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ية : األصل ز   باإلنكلي 
  2021يونيو  7 التاري    خ: 

انيةلجنة  ز نامج والمي   الير

 الثانية والثالثونالدورة 
 2021 يوليو  16إىل  12جنيف، من 

ة  اتيجية المتوسطة األجل للفتر  2026-2022الخطة االستر

 األمانة من إعداد 

ة  .1 اتيجية المتوسطة األجل للفتر اتيجية رفيعة  2026-2022تقدم خطة الويبو االستر ي هذه الوثيقة توجيهات استر
 
الواردة ف

ي تشملها هذه الخطة. 
انية المقابلة التر نامج والمت    المستوى إلعداد وثائق التر

 

اتيجية المتوسطة األجل  .2 د الخطة االستر
ِّ
حد

ُ
ي السنوات الخمس المقبلة، وستكون بمثابة مصدر وت

 
ي ف اتيجر ه الويبو االستر توجُّ

 إلهام وتوجيه للمنظمة. 
 

حة:  .3  وفيما يلي فقرة القرار المقتر
 

انية جمعيات       . 4 نامج والمت   أوصت لجنة التر
 بالخطة 

ً
الويبو، كل فيما يعنيها، باإلحاطة علما
ة  اتيجية المتوسطة األجل للفتر  2026-2022االستر

 (. WO/PBC/32/3 )الوثيقة
 
 
 

اتيجية المتوسطة األجل  ]تلي ذلك خطة الويبو االستر
ة   [ 2026-2022للفتر
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 .
ً
 مقدمة  أوال

 

ة من .1 اتيجية المتوسطة األجل )الخطة( للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( للفتر عام  تعرض هذه الوثيقة الخطة االستر
 . 2026إىل عام  2022

 

د  .2
ِّ
حد

ُ
ي السنوات الخمس المقبلة، وت

 
ي ف اتيجر ه الويبو االستر اتيجية المتوسطة األجل توجُّ صدر وستكون بمثابة مالخطة االستر

ي تلتمس موافقة الدول األعضاء
انية، التر نامج والمت    لعملية إعداد وثيقة التر

ً
 أيضا

ً
لة عل أنشطة  إلهام وتوجيه للمنظمة. وستكون ُمكمِّ

 بما جرت عليه العادة، ندعو الدول األعضاء إىل اإلحاطة 
ً
ي مدته سنتان. وعمال

ي إطار زمت 
 
ات أداء رئيسية ف  بمحددة ومؤشر

ً
الخطة علما

اتيجية المتوسطة األجل.   االستر
 

اتيجية .3 اتيجية" يتألف من رؤية المنظمة ورسالتها وركائزها االستر ي شكل "بنيان استر
 
ر العنارص األساسية للخطة ف صوَّ

ُ
 وت

 بالمل
ً
ي المساعدة عل إقامة عالٍم يكون فيه االبتكار واإلبداع من أي مكان مدعوما

 
الح الجميع. كية الفكرية لصوأساسها. وتتمثل رؤيتنا ف

 لهذه الغاية، ستواصل الويبو قيادة عملية إعداد نظام ملكية فكرية عالمي متوازن وشامل. وسنعمل مع الدول األعضاء و 
ً
ها وتحقيقا غت 

ر إليها عل أنها أداة تستخدمها كل دولة من الدول األعضاء لخل
َ
مل، ق فرص العمن األطراف المعنية لنضمن أن الملكية الفكرية ُينظ

ي نهاية المطاف من أجل مستقبل أفضل وأكتر 
 
كات، وتطوير االقتصادات والمجتمعات ف وجذب االستثمارات، ودفع عجلة نمو الشر

 . استدامة
 

ي يمكن أ .4
 عل المجاالت التر

ً
 متجددا

ً
ا  وتركت  

ً
 جديدا

ً
 منظورا

ً
ك وتعتمد الخطة عل مواطن قوة المنظمة، ولكنها تقدم أيضا ن يتر

 عل حياة الناس.  فيها 
ً
 إيجابيا

ً
 االبتكار واإلبداع، المدعومي   بالملكية الفكرية، أثرا

 

ح السياق األعم الذي تعمل فيه الويبو واألطراف المعنية المتعاونة .5
ِّ
وض

ُ
  والنظرة العامة التالية عل المشهد العالمي ت

ّ
عد
ُ
معنا. وت

اتيجية   بأهمية الخطة االستر
ً
ا ي توجيه دفة الويبو نحو مسار يضمن لنا أن نظل مواكهذه النظرة العامة تذكت 

 
بي   لهذا المتوسطة األجل ف

 العالم الشي    ع الحركة الذي نعيش فيه، وأن نظل مؤثرين فيه. 
 

 .
ً
 المشهد  ثانيا

 
 ب .6

ً
ارا  عل عقب. فألحقت أرص 

ً
 حياتنا ومعيشتنا رأسا

ُ
ي زمن يجمع بي   األزمات والفرص. وقد قلبت الجائحة

 
 الغةإننا نعيش ف

ي وعبقرية اإلنسان الذي  ي الوقت نفسه، أظهرت قوة اإلبداع البشر
 
كات والمجتمعات. ولكنها، ف باالقتصادات والمجتمعات والشر

 . ي وقت قياسي
 
ها ف ها من العالجات ونشر  استطاع استحداث اللقاحات وغت 

 

ة لإلنسانية. وقد أسفر سعينا ال .7  السمة الممت  
ً
بل أفضل دؤوب إىل االبتكار واإلبداع من أجل مستقإن االبتكار واإلبداع هما حقا

ي العالم بأك
 
، تحسنت مستويات المعيشة ف ي

ي تخطر عل عقل. وعل مدار القرن الماض 
ي الماض 

 
ي لم تكن ف

تر عن كثت  من اإلنجازات التر
ة، أدى التحول ال ي اآلونة األخت 

 
ته من ستة أضعاف، وزاد متوسط العمر المتوقع إىل أكتر من الضعف. وف ، الذي تسارعت وتت  رقمي

 لذلك، أصبح االبتكار واإلبداع والملكية الفكرية أكتر أ
ً
ي العمل والعيش واللعب. ونتيجة

 
همية اآلن بسبب الجائحة، إىل تغيت  طريقتنا ف

ي هذا العالم. 
 
ي حياة كل شخص ف

 
 من أي وقت مض  ف

 

 ن التحديات العالمية المعقدة، كما يتضح من خطة األمموعل الرغم من تحقيق كثت  من اإلنجازات، ال يزال أمامنا كثت  م .8
ز منها عل وجه الخصوص تحديان اثنان، هما: الحاجة إىل تعزيز االنتعاش االقتصاد2030المتحدة للتنمية المستدامة لعام  ي . ويتر

ي كال هذين 
 
. وف

ً
، سيكون للتكنولوجيا عل نطاق واسع بعد الجائحة، والحاجة إىل وضع العالم عل أساس مستدام بيئيا المجالي  

 دور مهم.  –والملكية الفكرية–واالبتكار واإلبداع 
 

ي بالنظر إىل الملكية الفكرية من منظور  .9
ي توللوفاء بالوعود المستقبلية ومواجهة تحديات المستقبل، لم يعد يسعنا أن نكتف 

قت 
 ال يهم سوى م

ً
ها أمرا ، وأن نعتتر ي

ي قانون 
 
ف ر إىل ا حتر

َ
، أن ُينظ

ً
ائها وحدهم. بل يجب، من اآلن فصاعدا لملكية الملكية الفكرية وختر

، من أجل النمو والتنمية، وبوصفها 
ً
ي نواجهها جميعا

حد أالفكرية من منظور أوسع بوصفها أداة قوية للتصدي للتحديات العالمية التر
ي كل مكان. 

 
ي تهم كل فرد ف

 األمور اليومية التر
 

 أعظم  .10
ً
، أصبحت الملكية الفكرية مسألة ذات أهمية محورية أكتر تستحق اهتماما

ً
 وإبداعا

ً
وألن االقتصادات أصبحت أكتر ابتكارا

هم من األطراف المعنية. فالملكية الفكرية تسمح بخلق قيمة من شتر األصول  من واضعي السياسات وكبار رجال وسيدات األعمال وغت 
ي كالتفوق   –غت  الملموسة 

. وهذه هي األسس التر ، وسمعة العالمة التجارية وصورتها، وجاذبية التصميم، والحس اإلبداعي ي التكنولوجر
ايد من األفراد رزقهم. وتمثل األصول غت  الملموسة   

كات ويكسب منها عدد متر ايد من الشر % من قيمة 90يتنافس عليها عدد متر 
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ي  ي مؤشر "إس آند نر
 
كات ف ي عام  1يت  أداء األسواق. "، وهو من أهم معا500الشر

 
، وصلت 2020وهذا االتجاه يسود العالم أجمع. وف

 قيمة األصول  65.7القيمة اإلجمالية لألصول غت  الملموسة إىل أعل مستوى لها عل اإلطالق، إذ بلغت 
ً
، متجاوزة تريليون دوالر أمريكي

 2% من جميع األوراق المالية العالمية. 54الملموسة، وأصبحت تمثل 
 

ي عام  .11
ي نمو إيداعات الملكية الفكرية. فف 

 
ايدة للملكية الفكرية ف ي ، تلقت مكاتب الملكية الفك2019وتتجل األهمية المتر 

 
رية ف

. وهذه األرقام أكتر بمقدار  1.4مليون طلب براءة، و 3.2مليون طلب عالمة تجارية، و 15.2أنحاء العالم   مليون طلب تصميم صناعي
ي عام  1.6مرة و 1.7مرة و 2.9

 
، مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، أْي ف ي . كما أنها تعكس تنامي االستث2009مرة، عل التواىلي

 
مارات ف

 القطاعات االبتكارية واإلبداعية، وتزايد أهمية حماية هذه االستثمارات من خالل تسجيل الملكية الفكرية. 
 

ي الطلب عل حماية الملكية الفكرية عل الصعيدينوقد أحدثت العولمة عل مدى العقود القليلة الماضية زياد .12
 
 ف
ً
ة  كبت 

ً
المحلي  ة

كات واالقتصادات إىل تدفق التكنولوجيا واألسماء التجارية والتصاميم والمحتوى عتر الحدود. ويتجل ذ ، إذ تتطلع الشر ي والدوىلي
 
لك ف

ي إطار خدمات الويبو العالمية لحماية الم
 
عة ف

َ
اءات، الكية الفكرية، ال سيما نظام معاهدة التعاون بشأن ارتفاع عدد الطلبات الُمود لتر

ي تلقتها هذه األنظمة عل مدار السنوا
ت العشر ونظام مدريد )للعالمات التجارية(، ونظام الهاي )للتصاميم(. فقد زاد حجم الطلبات التر

ي السنوات 60الماضية بنسبة 
 
 . المقبلة% عل األقل. ونتوقع تزايد الطلب عل هذه الخدمات ف

 

. وتواصل آسيا تق .13 ي نظام الملكية الفكرية عل الصعيد العالمي
 
 اتساع نطاق المشاركة ف

ً
ة نفسها، شهدنا أيضا دمها وخالل الفتر

ي إيداعات الملكية الفكرية العالمية. وأما خارج آس
 لالبتكار واإلبداع، إذ تستأثر اآلن بنحو ثلتر

ً
 ديناميكيا

ً
 بوصفها إقليما

ً
 يا، فنشهد أيضا

ي جميع 
 
 األخرى من العالم.  األقاليمظهور مجتمعات ابتكارية وإبداعية ف

 

 خدمات الويبو العالمية ل .14
ّ
عد
ُ
، وت

ً
ي مجال الملكية الفكرية مهما

 
حماية ومن هذا المنطلق، ال يزال التعاون المتعدد األطراف ف

ي تواجهنا، مثل الجائحة و الملكية الفكرية أمثلة ناجحة للغاية عل هذا التعاون. وألن التحديات العا
ي اللمية التر

القضايا و  تغت  المناج 
 من عملنا. 

ً
 جوهريا

ً
، يظل هذا التعاون جزءا

ً
 جماعيا

ً
  األخرى، شديدة التعقيد وال تستطيع فرادى البلدان حلها، بل تتطلب عمال

 

ي أداء دور ا .15
 
لوسيط المحايد الشفاف الذي ولذلك ستواصل الويبو تعزيز التعاون المتعدد األطراف من خالل االستمرار ف

، منهم وكاالت األمم المتحدة الشقيقة والمنظ ي النظام الدوىلي
 
كاء آخرين ف  أوثق مع شر

ً
 تعاونا

ً
مات يستوعب الجميع. وسنتعاون أيضا

ي إيجاد حلول شاملة لهذه التحديات العالمية. 
 
 الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومية، من أجل المساهمة ف

 
ز عملنا المقبل عل مساعدة الدو وباالنت .16

ِّ
ك ل األعضاء قال من السياقات المتعددة األطراف إىل السياقات اإلقليمية والوطنية، ست ُ

ي تحقيق النمو والتنمية. وللقيام بذلك عل نحو فعال، ال بد لنا أن ننظر إىل الملكية الفك
 
رية عل أنها أحد عل االنتفاع بالملكية الفكرية ف

 الدعم الذي نقدمه يكي ال يقترص عل القواني   واللو عوامل تمكي   
ع نطاق تركت  

وسِّ
ُ
، سن ي أي بلد. ومن ثمَّ

 
ائح، بل  منظومة االبتكار ف

ي البلد، ومستويات الوعي والمهارات والقدرات المتعلقة بالملكية ال
 
 عنارص أخرى مثل مصادر االبتكار واإلبداع ف

ً
فكرية فيه، يتناول أيضا

لكية ل اكتساب حقوق الملكية الفكرية ثم االستفادة التجارية منها من أجل نمو األعمال التجارية، واالنتفاع بالموقدرة مؤسساته ع
 . الفكرية بوصفها إحدى فئات األصول، وُسُبل تسوية منازعات الملكية الفكرية، وما إىل ذلك

 

 أكتر  .17
ً
سبة ومة االبتكار واإلبداع. عل سبيل المثال، تبلغ نمجموعة أوسع من األطراف المعنية داخل منظل وسوف نوىلي اهتماما
ة والمتوسطة  كات الصغت  ي العالم، ويعمل بها 90الشر

 
كات ف % من الناتج 50% من العمالة، وتنتج ما يقرب من 70% من جميع الشر

كات ال تزال غت  مدركة ألهمية الملكية الفكر   من تلك الشر
ً
ا . إال أن كثت  من أجل نمو  ية أو كيفية االنتفاع بها المحلي اإلجماىلي العالمي

اك هذا المجتمع الحيوي الذي ال يحظ  بخدمات كافية، وتقديم الدعم له عل نطاق أوسع، من أجل  كة. ولذلك ننوي إشر الشر
 مساعدتهم عل استخدام الملكية الفكرية لتوصيل أفكارهم إىل السوق. 

 

 محط اهتمامنا. فالشباب هم  .18
ً
بة  المبتكرون والمبدعون ورواد األعمال المستقبليون، كما أنهم يمثلون نسوسيكون الشباب أيضا

ي كثت  من البلدان النامية. وعلينا أن نضمن فهمهم لعالقة الملكية الفكرية بحياتهم وأهميتها لمعيشتهم، و 
 
ة من السكان ف أن ندعم كبت 

 . اإلبداع، أو مواجهة التحديات العالميةتطلعاتهم، سواء كانت تلك التطلعات هي كسب الرزق من خالل االبتكار و 
 

19.  
 
مة ة فكرية بدفع عجلة تطوير نظام ملكي وخالصة القول أن الويبو، بصفتها وكالة األمم المتحدة المعنية بالملكية الفكرية، ملتر 

 قدرها وتستخدمها الدول األعضاء كأداة لخلق فرص ا
ّ
ر فيه الملكية الفكرية حق

َّ
قد
ُ
ارات، لعمل، وجذب االستثمعالمي متوازن وشامل، ت

ي نهاية المطاف. 
 
ي النمو والتنمية ف

 
كات، والمساهمة ف  ودعم القدرة التنافسية للشر

 

                                                 
1 study-value-market-sseta-https://www.oceantomo.com/intangible 
2 pdf.2030-report-strategy-ip-ibrary/singaporel-ocumentd-ource/defaults-https://www.ipos.gov.sg/docs/default 
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 .
ً
اتيجية  ثالثا  بنيان االسير

 
ي سياق البيئة الخارجية الشيعة  .20

 
اتيجية إطار عمل للمنظمة لتلبية احتياجات جميع األطراف المعنية ف لتغت  ايقدم بنيان االستر

حة أعاله. 
َّ
 الُموض

 

 وقد طورت الويبو نفسها عل مدار عقود لتكون  .21
ً
ام واسع النطاق لمناقشة قضايا الملكية محفال  يحظ  باحتر

ً
 محايدا

ً
 دوليا

ايدة ل ي عندها االبتكار واإلبداع والملكية الفكرية، وهي مجاالت ذات أهمية متر 
سِندت إليها مهمة عظيمة يلتفر

ُ
ي الفكرية. وقد أ

 
لناس ف

ي العالم أجمع كل يوم. وتتمتع المنظمة بوضع ماىلي سليم، ولدجم
 
كات ف يها يع أنحاء العالم. وتقدم الويبو خدماٍت تعتمد عليها الشر

ي المرحلة التالية من نموها. 
 
 الموارد الالزمة لالستثمار ف

 

اتيجية ينبع من االستمرارية، ولكنه يستند إىل مواطن  .22  ولهذه األسباب، فإن بنيان االستر
ً
 مستقبليا

ً
سم مسارا ذا  قوتنا، فت 

 اهتمامات جديدة وتركت   حديث يستدعي فيه تلك المواطن. 
 

اتيجية وأساسها.  .23 اتيجية رؤية المنظمة ورسالتها وركائزها االستر  ويلخص بنيان االستر

 
 الرؤية

 
ي كل مكان بدعم الملكية الفكرية، 

 خدمة لمصلحة الجميععالم تحظ  فيه أنشطة االبتكار واإلبداع المنجزة ف 
 

ي عن قيمة عملنا وتطلعاتنا للمستقبل. وتستند إىل حقيقة مفادها أن  .24
عترِّ بأوسع المعان 

ُ
تتمحور هذه الرؤية حول العالم. وت

ي أن تدعم الملكية الفكرية استخدام هذه الصفات اإلنسانية األساسية لصالح 
 
االبتكار واإلبداع جزء جوهري من اإلنسانية ورغبتنا ف

 الجميع. 
 

 عالم تحظ  فيه أنشطة االبتكار واإلبداع 
ي كل مكان بدعم الملكية الفكرية، 

 
 المنجزة ف

 لمصلحة الجميعخدمة 

ي عالمي متوازن وفعال  تقود الويبو تطوير نظام إيكولوجر
 للملكية الفكرية من شأنه تعزيز 

 االبتكار واإلبداع من أجل تهيئة مستقبل أفضل وأكتر استدامة

دعم الحكومات 
كات  والشر

والمجتمعات 
المحلية واألفراد 
الستخدام الملكية 
الفكرية كأداة للنمو 

 ستدامةوالتنمية الم

الوصول إىل كل 
أرجاء العالم من 

ح إمكانيات  أجل شر
ي 
 
الملكية الفكرية ف
تحسي   حياة 

ي كل مكان
 
 الجميع ف

الجمع بي   الناس 
اكات مع  وإقامة شر
أصحاب المصلحة 
من أجل رسم 
مستقبل النظام 
ي العالمي  اإليكولوجر
 للملكية الفكرية

توفت  خدمات 
ومعارف وبيانات 
ي 
 
 عالية الجودة ف
مجال الملكية 

الفكرية تجلب قيمة 
ي كل 

 
للمستخدمي   ف
 أنحاء العالم

ي وابتكاري
 تمكي   موظفينا من العمل بشكل فعال وتعاون 

 من خالل تزويدهم بالموارد والتدريبات والبيئة المناسبة
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 الرسالة
 

ي عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية من شأنه تعزيز االبتكار واإلبداع من أجل تهيئ ة مستقبل تقود الويبو تطوير نظام إيكولوجر
 أفضل وأكتر استدامة

 
 للنتوضح الرسالة ما ستفعله الويبو لتحقيق رؤيتها للمستقبل. وتقر بأن الملكية الفكرية جوهُر اختصاص المنظمة .25

 
هوض ، وأداة

، وهو وصف أفضل يشمل التفاعل الدينام ي يكي باالبتكار واإلبداع. وال تشت  إىل نظام ملكية فكرية فحسب، بل تشت  إىل نظام إيكولوجر
ها من العنارص الالزمة لالبتكار واإلبداع من أجل دعم مستقبلنا. كما أن وصفنا للطر  يق بي   القواني   والسياسات والممارسات وغت 

ي وضعتها األمم المتحدة بما يتماسر مع دورنا كوكالة من وكاالت األ ا
مم لمستقبلي مستمد ومستوج من أهداف التنمية المستدامة التر

 المتحدة. 
 

اتيجية األربعة واألساس  الركائز االسير
 

ي تمثل المجاالت العريضة ل .26
اتيجية األربعة التر ، محور تركت   المنظمة اال تستند رؤية المنظمة ورسالتها إىل الركائز االستر ي اتيجر ستر

اتيجيتنا  ي يقوم عليها بنيان استر
ي تتفرع بدورها إىل نتائج مرتقبة، ثم إىل برامج وأنشطة محددة. واألساس هو القاعدة التر

. ويلخص التر

 لكي نوفر لموظفينا النوع المناسب من الموارد والبيئة والثقافة ليجي
ً
ي األساس كل ما نقوم به من عمل داخليا

ر دوا عملهم. وينبع 
َ
 أال ُينظ

 ومدعومة باألساس. 
ً
 ديناميكيا

ً
ابطة فيما بينها ترابطا اتيجية بمعزل عن بعضها، ألنها متر  إىل الركائز االستر

  
اتيجية األربعة واألساس، باإلضافة إىل النتائج الو  .27 ة من الركائز االستر ي األقسام التالية كل ركت  

 
 مرتقبة الخاصةسنتناول بالتفصيل ف

 بكل منها. 

 

ة  ز ي كل مكان 1الركي 
ز

ز حياة الجميع ف ي تحسي 
ز

ح إمكانيات الملكية الفكرية ف  : الوصول إىل كل أرجاء العالم من أجل شر

 
 معلومات أساسية 

 
ي الملكية ا .28

 
ز بوجه عام عل رفع مكانتنا بي   المتخصصي   ف

ِّ
رك
ُ
ي تقوم بها المنظمة ت

، كانت أنشطة التواصل التر  لفكرية. فيما مض 
 به للمعلومات والبحوث والبيانات العالية الجودة المتعلقة بالمل

ً
 موثوقا

ً
 مكانة الويبو فجعلها مصدرا

ُ
ز هذا النهج كية الفكرية، إال وقد عزَّ

ر م ي الوقت نفسه تصوُّ
 
 إىل عدم وجود توعية كافية بي   عامة الناس بالملكية الفكرية وأهميتها لحياتهم. وظهر ف

ً
ن فاده أأنه أدى أيضا

ي تحسي   حياة الجمي
 
كات واالقتصادات، إىل جانب عدم إدراك قوة الملكية الفكرية ف ي كل الملكية الفكرية ال قيمة لها إال لبعض الشر

 
ع ف

 . مكان
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 التوجهات المستقبلية 

 
ي جميع أنحاء العالم لرفع مستوى الوعي وزيادة فهم إمكانيات الملكية  1.1

ز
رتها عىل الفكرية وقدزيادة فعالية التواصل والتفاعل ف

ي كل مكان
ز

ز حياة الجميع ف  تحسي 
 

ها عل .29 اتيجية توسيع نطاق أنشطتنا الخاصة بالتواصل والتفاعل وتركت  
ة االستر  ربط تصف النتيجة المرتقبة الوحيدة لهذه الركت  

ي تكوين وعي مفاده أن 
 
ي جميع أنحاء العالم. وسيتمثل الهدف ف

 
كات والمجتمعات واألفراالملكية الفكرية بالحياة اليومية ف د يمكنهم الشر

ي نطاقها األوسع، 
 
ن، ف حسِّ

ُ
 وتخلق قيمة اقتصادية واجتماعية وت

ً
جمة أفكارهم إىل أصول تدر دخال ياة حاستخدام الملكية الفكرية لتر

ي كل مكان. 
 
 الناس ف

 
 وسنفعل ذلك بعدة طرائق.  .30
 

ي مع  .31
. ورغم أننا سنواصل التفاعل عل المستوى التقت 

ً
ا ، سيتطور محتوى أنشطة التواصل لمخاطبة جمهور أكتر كثت 

ً
أوال

ة  كات الصغت   محتوى يناسب الجمهور غت  المتخصص، ومنهم عامة الناس والشر
ً
م أيضا صمِّ

ُ
ي الملكية الفكرية، سن

 
المتخصصي   ف

ي عل الملكية الفكرية، والكشف عن الجوانب الشخصية والمتوسطة والشباب. وسيسع محتوى المن
ظمة إىل إضفاء طابع إنسان 

ي 
قدم الموضوعات التر

ُ
ي حياتنا اليومية. وست

 
ننتجها نظرة  والعواطف الكامنة وراء عملية االبتكار واإلبداع، وإحياء قيمة الملكية الفكرية ف

ي يمكن أن تنش –والتحديات–واقعية ومتوازنة عل الفرص 
لة أ عن االنتفاع بالملكية الفكرية. وباستخدام أسلوب لغوي بسيط وأمثالتر

ي تطورها. 
 
 عن دور الويبو الريادي ف

ً
بي ِّ  أهمية الملكية الفكرية وفوائدها المحتملة، فضال

ُ
 مقنعة، سن

 
. وسيواصل  .32

ً
 وإثارة

ً
 وإبداعا

ً
، ستستعد قنوات التواصل لتقديم المحتوى بطرائق أكتر ديناميكية

ً
ي موقع الويبو اإللكثانيا

ون  تر
ي هذه الصف تر

ُ
كت   عل موضوعات الملكية الفكرية الُملِهمة. وسن

ي من معلومات الملكية الفكرية مع زيادة التر
حات استضافة مزي    ج غت 

 بتكثيف استخدام االستوديو اإلعالمي 
ً
له رسوم توضيحية تفاعلية ومقنعة. وسنقوم أيضا كمِّ

ُ
ي بالمعلومات ت

ص الخابمحتوى جذاب وغت 
ي استخدام تحليالت البيانات سُيسفر 

 
 عل منصات مثل قناتنا عل موقع يوتيوب. كما أن التوسع ف

ً
عن  بنا لتقديم محتوى أكتر تفصيال

ن المنظمة من تقديم نوع المحتوى الذي يكون له صدى لديهم من 
ِّ
فهم أفضل الحتياجات الفئات المستهدفة واهتماماتها، وسُيمك

. أجل تحقيق أقض ق  در من التأثت 
 

ي الوصول إىل الشباب والتواصل معهم بصفتهم إحدى الفئات ذات األولوية.  .33
 
، سنستفيد من وسائل التواصل االجتماعي ف

ً
  ثالثا

ي الوصول إىل فئات جديدة وجعلهم يدرك
 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
 دورا

ً
هة عتر وسائل التواصل االجتماعي ستؤدي أيضا

ون قيمة كما أن الرسائل الُموجَّ
ي حياتهم من خالل قنوات مألوفة لهم. المل

 
 كية الفكرية وأهميتها ف

 
كاء. وسنفعل ذلك من خالل التفا .34  مع مزيد من الشر

ً
 وثيقا

ً
، يتطلب التواصل عل الصعيد العالمي أن نتعاون تعاونا

ً
عل عل رابعا

 لألقاليم المخ
ً
 خصيصا

ّ
 إىل جعل محتوى نحو أعمق مع المنابر اإلعالمية اإلقليمية، وتقديم محتوى ُمعد

ً
تلفة. فسوف نسع مثال

كاء إعالميي   عالميي     من القراء باللغات المحلية، من خالل نشر محتوى مجلة الويبو لدى شر
ً
 لجمهور أكتر تنوعا

ً
. كما أن المنظمة متاحا

 لزيادة نطاق التفاعل من خالل إعداد موض
ً
 فرصا

ً
تيح أيضا

ُ
همية وعات للحملة تكون ذات أحملة اليوم العالمي للملكية الفكرية سوف ت

 معارصة وتحظ  بقبول عام واسع، إىل جانب االستفادة من التكنولوجيا الرقمية وتقديم موارد رقمية مقنعة لدفع توسعها. 
 

، سنعمل عل تمكي   موظفينا من التفاعل والتواصل مع الجهات المعنية المتعاملة معنا، وإمدادهم بالتدريب الالزم .35
ً
ي  خامسا

 
ف

 عل تعزيز أنشطة التواصل الداخلي للمساعدة عل  مجاىلي 
ً
شر ناإلعالم والتواصل للسماح لهم بالقيام بذلك بشكل فعال. وسنعمل أيضا

ي ومبتكر. 
 ثقافة ديناميكية تسمح للموظفي   بالعمل عل نحو تعاون 

 

ة  ز ي العالمي للملكية 2الركي  اكات مع أصحاب المصلحة من أجل رسم مستقبل النظام اإليكولوجر ز الناس وإقامة شر : الجمع بي 
 الفكرية  

 
 لرسم  .36

ً
اتيجية عل دور الويبو بصفتها جهة حاِشدة. وب  هذه الصفة، نجمع األطراف المعنية معا ة االستر تتمحور هذه الركت  

سات. لفكرية من خالل وضع القواعد والمعايت  وإتاحة محفل عالمي لتبادل األفكار وأفضل الممار مستقبل المنظومة العالمية للملكية ا
ي يكون للمل

د أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات العالمية المعقدة التر
ُّ
اكات وتعد  نهجنا القائم عل الشر

ً
ة أيضا كية وتشمل الركت  
 الفكرية دور فيها. 
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 معلومات أساسية
 

ي عام  كان، وال يزال، .37
 
ي ذلك  ، مثلها 1967العمل عل وضع القواعد والمعايت  من المهام األساسية ألنشطة الويبو منذ إنشائها ف

 
ف
ي جهود المجتمع الدوىلي الرامية إىل إنشا 

 
ي الواقع، أهمية محورية ف

 
ها من المنظمات المتعددة األطراف. ولهذا العمل، ف ء نظام مثل غت 

. ملكية فكرية دوىلي وتنميته منذ   أواخر القرن التاسع عشر
 

 إىل العديد من الصكوك الدولية غت  الملزمة. والمفاوضات الرامية إىل إبرام هذه االت 26وتدير الويبو  .38
ً
فاقات معاهدة، إضافة

ي تيست  هذا 
 
ي شتر اللجان الدائمة والِفَرق العاملة. وألمانة الويبو دور رئيسي ف

 
جرى ف

ُ
عمل ودعم ال الدولية تقودها الدول األعضاء، وت

 الدول األعضاء. 
 

 االضطالع بقدر كبت  من العمل لوضع المعايت  التقنية وتنسيقها لضمان أن تظل عمليات الملكية الفكرية الدولية  .39
ً
ويجري أيضا

. وقد وضعت الدول األعضاء   تحت 54سلسة وفعالة للمستخدمي  
ً
ما
َ
 ُمحك

ً
 تقنيا

ً
ة معايت   معيارا رعاية الويبو حتر اآلن، منها عشر

 . 2010وضعتها اللجنة المعنية بمعايت  الويبو منذ عام 

ي عام 
 
 . 1967كان، وال يزال، العمل عل وضع القواعد والمعايت  من المهام األساسية لعمل الويبو منذ إنشائها ف

 
شات األخرى بي   الدول األعضاء وأصحاب المصلحة. وليس أضف إىل ذلك أننا نتوىل تيست  االجتماعات و"المحادثات" والمناق .40

ات لتعزيز فهم قضايا الملكية الفكرية  الغرض من هذه األنشطة هو وضع قواعد جديدة، بل تيست  تبادل المعلومات وتقاسم الختر
 عل بلورة منظومة الملكية الفكرية، وله

ً
 أعمق. وتساعد هذه األنشطة أيضا

ً
ي بناء العالقات المستجدة والمعقدة فهما

 
ا أهمية بالغة ف
ي مجال الملكية الفكرية. 

 
اكات وتواصل الناس وتشكيل سلوكيات أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة ف  وتعزيز الشر

 
ها من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت   .41 كما أن الويبو تتفاعل وتتعاون مع وكاالت األمم المتحدة الشقيقة وغت 

ي الحكومية المتخ
 
ة وتجربة عملية ووجهات نظر فريدة يمكن أن تسهم ف صصة، فجميع هذه الوكاالت والمنظمات قد يكون لديها ختر

 .  عمل الويبو. ويمتد هذا التفاعل إىل ما هو أبعد من عمل الويبو المتعلق بوضع المعايت 
 

 التوجهات المستقبلية
 

، سنواصل تقديم الدعم الالزم لوضع أطر معيارية دولية  .42
ً
ي هذا المجال عل أرب  ع نتائج مرتقبة. أوال

 
كز عملنا المستقبلي ف ست 

ي عل معالجة القضايا الناشئة 
ر
 أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف

، سنجمع بي  
ً
ي مجال الملكية الفكرية. ثانيا

 
متوازنة وفعالة ف
، سنواصل الحوار والتحديات المطرو 

ً
ي مجال السياسات عل الصعيد العالمي فيما يخص الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. ثالثا

 
حة ف

اكات عل نحو فعال مع األمم المتحدة  قيم شر
ُ
، سنتفاعل ون

ً
ام للملكية الفكرية. رابعا والتعاون عل الصعيد الدوىلي بشأن إذكاء االحتر

ي تسهم فيها الملكية الفكرية.  والمنظمات الحكومية الدولية
 لألهداف العالمية التر

ً
 والمنظمات غت  الحكومية دعما

 
ي مجال الملكية الفكرية 1.2

ز
 وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة ف

 
. وعل  .43  بكثت 

َ
ي المسائل المتعلقة بالسياسات والمسائل الموضوعية أكتر تحديا

 
ة، أصبح التعاون ف ي السنوات األخت 

 
الرغم من ف

ي بيجي   
، يتضمن جدول أعمال الويبو المعياري العديد من المفاوضات الجارية 4ومراكش 3تحقيق بعض النتائج الناجحة، مثل معاهدنر

د القضايا المطروحة وطابعها 
ُّ
 بعيد المنال. ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، منها تعق

ً
منذ زمن طويل وال يزال التوصل إىل نتائج فيها أمرا

جرى بها عمليات التفاوض نفسها، والديناميكيات الجغرافية السياسية األوسع. المتغت  
ُ
ي ت
 ، والطريقة التر

 

                                                 
ي  3

مدت معاهدة بيجي   بشأن األداء السمعي البرصي ف 
ُ
ي 2012يونيو  24اعت

 . 2020أبريل  28، ودخلت حت   النفاذ ف 
ي قراءة  4

ي البرص أو ذوي إعاقات أخرى ف 
مدت معاهدة مراكش لتيست  النفاذ إىل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي   أو معافر

ُ
ي اعت

يونيو  27 المطبوعات ف 
ي ، 2013

 . 2016سبتمتر  30ودخلت حت   النفاذ ف 

 معاهدة 26

54  
 
ً
 تقنيا

ً
 معيارا
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 ال يتجزأ من هدف وطبيعة أي منظمة حكومية دولية،  .44
ً
 هذا الجانب من عملنا جزءا

ّ
وعل الرغم من هذه التحديات، ُيعد

ها. إال أ ي هذه المناقشاتوسنواصل بذل قصارى جهدنا لدعم هذه المناقشات وتيست 
 
بع ف

َّ
قد  ن إدخال بعض التعديالت عل النهج الُمت

مكن ييسمح ألعضاء الوفود باالستفادة عل نحو أفضل من العمل الذي تقوم به هذه اللجان والفرق العاملة المهمة. عل سبيل المثال، 
ي خيارات مثل تحديد الموعد الذي يمكن قبل حلوله اختت

 
 ألجندة التنمية،للدول األعضاء أن تنظر ف

ً
 ام عمل محفل التفاوض. ووفقا
ي اتخاذ قرارات بشأن بدء مفاوضات رسمية عل أساس تحليالت األدلة وتحليالت التكلفة والعائد. 

 
 يمكن النظر ف

 
 لدعم عمليات التفاوض من حيث شكل هيئة التفاوض المعنية وطرائقها. وسوف  .45

ً
 وإبداعا

ً
بع نهج أكتر ديناميكية

َّ
وسوف ُيت

 
ُ
م منهجيات العمل المالئمة للغرض المنشود حسب كل عملية تفاوض لضمان تحقيق توازن مناسب بي   الكفاءة والشفافية ت صمَّ

فون بصفتهم رؤساء ورؤساء مشاركي   
ي موضوع التفاوض ووسطاء محتر

 
والشمول. وقد يشارك، حسب الظروف، متخصصون ف
عقد بعض اال 

ُ
اضية، وميشين لتعزيز حوكمة المفاوضات. وست نت أو بنسق يجمع بي   المشاركة الحضورية واالفتر جتماعات عتر اإلنتر

 عليه. 
ً
 ومتفقا

ً
 حيثما كان ذلك ممكنا

 
قاس قيمة هذه اللجان والِفَرق العاملة  .46

ُ
ي أن ت

ي ضوء مجموعة أوسع من النتائج التفاوضية، منها االتفاقونجاحها وينبع 
 
يات ف

 والمعاهدات والقواني   النموذجية واألط
ً
لألطراف  ر والمعايت  والمنصات والتوصيات والمبادئ التوجيهية. وقد تكون هذه النتائج ُملِزمة

ي هذا المجال بالفعل، إذ 
 
ة طويلة ف  أو غت  ُملِزمة. وتتمتع الويبو بختر

ً
ي تنضم إليها أو تصدق عليها، أو قد تكون طوعية

ي نالتر
 
جحت ف

 
ً
كة متنوعة وتطبيقها عمليا ة المدى يماعتماد توصيات مشتر  الدول األعضاء عل إعداد نتائج مرنة وديناميكية وقصت 

ّ
كن . وسوف نحث

ُّ الظروف واألحوال.   إعادة دراستها مع تغت 
 

ي م 2.2
ز

ي عىل معالجة القضايا الناشئة والتحديات المطروحة ف
ر

ز أعضاء المجتمع الدوىلي للعمل بشكل استباف جال تجمع الويبو بي 
 المي فيما يخص الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداعالسياسات عىل الصعيد الع

 
سنواصل االستفادة من الدور المنوط بنا بصفتنا جهة حاِشدة عالمية ومحايدة وذات مصداقية للجمع بي   أصحاب المصلحة  .47

ع نطاق محادثات من أجل مواجهة التحديات الناشئة المتعلقة بالملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. عل سبيل المثال،  وسِّ
ُ
لملكية اسن

ي واالقتصاد، م ي سيكون لها أثر عميق عل المجتمع البشر
ثل الفكرية والذكاء االصطناعي لتشمل التكنولوجيات المتطورة األخرى التر

افية لتقييم التحديات و  ي تحليالت استشر
 
 ف
ً
الفرص الحوسبة الكمية وأجهزة الربط بي   دماغ اإلنسان والحاسوب. وسننخرط أيضا

اشئة المرتبطة بالتطوير المستقبلي للملكية الفكرية عل المديي   المتوسط والبعيد. وسنواصل البحث عن ُسُبل لمعالجة المشكالت الن
عن التطور المستمر لسوق المحتوى الرقمي العالمية. ومن خالل إتاحة هذه المجاالت لمشاركة المعلومات وتبادل أفضل الممارسات 

ها من األ . وغت 
ً
ي فهم قضايا الملكية الفكرية الناشئة لدى أصحاب المصلحة وأوساط المستخدمي   األوسع نطاقا

 فكار المهمة، سنتر
 

 الفرص الناتجة عن التطور الشي    ع ونشر التكنولوجيات الجديدة فيما يتعلق  .48
ً
كائنا، سوف نستكشف أيضا وبالتعاون مع شر

ي تؤدي بها مكاتب الملكية الفكرية
صد االستخ بالطريقة التر ي تقدمها. وست 

ي تنتجها، وأنواع الخدمات التر
دامات عملها، والبيانات التر

 الجديدة والناشئة للملكية الفكرية، وسنضمن أن المنظومة الدولية للملكية الفكرية تواكب هذه التطورات. 
 

 لتطلعات الشباب من  .49
ً
ا  كبت 

ً
ي مستقبل الملكية الفكرية، سنوىلي اهتماما

 
ي   رواد األعمال والمبتكرين والمبدعوبينما نبحر ف

ي ننظمها بشأن مستقبل الملكية 
ي المحادثات والمناقشات التر

 
وري أن يكون لهم صوت مسموع ف ودوافعهم واحتياجاتهم. فمن الرص 

اتيجية، تبشر بإثراء المناقشات المتعلقة بالسياسات،  اكات االستر كملها الشر
ُ
ي ت
لجهود اوستدعم الفكرية. فهذه المحادثات المهمة، التر

 الجماعية الرامية إىل بناء مستقبل منظومتنا العالمية للملكية الفكرية. 
 

ام للملكية الفكرية  3.2  الحوار والتعاون عىل الصعيد الدوىلي بشأن إذكاء االحير
 

 ال يتجزأ من منظومات الملكية الفكرية، وسيظل أحد المجاال  .50
ً
ام للملكية الفكرية جزءا  إذكاء االحتر

ّ
ي ينصب عُيعد

ليها تركت   ت التر
 لرفع مستوى فهم الملكية الفكرية والوعي بها لدى المجتمعات الم

ً
 وشامال

ً
 واسعا

ً
ي هذا المجال نهجا

 
بع عملنا ف

ّ
حلية الويبو. وسيت

كات واألفراد، ومنهم الشباب.   والشر
 

كاء الرئيسيي   والدول األعضاء لتنسيق الجهود الدولية الرا .51 ام للملكية الفكرية، وسنعمل عن كثب مع الشر مية إىل إذكاء االحتر
ي ذلك بالتوصية الخامسة واألربعي   من توصيات أجندة التنمية

 
شدين ف ومن خالل اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ،  . 5مستر

                                                 
ي إطار االهتمامات االجتماعيةالتوصية الخامسة واألربعون من توصيات أجندة الويبو بشأن التنمية تدعو الويبو إىل " 5

األوسع  انتهاج إنفاذ الملكية الفكرية ف 
ها تواالنشغاالت المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفك ي ونقل التكنولوجيا ونشر ي تشجيع اإلبداع التكنولوجر

حقيقا رية وإنفاذها ف 
ي المعارف التكنولوجية وللمنتفعي   بها وعل نحو يؤدي إىل الرفاهية االجتماعية واالقتصادية وإىل تحقيق التو  امات"،  ازن بي   الحقوقللمنفعة المتبادلة لمنتجر وااللتر 

 تريبس. من اتفاق  7بما يتفق مع المادة 
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ا ُهج ابتكارية جديدة إلذكاء االحتر
ُ
ات بي   الدول األعضاء لتعزيز وضع ن م للملكية الفكرية عل سنواصل تيست  تبادل المعلومات والختر

 . المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية
 

هم من أصحاب المصلحة الرئيسي .52  بتوفت  أدوات وموارد لمسؤوىلي إنفاذ القانون وأعضاء الهيئات القضائية وغت 
ً
، وسنقوم أيضا ي  

ي هذا المجال. وسوف يستمر تطوير منصة 
 
ونية اآلمنة  WIPO ALERTوسنقوم بإجراء ونشر بحوث عن المسائل ذات الصلة ف اإللكتر

 حة قرصنة حق المؤلف من خالل التعاون مع قطاع اإلعالنات. لمساعدة الدول األعضاء عل مكاف
 

4.2  
ً
اكات عىل نحو فعال مع األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غي  الحكومية دعما  التفاعل وإقامة شر

ي تسهم فيها الملكية الفكرية 
 لألهداف العالمية التر

 
م أداء دور أنشط داخل أشة وكاالت األ  .53 ي أهداف التنمينعتر 

 
ة مم المتحدة لمواجهة شتر التحديات العالمية الُمشار إليها ف

 المستدامة. 
 

جمة هذا و  .54  من أجل مستقبل أفضل وأكتر استدامة. وال غت  عن االبتكار واإلبداع لتر
ً
 ترسم أهداف التنمية المستدامة مخططا

ي والصحة العامة. وألن الملك
ي واألمن الغذان 

ية الفكرية المخطط إىل واقع، وإليجاد حلول لتحديات العالم التنموية، ومنها التغت  المناج 
جمة اال  ي هذه العملية. أداة قوية لتر

 
 ف
ً
 رئيسيا

ً
 بتكار واإلبداع إىل واقع ملموس، فإن لها دورا

 
إال أن مواجهة التحديات العالمية المعقدة تتطلب اتباع نهج شامل متعدد الجوانب. وسنعمل عن كثب مع الدول األعضاء  .55

اتنا من أجل إيجاد وتنفيذ حلولووكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غت  الحكومي  ة لحشد ختر
د عملية للتحديات العالمية المعقدة. عل سبيل المثال، سنواصل العمل مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية إلعدا

ي فرضتها الجائحة العالمية. 
 حلول عالمية متسقة للتحديات التر

 
ة حيث نتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة غت  الحكوميي   الذين ومن األمثلة األخرى عملنا مع اتحاد الكتب  .56 الميشَّ

 ، ي قراءة المطبوعات، ومؤسسات مثل المكتبات الخاصة بالمكفوفي   وهيئات وضع المعايت 
 
يمثلون األشخاص ذوي اإلعاقات ف

ين ومنظمات اإلدارة الجماعية للحقوق. ويؤدي ذل ي تمثل المؤلفي   والناشر
ئفة ك إىل تمكيننا من العمل الجماعي مع طاوالمنظمات التر

ي جميع أنحاء العالم بأنساق ميشة وإتاحتها لألشخاص المكفوفي   أو 
 
واسعة من أصحاب المصلحة لزيادة عدد الكتب الموجودة ف

ي قراءة المطبوعات. 
 
 ضعاف البرص أو ذوي اإلعاقات ف

 
 التفاعل مع جمعيات الملكية الفكرية العالمي .57

ً
ي تمثل مجموعات معنيوسنواصل أيضا

ة ة، والمنظمات غت  الحكومية األخرى التر
 محددة، إلثراء جهودنا الجماعية الرامية إىل رسم مستقبل الملكية الفكرية. 

 

ة  ز ي كل أنحاء العالم  3الركي 
ز

ز ف ي مجال الملكية الفكرية تجلب قيمة للمستخدمي 
ز

 : توفي  خدمات ومعارف وبيانات عالية الجودة ف

 
 ساسيةمعلومات أ

 
ي تقدمها الويبو إىل المستخدمي   عل مستوى الع .58

اتيجية حول الخدمات والمعارف والبيانات التر ة االستر  الم. تتمحور هذه الركت  
 

. تتألف الفئة األوىل من خدماتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية، وأهمها م .59 عاهدة وتنقسم هذه الخدمات بوجه عام إىل فئتي  
ات الجغرافالتعاون بشأن  اءات وأنظمة التسجيل الدولية للعالمات التجارية )نظام مدريد( والتصاميم )نظام الهاي( والمؤشر ية التر

 عمل مركز الويبو للتحكيم والوساطة. وتتألف الفئة الثانية من شتر موارد البيان
ً
ات )نظام لشبونة(. ويندرج ضمن هذه الفئة أيضا

ي تساعد المستخدمي   
هم عل فهم واقع الملكية الفكرية والتعامل معه بشكل أفضل. والمعارف التر  وغت 

 
ي هذا العالم الذي تربطه جسور التجارة  .60

 
، ولكن ف ي

دار حقوق الملكية الفكرية عل المستوى الوطت 
ُ
ل وت سجَّ

ُ
 ما ت

ً
التبادل و وغالبا

 ما يلزم أن تمتد هذه الحقوق عتر بلدان متعددة. وعل مدى عقود، ب
ً
ي بعض الحاالت التجاري، عادة

 
، ل وألكتر من قرن من الزمان ف

كات طريقة مالئمة وسلسة وفعالة لتأمي   حقوق الملكية  ظلت خدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية توفر لألفراد والشر
 الفكرية عتر الحدود. 

 
اءات ومدريد والهاي ولشبونة، يستطيع مودع الطلب إيداع  .61 ي وبموجب أنظمة معاهدة التر

 
ي ف

طلب واحد يكون له أثر قانون 
ي جميع أنحاء 

 
ي تكلفة التماس الحماية لحقوق الملكية الفكرية ف

 
واليات قضائية متعددة. وتسفر هذه األنظمة عن انخفاض كبت  ف

ي التكاليف عندما يحصلون عل الحقوق من خالل أنظمة مد
 
 أن يستفيد المستخدمون من وفورات إضافية ف

ً
ريد العالم. ويمكن أيضا
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ي الويبو. كما أن مركز الويبو للتحكيم
 
 ف
ً
ات رسمية عل هذه الحقوق مركزيا ي يجوز فيها إجراء أي تغيت 

ي الحاالت التر
 
 والهاي ولشبونة، ف

 من حدة أوجه القصور المالزمة إلدارة حقوق الملكية الفكرية وحمايتها 
ً
والوساطة، الذي يقدم خدمات تسوية المنازعات، يخفف أيضا

 دود الوطنية. عتر الح
 

ي الطلب عل خدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية يؤكد أهميتها لألوساط التجارية  .62
 
كما أن االرتفاع المستمر ف

 عامي 
اءات ونظام مدريد ونظام الهاي بنسبة 2020و 1995العالمية. فبي   ، زاد عدد الطلبات المودعة بموجب نظام معاهدة التر

ايد من الطلبات. وتواصل هذه األنظمة التكيف مع  %60% و225% و587 ي استيعاب العدد المتر 
 
. ونجحت هذه األنظمة ف عل التواىلي

 ويدفعها ارتفاع إيداعات الملكية 
ً
 وعولمة

ً
ي تزداد تنوعا

ي يشهدها النشاط االقتصادي واستخدام الملكية الفكرية، التر
التحوالت التر

 . عل وجه الخصوص 6الفكرية من آسيا

 
 

ي عامي 
 
اءات حسب اإلقليم، ف  . 2020و 2009نسبة مودعي الطلبات بموجب نظام معاهدة التر

 
ي النموذج  .63

 
ي كل مكان. وف

 
ة الثالثة فتتعلق بنشر المعرفة والبيانات بي   المستخدمي   ف ي إطار الركت  

 
أما الفئة الثانية من الخدمات ف

جَمع البيانات األول
ُ
، ت ي

 
ب لتحويلها إىل معلومات، ثم يجري تحليلها لتوليد المعرفة. وتقدم الويبو القياسي للتسلسل الهرمي المعرف

َّ
رت
ُ
ية وت

نتج بيانات عن نظام الملكية الفكرية، مثل البيانات المنشورة 
ُ
ي كل مستوى من مستويات هذا التسلسل الهرمي للمعلومات. فن

 
خدمات ف

ات وقواعد البيانات المنسقة عن حقوق الملكية الفكرية وأصول الملكية الفكرية ذات الصلة؛  ومعلومات، مثل اإلحصاءات والمؤشر
ها من قضايا الساعة.  ي شكل تقارير عن اتجاهات التكنولوجيا وغت 

 
 والتقارير ذات الصلة؛ باإلضافة إىل معرفة ف

 
ة، ال سيما من .64 ة عل خدماتنا الخاصة بالمعارف والبيانات خالل السنوات األخت  خالل قواعد بياناتنا  وقد أدخلنا تحسينات كبت 

ي مجال الملكية الفكرية
 
اءات والعالمات التجارية والتصاميم. وأصبحت تقاريرنا وقواعد بياناتنا اإلحصائية مراجع رائدة ف  العالمية للتر

 
ً
 رئيسيا

ً
ي جميع أنحاء العالم. ومن أمثلة ذلك مؤشر االبتكار العالمي الذي أصبح مرجعا

 
شد بها راسمو السياسات ف لمتخذي القرارات يستر

ي تصميم السياسات لتحسي   القدرة عل االبتكار 
 
ي شتر أنحاء العالم وف

 
ي فهم منظومات االبتكار ف

 
هم من أصحاب المصلحة ف وغت 

ي البلد. 
 
 والبيئة االبتكارية ف

  
 التوجهات المستقبلية

 
: الحث عل استخدام خد .65

ً
: أوال ي

ي المستقبل عل النحو اآلنر
 
ماتنا ومعارفنا وبياناتنا الخاصة بالملكية ستكون مجاالت العمل ف

: دعم نقل المعرفة وتطوي    ع 
ً
ي هذه المجاالت، ثالثا

 
: تحسي   اإلنتاجية وجودة الخدمات ف

ً
، ثانيا الفكرية عل نطاق أوسع وبفعالية أكتر

 لكية الفكرية. ن لمواجهة التحديات العالمية من خالل منصات الويبو وأدواتها القائمة عل الماالتكنولوجيا الالزم
 

ي تحقيق  .66
 
ي جميع هذه المجاالت باالحتياجات المتطورة لعمالئنا، وسنسع جاهدين لضمان استمرار خدمات الويبو ف

 
وسنهتم ف

ي جميع أنحاء العالم. 
 
 قيمة للمستخدمي   ف

 
 الية أكير استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل أوسع وفع 1.3

 
ي ظل  .67

 
عل الرغم من نجاح خدماتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية، ال يزال يوجد متسع كبت  لتوسيع نطاق استخدامها. وف

ي إيداعات الملكية الفكرية الدولية، يجب بذل كل جهد ممكن لضمان استمرار خدماتنا العالمية لحماية الملكية 
 
االرتفاع العالمي ف

                                                 
ي عام  6
كات اآلسيوية لسنوات عديدة50، زادت ألول مرة نسبة مودعي الطلبات من آسيا عل 2018ف  اءات. وظلت الشر  % من إيداعات معاهدة التعاون بشأن التر

ي نظامي 
اءات. وتظهر بوضوح اتجاهات مماثلة ف  ي باستمرار ضمن أكتر خمسة مستخدمي   لنظام معاهدة التعاون بشأن التر

 مدريد والهاي. تأنر
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ي 
 
ي بلدان الفكرية ف

 
تحقيق القيمة، واستمرار النظر إليها عل أنها أفضل الخيارات المتاحة لَمْن يسعون إىل حماية الملكية الفكرية ف

 عديدة. 
 

ة والمتوسطة،  .68 كات الصغت   الشر
ً
ي جميع األقاليم، وخصوصا

 
ونطمح إىل التواصل خالل السنوات القادمة مع مستخدمي   جدد ف

 ن هذه الخدمات. لتوعيتهم بكيفية االستفادة م
 

ي لخدماتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية. فاتساع النطاق .69
 
 جهودنا الرامية إىل توسيع النطاق الجغراف

ً
ي  وسنواصل أيضا

 
الجغراف

ي يحققها مود
: فكلما زاد عدد البلدان المشمولة بطلب واحد، زادت وفورات التكلفة التر  للمستخدمي  

ً
عو للخدمات سيجعلها أكتر جذبا

 لطلبات. ا
 

اءات، الذي يضم  .70   153ويتمتع نظام معاهدة التعاون بشأن التر
ً
 نظام مدريد نظاما

ً
. وقد أصبح أيضا ي

 
، بأوسع نطاق جغراف

ً
عضوا

، إذ صار يشمل اآلن 
ً
 حقا

ً
 ويضم  124عالميا

ً
  108بلدا

ً
، ويضم حاليا

ً
 شيعا

ً
، وأبدى  74أعضاء. كما يشهد نظام الهاي تطورا

ً
عضوا

ي عام آخرون اهتمام
 
ي المستقبل القريب. وبعد أن دخلت وثيقة جنيف حت   النفاذ ف

 
، فإن نظام لشبونة، وهو 2020هم باالنضمام إليه ف

، ويقدم اآلن مواطن مرونة 54أصغر أنظمتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية، أصبح اآلن يضم 
ً
تروق بصفة خاصة للمجتمعات 7عضوا

ها من المجتمعات ال ة. الزراعية وغت  ي بلدان كثت 
 
 محلية ف

 

 
 

اءات من عام   . 2020إىل عام  2010نمو طلبات نظام معاهدة التر
 

اءات  .71 كات إىل عالمة تجارية، وعادة ما تكون إيداعات العالمات التجارية الوطنية أضعاف إيداعات التر وتحتاج جميع الشر
ي ذلك زيادة إمكانات نمو نظام مدريد. ولتسخت  هذه ا

من  إلمكانات، سنتواصل مع الطامحي   إىل دخول األسواق الدوليةالوطنية. ويعت 
 لكي يتواصل نظاما الهاي

ً
ي شتر أنحاء العالم. وقد حان الوقت أيضا

 
ة والمتوسطة ومجموعات المنتجي   المحليي   ف كات الصغت   الشر

ها من المنتجات اإلبداعية الستفادة لتوعيتهم بكيفية حماية إبداعاتهم وا ولشبونة مع المنتجي   المحليي   للحرف اليدوية التقليدية وغت 
 من أصولهم غت  الملموسة بمساعدة هذه الخدمات. 

 
اكة مع مكاتب الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمية والرابطات التجارية، ومنها، عل سبيل المثال، .72 قِيم شر

ُ
، سن

ً
ا وكاالت  وأخت 

دفنا هزيادة استخدام خدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكرية. ويتمثل التصدير، لتشجيع هذه الفئات المستهدفة الجديدة عل 
اف عل نطاق واسع بأن هذه الخدمات ال غت  عنها لالستغالل التجاري للملكية الفكرية، وأنها جزء ال يتجزأ من خطط ج ي االعتر

 
ميع ف

ي تركز عل األسواق الخارجية
كات التر  . الشر

 
 جية وجودة أنظمة الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها مستوى محّسن إلنتا 2.3

 
ورية اآلن أكتر من  .73 ي أسيستمر العمل عل النهوض برقمنة خدماتنا العالمية لحماية الملكية الفكرية، فقد أصبحت الرقمنة رص 

ة رقمنة 19-وقت مض  بسبب جائحة كوفيد عت بالفعل وتت  ي شَّ
مكاتب الملكية الفكرية الوطنية. وسنواصل التحول لجعل تجربة  التر

ط الجوانب اإلجرائية والقانونية لخدمات حماية الملكية الفكرية العالمية، وسوف ي بسَّ
ُ
ضمن العمالء أيش ورقمية بالكامل. وسوف ت

ي لمواقع الويب، زيادة سالسة رحلة العميل. وسوف
يتمكن المستخدمون من إدارة حقوقهم  ذلك، إىل جانب تحسي   األداء الوظيف 

نة للملكية الفكرية، وتقديم خدمات تدعم األجهزة المحمولة.   بشكل أفضل من خالل إنشاء الويبو لبوابة محسَّ

                                                 
7  .  موضع تسجيل دوىلي

ً
 تنص وثيقة جنيف عل أن العالمات الجماعية يجوز اآلن أن تكون أيضا



WO/PBC/32/3 
13 
 
 

 
 بعملية توجيه عمالئنا إىل مستويات جديدة. وينقسم مستخدمو خدمات الويبو العالمية لحماية الملكية الفكر  .74

ً
ية وسننهض أيضا

: المؤسسات التجارية ا بوجه عام
ً
ة ذات المعرفة المتقدمة بالملكية الفكرية، وثانيا كات الكبت  : الشر

ً
ي لديها إىل ثالثة أقسام، أوال

ألصغر التر
: المجتمعات التقليدية للمنتجي   المحليي   ذوي المهارات التجارية 

ً
لمحدودة امعرفة قليلة بالملكية الفكرية أو بخدمات الويبو، وثالثا

 الذين 
ً
 خدمات عمالئنا، سنوىلي اهتماما

ي الغالب وعي بالملكية الفكرية أو معرفة بخدمات الويبو. وعند تحسي  
 
ال يكون لديهم ف

ي مناقشاتها حول زيادة عدد لغات نظامي مدريد 
 
 الدول األعضاء ف

ً
ائح العمالء المتنوعة. وسندعم أيضا الهاي و لالحتياجات المختلفة لشر

 المحليي   إليهما. لتيست  نفاذ المستخدمي   
 

وسيكون من ضمن األولويات تطوير التفاعالت ذات البيانات المنظمة مع المستخدمي   ومكاتب الملكية الفكرية، مما سيسمح  .75
فوائد بمستويات أعل من المعالجة اآللية للمعامالت. وسيؤدي ذلك إىل زيادة شعة ودقة تقديم خدماتنا. إال أن قدرتنا عل تسخت  ال

 المحتملة لهذه التبادالت س
ً
ام مكاتب الملكية الفكرية بتحديث عملياتها الداخلية. ولن تدخر الويبو جهدا  عل التر 

ً
 لدعم تعتمد أيضا

ي عمليات الرقمنة المذكورة البالغة األهمية. 
 
 مكاتب الملكية الفكرية ف

 
ننا من تقديم كل ذل .76

ِّ
ي االحأما فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والمعارف، فإننا نحظ  بوضع فريد ُيمك تياجات ك عل نحو يلتر

ي الملكية الفكرية أو القطاعات الصناعية أو الباحثي   أو وا
 
ضعي المتطورة ألصحاب المصلحة المتعددين، سواء المهنيي   المتخصصي   ف

هم من الفئات ذات المصلحة العامة.   السياسات أو غت 
 

 جمع معلومات عن حقوق الملكية الفكرية وترتيبها و  .77
ً
ي متناو وسنواصل أيضا

 
ها عل الصعيد العالمي لجعل هذه الموارد ف ل نشر
ي م
 
ي كل مكان. وسُيعزز ذلك مكانتنا كمصدر رئيسي لبيانات الملكية الفكرية الموثوقة والعالية الجودة، وسيسهم ف

 
ا المستخدمي   ف

ي الجهود المتر  
 
ي تبذلها الدول األعضاءيتطرق إىل قضايا الملكية الفكرية من مناقشات مهمة بشأن السياسات، وسيساعد ف

 ايدة التر
 وثي

ً
ُهج قائمة عل األدلة عند وضع سياسات الملكية الفكرية. وعند القيام بذلك، سيكون من المهم أن نتعاون تعاونا

ُ
 مع لتطبيق ن

ً
قا

 عن إنشاء بيانات الملكية الفكرية وجمعها و 
ً
ي نظام الملكية الفكرية المسؤولي   أيضا

 
 تنظيمها من أجلأصحاب المصلحة اآلخرين ف

 . التوصل إىل المعلومات والمعارف
 

 مكاتب الملكية الفكرية مستودعات رئيسية لبيانات ومعلومات الملكية الفكرية، ومن أهم مستخدمي تلك البيانات  .78
ّ
عد
ُ
وت

إىل ذلك أننا والمعلومات، وسنواصل تنسيق الجهود للسماح لها باالستفادة عل نحو أفضل من هذه البيانات والمعلومات. أضف 
ي عمليات

 
م اآللة، ودمجها ف

ُّ
هم، لكي سنساعد مكاتب الملكية الفكرية عل استخدام التكنولوجيات المتقدمة، مثل الذكاء االصطناعي وتعل

يتمكنوا من االستفادة بشكل أفضل من بيانات ومعلومات الملكية الفكرية، سواء لتحسي   عملياتهم أو لتحسي   تجربة عمالئهم أو 
 يم خدمات جديدة. لتقد

 
ر لها تعوق تبادل البيانات وتحسي   توف .79 ر وأما عل مستوى السياسات، فسنعمل مع الدول األعضاء عل إزالة أي حواجز ال متر

 لما تقتضيه أنظمة الملكية الفكرية الوطنية والدولية. وستواصل المنظمة أ
ً
 معلومات الملكية الفكرية عل مستوى العالم، وفقا

ً
يضا

ي قواعد البيانات العالمية ومجموعات البيانات اإلحصائية.  تحسي   
 
 نطاق وجودة وسالمة البيانات الموجودة ف

 
ية ومن خالل االستعانة بتكنولوجيات إدارة البيانات الحديثة، سوف تستمد الويبو رؤى جديدة عن ديناميات المنظومات العالم .80

هما  من القضايا المهمة. وسنواصل تطوير مجموعة منتجاتنا اإلعالمية، وسندرس  الشيعة التطور الخاصة باالبتكار واإلبداع وغت 
ي االقتصادات الوطنية 

 
ات جديدة، وذلك، عل سبيل المثال، لقياس مساهمة الصناعات اإلبداعية ف الخيارات المتاحة إلعداد مؤشر

ه عل المستويات الوطنية واإلقليم  ية والدولية. والستكشاف عمل نظام الملكية الفكرية وتأثت 
 

، وسلسل .81 ، وتقرير الملكية الفكرية العالمي ة وسنواصل بناء سمعة منتجاتنا المعرفية الرئيسية، مثل مؤشر االبتكار العالمي
االتجاهات التكنولوجية للويبو، وذلك عن طريق إدراج محتوى ذي أهمية معارصة. وستدعم هذه المنتجات جهود الويبو الرامية إىل 

ي كل مكان. زيادة الوعي ب
 
 أهمية الملكية الفكرية لدى الجميع ف

 
ي مجاىلي نقل المعارف وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو وأدواتها القائمة عىل الملكية الف 3.3

ز
كرية أنشطة ميّّسة ف

 بغرض التصدي للتحديات العالمية
 

ي والجامعات والباحثي   والقطاع الخاص، عدد لمواجهة بعض التحديات العالمية، أطلقت الويبو، بالتعاون مع المجتمع .82
 المدن 

ً
ا

ي مجال الملكية الفكرية، منها 
 
تنا ف ي تستفيد من ختر

تش»( وWIPO GREEN« )ويبو غرين»من المنصات واألدوات التر « ويبو ريست 
(WIPO Re:Search .) 
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ونية تدعم الجهود العالمية الرامية إىل التصدي للت« ويبو غرين»و .83 ي من خالل ربط ُمقدمي هي منصة إلكتر
غت  المناج 

اء ونشر تلك التكنولوجيا. وتنفر  ي مجال التكنولوجيا الخرص 
 
د هذه التكنولوجيات المراعية للبيئة بالباحثي   عنها، وتحفت   االبتكار ف

ي جميع مراحل التطور، وتكون تلك التكنولوجيات متاحة للتر 
 
اء ف ي مكان واحد تكنولوجيات خرص 

 
خيص والتعاون المنصة بأنها تجمع ف

اء، والتحول من نموذج  ي مجال التكنولوجيا الخرص 
 
كة والبيع. وسوف تسع المنصة إىل تحقيق قيمة مضافة ف وعات المشتر والمشر

اء لربط المستخدمي   بمجموعة متنوعة  بسيط يرتكز عل قاعدة بيانات إىل منصة لتحليل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات الخرص 
ها من الخدمات والم اء وترخيصها ونشر  . وارد ولزيادة فرص نقل التكنولوجيات الخرص 

 

 
 
 2020إىل  2012من « ويبو غرين»تطور منصة  

 
تش»تسع و  .84 ة اكتشاف وتطوير التكنولوجيات الخاصة باألمراض المدارية المهملة والمالريا والسل  8«ويبو ريست  إىل تشي    ع وتت 

ي 
 
، وتحفت   أوجه التعاون الصجي العالمي وتعزيزها، والمساهمة ف من خالل مشاركة الملكية الفكرية مع مجتمع البحوث الصحية العالمي

ي البلدان النامية. وسوف يتط
 
تش»ور نموذج تكوين الكفاءات ف ي السنوات القادمة لمواكبة المنظومة الصحية العالمية « ويبو ريست 

 
ف

كت   عل االستفادة من موارد الملكية الفكرية غت  المستغلة لدعم المراحل المبكرة للبحوث 
ي التر

 
الشديدة الحيوية مع االستمرار ف

 . واالكتشافات الخاصة باألمراض المدارية المهملة والمالريا والسل
 

ة  ز كات والمجتمعات المحلية واألفراد الستخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو والتنمية المستدامة4الركي   : دعم الحكومات والّسر

 
 معلومات أساسية

 
اتيجية حول استخدام الملكية الفكرية كأداة قوية لتحقيق النمو والتنمية المستدامة، وكمحفز  .85 ة االستر إليجاد  تتمحور هذه الركت  

كات، والتنمية االقتصادية، والحيوية االجتماعية.   فرص العمل، ونمو الشر
 

 بعد يوم إيمان الدول األعضاء بأن االبتكار واإلبداع قاطرتا .86
ً
ماعية. وقد ن رئيسيتان للنمو االقتصادي والتنمية االجتويزداد يوما

اءات العالمية  عاف، أض 6، وزادت إيداعات العالمات التجارية العالمية قرابة 2019إىل عام  1995أضعاف من عام  3زادت إيداعات التر
ي  5.5وزادت إيداعات التصاميم الصناعية العالمية 

 
 من عام 2.7البحث والتطوير بمقدار  أضعاف. وتضاعفت االستثمارات العالمية ف

اتيجيات االبتكار الوطنية. 2018إىل عام  1996 ي صياغة استر
 
ي تستخدم مؤشر االبتكار العالمي للويبو ف

 ، وزاد عدد البلدان التر
 

                                                 
اكة بي   القطاعي   العام والخاص تديرها الويبو بالتعاون مع منظمة مشاري    ع تسخت  التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة العال 8 جمع ت(، BVGHمية )بوصفها شر

تش» كات أدوية لدعم المراحل « ويبو ريست  ي مجال الصحة العالمية، منها مؤسسات بحثية ومنظمات غت  حكومية وشر
يحة واسعة من الجهات الفاعلة ف  بي   شر

 المبكرة من البحث والتطوير لمكافحة األمراض المدارية المهملة والمالريا والسل. 
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ي البلدا .87
 
ايد بالملكية الفكرية وبعملنا من جانب الدول األعضاء، ال سيما ف ن النامية وأقل وكنتيجة طبيعية لذلك، يوجد اهتمام متر 
اتيجيات الملكية الفكرية الوطنية ي التمست مساعدتنا إلعداد استر

ي عدد البلدان التر
 
 ف
ً
. وتجل ذلك أيضا

ً
خالل العقد  9البلدان نموا

ي عملنا 
 
ي الوقت نفسه بتعميم توصيات أجندة التنمية ف

 
. كما قمنا ف ي

 . الماض 
 

ايد بالملكية الفكرية عل .88 لمؤسسية الجوانب التقنية والقانونية للملكية الفكرية، بل يشمل جوانبها ا وال يقترص االهتمام المتر 
ساعدة واالقتصادية. ويعمل مزيد من مكاتب الملكية الفكرية عل تطوير دورها بما يتجاوز تنظيم الملكية الفكرية وتسجيلها ليشمل الم

 الدول األع
ً
بدي أيضا

ُ
 بتمويل الملكية الفكرية واستغالعل بناء منظومة إبداعية وابتكارية وطنية. وت

ً
ايدا  متر 

ً
. ضاء اهتماما

ً
 لها تجاريا

 
 إىل مكاتب المل .89

ً
ي االتساع. فإضافة

 
 ف

 
كية كما أن نطاق أصحاب المصلحة الوطنيي   والدوليي   المهتمي   بالملكية الفكرية آخذ

ادي، والجمعيات الصناعية، والمؤسسات الفكرية، يشمل اآلن أصحاب المصلحة: الوكاالت الحكومية المسؤولة عن النمو االقتص
 . البحثية، والجامعات، والمجتمعات المحلية، ورواد األعمال، والمبتكرين، والمبدعي   

 
ة، سوف تدعم االستخدام األعمق واألوسع للملكية الفكرية كأداة لتحقيق مستقبل أفضل وأكتر استدامة،   .90 وهذه تطورات مثت 

 وية من الويبو. كما أنها تتطلب استجابة شاملة وحي
 

 التوجهات المستقبلية
 

 لالبتكار ومنظومة الملكية الفكرية، وهو ما سيجمع قدراتنا المتعلقة بتسويق الملكي .91
ً
 جديدا

ً
ي البداية، أنشأنا قطاعا

 
ة الفكرية ف

ي قطاع واحد. وسيؤدي ذلك إىل إيجاد أوجه تآزر، وسيساعدنا عل زيادة 
 
ات والقدوتطوير منظومات الملكية الفكرية ف رات تنمية الختر
 وتطوير األدوات لدعم الدول األعضاء. 

   
، سنساعد جميع الدول األعضاء عل االستفادة من الملكي .92

ً
 بخمس نتائج مرتقبة. أوال

ً
ي هذا المجال مدفوعا

 
ة وسيكون عملنا ف

 
ً
 إقليميا

ً
ي هذا العمل نهجا

 
 ف
ً
بع أيضا

ّ
، عل المستو الفكرية بفعالية أكتر من أجل النمو والتطور. وسنت

ً
. ثانيا ،  ودون إقليمي ي

ى الوطت 
، سنساعد الدول األعضا 

ً
ء عل بناء سنساعد الدول األعضاء عل بناء منظومات متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع. ثالثا
، سنتواصل مع طائفة أوسع من أصحاب المصل

ً
ي إطار منظومة مهارات ومعارف الملكية الفكرية داخل البلد. رابعا

 
حة وسندعمهم ف

، سنعمل عل تعزيز البنية
ً
كات واألفراد. خامسا التحتية  االبتكار واإلبداع الخاصة بالبلد، من خالل مد يد العون إىل المجتمعات والشر

ي بلدانها. 
 
ي تطوير منظومة االبتكار واإلبداع ف

 
 لمكاتب الملكية الفكرية لكي تتمكن من أداء دور قوي وفعال ف

 
ي المناطق والم 1.4

ز
ي كل الدول األعضاء وف

ز
ي استخدام الملكية الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية ف

ز
ناطق ضمان فعالية أكير ف

ي ذلك من خالل تعميم توصيات أجندة التنمية 
ز

 الفرعية لكل منها، بما ف
 

بعستظل أجندة الويبو بشأن التنمية آلية مهمة لضمان استفادة الجميع من المنظومة  .93
ّ
  العالمية للملكية الفكرية. وسوف نت

ً
نهجا

ي كال القطاعي   العام والخاص )مثل وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدول
 
ِك الجهات الفاعلة ف

ية متعدد المسارات ُيشر
 
ً
 محوريا

ً
 بالغ األهمية ألن لها دورا

ً
 مشاركة الحكومات أمرا

ّ
عد
ُ
ي هذا الصدد، ت

 
(. وف ي

ي إنشاء وتشكيل منظو والمجتمع المدن 
 
مات االبتكار  ف

ي زيا
 
 االستفادة من مكاتبنا الخارجية ف

ً
ي تدعم تحويل األفكار إىل منتجات وخدمات قابلة للتداول. وسنواصل أيضا

دة الوعي المزدهرة التر
عل  تحقيق النمو والتنميةبالملكية الفكرية، وتقديم المنتجات والخدمات والدعم، والمساعدة عل استخدام الملكية الفكرية كأداة ل

، وعند االقتضاء عل المستوى اإلقليمي  ي
 . المستوى الوطت 

 
ي بي   الدول األعضاء. فالعالم النا .94

 بمبادئ أجندة الويبو بشأن التنمية، سنعمل عل تيست  وتعزيز التعاون األففر
ً
ء وعمال مي ملي

الملكية الفكرية، وتنفيذ سياسات الملكية الفكرية الفعالة،  بالتجارب الناجحة وأفضل الممارسات المرتبطة بخلق قيمة من خالل
ع واإلدارة الفعالة ألنظمة تسجيل الملكية الفكرية. وستعمل الويبو عل ضمان تبادل هذه المعرفة وأفضل الممارسات عل نطاق واس

 
ً
ا  كبت 

ً
. وسوف تتيح هذه العملية مجاال نوب وبي    لتكثيف التعاون فيما بي   بلدان الجبي   البلدان عل المستويي   اإلقليمي واألقاليمي

 بمواصلة استخدام الدول األعضاء آللية الصناديق االستئمانية لدعم النهوض بعملنا . الشمال والجنوب
ً
حب أيضا  . وست 

  
وعات. ونهدف .95  مع الدول األعضاء وأصحاب المصلحة عل توجيه عملنا نحو نهج قائم عل المشر

ً
من  وستتعاون الويبو أيضا

، وتعود بقيمة دائمة، عل ي وعات عل المبادرات المستقلة غت  المتكررة إىل تحقيق نتائج عملية لها أثر إيجانر
 األفراد خالل تفضيل المشر

، مع تفضيل الكيف عل الكم لزيادة أثر 
ً
اتيجيا نا سيكون استر كات ومنظومة الملكية الفكرية ككل. وعل الرغم من أن تركت   هذه  والشر

كائنا األنش ام الطويل األجل من جانب شر  . طة إىل أقض حد، فإن نجاح هذا النهج سيتوقف عل ارتفاع مستوى المشاركة وااللتر 

                                                 
ي عام  9
وع جدول أعمال التنمية رقم 2010ف  ذ مشر

ِّ
ف
ُ
ي عام  5DA_10_0، ن

وع ف  طِلق المشر
ُ
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. وأ لوضع منهجية لصياغة االستر

ي ستة بلدان تجريبية.  2012
ا 80، كان 2019وبحلول نهاية عام ف   قد اعتمد استر

ً
 تيجيات وطنية للملكية الفكرية بدعم من الويبو. بلدا

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/wpr_2018_2019.pdf
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ي الدول األعضاء 2.4

ز
 تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع ف

 
 ذ .96

ً
بع عملنا المتعلق بسياسات الملكية الفكرية نهجا

ّ
ي أكتر يدعم التنفيذ الفعال للسياسات والمبادسيت اتيجر ئ ا طابع استر

ي تطوير سياسات الملكية الفكرية، 
 
ي من مساهماتنا ف نا عل ضمان تحقيق أثر إيجانر

التوجيهية والتوصيات. وسوف ينصب تركت  
اتيجيات الوطنية للملكية الفكرية. ولدعم ذلك، ستواصل الو   فيما يتعلق بتنفيذ االستر

ً
ات الداخلية الالخصوصا زمة، يبو تنمية الختر

ات لمساعدة الدول األعضاء. وإىل جانب معرفة الفريق المحلي الجيدة  ائنا للعثور عل أفضل الختر وستعتمد عل شبكات ختر
ي  والنجاحباالحتياجات الوطنية والتحديات ومواطن القوة، فإن ذلك سيدعم تطوير منظومات وطنية متوازنة وفعالة للملكية الفكرية. 

 
ف

ي القطاعي   العام 
 
 عل الدعم السياسي الرفيع المستوى والمشاركة النشطة لمختلف الجهات الفاعلة ف

ً
هذا المجال سيعتمد أيضا
 والخاص عل أرض الواقع. 

 
ي ة الوإىل جانب سياسات الملكية الفكرية، سنواصل تقديم المساعدة لدعم صياغة قواني   الملكية الفكرية الوطنية واإلقليمي .97

تر
تكون متوازنة وقوية وحديثة. وقد كان ذلك عماد دعمنا للدول األعضاء، وسوف يظل كذلك. وفيما يتعلق بتسوية منازعات الملكية 
ي أي منظومة ملكية فكرية، ستواصل الويبو مساعدة الهيئات القضائية الوطنية عل أداء دورها الحيوي 

 
ي الفكرية، وهي عنرص مهم ف

 
 ف

ي الوقت نفسه تقديم الدعم الالزم لوضع واستخدام آليات بديلة لتسوية المنازعات، مثلحل منازعات المل
 
 كية الفكرية. وسنواصل ف

ة، التحكيم والوساطة. وهذه الجهود التكميلية ستساعد الدول األعضاء عل إرساء مجموعة من الخيارات لحل منازعات الملكية الفكري
 لملكية الفكرية الوطنية. ومن ثمَّ تعزيز وظيفة مهمة لمنظومة ا

 
ي جميع الدول األعضاء  3.4

ز
 مستوى أكير من المعارف والمهارات المتصلة بالملكية الفكرية ف

 
نها من تقديم خدمات التعليم والت .98

ِّ
دريب إن أكاديمية الويبو، بفضل انتشارها العالمي وتنوعها اللغوي، تحظ  بوضع فريد ُيمك

ي مجال الملكية
 
ي أمس الحاجة إىل هذه الخدمات وبناء المهارات ف

 
ي الملكية الفكرية الذين هم ف

 
ف ي  الفكرية إىل المستخدمي   ومحتر

 
ف

اء الملكية الفكرية الموهو .  جميع البلدان كاء، ومجموعة عالمية من ختر ، كما أن ما تتمتع به األكاديمية من شبكة واسعة من الشر بي  
ي مجال الملكية الفكرية إىل مستويات جديدة.  ونموذجها الخاص بمنح حقوق االمتياز سُيمكننا من

 
 النهوض بالتعليم والتدريب ف

 

ي أكاديمية الويبو من عام 
 
  2020إىل عام  1990المشاركون ف

 
ي مجال الملكية  .99

 
وستواصل أكاديمية الويبو تعزيز نموذجها الناجح للغاية الخاص بمنح حقوق االمتياز للتعليم والتدريب ف

يقها اكتها مع معاهد الملكية الفكرية الوطنية. وستكون تنمية مهارات االستخدام العملي للملكية الفكرية وتسو الفكرية، من خالل شر 
ة والمتوسطة. وسوف تتجه  كات الصغت  كات، ومنها الشر من أولويات األكاديمية، وسوف تستهدف بصفة خاصة رواد األعمال والشر

ي حسب أنشطة التدريب نحو أساليب التعلم المختلط، ل
نت والتعلم الذانر لجمع بي   أنشطة التدريب الحضوري والتدريب عتر اإلنتر

ي موقع العمل. 
 
امج بوحدات توجيهية وإرشادية ووحدات للتدريب ف ي هذه التر

ة المتعلم. وسوف نتر  وتت 
 

ي جميع األقاليم، فإن أ  .100
 
تعاون مع كاديمية الويبو، بالومن أجل دعم تنمية مهارات الملكية الفكرية المهنية والمهارات التجارية ف

كاء المحليي   لوضع برامج وطنية إلصدار واعتماد شهادات رسمية للمساعدين  قطاعات الويبو األخرى، ستعمل مع الحكومات والشر
ي الملكية الفكرية ولذوي المهارات األخرى المتعلقة بالملكية الفكرية واألعمال التجارية، مثل مهار 

 
صياغة  اتالقانونيي   المتخصصي   ف

اءات وإدارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.   التر
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ة والمتوسطة والجامعات ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن  4.4 كات الصغي  ز والّسر عدد أكير من المبتكرين والمبدعي 
 يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح 

 
ي المستقبل القريب هو زياد .101

 
 سيواجهنا ف

ٍّ
طاق نة عدد ونطاق الذين يستفيدون بنجاح من الملكية الفكرية. ولتوسيع إن أكتر تحد

ي كل مرحلة من مراحل رح
 
اتيجيي   الرئيسيي   ف

كاء االستر ي هذا المجال، سنحتاج إىل تعزيز تفاعلنا مع الشر
 
لة الملكية عملنا وإحراز تقدم ف

كاء: مكاتب الملكية الفكرية، والوكاالت ال قل حكومية المعنية، والجمعيات المهنية والتجارية، ومراكز نالفكرية. ومن هؤالء الشر
 ، ي شتر احتياجات المستخدمي    عل إعداد مبادرات تلتر

ً
هم. وسنعمل معا التكنولوجيا، والحاضنات، والجامعات، والممولون، وغت 

كات أو المؤسسات أو المجتمعات.   سواء عل مستوى األفراد أو الشر
 

اءات وفهم اتجاهات ولدعم المبتكرين، سنطور س .102 لسلة من األدوات والموارد لمساعدتهم عل االنتفاع الفعال بمعلومات التر
ي مختلف المجاالت. 

 
 التكنولوجيا ف

 
اءات، ومنها سلسلة الويبو الخاصة باالتجاهات التكنولوج .103  توسيع نطاق موادنا المرجعية الخاصة بواقع التر

ً
ية، وسنواصل أيضا
اءات،   أكتر من وتقارير واقع التر

ً
ي تشمل حاليا

اوح من الصحة العامة والطاقة والبيئة 240التر ي مجاالت تتر
 
 ف
ً
 مجانيا

ً
 إىل  تقريرا

ً
وصوال

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 
 

ي البلدان النامية، من ترخيص مصنفاتهم  .104
 
 ف
ً
وسنواصل العمل عل تمكي   المبدعي   وأصحاب الحقوق اآلخرين، خصوصا

نهم ذلك من االستفادة من اإلتاوات المتأتية من استخدام مصنفاتهم اإلبداعية وأدائه
ِّ
ي م وتسجيالتهم الصوتية بفعالية. وسُيمك

 
 ف

 الداخل والخارج. 
 

"ومن خالل " .105 اكة جديدة أطلقتها الويبو بي   القطاعي   العام والخاص، سنعمل مع فناني   اتحاد الويبو للمبدعي   ، وهو شر
. وهذه المبادرة ستسمح للمبدعي   بالت هم من المبدعي   عرف مشهورين لنشر المعرفة بالملكية الفكرية بي   الموسيقيي   والفناني   وغت 

اف بمصنفاتهم اإلبداعية.  عل حقوق ملكيتهم الفكرية وما يتعي   عليهم فعله للحصول عل أجر   عادل واالعتر
 

ي البلدان الن .106
 
امية. ولزيادة تعزيز منظومات المبدعي   العالمية، سنكثف عملنا مع منظمات اإلدارة الجماعية للحقوق، ال سيما ف
ي ضمان حصول الفناني   والمبدعي   عل أجر نظت  االنتفاع بمصنفاتهم. وسنعمل عل 

 
امج زيادة تطوير برنفلهذه المنظمات دور رئيسي ف

WIPO Connect نامج أحد الشواغل الرئيسية لد ي فريد لمنظمات اإلدارة الجماعية. فيعالج هذا التر ه، فهو حل تكنولوجر ى وتشي    ع نشر
ي تجمع

ها منظمات اإلدارة الجماعية من خالل تمكي   هذه المنظمات من اإلدارة الدقيقة والصحيحة للكميات الهائلة من البيانات التر
 مصنفاتهم. عن أصحاب الحقوق وكيفية استخدام 

 
ق برامج وطنية وإقليمية ستس .107 طبِّ

ُ
 من مكونات االقتصادات الوطنية، وسن

ً
 مهما

ً
ة والمتوسطة مكونا كات الصغت   الشر

ّ
عد
ُ
اعد وت

كات عل استخدام نظام الملكية الفكرية لنقل أفكارها إىل السوق. وسوف يجري إعداد أدوات وخدمات، مثل أداة تشخيص  تلك الشر
كات الملكية الفكرية  ة والمتوسطة، وتقديمها إىل مكاتب الملكية الفكرية لمساعدتها عل مد يد العون إىل الشر كات الصغت  ة اللشر لصغت 

اتيجيتها التجارية. وسنعمل عن كثب مع وسطاء   من استر
ً
 جوهريا

ً
ن موالمتوسطة ونشر هذه األدوات، حتر تصبح الملكية الفكرية جزءا

ة وال كات الصغت  مة إىل الشر الحكومات والشر
َّ
ي قائمة خدماتهم الحالية الُمقد

 
كات متوسطة لدمج الدعم المتعلق بالملكية الفكرية ف

ي األهمية للشر 
اءات، اللذين سيكونان بالع  عي   وبرنامج صياغة التر

 نشر برنامج مساعدة المختر
ً
م أيضا ة والمتوسطة. ونعتر  كات الصغت 

ة والمتوسطة القائمة عل التكنولوجيا. و  ي الصغت 
 
ة والمتوسطة عل أن تصبح أفضل ف كات الصغت  سنعمل بوجه عام عل مساعدة الشر

ي نهاية المطاف. 
 
 تسويق الملكية الفكرية وإدارتها، وأن تستخدم الملكية الفكرية بفعالية أكتر لتنمية أعمالها ف

 
اء .108  ال ولدعم المعاهد البحثية والجامعات، سنحرص عل تعميق عملنا المتعلق بتحليالت التر

ً
ي أصبحت منذ مدة جزءا

ات، التر
ايد من مكاتب ال ي الواقع عدد متر 

 
اتيجيات االستغالل التجاري للبحث والتطوير. فيوجد ف ملكية يتجزأ من إدارة الملكية الفكرية واستر

ي 
 
 زيادة ملحوظة ف

ً
. وتوجد أيضا مة إىل المستخدمي  

َّ
ي تستخدم هذه البيانات لتحسي   خدماتها الُمقد

لملكية ااهتمام مكاتب  الفكرية التر
ي هذا المجال وبتقديم الخدمات ذات الصلة. 

 
ي البلدان النامية باكتساب مهارات ف

 
 الفكرية ف

 
اءات لتمكي   الممارسي   )من الحكوم .109 اء الممارسي   المعنيي   بتحليالت التر نسر  الويبو شبكة من الختر

ُ
 لذلك، ست

ً
ات واستجابة

) من االلتقاء والتواصل وتبادل اآلراء بشأن أحدث األساليب المنهجية، واستخدام مصادر  واألوساط األكاديمية والقطاع الصناعي
ي مؤتمر سنوي، وسيكون بإمكانهم النفاذ إىل منصة مخصصة 

 
البيانات، وأفضل الممارسات. وسوف يجتمع أعضاء الشبكة بانتظام ف
كة عل  وعات مشتر عدها الويبو(، لتيست  التعاون عل مشر

ُ
 مدار العام. لألعضاء )ست

 
وفيما يتعلق بتنفيذ سياسات الملكية الفكرية الجامعية والسياسات الوطنية لالبتكار ونقل التكنولوجيا، سنعمل عل تعزيز  .110

ي تربط بي   الجامعات والقطاعات الصناعية للمساعدة عل ترجمة البحوث إىل أثر ملموس. كما أن المستويات غت  
الصالت التر
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ي التطوير الشي    ع لحلول التحديات العالمية  المسبوقة من التعاون
 
 ف
ً
 مهما

ً
بي   المجتمعات العلمية من جميع األقاليم تؤدي دورا

واالحتياجات المحلية. وسوف يؤدي تصميم السياسات المؤسسية وإنشاء هياكل نقل التكنولوجيا داخل الجامعات والمؤسسات 
ي هذا المجال. البحثية إىل تسهيل تحويل العلوم والتكنولوجيات إىل 

 
عزز الويبو عملها ف

ُ
 منتجات وعمليات قابلة للتسويق. وست

 
كائها لتحفت   المناقشات الدولية حول المسائل المهمة المتعلقة بتقييم الملكية الفكرية وتم .111  مع شر

ً
ويلها. وستعمل الويبو أيضا

ي ال
 
وبيانات،  ملكية فكرية،-غالب شكل أصول غت  ملموسة وعل الرغم من أن القيمة التجارية الناشئة عن االبتكار واإلبداع تتخذ ف

كات  ال يوجد حتر  -وأشار تجارية، ودراية عملية، وما إىل ذلك اآلن معيار عالمي لتقييم هذه األصول. ويجعل ذلك من الصعب عل الشر
ب عل المستثمرين والمُ  اض رأس المال، كما ُيصعِّ كات إدراك أن تستخدم أصول الملكية الفكرية كضمان القتر مولي   وأصحاب الشر

، فال تزال الحكومات غت  متيقنة من كيفية ارتباط األصو  كة بمزيد من الدقة. وأما عل المستوى التنظيمي ل غت  القيمة الحقيقية للشر
. ونأمل أ ائب والتجارة العالمية والتمويل الدوىلي ها عليه، مما يطرح تساؤالت بشأن الرص  ناقشات ن تساعد المالملموسة باالقتصاد وتأثت 

ي معالجتها. 
 
ي نيشها عل زيادة الوعي بهذه القضايا المهمة والبدء ف

 التر
 

 جديدة لالنتفاع بالملكية الفكرية من أجل النمو. وبناًء عل تجربة سابقة ناج .112
ً
حة، وأما المجتمعات، فسوف نبتكر لهم ُسبال

اث اإلبداعي  وع الويبو للتر ي والحفاظ عليه من خالل إىل تمكي   الجماعات سيؤدي مشر
 
األصلية والمحلية من توثيق تراثهم الثقاف

ي خدمات التدريب و 
 
امن مع إدارة حقوق ملكيتهم الفكرية واالستفادة منها. ويتمثل أحد األمثلة األخرى ف التوجيه الوسائل الرقمية بالتر 

 إىل رائدات األعمال من الجم
ً
ي تقدمها الويبو حاليا

لفكرية ااعات األصلية والمحلية، فتمدهم بمهارات الملكية والمواءمة المخصصة التر
 . والمهارات التجارية والحياتية

 
ات  .113 ي سوف نساند بها المجتمعات مساعدتهم وصغار المنتجي   المحليي   عل استخدام المؤشر

ومن السبل األخرى التر
اتفهناك سوق عالمية متنامية للمنتجات . الجغرافية إلضافة قيمة إىل منتجاتهم  ذات الخصائص القائمة عل المنشأ. وتوفر المؤشر

ي تلك السوق
 
ي رسم وتنفيذ مخططات . الجغرافية وسيلة للمنتجي   المحليي   للقيام بدور أنشط ف

 
وسوف تقدم الويبو مساعدة عملية ف
، لمساعدة المنتجي    والمجتمعات الريفية عل الحماية والتسويق المناسبة، وذلك بتعاون وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المحليي  

ي جزء أكتر من القيمة االقتصادية الناتجة عن منتجاتهم القائمة عل المنشأ. 
 جت 
 

 بنية تحتية محّسنة للملكية الفكرية لفائدة مكاتب الملكية الفكرية  5.4
 

ي  .114
 
ي منظومة االبتكار واإلبداع إن مكاتب الملكية الفكرية هي العمود الفقري لنظام الملكية الفكرية، ومفصل ال غت  عنه ف

 
 جميع ف
مكنها من إمداد مستخدميها المحليي   بخ

ُ
دمات البلدان. وتقدم الويبو إىل مكاتب الملكية الفكرية المحدودة الموارد خدمات ومنصات ت

ي الوقت الحارص  نحو 
 
 من مكاتب  90الملكية الفكرية الحديثة والفعالة. ويستخدم هذه الخدمات والمنصات ف

ً
ة، الملكية الفكريمكتبا

ي البلدان النامية
 
 . معظمها ف

 
ولمواكبة احتياجات المستخدمي   المتطورة، ستحتاج مكاتب الملكية الفكرية إىل الرقمنة. وسوف نساعد مكاتب الملكية  .115

 بعد يوم
ً
ونية ميشة يزداد انتظار العمالء لها يوما ي هذه الجهود ونسهل عليها تقديم خدمات إلكتر

 
 . الفكرية ف

 
 

ي تستخدم حلول الويبو التجارية. وستواصل الويبو العمل عل تمكي   مكاتب الملكية الفكرية من أن تكون مكاتب
سجيل ت مكاتب الملكية الفكرية التر

نت لتيست  الوصول إىل نظام الملكية الفكرية وتسهيل استخدامه.   رقمية بالكامل وأن تقدم طائفة واسعة من الخدمات عتر اإلنتر
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نت، فإن طريقة االنتفاع بحقوق الملكية الفكرية سوف تظل وعل  .116 ر تقديم خدمات الملكية الفكرية عتر اإلنتر
الرغم من تطوُّ

ي سالسل اإلمداد ونماذج األعمال التجارية. 
 
ي تحدث ف

ات التر  بشعة االبتكار والتغيت 
ً
ي االقتصاد األوسع نطاقا

 
وستحتاج مكاتب  تتأثر ف

ي أنها ال بد أال تقترص عل تقديم الملكية الفكرية إىل التكي
ي العقد الماض 

 
ف مع هذه االتجاهات. وقد أدركت مكاتب الملكية الفكرية ف

 منها يتحول إىل وكاالت ابتكار لدعم تطوير منظومة االبتكار الوطنية والوصول إىل طائفة أكتر  خدمات التسجيل األساسية. 
ً
ا ى كثت 

فت 
. وهذا التطور المهم س  وف يتطلب مهارات وخدمات وحلول رقمية جديدة. من المستخدمي  

 
وسنواصل العمل لتمكي   مكاتب الملكية الفكرية من أن تكون مكاتب تسجيل رقمية بالكامل وأن تقدم طائفة واسعة من  .117

نت لتيست  الوصول إىل نظام الملكية الفكرية وتسهيل استخدامه. وسوف تساعد هذه األنشطة عل ضمان قدرة  الخدمات عتر اإلنتر
ي البلدان النامية، عل خدمة عمالئها والبلدان بفعالية، والتحول إىل أعضاء مندمجي   بالك

 
ي مكاتب الملكية الفكرية، ال سيما ف

 
امل ف

 المنظومة العالمية للملكية الفكرية. 
 

ي وابتكاري من خالل تزويدهم بالموارد والتدر األساس
ز موظفينا من العمل بشكل فعال وتعاونز  يبات والبيئة المناسبة: تمكي 

 
 معلومات أساسية 

 
ي وظائف الويبو التنظيمية واإلدارية وثقافتها  .118

 
اتيجية المتوسطة األجل إىل أساس متي   يتمثل ف يستند نجاح خطتنا االستر

ي الويبو من أجل تحقيق النتائج المرتقبة واألثر المتوق
ع للدول المؤسسية. وال بد لهذا األساس أن يتطور لتهيئة أفضل بيئة عمل لموظف 

 األعضاء. 
 

ات ك 19-ائحة كوفيدوقد أحدثت ج .119   تغيت 
ً
ي جميع المنظمات األخرى. وقد استثمرنا استثمارا

 
ي طريقة عملنا، كما هو الحال ف

 
ة ف بت 

ي أتمتة إجراءات العمل اإلدارية والتنظيمية من بدايتها إىل نهايتها، وتكيفنا بشعة ملحوظة مع الطلبات اإلضافية ا
 
 ف
ً
ا ي فرضتها كبت 

لتر
كرية عل ذلك اعتماد نماذج جديدة لتقديم المساعدة التقنية وتنفيذها، وتقديم خدمات حماية الملكية الف علينا الجائحة. وخت  دليل

ي نقدمها بارتفاع مستوى الرقمنة وزيادة الشعة والقدرة
عل  العالمية العالية الجودة بال انقطاع. وتتمت   الخدمات والمنتجات التر

 كثت  من أقسام 
ً
ي جميع مسارات العماالستجابة. ويعمل حاليا

 
 إىل الحلول الرقمية ف

ُ
، لكننا لم ننتقل بعد

ً
ونيا ل بالدرجة المنظمة إلكتر

 المطلوبة. 
 

 لتقديم خدمات أفضل ألصحاب األعمال الداخليي   وأصحاب .120
ً
ا  كبت 

ً
طرنا وعملياتنا اإلدارية والتنظيمية تطورا

ُ
 وقد تطورت أ

 
ً
. ولكن ال يزال التوتر قائما ُهج منظومة األمم المتحدة وتلبية احتياجات الواليالمصلحة الخارجيي  

ُ
ام الصارم بن ة الهجينة بي   االلتر 

 المنوطة بالويبو بصفتها وكالة متخصصة تابعة لألمم المتحدة تقدم خدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية 
 مقابل تلك الخدمات

ً
ايد من العمالء الذي يدفعون رسوما ية إىل حد بعيد بي   هذه االحتياجات بعنا وقد وازنت الويبو . إىل عدد متر 

 وفعالية، بتوجيه من الدول األعضاء فيها. 
 

ي تحققت عل مدار عدة .121
ر قوية لإلدارة المالية، فمكنتنا النتائج المالية اإليجابية التر

ُ
ط
ُ
اتيجيات وأ قت استر بِّ

ُ
سنوات من  وقد ط

. سياسات وأهداف بشأن إدارة المخاطر والقدرة المالية عل الصمود تكوين مستوى جيد من االحتياطيات بما يتماسر مع ما ُوِضع من 

ي مفرط، وغت  موا 
 آليات عمل قوية ذات ضوابط رصامة. إال أن اإلطار التنظيمي قائم عل القواعد، وذو طابع إمالن 

ً
كب ولدينا أيضا

 لالحتياجات التنظيمية. 
 

ي جميع طبكما أن النهج الحاىلي يركز بشدة عل توحيد السياسات واال  .122
 
ي عل الحكم السديد ف

 
قات متثال. وال يحفز بالقدر الكاف

 للمبادرة. 
ً
 محدودا

ً
، ويوفر هامشا  التسلسل الهرمي

 
، مما يؤ  .123 ي للموظفي  

دي أضف إىل ذلك أن اإلطار التعاقدي لألمم المتحدة، الذي تعمل الويبو بموجبه، يوفر االستقرار الوظيف 
فر ذلك، إىل جانب عدم زيادة عدد الوظائف الجديدة منذ مدة، عن محدودية الفرص المتاحة إىل ارتفاع معدل استبقائهم. وقد أس

ي الوقت نفسه، 
 
ي الويبو. وأدى انخفاض مستويات التنقل عتر المنظمة إىل تفاقم هذا الوضع. وف

 
إلدخال مهارات ومواصفات جديدة ف

 
ً
 وترابطا

ً
 متعاقدين. ، ويشمل ذلك زيادة االعتماد عل ُمقدمي الخدمات والعمال اليتطور ميدان العمل لصالح القوة العاملة األكتر مرونة

 
ي المهارات من األعل  .124

 
ي الوقت الحاىلي عل تحديد احتياجات العمل والثغرات الموجودة ف

 
ىل إويعتمد التخطيط للقوة العاملة ف

ي قبل قد ركزت بصفة أساسية عل الثغرات الموجو األسفل، ثم إيجاد المهارات المطلوبة أو تنميتها. كما أن جهود االستعداد للمست
 
دة ف

 مع عدم اليقي   واالحتياجات المتطورة
ً
 جيدا

ً
 . المهارات، وعل المسارات الوظيفية الخطية. وال يتكيف هذا النموذج تكيفا
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125. ، ه نحو النتائج وعمودي. ويغلب عل ثقافتها الطابع الرسمي ، والعازف عن  ويتسم الهيكل التنظيمي للويبو بأنه ُموجَّ والهرمي
ي اتخاذ القرارات

 
ة لتمكي   الموظفي   من امتالك زمام األمور . المخاطرة، إىل جانب إرث من المركزية الشديدة ف ولذلك توجد فرصة كبت 

 بقدر أكتر عل جميع مستويات المنظمة. 
 

 التوجهات المستقبلية
 

كت   عل ثالث نتائج مرتقبة.  .126
م التر  نعتر 

 
ي أم .127

، سنبت 
ً
نة من خالل ثقافة مؤسسية نشطة ومزّودة بالموارد والتدريبات المناسبة للعمل بشكل فعال وتعاأوال

َّ
ي انة ممك

ون 
، سنواصل ممارسة

ً
، وستكون لديها بيئة تشغيل وخدمات آمنة ومستدامة. ثالثا

ً
 رقميا

ً
نة
َّ
، ستكون الويبو ُممك

ً
اإلدارة  وابتكاري. ثانيا

 أنظمة رقابة وحوكمة مؤسسية فعالة. المالية السليمة والحذرة، وتطبيق 
 

ي وابتك 1.5
نة من خالل ثقافة مؤسسية نشطة ومزّودة بالموارد والتدريبات المناسبة للعمل بشكل فعال وتعاونز

َّ
 اريأمانة ممك

 
ي تغيت  ثقافتنا وطريقة عملنا  .128

 
ات ف  . سيتمثل أهم التغيت 

 
ي  فالمسؤولية عن األشخاص والثقافة ال تقع عل عاتق إدارة .129

 
ي الويبو. وف

 
ية فحسب، بل عل عاتق الجميع ف الموارد البشر

ي الويبو 
 
ية ف ي مسع جامع وتشاريكي لجعل الفرد محور اإلدارة البشر

 
ع ف ي . السنوات المقبلة، سنشر

 
لمنظمة اوسنستمع إىل القوة العاملة ف

رسي ثقافة  لتحسي   فهم دوافعهم وتطلعاتهم، وكيفية تحسي   رفاهيتهم. وهدفنا هو أن نفهم بشكل
ُ
أفضل ما يدفع موظفينا، وأن ن

 لذلك. 
ً
ية وممارسات األفراد وفقا اتيجيات الموارد البشر اَجع استر

 مجزية وديناميكية وقائمة عل الثقة. وسترُ
 

عزز ثقافة العمل الجماعي حيث يشعر جميع أعضاء الفريق بالتقدير  .130
ُ
 عل الموظف، وسن

ً
ا  تركت  

وسوف نتجه نحو منظمة أكتر
 إىل المزيد من التصميم المتمحور حول الموظف واألنظمة األيش استخدام ويصبح

ً
. وإضافة

ً
، التعاون بي   القطاعات رد فعل طبيعيا

ً
ا

 ألقدمية تصاعدية 
ً
 ذا متطلبات صارمة وكفاءات وظيفية وتوقعا

ً
ي تتضمن دورا

اخل دسوف نبتعد عن البنية التقليدية إلدارة العمل التر
. وسوف نتحو  ع أفهيكل هرمي

َّ
ة مع العمل الُموز  إىل بيئة عمل تجمع بي   اإلدارة الرأسية لألشخاص، حيث تتطور الختر

ً
 ل تدريجيا

ً
قيا

. وهذه  لمواجهة تحديات خارجية معقدة، ومتطلبات أصحاب المصلحة. ومعظم المفاهيم الحالية إلدارة األفراد ستخضع لتغيت  كبت 
 مع العمل والقدرات. وسيكون مجال األداء الطريقة الجديدة إلدارة العمل والمواهب ست

ً
قوم عل منصات وشبكات تنسجم ديناميكيا

 والتطوير موضع تركت   رئيسي مع ظهور وظائف جديدة ومتطلبات لمهارات جديدة. 
 

اتيجيات القوة العاملة مع ممارسات التوظيف المتطورة، ودراسة كيفية تنمية المواهب دا .131  عل مواءمة استر
ً
خل وسنعمل أيضا

ز عل فهم أعمق الحتياجاتنا التنظيمية، فض
ِّ
ك
ية، وسترُ  ال يتجزأ من نهج الموارد البشر

ً
 عن رعاية الويبو. وستكون إدارة المواهب جزءا

ً
ال

ي المهارات
 
ي للقدرات لسد الثغرات الموجودة ف  إىل تمكي   الموظفي   من التنا. المهارات الداخلية والجلب الخارجر

ً
وب وسنحتاج أيضا

ض أن تساعدنا عل ش ي أثناء تطور منظمتنا. ومن المفتر
 
غل المناصب الجديدة داخل المنظمة الكتساب مهارات جديدة تدعم عملنا ف

اتيجية التنقل هذه عل التكيف مع البيئة الخارجية الدائمة التطور.   استر
ً
 أيضا

 
وري أن نضمن أننا نوفر  .132  يشعر فيه الموظ وفيما يخص قوتنا العاملة المستقبلية، سيكون من الرص 

ً
 ومبدعا

ً
فون مكان عمل مبتكرا

 
ً
ب القادة عل رعاية موظفيهم، وإيجاد إحساس بوحدة الهدف، وتقاسم رؤية ي تحقيق الصالح العام. وسوف ُيدرَّ

 
بأنهم يسهمون ف

 توضح ما يجب تحقيقه، وتمكي   األفراد، وتأييد التنوع، وتيست  القدرة عل التكيف. 
 

. وترى الويبو أن التعددية اللغوية وسيل وفيما يتعلق بالتنوع، .133
ً
ة مهمة سنتخذ إجراءات مجدية إلرساء ثقافة متنوعة وشاملة حقا

 باحتياجات المنظمة. 
ً
لتحقيق ذلك. ولن تقترص التعددية اللغوية عل اللغات الرسمية الست لألمم المتحدة، بل ستكون مدفوعة

 باستخدام التكنول
ً
 تاما

ً
اما م الويبو التر   وجيات المتقدمة لدعم هذا الهدف. وتلتر 

 
 بيئة عمل وخدمات رقمية وآمنة ومستدامة 2.5

 
ي زيادة رقمنة .134

 
ها إجراءات العمل من بدايتها إىل نهايت سوف تتمثل إحدى األولويات القصوى خالل السنوات القليلة المقبلة ف

) مة إىل أصحاب المصلحة والعمالء )ومنهم العمالء الداخليي  
َّ
 إىل . واستخدام تكنولوجيات جديدة للنهوض بالقيمة الُمقد

ً
زايد تونظرا

 بالكامل، علينا أن نضمن تحقيق االستفادة المثل من بنية وح
ً
ي تصبح رقمية

ات لول تكنولوجيا المعلومعدد المنتجات والخدمات التر
ها عل نحو مستدام مكننا المنصات واألطر من إعادة تشكيل منتجاتنا وخدماتنا . واالتصاالت لدينا ونشر

ُ
ي نهاية المطاف، ست

 
وف

 الداخلية والخارجية وتكييفها باستمرار بما يتماسر مع القوى السوقية واالتجاهات التكنولوجية. 
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تنمية العقلية الرقمية لزيادة عائد االستثمار إىل أقض حد ممكن. كما أن التفكت  التصميمي  وسوف تنطوي رحلة الرقمنة عل .135
ي تركز عل العمالء سوف يدعمان ظهور رحلة عميل تكّيفية لمستخدمي منتجاتنا وخدماتنا. ولن يتست  إدخال تحسينات عل 

ُهج التر
ُّ
والن

 للتمكي   من . الخارجيي   والداخليي   تجربة العمالء إال من خالل االستماع إىل العمالء 
ً
وسيكون تعزيز المهارات الرقمية محور تركت   رئيسيا

اضية بفعالية  . التحقيق الفعال للنتائج وإلدارة الفرق المختلطة واالفتر
 

ي التحول الرقمي للويبو. كما أن تطبيق أحدث الممارسات الخاصة بجودة البيانات وحوكمته .136
 
رتها ا وإداوللبيانات أهمية محورية ف

 من شأنه أن يسمح باالنتفاع الناضج بأصول المنظمة غت  الملموسة. واالستخدام التحويلي لتحليالت البيانات سيساعد الويبو عل
 التخاذ القرارات عند تقديم منتجاتنا وخدماتنا الداخلية والخارجية

ً
 دارة المعرفةكما أن القدرات المتقدمة إل .  استخدام آليات أكتر تطورا

ي تستفيد من مجموعات البيانات الخارجية الرئيسية، مثل قواعد البيانات العالمية الخاصة بالويبو، ومجموعات البيانات الد
اخلية، التر

ي حوكمة البيانات وخصوصية 
مكننا من تحقيق هذه األهداف. وستكون لمسألتر

ُ
ي المنظمة، ست

 
مثل نظام اإلدارة المركزية للمحتوى ف

ي هذه األنشطة. البيانات أهمية مح
 
 ورية ف

 
ي وباستخدام عمليات مبتكرة إلدارة األعمال للمساعدة عل جعل الويبو را .137

 أكتر بأثرنا الكربون 
ً
، سنوىلي اهتماما

ً
ا ي هذا وأخت 

 
 ف
ً
ئدة

 الصدد داخل أشة األمم المتحدة وخارجها بما يتماسر مع أهداف التنمية المستدامة. 
 

 ورقابة فعالتان عىل الصعيد المؤسسي  إدارة مالية سليمة وحذرة وحوكمة 3.5
 

ي أثناء أزمة كوفيد .138
 
، حتر ف

ً
ي عام  19-ظل وضع الويبو الماىلي سليما

 
ي المقام األول إىل زيادة 2020ف

 
. ويمكن أن ُيعزى ذلك ف

ي المقام
 
ي جميع أنحاء العالم، وف

 
ايد االهتمام بالملكية الفكرية واالبتكار ف  لتر 

ً
ي إىل إيداعات الملكية الفكرية، نظرا

اإلدارة المالية  الثان 
مة للدول األ  ل من خالل الرسوم قد سمحا لنا بإحراز نتائج قيِّ موَّ

ُ
عضاء ومكننا الحذرة. كما أن ارتفاع الطلب عل خدماتنا وكوننا منظمة ت

 . من تمويل استثمارات طويلة األجل
 

 للويبو. فال يم .139
ً
ة  ُممت  

ً
 منه، ال سيموستظل اإلدارة المالية الحذرة والسليمة سمة

ً
 مفروغا

ً
ي ضوء انعدام كن اعتبار اإليرادات أمرا

 
ا ف

امج  عل عاتقنا مسؤولية ضمان استخدام مواردنا بكفاءة إلنجاز التر
َّ
ي تقدم  اليقي   االقتصادي الناتج عن الجائحة. واألهم من ذلك أن

التر
 "قيمة مقابل المال" وإلحداث أثر. 

 
 من مفات .140

ً
عد اإلدارة الفعالة أيضا

ُ
كة، وهي هيئة رقابة خارجية مستقوت لة يح نجاح المنظمة. وقد أقرت وحدة التفتيش المشتر

لمنظومة األمم المتحدة، بأن نظامنا الخاص بتنفيذ توصيات الرقابة نظام ناضج ومن األنظمة الرائدة عل مستوى وكاالت األمم 
 أنظمة الحوكمة والرقابة، والعمل عن كثب مع اللجنة وسنواصل الحفاظ عل معايت  الحوكمة الرفيعة، وزيادة تحسي   . المتحدة

كة والوكاالت األخرى ذات الصلة لضمان استمر  ار االستشارية المستقلة للرقابة ومراجعي الحسابات الخارجيي   ووحدة التفتيش المشتر
 قيامنا بذلك عل نحو جيد. 
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