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I الملكية الفكرية 
خدمة لمصلحة الجميع

2021  تقرير المدير العام إلى جمعيات الويبو
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 لم يسبق له مثيل، إذ واجه العالم أزمة عالمية مدمرة لم تكن في الحسبان. ًعاما 2020 كان عام

 الوقت في رت، َّوغي رزقهم. ل ُب ُوس الناس أرواح في فادحة خسائر-19كوفيد جائحة أحدثت الحين، ذلك ومنذ
،جيالولتكنواو،قمنةلرا نحو لفعلبا ةدجومو نتكا تجهاتو مت َّضخو عتفسر ،لمعيشةاو لعملا ئقاطر ،نفسه َّ 

واستخدام االبتكار واإلبداع باعتبارها قاطرات للنمو.

 ورؤساء أنا ُتوليت حيث )الويبو(، الفكرية للملكية العالمية المنظمة قيادات في ًتغييرا 2020 عام شهد كما 
 ،ةدلمعتاا لعماألا ءادبأ تكتفي الأ يجب يبولوا نأ ًجميعا نعتقدو .ستثنائيةا فظرو ظل في صبنامنا تعالقطاا
 الجائحة على للتغلب األعضاء الدول إلى م َّقد ُالم الدعم تحسين أجل من ذلك، من أبعد إلى تذهب أن عليها لب

 والبناء من جديد على نحو أفضل.

ستهارأ لتيا سسألالىإجهلتوااهذ يستندو،يبوللوًايدجدًتيجيااستراًجهاتويلسنوايرلتقرااهذضيعر لكلذو
االستراتيجية الركائز حول التقرير هذا ويدور المستقبل. إلى وإصرار بعزم يتطلع ولكنه السابقة، الويبو إدارات 

 2022-2026. األربع وأساس الخطة االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة 

عيسوت لالخ نوم .لعافتلاو لصاوتلاب ةصاخلا ادنوهج اقطن عيسوت وبويلا لصاوتس ى،لألوا انزتيكر ارطإ يوف
جمهور وعي زيادة إلى نهدف الفكرية، الملكية في والمتخصصين المهنيين على تقتصر ال كي خدماتنا نطاق 

حياة تحسين على الفكرية الملكية بقدرة والمتوسطة– الصغيرة والشركات والشباب األعمال رواد –منهم أكبر 
البشر في جميع أنحاء العالم. 

على الويبو لصفحات المتابعين عدد 2020 عام في فزاد فورية. نتائج عن النهج في التحول هذا أسفر وقد 
وزادت لصفحاتنا. فريدة مليون مشاهدة 82 من أكثر اإللكتروني موقعنا وسجل ولينكدإن، وتويتر فيسبوك 

94.5%.  بنسبة 2021 زيارات صفحاتنا الخاصة باليوم العالمي للملكية الفكرية لعام 

 بها المنوط الدور وأداء العالمية، الفكرية الملكية معايير بلورة الويبو لفستواص الثانية، الركيزة إطار في وأما 
،ئحةلجاا ثتهاحدأ لتياتبااضطرالا ظل فيو.يةلفكرا لملكيةا ياقضا تقشالمنا نة ِحتض ُم لميةعا جهة صفهابو

جديدة طرائق إلى الماضي العام مدار على توصلنا ولكن الدور. بذلك االضطالع في تحديات الويبو واجهت 
بشأن األفكار وتبادل الفكرية للملكية االحترام وإذكاء المعياري اإلطار لمناقشة الدولي المجتمع لم َش لجمع  ْ

 الفكرية الملكية بشأن محادثاتنا مثل هجين شكل في ظمت ُن فعاليات خالل من وذلك المستجدة، القضايا 
والذكاء االصطناعي.

 حالة 45 الماضي العام شهد إذ الويبو، تديرها التي المعاهدات إلى المنضمة األعضاء الدول عدد يزداد يزال وال 
 بيجين ةهدمعا :هما ،2020 امعيفذافنلازيحنادتديجنادتاهعمتلخد ك،لذىلعةالوعو.قديصوت اممضان

بشأن األداء السمعي البصري، ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشرات الجغرافية.

تعاوننا خالل من المثال، سبيل على فإننا، األخرى. الدولية الحكومية المنظمات مع تفاعلنا الويبو زت ّعز كما 
على التغلب المستهدفة الفئات اعدنس العالمية، التجارة ومنظمة العالمية الصحة منظمة مع ز ّالمعز الثالثي 

 التقنية للمساعدة مشتركة منصة وإنشاء الكفاءات لتكوين عمل حلقات عقد مثل مبادرات عبر الجائحة على 
 الثالثية بشأن إتاحة الخدمات والملكية الفكرية والمسائل التجارية.

 وتتعلق ركيزتنا الثالثة بتقديم خدمات الملكية الفكرية ومعارفها وبياناتها على الصعيد العالمي.
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االبتكار واإلبداع المنجزة في كل مكان بدعم الملكية الفكرية، خدمة  عالم تحظى فيه أنشطة
 لمصلحة الجميع

 نه تعزيز االبتكار واإلبداع من أجل تهيئة مستقبل أفضل وأكثر استدامةبو تطوير نظام إيكولوجي عالمي متوازن وفعال للملكية الفكرية من شأتقود الوي

الركيزة االستراتيجية 4 1 2 3 4
دعم الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية 
واألفراد الستخدام الملكية الفكرية كأداة للنمو 

والتنمية المستدامة

الركيزة االستراتيجية 2
الجمع بين الناس وإقامة شراكات مع أصحاب 

المصلحة من أجل رسم مستقبل النظام 
اإليكولوجي العالمي للملكية الفكرية

الركيزة االستراتيجية 3
توفير خدمات ومعارف وبيانات عالية الجودة في 
مجال الملكية الفكرية تجلب قيمة للمستخدمين 

في كل أنحاء العالم

الركيزة االستراتيجية 1
الوصول إلى كل أرجاء العالم من أجل شرح 
إمكانيات الملكية الفكرية في تحسين حياة 

الجميع في كل مكان

التواصل واالنخراط بمزيد من الفعالية في 1.1
كل أنحاء العالم بغرض إذكاء الوعي وزيادة 

 المعارف بشأن إمكانيات الملكية الفكرية في 
 تحسين حياة الجميع في كل مكان

وضع أطر معيارية دولية متوازنة وفعالة في 1.2
 مجال الملكية الفكرية

تجمع الويبو بين أعضاء المجتمع الدولي 2.2
للعمل بشكل استباقي على معالجة القضايا 

الناشئة والتحديات المطروحة في مجال 
السياسات على الصعيد العالمي فيما يخص 

 الملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع 

الحوار والتعاون على الصعيد الدولي بشأن 3.2
 إذكاء االحترام للملكية الفكرية

التفاعل وإقامة شراكات على نحو فعال مع 4.2
األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية 

لألهداف   والمنظمات غير الحكومية دعمًا
 العالمية التي تسهم فيها الملكية الفكرية

ضمان فعالية أكبر في استخدام الملكية 1.4
الفكرية ألغراض دعم النمو والتنمية في كل 

الدول األعضاء وفي المناطق والمناطق الفرعية 
 لكل منها، بما في ذلك من خال ل تعميم 

 توصيات أجندة التنمية

تطوير أنظمة إيكولوجية متوازنة وفعالة 2.4
 للملكية الفكرية واالبتكار واإلبداع في الدول 

 األعضاء

مستوى أكبر من المعارف والمهارات 3.4
 المتصلة بالملكية الفكرية في جميع الدول 

 األعضاء

عدد أكبر من المبتكرين والمبدعين 4.4
والشركات الصغيرة والمتوسطة والجامعات 

ومؤسسات البحث والمجتمعات المحلية ممن 
يستفيدون من الملكية الفكرية بنجاح 

بنية تحتية محّسنة للملكية الفكرية لفائدة  5.4 
 مكاتب الملكية الفكرية

استخدام أنظمة الويبو العالمية للملكية 1.3
 الفكرية وخدماتها ومعارفها وبياناتها بشكل 

أوسع وفعالية أكبر

مستوى محّسن إلنتاجية وجودة أنظمة  2.3 
 الويبو العالمية للملكية الفكرية وخدماتها

ومعارفها وبياناتها

أنشطة ميّسرة في مجالي نقل المعارف  3.3 
وتكييف التكنولوجيا من خالل منصات الويبو
 وأدواتها القائمة على الملكية الفكرية بغرض 

 التصدي للتحديات العالمية

 أجندة الوببو للتنمبة

تمكين موظفينا من العمل بشكل فعال وتعاوني وابتكاري من خالل تزويدهم بالموارد والتدريبات والبيئة المناسبة  األساس:

 إدارة مالية سليمة وحذرة وحوكمة ورقابة فعاليتان على الصعيد 3.5 بيئة عمل وخدمات رقمية وآمنة ومستدامة 2.5 دة بالموارد ّنة من خالل ثقافة مؤسسية نشطة ومزو َّأمانة ممك 1.5
 المؤسسي والتدريبات المناسبة للعمل بشكل فعال وتعاوني وابتكاري

 إلى ل ّالتحو ومنها – الجائحة عن الناجمة التحديات رغم أننا وخبرتهم الويبو موظفي تفاني على يشهد ومما
.عليها نويعتمد لتيا لميةلعاا يةلفكرا لملكيةا تمابخد لمعنيةا تلجهاا دامدإ صلةامو ستطعناا – عد ُب عن لعملا

هذا مستخدمو وأعرب ،2020 عام في 3.5% بنسبة البراءات بشأن التعاون معاهدة نظام إيداعات وزادت 
انخفاض تسجيل من الرغم وعلى النظام. عن الرضا من عالية مستويات عن العالم أنحاء جميع في النظام 
 عام في انتعاشهما إلى البيانات تشير (،1.7% بنسبة) هايوال (0.6% بنسبة) مدريد مينظا في طفيف 

 األشهر خالل 9% بنسبة الهاي نظام إيداعات وارتفعت 18% بنسبة مدريد نظام إيداعات ارتفعت إذ ،2021
الخمسة األولى من هذا العام.

 للملكية العالمي والتقرير العالمي االبتكار مؤشر تقرير مثل الرئيسية التقارير إعداد دعم ًأيضا الويبو وستواصل 
لميةعا تياتحد جهةامو على ناعدتسا للتينا"تشيسيرر يبوو"و"ينغر يبوو" منصتي عمد لىإ ًفةضاإ،يةلفكرا

 التي الخدمات مثل الفكرية، الملكية لحماية األخرى العالمية الخدمات أن كما العامة. والصحة المناخ تغير مثل 
 ي.اضمال امعاللالخ اتويستالواايضقالددعيفدةازينعًاضأيتغلأب ة،اطسوالوميكحتللوبويالزكرماهدمقي

 دقتصالال لنسبةبا مضى قتويأ من هميةأ كثرأ سةلملموا غير لصوألاو يةلفكرا لملكيةالصوأ صبحتأ قدو
لملكيةا جعل بكيفية بعةالرا تناكيزر تتعلقو.يكيمرأرالودنيليوتر 65 لميةلعاا قيمتها بلغت ذإ ،لميلعاا

 على األعضاء الدول بمساعدة الويبو وتلتزم المستدامة. والتنمية للنمو قوية ًأداة العالم، هذا في الفكرية، 
تطوير األنظمة اإليكولوجية للملكية الفكرية على الصعيد الوطني وتعزيز مهارات الملكية الفكرية.

لتلبية ًخصيصا م َّصم ُوم التأثير إحداث على قائم نهج نحو التنمية بشأن الويبو أجندة توجيه إعادة ًحاليا ويجري 
 الفكرية الملكية استراتيجيات إلعداد توجيهية مبادئ ًأيضا وضعنا وقد األعضاء. للدول الخاصة االحتياجات 

 الوطنية التي تدعم األنظمة اإليكولوجية الفعالة للملكية الفكرية.

2 .لعمليةا يةلفكرا لملكيةاتارمها ءبنا على كبرأًاكيزتر ًيضاأ كزسنر ،يةلفكرا لملكيةبا لتقنيةا فةلمعرا لىإ ًفةضاإو
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8245 
 مشارك في 150,000150,000

 دورات أكاديمية الويبو

6,000 
 مليون فرنك سويسري 468.3

 468كقيمة إلجمالي اإليرادات

 النظام تعزيز إلى الرامية جهودنا إطار في التدريبية دوراتها الويبو أكاديمية راجعت الماضي، العام مدار وعلى
 وزيادة إمكانية النفاذ إليه. ًاإليكولوجي للملكية الفكرية لجعله أكثر شموال

وهؤالء األشخاص المتميزون الذين تتألف منهم الويبو هم األساس الذي يرتكز عليه كل هذا العمل.

 جانب إلى ذلك، أدى وقد الماضية. ًشهرا عشر االثني تحديات لمواجهة األخرى تلو ًمرة الزمالء نهض وقد 
2020. عام طوال السليم المالي وضعها على الحفاظ من المنظمة ينمكت إلى خدماتنا، على المستمر لطلبا

 الرقمي التحول نحو تقدم إحراز اصلةمو جانب وإلى عملنا. طرائق تحديث الويبو ستواصل المستقبل، وفي 
 المنهجية، من أكبر بقدر قدمنا، وقد والشمول. والتعاون باالنفتاح تتسم ثقافة بغرس ملتزمون نحن لويبو،ل

 أبسط وأسلس بهدف زيادة خضوعنا للمساءلة أمام الدول األعضاء. ًاستراتيجيا ًإطارا

 البشرية بالعبقرية أننا من يقين على فإننا الشديد، والتقلب اليقين بعدم تتسم ًأوقاتا نعيش نزال ال أننا رغمو
سنتغلب على الجائحة وسنعيد البناء على نحو عادل وشامل ومستدام.

ولكنها بسيطة رؤيتنا أن الجديد استراتيجيتنا بنيان ومن األجل المتوسطة االستراتيجية الخطة من ويتضح 
 بالملكية ًمدعومة مكان كل في المنجزة واإلبداع االبتكار أنشطة فيه تكون عالم إقامة نريد أننا وهي جريئة، 

 الفكرية لصالح الجميع.

 لتحقيق هذه الرؤية. ًوتتطلع الويبو إلى العمل معكم جميعا

 باألرقام 2020 عام

 مليون مشاهدة فريدة 82
 لصفحات موقع الويبو اإللكتروني

 حالة انضمام إلى 45
 معاهدات الويبو

 مندوب مشارك في 6,000
 اجتماعات عبر اإلنترنت
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