكش حزي النفاذ
 42حاالت انضامم اىل معاهدات الويبو
 %82من املشاركني يف التعلمي عن بعد لأاكدميية الويبو قالوا ان ادلورات حسنّت أأداءمه
 77ماكتب امللكية الفكرية اس تخدموا حلول ا ألعامل الرمقية املتاحة يف نظام الويبو IPAS
 450مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف طور العمل
 62بدلا ابسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية
 300مؤسسة اضافية تس تعمل  ARDIللنفاذ اىل البحث ألغراض التطوير والابتاكر
ميّس للقراء معايق البرص متاح من خالل احتاد الكتب امليّسة
 319000كتاب ّ
 100مرشوع تعاون يف البحث من خالل WIPO Re: Search
 218000طلبات براءات دولية
ايداعات نظام الهاي زاد بنس بة %40
نظام مريد احتفل مبناس بة  125عاما
 2750منازعة عىل أأسامء حقول أأحيلت اىل مركز التحكمي والوساطة
 24مكتبا شاطر معلومات بواسطة منصة CASE WIPO
 14لغة للبحث يف ركن الرباءات PATENTSCOPE
 100مليون بياانت يف قواعد بياانت الويبو العاملية اجملانية
 70.3مليون فرنك سويّسي هو فائض املزيانية يف هناية 2015
ايرادات أأكرب بنس بة  %8.7من املبلغ املرصود يف املزيانية ()15/2014
 120جنس ية ممثةل يف موظفي الويبو
 128اقتصادا مشموال ابلتحليل يف مؤرش الابتاكر العاملي
 200عاما من الابتاكرات اخلالقة يف تقرير امللكية الفكرية العاملي
 451فعالية لالحتفال ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف  121بدلا
 11.4مليون فيدو مشاهد ابلاكمل عىل يوتيوب
 155.7مليون انطباع ازاء تغريدات الويبو
نرشات الويبو االلكرتونية فُتحت  2مليون مرة منذ انطالق املنصة
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حقّقت املنظمة تقدما جيدا عىل مجيع املس توايت يف العام املنرصم منذ مجعيات الويبو يف أأكتوبر  .2015و أأهنت املنظمة
ثنائية  2015-2014بنتاجئ مالية اجيابية للغاية ،وقد اس تطعنا الاس مترار عىل هذا ا ألساس خالل التسعة أأشهر ا ألوىل من
ثنائية  2017-2016احلالية .وواصلت ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية توسعها ،من انحييت التغطية اجلغرافية وجحم
الاس تخدام ودخلت معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو
ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ("معاهدة مراكش") حزي النفاذ ،وتزايد عدد ا ألطراف املتعاقدة يف املعاهدات
ا ألخرى اليت تديرها املنظمة و أأثرت قواعد البياانت العاملية و أأنظمة تكنولوجيا املعلومات ا ألخرى واملنصات اليت تديرها
املنظمة عروضها وجذبت أأعدادا مزتايدة من املاكتب واملس تخدمني املشاركني وتواصل الطلب املرتفع عىل برامج تكوين
الكفاءات اليت تقدّ هما املنظمة كام أأمكن احراز نتاجئ عديدة أأخرى ترد تفاصيلها أأدانه.
الوضع املايل

 .1ال تزال املنظمة تمتتع بوضع مايل متني .و أأهنت املنظمة ثنائية  2015-2014بنتيجة ممتازة حفققت فائضا اجامليا
بلغ  70.3مليون فرنك سويّسي .وبلغت ايرادات الثنائية  775.7مليون فرنك سويّسي ،أأي بزايدة قدرها  %14عن
الثنائية السابقة وبزايدة بلغت  %8.7عن املس توى املقدّ ر يف املزيانية ،وذكل بفضل المنو القوي يف االيرادات املتأأت ّية من
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد للتسجيل ادلويل للعالمات (نظام مدريد).
ووصل جحم االنفاق لثنائية  2015-2014مبلغ  642.6مليون فرنك سويّسي ،أأي ابفخنفاض بنس بة  %4.7عن املس توى
املقدّر يف املزيانية ،مما ي ّبني الاهامتم الشديد اذلي أأويل الحتواء تاكلي املوظفني وادارة املوارد اخلارجية وتنفيذ الربامج.
وحتققت هذه النتاجئ رمغ ثبات مس توايت الرسوم ،اذ مل تطر أأ أأية زايدات عىل رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام
مدريد ونظام الهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية (نظام الهاي) عىل مدى الس نوات الامثن املاضية.
.2

وبلغ صايف أأصول املنظمة  279.1مليون فرنك سويّسي يف هناية عام .2015

 .3وتسري املنظمة عىل الطريق السلمي يف ثنائية  2017-2016احلالية .وال يزال الوقت مبكّرا جدا من الس نة والثنائية
العطاء تقديرات ابلنتاجئ اتحممتةل .ولكن نتوقع أأن تكون نتاجئ الس نة ا ألوىل من الثنائية ،أأي عام  ،2016اجيابية و أأن تسفر عن
فائض اجاميل.
 .4وال تدع الشؤون املالية جماال للهتاون .اذ ال تزال أفاق الاقتصاد العاملي عرضة للمخاطر وحمفوفة ابلغموض .وتظل
أأسعار الفائدة السلبية املرتتبة عىل كون مزيانية املنظمة ابلفرنك السويّسي متثل حتداي الدارة اخلزينة ،كام أأن أأسعار الرصف
عامل خطر دامئ حيتاج اىل متابعة .واكن هذان العامالن – أأي أأسعار الفائدة السلبية وخماطر أأسعار الرصف – موضوعي
اهامتم وثيق ومتواصل .واضافة اىل ما س بق ،يويح ا ألفق القريب ابحامتل زايدة االنفاق يف جماالت تكنولوجيا املعلومات
والسالمة وا ألمن ،مبا يف ذكل ا ألمن االلكرتوين .وتأأيت ايرادات املنظمة أأساسا من أأنظمة امللكية الفكرية العاملية ويه معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي .وتتطل ّب هذه ا ألنظمة ،يك تظل قادرة عىل املنافسة ،حتسينا مس مترا ونظام
أأمن عىل أأعىل مس توى .وعالوة عىل ذكلّ ،
يسّل جزء كبري من أأنشطة التعاون االمنايئ للمنظمة بواسطة أأنظمة تكنولوجيا
املعلومات واملنصات االلكرتونية ،كام أأ ّن ا ألنظمة االدارية والتنظميية للمنظمة قامئة عىل تكنولوجيا املعلومات ،ومجيعها تتطلب
ابملثل حتسينا مس مترا وبيئة معل أمنة.
 .5وستشهد الثنائية احلالية ّ
تغريا كبريا يف االدارة املالية ل ألموال الاحتياطية واخلزينة ،وقد نوقش هذا التغ ّيري ابلتفصيل
يف جلنة الربانمج واملزيانية .وس تنتقل املنظمة من ادارة ا ألموال الاحتياطية واخلزينة معوما عن طريق ودائع دلى السلطات
الاحتادية السويّسية ،وهو تدبري خدم مصاحل املنظمة عىل أأحسن وجه وتدين ألجهل املنظمة ابلشكر للسلطات السويّسية،
اىل ادارة تامتىش مع س ياسة الاستامثر اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء .ومعلية الانتقال قيد التنفيذ .وس تفيض اىل وضع تصبح
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فيه ا ألموال الاحتياطية واخلزينة م ّعرضة بشلك مبارش لقوى السوق ،وابلتايل ،يرحج أأن تتأأثر بتقلبات السوق عىل
املدى القصري.
ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية
 .6تبقى ا ألنظمة العاملية للملكية الفكرية جوهر برانمج الويبو وخدماهتا وشؤوهنا املالية .ويه أأكرب مصدر اليرادات
املنظمة ،و أأمثةل رائعة للتعاون ادلويل الناحج ،وحتظى بزتايد مشاركة ادلول ا ألعضاء وتنايم قاعدة مس تخدمهياّ .
فلك زايدة يف
عدد ا ألعضاء وجحم اس تخدام ا ألنظمةّ ،تقرب املنظمة خطوة من حتقيق الهدف الاسرتاتيجي يف جعل هذه ا ألنظمة أأنظمة
عاملية مبعىن اللكمة.
 .7نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .يف غضون العام املايض ،فاق عدد ا ألطراف املتعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات  150دوةل عضو ،بعد انضامم جيبويت والكويت ومكبوداي لتصل التغطية احلالية للنظام اىل  151دوةل .وابنضامم
الكويت أأصبحت مجيع ادلول ا ألعضاء الست يف جملس التعاون اخلليجي دوال متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .8وشهد عدد الطلبات ادلولية املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منوا بنس بة  %1.7عام  ،2015ليصل
اجاميل عدد الطلبات املقدّ مة ذلكل العام اىل  .218000ونتوقع معدل منو أأعىل يف عام .2016
 .9واس متر التكوين اجلغرايف لطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف التطور لصاحل أس يا ،اذ اكن ما نسبته %43.5
من اجاميل الطلبات املودعة عام  2015قادما من أس يا ،مقارنة بنس بة  %27.6من أأمرياك الشاملية و %27من أأورواب.
وحتتل الوالايت املتحدة ا ألمريكية الصدارة أككرب دوةل من حيث عدد االيداعات الفردية ،تلهيا الياابن والصني و أأملانيا
ومجهورية كوراي.
 .10ومن أأبرز جناحات املكتب ادلويل يف الس نوات ا ألخرية وضع نظام االيداع االلكرتوين  ،ePCTوهو بيئة الكرتونية
شامةل حلفظ امللفات وجتهزي الطلبات ادلولية وادارهتا من قبل مقديم الطلبات واملاكتب الوطنية واالقلميية للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل .ويمتتّع أأكرث من  50مكتبا من املاكتب الوطنية واالقلميية بنفاذ اىل نظام  ،ePCTمبا حي ّسن خدماهتا املقدّمة
توسعت
ملقديم الطلبات ،ومهنا تقدمي خدمة ايداع الطلبات ادلولية يف  43مكتبا من هذه املاكتب .وبفضل نظام ّ ،ePCT
خدمة االيداع االلكرتوين الاكمل ملقديم الطلبات لتشمل  18مكتبا جديدا ،ومن مضهنا ماكتب أأذربيجان وبروين دار السالم
وكولومبيا وكواب وايران (مجهورية  -االسالمية) و ُعامن .واعتبارا من يوليو  ،2016أأصبح ابماكن املودعني التواصل مع املكتب
ادلويل من خالل نظام  ePCTوابس تخدام أأ ٍّ ّي من اللغات العرش اليت حترر هبا واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وتمتث ّل اخلطوة الرئيس ية التالية يف تطوير نظام  ePCTعن طريق اعادة تصممي شلكه و أأسلوب عرضه جلعهل أأكرث جاذبية
و أأسهل اس تعامال .ومن املتوقع أأن يوضع التصممي اجلديد يف اخلدمة هناية هذا العام .ويف معرض احلديث عن بيئة تكنولوجيا
املعلومات ،جتدر االشارة اىل أأن مسأأليت ا ألمن االلكرتوين والقدرة عىل التحمل ،وهام من القضااي الرئيس ية اليت يعمل علهيا
املكتب ادلويل بغية ضامن ا ألمن والقدرة عىل مواصةل أأنشطة ا ألعامل ذات ا ألمهية احليوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،ال تزالان عىل ر أأس أأولوايت الس ياسة العامة للمنظمة.
 .11وارتفع عدد ادارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل العامةل ليصل اىل  21ادارة مع بدء العمليات من املعهد
ا ألوكراين للملكية الفكرية ومعهد فيسغراد للرباءات خالل هذا العام .وستنظر مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
خالل مجعيات هذا العام ،يف اقرتاح لتعيني معهد الرباءات الرتيك ابعتباره االدارة ادلولية الثانية والعرشين.
 .12ويس متر املكتب ادلويل يف تلبية احتياجات مودعي الطلبات القامئني واتحممتلني من خالل أأنشطة التوعية والتدريب
وخدمة الزابئن .وقد ُأجري اس تقصاء شامل ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  2015لقياس مدى رضامه
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عن اخلدمات املقدمة من املكتب ادلويل ،وماكتب تسّل الطلبات ،واالدارات ادلولية .و أأعقب معلية مماثةل أأجريت يف
عام  .2009ورد عىل الاس تقصاء أأكرث من  1000مس تخدم .وبلغ مؤرش الرضا االجاميل عن اخلدمات اليت يقدهما املكتب
ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نس بة  89يف املائة ،مع حتسن ملحوظ يف مجيع اجملاالت مقارنة بعام .2009
وسنبحث ،عىل مدى العام املقبل ،التحسينات اليت ميكن ادخالها عىل خدمات الويبو تبعا القرتاحات املس تخدمني ،وقد
تناولنا مسائل حمددة أأاثرها اجمليبون تتعلق ابخلدمات اليت تقدهما املاكتب ا ألخرى مبوجب املعاهدة.
 .13نظام مدريد .اس متر المنو املسجل يف عضوية نظام مدريد ،رمغ تراجع وتريته .مفنذ امجلعيات املنعقدة عام ،2015
انضمت مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية اىل النظام ،ليصل عدد ا ألطراف املتعاقدة اىل  97طرفا ،مبا يغطي (مبوجب عضوية
النظم االقلميية للعالمات التجارية)  113بدلا .ومجيع أأقالمي العامل ممثةل الن يف النظام ،ويعمل املكتب ادلويل بفعالية مع مجموعة
من ا ألعضاء اتحممتلني .ومن املتوقع أأن يشهد العام املقبل انضامم عدد من ا ألعضاء اجلدد.
 .14وال يزال اس تخدام نظام مدريد يف توسع ،مبا يعكس جاذبية النظام وقميته املزتايدتني عىل حد سواء بزتايد تغطيته
اجلغرافية ،والتوسع يف اس تخدام النظام يف البدلان ا ألعضاء اجلديدة نظرا ألن النظام صار معروفا عىل نطاق أأوسع .وتزايدت
طلبات التسجيل ادلويل للعالمات التجارية املودعة مبوجب نظام مدريد بنس بة  0,9يف املائة يف عام  ،2015لتصل اىل رمق
قيايس بعد أأن بلغ عددها  48 910طلبا .ومشلت حصة أأسرتاليا وفرنسا والوالايت املتحدة ا ألمريكية معظم المنو االجاميل.
ومن املتوقع أأن يفوق معدل منو طلبات مدريد يف عام  2016املعدل املسجل يف عام .2015
 .15ومن بني بدلان املنشأأ العرشة ا ألوىل الأكرث ايداعا للطلبات يف عام  ،2015شهدت أأسرتاليا ( )24.7%+والوالايت
املتحدة ا ألمريكية ( )11.2%+منوا من رمقني ،كام جسلت فرنسا ( )8.8%+والياابن ( )6.8%+منوا قواي .وللعام الثاين عىل
التوايل ،اكنت الوالايت املتحدة ا ألمريكية أأكرب مس تخدم للنظام يف  ،2015متبوعة بأأملانيا .وعىل مس توى املودعني الفرديني،
تصدرت رشكة نوفارتيس السويّسية ل ألدوية قامئة اجلهات الأكرث ايداعا ،بعدد  193طلبا مودعا يف  ،2015تلهيا رشكة ليدل
ا ألملانية للبيع ابلتجزئة ( ،)142ولورايل يف فرنسا ( .)130واكنت رشكة أبل هجة االيداع الفردية الأكرب من خارج أأورواب ،اذ
احتلت الرتبة السابعة بعدد  86طلبا مودعا .وظلت ا ألسواق امخلس ا ألوىل يف  ،2015اليت تشهد أأعىل طلبات امحلاية ،يه
نفسها يف عام  ،2014أأي الصني والاحتاد ا ألورويب والوالايت املتحدة ا ألمريكية والاحتاد الرويس والياابن.
 .16واس متر العمل عىل حتديث االطار القانوين لنظام مدريد يف الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد ،اذلي
اعمتد يف شهر يونيو هذا العام ،خارطة طريق تريم اىل كفاةل تطور النظام حبيث يليب احتياجات أأعضائه اكفة ،دون وضع
املبادئ ا ألساس ية للنظام موضع املساءةل .وحتدد خارطة الطريق املسائل اليت ينبغي معاجلهتا عىل مدى ا ألعوام املقبةل ،مبا يف
ذكل الاعامتد عىل العالمة ا ألساس ية ،وممارسات التصني  ،واس تخدام العالمات حبروف خمتلفة.
 .17و أأعلن تقرير العام املايض الرشوع يف خطة طموحة لتحسني فعالية ونوعية اخلدمات اليت يقدهما املكتب ادلويل
مبوجب نظام مدريد .وقد أأحرزت اخلطة مزيدا من النتاجئ امللموسة يف عام  .2015وقد تراجعت تلكفة الوحدة عن لك
طلب (التلكفة اخلاصة مبعاجلة التسجيل ادلويل واحلفاظ عليه) تراجعا كبريا ،ولوحظ حتسن ملموس يف انتاجية الفحص.
اضافة اىل ذكل ،فان مدة املعاجلة يف مجيع أأصناف املعامالت ،ابس تثناء صن واحد ،قد تقلصت أأقل من املتوسط املسجل
عىل مدى ا ألعوام امخلسة ا ألخرية.
 .18وقد تباطأأت وترية التقدم اتحمرز يف االنتاجية والفعالية يف عام  2016بتعممي نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية،
وهو منصة تستند اىل تكنولوجيا املعلومات وتريم اىل دمع الاحتياجات التشغيلية املتواصةل لنظام مدريد وتعزيز اخلدمات
االلكرتونية لفائدة املس تخدمني .ورمغ استباق أأن الانتقال اىل النظام اجلديد لن يؤثر سوى هامش يا عىل ا ألداء التشغييل،
فان الفرتة الانتقالية اكنت أأطول من املتوقع .وقد ن ُفذ النظام ابلاكمل وننتظر عائدا عىل منو االنتاجية ،اىل جانب حتسن
السلسةل لفائدة املس تخدمني.
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 .19وتعد بيئة تكنولوجيا املعلومات ابلنس بة لنظام مدريد من اجملاالت اليت يركز علهيا املكتب ادلويل ،هبدف هتيئة بيئة
شامةل ومتاكمةل للمعاجلة ادلاخلية والتفاعالت مع ماكتب امللكية الفكرية التابعة ل ألطراف املتعاقدة واملس تخدمني .وقد خاُّتذت
خطوة هممة حنو ادماج اخلدمات بتعممي رصد نظام مدريد جيمع رصد نظام مدريد ،اذلي جيمع يف تطبيق واحد الوظائ
واملعلومات املتاحة من خالل نظام رومارين ،وجريدة الويبو للعالمات ادلولية ،ونظام مدريد للتنبيه االلكرتوين ،و أأداة التعقب
الين للطلبات .ويف ا ألشهر املقبةل ،سوف تتاح ابرزة جديدة اثنية ،أأال ويه قاعدة البياانت اخلاصة اب ألعضاء يف نظام
مدريد .وس تتيح هذه اخلدمة اجلديدة نظاما دقيقا للبحث ميكن الزابئن من احلصول عىل مجموعة واسعة من املعلومات
خبصوص االجراءات ،املعمول هبا يف ماكتب امللكية الفكرية ا ألعضاء يف نظام مدريد ،املتعلقة ابلتسجيل ادلويل للعالمات.
وتوجد قاعدة البياانت يف املراحل ا ألخرية من االعداد وس تصدر لفائدة امجلهور عقب تعبئهتا ابملعلومات املقدمة من ا ألعضاء
يف نظام مدريد.
 .20وحيتفي نظام مدريد بذكراه اخلامسة والعرشين بعد املائة يف عام  2016من خالل سلسةل من الفعاليات الرتوجيية.
وتتجىل الرساةل الرئيس ية املروجة من خالل الفعاليات يف أأن أالف فرادى املقاولني ،والرشاكت الصغرية واملتوسطة،
والرشاكت متعددة اجلنس يات ،من مجموعة واسعة من القطاعات حول العامل ،قد اس تخدموا نظام مدريد محلاية عالماهتم يف
أأسواق التصدير الرئيس ية .ومنذ نشأأة النظامُ ،جسلت أأكرث من مليون عالمة ،مع وجود حوايل  625 000تسجيل دويل
سار يف الوقت احلايل ،مبا فهيا العديد من العالمات املشهورة أأصبحت أأسامء مأألوفة عىل املس توى ادلويل .ويشهد هذا المنو
الهائل عىل مدى مالءمة نظام مدريد ،وفعاليته من حيث التاكلي  ،وتغطيته اجلغرافية املزتايدة.
التوسع بوترية تدرجيية .مفنذ مجعيات عام  2015انضمت تركامنس تان ومجهورية كوراي
 .21نظام الهاي .واصل نظام الهاي ّ
الشعبية ادلميقراطية اىل وثيقة جني ( ،)1999ويه أأحدث تعبري عن نظام الهاي ،ليصل بذكل عدد ا ألطراف املتعاقدة يف
وثيقة جني اىل  51طرفا .وكام هو احلال مع نظام مدريد ،هناك تواصل نش يط مع البدلان اليت أأعربت عن رغبهتا يف
الانضامم اىل نظام الهاي ،ومهنا كندا والصني والاحتاد الرويس وابيق بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا اليت مل تنضم اىل
النظام يف السابق.
 .22وقد أأدّى انضامم ثالثة من كبار مس تخديم حامية التصاممي ،ومه مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية والياابن والوالايت
املتحدة ا ألمريكية ،حسب الرتتيب الزمين ،اىل تغيريات جذرية يف نظام الهاي اذلي أأحضى الن قادرا عىل أأن يصبح معلام
رئيس يا من معامل امللكية الفكرية العاملية .وارتفع عدد الطلبات املقدّ مة عام  2015بنس بة  ،%40.6واستنادا اىل عدد الطلبات
اليت أأودعت اىل حني اعداد هذا التقرير ،مفن املتوقع أأن تطر أأ زايدة بنس بة مماثةل يف عام  .2016ويعزى الطلب املزتايد ال اىل
مس تخدمني من ادلول املنضمة حديثا حفسب ،يل أأيضا اىل مس تخدمني من البدلان اليت يه دول أأعضاء يف النظام منذ مدة
املوسعة.
طويةل ،وهو ما يشهد عىل املنفعة الأكرب اليت حيملها النظام الن نتيجة تغطيته اجلغرافية ّ
 .23وتصدرت سويّسا و أأملانيا ومجهورية كوراي وفرنسا وايطاليا الحئة أأعىل البدلان ايداعا للطلبات يف عام  .2015وعىل
مس توى اجلهات الأكرث ايداعا للطلبات ،تربعت رشكة سامسوجن عرش الصدارة ،وتلهتا رشاكت سواتش وفونلك موبيلامر
كيتينغ وفولكس فاغن وبروكرت أأند غامبل.
 .24ويتوقع نتيجة انضامم عدد من البدلان ذات النظم اليت تدرس طلبات التصاممي بشلك جوهري ،تفامق تعقيد تشغيل
نظام الهاي .ولكن ميكن أأن خيف تطوير معليات تكنولوجيا املعلومات و أأدواهتا الاثر النامجة عن تزايد التعقيد ،سواء
ابلنس بة ل ألمانة يف ادارهتا لنظام الهاي ،أأو ابلنس بة للمس تخدمني .ويتواصل تطوير اخلدمات الرمقية للويبو بغية توفري بيئة
متاكمةل تفاعلية يسهل اس تخداهما مجليع مس تخديم نظام الهاي ،من أأجل ايداع الطلبات والتسجيالت ادلولية وصيانهتا.
ومن التطورات الرئيس ية يف هذا الصدد ،اطالق واهجة مس تخدم جديدة ،يف مارس  ،2016تتيح للمس تخدم متابعة وضع
طلباته وتصويب نواقصها الشلكية عىل االنرتنت .ومع اس مترار توسع رقعة تغطية نظام الهاي ،فس يكون من امله ّم مباكن
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اطالق مرشوع لتطوير بيئة تكنولوجية شامةل ومتاكمةل ملعاجلة الطلبات يف املكتب ادلويل والتفاعل مع املس تخدمني وماكتب
ادلول املتعاقدة.
طور عىل مدار  90عاما حىت الن ،فال يزال هناك أأعامل ينبغي تنفيذها للوصول اىل نظام
 .25ومبا أأ ّن نظام الهاي ّ ِّ
موحد ،والقضاء عىل التعقيدات النامجة عن تطبيق القوانني املتعددة التفاق الهاي .وقد أأحرز تقدم كبري حنو حتقيق هذا
الهدف منذ امجلعيات املاضية .فقد وردت املوافقات عىل اهناء العمل بوثيقة لندن ( )1934من أخر بدلين هام سورينام
ومرص ،مما س يجزي منح ا ألثر القانوين لقرار احتاد الهاي ابهناء العمل ابلقانون املذكور .وعقب انضامم مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية اىل وثيقة جني  ،بقيت ثالث بدلان ،يه بلزي واملغرب وسورينام ،أأطرافا فقط يف وثيقة الهاي لعام .1960
ويمتثل الهدف يف أأن يصبح مجيع أأعضاء احتاد الهاي أأطرافا يف وثيقة جني لعام 1999
 .26نظام لش بونة .وصل عدد ا ألطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل اىل  28طرفا متعاقدا .ومنذ امجلعيات املاضية ،قدّم  50طلبا دوليا جديدا مبوجب نظام لش بونة ،مهنا  34طلبا من
ايطاليا و 16طلبا من مجهورية ايران االسالمية ،ليصل بذكل اجاميل عدد التسجيالت ادلولية املودعة مبوجب نظام لش بونة
اىل  1060طلب ،دخل مهنا  955طلبا حزي النفاذ .وسنتطرق أأدانه اىل القضااي املتعلقة بوثيقة جني التفاق لش بونة.
 .27ووقعت أأربع دول اضافية عىل وثيقة جني التفاق الهاي منذ انهتاء أأعامل املؤمتر ادلبلومايس لعام  ،2015فوصل
العدد االجاميل اىل  15موقّعا .وتدخل الوثيقة حزي النفاذ بعد التصديق أأو الانضامم من مخس أأطراف متعاقدة.
 .28ويف مجعيات الويبو لعام  ،2015أأنشأأت مجعية احتاد لش بونة الفريق العامل املعين ابعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة
التفاق لش بونة ووثيقة جني التفاق لش بونة .وعقد الفريق العامل اجامتعه ا ألول يف يونيو  2016حبثت خالهل الوفود
املرشوع ا ألول لنص الالحئة التنفيذية املشرتكة وانقشت التدابري من أأجل تبديد العجز املتوقع الحتاد لش بونة يف الثنائية
واخليارات بشأأن الاس تدامة املالية الحتاد لش بونة.
 .29مركز الويبو للتحكمي والوساطة .يقدم مركز التحكمي والوساطة حلوال بديةل أأرسع و أأوفر من التقايض أأمام اتحمامك
لتسوية منازعات امللكية الفكرية .ويدير املركز القضااي ويقدم اخلربة الس ياس ية يف الس بل البديةل لتسوية املنازعات.
 .30أأسامء احلقول .مبا أأن ماليك العالمات ال يزالون يواهجون احامتل تعرض عالماهتم التجارية ملزيد من الانهتاك يف
احلقول -القدمية واجلديدة عىل حد سواء – فاهنم ال يزالون يعمتدون عىل اجراءات الويبو ،لتسوية املنازعات ،الرامية اىل
ماكحفة السطو االلكرتوين .ومن خالل ماكحفة املامرسات الانهتازية لتسجيل اا  احلقل ،فان خدمة الويبو تساعد املس هتلكني
عىل العثور عىل حمتوى أأصيل عىل الش بكة وتعزز موثوقية النظام العاملي ألسامء احلقول.
 .31ومنذ أأن أأدار املركز ،يف عام  ،1999القضية ا ألوىل مبوجب الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء
احلقول ،اليت أأطلقهتا الويبو ،جتاوز مجموع القضااي املعروضة عىل الويبو  35 000عالمة ،مبا يشمل حنو  65 000اا  حقل.
 .32وارتفع مجموع قضااي السطو االلكرتوين املعروضة عىل الويبو يف عام  2015بنس بة  4.6يف املائة عىل مدى  ،2014اذ
أأودع مالكو العالمات التجارية  2 754قضية يزمعون فهيا انهتاك عالماهتم .والقضااي اليت اس تلمهتا الويبو حىت 31
أأغسطس  2016بلغ عددها  2 021قضية ،ويه زايدة بنس بة  11.9يف املائة مقارنة بنفس الفرتة من عام .2015
 .33ويف عام  ،2015مشلت القضااي املعروضة عىل الويبو مبوجب الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء
احلقول أأطرافا من  177بدلا ،مبا يؤكد الطابع العاملي لالنرتنت واملشاركة عىل الصعيد العاملي يف االجراء اذلي تديره الويبو.
واكنت القطاعات الرئيس ية الثالثة اليت مشلهتا الشاكوى يه املوضة ( %10من مجموع القضااي) واخلدمات املرصفية
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واملالية ( )%9واالنرتنت وتكنولوجيا املعلومات ( .)%9و ّ
بت يف القضااي  313وس يطا وحمكام ع ّينهتم الويبو من  45بدلا،
واس ُتخدمت  15لغة فريدة يف االجراءات.
 .34ومثلت احلقول العليا القطرية نس بة 14يف املائة من مجموع الطلبات املودعة يف عام  ،2015حيث أأصبحت 75هيئة
تسجيل من هذا النوع تلجأأ اىل هذه اخلدمة اليت تتيحها الويبو.
 .35وترد الن عىل حنو اعتيادي ،يف القضااي املعروضة مبوجب الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول،
تسجيالت أأسامء احلقول يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة املفتوحة حديثا .وبأأكرث من  1 000من أأصل  1 400حقل
تشغييل جديد من احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،فان القضااي اليت تشمل تكل اجملاالت متثل حنو نس بة  15يف املائة
من عدد القضااي املعروضة عىل الويبو يف  2016حىت الن.
 .36وترصد الويبو عن كثب معلية أأطلقهتا هيئة االنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (االياكن) الس تعراض الس ياسة
املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وغريها من أليات حامية احلقوق.
 .37منازعات امللكية الفكرية .تريم االجراءات املتاحة مبوجب قواعد الويبو اخلاصة ابلتحكمي والوساطة ومعاينة اخلرباء اىل
املطول وامللكّ .
تيسري اس تخدام امللكية الفكرية دون الانقطاع غري السائغ اذلي يتسبب فيه التقايض َّ
 .38وجرى ايداع القضااي يف جماالت الرباءات ،والعالمات التجارية ،والربجميات ،والبحث والتطوير ،وا ألفالم واالعالم،
ومنح حق الامتياز .وقد أأدار املركز أأكرث من  460قضية استنادا اىل التحكمي والوساطة ومعاينة اخلرباء منذ ايداع أأول
قضية يف عام  ،1999وتراوحت قمي املنازعات بني  20 000دوالر أأمرييك ومليار دوالر أأمرييك.
 .39وابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية وحق املؤل املعنية ،تتيح الويبو موارد من شأأهنا مساعدة ا ألطراف يف تسوية
منازعاهتا املتعلقة ابحلقوق املعروضة عىل تكل املاكتب .والتعاون جار مع ماكتب اندونيس يا ٬والربازيل ٬وس نغافورة ٬والفلبني٬
وكولومبيا ٬واملكس يك ،اىل جانب واكالت امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي .وقد مجع املركز التجارب املهمة يف دليل الويبو
بشأأن اخليارات البديةل لفض املنازعات لفائدة ماكتب امللكية الفكرية وحمامكها ،اذلي صدر يف عام  .2015ومنذ يناير ،2016
فان املركز مدرج أأيضا ابعتباره أأحد موردي خدمات تسوية املنازعات املتاحني ابلنس بة لالجراءات املعروضة أأمام جملس
اتحمامكة والطعن يف جمال العالمات التجارية وجملس اتحمامكة والطعن يف جمال الرباءات التابعني ملكتب الوالايت املتحدة
ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية.
االطار القانوين ادلويل
 .40املعاهدات القامئةّ .متزي العام املايض ابرتفاع ملحوظ يف نس بة الانضامم اىل املعاهدات اليت تديرها الويبو ،اذ انضم 35
طرفا جديدا منذ سبمترب  ،2015أأي تقريبا ضع عدد ا ألطراف اليت انضمت العام املايض .وللعام الثاين عىل التوايل ،اكنت
أأغلب هذه ا ألطراف من البدلان النامية .وتض خم أأربع معاهدات أأكرث من  100دوةل طرف يف لك واحدة مهنا .واسرتشادا
مبعدالت الانضامم عىل مدى الس نوات امخلس املاضية ،يتوقع أأن تض ّم مخس عىل ا ألقل من املعاهدات ا ألخرى  100طرف
متعاقد حبلول عام .2020
 .41و أأحرز هدف رئييس يف شهر يونيو من هذا العام مع ايداع الوثيقة العرشين من واثئق الانضامم اىل معاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة
املطبوعات ،وبذكل س تدخل املعاهدة حزي النفاذ يف  30سبمترب  .2016وس تعقد امجلعية ا ألوىل ملعاهدة مراكش خالل
مجعيات  2016احلالية.
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 .42و أأحرزت معاهدة بيجني لعام  2012بشأأن ا ألداء السمعي البرصي تقدما واعدا ابجتاه دخول حزي النفاذ ،فبلغ عدد
واثئق الانضامم املقدمة  13وثيقة حىت اللحظة .ونأأمل أأن نتخطى يف العامني القادمني عتبة  30وثيقة انضامم الالزمة دلخول
املعاهدة حزي النفاذ.
 .43وتقدّم العمل يف خمتل اللجان ادلامئة بوترية بطيئة عىل مدار العام املايض .وس تعرض لك جلنة عىل حدة تقارير
للجمعيات ،وال داعي لتكرار تفاصيلها هنا .ولكن تقرتب عدة بنود من مرحةل تتطلب اُّتاذ قرارات بشأأن العمل املقبل.
واكنت معاهدة قانون التصاممي املقرتحة موضوع قرار يف مجعيات  ،2015ا ألمر اذلي اس تدعى عقد مؤمتر دبلومايس العامتد
املعاهدة برشط االتفاق عىل اثنتني من القضااي العالقة .واكنت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصناعية واملؤرشات اجلغرافية قاب قوسني أأو أأدىن من التوصل اىل اتفاق بشأأن هاتني املسأألتني .وتتيح امجلعيات احلالية
فرصة لدلول ا ألعضاء لتسوية اخلالفات املتبقية ومتهيد الطريق لعقد مؤمتر دبلومايس عام  .2017كام أأن العمل عىل برانمج
العمل املكث اذلي اعمتدته مجعيات  2016للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور للثنائية احلالية ،جيري عىل قدم وساق .وس يكون العام املقبل همام للغاية ابلنس بة للجنة احلكومية ادلولية
يك تمتكن من تقدمي تقرير ابلنتاجئ االجيابية مجلعيات عام  .2017و أأخريا ،فان مسأأةل البث جامثة عىل جدول ا ألعامل املعياري
للمنظمة منذ  20س نة .وقد أأحرزت ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤل واحلقوق اجملاورة بعض التقدم
اجليد ،ولكن الوقت يدامه ادلول ا ألعضاء يك تتخذ قرارا حاسام بشأأن امليض قدما يف هذا البند وكيفية ذكل.
 .44واس تضافت الويبو مؤمترا دوليا بشأأن أأسواق املواد الرمقية العاملية يف أأبريل  ،2016وهدف املؤمتر اىل حتديد أأثر
التحول الرمقي عىل العامل االبداعي .و أأن ّنا نعيش يف خضم حتول اس تثنايئ يطر أأ عىل مساكل التعبري عن ثقافتنا ،واملصنفات
تكوهنا ،وايصالها للعامل .اذ تق التكنولوجيا ،وال س امي التكنولوجيا الرمقية واالنرتنت ،عامدا لهذا التحول ،فقد
االبداعية اليت ّ
هيأأت لنا سالسة التخزين وبساطة النسخ وسهوةل توزيع املصنفات االبداعية ،وبذكل أأاتحت اماكنية الوصول اىل ذخرية غري
مس بوقة من املصنفات ،واكتساب مجهور من لك أأحناء املعمورة ،وخفض أأسعار الوصول اىل املصنفات االبداعية خفضا
كبريا .وقد سبب هذا التحول العميق اختالال كبريا ال يف طرق ُّتزين املصنفات االبداعية وتوزيعها حفسب ،بل يف بنية
تيّس معليات انتاج املصنفات االبداعية وتوزيعها واس هتالكها ،وترافقها .وقد مجع املؤمتر طيفا من أأهل املهنة
ا ألعامل اليت ّ
واخلرباء من خمتل أأعضاء الويبو ،ملناقشة لك الفرص الهائةل اليت توفرها التكنولوجيات الرمقية يف بيع اتحمتوى وتوزيعه
والتحدايت النامجة عن الانقطاع .وشارك أأكرث من  1000مشاراك يف املؤمتر ،مما يدل عىل حسن توقيت هذه
املناقشات ادلولية.
قواعد البياانت العاملية وأأدوات البحث واملنصات
 .45قواعد البياانت العاملية وأأدوات البحث والتصنيفات ادلولية .الويبو يه املصدر الرئييس للمعلومات املتعلقة ابمللكية
الفكرية العاملية من خالل عدد من قواعد البياانت العاملية و أأدوات البحث والاسرتجاع التقنية واللغوية املرفقة هبذه القواعد.
وتسمح هذه اخلدمات لواضعي الس ياسات و أأحصاب املصلحة يف الابتاكر وا ألوساط الأاكدميية ،ابس تخدام اذلاكء الاقتصادي
والتجاري الناشئ عن نظام امللكية الفكرية الس تخالص حتليل أأفضل للس ياسات وقرارات أأصوب ل ألعامل ،والنفاذ اىل
التكنولوجيا واملعرفة ،وانشاء نظم لتسهيل الابتاكر .ويف العام املايض ،قطعت املنظمة شوطا ملحوظا يف تطوير قواعد
البياانت العاملية هذه وا ألدوات املرتبطة هبا.
 .46وتسمح مخسة قواعد بياانت عاملية ابلنفاذ اىل معلومات امللكية الفكرية التارخيية واحلالية ،مما جيعل عرشات املاليني
من جسالت البياانت متاحة مكعرفة ومعلومات ينتفع مهنا صناع الس ياسات و أأحصاب املصلحة ابمللكية الفكرية والباحثون
وامجلهور العام .ويبلغ العدد اللكي لسجالت البياانت املدرجة يف قواعد البياانت العاملية للويبو قرابة  100مليون جسل .وتوفر
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هذه السجالت "بياانت امللكية الفكرية الكبرية" الفريدة من نوعها ،مما ميكّن الويبو و أأحصاب املصلحة من اس تخدام تقنيات
ش بكية جبّارة وتقنيات ّ
التعرف عىل الصور ،والانتفاع من هذه التقنيات.
التعّل اليل اكلرتمجة اللية و ّ
 .47ركن الرباءات .أأصبح ركن الرباءات ،قاعدة بياانت قمية وعاملية ابلفعل فامي خيص الرباءات ،اذا يزتايد عدد املاكتب
الوطنية للملكية الفكرية اليت تسامه فهيا ببياانهتا اخلاصة ابلرباءات ( 36مكتبا وطنيا للملكية الفكرية و 3ماكتب اقلميية للملكية
الفكرية ،يه املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOواملنظمة ا ألوروبية الس يوية للرباءات ( )EAPOواملكتب
ا ألورويب للرباءات ( .))EPOوتس متر تغطية القاعدة يف التوسع ،مفنذ العام املايض أأضيفت مجموعة براءات من تونس ومجموعة
مناذج منفعة من الصني (املكونة من أأربعة ماليني جسل) اىل قاعدة البياانت ،فضال عن ا ألوصاف واملطالبات املدرجة يف
مجموعات براءات مجهورية كوراي واململكة املتحدة مما زاد أأكرث من مخسة ماليني وثيقة اكمةل النص وقابةل للبحث عىل
قاعدة البياانت.
 .48قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي وقاعدة البياانت العاملية للتصاممي .تش متل قاعدة البياانت العاملية ألدوات
التوس مي عىل بياانت العالمات التجارية املس تقاة من نظام مدريد ،وبياانت تسميات املنشأأ املس تقاة من نظام لش بونة،
والشعارات اتحممية مبوجب املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس ،والبياانت الوطنية اخلاصة ابلعالمات التجارية املسجةل
واملس تقاة من  30بدلا .وحظيت وظيفة البحث الابتاكرية القامئة عىل الصور واملدرجة يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات
التوس مي ،واليت متكّن املس تخدمني من البحث عن العالمات اليت تنطوي عىل صور وعنارص تصويرية مماثةل يف لك أأرجاء
العامل ،برتحيب كبري من قبل ماكتب امللكية الفكرية واملس تخدمني عىل حد سواء ،ويتواصل العمل عىل زايدة حتسني هذه
الوظيفة .و أأطلقت قاعدة البياانت العاملية للتصاممي يف يناير  2015وحتتوي الن عىل ما يقرب من  1.6مليون جسل مس تقى
من مجموعات التصاممي الوطنية ونظام الهاي .و أأضيفت مجموعات العالمات التجارية جلورجيا و أأملانيا وا ألردن ومالزياي ومودلوفا
واببوا غينيا اجلديدة ومجهورية كوراي اىل قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية ،و أأضيفت مجموعات التصاممي للك من
حسنت تقارير قاعدة البياانت العاملية
الياابن واس بانيا والوالايت املتحدة ا ألمريكية اىل قاعدة البياانت العاملية للتصاممي .وقد ّ
للعالمات التجارية ابدخال صور العالمات التجارية ذات الصةل.
 .49ويبولكس ( .)WIPO Lexقاعدة ويبولكس يه نتاج معل جامعي لدلول ا ألعضاء وا ألمانة يوفر نفاذا جمانيا اىل
أأفضل مجموعات قوانني امللكية الفكرية ادلولية ومعاهداهتا مشولية .وحتتوي ويبولكس  12 935جسل للقوانني وا ألنظمة الوطنية
املعمول هبا يف قرابة  200بدل ،و 770معاهدة دولية متعلقة ابمللكية الفكرية .و أأضي حوايل  %40من السجالت اىل قاعدة
البياانت خالل الس نوات امخلس املاضية .وال ينفك مجهور مس تخديم قاعدة ويبولكس يمنو يف مجيع أأحناء العامل .فقد جتاوزت
هذا العام عتبة  20مليون صفحة مس تعرضة يف الس نة .ويف اجململ ،وصل عدد مس تخديم القاعدة ،منذ اطالقها يف
عام  ،2010لأكرث من س بعة ماليني مس تخدم اس تعرضوا أأكرث من  21مليون صفحة .وينمتي املس تخدمون اىل مجموعة واسعة
من البدلان ،كام هو مبني يف الرا  البياين ألعىل  25بدلا حبسب املس تخدمني (صفحة .)17
 .50ا ألدوات املتعددة اللغات و أأدوات البحث .تواصل الويبو صقل أأدواهتا الفريدة لتعزيز قمية البحث يف البياانت الكبرية
للملكية الفكرية واسرتجاعها وحتليلها .ويف العام املايض ،اس متر توس يع نطاق أأداة الرتمجة اللية ،WIPO Translateاملدجمة
حسنت
يف نظام ركن الرباءات ،يك تدمع ترمجة امللخصات والعناوين من اللغة االنلكزيية اىل س بع لغات أأخرى أأو العكس .و ّ
رسعة حمرك الرتمجة أأيضا مبا يتيح ترمجة النصوص الاكمةل ل ألوصاف واملطالبات من الصينية اىل االنلكزيية ومن االنلكزيية اىل
الصينية .ويفوق أأداءها ،يف ترمجة الرباءات ،غريها من أأدوات الرتمجة اللية املتاحة الأكرث ش يوعا ،وقد اعرتفت جبودهتا
املنظامت الشقيقة .وبناء عىل طلب مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك وعدة واكالت متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،أأصدرت الويبو
عدة نسخ من أأداة  WIPO Translateمكيَّفة ألغراض هذه املنظامت اليت صارت تس تخدهما بفعالية لتيسري أأعامل
الرتمجة فهيا.
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حسنت وظيفة البحث املتعدد اللغات يف ركن الرباءات بعدة طرق .فقد أأضيفت اللغتان ادلامنركية والبولندية ملزية
 .51و ّ
البحث املتعدد اللغات ( )CLIRاىل ركن الرباءات ،ليصبح عدد اللغات اليت تدمعها الاس تفسارات املتعددة اللغات  14لغة.
و أأضيفت وظيفة جديدة ومبتكرة ( )ChemiSearchتسمح للمس تخدمني ابلبحث يف الصيغ الكمييائية ابس تخدام الاا ،
وخصوصا عن طريق ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية ،اىل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنشورة وكذكل
طلبات امحلاية برباءة واملنح املقدمة من الوالايت املتحدة ا ألمريكية .وميكن البحث عن الصيغ الكمييائية يف العناوين
وامللخصات وا ألوصاف واملطالبات ،سواء اكنت ممثةل ابا  أأو صيغة ،أأو عن طريق را  مض ّمن.
 .52معايري الويبو .ينبغي أأن تسجل بياانت امللكية الفكرية وفقا ملعايري تقنية مشرتكة بشأأن الشلك والبنية ،وعىل النحو
املوىص به يف معايري الويبو ،يك تتاح قابلية البحث يف هذه البياانت ابس تخدام أأدوات البحث احلاسوبية .واس تأأنفت ادلول
ا ألعضاء العمل عىل وضع معايري الويبو يف مارس  ،2016واعمتدت عدة معايري جديدة أأو منقحة .ومن بيهنا ،معايري معينة
ذات أأمهية وصةل بأأدوات البحث ،يه معيار الويبو بشأأن عرض قوامئ تسلسل النوويدات وا ألحامض ا ألمينية مثل امحلض
النووي الرييب منقوص الأكسجني ( ،)DNAومعيار الويبو بشأأن نسق البياانت لعالمات الصوت ،ومعيار الويبو بشأأن
الاقتباس االلكرتوين من املراجع ،مثل املقاالت الصحفية العلمية ،يف واثئق الرباءات ،ومعيار الويبو بشأأن معاجلة مجيع أأنواع
معلومات امللكية الصناعية بشلك وبنية مقروئني أليا ،وهو ما يعرف أأيضا ابا  لغة الرتمزي املوسعة .XML
 .53التصنيفات ادلولية .تدير الويبو أأربعة أأنظمة تصني دولية يه :التصني ادلويل للرباءات ،وتصني نيس للسلع
واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات ،وتصني فيينا للعنارص التصويرية للعالمات ،وتصني لواكرنو للتصاممي الصناعية.
وقد رفعت وترية حتديث نظايم التصني ادلويل للرباءات ونيس وتنقيحهام اس تجابة للتطورات التكنولوجية وتقليص دورة
حياة السلع .وزاد عدد التقس اميت الفرعية من  480يف عام  2015اىل  684يف عام  .2016وتد ّل هذه الزايدة عىل تكثي
التطورات التكنولوجية ،وخصوصا يف جمال الكهرابء (القسم حاء ( .))Section Hونفّذ النرش املبكر لنسخة 2017.01
من التصني ادلويل للرباءات ألول مرة ابالستناد اىل حلول ادارة مراجعة التصني ادلويل للرباءات ( ،)IPCRMمما
حسن الكفاءة من حيث التلكفة والوقت ابلنس بة للنرش .وبد أأ اس تخدام حلول ادارة مراجعة التصني ادلويل للرباءات منذ
ّ
أ
اطالقها رمسيا يف  13أكتوبر  ،2015وفتحت أأمام أأعضاء احتاد التصني ادلويل للرباءات وماكتب امللكية الفكرية املسامهة
بنشاط أأو املشاركة يف تنقيح التصني ادلويل للرباءات.
 .54واعمتدت ادلول ا ألعضاء يف تصني نيس (تصني السلع واخلدمات ألغراض تسجيل العالمات)  300مدخل
جديد ،و 469تغيري وس بعة تعديالت لتحسني قامئة السلع واخلدمات وتوضيحها .وقد مدّ د العمل عىل مراجعة فئات
العناوين ،اذلي بد أأ عام  ،2015ومن املتوقع أأن ي ّبسط ذكل معلية التصني ابعطاء توجهيات أأوحض للمس تخدمني.
 .55واعمتدت ادلول ا ألعضاء يف تصني لواكرنو ( ألغراض تسجيل التصاممي الصناعية)  141مدخال جديدا و 82تعديال
عام  .2016وس تدرج مجيعها يف الطبعة احلادية عرشة للتصني  ،اليت س تدخل حزي التنفيذ يف  1يناير .2017
 .56املنصات العاملية للملكية الفكرية  -منصة الويبو خلدمات النفاذ الرمقية ( )WIPO DASونظام الويبو للنفاذ املركزي
اىل نتاجئ البحث والفحص ( .)WIPO CASEتقدم الويبو منصات عاملية للملكية الفكرية لتسهيل معليات جتارية خمتارة
تس تدعي من ماكتب امللكية الفكرية التنس يق أأو تبادل املعلومات والواثئق دلمع امللفات ومعاجلة طلبات امللكية الفكرية عىل
الصعيد ادلويل .ومصمت املنصات مبا يراعي خمتل احتياجات ماكتب امللكية الفكرية ،وتس تخدم معايري الويبو لضامن سهوةل
دمج املنصات يف أأنظمة معل امللكية الفكرية اخلاصة بلك مكتب.
 .57منصة  .WIPO DASيس تخدم  11مكتبا الن وكذكل املكتب ادلويل منصة الويبو خلدمات النفاذ الرمقية ،لتأأمني
تبادل واثئق ا ألولوية للرباءات .وبعد فرتة من الركون يف عدد من املشاركني يف الس نتني املاضيتني ،يزداد اهامتم ماكتب
امللكية الفكرية حاليا يف الانضامم اىل املنصة ،فضال عن توس يع اس تخداهما لتبادل واثئق ا ألولوية لطلبات التصاممي الصناعية.
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 .58توفّر منصة ّ WIPO CASE
حال مو ّحدا بس يطا ميكن من خالهل لفاحيص الرباءات تبادل نتاجئ حبث وحفص
حيسن جودة الرباءات والانتاجية .ويشارك يف املنصة  24مكتبا حاليا ،مهنا " 10ماكتب توريد" تتيح للماكتب
الرباءات مبا ِّ ّ
ا ألخرى نتاجئها اخلاصة بشأأن حبث الرباءات وحفصها .وتسامه مجيع ماكتب امللكية الفكرية امخلس الكربى ( )IP5مكاكتب
توريد ،ومن املتوقع أأن تبارش عدة ماكتب توريد جديدة معلها قريبا جدا.
التعاون االمنايئ وتكوين الكفاءات

 .59الاسرتاتيجيات/اخلطط الوطنية للملكية الفكرية .اس مترت املنظمة يف تقدمي ادلمع واملساعدة لفائدة البدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية ،والبدلان النامية ،والبدلان ا ألقل منوا ،يف تصممي اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واعدادها وتنفيذها اليت
تامتىش عىل حد سواء مع خططها االمنائية الشامةل ولها القدرة عىل تعزيز االبداع والابتاكر .وحبلول هناية عام ،2015
اع ُتمدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية أأو أأهنا اكنت قيد التنفيذ فامي مجموعه  62بدلا ( 26مهنا يف أأفريقيا ،وبدلان يف
املنطقة العربية ،ومثانية بدلان يف أس يا واتحميط الهادئ ،ومثانية بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) ،مهنا  19بدلا من البدلان
ا ألقل منوا.
 .60الهيالك ا ألساس ية التقنية .قدمت الويبو املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية عىل مدى عدة أأعوام يك تساعدها
عىل تقدمي خدمات أأعىل جودة ملس تخدمهيا ،ال س امي ملمتسو حقوق امللكية الفكرية ومالكوها .ويس تخدم أأساس هذه
املساعدة الن ،أأي نظام ادارة امللكية الصناعية ،يف  77بدلا يف خمتل أأحناء العامل .ويمكل هذا النظام بوحدات متكّن من
املعاجلة دون اس تخدام الورق ( WIPO Scanو  ،)EDMSونرش معلومات امللكية الفكرية وتعمميها الكرتونيا ( WIPO
 )Publishوتقدمي الطلبات الكرتونيا واملعامالت الالحقة ( .)WIPO Fileوتتيح هذه النظم ،الن معا ،حال اكمال
ملاكتب امللكية الفكرية يك تعمل يف بيئة تشغيلية الكرتونية رمقية ابلاكمل .ودلمع ماكتب امللكية الفكرية يف اس تخدام هذه
النظم ،زادت الويبو من جحم ا ألنشطة للمساعدة ازاء حتليل العمليات التشغيلية وتصممي تدفقات العمل ،ورمقنة جسالت
امللكية الفكرية ،والتدريب ونقل التكنولوجيا ،وادلمع واملتابعة املتواصلني.
 .61ويف جمال حق املؤل واالدارة امجلاعية للحقوق ،فرغت الويبو من اعداد املرحةل ا ألوىل من نظام الويبو للربط .وهو
حل مرتابط ملنظامت االدارة امجلاعية الدارة احلقوق واالاتوات ادارة فعاةل يف بيئة ا ألعامل رسيعة الوترية .وقد تلكل اجناز هذا
املرشوع املمتد عىل س نني ابلنجاح يف أأواسط عام  2016وس يعمم النظام الن يف مرحةل جتريبية يف منظمتني لالدارة
امجلاعية يف البدلان النامية .واعتبارا من عام  ،2017س يعمم النظام عىل نطاق أأوسع وس يحل تدرجييا حمل نظام
 .WIPOCOSوستنطلق قريبا مرحةل اثنية من املرشوع لزايدة ادلمع املقدم حلقوق فناين ا ألداء اضافة اىل ادلمع املقدم حاليا
حلق املؤلفني املوس يقيني.
 .62وقد أأصبحت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر من أأبرز برامج املنظمة ويه تشلك الن ش بكة عاملية ووطنية ،أخذة
يف الاتساع ،من املؤسسات اليت تدمع الابتاكر .ومن خالل التعاون عىل الصعيدين ادلويل والوطين ،فان الربانمج يعزز
القدرات من خالل تدريب املوظفني ومساعدة املس تخدمني اتحمليني يف املؤسسات الأاكدميية ومؤسسات البحث وا ألعامل
للبحث عن املعلومات التكنولوجية يف خمتل قواعد بياانت املعلومات عن الرباءات واس تغاللها ،اىل جانب املستندات
العلمية والتقنية .ومشاريع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر جارية يف  52دوةل من ادلول ا ألعضاء ،حيث أأنشئ أأكرث
من  450مركزا ،اضافة اىل ورود  20طلبا أخر عىل ا ألقل من ادلول ا ألعضاء قيد تنفيذ الويبو واملؤسسات الوطنية
الرشيكة .وعىل مدى العام ا ألخري ،نظمت  35فعالية تدريبية موقعية .كام أأتيحت موارد اضافية عىل االنرتنت عرب ادلروس
والندوات االلكرتونية لزايدة تعزيز أأثر مشاريع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية واس تدامهتا عىل املدى البعيد .ومن
خالل خدمة منشأأة حديثا لعيادات املراكز ،ترتبط بربانمج مساعدة اخملرتع وتقدم مساعدة جمانية للمخرتعني يف البدلان النامية
املؤهةل ،ستس تقي املراكز طلبا جديدا عىل البحوث التكنولوجية وس توسع نطاق اخلدمات اليت تقدهما .وحبسب اس تقصاء
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املركز االلكرتوين الس نوي ،فان املراكز قد تلقت أأكرث من  400 000حتقيق العام املايض تتعلق ابلوصول اىل قواعد البياانت
للرباءات ولغري الرباءات ،وادلمع يف اجناز البحوث اخلاصة ابلرباءات ،واملساعدة يف ادارة امللكية الفكرية والتدرب علهيا.

 .63وتعززت رشااكت املنظمة مع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بفضل معارفها ازاء توليد القمية من معلومات الرباءات.
وقد اس متد حتليالن للرباءات دعام قواي من ادلول ا ألعضاء ،أأال وهام تقارير الويبو بشأأن واقع الرباءات وبوابة جسالت
الرباءات .وصدر تقريران يف العام املايض ،يتناول أأحدهام التكنولوجيات املتعلقة ابنتاج زيت النخيل ومعاجلة نفاايته
واس تغالهل ،بيامن يتطرق الخر للتكنولوجيات املتعلقة ابلطحالب ادلقيقة .وقد ُأعد التقريران وصدرا اس تجابة لطلبات
واحتياجات حمددة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا اليت تعمل بتكل التكنولوجيات .وينضاف هذان التقريران اىل أأحد عرش
تقريرا أخر صدر عن الويبو اىل حد الن بشأأن واقع الرباءات يف جماالت الصحة العامة ،والزراعة ،والبيئة ،اىل جانب مجموعة
من أأكرث من  170تقريرا بشأأن واقع الرباءات صدر عن منظامت أأخرى و ُأتيح من خالل املوقع الش بيك للويبو .وهبدف نقل
املعارف خبصوص حتليل الرباءات وزايدة دمع اس تدامة املراكز عىل املدى البعيد ،صدرت مبادئ توجهيية بشأأن اعداد تقارير
واقع الرباءات ،وس يصدر قريبا دليل بشأأن اس تخدام أأدوات جمانية ومفتوحة املصدر لصياغة تقارير واقع الرباءات .وس تكون
هذه االصدارات مبثابة أأساس لتدريب املراكز عىل حتليل الرباءات توخيا لزايدة القدرة عىل اعداد تكل التقارير.
 .64جدول أأعامل التمنية .يُعمم العمل االمنايئ للويبو ويرخس عرب برامج املنظمة ،متاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية.
وقد وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) عىل ثالثة مشاريع جديدة يف ا ألشهر االثين عرش ا ألخرية،
مرشوع يتعلق بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية ،ومرشوع عن اس تخدام
املعلومات يف املكل العام من أأجل التمنية الاقتصادية ،ومرشوع التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية
الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وقد انطلق تنفيذ تكل املشاريع اجلديدة يف
يوليو .2016
 .65ونتيجة لتقيمي ادلول ا ألعضاء تقيامي اجيابيا للنتاجئ امللموسة للمرحةل ا ألوىل من املرشوع ،أأقرت جلنة التمنية أأيضا يف
أأبريل  2016املرحةل الثانية من املرشوع املتعلق بتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان
ا ألفريقية .ويغطي املرشوع الن مخسة بدلان مس تفيدة ،أأال ويه :بوركينا فاصو ٬والس نغال ٬وكوت ديفوار ٬وكينيا ٬واملغرب.
ويزود همنيي ا ألفالم بأأدوات معلية الس تخدام اطار حق املؤل اس تخداما أأفضل لزايدة متويل االنتاج وتوليد فرص ادلخل
من خالل حتسني املامرسات التعاقدية ،وادارة احلقوق واملعامالت السمعية البرصية ادارة أأفضل ،وتأأمني التوزيع ،وتدفقات
املداخيل من خالل اعداد سالسل القمي القانونية املوثقة .كام يساعد البدلان عىل بنية حتتية مس تدامة للقطاع السمعي
البرصي لالزدهار واملسامهة عىل حنو ملحوظ يف المنو واالبداع واس تحداث الوظائ يف البدلان النامية.
 .66ورشعت الويبو أأيضا يف مرشوعني جديدين محلاية املنتجات املرتبطة ابملنشأأ واملتاجرة فهيا يف لك من مكبوداي (ا ألرز)
وفييت انم (الشاي) .ويف نفس النسق ،قدمت الويبو املساعدة لفائدة بدلان امجلاعة الاكريبية يف تنفيذ الفصل اخلاص ابمللكية
الفكرية من اتفاق رشاكهتا الاقتصادية مع الاحتاد ا ألورويب ملنتجات من قبيل ا ألانانس ا ألسود ( أأنتيغوا وبربودا) ،والروم
(برابدوس) ،وجوز الطيب/التوابل (غرينادا) ،وصلصة القديد (جاماياك) ،والاكاكو الرفيع (ترينيداد وتوابغو) .ومن شأأن هذه
املشاريع أأن تدمع ا ألعضاء يف تعممي امللكية الفكرية أكداة للتمنية املس تدامة ،مبا ميكن اجملمتعات اتحملية للمنتجني من الاس تفادة
جتاراي من منتجاهتم املمتزية.
 .67واس تضافت املنظمة مؤمترا دوليا بشأأن امللكية الفكرية والتمنية يويم  7و 8أأبريل  2016اس تقطب  400مشارك
ملناقشة دور امللكية الفكرية يف التمنية عىل املس توى الوطين واالقلميي وادلويل ،اىل جانب  600مشارك أخر اتبعوه عرب البث
الش بيك .واكن هذا املؤمتر أأول حدث من نوعه اس تضافته الويبو و أأاتح بيئة ملشاطرة التجارب واس تكشاف الروابط بني
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انتشار امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي ورضورة التمنية .وسينور املؤمتر ادلويل العمل املقبل للجنة التمنية .وسيُنظر يف
تقرير املؤمتر يف ادلورة املقبةل للجنة التمنية ،اليت ستبد أأ يف أأكتوبر .2016

 .68وعُقد أأيضا مؤمتر رئييس ،أأال وهو املؤمتر الوزاري ا ألفريقي ،يف دااكر ،الس نغال يف نومفرب  2015بشأأن أأمهية امللكية
الفكرية يف أأفريقيا الصاعدة .و أأاتح املؤمتر الوزاري فرصة هممة لتعزيز احلوار الس يايس والتنس يق .وعىل سبيل متابعة املؤمتر،
ستسعى الويبو اىل تعزيز عالقاتنا القامئة يف أأفريقيا وتوطيد تعاوننا مع الهيئات احلكومية ادلولية واالقلميية يف أأفريقيا ،مبا يف
ذكل من خالل زايرات دراس ية.
 .69وقد أأ ِّنشئت هجة تنس يق خمصصة بشأأن أأنشطة التعاون بني بدلان اجلنوب يف اطار قطاع التمنية .ويمتثل الغرض من
هجة التنس يق هذه يف الاعرتاف بأأمهية ودور التعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية وتعزيز وتنس يق اجلهود
واملوارد واالبالغ يف اطار ا ألمانة .وقد أأظهرت معلية مسح للتعاون بني بدلان اجلنوب ،نرشت يف ادلورة ا ألخرية للجنة
التمنية 109 ،أأنشطة للتعاون بني بدلان اجلنوب تشمل الويبو خالل الثنائية .2015-2014
 .70حق املؤل  .بُذلت هجود خاصة لتلبية الاحتياجات املزتايدة واملتغرية للبدلان النامية ،والبدلان ا ألقل منوا ،والبدلان
اليت متر مبرحةل انتقالية لبناء القدرات يف جمال حق املؤل واحلقوق اجملاورة .ويف العام املايض ،ن ُفذ قرابة  40مرشوعا وبرانجما
خمتلفا يف اجملال التقين ويف جمال بناء القدرات عىل الصعيد الوطين واالقلميي وا ألقالميي ،مبا وصل اىل  100بدل ومنظمة دولية
حكومية اقلميية.
 .71وانصبت برامج ومشاريع املساعدة التقنية وبناء القدرات تكل اب ألساس عىل املاكتب الوطنية حلق املؤل  ،وسامهت
فامي ييل "1" :تعزيز القدرات واملعارف اخلاصة ابملوارد البرشية لصياغة وتنفيذ س ياسات و أأطر اسرتاتيجية وطنية يف جمال
حق املؤل الس تخدام امللكية الفكرية ابتساق وفعالية ألغراض التمنية " "2تعزيز القدرة املؤسس ية لتقدمي خدمات أأفضل
للمبدعني وغريمه من أأحصاب املصلحة املعنيني " "3حتسني فهم دور حق املؤل واحلقوق اجملاورة يف تعزيز االبداع الوطين
وحاميته.
 .72أأاكدميية الويبو .شهدت أأاكدميية الويبو عاما جديدا تلكل ابلنجاح ،بربانمج تدرييب مس تفيض من خالل دورات التعّل
عن بعد ،واملدارس الصيفية ،والتعاون مع اجلامعات يف تس يري برامج املاجس تري .وتظل منصة أالاكدميية للتعّل عن بعد أأكرث
املنصات تنوعا من الناحية اللغوية و أأقلها تلكفة يف العامل ،اذ يعرض  17وحدة للملكية الفكرية مبا يصل اىل  11لغة خمتلفة.
ويف العام املايض ،ارتفعت نس بة املشاركة يف دوراتنا التدريبية العامة واملتقدمة بأأكرث من  20يف املائة و 45يف املائة عىل
التوايل ،و أأبلغت نس بة  82يف املائة من املشاركني عن حتسن مبارش يف أأداهئم يف العمل أأو ادلراسة نتيجة متابعة دورات
التعّل عن بعد .وحترض الأاكدميية الطالق أأربع وحدات جديدة خالل الثنائية  2017-2016اس تجابة للطلبات الواردة من
الطالب ،مبا يغطي امللكية الفكرية والصحة العامة ،واالدارة امجلاعية حلق املؤل  ،والرتخيص مفتوح املصدر ،وحق املؤل
يف قطاع ا ألفالم.
 .73ولتشجيع مزيد من املشاركة ،خفضت الويبو قمية الرسوم بنس بة  50يف املائة لفائدة املشاركني من البدلان النامية
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية وبنس بة  20يف املائة للمشاركني من البدلان املتقدمة .كام أأطلقت الأاكدميية يف أأبريل 2016
نسخة جديدة متاحة ومس تجيبة دلورهتا التدريبية العامة الشامةل بشأأن امللكية الفكرية ،املوهجة للمشاركني ذوي االعاقات
البرصية .كام اس مترت يف تكيي وترمجة ادلورات التدريبية لفائدة جامهري خمتلفة ،مبا يف ذكل يف عام  2016امجلاهري املوجودة
يف اثيوبيا ٬وا ألرجنتني ٬وتونس ٬وفييت انم ،ومكبوداي ٬ومرص.
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الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص
 .74تدير املنظمة عدة رشااكت تودل بنجاح ا ألصول الفكرية واملالية للقطاع اخلاص لرفع بعض التحدايت العاملية اليت
يعتد هبا.
 .75ويبو ريسورتش ،اذلي حيفز اعداد املنتجات الطبية ابلنس بة ل ألمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل من خالل
رشااكت ابتاكرية للبحث وتقاا  املعارف ،حيتفل بذكراه اخلامسة هذا العام .وقد يّس الربانمج منذ انطالقه يف عام 2011
أأكرث من  100تعاون .ويضم برانمج ويبو ريسورتش الن  105أأعضاء ،من بيهنا  23منظمة أأفريقية ،و 38عضوا من البدلان
النامية .كام يبين الربانمج القدرات يف جمال البحث الصحي ،مبا يف ذكل من خالل املنح ادلراس ية بفضل متويل خسي من
حكومة أأسرتاليا .وحىت الن ،عقد س تة علامء أأفارقة اقامات يف خمتربات الرشاكت واجلامعات ملا يصل اىل س نة ،قصد
الارتقاء ببحوهثم والاحتاكك ابلبحوث مع التكنولوجيات اجلديدة.
 .76منصة ويبو غرين ،اليت تتيح سوقا ومنصة الكرتونية للتكنولوجيا املس تدامة ،قد أأحرزت تقدما ملحوظا منذ اطالقها
عام  .2013وبفضل قاعدة بياانهتا اليت تضم أأكرث من  2 200عرض للتكنولوجيات واخلدمات اخلرضاء وابلعمل مع رشاكهئا
التسعة والس تني ،تؤدي منصة ويبو غرين دورا همام يف مجع من يبحثون عن احللول وموردي التكنولوجيا اتحممتلني .ويف العام
املايض ،وبفضل متويل خسي من حكومة الياابن ،ن ُظمت حلقة دراس ية وفعاليات للمطابقة بشأأن تكنولوجيات معاجلة مياه
الرصف يف جنوب رشق أس يا و أأفريقيا الرشقية .ومتخضت املبادراتن عىل حد سواء عىل عدد من الرشااكت اجلديدة بشأأن
رشوط مفيدة ومتفق علهيا عىل حنو متبادل ،مبا جيسد مسامهة املنصة يف خلق نظام ايكولويج فعال لالبتاكر التكنولويج
ونرش التكنولوجيا.
 .77احتاد الكتب امليّسة .حيتفل احتاد الكتب امليّسة عقب مرور س نتني عىل اطالقه يف  30يونيو  2014ابلنتاجئ
االجيابية اتحمرزة يف اجملاالت الثالثة اكفة من جماالت أأنشطته الرئيس ية ،الرامية اىل زايدة ااتحة الكتب عىل صعيد العامل يف
أأنساق متاحة ل ألشخاص املكفوفني أأو ضعاف البرص أأو ذوي اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات خالفا ذلكل.
 .78خدمة الكتب التابعة الحتاد الكتب امليّسة ،فهرس الكرتوين عاملي للكتب بأأنساق متاحة تس تضيفه الويبو ،وقد يّس
حىت الن اقرتاض الكتب املتاحة لفائدة  100 000خشص عرب مكتباته املشاركة التسع عرشة يف  16بدلا .وهو حيتوي حاليا
عىل  319 000عنوان بأأكرث من  76لغة .وقد وفرت املكتبات املشاركة مبلغ  11مليون دوالر أأمرييك يف تاكلي االنتاج
(ابلنس بة لكتاب مقروء بصوت عال) من خالل المتكن من تزنيل  5 500كتاب الكرتوين يف مجموعاهتا.
 .79ويف عام  ،2015اس تفاد أأكرث من  23 500طالب معاق البرص من أأنشطة بناء القدرات يف لك من بنغالديش٬
ورسي الناك ٬ونيبال ٬والهند .وانطلقت املرحةل الثانية من مشاريع بناء القدرات يف يوليو  2016بفضل المتويل املقدم من
حكوميت أأسرتاليا ومجهورية كوراي ،ومؤسسة سكول ،ومؤسسة ا ألمم املتحدة ،ويه تريم اىل افادة حنو  88 500طالب
معاق البرص يف تكل البدلان ا ألربعة.
 .80وقد ن ُفذت أأنشطة النرش الشامل لتعزيز تقنيات اعداد الكتب املتاحة يف قطاع النرش التجاري ،يك تصري الكتب
االلكرتونية قابةل لالس تخدام وقت اصدارها ا ألويل من جانب ا ألشخاص املمتتعني ابلبرص وذوي االعاقات البرصية عىل حد
سواء .وقد ُأعد دليالن بشأأن االصدار الشامل يف عام  ،2016أأال وهام :املبادئ التوجهيية للموصولية لفائدة املؤلفني ذاتيي
النرش ومجموعة ا ألدوات المتهيدية "الكتب للجميع" للنرش املتاح .وقد أأنشئت جائزة الامتياز ادلولية الحتاد الكتب امليّسة
للنرش املتاح يف عام  2015لتعزيز ااتحة الكتب االلكرتونية التجارية أأو غريها من املنشورات الرمقية لفائدة معايق البرص .وفاز
هبا هذه الس نة لك من  Elsevierو  DK Braille Development Teamبدار Penguin Random
 ،Houseاىل جانب منظمة نيبالية غري حكومية .ADRAD
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 .81برانمج النفاذ اىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ( )ARDIيتيح للمؤسسات وا ألفراد يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا اماكنية الوصول اىل اجملالت العلمية والتقنية .وهو واحد من بني أأربعة برامج لرشاكة ا ألمم املتحدة
والقطاعني العام واخلاص "البحث من أأجل احلياة" .وال يزال يف تطور ملحوظ ،بأأكرث من  800مؤسسة مسجةل تس تخدم
بفعالية الربانمج مقارنة حبوايل  500مؤسسة العام املايض .كام تطورت اتحمتوايت املتاحة بدورها بّسعة ،لتصل اىل 27 500
جمةل وكتاب الكرتوين من اجملالت والكتب القامئة عىل الاشرتاك ،مبا ميثل ارتفاعا بنس بة  25يف املائة عىل مدى العام السابق.
و أأغلبية املؤسسات املسجةل دلى الربانمج يه مؤسسات أأاكدميية (تبلغ نسبهتا حاليا  50يف املائة) ،متبوعة مبؤسسات البحث
( 16يف املائة) ،والواكالت احلكومية ( 15يف املائة) ،ويه تقع اب ألساس يف أأفريقيا ( 50يف املائة) ،وأس يا ( 27يف املائة)،
وا ألمريكتني ( 4يف املائة) ،و أأورواب ( 3يف املائة) .وال يزال الوصول اىل برانمج معلومات الرباءات املتخصصة يف تطور،
بأأكرث من  50مؤسسة (مقارنة بأأربعني العام املايض) تس تخدم سامت القمية املضافة والوظائ املتقدمة لقواعد بياانت الرباءات
التجارية اليت يتيحها الربانمج .وارتفع عدد قواعد البياانت املتاحة ليصل اىل س بع قواعد هذا العام.
التحليل الاقتصادي واالحصاءات
 .82االحصاءات .تؤثر احصاءات امللكية الفكرية يف مجموعة كبرية ومتنوعة من القرارات .وتشلك ُمدخال هاما لتخطيط
العمليات يف ماكتب الرباءات والعالمات التجارية .ونظرا لسعي صانعي الس ياسات اىل رصد أأداء نظم الابتاكر الوطنية،
ظهرت احصاءات امللكية الفكرية ابعتبارها واحدة من حفنة من املقاييس املتاحة لتتبع النشاط الابتاكري عرب الاقتصادات
وعىل مر الزمن .وتظل الويبو املزود الوحيد ابحصاءات امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي .وكام يف الس نوات السابقة،
ح ّدثت الويبو قاعدة بياانت احصاءات الويبو يف عام  ،2015ابالعامتد عىل املسح االحصايئ ملاكتب امللكية الفكرية يف مجيع
أأحناء العامل والبياانت االحصائية املس متدة من معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد والهاي .واملنظمة ممتنة لتعاون
ادلول ا ألعضاء النشط يف االبالغ عن احصاءاهتا اىل الويبو ،واذلي أأدى اىل توسع مس متر يف تغطية املنظمة االحصائية.
 .83وقاعدة بياانت احصاءات الويبو يه خدمة للعموم وميكن النفاذ الهيا جماان عرب موقع الويبو .وتلبية الحتياجات خمتل
املس تخدمني – ومهنم أأخصائيو امللكية الفكرية والباحثون الأاكدمييون وصناع القرار والصحفيني – تعرض املنظمة وتناقش
أأحدث اجتاهات اس تخدام امللكية الفكرية يف مجموعة متنوعة من التقارير االحصائية .وتشمل هذه التقارير مؤرشات امللكية
الفكرية العاملية الس نوية للويبو ،وملخص حقائق و أأرقام امللكية الفكرية اذلي يوفر تحمة عامة عن التطورات العاملية الرئيس ية
ألمه أأشاكل امللكية املسجةل – الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وا ألصناف النباتية .واس تكش موضوع
خاص يف مؤرشات امللكية الفكرية العاملية لس نة  2015سلوك تسجيل الرباءات ألعىل  100مودع نشاطا منذ بداية
الامثنينات .و أأخرياّ ،تبني الاس تعراضات الس نوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد والهاي التطورات
الرئيس ية يف المنو الّسيع لنظم االيداع هذه .ويرد تقرير الويبو االحصايئ بني أأكرث املنشورات حتميال من موقع الويبو.
 .84واذ تضع الويبو يف اعتبارها أأن احصاءات امللكية الفكرية تعزز صنع القرار القامئ عىل ا ألدةل وتطلع اجلهات املعنية عىل
تطور نظام امللكية الفكرية العاملي ،فاهنا ستس متر يف الاستامثر يف ضامن مجع تقارير املعلومات االحصائية ادلقيقة من مجيع
أأحناء العامل واعدادها يف الوقت املناسب.
 .85التحليل الاقتصادي .يف عام  ،2015نرشت الويبو اثلث تقرير عاملي للملكية الفكرية بشأأن الابتاكر اخلارق والمنو
الاقتصادي .وهتدف املنظمة من خالل سلسةل تقاريرها ،اليت تصدر لك س نتني ،اىل رشح وتوضيح وتقدمي رؤى جديدة يف
ادلور اذلي ميكن أأن يؤديه نظام امللكية الفكرية يف اقتصادات السوق .ويوثق تقرير س نة  ،2015عىل خلفية ضع المنو
الاقتصادي منذ ا ألزمة املالية العاملية عام  ،2008كي دفعت الابتاكرات حنو انفراجة كربى يف المنو خالل فرتة  200س نة
املاضية ،وتساءل التقرير عن قدرة الابتاكرات اخلارقة احلالية يف أأن تواصل فعل ذكل مس تقبال .ويركز التقرير عىل جماالت
اجملسمة
خمتارة من الابتاكرات التكنولوجية اليت يبدو أأهنا حتمل اماكنيات الابتاكرات اخلارقة وخصوصا جماالت الطباعة َّ

A/56/17
Annex I
16

والنانوتكنولوجيا وعّل الروبواتت .ويناقش التقرير مسامهة هذه اجملاالت يف المنو الاقتصادي والنظم االيكولوجية اليت تزدهر
مضهنا هذه اجملاالت وادلور اذلي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف النظم االيكولوجية املذكورة .ويرا  التقرير خريطة لعائالت
الرباءات العاملية اليت تغطي جماالت خمتارة من الابتاكر اخلارق ،ويقدم نظرة اثقبة عن املنشأأ اجلغرايف واملؤسيس
للنشاط الابتاكري.
 .86وحظي اطالق التقرير العاملي للملكية الفكرية لس نة  2015بتغطية اعالمية كبرية ،اذ كتبت أأكرث من  200مقاةل يف
ا ألس بوع التايل لصدور التقرير .وورد ذكر التقرير منذ نرشه يف واثئق س ياسات عديدة من خمتل أأحناء العامل ،وقدّم التقرير
معلومات ملناقشات س ياس ية يف حمافل امللكية الفكرية والابتاكر الرئيس ية .وجيري العمل حاليا عىل اعداد النسخة القادمة
من هذه السلسةل ،اليت س تنرش عام .2017
 .87مؤرش الابتاكر العاملي .وكام اكن الشأأن يف الس نوات السابقة ،تشاركت الويبو مع معهد انس ياد وجامعة كورنيل يف
نرش مؤرش الابتاكر العاملي لعام  .2016وقد أأصبح املؤرش أأداة مرجعية قمية لتحديد مواطن القوة والضع يف أأداء نظم
الابتاكر الوطنية .ويسعى املؤرش لتلبية احلاجة اىل مقاييس شامةل متكّن واضعي الس ياسات من تقيمي أأفضل الطرق املمكنة
لتعزيز اقتصاد معر ٍّ ّيف ينبض ابحلياة .و ّ
تغطي نسخة عام  2016للمؤرش  128اقتصادا وطنيا وتعمتد عىل  82مؤرشا ملعطيات
ونتاجئ الابتاكر .وتلقّى وضع التقرير دعام من من خربات رشاكء املعرفة ،ومه رشكة  AT Kearneyواحتاد الصناعة الهندي
مكون من خرباء دوليني .وبعد حدث االطالق العاملي ملؤرش
ورشكة دو لالتصاالت ( ،)duاضافة اىل جملس استشاري ّ
الابتاكر العاملي لعام  2016يف جني  ،حتدثت وسائل االعالم عىل نطاق واسع عن هذا التصني العاملي.
التواصل
 .88تتواصل املنظمة مع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة الخرين من خالل مجموعة متنوعة واسعة من قنوات االتصال
ووسائل االعالم واملنصات .وشهد العام املايض ادخال حتسينات عىل أأدوات املنظمة يف التواصل ونظمه ومنتجاته.

 .89االعالم .ال يزال حضوران عىل وسائل االعالم الاجامتعية أخذا يف المنو .فعىل تويرت ،يظهر متابعوان البالغ
عددمه  37200متابع مس توايت عالية من املشاركة (حوايل  21400اعادة تغريد و 11700اجعاب و 155.7مليون مالحظ
منذ سبمترب  .)2015وجتاوزت مشاهدة تسجيالتنا عىل يوتيوب  11مليون مشاهدة ،وقد أأضي  100مقطع فيديو منذ
امجلعيات ا ألخرية تشمل أأخبارا و أأحداث وتحمات عن اس تخدام امللكية الفكرية من قبل مبتكرين ومبدعني عىل مس توى العامل.
وجتاوز مجموع مشاهدات صور الويبو عىل فليكر  4ماليني مشاهدة ،مهنا أأكرث من مليون مشاهدة جديدة منذ العام املايض.
 .90واس مترت الويبو يف التواصل مع اجلهات املعنية عن طريق الصحافة .وشهد اطالق التقرير العاملي للملكية الفكرية لعام
 2015وتقارير خدمات الويبو تغطية حصفية عاملية واسعة ،وال س امي من رشق أس يا ،واكن حدث اطالق مؤرش الابتاكر
العاملي لعام  2016أأكرث حدث اعاليم جناحا للمنظمة حىت الن .ويشلك االتصال مع الصحافة التقليدية جزءا هاما من هذا
العمل ،مبا يف ذكل نرش مقاالت مصممة خصيصا لبدلان معينة .وتس تخدم الويبو بشلك مزتايد مقاطع الفيديو والرسومات
املتحركة لنرش ا ألخبار ،مثل الرسوم املتحركة القصرية املصاحبة للمؤرشات العاملية للملكية الفكرية لعام  2015اليت حظيت
ابهامتم واسع.
 .91ومن املقرر أأن تطلق الويبو خالل فرتة امجلعيات مقطع فيديو جديد هيدف اىل اجتذاب مجهور واسع .وس يقدم
الفيديو ،يف ثالث دقائق فقط ،تحمة عامة عن معل املنظمة ودورها يف دمع الابتاكر واالبداع .ويرتكز مقطع الفيديو اجلديد
عىل معل سابق بشأأن زايدة التعرف عىل السمة التجارية للويبو.
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 .92اليوم العاملي للملكية الفكرية .اكن اليوم العاملي للملكية الفكرية هذه الس نة حداث فريدا – سواء عىل االنرتنت أأو عىل
أأرض الواقع – واليوم العاملي هو محةل الويبو الس نوية الذاكء الوعي .واكن موضوع احلدث االبداع الرمقي :الثقافة تتجدد،
وجشعت محةل هذا العام ،اليت دارت حول مواضيع مؤمتر الويبو املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية ،املشاركني عىل
اس تكشاف عديد من الطرق اليت ّ
تغري فهيا التقنيات الرمقية انتاج حمتوايت امللكية الفكرية واس هتالكها .وحظي املوضوع
ابهامتم خاص من قبل وسائل االعالم الاجامتعي ،وسبّب مس توايت قياس ية من التفاعل عرب منصات الويبو 32400 :متابع
لليوم العاملي للملكية الفكرية عىل الفيس بوك ،و 11430مشاهدة عىل يوتيوب ،و 10.8مليون مالحظة عىل تويرت – أأي
أأكرث من ضع اجاميل العام السابق .واكن التفاعل مع العامل "احلقيقي" قواي أأيضا ،اذ جسل  451حدث احتفايل ابليوم العاملي
للملكية الفكرية أأعلن عهنا يف  121بدلا ،ومن مضهنا برامج أأحداث مكث ّفة يف لك من ماكتب الويبو اخلارجية .وحدّد ما
يقارب  9900مادة متعلقة ابليوم العاملي للملكية الفكرية يف لغات ا ألمم املتحدة الست من خالل خدمة رصد وسائل االعالم،
وشهدت الصني أأثقل تغطية اعالمية.
 .93نرشات الويبو االخبارية .بعد اطالق برانمج نرشة الويبو االخبارية االلكرتونية يف يونيو  ،2015تتيح الويبو الن
مجموعة مكونة من  23نرشة اخبارية حمددة املواضيع للمشرتكني بلغات متعددة ،وتغطي النرشات مواضيع متعددة مثل املعارف
التقليدية وتطورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وتصفح املشرتكون حمتوى النرشة لأكرث من  2مليون مرة قادت اىل
حوايل  580000نقرة لتصفح حمتوايت ذات صةل عىل موقع الويبو.
 .94ومن أأكرث النرشات االخبارية شعبية نرشة خط الويبو االخباري ،ويه نرشة نص شهرية حتمل يف طياهتا خمتارات
مقتضبة من ا ألخبار وا ألحداث البارزة والتسجيالت املرئية واحليل املفيدة ابللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة .و أأطلق خط
الويبو االخباري يف منتص عام  ،2015ويضم الن حوايل  12000مشرتك من أأكرث من  170دوةل ،ويس متر اخلط يف
حتقيق "معدالت مذهةل" أأعىل من املتوسط املعتاد.
 .95النرش الرمقي .أأطلقت املنظمة يف فرباير منصة جديدة عىل موقع الويبو لتسهل عىل املس تخدمني البحث عن،
واس تخدام ،املعارف الواردة يف أأكرث من  1100منشور من منشورات الويبو ومنتجاهتا االعالمية .وتتيح املنظمة الن
منشوراهتا عىل ش بكة االنرتنت للتحميل جماان (مبا يف ذكل املنشورات اليت اكنت تباع سابقا) ،مع خيار لرشاء نسخ مطبوعة
من خالل خدمة الطباعة حسب الطلب.
 .96ويف أأعقاب اعامتد س ياسة النفاذ املفتوح ،ستتاح منشورات الويبو من الن فصاعدا عىل االنرتنت مبوجب تراخيص
املشاع االبداعي اخلاص ابملنظامت احلكومية ادلولية اليت سامهت الويبو يف وضعها ،وهذا يعين أأن ابماكن املس تخدمني نسخ
حمتوى تنرشه الويبو أأو توزيعه أأو تكييفه دون احلاجة اىل اذن مس بق.
امليّس ،تلزتم الويبو اباتحة حمتوايهتا مجليع القراء ،مبن فهيم ا ألشخاص
 .97وابعتبارها أأحد أأول املوقعني عىل ميثاق النرش ّ
ذوي اعاقات برصية أأو اعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات .وجيري حاليا تنفيذ مرشوع لتدريب املوظفني هبدف البدء يف
انتاج مصنفات رمقية "ميّسة من ا ألساس" عام .2017
 .98حتسني ادارة خدمة العمالء .أأنشئ عام  2016جملس رفيع املس توى يعىن خبدمة العمالء ملراقبة اخلدمات املقدمة
للعمالء يف مجيع أأحناء املنظمة وحتسيهنا .ويضطلع اجمللس بوظيفة فرقة عليا مسؤوةل عن مجيع القرارات املتعلقة ابسرتاتيجية
خدمة العمالء وادارهتا وجوانهبا التشغيلية عىل مس توى املنظمة .وركّزت املناقشات ا ألولية عىل هنج الويبو الشامل خلدمة
العمالء عىل خمتل املس توايت – مثل التكنولوجيا واملامرسات واالجراءات والتدريب وا ألهداف الاسرتاتيجية ذات الصةل
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خبدمة العمالء وقياس ا ألداء – وحددت أأولوايت رضورية لتوحيد جتربة العمالء مع خدمات الويبو العاملية للملكية
الفكرية وحتسيهنا.
اذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
 .99يدمع هنج الويبو الذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ارساء حميط دامع للهنوض ابحرتام امللكية الفكرية بطريقة مس تدمية
ويعزز الكفاءات يف ادلول ا ألعضاء من أأجل االنفاذ الفعال حلقوق امللكية الفكرية مع مراعاة املصاحل الاجامتعية الاقتصادية
والشواغل االمنائية التوجه.
 .100وواصلت املنظمة تعزيز أأدواهتا ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف اذاكء الوعي ابمللكية الفكرية دلى امجلهور عامة ودلى فئات
متخصصة مثل املوظفني املسؤولني عن انفاذ القانون .و أأع ّد دليل الويبو للتدريب عىل مالحقة جرامئ امللكية الفكرية يف
عام  2015ابللغة االنلكزيية ،وقد صدر الن ابللغات العربية والفرنس ية واالس بانية أأيضا .ويزود ادلليل ادلول ا ألعضاء بأأداة
للتدريب العميل لفائدة لك املعنيني ابنفاذ القوانني الوطنية بشأأن جرامئ امللكية الفكرية .ول ألجيال الصاعدة ،أأنشأأت الويبو،
بدمع من الصندوق الاستامئين اذلي توفره مجهورية كوراي ،موقعا تثقيفيا تفاعليا حول احرتام امللكية الفكرية وهو يس هتدف
ا ألطفال ما بني  10و 15س نة من العمر .ويتضمن املوقع مخس وحدات تعلميية للتالميذ معدّة بأأسلوب ش يق ومفيد ويه
مصحوبة ابرشادات للمعّل .ويعزتم اصدار موقع أخر جماور بشأأن احرتام العالمات التجارية والتصاممي حبلول عام .2017
 .101و أأعامل املنظمة الرامية اىل تطوير مفهوم متوازن الذاكء الاحرتام للملكية الفكرية و أأنشطهتا املتنوعة يف تكوين الكفاءات
واملساعدة التقنية ومشاطرة املعرفة وتعزيز دور جلنة الويبو الاستشارية ابملعنية ابالنفاذ ،لكها حظيت ابلتقدير من خالل منح
الويبو جائزة  2016للهيئات ادلولية العامة يف اطار ماكحفة التقليد.

مجمّع الويبو
 .102اكمتل مجمّع مباين الويبو الن .و أأمتت أأعامل الغرس وا ألشغال العمرانية اخلارجية جمل ّمع الويبو بني خري  2015ومطلع
صي  2016بوضع اللمسات ا ألخرية عىل املظهر اخلاريج .أأما الروضة املزروعة عىل سق املبىن اجلديد فقد اس تقطبت
اجعاب املتخصصني اتحمليني اذ ابتت مزيّنة بتشكيةل فريدة من النبااتت يف هذا املاكن املدين .وصارت معلمة معرانية يف هذا
الطرف من كنتون جني  .ومعوما ،يسعى مجمّع الويبو اىل خلق توازن همم بني عنارص البنيان واحلياة النباتية واحليوانية،
وراحة ورفاهية املوظفني واملندوبني وحميط الئق للجريان اذلين حيق هلم امليش يف حميط ا ّجملمع .وواصلنا تطوير مرافق قاعة
املؤمترات مبا يناسب احتياجات املس تخدم ،مثال تطوير خدمات االنرتنت ابلواي-فاي خلدمة خمتل الاجامتعات املتوازية.
 .103وسعينا قدر االماكن اىل متكني ا ألوساط ادلولية يف جني من الاس تفادة أأيضا من مرافق مجمّع الويبو ،مبا فهيا قاعة
املؤمترات اجلديدة .فاكنت الويبو مقرا مفضال يف الس نة ا ألخرية لعدة اجامتعات نظمهتا منظامت دولية ودول أأعضاء ،مشلت
أأيضا س بعة احتفاالت اب ألعياد الوطنية .أأض اىل ذكل أأن تأأجري هذه املرافق يزيد من قمية أأصول املنظمة ويساعد يف الوقت
ذاته عىل تلبية الطلب املرتفع عىل قاعات مؤمترات عرصية لتنظمي الفعاليات احلكومية ادلولية.
 .104حتييد الكربون .اس تمكلت الويبو تنفيذ لك التدابري الالزمة لتحقيق حتديد الكربون حبلول  ،2020مبا يامتىش ونداء
ا ألمني العام ل ألمم املتحدة يف  .2014وابالضافة اىل اخلطوات املتخذة من أأجل احلد من ارساف الطاقة يف مجمّع الويبو،
واصلنا الاستامثر يف التكنولوجيا اجلديدة واملبادرة ألعامل االصالح حيامث لزم ذكل من أأجل التخفيض من اس هتالك الطاقة.
وتشرتي الويبو شهادات من اتفاقية ا ألمم املتحدة االطارية بشأأن تغري املناخ للتعويض عن الانبعااثت اليت ال ميكن تفادهيا،
مثل تكل الناجتة عن الرحالت اجلوية.
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 .105ا ألمن .ما فئت فريق االدارة العليا يف الويبو يركز بشدة عىل أأمن أأشخاصنا ومعلوماتنا وموجوداتنا .ويف ،2015
اس تمكلنا مرشوع املعايري ا ألمنية ادلنيا للخدمة يف املقار ،مما أأفىض اىل حتسينات سامهت يف احاكم ادارة السالمة وا ألمن يف
مباين الويبو .واكن ذكل مدعوما ابختيار رشكة جديدة خلدمات احلراسة ا ألمنية وضامن جناح املرحةل الانتقالية يف اطار عقد
قامئ عىل ا ألداء .وقد حققنا الن الشهادة ادلولية ملامرساتنا ألمن املعلومات فامي يتعلق بأأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ومدريد والهاي ،واليت اس تمكلت بعدد من محالت التوعية بأأمن املعلومات .وقد وضعنا واختربان خمططات اس مترارية
ا ألعامل يف حال طر أأ حادث يف جني هل تداعيات عىل املنظمة.
املاكتب اخلارجية
 .106لقد اكن العام س نة أأخرى مليئة اب ألنشطة فامي خيص ماكتب الويبو اخلارجية يف موسكو (يغطي الاحتاد الرويس)،
وبيجني (يغطي الصني) ،وريو دي جانريو (يغطي الربازيل) ،ويف طوكيو (يغطي الياابن) ،ويف س نغافورة (يغطي بدلان
رابطة أأمم جنوب رشق أس يا) .و أأسهمت املاكتب اخلارجية ،اس تجابة الحتياجات البدلان واملناطق املضيفة لها ،يف امليض
قدما بطائفة واسعة من الربامج .فقد ّكرس مكتب الويبو يف الصني ،مثال ،هجودا كبرية القامة وتعزيز التواصل مع احلكومة
عىل خمتل املس توايت ،ومع مؤسسات االعالم اتحملية ورابطات ا ألعامل ،يف بيجني وسائر مناطق البدل ،فتكل اجلهات تقدم
هل مساعدة كبرية يف الرتوجي خلدمات ومنصات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية .وقام مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس
بعدة أأنشطة سامهت يف دمع نظام الابتاكر اتحميل واملبتكرين اتحمليني ،ال س امي من خالل دمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
اليت أأنشئت يف البدل وعددها  135مركزا .واضطلع مكتب الويبو يف الياابن بأأنشطة دعوية اس هتدفت املس تعملني من القطاع
اخلاص خلدمات الويبو العاملية ،مما مكّنه من الاس تجابة يف الوقت املناسب وابللغة الياابنية لطلبات حمدّدة وابلتايل من
حتسني فرتة اس تجابة املنظمة يف هذا الصدد املهم .و أأسهم مكتب الويبو يف س نغافورة ،بنشاط وابلتعاون مع االدارات املعنية
املقر الرئييس ،يف الرتوجي ملعاهدات الويبو اخلاصة حبق املؤل واحلقوق اجملاورة من خالل تنظمي تظاهرات اقلميية،
يف ّ
املقر
وتيسري ايفاد بعثات خرباء اىل البدلان .واضطلع مكتب الويبو يف الربازيل ،ابلتعاون الوثيق أأيضا مع االدارات املعنية يف ّ
الرئييس ،بعدة برامج تدريبية وحلقات معل ركّزت عىل تسويق امللكية الفكرية وترخيصها مبا يساعد القدرات اتحملية عىل
الاس تفادة من أأصول امللكية الفكرية.
اخملصصة اس هتُ لت يف بداية
 .107وحظيت تكل اجلهود املبذوةل يف امليدان بدمع يف جني عرب مجموعة من املبادرات ّ
املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية
عام  2015وتواصلت منذ أخر دورة للجمعيات :مؤمترات منتظمة عرب الفيديو بني ّ
وصفحات الكرتونية ُمحدّثة ابنتظام وتقارير تصدر لك شهرين العالم الزمالء عىل صعيد املنظمة اكفة ابلتطورات اجلارية يف
خمصصة ألثر وتطور س ياسة املنظمة بشأأن
املاكتب اخلارجية ونطاق مسؤوليهتا وحتليل من خالل أأفرقة عامةل ّ
املاكتب اخلارجية.
املقر الرئييس من خالل
 .108ومن اجلوانب املهمة لهذا العمل ّ
املعزز اقامة ربط معلومايت سلس بني املاكتب اخلارجية و ّ
مرشوع الهندسة العاملية للماكتب .ويضمن ذكل املرشوع مت ّكن مجيع املاكتب اخلارجية من الاس تفادة من ا ألدوات االدارية
و أأدوات تنفيذ الربامج املتاحة للزمالء يف جني يف بيئة معلوماتية أمنة وابدلمع التقين الالزم .و أأسفرت ادارة املرشوعات
وتنفيذها بشلك مكث ّ عن اجناز مرشوع الهندسة العاملية للماكتب يف حدود املزيانية يف شهر مايو مع تعمميه عىل مكتب
الويبو يف الربازيل.
 .109وال بد أأن يُنظر اىل تكل التطورات مضن الس ياق ا ألوسع لتطور املاكتب اخلارجية يف الويبو .وجيدر التذكري بأأن
امجلعية العامة للويبو ّقررت ،يف دروهتا املعقودة يف أأكتوبر  ،2015فتح ما ال يزيد عىل ثالثة ماكتب خارجية جديدة للويبو
التوسع ابلنظر اىل هجود ا ألمانة
يف الثنائية  2017-2016والثنائية  ،2019-2018عىل التوايل .وميكن الاس تبشار خريا بذكل ّ
الرامية اىل تعزيز فعالية املاكتب اخلارجية القامئة .ومع ارساء البنية التقنية التحتية وصقل أأطر الس ياسة العامة وتعزيز التواصل
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املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية ،ابتت ا ألمانة تسري عىل خطى اثبتة الستيعاب أأي ماكتب خارجية جديدة قد
الثنايئ بني ّ
ّتقرر ادلول ا ألعضاء فتحها.
املوارد البرشية
 .110تس ىن حتقيق أأداء مؤسيس مس تدام بفضل معل املوظفني ادلؤوب وتفانهيم ،ذكل أأن اسهاهمم يف تنفيذ لك جوانب
معل الويبو يُعد مبثابة اجلّس القامئ بني املنظمة وخمتل رشاكهئا من أأحصاب املصاحل.
 .111وميث ّل التنوع واملهارة واملرونة والتوازن بني احلياة العملية والاجامتعية اتحماور الرئيس ية اليت تقوم علهيا املبادرات
والربامج املُضطلع هبا منذ وضع اسرتاتيجية املوارد البرشية يف عام .2013
 .112ومل تشهد املنظمة قط هذا القدر من التنوع ،اذ ابتت حنو  120دوةل عضوا ممث َّةل يف موظفينا حىت يونيو  .2016ويُعد
حمرك اسرتاتيجية املنظمة يف جمال التوظي  .ويتواصل تزايد عدد ونس بة تنوع
الكش النشط عن املواهب املتنوعة ّ
املرتحشني مللء الشواغر بفضل اس تخدام الوسائط املتعدّدة ومنصات التواصل الاجامتعي االلكرتونية لالعالن عن الشواغر،
والتعممي املبارش لفرص العمل يف املنظمة من خالل بعثات التوعية ن ُظمت يف العام املايض ،مبا يف ذكل زايرات اىل اجلامعات
يف اطار رشااكت مع ادلول ا ألعضاء غري املمث َّةل ،وامحلالت الهادفة اىل زايدة الوعي ابحتياجات الويبو من املواهب،
اتحمس نة.
واجراءات التوظي
ّ
املعززة وا ألنظمة املعلوماتية ّ
 .113ويُعد التوازن بني اجلنسني هدفا رئيس يا ُ
الزتمت خشصيا بتحقيقه بصفيت عضوا يف ش بكة أأبطال جني للمساواة بني
اجلنسني .ولهذا الغرض ،زادت املنظمة من هجودها يف جمال تدريب املديرين عىل الرتوجي لبيئة معل متنوعة وشامةل .وعالوة
عىل ذكل ،أأط ِّلق يف عام  2015برانمج جترييب يُعىن بتقدمي ادلمع للمديرات من املس توى املتوسط .وقد مت توس يعه بعد أأن
حظي بتقيمي اجيايب من قبل املشاركني .وما يكتيس أأمهية مماثةل تعممي املساواة بني اجلنسني يف معل الويبو .وقد ُوضعت
أأسس املقارنة يف أأبريل  2016للكش بوضوح عن التقدم اتحمرز أأثناء تنفيذ خطط معل عام  ،2017ورصد ذكل التقدم.
و ألول ّمرة ،مشل مؤرش الابتاكر العاملي مؤرشا خيص املساواة بني اجلنسني لتحسني فهم دور واسهام املر أأة يف جمال
الابتاكر.
 .114وميكن القول ان اجنازات قد ُحققت يف اتحمورين الرئيس يني للتنوع املؤسيس – المتثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
وجيري العمل عىل حتقيق املزيد من االجنازات لزايدة اثراء قاعدة املنظمة من اذلاكء الثقايف.
 .115وشهدت الاستامثرات امل ُ ّ
وظفة يف تدريب املوظفني زايدة كبرية يف عام  ،2015مما أأدى اىل تسجيل عدد قيايس من
أأنشطة تطوير املوظفني جتاوز متوسط عدد أأايم التدريب يف ا ألمم املتحدة وهو مخسة أأايم يف الس نة للك موظ  .ويُعد
التدريب جزءا من ا ألساس الالزم ملواصةل تطوير املواهب وضامن قوة عامةل مرنة تفي ابلغرض املنشود .ومن بني برامج
التدريب الرئيس ية املتاحة للموظفني اللغات وهمارات التواصل واالدارة الفعاةل (ل ألشخاص وا ألداء واخملاطر واملرشوعات)،
وفق الاحتياجات املؤسس ية.
 .116واس تمكل برانمج املاكفأت والتقدير ،مؤخرا ،عامه الثالث .وخالل تكل الفرتةُ ،منحت ماكفأت ا ألداء لزهاء تسعة
أأفرقة و أأكرث من  50فردا شهادة عىل قدرات املوظفني والزتاهمم.
 .117ويتيح تويخ املرونة يف التوظي انعاشا مس مترا لقاعدة همارات املنظمة من أأجل ضامن توفري اخلدمات بّسعة وكفاءة
يف س ياق بيئة خارجية رسيعة التغري .ومن بني التحدايت الرئيس ية املطروحة أأمام املنظمة التغريات يف جحم ونطاق الطلب
عىل خدمات تسجيل امللكية الفكرية .ولتجس يد ذكل الواقع ،ال بد من ضامن توازن سلمي بني القوة العامةل ا ألساس ية
(املوظفون) والقوة العامةل املرنة (خالف املوظفني) .ويف يونيو  ،2016اكنت النس بة  .1:3وابملوازاة مع ذكل ،أأدى

A/56/17
Annex I
21

الاس تخدام ا ألنسب لفئات املوظفني القامئة اىل توظي املنظمة ،يف عام  ،2015ألول موظ فين وطين يف أأحد ماكتهبا
اخلارجية .ومنذ ذكل التارخي ،مت توظي موظفني وطنيني أخرين يف ماكتب خارجية أأخرى .ويؤدي املوظفون الفنيون
الوطنيون أأدورا مماثةل لتكل اليت يؤدهيا موظفو الفئة الفنية والفئات العليا ،ولكهنم مع ّينون تعيينا حمليا ألن وظائفهم تقتيض
يعزز قدرة املاكتب اخلارجية عىل تنفيذ الربامج.
معارف وخربات حمدّ دة يف البيئة الوطنية ،مما ّ
يعزز االنتاجية املؤسس ية .ويدخل رفاه املوظفني مضن هذا
 .118كام أأن التوازن املنسجم بني احلياة العملية والاجامتعية ّ
املنظور ،واملوظفون أأنفسهم يؤدون دورا أأساس يا يف املساعدة عىل تصممي س ياسات يف هذا اخلصوص .ويُعد را 
الس ياسات القامئ عىل املشاركة من االجراءات القوية يف الويبو .فقد شارك املوظفون يف اصدار دليل مرجعي مو ّحد بشأأن
ااتحة بيئة معل يسودها الانسجام والاحرتام يف الويبو .وتشهد اللجنة املعنية بشؤون الصحة والسالمة يف ماكن العمل ،اليت
جتمع بني ممثلني عن االدارة واملوظفني وخرباء يف جمال الصحة والرعاية الاجامتعية وا ألمن والسالمة من داخل املنظمة ،العام
الثاين من واليهتا املمتثةل يف تعزيز وحامية الصحة البدنية والعقلية والسالمة يف ماكن العمل .ويف الونة ا ألخرية ،انهتىى فريق
عامل مؤل من موظفني متطوعني وممثلني عن االدارة اس تعراضه للس ياسات وا ألنظمة املتعلقة ابدارة الوقت يف الويبو .وقدم
ذكل الفريق العامل توصيات تراعي الردود عىل اس تقصاء شارك فيه املوظفون بنس بة غري مس بوقة جتاوزت مخسني ابملائة.
 .119وميث ّل الرتاجع املس متر يف نس بة تغ ّيب املوظفني منذ عام  2013تطورا يس تحق الثناء وهو يشري اىل ا ألثر االجيايب
لهذه املبادرات .وقد شهد مجموع أأايم التغ ّيب ،يف الفرتة بني عايم  2014و ،2015افخنفاضا بأأكرث من  1000يوم.
 .120و أأبدي اعزتازي العميق مبوظفي املنظمة وامتناين الكبري هلم عىل هذه االجنازات وعىل بلوغ أأهدافنا املؤسس ية املشرتكة.
[ييل ذكل املرفق الثاين]

