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حتتوي هذه الوثيقة عىل "اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ."2015-2010

 .2وهذا الاس تعراض هو تقيمي ذايت ل ألمانة عن التقدم احملرز  ي حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية .ويسلط الضوء عىل
ا إلاجنازات الرئيس ية احملققة خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير.
.3

وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة.

 .4اإن جلنة الربانم واملزيانية،
اإذ اس تعرضت الوثيقة ،WO/PBC/25/17
و أأ ّقرت بطبيعة التقرير كتقيمي ذايت ل ألمانة ،أأوصت
تقر مجعيات ادلول ا ألعضاء  ي الويبو مبسامهة
ب أأن ّ
الربام  ي حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة
للمنظمة خالل الفرتة .2015-2010
[ييل ذكل اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط ]2015-2010
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أأو ال .املقدمة
 .1أأرست اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،1اليت تغطي الفرتة  ،2015-2010اإطار اا اسرتاتيجي اا رفيع املس توى
2
ُ
اسرتشد به  ي اإعداد وثيقيت الربانم واملزيانية  13/2012و.15/2014
 .2وإان مجعيات ادلول ا ألعضاء  ي الويبو أأحاطت علاما  ي سلسةل اجامتعااها الثامنة وا ألربعني مبضمون الوثيقة A/48/3؛
و أأحاطت علاما أأيض اا بتعليقات ادلول ا ألعضاء عىل تكل الوثيقة وابملساهامت الواردة  ي املرفق ا ألول من التقرير
(الوثيقة .3)A/48/26
 .3ومتحورت اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  2015-2010حول تسعة أأهداف اسرتاتيجية اعمتداها ادلول
ا ألعضاء  ي اإطار املزيانية والربانم املعدَّةل للثنائية  2009/2008و أأرست هبا اإطار اا مرجعي اا متفق اا عليه لقياس أأداء املنظمة
خالل الفرتة املشموةل ابخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .ويعرض الشلك  1التايل ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة.
الشلك  :1اإطار نتاجئ خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط
الهدف الاسرتاتيجي الثامن

ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

الهدف الاسرتاتيجي
الهدف
الثاين
الاسرتاتيجي ا ألول

الهدف
الاسرتاتيجي الثالث

تطور متوازن لوضع تقدمي خدمات عاملية
تسهيل الانتفاع
 ي جمال امللكية
القواعد واملعايري
ابمللكية الفكرية  ي
ادلولية بش أأن الفكرية من الطراز
سبيل الت منية
ا ألول
امللكية الفكرية

الهدف الاسرتاتيجي
الهدف
اخلامس
الاسرتاتيجي الرابع

تنس يق البنية
التحتية العاملية
للملكية الفكرية
وتطويرها

املصدر العاملي
ملراجع املعلومات
وادلراسات املتعلقة
ابمللكية الفكرية

الهدف
الاسرتاتيجي
السادس

التعاون ادلويل
بش أأن اإذاكء
الاحرتام للملكية
الفكرية

الهدف
الاسرتاتيجي
السابع

امللكية الفكرية
وقضااي الس ياسات
العامة العاملية

الهدف الاسرتاتيجي التاسع

دمع اإداري ومايل فعال ل متكني الويبو من تنفيذ براجمها

الشلك  :6عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،وعدد احلالت املتعلقة بتسجيل احلقول العليا
لثامن
اليتاتيجيان
الاسرت
الهدفان
املنازعاتللمنظمة.
ملوضوعية
املوحدةعامل
إطار ألولالساإىلياسةالتاسع ا أل
اتيجية ي امن ا
الاسرت
هداف
تتناول
يديرها امركز
احلقول
املتعلقة أأ بأأماسامء
لتس اوية
املعاجلة
البدلان
من ا ألرموز
 .4املكوونة
التاسعدعاما لتحقيق ا ألهداف
وفعال
وحممكة/وت15واصل
إقامة اإدارة
يسعيان اإىل ا
ينيانو ايبولذلان
متبادلاتيجي
الهدف الاسرت
تينة2014-
/2010م11
الوساطة،
للتحكمي و
والتاسع فهام الهدفان المتك ال
عضاء.إداري ومايل فعال ل متكني الويبو من تنفيذ براجمها
املوضوعية وضامن املساءةل أأمام ادلول ا أل دمع ا

A/48/3 1
 2اكنت وثيقة الربانم واملزيانية  11/2010معمتدة  ي اترخي اإعداد اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .2015-2010
A/48/26 3
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 .5ومعمت التوصيات امخلس وا ألربعون ألجندة التمنية  ي معل الويبو  ي اإطار ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة لكها.
واكن اس تعراض مس تقل ومعمق للتقدم احملرز  ي تنفيذ أأجندة التمنية وتوصيااها بناء عىل طلب اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية (جلنة التمنية) جار ااي  ي هناية عام  .2015وس تقدَّم نتاجئ هذا الاس تعراض اإىل جلنة التمنية  ي نومفرب  2016وس ُتدرج
 ي اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  .2015-2010ومن مث ،ل يقدم هذا التقرير سوى حملة عامة للتقدم
احملرز  ي هذا اجملال.

اثني اا .املهنجية
 .6اإن اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  2015-2010هو تقيمي ذايت تعده ا ألمانة عن التقدم احملرز  ي
حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية وفق اا للنتاجئ الاسرتاتيجية ومؤرشات النتاجئ (انظر املرفق ا ألول) اليت ُوضعت استناد اا اإىل
الروابط بني أأطر النتاجئ  ي الويبو املعمتدة  ي اإطار واثئق الربانم واملزيانية 4للثنائيات الثالث 5أأي الس نوات الست اليت
تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .و ن ّيبني التقيمي ا إلاجنازات الرئيس ية احملققة خالل الفرتة قيد الاس تعراض.
.7

واستند التقيمي اإىل املهنجية التالية:
-

اس تعراض شامل للبياانت 6الواردة  ي تقارير أأداء الربانم للثنائيات الثالث ،7اإذ اإن تقرير أأداء الربانم هو
أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول ا ألعضاء عىل ا ألداء التنظميي للويبو ،وهو عنرص ل ينفصم عن اإطار
الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ؛

-

واس تعراض مكتيب لواثئق أأخرى مهنا "التقرير الهنايئ عن تنفيذ برانم الويبو للتقومي الاسرتاتيجي"
( )WO/GA/43/20واملراجعات الس نوية ألنظمة التسجيل ادلويل  ي الويبو ،وتقارير تثبيت تقارير أأداء
الربانم اليت تعدها شعبة الرقابة ادلاخلية ،ومعليات التقيمي املس تقةل اليت أأجريت خالل الفرتة
قيد الاس تعراض.

اثلث اا .حملة عامة عن أأولوايت اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط 2015-2010
  .8ي وثيقة الربانم واملزيانية املعدّ ةل للفرتة  ،2009-2008اعمتدت ادلول ا ألعضاء أأهداف الويبو الاسرتاتيجية التسعة
بوصفها نقطة الانطالق والإطار الاسرتاتيجي املعمتد لرمس اخلطة الاسرتاتيجية.
.9

و أأعدت اخلطة الاسرتاتيجية بعدئذ  ي اإطار مسار تشاوري مكثف بني ا ألمانة وادلول ا ألعضاء.

 .10و أأرشدت اخلطة الاسرتاتيجية املعمتدة اإعداد وثيقيت الربانم واملزيانية  13/2012و ،15/2014اإذ مضنت اتباعهام
للتوجه الاسرتاتيجي اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء .و أأما وثيقة الربانم واملزيانية  ،11/2010فقد تزامن اإعدادها مع مسار
يتسن اإعداد الربانم ابتباع البنية احملددة  ي اخلطة الاسرتاتيجية اتباع اا اكم اال.
صياغة اخلطة الاسرتاتيجية؛ فمل َ
 4ميكن الاطالع عىل واثئق الربانم واملزيانية املذكورة عىل الصفحة الإلكرتونية اخملصصة لنتاجئ الويبو واملزيانية وا ألداء:
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/budget
 11/2010 5و 13/2012و.15/2014
 6البياانت املقدَّ مة  ي التقرير يه أأحدث بياانت متوفرة  ي اترخي اإعداد هذا التقرير .ونظر اا اإىل تطور أأطر النتاجئ  ي الويبو عىل مدى الثنائيات فض اال عن اعامتد
هن صارم أأكرث للتحقق من البياانت املس تخدمة  ي اإعداد تقارير أأداء الربانم  ،فيجدر الانتباه اإىل اإماكنية وجود تباين  ي بياانت تقارير أأداء الربانم اخملتلفة
لس نة معينة أأو ثنائية معينة.
 7لالطالع عىل تقارير أأداء الربانم  ،يرىج النقر عىل  )2010( A/49/4و )11/2010( A/50/4و )2012( A/51/5و)13/2012( A/54/6 REV.2
و )2014( A/55/6و.)15/2014( WO/PBC/25/7
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رابع اا .ا إلاجنازات اليت حققهتا الويبو حسب الهدف الاسرتاتيجي
أأ.

ا ألهداف املوضوعية

الهدف الاسرتاتيجي ا ألول:

تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.1مشاركة اكمةل من ادلول ا ألعضاء  ي الوصول اإىل اتفاقات عىل تدابري ترشيعية ومعلية  ي
جمالت ذات مصلحة مشرتكة لتسوية اإطار امللكية الفكرية ادلويل احلايل
 1.1خالل الفرتة من  2010اإىل  ،2015أأحرزت ادلول ا ألعضاء  ي الويبو تقدما هاما  ي حتقيق تطور متوازن لوضع
القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية ،عىل الرمغ من وجود بعض التباينات  ي اجملالت املعيارية الرئيس ية اخملتلفة.
وابعامتد معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني)  ي  ،2012ومعاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل
املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى  ي قراءة املطبوعات
(معاهدة مراكش)  ي  ،2013ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية والالحئة التنفيذية
(وثيقة جنيف)  ي  ،2015اجنحت الويبو  ي اعامتد اتفاقني جديدين وأخر منقح بشأأن القانون ادلويل للملكية الفكرية .وإاضافة
اإىل ذكل ،يرست املنظمة تقدم املناقشات املتعددة ا ألطراف  ي ثالثة موضوعات رئيس ية أأخرى يه " "1حامية هيئات البث
جراء انتشار الإنرتنت والتكنولوجيات اجلديدة؛ " "2وتبس يط الإجراءات الشلكية
بغية التكيف مع التحدايت الطارئة من ّ
ادلولية اليت تكفل امحلاية للتصاممي الصناعية؛ " "3وحامية أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملعارف التقليدية ،وحبث الصةل
بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية .كام شهدت هذه الفرتة اإقبال مزتايدا عىل الانضامم اإىل اتفاقات امللكية الفكرية القامئة
بشأأن الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .و أأخريا ،يرست الويبو توطيد
أأطر قانونية وتنظميية وطنية للملكية الفكرية  ي ادلول ا ألعضاء من خالل تزويدها ابملساعدة التقنية والقانونية واملساعدة  ي
وضع الس ياسات العامة  ي مجيع اجملالت الرئيس ية للقانون ادلويل للملكية الفكرية استنادا اإىل احتياجااها ،مس تجيب اة بذكل ملا
يزيد عىل  190طلبا للحصول عىل ادلمع.
مؤرش النتيجة ه :1.1.1اتفاقات توصلت اإلهيا ادلول ا ألعضاء  ي لك جمال رئييس من اإطار وضع القواعد واملعايري ادلولية
بشأأن امللكية الفكرية
  2.1ي جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،أأصبحت معاهدة بيجني ،عقب اعامتدها  ي  ،2012وحصولها عىل 48
توقيعا أأوليا ،أأول معاهدة تُربم منذ عام  1996بشأأن القانون املوضوعي للملكية الفكرية .ومن شأأن هذا الصك اجلديد دلى
دخوهل حزي النفاذ أأن يوفر أأساسا قانونيا أأوحض لس تخدام املنتجات السمعية والبرصية عىل الصعيد ادلويل ،مع الرتكزي عىل
حقوق فناين ا ألداء  ي هذه املنتجات .وحبلول هناية  ،2015اكنت  10بدلان 8قد صدقت عىل املعاهدة أأو انضمت اإلهيا،
من أأصل  30بدلا جيب أأن يصدق عىل املعاهدة يك تدخل حزي النفاذ .وبنفس القدر من ا ألمهية اكن اعامتد معاهدة مراكش
ملعايق البرص  ي  ،2013اليت اهدف اإىل املساعدة  ي التصدي "للندرة الشديدة  ي الكتب" اليت أأدت اإىل اإاتحة مخسة  ي
املائة فقط من الكتب املنشورة  ي أأنساق ميرسة ل ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى  ي قراءة
املطبوعات .وحصلت املعاهدة مبجرد اإبراهما عىل ما مجموعه  80توقيعا أأوليا .واكنت ثالث عرشة دوةل عضوا 9قد صدقت عىل
املعاهدة أأو انضمت اإلهيا  ي هناية  ،2015من أأصل  20دوةل مطلوب تصديقها دلخول املعاهدة اإىل حزي النفاذ.

 8بوتسواان ،ش ييل ،الصني ،الياابن ،قطر ،مجهورية مودلوفا ،الاحتاد الرويس ،سلوفاكيا ،امجلهورية العربية السورية ،الإمارات العربية املتحدة.
 9ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،الربازيل ،السلفادور ،الهند ،مايل ،املكس يك ،منغوليا ،ابراغواي ،مجهورية كوراي ،س نغافورة ،الإمارات العربية املتحدة ،أأوروغواي.
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 3.1و ي املداولت اليت جرت بشأأن حتديث حامية البث ،10اجنحت ادلول ا ألعضاء  ي التفاق عىل خطة معل جديدة
 ي  ،2011ومتكنت من امليض قدما ابملناقشة حول بعض املباد ا ألساس ية الرئيس ية  ي  .2015بيد أأن اللجنة ادلامئة املعنية
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة) مل تتفق بعد عىل خارطة طريق تؤدي اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن هذه املسأأةل.
وجار أأيضا العمل بشأأن التقييدات والاس تثناءات  ي جمال حق املؤلف لفائدة املكتبات ودور احملفوظات واملواد التعلميية.
ورمغ اإحراز بعض التقدم  ي املناقشات اليت جرت  ي الثنائية  ،15/2014فاإنه ل يزال يتعني القيام مبزيد من العمل  ي فرتة
اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط املقبةل.
 4.1كام أأسفرت املفاوضات اليت أأجراها اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية (اللجنة ادلامئة) بشأأن معاهدة
قانون التصاممي ،هبدف تنس يق ا إلجراءات ادلولية لتسجيل التصاممي الصناعية ،عن اإعداد مرشوع وثيقة مكمتةل ،ومرشوع
لحئة تنفيذية تتأألف من  32مادة و 17قاعدة مل يتبق سوى عدد قليل مهنا تُقدم بشأأنه مقرتحات بديةل .و ي  ،2015وافقت
امجلعية العامة عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي  ي هناية النصف ا ألول من  ،2017رشيطة الانهتاء
من املناقشات بشأأن املساعدة التقنية والإفصاح خالل ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة.11
و ي حاةل عدم حتقق ذكل ،س تعود املسأأةل اإىل امجلعية العامة ملزيد من البحث.
 5.1وفامي يتعلق ابلقانون ادلويل بشأأن الرباءات ،وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  ي  12،2010عىل حبث
مخس مسائل  ي دورااها املقبةل "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءة؛ " "2وجودة الرباءات ،مبا  ي ذكل أأنظمة
الاعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ّ
ومولكهيم؛ ""5ونقل التكنولوجيا.
وواصلت اللجنة مناقشااها بشأأن هذه املسائل امخلس طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،وحددت الطرائق
اخملتلفة لتنفيذ أأعاملها ومهنا ،عىل سبيل املثال "1" ،اإعداد مواد أأساس ية لتسهيل فهم خمتلف جوانب
جدول ا ألعامل؛" "2وجتميع املامرسات والقوانني الوطنية؛ " "3وإاجراء دراسات جدوى؛ " "4وتنظمي حلقات دراس ية مع
خرباء خارجيني؛ " "5وعقد دورات معل لدلول ا ألعضاء لتقامس جتارهبا العملية ومناقشة التحدايت املشرتكة .وقد برهنت
هذه الطرائق اخملتلفة عىل فائداها الكبرية  ي حتديد أأوجه التشابه والاختالف  ي ممارسات ماكتب امللكية الفكرية .ومع ذكل،
ُأحرز تقدم  ي اجملالت املذكورة أنف اا .وشهدت دورات اللجنة ادلامئة  ي عايم  2014و 132015صعوبة مزتايدة  ي حتديد
أأولوايت معل اللجنة  ي املس تقبل ،ويربز ذكل أأمهية اجلهود املتواصةل اليت تبذلها الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا لتحديد س بل
امليض ابللجنة قدما  ي الفرتة الربانجمية املقبةل.
 6.1و ي جمالت املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية ،تزامنت بداية فرتة الس نوات
الست اليت تغطهيا اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط مع تصديق امجلعية العامة للويبو  ي  2009عىل اإس ناد ولية قوية
للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور .و ي وقت لحق ،جددت
امجلعية العامة الولية اخملوةل للجنة لتشمل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية بأأمكلها ،ولكفت اللجنة احلكومية ادلولية ابتباع برانم
معل مكثف ،ابس تثناء عام  ،2015عندما ُأخفق  ي التوصل اإىل اتفاق عىل جدول زمين دلورات اللجنة احلكومية ادلولية
أأثناء انعقاد امجلعية العامة .وقد انصب معل اللجنة احلكومية ادلولية  ي الفرتة من  2010اإىل  2015عىل دم النصوص قيد
التفاوض وتبس يطها ،مما أأسفر عن معل ل يزال يتعني عىل اللجنة احلكومية ادلولية اس تكامهل أأثناء فرتة اخلطة الاسرتاتيجية
ل ألجل املتوسط املقبةل.
 10البث الإذاعي هو اجملال الرئييس املشمول ابتفايق برن وروما اللتني مل حتداث بعد لالس تجابة بشلك أأفضل للتحدايت النامجة عن انتشار التكنولوجيات
اجلديدة ،مثل ظهور الإنرتنت.
أ
 11تقرير ادلورة السابعة وا ألربعني (الثانية والعرشين العادية) للجمعية العامة للويبو ،جنيف ،من  5اإىل  14أكتوبر .2015
 12ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،جنيف ،من  11اإىل  15أأكتوبر .2010
  13ي  ،2014خالل ادلورة العرشين للجنة (جنيف من  27اإىل  31يناير  )2014و ي  ،2015خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة (جنيف من  27اىل 31
يوليو .)2015
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 7.1وشهدت مجموعة الترشيعات ادلولية القامئة  ي جمال مللكية الفكرية اليت تديرها الويبو زايدة مطردة  ي ا ألطراف
املتعاقدة  ي الفرتة من  2010اإىل  ،2015وهو ما يعزز مشاركة ادلول ا ألعضاء  ي الويبو  ي اجلوانب املعيارية لنظام امللكية
الفكرية ،ويوسع النطاق العام ل ألنظمة .وانضمت ثالثة أأطراف متعاقدة جديدة اإىل اتفاقية ابريس لعام 1883بوصفها التفاق
ادلويل ا ألقدم وا ألوسع نطاقا بشأأن امللكية الفكرية ،ليصل اإجاميل عدد أأعضاء التفاقية اإىل  176عضوا  ي هناية .2015
أأما معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية فقد شهدت ،مع تزايد عدد ا ألطراف املتعاقدة اإىل أأكرث من الضعف،
أأكرب زايدة  ي عضويهتا  ي الفرتة من  2010اإىل  .2015ويوحض اجلدول  1والشلك  2أأدانه الزايدة  ي عدد ا ألطراف املتعاقدة
عىل مجيع املعاهدات خالل الفرتة قيد الاس تعراض.
اجلدول  :1زايدة عدد ا ألطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو (حسب الرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي)
املعاهدة/الصك

الغرض من التفاق

عدد الأطراف
املتعاقدة ()2009

عدد الأطراف
املتعاقدة ()2015

نس بة التغري

حامية امللكية الفكرية
اتفاقية برن ()1886

تتناول حامية املصنفات وحقوق املبدعني ،وتزودمه ابلوسائل
الالزمة للتحمك  ي الكيفية اليت تُس تخدم هبا مصنفااهم ،ومن
يس تخدهما ،ووفقا ألية رشو..

164

اتفاقية بروكسل ()1974

168

%2.4+

تُلزم لك دوةل متعاقدة مبنع توزيع أأية برام حامةل ل إالشارات
تنقلها ا ألمقار الصناعية عىل أأو من أأراضهيا دون احلصول عىل
ترصحي.

34

37

%8.8+

معاهدة بودابست ()1977

تنظم الاعرتاف ادلويل ابإيداع الاكئنات ادلقيقة ألغراض
الإجراءات اخلاصة ابلرباءات.

72

79

%10+

اتفاق مدريد
(بياانت املصدر) ()1891

ينظم العقوابت عىل املنتجات اليت تتضمن بياانت مصدر
اكذبة أأو مضلةل.

35

36

%2.9+

معاهدة نريويب ()1981

تلزم حبامية الرمز ا ألومليب من الاس تخدام ألغراض جتارية
دون احلصول عىل اإذن من اللجنة ا ألوملبية ادلولية.

47

51

%8.5+

اتفاقية ابريس ()1883

تنطبق عىل امللكية الصناعية بأأوسع معانهيا .وتغطي مجيع
14
جمالت امللكية الفكرية الرئيس ية.

173

176

%2+

معاهدة قانون الرباءات
()2000

تنس يق وتبس يط الإجراءات الرمسية فامي يتعلق بطلبات
الرباءة الوطنية وا إلقلميية ،والرباءات ،وجعل هذه الإجراءات
أأكرث مالءمة للمس تخدمني.

22

اتفاقية التسجيالت الصوتية تلزم لك دوةل متعاقدة حبامية من نت التسجيالت الصوتية اذلي
حيمل جنس ية دوةل أأخرى متعاقدة من النسخ غري املرصح به
()1971
ملنتجاته.
اتفاقية روما ()1961

تكفل امحلاية لفناين ا ألداء  ي أأداء التسجيالت الصوتية،

36

%64+

77

78

%1.3+

91

92

%1.1+

 14مبا  ي ذكل الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة والعالمات اخلدمية وا ألسامء التجارية واملؤرشات اجلغرافية،
ومقع املنافسة غري املرشوعة.
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وملنتجي التسجيالت الصوتية  ي التسجيالت الصوتية،
ولهيئات البث الإذاعي  ي البث.
معاهدة س نغافورة بشأأن
قانون العالمات التجارية
()2006

اإنشاء اإطار دويل حديث ودينامييك لتنس يق ا إلجراءات
الإدارية لتسجيل العالمات التجارية.

16

38

%138+

معاهدة قانون العالمات
التجارية ()1994

توحيد وتبس يط ا إلجراءات الوطنية وا إلقلميية لتسجيل
العالمات التجارية.

45

53

%17.8+

معاهدة الويبو بشأأن حق
املؤلف ()1996

اتفاق خاص  ي اإطار اتفاقية برن يتناول حامية املصنفات
وحامية حقوق املؤلفني  ي البيئة الرمقية.

71

94

69

94

معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء تتناول حقوق نوعني من املس تفيدين ،وخباصة  ي البيئة
والتسجيل الصويت ( )1996الرمقية )1( :فنانو ا ألداء؛ ( )2ومنتجو التسجيالت الصوتية.

15

16

%32.4+

%36.2+

التصنيف
اتفاق لواكرنو ()1968

وضع تصنيف اا للتصاممي الصناعية (تصنيف لواكرنو)

51

54

5.9%

اتفاق نيس ()1957

وضع تصنيف اا للسلع واخلدمات هبدف تسجيل العالمات
التجارية وعالمات اخلدمة (تصنيف نيس)

83

84

1.2%

اتفاق اسرتاسربغ ()1971

وضع التصنيف ادلويل للرباءات اذلي يقسم التكنولوجيا اإىل
مثانية أأقسام رئيس ية تتضمن حنو  70 000قسم فرعي

59

62

5.1%

اتفاق فيينا ()1973

وضع تصنيف اا للعالمات (تصنيف فيينا) اليت تتكون من
عنارص تصويرية أأو حتتوي علهيا.

27

32

18.5%

 15س بعة عرش بدلا من أأصل  23بدلا صادقت عىل املعاهدة  ي ديسمرب  ،2009مع دخولها حزي النفاذ  ي .2010
 16س بعة عرش بدلا من أأصل  25بدلا صادقت عىل املعاهدة  ي ديسمرب  ،2009مع دخولها حزي النفاذ  ي .2010
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الشلك  :2الزايدة  ي عدد ا ألطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو2015-2009 ،

 8.1وعىل مدى فرتة الست س نوات ،تولت ا ألمانة اإدارة املادة ( 6اثلثا) من اتفاقية ابريس ،اليت تنظم حامية أأعالم
ادلول وشعارااها ،فضال عن أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعارااها ضد التسجيل والاس تخدام كعالمات جتارية دون
اإذن .كام أأاتح تطوير قاعدة بياانت اإلكرتونية لإدارة ا ألعالم والشعارات  ي وقت مبكر من فرتة اخلطة الاسرتاتيجية الفرصة
للويبو يك تعاجل بكفاءة ما مجموعه  284طلبا للتبليغ مبوجب املادة ( 6اثلثا) .وحبلول هناية  ،2015تضمنت قاعدة البياانت
اجلديدة اإجاميل  3 157عالمة.
 9.1ومما يربهن عىل مشاركة أأحصاب املصلحة الوطنيني بصورة فعاةل  ي تعزيز وضع أأطر معيارية وطنية للملكية الفكرية،
تلقت ا ألمانة واس تجابت ملا يزيد عىل  17190طلبا للحصول عىل املساعدة  ي جمايل الس ياسات العامة والترشيعات .وارتفعت
نس بة رضا ادلول ا ألعضاء عن ادلمع اذلي تلقته ،لترتاوح تقريبا ما بني  86اإىل   93ي املائة عن املشورة بشأأن الرباءات،
ومن   91ي املائة اإىل   95ي املائة عن املشورة بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي التقليدي واملوارد الوراثية.
وبلغت   100ي املائة عن ادلمع  ي جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية.

 17هذا تقدير متحفظ يستند اإىل عدد من ادلول الأعضاء اليت قدمت طلبات للحصول عىل املساعدة  ي جمايل الترشيعات والس ياسات ،عىل النحو الوارد  ي
تقريري أأداء الربانم الذلين يُرفعان لك ثنائية.

WO/PBC/25/17
11

الهدف الاسرتاتيجي الثاين:

تقدمي خدمات عاملية  ي جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.2مجموعة شامةل من منتجات الويبو وخدمااها العاملية بشأأن امللكية الفكرية تكون خيار
املس تخدم ا ألول
 1.2جذبت نظم الويبو العاملية لتسجيل امللكية الفكرية اهامتما مزتايدا من ادلول ا ألعضاء خالل الفرتة قيد الاس تعراض.
وشهدت عضوية نظام لهاي أأكرب نس بة زايدة (  39ي املائة) ،وتالها نظام مدريد (  19ي املائة).
 2.2كام ارتفع طلب املس تخدمني عىل خدمات الويبو املتعلقة ابمللكية الفكرية ارتفاع اا كبري اا منذ  .2009وتراوحت الزايدة
 ي الإيداع أأو التسجيل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأنظمة مدريد ولهاي ولش بونة من   13ي املائة اإىل ما
يزيد عىل   70ي املائة  ي الفرتة من  2010اإىل  ،2015مع زايدة طفيفة  ي حصة الطلبات املقدمة من البدلان النامية.
كام ازداد الاهامتم ،بصورة كبرية ،ابخلدمات البديةل لتسوية املنازعات  ي جمال امللكية الفكرية واليت يقدهما مركز الويبو
للتحكمي والوساطة (مركز الويبو).
 3.2واجنحت الويبو  ي زايدة فرص احلصول عىل اخلدمات الإلكرتونية من خالل أأنظمهتا للملكية الفكرية .ويربهن الإقبال
الرسيع عىل هذه الفرص اجلديدة  ي ادلول ا ألعضاء عىل مدى أأمهية التقدم احملرز  ي هذا اجملال لضامن زايدة املس تخدمني
ورضامه عن خدمات امللكية الفكرية اليت تقدهما الويبو.
مؤرش النتيجة ه :1.1.2اس تخدام معزز وفعال ملنتجات الويبو وخدمااها العاملية دلى ادلول ا ألعضاء مبا فهيا البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
 4.2ارتفع عدد ا ألطراف املتعاقدة اليت انضمت اإىل أأنظمة امللكية الفكرية الرئيس ية اليت تديرها الويبو خالل مدة اخلطة
الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط البالغة ست س نوات .ومن بني هذه ا ألنظمة ،نظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي
الصناعية اذلي شهد أأقوى معدل منو ،مع انضامم  14دوةل عضوا أأخرى اإىل وثيقة جنيف ( )1999لتفاق لهاي ،وهو ما
ميثل زايدة قدرها   39ي املائة  ي العضوية منذ عام  .2009وجتدر الإشارة بشلك خاص اإىل أأنه نتيجة انضامم تونس اإىل وثيقة
جنيف  ي  ،2013مل يتبق هناك أأي دوةل متعاقدة ملزتمة بوثيقة  1934فقط ،ا ألمر اذلي يفسح اجملال للويبو لتتخذ خطوة
هممة حنو اإرساء وثيقة س نة  ،1999بوصفه أأمه صك  ي النظام.18
 5.2وازداد عدد ا ألعضاء املنضمني اإىل نظام مدريد ادلويل للعالمات التجارية بنس بة   20ي املائة ،من  81طرفا متعاقدا
 ي هناية  2009اإىل  97طرفا  ي هناية  ،2015وجسل الانضامم اإىل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،ويه منظمة حكومية
دولية تضم  17عضوا ،زايدة  ي عدد البدلان اليت ميكن ملس تخدمهيا حامية العالمات التجارية وإاداراها بصورة مركزية من
خالل نظام مدريد لتبلغ  113بدلا حبلول هناية  .2015وهو ما أأسهم بشلك كبري  ي تشجيع حتول النظام اإىل هيلك عاملي
ابلفعل .ومن التطورات البارزة اليت حدثت ،انضامم اجلزائر  -اليت اكنت طرفا  ي اتفاق مدريد فقط -اإىل بروتوكول مدريد  ي
 .2015ومبا أأن اجلزائر اكنت أخر طرف متعاقد  ي احتاد مدريد ينضم اإىل اتفاق مدريد فقط ،فقد أأصبح نظام مدريد يعمل
الن كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة.
 6.2وشهد نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تباطؤ اا نسبي اا  ي معدل الزايدة  ي ا ألعضاء ،اإذ انضمت س تة أأطراف
جديدة فقط ،أأي بزايدة قدرها أأربعة  ي املائة ،وإان اكن النظام دليه ابلفعل قاعدة كبرية من ا ألعضاء تضم  142طرفا متعاقدا
 ي هناية .2009
 18ومع ذكل  ،ي هناية  ،2014اكنت ل تزال هناك حاجة للحصول عىل موافقتني لإهناء وثيقة  .1934ول تزال هناك أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج الاحتاد
ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ملزتمة بوثيقة .1960
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 7.2وزاد عدد أأعضاء اتفاق لش بونة بنس بة مثانية  ي املائة خالل فرتة الس نوات الست ،مع انضامم طرفني متعاقدين
جديدين .و ي  ،2009أأجرت مجعية احتاد لش بونة مراجعة اكمةل لنظام لش بونة ،هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية
للمس تخدمني وا ألعضاء اجلدد احملمتلني ،مع احلفاظ  ي الوقت نفسه عىل مبادئه .وانهتت املراجعة  ي مايو  2015ابعامتد وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية (وثيقة جنيف) .و ي هناية  ،2015اكنت  14دوةل قد
وقعت وثيقة جنيف ،اليت من املقرر أأن تدخل حزي النفاذ بعد ثالثة أأشهر من تصديق مخس دول أأو مخس منظامت
حكومية دولية علهيا أأو انضامهما اإلهيا.
اجلدول  :2تطور عدد ا ألطراف املتعاقدة  ي أأنظمة التسجيل ادلويل للويبو2015-2010 ،
جمال خدمة امللكية الفكرية

الغرض من التفاق

نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات

عدد ا ألطراف
املتعاقدة ()2009

عدد ا ألطراف
املتعاقدة ()2015

نس بة التغري

مساعدة مقديم الطلبات  ي سعهيم اإىل احلصول عىل
حامية براءااهم دوليا ،ومساعدة ماكتب الرباءات عىل
اختاذ قرارات منح الرباءات ،وتيسري س بل نفاذ امجلهور
اإىل ثروة من املعلومات التقنية املتعلقة هبذه الاخرتاعات.

142

148

%4+

نظام مدريد ادلويل للعالمات يُنشئ "هجة موحدة" لتسجيل وإادارة العالمات  ي مجيع
أأحناء العامل.
التجارية

81

97

%20+

36

50

%39+

نظام لهاي (وثيقة جنيف
لتفاق لهاي) ()1999

ينظم التسجيالت ادلولية للتصاممي الصناعية

اتفاق لش بونة (التسجيل
ادلويل لتسميات املنشأأ)

يوفر وسائل للحصول عىل حامية لتسميات املنشأأ  ي
بدلان ا ألطراف املتعاقدة عىل اتفاقية لش بونة من خالل
تسجيل واحد.

الشلك  :3تطور عدد ا ألطراف املتعاقدة  ي أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل2015-2009 ،

26

28

%8+
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 8.2وخالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،زاد الاهامتم بصورة ملحوظة خبدمات احللول البديةل لتسوية املنازعات
 ي جمال امللكية الفكرية ،اليت يقدهما مركز الويبو .واتضح ذكل جليا  ي تزايد عدد املنازعات والطلبات املقدمة اإىل الويبو للحصول
عىل خدمات "املساعي امحليدة" 19منذ عام  .2009و ي الوقت نفسه تلقى مركز الويبو ما مجموعه  254طلبا  ي هناية  ،2009وارتفع
هذا العدد ليصل اإىل  623طلبا حبلول هناية الثنائية ( 15/2014انظر الشلك .)4
 9.2وقد جتىل الاهامتم املزتايد ابحللول البديةل لتسوية املنازعات أأيضا  ي زايدة عدد املشاركني  ي الفعاليات اليت ينظمها مركز
الويبو أأو يشارك فهيا .وابملقارنة مع ما يقرب من 3 200خشصا حضوا هذه الفعاليات  ي الثنائية  ،11/2010زاد عدد املشاركني اإىل
أأكرث من ثالثة أأضعاف  ي الثنائية  15/2014ليصل اإىل ما يقرب من 10 000خشص ،عىل النحو املبني  ي الشلك  5أأدانه.
الشلك  :4عدد املنازعات وطلبات املساعي امحليدة اليت تلقاها مركز الويبو
للتحكمي والوساطة (خالل الثنائية وبشلك ترامكي)15/2014-09/2008 :

الشلك  :5عدد املشاركني  ي الفعاليات اليت ينظمها أأو اليت يشارك
فهيا مركز الويبو للتحكمي والوساطة15/2014-11/2010 ،

 10.2ويتضح أأيضا دور الويبو املتنايم  ي تقدمي احللول
البديةل لتسوية املنازعات من خالل تزايد عدد حالت تسوية
املنازعات اليت يديرها مركز الويبو  ي اإطار الس ياسة املوحدة
اليت رشعت فهيا الويبو لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
(الس ياسة املوحدة) واعمتداها هيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام
21
اخملصصة (الياكن)  ،20للحقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،
ولتطبيقها أأيضا عىل هجات تسجيل احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان ،اليت اختارت الس ياسة املوحدة .كام ارتفع العدد
الرتامكي حلالت احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة اليت تديرها
الويبو خالل الثنائيات الثالث من أأكرث قليال من   20 000ي
الثنائية  11/2010اإىل ما يقرب من  30 000حاةل  ي هناية
الثنائية ( 15/2014انظر الشلك .)6
أأما ابلنس بة حلالت احلقول العليا املكونة من رموز البدلان ،فقد
ازداد العدد الرتامكي من حوايل  2 100حاةل اإىل ما يزيد قليال عىل 3 500حاةل  ي الفرتة الزمنية نفسها .كام ارتفع عدد ماكتب تسجيل
احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت حصلت عىل خدمات الويبو  ي جمال تسوية املنازعات من  62مكتبا اإىل  71مكتبا.
الشلك  :6عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،وعدد
احلالت املتعلقة بتسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان املعاجلة  ي
اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اليت يديرها
مركز الويبو للتحكمي والوساطة15/2014-11/2010 ،
35,000

29,567

30,000

24,901
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2,798

2,135
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0

2014/15
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 19تيسري مناقشات ا ألطراف حول اإماكنية اإخضاع منازعة قامئة لإجراءات الويبو.
 20يعد مركز الويبو أأحد مقديم خدمات تسوية املنازعات املعمتدين دلى الياكن  ي اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول وما يتصل هبا
من قواعد.
 21مثل.org ،.net ،name ، .mobi، .info ،.com. ،.biz :

WO/PBC/25/17
14

مؤرش النتيجة ه :2.1.2زايدة الطلب عىل منتجات الويبو وخدمااها العاملية اليت تسهم  ي الاس تدامة املالية للمنظمة
 11.2ارتفع الطلب عىل خدمات الويبو ومنتجااها العاملية  ي اإطار أأنظمة امحلاية ادلولية ارتفاعا ملحوظا  ي الفرتة من 2009
اإىل  ،2015ومتثل ذكل  ي معدلت المنو القوية اليت بلغت   40ي املائة  ي الإيداعات 22الس نوية بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات  ي الفرتة من  2009اإىل
اجلدول  :3نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :اإجاميل طلبات الإيداع،
 .2015وبصورة عامة ،تلقى نظام معاهدة
وطلبات الإيداع الس نوية
التعاون ما مجموعه  1.34مليون طلب اإيداع
التغري  ي عدد طلبات النس بة املئوية
مجموع طلبات
خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية .كام شهدت
(التغري  ي
الإيداع الس نوية
الإيداع/الس نة*
الس نة
طلبات الإيداع معدلت منو كبرية؛ من
طلبات الإيداع
الصني (  143ي املائة) ،ومن مجهورية
الس نوية)
2009
0
كوراي (  52ي املائة) ،ومن الياابن (  37ي
155,402
2010
املائة) ،ومن الولايت املتحدة ا ألمريكية
%6
8,939+
164,341
2011
%11
18,095+
182,436
(  27ي املائة) عىل التوايل خالل الفرتة من
2012
%7
12,898+
195,334
 2010اإىل  .2015وكذكل احلصة اللكية
2013
23
%5
9,958+
205,292
لطلبات الإيداع من أأكرب  10مس تخدمني
2014
%4
9,022+
214,314
لنظام معاهدة التعاون 24اليت ارتفعت ارتفاعا
2015
%2
3,686+
218,000
طفيفا من   85ي املائة  ي  2010اإىل 87
%40
المجموع
1,335,119
 ي املائة  ي  .2015و ي  ،2015مت اإيداع
*استنادا اإىل طلبات الإيداع الس نوية .بياانت عام  2015وفقا لتقديرات للويبو.
  94ي املائة من مجيع طلبات الإيداع  ي
25
. 2009
النساإىلبة 73
 2015وفقا لتقديرات للويبو.
هنايةبياانت عام
املائةالس ينوية.
 يلإيداع
طلبات ا
نتاستنادا
اإطار نظام معاهدة التعاون اإلكرتونيا ،بعد أأن اك *
 12.2وبعد أأن شهد الطلب عىل اخلدمات املتعلقة ابلعالمات التجارية  ي اإطار نظام مدريد اخنفاضا كبريا (بلغ   16ي املائة
 ي  2009ابملقارنة مع  )2008نتيجة ا ألزمة املالية العاملية ،تعاىف الطلب  ي س نة  2010والس نوات اليت تلهتا.
وتلقت الويبو 39 687طلبا لتسجيل العالمات التجارية  ي  ،2010كام ُجسلت زايدة  ي الطلبات معوما قدرها   24ي املائة
 ي الفرتة من  2010اإىل  .262015وارتفعت حصة طلبات الإيداع من البدلان النامية مبوجب نظام مدريد ارتفاعا طفيفا  ي
الفرتة من  2009اإىل  ،272013مع زايدة صافية قدرها حوايل  1.2نقطة مئوية.28

 22استنادا اإىل س نة اإيداع الطلب ،بدل من اترخي الاس تالم  ي املكتب ادلويل.
 23حسب بدل املنشأأ.
 24الصني ،فرنسا ،أأملانيا ،الياابن ،هولندا ،مجهورية كوراي ،السويد ،سويرسا ،اململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية (ابلرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي).
 25أأول س نة ُأتيحت فهيا هذه املعلومات.
  26ي  ،2015تلقت الويبو ما مجموعه  49 273طلبا لتسجيل العالمات التجارية مبوجب نظام مدريد.
 27أخر س نة ُأتيحت فهيا بياانت هذا املؤرش.
  28ي  ،2013بلغت نس بة الطلبات اليت أأودعها مقدمو الطلبات  ي البدلان النامية مبوجب نظام مدريد   6.8ي املائة ،ابملقارنة مع   5.6ي املائة  ي .2009
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 13.2وزاد الاهامتم بنظام لهاي بصورة ملحوظة
خالل الفرتة قيد الاس تعراض .وارتفع عدد الطلبات
الس نوية مبوجب النظام بشلك مطرد  ي الفرتة من 2010
اإىل  ،2015مبتوسط قدره   12.4ي املائة (انظر
الشلك  .)7و ي  ،2015ازداد عدد الطلبات املودعة
بنس بة تزيد عىل   40ي املائة ،مع تلقي ما يزيد عىل 4000
طلب خالل ذكل العام وحده .كام زاد عدد التصاممي
29
الواردة  ي الطلبات املقدمة اإىل نظام لهاي بنس بة 42.3
 ي املائة خالل فرتة الس نوات الست ،بيامن زاد عدد
التجديدات الس نوية بنس بة   14.4ي املائة.30

الشلك  :7اجتاه طلبات الإيداع  ي نظام لهاي2015-2010 ،
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 14.2واس مترت أأيضا الزايدة  ي الطلب عىل تسجيالت تسميات املنشأأ مبوجب نظام لش بونة مبعدلت قوية .و ي هناية
 ،2015دخل ما مجموعه  931تسجيال دوليا حزي النفاذ ،بزايدة عامة قدرها   14ي املائة تقريبا ابملقارنة مع هناية .2009
وارتفعت حصة تسجيالت تسميات املنشأأ من أأطراف  ي بدلان انمية من   6.7ي املائة  ي هناية  2009اإىل   10.2ي املائة
 ي .2015
مؤرش النتيجة ه :3.1.2رضا أأكرب دلى مس تخديم منتجات الويبو وخدمااها العاملية
 15.2حرصا من الويبو عىل ضامن رضاء معالهئا ،أأدخلت حتسينات تشغيلية هامة عىل أأنظمهتا للملكية الفكرية ،موهجة
أأساسا حنو تعزيز الوصول اإلكرتونيا اإىل املعلومات واخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وتبس يط اإجراءات العمل.
 16.2و أأقر الفريق العامل  ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عدة توصيات  ي  ،2010ملعاجلة طلبات الرباءة  ي اإطار
نظام معاهدة التعاون بفعالية أأكرب ،وحتسني س بل نرش املعلومات التقنية ونقل التكنولوجيا ،اإضافة اإىل تقدمي املساعدة التقنية
للبدلان النامية .و ي اإطار اس تجابة الويبو لهذه التوصيات ،مت  ي  ،2013اإدخال نظام الإيداع الإلكرتوين  ،ePCTوهو نظام
يدمع املعاجلة الإلكرتونية لطلبات الرباءة و اإجراءات العمل ا ألخرى املتعلقة ابلرباءات ،و أأصبح ابإماكن أأي مكتب للرباءات أأن
يقدم خدمات الإيداع واملعاجلة الإلكرتونية ملقديم الطلبات احملليني دون حتميلهم تلكفة وعناء صيانة البنية التحتية ذات الصةل
بأأنفسهم .واكن ذكل يشلك عائقا رئيس يا ل س امي أأمام املاكتب الصغرية ،لكنه  ي الوقت نفسه ميثل فرصة لتحسني اخلدمات
وخفض التاكليف اس تفادت مهنا أأيضا املاكتب الأكرب.
 17.2وعقب تقدمي نظام الإيداع الإلكرتوين ،شهد جممتع مس تخديم النظام منوا متسارعا .و ي  ،2013أأاجنزت الويبو ما
مجموعه  17 705معامالت ابس تخدام هذا النظام ،تعود احلصة الأكرب مهنا (  45ي املائة) اإىل مقديم الطلبات اذلين
يس تخدمون اخلدمات العامة (مجموعة حمدودة من اخلدمات تُقدم عن طريق إادخال امس مس تخدم ولكمة مرور بس يطة)،
يلهيم مقدمو الطلبات اذلين يس تخدمون خدمات خاصة (  28ي املائة ،مجموعة أأكرث اكامتل من اخلدمات حيث جيب التحقق
من عاملني لتوفري قدر أأكرب من ا ألمن) وماكتب ،و أأطراف اثلثة  .وحبلول هناية  ،2015أأي بعد عامني تقريبا من اإطالق
النظام ،زادت املعامالت اإىل ما يقرب من ثالثة أأضعاف لتبلغ  52 583معامةل .وعالوة عىل ذكل ،بد أأ  29مكتبا ّ
لتسمل
الطلبات  ي قبول الطلبات املقدمة اإلكرتونيا ،مبا  ي ذكل ماكتب من البدلان النامية ،مثل :اجلزائر ،و أأذربيجان ،والربازيل،
وش ييل ،وكولومبيا ،والهند ،ومالزياي ،واملكس يك ،واململكة العربية السعودية ،وجنوب أأفريقيا ،ومل يس بق ألي من
تكل املاكتب العمل بنظام الإيداع الإلكرتوين لطلبات الرباءات ادلولية .وإاضافة اإىل ذكل ،مسح  34مكتبا ّ
لتسمل الطلبات
 29من  11 551طلبا  ي  2010اإىل  16 435طلبا  ي .2015
 30من   2 793ي عام  2010اإىل   3 194ي .2015
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ومثاين اإدارات دولية بتقدمي واثئق ما بعد الإيداع بصورة اإلكرتونية  ي هناية  ،2015كام اكن هناك العديد من البدلان ا ألخرى
 ي مراحل خمتلفة من اختبار النظام اجلديد.
 18.2ومنذ  ،2012حققت املاكتب ادلولية تقدما كبريا  ي أأمتتة معليات معينة تتعلق ابإجراءات حفص الطلبات ادلولية
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .كام ُأاجنزت الطلبات املودعة اإلكرتونيا  ي نسقي  XMLو ،PDFوتقارير البحث ادلويل
( )ISRSوالراء املكتوبة ،اليت وردت من الصني والياابن ومجهورية كوراي ،واملكتب ا ألورويب للرباءات ،بصورة ألية عىل
حنو مزتايد .و أأدى ذكل اإىل حتسن ملحوظ  ي اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية للطلبات ادلولية ملعاهدة التعاون وجوداها
الإجاملية  ي الس نوات املاضية ،ا ألمر اذلي مكَّن املاكتب ادلولية من استيعاب عبء العمل الخذ  ي الزتايد بعدد قليل من
املوظفني ،واحلفاظ  ي الوقت نفسه عىل اجلودة
الشلك  :8مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية2014-2009 ،
العالية للخدمة .كام شهدت الإنتاجية ،اليت
تُقاس بعدد طلبات معاهدة التعاون مقسوما
عىل عدد من املوظفني ،زايدة كبرية قدرها 22
 ي املائة  ي الثنائية  ،2015/2014ابملقارنة مع
الثنائية  .2013/2012ويُظهر مؤرش اجلودة
الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية( 31انظر
الشلك  )8حتس ن اا عام اا ،وإان اكن هناك بعض
التقلبات  ي الفرتة من  2010اإىل  ،2013وبني
عايم  2014و .2015ومع ذكل ،عىل مدى فرتة الست س نوات ،ارتفع املؤرش من   89ي املائة  ي  2009اإىل   92.8ي
املائة  ي  ،2015ويُعزى ذكل أأساسا اإىل التحسن اذلي طر أأ عىل توقيت أأداء حفص ا إلجراءات الشلكية ،وتراجع التأأخر  ي
اإعادة نرش الطلبات مع تقرير البحث ادلويل.
 19.2وساد شعور كبري ابلرتياح بني ماكتب امللكية الفكرية الوطنية/ا إلقلميية إازاء ا ألنشطة التعاونية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .32واستنادا اإىل ادلراسات الاس تقصائية اليت أأجريت خالل هذه
الفرتة ،أأعرب   95ي املائة من املشاركني عن رضامه عن ا ألنشطة التعاونية للمعاهدة اليت شاركوا فهيا.

 31يمت احتساب مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية عىل أأنه متوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة .تستند ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية  ي
نظام معاهدة الرباءات ،ويه الإشعار بتسمل النسخة ا ألصلية والنرش وإاعادة النرش .ويبني املؤرش الرابع عدد ا ألخطاء اليت ارتُكبت خالل معاجلة طلبات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.
 32أأجريت دراسات اس تقصائية  ي  2012لتغطية أأنشطة  ،2011و ي  2013لتغطية أأنشطة  ،2012و ي  2016لتغطية أأنشطة الثنائية .15/2014
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 20.2وعقب التحسينات التكنولوجية
اليت ُأدخلت عىل لك من نظايم مدريد
عدد املاكتب
اليت ترسل
ولهاي متكنت الويبو من زايدة حصة
النس بة املئوية عدد الإخطارات عدد معالء أأداة
الطلبات بلغة
التبليغات الإلكرتونية بصورة كبرية ،ومن
الس نة للواثئق املس تلمة عن طريق الربيد اإدارة احملفظات
الرتمزي
حتسني معليات أأخرى تتعلق مبجايل اخلدمة.
 ي نظام مدريد
الإلكرتوين
اإلكرتونيا
املوسعة
وفامي يتعلق بنظام مدريد ،ارتفعت النس بة
()XML
املئوية للواثئق اليت وردت اإلكرتونيا من 46
يتعذر تقيميه يتعذر تقيميه
يتعذر تقيميه
%46
2010
 ي املائة  ي  2010اإىل   79ي املائة  ي
5
0
23,800
%60
2011
 .2015كام ارتفع عدد ا إلخطارات املرسةل
10
400
50,000
%65
2012
عن طريق الربيد الإلكرتوين اإىل أأكرث من
16
714
158,717
%67
2013
17
1,800
220,000
%70
2014
ثالثة عرش ضعفا  ي الفرتة من  2010اإىل
27
2,752
325,000
%79
2015
 ،2015من  23 800اإىل 325 000
اإخطار عىل التوايل  .وتوسعت أأيضا قاعدة
مس تخديم أأداة اإدارة احملفظات  ي نظام مدريد ( )MPMلتصل اإجاميل عدد مس تخدمهيا اإىل  2 752مس تخدما عقب تقدمي
ا ألداة  ي  ،2011ابملقارنة مع  400مس تخدم  ي هناية  ،2012أأي  ي الس نة ا ألوىل من اس تخداهما .وعقب التحديث الاكمل
لواهجة الإيداع ا إللكرتونية  ي اإطار نظام لهاي  ي  ،2013وإابرام اتفاقات حمددة مع ماكتب الإيداع غري املبارش ،ارتفعت
نس بة الطلبات ادلولية املودعة اإلكرتونيا  ي اإطار نظام لهاي من   66ي املائة  ي  2010اإىل   90ي املائة  ي  .2015وعالوة
عىل ذكلُ ،أتيحت واهجة الإلكرتونية متجددة  ي  ،2011وشهد عام   90 2015ي املائة من التجديدات اليت ُأجريت  ي
اإطار نظام لهاي.
اجلدول  :4زايدة معدل التبادل الإلكرتوين  ي نظام مدريد

 21.2و ي  ،2014أأطلقت الويبو برانجما لتحسني كفاءة خدمات نظام مدريد وجودته .ومت خالل عام  2015تدعمي
التقدم احملرز  ي عام  2014بشأأن عبء العمل وختطيط املوارد وحتسني خدمات العمالء وتدريب املوظفني ،و أأفىض ذكل
اإىل نتاجئ ملموسة .كام اخنفضت بشلك ملحوظ تلكفة الوحدة  ي نظام مدريد ( أأي تلكفة معاجلة التسجيل ادلويل واحلفاظ
عليه) (انظر الشلك  ،33 )9كام طر أأ حتسن ملموس عىل اإنتاجية الفحص  ي تكل الس نة (انظر الشلك  .)10وإاضافة اإىل
ذكل ،اخنفضت مدة معاجلة الطلبات  ي مجيع فئات املعامالت ،ابس تثناء فئة واحدة ،اإىل أأقل من متوسط الس نوات
امخلس السابقة.
الشلك  :9تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديدُ /مجدّد  ي نظام مدريد2015-2012 ،

 33خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،تغريت املهنجية املس تخدمة  ي حساب تاكليف الوحدة ،عىل النحو املبني  ي تقرير أأداء الربانم
 .15/2014وللحصول عىل مزيد من التفاصيل ،يرىج الرجوع اإىل "مرفق الربانم  :6مؤرشات معليات نظام مدريد"  ي تقرير أأداء الربانم .15/2014
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الشلك  :10اإنتاجية حفص التسجيالت ادلولية اجلديدة/املُجددة2015-2008 ،

 22.2و أأحرزت الويبو تقدما  ي حتسني السجل ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة .وحبلول هناية فرتة الس نوات الست،
منحت  26سلطة خمتصة موافقهتا عىل اس تخدام الوسائل الإلكرتونية للتبليغات مبوجب اإجراءات نظام لش بونة ،ابملقارنة مع
 14سلطة  ي  .2010و ي  ،2014انهتت ا ألمانة من اإعداد ونرش واهجة اإلكرتونية تربط السجل ادلويل بقاعدة بياانت
لش بونة اإكسربس عىل موقع الويبو ،مما يتيح للمس تخدم الوصول بكفاءة ويرس اإىل املعلومات املتعلقة بنظام لش بونة.

الهدف الاسرتاتيجي الثالث:

تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية  ي سبيل الت منية

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.3انتفاع أأكرب ابمللكية الفكرية ألغراض الت منية
 1.3اإن هدف تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية هو ادلافع ألنشطة الويبو
املوهجة حنو التمنية ،اليت تُق َّدم من خالل برام تضطلع هبا مجيع قطاعات املنظمة .وعىل هذا ،يعد الهدف الاسرتاتيجي
الثالث هدفا أأفقيا ورأأس يا مشرتاك مع العديد من ا ألهداف الاسرتاتيجية ا ألخرى .ومن َّمث ،يمت الإبالغ عن التقدم احملرز
 ي تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية من أأجل التمنية بصورة معممة ،مهنا ،عىل وجه اخلصوص ،التبليغ  ي اإطار الهدف
الاسرتاتيجي ا ألول ( أأطر ترشيعية وطنية متوا نزة للملكية الفكرية) والهدف الاسرتاتيجي الرابع (مؤسسات معززة
للملكية الفكرية).
 2.3كام اجنحت الويبو  ي ترس يخ التعاون الإمنايئ  ي براجمها بوجه عام خالل الفرتة قيد الاس تعراض .وبصورة خاصة ،مت
اإدماج مجيع توصيات أأجندة التمنية  ي مجيع أأنشطة الويبو .كام مت تنفيذ ما مجموعه  31مرشوعا ألجندة التمنية عىل مدى فرتة
اخلطة الاسرتاتيجية ،وتغطي املرشوعات موضوعات ،من بيهنا ،تعزيز القدرات املؤسس ية  ي جمال امللكية الفكرية ،وتيسري
احلصول عىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية ،واقتصادايت امللكية الفكرية ،وتعزيز اإطار الويبو ل إالدارة القامئة
عىل النتاجئ ،وامللكية الفكرية واملكل العام ،وامللكية الفكرية وس ياسة املنافسة ،ونقل التكنولوجيا .وخالل هذه الفرتة ،اس تفاد
عدد مزتايد من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر من املساعدة اليت قدمهتا الويبو لتعزيز
الانتفاع ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية الاجامتعية والثقافية والاقتصادية ،من خالل اعامتد وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية وخطط التمنية املرتبطة هبا .وساعد نرش املعرفة املتعلقة بقضااي امللكية الفكرية وفهمها بني الشخصيات املعنية
 ي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر ،كذكل بني املهنيني املتخصصني  ي جمال امللكية
الفكرية و أأحصاب املصاحل احلكوميني ذوي الصةل عىل تعزيز الارتبا .بني اإدارة حقوق امللكية الفكرية وحتقيق
تمنية اقتصادية مس تدامة.
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مؤرش النتيجة ه :1.1.3تركزي شديد عىل التمنية  ي املنظمة برمهتا ،مع دم فعال ملباد جدول أأعامل التمنية وتوصياته  ي
معل لك الربام املعنية
 3.3خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،حققت الويبو تقدما كبريا  ي دم التمنية  ي مجيع أأهدافها
الاسرتاتيجية التسعة .و ي  ،2009اختذت ا ألمانة خطوة هامة اإىل ا ألمام من خالل اإصدار مجموعة من التعلاميت ادلاخلية
لتطبيق مباد أأجندة التمنية وتوصيااها  ي مجيع أأعاملها .ومن اخلطوات الهامة  ي هذا الاجتاه اإدماج توصيات أأجندة التمنية
امخلسة وا ألربعني واملباد الواردة فهيا  ي اخلطة الاسرتاتيجية نفسها ،مما وفر أأساسا لتفعيلها وتنفيذها  ي املزيانيات املرصودة
للثنائية التالية ،و ي خطط العمل الس نوية ،والتقارير الس نوية ،والتقارير الصادرة ابنتظام لك س نتني بشأأن التقدم احملرز  ي
تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .34ومن املعامل البارزة  ي هذا الصدد تصديق امجلعية العامة للويبو  ي سبمترب ،2010
عىل التاكمل بني اإجراءات ختطيط مشاريع أأجندة التمنية ووضع مزيانيهتا  ي معليات اإعداد مزيانية املنظمة .35كام شهدت الفرتة
قيد الاس تعراض اإدخال نظام قوي لرصد تنفيذ مشاريع أأجندة التمنية وتقيميها.
 4.3وخالل الفرتة قيد الاس تعراض ،مت اإدماج توصيات أأجندة التمنية امخلسة وا ألربعني تدرجييا  ي معل برام الويبو.
ومع أأن املنظمة مل تتناول  ي عام  ،2009سوى  19توصية من هذه التوصيات من خالل املشاريع أأو ا ألنشطة أأو ادلراسات،
فاإن ا ألمانة قد متكنت  ي هناية  2013من تعممي مجيع التوصيات عىل حنو فعال  ي مجيع جوانب العمل العادي للربام ذات
الصةل .وقد تيرس ذكل من خالل اإدماج التوصيات  ي أأطر اإدارة املنظمة القامئة عىل النتاجئ  ي الثنائية وخطط العمل
الس نوية لكهيام.
 5.3وإاضافة اإىل دم توصيات أأجندة التمنية  ي أأعاملها ،مضت الويبو قدما  ي تنفيذ أأجندة التمنية من خالل تنفيذ 31
مرشوعا خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ،مبزيانية اإجاملية جتاوزت  28مليون فرنك سويرسي .وحبلول هناية  ،2015اكن قد
مت اإاجناز  25مرشوعا من مرشوعات أأجندة التمنية وتقيميها بشلك مس تقل .كام ُأجري  ،ي هناية  ،2015اس تعراض أأكرث
تعمقا للتقدم احملرز  ي تنفيذ أأجندة التمنية وتوصيااها ،عىل النحو اذلي لكفهتا به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ،ومن
املزمع تقدميه إاىل اللجنة  ي نومفرب .2015
 6.3وشهدت الفرتة قيد الاس تعراض حتس نا ملحوظا  ي تنفيذ ا ألنشطة املوهجة حنو التمنية  ي البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر ،مع مراعاة تباين الاحتياجات املزتايدة للبدلان املس تفيدة .وقد تيرس ذكل من
خالل تطوير أأدوات خمتلفة واس تخداهما  ي مجةل أأمور من بيهنا ،تقيمي الاحتياجات ،وبعثات الربجمة ،ونرش دليل بشأأن تقدمي
الويبو املساعدة التقنية 36ابللغات الرمسية الست ل أل م املتحدة  ي .2014
 7.3وتواصلت أأيضا الاس تفادة من انتشار قواعد البياانت املتخصصة وحتسيهنا بصورة مس مترة ،ل س امي قاعدة بياانت
املساعدة التقنية للملكية الفكرية ( ،)TAD-IPوقاعدة البياانت اخلاصة مبطابقة الاحتياجات الإمنائية  ي جمال امللكية الفكرية
( .)IP-DMDوقامئة اخلرباء الاستشاريني ( .)ROC-IPوإاضافة اإىل ذكل ،مت اإعداد وتنفيذ قواعد بياانت جديدة مصممة
خصيصا دلمع دم توصيات جدول التمنية  ي برانم الويبو للمساعدة التقنية .ويشمل ذكل قاعدة بياانت لستيعاب البياانت
ا
ا ألساس ية املس تخدمة  ي العمليات الوطنية لصياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية ) ،(NIPS-Dوواهجة ألنشطة
التعاون فامي بني بدلان اجلنوب .وحتتوي قاعدة البياانت  IP Advantageعىل دراسات اإفرادية مع أأمثةل معلية عىل كيفية معل
أأنشطة امللكية الفكرية ،وكيفية اإسهام حقوق امللكية الفكرية  ي تشجيع الابتاكر  ي البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء،
 34قبل الإدراج  ي تقرير أأداء الربانم  ،2014اكن الشلك المنوذيج يش متل عىل أأقسام منفصةل ل إالبالغ عن التقدم احملرز  ي تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .أأما
تقارير أأداء الربانم لعام  ،2014وللثنائية  ،15 /2014فقد أأدرجت املعلومات عن تنفيذ توصيات ومشاريع أأجندة التمنية  ي ا ألجزاء الرسدية الرئيس ية للربام .
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_48/a_48_5_rev.pdf 35
http://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/ar/pdf/ta_manual.pdf 36
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ومواصةل توس يعها .وحتتوي هذه القاعدة عىل ما مجموعه  210دراسات اإفرادية ،و ي هناية  ،2015بلغ عدد متصفحي موقع
القاعدة  199 700خشص  ي الثنائية .15/2014
 8.3وتعزز أأيضا الرتكزي عىل تسهيل الهنوض ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب  ي جمال امللكية الفكرية ،والتمنية فامي بني
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من خالل اإنشاء مركز تنس يق خمصص  ي قطاع التمنية ،وتطوير صفحة ويب 37للتعاون فامي
بني بدلان اجلنوب ،وش بكة افرتاضية للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب.
مؤرش النتيجة ه :2.1.3عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر جمهزة بأأطر
متوازنة  ي جمال الترشيع والس ياسة العامة
 9.3جتىل التقدم احملرز  ي تنفيذ جدول أأعامل الويبو للتمنية عىل النجاح اذلي أأحرزته ادلول ا ألعضاء  ي وضع س ياسة
عامة وإاطار ترشيعي متوازن لإدارة امللكية الفكرية .و ي عام  ،2009مل يكن هناك سوى عدد حمدود من ادلول ا ألعضاء من
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر قد اعمتد و /أأو نفذ اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية أأو
خطة تمنية تتعلق ابمللكية الفكرية .أأما خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،اكن مثة  76بدلا 38قد رشع و /أأو
بصدد الرشوع  ي صياغة/اعامتد
الشلك  :11اعامتد و/أأو تنفيذ اسرتاتيجيات أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية
اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية و /أأو ( IP 2010-2015الرتامكي)
خطط للتمنية مبساعدة املاكتب ا إلقلميية،
مهنا  24بدلا من البدلان ا ألقل منوا .و ي
هناية  ،2015اكن ما مجموعه  64بدلا قد
اعمتد بنجاح و /أأو اكن ينفذ
اسرتاتيجيات/خطط تمنية وطنية للملكية
الفكرية ،مهنا  19بدلا من البدلان ا ألقل
منوا .وبصفة خاصة ،اكن هناك  ي هناية
الفرتة الس نوات الست ،ما يقرب من 26
بدلا  ي أأفريقيا قد اعمتد و /أأو ينفذ هذه
الس ياسات أأو اخلطط ،مهنا  17بدلا  ي
الثنائية  15/2014وحدها
(انظر الشلك .)11
 10.3ومن العوامل اليت يرست صياغة اسرتاتيجيات و /أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية تطوير مهنجية ومجموعة
من أأدوات القياس العملية املوحدة اليت تتسم  ي الوقت نفسه ابملرونة بغية مساعدة املسؤولني املعنيني بوضع اسرتاتيجيات
وطنية للملكية الفكرية  ي تقيمي وضع أأنظمهتم الوطنية ،وحتديد ا ألهداف الاسرتاتيجية وتقيمي الاحتياجات املعينة  ي جمال
امللكية الفكرية .فضال عن ضامن الاتساق والتنس يق الفعال  ي اإطار املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإىل البدلان النامية
وحسنت ووحدت عىل أأساس الراء الواردة
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر .واخ ُتربت تكل ا ألدوات ن ّ
من س تة بدلان رائدة طبقت املهنجية املقرتحة  ي وضع س ياسااها الوطنية للملكية الفكرية.
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 11.3ويمت الإبالغ عن التقدم احملرز  ي اإنشاء بيئات قانونية وطنية متوازنة  ي اإطار الهدف الاسرتاتيجي الثاين.
http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south/ 37
 38أأفريقيا ()24؛ البدلان العربية ()6؛ أس يا واحمليط الهاد ()17؛ بعض البدلان  ي أأورواب وأس يا ()14؛ أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب (.)15

WO/PBC/25/17
21

مؤرش النتيجة ه :3.1.3عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر جمهزة مبؤسسات
قوية وقادرة عىل الاس تجابة  ي جمال امللكية الفكرية أأو ما يتصل هبا
 12.3أأسهمت اإاجنازات الويبو الس بعة  ي اإطار برانم معل اسطنبول لصاحل أأقل البدلان منوا للعقد  ،2020-2011اذلي
اع ُتمد  ي  ،2011مبناس بة عقد مؤمتر ا أل م املتحدة الرابع بشأأن البدلان ا ألقل منوا (  ،)UN - LDCIVي اإشاعة املزيد من
الامتسك والرتكزي عىل تقدمي املساعدة التقنية للبدلان ا ألقل منوا خالل الفرتة قيد الاس تعراض .ولوضع هذه املساعدة موضع
التنفيذ ،معلت الويبو عن كثب مع مكتب املمثل السايم املعين بأأقل البدلان منو اا والبدلان النامية غري الساحلية وادلول
اجلزرية الصغرية النامية .وإاضافة اإىل ذكل ،مت تطوير العديد من برام الرشاكة بني ا ألقالمي ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل
لالتصالت ( ،)ITUوصندوق ا أل م املتحدة للمشاريع الإنتاجية ( ،)UNCDFومنظمة ا أل م املتحدة للتمنية الصناعية
(اليونيدو) ،وجلنة ا أل م املتحدة الاقتصادية لس يا واحمليط الهاد ( )UN ESCAPواللجنة الاقتصادية
ألفريقيا (.)UNECA
 13.3كام مت ،خالل الفرتة قيد الاس تعراض ،اإيالء اهامتم خاص ببناء قدرات البدلان ا ألقل منوا  ي جمال اس تخدام
التكنولوجيات املناس بة ملواهجة التحدايت التمنوية اليت مت حتديدها كجزء من مرشوع جترييب يضم ثالثة من البدلان ا ألقل
منوا ،ويه بنغالديش ونيبال وزامبيا ،وقد مت حتديد احللول التكنولوجية املطلوبة ملعاجلة املشالكت احملددة ،و ُأعدت خطط
معل للك جمال من جمالت الاحتياج .ومت لحقا توس يع نطاق املرشوع التجرييب ليشمل بدلاان أأخرى.
 14.3وعىل مدى فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،واصلت الويبو الاس تفادة من اجناح برانم املبادرة اجلامعية.
و ي اإطار هذه املبادرة ،تلقت  74جامعة ومؤسسة للبحث والتطوير  ي ادلول ا ألعضاء  ي الويبو املساعدة  ي اإنشاء وحدات
إلدارة امللكية الفكرية و /أأو تطوير س ياسااها  ي جمال امللكية الفكرية .واكن لعامتد حكومة بولندا قانوان بشأأن التعلمي العايل
وقع خاص؛ اإذ يقيض هذا القانون إابلزام مجيع مؤسسات التعلمي العايل ( 132مؤسسة حكومية و 302مؤسسة غري حكومية)
بتطبيق س ياسة مؤسس ية حديثة للملكية الفكرية حبلول  31مارس  .2015ونتيجة ذلكل  ،ي هناية  ،2015وضعت 434
جامعة/مؤسسة للتعلمي العايل  ي بولندا س ياسات جديدة للملكية الفكرية .وجرى  ي  ،2014اس تعراض برانم مبادرة
جامعة الويبو لتعزيز تكيفه مع الاحتياجات املتغرية للجامعات ومؤسسات البحث والتطوير  ي ادلول ا ألعضاء  ي الويبو.
 15.3ويرىج الرجوع اإىل الهدف الاسرتاتيجي الرابع لالطالع عىل التقدم احملرز فامي يتعلق بنظام اإدارة امللكية الصناعية
ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأو ماكتب نقل التكنولوجيا.
مؤرش النتيجة ه :4.1.3قدر اكف من املوارد البرشية ابملهارات الوجهية  ي عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
 16.3استمثرت الويبو قدرا كبريا من املوارد  ي تدريب املوارد البرشية وبناء قدرااها  ي ادلول ا ألعضاء ،مع الرتكزي بصفة
خاصة عىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر .وخالل الفرتة قيد الاس تعراض ،أأاتحت
برام التدريب املتخصص والربام املركزة للتوعية وبناء القدرات وتمنية املهارات فرصا للوصول اإىل املعلومات واملعارف
اجلديدة اليت ختاطب قاعدة عريضة ومتنوعة من امجلهور ،مثل رامسي الس ياسات ،والإداريني واملسؤولني،
واملهنيني املتخصصني  ي جمال امللكية الفكرية واملديرين ،واخملرتعني والباحثني والأاكدمييني ،و أأحصاب املشاريع والصناعيني.
و أأدت هذه ا ألنشطة اإىل زايدة عدد املتخصصني  ي جمال امللكية الفكرية اذلين ميثلون مصادر للمعرفة  ي ا ألقالمي ،كام ميثلون
طائفة واسعة من املؤسسات ،مثل املؤسسات الأاكدميية ،ومراكز الهنوض اب ألعامل التجارية وحاضنااها ،ومؤسسات البحث
والتطوير ،وهيئات الابتاكر ،وماكتب امللكية الفكرية ،والعاملني  ي القضاء واملوظفني امللكفني ابإنفاذ القوانني.
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 17.3ومتكنت الويبو من الوصول اإىل امجلهور عىل أأوسع نطاق من خالل برانم التعمل عن بعد ،وتقدمي أأنشطة التدريب
 ي الفرتة من  2010اإىل  ،2015و أأخريا ابس تخدام  15لغة خملاطبة ما يزيد عىل  243 000خشص من املهمتني مبجال امللكية
الفكرية ،وتغطية طائفة واسعة من املوضوعات املتعلقة ابمللكية الفكرية .ولضامن جدوى هذه الربام و أأمهيهتا املوضوعية،
جرى اس تعراض العديد من دورات التعمل عن بعد وحتديهثا خالل الفرتة قيد الاس تعراض ،وإاعداد دورات جديدة ،مبا  ي
ذكل دورات عن الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ وامللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقا ي
التقليدي؛ وامللكية الفكرية والوصول اإىل التكنولوجيات الطبية؛ وإادارة امللكية الفكرية .وإاضافة اإىل ذكل ،اس متر دم
توصيات جدول ا ألعامل  ي دورات التعمل عن بعد ،عىل سبيل املثال ،من خالل اإضافة وحدات تعلميية لدلورات املتقدمة
بشأأن أأوجه املرونة والاس تثناءات والتقييدات والقضااي املتصةل ابملكل العام.
 18.3وابلتعاون مع املؤسسات الرشيكة املنتظمة  ي البدلان املتقدمة والنامية ،قام برانم التطوير املهين بتدريب اإجاميل
 1 342مسؤول حكوميا من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر  ي عدة جمالت متخصصة
للملكية الفكرية ،مثل حبث وحفص الرباءات  ي جمالت التكنولوجيا احليوية واملس تحضات الصيدلنية ،والعالمات التجارية،
وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وا إلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،ونقل التكنولوجيا ،والرتاخيص.
و ُأجري  ي  2015تقيمي لالحتياجات التدريبية أأسفر عن اإعادة النظر  ي مجموعة ادلورات املتاحة ،و أأدى اإىل مجةل أأمور من
بيهنا اإضافة موضوعات جديدة (اإدارة ماكتب امللكية الفكرية وإادارة امللكية الفكرية والتسويق التجاري ،وامللكية الفكرية
وا ألسامء التجارية) ،وإادراج دورتني جديدتني لتلبية احتياجات إاقلميية حمددة  -اإحداهام للبدلان ا ألقل منوا وا ألخرى لبدلان
منطقة البحر الاكرييب.
 19.3وقامت مدارس الويبو الصيفية بتدريب ما يزيد عىل  1 900طالب من طالب الس نوات الهنائية واخلرجيني
واملهنيني الش باب  ي العديد من جمالت امللكية الفكرية وختصصااها ذات الصةل .واس تفاد حنو  70مديرا ل ألعامل وكبار
املديرين التنفيذيني وواضعي اسرتاتيجيات الرشاكت من برانم الويبو للتعلمي التنفيذي (انظر اجلدول .)5
اجلدول  :5عدد املشاركني  ي برام الويبو للتعلمي والتدريب  ي 2015-2010
عدد املشاركني  ي برام الويبو للتعلمي والتدريب
( أأنواع املشاركني وادلرجات العلمية)
الس نة
برانم التطوير
املهين
11/2010
13/2012
15/2014
اجملموع

396
484
462
1,342

التعمل عن بعد
83,800
81,484
78,551
243,835

برانم املؤسسات
الأاكدميية (درجة
املاجس تري)

برانم التعلمي
للمديرين التنفيذيني
249
332
340
921

23
48
71

برانم دورات
الويبو الصيفية
640
630
689
1,959

اجملموع
85,108
82,978
80,042
248,128
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 20.3ومن أأجل معاجلة النقص النس يب  ي املهنيني املتخصصني  ي امللكية الفكرية املدَ َربني أأاكدمييا ،اس تخدمت الويبو
برانجمها للمؤسسات الأاكدميية لتقدمي برام مشرتكة لنيل درجة املاجس تري  ي جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع اجلامعات
واملؤسسات الرشيكة  ي أأفريقيا39؛ وأس يا واحمليط الهاد 40؛ و أأورواب41؛ و أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب .42و ي الفرتة
من  2010اإىل  ،2015أأمكل هذه الربام حنو  921زميال من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل
الاقتصاد احلر ،وهبذا مت تعزيز قاعدة املوارد البرشية املرتبطة مبجال امللكية الفكرية  ي البدلان النامية .وواصلت الويبو أأيضا
تعزيز قدرات املعلمني واملسؤولني احلكوميني  ي جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع منظمة التجارة العاملية من خالل تنظمي
ندوات مشرتكة ملعلمي امللكية الفكرية ،فضال عن ادلورة املتقدمة اليت تقدهما الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن امللكية
الفكرية للمسؤولني احلكوميني.
 21.3ومت تعزيز ا ألثر املضاعف ألنشطة التدريب وبناء القدرات من خالل البدء  ي مرشوع الأاكدمييات الناش ئة ،اذلي
ُأدرج  ي الربانم املعتاد للأاكدميية  ي  .2014و أأسفر عن اإنشاء ست مؤسسات تدريب وطنية للملكية الفكرية ،و ُمنحت
أأكرث من  20 000شهادة  ي التدريب  ي جمال امللكية الفكرية  ي هناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية .ومت توقيع س بعة اتفاقات
جديدة لإنشاء مؤسسات تدريب وطنية جديدة حبلول هناية عام .2015
 22.3كام سعت الويبو إاىل زايدة املعرفة والفهم للقضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة  ي البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر .وجذبت النرشة الإخبارية اليت تصدرها ا ألمانة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة أأعدادا مزتايدة من املشرتكني  ي عام  2014ابملقارنة مع ( 2010انظر الشلك  .)12و ي ،2015
مت تعديل معايري الاشرتاك ،و ُطلب من املشاريع الصغرية واملتوسطة القامئة اإعادة الاشرتاك  ي النرشة الإخبارية ،مما أأسفر  ي
هناية املطاف عن قاعدة مس تخدمني أأصغر و ي الوقت نفسه أأكرث تركزيا .وظل الاهامتم قواي مبوقع الويبو اخملصص للرشاكت
الصغرية واملتوسطة طوال فرتة اإعداد اخلطة الاسرتاتيجية ،رمغ اخنفاض عدد مرات التحميل بصورة مؤقتة  ي ،2014
ابملقارنة مع الس نوات السابقة (انظر الشلك .)13
الشلك  :12عدد املشاركني  ي نرشة أأخبار الويبو للرشاكت الصغرية
واملتوسطة2015-2010 ،

الشلك  :13عدد مرات تصفح موقع الويبو اخملصص للرشاكت الصغرية
واملتوسطة2015-2010 ،

 39جامعة أأفريقيا (الاحتاد الافريقي) والأريبو (زميبابوي) ،وجامعة ايوندي الثانية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية (الاكمريون).
 40جامعة كويزنلند للتكنولوجيا ( أأسرتاليا) ،وجامعة س يول الوطنية (جامعة سول الوطنية) ومكتب كوراي للملكية الفكرية (( )KIPOمجهورية كوراي).
 41جامعة تورينو ومركز التدريب ادلويل التابع ملنظمة العمل ادلولية ( ،)ITC-ILOاإيطاليا ،وجامعة حيفا ،إارسائيل.
 42جامعة أأوسرتال واملعهد الوطين للملكية الصناعية  ي الأرجنتني (الأرجنتني).
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 23.3وإاضافة اإىل ذكل ،اس هتدفت الويبو ممثيل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وممثيل املؤسسات ادلامعة لهذه الرشاكت من
خالل تدريبات حمددة ا ألهداف بشأأن أأمهية امللكية الفكرية دلمع الابتاكر .واس تفاد ما يزيد عىل  2 400متدرب من هذه
الفرص  ي الفرتة من  2012اإىل  ،432015وتراوحت معدلت الرضا بني املشاركني 44من   90ي املائة اإىل   100ي املائة.
 24.3وقد أأتيحت فرص مزتايدة للوصول اإىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة وإاىل املؤسسات ادلامعة لها من خالل وضع
مواد للتوعية وبناء القدرات .واس ُتخدمت مجموعة أأدوات  IP PANORAMAاملتعددة الوسائط ،اليت أأعداها الويبو عىل
مدى ثالث س نوات ،ابلشرتاك مع مكتب كوراي للملكية الفكرية ( )KIPOومجعية كوراي للهنوض ابلخرتاع (،)KIPA
بصورة مزتايدة أكداة للتعلمي الإلكرتوين التفاعيل  ي جمال اإدارة أأصول امللكية الفكرية من جانب طائفة واسعة من أأحصاب
املصلحة  ي الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،مبا  ي ذكل اجلامعات ،ورشاكت الاستشارات التجارية والباحثني والرشاكت
الصغرية واملتوسطة  ي مجيع أأحناء العامل .وخالل الفرتة قيد الاس تعراض ،حصل ما يزيد عىل  3000طالب عىل الشهادة
ادلولية لدلورة اليت عُقدت عىل الإنرتنت  ي جمال اإدارة أأصول امللكية الفكرية ،من أأجل اجناح املرشوعات استنادا اإىل
 . IP PANORAMAوللتوسع  ي نطاق أأنشطة التوعية اإىل أأقىص حد ،صدرت نسخ من هذه اجملموعة ابللغة احمللية.
TM

TM

الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.4نظام معزز الفعالية للملكية الفكرية ي متزي بنفاذ فاعل اإىل املعلومات واملعرفة املتعلقة ابمللكية
الفكرية وانتفاع أأفضل هبا
 1.4عىل مدى الس نوات الست املاضية ،أأسهمت الويبو اإىل حد كبري  ي حتسني كفاءة نظام امللكية الفكرية ،وس بل
الوصول اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما .وخالل هذه الفرتة ،أأسهمت املساعدة التقنية وادلمع
اذلي حصلت عليه ادلول ا ألعضاء  ي اعامتد أأنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية بوصفها ح اال ف َّعا ال لإدارة الطلب عىل
حقوق امللكية الفكرية ،وتقدمي خدمات عالية اجلودة ألحصاب املصلحة .وعالوة عىل ذكل ،من خالل ضامن التحديث املس متر
واملرن ألنظمة تصنيف امللكية الفكرية ادلولية ،مثل التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيف نيس ،مضنت الويبو اس مترار
احلصول بيرس عىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية من خالل التصنيف احلديث "حلاةل التقنية الصناعية السابقة"
وامحلاية القامئة اليت تعكس التغيريات املتسارعة  ي القطاعات الإبداعية والابتاكرية .ولوحظ أأيضا تناىم الاهامتم ابملعلومات
والبياانت اليت وفراها الويبو بشأأن تصنيفات ومعايري امللكية الفكرية بشلك كبري عىل مدى الس نوات الست املاضية ،وهو ما
يتضح  ي نفاذ ما يزيد عىل مخسة ماليني مس تخدم اإىل املعلومات ذات الصةل عىل مواقع الويبو  ي عام  2015وحده.
 2.4وفض اال عن ذكل ،أأاتحت استامثرات الويبو  ي قواعد البياانت العاملية للملكية الفكرية ،وغريها من منصات املعرفة
قدرا مزتايدا من البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية واملعلومات مجلهور عاملي أخذ  ي الزتايد .واش متل لك من ركن الرباءات
وقاعدة البياانت العاملية للعالمات عىل مجموعة من السجالت العامة أأكرب بكثري من ذي قبل ،مبا  ي ذكل مجموعات الواثئق
الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية  ي  ،2015ابملقارنة مبا اكان عليه  ي بداية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية .وقد يرس البحث
ابس تخدام مجموعة اللغات املتاحة الخذة  ي الزتايد الس بل حلصول قاعدة عاملية من املس تخدمني أأوسع نطاقا و أأكرب عددا عىل
حسنت الويبو اإىل حد كبري س بل نفاذ أأطراف اثلثة متخصصة اإىل معلومات جتارية تتعلق ابمللكية الفكرية،
هذه ا ألدوات .كام َّ
وعىل ا ألدبيات العلمية والتقنية  ي اإطار رشاكتني بني القطاعني العام واخلاص ،وهام النفاذ اإىل برانجمي املعلومات املتخصصة
بشأأن الرباءات ( )ASPIوالنفاذ اإىل ا ألحباث اخلاصة ابلتطوير والابتاكر ( )ARDIاللتني أأبرمهتام الويبو مع موردي قواعد
البياانت التجارية وانرشي ادلورايت العلمية والتقنية ،عىل التوايل.
 43أأرقام الثنائية  11/2010غري متوفرة.
 44ل تتوفر بياانت عن معدلت الرضا  ي الس نوات السابقة للفرتة من  2013اإىل .،2015
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 3.4كام أأسهمت الويبو  ي تكثيف التعاون التقين املبارش بني ماكتب امللكية الفكرية  ي ادلول ا ألعضاء من خالل
منصيت تكنولوجيا املعلومات  WIPO CASEو ،WIPO DASواخلدمات اليت متن ّكن من تبادل املعلومات املتعلقة ابمللكية
الفكرية بشلك مبارش بني ماكتب امللكية الفكرية.
مؤرش النتيجة ه :1.1.4فعالية أأكرب  ي أأعامل ماكتب امللكية الفكرية كام تتضح من اخنفاض الوقت اذلي تس تغرقه املعامالت
واخنفاض  ي ا ألعامل املتأأخرة
 4.4تواجه ماكتب امللكية الفكرية ،وخباصة  ي البدلان ا ألقل منوا والبدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
حتدايت تمتثل  ي توفري خدمات عالية اجلودة وف َّعاةل ملقديم طلبات تسجيل حقوق امللكية الفكرية ،و أأحصاب املصلحة العامة
وغريمه .ذلكل ،خضت الويبو استامثرات كبرية  ي هذا اجملال عىل مدى الس نوات الست املاضية ،دلمع " "1نرش نظام اإدارة
امللكية الصناعية للويبو "2" ،اإعداد وحدة نظام اإلكرتوين جديد إلدارة البياانت ( "3" ،)EDMSالانهتاء من برانم الويبو
للرمقنة  .WIPOScanوإاضافة اإىل ذكل ،قدمت الويبو ادلمع املبارش ملاكتب امللكية الفكرية لرمقنة جسالاها للملكية الفكرية،
وحتسني نوعية بياانت امللكية الفكرية ،فضال عن توفري التدريب ونقل املعرفة املتعلقة ابس تخدام حلول الويبو .ويوحض
الشلك  14كيف أأدى هذا العمل اإىل زايدة مطردة  ي اس تخدام أأنظمة الويبو ملاكتب امللكية الفكرية عىل مدى الس نوات
الست املاضية .وحبلول هناية  ،2015بلغ عدد املاكتب اليت تس تخدم هذه ا ألنظمة  77مكتبا ،بزايدة تتجاوز   100ي املائة
45
منذ .2010
الشلك  :14الزايدة  ي اس تخدام أأنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية  ي خمتلف املناطق ()2015-2010

 45تشمل نظام اإدارة امللكية الصناعية ( ،)IPASونظام اإدارة امللكية الفكرية ابللغة العربية ( ،)AIPMSونظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية (،)EDMS
ونظام الرمقنة ( ،)WIPO Scanووحدة مدريد.
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 5.4وواصلت الويبو اإدخال حتسينات عىل ا ألنظمة املس تخدمة  ي ادلول ا ألعضاء من خالل تطوير خصائص جديدة
تسمح ابلعمل دون الاعامتد عىل أأية واثئق مطبوعة داخل ماكتب امللكية الفكرية ،و ي العمليات املتعددة اللغات ،ل س امي
املاكتب اليت تس تخدم اللغة العربية .ومت تطوير وحدتني جديدتني لإاتحة اخليار ملاكتب امللكية الفكرية لالنتقال اإىل تقدمي
اخلدمات عرب الإنرتنت بشلك اكمل هام نظام الإيداع الإلكرتوين ( )WIPO Fileاذلي ُصم لإاتحة حلول الإيداع عىل
الإنرتنت للماكتب الصغرية واملتوسطة ،ونظام  WIPO Publishوهو نظام حاسويب للنرش والبحث ونرش بياانت امللكية
الفكرية وواثئقها .مت أأيضا حتسني خدمات ادلمع من خالل اإاتحة نقل التدريب واملعارف بصورة مزتايدة ،وإانشاء وظيفة
"مكتب املساعدة" خصيصا داخل الربانم .
 6.4وفامي يتعلق حتديدا بدمع اإدارة حلق املؤلف
لتصبح أأكرث كفاءة ،شهدت الفرتة قيد الاس تعراض
زايدة عدد منظامت ا إلدارة امجلاعية ،وماكتب حق
املؤلف اليت تس تخدم برانم الويبو ل إالدارة امجلاعية
حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،و،WIPOCOS
ونظام اإدارة حق املؤلف ( .)GDAوفامي يتعلق بنظام
 ،WIPOCOSارتفع عدد منظامت الإدارة امجلاعية اليت
تس تخدم هذا النظام من  10منظامت  ي الثنائية
 09/2008اإىل   20ي الثنائية  ،11/2010مث اإىل 26
منظمة  ي هناية  .2013كام ارتفع عدد ماكتب حق
املؤلف اليت تس تخدم نظام اإدارة حق املؤلف ()GDA
من  8ماكتب اإىل  18مكتبا  ي الفرتة من  2011اإىل
( 2013انظر الشلك .)15

الشلك  :15حتسني البنية التحتية فامي يتعلق حبق املؤلف  ي نظام
امللكية الفكرية
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 7.4وتوقف العمل بنظام اإدارة حق املؤلف ( )GDAبصورة لكية  ي  ،2015عن طريق نقل موارد الويبو اإىل مجيع
ماكتب حق املؤلف اليت تس تخدم نظام اإدارة حق املؤلف ( .)GDAأأما برانم ويبوكوس فقد دخل  ي مرحةل تطوير انتقالية
 ي عام  ،2014من خالل الرشوع  ي اإعداد نظام ش بكة الويبو حلق املؤلف ) (WCCاذلي س يعقبه .وميكن من خالل هذا
النظام ربط منظامت الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة  ي ادلول ا ألعضاء .وقد قدم مقاول خاريج ،مت التعاقد
معه  ي هناية  ،2014التأأكيد التقين للنظام  ي منتصف  .2015ودخل النظام مرحةل التطوير الهنايئ  ي هناية ،2015
46
ومن املزمع نرشه  ي منظامت الإدارة امجلاعية  ي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو اا  ي عام .2016
 8.4وقوبل معل الويبو  ي هذا اجملال ابرتياح كبري من جانب ادلول ا ألعضاء؛ اإذ أأفادت ما بني  70و  80ي املائة من
احلكومات حبدوث حتسينات  ي فعالية التنظمي والإدارة ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من املؤسسات الوطنية.
مؤرش النتيجة ه :2.1.4زايدة  ي عدد املنتفعني ابملعلومات واملعرفة املس متدة من نظام امللكية الفكرية و ي فئات املنتفعني
 9.4يعمتد الوصول اإىل املعلومات الواردة  ي نظام امللكية الفكرية ادلويل واس تخداهما عىل قدرة الويبو عىل احلفاظ عىل
نظام للتصنيفات ادلولية للسلع واخلدمات احملمية مقبول عامليا ،كام يعمتد عىل وجود معايري واحضة وحمدَّثة للملكية الفكرية
لتوجيه ممارسات اجملمتع العاملي للملكية الفكرية .وجتدر الإشارة اإىل أأن التصنيفات رضورة ل غىن عهنا عند قيام السلطات
املسؤوةل عن اإصدار الرباءات واخملرتعني احملمتلني وهيئات البحث والتطوير وغريها من اجلهات املعنية بتطبيق أأو تطوير
التكنولوجيا ببحث ،مضن أأمور أأخرى ،حاةل التقنية الصناعية السابقة لطلب ما.
 46تلزتم الويبو ابحلفاظ عىل نظام ويبوكوس احلايل حىت ي ُس تمكل تطوير النظام املعزز.
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 10.4وعىل مدى الس نوات الست املاضية ،حدَّثت الويبو ابنتظام مجيع التصنيفات ،وواصلت تبس يط وحتسني
الإجراءات واملنصات ملراجعة التصنيفات بغية التأأكد من أأهنا تس تخدم أأحدث التكنولوجيات املتاحة .كام دخل هيلك مبسط
لنظام التصنيف ادلويل للرباءات حزي النفاذ  ي  .2011و ي العام نفسهُ ،أبرم اتفاق بني مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية ( )USPTOواملكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOدلم تصنيفااهام املنفصةل  ي النظام التعاوين لتصنيف
الرباءات ( ،)CPCاذلي يستند إاىل
الشلك  :16اجتاهات حتديثات التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيفات نيس2015-2010 ،
التصنيف ادلويل للرباءات ،وهو اإاجناز
كبري من شأأنه أأن يسهم  ي قبول
التصنيفات ادلولية عىل نطاق أأوسع
واس تخداهما بفعالية أأكرب .وقد تيرس
اإجراء حتديثات مس مترة للتصنيف
ادلويل للرباءات من خالل اإدخال
منصات تصنيف ُمطورة  ي عايم
 2012و 47.2014وحدث تباطؤ
مؤقت  ي حتديثات التصنيف ادلويل
للرباءات  ي  2014جرى تعويضه
بصورة أأكرث من وافية من خالل ارتفاع
عدد التقس اميت اجلديدة اليت ُأدخلت
 ي النظام  ي ( 2015انظر الشلك .)16
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 11.4ونتيجة ا إلصالح اذلي ُأجري لتصنيف نيس خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية أأصبح من املمكن نرش التعديالت
اليت ُأدخلت عليه س نواي اعتبارا من عام  .2013وميثل هذا التحسن ،املدعوم مبنصة جديدة للنرش قُدمت  ي الوقت ذاته،
خطوة رئيس ية لضامن تكيف تصنيف نيس بصورة مس مترة عىل حنو يواكب التطورات اجلديدة .48و ُأدخل ما مجموعه 1 480
تعديال جديدا  ي الثنائية  ،15/2014وهو ما ميثل زايدة قدرها   94ي املائة ابملقارنة مع الثنائية  .13/2012وإاضافة اإىل ذكل
مت تقدمي  25ملف معلومات جديد ،ومراجعة ملفات املعلومات القامئة وعددها ( 43انظر الشلك  )16خالل الثنائية
.15/2014
 12.4وميكن قياس اجناح الويبو  ي اإدارة نظم التصنيف اخملتلفة للملكية الفكرية من خالل الزايدة  ي عدد املس تخدمني
اذلين يتصفحون منشورات الويبو بشأأن التصنيفات واملعايري ادلولية عىل الإن نرتت (انظر الشلك  .)17وبوجه عام ،جتاوز
عدد مس تخديم موقع الويبو اذلين تصفحوا املنشورات املتعلقة ابملعايري والتصنيفات  ،ي  5.1 ،2015مليون مس تخدم .بعد
أأن اكن أأقل من 780 000مس تخدم  ي هناية عام  ،2009وهو ما ميثل زايدة تزيد عىل امخلسة أأضعاف  ي الاطالع عىل
موارد الويبو .وقد حظيت منشورات الويبو بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات ونظام تصنيف نيس بأأكرب قدر من الاهامتم
حىت الن؛ اإذ تصفح ما يقرب من  1.4مليون مس تخدم منشورات موقع التصنيف ادلويل للرباءات ،وتصفح ما يقرب من
ضعف هذا العدد 2.7 ،مليون مس تخدم ،موقع منشورات نظام تصنيف نيس  ي  .2015واكن ما يقرب من نصف هذه
الزايرات (  44.8ي املائة)  ي  2015من نصيب البدلان النامية ،أأي ما مجموعه أأكرث من  1.8مليون مس تخدم.

 47مشلت التعديالت اليت ُأدخلت عىل املنصة  ي أأبريل  2014أأداة حبث جديدة والتصنيف ادلويل للرباءات/التصنيف التعاوين للرباءات/فهرس امللفات
( .)IPC/CPC/FIوالعارض املوازي ملساعدة املس تخدمني عىل عرض الاختالفات والعالقة بني جداول هذه التصنيفات.
 48ل تزال تنرش طبعات جديدة من تصنيف نيس لك مخس س نوات.
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الشلك  :17متصفحو منشورات الويبو عىل الإنرتنت بشأأن التصنيفات واملعايري ادلولية

 13.4واس تمكلت الويبو معلها  ي جمال التصنيفات واملعايري ادلولية ابلستامثر  ي قواعد بياانت امللكية الفكرية العاملية عىل
مدى الس نوات الست املاضية ،ومن ذكل ،عىل وجه اخلصوص ،ركن الرباءات وقاعدة بياانت الويبو العاملية للعالمات.
 14.4و ي الفرتة من  2010اإىل ،2015
قامت ا ألمانة بزايدة وتنويع احملتوى اذلي ميكن
النفاذ اإليه من خالل هاتني املنصتني بصورة
ملحوظة .فمتت زايدة عدد السجالت املتوفرة
 ي ركن الرباءات بنس بة   400ي املائة ،من
 10ماليني جسل  ي  2010اإىل  50مليون
جسل  ي  .2015كام زاد جحم قاعدة البياانت
العاملية للعالمات اإىل أأكرث من ثالثني ضعفا
( أأي بنس بة   3 400ي املائة) من 700 000
جسل  ي البداية  ي  2010اإىل ما مجموعه
 24.5مليون جسل  ي هناية فرتة الس نوات
الست (انظر الشلك .)18

الشلك  :18الزايدة  ي السجالت املتاحة  ي ركن الرباءات ،و ي قاعدة البياانت
العاملية للعالمات2015-2010 ،
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 15.4وقد جتلت الزايدة  ي عدد السجالت  ي قواعد بياانت الويبو  ي التغطية العاملية الواسعة النطاق للمنصات.
فقد ارتفع بصورة كبرية عدد اجملموعات ا إلقلميية والوطنية اليت ميكن النفاذ اإلهيا من خالل لك من ركن الرباءات وقاعدة
البياانت العاملية للعالمات .وفامي يتعلق بركن الرباءات ،زاد عدد اجملموعات مبا يقرب من   440ي املائة .أأي من مثاين مجموعات
 ي  2009اإىل  43مجموعة حبلول هناية  .492015أأما قاعدة البياانت العاملية للعالمات فقد ابتت حتتوي عىل  26مجموعة متاحة
 ي هناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية (انظر الشلك  .)19وميكن للمس تخدمني أأيضا اس تخدام مجموعة مزتايدة من اللغات
للوصول اإىل هذه املعلومات  :ي  ،2015اكن هناك  14لغة متوفرة لعمليات البحث بلغات خمتلفة ،50وترجامت ألية لعمليات
البحث ميكن اس تخداهما بس بعة أأزواج من اللغات( 51انظر الشلك .)20
الشلك  :19التغطية الوطنية وا إلقلميية لركن الرباءات وقاعدة البياانت
العاملية للعالمات

الشلك  :20توافر اللغات وا ألدوات اللغوية  ي قواعد بياانت الويبو
العاملية

 16.4كام نقلت ا ألمانة ركن الرباءات اإىل نظام جديد متاما عايل ا ألداء  ي هناية  ،2011وهو ما عزز وظائف البحث و أأثرى
جتربة املس تخدم .و أأدت هذه اخلطوة وغريها من التحسينات املذكورة أأعاله اإىل زايدة عامة  ي عدد متصفحي قواعد بياانت
الويبو العاملية للملكية الفكرية .وجسل ركن الرباءات زايدة اإجاملية قدرها   42ي املائة  ي قاعدة املس تخدمني  ي الفرتة من
 2010اإىل  .2015وابلنس بة لقاعدة البياانت العاملية للعالمات ،ارتفع عدد املس تخدمني من  9000فقط  ي  2011اإىل 80
  000ي ( 2015انظر الشلك .)21
الشلك  :21زايدة عدد مس تخديم ركن الرباءات وقاعدة بياانت العاملية للعالمات2015-2010 ،

 49ومشل ذكل اإضافة مجموعات خضمة من الصني والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 50تشمل اللغات املضافة اللغة الإنلكزيية والفرنس ية وا ألملانية والإس بانية والربتغالية والياابنية والروس ية والصينية والكورية ()11/2010؛ والهولندية والإيطالية
والسويدية ()13/2012؛ وادلامناركية والبولندية (.)15/2014
 51تشمل الإنلكزيية-الفرنس ية؛ والإنلكزيية-الصينية ()11/2010؛ والإنلكزيية-ا ألملانية؛ والإنلكزيية-الياابنية ()13/2012؛ والإنلكزيية-الكورية؛
والإنلكزيية-الروس ية؛ والإنلكزيية-الإس بانية؛ والإنلكزيية-الصينية (وسع ذكل الزوج اللغوي ليشمل ا ألوصاف واملطالبات) (.)15/2014
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 17.4ومت  ي يناير  ،2015تدشني خدمة جديدة ،يه قاعدة البياانت العاملية للتصاممي الصناعية .و ي هناية عاهما ا ألول،
اكن قد زار القاعدة ابلفعل عدد مثري ل إالجعاب بلغ 14 000زائر خمتلف لك ثالثة أأشهر .وإاضافة اإىل ذكل ،ارتفع عدد
اجملموعات الوطنية اإىل مخسة مجموعات ،تضمنت أأكرث من  1.5مليون وثيقة للتصاممي الصناعية.
 18.4و ي سبمترب  ،2010قدمت الويبو قاعدة بياانت جديدة عىل الإنرتنت للقوانني واملعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية
" "WIPO Lexلتحل حمل البوابة الإلكرتونية السابقة للواثئق القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،ومجموعة القوانني املتاحة
اإلكرتونيا ( .)CLEAومنذ اإطالقها،
الشلك  :22زايدة عدد مس تخديم ويبو ليكس2015-2010 ،
ارتفع عدد مس تخديم القاعدة اجلديدة
بصورة ملحوظة من 58 000
مس تخدم  ي  2010اإىل 350 000
 ي  .2011وجسلت ويبو ليكس  ،ي
 2012أأي  ي عاهما الثاين،
 770 000مس تخدم س نوي.
ومنذ ذكل احلني ،ارتفع هذا العدد
اإىل أأكرث من الضعف ليصل اإىل أأكرث
من  1.8مليون مس تخدم  ي ،2015
مع اإاتحة احملتوى القانوين بلغات ا أل م
املتحدة الست (انظر الشلك .)22
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 19.4ومن خالل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،متكنت الويبو أأيضا من اإاتحة الفرصة للمبدعني  ي البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر للنفاذ بصورة أأكرب إاىل معلومات تكنولوجية عالية اجلودة ،وإاىل ما
يتصل هبا من خدمات للملكية الفكرية ،ومساعداهم عىل اس تغالل طاقااهم الإبداعية ،وإادارة حقوقهم للملكية الفكرية.
وعقب تلقي أأمر التلكيف مبواصةل اإنشاء هذه املراكز مكبادرة جتريبية  ي اإطار أأجندة الويبو للتمنية ،أأنشأأت الويبو ش بكة من
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  ي  18بدلا  ي هناية  .2011وحبلول هناية  ،2015ارتفع هذا العدد اإىل  50بدلا ُأنشئ فيه ما
يزيد عىل  400مركز .ويرتاوح متوسط عدد املس تفيدين من اخلدمات اليت يقدهما لك مركز من هذه املراكز ما بني  874و 2
 631مس تخدما لك ثالثة شهور  ي  .2015و أأصبح ما يقرب من  25ش بكة من هذه الش باكت مراكز مس تدامة  ي هناية
عام  .2015وبد أأت بعض الش باكت الوطنية أأيضا  ي تقامس جتارهبا و أأفضل املامرسات من خالل اإنشاء ش باكت ملراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر إاقلميية رمسية ،مثل تكل اليت نشأأت بني ش بكة مراكز ادلمع لدلول ا ألعضاء  ي رابطة أأ م جنوب رشيق
أس يا ( ،)ASEANوش بكة بدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ( .)CATI-CARDو ُأنشئت أأيضا ش بكة
افرتاضية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل الإنرتنت ،من خالل منصة اإلكرتونية لتبادل املعرفة بني مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر  ،e-TISCمضت ما يقرب من  1500عضو ،وبلغ عدد متصفحهيا  25 000مس تخدم  ي  .2015وتعرض املنصة
ا ألخبار وا ألحداث ومدوانت للمناقشات ،فضال عن إاماكنية مناقشة اجلوانب اخملتلفة حلقوق امللكية الفكرية مع خرباء رفيعي
املس توى  ي جمالت اختصاصهم .ومؤخرا ،أأصبح من املمكن الوصول اإىل منصة  ،e-TISCوإاىل الصفحة الرئيس ية ملراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل موقع الويبو ،مما يتيح مجموعة من فرص التعمل الإلكرتوين ل تنفك تزتايد ،مبا  ي ذكل حلقة
دراس ية ش بكية متنوعة ،و أأداة اإلكرتونية للتعلمي التفاعيل بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات والانتفاع هبا.
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 20.4و أأدخلت الويبو حتسينات كبرية للنفاذ اإىل أأطراف اثلثة متخصصة ،وإاىل املعلومات التجارية املتعلقة ابمللكية الفكرية
عىل مدى الس نوات الست املاضية .و ي  ،2010دشنت ا ألمانة العامة مرشوع برانم النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
بشأأن الرباءات ( ،)ASPIمس تفيدة  ي ذكل من خربات مرشوع مماثل ،هو برانم النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير
والابتاكر ( ،(ARDIاذلي اكن قد بد أأت قبل عام .ومن خالل عقد رشااكت مع موردي قواعد البياانت التجارية وواكلت
ا أل م املتحدة ا ألخرى ،أأعد الك الربانجمني عددا من قواعد البياانت التجارية متاحة جماان ،أأو بأأسعار تفضيلية للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا .و أأاتح برانم النفاذ اإىل ا ألحباث ألغراض التطوير والابتاكر ،بعد وقت قصري من اإطالقه ،اإماكنية
الوصول اإىل مزيد من اجملالت من خالل الانضامم اإىل رشاكة  )R4L( Research4Lifeاليت توفر الوصول اإىل ما يزيد عىل
 8 000جمةل مدققة من ا ألقران  ي برانم منظمة الصحة العاملية (( )HINARIالطب ا ألحيايئ واجملالت الصحية)،
وبرانم أأغورا ملنظمة ا ألغذية والزراعة (جمالت متخصصة  ي اجملالت الزراعية) ،ويوفر برانم  OAREلربانم ا أل م
املتحدة للبيئة (قضااي بيئية) .وحبلول  ،2015أأاتح برانم  ARDIملس تخدميه النفاذ اإىل  21 243جمةل ،و 48 988كتااب
اإلكرتونيا ،و 169معال مرجعيا .وارتفع عدد املس تخدمني املؤسس يني ،اذلين يس تفيدون بنشا .وبصورة مطردة من هذه
املوارد للك من برانجمي  ARDIو ،ASPIوإان اكنت الاس تفادة بوترية أأبطأأ نسبيا  ي حاةل برانم ASPI
(انظر الشلك .)23
الشلك  :23زايدة عدد املس تخدمني املؤسس يني لربانجمي  ARDIو2015-2010 ،ASPI

 21.4ورشعت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر أأيضا  ي تقدمي خدمات حتليلية  ي جمال الرباءات ملتابعة تقارير واقع
الرباءات ( ،)PLRsتتناول تكنولوجيات حمددة حىت الوقت احلارض ،ل س امي جمالت الصحة العامة والغذاء والزراعة والبيئة.
وحبلول  ،2015اكن قد مت اإعداد  12تقريرا من هذه التقارير ابلتعاون مع الرشاكء من املنظامت احلكومية ادلولية وادلول
ا ألعضاء .وعالوة عىل ذكل ،مت وضع مباد توجهيية بشأأن رفع التقارير ،وإاعداد دليل عن املصادر املتاحة وا ألدوات اجملانية
لإعداد هذه التقارير  ي عايم  2014و ،2015عىل التوايل ،ومن شأأن هذه املباد أأن تشلك ا ألساس لتدريب مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يك تمتكن من تقدمي هذه اخلدمات بفعالية.
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مؤرش النتيجة ه :3.1.4واهجات اإضافية ُمنشأأة بني ماكتب امللكية الفكرية تعزيزا للتعاون التقين الطوعي عىل الصعيد ادلويل
 22.4أأسفر العمل  ي اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي أأيضا عن تكثيف التعاون التقين املبارش بني ماكتب امللكية الفكرية
وغريها من املؤسسات ذات الصةل  ي ادلول ا ألعضاء  ي الويبو .ويُعزى هذا الاجتاه ،بشلك خاص ،اإىل تطوير وتوس يع
منصتني وخدمتني لتكنولوجيا املعلومات متكنان من تبادل املعلومات بصورة مبارشة؛ ويه منصة نظام الويبو للنفاذ املركزي
اإىل نتاجئ البحث والفحص ( (WIPO CASEاليت مت نكّن املاكتب املشاركة من تبادل املعلومات املتعلقة بعمليات حبث وحفص
الرباءات ،وتقدم خدمة الويبو للنفاذ الرمقي اإىل واثئق ا ألولوية ( .)DASوقد حققت الويبو تقدما كبريا  ي توس يع نطاق الك
اخلدمتني ملس تخدمني مؤسس يني جدد .وبلغ اإجاميل املاكتب اليت تس تخدم نظام  21 WIPO CASEمكتبا خالل فرتة
الس نوات الست للخطة الاسرتاتيجية  ،وافقت  10ماكتب مهنا عىل تقدمي ملفات معلومات ملاكتب أأخرى .وبلغ عدد
املاكتب املشاركة  ي ذكل النظام  11مكتبا  ي هناية .2015
 23.4وإاضافة اإىل ذكل ،ساعدت الاستامثرات اليت خضهتا الويبو  ي البنية التحتية للملكية الفكرية أأيضا عىل حتسني نفاذ
ا ألشخاص ضعيفي البرص اإىل املصنفات املنشورة .و أأفىض احلوار بني  42بدلا بشأأن الس ياسات العامة ،اذلي رشعت فيه
الويبو  ي الثنائية  ،11/2010اإىل اإنشاء خدمة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عاملي اا ( ،)TIGARويه منربا لتعزيز
تبادل الكتب احملمية حبق املؤلف ،من خالل متكني النارشين من اإاتحة مؤلفااهم بسهوةل للوسطاء املوثوق هبم ،اذلين يتبادلوهنا
ويبادلوهنا مع املكتبات املتخصصة  ي أأنساق يتيرس الاطالع علهيا للقراء ذوي الإعاقات  ي قراءة املطبوعات .وبد أأ تبادل
الكتب  ي أأكتوبر  2011بني مجموعة تتأألف من أأربعة وسطاء موثوق هبم ،وثالثة من أأحصاب احلقوق .و ي هناية ،2014
متكنت اجملموعة من حتميل حوايل  2 500كتاب مسعي من  45من أأحصاب احلقوق اذلين ارتفع عددمه اإىل  25صاحب حق.
واس تفاد أأيضا من هذه اخلدمة حنو  16 000خشص تقريبا من العاجزين عن قراءة املطبوعات .ومت دم اخلدمة املذكورة  ي
  2014ي خدمة التبادل ادلويل للكتب اليت يوفرها احتاد الكتب امليرسة ( ،)ABCويه قاعدة بياانت دولية تضم حنو
 286 000مؤلف خبمس ومخسني لغة ميكن النفاذ اإلهيا.
 24.4وخالل الثنائية  ،11/2010أأطلقت الويبو أأيضا مرشوعا جديدا ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اإنشاء ماكتب نقل
التكنولوجيا  ي بدلان املنطقة العربية ،هبدف تكرار التجربة  ي مناطق أأخرى اإذا ثبت اجناهحا .ومت البدء  ي املرحةل اخلاصة
بلك بدل  ي هذا املرشوع خالل الثنائية  ،13/2012مما أأدى  ي هناية املطاف اإىل تعزيز أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا  ي
تونس لتصبح  ي  ،2014ماكتب مس تقةل ومس تدامة من الناحية العملية .و ي هذا الس ياق ،بد أأ تنفيذ خطة معل تونس
ابلرتكزي عىل الإطار املؤسيس القانوين للمؤسسات املس تفيدة  ي تونس .وخالل  ،2015اس متر التقدم  ي تعزيز هذه املاكتب
 ي تونس ،من خالل توفري التدريب عىل تقيمي امللكية الفكرية ،وترخيص املركز التقين للكميياء ()CTC؛ وقطب الغزاةل
لتكنولوجيات التصال ،واملركز الفين للتعبئة والتغليف ( ،)Packtecوالقطب البيوتكنولويج س يدي اثبت.
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الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.5الاعرتاف ابلويبو مصدراا للمعلومات الاقتصادية والقانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية لفائدة واضعي
الس ياسات واملنتفعني بنظام امللكية الفكرية وغريمه من أأحصاب املصاحل
 1.5واصلت الويبو ،بني عايم  2010و ،2015ترس يخ ماكنهتا مكصدر رئييس للمعارف واملعلومات الاقتصادية
والإحصائية والقانونية  ي أأوسا .امللكية الفكرية العاملية .واس تطاعت الويبو أأن تُ ّن
وسع اإىل حدّ كبري نطاق فهرس منشورااها
املتعلقة ابمللكية الفكرية بني عايم  2010و ،2015وذكل ،عىل سبيل املثال ،بأأن أأضافت اإىل حمفظهتا سلس َةل تقارير تُر نكّز
عىل التحليل الاقتصادي واملعلومات الإحصائية اخلاصة بلك بدل ،وبأأن شاركت  ي نرش مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي.
وقد تلقت ادلول ا ألعضاء  ي الويبو وغريها من أأحصاب املصاحل هذه الطائفة املتنوعة من املعلومات اخلاصة بقضااي امللكية
الفكرية ابهامتم مزتايد ،كام يتضح من ادلائرة املزتايدة من املنتفعني اذلين يطلعون عىل منشورات امللكية الفكرية اليت تصدرها
الويبو ويستشهدون هبا ويس تفيدون مهنا عىل حنو أخر.
مؤرش النتيجة ه :1.1.5معلومات دقيقة ومس توفاة متاحة بقدر أأكرب  ي جمال التكنولوجيا و أأدوات التوس مي والقوانني
واملعاهدات والإحصاءات وادلراسات الاقتصادية تلبي اة لحتياجات أأحصاب املصاحل
 2.5واصلت ا ألمانة ،عىل مدار الس نوات الست املاضية ،اإجراء اس تقصاءات س نوية شامةل ملاكتب امللكية الفكرية
الوطنية ،أكساس تستند اإليه ش ىت منشورااها اخلاصة بقضااي امللكية الفكرية وبيااناها .وزادت التغطية العاملية لهذه
الاس تقصاءات زايد اة كبري اة خالل هذه الفرتة الزمنية ،فبلغ اإجاميل عدد الردود  127رد اا من ماكتب ملكية فكرية وطنية
وإاقلميية  ي الثنائية .15/2014
 3.5ومع الاس مترار  ي اس تخدام هذه البياانت وغريها من البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية لنرش تقارير س نوية موثوقة
بشأأن امللكية الفكرية ،52وسعت ا ألمان ُة اإىل حدّ كبري نطاق فهرس منشورااها املتعلقة ابمللكية الفكرية بني عايم  2010و2015
من خالل اإطالق مخس سالسل منشورات جديدة تصدر س نو ااي أأو لك س نتني .وبد أأ  ي عام  2011اإصدار تقرير امللكية
الفكرية العاملي ،وهو تقرير حتلييل يصدر لك س نتني ويُر نكّز عىل الشؤون الاقتصادية ،وقد خ ّ نُصص الإصدار ا ألول من هذا
التقرير لس تعراض دور امللكية الفكرية مهزة الوصل بني الابتاكر والمنو الاقتصادي 53.وإاضاف اة اإىل ذكل ،بد أأت ُجت َمع وت َُنرش
س نو ااي املرتسامت القطرية ا إلحصائية املتعلقة ابمللكية الفكرية ،وحقائق و أأرقام امللكية الفكرية ،والاس تعراضات الس نوية
لالجتاهات  ي نظام مدريد ونظام لهاي (انظر اجلدول .)6
 4.5وإاضافة اإىل ذكل ،اضطلعت الويبو هبذا ادلور ،بوصفها رشياكا معرفي اا  ي البداية ،وبعد ذكل بوصفها رشياكا  ي نرش
مؤرش الابتاكر العاملي ،ابلتعاون مع املعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل (الإنس ياد) وجامعة كورنيل ،مما مكَّن الويبو من تقدمي
اإسهام  ي جمال قياس الابتاكر ،وتعزيز البحث الفائق اجلودة بشأأن س ياسة الابتاكر .و أأخري اا ،أأنشأأت الويبو  ،ي الثنائية
 ،13/2012مركز البياانت ا إلحصائية للملكية الفكرية ،هبدف توفري نفاذ أأكرث تكيف اا اإىل مجيع الإحصاءات املتاحة.

 52مبا  ي ذكل املؤرشات العاملية للملكية الفكرية (اليت تُ ّنقدم بياانت موجزة وحتليل اإحصايئ بشأأن براءات الاخرتاع والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية،
ومناذج املنفعة) والاس تعراض الس نوي ملعاهدة التعاون بش أأن الرباءات.

 53تقرير امللكية الفكرية العاملي لعام  – 2011الوجه املتغري لالبتاكر
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اجلدول  :6نظرة عامة عىل منشورات امللكية الفكرية اليت أُ نعدَّت حديثاا  ،ي الفرتة من  2010اإىل 2015
التغطية املوضوعية
يُنرش منذ ...
املنشور
املرتسامت القطرية ا إلحصائية
املتعلقة ابمللكية الفكرية

2010
(س نو ااي)

ي ُ ّنقدم هذا املنشور معلومات عن الرباءات ومناذج املنفعة والعالمات التجارية والتصاممي
الصناعية ،ويشمل ش ىت أأبعاد نشا .امللكية الفكرية ،مبا  ي ذكل الإيداعات الواردة
والصادرة ،وتبادل الإيداعات  ي خمتلف اجملالت التكنولوجية ،ومجموع الرباءات السارية،
وانتفاع املودعني بأأنظمة امللكية الفكرية ادلولية.

حقائق و أأرقام امللكية الفكرية

2011
(س نو ااي)

ي ُ ّنقدم حمل اة عام اة عن نشا .امللكية الفكرية استناد اا اإىل أ نخر س نة متوفرة من
ا إلحصاءات الاكمةل.

تقرير امللكية الفكرية العاملي

 2011يُر نكّز عىل اجتاهات اقتصادية ُمح َّددة  ي أأحد جمالت امللكية الفكرية .واس تعرضت
(لك س نتني) الإصدارات الثالثة اليت نُرشت خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط عالقة
الابتاكر اخلارق ابلمنو الاقتصادي ( ،)2015ودور العالمات التجارية  ي السوق العاملية
( ،)2013والوجه املتغري لالبتاكر (.)2011

الاس تعراض الس نوي لنظام
مدريد

2012
(س نو ااي)

ي ُ ّنقدم حمل اة عام اة عن الطلبات ادلولية ،والتسجيالت  ي اإطار نظام مدريد ،فض اال عن املنشأأ
اجلغرا ي وتغطية سلع النظام وخدماته.

الاس تعراض الس نوي لنظام
لهاي

2012
(س نو ااي)

ي ُ ّنقدم حمل اة عام اة عن تسجيالت التصاممي الصناعية وجتديدااها ادلولية ،مبا  ي ذكل منشأأها
اجلغرا ي وتغطية السلع.

مؤرش النتيجة ه :2.1.5انتفاع معزز مبحتوى امللكية الفكرية من أأجل حتقيق ا ألهداف املنشودة من س ياسات امللكية الفكرية
مبزيد من الفعالية  ي الس ياق ادلويل
 5.5اإن ما قامت به الويبو من معل لزايدة توفر احملتوى املتعلق ابمللكية الفكرية بني عايم  2010و 2015قد قُوبنل ابهامتم
كبري من أأوسا .امللكية الفكرية العاملية .و أأسفرت تقارير امللكية الفكرية اليت صدرت  ي الس نوات الست املاضية عن عدد
كبري من التقارير الإخبارية واهامتم من جانب واضعي الس ياسات وا ألوسا .الأاكدميية .وكثري اا ما تُس تخدم املنشورات
الرئيس ية ،مثل تقرير امللكية الفكرية العاملي ومؤرش الابتاكر العاملي ،مكصادر مرجعية من نقبل حكومات وطنية ومنظامت
دولية – مبا فهيا منظامت ا أل م املتحدة – وغريها من أأحصاب املصاحل  ي نظام الابتاكر ،وي ُس تدل عىل ذكل من
الاستشهادات ،والاس تفسارات اخلاصة ابلبياانت ،وطلبات احلصول عىل خدمات استشارية.
 6.5وإاضاف اة اإىل ذكل ،اكنت مناقشات ادلول ا ألعضاء  ي اللجنة ادلامئة مدعوم اة بدراسات ُمح َّددة ،مثل دراسة عن الاثر
احملمتةل ملعاهدة قانون التصاممي املقرتحة عىل املنتفعني وماكتب امللكية الفكرية .وابملثل ،اكنت مناقشات ادلول ا ألعضاء بشأأن
ال ُبعد الإمنايئ للملكية الفكرية قامئ اة عىل أأدةل ُأيت هبا  ي اإطار ثالثة من مرشوعات أأجندة التمنية ،بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
الاقتصادية والاجامتعية ،وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي ،وامللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة .وساعدت هذه املرشوعات
– اإىل جانب سلسةل احللقات ادلراس ية اليت تُقام منذ وقت طويل والتواصل داخل ش بكة من اخلرباء الاقتصاديني  ي
ماكتب امللكية الفكرية – عىل تقوية دور الويبو  ي تعزيز وتسهيل ا ألحباث الاقتصادية التجريبية وادلقيقة علمي اا  ي جمال
امللكية الفكرية.
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 7.5وزاد اإجاميل عدد مرات تزنيل املنشورات اخلاصة ابمللكية الفكرية بنس بة  %400تقريب اا عىل مدى الس نوات الست
املاضية ،ويرجع ذكل اإىل ّ
لك من تنوع فهرس منشورات الويبو واهامتم ادلول ا ألعضاء املزتايد ابملعلومات املتعلقة ابمللكية
الفكرية .بيامن بلغ عدد مرات تزنيل املنشورين الرئيس يني الذلين تصدرها الويبو – أأل وهام املؤرشات العاملية للملكية الفكرية
والتقارير الفصلية والشهرية والس نوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات – جممتعني  47 000مرة  ي عام ،2009
وبلغ عدد مرات تزنيل فهرس منشورات الويبو املوسع أأكرث من  215 000مرة  ي عام  .2015وإاضافة اإىل ذكل ،مت تزنيل
أأحدث اإصدارين من مؤرش الابتاكر العاملي اذلي نُرش بشلك تعاوين
54
لعايم  2014و 2015ما يقرب من  140 000مرة.
الشلك  :24عدد زوار مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية
 8.5و أأاتح مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية ،اذلي أأنشأأته
الويبو حديث اا ،فرص اا اإضافي اة لزايدة النفاذ اإىل املعارف واملعلومات
اخلاصة ابلس ياسات واملامرسات املتعلقة ابمللكية الفكرية وزايدة
الانتفاع هبذه املعارف واملعلومات .وهذا املركز اذلي مل يُنشأأ اإل  ي
مايو  2015قد اجتذب ابلفعل أأكرث من  50 000مس تخدم  ي
الثنائية  ،15/2014وقد اطلع هؤلء املس تخدمون عىل أأكرث من
55
 600 000صفحة من الصفحات ذات الصةل.

التابع للويبو وعدد مرات مشاهدة صفحاته
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الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.6فهم مشرتك وتعاون بني ادلول ا ألعضاء لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
 1.6اجنحت الويبو ،بني عايم  2010و  ،2015ي إارشاك مجموعة متنوعة من الرشاكء ملواصةل اإذاكء الاحرتام حلقوق امللكية
الفكرية ،فعقدت فعاليات مشرتكة مبشاركة احلكومات والقطاع احلكويم ادلويل وقطاع الصناعة واجملمتع املدين .و أأدى هذا
ا إلرشاك اإىل زايدة الزتام املشاركني مبواصةل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بصورة مشرتكة وتعاونية .وقد اس ُتمكل هذا العمل
ابللزتام القوي من جانب أأعضاء جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ مبواصةل حوارمه "1" :بشأأن احرتام امللكية الفكرية
وإانفاذها "2" ،وحتليل ومناقشة انهتااكت امللكية الفكرية بلك تعقيدااها "3" ،وإااتحة فرص لس تكشاف ممارسات ا ألنظمة
البديةل لتسوية املنازعات والإجراءات الوقائية والتدابري أأو التجارب الناحجة لس تكامل اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .وعىل
الصعيد الوطين ،زادت الويبو بشلك كبري مساعدااها املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،كام يتضح من تزايد عدد البدلان اليت
اعمتدت أأو ع َّدلت س ياسااها أأو أأطرها القانونية اخلاصة إابنفاذ حقوق امللكية الفكرية عىل مدى الس نوات الست املاضية ،أأو
اليت اكنت بصدد القيام بذكل .وإاضاف اة اإىل ذكل ،عرضت الويبو تقدمي دمع اسرتاتيجي لإدماج احرتام امللكية الفكرية  ي
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية .و أأاتح برانم جوائز الويبو فرص اا اإضافية للتفاعل ابإجيابية مع مجموعة أأوسع من
أأحصاب املصاحل ،و أأوحض أأمهية حامية امللكية الفكرية وإاماكاناها بني اخملرتعني واملصممني والتالميذ واملؤسسات.

 54بلغ عدد مرات التزنيل من صفحة مؤرش الابتاكر العاملي عىل موقع الويبو الإلكرتوين  123 161مرة ،ابلإضافة اإىل  13 943مرة من املوقع الإلكرتوين
اخملصص ملؤرش الابتاكر العاملي خارج نظام الويبو.
أ
أ
 55اكن يلزم اس تقراء بياانت الفرتة املمتدة من يونيو  2014حىت هناية ديسمرب  2014من اإحصائيات الاس تخدام  ي النصف الول من عام  ،2014لن بياانت
هذه ا ألشهر مل تكن متاح اة ألس باب تقنية .و ي عام  ،2015جذب مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية التابع للويبو  27 200زائر ،وبلغ عدد مرات
الاطالع عىل صفحاته  250 000مرة.
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مؤرش النتيجة ه :1.1.6تعاون دويل أأكرب مع ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية
والقطاع اخلاص
 2.6واصلت الويبو ،عىل مدى الس نوات الست
املاضية ،تكثيف مشاركهتا وتعاوهنا مع ادلول ا ألعضاء
واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية
والقطاع اخلاص  ي اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وقد
تضاعفت تقريب اا الفعاليات وا ألنشطة اخملصصة لهذه
النتيجة منذ عام  .2009ففي الثنائية  15/2014وحدها،
ّنظمت ونفّذت الويبو  55نشاط اا مشرتاكا  ي هذا اجملال
(انظر الشلك .)25

الشلك  :25اجتاهات التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
وإانفاذها
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 3.6ومشلت ا ألنشط ُة مجموعة متنوعة من املوضوعات
والقضااي اليت اهدف اإىل زايدة احرتام امللكية الفكرية
وإارشاك مجموعة كبرية ومتنوعة من اجلهات الفاعةل من احلكومة والقطاع احلكويم ادلويل وقطاع الصناعة واجملمتع املدين.
 4.6ويعرض اجلدول  7بضعة أأمثةل عىل هذه ا ألنشطة ،مثل املؤمتر العاملي ملاكحفة التقليد والقرصنة ،اذلي شاركت  ي
تنظميه الإنرتبول ومنظمة امجلارك العاملية وغريهام .وتُ ن ّبني هذه ا ألمثةل كيف اس تطاعت الويبو جتميع ش ىت أأحصاب املصاحل حول
قضية أأو مصلحة مشرتكة حمددة تتعلق ابمللكية الفكرية و أأن تبد أأ حوار اا بشأأهنا .و ي بعض احلالت ،نتجت عن النقاش
سلسةل من أأحداث املتابعة ،مثل املائدة املس تديرة املعنية اب ألدوية املقدلة ،أأو منشورات مس تنرية بشأأن املسأأةل املطروحة،
كام يتضح من أأنشطة الويبو فامي يتعلق ابمللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص .و أأكد تقي ممي أأجري عام  2014للهدف
الاسرتاتيجي السادس أأن أأنشطة التعاون ادلويل اليت تقوم هبا الويبو خبصوص مسأأةل احرتام حقوق امللكية الفكرية
قد مسحت ابلفعل ل ألمانة بأأن تواصل تعزيز عالقهتا مع أأحصاب املصاحل ادلوليني.
0

2014/15

اجلدول  :7أأمثةل توضيحية عىل ا ألنشطة اليت اهدف اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
الغرض
الس نة
عنوان احلدث
اجللسة السادسة
للمؤمتر العاملي ملاكحفة
التقليد والقرصنة

 2011تناولت ا ألبعاد الاجامتعية والاقتصادية
والس ياس ية املتشابكة للتقليد والقرصنة،
واحلاجة اإىل اس تجاابت مس هتدفة ومتاكمةل
من مجموعة متنوعة من اجلهات الفاعةل
(املنظامت احلكومية ادلولية ،واحلكومات،
وواكلت ا إلنفاذ ،والقطاع اخلاص).

2012/13

2010/11

2009

النتيجة
 حتت شعار احرتام امللكية الفكرية ،أألقت املناقشات
نظر اة ُمجدَّد اة عىل التقليد والقرصنة ،مع املراعاة
الواجبة للشواغل الاجامتعية والاقتصادية و َّ
املوهجة
حنو التمنية.
 حتسن فهم ادلوافع الرئيس ية ل إالجتار  ي السلع املقدلة
واملقرصنة ،وإاجياد حلول مبتكرة وفعاةل ومس تدامة
للتصدي لهذه املامرسة.
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املائدة املس تديرة املعنية  ،2011بد أأت اس تجاب اة خملاوف بشأأن ا ألدوية املقدلة
 2012وطلبات من ادلول ا ألعضاء للحصول عىل
اب ألدوية املقدلة
املساعدة القانونية والتقنية  ي هذا الشأأن.
واكنت املنظامت املشاركة منظامت حكومية
دولية ،56ومنظامت من قطاع الصناعة،57
واجملمتع املدين.58
حلقة دراس ية
(وفعاليات أأخرى)
بشأأن امللكية الفكرية
والقانون ادلويل اخلاص

 التفاق عىل تعزيز التعاون  ي هذا الشأأن.
 عقد مائدة مس تديرة للمتابعة  ي عام 2014
(اس تضافهتا منظمة امجلارك العاملية) و أأخرى  ي
عام ( 2015اس تضافهتا منظمة التجارة العاملية).

 2015الاس تجابة لطلبات أأنشطة تكوين الكفاءات  منشور "قضااي القانون ادلويل اخلاص بشأأن
املنازعات اليت تتضمن عنارص عابرة للحدود واخلاصة
بشأأن العالقة بني القانون ادلويل اخلاص
ابمللكية الفكرية عىل الإنرتنت – حتليل للهنُ
وامللكية الفكرية (الاختصاص القضايئ،
الوطنية" (ن ُرش  ي سبمترب )2015
والقانون املطبق،
والاعرتاف اب ألحاكم الأجنبية).

 5.6وواصل برانم جوائز الويبو زايدة انتشار ا ألمانة من أأجل التفاعل إابجيابية مع طائفة واسعة من أأحصاب املصاحل.
وتُقدَّم هذه اجلوائز اإىل اخملرتعني واملؤلفني واملصممني وفناين ا ألداء واملنتجني والرشاكت وتالميذ املدارس ومس تخديم خدمات
امللكية الفكرية اليت تقدهما الويبو ،وت ُس تخدَ م ل إالشادة ابلترصفات واملامرسات المنوذجية  ي جمال امللكية الفكرية ،مما يساعد
عىل اإبراز ادلور الإجيايب اذلي يؤديه احرتام حقوق امللكية الفكرية  ي تعزيز الابتاكر والإبداع .وزادت املشاركة  ي برانم
اجلوائز ّ ن
ابطراد طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،فوصل عدد البدلان املشاركة  ي عام  2015إاىل  43بدل اا.
واكنت من أأبرز سامت برانم اجلوائز املشارك ُة القوي ُة من البدلان النامية ،اليت شلكت عىل ادلوام ما يقرب من  50اإىل
 %60من مجيع املشاركني  ي الربانم  ،وتضمنت فائزين من أأفريقيا ،واملنطقة العربية ،وأس يا واحمليط الهاد  ،و أأمرياك
الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب (انظر الشلك .)26
الشلك  :26املشاركة  ي برانم جوائز الويبو

 56منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة امجلارك العاملية ،والإنرتبول ،ومنظمة التجارة العاملية ،ومركز اجلنوب.
 57الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحضات الصيدلنية ،وامجلعية ا ألوروبية ل ألدوية اجلنييسة والبيولوجية املثيةل (.)EGA
 58ش بكة العامل الثالث.
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مؤرش النتيجة ه :2.1.6حوار متوازن  ي الس ياسة العامة حتت رعاية جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ،مع مراعاة
الاهامتمات اإمنائية التوجه
 6.6ساعد حتضري ا ألمانة ادلقيق دامئ اا لدلورات الس نوية للجنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ عىل ضامن قدرة ا ألعضاء
عىل احلفاظ عىل اتفاقهم املتواصل بشأأن العمل املوضوعي للجنة خالل الفرتة قيد الاس تعراض ،واس تخدام هذه اجللسات  ي
حوار س يايس متوازن بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .فقد أأعدت ا ألمان ُة اإسهامات ادلول ا ألعضاء وقدمهتا  ي شلك
ورقات تقنية دلورات اللجنة امخلس اليت عُقدت خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية احلالية املتوسطة ا ألجل 59.أأما برام العمل
اليت اتفق علهيا أأعضاء اللجنة الاستشارية فشملت القضااي املتعلقة بتحليل انهتااكت امللكية الفكرية بلك تعقيدااها ،وممارسات
ا ألنظمة البديةل لتسوية املنازعات  ي جمالت امللكية الفكرية وطرق معلها ،والإجراءات الوقائية أأو التدابري أأو التجارب الناحجة
لس تكامل ا إلنفاذ املس متر ،مثل أأدوات التوعية والتثقيف املوهجة للش باب ،ومناذج ا ألعامل اجلديدة ،وتأأمني سلسةل الإمداد،
ُ
تعقيبات املشاركني اذلين ُأجريت
والليات الطوعية ،والتنس يق الوطين الرايم اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .و أأكدت
60
معهم مقابالت خشصية وحتلي مل لعينات من واثئق الاجامتعات حتضري ا ألمانة لالجامتعات جبدية.
مؤرش النتيجة ه :3.1.6قدرة معززة دلى ادلول ا ألعضاء عىل التصدي للقرصنة والتقليد
 7.6شهدت الس نوات الست للخطة الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل زايد اة كبري اة  ي عدد البدلان اليت تلقت مساعدة من
أأجل اإعداد اإطار ترشيعي جديد أأو ُمح َّدث لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .ومل يتلق هذا النوع من ادلمع  ي عام  2009اإل أأربعة
بدلان .أأما  ي الثنائية  ،15/2014فقد ارتفع هذا العدد ارتفاع اا كبري اا ،فبلغ عدد البدلان اليت اعمتدت أأو عدلت س ياسااها
و أأطرها القانونية اخلاصة إابنفاذ حقوق امللكية الفكرية أأو اكنت بصدد القيام بذكل  12بدل اا .وبذكل ارتفع عدد املتلقني الوطنيني
61
لهذا النوع من ادلمع اإىل  25بني عايم  2010و.2015
الشلك  :27التقدم احملرز  ي تعزيز الأطر الترشيعية الوطنية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية

 59ادلورة السادسة (من  1اإىل  2ديسمرب  ،)2010ادلورة السابعة (من  30نومفرب اإىل  1ديسمرب  ،)2011ادلورة الثامنة (من  19اإىل  20ديسمرب ،)2012
ادلورة التاسعة (من  3إاىل  5مارس  ،)2014ادلورة العارشة (من  23اإىل  25نومفرب .)2015
 60تقرير التقيمي – الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.)EVAL 2014-01( 2014 ،
 61ابس تثناء البدلان ا ألربعة اليت تلقت مساعدة  ي هذا اجملال  ي عام .2009
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 8.6وقُوبل تكوين الكفاءات لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية إابجيابية من نقبل املشاركني طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية
ل ألجل املتوسط .وعىل مدى الس نوات املتوفرة بيااناها ،اكنت التقياميت خبصوص جدوى التدريبات ومدى والرضا عهنا تبلغ
ابس مترار  %85أأو أأكرث (انظر الشلك .)28
الشلك  :28تقياميت املشاركني حللقات معل الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتكوين كفاءات الإنفاذ

الهدف الاسرتاتيجي السابع:

امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.7مناقشات دولية حول قضااي الس ياسات العامة مدعومة مبعلومات مك متةل عن دور امللكية
الفكرية بوصفها أأداة من أأدوات الس ياسة العامة للهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا
 1.7تزامن تنفيذ خطة الويبو الاسرتاتيجية ا ألوىل ل ألجل املتوسط مع الس نوات الست ا ألوىل من معل ا ألمانة بشأأن
العالقة بني امللكية الفكرية والتحدايت العاملية الرئيس ية ،أأل ويه الصحة العاملية والتغري املنايخ وا ألمن الغذايئ .و ي اإطار
الهدف الاسرتاتيجي السابع ،ت ّنُقدم الويبو دعاما مفيد اا قامئ اا عىل أأساس جترييب متني للحوار الس يايس اذلي ُجيرى بني
احلكومات واملنظامت ادلولية وهجات اجملمتع املدين الفاعةل والقطاع اخلاص بشأأن هذه القضااي ورمبا غريها من القضااي العاملية
الناش ئة من حيث عالقهتا ابمللكية الفكرية .واسرتشدت الويبو ابلسرتاتيجيات الواردة  ي اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط  2015-2010لتقدمي ادلمع ملسارات الس ياسات العامة املعنية ،وتطوير أأدوات معلومات مناس بة ،وإاقامة رشااكت
وتعاون ،وتيسري هيالك الابتاكر الطوعية.
 2.7و أأظهرت الإاجنازات اليت ُحققت  ي اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي قمية مشاركة الويبو  ي التحدايت العاملية الرئيس ية
للس ياسات العامة من منظور مس تنري ابمللكية الفكرية .وقدم هذا الربانم دعاما تقني اا ملسارات الس ياسات العامة عىل النحو
اذلي طلبته املنظامت املسؤوةل .و ُأنشئت ،عىل وجه اخلصوص ،منصتان متتازان بتعدد أأحصاب املصاحل – أأل وهام قاعدة
بياانت الويبو للبحث ( ،)WIPO Re:Searchوقاعدة بياانت "ويبو غرين" ( – )WIPO GREENلتعزيز التعاون بني
البدلان املتقدمة والبدلان النامية عىل التصدي لتحدايت الصحة العاملية وتغري املناخ من منظور امللكية الفكرية .و أأسهم عدد
من املنشورات  ي املعلومات التقنية .وع ّ نُزز التعاون مع املنظامت احلكومية ادلولية الرشيكة ،مثل منظمة الصحة العاملية
ومنظمة التجارة العاملية واتفاقية ا أل م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ .و ي اإطار التعاون الثاليث بني منظمة الصحة العاملية
والويبو ومنظمة التجارة العاملية ،ن نُّظمت سلسةل اجامتعات بشأأن قضااي تتعلق ابلصحة العاملية وامللكية الفكرية والتجارة،
ونُرشت أأول دراسة شامةل مشرتكة أأجراها املنظامت الثالث  ي هذا اجملال.
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مؤرش النتيجة ه :1.1.7اعرتاف ابلويبو منتدى ا أل م املتحدة الرائد  ي الوقوف عىل القامس املشرتك بني امللكية الفكرية وقضااي
الس ياسات العامة العاملية
وسعت الويبو نطاق خدمااها ليشمل أأحصاب املصاحل املعنيني  ي حوار الس ياسات ادلويل بشأأن التحدايت العاملية
ّ 3.7
املس هتدفة .وحتقق ذكل من خالل عدد من الفعاليات اليت نظمهتا الويبو ،مثل مؤمتر الويبو املعين ابلبتاكر وتغري املناخ  ي
يوليو  ،2011وا ألحداث اذلي ن نُّظمت ابلشرتاك مع منظامت حكومية دولية رشيكة ،مثل الندوات امخلس اليت اشرتكت  ي
تنظميها منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن الصحة العاملية وامللكية الفكرية والتجارة بني عايم 2010
و .2015وواصلت الويبو أأيض اا تقدمي اخلربات التقنية ملسار منظمة الصحة العاملية اذلي اكن مس متر اا حينئذ لوضع الإطار
اخلاص ابلتأأهب ل ألنفلونزا اجلاحئة .وبناء عىل طلب منظمة الصحة العاملية ،قدمت الويبو تقرير اا عن البحث  ي الرباءات
بشأأن الرباءات وطلبات الرباءات املتعلقة ابلتأأهب ملواهجة ا ألنفلونزا اجلاحئة  ي عام  2011مكسامهة تقنية  ي مناقشات ادلول
ا ألعضاء  ي منظمة الصحة العاملية بشأأن اإطار التأأهب ل ألنفلونزا اجلاحئة – اذلي اعمتدته مجعية الصحة العاملية الرابعة
والس تني  ي عام  – 2011و أكساس تستند اإليه هذه املناقشات فامي يتعلق ابمللكية الفكرية .وطلب املرفق ادلويل لرشاء
ا ألدوية (يونيتيد) ،عند التحضري إلنشاء مؤسسة مجمع براءات ا ألدوية ،من الويبو أأن تُق ّندم خربات امللكية الفكرية للمداولت
و أأن تُ نّنظم تدريب اا خاص اا عىل مسائل امللكية الفكرية والرتخيص .و ي جمال تغري املناخ ،مدت الويبو يد العون اإىل أأحصاب
املصاحل من خالل أأحداث جانبية ن ُظمت بشلك تعاوين  ي اجامتعات اتفاقية ا أل م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ابلرشاكة
مع اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ ( .)CTCNو ي جمال ا ألمن الغذايئ ،رشعت الويبو
 ي اس تكشاف خيارات لربانم معل من خالل مشاورات مع أأحصاب املصاحل  ي اجامتعات خرباء  ي جنيف وتزنانيا .ولكن
اكنت ا ألولوية إلنشاء منصيت أأحصاب املصاحل املتعددين ،وهام قاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة بياانت "ويبو غرين".
 4.7وانعكس الاهامتم إابنشاء برانم الويبو للتحدايت العاملية – فض اال عن اإنشاء قاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة
خصصة
بياانت "ويبو غرين" – انعاكس اا واحض اا  ي الارتفاع املفاجئ  ي حركة البياانت عىل الإنرتنت اليت تس هتدف املواقع امل ُ َّ
(اليت ُأطلقت  ي عام  )2012املتعلقة ابلصحة العاملية وتغري املناخ وشعبة التحدايت العاملية من هجة ،واملوقعني الإلكرتونيني
لقاعدة بياانت الويبو للبحث وقاعدة بياانت ويبو غرين من اجلهة أأخرى .ورمغ أأن بياانت بداية الفرتة املشموةل ابلتقرير غري
متوفرة ،فاإن املواقع جسلت  6 476زايرة لصفحات التحدايت العاملية ،و 60 712زايرة لصفحات قاعدة بياانت الويبو
للبحث ،و 73 648زايرة لصفحات قاعدة بياانت ويبو غرين  ي الثنائية  .13/2012أأما خالل الثنائية  ،15/2014فقد
جسلت املواقع  39 445زايرة لصفحات التحدايت العاملية ،والصحة العاملية وامللكية الفكرية ،وتغري املناخ وامللكية الفكرية،
و 62 118زايرة لصفحات قاعدة بياانت الويبو للبحث ،و 207 716زاير اة لصفحات قاعدة بياانت ويبو غرين .وزاد عدد
مرات تزنيل ملفات  pdfمن  3 773مرة خالل الثنائية  13/2012اإىل  45 253مرة خالل الثنائية 15/2014
(انظر الشلك  .)29ويُعد ذكل مبثابة مؤرش عىل قدرة الويبو عىل ترس يخ ماكنهتا كرشيك رائد ُم ّنقدم للموارد  ي القامس
املشرتك بني امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية.
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الشلك  :29النفاذ اإىل املواقع الإلكرتونية للتحدايت العاملية بني عايم  2012و2015

مؤرش النتيجة ه :2.1.7اإسهامات الويبو متجلية بقدر أأكرب  ي املناقشات ادلولية حول قضااي الس ياسات العامة العاملية
 5.7رخست وعززت الويبو ماكنهتا مكصدر موثوق فيه لدلمع والتعاون ومكرجع للحصول عىل معلومات بشأأن القضااي
املتعلقة ابلس ياسة العامة وامللكية الفكرية .وقد جتىل ذكل من خالل التعقيبات الإجيابية املتواصةل من مجموعة كبرية من أأحصاب
املصاحل بشأأن أأعامل الويبو اخلاصة ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية ومن خالل الإشارة اإىل قاعدة بياانت الويبو للبحث
وقاعدة بياانت ويبو غرين  ي املناقشات اليت ُجترى  ي احملافل ادلولية ا ألخرى ،مثل مجعية الصحة العاملية ،وجملس تريبس
التابع ملنظمة التجارة العاملية وعدد من الاجامتعات  ي مسار اتفاقية ا أل م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ .ولزايدة تعزيز
حضور الويبو  ي مسارات الس ياسات العامة املتعلقة ابمللكية الفكريةُ ،عقدت سلسةل من ندوات التحدايت العاملية اليت
تناولت قضااي راهنة  ي جمالت الرتكزي عىل التحدايت العاملية :الصحة العاملية ،والتغري املنايخ ،وا ألمن الغذايئ .وإاضافة اإىل
ذكلُ ،أ نع َّد نوعان من منشورات التحدايت العاملية – هام سلسةل من التقارير املوجزة املنشورة عن التحدايت العاملية
(اس تعراضات قصرية وموجزة للمعلومات) ،وتقارير التحدايت العاملية (حتليل القضااي ومناقش هتا بعمق) – اليت استندت اإلهيا
النقاشات الس ياس ية حول قضااي الساعة  ي جمالت الرتكزي .ون ُرشت أأيض اا عدة مقالت  ي مطبوعات متخصصة للوصول اإىل
مجهور مس هتدف و ُمحدَّ د ملنصيت أأحصاب املصاحل املتعددين.
 6.7و أأدى اإنشاء قاعدة بياانت الويبو للبحث مكنصة دلمع التعاون العلمي بني الباحثني  ي البدلان املتقدمة والنامية وقاعدة
بياانت ويبو غرين مكنصة للربط بني ُمقديم التكنولوجيات والباحثني عهنا – أأدى اإىل تعزيز مسعة املنظمة بوصفها حمفل ا أل م
املتحدة الرائد  ي القامس املشرتك بني امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية.
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 7.7وفامي يتعلق ابمللكية الفكرية وس ياسة
وسعت ا ألمان ُة ابس مترار دائرة أأحصاب
املنافسةّ ،
املصاحل اذلين يتعاملون مع الويبو .خفالل عام
 ،2011اكنت التصالت بني الويبو و أأحصاب
املصاحل الخرين تقترص عىل مخس هيئات
منافسة وطنية من ثالث دول أأعضاء وثالث
منظامت حكومية دولية اإضافية ،وقد اتسعت
هذه ادلائرة اتساع اا كبري اا حبلول عام  .2014فقد
تواصلت الويبو بنجاح مع  26هيئة وطنية
اإضافية  ي ذكل العام وحده ،فوصل اجملموع
الرتامكي لعدد رشاكء التواصل الوطنيني اإىل .69
وإاضاف اة اإىل ذكل ،أأقامت الويبو اتصالت
و أأجرت مناقشات مع مخس منظامت حكومية
دولية ذات صةل بني عايم  2013و ،2015ل
س امي مع السوق املشرتكة لرشق أأفريقيا واجلنوب ا ألفريقي (الكوميسا) ،وش بكة املنافسة ادلولية ( ،)ICNومنظمة التعاون
والتمنية  ي امليدان الاقتصادي ،وا ألونكتاد ،ومنظمة التجارة العاملية (انظر الشلك .)30
الشلك  :30زايدة عدد أأحصاب املصاحل املشاركني  ي حوار الس ياسات مع الويبو
بشأأن س ياسة املنافسة
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 8.7وتلقت الويبو أأيض اا طلبات من ادلول ا ألعضاء لإجراء مناقشات ثنائية تُر نكّز عىل موضوعات بعيهنا .و ي حني أأنه مل
62
يقدم هذه الطلبات خالل عام  2010سوى اثنتني من ادلول ا ألعضاء ،فاإن هذا العدد قد ارتفع اإىل س تة  ي عام .2013
و ي عام  ،2014طلب  16بدل اا من الويبو اإجراء مشاورات هبدف تعزيز فهمهم للعالقة بني امللكية الفكرية وس ياسة
املنافسة ،واكن من بني هذه البدلان الربازيل والهند وإايطاليا وس نغافورة وجنوب أأفريقيا .وامشل ذكل عىل طلبات جديدة
وطلبات متابعة.
مؤرش النتيجة ه :3.1.7أليات تستند اإىل امللكية الفكرية جاهزة ملعاجلة قضااي الس ياسات العامة العاملية
 9.7ومن الإاجنازات الرئيس ية  ي هذه الس نوات ا ألوىل اإنشاء منصيت أأحصاب املصاحل املتعددين ،وهام "1" :قاعدة بياانت
الويبو للبحث  – WIPO Re:Searchتبادل الابتاكرات  ي جمال ماكحفة ا ألمراض املدارية املهمةل ،اليت ُأط نلقت  ي أأكتوبر
 2011للمساعدة عىل التقريب بني طائفة كبرية من مؤسسات القطاع اخلاص والعام من البدلان املتقدمة والنامية للتحفزي عىل
أأعامل البحث والتطوير اجلديدة بشأأن ا ألمراض املدارية املهمةل والسل واملالراي؛ " "2وقاعدة بياانت ويبو غرين – سوق
التكنولوجيا املس تدامة ،اليت بدأأت  ي عام  2011مكبادرة جتريبية و ُأطلقت  ي هناية املطاف مكنصة جاهزة للعمل باكمل
طاقهتا  ي نومفرب  2013لتوفري سوق اإلكرتونية للتكنولوجيات املس تدامة.
 10.7وتتجىل املنفعة اليت تعود عىل الويبو من الالزتام بس ياسة منصيت أأحصاب املصاحل املتعددين  ي الزايدة الإجاملية  ي
عدد ا ألعضاء ومدخالت قاعدة البياانت .فقد تضاعف عدد أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث أأكرث من ثالث مرات من31
عضو اا  ،ي ا ألصل ،اإىل  100عضو حبلول هناية عام  .2015ومن امل ُش ن ّجع أأنه اكن من بني أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث
 15عضو اا من  10بدلان أأفريقية  ي عام  ،2013وما مجموعه  27عضو اا من البدلان النامية  ي عام  .2015وابملثل ،زاد عدد
مدخالت قاعدة بياانت الويبو للبحث ،اليت يسهم فهيا أأعضاء القاعدة بأأصول مثل مركبات دوائية ،وتكنولوجيات ،ودراية
معلية ،وبياانت للبحث وتطوير املنتجات وإانتاهجا .و ي عام  ،2011احتوت قاعدة بياانت البحث عىل  80مدخ اال ،وزاد
 62تلقت الويبو  ي عام  2013س تة طلبات لإجراء مناقشات ثنائية (ش ييل ،والربازيل ،والإكوادور ،والهند ،وامجلهورية ادلومينيكية ،ومجهورية مودلوفا) وطلب اا
واحد اا للحصول عىل املساعدة الترشيعية (بواتن).
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هذا العدد حبلول هناية عام  2015اإىل  .193ومل خيل التطوير من التحدايت .فقد اكن عدد مدخالت قاعدة البياانت أأعىل
من ذكل  ي عام  .)247( 2013واكن سبب الاخنفاض هو انسحاب عضوين من قاعدة البياانت ،وقد تطلب هجود اا
للتواصل مع أأعضاء جدد من املؤسسات .فانضمت اإىل قاعدة البياانت ثالث مؤسسات جديدة  ي عايم  2014و.2015
ورمغ أأن انسحاب عضوين من قاعدة بياانت الويبو للبحث قد أأحدث اخنفاض اا بنس بة   %27ي مدخالت قاعدة البياانت
 ي عام  ،2014فقد ع ّ نُوض هذا الاخنفاض جزئي اا بزايدة قدرها   %7ي عام .2015
 11.7ونظر اا ألن الهدف الرئييس لقاعدة بياانت الويبو للبحث هو احلث عىل التعاون البحيث ،فقد جسلت املنصة عدد اا
مزتايد اا من أأوجه التعاون البحيث الناحج  ي مجيع أأحناء العامل (انظر الشلك  .)31وبلغ العدد الرتامكي ألوجه التعاون اليت ي ن ُّرست
 96حبلول هناية عام  ،2015وذكل من خالل منظمة مشاريع تسخري التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة العاملية
( )BVGHاليت تدير مركز رشاكت قاعدة بياانت الويبو للبحث .وعالو اة عىل ذكل ،أأدى التيسري املس متر لإجازات التفرغ
البحيث لس تة علامء أأفارقة  ي مؤسسات حبثية خارج بالدمه اإىل تعزيز اإثبات قدرة املنصة عىل نقل تكنولوجيات أأصول امللكية
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،مبا  ي ذكل ادلراية العملية واخلربة.
 12.7وشهدت قاعدة بياانت ويبو غرين زايد اة مماث اةل  ي عدد املشرتكني (الرشاكء واملس تخدمني عىل حد سواء) .فقد زاد،
بوجه عام ،عدد املشرتكني من  35رشياكا اإىل  65رشياكا  ي مجيع أأحناء العامل حبلول هناية عام ( 632015انظر الشلك )32
ومن  14مس تخدم اا اإىل  490مس تخدم اا 64حبلول هناية عام .2015
الشلك  :31قاعدة بياانت الويبو للبحث – خريطة التعاون

 63يسهم مس تخدمو ويبو غرين  ي قاعدة بياانت ويبو غرين (عن طريق حتميل تكنولوجيا أأو الإعالن عن حاجة) أأو يقدمون خدمات .وبعض خدمات الويبو
(مثل التحكمي والوساطة) متاحة لهؤلء املس تخدمني بسعر خمفض.
أ
أ
أ
 64يقدم رشاكء ويبو غرين املشورة ،أأو ييرسون نرش التكنولوجيات ،أو يُرشكون ويبو غرين  ي أنشطة ُمحدَّ دة ،أو يكونون مبثابة هجة تنس يق حملية.

WO/PBC/25/17
44

 13.7وقد اس تغرق تطوير قاعدة بياانت ويبو غرين وقت اا أأطول ،مقارن اة بقاعدة بياانت الويبو للبحث .ويرجع ذكل اإىل أأن
ويبو غرين ليس دلهيا  ي الوقت احلايل "مركز رشااكت" أأو ُمق ّندم خدمات ليضطلع بنشا .مبهمة التوفيق بني الاحتياجات
والعروض .واكنت ويبو غرين ،قبل اإطالقها  ي نومفرب  ،2013قد أأبرمت اتفاقني مع رشيكني خارجيني لإدماج البياانت خالل
عايم  2012و 65.2013أأما  ي الثنائية  ،15/2014فقد عزمت الويبو عىل زايدة عدد املعامالت امل ُن َجزة بنجاح اإىل .250
ولكن مل تس تطع  ،ي هناية املطاف ،أأن تيرس اإل س بعة اتفاقات دم بياانت حبلول هناية عام  .2015وركَّز العمل  ي عام
 2015عىل مساعدة طاليب اخلدمة عىل حتديد احتياجااهم حتديد اا أأدق وتيسري الروابط .وحتقيق اا لهذه الغاية ،قُ ّندمت  ي عام
 2015مباد توجهيية أأكرث تفصي اال من أأجل طاليب اخلدمة ،مما أأدى اإىل حتسن جودة وصف الاحتياجات.
الشلك  :32رشاكء ويبو غرين

 65مع مجعية مديري التكنولوجيا  ي اجلامعات ( ،)AUTMوش بكة رشق أأفريقيا لالبتاكر  ي جمال املناخ (.)EACIN
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ابء .الهدفان المتكينيان

الهدف الاسرتاتيجي الثامن:

ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.8اعرتاف ابلويبو املو ّرد ا ألول واملوثوق للخربة واملعلومات واخلدمات  ي جمال امللكية الفكرية عىل
الصعيد ادلويل ،دع اام لالبتاكر والإبداع
 1.8اجنحت الويبو ،خالل الس نوات الست املاضية  ،ي زايدة وعي عامة الناس ابمللكية الفكرية واهامتهمم هبا .و أأدى
استامثر ا ألمانة  ي احلضور عىل وسائل التواصل الاجامتعي اإىل جذب مجهور متنوع اإىل احملتوى املتعلق ابمللكية الفكرية عرب
أأنواع خمتلفة من وسائل التواصل واملنصات ،مبا فهيا يوتيوب وفيس بوك وتويرت .كام أأن تعزيز صورة املنظمة عىل ش بكة
الإنرتنت ساعد عىل توفري منتدى أأكرب لتبادل املعلومات ولتحقيق ظهور أأكرب ل ألحداث الرئيس ية مثل يوم امللكية الفكرية
العاملي أأو ا إلطالق الس نوي ملؤرش الابتاكر العاملي.
 2.8وما قامت به ا ألمانة من معل خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط أأدى أأيض اا اإىل زايدة ترس يخ ماكنة
الويبو كرائد عاملي للحوار وتبادل املعلومات  ي جمال امللكية الفكرية .و أأدى ٌّ
لك من ا ألمانة  ي جنيف وماكتب الويبو اخلارجية
أأدوار اا رئيس ية  ي هذا الصدد.
مؤرش النتيجة ه :1.1.8وعي وفهم أأكرب دلور امللكية الفكرية  ي تشجيع الإبداع والابتاكر
 3.8أأقرت الويبو  ،ي خطهتا الاسرتاتيجية املتوسطة ا ألجل ،بأأن تعزيز الوعي بدور امللكية الفكرية  ي تشجيع الإبداع
والابتاكر وتعزيز فهم هذا ادلور سوف يتوقف ،جزئي اا عىل ا ألقل ،عىل قدرة الويبو عل الوصول اإىل مجهور متنوع أأكرب عن
طريق محالت التوعية ابمللكية الفكرية ومعلومات امللكية الفكرية .واكنت الاس تفادة من اإماكانت ش بكة الإنرتنت ووسائل
التواصل الاجامتعي  ي حتقيق هذا الغرض أأحد العنارص املهمة لهذا الهن .
 4.8ومتش ي اا مع هذه اخلطةَّ ،عززت الويبو حضورها عىل وسائل التواصل الاجامتعي تعزيز اا كبري اا عىل مدى الس نوات
الست املاضية ،وذكل ابس تخدام مجموعة كبرية من املنصات ووسائل التواصل .واكن اإنتاج الفيديوهات املتعلقة ابمللكية
الفكرية ونرشها أأحد الس بل الفعاةل اليت سلكهتا الويبو .فقد حازت اهامتم وانتباه مجهور مزتايد منذ الثنائية .2009/2008
وكام هو مبني  ي الشلك  33أأدانه ،زاد عدد مشاهدي قناة الويبو عىل موقع يوتيوب من أأقل من  100 000مشاهدة  ي
الثنائية  2009/2008اإىل أأكرث من مخسة ماليني مشاهدة فريدة  ي الثنائية  ،2015/2014أأي بزايدة تتجاوز
نسبهتا .%6500
 5.8وقد قفزت أأعداد املشاهدة عىل وجه
اخلصوص بعد اإضافة رسوم "بورورو"
املتحركة خالل الثنائية  ،13/2012ويه
سلسةل من الفيديوهات التعلميية اليت اهدف
اإىل تعريف ا ألطفال الصغار ابملباد
ا ألساس ية للملكية الفكرية .خفالل الثنائية
 13/2012وحدها ،حقق هذا اجلزء من قناة
الويبو عىل يوتيوب أأكرث من
 3.8مليون مشاهدة.

الشلك  :33الاهامتم بقناة الويبو عىل يوتيوب2015/2014 -2009/2008 ،
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 6.8وبد أأ حضور الويبو الرمسي للمرة ا ألوىل عىل مواقع التواصل الاجامتعي ا ألخرى ،مثل تويرت وفليكر (مشاركة الصور)
وسكريبد (مشاركة املنشورات)  ،ي مارس  ،2012ومنذ ذكل احلني ،تفوقت الويبو من حيث تأأثريها  ي وسائل التواصل
الاجامتعي عىل كثري من املؤسسات الوطنية
الشلك  :34متوسط عدد مرات اإعادة نرش تغريدات الويبو عىل تويرت،
وادلولية املامثةل ذات احلضور ا ألقدم عىل وسائل
2015-2013
66
التواصل الاجامتعي.
حضور الويبو عىل تويرت
 7.8واس تقطب أأيض اا ُ
عدد اا مزتايد اا من املتابعني  ي س نواته الثالث
ا ألوىل .فتضاعف تقريب اا عدد مرات "اإعادة تغريد"
مشاراكت الويبو عىل املوقع ،أأي رسائل الويبو اليت
ُأعيد نرشها أأو اإرسالها ،بني عايم  2013و2015
من  6 700مرة اإىل ما يقرب من  13 400مرة
(انظر الشلك .)34
 8.8وقد أأحدثت الويبو اهامتم اا مزتايد اا ابمللكية الفكرية عرب وجودها عىل موقع فيس بوك .ويتضح ذكل من العدد املزتايد
ل ألشخاص  ي مجيع أأحناء العامل اذلين اطلعوا عىل
الشلك  :35املشاركة  ي الفعاليات الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية عرب
حمتوى الويبو املنشور عىل الصفحة اخلاصة ابليوم
فيس بوك2015-2011 ،
العاملي للملكية الفكرية عىل فيس بوك 67.و ي عام
 ،2011حققت تكل الصفحة ما يقرب من
 180 000مشاهدة عىل فيس بوك .و ي عام ،2015
ارتفع هذا العدد اإىل ما يقرب من  .460 000وشهد
عدد مرات املشاهدة ارتفاع اا كبري اا بوجه عام بنس بة
تزيد عىل  %150بني عايم  2011و2015
(انظر الشلك  ،)35وإان اكن أأقل من الرمق القيايس
لعدد ا ألشخاص اذلين اطلعوا عىل املواد اخلاصة
ابليوم العاملي للملكية الفكرية  ي عام ( 2014وهو
أأكرث من .)560 000
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 66حسب قياسات "مؤرش الكوت" ( ،)Klout Scoreوهو مؤرش لقياس التأأثري الاجامتعي للمس تخدم عىل أأساس جحم ش بكة التواصل الاجامتعي اخلاصة
ابملس تخدم ومدى تفاعل املس تخدمني الخرين مع ذكل احملتوى .وقد زادت درجة الويبو عىل مؤرش الكوت – وهو مقياس يرتاوح من درجة واحدة اإىل 100
درجة – اإىل  66حبلول هناية عام  ،2015ويه درجة أأعىل من درجة كثري من املنظامت احلكومية ادلولية املامثةل .ومن اجلدير ابذلكر أأن الويبو توقفت عن
اس تخدام مؤرش الكوت  ي عام  2015بسبب تغريات  ي املهنجية املس تخدمة  ي حتديد ادلرجة.
https://www.facebook.com/worldipday/ 67
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 9.8وجذبت الويبو أأيض اا عدد اا أأكرب من املطلعني عىل
أأبرز منشورااها املتعلقة ابمللكية الفكرية .وكام هو موحض
 ي الشلك  ،36زاد عدد الزايرات الفريدة ملوقع جمةل
الويبو الإلكرتوين – ويه جمةل نصف شهرية تس تعرض
موضوعات امللكية الفكرية والإبداع والابتاكر
واملوضوعات ذات الصةل  ي مجيع أأحناء العامل – بنس بة
 %21بني الثنائيتني  11/2010و ،15/2014فوصل
عدد الزايرات الفريدة ألعداد اجملةل املنشورة عىل ش بكة
الإنرتنت اإىل أأكرث من مليون زايرة عىل مدار الثنائية
ا ألخرية من فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط.

الشلك  :36زايدة الاهامتم مبجةل الويبو 11/2010 ،و15/2014
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 10.8وجذب أأيض اا الرتو ُي للفعاليات واملنتجات
الرئيس ية ،مثل مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي ،68اهامتم اا مزتايد اا من جانب ا ألوسا .العاملية للملكية الفكرية ،مع تزايد أأعداد
ا ألشخاص اذلي يطلعون عىل احملتوى الإلكرتوين املتعلق مبؤرشات
الشلك  :37اهامتم عامة الناس ابلإطالق الس نوي ملؤرش الابتاكر
الابتاكر العاملية  ي ا ألسابيع اليت تيل اإطالقها .و ي عام  ،2013اطلع
العاملي2015-2013 ،
حنو  46 000مس تخدم عىل صفحات الويب أأو النرشات الصحفية أأو
الرسوم البيانية أأو الفيديوهات  ي غضون ا ألسابيع الإحدى عرشة
ا ألوىل بعد الإصدار الرمسي للتقرير .وحبلول عام  ،2015اكن هذا
العدد قد ارتفع بنس بة تزيد عىل  .%200خفالل ا ألسابيع الإحدى
عرشة ا ألوىل بعد نرش مؤرش الابتاكر العاملي  ي ذكل العام ،اطلع
أأكرث من  140 000خشص عىل صفحات الويب أأو النرشات الصحفية
أأو الرسوم البيانية اخلاصة ابإطالق مؤرش الابتاكر العاملي ،وشاهد
أأكرث من  10 000مس تخدم الفيديوهات املتعلقة مبؤرش الابتاكر
العاملي (انظر الشلك .)37
160.0

10.65

140.0
120.0

100.0
80.0

140.48

9.56

60.0

0.69

40.0

53.06

45.56

20.0

0.0

2015

2014

2013

 68ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن مؤرش الابتاكر العاملي  ي قسم الهدف الاسرتاتيجي اخلامس هبذا التقرير.
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مؤرش النتيجة ه :2.1.8اإقرار معزز هبوية الويبو املؤسس ية وفقا لرسالهتا ووليهتا وقميها
 11.8واصلت الويبو ،عىل مدى الس نوات الست املاضية،
ترس يخ ماكنهتا بنجاح كقائد عاملي  ي جمال امللكية الفكرية.
ويتضح ذكل  ي كثري من املعايري اليت عُرضت ون ُوقشت  ي
هذا الاس تعراض ،وتؤكده التعقيبات املبارشة املُقدَّمة من
معالء الويبو وغريمه من أأحصاب املصاحل والرشاكء ،رمغ
69
وجود بعض التقلبات عىل مر الس نني .و ي عام ،2014
أأشار  %70من املشاركني  ي "اس تقصاء الويبو لتصورات
أأحصاب املصاحل" اإىل أأهنم ينظرون اإىل الويبو عىل أأهنا رائد
عاملي ومنتدى عاملي لتعزيز حقوق امللكية الفكرية .ومتثل هذه
النس بة زايد اة مبقدار مخسة  ي املائة اإذا قورنت ابس تقصاء
عام  ،2012ولكهنا متثل اخنفاض اا مبقدار   10ي املائة تقريب اا اإذا * اس تقصاء أراء أأحصاب املصلحة  ي صورة الويبو ،يناير 2012
قورنت ابس تقصاء عام ( 2013انظر الشلك  .)38واعترب **نتاجئ اس تقصاء الراء  ي توجه الويبو حنو تقدمي اخلدمات ،أأغسطس 2013
*** اس تقصاء عن أراء أأحصاب املصلحة  ي الويبو ،يونيو 2014
ما يرتاوح بني  )2014( %85و )2013( %87من
املشاركني  ي الاس تقصاء أأن الصورة العامة للويبو "جيدة" أأو "جيدة جد اا" أأو "ممتازة".
الشلك  :38التصور العام للويبو2014-2012 ،
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 12.8ويتضح أأيض اا تزايد ماكنة الويبو وشهراها من
زايدة حركة البياانت عىل الإنرتنت املوهجة اإىل املواقع
الإلكرتونية للماكتب اخلارجية .فقد حظيت املواقع
الإلكرتونية اخلاصة مبكتب الويبو  ي الربازيل ومكتب
الويبو  ي الياابن ومكتب الويبو  ي س نغافورة مجيعها
بأأكرث من  50 000زايرة فريدة بني عايم 2013
و .2015وحظي موقع مكتب الويبو  ي س نغافورة
بنحو  10 000زايرة س نو ااي  ي املتوسط ،واكن
متوسط عدد الزايرات الفريدة ملوقع مكتب الويبو  ي
الياابن أأقل من ذكل بقليل ،أأي حنو 7000
(انظر الشلك .)39

 69مل ُجي َر اس تقصا مء  ي عام .2015
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**2013

الشلك  :39عدد زايرات املواقع الإلكرتونية ملاكتب الويبو اخلارجية،
2015–2013
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النتيجة الاسرتاتيجية ه :2.8ثقافة خدماتية التوجه راخسة  ي املنظمة قاطبة
 13.8خطت الويبو خطوات واسعة حنو جعل التوجه حنو اخلدمات أأحد مباد املنظمة التوجهيية بني عايم 2010
و .2015وحتسن تفاعل ا ألمانة مع ممثيل ادلول ا ألعضاء من حيث حسن التوقيت ورسعة الاس تجابة والتوجه املراعي
لحتياجات العمالء ،فامي يتعلق بعالقهتا ابملنظامت الرشيكة  ي ا ألوسا .العاملية للملكية الفكرية وفامي خيص معالء خدمااها
املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مثل تكل اخلدمات اليت تُقدَّم  ي اإطار نظام مدريد ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ونظام لهاي.
مؤرش النتيجة ه :1.2.8رضا أأكرب دلى ادلول ا ألعضاء وسائر أأحصاب املصاحل واملنتفعني و أأوسا .املهمتني مبا تقدّمه الويبو من
خدمات
 14.8استمثرت الويبو ،طوال فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط  ،ي ترس يخ ماكنهتا مكحفل عاملي للخدمات
والس ياسات واملعلومات والتعاون  ي جمال امللكية الفكرية ،وضامن اإيصال املعلومات واخلدمات املتعلقة ابمللكية الفكرية اإىل
ادلول ا ألعضاء فهيا عىل أأساس أأساليب معل شفافة ومعليات تشاور فعاةل واس تجابة رسيعة لشواغل ادلول ا ألعضاء
واحتياجااها اإىل املعلومات .وعقد املدير العام جلسات اإحاطة منتظمة للسفراء ،وعقد اجامتعات مع ادلول ا ألعضاء ،كوس يةل
لتلقي تعقيبات وتوصيات لتعزيز التقدم  ي العديد من القضااي .وحرصت ا ألمانة خالل الس نوات الست املاضية عىل أأن
جتعل الاس تجابة الرسيعة للمراسالت القادمة من ادلول ا ألعضاء مضن أأولواياها الرئيس ية .ونتيج اة ذلكل ،تلقت  %80من
70
اخلطاابت املرسةل من ادلول ا ألعضاء اإىل املدير العام ردود اا  ي غضون أأس بوعني.
 15.8كام أأحاطت ا ألمان ُة علاما بطلبات ادلول ا ألعضاء اخلاصة ابلتحضري الشامل  ي الوقت املناسب دلورات امجلعية العامة
للويبو واجامتعات اللجان .واس تطاعت الويبو أأن تضمن عقد اجامتعات حتضريية تس بق  %97من اجامتعات اللجان اليت
تعقدها املنظمة حبلول عام  .2015وميثل ذكل حتس ن اا بنس بة  %20تقريب اا ،فقد اكنت نس بة اجامتعات اللجان اليت س بقهتا
اجامتعات حتضريية تبلغ   %80ي عام ( 2011انظر الشلك .)40
الشلك  :40النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها
اجامتعات اإعالمية لدلول ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة

الشلك  :41النس بة املئوية للواثئق اليت نُرشت قبل انعقاد مجعيات الويبو
بشهرين عىل ا ألقل
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 16.8ون ُرشت الواثئق التحضريية املُعدَّة مجليع مجعيات الويبو تقريب اا ( )%99.5قبل انعقاد امجلعيات بشهرين عىل ا ألقل،
ويُعترب ذكل حتس ن اا واحض اا مقا نر اة بنس بة الواثئق اليت نُرشت  ي الوقت املناسب حتضري اا مجلعية الويبو لعام ،2011
ويه ( %90انظر الشلك .)41
الشلك  :42النس بة املئوية لدلول ا ألعضاء الراضية عن التحضري
 17.8أأما رضا ادلول ا ألعضاء عن التحضري مجلعيات
الويبو وسري أأعامل هذه امجلعيات ،بوصفها اإحدى الهيئتني
الرئيس يتني املعنيتني بوضع الس ياسات واختاذ القرارات  ي
الويبو ،71فقد ظل دامئ اا عند مس توى عال ،بل زاد بني
عايم  2012و .2015فاكنت  %90من ادلول ا ألعضاء
راضية عن هذين اجلانبني من جوانب مجعيات الويبو  ي
عام .2015

مجلعيات الويبو وسري أأعاملها2015-2012 ،
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حسنت ا ألمان ُة أأيض اا توقيت ردودها عىل الطلبات
 18.8و َّ
املُق َّدمة من هجات معنية أأخرى غري ادلول ا ألعضاء بشأأن
احلصول عىل املعلومات ،عىل اعتبار أأن حسن التوقيت
عنرص هم مم من عنارص توهجها حنو تقدمي اخلدمات .وحبلول
م
هناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،اكنت
تُعاجل  ي غضون مخسة أأايم معل  %93من الطلبات
املُقدَّمة من واكلت ا أل م املتحدة ا ألخرى أأو منظامت
حكومية دولية أأو غريها من رشاكء امللكية الفكرية العامليني
بشأأن احلصول عىل مساهامت .و ي عام  ،2011أأي بعد
مرور س نة واحدة عىل بدء فرتة اخلطة الاسرتاتيجية
ل ألجل املتوسط ،اكن ذكل هو حال  %80فقط من هذه
الشلك  :44حسن توقيت ردود ماكتب الويبو اخلارجية عىل
ا ألنواع من الطلبات (انظر الشلك  .)43ومن َّمث فاإن
اس تفسارات املعلومات2015-2014 ،
حسنت اس تجابهتا  ي هذا اجملال حتس ن اا كبري اا.
ا ألمانة قد َّ
وإاضاف اة اإىل ذكل ،زادت أأمانة الويبو أأيض اا من حضورها
وظهورها  ي املسارات الرئيس ية ل أل م املتحدة واملنظامت
احلكومية ادلولية ،مثل خطة التمنية املس تدامة لعام ،2030
واتفاق ابريس بشأأن تغري املناخ ،والكهام ُأبرم  ي عام
.2015

الشلك  :43حسن توقيت ردود الويبو عىل الطلبات املُقدَّمة من ا أل م
املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية بشأأن املساهامت2015-2011 ،
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ماكتب الويبو اخلارجية كذكل مس توى
 19.8وحققت ُ
عالي اا لالس تجابة الرسيعة لطلبات احلصول عىل املعلومات.
ففي عام  ،2015أأجاب مكتب الويبو  ي الياابن ومكتب
الويبو  ي س نغافورة عن اس تفسارات املعلومات  ي غضون
ثالثة أأايم  ي  %99و %95من احلالت ،عىل التوايل.
72
وشهد الك املكتبني أأيض اا حتسينات  ي توقيت ردودهام مقا نر اة ابلس نة السابقة (انظر الشلك .)44
2015

 71اإىل جانب جلنة الويبو للتنس يق.
 72اكنت أأنظمة تتبع البياانت  ي املاكتب اخلارجية ا ألخرى ل تزال قيد التطوير.
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 20.8وظل مس توى رضا العمالء عن
بعض خدمات امللكية الفكرية الرئيس ية اليت
تقدهما الويبو ( أأي اخلدمات املتعلقة بنظام
مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات) مرتفع اا طوال فرتة اخلطة
الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .فبالنس بة اإىل
نظام مدريد ،اكن  %80تقريب اا من العمالء
راضني عن اخلدمات اليت قدمهتا الويبو  ي
الس نوات  2013و 2014و .2015واكن
مس توى الرضا عن اخلدمات اليت قدهما نظام
2014
2015
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام لهاي
مرتفع اا أأيض اا ،بل اكن أأعىل ،فقد بلغت
نسبته  %88ابلنس بة لنظام لهاي  ي عام
74
 73،2013و %89ابلنس بة لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي عام .2015

الشلك  :45رضا معالء الويبو عن خدمات نظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
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دمع اإداري ومايل فعال ل متكني الويبو من تنفيذ براجمها

النتيجة الاسرتاتيجية ه :1.9اإدارة متاكمةل تنهت ا ألداء والفعالية  ي مقابل املوارد فتس تطيع الويبو أأداء هماماها والاس تجابة
لحتياجات املنظمة و أأحصاب املصاحل املتغرية
 1.9خطت الويبو خطوات كبرية خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط البالغة ست س نوات فامي يتعلق ببناء
أأمانة نبهية تعمل بسالسة هبا موظفون ذوي همارات مناس بة ينصب تركزيمه عىل قميها ا ألساس ية ا ألربع ،ويه :التوجه حنو
تقدمي اخلدمات ،والعمل يد اا واحدة ،واملساءةل عىل النتاجئ ،واملسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية .وبفضل اإطالق برانم
التقومي الاسرتاتيجي وتنفيذهَّ ،عززت الويبو اإىل حد بعيد بنيهتا التحتية الإدارية والتنظميية ،مبا  ي ذكل اإدارة املوارد البرشية
ومعليات التوظيف ،فتحولت اإىل اإدارة ُم َّ
وهجة حنو تقدمي اخلدمات وتتسم ابلكفاءة  ي اس تخدام املوارد وتس تطيع أأن تدمع
بشلك فعال تقدمي اخلدمات ادلاخلية واخلارجية مبا يامتىش مع وليهتا ومبا يليب الاحتياجات املتطورة ألحصاب املصاحل .وما
ُأح نرز من تقدم شامل  ي تطوير بنية اإدارية وتنظميية حديثة ومتكينية ميثل مقتضيات أأساس ية لس مترار التقدم  ي فرتة اخلطة
الاسرتاتيجية املقبةل املتوسطة ا ألجل .ومن ا إلاجنازات املهمة اليت حتققت خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط
البالغة ست س نوات "1" :تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ "2" ،وإاصالح العقود "3" ،وإاصالح نظام العداةل ادلاخلية"4" ،
وتبس يط الإطار التنظميي الإداري والتشغييل واملايل "5" ،وحتقيق زايدة كبرية  ي نفاذ املوظفني اإىل تكنولوجيات املعلومات
والتصالت المنة واحلديثة واملتاكمةل "6" ،وحتسني وتوس يع البنية التحتية املادية  ي مقر الويبو  ي جنيف ابلنهتاء من
تشييد املبىن اجلديد وقاعة املؤمتر اجلديدة .وقد حتققت هذه الإاجنازات مع عدم زايدة نس بة تاكليف الإدارة والتنظمي  ي اإجاميل
نفقات املنظمة.

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

WO/PBC/25/17
52

مؤرش النتيجة ه :1.1.9قوة عامةل همنية مبهارات مناس بة ومتنوعة جغرافي اا حتت اإدارة جيدة
 2.9و ي اإطار برانم التقومي الاسرتاتيجي ،واصلت الويبو هجودها الرامية اإىل تقيمي املوظفني ابس مترار  ي ضوء
احتياجات القوى العامةل  ي املس تقبل .واستندت معلية التخطيط للربانم واملزيانية للثنائية  15/2014اإىل املراجعة اليت
ُأجريت عام  2012للتصممي التنظميي ،و ُأد نم التخطيط للقوى العامةل  ي دورات التخطيط الس نوي للعمل .و أأدت
التحسينات اليت ُأدخلت عىل نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس ( )EPMاإىل ربط موارد املوظفني عىل حنو أأدق بعمل املنظمة،
وحسنت الإبالغ عن اس تخدام املوارد البرشية  ي املنظمة .و ي عام  ،2015انهتت ا ألمانة أأيض اا من معلية ُأجريت عىل نطاق
َّ
أ
أ
املنظمة لضامن أن مجيع التوصيفات الوظيفية ُمحدَّثة ومامتش ية مع احتياجات العمل وأولوايته.
 3.9ورشعت الويبو ،خالل الفرتة قيد الاس تعراض  ،ي اإجراء اإصالحات هممة لس ياسااها ومعليااها اخلاصة ابإدارة املوارد
البرشية ،هبدف حتسني التوازن بني اجلنسني  ي الوظائف املهنية والقيادية ،وحتقيق متثيل جغرا ي أأمشل لدلول ا ألعضاء  ي
القوى العامةل ل ألمانة .وعُ ّندل نظام املوظفني ولحئته  ي عام   ،2012ي اإطار معلية اإصالح العقود ،لتقدمي نوعني جديدين من
التعيينات ،أأل وهام التعيينات املؤقتة والتعيينات املس مترة ،مبا يامتىش مع الإطار التعاقدي اذلي أأوصت به جلنة اخلدمة املدنية
ادلولية .وجرى منذ نومفرب  2012حتويل  195عقد اا قصري ا ألجل (مهنا عقود الاستشارات وعقود العمل اخلاصة وعقود
املرتمجني املؤقتني) اإىل تعيينات مؤقتة ،حبيث أأصبح أأحصاب هذه العقود حيملون صفة "موظفني" ويمتتعون مبزااي أأفضل.
وفاء ابللزتام
وإاضاف اة اإىل ذكل ،مت الانهتاء  ي عام  2014من تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل  ي الويبو ،وذكل ا
اذلي تعهد به املدير العام و أأقرته ادلول ا ألعضاء
 ي عام  ،752010مما أأدى اإىل ما مجموعه 84
الشلك  :46همةل اإاجناز التوظيف
تثبيت اا.
40
 4.9أأما مراجعة نظام املوظفني ولحئته فامي
خيص التوظيف ،مبا  ي ذكل التغيريات اليت
أأدخلت عىل تشكيل جمالس التعيني والتبس يط
الشامل لعمليات التوظيف ،فقد سامهت  ي
زايدة رسعة التوظيف مع اخنفاض ملحوظ  ي
همةل اإاجناز التوظيف ،من  37.7أأس بوع اا  ي
املتوسط  ي هناية عام  2011اإىل حنو 17
أأس بوع اا فقط  ي املتوسط  ي الفرتة من عام
 2012اإىل ( 2015انظر الشلك .)46
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 5.9و أأسفرت مراجعة نظام العداةل ادلاخلية  ي الثنائية  – 13/2012اليت اش متلت عىل دراسة شامةل أأجراها خبريم
خاريج وعىل مشاورات مكثفة مع ش ىت أأحصاب املصاحل – عن اإدخال تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته ،ودخلت هذه
ٌّ
ُ
حسن عىل أليات رمسية ُم َّبسطة وإاجراءات جديدة
التعديالت حزي النفاذ  ي  1يناير  .2014وينص نظام العداةل ادلاخلية امل َّ
وشفافة ملعاجلة املظامل .واكن أأحد اجلوانب الرئيس ية لهذا الإصالح يمتثل  ي الاعرتاف بأأمهية منع نشوب الزناعات ،مما أأدى
اإىل ترس يخ وضع مكتب أأمني املظامل  ي  1يناير .2014
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 6.9و أأصدرت الويبو  ي عام 2014
س ياس هتا ا ألوىل بشأأن املساواة بني اجلنسني،
واكن لهذه الس ياس ية هدفان؛ يمتثل أأوهلام  ي
تعممي املنظور اجلنساين  ي أأنشطة الويبو،
ويمتثل الهدف الثاين املُحدَّد املدة  ي حتقيق
التوازن بني اجلنسني عىل مجيع مس توايت
التوظيف .ومن َّمث ُأنشئت ش بكة تضم هجات
تنس يق الشؤون اجلنسانية ،وتغطي هذه
الش بكة مجيع برام الويبو ،و ُكثن ّفت هجود
التوظيف ملعاجلة اختالل التوازن بني اجلنسني
 ي التوظيف .وتاكد تكون حصة النساء  ي
مناصب الرتبة (د )1-قد تضاعفت من عام
 2011اإىل عام  ،2015من  %14.6من مجيع املوظفني اإىل  %26.5عىل التوايل .وتذبذت اإىل حد ما نس بة النساء  ي
الرتبتني ف 5-وف 4-خالل الفرتة الزمنية نفسها ،فزادت حصة املوظفات  ي رتبة ف 5-من   %31.9ي عام  2011اإىل
  %34.1ي عام  ،2015وزادت حصهتن  ي رتبة ف 4-من  %43.9اإىل  .%46.1ومع ذكل شهدت حصة النساء  ي رتبة
د 2-اخنفاض اا عام اا بني عايم  2011و ،2015من  %25اإىل ( %22.2انظر الشلك .)47
الشلك  :47النس بة املئوية ملوظفات الفئة الفنية والفئات العليا2015-2011 ،
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 7.9ورمغ اخنفاض معدل دوران املوظفني  ي
حسنت ا ألمان ُة التوازن اجلغرا ي للقوى
الويبوَّ ،
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العامةل  ي الويبو عىل مدى الس نوات الست
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نس بة ادلول ا ألعضاء املُمث َّةل  ي موظفي ا ألمانة
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من   %57.8ي عام  2011اإىل   %60.6ي
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عام ( 762015انظر الشلك  .)48واخنفضت  ي
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عام  2015نس بة املوظفني اذلين ينمتون اإىل
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(انظر الشلك  .)49واكنت بدلان مناطق
أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا الوسطى متثل
حنو س بعة  ي املائة من القوة العامةل  ي ا ألمانة،
وهو ما ميثل زايدة بنس بة درجة مئوية واحدة مقا نر اة بعام  .2013وزادت أأيض اا نسب املوظفني اذلين ينمتون اإىل منطقة أس يا
واحمليط الهاد ومنطقة أأمرياك الشاملية زايد اة طفيف اة بنس بة  0.6و 0.8درجة مئوية عىل التوايل.
الشلك  :48النس بة املئوية لدلول ا ألعضاء املُمث َّةل  ي موظفي الويبو2015-2011 ،
39.4%

60.6%

36.9%

63.1%

40.7%

41.1%

42.2%

59.3%

58.9%

57.8%

 76تستند البياانت اخلاصة بأأعوام  2011و 2012و 2013اإىل اإطار نتاجئ برانم التقومي الاسرتاتيجي  ،ي حني أأن بياانت عايم  2014و 2015تستند اإىل
التقرير الس نوي بشأأن املوارد البرشية WO/CC/70/1( ،و.)WO/CC/71/2 REV.
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الشلك  :49النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حسب املنطقة 2015-2012
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 8.9وما ُأحرز من تقدم  ي تنفيذ نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني
( )PMSDSسهَّل املواءمة ا ألوثق بني املوظفني و أأهداف الويبو
الاسرتاتيجية ،و َّ
دمع التطوير املهنجي والاستبايق للموظفني ،وساعد
عىل تيسري احلوار املس متر بني املرشفني واملوظفني .وخالل فرتة
الس نوات الست ،أأصبح نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني جاهز اا
للتطبيق  ي مجيع قطاعات الويبو ،وبلغ مرحةل النض من حيث النطاق
والقبول والتطبيق ،بفضل تنفيذ برانم تدرييب شامل .وزاد الامتثال
للنظام  ي وقت مبكر من الفرتة ،وظل مرتفع اا  ي الس نوات الالحقة.
77
(انظر الشلك .)50

2012

الشلك  :50النس بة املئوية للموظفني اذلين ي ُ َّقمي أأداؤمه
عىل أأساس أأهدافهم وكفاءااهم الفردية

 9.9ومن أأجل تسهيل التعمل وتطوير املوظفني وسد جفوات املهارات ،أأطلقت ا ألمانة  ي عام  2013س ياسة جديدة للتعمل
والتطوير ومباد توجهيية جديدة للتدريب .وإاضاف اة اإىل ا ألنشطة التدريبية املنتظمةُ ،أط نلقت مبادرات جديدة بشأأن تسوية
الزناعات ومعاجلة الإهجاد وإادارة اجلودة وإادارة املرشوعات واعامتد التعمل السابق ،وذكل من أأجل زايدة القدرات الإدارية.

ُ 77أدخلت حتسينات عىل نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني  ي عام  2011و 2013و 2014لضامن اس مترار تطور النظام مبا يامتىش مع الاحتياجات املتطورة
للمنظمة ،وللسامح ل ألمانة ابلتحسني الاستبايق ألداء مجيع موظفهيا ،وملواءمة النظام مع نظام املوظفني ولحئته احلاليني ،مع الاس تفادة من اخلربة املكتس بة من
خالل تطبيق هذا النظام  ي الس نوات السابقة.
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مؤرش النتيجة ه :2.1.9بنية اإدارية حديثة ومتكينية
الإطار  :1جمالت ذات س ياسات وأأطر تنظميية ُم َّعززة تعزيزاا كبرياا
2015-2010







الإدارة املالية
 الامتثال للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )(IPSAS
 الاستامثرات
 الاحتياطيات
 اإدارة التربعات
 اإدارة النقد واملباد التوجهيية املالية للماكتب اخلارجية
 منع وردع الفساد والغش والتواطؤ والإكراه وغسل ا ألموال
ومتويل الإرهاب
املشرتايت والسفر
ابملوردين
 اإدارة العالقات ّ
 نفقات السفر  ي همام رمسية واملصاريف املرتبطة به
 اخلدمات التعاقدية الفردية
اإدارة املمتلاكت
اإدارة اخملاطر ومراقبهتا

 10.9خطت الويبو خطوات هممة  ي ترس يخ ُأطرها
التنظميية الإدارية والتشغيلية واملالية (انظر الإطار  .)1و ُأح نرز
تقدم كبري ،ل س امي فامي يتعلق ابلإدارة املالية للويبو .و أأدى وضع
س ياس تني جديدتني بشأأن الاستامثر والاحتياطيات –
وافقت ادلول ا ألعضاء علهيام  ي عام  – 2015وإاجراء مراجعة
لإدارة الويبو للنقدية اإىل توفري أأساس لتعزيز الإدارة املالية
خالل الفرتة قيد الاس تعراض .وعالوة عىل تقدمي دمع قوي
بشأأن اإدارة الرسوم ألنظمة التسجيل ادلويل 78،اليت منت بوترية
اثبتة ،اس ُتمكل  ي عام  2015اس تكشاف اسرتاتيجيات
التحو .واملقاصة لإدارة خماطر رصف العمالت ا ألجنبية ،اليت
ُح ّنددت  ي س ياق مراجعة اخلزانة .وقامت ا ألمان ُة منذ عام
 2010بوضع وحتديث مجموعة من قواعد نظاهما املايل ولحئته
والتعلاميت الإدارية ذات الصةل بشأأن موضوعات أأساس ية مثل
اإدارة اخملاطر ،واملشرتايت ،وإادارة التربعات.

 11.9وهذا ا ألساس اذلي تقوم عليه الس ياسات والقواعد واللواحئ امل ُ َّ
وحضة واملتسقة مكَّن ا ألمان َة من تركزي هجودها عىل
حتسني توهجها حنو اخلدمات وتقدميها بوجه عام ،داخلي اا وخارجي اا عىل حد سواء .أأما أأداء ا ألمانة  ي اجملالت الرئيس ية مثل
حتسن ،أأو ظ َّل قو ااي خالل الفرتة قيد
املشورة القانونية واملشرتايت وتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،فاإما أأنه قد َّ
الاس تعراض .و ي حاةل ادلمع القانوين ،شهدت ا ألمانة زايد اة كبري اة ،ل س امي خالل الثنائية   ،13/2012ي عدد الطلبات اليت
79
تلقت ردود اا رسيعة وموثوق اا هبا خالل الثنائيتني ا ألخريتني ،و ي تنوع تكل الطلبات.
 12.9ومن خالل سلسةل من التدابري اليت اهدف اإىل ترش يد لكفة السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو وتبس يط معليااها،
شهدت الفرتة قيد الاس تعراض نتاجئ قوية ،بلغت ذرواها  ي حتقيق وفورات كبرية  ي التاكليف للمنظمة حبلول هناية عام
 80.2015ومن اجلدير ابذلكر أأن تطبيق أأداة احلجز عرب الإنرتنت (  )OBTي عام  2015أأدى اإىل اخنفاض ا ألسعار والرسوم،
فض اال عن اطالع املسافرين املبارش عىل أأسعار السوق .وزاد بني عايم  2011و 2015مس توى رضا معالء الويبو ادلاخليني
عن خدمات الرشاء اخلاصة اب ألمانة .ورمغ أأن نس بة املوظفني الراضني اكنت  %75فقط  ي عام  ،2011فقد زادت هذه
النس بة اإىل  %90تقريب اا حبلول هناية عام .2015

 78مل يُؤ ن ّد ذكل اإىل حدوث أأي زايدة  ي عدد املوظفني.
 79تلقت  %98من الاس تفسارات القانونية "ردود اا رسيعة وموثوق اا هبا" من مكتب املستشار القانوين  ي الثنائية  ،13/2012أأما  ي الثنائية  ،15/2014فاكن
ذكل هو حال  %95من هذه الطلبات.
ُ 80يرىج الرجوع اإىل "تقرير عن تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التلكفة  ي الثنائية   "15/2014ي تقرير أأداء الربانم  15/2014للحصول عىل معلومات أأكرث
تفصي اال.
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الشلك  :51تطور تاكليف السفر2015-2013 ،

الشلك  :52رضا العمالء ادلاخليني عن خدمات الرشاء2015-2011 ،
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 13.9كام أأحرزت الويبو تقدم اا  ي حتسني نفاذ معالهئا ادلاخليني اإىل تكنولوجيات معلومات واتصالت أمنة وحديثة
ومتاكمةل ،بدء اا من نرش هيلك جديد لش بكة البياانت ادلاخلية عىل نطاق املنظمة ،واكن هذا الهيلك قد اس ُتمكل  ي عام
 .2012وعززت هذه الش بك ُة اجلديدة ا ألمن الش بيك ،ومسحت مبعاجلة تدفق الوسائط املتعددة (الصوت والفيديو
والبياانت) بفعالية ،وقللت التاكليف التشغيلية ،و أأاتحت  ي الوقت نفسه خدمات جديدة مثل خدمات الفيديو والتصالت
الهاتفية املتاكمةل لبيئة احلاسوب املكتيب .أأما حتديث أأنظمة اإنتاجية املاكتب اإىل منصات متعارف علهيا  ي اجملال فقد أأدى اإىل
زايدة تيسري معل ا ألمانة مع هجات خارجية .واس ُتحدثت  ي الثنائية  15/2014بنية عاملية ملاكتب الويبو اخلارجية فربطت
وسع نطاق خدمات
مجيع ماكتب الويبو اخلارجية ربط اا أمن اا اب ألنظمة املعلوماتية الإدارية اليت يس تضيفها املقر الرئييس ،مما َّ
خرياُ ،أد نخل نظام فاكس متطور يك يتاكمل بسالسة مع ا ألنظمة احلاسوبية لنظام
تكنولوجيا املعلومات املركزية املتسقة .و أأ ا
مدريد وا ألنظمة الإدارية ادلاخلية ،ما أأدى اإىل زايدة الفعالية وتقليص معدلت أأخطاء الفاكس.
 14.9وملا اكنت تكنولوجيا املعلومات والتصالت تقع  ي صمي تقدمي خدمات الويبو ،فقد ُوضعت  ي عام  2013اسرتاتيجي مة
لتكنولوجيا املعلومات والتصالت 81،من أأجل ضامن تقدمي أأحدث اخلدمات المنة الفعاةل من حيث التلكفة جملموعة كبرية من
أأحصاب املصاحل.
 15.9أأما تقيمي الويبو ا ألول خملاطر املعلومات عىل نطاق املنظمة 82فقد ساعد ا ألمان َة عىل توجيه هجودها حنو تعزيز أأمن
املعلومات  ي لك جمالت أأعاملها .وحصلت الويبو  ،ي الثنائية  ،13/2012عىل شهادة معيار  ISO 27001لإدارة أأمن
املعلومات ذات الصةل بعمليات و أأنظمة اإيداع الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاجلة البياانت .واتسع نطاق
الشهادة  ي عام  2015لتشمل معليات لك من نظام مدريد ونظام لهاي .وإاضافة اإىل ذكل ،نُرشت الضوابط ا ألمنية التقنية
مما أأدى اإىل مزيد من الوضوح بشأأن ا ألحداث ا ألمنية احملمتةل مضن ش بكة الويبو ،ومكَّن من الاس تجابة للحوادث برسعة
وفعاةل .وإاقرار اا ابلتطور املس متر للهتديدات الس يربانية وا ألمنية لعمليااها التجاريةُ ،أجريت  ي الثنائية  15/2014اإعادة هيلكة
تنظميية اسرتاتيجية ،مما أأدى اإىل حتسني التاكمل بني ا ألمن املادي و أأمن املعلومات ،كام ورد  ي الاسرتاتيجية الشامةل ل ألمن
وتأأمني املعلومات.
ُ 16.9وو نضعت اسرتاتيجية إلدارة املعارف  83ي عام  2015هبدف تعزيز ثقافة اإدارة املعارف داخل الويبو ولضامن التوافق
والتاكمل بني اإدارة املعارف واسرتاتيجية الويبو للمرونة التنظميية.

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=277504 81
ُ 82أجري  ي الثنائية 11/2010
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_55/a_55_inf_5.pdf 83
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 17.9و ُأدخلت حتسينات كبرية بشأأن السالمة وا ألمن خالل الفرتة من  2010اإىل  ،2015مما أأدى اإىل الانهتاء من مرشوع
معايري ا ألمن التشغييل ادلنيا  ي املقار (  )H-MOSSي عام  ،2015ل س امي افتتاح مدخل الويبو املركزي اجلديد (مكتب
الاس تقبال مببىن  )ABومركز معليات التنس يق ا ألمين (  ،)SCOCي الوقت املناسب للنجاح  ي دمع ادلورة الثانية
والعرشين للجنة الربانم واملزيانية ومجعيات الويبو  ي عام  ،2014فض اال عن أأكرث من  200مؤمتر وفعالية  ي عام 2015
حبضور موظفني ومندوبني وزوار ومجهور .وإاضاف اة اإىل ذكل ،مت الانهتاء من معليات تدقيق لتقيمي درجة السالمة وا ألمن  ي
املاكتب اخلارجية امخلسة مجيعها  ي الثنائية  15/2014مع اإغالق أأكرث من  %90من توصيات التدقيق حبلول هناية الثنائية.
 18.9وخضع مجمع الويبو لتغيري كبري خالل الفرتة قيد الاس تعراض بسبب اإضافة املبىن اجلديد وقاعة مؤمتر الويبو اجلديدة.
ومت الانهتاء  ي عام  2011من املبىن اجلديد ،اذلي اكن قد بد أأ العمل فيه  ي ربيع عام  ،2008واف ُت نتح  ي اليوم ا ألول مجلعيات
الويبو  ي سبمترب  .2011ومسح هذا املبىن اجلديد إابعادة جتميع املوظفني  ي مجمع الويبو الرئييس وإاخالء مبىن ماكتب ُمس تأأ َجر
كبري .واكن العمل  ي موقع مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة قد بد أأ  ي منتصف شهر أأغسطس  .2011ومت الانهتاء من
84
املرشوع وتسلميه وفق اا ملتطلبات اجلودة  ،ي الوقت احملدد لالجامتع الرمسي ا ألول اذلي عُقد  ي القاعة  ي سبمترب .2014
واف ُتتحت القاعة اجلديدة رمسي اا  ي اليوم ا ألول مجلعيات ادلول ا ألعضاء  ي الويبو لعام  .2014ويشرت .أأيض اا تصممي قاعة مؤمتر
الويبو اجلديدة ،وتصممي التحسينات ا ألخرى جملمع الويبو ،تطوير العديد من تدابري النفاذ املادي.
 19.9وتمتاميا لإاجناز قاعة الويبو للمؤمترات ،أأدخلت ا ألمان ُة أأيض اا ُمتط نل ّبات أأخرى من أأجل تقدمي خدمات املؤمترات واللغات
بفعالية .واكن عىل ر أأس تكل املتطلبات اإعداد وتطبيق س ياسة الويبو اللغوية اجلديدة ،اليت وافقت علهيا مجعيات عايم 2010
و .2011ونصت الس ياسة  ي البداية عىل توس يع التغطية الاكمةل للغات الست لتشمل ثالث جلان ،يه "1" :اللجنة
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور "2" ،واللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة "3" ،واللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية .وحبلول
هناية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط ،اتسعت تغطية اللغات الست لتشمل مجيع جلان الويبو وهيئااها الرئيس ية،
85
فض اال عن أأربع مجموعات معل.
 20.9ومن أأجل حتسني جودة خدمات الرتمجة ،ل س امي مع زايدة الاعامتد عىل الاس تعانة جبهات خارجيةُ ،أد نخل ابلتدري
مفهوم "اجلودة من املنبع" و ُع ّ نزز هذا املفهوم ابس مترار .و ي الثنائية  ،15/2014تطلب ذكل ،عىل وجه اخلصوص ،من ا ألمانة
أأن تُعيد النظر  ي عالقهتا التعاقدية مع املرتمجني اخلارجيني ،فأأبقت فقط عىل أأولئك اذلين امتثلوا للمعايري املوضوعة .وإاضاف اة
اإىل ذكل ،ربطت ا ألمان ُة املدفوعات جبودة ترجامت اجلهات اخلارجية وموعد تسلميها .ونتيج اة ذلكل ،زادت نس بة الواثئق
امل ُ َ
رتمجة اليت ختضع جوداها للمراقبة من أأقل من  %10قبل تطبيق الس ياسة اللغوية (هناية عام  )2011اإىل حنو   %39ي عام
 2014وإاىل  %60حبلول هناية الثنائية .وهبذه التدابري وغريها ،حققت ا ألمانة هدفها املزدوج املمتثل  ي فعالية التلكفة والوعي
ابجلودة ،وهو الهدف اذلي وضعته ادلول ا ألعضاء حيامن اعمتدت الس ياسة اللغوية اجلديدة.

 84اكن الاجامتع ا ألول اذلي ُعقد  ي قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة  ي عام  2014هو اجامتع جلنة الربانم واملزيانية من  1اإىل  5سبمترب .2014
 85الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية ،والفريق
العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات ،والفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
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الشلك  :53النس بة املئوية للواثئق اليت نُرشت قبل الاجامتع املعين
بشهرين

الشلك  :54النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن
خدمات املؤمترات  ي الويبو
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 21.9وتُرمجت أأيض اا اجلهود املبذوةل لتحسني خدمات املؤمترات اإىل اإعداد الواثئق  ي وقت أأنسب كام يتضح من الزايدة
البالغة  40درجة مئوية ،بني عايم  2013و  ،2015ي نس بة واثئق املؤمترات والاجامتعات اليت ن ُرشت قبل شهرين من
الاجامتعات (انظر الشلك  ،)53رمغ وجود زايدة اإجاملية  ي عدد الاجامتعات .وسامه ذكل  ي حتقيق مس توى عال من رضا
العمالء ادلاخليني واخلارجيني عن خدمات املؤمترات  ي الويبو (انظر الشلك .)54
مؤرش النتيجة ه :3.1.9حصة تاكليف الإدارة والتدبري من اإجاميل النفقات خمفضة
 22.9خفّضت الويبو التلكفة النسبية ل إالدارة والتدبري
مقا نر اة ابإجاميل نفقات املنظمة عىل مدار الفرتة قيد
الاس تعراض (انظر الشلك  .)55ورمغ أأن التاكليف
الإدارية املطلقة قد ارتفعت بنس بة  %7.8بني الثنائية
 11/2010والثنائية  ،15/2014فاإن حصهتا النسبية
من مجموع تاكليف ا ألمانة قد اخنفضت بنس بة ،%0.4
من   %34.8ي الثنائية  11/2010اإىل   %34.4ي
الثنائية .15/2014

الشلك  :55مقا نرة لتاكليف الإدارة والتدبري ابلنس بة اإىل املزيانية الإجاملية،
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 23.9وقد حتقق ذكل من خالل مجةل أأمور مهنا تدابري واعية
لتحقيق الفعالية من حيث التلكفة فامي يتعلق برشاء السلع
واخلدمات ،والسفر (انظر القسم الوارد أأعاله) ،فض اال عن الطاقة
والكهرابء واس هتالك املياه .وإاضاف اة اإىل ذكل ،اخنفض سعر
الرتمجة (لللكمة) بنس بة  %12تقريب اا بني عايم  2011و،2015
من حنو  0.65فرنك سويرسي  ي عام  2011اإىل ما يقرب من
 0.57فرنك سويرسي  ي عام ( 2015انظر الشلك .)56
واخنفضت تاكليف الطباعة بنس بة   %25ي ثالث س نوات فقط ،من  0.20فرنك سويرسي للك صفحة مطبوعة  ي هناية
عام  2012اإىل  0.15فرنك سويرسي  ي عام  .2015واس تطاعت الويبو أأيض اا ختفيض تاكليف الربيد من خالل التفاوض
بشأأن التعريفة مع ُمقديم اخلدمة اخلارجيني وعن طريق اإدخال نظام لتجميع العناوين .واخنفض عدد العنارص امل ُ َرسةل  ي عام
الشلك  :56تلكفة الرتمجة للك لكمة2015-2011 ،
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 )1 314 048( 2015اخنفاض اا طفيف اا عن عددها  ي عام  ،)1 372 099( 2014مما أأدى اإىل اخنفاض عام  ي تاكليف الربيد
بنس بة   %7.2ي عام  2015من مبلغ اإجاميل قدره  1 516 614فرنك سويرسي ،مقابل  1 634 319فرنك سويرسي  ي
.2014

النتيجة الاسرتاتيجية ه :2.9منظمة مسؤوةل بيئي اا واجامتعي اا مع تركزي شديد عىل ا ألداء وحتقيق النتاجئ واملساءةل واس تخالص
العرب والشفافية وا ألخالق والزناهة
 24.9عىل مدى فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط البالغة ست س نوات ،اس تطاعت الويبو مواصةل تطوير
مؤهالاها بوصفها منظم اة ُم َّ
وهج اة حنو حتقيق النتاجئ ومسؤو اةل بيئي اا واجامتعي اا ،جتاه العمالء و أأحصاب املصاحل ادلاخليني
واخلارجينيُ .ور نّخست بقوة امل ُ
امرسات والثقاف ُة املتعلقة ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ  ي مجيع قطاعات املنظمة .أأما هيالك الرقابة
واملساءةل امل ُ َّعززة فقد ساعدت الويبو عىل أأن تصبح منظم اة أأكرث شفافية وذات مباد تشغيلية ُمحدَّدة بوضوح وضامانت
واحضة لش ىت أأحصاب املصاحل لتسجيل اخملاوف احملمتةل بشأأن معليات ا ألمانة اليومية .واختذت منذ عام  2012خطوات للحد
من تأأثري الويبو السليب عىل البيئة ،ومسحت تكل اخلطوات للويبو بأأن تصبح حمايدة من حيث الكربون خالل فرتة اخلطة
الاسرتاتيجية املقبةل ل ألجل املتوسط.
مؤرش النتيجة ه :1.2.9اإدارة قامئة عىل النتاجئ بقدر أأكرب  ي الويبو
 25.9بُ نذل هجد ُمتضا نفر خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط لرتس يخ القمية ا ألساس ية "املساءةل عىل النتاجئ"  ي
ثقافة املنظمة .و أأدى ذكل اإىل حدوث أأحد أأكرث التغريات املرتبطة ابلإدارة تأأثري اا عىل مدى الس نوات الست املاضية.
 26.9وحتققت خالل هذه الفرتة اإاجنازات ابرزة تتعلق
ابلتحسني املس متر إلطار نتاجئ الويبو وتعزيز مجيع مراحل دورة
ا ألداء ،مبا  ي ذكل من خالل حتسني املواءمة بني حمتوى
الربام ومواردها ودم اإدارة اخملاطر ابعتبارها عنرص اا أأساس ي اا
من ادلورة .و ي بداية فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل
املتوسط ،اكنت نتاجئ الويبو املرتقبة ُمدرج اة مضن الربام الفردية
بدرجة كبرية من الازدواجية ،فض اال عن الرؤية احملدودة لطابعها
املتداخل .و أأرىس العمل اذلي ُأاجنز  ي الثنائية  11/2010اإطاراا
سلاميا لإعداد وثيقة الربانم واملزيانية  ،13/2012مما وضع
ساس التقدم اذلي ُأحرز  ي أأعقاب ذكل خالل الفرتة قيد
أأ َ
الاس تعراض.

الشلك  :57صقل اإطار الويبو للنتاجئ املرتقبة 15/2014-11/2010
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 27.9واش متلت وثيقة الربانم واملزيانية  13/2012عىل العديد من التحسينات الرئيس ية ،مهنا "1" :اإطار اسرتاتيجي لنتاجئ
املنظمة (توحيد النتاجئ املرتقبة  ي اإطار ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة) "2" 86،ومزيانية قامئة عىل النتاجئ ،للمرة ا ألوىل"3" ،
و ُأطر قياس ُم َّعززة ،مبا  ي ذكل من خالل مؤرشات أأفضل وا إلدخال املهنجي ألسس املقارنة وا ألهداف "4" ،ومؤرش عىل
حصة التمنية من املوارد اخملصصة للك نتيجة (مبا يامتىش مع هجود املنظمة امل ُركَّزة لتحسني التخطيط لنفقات التمنية وتتبعها
والإبالغ عهنا) "5" ،وتعممي التمنية  ي لك ا ألهداف الاسرتاتيجية املوضوعية "6" .ودم مرشوعات أأجندة التمنية مبا يامتىش
  86ي حني أأنه  ي الثنائية  11/2010اكن يوجد حنو  140نتيجة مرتقبة ل تربطها أأي صالت اب ألهداف الاسرتاتيجية ذات املس توى ا ألعىل ،جرى  ي الثنائية
 13/2012توحيد اإطار النتاجئ  ي  60نتيجة مرتقبة ذات صالت واحضة اب ألهداف الاسرتاتيجية التسعة .واس مترت تنقية ا إلطار  ي الثنائية  15/2014فوصل
عدد النتاجئ املرتقبة إاىل  38نتيجة.
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مع معلية اإعداد املزيانية ملرشوعات أأجندة التمنية اليت وافقت علهيا مجعيات الويبو  ي عام  "7" ،2010ودم الصناديق
الاستامئنية.
 28.9وزاد ترس يخ ثقافة الاستناد اإىل النتاجئ وتعزيز دورة اإدارة ا ألداء دلى الويبو  ي معليات التخطيط للثنائية والتخطيط
الس نوي للعمل ،وذكل بدمع من اجليل ا ألول والثاين والثالث ألدوات التخطيط اليت قدهما مرشوع التخطيط للموارد
املؤسس ية وإادارة ا ألداء املؤسيس .واكن تطور نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وإادارة ا ألداء املؤسيس جزء اا ل يتجز أأ من
تعزيز الإدارة القامئة عىل النتاجئ خالل فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط .وشهد عام  2014اإطالق وحدتني
رئيس يتني جديدتني دلمع دورة أأداء الويبو ،أأل وهام وحدة "التنفيذ والرصد" ووحدة "تقيمي ا ألداء" .ومكَّنت هااتن الوحداتن
من حتليل خطط العمل  ي لك قطاعات املنظمة عىل عدة أأبعاد ،مثل النتاجئ والبدلان ،واملسامهة  ي حتسني التنس يق بني
الكياانت املُن نفّذة ،والاتساق  ي تقدمي خدمات الويبو.
الشلك  :58تطور نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية 2015-2012

وحتققت أأيض اا زايدة  ي الشفافية وادلقة فامي يتعلق بتخصيص موارد املوظفني واس تخداهما فض اال عن تتبع بياانت ا ألداء .و أأدى
دم نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس مع النظام املايل ( )AIMSاإىل متكني املديرين ،للمرة ا ألوىل ،من تتبع النفقات الفعلية
ومقارنهتا خبطة العمل  ي أأثناء التنفيذ .ون ُ نفّذت أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية  ي النصف الثاين من عام  ،2014واس ُتخدمت
دلمع معلية ختطيط معل  2015ومعلية برانم ومزيانية  .17/2016ويوحض الشلك  58تطور نظام الويبو للتخطيط للموارد
املؤسس ية.
الشلك  :59النس بة املئوية للربام اليت تس تخدم بياانت ا ألداء لإدارة أأداء الربانم
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 29.9وميكن مالحظة وجود زايدة ملموسة  ي اس تخدام بياانت ا ألداء لإبالغ اإدارة برام الويبو خالل الفرتة قيد
الاس تعراض .ففي الثنائية  ،11/2010أأفادت  %20فقط من الربام بأأهنا اس تخدمت بياانت ا ألداء ألغراض اختاذ
القرارات .وحبلول عام  ،2015اكنت هذه النس بة قد ارتفعت اإىل  .%85وابملثل  ،ي حني أأن  %55فقط من الربام أأفادت
بأأهنا اس تخدمت بياانت ا ألداء ملراقبة تنفيذ خطط معلها  ي الثنائية  11/2010ابنتظام ،فاإن هذه النس بة قد ارتفعت مبقدار
 24درجة مئوية لتصل اإىل   %79ي الثنائية  ،13/2012ووصلت  ي هناية املطاف اإىل   %94ي الثنائية ( 15/2014انظر
الشلك .)59
الشلك  :60النس بة املئوية ملوظفي الويبو اذلين يرون أأن الويبو مسؤوةل
عن نتاجئها

الشلك  :61دقة تقياميت نظام اإشارات السري  ي تقارير أأداء الربانم
15/2014–11/2010
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 30.9ومع زايدة اس تخدام بياانت ا ألداء  ي اإدارة التنفيذ و ألغراض الإبالغ ،لُو نحظ حتسن ملموس  ي دقة تقيمي الربام
اذلايت ملؤرشات ا ألداء  ي ضوء ا ألهداف الواردة  ي تقارير أأداء الربانم (انظر الشلك  .)61ومل يُبلغ عن نظام اإشارات
السري بدقة  ي الثنائية  11/2010اإل  %55من الربام  ،مقابل  %68من الربام  ي الثنائية  ،13/2012و %81من
الربام  ي الثنائية  87.15/2014و أأث َّر أأيض اا تعز ُيز ثقافة الاستناد اإىل النتاجئ  ي نظرة موظفي الويبو اإىل مسؤولية املنظمة عن
النتاجئ .ففي عام  ،2011ر أأى  %34مهنم فقط أأن الهن القامئ عىل النتاجئ قد َّغري بشلك فعال أأسلوب معل املنظمة وجعل
"املساءةل عن النتاجئ" مبد أأا هماما من مباد الويبو التوجهيية .وقد ارتفعت هذه النس بة اإىل  %88حبلول عام  ،2013وبلغت
 ي هناية املطاف   %94ي عام ( 2015انظر الشلك .)60

 87املصدر :تقارير تثبّت شعبة الرقابة ادلاخلية من حصة تقرير أأداء الربانم للثنائية  ،11/2010و ،13/2012و.15/2014
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مؤرش النتيجة ه :2.2.9أأنظمة داخلية معززة للمراقبة وا ألخالق
 31.9مسح ُ
تنفيذ برانم التقومي الاسرتاتيجي ل ألمانة بأأن تواصل تعزيز أأنظمة الويبو إلدارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية .و ُدجمت
اإدارة اخملاطر  ي دورة وضع خطط العمل الس نوية ،وحدَّدت وثيق ُة الربانم واملزيانية  ،15/2014للمرة ا ألوىل ،اخملاطر
وتدابري التخفيف من حداها خالل الثنائية .وعينت ا ألمان ُة نقا .تنس يق معنية إابدارة اخملاطر  ي مجيع القطاعات ،و أأنشأأت
جسالت خماطر لرسد ومتابعة ا ألحداث اليت قد تكون لها أاثر ضارة عىل حتقيق نتاجئ الويبو املرتقبة و أأهدافها الاسرتاتيجية.
و ي الثنائية  ،15/2014وضعت ا ألمانة كذكل اإطار اا رمسي اا ومتسق اا لإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،وفق اا خلارطة طريق
اإدارة اخملاطر  ي الويبو ،اليت تتكون من اإطار للمساءةل ،وبيان قابلية حت ّمل اخملاطر ،وتكوين فريق اإدارة اخملاطر ،وس ياسة
جديدة لإدارة اخملاطر ،وإاعداد دليل اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية .و أأخري اا ،ع ّ نُززت أأيض اا معليات رصد اخملاطر والإبالغ
عهنا والضوابط ادلاخلية عن طريق اإجراء اس تعراضات نصف س نوية للمخاطر وإاعداد تقارير بشأأهنا ،وإادماج إادارة اخملاطر  ي
معليات اإدارة أأداء الربانم دجم اا حمكاما ،وإاعداد اإطار للضوابط ادلاخلية يس تخدم أأداة اإدارة اخملاطر املؤسس ية لتسجيل
ضوابط الويبو احملددة واملقيَّمة.
ّ ُ 32.9ن
ومعمت الرقابة ادلاخلية واملساءةل والتعمل عىل معليات الويبو بوصفها مباد همم اة عىل مدى الس نوات الست.
وساعدت همام الرقابة عىل نرش ثقافة التعمل والالزتام ابملساءةل عىل مجيع املس توايت ،مع املسامهة  ي تعزيز مسارات املنظمة
حس نة .و ُأجري  ي عام  2013اس تقصاء داخيل لقياس مدى الرضا عن أأعامل الرقابة ،و أأظهر الاس تقصاء أأن
ومعليااها امل ُ َّ
معدل الرضا يبلغ   %84ي املتوسط .واكن هذا الاس تقصاء مبثابة أأساس لتحسني فهم توقعات أأحصاب املصاحل فامي خيص
خدمات الرقابة ادلاخلية ولتحديد جمالت التحسني .وع ّ نُززت أأيض اا مسارات العمل املتعلقة ابلرقابة خالل الفرتة
قيد الاس تعراض من خالل اإدخال واس تخدام برانم جديد يقوم اب إلدارة الإلكرتونية ألوراق العمل لتسجيل معليات الرقابة
اليت تشمل التخطيط والعمل امليداين واملراجعة والتبليغ.
 33.9و أأسفرت أأنشطة الرقابة عن عدد كبري من التوصيات اخلاصة بتحسينات ميكن اإدخالها عىل مسارات املنظمة أأو
هيالكها أأو ممارسااها .وحبلول هناية الثنائية  ،15/2014اكن قد ُأغ نلق ما مجموعه  186توصية بشأأن الرقابة ،مبا  ي ذكل
التوصيات املقدمة من مراجعي احلساابت اخلارجيني .وقد قُبنلت  %95من توصيات الرقابة  ي الثنائية  15/2014عىل وجه
التحديد .وميثل ذكل زايد اة مبقدار مخس درجات مئوية مقا نر اة ابلثنائية السابقة.
 34.9وفامي يتعلق ابلرقابة املالية ومراجعة احلساابت ،تلقت الويبو
أر ااء غري مشفوعة بتحفظ بشأأن حساابت لك ثنائية من الثنائيات
الثالثة  ي فرتة اخلطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط.
 35.9و أأدى تعيني أأول رئيس ملكتب ا ألخالقيات  ي الويبو  ي يونيو
 ،2010وإاعداد مدونة أأخالقيات الويبو ،ووضع س ياسة الويبو محلاية
امل ُب نل ّغني عن اخملالفات اإىل وجود نظام نزاهة شامل يستند اإىل أأفضل
املامرسات .وساعدت اجلهود الالحقة اليت بُذلت لتعزيز وعي املوظفني
مبباد الويبو وس ياسااها ا ألخالقية عىل غرس هذه املباد  ي
النس ي التنظميي للويبو عىل حنو أأكرث اإحاكم اا .وارتفعت نس بة
املوظفني امل ُ َّط نلعني عىل مباد الويبو وس ياسااها ا ألخالقية من %74
 ي عام  2011اإىل   %98ي عام ( 2013انظر الشلك .)62

الشلك  :62الوعي مبباد الويبو وس ياسااها ا ألخالقية
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مؤرش النتيجة ه :3.2.9وقع سليب للويبو أأخف عىل البيئة
 36.9بعد أأن أأطلقت الويبو مرشوع حتييد الكربون  ي عام  ،2009بد أأت مبادرات هممة خالل الفرتة قيد الاس تعراض،
مبا  ي ذكل أأايم التنقل لرفع مس توى الوعي ابلوسائل البديةل لالنتقال اإىل العمل (وسائل النقل العام ،والاس تخدام املشرتك
للس يارات ،وركوب ادلراجات) ،وإادراج رشو .بيئية  ي واثئق مناقصة لوازم املاكتب وغريها من السلع ،وإاعادة تدوير
املنتجات ،واملسودة ا ألوىل لس ياسة السفر املس تدام .وتضمنت اجلهود الإضافية املتعلقة بأأماكن العمل حتديث التجهزيات
التقنية لمتكيهنا من توفري حلول تراعي اجلانب البييئ بدرجة أأكرب ،وحتديث التجهزيات الكهرابئية ،وحتديث جتهزيات التربيد،
والاس تخدام املكثف ألخشاب من غاابت مزروعة حملي اا  ي هيلك قاعة مؤمترات الويبو اجلديد ،ووضع خطة جديدة مراعية
للبيئة مع مزود كهرابء جديد وقع عليه الاختيار  ي يناير  .2015و أأخري اا ،جتدر الإشارة اإىل الإضافات العديدة اليت شهدها
التنوع البيولويج  ي مجمع الويبو ،من خالل زرع أأجشار جديدة ونبااتت أأخرى ،مهنا سقفان ميثالن أأكرث من  1500مرت مربع
من املروج.
ووفاء ابلزتام الويبو بتعويض انبعااثت الكربون ،عُقد الاجامتع الس نوي ادلويل لعام  2015املعين برتتيبات اللغات
37.9
ا
والواثئق واملنشورات (  )IAMLADPي يونيو   2015ي مجمع الويبو ،و أأعلن برانم ا أل م املتحدة للبيئة أأن هذا الاجامتع
"مراع للبيئة" وفق اا ملعايري ا أل م املتحدة .وإاضاف اة اإىل ذكل ،اشرتت الويبو شهادات موازنة الكربون عن الفرتة من  2014اإىل
 2020بناء عىل اتفاقية ا أل م املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ .ونتيجة ذلكل ،متكنت الويبو من اإعالن تعويضها لنبعااثت
الكربون اخلاصة هبا حىت عام .2020
[ييل ذكل املرفقان]

WO/PBC/25/17
ANNEX I

املرفق ا ألول

املرفق ا ألول :النتاجئ الاسرتاتيجية ومؤرشات النتاجئ للخطة الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط 2015-2010
الهدف
الاسرتاتيجي
الأول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

النتيجة الاسرتاتيجية
ه :1.1مشاركة اكمةل من ادلول ا ألعضاء  ي
الوصول اإىل اتفاقات عىل تدابري ترشيعية
ومعلية  ي جمالت ذات مصلحة مشرتكة
لتسوية اإطار امللكية الفكرية ادلويل احلايل
ه :1.2مجموعة شامةل من منتجات الويبو
وخدمااها العاملية بشأأن امللكية الفكرية تكون
خيار املس تخدم ا ألول

مؤرشات النتاجئ
ه :1.1.1اتفاقات توصلت اإلهيا ادلول ا ألعضاء  ي لك جمال رئييس من اإطار وضع القواعد
واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

ه :1.1.2اس تخدام معزز وفعال ملنتجات الويبو وخدمااها العاملية دلى ادلول ا ألعضاء مبا فهيا
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
ه :2.1.2زايدة الطلب عىل منتجات الويبو وخدمااها العاملية اليت تسهم  ي الاس تدامة املالية
للمنظمة
أ
ه :3.1.2رضا أكرب دلى مس تخديم منتجات الويبو وخدمااها العاملية
لت
ه :1.1.3تركزي شديد عىل التمنية  ي املنظمة برمهتا ،مع دم فعال ملباد جدول أأعامل ا منية
ه :1.3انتفاع أأكرب ابمللكية الفكرية ألغراض
وتوصياته  ي معل لك الربام املعنية
التمنية
ه :2.1.3عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
جمهزة بأأطر متوازنة  ي جمال الترشيع والس ياسة العامة
ه :3.1.3عدد أأكرب من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
جمهزة مبؤسسات قوية وقادرة عىل الاس تجابة  ي جمال امللكية الفكرية أأو ما يتصل هبا
ه :4.1.3قدر اكف من املوارد البرشية ابملهارات الوجهية  ي عدد أأكرب من البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل الاقتصاد احلر
ه :1.4نظام معزز الفعالية للملكية الفكرية يمتزي ه :1.1.4فعالية أأكرب  ي أأعامل ماكتب امللكية الفكرية كام تتضح من اخنفاض الوقت اذلي
تس تغرقه املعامالت واخنفاض  ي ا ألعامل املتأأخرة
بنفاذ فاعل اإىل املعلومات واملعرفة املتعلقة
ملس
ابمللكية الفكرية وانتفاع أأفضل هبا
ه :2.1.4زايدة  ي عدد املنتفعني ابملعلومات واملعرفة ا متدة من نظام امللكية الفكرية و ي
فئات املنتفعني
ه :3.1.4واهجات اإضافية مُنشأأة بني ماكتب امللكية الفكرية تعزيزا للتعاون التقين الطوعي
عىل الصعيد ادلويل
أ
ه :1.1.5معلومات دقيقة ومس توفاة متاحة بقدر أكرب  ي جمال التكنولوجيا و أأدوات التوس مي
ه :1.5الاعرتاف ابلويبو مصدر اا للمعلومات
الاقتصادية والقانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية والقوانني واملعاهدات والإحصاءات وادلراسات الاقتصادية تلبي اة لحتياجات أأحصاب املصاحل
لفائدة واضعي الس ياسات واملنتفعني بنظام
ه :2.1.5انتفاع معزز مبحتوى امللكية الفكرية من أأجل حتقيق ا ألهداف املنشودة من
امللكية الفكرية وغريمه من أأحصاب املصاحل
س ياسات امللكية الفكرية مبزيد من الفعالية  ي الس ياق ادلويل
ه :1.6فهم مشرتك وتعاون بني ادلول الأعضاء ه :1.1.6تعاون دويل أأكرب مع ادلول ا ألعضاء واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية
ادلولية والقطاع اخلاص
لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
ه :2.1.6حوار متوازن  ي الس ياسة العامة حتت رعاية جلنة الويبو الاستشارية املعنية
ابلإنفاذ ،مع مراعاة الاهامتمات اإمنائية التوجه
ه :3.1.6قدرة معززة دلى ادلول ا ألعضاء عىل التصدي للقرصنة والتقليد
ه :1.1.7اعرتاف ابلويبو منتدى ا أل م املتحدة الرائد  ي الوقوف عىل القامس املشرتك بني
ه :1.7مناقشات دولية حول قضااي
مك
امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
الس ياسات العامة مدعومة مبعلومات متةل
أ
عن دور امللكية الفكرية بوصفها أأداة من
ه :2.1.7اإسهامات الويبو متجلية بقدر أكرب  ي املناقشات ادلولية حول قضااي الس ياسات
أأدوات الس ياسة العامة للهنوض ابلبتاكر ونقل العامة العاملية
التكنولوجيا
ه :3.1.7أليات تستند اإىل امللكية الفكرية جاهزة ملعاجلة قضااي الس ياسات العامة العاملية
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الثامن

التاسع

املورد ا ألول واملوثوق
ه :1.8اعرتاف ابلويبو ّ
للخربة واملعلومات واخلدمات  ي جمال امللكية
الفكرية عىل الصعيد ادلويل ،دعاما لالبتاكر
والإبداع
ه :2.8ثقافة خدماتية التوجه راخسة  ي املنظمة
قاطبة
ه :1.9اإدارة متاكمةل تنهت الأداء والفعالية  ي
مقابل املوارد فتس تطيع الويبو أأداء هماماها
والاس تجابة لحتياجات املنظمة و أأحصاب
املصاحل املتغرية
ه :2.9منظمة مسؤوةل بيئي اا واجامتعي اا مع تركزي
شديد عىل ا ألداء وحتقيق النتاجئ واملساءةل
واس تخالص العرب والشفافية وا ألخالق
والزناهة

ه :1.1.8وعي وفهم أأكرب دلور امللكية الفكرية  ي تشجيع الإبداع والابتاكر
ه :2.1.8اإقرار معزز هبوية الويبو املؤسس ية وفقا لرسالهتا ووليهتا وقميها
ه :1.2.8رضا أأكرب دلى ادلول الأعضاء وسائر أأحصاب املصاحل واملنتفعني و أأوسا .املهمتني مبا
تقدّ مه الويبو من خدمات
ه :1.1.9قوة عامةل همنية مبهارات مناس بة ومتنوعة جغرافي اا حتت اإدارة جيدة
ه :2.1.9بنية اإدارية حديثة ومتكينية
ه :3.1.9حصة تاكليف الإدارة والتدبري من اإجاميل النفقات خمفضة
ه :1.2.9اإدارة قامئة عىل النتاجئ بقدر أأكرب  ي الويبو
ه :2.2.9أأنظمة داخلية معززة للمراقبة وا ألخالق
ه :3.2.9وقع سليب للويبو أأخف عىل البيئة

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين

املرفق الثاين :قامئة اجلداول وا ألشاكل
قامئة اجلداول
اجلدول  :1زايدة عدد ا ألطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو (حسب الرتتيب ا ألجبدي الإنلكزيي) 8 ...........
اجلدول  :2تطور عدد ا ألطراف املتعاقدة  ي أأنظمة التسجيل ادلويل للويبو12 .................................................. 2015-2010 ،
اجلدول  :3نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :اإجاميل طلبات الإيداع ،وطلبات الإيداع الس نوية14 .........................................
اجلدول  :4زايدة معدل التبادل الإلكرتوين  ي نظام مدريد 17 ......................................................................................
اجلدول  :5عدد املشاركني  ي برام الويبو للتعلمي والتدريب  ي 22 ................................................................ 2015-2010
اجلدول  :6نظرة عامة عىل منشورات امللكية الفكرية اليت ُأ نع َّدت حديث اا  ،ي الفرتة من  2010اإىل 34 ................................... 2015
اجلدول  :7أأمثةل توضيحية عىل ا ألنشطة اليت اهدف اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 36 ......................................................
قامئة ا ألشاكل
الشلك  :1اإطار نتاجئ خطة الويبو الاسرتاتيجية ل ألجل املتوسط4 .................................................................................
الشلك  :2الزايدة  ي عدد ا ألطراف املتعاقدة عىل معاهدات امللكية الفكرية اليت تديرها الويبو10 ............................. 2015-2009 ،
الشلك  :3تطور عدد ا ألطراف املتعاقدة  ي أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل12 .................................................. 2015-2009 ،
الشلك  :4عدد املنازعات وطلبات املساعي امحليدة اليت تلقاها مركز الويبو للتحكمي والوساطة (خالل الثنائية وبشلك ترامكي):
13 ............................................................................................................................ 15/2014-09/2008

الشلك  :5عدد املشاركني  ي الفعاليات اليت ينظمها أأو اليت يشارك فهيا مركز الويبو للتحكمي والوساطة13 .........15/2014-11/2010 ،
الشلك  :6عدد احلالت املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ،وعدد احلالت املتعلقة بتسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
املعاجلة  ي اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول اليت يديرها مركز الويبو للتحكمي والوساطة،
13 ............................................................................................................................ 15/2014-11/2010

الشلك  :7اجتاه طلبات الإيداع  ي نظام لهاي15 ................................................................................ 2015-2010 ،
الشلك  :8مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية16 .............................................................................2014-2009 ،
الشلك  :9تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديدُ /مجدّد  ي نظام مدريد17 ................................................... 2015-2012 ،
الشلك  :10اإنتاجية حفص التسجيالت ادلولية اجلديدة/املُجددة18 .............................................................. 2015-2008 ،
الشلك  :11اعامتد و /أأو تنفيذ اسرتاتيجيات أأو خطط التمنية الوطنية للملكية الفكرية ( IP 2010-2015الرتامكي) 20 ........................
الشلك  :12عدد املشاركني  ي نرشة أأخبار الويبو للرشاكت الصغرية واملتوسطة23 ............................................. 2015-2010 ،
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الشلك  :13عدد مرات تصفح موقع الويبو اخملصص للرشاكت الصغرية واملتوسطة23 ........................................... 2015-2010 ،
الشلك  :14الزايدة  ي اس تخدام أأنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية  ي خمتلف املناطق (25 ......................... )2015-2010
الشلك  :15حتسني البنية التحتية فامي يتعلق حبق املؤلف  ي نظام امللكية الفكرية 26 .............................................................
الشلك  :16اجتاهات حتديثات التصنيف ادلويل للرباءات وتصنيفات نيس27 .................................................. 2015-2010 ،
الشلك  :17متصفحو منشورات الويبو عىل الإنرتنت بشأأن التصنيفات واملعايري ادلولية 28 ......................................................
الشلك  :18الزايدة  ي السجالت املتاحة  ي ركن الرباءات ،و ي قاعدة البياانت العاملية للعالمات28 ......................... 2015-2010 ،
الشلك  :19التغطية الوطنية وا إلقلميية لركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية للعالمات 29 ......................................................
الشلك  :20توافر اللغات وا ألدوات اللغوية  ي قواعد بياانت الويبو العاملية 29 ....................................................................
الشلك  :21زايدة عدد مس تخديم ركن الرباءات وقاعدة بياانت العاملية للعالمات29 ........................................... 2015-2010 ،
الشلك  :22زايدة عدد مس تخديم ويبو ليكس30 ................................................................................ 2015-2010 ،
الشلك  :23زايدة عدد املس تخدمني املؤسس يني لربانجمي  ARDIو31 ................................................. 2015-2010 ،ASPI
الشلك  :24عدد زوار مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية التابع للويبو وعدد مرات مشاهدة صفحاته 35 ................................
الشلك  :25اجتاهات التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وإانفاذها 36 ...........................................................
الشلك  :26املشاركة  ي برانم جوائز الويبو 37 ....................................................................................................
الشلك  :27التقدم احملرز  ي تعزيز ا ألطر الترشيعية الوطنية لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية38 .....................................................
الشلك  :28تقياميت املشاركني حللقات معل الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية وتكوين كفاءات الإنفاذ 39 ...........................
الشلك  :29النفاذ اإىل املواقع الإلكرتونية للتحدايت العاملية بني عايم  2012و41 ......................................................... 2015
الشلك  :30زايدة عدد أأحصاب املصاحل املشاركني  ي حوار الس ياسات مع الويبو بشأأن س ياسة املنافسة 42 ..................................
الشلك  :31قاعدة بياانت الويبو للبحث – خريطة التعاون 43 .....................................................................................
الشلك  :32رشاكء ويبو غرين 44 .....................................................................................................................
الشلك  :33الاهامتم بقناة الويبو عىل يوتيوب45 ................................................................ 2015/2014 -2009/2008 ،
الشلك  :34متوسط عدد مرات اإعادة نرش تغريدات الويبو عىل تويرت46 ...................................................... 2015-2013 ،
الشلك  :35املشاركة  ي الفعاليات الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية عرب فيس بوك46 ...................................... 2015-2011 ،
الشلك  :36زايدة الاهامتم مبجةل الويبو 11/2010 ،و47 .............................................................................. 15/2014
الشلك  :37اهامتم عامة الناس ابلإطالق الس نوي ملؤرش الابتاكر العاملي47 .................................................... 2015-2013 ،
الشلك  :38التصور العام للويبو48 ................................................................................................. 2014-2012 ،
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الشلك  :39عدد زايرات املواقع الإلكرتونية ملاكتب الويبو اخلارجية48 ......................................................... 2015–2013 ،
الشلك  :40النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها اجامتعات اإعالمية لدلول ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة 49 .................
الشلك  :41النس بة املئوية للواثئق اليت نُرشت قبل انعقاد مجعيات الويبو بشهرين عىل ا ألقل 49 ................................................
الشلك  :42النس بة املئوية لدلول ا ألعضاء الراضية عن التحضري مجلعيات الويبو وسري أأعاملها50 .............................. 2015-2012 ،
الشلك  :43حسن توقيت ردود الويبو عىل الطلبات املُقدَّ مة من ا أل م املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية بشأأن املساهامت2015-2011 ،

50 ......................................................................................................................................................
الشلك  :44حسن توقيت ردود ماكتب الويبو اخلارجية عىل اس تفسارات املعلومات50 ....................................... 2015-2014 ،
الشلك  :45رضا معالء الويبو عن خدمات نظام مدريد ونظام لهاي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 51 ...............................
الشلك  :46همةل اإاجناز التوظيف 52 ..................................................................................................................
الشلك  :47النس بة املئوية ملوظفات الفئة الفنية والفئات العليا53 ................................................................ 2015-2011 ،
الشلك  :48النس بة املئوية لدلول ا ألعضاء املُمث َّةل  ي موظفي الويبو53 ........................................................... 2015-2011 ،
الشلك  :49النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حسب املنطقة 54 .................................................. 2015-2012
الشلك  :50النس بة املئوية للموظفني اذلين يُ َّقمي أأداؤمه عىل أأساس أأهدافهم وكفاءااهم الفردية 54 ................................................
الشلك  :51تطور تاكليف السفر56 ............................................................................................... 2015-2013 ،
الشلك  :52رضا العمالء ادلاخليني عن خدمات الرشاء56 ...................................................................... 2015-2011 ،
الشلك  :53النس بة املئوية للواثئق اليت نُرشت قبل الاجامتع املعين بشهرين 58 ..................................................................
الشلك  :54النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن خدمات املؤمترات  ي الويبو58 .......................................
الشلك  :55مقارنة لتاكليف الإدارة والتدبري ابلنس بة اإىل املزيانية الإجاملية58 .......................................... 15/2014-11/2010 ،
الشلك  :56تلكفة الرتمجة للك لكمة58 ............................................................................................. 2015-2011 ،
الشلك  :57صقل اإطار الويبو للنتاجئ املرتقبة 59 .......................................................................... 15/2014-11/2010
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