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 مقدمة أأول

تقرير أأداء الربانمج هو أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول الأعضاء عىل الأداء املؤسيس للويبو، وهو جزء ل يتجزأأ من  .1
دارة القامئة عىل النتاجئ.  وهو أأيضا مبثابة أأداة تعّّل هممة تضمن الاس تفادة  طار الويبو لالإ من ادلروس املس تخلصة من الأداء يف اإ

دراج تكل ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل.  وتقرير أأداء الربانمج هو تقيمي ذايت  الفرتات السابقة، وتضمن اإ
طار النتاجئ اذلي وافقت عليه ادلول الأعضاء.  وسعيًا اإىل تعزيز ىل اإ حصة املعلومات الواردة  جيريه املسؤولون عن الربامج ابلستناد اإ

يف هذا التقرير، تثبت شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت الأداء لك س نتني.   وس تجرى معلية التثبت التالية لتقرير أأداء الربانمج عن 
ج ابلتايل يف اس تعراض ا2014.  وقد مُعِّّم تقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية لأول مرة يف عام 2014/2015الثنائية  لتقدم بدًل ، وأأدمِّ

 من تناوهل يف قسم مس تقل.

هو تقرير صادر يف منتصف الثنائية يركز عىل التقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة )خالفًا  2014وتقرير أأداء الربانمج  .2
يف وثيقة الربانمج واملزيانية  لتقرير هناية الثنائية اذلي يركز عىل مدى حتقق النتاجئ املرتقبة(، قياسًا مبؤرشات الأداء وابملوارد املعمتدة

.  وميكن قياس مؤرش الأداء هبدف واحد أأو أأكرث.  ويف مثل هذه احلالت، تعَطى درجة للك هدف، وهو ما 2014/2015للثنائية 
 :2014ينتج عنه درجات متعددة.  وقد اس ُتخدمت معايري التقيمي التالية يف تقرير أأداء الربانمج 

شارات السري: .3  مفتاح نظام اإ

 قد حتقق. من مؤرش الأداءأأو أأكرث % 80 نأأ  2013-2012 تس تخدم عندما يتضح من بياانت الأداء للفرتة "اثبت" -
 %.80% و30 تس تخدم عندما ترتاوح نس بة حتقيق مؤرش الأداء بني "غري اثبت" -
 %.30تس تخدم عندما تقل نس بة حتقيق مؤرش الأداء عن  "2014"ل ينطبق يف  -
"ل ميكن تقيميه" -

1
تس تخدم عندما يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد بياانت مس هتدفة كام ينبغي أأو عندما تكون  

شارات السري.  بياانت الأداء غري اكفية لتحديد نظام اإ
 تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش الأداء لقياس مسامهة الربانمج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة. "منقطع" -

مؤرشًا  254، ُقمّي أأداء 2014/2015مؤرشات الأداء الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  مؤرشاً من 358ومن مجموع  .4
ابملائة، عىل أأنه  16مؤرشًا، أأي ما نسبته  56ابملائة من مؤرشات الأداء.  وُقمّي أأداء ما مجموعه  71عىل أأنه "اثبت"، أأي ما نسبته 

مؤرشًا، أأي  17".   وأأىت حنو من 2014ابملائة تقريبا، عىل أأنه "ل ينطبق يف  8نسبته مؤرشاً، أأي ما  27"غري اثبت"، وُقمّي أأداء 
 ابملائة، عىل أأنه "منقطع". 1ابملائة، عىل أأنه "ل ميكن تقيميه"، وس بعة مؤرشات، أأي ما نسبته  5ما نسبته 

  

                                                
، أأي 2014/2015متاش يًا مع طلبات ادلول الأعضاء، أأعطيت الربامج فرصة لتحديد الأهداف اليت مل تكن قد حددت يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  1

أأساسًا.  أأما الأهداف اليت مل  2013(، وذكل ابختاذ بياانت هناية عام 2014أأهداف "حتدد لحقًا"، خالل معلية حتديث أأسس املقارنة )اليت أأطلقت يف يوليه 
 حتدد خالل هذه العملية فتبقى غري حمددة، وابلتايل تصنف بياانت الأداء املقابةل لها عىل أأهنا "ل ميكن تقيميه".
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 2014موجز الإجنازات يف عام  اثنيا

متاش يًا مع طلبات ادلول الأعضاء وما أأجري من حتسينات خالل الفرتة الأخرية املشموةل ابلتقرير، يتضمن تقرير أأداء الربانمج  .5
ولوحات ملتابعة الأداء يف منتصف املدة للٍك من  2014مشاهد للنفقات الفعلية حسب النتيجة املرتقبة يف هناية عام  2014

قياسًا مبؤرشات  2014مع تقدمي موجز رسويم للتقدم احملرز حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  الأهداف التسعة الاسرتاتيجية، 
طار الربامج اليت تسهم يف الأهداف الاسرتاتيجية املناظرة. ويف معرض تقيمي الأداء، روعي وقع اخملاطر احملددة يف وثيقة  الأداء يف اإ

دارة اخملاطر املعززة دلى عىل ال  2014/2015الربانمج واملزيانية للفرتة  نحو الواجب.  وميكن الاطالع عىل اس تعراض لعمليات اإ
.  وسريد حتليل أأمعق للمخاطر ووقعها عىل حتقيق النتاجئ املرتقبة يف تقرير أأداء 22الويبو حتت الهدف الاسرتاتيجي التاسع والربانمج 

 .      2014/2015الربانمج للثنائية 

 .2014نب الإجنازات حنو حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة يف عام وفامي ييل موجز لأبرز جوا .6

 

 حنو حتقيق 2014مشهد مجمع للتقدم احملرز يف عام 
 النتاجئ املرتقبة حسب الهدف الاسرتاتيجي

 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

5 

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكريةالهدف الاسرتاتيجي الأول: 

 

طار هذا الهدف الاسرتاتيجي خالل عام  .7 ن اكن مبعدل أأبطأأ مما اكن متوقعًا.  وبقيت دلى 2014تواصل اإحراز تقدم يف اإ ، واإ
 عدة أأمور معلقة. 2014اللجان ادلامئة يف هناية عام 

 ،  حيث حظيت معاهدة بيجني2014وتواصلت مسرية معاهديت حق املؤلف اجلديدتني حنو دخول حزي التنفيذ يف عام  .8
بشأأن الأداء السمعي البرصي )معاهدة بيجني( بأأربعة تصديقات وانضاممات جديدة )الإمارات العربية املتحدة وسولوفاكيا والصني 
والياابن( فأأصبح اجملموع س تة من الثالثني الالزمة لإدخالها حزي التنفيذ.  أأما معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات )معاهدة مراكش( فقد حصلت عىل ما لفائدة الأشخاص  املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإ
توقيعًا حبلول موعد يونيه الهنايئ، عالوًة عىل أأول مخسة تصديقات وانضاممات لها )الإمارات العربية املتحدة وأأوروغواي  80مجموعه 

ن الالزم لإدخالها حزي التنفيذ.  وابلنظر اإىل مس هتدفات التصديق/الانضامم الطموح والسلفادور ومايل والهند( من مجموع العرشي
لهاتني املعاهدتني اليت وضعت خالل ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية، تبقى ملساعدة ادلول الأعضاء  2014/2015للثنائية 

 اكش ملس هتدفها مع هناية الثنائية.  يف التصديق عىل املعاهدات أأولوية، مع ترحج استيفاء معاهدة مر 

وُعقد املزيد من املناقشات بشأأن بنود أأخرى عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خالل  .9
ة وتناولت مناقشات اللجنة معاهد  .2014وديسمرب  2014ويونيه/يوليه  2014الاجامتعات الثالثة اليت عقدت يف أأبريل/مايو 

مقرتحة لهيئات البث والتقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي 
  الإعاقات الأخرى.

وواصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية العمل خالل دورتهيا  .10
حلادية والثالثني والثانية والثالثني عىل مرشوع معاهدة بشأأن قانون الرسوم والامنذج الصناعية لعامتده يف مؤمتر دبلومايس حممتل.  ا

( وقد تناولت امجلعية العامة للويبو مسأأةل عقد هذا املؤمتر ادلبلومايس خالل دورهتا اخلامسة والأربعني )الرابعة والعرشين الاس تثنائية
دون اختاذ قرار يف هذا  2014وخالل دورهتا السادسة والأربعني )اخلامسة والعرشين الاس تثنائية( يف سبمترب  2014يو يف ما

 الشأأن.  واتبعت اللجنة معلها عىل حامية أأسامء البدلان ونظرت يف دراسة أأعدهتا الأمانة ويف مقرتح تقدم به وفد جاماياك. 

حراز تقد .11 م متواصل يف مفاوضات جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية وشهدت الس نة حمل الاس تعراض اإ
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(.  وقد عقدت اللجنة احلكومية ادلولية اجامتعاهتا ثالث 

للجنة احلكومية ادلولية(.  واتبعت  28و 27و 26)ادلورات  2013عام  مرات يف ظل وليهتا اجلديدة للثنائية احلالية اليت تقررت يف
اللجنة احلكومية ادلولية برانمج معل حمدد بوضوح وأأساليب معل سلمية.  وواصلت ادلول الأعضاء تنظمي مشاورات واجامتعات 

تقدمًا يف "املفاوضات املستندة اإىل نصوص" حتضريية قبل انعقاد دورات اللجنة احلكومية ادلولية.  وأأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية 
معاًل بوليهتا.  واكنت اللجنة احلكومية ادلولية بهناية دورهتا الثالثة قد أأضفت مزيدًا من التبس يط عىل نص موحد بشأأن املوارد 

تقليدي.  واتبعت الأمانة يف عام الوراثية وأأحرزت مزيدًا من التقدم يف النصوص املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال 
اجهتادها يف أأداء دور تيسريي حبيادية وهمنية وكفاءة دعامً لأعامل اللجنة احلكومية ادلولية وحتقيقًا ملزيٍد من التحسني يف  2013

ية يف الويبو، مما لىق معدًل اخلدمات املقدمة اإىل املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية مكتابعة للتقيمي اذلي أأجرته شعبة الرقابة ادلاخل 
ابملائة( فامي بني املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية.  وعىل الرمغ من مواصةل الأمانة تيسري املشاركة يف أأعامل  96عاليًا من الرضا )

لفائدة اجملمتعات الأصلية  اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية قدر الإماكن، فقد ظل صندوق التربعات
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، خالل تقيميها ونظرها يف النصوص والتقدم احملرز، يف ذكل 2014واحمللية املعمتدة خاواًي.  ومل تمتكن امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 
 .  2015احلني حتديدًا من التفاق عىل برانمج معل حمدد للجنة احلكومية ادلولية يف عام 

عىل الرتتيب يف  2014ون واحلادية والعرشون للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف يناير ونوبمرب وعقدت ادلوراتن العرش  .12
ظل الهدف الرايم اإىل تعزيز التعاون فامي بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري بشلك 

" 1"  اللجنة النظر يف مخسة موضوعات عىل جدول أأعاملها، أأل ويه: واتبعت  متوازن من أأجل نظام الرباءات ادلويل.
" 4" والرباءات والصحة؛ "3" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "2الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة؛ "

 "ونقل التكنولوجيا.5ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموّّكهيم؛ "

 الاسرتاتيجي الثاين:  تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأولالهدف 

 

منوًا معتربًا يف أأنظمة التسجيل ادلويل للعام اخلامس عىل التوايل، عىل الرمغ من اس مترار هشاشة الاقتصاد  2014شهد عام  .13
نتاجية من خالل  العاملي.  وقد جنحت املنظمة يف تقدمي خدمات ذات جودة وحتسني جتربة العميل عىل جانب، مع حتسني الإ

 ت والتصالت عىل اجلانب ال خر.مبادرات جيدة التصممي يف جمال تكنولوجيا املعلوما

، حيث بلغ مجموع 2014وأأظهرت طلبات الرباءة املودعة دوليًا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منوًا قواًي يف عام  .14
يداع طلبات الرباءة  يف عام 2013% مقارنًة بعام 4.5، مما ميثل زايدة بنس بة 214500الطلبات   2014.  واكن يف طليعة نشاط اإ

 الثة رشاكت اتصالت معالقة من الصني والولايت املتحدة الأمريكية.ث

مناقشاته بشأأن  2014وواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورته السابعة اليت عقدت يف يونيه  .15
ات اليت أأقرها الفريق العامل يف دورته الثالثة.  عدٍد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني أأسلوب معل نظام املعاهدة مبا يامتىش مع التوصي

اتفاق بشأأن معايري جديدة لس تحقاق ختفيضات يف الرسوم للمودعني من بدلان معينة،  2014واكن من الإجنازات املمزية يف عام 
انهتت مناقشات ادلول الأعضاء حيث أأدت اإىل زايدة عدد البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا املس تفيدة من تكل الرسوم اخملفضة.  كام 

بشأأن التخفيضات احملمتةل يف الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة اإىل أأنه ما من سبيل واحض للميض يف هذا الأمر وأأن العمل عىل 
بشأأن هذه املسأأةل سيتوقف ابلتايل حىت تتقدم دوةل عضو مبقرتح حمدد.  واتُفق عىل مواصةل املناقشات فامي بني ادلول الأعضاء 

التخفيضات احملمتةل يف الرسوم للجامعات واملعاهد البحثية اليت ل تس هتدف الرحب، خاصًة تكل اليت تنمتي اإىل بدلان انمية وأأقل 
دارات البحث ادلويل  البدلان منًوا لكن دون التقيد هبا وحدها.  وعالوًة عىل ذكل، اتفقت ادلول الأعضاء عىل اإجراء معدل لتعيني اإ

دارات الفح ص المتهيدي ادلويل وأأحرزت تقدمًا يف املناقشات املتعلقة بكيفية حتسني جودة منتجات أأعامل معاهدة التعاون بشأأن واإ
الرباءات )تقارير البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل(.  وذكرت أأيضًا أأن تقدمًا قد أأحرِّز حنو قبول مقاييس لقياس الأداء اللكي 

 اءات، وعىل الأخص فامي يتعلق مبنتجات أأعامل املعاهدة. لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرب 

ن اكن بوترية أأبطأأً مما اكن متوقعًا يف الأصل.  وحقق عدد الطلبات 2014وزاد أأيضًا اس تخدام نظام مدريد يف عام  .16 ، واإ
.  واكن ما يزيد عىل نصف المنو 2013ام ابملائة مقارنًة بع 2.3طلبًا، مما ميثل منوًا بنس بة  47885رمقًا قياس يًا بلغ  2014الواردة يف عام 

اجململ انبعًا من الولايت املتحدة الأمريكية، اليت انزتعت من أأملانيا لقب أأكرب مس تخدم للنظام، مما يعكس حدوث تطور معترب يف 
جيابية هم 2014عام  مة،  حيث انضمت ويثبت حتول النظام اإىل نظام عاملي حبق.  وشهد التوسع اجلغرايف للنظام أأيضًا تطورات اإ

فريقية للملكية الفكريةزميبابوي و اإىل بروتوكول مدريد.  ومبا أأن املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية منظمة حكومية دولية تضم  املنظمة الأ



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

7 

بدلًا، فقد أأدت حالتا الانضامم هااتن وحدهام اإىل زايدة عدد البدلان اليت يس تطيع املس تخدمون فهيا حامية عالماهتم  17يف عضويهتا 
دارهتا مركزاًي ابس تخدام نظام مدريد من   ، مما أأسهم بشلك معترب كذكل يف معلية التحول تكل. 110اإىل  94التجارية واإ

طار نظام لهاي اإىل وزادت الرسوم والامنذج اليت مضهتا طلبات  .17 رسامً  14441الرسوم والامنذج الصناعية ادلولية املودعة يف اإ
ن اكن المنو اللكي أأبطأأ مما اكن متوقعًا.  وأأحرز تقدم 2013ابملائة مقارنًة بعام  9.6، وهذا ميثل منوًا بنس بة 2014ومنوذجًا يف عام  ، واإ

.  واكن من أأبرز سامت ذكل اعامتد مجعية احتاد لهاي أأحاكمًا 2014معترب حنو تعزيز الإطار القانوين لنظام لهاي يف عام 
اس تحدثت "أ لية للتغذية الراجعة" عقب ادلورة الرابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل 

لإدارية بغية اإعطاء املس تخدمني مزيدًا من املرونة للرسوم والامنذج الصناعية.  وعالوًة عىل ذكل، أأجريت تغيريات عىل التعلاميت ا
طرفًا يف وثيقة جنيف لس نة  2014ابلنس بة اإىل الكشف عن رسوهمم ومناذهجم بشلك رمسي.  وأأصبحت مجهورية كوراي يف عام 

لهيا فامي ييل ابمس "وثيقة  1999 "(،  بيامن أأرجئ 1999لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية )واملشار اإ
، مما تسبب يف اخنفاض معدل المنو يف 2015انضامم أأعضاء حممتلني أ خرين، من أأبرزها الياابن والولايت املتحدة الأمريكية اإىل عام 

اإىل ثالث موافقات لإهناء وثيقة  2014عام اكن متوقعًا.  وعالوًة عىل ذكل، بقيت احلاجة يف هناية عام  2014العضوية خالل عام 
 .    1960، كام بقيت أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج الاحتاد الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ملزمًة بوثيقة 1934

جراء اس تعراض شامل لنظام  2009وأأصدرت مجعية احتاد لش بونة يف  .18 تلكيفًا للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ابإ
اذبية للمس تخدمني والأعضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ عىل مبادئه وأأهدافه.   ويف ضوء التقدم لش بونة هبدف جعل النظام أأكرث ج

عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد صيغة معدةل لتفاق لش بونة  2013اذلي أأحرزه الفريق العامل، وافقت مجعية احتاد لش بونة يف عام 
، أأمكل الفريق العامل أأعامهل التحضريية لوثيقة جديدة 2014.  ويف أأكتوبر 2015بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف عام 

 21اإىل  11لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، وقررت اللجنة التحضريية عقد املؤمتر ادلبلومايس يف الفرتة من 
 .  2015مايو 

ادلراسة الاس تقصائية ادلولية اليت أأجراها بشأأن تسوية املنازعات ، استنادًا اإىل نتاجئ 2014ومعل مركز الويبو يف عام  .19
ماكنية تلبية اإجراءاته احتياجات أأحصاب حقوق امللكية الفكرية 2013املتعلقة ابلصفقات التكنولوجية ادلولية يف عام  ، عىل تعزيز اإ

ابملائة، حيث بلغ عدد القضااي اليت تقدم  2س بة قضااي السطو الإلكرتوين املودعة دلى الويبو بن  2014ومس تخدمهيا.  وزادت يف عام 
ساءة اس تخدام عالماهتم.  ومثلت احلقول العليا القطرية  5591قضية بشأأن  2634هبا مالك عالمات جتارية  امس حقل مدعني فهيا ابإ

بو هذه.  ومشلت هيئة وطنية لتسجيل أأسامء احلقول تقدم خدمة الوي  72ابملائة من مجموع الطلبات املودعة، حيث أأصبحت  13
طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات ) .  وشهدت الولايت املتحدة 2014طرفًا يف عام  UDRP) 108قضااي الويبو يف اإ

ابملائة. واكنت القطاعات الثالثة  14.3الأمريكية، من بني املس تخدمني امخلسة الأعىل، أأكرب منو يف القضااي املقدمة، وذكل بنس بة 
ابملائة(.   10ابملائة( والأزايء ) 11ابملائة من مجموع القضااي( واملرصفية والمتويل ) 13اليت تصدرت نشاط الشاكوى البيع ابلتجزئة )

 بدلًا، وأأجريت الإجراءات بست عرشة لغة خمتلفة. 43عضوًا من أأعضاء هيئات الويبو من  297وفصل يف القضااي 

 الهدف الاسرتاتيجي الثالث:  تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 

اس متر عىل قامئة الأولوايت تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية ومتكني البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا والبدلان  .20
 زيز الطاقات والقدرات الوطنية عىل الابتاكر.  اليت متر مبرحةل انتقالية من تسخري امللكية الفكرية لتع
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وواصلت الويبو تقدمي املساعدة للبدلان النامية وأأقل البدلان منوًا عىل صياغة وتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية  .21
يف هذه العملية بتطبيق  الفكرية متسقة مع خطط التمنية العامة ومزودة ابلقدرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع.  واس متر الاسرتشاد

املهنجية ومجموعة الأدوات العملية املوحدة، مع كوهنا مرنة، لصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها عىل الصعيد الوطين، واليت 
ُوضعت مضن مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن حتسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل الأصعدة الوطنية ودون الإقلميية 

نشاء تسعة بدلان )س تة يف أأفريقيا واثنان يف أ س يا واحمليط الهادئ وواحدة يف 2012الإقلميية يف عام و  .  وقد متخض عن ذكل اإ
بدلًا )س تة يف  18أأمرياك الالتينية والاكرييب( معلية لصياغة اسرتاتيجيات/خطط تطوير وطنية للملكية الفكرية، بيامن مل يكن يزل 

يف  2014قة العربية وأأربعة يف أ س يا واحمليط الهادئ ومخسة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب( حىت هناية عام أأفريقيا وثالثة يف املنط
مرحةل الصياغة و/أأو الاعامتد.  وعالوًة عىل ذكل، اكنت الاسرتاتيجيات/خطط التمنية الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية  قد اعُتمدت 

يف أأفريقيا واثنان يف املنطقة العربية ومثانية يف أ س يا واحمليط الهادئ وس تة يف أأمرياك الالتينية  21)بدلًا  37و/أأو اكنت قيد التنفيذ يف 
 من أأقل البدلان منًوا. 17والاكرييب( مهنا 

وقد عدلت البدلان التالية من بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق  وبدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية فضاًل  .22
البدان املتوسطية ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية دلهيا مبا يامتىش مع اسرتاتيجياهتا الوطنية للملكية الفكرية:  اجلبل  عن بعض

وبقي الرتوجي لأمهية الاسرتاتيجيات الوطنية الشامةل طويةل الأمد الأسود وطاجيكس تان واكزاخس تان وليتوانيا ومجهورية مودلوفا.  
، مما نتج عنه اعامتد ثالثة بدلان )تركيا 2014ها وتنفيذها تلبيًة لحتياجات ادلول الأعضاء أأولويًة يف عام و/أأو املساعدة يف وضع 

وسلوفينيا وطاجيكس تان( اسرتاتيجيات وطنية ذات صةل ابمللكية الفكرية ورشوع أأربعة بدلان )أأوكرانيا وبلغاراي وبولندا وترمكنس تان( 
 جديدة.   اسرتاتيجيةيف وضع 

عادة تعريف ملاكنهتا حبيث تكون الكيان الأسايس يف الويبو  2014واس هتلت أأاكدميية الويبو يف عام  .23 تنفيذ معلية اإصالح واإ
املسؤول عن مبارشة أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات للمسؤولني احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية.  

اصةل لتعزيز قدرات التوظيف الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي كام برز من مضن اجلهود املتو 
جناز رئييس يف عام  عىل  2011أأل وهو تعممي منصة مركز الويبو للتعّل الإلكرتوين اليت طورها برانمج التعّل عن بعد يف عام  2014اإ

سجيل والانتقاء والالتحاق للمرحشني.  وبلغ عدد املس تفيدين من منصة مركز التعّل سائر برامج الأاكدميية تيسرياً لعمليات الت 
طار دوراهتا العامة و 30552) 34935حنٌو من  2014الإلكرتوين يف عام  نت يف عام  4383يف اإ طار دوراهتا املتقدمة(.  كام ُدّشِّ يف اإ

، (DL-203املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )امللكية الفكرية و " 1دورات تعّل عن بعد جتريبيتان هام:  " 2014
املرحةل الثانية من مرشوع  2014واس تمكلت بشلك اتم يف عام .  (DL-501الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة )" و2"

( عىل اللجنة املعنية ابلتمنية CDIP/14/4.  وُعرض تقرير تقيمي خاريج مس تقل )2012الأاكدمييات الناش ئة اذلي بدأأ يف مايو 
كوادور لإنشاء أأاكدمييات  2014وامللكية الفكرية خالل دورهتا الرابعة عرشة.  وُوقع يف عام  اتفاقان جديدان مع حكوميت مكبوداي واإ

كوادور رمسيًا يف سبمترب   .2014انش ئة.  واس هُتل التعاون مع اإ

وبقي تعزيز قدرات املوارد البرشية عىل التعامل مع النطاق العريض من متطلبات الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من  .24
.  وقد نُفذت برامج تكوين كفاءات وتمنية همارات جملموعات 2014أأجل التمنية ورعاية الابتاكر والإبداع عىل قامئة الأولوايت يف عام 

نفاذ والباحثني مس هتدفة حمددة مثل املسؤو لني احلكوميني وواضعي الس ياسات واملهنيني املتخصصني يف امللكية الفكرية وموظفي الإ
والأاكدمييني ورواد الأعامل ورجال الصناعة، عالوًة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة، وذكل عىل الأصعدة الوطنية ودون الإقلميية 

 والإقلميية.

رساء بنية مامتسكة مو  .25  2014هجة حنو التمنية وممكِّّنة لالبتاكر يف أأقل البدلان منًوا من خالل تعظمي الرتكزي يف عام واس هُتدف اإ
عىل تنفيذ "خمرجات الويبو"، ويه مجموعة من اجملالت املواضيعية ذات الأولوية للتعاون مع أأقل البدلان منًوا عىل النحو اذلي حدده 

ثر اس تكامل املرحةل الأوىل من مرشوع جدول وزراء أأقل البدلان منًوا مبناس بة مؤمتر الأمم  املتحدة الرابع املعين بأأقل البدلان منًوا.  واإ
منائية حمدد ة، أأعامل التمنية لتكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية معينة كحل لتحدايت اإ

عىل املرحةل الثانية  2014رية يف دورهتا الثالثة عرشة اليت عقدت يف مايو وافقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفك
(CDIP/13/9 وأأحرز تقدم همم خالل ابيق العام فامي يتعلق بوضع مذكرات تفامه حتدد بوضوح مسؤوليات الرشيكني، أأي الويبو  .)

ع.  وأأجريت مع البدلان املس تفيدة الأربعة مشاورات مشلت والبدل املس تفيد )أأحد أأقل البدلان منوًا(، يف العملية اللكية لتنفيذ املرشو
وزارات الشؤون اخلارجية، والعدل، والعلوم والتكنولوجيا والبعثات ادلامئة يف جنيف ونقاط التصال املعنية ابمللكية الفكرية.  

 .2015ويرتقب توقيع مذكرات التفامه هذه يف عام 
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فامي  2014ية الفكرية خالل دورتهيا الثالثة عرشة والرابعة عرشة اللتني عقدات يف عام وقد نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللك  .26
" وتقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات التنفيذ الفوري 2" تقرير املدير العام الس نوي بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية؛ "1ييل: "

" ووثيقة 4تقيمي ذايت واحد ملرشوعات جدول أأعامل التمنية؛ " " ومثانية تقارير مس تقةل وتقرير3ومرشوعات جدول أأعامل التمنية؛ "
ىل بشأأن قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن أأمور ذات صةل ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  وعالوًة عىل ذكل، وافقت اللجنة ع

لق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل مرحلني اثنيتني ملرشوعني مس تمكلني ومقيَّمنَي، ووافقت عىل أأنشطة جديدة تتع
املعلومات واملواد الإبداعية، ونظرت يف مقرتح مرشوع مقدم من مجهورية مرص العربية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة.  وانقشت 

يعنهيا من توصيات جدول " وثيقة حماةل من امجلعية العامة بشأأن "وصف ملسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما 1اللجنة كذكل: "
لفية يف الواكلت والواكلت املتخصصة الأخرى للأمم 2أأعامل التمنية"؛ " " وتقرير مراَجع عن قياس تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

سهام الويبو يف تنفيذ تكل الأهداف".  وابلإضافة اإىل ذكل، وافقت اللجنة عىل الاختصاصات من أأجل  املتحدة، وعن اإ
 س تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وعقد املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.  الاس تعراض امل 

 

 الهدف الاسرتاتيجي الرابع:  تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 

مع الرتكزي عىل تعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية للمساعدة عىل تلبية الطلب العاملي املتنايم عىل نظام امللكية  .27
الفكرية وتيسري مشاركة البدلان النامية وأأقل البدلان منواً يف النظام، أأحرز تقدم جيد يف جمالت قواعد البياانت العاملية للملكية 

 . 2014صنيفات وحتديث ماكتب امللكية الفكرية ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف عام الفكرية والت 

، مع تركزي معترب عىل حتسني النفاذ اإىل النظام من 2014مبزيٍد من التعزيز يف عام  PATENTSCOPEوحظي نظام  .28
ام يف نظام اسرتجاع املعلومات ما بني اللغات املناطق اليت تعاين من طول فرتات الانتظار.  وقد ُطورت لغتان اإضافيتان لتضميهن

للبحث متعدد اللغات لتلحق ابلثنيت عرشة لغة القامئة فيه حبلول هناية الثنائية، وذكل مرهتن ابس تكامل واهجة الاس تخدام.  وُوسع 
(TAPTAنظام املساعدة يف ترمجة عناوين وملخصات الرباءات )

2
املنظمة داخليًا، ليتضمن ، وهو نظام ترمجة أ لية اإحصائية طورته 

 زوج لغات اإضايف صعب، أأل وهو الإنلكزيية مع الصينية، مما يرفع مجموع الأزواج اإىل مخسة. 

 2013مس تخدمًا فريدًا يف لك فصل يف عام  237446ابملائة من  3.5بنس بة  PATENTSCOPEوزاد اس تخدام نظام  .29
 PATENTSCOPEبدلًا، كام شهد عدد اجملموعات اخملزنة يف  169من  2014مس تخدمًا فريدًا يف الفصل يف عام  245769اإىل 

جاميل عدد السجالت املتضَمنة  41، حيث بلغ اإجاميل عدد اجملموعات الوطنية والإقلميية 2014ابملائة مقارنًة بعام  12زايدة بنس بة  واإ
 .2013ابملائة مقارنًة بعام  26مليون، مما ميثل زايدة بنس بة  43

ومع اس تحداث وظيفة قوية للبحث حسب تشابه الصور، جتاوز اس تخدام قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية  .30
يف عام  49977اإىل  2013أألف يف عام  23، حيث رفع عدد املس تخدمني يف الفصل بأأكرث من الضعف من 2014التوقعات يف عام 

.  وعىل نفس 2014يف عام  18ابملائة(، حيث ارتفع العدد الإجاميل اإىل  50) .  وزاد عدد اجملموعات الوطنية زايدة معتربة2014
 . 2014مليون يف عام  15.4اإىل  2013مليون يف عام  12ابملائة من  28املنوال، زاد عدد السجالت اليت يضمها النظام بنس بة 

                                                
2
 .WIPO Translateأأصبح امسه اجلديد  
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، حيث جتاوز التوقعات يف 2014واكن التقدم احملرز يف التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو للملكية الفكرية غري منتظم يف عام  .31
ملف معلومات  20تعدياًل جديدًا و 570فبالنس بة اإىل تصنيف نيس، أأدرِّج ما مجموعه  بعض اجملالت ومل يدركها يف جمالت أأخرى. 

.  وعالوًة عىل ذكل، أأتيحت  النسخة 2013ابملائة مقارنًة بعام  32ل عدد التعديالت زايدة بنس بة .  ومث2014جديدًا يف عام 
نت يف أأبريل 2014يف نوبمرب  XLSيف نسق  2015-10الإس بانية الرمسية من تصنيف نيس  .  ويف التصنيف ادلويل للرباءات، ُدّشِّ

منت أأداة حبث جديدة والعارض املتوازي للتصنيف ادلويل منصة النرش املعدةل لتيسري اس تخدام النظام، وقد تض  2014
(.  وقد تعذر عىل اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا IPC/CPC/FIللرباءات/التصنيف التعاوين للرباءات/فهرس امللفات )

وعىل الرمغ من هذا التعرث، اعمتد   الرابعة اعامتد جدول أأعامل، مما أأدى اإىل عدم اإضفاء الصبغة الرمسية عىل القرارات غري الرمسية.
.  وأأظهر اس تخدام أأدوات الإنرتنت للنفاذ اإىل منشورات 2014معيار واحد جديد وعُدل معيار واحد بشلك غري رمسي يف عام 

ايدة بنس بة التصنيفات واملعايري منواً مس تقرًا، حيث ارتفع عدد الزايرات اإىل منشورات التصنيف ادلويل للرباءات ارتفاعًا معترباً )ز
 (، نظرًا لإدراج تصنيفات معدةل وأأدوات جديدة.   2013ابملائة مقارنًة بعام  61

.  واس متر 45مجموع عدد ادلول الأعضاء اليت أأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف بدلاهنا اإىل  2014وارتفع يف عام  .32
من ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مس تدامًة بهناية  20ت الرتكزي عىل تعزيز الاس تدامة طويةل الأمد للش باكت، واعُترب 

 57" منوًا قواًي، حيث زاد عدد الأعضاء املسجلني بنس بة  eTISC.  وتواصل شهود املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف "2014عام 
ندوة  14.  وأأضافت املنصة 2014بهناية عام  بدلاً  90عضو من أأكرث من  1100اإىل ما يربو عىل  2013يف هناية عام  700ابملائة من 

 واس تضافت ست جلسات سؤال وجواب حية مع خرباء يف دمع الابتاكر. 2014عرب الإنرتنت يف عام 

دارة امللكية الصناعية ) .33 (.  IPASوواصلت الويبو تطوير منتجات دلمع معليات أأعامل ماكتب امللكية الفكرية، خاصًة نظام اإ
دارة  68واكن حنو من  دارة امللكية الصناعية ونظام اإ مكتب ملكية فكرية تس تخدم أأنظمة الويبو ملاكتب امللكية الفكرية )تشمل نظام اإ

ووحدة مدريد( بهناية عام  WIPOScan( وبرانمج EDMS( ونظام الإدارة الإلكرتونية للواثئق )AIPMSامللكية الفكرية العربية )
 ال ن قيد الاختبار والتجريب يف عدٍد من ماكتب امللكية الفكرية وهام:  .  كام طورت وحداتن جديداتن وهام2014

اليت اس هتدف بتصمميها تلبية احتياجات املاكتب من النرش الإلكرتوين لبياانت  WIPO Publishوحدة الويبو للنرش  -
دل البياانت )مبا يف ذكل تبادل امللكية الفكرية وواثئقها وأأوضاعها القانونية ومعلومات ملفاهتا، عالوًة عىل احتياجات تبا

 البياانت من أأجل قواعد بياانت الويبو العاملية(. 

يداع  - لكرتوين للماكتب الصغرية واملتوسطة مبا يف ذكل  WIPO Fileوحدة الويبو لالإ يداع اإ اتحة حل اإ املصممة من أأجل اإ
  سبيل املثال(.املرونة يف الضبط اخملصص ملالءمة الظروف احمللية )لأنظمة السداد احمللية عىل

نت يف ديسمرب  .34 عدادها اإىل معلية توصيف DASنسخة جديدة من بوابة خدمات النفاذ الرمقي ) 2014وُدّشِّ ( استُند يف اإ
طار  عىل  2014املعدل.  وقد ثبت عدد املاكتب املشاركة يف عام  DAS 2.0واس تعراض أأجريت مع املاكتب املشاركة وذكل دلمع اإ

( بنظام بوابة امللفات املوحدة للماكتب CASEط نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص )، ُرب2014.  ويف أأبريل 11
.  وأأصبح IP5، مما يتيح تبادًل ثنايئ الاجتاه ابلاكمل ملعلومات امللفات بني نظام النفاذ املركزي وماكتب IP5امخلسة املعروفة ابمس 

يف عدة ماكتب كجزء من مرشوع جترييب.  وجسلت مخسة ماكتب أأخرى نفسها  مس تخدماً  2014النظام حبلول منتصف عام 
 .14، فأأصبح مجموع املاكتب املشاركة بذكل CASEلس تخدام نظام الويبو للنفاذ املركزي 

مثل أأنساق برايل  -وأأنشئ كيان جديد مجع عدداً من أأحصاب املصاحل لزايدة عدد الكتب املتاحة عامليًا بأأنساق ميّّسة  .35
للأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات.  ويضم هذا الكيان، وهو احتاد الكتب امليّسة  -سمعي والطباعة خبط خضم وال 
(ABC الويبو ومنظامت ختدم الأشخاص ذوي الإعاقة يف قراءة املطبوعات ومكتبات متخصصة هلم ومنظامت متثل مؤلفني ،)

س ية يه: تكوين الكفاءات )بمتويل من حكوميت أأسرتاليا ومجهورية كوراي( يف وانرشين.  وقد اضطلع الاحتاد بثالثة أأنشطة رئي 
بنغالديش ورسي لناك ونيبال والهند؛ والنرش اجلامع، اذلي يروج لتكنولوجيات تتيح النرش "امليّّس من الأساس" حىت تكون 

قراءة املطبوعات عىل حٍد سواء؛ وبورصة  الكتب اجلديدة قابةل من أأول الأمر لس تخدام املبرصين والأشخاص ذوي الإعاقات يف
ABC  املعروفة ابمس خدمة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا( ادلولية للكتبTIGAR ويه عبارة عن قاعدة بياانت ،)

املكتبات  2014أألف منشور ميّّس خبمس ومخسني لغة.  وقد بلغ عدد الكتب السمعية اليت نزلهتا حىت هناية عام  286هبا حوايل 
 أألف خشص من ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات. 16، حيث اس تفاد من ذكل حنٌو من 2500املشاركة 
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 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس:  املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

 

مضت الإجنازات الرئيس ية احملققة خالل الثنائية يف اإطار هذا الهدف حتسني وظائف مركز البياانت، مبا يف ذكل تطوير  .36
عادة تصممي تقرير املؤرشات العاملية للملكية الفكرية بغية تسهيل وصول القراء  واهجات الاس تخدام ابللغتني الإس بانية والفرنس ية واإ

كام أأحرز تقدم جيد حنو وضع تقرير عاملي جديد عن امللكية الفكرية من املقرر نرشه يف النصف  اإىل ما يريدون من معلومات.  
نس ياد وجامعة كورنيل يف نرش مؤرش 2015الثاين من عام  .   وكام اكن الشأأن يف الس نوات السابقة، تشاركت الويبو مع معهد اإ

نت يف مدينة س يدين الأسرتالية يف جتمع من  143من هذا التقرير  2014الابتاكر العاملي.  ومشلت نسخة عام  اقتصادًا، وقد ُدّشِّ
)مجموعة العرشين للأعامل(،  وتال ذكل عرضها يف مؤمترات وطنية ودولية حول العامل.   B20قادة الأعامل ادلوليني يعرف ابمس 

ًة عىل ذكل، اس تخدمت حكومات وطنية واس متر نرش هذا التقرير أأيضًا يف اجتذاب انتباه معترب من جانب وسائل الإعالم.  وعالو 
ومنظامت دولية وغري ذكل من أأحصاب املصاحل يف نظام الابتاكر التقرير بشلك منتظم مصدرًا مرجعيًا لتحليل الأداء الابتاكري عىل 

 النحو املسجل يف كثرٍي من الشواهد واس تعالمات البياانت وطلبات اخلدمات الاستشارية.

تقدمي املساعدة لدلول الأعضاء يف الويبو يف دراساهتا القطرية ميثل ركزية أأساس ية من راكئز أأعامل  وابلإضافة اإىل ذكل، اس متر .37
طار الربانمج، وقد بورش ذكل حتت مظةل مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية  التحليل الاقتصادي يف اإ

( قد انهتت وخضعت لتقيمي خاريج CDIP/5/7ا املرشوع )الاقتصادية.  واكنت املرحةل الأوىل من هذ-الاجامتعية
(CDIP/14/3 يف عام )وعرض هذا التقيمي يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.  ووافقت ادلول  2014 ،

 .  2017 عام اإىل 2015( تنفذ يف الفرتة من عام CDIP/14/7الأعضاء يف الويبو عىل مرحةل اثنية من املرشوع )

 الهدف الاسرتاتيجي السادس:  التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 

نفاذ ) .38 ( دور "سوق للأفاكر" عىل حنو أأاتح تبادل 2014مارس،  5اإىل  3أأدت ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ
الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية ممارسات وجتارب وطنية بغية اإحراز تقدم يف احلوار 

من  الفكرية.  وظهر يف الاجامتع اذلي اس متر ثالثة أأايم اهامتم متنام ابلسرتاتيجيات الوقائية الفعاةل اليت ترتاوح بني التوعية واجلديد
تسوية املنازعات.  وصاحب ادلورة للمرة الأوىل تنظمي معرض مسعيات مناذج الأعامل وتأأمني سلسةل التوريد اإىل ال ليات البديةل ل 
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قلميية.  ووافقت ادلول الأعضاء عىل اس مترار تكريس برانمج العمل  ومرئيات عرضت خالهل تسع مبادرات توعية وطنية وواحدة اإ
" والإجراءات أأو التدابري أأو التجارب 2فكرية؛ "" املامرسات البديةل لتسوية املنازعات يف ميدان امللكية ال1لدلورة العارشة ملا ييل: "

نفاذ بغية خفض جحم سوق السلع املقرصنة أأو املقدلة.  الناحجة يف جمال الوقاية لتمكيل تدابري الإ

 

 الهدف الاسرتاتيجي السابع:  امللكية الفكرية وقضااي الس ياس يات العامة العاملية

 

ابطة وامللحة، ول س امي قضااي الصحة العاملية وتغري املناخ والأمن الغذايئ، أأحرز يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرت  .39
نت تقدم معترب يف حتقيق فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية.   وبعد أأن ُدّشِّ

ن أأول عام اكمل لعملياهتا.  وقد شهدت ماكنة املبادرة ارتقاًء معتربًا من ليكو 2014، أأىت عام 2013مبادرة الويبو البيئية يف نوبمرب 
، وزاد عدد املس تخدمني املسجلني مبا يقرب من الضعف من 54اإىل  36خالل محةل توعية موهجة،  حيث منت ش بكة الرشاكء من 

لقنوات، مبا يف ذكل وسائل الإعالم ،  ويعكس هذا المنو جناح هجود الانتشار اليت مشلت نطاقًا عريضًا من ا300اإىل  160
الاجامتعي واملتخصص والنرشة الإخبارية اخلاصة ابملبادرة اليت تصدر بشلك منتظم وحضور مجموعة من احملافل العاملية والإقلميية 

مدخاًل نتيجًة لرتكيبة من اتفاقات دمج  1773اإىل  830والوطنية.  كام زاد جحم قاعدة البياانت اخلاصة ابملبادرة بأأكرث من الضعف من 
    قواعد البياانت ومعليات الرفع الفردية.

، وهو عبارة عن ائتالف جيمع مجموعة واسعة من مؤسسات القطاعني العام WIPO Re:Searchواكتسب برانمج  .40
البحث والتطوير للأمراض املدارية املهمةل  واخلاص من بدلان متقدمة وانمية يتيح نفاذًا جمانيًا اإىل أأصول ملكية فكرية حتفزياً جلديد

 ومريض السل واملالراي، تقديراً ملاكنته مكنصة دلمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا فامي يتعلق ابلبحث يف الأمراض املدارية املهمةل ومريض
 82صبح مجموع املساهامت عضوًا جديداً، وبذكل أأ  16مسامهة اإضافية و 38زايدة متثلت يف  2014السل واملالراي.  وشهد عام 

من بدلان انمية.  وعالوًة عىل ذكل، أأدى التيسري املس متر لإجازات التفرغ البحيث مخلسة علامء أأفارقة يف  6، مهنم 96وعدد الأعضاء 
ثبات قدرة املنصة عىل نقل تكنولوجيات أأصول امللكية من البدلان املتقدمة اإىل ال  بدلان مؤسسات حبثية خارج بالدمه اإىل تعزيز اإ

جازات التفرغ هذه اليت بدأأت يف الثنائية السابقة بفضل صندوق استامئين  النامية، مبا يف ذكل ادلراية العملية واخلربة. وقد أأتيحت اإ
 أأربع من اإجازات التفرغ هذه. 2014من حكومة أأسرتاليا.  وقد اختمتت بهناية عام 

فرادية املتعلقة ابلتحدايت العاملية بعنوان  اإحدى ندواهتا 2014وقد نظمت الويبو يف عام  .41 الابتاكر والنفاذ اإىل الأدوية: دراسة اإ
 " ونرشت موجزين عن التحدايت العاملية.وفريوس الهتاب الكبد "يس" الإيدزلفريوس نقص املناعة البرشي/

ر الرتكزي يف التعاون الثاليث الأطراف مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية عىل حتقيق الفهم املعمق دلى واس مت .42
 2014واضعي الس ياسات ملا بني الصحة وامللكية الفكرية والتجارة من تفاعل.  وقد عقدت الندوة ثالثية الأطراف الرابعة يف نوبمرب 

لها التحدايت والفرص يف جمال الابتاكر الصحي للبدلان ذات ادلخل املتوسط والس ياسات يف جنيف، حيث اس تكشفت خال
سهام المنو الاقتصادي الّسيع يف النفاذ والتغطية الصحية الشامةل.   العامة الالزمة لضامن اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35262
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35262
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35262
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 الهدف الاسرتاتيجي الثامن:  أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

 

عىل مجع نتاجئ عدد من املرشوعات الاسرتاتيجية الكربى عىل مس توى املنظمة ابلاكمل  2014تركزت الأولوايت يف عام  .43
، وتواصل تنفيذ 2013بشأأن التصالت عرب الويب، والتوس مي، والتصالت ادلاخلية وخدمة العمالء اليت اس تمكلت يف عام 

الويبو وجودته وزايدة ظهور معل الويبو وفهمه وتعزيز ثقافة اخلدمة، ووضع الأعامل الاسرتاتيجيات الأساس ية لتحسني تنفيذ حمتوى 
 الأساس ية ملزيٍد من املبادرات الرامية اإىل تعزيز فعالية أأنشطة التصالت. 

بو من احتاد الكتب امليّسة اإىل الأدوات اجلديدة مثل بوابة الوي  -وقد زاد ظهور أأحداث وعروض ونتاجئ الويبو الرئيس ية  .44
من خالل هنج اتم التاكمل يف التعامل مع الصحافة والوسائط الاجامتعية والفيديو واملطبوعات والتصالت  -( Pearlللمصطلحات )

عزيز عرب الإنرتنت، منفَّذًة عرب منصات متعددة.  وقد أأويل الرتوجي لتقارير املنظمة الرئيس ية الاقتصادية والإحصائية أأولوية عالية بغية ت
اف ابلويبو ابعتبارها املصدر املرجعي العاملي للمعلومات املوثوقة بشأأن امللكية الفكرية.  ونتج عن هجود تروجيية بذلت بشلك الاعرت 

مقارنًة بعام  2014ابملائة يف مشاهدات حمتوى الويب املتعلق بتدشني مؤرش الابتاكر العاملي يف عام  16منسق زايدة بنس بة 
ملائة( يف مشاهدات حمتوى الفيديو ذي الصةل.  وحتققت تغطية حصفية عالية الشأأن للمؤرشات اب 1300، وزايدة هائةل )2013

عالم عالية التأأثري عامليًا، جنبًا اإىل جنب مع زايدة بنس بة  ابملائة يف مشاهدات البيان  18العاملية للملكية الفكرية يف وسائل اإ
ابملائة يف عدد التغريدات املعادة  76.8ابملائة، واقرتن بزايدة نسبهتا  60عىل الصحفي.  ومنا عدد متتبعي الويبو عىل تويرت مبا يزيد 

 حملتوى من الويبو.     

وجسلت مشاركة ادلول الأعضاء وامجلاهري يف محةل اليوم العاملي الس نوي للملكية الفكرية مس توًى قياس يًا.  واحتل الشعار  .45
93حداًث يف  236بدلًا )ارتفاعًا من  110حداًث معلنًا يف  350بؤرة تركزي ما يزيد عىل  هواية عاملية -الأفالم 

3
(.  2013بدلًا يف عام  

، كام أأنزِّلت 2013مليون يف  1.55اطالعًا حممتاًل، مقارنًة برمق  1.67واكتسبت التغريدات املتعلقة بيوم الويبو العاملي للملكية الفكرية 
مرة.  وجتاوزت مشاهدات صفحة الويب اخلاصة ابليوم  9000من املوقع الإلكرتوين املواد الرتوجيية اليت أأعددت من أأجل امحلةل 

 العاملي للملكية الفكرية ابللغة الصينية نظريهتا ابللغة الإنلكزيية لأول مرة، بيامن أأتت أأعىل أأعداد من "اإجعاابت" صفحة الفيس بوك من
 24ربازيل ومرص واملكس يك والهند والولايت املتحدة الأمريكية.  كام اجتذب همرجان مصغر للأفالم أأقمي يف جنيف يف الفرتة من ال

مشاركة جيدة من اجملمتع احمليل، خاصًة للعرض الأول يف سويّسا لفيّل "نصف مشس صفراء" اذلي شاركت  2014أأبريل  28اإىل 
نتاجه وُعرض يف قا  عة امتلأت عن أ خرها ابمجلهور .نيجرياي يف اإ

وفامي يتعلق ابلعالقات اخلارجية، اتبعت الويبو، ابعتبارها اإحدى واكلت الأمم املتحدة املتخصصة ومتاش يًا مع وليهتا ومع  .46
، أأداء دورها يف دمع معليات الأمم املتحدة الأساس ية من خالل مشاركهتا ومساهامهتا 40و 30توصييت جدول أأعامل التمنية 

عرب أأعامل  فريق معل  2015" جدول أأعامل التمنية ملا بعد عام 1، مبا ييل: "مضن مجةل أأمور، خاصة فامي يتعلق، سرتاتيجيةالا
هداف منظومة الأمم املتحدة املشرتك بني الواكلت وفريق الأمم املتحدة لدلمع التقين املقدم للفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأ 

" والعمل عىل التكنولوجيا يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، ل س امي ال لية التكنولوجية 2تدامة؛ "التمنية املس  
 لالتفاقية واللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ.  

                                                
3
 .93دوةل،  بيامن اكن العدد للبدلان اليت ذكرت فهيا  89أأن محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية  ذكرت يف تقارير يف  2012/2013أأفاد تقرير أأداء الربانمج للثنائية  
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مصمامً حبيث يدين خدمات الويبو وتعاوهنا واس مترت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية تشلك جزءًا ل يتجزأأ من املنظمة  .47
من ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل والرشاكء بغية تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج، عالوًة عىل الاس تجابة لالحتياجات 

مخسة ماكتب ابفتتاح  فأأصبحت تضم 2014والأولوايت احملددة للبدلان و/أأو املناطق اليت ختدهما.  وقد منت ش بكة املاكتب يف عام 
 مكتيب الويبو يف الصني ويف الاحتاد الرويس.
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 الهدف الاسرتاتيجي التاسع: دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها

 

عىل  مكَّنت الإدارة والتس يري، من خالل براجمها، الويبو من حتقيق النتاجئ اليت اكنت تتوقعها ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل .48
 جانب، مع اجتياز حاةل عدم الاس تقرار املايل املس مترة وأأوجه عدم التيقن احلادة يف البيئة الاقتصادية عىل اجلانب ال خر.

جيابية مجمةل قميهتا  .49 مليون فرنك سويّسي حسب  37وابلرمغ من أأوجه عدم التيقن هذه، اختمتت الويبو الس نة بنتيجة اإ
ع العام، واكن ذكل نتيجًة دلخل فاق املتوقع وتنفيذ تدابري لتحقيق فعالية التاكليف والإدارة احلصيفة املعايري احملاسبية ادلولية للقطا

نفاق.   لالإ

دارة برامج الويبو وماليهتا من أأجل توظيف املوارد مبزيٍد من الفعالية ولإرساء أأفضل املامرسات  2014واس متر يف عام  .50 تعزيز اإ
دارة الأداء وتوفري التيسري وادلمع خملتلف الأنشطة التشغيلية عرب املنظمة.يف جمال من جمالت الإدارة يعاجل ال   تخطيط واإ

ادلراسة الشامةل ملامرسات الويبو فامي يتعلق ابخلزانة وما تتعرض هل من خماطر، واليت بدئت يف  2014وقد اس تمكلت يف ربيع  .51
امرسة التحوط ابعتبارها وس يةل للحد من التعرض . ومتخضت عن ادلراسة سلسةل من التوصيات، مهنا ما يتعلق مب2013عام 

لتذبذابت العمالت الأجنبية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتعكف الأمانة حاليًا عىل اس تعراض مجموعة التوصيات الاكمةل 
 ووضع اسرتاتيجية للتنفيذ. 

دارة الأداء دلى الويبو. فامي يتعلق بزايدة ترس يخ ثقافة الاستنا 2014وأأحرز تقدم جيد يف عام  .52 ىل النتاجئ وتعزيز دورة اإ د اإ
، مع اس تحداث التخطيط عىل مس توى املناصب. ودعامً جلهود التحسني هذه، 2014واس متر حتسني معلية ختطيط الأعامل يف عام 

دارة الأداء املؤسيس يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وظائف جد يدة لإاتحة توزيع أأضيفت اإىل وحدة ختطيط الأعامل مضن اإ
أ حاد املوظفني عىل أأنشطة برامج حمددة عىل حنٍو حيقق مزيداً من التقارب بني النتاجئ املرتقبة من الربامج وأأهداف لٍك من املوظفني. 

 كام أأاتح هذا التحسني حتقيق مزيد من الشفافية وادلقة فامي يتعلق بتوزيع موارد الأفراد وتوظيفها.

، 2010عة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اليت اعمتدهتا امجلعيات العامة للويبو يف عام واس متر أأيضًا تطور مجمو  .53
تدشني وحدتني أأساس يتني جديدتني  2014ابعتبار ذكل أأحد جوانب حتديث قطاع الإدارة والتس يري. ويف س ياق ذكل، شهد عام 

والرصد" و"تقيمي الأداء". كام أأاتحت زايدة تاكمل مكوانت نظام التخطيط دلمع دورة الأداء دلى الويبو، وهام تعيينًا وحدات "التنفيذ 
ج للمرة الأويل يف عام  2014للموارد املؤسس ية خالل عام  عداد التقارير والأدوات التحليلية. وأأدمِّ ماكنيات اإ بني  2014حتسني اإ

عداد تقار  دارة الأداء املؤسيس، مما مسح ابإ نفاق حسب املوازنة نظايم الإدارة املتاكمةل وختطيط اإ ير أأفضل بشأأن املقارنة بني الإ
ل نظام املوارد البرشية/الأجور مضن نظام التخطيط للموارد  دارة الأداء املؤسيس. وعالوًة عىل ذكل، فُّعِّ نفاق الفعيل من اإ والإ

دارة الأداء املؤسيس يف أأبريل، مما أأدي 2014املؤسس ية يف يناير  ماكنيات ، واس تمكِّل دجمه مع نظام ختطيط اإ اإىل حتسني معترب يف اإ
دارة مبدئية ووزعت عىل اجملالت  دارة املناصب. وأأحرز تقدم يف وحدة اس تطالع معلومات الأعامل، حيث ُطورت لوحات اإ اإ
دارة املوارد البرشية، واملشرتايت والسفر، وختطيط الربامج والشؤون املالية(. ومن اخملطط اإصدار نسخة  الإدارية الأساس ية )اإ

 .2015تعم املنظمة بأأرسها يف النصف الثاين من عام  جديدة

77%

10%

7%
6%
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عددًا من الواثئق تريس اإطاراً مامتساكً ذا صبغة رمسية لإدارة اخملاطر والضوابط  2014وقد أأعدت املنظمة عىل مدار عام  .54
طار الوبيو للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطر والتعلاميت  نشاء فريق الويبو لإدارة ادلاخلية، مما يتضمن اإ الإدارية بشأأن اإ

دارة اخملاطر والضوبط ادلاخية. دارة اخملاطر ودليل اإ  اخملاطر، فضاًل عن س ياساهتا يف اإ

 .2014وقد اس تعرضت ادلول الأعضاء اإطار الويبو للمساءةل وبيان الويبو بشأأن قابلية حتمل اخملاطرة وأأقرهتام يف هناية عام  .55

ل يف أأكتوبر  .56 تطبيق جديد لإدارة اخملاطر جيمع يف جسل خماطر تنظميي موحد لك اخملاطر اليت تتعرض لها  2014وقد فُّعِّ
 الويبو من حيث أأمن املعلومات، عالوًة عىل مجيع اخملاطر الرباجمية والتنظميية. 

، واليت 2013عام  هو أأول عام تنفذ فيه اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف 2014واكن عام  .57
مدين القصري واملتوسط للثنائية  . واس متر اإحراز تقدم بشأأن تعممي التصممي 2014/2015هتئي الأساس خلطة معل املوارد البرشية للأ

ما  2014التنظميي وختطيط القوة العامةل ابعتبارهام نشاطي أأعامل أأساس يني متاكملني متام التاكمل. واكن من الإجنازات احملققة يف عام 
" 2" زايدة مشاركة املديرين من خالل تنفيذ حلقات معل عن ختطيط القوة العامةل ووضع املبادئ التوجهيية ذات الصةل؛ "1ييل: "

للك وحدة تنظميية هبدف مجع وتسجيل الإجراءات الأساس ية ذات الصةل  2014/2015ووضع خطط معل القوة العامةل للثنائية 
" وحتقيق اتساق أأوثق بني التوصيفات الوظيفية وخطط العمل الس نوية. واكن من 3ياجات الأعامل؛ "ابملوارد البرشية تلبيًة لحت 

 مضن معلية ختطيط القوة العامةل تشجيع املديرين عىل النظر يف املزجي الأمثل من املوارد ملعاجلة احتياجات الأعامل دلهيم بكفاءة. 

ن املساواة بني اجلنسني، واليت تضمنت هدفًا موقواًت لتحقيق أأول س ياسة لها بشأأ  2014وأأصدرت الويبو يف أأغسطس  .58
ابملائةP5 (34.4  )ابملائة( و 44.4) P4التوازن بني اجلنسني يف التوظيف. وبيامن مل تطرأأ عىل نسب النساء العامالت عىل درجيت 

ل زايدة طفيفة مقارنًة بعام  2014حىت ديسمرب  الرتتيب(، فقد مثلت مع ذكل أأعىل  ابملائة عىل 34.3ابملائة و 43.4) 2013اإ
مس توايهتا مطلقًا طوال اترخي الويبو. ودلمع هدف الس ياسة املتعلق بتعممي مراعاة املنظورات اجلنسانية يف أأعامل الويبو، عينت يف 

 للشؤون اجلنسانية.  لك برانمج منسقني

من هؤلء املوظفني عىل  31ويةل، حيث ثُبِّّت معلية تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة ط 2014واس تمكلت يف عام  .59
وظائف مس مترة بعد اإجراء منافسة. وسيس تمكل تثبيت ابيق الوظائف املؤقتة ذات الطبيعة املس مترة اليت وافقت علهيا ادلول 

د عام منصبًا للمنافسة اخلارجية. وشه 23عن حنٍو من  2014. وقد أأعلن يف عام 2016وظيفة، يف عام  66الأعضاء، وعددها 
منافسة عىل مناصب مؤقتة، مما  37منافسة عىل مناصب اثبتة و 97أأيضًا نشاطًا معترباً يف جمال التوظيف، حيث عقدت  2014

أأس بوعًا  14.7يف سبيهل اإىل حتقيق مدة  2014يف عام  وقت التعيني. واكن 2013ابملائة مقارنًة بعام  26ميثل زايدة بنس بة 
 ات الانتقاء مل تس تمكل بعد. من معلي 20املس هتدفة، غري أأن 

واس متر حتقيق وفورات يف جمال املشرتايت والسفر عىل السلع واخلدمات املشرتاه جراء التفاوض مبزيٍد من القوة خلفض  .60
. وابلنس بة اإىل نفقات السفر، اخنفض 2014فرنك سويّسي يف عام  2,663,000الأسعار، مما نتج عنه وفورات مجمةل بلغت 

بفضل  2013فرناكً سويّساًي يف عام  1,728فرناكً سويّساًي مقارنًة مببلغ  1,598ابملائة اإىل  7.5الطريان بنس بة  متوسط سعر تذكرة
خلفض نفقات السفر، مما أأدى اإىل اخنفاض يف لٍك  2014الاس تفادة من أأسعار أأقل. وجيدر ابذلكر أأن هجداً كبريًا قد بذل خالل عام 

السفر املقدمة بشلك متأأخر. وأأخريًا، فقد أأدى الرصد الوثيق للعملية الإدارية اإىل خفض  من عدد التذاكر املصدر وعدد طلبات
يف  رباعةمعاجلة طلبات الرشاء اإىل النصف خالل أأربع س نوات، مما حقق قدراً أأعظم من الكفاءة ومزيدًا من الوقت متوسط زمن 

 رشاء السلع واخلدمات.

ما ييل: اإجراء  2014ومات والتصالت، فقد تضمنت املنجزات احملققة يف عام أأما عن التحسينات يف جمال تكنولوجيا املعل .61
اختبارات مبدئية للتحسينات اليت أأدخلت عىل مصود البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واخلروج مهنا بنتاجئ مبرشة، 

مترات الويبو اجلديدة يف توقيت مناسب قبل افتتاهحا لدلورة واس تكامل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف قاعة مؤ 
برام اتفاقات تنفيذ خدمات  الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية والسلسةل الرابعة وامخلسني من اجامتعات مجعيات الويبو، واإ

اتحة مزيٍد من املهنجية يف للوقوف بوضوح عىل احتياجات جمالت الأعامل احملددة من تكنولوجيا املعلومات والت صالت عالوًة عىل اإ
جراء املزيد من ترحيل منصات  التتبع والرصد، وتعزيز التصالت املتنقةل مبزيٍد من اخلدمات املتاكمةل املقدمة بتاكليف أأقل، واإ

دارة حسااب ت املس تخدمني غري اخلوادم التقليدية اإىل خوادم افرتاضية، وتوحيد تراخيص قواعد البياانت، وحتسني س ياسات اإ
 املس تخدمة.

أأن خضعت  ISO 27001 املعلومات، اكن من أأوجه معلية التحسني املس متر اليت عجع علهيا لها املعيار تأأمنيويف جمال  .62
ثة من املعيار ) 2013معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإعادة اعامتد وفقًا لنسخة  ( دون أأن تثبت علهيا ISO 27001:2013احملدَّ
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دم توافق رئيس ية ول اثنوية. وقد أأجريت مضن هذه العملية سلسةل من التقياميت خملاطر مقديم اخلدمات اخلارجيني لضامن حالت ع
تدشني حل يس هتدف توعية املس تخدمني مبوضوع  2014مس توًى حمسن من أأمن سلسةل التوريد للخدمات. كام شهد عام 

 .الانتحال ئةل يف عدد البالغات الواردة من جامعة املس تخدمني عن حماولت. وقد نتجت عن أأوىل هذه امحلالت زايدة هاالانتحال

واس متر تنفيذ س ياسة الويبو للغات بفعالية، وذكل بتوس يع نطاق التغطية ابللغات الست ليشمل الأفرقة العامةل عىل حنو  .63
عت التغطية يف عام  ين اذلي وضعته ادلول الأعضاء لتشمل وفقًا للجدول الزم 2014تدرجيي وفعال من حيث التلكفة. وقد ُوّسِّ

 لفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية. 

افتتاح قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة. وقد نُفذ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة  2014واكن من املنجزات الأساس ية يف عام  .64
نظمة خمتلفة بشلك متواٍز للك منطقة عىل حدة. فقد ُسّّلِّ مركز  عىل عدة مراحل أأجريت خاللها اختبارات تقنية واختبارات للأ

بني املبىن اجلديد وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة ومبىن أأرابد بوكش يف   الساحة اخلارجية املمتدةو ، 2014اجلديد يف يوليه  ادلخول
لويبو اجلديدة نفسها يف هناية أأغسطس واكنت متاحة لعقد دورة جلنة الربانمج واملزيانية من ، وقاعة مؤمترات ا2014هناية أأغسطس 

يف قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة  2014، واكمتلت مجيع أأعامل الإنشاءات اجلديدة والتجديدات يف سبمترب 2014سبمترب  5اإىل  1
، مما تضمن افتتاح قاعة 2014سبمترب  30اإىل  22بو يف الفرتة من وثالثة طوابق من مبىن أأرابد بوكش وأأتيحت دلورة مجعيات الوي 

مؤمترات الويبو اجلديدة يوم افتتاح ادلورة حبضور ادلول الأعضاء يف الويبو ومراقبني ومسؤولني من دوةل املقر )عىل لٍك من 
ة ومن الرشاكت النيف وس بعني اليت املس توى الاحتادي والإقلميي واحمليل( وممثلني عن واكلت أأخرى من واكلت الأمم املتحد

نشاء املرشوع واس تكامهل.   أأسهمت يف اإ

اجلديد للويبو  خولأأيضًا عددًا من املنجزات املهمة يف جمال السالمة والأمن من أأمهها افتتاح مركز ادل 2014وشهد عام  .65
مم املتحدة ادلنيا للأمن التشغييل عىل )اس تقبال مبىن أأرابد بوكش( ومركز معليات التنس يق الأمين. كام شارف مرشوع معايري الأ 

. وقد جعلت هذه التعزيزات 2014ابملائة يف هناية عام  95الاكامتل، حيث بلغت نس بة الأنظمة اجلديدة املفعةل بشلك اكمل 
د أأفراد الأمن السالمة والأمن أأقوى بكثري يف مجيع أأجزاء مقر الويبو، كام أأاتحت، متاش يًا مع خطة املرشوع، خفضًا تدرجييًا يف عد

ن مل يكن بنفس القدر اذلي اكن متوىخ يف الأصل.2014العاملني يف املوقع يف عام   ، واإ
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 حسب لك هدف اسرتاتيجي 2014اس تعراض التقدم يف  اثلثا

 الهدف الاسرتاتيجي الأول

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

 (2014الأداء يف منتصف املدة )لوحة بياانت 

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير  1.1ه 
أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق 

 عىل حماور حمّددة وعىل صكوك دولية بشأأهنا

التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلطط املتفق 
 علهيا للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

 1الربانمج 

للمشاركني الراضني يف حلقات النس بة املئوية 
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصوص قضااي 

 حمددة تتعلق ابلرباءات
 1الربانمج 

طار معياري لتسجيل التصاممي  التفاق بشأأن اإ
جراءات الصيانة  الصناعية واإ

 2الربانمج 

رز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا احملتقدم ال 
 2الربانمج  ادلامئةيف جدول أأعامل اللجنة 

 
عدد حالت التصديق عىل/الانضامم اإىل معاهدة 

 2الربانمج  س نغافورة

 
التقدم حنو التفاق بشأأن القضااي احلالية يف جدول 
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة
  3الربانمج 

 
التفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية عىل 
صك قانوين دويل أأو أأكرث بشأأن املعارف التقليدية 
 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

 4الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة  2.1ه 
 ومتوازنة للملكية الفكرية

عدد ادلول الأعضاء اليت وجدت املعلومات املقدمة 
لنظام الرباءات،  بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية

مبا فهيا مواطن املرونة اليت ينطوي علهيا النظام 
والتحدايت اليت تواهجه، معلومات مفيدة، والنس بة 

 املئوية لهذه ادلول

 1الربانمج 

زاء  عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت ابلرضا اإ
مس توى جودة املشورة القانونية فامي خيص الرباءات 

التجارية وادلوائر املتاكمةل، ومناذج املنفعة والأرسار 
 والنس بة املئوية لهذه ادلول

 1الربانمج 

 9الربانمج   

 
يف التقدم احملرز رهنا مبوافقة ادلول الأعضاء، 

مراجعة قانون الرباءات المنوذيج للبدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا

 1الربانمج 

قلميية اليت   قدمت عدد ادلول الأعضاء/املنظامت الإ
جيابية عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف  تعليقات اإ

جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 
والبياانت اجلغرافية، والنس بة املئوية لهذه ادلول 

 واملنظامت

 2الربانمج 

 9الربانمج   

 3الربانمج  عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني 

 
جيابية عىل البدلان عدد  اليت قدمت تعليقات اإ

، والنس بة من الويبواملشورة الترشيعية املقدمة 
 البدلاناملئوية لهذه 

 3الربانمج 

 9الربانمج   

 
عدد حالت التصديق عىل معاهدات الويبو 

 اخلاصة ابلإنرتنت
 3الربانمج 

 
عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش 

 البرصبشأأن ابلأشخاص معايق 
 3الربانمج 

 
عدد البدلان اليت دلهيا قوانني أأو لواحئ حمدثة أأو 

 الكهام
 10الربانمج 

 
عدد البدلان اليت أأقرت أأو قامت بتعديل أأطر 
العمل ذات الصةل ابلإضافة اإىل املساعدة اليت 

 تقدهما الويبو )أأو يه بصدد القيام بذكل(
 17الربانمج 

وأأسامء ادلول حامية مزتايدة لشعارات  3.1ه 
 املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

العدد املعاجل من طلبات التبليغ بناء عىل 
 )اثلثا( 6 املادة

 2الربانمج 

 
عدد العالمات املنشورة يف قاعدة البياانت اخلاصة 

 )اثلثا( 6ابملادة 
 2الربانمج 
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 الرباءاتقانون  :1 الربانمج

 ساندجي ج.الس يد    :املسؤول عن الربانمج

 2014عام يف  اس تعراض التقدم

القواعد أأطر يف ضوء الهدف الرايم اإىل تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع  .1.1
للجنة ادلامئة املعنية بقانون  والعرشينادية واحل العرشينواملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام الرباءات ادلويل، ُعقدت ادلوراتن 

عىل جدول مطروحة واتبعت اللجنة ادلامئة النظر يف مخسة موضوعات  عىل التوايل. 2014 نوبمربو  ينايرالرباءات )اللجنة ادلامئة( يف 
أأنظمة الاعرتاض؛ " وجودة الرباءات، مبا يف ذكل 2حقوق الرباءة؛ "عىل " الاس تثناءات والتقييدات 1: "حتديداأأعاملها، ويه 

 "ونقل التكنولوجيا.5وموّّكهيم؛ "" ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات 4والرباءات والصحة؛ " "3"

نت اللجنة ادلامئة من اس تعراض نظام الرباءات ادلويل الراهن من منظور شامل، مع فحص دراسات موضوعية، متكّ وب .2.1
ل الأعضاء وأأحصاب املصاحل. وأأسهم الهنج التدريج يف توسعة القاعدة املشرتكة اليت مراعاة الاحتياجات واملصاحل اخملتلفة مجليع ادلو 
عداد دراسات أأساس ية  سهمأأ كام تنطلق مهنا اللجنة ادلامئة يف اإجراء مناقشاهتا.  اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات خمتلفة، مثل اإ

، يف تقدم الوطنيةوالتجارب والتحدايت صعيد الوطين عىل ال تنفيذ قانون الرباءات تنظمي ندوات وجلسات تشاركية بشأأن و 
قدمت ادلول الأعضاء عددا من املقرتحات  ،2014عام  اللجنة ادلامئة. وخالل املناقشات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف

 ول الأعضاء بعمل اللجنة ادلامئة.الزتام ادل يبنّي ا ممبشأأن املوضوعات املذكورة أأعاله، 

ىل اتفاقية )الكويت(  انضامم دوةل واحدة 2014عام  شهدق ابملعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال الرباءات، وفامي يتعل .3.1 اإ
 .ابريس

تعدد امل واكنت املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال الترشيع والس ياسات مستندة بشلك منتظم اإىل الإطار القانوين  .4.1
قلميية يف  مشاركهتااإىل  خصوصا تزايدا يُعزى الترشيعية أأنشطة ادلول الأعضاءقد شهدت الأطراف. و  معليات تاكمل اقتصادي اإ

ضافة اإىل ذكل، و وتوقيعها عىل اتفاقات جتارة تفضيلية.   ستيعابقوانينه املتعلقة ابلرباءات لعىل مراجعة عدد من البدلان  يعكفاإ
معاهدة التعاون بشأأن  ويه حتديدا ،شأأن الرباءاته اإىل معاهدات متعددة الأطراف ب سات عامة حملية أأو بسبب انضاممس يا

طارها القانوين بصورة مث اإن الرباءات ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات.  البدلان املنضمة اإىل منظمة التجارة العاملية تراجع اإ
 .تسري طلبات املشورة الترشيعية دلهيا عىل نفس املنوال، ومن مثَّ مهنجية

سهاهما يف نرش وعي أأكرب ابملبادئ واملامرسات القانونية لنظام  ،2014عام اصلت الأمانة، خالل و ذكل وعالوة عىل  .5.1 اإ
واملنظامت غري احلكومية وأأطراف املنظامت احلكومية ادلولية وهيئات الأمم املتحدة  اإىلوجهية معلومات تقدمي  من خاللالرباءات 

 .الربانمجأأخرى عن قضااي يشملها هذا 

املعلومات والتوجهيات من توصيات جدول أأعامل  تنفيذهاوالتخطيط لها و  1تصممي أأنشطة الربانمج معليات اس متدت  .6.1
ادلول توجيه ب  التمنية املعنية. وظلّت املناقشات بشأأن التطوير التدرجيي لنظام الرباءات ادلويل مضن اللجنة ادلامئة شامةل وجُترى

(. كام راعت 15مع مبدأأ حياد أأمانة الويبو )التوصية يامتىش ثل معلية تشاركية و ، ما مي مس توايت التمنية، مع مراعاة خمتلف الأعضاء
اإىل ادلامئة (. واستندت أأنشطة اللجنة 17املناقشات أأوجه املرونة القامئة يف التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصية 

 هداف الإمنائية للأمم املتحدةدمع الأ يف الوقت ذاته، اإىل  السعي،( مع 42و 21معليات تشاور مفتوحة ومتوازنة )التوصيتان 
نولوجيا " نقل التك 1تناولت واثئق معل اللجنة ادلامئة قضااي مثل: "، 22متش يا مع التوصية و  عىل وجه التحديدو (. 22)التوصية 

 الأعضاء.والاس تثناءات والتقييدات احملمتةل لفائدة ادلول  أأوجه املرونةو  "2املتعلقة ابلرباءات؛ "

منائية املنحى وقامئة عىل  ة العامةالترشيع والس ياس يف جمايلملساعدة ابو بتكوين الكفاءات اخلاصةربانمج واكنت أأنشطة ال .7.1 اإ
 (.14و 13و 1مضن الإطار الزمين اخملطط )التوصيات  وتُنفذ الطلب

املتعلق  مرشوع جدول أأعامل التمنية لنتاجئ معلية تقيمي هنايئ، شارك الربانمج يف 20و 16ووفقا للتوصيتني  وعالوة عىل ذكل .8.1
، اذلي ُعرض ونوقش يف ادلورة الثالثني للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( املعقودة يف الفرتة ابلرباءات واملكل العام

 .2014مايو  23اإىل  19من 
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دين من أأوجه املرونة املتعلقة ابلرباءات واليت نوقشت ، اليت تشمل وهجني جديCDIP/13/10 كام أأعّد الربانمج الوثيقة  .9.1
ذاكء الوعي بشأأن التطبيق العميل لأوجه املرونة عىل الصعيد الوطين. ب واضطلعيف ادلورة نفسها للجنة التمنية،  ىل اإ أأنشطة هتدف اإ

قلميية للويبو بشأأن قضااي حامية ويف هذا الصدد نُظمت فضال عن ، الرباءات يف اجملال الصيدلين، يف بيشكيك بقريغزيس تان، ندوة اإ
 .ست ندوات أأو حلقات معل وطنية بشأأن الإطار القانوين والس ياسة العامة يف جمال الرباءات

 بياانت الأداء

ور حمّددة وعىل تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل حما 1.1ه  النتيجة املرتقبة: 
 صكوك دولية بشأأهنا

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التقدم احملرز يف تنفيذ 
اخلطوات/اخلطط املتفق علهيا للجنة 

 ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
اللجنة ادلامئة املعنية  زترك :2013

هجودها عىل اإحراز بقانون الرباءات 
تقدم يف املوضوعات امخلسة املدرجة 

يف جدول أأعاملها، وامليض قدما 
جراءات  مبناقشاهتا من خالل عدة اإ
مهنا، مثال، مجع املعلومات عن 

عداد دراسات،  طريق اس تبيان، واإ
وتبادل املامرسات والتجارب الوطنية 

 ضاء.بني ادلول الأع

برانمج  أأسس املقارنة الأصلية:
 : حتدد لحقا2014/15 ومزيانية

اإحراز تقدم يف 
القضااي ذات 

الاهامتم 
املشرتك يف 
اللجنة ادلامئة 
املعنية بقانون 

 الرباءات

املوضوعات امخلسة املدرجة يف جدول 
أأعامل ادلورة احلادية والعرشون للجنة 

 ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
الاس تثناءات (: 2014 )نوبمرب

وجودة ؛ والتقييدات عىل حقوق الرباءة
ورسية ؛ والرباءات والصحة؛ اءاتالرب 

التواصل بني مستشاري الرباءات 
 ؛ ونقل التكنولوجيا.وموّّكهيم

ىل اقرتاحات  واستندت املناقشات اإ
( والواثئق املعدة من قبل 11الوفود )
( )ملخص الرئيس، الوثيقة 10الأمانة )

SCP/21/11 Rev. 

 اثبت

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
يف حلقات معل/ندوات/مؤمترات 

عقدت خبصوص قضااي حمددة تتعلق 
 ابلرباءات

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
%، استنادا اإىل 92.5 :2013

 2012/13اس تقصاء 

برانمج  أأسس املقارنة الأصلية:
: اس تقصاءات 2014/15 ومزيانية
2012 

 اثبت 2014استنادا اإىل اس تقصاء  92.75% 90%

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  املرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد ادلول الأعضاء اليت وجدت 
املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ 

لنظام الرباءات، واملامرسات القانونية 
مبا فهيا مواطن املرونة اليت ينطوي 

علهيا النظام والتحدايت اليت تواهجه، 
معلومات مفيدة، والنس بة املئوية 

 لهذه ادلول

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
% استنادا اإىل اس تقصاء 90 :2013

أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية يف عام 
 دوةل عضوا 47بني  2013

برانمج  املقارنة الأصلية:أأسس 
 : حتدد لحقا2014/15 ومزيانية

90% 

 

 

 

 اثبت %(85.7جميبني ) 7من أأصل  6

 

 

 

 

عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت 
زاء مس توى جودة املشورة  ابلرضا اإ
القانونية فامي خيص الرباءات ومناذج 
املنفعة والأرسار التجارية وادلوائر 

 لهذه ادلولاملتاكمةل، والنس بة املئوية 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
%(، استنادا 90جميبني ) 9 :2013

اإىل اس تقصاء أأجرته شعبة الرقابة 
 2013ادلاخلية يف عام 

برانمج  أأسس املقارنة الأصلية:
: اس تقصاءات 2014/15 ومزيانية
2012 

90% 

 

مثانية جميبني عن مس توى رضا بلغ  أأعرب
، البدلان 2فريقيا )أأ % 90 يف املتوسط
بعض ؛ 1؛ أ س يا واحمليط الهادئ 1العربية 

أأمرياك ؛ 2البدلان يف أأورواب وأ س يا 
 (.1؛ بدلان أأخرى 1 الالتينية والاكرييب

 

 اثبت
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التقدم رهنا مبوافقة ادلول الأعضاء، 
مراجعة قانون الرباءات يف احملرز 

المنوذيج للبدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا

 

هناية يف  املقارنة احملّدثةأأسس 
 اجامتع خرباء واحد :2013

برانمج  أأسس املقارنة الأصلية:
 : حتدد لحقا2014/15 ومزيانية

تقدم يف العمل 
التحضريي 

لتحديث قانون 
الويبو المنوذيج 

 لرباءاتل

ملخص رئيس ادلورة احلادية والعرشين 
للحنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، 

 .SCP/21/11 Rev الوثيقة

غري 
 اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
رقام اخلاصة بنفقات عام مالحظة :   يه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني 2014الأ

 خالف املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد 
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
رقام اخلاصة بنفقات عام *  يه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني 2014الأ

طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ضافية  ختصيص بعد التحويالت أأساسا اإىل 2014/15مزيانية الزايدة الإجاملية يف  عزىتُ  .10.1  2.1ه نتيجة اإىل ال موارد برشية اإ
 من أأجل الاس تجابة بكفاءة أأكرب لزايدة يف طلبات املشورة الترشيعية. )املشورة الترشيعية(

 2014 يف زيانيةاملاس تخدام  .ابء 

 ابملائة فامي خيص العام الأول من الثنائية ويه اثبتة. 60و 40توجد نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  .11.1

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية واالتفاق على مواضيع محّددة وعلى صكوك دولية بشأنها
                  2,285                   2,051 1,188                  

                  1,413 3,104                   2,665                  أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

                  2,601                  5,155                  4,950المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%53 2,086 3,942 3,746 موارد الموظفين

%42 515 1,213 1,204خالف موارد الموظفين

%50 2,601 5,155 4,950المجموع
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 العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية : 2 الربانمج

 وانغ .بالس يدة  :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية  واصلت، 2014يف عام  1.2
عداد مرشوع معاهدة بشأأن قانون التصاممي يك يُعمتد يف  ادلامئة( )اللجنة يف دورتهيا احلادية والثالثني والثانية والثالثني العمل عىل اإ

مؤمتر دبلومايس ممكن. وتناولت مسأأةل ادلعوة اإىل عقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس امجلعية العامة للويبو يف دورهتا اخلامسة والأربعني 
، ويف دورهتا السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة 2014رابعة والعرشون( املعقودة يف مايو )ادلورة الاس تثنائية ال

 اللجنة ادلامئة معلها بشأأن حامية أأسامء البدلان واصلت، دون أأن تتخذ أأي قرار بشأأهنا. و 2014والعرشين( املعقودة يف سبمترب 
دم به وفد جاماياك. وعالوة عىل ذكل، قدم عدد من الوفود اقرتاحات خبصوص معل ويف اقرتاح تقونظرت يف دراسة أأعدهتا الأمانة، 

 شامةل وجُترىاللجنة ادلامئة يف جمال البياانت اجلغرافية. وظلّت أأنشطة الربانمج اخلاصة بوضع القواعد واملعايري مضن اللجنة ادلامئة 
معليات من توصيات جدول أأعامل التمنية، واستندت مناقشات اللجنة ادلامئة اإىل  15التوصية متاش يا مع ، الأعضاءادلول توجيه ب 

 .42و 21طبقا لتوصييت جدول أأعامل التمنية  تشاور مفتوحة ومتوازنة

لهيا  2014وشهد عام  2.2 أأيضا تصديق س بعة أأطراف متعاقدة عىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات أأو انضامهما اإ
نظمة بنيلوكس للملكية الفكرية والعراق ولكسمربغ وهولندا وطاجيكس تان(، ليصل بذكل العدد الإجاميل )بيالروس وبلجياك وم 
 .2014يف هناية عام  38للأطراف املتعاقدة اإىل 

( من ا)اثلث6عىل املادة  حلكومية ادلولية وشعاراهتا بناءامحلاية لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت اتوفري وفامي يتعلق بزايدة  3.2
طيةل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض. يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل والاس تجاابت للطلبات  تبليغاتال  عوجلتفاقية ابريس، ات

واستناد العدد املس هتدف اإىل الطلبات  تقلّب عدد اإىلوعدد الطلبات الفعيل  هتاويعزى التفاوت بني عدد الطلبات املس هتدف معاجل
. ويف ( وهو دون العدد املس هتدف49)ينطبق ذكل أأيضا عىل العدد الفعيل للعالمات املنشورة و  .متوسط يشمل الثنائية بأأمكلها

 .3 057)اثلثا( يساوي  6، اكن العدد الإجاميل للعالمات الواردة يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة 2014هناية عام 

اإىل فقد قدم الربانمج مشورات  ،للملكية الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة بشأأن العمل عن أأما  4.2
أأنشطة واكنت  .جمال قانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافيةدوةل عضوا/منظمة حكومية دولية يف  20

منائية املنحى وقامئة عىل يةواملساعدة الترشيع  تكوين الكفاءاتابملساعدة التقنية و  اخلاصةالربانمج  ومرشوحة يف تقارير  الطلب اإ
 .13و 1أأعدت بشأأهنا خالل الس نة طبقا لتوصييت جدول أأعامل التمنية 

ضافة اإىل ذكل،و  5.2 امللكية الفكرية  جدول أأعامل التمنية الرائد بشأأنمرشوع مرحةل العام الأول من  يف تنفيذالربانمج  أأسهم اإ
دارة التصامميو  (. ومت اختيار البدلين الرائدين، وهام DA_4_10_02) ان الأقل منوالتطوير الأعامل يف البدلان النامية والبدل اإ

برام اتفاق رمسي بشأأن بيان نطاق املرشوع مع الك البدلين، 2014يف عام  الأرجنتني واملغرب، والواكلت احمللية الرائدة . وعقب اإ
ضُطلع بعد ذكل بدراسات جدوى يف الك صيغت اسرتاتيجيات وطنية محلاية التصاممي وخطط للتوعية واسرتاتيجيات للخروج. وا

من الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة. ونُفذت،  70البدلين، واختري منسقون قطريون للمرشوع وخرباء وطنيون وأأكرث من 
عىل  بنجاح، تظاهرات لإطالق املرشوع عىل الصعيد الوطين. ومن املتوقع أأن يوقّع أأحصاب املصاحل الرئيس يون، مبن فهيم وزراء،

 .2015ميثايق املرشوع يف الك البدلين يف عام 
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 بياانت الأداء

تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمّددة  1.1ه  النتيجة املرتقبة: 
 وعىل صكوك دولية بشأأهنا

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

طار  التفاق بشأأن اإ
معياري لتسجيل التصاممي 

جراءات  الصناعية واإ
 الصيانة

 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
طار  :2013هناية  ل يوجد اإ

معياري لتسجيل التصاممي 
جراءات الصيانة  الصناعية واإ

 أأسس املقارنة الأصلية:
: 2014/15 برانمج ومزيانية

طار معياري  ل يوجد اإ
لتسجيل التصاممي الصناعية 

جراءات الصيانة  واإ

قانون بشأأن اعامتد معاهدة 
التصاممي من خالل مؤمتر 

 حممتل دبلومايس

مل يُتخذ أأي قرار ابدلعوة اإىل عقد 
مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن 

 .قانون التصاممي

 غري اثبت

 

رز حنو التفاق احملم تقدال 
عىل القضااي املدرجة حاليا 

جدول أأعامل اللجنة يف 
 ادلامئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
اتفاق اللجنة  :2013هناية 

ادلامئة بشأأن عدد من 
مرشوعات املواد والقواعد 

ملعاهدة قانون  املوضوعية
 التصاممي.

اتفاق اللجنة ادلامئة عىل 
مواصةل العمل بشأأن حامية 

 أأسامء البدلان.

 أأسس املقارنة الأصلية:
: 2014/15 برانمج ومزيانية

مرشوع الوثيقة املرجعية 
بشأأن حامية أأسامء البدلان 
من التسجيل والاس تخدام 

 كعالمات جتارية

موافقة اللجنة ادلامئة عىل 
 النتاجئ

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق اللجنة ادلامئة عىل مواصةل 
 .العمل بشأأن حامية أأسامء البدلان

 

، تواصل العمل بشأأن 2014يف عام 
أأسامء البدلان، ونُظر يف دراسة حامية 

أأعدهتا الأمانة واقرتاح تقدم به وفد 
جاماياك خالل دوريت اللجنة ادلامئة 
)ادلورة احلادية والثالثون وادلورة 

 الثانية والثالثون(.

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد حالت التصديق 
عىل/الانضامم اإىل معاهدة 

 س نغافورة

 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
طرفا  31 :2013هناية 

 (2013متعاقدا )هناية 

 أأسس املقارنة الأصلية:
: 2014/15 برانمج ومزيانية

طرفا متعاقدا )هناية  29
2012) 

حالت تصديق/  مثان
 جديدةانضامم 

 

س بع أأطراف متعاقدة جديدة يف 
بيالروس وبلجياك ومنظمة  :2014

بنيلوكس للملكية الفكرية والعراق 
. ولكسمربغ وهولندا وطاجيكس تان

ليصل بذكل العدد الإجاميل 
يف هناية  38للأطراف املتعاقدة اإىل 

2014. 

 اثبت

 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  املرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد ادلول 
قلميية  الأعضاء/املنظامت الإ

اليت قدمت تعليقات 
جيابية عىل املشورة  اإ

الترشيعية املقدمة يف جمال 
العالمات التجارية 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 
: قُدمت مشورة اإىل 2013
 18دوةل عضوا بشأأن  13

وحدة من مرشوعات 

تقدمي املشورة الترشيعية 
دول  10اإىل 

قلميية . أأعضاء/منظامت اإ
% مّمن رّدت 90وأأبدت 

تقصاء رضاها عىل الاس  
 عن املشورة املقدمة.

 20تقدمي املشورة الترشيعية اإىل 
قلميية مة/منظعضوا دوةل  ؛7فريقيا )أأ  اإ

؛ أ س يا واحمليط 1البدلان العربية 
؛ أأمرياك الالتينية 11الهادئ 
 (.؛1 والاكرييب

رّدت س بع دول أأعضاء/منظامت و 

 اثبت
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والتصاممي الصناعية 
والبياانت اجلغرافية، 

والنس بة املئوية لهذه ادلول 
 واملنظامت

 الترشيعات

 أأسس املقارنة الأصلية:
: 2014/15 برانمج ومزيانية

دوةل  11لقت ت
قلميية مشورة  عضوا/منظمة اإ

قدمت  3ترشيعية، مهنا 
جيابية عىل  تعليقات اإ

املشورة الترشيعية املتلقاة 
 2012يف 

قلميية عىل الاس تقصاء و  مجيعا أأبدت اإ
رضاها عن املشورة  (100%)

 املقدمة.

 وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتاادلول حامية مزتايدة لشعارات  3.1ه  املرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

العدد املعاجل من طلبات 

التبليغ بناء عىل 

 )اثلثا( 6 املادة

يف  احملّدثةأأسس املقارنة 
طلبا من  126 :2013هناية 

طلبات النرش معاجلا بناء 
)اثلثا( يف هناية 6عىل املادة 
2013 

 أأسس املقارنة الأصلية:

: 2014/15 برانمج ومزيانية

من طلبات  4طلبا  70

التبليغ معاجلا بناء عىل املادة 

 2012)اثلثا( يف  6

طلبا من طلبات  140

بناء عىل معاجلا  التبليغ

 )اثلثا(6املادة 

طلبا من طلبات  51تلقي ومعاجلة 

 طلبا مهنا. 11التبليغ، نرُش 

 غري اثبت

عدد العالمات املنشورة 

يف قاعدة البياانت اخلاصة 

 )اثلثا( 6ابملادة 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
عالمة  132 :2013هناية 

قاعدة البياانت منشورة يف 

)اثلثا( يف  6اخلاصة ابملادة 

2012/13 

 أأسس املقارنة الأصلية:

: 2014/15 برانمج ومزيانية

يف منشورة  5عالمة 75

خلاصة قاعدة البياانت ا

 2012)اثلثا( يف  6ابملادة 

عالمة منشورة يف  150

قاعدة البياانت اخلاصة 

 6)اثلثا( 6ابملادة 

 (2014عالمة جديدة منشورة ) 49

 

العدد الإجاميل للعالمات الواردة بلغ 

البياانت اخلاصة يف قاعدة 

يف هناية  3 057)اثلثا(  6 ابملادة

2014. 

 غري اثبت

                                                
4
 .2012/13، كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج 69هو  2012( يف عام )اثلثا6تصويب: العدد احلقيقي لطلبات التبليغ املعاجلة مبوجب املادة  
5
 .2012/13، كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج 84هو  2012)اثلثا( يف هناية عام 6تصويب: العدد احلقيقي للعالمات املنشورة يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة  
6
 .2014/15نائية يشري الهدف اإىل عدد العالمات املنشورة خالل الث  
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
رقام اخلاصة بنفقات عام   يه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني 2014الأ

 الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(املزيانية والنفقات 
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
رقام اخلاصة بنفقات عام *  يه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني 2014الأ

طبقا  2014/15الثنائية لتلبية الاحتياجات خالل  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

طار النتيجة  ابلتخفيضبعد التحويالت تسوية  2014/15مزيانية تعكس  6.2 تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة )1.1ه يف اإ
 .حممتلاكنت مرصودة أأول الأمر ملؤمتر دبلومايس خالف املوظفني من الربانمج حتويل موارد نتيجة  (للملكية الفكرية

 2014يف زيانية املاس تخدام  .ابء

 :نقص اس تخدام موارد خالف املوظفني أأساسا اإىلعزى يُ  7.2

رجاء املؤمتر ادلبلومايس - طار  اإ  ؛(تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية)1.1ه النتيجة املتوىخ يف اإ

طار  -  ؛(املشورة الترشيعية) 2.1ه النتيجة وفورات يف التاكليف نتيجة خفض بعثات املوظفني املتوخاة يف اإ

دارة التصامميامللكية الفكرية و  جدول أأعامل التمنية الرائد بشأأنمرشوع تأأخر يف توظيف مدير مرشوع لأغراض  - لتطوير  اإ
أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب ) 4.3ه النتيجة ، املبنّي يف اإطار الأعامل يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
  (احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية واالتفاق على مواضيع محّددة وعلى صكوك دولية بشأنها
                  3,808                   3,227                   1,581 

 469                      1,058                   1,429                  أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

 346                      767                      439                     حماية متزايدة لشعارات الدول وأسمائها وشعارات المنظمات الحكومية الدوليةھ3.1

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا
                     487                      487                        48 

                  2,444                  5,539                  6,162المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%47 1,946 4,154 4,122 موارد الموظفين

%36 498 1,385 2,040خالف موارد الموظفين

%44 2,444 5,539 6,162المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :3 الربانمج

 لري أأ. ةالس يد :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

النتاجئ املرتقبة يف ثالثة جمالت رئيس ية أأل ويه: امليض قدما بوضع عىل اإحراز  2014عام ركزت أأعامل هذا الربانمج خالل  .1.3
وتعزيز تطوير البنية التحتية حلق املؤلف ، يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة ادلامئة(القواعد واملعايري 

الاقتصادية الإماكنيات يف مسعاها لغتنام  ان النامية والبدلان الأقل منوادلتعزيز الكفاءات املؤسس ية والبرشية يف البفضال عن 
 كام يتبني من مؤرشات الأداء اليت تُناقش أأدانه. يف مجيع هذه اجملالت ملموس. وقد أأحرز تقدم لصناعاهتا الثقافية والإبداعية

 العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري والس ياسات

معاهدة بيجني محلاية حزّي النفاذ. وحظيت ديدتني حلق املؤلف اجلعاهدتني ، التقدم صوب دخول امل2014تواصل، يف عام   .2.3
ضافية )الصني والياابن وسلوفاكيا والإمارات العربية املتحدة( )معاهدة بيجني(  الأداء السمعي البرصي بأأربع حالت تصديق وانضامم اإ

لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة  معاهدة مراكشخولها حزّي النفاذ. أأما لتبلغ س تة حالت من أأصل الثالثني الالزمة دل
عاقات أأخرى يفالأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو  توقيعا حبلول همةل  80مبا مجموعه )معاهدة مراكش(  قراءة املطبوعات ذوي اإ

ادور والهند ومايل والإمارات العربية املتحدة وأأوروغواي( من يونيو، فضال عن حالت التصديق والانضامم امخلس الأوىل )السلف
 2014/15أأصل العرشين الالزمة دلخولها حزّي النفاذ. واكنت الأهداف احملّددة يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية للثنائية 

بقاء املو  غري أأن . ارد اخملصصة ذلكل يف املس توايت املقرتحةفامي خيص حالت التصديق/الانضامم طموحة نوعا ما ابلنظر اإىل رضورة اإ
مساعدة ادلول الأعضاء يف التصديق عىل املعاهدات اكن ول يزال أأولية ابلنس بة للربانمج، مع احامتل المتكّن من بلوغ الهدف اخلاص 

 .مبعاهدة مراكش يف هناية الثنائية

طار اللجنة ادلامئة تمت بطريقة  .3.3 (، مراعية، كام 15شامةل وبتوجيه من ادلول الأعضاء )التوصية واكنت أأنشطة الربانمج يف اإ
(، وأ خذة يف احلس بان مواطن املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية 20و 16ينبغي، حدود املكل العام ودوره ومعامله )التوصيتان 

 (.17املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصية 

منائية  واكنت املشورة الترشيعية املقدمة اإىل ادلول .4.3 الأعضاء، بناء عىل طلهبا، بشأأن مسائل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة، اإ
(، ومراعية 13املنحى ومتوازنة ومكيّفة حسب أأوضاع لك دوةل من ادلول الأعضاء، طبقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية )التوصية 

، ُقدمت املشورة اإىل 2014(. ويف عام 17و 14توصيتان ملواطن املرونة املنطبقة عىل البدلان عىل اختالف مس توايهتا الإمنائية )ال 
لعدة أأس باب مهنا اهامتم ادلول  2014دوةل عضوا يف خمتلف الأقالمي. وزادت الطلبات عىل هذا النوع من املشورة يف عام  16

ص مبلحق برن اإىل الأعضاء ابلنضامم اإىل معاهديت بيجني ومراكش. وُقدمت مشورة أأيضا بشأأن نظام العرش س نوات اجلديد اخلا
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بناء عىل طلهبا.

وأأجري املزيد من املناقشات بشأأن البنود الأخرى املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة خالل الاجامتعات الثالثة املعقودة  .5.3
ادلامئة معاهدة مقرتحة بشأأن هيئات البث  . وتناولت مناقشات اللجنة2014وديسمرب  2014ويونيو/يوليو  2014يف أأبريل/مايو 

عاقات أأخرى.  والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ
( مع السعي، يف الوقت ذاته، اإىل دمع 42و 21واستندت مفاوضات اللجنة ادلامئة اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة )التوصيتان 

 (.22داف الأمم املتحدة الإمنائية )التوصية أأه

هبدف تعزيز دور الويبو يف ميدان حق املؤلف يف البيئة الرمقية.  خمتلفةحرز تقدم جيد يف مرشوعات وعالوة عىل ذكل، أ   .6.3
دارة املعلومات وشارك الربانمج يف عدد من الأنشطة يف حمافل خمتلفة، مثل منتدى القمة العاملية بشأأن جممتع املعلومات ومنتدى  اإ

ىل اإذاكء الوعي مبوضوعات حق املؤلف الوجهية، مبا يف ذكل احملتوى اذلي يس تحدثه املس تخدم،  واملنتدى الاقتصادي العاملي، تريم اإ
 وامحلاية القانونية لألعاب الفيديو، وأأساليب الرتخيص الناش ئة.

 البنية التحتية حلق املؤلف

يُعرف ابمس  اجلودة ملنظامت الإدارة امجلاعيةمعيار طوعي دويل جديد لضامن أ حرز تقدم كبري يف تطوير ، 2014يف عام  .7.3
“TAG of Excellence”  جيابيا. (. و المتزّي يف الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة) أأي اكن التفاعل مع املعيار اجلديد املقرتح اإ
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وشلّكت معظم الرابطات التجارية ادلولية املتعاونة مع منظامت الإدارة امجلاعية احتادا وافق عىل مجموعة من املبادئ اليت ستشلّك 
احلكومات يف لك من العامل النايم من أ حاد منظامت الإدارة امجلاعية و بدمع أأساس قواعد املعيار املذكور. وقد حظيت هذه املبادرة 

 منظمة من منظامت الإدارة امجلاعية مذكرات التعبري عن الاهامتم(. 61والعامل املتقدم )وقّعت تسع حكومات و

(. والهدف WIPOCOS) دارة البياانتوتواصلت أأنشطة تكوين الكفاءات وادلمع والصيانة خبصوص أأداة الويبو الراهنة لإ  .8.3
اإىل أأن يصبح نظام "ش بكة الويبو حلق املؤلف"، وهو نظام جديد لإدارة  WIPOCOS و مواصةل دمع نظاماذلي تنشده الويبو ه

 .جاهزا للنرش ،البياانت يسهم يف حتسني تدفق البياانت العاملية واحلقوق يف منظامت الإدارة امجلاعية املس تفيدة

قتصادي لصناعات حق املؤلف يف الأرجنتني ، أأصدرت الويبو أأربع دراسات وطنية بشأأن الإسهام الا2014ويف عام  .9.3
ندونيس يا ورصبيا وتركيا ودراسة يف ادلول الأعضاء يف منظمة دول رشيق الاكرييب، من أأصل  دراسة اإجامل. وتستند تكل  46واإ
جعة ذكل . وجتري حاليا مرا2003ادلراسات اإىل دليل الويبو لس تقصاء املسامهة الاقتصادية للصناعات القامئة عىل حق املؤلف 

ىل أأن الصناعات الإبداعية متثّل، يف املتوسط،  ابملائة من  5.32ابملائة من الناجت احمليل الإجاميل و 5.18ادلليل. وتشري ادلراسات اإ
مجموع العامةل. ووضعت الويبو أأيضا )مع رشاكء خارجيني( ادلراسة الاس تقصائية ادلويل الأول بشأأن رسوم حق املؤلف املرتبط 

رة. كام أأطلقت، خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير، دراسات رائدة بشأأن تقيمي الأثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف ابلنص والصو 
 الأوسع حلق املؤلف يف الصناعات الإبداعية ودراسة حول تقيمي قرصنة حق املؤلف.

ارية وقانونية ملس تحديث أألعاب الفيديو مسائل جت –ونرشت الويبو أأداتني جديدتني لفائدة املبدعني وهام: التحمك يف اللعبة  .10.3
(Mastering the Game - Business and Legal Issues for Video Game Developers وتسييل أأصول حق ،)

(. وأأصدرت Monetization of Copyright Assets by Creative Enterprisesاملؤلف من قبل الصناعات الإبداعية )
( يف How to Make a Living from Musicالويبو املعنون "كيفية كسب العيش من املوس يقى" )الطبعة الثانية ملنشور 

. وتُس تخدم هذه الأدوات عىل نطاق واسع يف برامج تكوين الكفاءات وهناك طلب كبري علهيا )فقد مت تزنيلها أأكرث من 2014 يوليو
نتاج 2014مّرة يف عام  100 000 عىل الإدارة امجلاعية عىل الإنرتنت حيتوي منظامت عن  جديدكتيب (. كام شاركت الويبو يف اإ

 .نظامت يف مجيع أأحناء العاملتكل امل حقائق وأأرقام أأساس ية عن 

واس تحدثت الويبو دورة تعّل عن بعد تس تخدم مجموعة اكمةل من تقنيات التواصل احلديثة املُس تعمةل يف القرن احلادي  .11.3
دارة امجل اعية لفائدة موظفي منظامت الإدارة امجلاعية وواضعي الس ياسات والعاملني يف اجملال القانوين. والعرشين لهتيئة أأداة معلية لالإ

، وقّعت الويبو مذكرات تفامه ونّظمت أأيضا سلسةل من برامج 2014وُجّربت ادلورة يف الشطر الأخري من الس نة. وطيةل عام 
 (SPA) للمؤلفني امجلعية الربتغالية( و IAهد حق املؤلف )وتظاهرات لتكوين الكفاءات مع منظامت غري حكومية من قبيل مع 

، وكذكل مع (SCAPRجملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين الأداء )و  (IFPIالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات )و
 حكومات مهنا حكومة الولايت املتحدة الأمريكية.

أأحصاب املصاحل بغرض زايدة عدد الكتب املتاحة يف لك أأرجاء ، أأنشئت جديدة تشمل طائفة متعددة من 2014ويف عام  .12.3
اتحهتا للأشخاص من ذوي الإعاقات يف  – طريقة برايل والنصوص الصوتية وحروف الطباعة الكبريةمثل  – العامل بأأنساق ميّّسة واإ

امت ختدم مصاحل الأشخاص الويبو ومنظ "(ABCة" )"ّّس د من أأجل توفري الكتب يف أأنساق مي حتاقراءة املطبوعات. ويضّم الا
ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات واملكتبات اخملصصة لأولئك الأشخاص ومنظامت متثّل املؤلفني والنارشين. ويضطلع الاحتاد 

بثالث أأنشطة رئيس ية يه: تكوين الكفاءات )بدمع من حكوميت أأسرتاليا ومجهورية كوراي( يف بنغالديش والهند ونيبال 
لناك، والنرش اذلي يراعي اكفة الاحتياجات ويهنض ابلتكنولوجيات اليت متكّن من النرش بأأنساق "ميّّسة من الأساس"  ورسي

حىت تكون الكتب اجلديدة قابةل لالس تخدام من البداية من قبل الأشخاص املبرصين والأشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة 
(، وهو عبارة عن قاعدة TIGARالكتب عىل الصعيد ادلويل )املعروف خبدمة  املطبوعات عىل حد سواء، ومرشوع الاحتاد لتبادل

 .لغة 55عنوان متاح بأأنساق ميّّسة وبزهاء  286 000بياانت دولية تشمل 

 تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 2014لأقل منوا يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف عام املقدمة اإىل البدلان النامية والبدلان ااملساعدة التقنية اكنت  .13.3
منائية املنحى وقامئة عىل الطلب وفقا لتوصييت جدول أأعامل التمنية   .13و 1اإ
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عىل املس توايت الوطنية برانجما ومرشوعا عىل  40واستنادا اإىل الطلبات الواردة من ادلول الأعضاء النامية، نُفذ أأكرث من  .14.3
بدلا من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف  85من أأجل الاس تجابة لالحتياجات والأولوايت احملّددة، مبا مشل  قالمييةوالإقلميية والأ 

قلميية )املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )الأريبو(  واملركز الإقلميي لتطوير الكتب لك الأقالمي وثالثة منظامت حكومية دولية اإ
قلمي  ذاكء الوعي يف OAPIواملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) (CERLALCأأمرياك الالتينية والاكرييب )يف اإ ((. ومشلت الأنشطة اإ

جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتكوين الكفاءات يف أأوساط رؤساء املاكتب الوطنية حلق املؤلف وواضعي الس ياسات وأأحصاب 
الأنشطة املبادئ الأساس ية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملسائل املوضوعية الناش ئة اليت تكتيس املصاحل الرئيس يني. وتناولت 

وجاهة وأأمهية عىل حنو خاص ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يف ذكل التطورات اجلديدة عىل الصعيدين الوطين 
صياغة وتنفيذ س ياسات وأأطر اسرتاتيجية وطنية يف جمال حق املؤلف " تعزيز القدرة عىل 1وادلويل، وأأسهمت فامي ييل: "

" وحتسني القدرات واملهارات املؤسس ية والهيلك املعريف 2لس تخدام امللكية الفكرية ابتساق وفعالية لأغراض التمنية املس تدامة؛ "
 احل.ملاكتب حق املؤلف الوطنية لمتكيهنا من تقدمي اخلدمات اإىل رشاكهئا من أأحصاب املص

ابملائة من املشاركني اعتربوا أأن مضمون  80وتبنّي من معليات التقيمي اليت أأجريت يف هناية حلقات العمل أأن أأكرث من  .15.3
حلقات العمل وجهيا ابلنس بة لأعامهلم ورأأوا أأهنم سيمتكّنون من اس تخدام املعلومات واملعارف املكتس بة من تكل احللقات يف معلهم. 

جيابية لتعزيز مشاركة البدلان النامية يف الاقتصاد الإبداعي العاملي.وأأثبتت تكل النتاجئ أأن   ما يُضطلع به ميثّل خطوات اإ

 يف تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية: 3وابلإضافة اإىل ذكل، شارك الربانمج  .16.3

( وحظي CDIP/13/INF/6 )الوثيقة التحليل املقارن للهُنج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلفُعرض مرشوع  -
جيايب من قبل جلنة التمنية يف اإطار تنفيذ التوصيات  )أأ( من دراسة النطاق بشأأن حق املؤلف 2)و( و1)ج( و1ابنطباع اإ

 واحلقوق اجملاورة واملكل العام.

ضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذُعرض اقرتاح تنفيذي معدل بشأأن  - اإىل  اإ
، CDIP/12/9 (، استنادا اإىل املناقشة اليت جرت حول الوثيقةCDIP/13/11 )الوثيقة املعلومات واملواد الإبداعية

طاره حسب الاقتضاء.  وحظي مبوافقة جلنة التمنية ملزيد من التنفيذ والعمل يف اإ

، اذلي عرضه وفد الأفريقيةتعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان اكن مرشوع  -
فاسو واذلي حظي مبوافقة جلنة التمنية يف دورهتا التاسعة، قيد التنفيذ يف بوركينا فاسو وكينيا والس نغال طبقا  بوركينا

 للمواصفات املعمتدة.

 بياانت الأداء

متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمّددة وعىل تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية  1.1ه  النتيجة املرتقبة: 
 صكوك دولية بشأأهنا

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التقدم حنو التفاق بشأأن 
القضااي احلالية يف جدول أأعامل 

اللجنة ادلامئة املعنية حبق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
اعامتد نص معاهدة بيجني يف يونيو 

. واعامتد نص معاهدة مراكش يف 2012
. والتقدم متسق مع خطة 2013 يونيو

معل اللجنة ادلامئة بشأأن لك القضااي 
 املدرجة يف جدول الأعامل.

 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية
معاهداتن معمتداتن يف  :2014/15
)حىت ال ن(.  2012/13الثنائية 

ومؤمتران دبلوماس يان معقودان خالل 
 2012/13الثنائية 

عقد مؤمتر 
دبلومايس واحد 
واعامتد معاهدة 

واحدة يف 
الثنائية 
2014/2015 

مل تتوصل اللجنة ادلامئة وامجلعية 
ىل اتفاق  2014العامة للويبو لعام  اإ

حول اخلطوات اليت ينبغي اختاذها 
ىل عقد مؤمتر  من أأجل ادلعوة اإ
دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن 

 .حامية هيئات البث

 غري اثبت
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 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  املرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرش الأداء

عدد البدلان اليت صدقت عىل 
 معاهدة بيجني

 2 :2013هناية يف  احملّدثةأأسس املقارنة 
 )بوتسواان، امجلهورية العربية السورية(
 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية

 ل يوجد :2014/15

ضافية أأودعت واثئق  4 بدلا 30 بدلان اإ
التصديق عىل معاهدة بيجني أأو 

لهيا ) الصني والياابن الانضامم اإ
مارات العربية  وسلوفاكيا والإ

جامل( 6) املتحدة(  بدلان اإ

 غري اثبت

اليت قدمت البدلان عدد 
جيابية عىل املشورة  تعليقات اإ

، من الويبوالترشيعية املقدمة 
 البدلانوالنس بة املئوية لهذه 

بدلا املشورة الترشيعية  16تلقى  بدلا 15 ل توجد بياانت متاحة
؛ أ س يا  ؛6فريقيا )أأ  2014يف عام 

؛ أأمرياك 2واحمليط الهادئ 
البدلان  ؛4 الالتينية والاكرييب

 (.2؛ بدلان أأخرى 2العربية 

ل ينطبق 
 2014يف 

عدد حالت التصديق عىل 
معاهدات الويبو اخلاصة 

 ابلإنرتنت

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
184 

 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية
 (2012)هناية  181 :2014/15

للتصديق أأو أأودعت أأربع واثئق  190
، ليصبح 2014الانضامم يف عام 
 :184العدد الإجاميل 

معاهدة الويبو حلق  -
املؤلف )كندا، 

 مدغشقر(
معاهدة الويبو بشأأن  -

الأداء والتسجيل 
الصويت )كندا، 

 مدغشقر(

 اثبت

عدد البدلان اليت صدقت عىل 
 بشأأنمعاهدة مراكش 
 معايق البرصابلأشخاص 

واثئق للتصديق أأودعت مخس  بدلا 20 ل يوجد
 2014أأو الانضامم يف عام 

)السلفادور، الهند، مايل، 
مارات العربية املتحدة،  الإ

 أأوروغواي(

 غري اثبت

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية  2.3ه  املرتقبة: النتيجة 
ىل نظام الاقتصاد احلرلأغراض   التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد احلكومات ومنظامت 
الإدارة امجلاعية املوقعة لتفاق 
مع الويبو لوضع معيار جديد 
للشفافية واملساءةل وضامن 

 احلومكةجودة 

أأربع حكومات  غري متاحة
وست منظامت 
دارة امجلاعية  لالإ

 ٬فريدي اكبو) حكومات 9وقّعت 
ثيوبيا ندونيس يا ٬غامبيا ٬اإ  ٬اإ
 ٬موريش يوسمالزياي،  ٬ليرباي

من  61و( رسي لناك ٬بالي ن 
مذكرات منظامت الإدارة امجلاعية 
 .TAG التعبري عن الاهامتم بـ

 اثبت

النس بة املئوية للمبدعني 
الراضني عن التدريب املقدم 

عىل اس تخدام بياانت 
ومعلومات حق املؤلف من 
دارة  أأجل حتقيق الكفاءة يف اإ

 حق املؤلف اخلاص هبم

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية

 مل تبدأأ بعد :2014/15

 اثبت 80% 60%



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

31 

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني 
الإجيايب ملدى نفع اجامتعات 
وحلقات معل بناء القدرات 

 املتصةل حبق املؤلف

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
% من املشاركني يف برامج 80أأكرث من 

تكوين الكفاءات يف جمال حق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة اعتربوا التدريب اذلي 

 تلقونه مفيدا.

 ومزيانيةأأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 %70نس بة الرضا  :2014/15

موافقة أأو 
موافقة بشدة 

 %70بنس بة 

 اثبت %80أأكرث من 

عدد ادلول الأعضاء اليت تبادر 
بتحسني اس تخداهما لنظام 

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
من أأجل الانتفاع ابلطاقات 
الاقتصادية الاكمنة ملصنفاهتا 

 ومنتجاهتا الثقافية

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 تلقت املساعدةاليت % من البدلان 60

 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية
% من البدلان اليت 60 :2014/15
 التقنية املساعدة طلبت

% من 60
البدلان اليت 

 تلقت املساعدة

 اثبت %60أأكرث من 

ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  2.4ه  املرتقبة: النتيجة 
 الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد الوسطاء املوثوقني وأأحصاب 
احلقوق اذلين انضموا اإىل ش بكة 

الوسطاء املوثوقني للموارد نظام 
مبا يف ذكل البدلان ا، املتاحة عاملي

 النامية والبدلان الأقل منوا

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 25، اكن 2013حبلول هناية  :2013

صاحب حق  45و وس يطا موثوقا
قد وقّعوا عىل مذكرة التفامه اخلاصة 

، مبا يف ذكل TIGARمبرشوع 
وسطاء موثوقني من البدلان النامية 

 11والبدلان الأقل منوا. واكن 
وس يطا موثوقا قد مّحلوا عناويهنم 
ذات الأنساق امليّّسة النسق يف 

حبلول هناية  TIGAR قاعدة بياانت
2013. 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
وس يطا  19 :2014/15 ومزيانية
 صاحب حق 40موثوقا و

س يطا و  24
 46موثوقا و

صاحب حق 
 ترامكي()

مت نقل منصة أأحصاب املصاحل اإىل 
من أأجل توفري الكتب  الاحتاد

 ةّّس يف أأنساق مي 

 منقطع

عدد املصنفات احملمية حبق 
املؤلف اليت وزعت عىل الوسطاء 

لهيا  املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ
للأشخاص معايق البرص عرب 
احلدود من خالل ش بكة نظام 

الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 
 عامليا

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
، اكن حنو 2013حبلول هناية  :2013
كتاب من الكتب املتاحة  600

بأأنساق ميّّسة قد نُّزل من قاعدة 
 يف بدلان خمتلفة. TIGAR بياانت

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 400 :2014/15 ومزيانية

000 1 
 (ترامكي)

 2 500، اكن 2014حبلول هناية 
كتاب صويت قد نُّزل من قبل 

واس تفاد املكتبات املشاركة، 
خشص من ذوي  16 000حوايل 

عاقات يف قراءة املطبوعات  الإ
 .2014حبلول هناية 

 اثبت

فراد الراضني  النس بة املئوية للأ
عن دمع بناء القدرات يف جمال 

 البنية التحتية حلق املؤلف

 اثبت .%100 % 60 البياانت غري متاحة
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عدد املؤسسات اليت تس تخدم 
 GDAالربانمج احلاسويب 

هناية يف  املقارنة احملّدثةأأسس 
مكتبا من ماكتب حق  157 :2013

املؤلف تس تخدم الربانمج احلاسويب 
GDA )ترامكي( 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 15 :2014/15 ومزيانية

مكتبا من ماكتب حق  16 15
املؤلف تس تخدم النظام احلاسويب 

GDA )ترامكي( 

من املتوقع أأن توقف الويبو 
تدرجييا دمعها للنظام احلاسويب 

GDA  2015حبلول هناية. 

 اثبت

اس تخدام قاعدة بياانت مراجع 
دارة الويبو امجلاعية  اإ

 اثبت مس تخدم 1 600 مس تخدم  100 البياانت غري متاحة

عدد الصكوك القانونية واملبادئ 
التوجهيية والإعالانت عن مبادئ 

املعاهدات اليت وافق خبالف 
علهيا، أأو صدق علهيا، أأحصاب 
املصاحل املعنيني يف جمالت 

ضة وحق اكمللكية الفكرية والراي
 املؤلف يف البيئة الرمقية

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013:   

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)مراجعة واحد  :2014/15 ومزيانية

يف الويبو لالعتبارات التعاقدية 
 القطاع السمعي البرصي(

اس ُتمكل مرشوع املبادئ  1
التوجهيية بشأأن تقيمي الوقع 

الاقتصادي والاجامتعي والثقايف 
حلق املؤلف عىل الاقتصاد يف 

ودخل مرحةل تنفيذ  2014عام 
 جتريبية.

 اثبت

ىل تقدمي تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية  4.4ه  املرتقبة: النتيجة  الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي اإ
 خدمات أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( عىل أأحصاب املصلحة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة 
امجلاعية املوقعة عىل اتفاقية مع 
عادة هندسة  الويبو بشأأن اإ

الربانمج احلاسويب 
(WIPOCOS) 

أأربع حكومات  مل تبدأأ بعد
ومخس منظامت 
 غري حكومية

مجهورية  ٬تشادحكومات ) 7
 ٬مالزياي ٬الكونغو ادلميقراطية

( أأوغندا ٬الفلبني ٬نيبال ٬مايل
دارة امجلاعيةمنظمة  43و  .لالإ

 اثبت

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
قلميية  اليت شاركت يف ش باكت اإ

 وعاملية تسهّلها الويبو

 اثبت 13 10 صفر

النس بة املئوية للحكومات اليت 
جيابية عن تعزيز  تقدم تقارير اإ
فعالية )وحومكة( ماكتب حق 

من مؤسسات املؤلف وغريها 
 حق املؤلف يف البدل

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
% من 70أأكرث من  :2013

احلكومات اليت تلقت املساعدة 
جيابية عن تعزيز  قدمت تقارير اإ
فعالية وحومكة املؤسسات ذات 

 الصةل يف البدل بعد التدريب

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
نس بة الرضا  :2014/15 ومزيانية
80% 

% من 80
البدلان اليت 

تلقت املساعدة 
 التقنية

 اثبت %80أأكرث من 

                                                
7
. والعدد الرتامكي لتكل املاكتب هو يف احلقيقة 2013يف هناية  GDAمكتبا من ماكتب حق املؤلف تس تخدم الربانمج احلاسويب  18تصويب: أأبلغ أأن هناك  
 مكتبا. 15واملمتثّل يف  2012/13، مما يتفق مع الهدف احملّدد يف مزيانية الثنائية 15
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 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل 2.5ه  املرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

اس تخدام احلكومات واملنظامت 
احلكومية دلراسات الويبو غري 

الاقتصادية عن حق املؤلف يف 
 صنع القرارات

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
: 2012/13بدلان يف  10 :2013
 ٬كرواتيا ٬كولومبيا ٬الصني ٬بلغاراي
مجهورية  ٬مالزياي ٬كينيا ٬جاماياك

ترينيداد  ٬اتيلند ٬تزنانيا املتحدة
 وتوابغو

برانمج أأسس املقارنة الأصلية: 
اس تخدام مثاين  :2014/15 ومزيانية

حكومات أأو منظامت غري حكومية 
 دلراسات الويبو

 12اس تخدام 
حكومة أأو 
منظمة غري 
حكومية 

دلراسات الويبو 
 )ترامكي(

ضافية  8اس تخدام  بدلان اإ
 ٬مالوي ٬ليتوانيا ٬لتفيا ٬فنلندا)

 ٬رصبيا ٬مجهورية كوراي ٬هولندا
( الولايت املتحدة الأمريكية

 دلراسات الويبو

 

 بدلا )ترامكي( 17

 اثبت

املبادرات الوطنية لإعداد مزيد 
من الإحصاءات عن الصناعات 
الإبداعية استنادا اإىل معل الويبو 

 يف هذا اجملال

 ٬بلغارايمبادرات وطنية ) 10
 ٬جاماياك ٬كرواتيا ٬كولومبيا ٬الصني
ترينيداد  ٬اتيلند ٬مالزياي ٬كينيا

 (تزنانيا املتحدةمجهورية  ٬وتوابغو

مبادرة  15
 وطنية )ترامكي(

ضافية  سّت مبادرات وطنية اإ
(، فنلندا، ليتوانيا، 2)أأسرتاليا )

هولندا، الولايت املتحدة 
 2014الأمريكية( يف 

 

 مبادرة وطنية )ترامكي( 16

 اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 السويّسية()بأ لف الفرناكت 

 
رقام اخلاصة بنفقات عام   يه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني 2014الأ

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية واالتفاق على مواضيع محّددة وعلى صكوك دولية بشأنها
                  3,916                   2,699                   1,201 

 1,403                   3,273                   1,841                  أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                  4,188                   3,936                   1,840 

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                  2,536                   3,276                   1,514 

ھ4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية 

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها

                  2,883                   2,479                   1,192 

ھ2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة 

السياسات العامة
                  1,065                   1,018                      526 

   -                         123                        -                        التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوھ1.8 

                  7,676                16,805                16,430المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
رقام اخلاصة بنفقات عام *  مراجعي احلساابت اخلارجينييه أأرقام أأولية ختضع لتدقيق  2014الأ

طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ضافية من موارد املوظفني وموارد  2.1 اإىل ه 1.1يُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه  .17.3 أأساسا اإىل ختصيص موارد اإ
 خالف املوظفني لالس تجابة لطلبات املساعدة املتعلقة ابلتصديق عىل معاهديت مراكش وبيجني وتنفيذهام.

أأجل من لحتاد أأساسا اإىل زايدة الرتكزي عىل الأنشطة املتصةل اب 2.4وتُعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه  .18.3
 (."ABC)" توفري الكتب يف أأنساق ميّّسة

واليت يضطلع هبا  WIPOCOS لبعض الأنشطة املتعلقة بنظام 4.4ويُعزى اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه  .19.3
 موظفون من خارج الربانمج.

انئب املدير العام املسؤول عن قطاع حق اجلهود اليت يكّرسها مكتب  1.8وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتيجة املرتقبة ه  .20.3
 .19املؤلف واحلقوق اجملاورة للربانمج 

 2014يف زيانية املاس تخدام  .ابء

 ابملائة فامي خيص العام الأول من الثنائية ويه اثبتة. 60و 40توجد نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  .21.3

 

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 5,129 10,449 10,315 موارد الموظفين

%40 2,546 6,355 6,114خالف موارد الموظفين

%46 7,676 16,805 16,430المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 املوارد الوراثيةو  أأشاكل التعبري الثقايف التقليديالتقليدية و املعارف  :4 الربانمج

 م. أأ. غيتاهونالس يد  :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

حراز تقدم قيد  العام شهد .1.4 نة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد جل  يف مفاوضات مطردالاس تعراض اإ
 ، يف اإطار وليهتا اجلديدة،اللجنة احلكومية ادلولية اجمتعتالوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(. وقد 

بوضوح  داللجنة احلكومية ادلولية برانمج معل حمدّ  اتّبعتللجنة احلكومية ادلولية(. وقد  28و 27و 26 )ادلورات ثالث مّرات
واصلت ادلول الأعضاء تنظمي مشاورات واجامتعات حتضريية قبل دورات اللجنة احلكومية ادلولية. وأأساليب معل سلمية. و 

يف  ة احلكومية ادلولية،متكّنت اللجنقد وأأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية تقدما يف "املفاوضات القامئة عىل النصوص" طبقا لوليهتا. و 
بشأأن املوارد الوراثية وأأحرزت مزيدا من  نص موحد الثالثة والأخرية للس نة قيد الاس تعراض، من زايدة تبس يطدورهتا ختام 

ي التقدم يف النصني املتعلقني ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وواصلت الأمانة السعي من أأجل تأأدية دور تيسري 
طار  حيادي وهمين وفعال دعام ملسار اللجنة احلكومية ادلولية وزايدة حتسني اخلدمات املقدمة اإىل املشاركني يف تكل اللجنة يف اإ

ابملائة( من الرضا  96، واذلي خلص اإىل وجود نس بة عالية )2013متابعة التقيمي اذلي أأجرته شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية يف عام 
اللجنة احلكومية ادلولية. وعىل الرمغ من مواصةل الأمانة تيسري مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف  بني املشاركني يف

مستنفدا. ويف  صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدةمسار اللجنة احلكومية ادلولية ابلقدر املمكن، ظّل 
، فاإهنا مل تمتكّن يف ذكل املنعطف 2014بو النصوص ونس بة التقدم احملرز ونظرت فهيا يف أأكتوبر حني قيّمت امجلعية العامة للوي 

 .2015اخلاص من التفاق حول برانمج معل للجنة احلكومية ادلولية يف عام 

 الإرساع جلدول أأعامل التمنية، واليت حتث اللجنة "عىل 18ونتيجة مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية يه موضوع التوصية  .2.4
ماكنية وضع صك دويل  يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ

. وظلّت أأنشطة الربانمج املتعلقة بوضع القواعد واملعايري مضن اللجنة احلكومية ادلولية شامةل وجُترى بتوجيه ادلول واحد أأو أأكرث"
(، وتراعي املكل العام 42و 21و 15عضاء وقامئة عىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة تشمل اجملمتع املدين معوما )التوصيات الأ 

(. وأأسهمت 17و 14( ومواطن املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصيتان 20و 16)التوصيتان 
 (.22و 12يف تعممي الاعتبارات الإمنائية واكنت دامعة لأهداف الأمم املتحدة الإمنائية )التوصيتان مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية 

ذاكء الوعي، تواصل العمل عىل الأنشطة الهادفة اإىل توعية الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية  .3.4 وفامي خيص تكوين الكفاءات واإ
هبدف تعزيز اطالعها عىل امللكية الفكرية وتيسري مشاركهتا بفعالية يف مسار اللجنة احلكومية ادلولية؛ وتقدمي ادلمع، بناء عىل 

قلميية؛ واس تنباط حلول معلية عىل مجيع املس توايت من خالل زايدة فهم الطلب، للمتكني من وضع ت  رشيعات وس ياسات وطنية واإ
جيايب ملا يقرب من 2014القضااي واخليارات. ويف عام  من دول أأعضاء ومنظامت غري حكومية  طلبا 40، اس تجابت الأمانة بشلك اإ

حاطة وغري ذكل من العروض التقدميية بشأأن امللكية  وجممتعاتوشعوب أأصلية  حملية ومجعيات صناعات وجامعات بعقد جلسات اإ
وابلنظر اإىل كثافة مسار  الفكرية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية، سواء يف جنيف أأو خارهجا.

، أأبقي عىل مرشوعات أأو تظاهرات كبرية تتعلق بتكوين الكفاءات أأو تقدمي املساعدة اللجنة احلكومية ادلولية وشدة الرتكزي عليه
، حلقة معل معلية 2014التقنية يف احلد الأدىن. وتلقى بدل واحد مساعدة ترشيعية وس ياس ية بناء عىل طلبه. ونُظمت، يف ديسمرب 

عارف التقليدية. وواصلت الويبو الإسهام بوصفها رشياك تقنيا يف لفائدة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية بشأأن امللكية الفكرية وامل
قلميية يف أأفريقيا، وأ س يا واحمليط الهادئ، وأأمرياك الالتينية والاكرييب. كام واصلت الويبو اإاتحة سلسةل من املنشورات  مرشوعات اإ

 8كرية واملهرجاانت الفوللكورية والفنية والثقافية.القصرية امليّّسة بشأأن القضااي الرئيس ية، ونرشت دليال معليا بشأأن امللكية الف

ودلى تعزيز التعاون مع سائر املنظامت احلكومية ادلولية واحملافل املعنية، تعاونت الأمانة بشلك أأوثق مع أأمانة اتفاقية التنوع  .4.4
، ف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهمابشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنص( وبروتوكول انغواي CBDالبيولويج )

مبا يف ذكل من خالل الاشرتاك يف تنظمي حلقات معل لفائدة املسؤولني وامجلاعات الأصلية واحمللية. كام معلت الأمانة مع منتدى الأمم 
 املؤمتر العاملي ويف 2014( وشاركت يف دورته الثالثة عرشة املعقودة يف مايو UNPFIIاملتحدة ادلامئ املعين ابلشعوب الأصلية )

، بغرض زايدة املشاركة مع منظامت امجلاعات الأصلية واحمللية وسائر منظامت الأمم 2014املعين ابلشعوب الأصلية املعقود يف سبمترب 

                                                
8
 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1043.pdf 
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انة (، قدمت أأمUNPFIIاملتحدة والمتكّن من توعيهتا. وبناء عىل طلب أأمانة منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين ابلشعوب الأصلية )
الويبو دعام ماليا لمتكني خبري يف جمال الشعوب الأصلية من صياغة اس تعراض تقين ملرشوع نصوص اللجنة احلكومية ادلولية من 

 منظور حقوق الإنسان لفائدة املنتدى املذكور.

سهاما مبا .5.4 رشا يف التمنية ويف وأأسهمت أأنشطة الربانمج املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية اإ
منائية املنحى وقامئة عىل الطلب )التوصيتان  الوفاء بتوصيات جدول أأعامل التمنية الأخرى، ل (، 12و 1س امي ضامن مساعدة تقنية اإ

ذاكء الوعي بقضااي امللكية الفكرية 14و 13و 11وتقدمي املشورة الترشيعية والس ياس ية بشأأن الترشيعات الوطنية )التوصيات  (، واإ
(، والتعاون مع واكلت الأمم املتحدة بشأأن 3ملرتبطة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية )التوصية ا

 (.40القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصية 

 بياانت الأداء

معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمّددة وعىل  تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر 1.1ه  النتيجة املرتقبة: 
 صكوك دولية بشأأهنا

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التفاق يف مفاوضات 
اللجنة احلكومية ادلولية 

عىل صك قانوين دويل أأو 
أأكرث بشأأن املعارف 

التقليدية وأأشاكل التعبري 
قايف التقليدي واملوارد الث

 الوراثية

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
وافقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 

عىل جتديد ولية اللجنة  2013
 2014/15احلكومية ادلولية للثنائية 
 .2014وعىل برانمج معل لعام 

 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية
مفاوضات جارية حتت  :2014/15
للثنائية  اللجنة احلكومية ادلوليةولية 
وبرانمج العمل لعام  2012/2013
2013 

اعامتد صك قانوين 
دويل أأو أأكرث من 

قبل مؤمتر 
 حممتل دبلومايس

، 2014بعد ثالث دورات أأخرى يف 
أأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية 
تقّدما يف مفاوضاهتا القامئة عىل 

 يهتا.النصوص وفقا لول
مل تتفق امجلعية العامة للويبو يف 

عىل برانمج معل للجنة  2014أأكتوبر 
 .2015 احلكومية ادلولية يف عام

 غري اثبت

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية  2.3ه  املرتقبة: النتيجة 
ىل نظام الاقتصاد احلرلأغراض   التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

نس بة املشاركني يف 
أأنشطة الويبو اليت تسفر 
عن تقارير حول كفاءات 
معززة لفهم مبادئ وأأنظمة 
وأأدوات امللكية الفكرية 
والانتفاع هبا من أأجل 
حامية املعارف التقليدية 
وأأشاكل التعبري الثقايف 

دارة العالقة  التقليدي واإ
بني امللكية الفكرية 
 واملوارد الوراثية

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
( من 83من أأصل  %79 )95

جيابية  املشاركني قدموا تقارير اإ
 )اس تخدام اس تبيان 

أأنشطة من تنظمي التعليقات يف مخسة 
شعبة املعارف التقليدية يف 

 (2012/13 الثنائية
 أأسس املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية

 غري متاحة بعد :2014/15

من ( 179من أأصل  163)% 91 80%
جيابية  املشاركني قدموا تقارير اإ

التعليقات يف  )اس تخدام اس تبيان
شعبة  من تنظميأأنشطة  تسعة

 (2014 عاماملعارف التقليدية يف 

 اثبت
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

طار النتيجة املرتقبة ه  .6.4 تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة ) 1.1يعكس الاخنفاض املسجل يف املزيانية بعد التحويالت يف اإ
تراجعا فامي خيص املوارد املتوقع ختصيصها أأصال لأغراض مؤمتر دبلومايس يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية ( للملكية الفكرية

 واملعارف التقليدية والفوللكور.

 .2.7اخملّصصة لإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية ذات الصةل ابلنتيجة املرتقبة هاملوارد  4ويشمل الربانمج  .7.4

 2014يف زيانية املاس تخدام  .ابء

 ابملائة فامي خيص العام الأول من الثنائية ويه اثبتة. 60و 40توجد نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  .8.4

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية واالتفاق على مواضيع محّددة وعلى صكوك دولية بشأنها
                  5,725                   4,149                   1,962 

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                  2,139                   2,099                   1,059 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، 

لمواجهة التحديات العالمية

                        -                        124                      130 

                  3,152                  6,372                  7,864المجموع

    غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن *

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%53 2,055 3,850 4,434 موارد الموظفين

%43 1,096 2,521 3,430خالف موارد الموظفين

%49 3,152 6,372 7,864المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 الثاينالهدف الاسرتاتيجي 

 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

 (2014منتصف املدة )لوحة بياانت الأداء يف 

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن  1.2 ھ
يداع ادلويل لطلبات الرباءات  الرباءات كسبيل لالإ

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات عن خدمات املعلومات والتدريب اليت 

 تركز عىل املنتفعني
 5الربانمج 

رضا املاكتب والسلطات ادلولية عن الأنشطة 
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعاونية 

 5الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل 

 نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة
 10الربانمج 

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون  النس بة املئوية لالإ
 بشأأن الرباءات

 20الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني  
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم 
فهم معّمق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وما 

 يتعلق هبا من موضوعات

 20الربانمج 

مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن  التعاون بشأأن الرباءاتحتسني نظام معاهدة  2.2 ھ
الرباءات، ول س امي تنفيذ توصيات خارطة طريق 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت أأقرهتا ادلول 

 الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

  5الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني،  
 وللماكتب، وللسلطاتوللغري، 

 5الربانمج 

نتاجية وجودة اخلدمات يف   3.2ه  حتسني الإ
 معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 5الربانمج  تلكفة وحدة معاجلة الطلبات

اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية )مبا يف 
 ذكل اجلداول الزمنية(

 5الربانمج 

 5الربانمج  جودة الرتمجة 

 5الربانمج  توقيت ترمجة التقارير 

 5الربانمج  جودة تطوير الربجميات 

 5الربانمج  مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات 

الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو  4.2ه 
أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان 

 الأقل منواً 

عىل نظام لهاي عدد الطلبات املودعة بناء 
والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد 

 احلر والبدلان املتقدمة
 10الربانمج 

عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد  
انضامهما اإىل اتفاق لهاي أأو شاركت يف هذه 

 الس ياسات أأو الك الأمرين معاً 
 20الربانمج 

الس ياسات واملسؤولني النس بة املئوية لواضعي  
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم 
 فهم معّمق لنظام لهاي

 20الربانمج 

 
لهاي يف منطقة  نظامعدد الأطراف املتعاقدة يف 

 أ س يا واحمليط الهادئ
 20الربانمج 

 31الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف ) 

 
حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام 

 لهاي
 31الربانمج 

يداعات نظام لهاي وجتديداته   31الربانمج  اإ

نة يف معليات  5.2 ھ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ اإ
 نظام لهاي

 31الربانمج  ( يف نظام لهاي1999همينة وثيقة جنيف )

 31الربانمج  تعزيز الإطار القانوينالتقدم احملرز حنو  

 31الربانمج  مرونة البياانت املُسجَّةل يف السجل ادلويل 

 31الربانمج  عدد الإجراءات املؤمتتة 

الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق  6.2 ه
أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من هجة البدلان الأقل 

 منوا
 6الربانمج  )مدريد(توسع التغطية اجلغرافية 

 6الربانمج  توسع التغطية اجلغرافية )لش بونة( 

 
اعامتد أأحاكم لرتش يد الإطار القانوين لنظام لش بونة 

 أأو حتديثه
 6الربانمج 

 6الربانمج  عدد الطلبات ادلولية )مدريد( 

ثة    6 الربانمجحصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات ُمحدَّ
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 عن نظام مدريد

 
النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث نظام لش بونة 
اذلين يعربون عن رضامه ويبلغون عن تعزز وعهيم 

 بعد حضور احلدث
 6الربانمج 

 
عدد تسجيالت لش بونة السارية الواردة من البدلان 
 النامية والبدلان الأقل منوًا ونس بة هذه التسجيالت

 6الربانمج 

 6الربانمج  اخملالفات )مدريد(اخنفاض عدد  

 
عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظايم مدريد 

ىل نظام  ولش بونة والصادرة من البدلان املنتقةل اإ
 الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

 10الربانمج 

 
عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد 
انضامهما اإىل بروتوكول مدريد أأو شاركت يف هذه 

 الس ياسات أأو الك الأمرين معاً 
 20الربانمج 

 
النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات معل 

ندوات ُعقدت خبصوص موضوعات تتعلق  أأو
 بنظام مدريد

 20الربانمج 

 20الربانمج  عدد الأطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد 

 20الربانمج  عدد التسجيالت اجلديدة )نظام مدريد( 

 20الربانمج  عدد التجديدات )نظام مدريد( 

نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات  7.2 ه حتسني الإ
 نظايم مدريد ولش بونة

رز حنو ترش يد الإطار القانوين لنظام التقدم احمل
 مدريد وتبس يطه

 6الربانمج 

 

 عدد التسجيالت

 عدد التجديدات اليت ُعوجلت

ذكل التعيينات الالحقة عدد التعديالت، مبا يف 
 )مدريد(

 6الربانمج 

 6الربانمج  ترمجة الطلبات يف الوقت املناسب )مدريد( 

 6الربانمج  اخنفاض عدد التصويبات )مدريد( 

 6الربانمج  رضا العمالء )مدريد( حتّسن 

 6الربانمج  زايدة اس تخدام التبادل الإلكرتوين )مدريد( 

 6الربانمج  ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة تنقية السجل 

 
والنرش مبوجب  لالتصال وسائل الإلكرتونيةالتنقية 

جراءات نظام لش بونة  اإ
 6الربانمج 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية  8.2ه 
الفكرية دوليًا وداخليًا وتسويهتا بفضل الوساطة 

الويبو البديةل يف والتحكمي وغريهام من أأساليب 
 تسوية املنازعات

النظر بقدر أأكرب يف اللجوء اإىل خدمات بديةل 
لتسوية املنازعات يف الصفقات املتعلقة ابمللكية 

جراءات الويبو  الفكرية، مبا يف ذكل عرب اس تخدام اإ
 7الربانمج 

 20الربانمج   

 
الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه 

 وضعها وتنفيذهااملركز يف 
 7الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 
ىل نظام ع دد املس تخدمني يف البدلان املنتقةل اإ

الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت تنتفع خبدمات 
 مركز التحكمي والوساطة

 10الربانمج 

حامية امللكية الفكرية حاميًة فعاةل يف احلقول  9.2ه 
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل 

 العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلالت املعاجلة املتعلقة ابحلقول العليا املكونة 
طار الس ياسة املوحدة لتسوية  من أأسامء عامة يف اإ

 املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
 7الربانمج 

 
عدد احلالت املعاجلة املتعلقة بتسجيل احلقول 

طار الس ياسة العليا املكونة من رموز  البدلان يف اإ
 املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

 7الربانمج 

 
س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف 
 وضعها وتنفيذها يف س ياق نظام أأسامء احلقول

 7الربانمج 

 
دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من  عدد هجات اإ

دارة رموز البدلان مبساعدة  تقدهما الويبو لتصممي أأو اإ
 أ ليات حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية

 7الربانمج 
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  :5 الربانمج

 جون ساندجيالس يد  :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف 

. 2013 ابملائة ابملقارنة مع س بعة، أأي بزايدة بلغت نس بة 2014نسخة أأصلية يف  217,700تلقى املكتب ادلويل حوايل  .1.5
ابملائة من مجموع  91 ، ويه تبلغ يف الوقت الراهن نس بة2014واس مترت حصة أأساليب الإيداع الإلكرتوين الاكمل يف الزايدة يف 

يداعات.  يداعأأغلب يف  ةتخدماملس   يه اللغة اللغة الإنلكزيية ويف حني أأنالإ تزايدت حصة ، 2014يف  ابملائة 51.6ات بنس بة الإ
)معاهدة  ارتفعت حصة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعىل مدى العقود الأخرية. و  الأس يوية اللغات

ة وظلت مس تقرة يف الفرت  2012ابملائة يف  34.5اإىل  2009ابملائة يف  29.5ابللغات الياابنية والصينية والكورية من  الرباءات(
 .2014اإىل  2012 من

ذ صار املودعون واملاكتب عىل اطالع أأكرب عىل النظام. 2014الإلكرتوين بقدر كبري يف  ePCTوتزايد اس تخدام نظام  .2.5 ، اإ
يداع الإلكرتوين   2014متاحة فقط ملكتب تسّل الطلبات يف املكتب ادلويل، أأتيحت يف  2013اليت اكنت يف  ePCTووظيفة الإ

ماكتب قد اس تلمت  10، اكنت2014مجليع ماكتب تسّل الطلبات الراغبة يف اس تالم الطلبات ادلولية ومعاجلهتا. وحبلول هناية 
الربازيل والهند ومالزياي. واكنت بدلان أأخرى يف مراحل  ، مبا يف ذكل من البدلان النامية مثل ePCTطلبات موعدة بواسطة نظام 

متفاوتة من الاختبار، يف حني أأن العديد من ماكتب تسّل الطلبات والإدارات ادلولية مسحت بتقدمي واثئق بعد الإيداع بواسطة 
 .ePCTنظام 

مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات  2014و ه السابعة املنعقدة يف يونيدورتيف عاهدة الرباءات املعين مبالفريق العامل وواصل  .3.5
جنازات عام نظام املعاهدة، وذكل متش يا مع التوصيات اليت أأقرها الفريق يف دورته الثالثةطريقة معل الرامية اإىل حتسني  . ومشلت اإ

مما زاد من عدد  حتديدا التفاق عىل معايري جديدة بشأأن أأهلية اس تفادة املودعني من بعض البدلان من ختفيضات الرسوم، 2014
البدلان النامية والبدلان الأقل املس تفيدة من تكل التخفيضات. وأأهنت ادلول الأعضاء مناقشاهتا حول اماكنية ختفيض الرسوم لفائدة 
الرشاكت الصغرية واملتوسطة وخلصت اإىل انعدام أأي سبيل واحض للميض قدما يف هذا الشأأن وأأنه لن تطرح هذه املسأأةل يف العمل 

مناقشات ادلول الأعضاء حول ختفيضات ممكنة  2015ل ما مل تقدم دوةل عضو اقرتاحا ملموسا. واتفق عىل أأن تتواصل يف عام املقب
 للرسوم لفائدة اجلامعات ومعاهد البحث غري الرحبية، ول س امي يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، دون الاقتصار علهيا.

دارات للبحث ادلويل والفحص وابلإضافة اإىل ذكل، اتفقت ادل .4.5 دارات جديدة اكإ ول الأعضاء عىل اإجراء معّدل لتعيني اإ
المتهيدي ادلويل، وتقّدمت يف املناقشات حول كيفية حتسني اجلودة واحرتام ال جال يف منتجات أأعامل نظام املعاهدة )تقارير البحث 

قاييس لقياس الأداء الإجاميل لنظام املعاهدة، ول س امي فامي ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل(. ولحظت أأيضا تقدما حنو قبول امل
 يتعلق جبودة منتجات أأعامل نظام املعاهدة.

لتعاون التقين واملساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وجترى تسخري جزء من معهل وموارده ل  الربانمجوواصل  .5.5
ول الأعضاء يف تعزيز الكفاءة الوطنية محلاية الإبداع والابتاكر الوطنيني وفق جدول ساعدة ادلمل تكوين الكفاءات أأنشطة التدريب و 

هنا مطورة ابلتنس يق مع املنظمني احملليني مع مراعاة  أأعامل التمنية. والأنشطة موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب علهيا وشفافة، حيث اإ
ابملعاهدة دلى املشاركني. وتسهم هذه الأنشطة يف تعزيز قدرات  املتصةلملهارات ءات أأو املعرفة التقنية واالربامس توى الوعي مبعاهدة 

لهيا ادلول الأعضاء يف املعاهدة  .احمللية لس تخدام نظام املعاهدةواملهارات املعارف عن طريق تعزيز  وتكل اليت تنظر يف الانضامم اإ

من خالل أأنشطة تدريب وتوعية  2014يف الفعليني واحملمتلني  املس تخدمنيوقد ارتفع مس توى الوعي مبعاهدة الرباءات بني  .6.5
 12,426 عىل ذكل، رد املكتب. وعالوة عىل زايرة للمس تخدمني( 33ندوة عرب الإنرتنت و 17و عرًضا 54وندوة  53متنوعة )

 1,233لواحد( كام قام بتسوية اس تفسارا يف اليوم ا 50 )مبتوسط اس تفسارا متعلقا ابملعاهدة من املس تخدمني واملس تخدمني احملمتلني
 .الس نةخالل  "معاجلة خاصة"حاةل 

. أأمتتة بعض العمليات املتعلقة بفحص الإجراءات الشلكية لطلبات معاهدة الرباءاتوواصل املكتب ادلويل حتسني وتوس يع  .7.5
لكرتونيا يف نسقي  يف املعاجلة ال لية لطلبات ، أأحرز املكتب ادلويل تقدما همام PDF و XMLوابلإضافة اإىل الطلبات املودعة اإ

من ادلويل  املكتبمتكن  ،بذكلو .  XMLنسق  البحث ادلويل وال راء املكتوبة املس تلمة من الصني واملكتب الأورويب للرباءات يف



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

43 

ر ومن استيعاب عبء العمل املزتايد ابس مترا عاهدة الرباءاتمل ادلولية طلباتفحص ال الإجراءات الشلكية لانتاجية وجودة  زايدة
وارتفعت الانتاجية، اليت حُتسب املوظفني أأو بعدد أأقل مهنم واحلفاظ يف ذات الوقت عىل خدمة عالية اجلودة. العدد من بنفس 
، 2013مقارنة بس نة  2014ابملائة يف  18، بنس بة عىل عدد املوظفني معاهدة الرباءاتمبوجب  ةنشورالطلبات امل عدد بقسمة 
 .2014ابملائة يف  93.1اإىل  2013ابملائة يف  87.5من  حتس نا ملحوظا ،ابملؤرش املركّبتقاس الإجاملية، اليت  سنت اجلودةوحت 

دارة سري أأعامل الرتمجة  جعلاملكتب ادلويل تقدما يف  أأيضا أأحرزو  .8.5 عادة اس تخدام الرتجامت والتشجيع  وأأمنامرونة أأكرث اإ اإ
 الرتمجة.توزيع معليات وأأمتتة 

 بياانت الأداء

يداع ادلويل لطلبات الرباءاتان  1.2ھ النتيجة املرتقبة:  تفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل لالإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات عن 

خدمات املعلومات والتدريب اليت 
 تركز عىل املنتفعني

رضا املنتفعني مبعاهدة  مس توى
 2009التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

عن خدمات املعلومات والتدريب 
 املقدمة للمنتفعني ابملعاهدة

 

الاحتفاظ مبس توى 
رضا املنتفعني مبعاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات 

أأو  2009يف عام 
 ارتفاع هذا املس توى

جيرى اس تقصاء الثنائية يف 
2015. 

ل ينطبق 
 2014يف 

رضا املاكتب والسلطات ادلولية 
عن الأنشطة التعاونية ملعاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات

 56: 2013هناية  ةأأسس مقارنة حمدث
مس تفيد من  59% من أأصل 95)

% 85الأنشطة التعاونية للمعاهدة؛ 
جميب عىل  66من أأصل 

 (2012الاس تقصاء( )اس تقصاء 
برانمج  يف ةأأسس املقارنة الأصلي

 59أأعرب  :2014/15مزيانية و 
جميًبا عن رضامه عن الأنشطة يف عام 

مشارك يف  62% من 95) 2011
 69% من أأصل 86الأنشطة / 
 جميب(.

الاحتفاظ مبس توى 
رضا املاكتب 

والسلطات ادلولية يف 
 2011عام 

يف ثنايئ يجرى اس تقصاء س  
لتغطية الثنائية  2016
2014/2015. 

ل ينطبق 
 2014يف 

 حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2.2ھ النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء لأهدافا أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مواصةل تطوير نظام معاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات، ول س امي 
تنفيذ توصيات خارطة طريق 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
اليت أأقرهتا ادلول الأعضاء يف 

 بشأأن الرباءاتمعاهدة التعاون 

 :2013هناية  ةأأسس املقارنة احملّدث
 2013حاةل نظام املعاهدة يف هناية 

يف مزيانية  ةأأسس املقارنة الأصلي
: القرارات الصادرة عن 2014/15

هيئات املعاهدة اخملتصة حىت هناية 
2013 

تقّدم حنو حتقيق 
أأهداف املعاهدة لفائدة 
مجيع أأحصاب املصلحة 
مبا يامتىش وتوصيات 
خارطة طريق معاهدة 
الرباءات اليت اعمتدهتا 

ادلول الأعضاء
9

 

 

تقدما يف تعزيز  2014عام شهد 
أأهداف املعاهدة لأحصاب 

املصلحة وفقا لتوصيات خارطة 
طريق اليت اعمتدهتا ادلول ال

ق ادلول االأعضاء: )أأ( اتف
الأعضاء عىل معايري الاس تفادة 
من ختفيضات الرسوم؛ )ب( 

ادلول الأعضاء عىل اإجراء اتفاق 
دارات البحث  منقح لتعيني اإ
ادلويل والفحص المتهيدي 

ادلول تقدم ادلويل؛ )ج( 
الأعضاء يف مناقشاهتا حول كيفية 

حتسني جودة منتجات معل 
  .املعاهدة وااتحهتا يف املواعيد

 اثبت

                                                
9
ل الهدف الأصيل "قرارات من هيئات املعاهدة املعنية حىت هناية   " اس تثناًء هبدف حتسني المتكني من قياس التقدم احملرز حنو مواصةل تطوير نظام 2015عّدِّ

 املعاهدة مبا يامتىش وتوصيات خارطة طريق املعاهدة.
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 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

الإلكرتونية املقدمة حتسن اخلدمات 
للمودعني، وللغري، وللماكتب، 

 وللسلطات

 :2013هناية  ةأأسس املقارنة احملّدث
عدد املعامالت املنفذة ابس تخدام 

يف هناية عام  ePCT خدمات منصة
  ابلنس بة ل: 2013

 م؛اع مودع -- 8,005
 خاص؛ مودع 4,754 --

  الغري؛ -- 74
 ماكتب؛ 2,474 --
دارات 2,398 --  اإ

 املقارنة الأصيل يف مزيانية أأساس
عدد املعامالت املنفذة  :2014/15

يف  ePCT ابس تخدام خدمات منصة
  :ابلنس بة ل 2013هناية عام 

  مودعي الطلبات؛ --
  الغري؛ --
  املاكتب؛ --
 الإدارات --

زايدة عدد املعامالت 
املنفذة ابس تخدام 
 خدمات منصة

ePCT ابلنس بة ل:  
  مودعي الطلبات؛ --
  الغري؛ --
  املاكتب؛ --
 الإدارات --

مقارنة بهناية  2014يف هناية 
2013: 

مودع عام  10,567 -
+(32)% 

مودع خاص  9,508 -
  %(؛100)+

من الغري املراقبني  93 -
  %(؛25)+

من ماكتب تسّل  8,139 -
  %(؛329الطلبات )+

دارا 647  -  دولية  تاإ
%( )انتقل أأكرب 73-)

مكتب مس تخدم اإىل 
  (الأمتةاملس توى التايل من 

 اثبت

نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  3.2ه  النتيجة املرتقبة:  حتسني الإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية   تلكفة وحدة معاجلة الطلبات
فرناكً سويّساًي  722 :2013

(2013) 
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

 :14/2015ومزيانية 
 2013تلكفة الوحدة يف 

 اثبت (2014فرناك سويّساي ) 662 تلكفة أأقل للوحدة

اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات 
 الشلكية )مبا يف ذكل اجلداول الزمنية(

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
% )متوسط 88.74: 2013
2011-13) 
املقارنة الأصلية يف برانمج أأسس 
: متوسط 2014/15ومزيانية 

 الس نوات الثالث الأخرية

 اثبت (2014-2012% )89.60 جودة أأعىل

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية  جودة الرتمجة
% )متوسط 86.23: 2013
2011-2013) 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
: متوسط 2014/15ومزيانية 

 الأخريةالس نوات الثالث 

 اثبت (2014-2012% )86.77 جودة أأعىل

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية  توقيت ترمجة التقارير
 (2013% يف املوعد )64: 2013

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
اجلداول  :14/2015ومزيانية 

 2013الزمنية يف 

 اثبت % (2014) 82.5 حتسن
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احملّدثة يف هناية أأسس املقارنة  جودة تطوير الربجميات
2013 :89.4( %2013) 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
: جودة تطوير 2014/15ومزيانية 
 الربجميات

ل خر نسخة لنظام الإيداع 
( ونظام ePCTالإلكرتوين )
eDossier  2013يف 

جودة أأكرب يف تطوير 
 الربجميات

 اثبت  (2014) %94.3

املقارنة احملّدثة يف هناية أأسس   مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات
2013 :93.0( %2013) 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
مس توايت  :2014/15ومزيانية 

  خدمات أأنظمة املعلومات
 2013يف 

مس توايت أأكرب يف 
خدمات أأنظمة 

 املعلومات

 اثبت % (2014) 95.3

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 الفرناكت السويّسية( )بأ لف

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 2014/15ملعاجلة الاحتياجات أأثناء الثنائية  2015مارس  31التحويالت يف  2014/15للثنائية  بعد التحويالت زيانيةاملتعكس  (1) :ةمالحظ
  .من النظام املايل 5.5للامدة  وفقا
أألف فرنك سويّسي واملرشوعات التعاونية املفتوحة  280ترد موارد مرشوعات جدول أأعامل التمنية )امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا مببلغ  (2)

 .30ع حتت الربانمج يرد تقرير التقدم املوضوعي حول هذه املشاري .2.4أألف فرنك سويّسي( يف النتيجة املرتقبة ه 152مببلغ 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.2
استخدام متزايد لنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات في اإليداع الدولي لطلبات 

البراءات
                22,011                 20,254                   8,975 

 1,985                   4,197                   3,106                  تحسين نظام معاھدة التعاون بشأن البراءاتھ2.2

 79,448                 172,080               172,856              إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات معاھدة التعاون بشأن البراءاتھ3.2

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                        -                        433                      281 

                90,688              196,964              197,973المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 59,873 129,411 129,325 موارد الموظفين

%46 30,816 67,553 68,648خالف موارد الموظفين

%46 90,688 196,964 197,973المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 2014/15املزيانية بعد التحويالت  .أألف

 الإجاميل يف املزيانية بعد التحويالت ابلأساس اإىل ما ييل: يعزى الاخنفاض .9.5

جاملية أأقل فامي خيص معاجلة الطلبات ادلولية؛ -  ارتفاع الانتاجية بفضل ماكسب يف الكفاءة وتاكليف اإ

 املوظفني عرب حتسني معاجلة الالزتامات املالية املتعلقة بتلزمي خدمات الرتمجة؛واس تخدام أأكرث كفاءة ملوارد خالف  -

 (.WIPO Pearlلمتويل تطوير قاعدة املصطلحات ويبو بورل ) 25وحتويل موارد اإىل الربانمج  -

عادة ختصيص موارد املوظفني. .10.5 ىل اإ  وتعزى التسوايت بني النتاجئ يف املزيانية بعد التحويالت، ابلأساس، اإ

 2014اس تخدام املزيانية  ابء.

 .ويه اثبتةابملائة يف الس نة الأوىل من الثنائية  60اإىل  40من  مضن النطاق املتوقعاس ُتخدمت املزيانية  .11.5
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 مؤرشات معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :5مرفق الربانمج 

 مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة 

نة يف  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات""اإ

 معلومات عامة

نتاجية وجودة  .1 من املهم معرفة تطورات الأمور التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "حتسني الإ
 اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":

 أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ 

  اللغوي لهذه الأعباء؛التوزيع 

 عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه الأعباء؛ 

 .مس توى الأمتتة 

 أأعباء العمل

ىل عدد النسخ الأصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام. .2  10تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإ

يداع النسخ الأصلية حبسب طريقة الإيداع  تطور اإ

 

  2013 يف املائة مقارنة بعام 7، أأي بزايدة بلغت نسبهتا 2014نسخة أأصةل يف عام  217 700تسّل املكتب ادلويل زهاء 

  يداع الإلكرتوين ابلاكمل تزداد يف عام يف املائة من مجموع  91، ويه متثل ال ن نس بة 2014مل تفتأأ حصة أأساليب الإ
يداعات.  الإ

 التوزيع اللغوي

دخال  .3 ىل اإ تغيريات عىل املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، من التطورات الأساس ية اليت تؤدي اإ
 النامج عىل وجه اخلصوص عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أ س يا.

                                                
10
يداعه دلى هذا املكتب النسخة الأصلية يه طلب مودع ب   ناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حييهل مكتب تسّل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد اإ

 تتأأثر كثريًا بفرتات معاجلةوبعدما يعاجله هذا املكتب. ونظرًا لأن النسخ الأصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإل بعد أأن يعلجها مكتب تسّل الطلبات، فاإن الأرقام 
ن اكنت مؤرشات صاحلة لأعباء العمل يف املكتب ادلويل، فاإهن ا ل تتوافق الطلبات يف هذه املاكتب. ولهذا السبب، فاإن توهجات تسّل النسخ الأصلية، واإ

يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ابلضبط مع توهجات اإ
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 )مجيع اللغات( لغات الإيداع

 

يف املائة  51.6الإيداع عن غريها من اللغات، بنس بة وكام يالحظ فاإن اللغة الإنلكزيية تظل أأكرث لغة مس تخدمة بكثري يف  .4
، ومع ذكل فاإن حصص اللغات ال س يوية زادت عىل مدى العقد املنرصم. وقد زادت احلصة اجملمعة 2014من الإيداعات يف عام 

يف املائة يف عام  29,5للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من نس بة 
. وابلرتكزي عىل اللغات 2014اإىل عام  2012. وظلت هذه احلصة اثبتة من عام 2012يف املائة يف عام  34,5اإىل نس بة  2009

 الأخرى غري اللغة الإنلكزيية خنرج ابلشلك التايل:

 )مجيع اللغات غري اللغة الإنلكزيية( لغات الإيداع

 

الطلبات املودعة ابللغات ال س يوية يف الس نوات امخلس الأخرية ضغطًا هائاًل عىل املكتب ادلويل نظرًا تضع الزايدة احلادة يف  .5
لعدد املوارد احملدودة من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. وللتخفيف من وقع هذه املسأأةل أأمتتة بعض املهام وتعيني موظفني 

 قادرين عىل العمل هبذه اللغات.
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 وناملوظف

، املبني مباكئف عدد املوظفني 2001يبني الشلك التايل عدد موظفي قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  .6
 املتفرغني )أأي عدد املوظفني املتفرغني زائد عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني(.

 

  2014بشأأن الرباءات أأكرث فأأكرث يف عام واخنفض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون 

 تلكفة وحدة معاجلة الطلب

نتاجية املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة  .7 ميكن قياس اإ
ن بشأأن الرباءات. وحُيسب متوسطة التلكفة الطلب، املعّرفة مبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاو 

دارة نظام  ضافة اإجاميل نفقات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املبارشة )النفقات اليت يتكبدها املكتب ادلويل يف اإ الإجاميل ابإ
دلمع والإدارة )مثل املباين معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والربامج املتعلقة به( اإىل نس بة من النفقات غري املبارشة عىل أأنشطة ا

وتكنولوجيا املعلومات وغريها(. وحتسب التاكليف غري املبارشة حبيث ل تراعي سوى احلصة املس ندة اإىل نظام معاهدة التعاون 
الت بشأأن الرباءات. وتشمل تلكفة الوحدة ابلتايل تاكليف مجيع أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل الرتمجة والتص

 والإدارة وغريها من الأنشطة.

ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات/الاحتادات يف الويبو،  2013وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام  .8
ة ، تلكف2007 وليك تبني عىل حنو أأفضل البيئة الّسيعة التغري. فعىل سبيل املثال اكنت تشمل املهنجية القدمية، اليت مصمت يف عام

يداعات بناء عىل نظام  30التخزين )لأكرث من  يداع الطلبات الورقية )مبا فهيا الإ  PCTعامًا( يف اخملازن، يف حني بلغت نس بة اإ
EASY )10  يداعات يف عام  2012. وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام 2013يف املائة من الإ

فرناك  712ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  2012فرناك سويّساي يف عام  680ة الوحدة ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكف
فرناك سويّساي اإىل املهنجية اجلديدة لتخصيص التاكليف  32سويّساي ابس تخدام املهنجية اجلديدة. ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره 

 غري املبارشة.

 التايل: وتعرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو .9

 

 

ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012اإىل عام  2004وتبني الأشاكل الواردة أأدانه تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  .10
 ابس تخدام املهنجية اجلديدة  2014اإىل عام  2012
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    ا  صد     دة        احص  ا  ا و  و        
س   دد ا  و ف ن     أس    دد ا  و ف ن     ا   ف   ن ا           دد ا  و ف ن ا   ف   ن  ن  وا م ا  و ف ن    د س     الح ة  ح 

و         م  حس   و فو )      عز      د   وحد  ن     ع ة      أ      ع  دة ا  ع ون    ن ا   ا ا   م   و   جز ا   ه      س ة        ج   الح ة أن ا ز  دة     دد ا  و ف ن    س ة   
و   ق  ع  جة ا  سوم          ع  دة (  و ف    ) و    ن ا وحد  ن     خد ة أ   ة ا  ع و             ع  دة ا  ع ون    ن ا   ا ا  (      ن ا وحد  ن  جز   ن  و ف  ا  ع ة         ا و  

      و ف     س ة               و ف     س ة     و و  م  د       ن ا وحد  ن    خف   دد ا  و ف ن        ا  ع ة  ن (   و ف ن)ا  ع ون    ن ا   ا ا  

نتاج  اإجاميل تلكفة الإ

 عدد املنشورات
  =  تلكفة الوحدة
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 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور

 الطريقة اجلديدة الطريقة القدمية

  
 

  أأي 2014 فرناك سويّساي يف عام 662بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،
 تدابري الفعالية اخملتلفة املتخذة ومهنا الأمتتة.. ويعزى هذا الاخنفاض اإىل 2013يف املائة مقارنة بعام  8.3ابخنفاض نسبته 

  واخنفض متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احملسوب ابس تخدام املهنجية القدمية
يّساي فرناك سو  680اإىل مبلغ  2004فرناك سويّساي يف عام  1 042يف املائة يف املتوسط يف لك عام من مبلغ  5بنس بة 
 .2012يف عام 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني  .11 تعرف اإ
 املتاحني لفحص الإجراءات الشلكية.

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

 

  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية يف املايض أأساسا بسبب أأمتتة هذه الإجراءات اليت أأاتحت معاجلة عدد أأكرب ارتفعت اإ
 من أأعباء العمل بعدد أأقل أأو مساٍو من املوظفني.

 اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية

ودة الإجاملية، سعيا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل، طور املكتب مؤرشا للج .12
حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة، تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: ويه الإشعار 
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عادة النرش. ويبني املؤرش الرابع عدد الأخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون  ابس تالم النسخة الأصلية والنرش واإ
 اءات.بشأأن الرب 

 مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية

 

  93.1اإىل  2007يف املائة يف عام  81حتسنت اجلودة الإجاملية، املقاسة ابملؤرش املركب، حتس نا ملحوظا من متوسط قدره 
 .2014يف املائة يف عام 

  ىل أأساسا اإىل حتسني توقيت أأداء حفص الإ  2014وتعزى الزايدة امللحوظة يف مؤرش اجلودة يف عام جراءات الشلكية واإ
عادة  عادة نرش الطلبات اإىل جانب تقرير البحث ادلويل. ويعزى التأأخر يف حفص الإجراءات الشلكية واإ تراجع التأأخر يف اإ

 .2013-2010النرش أأساسا اإىل اخنفاض مؤرش اجلودة املالحظ خالل الفرتة 

 توقيت حفص الإجراءات الشلكية

أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار  يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل .13
. وتصدر هذه الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف 301الاس امترة 

 ة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.أأرسع وقت ممكن لأن ذكل فيه اإشعار بتسّل املكتب ادلويل للطلب، ويسمح هلم مبعرف

 

 توقيت النرش

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب.  .14
شهرا  18ادلويل فور انقضاء ()أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب 2)21وتنص املادة 

 من اترخي أأولوية هذا الطلب"
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عادة النرش  توقيت اإ

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإعادة نرش  .15
دارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير  البحث ادلويل، ينرش عدد من الطلبات ادلولية الطلب مع تقرير البحث ادلويل. ونظرا لتأأخر اإ

عادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن، لس تكامل النرش  من دون هذه التقارير. وعندما تتاح هذه التقارير، س يلزم اإ
 ادلويل.

 

 جودة الرتمجة

حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع  خيتار عشوائيا عدد حيسب اإحصائيا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد .16
ذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب  لختبار جودة. وحيدد التقيمي اإ

يف املائة من  80أأقل من ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق. وتقطع العالقات مع أأية واكلت تعترب دامئا نس بة 
 ترجامهتا "مقبوةل" أأو "منقطعة".
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 جودة ترمجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 

 توقيت تقرير الرتمجة

الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير الأهلية للرباءة  .17
شهرا من اترخي أأولوية الطلب زايدة مطردة منذ عام  30تقارير الأهلية للرباءة املرسةل خالل  للمودعني واملاكتب. وقد زادت نس بة

 شهرًا من اترخي الأولوية. 30يف املائدة من تقارير الأهلية للرباءة خالل  82.5أأرسلت نس بة  2014. ويف عام 2010

 توقيت تقرير الرتمجة

 

 جودة تطوير الربجميات

( eDossierالربجميات مقياسا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية )يتيح مؤرش جودة تطوير  .18
(. ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف ePCTونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتوين )

عادة العمل هو الوقت املس تغرق  جديدة يف النسخ الصادرة )أأي العمل( من اإجاميل الوقت املس تغرق )أأي عادة العمل(. واإ العمل + اإ
نتاج.   لتصويب الأعامل املعيبة احملددة يف بيئة الإ

عادة العمل عالية اجلودة لأهنا تعكس  .19 ويف ظل هذه املقاربة س تعترب خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإ
 سامت اجلديدة.مدى القمية املضافة للمنتج من خالل اس تحداث ال 
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 ويعرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل: .20

 

 

يف املائة. وتعد هذه  94.3بلغت جودة الإصدارات الكربى، حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات، نس بة  2014ويف عام  .21
 .2013نقاط مئوية من النس بة املسجةل يف عام  النس بة أأعىل خبمس

 جودة تطوير الربجميات

 

 مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات

يبني مؤرش الأداء املسمى مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة  .22
 عىل حتقيق الأهداف املتفق علهيا. التعاون بشأأن الرباءات اإىل املس تخدمني، استنادا اإىل قدرهتا

وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل الأهداف. .23
11
ويُعرب عن لك مؤرش كنس بة  

 من الهدف احملقق ابلفعل.

 من مس توايت الأداء املس هتدفة. 95.3بلغ مس توى اخلدمة العام  2014ويف عام  .24

  

                                                
11
(، تغري تعريفها عن التعريف الوارد يف PCTISعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات )عقب اإجراء مراجعة مس تقةل ملصفوفات أأداء خدمة امل 

 . 2014/2015وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

عادة العمل  العمل + اإ
 جودة تطوير الربجميات  =  100 *

 ا ع  
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 مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

رمق 
 املؤرش

 2014نتاجئ عام  2013نتاجئ عام  الرشوط الهدف وصف قصري ملؤرش الأداء

 زمن حل الأحداث (1)
مساء يف أأايم  7 –صباحا  7وقت العمل )

 معل الويبو( بني وقت اإصدار بطاقة وحلها.

 ساعات 4: 1الشدة 
 : يومان2الشدة 
 أأايم 5: 3الشدة 
 أأايم 10: 4الشدة 

نتاج  وادلمع اليت حيلها بطاقات الإ
 فريق ادلمع

 يف املائة 88.8 يف املائة 85.5

 زمن حتميل الواثئق (2)
الوقت املس تغرق منذ تسّل وثيقة يف 

املكتب ادلويل وتوافرها يف نظام امللفات 
 (eDossierالإلكرتونية )

الواثئق احملمةل بعملية ش به مؤمتتة  ساعات 8
 أأو مؤمتتة ابلاكمل

 يف املائة 88.2 يف املائة 80.0

معدل النجاح يف معاجلة مجموعة من  (3)
 الوظائف

مجموعات العمل الالزم اس تكاملها  يف املائة 100
غالق دائرة أأعامل يف  بنجاح عند اإ

 اترخي حمدد

 يف املائة 99.5 يف املائة 99.6

لكرتونية  (4) توافر نظام امللفات الإ
(eDossier) 

 7الساعة صباحا اإىل  7من الساعة  يف املائة 99
 مساء يف أأايم العمل

 يف املائة 100.0 يف املائة 100.0

 يف املائة 100.0 يف املائة 100.0 ساعة 24 يف املائة 99 (ePCTتوافر نظام ) (5)

 مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات  
 20(: 1متوسط املؤرشات الواردة أأعاله: )

يف  20(: 3يف املائة ) 20(: 2يف املائة )
 يف املائة 20(: 5يف املائة ) 20(: 4)املائة 

 يف املائة 95.3 يف املائة 93.0  

 املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسّل الطلبات

 الإيداعات

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسّل الطلبات خالل  .25 يوحض هذا اجلدول الإ
. ومن حيث املبدأأ يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب 2014الأعوام امخلسة املاضية وحىت عام 

قلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب ادلويل خمتص بتسّل الرباءات الوطين يف وطن املودع أأو دلى أأي م  كتب براءات اإ
الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وميكن الاطالع يف هذا اجلدول كذكل عىل تطور 

يداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسّل الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإ  يداعات بني سائر ماكتب تسّل الطلبات الإ
 فضال عن حصته يف السوق. 

 

تغّير تاريخ اإليداع الدولي

مقارنة حصة

بسنة 2010201120122013201420142013مكاتب تسلم الطلبات

)%()%(

13329.07.7'67062'00957'36652'22849'45الواليات المتحدة األمريكية

4.1-29819.3'07541'78743'97242'52337'31اليابان

96815.42.9'03632'43032'89332'90030'28المكتب األوروبي للبراءات

10712.618.2'92727'92422'47119'91717'12الصين

1776.15.9'43913'86912'41311'63910'9جمهورية كوريا

6154.92.1'39310'78110'7739'6798'8المكتب الدولي

2472.09.1'8944'1283'2264'4114'4المملكة المتحدة

5281.66.5'3133'2663'4983'4413'3فرنسا

1811.04.3'0912'1352'1932'0582'2كندا

4.7-7330.8'8191'7131'8471'7751'1السويد

0.7-5137.2'61515'29315'78515'77015'15كل المكاتب األخرى

5001004.5'272214'335205'437195'341182'164المجموع
المصدر قاعدة بيانات احصاءات الويبو، مارس 2015

مالحظة  بيانات 2014 ھي تقديرات
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أأضيف مؤرشا الأداء التاليان ابلنس بة اإىل املكتب ادلويل بصفته مكتبا  2014/2015واعتبارا من الربانمج واملزيانية للثنائية  .26
 لتسّل الطلبات:

 توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

. وتصدر هذه الاس امترة 105الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسّل الطلبات لإصدار الاس امترة يبني هذا املؤرش الوقت  .27
بعد منح اترخي الإيداع ادلويل. وحيبذ املودعون تسّل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن لأن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب 

يداع الفعيل يف لك دوةل معينة.الوطين العادي يف لك دوةل معينة اعتبارا من اترخي الإ   يداع ادلويل اذلي جيب أأن يعترب اترخي الإ

 توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل

 

 توقيت تسلمي نسخة البحث

دارات البحث ادلويل.  .28 يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسّل الطلبات لتسلمي نسخ البحث اإىل اإ
طار املهةل  وتسّل نسخ البحث عداد تقرير البحث ادلويل يف اإ دارات البحث ادلويل من اإ رسيعا بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن اإ

دارات البحث  احملددة يف الإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويؤثر التأأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبا يف قدرة اإ
 ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.

  نسخة البحثتوقيت تسلمي
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 نظاما مدريد ولش بونة  :6 الربانمج

 الس يدة بينينغ وانغ  :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف 

 نظام مدريد أألف.

جيابية هامة يف عام  .1.6 نظمة الأفريقية للملكية امل زميبابوي و  انضمت . ويف ديسمرب2014شهد التوسع اجلغرايف للنظام تطورات اإ
ت حالتا الانضامم زادعضوا، فقد  17يبلغ ولية ادلكومية احلنظمة . ومبا أأن أأعضاء هذه امل اإىل بروتوكول مدريد (OAPI) الفكرية

نظام  ابس تخداممركزي بشلك التجارية  مدارة عالماهتاإ للمس تخدمني حامية و فهيا اليت ميكن املذكوراتن وحدهام من عدد البدلان 
 .حقيقي اإىل نظام عامليالنظام ل ييف حتو مسامهة كبرية  سامهمما ، بدلان 110بدل اإىل  94من  مدريد

ن اكن مبعدل أأبطأأ مما اكن متوقعا أأصال 2014اس تخدام نظام مدريد يف عام  داد أأيضاز وا .2.6 وورد عدد قيايس من الطلبات . واإ
الولايت املتحدة الأمريكية أأملانيا جتاوزت . و 2013 مقارنة بعامملائة اب 2.3 تهمنو نسب أأي ب ، 2014يف عام  طلبا 47,885اليت بلغت 

 .النظاماذلي يشهده التحول  جيسد أأكرث، مما 2014كأكرب مس تخدم لنظام مدريد يف 

ىل ل القانوين  ابلتطويروأأدت املناقشات يف الفريق العامل املعين  .3.6 دخال نظام مدريد اإ عدد من التغيريات الهامة عىل الالحئة اإ
"مواصةل جديد بشأأن تدبري أأصبح لتغريات، تكل ا. ونتيجة ل 2015زي التنفيذ يف يناير اليت دخلت حو التنفيذية املشرتكة، 
املكتب دلى جراءات حمددة ابإ  عند القيامزمنية معينة ملهل  مل ميتثلوااذلين  العالمات أأو أأحصاباحا حاليا للمودعني الاجراءات" مت

دخال خيار و .ادلول حمدودة  قامئةل ابلنس بة فقطتجديد تسجيل دويل ل ابلإضافة اإىل ذكل، مت تبس يط اإجراءات التجديد من خالل اإ
نقاص قبل اترخي التجديدالسلع واخلدمات، بدل من الاضطرار اإىل من   . ، كام اكن عليه احلال يف السابقالامتس اإ

. وحتسن مؤرش الرضا عن توجه املكتب ادلويل يف لنظام مدريد غييلتش ال  عملابل 2014يف  صعوبةاجلوانب الأكرث وتتعلق  .4.6
. ومع 39اإىل  38( حتس نا طفيفا من اتدمحنو تقدمي اخلمدريد نظام توجه بشأأن  2014اس تقصاء )ات اخلدمحنو تقدمي مدريد نظام 
تنفيذ  تالبيئة التشغيلية وتطلبهتدف اإىل حتسني مس توى نضج و  2014وطويةل الأجل يف بداية هممة مبادرة اإصالح  تطلقأ  ذكل، 

 مراحلتأأخري يف خمتلف ترامك ال للفحص. ونتيجة ذلكل،  أأصالصصة اخملحتويل بعض املوارد متنوعة اإضافة اإىل  أأنشطة ومشاريع جديدة
. غري الثابتةتأأخري تشغيلية أأخرى، مما أأسفر عن عدد من املؤرشات جسلت حالت (، و 2014 اإىل ما قبلبعضها يرجع الفحص )

تحسني الوضع ب  ادلويل مكتبلل ضافية، للسامح الإ رنة املوارد امل، مبا يف ذكل الاحتفاظ بعدد من من ذكل لتخفيفل تدابري اخُتذت و 
 .ل تزال مطلوبةاليت تعددة امل تحسني ال تنفيذ مبادرات ويف نفس الوقت  امليض قدماو 

دمع اليت ت تكنولوجيا املعلومات والتصالتل  اخللفية املُطورة نظمةلنرش الأ الس تعدادات الالزمة لجري اس تعراض مس تقل وأ   .5.6
 ةمتخصصاإىل توظيف كفاءات التوصيات الرئيس ية لالس تعراض دعت . و 2014جسل مدريد خالل الربعني الثالث والرابع من عام 

 الأمامية نظمةابلأ يتعلق  تكنولوجيا املعلومات والتصالت. وفاميجانب الأعامل و فامي خيص جانب سواء  النرشلالإرشاف عىل 
يداع الإلكرتوين لنظام مدريد يفأأداة  نرشتكنولوجيا املعلومات والتصالت، اس متر العمل كام هو خمطط هل، مبا يف ذكل ل   مكتب الإ

لكرتونية اإضافية(، وتطور BOIPالبينيلوكس للملكية الفكرية ) اتحة  ،نظام مدريدل  اس امترات اإ نظام حمس نة يف  وظائفواإ
 .ROMARIN ثالبح

 لش بونةنظام  .ابء

جراء اس تعراض شامل  2009 س نة أأصدرت مجعية احتاد لش بونة يف .6.6 تلكيفا للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ابإ
ونظرا اإىل ما لنظام لش بونة هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني والأعضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ عىل مبادئه وأأهدافه. 

عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات  2013من تقدم، وافقت امجلعية يف الفريق العامل  أأحرزه
وثيقة جديدة لتفاق ، أأهنىى الفريق العامل معهل التحضريي بشأأن  2014ويف أأكتوبر . 2015املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة 

 11والبياانت اجلغرافية وقررت اللجنة التحضريية عقد املؤمتر ادلبلومايس يف جنيف يف الفرتة من بشأأن تسميات املنشأأ لش بونة 
 .2015مايو  21 اإىل
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عالن 15نح امحلاية وبياان مل  26ولتسجيل تسميات املنشأأ،  اجديد طلبا 80لش بونة جسل  ىتلقو  .7.6  اجملموع اللكيليبلغ رفض،  اإ
 2014يف  تسجيال 896اإىل  2013يف تسجيالت  809من  النافذةالعدد الإجاميل للتسجيالت وازداد . معامةل 121 للمعامالت

يف تسجيال  22ويف املنطقة العربية؛ تسجل  14من البدلان النامية أأو البدلان الأقل منوا )من تكل التسجيالت  78منشأأ  واكن
 (.يف أأمرياك الالتينية والاكرييب تسجيال 42أ س يا واحمليط الهادئ؛ و

مبوجب اإجراءات نظام لش بونة للتبليغات الإلكرتونية  عىل اس تخدام الوسائل تاخملتصة اليت وافقالإدارات ارتفع عدد و  .8.6
دارة بعد أأن اكن عددها 24 اإىل دارة  23 اإ قاعدة و السجل ادلويل اليت تربط بني لكرتونية الإ واهجة واس ُتمكلت ال. 2013يف اإ
ُ و  عىل موقع الويبو Lisbon Express بياانتال  غ يل تب نظام الويبو ل اس تخدام  عرباإجراء الإخطارات وبُّسطت أأكرث . 2014رشت يف ن

لكرتوين لتوليد امليض يف ملقرر (. ومن اWINS) الاس تفسارات  .2015عام يف خطار رسائل الإ تطوير نظام اإ

يف مجيع املناطق فهيا  و/أأو شاركمية وتروجيية املكتب ادلويل مخسة تظاهرات اإعال نظام لش بونة، نظمب لتوعية ابوفامي يتعلق  .9.6
 .املزمع اإجراؤها عليه راجعةاملبوجه خاص عىل نظام لش بونة، مبا يف ذكل  تركز و 

، املعنيةوالتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أأعامل التمنية  6اس متد تصممي أأنشطة الربانمج و  .10.6
عىل ذكل، اكنت املساعدة الترشيعية املقدمة لدلول الأعضاء موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب . وعالوة 6و 1ن ااصة التوصيتوخ

(، ومراعية ملواطن املرونة 13)التوصية ، وفقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية دلول الأعضاءاسب طلبات كيفة حب علهيا ومتوازنة وم 
 (.17و 14فهيا )التوصيتان التمنية لبدلان عىل اختالف مس توايت الوجهية ابلنس بة ل  املنطبقة

 بياانت الأداء

 الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من هجة البدلان الأقل منوا 6.2ه النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

توسع التغطية اجلغرافية 
 )مدريد(

 

 :2013 املقارنة احملدثة يف هنايةأأسس 
طرفا متعاقدا يف نظام مدريد  92
أأسس املقارنة الأصلية يف ( 2013)

عدد :2014/15برانمج ومزيانية 
 2013الأطراف املتعاقدة يف هناية 

اإجاميل عدد الأطراف 
حبلول  100املتعاقدة 
 2015هناية عام 

 طرفا متعاقدا يف نظام مدريد 92
ضافيان يف  )طرفان متعاقدان اإ

: املنظمة الأفريقية للملكية 2014
 الفكرية وزمبابوي(

 اثبت

توسع التغطية اجلغرافية 
 )مدريد(

 

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 (2013هناية ) 28

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
)أأبريل  23 :2013/2014ومزيانية 
2013) 

أأطراف متعاقدة عدم انضامم أأي  32
 جديدة

 غري اثبت

اعامتد أأحاكم لرتش يد 
الإطار القانوين لنظام 
 لش بونة أأو حتديثه

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
عداد مراجعة تفاق لش بونة ل اإ

طار  وتعديالت الالحئة التنفيذية يف اإ
الفريق العامل املعين بتطوير نظام 

  لش بونة
برانمج أأسس املقارنة الأصلية يف 

اتفاق لش بونة، : 2013/14ومزيانية 
الالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية و 

 2013السارية يف هناية عام 

اتفاق لش بونة  مراجعة
عىل وتعديالت 

الالحئة التنفيذية 
 والتعلاميت الإدارية

أأهنىى الفريق العامل معهل التحضريي 
بشأأن وثيقة جديدة لتفاق لش بونة 

املنشأأ والبياانت بشأأن تسميات 
اجلغرافية وقررت اللجنة التحضريية 
عقد املؤمتر ادلبلومايس يف جنيف يف 

 .2015مايو  21اإىل  11الفرتة من 

 اثبت

عدد الطلبات ادلولية 
 )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
44,018 (2012) 
46,829 (2013) 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 

% 8.1زايدة بنس بة 
حبلول هناية عام 

2015 

عدد قيايس من الطلبات اس تالم 
، 2014طلبا يف  47,885اليت بلغت 

ابملائة مقارنة بعام  2.3أأي بمنو نسبته 
2013. 

 غري اثبت
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عدد الطلبات  :2014/15ومزيانية 
 2013ادلولية يف هناية عام 

حصة املاكتب املعنية 
اليت تقدم معلومات 
ثة عن نظام   مدريدُمحدَّ

 منقطع  زايدة احلصة حصة املاكتب اليت تقدم هذه املعلومات

 الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من هجة البدلان الأقل منوا 6.2ه النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمشاركني يف أأحداث 
نظام لش بونة اذلين 
يعربون عن رضامه 
ويبلغون عن تعزز 
وعهيم بعد حضور 

 احلدث

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
بّينت اس تبياانت التقيمي نس بة جاوزت 

90% 
أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 

عدد الأحداث : 2013/14ومزيانية 
ضني يف والنس بة املئوية للمشاركني الرا

 2013عام 

مثانية أأحداث عىل 
الأقل مع رضا 

املشاركني بنس بة 
85% 

عالمية  مخسة تظاهرات اإ
يف فهيا  و/أأو شاركوتروجيية 

بوجه  تركز و مجيع املناطق 
خاص عىل نظام لش بونة، مبا يف 

املزمع اإجراؤها عليه  راجعةاملذكل 
 %84مع رضا املشاركني بنس بة 

 اثبت

عدد تسجيالت لش بونة 
السارية الواردة من 

البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوًا ونس بة هذه 

 التسجيالت

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 816من أأصل  67

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
من أأصل ) 67 :2013/14ومزيانية 
 (2013)أأبريل ( 809

 (896)من أأصل  78 (825)من أأصل  80

 (14)املنطقة العربية  -
 (22أ س يا واحمليط الهادئ ) -
أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
(42) 

 اثبت

اخنفاض عدد اخملالفات 
 )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
36% 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
الطلبات اليت هبا  :2014/15ومزيانية 
 (2012% )يف 34خمالفات 

اخنفاض عدد 
اخملالفات بنس بة 

10% 

 غري اثبت 36%: 2014

نتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظايم مدريد ولش بونة 7.2ه النتيجة املرتقبة:  حتسني الإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التقدم املُحرز حنو 
ترش يد الإطار القانوين 
 لنظام مدريد وتبس يطه

والتعلاميت الالحئة التنفيذية املشرتكة 
الإدارية السارية لنظام مدريد يف هناية 

 2013عام 

تعديالت عىل 
الالحئة التنفيذية 

املشرتكة والتعلاميت 
 الإدارية لنظام مدريد

تعديالت عىل الالحئة التنفيذية ال 
 مدريد اليت اعمتدهتا مجعية املشرتكة

 2015يناير  1والنافذة يف  2014يف 

 اثبت

  عدد التسجيالت

التجديدات اليت عدد 
  ُعوجلت

عدد التعديالت، مبا يف 
ذكل التعيينات الالحقة 

 )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 تسجيال؛ 44,414 :2013
 جتديدا؛ 23,014 :2014

تغيريا مبا يف ذكل التعيينات  117,673
 الالحقة

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
التسجيالت  :2013/14ومزيانية 

 والتجديدات )انظر املرفق السابع(.

يف السجل  تعديل 97,500 أأدرج
(2012) 

 

زايدة بنس بة : 2014
% يف 6.3

التسجيالت 
 والتجديدات

زايدة بنس بة : 2015
% يف 3.3

التسجيالت 
 والتجديدات

 مجموع التسجيالت
92,500 

 مجموع التجديدات

% يف التسجيالت 1.1زايدة بنس بة 
 :والتجديدات

 تسجيال 42,430 -
 جتديدا 25,729 -

 

 تعديال، مبا يف ذكل 99,558
 تعيني لحق 15,824

 غري اثبت

 غري اثبت

 

 

 اثبت
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49,000 

 مجموع التعديالت
، مبا يف 200,000

 تعيني 35,000 ذكل
 لحق

ترمجة الطلبات يف 
الوقت املناسب 

 )مدريد(

 اثبت أأسابيع 3يصل متوسط مدة املعاجلة  أأربعة أأسابيع البياانت غري متوفرة

اخنفاض عدد 
 التصويبات )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 4,499تصويبا ومعاجلة  5,197اس تالم 

 مهنا

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
أأرقام التصويبات يف :2013/14ومزيانية 
 الامتس( 5,000) 2012عام 

اخنفاض التصويبات 
 %10 بنس بة

تصويبا  6,073: اس تالم 2014
 مهنا 5,737ومعاجلة 

 غري اثبت

زايدة رضا العمالء 
 )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 38مؤرش التوجه حنو اخلدمات 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
اس تقصاء الهنج :2013/14ومزيانية 

 .2012القامئ عىل خدمة الزبون لعام 
 79.12مؤرش التوجه حنو اخلدمات 

معدل الرضا  ارتفاع
يف الاس تقصاء 

القادم، مع الرتكزي 
عىل رسعة 

الاس تجابة وحسن 
 التوقيت

مؤرش التوجه حنو اخلدمات : 2014
39 

 اثبت

زايدة اس تخدام التبادل 
 الإلكرتوين )مدريد(

 :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
لكرتونياً 67 اس تالم  % من الواثئق اإ

من الإخطارات ابلربيد  158,717
 الإلكرتوين

دارة  714 معيل يس تخدم خدمة اإ
 (MPM)احلافظة يف نظام مدريد 

مكتبًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزي  16
 (XML) املوسعة

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
% من الواثئق 60 :2013/14ومزيانية 

لكرتونيًا؛  عالمة  85,000وردت اإ
أ خطرت عن طريق الربيد الإلكرتوين؛ 

دارة  200 معيل يس تخدم خدمة اإ
 17؛ (MPM)احلافظة يف نظام مدريد 

مكتبًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزي 
 (XML) املوسعة

% من 70اس تالم 
لكرتونيًا؛  الواثئق اإ

 110,000 اإخطار
عالمة عن طريق 
الربيد الإلكرتوين؛ 

 1000اس تخدام 
دارة  معيل خلدمة اإ
احلافظة يف نظام 

(؛ MPMمدريد )
رسال  مكتب  23اإ

للطلبات بلغة الرتمزي 
 (XML)املوسعة 

لكرتونياً 70 اس تالم  % من الواثئق اإ

ابلربيد من الإخطارات  220,000
 الإلكرتوين

دارة ي معيل  1,800 س تخدم خدمة اإ
 (MPM)احلافظة يف نظام مدريد 

مكتبًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزي  17
 (XML) املوسعة

 

 اثبت

 

 اثبت

 

  غري اثبت

وسائل التنقية 
 لالتصال الإلكرتونية

والنرش مبوجب 
جراءات نظام لش بونة  اإ

الوسائل الإلكرتونية املس تخدمة يف 
 2013هناية عام 

لكرتوين  يداع اإ نظام اإ
دراج نرشة لش بونة  واإ

يف قاعدة بياانت 
كسربس  لش بونة اإ

جراء الإخطارات عرب  بُّسطت اإ
الويبو لتبليغ اس تخدام نظام 
 (WINSالاس تفسارات )

 اثبت

لكرتوين يربط  :2013 أأسس املقارنة احملدثة يف هنايةتنقية السجل ادلويل   اثبتلكرتونية الإ واهجة اس ُتمكلت النظام اإ

                                                
12
هذا التغيري الاختالفات يف  ويفّسعوامل أأكرث أأمهية.  لرتاعي 2013مجموعة املعايري لعام  ومت صقلمجموعة خمتلفة من املعايري.  2012املقياس يف عام اس تخدم  

 (.79) 2012عىل التوايل( و 39و 38)عىل سبيل املثال  2014و 2013 درجات
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الإلكرتوين لنظام 
 لش بونة

تس تخدم الطلبات ادلولية لأغراض 
السجل الإلكرتوين ادلويل منذ صيف 

2013 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
السجل ادلويل :2013/14ومزيانية 
نشا الإلكرتوين ه يف عام ؤ )املقرر( اإ
2013 

السجل ادلويل 
بقاعدة بياانت 

كسربس عىل  لش بونة اإ
موقع الويبو 
 الإلكرتوين

السجل ادلويل اليت تربط بني 
كسربس عىل قاعدة و  بياانت لش بونة اإ

ُ و  موقع الويبو الإلكرتوين رشت يف ن
2014. 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 وفقا 2014/15ملعاجلة الاحتياجات أأثناء الثنائية  2015 مارس 31التحويالت يف  2014/15للثنائية  بعد التحويالت زيانيةاملتعكس   :ةمالحظ
 من النظام املايل 5.5للامدة 

 2014/15املزيانية بعد التحويالت  أألف.

( تسوية ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضلالانتفاع بنظايم مدريد ) 6.2النتيجة هتعكس املزيانية بعد التحويالت حتت  .11.6
 توس يع برانمج زمالت مدريد.مرتفعة ويرجع ذكل ابلأساس اإىل 

بعد التحويالت نقةل حنو متويل أأكرث  2014/15ويعكس الانتقال من موارد املوظفني اإىل موارد خالف املوظفني يف مزيانية  .12.6
 مرونة لعمليات نظام مدريد كجزء من مباردة اإصالح النظام.

 2014اس تخدام مزيانية  ابء.

 .ويه اثبتةابملائة يف الس نة الأوىل من الثنائية  60اإىل  40ن م مضن النطاق املتوقعاس ُتخدمت املزيانية  .13.6

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ6.2
استخدام نظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك من 

قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                14,313                 16,053                   8,451 

 17,282                 39,221                 40,932                إنتاجية وخدمات محّسنة في عمليات نظامي مدريد ولشبونةھ7.2

                25,733                55,274                55,245المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%47 20,316 43,020 43,365 موارد الموظفين

%44 5,416 12,254 11,880خالف موارد الموظفين

%47 25,733 55,274 55,245المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 مؤرشات معليات نظام مدريد :6مرفق الربانمج 

 

 النتيجة املرتقبةمؤرشات 
نة يف معليات " نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  نظام مدريد"اإ

نتاجية وجودة التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة " العواملتطورات  النظر يفمن املهم  .1 اإ
نة يف معليات نظام مدريد"   خدمات حمس ّ

 ؛أأعباء معل نظام مدريد 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

 وعدد املوظفني امللكفني مبعاجلة تكل الأعباء؛ 

 ومس توى الأمتتة؛ 

 .نتاج الإجاملية  وتلكفة الإ

 الواردةالواثئق  أأول.

 ،والتعيينات الالحقة ،والتجديدات ،، ويه الطلبات ادلوليةالواثئقاملكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من  يس تّل .2
ضافية عن  تردالواثئق. و تكل اجتاه للك من أ خر  أأدانه عرض. ويُ والتصحيحات ،والقرارات ،والتغيريات أأيضا معلومات اإ
بياانت بناء عىل ال بعض املؤرشات تقدم  تقنية،لأس باب وومتوسط عدد اللكامت. الأصناف  مثل متوسط عددالطلبات 

 بعض املؤرشات.يف عاجلة الواثئق اليت تنتظر املرامك يؤثر تواردة. وذلكل قد الواثئق الل من الواثئق املعاجلة بد

 الطلبات ادلولية

 
 2013ملائة مقارنة بس نة اب 2.3زايدة بنس بة أأي طلبا،  47,885اس تّل املكتب ادلويل  2014يف س نة و. 

  2010وارتفع ابس مترار عدد الطلبات املس تلمة منذ. 
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 توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع

 
  65ابملائة من الطلبات ابلإنلكزيية. وارتفعت تكل احلصة خبمسة عرشة نقطة مئوية من  80، أ ودع 2014يف س نة 

ىل  2008ابملائة يف   .2014س نة ابملائة يف  80اإ

 متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

 

  تعيينات. 6.9ما قدره  2014بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف س نة 

  2010وظل متوسط عدد التعيينات بدون تغيري تقريبا منذ. 

 متوسط جحم الطلبات

د جحم الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع لوصف  .3 عالمته، وابلقامئة الأساس ية للسلع واخلدمات، حُيدَّ
 وبأأي حالت انقاص مرافقة للطلب. ويرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإىل لغتني )الإنلكزيية والفرنس ية أأو الإس بانية(.

ب وفقا ويؤثر جحم الطلبات عىل عبء العمل عىل الفاحصني، ويشمل ذكل العمل تصنيف السلع و/أأو اخلدمات يف الطل .4
 لتصنيف نيس.
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د معدل جحم طلب ما ابلعدد الإجاميل لللكامت يف القامئة الأساس ية للسلع واخلدمات، وحالت الانقاص والوصف  .5 وحُيدَّ
 مقسوم عىل عدد الطلبات املسجةل.

 

  2013ابملائة مقارنة بس نة  12ّكمة، أأي بزايدة بلغت  239، بلغ متوسط جحم الطلب 2014يف س نة. 

 بعض جوانب معل الرتمجة والتصنيف أأصبحت مؤمتتة، فاإن الارتفاع الكبري يف جحم الطلبات هل أأثر ابلغ عىل  ويف حني أأن
 عبء معل املكتب ادلويل.

 توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات غري الصحيحة

 

  2011ظلت حصة الطلبات الصحيحة، اإىل حد ما، دون تغيري مقارنة بس نة. 
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 التجديدات

 

  2013ابملائة مقارنة بس نة  12جتديدا، أأي بزايدة بلغت  25,729، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  2014، ظل عدد التجديدات املعاجلة يدواي مس تقرا نسبيا. ويف س نة 2014و 2009ورمغ الزايدة يف التجديدات بني ،
 ابملائة من التجديدات أ ليا. 59 عوجل

 التعيينات الالحقة

 
  2013ابملائة مقارنة بس نة  2.5، أأي ابخنفاض بلغ  17,316، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  أ تيحت للمودعني عىل الإنرتنت اس امترة جديدة للتعيني الالحق الإلكرتوين )2014ويف س نة ،E-Subsequent 
Designation ابملائة من مجيع التعيينات  14(. ومكنت تكل الاس امترة الإلكرتونية املكتب ادلويل من أأن يعاجل أ ليا
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 التغيريات

 
  2013ابملائة مقارنة بس نة  5.5الامتسا لإجراء تغيريات، أأي بزايدة بلغت  38,817، جسل املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

 

 القرارات

 
  قرارات.  521,208، وبلغ مجموعها 2013ابملائة مقارنة بس نة  0.3، ارتفع عدد القرارات املسجةل بنس بة 2014يف س نة

 .2010وارتفع عدد القرارات املسجةل ارتفاعا رسيعا منذ 

  2011ابملائة من القرارات أ ليا. وتعاجل أأغلبية القرارات أ ليا منذ  62، عوجل 204ويف س نة . 
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 التصحيحات

 
  2013ة ابملائة مقارنة بس ن 17تصحيح، أأي بزايدة بلغت  6,000، دون املكتب ادلويل ما يقارب 2014يف س نة. 

 عبء العمل الإجاميل .اثنيا

ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق  .ميثل عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل .6
 الست )الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات(.

ل يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقا لنظام  ولأن معاجلة تكل الأنواع من الواثئق .7
من التعيينات الالحقة  1.8من التجديدات أأو  1.6الرتجيح، ميكن لفاحص ما، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل، أأن يعاجل 

جلة ال لية أأن يعاجل، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب . وعىل نفس املنوال، ميكن ملوظف يف املعاتقرارا 10من التغيريات أأو  1.8 أأو
 وثيقة. 17دويل، 

 

  والقرارات والتغيريات ما  ت. واكنت نس بة الطلبا2013، ظل عبء العمل الإجاميل مس تقرا مقارنة بس نة 2014يف س نة
 ابملائة من عبء العمل الإجاميل. 80يقارب 

  ويرجع ذكل ابلأساس اإىل العدد املزتايد من القرارات. ، ازداد عبء العمل زايدة حادة2013و 2011وبني 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

68 

يداع الواثئق الواردة اثلثا.  طريقة اإ

 

  لكرتونيا 2014يف س نة  ابملائة من مجيع الواثئق الواردة دلى املكتب ادلويل. 66، أأودع اإ

  لكرتونيا مس تقرة منذ  .2012وظلت حصة الواثئق املودعة اإ

 املعاجلة رابعا.

نتاج   الإجامليةتلكفة الإ

نتاج الإجامليةتتأألف  .8 من تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة. والتاكليف املبارشة يه النفقات اليت يتحملها املكتب  تلكفة الإ
دار ادلويل يف  ة نظام مدريد )مثل الإدارة والرتمجة والتسجيل(. وأأما التاكليف غري املبارشة فهىي نفقات أأنشطة ادلمع )مثل تكل اإ
ح التاكليف غري املبارشة ليك تأأخذ يف احلس بان احلصة اخملصصة لنظام مدريد فقط.املرتبطة اب  ملباين وتكنولوجيا املعلومات(. وتُرجَّ

 

  نتاج الإجاملية مببلغ ابملائة  0.1، أأي زايدة طفيفة بنس بة 2014مليون فرنك سويّسي يف  41.8تقدر تلكفة الإ
 .2013مقارنة بس نة 

  ابملائة من التلكفة الإجاملية. 61لتاكليف املبارشة ، بلغت حصة ا2014ويف س نة 
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 تلكفة الوحدة

 من واحدة وحدة لإنتاج التلكفة متسوطاليت تعين  تلكفة الوحدةب يف معاجلة املعامالت املكتب ادلويل كفاءة ميكن حساب  .9

 .اخملرجات

وحدة من  هناككون تأأن  الوجيه، بمن املوجودةجديدة وحيفظ التسجيالت طلبات يسجل املكتب ادلويل ومبا أأن  .10

 اخملرجات.من تني خمتلف تني ابس تخدام وحد تلكفة الوحدةاثنان ل  نمؤرشايرد أأدانه و تضمن مجموعة من املعامالت. ت  يتال اخملرجات

 الربانمج واملزيانية وثيقة صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، مت تنقيح املهنجية يفملواصةل  املكتب ادلويل وكجزء من هجود .11

 :املكتب ادلويل معل مدريد يف عكس بشلك أأدق تلكفة معاجلة أأعباءتل  2016/17 للثنائية

 تاكليف الوحدة يف نظايم مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب  نظام مهنجية حساب تاكليف مواءمة متت
 .معاهدة الرباءات ولهاي

  من تكلبعض ال أأن  مراعاة، مع الست لعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئقأأفضل للتقدير ح نظام مرجَّ  دخلأ  و 
 13.أأكرث من غريهايتطلب معال الواثئق 

  وثيقة ديدة )مشلت تلكفة الوحدة يف اجلولية ادل اتتجديدال التسجيالت و فقط تلكفة الوحدة الأوىل لتشمل  حتديد ديع وأأ
الالحقة كعنرص من  التعيينات ذفحل ياملنطقوالأساس الالحقة أأيضا(.  التعيينات 2014/15 للثنائية الربانمج واملزيانية

ميكن و ، ويه التسجيل ادلويل وجتديده. الرئيس ية مدريدخمرجات عىل أأكرب تركزي من أأجل عنارص تلكفة الوحدة هو 
 مقارنة بتكل ( اثنويةوالتصحيحاتالالحقة والتعديالت والقرارات  التعييناتعامالت مدريد الأخرى )ممجيع اعتربا 
املعامالت الثانوية كعنرص من لإدراج معامةل من تكل الأساس يتني. وعالوة عىل ذكل، ل يوجد أأي مربر حقيقي  تنياملعامل 

دراج املعامالت الأخرى وحدةالعنارص تاكليف   .وعدم اإ

  درجات بسبب اختالف التدويناتمن عدد من يف السجل بدل  املدونةستند تلكفة الوحدة الثانية عىل عدد الواثئق وت 
 .تلفةاخمل واثئق الاجلهود الالزمة ملعاجلة 

ابس تخدام  2014اإىل  2008من  نيتاثن تني وحدالبيانية أأدانه تطور تاكليف  تعرض الأشاكل، البياانت ملقارنةوتسهيال  .12

 .ملسامهة التاكليف املبارشة وغري املبارشةتفصيل ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل  2014اإىل  2012 ومناملهنجية القدمية 

 ددّ جمتسجيل دويل جديد/ تلكفة الوحدة للك

التسجيالت اجملّددة يه التسجيالت ادلولية و خالل س نة معينة،  يه الطلبات املسجةلديدة اجلولية ادلالتسجيالت  .13

 .لمكتب ادلويلل  املعامالت العمل الأسايسذكل النوعان من  ويعكسديدها خالل س نة معينة. اليت يمت جتاملوجودة أأصال و 

سب تلكفة وحتُ . 14خمتلف بشلك يُرّجح نوع فلكتطلب موارد متساوية، ي  النوعني من املعامالت ل ذكلومبا أأن معاجلة  .14
نتاج الإجامليةالوحدة بقسمة  دة /التسجيالت اجلديدة ددعىل ع تلكفة الإ  .اجملدَّ

 

                                                
13
 انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله. 
14
 انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله. 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

70 

 اجلديدة الطريقة القدمية الطريقة

  

  د ابملائة مقارنة  2.6، أأي بزايدة قدرها 2014فرناك سويّساي يف  837بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/جمدَّ
ابملائة يف عدد  4.5. وترجع تكل الزايدة ابلأساس اإىل تلكفة معاجلة ظلت مس تقرة اإىل جانب اخنفاض بنس بة 2013بس نة 

 الطلبات ادلولية املسجةل. 

 وثيقة مدونة يف السجل تلكفة الوحدة للك

 تشلك الواثئق املسجةل يف السجل احلجم الإجاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله(. .15

 اجلديدة الطريقة القدمية الطريقة

  

  فرناك سويّساي  322اإىل  2012فرناك سويّساي يف  320ارتفع متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل ارتفاعا طفيفا من
 .2014يف 
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نتاجية الفحص  خامسا.  اإ

نتاجية الفحص يه عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسوم عىل عدد املوظفني امللكفني  .16 اإ
 ابلفحص. وحُيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون.

 

  نتاجية الفحص مس تقرة نسبيا يف س نة  .2013مقارنة بس نة  2014ظلت اإ

 املوظفون سادسا.

 

  يف  12اإىل  2012يف س نة  1، يف حني ارتفع عدد املوارد املرنة من 2010بقي عدد املوظفني مس تقرا نسبيا منذ
 .2014 س نة

 .ول يشمل هذا املؤرش موظفي الرشاكت اخلارجية املتعاونة اذلين ل يعملون يف مباين الويبو 
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 املعاجلةمدة  سابعا.

تبني الأشاكل أأدانه متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. وحُتسب مدة املعاجلة  .17
 اعتبارا من اترخي اس تالم وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.

  

  

  

  والتصحيحات والتغيريات والتعيينات الالحقة. وظل ابلنس بة للطلبات  2014، ارتفع متوسط مدة املعاجلة يف 2013مقارنة بس نة
 للس نة الثانية عىل التوايل. تمتوسط توقيت معاجلة التجديدات مس تقرا، يف حني اخنفض ذكل املتوسط ابلنس بة للقرارا

 .ومن أأبرز أأهداف املكتب ادلويل تقليص مدة املعاجلة والعمل عىل أأن تكون مس تقرة يف مجيع املعامالت  
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 نظام لهاي 31الربانمج 

 الس يدة ب. وانغ مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 تصماميت( لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل لل 1999طرفًا يف وثيقة جنيف ) 2014أأصبحت مجهورية كوراي يف عام  .1.31
لهيا فامي ييل ابمس "وثيقة  انضامم أأعضاء حممتلني أ خرين، أأبرزمه الياابن والولايت  2015"(. وتأأجَّل اإىل عام 1999الصناعية )املشار اإ

مّعا اكن متوقعًا. وعالوة عىل ذكل، حبلول هناية عام  2014املتحدة الأمريكية، مما أأدى اإىل اخنفاض معدل زايدة عدد الأعضاء يف عام 
هناء وثيقة ، 2014 ، وظلت أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج الاحتاد 1934اكن ل يزال يلزم وجود ثالث موافقات من أأجل اإ

 .1960الأورويب واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ملزمًة بوثيقة 

دت مجعية احتاد لهاي تقدٌم كبرٌي حنو تعزيز الإطار القانوين لنظام لهاي. فعىل وجه اخلصوص، اعمت 2014وأ حرِّز يف عام  .2.31
للحصول عىل ال راء"، وذكل يف أأعقاب ادلورة الرابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي  "أ ليةً  أأوجدت اً أأحاكم

ضافًة اإىل ذكل، أ دخلت تغيريات عىل  مزيداً  الإدارية بغية منح املس تخدمني التعلاميتبشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية. واإ
عن تصامميهم. وهذان التطوران يوفران الأساس للميض قدمًا يف التوسع اذلي طال انتظاره من املرونة فامي يتعلق ابلكشف الرمسي 

ىلاملفحص اليف ولايت قضائية جُيرى فهيا  يداع الإلكرتوين وضوعي. واإ انضامم  من أأجل جانب التغيريات اليت أ دخلت عىل واهجة الإ
لأطراف  ، ينبغي أأن يكون النظام جمهزاً بشلك أأفضل للتعامل مع التعقيدات الإضافية الناش ئة عن الانضامم املتوقعمجهورية كوراي

 .أأخرى

يداعات أأقل بكثري من العدد وظل أأيضًا  .3.31 ، رمغ حدوث زايدة عامة يف التصاممي املُودعة 2014املتوقع لعام  عددالإ
ةل. ونتيجة ذلكل وهو ما قدر أأكرب من املرونة يف قاعدة البياانت،  توفري، اكن التقدم حمدودًا فامي يتعلق ب والتسجيالت ادلولية املُسجَّ

ل بعد اكتساب خربة جُيرى السعي اإىل حتقيقه من املفرتض أأل اكن  دخال مزيد من املوسعة لعضويةاباإ . ومع ذكل، ظل التقدم حنو اإ
( امحلاية منحاإضايف واحد )بيان اإجراء أأمتتة  ومات يسري يف املسار الصحيح، معاملؤمتتة يف املنصة القامئة لتكنولوجيا املعل الإجراءات
 .اإجراءات ةاملؤمتتة ثالثجراءات ، ليصبح مجموع الإ 2014يف عام 

يسرتشد يف تصممي أأنشطته والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل ويس تلهم  31واكن الربانمج  .4.31
 .6و 1صيتان مهنا، وخاصًة التو 

 بياانت الأداء

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 4.2ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عضوية وثيقة جنيف 
(1999) 

ث يف  هناية أأساس املقارنة امُلحدَّ
طرفًا متعاقدًا )هناية  46 :2013
2013) 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

 طرفًا متعاقداً  45

طرفًا متعاقدًا يف وثيقة جنيف  47 طرفًا متعاقداً  58
 (2014)هناية 

 

 غري اثبت

حصة املاكتب املعنية اليت 
تقدم معلومات عن نظام 

 لهاي

ث يف هناية أأساس املقارنة  املُحدَّ
مكتباً  42اكن هناك : 2013

قلمييًا يقدم معلومات  وطنيًا أأو اإ
اكفية عن نظام لهاي. واكن 
هناك تسعة ماكتب مل يكن لها 

 .موقع عىل ش بكة الإنرتنت
أأساس املقارنة الأصيل يف 

 :2014/15الربانمج واملزيانية 

مكتبًا وطنيًا أأو  38اكن هناك  زايدة احلصة
قلمييًا يقدم معلومات عن نظام  اإ

. واكن 2014لهاي يف هناية 
هناك عرشة ماكتب مل يكن لها 
موقع عىل ش بكة الإنرتنت )هناية 

2014)  

 غري اثبت



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

74 

حصة املاكتب اليت تقدم هذه 
 املعلومات

يداعات نظام لهاي  اإ
  وجتديداته

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 2 990الطلبات:  :2013

 13 172الواردة: التصاممي 
 2 859التجديدات: 

(2013) 
أأساس املقارنة الأصيل يف 

 :2014/15الربانمج واملزيانية 
 2 604الطلبات: 

12 454التصاممي الواردة: 
15
  

 3 120التجديدات: 
(2012) 

2014: 

زايدة  الطلبات:
 %33.9بنس بة 

التصاممي الواردة: 
 % 33زايدة بنس بة 

التجديدات: اخنفاض 
 %2.9بنس بة 

2015: 

زايدة  الطلبات:
 %23.4بنس بة 

 التصاممي الواردة:
زايدة بنس بة 

23.5 % 

التجديدات: زايدة 
 %5.5بنس بة 

2014: 

% 2.2الطلبات: اخنفاض بنس بة 
(924 2) 

التصاممي الواردة: زايدة بنس بة 
9.6( %441 14) 

التجديدات: اخنفاض بنس بة 
5.5( %703 2) 

 غري اثبت

نة يف معليات نظام لهاي 5.2ھ  :النتيجة املرتقبة نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

( 1999همينة وثيقة جنيف )
 يف نظام لهاي

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
اكن ل يزال يلزم وجود  :2013

ثالث موافقات لإهناء وثيقة 
، وظلت أأربعة أأطراف 1934

متعاقدة من خارج الاحتاد 
الأورويب واملنظمة الأفريقية 
للملكية الفكرية ُملَزمًة بوثيقة 

1960. 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
ل  :2014/15الربانمج واملزيانية 

عضوًا يف وثيقة  15يزال يوجد 
لهاي غري ملزمني بوثيقة جنيف 

ول تزال مخس (؛ 1999)
هناء وثيقة   1934موافقات اإ

 (2012معلقة )هناية 

وجود أأي بدلان  معد
ملزمة بوثيقة لهاي 

( فقط خارج 1960)
الاحتاد الأورويب أأو 
املنظمة الأفريقية 
للملكية الفكرية، 
واس تالم مجيع 

املوافقات )امخلسة( 
املتبقية لإهناء وثيقة 

1934 

ل يزال يلزم وجود ثالث 
، ول 1934موافقات لإهناء وثيقة 

أأطراف متعاقدة  تزال توجد أأربعة
من خارج الاحتاد الأورويب 

واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 
 .فقط 1960ُملَزمًة بوثيقة 

 غري اثبت

التقدم احملرز حنو تعزيز الإطار 
 القانوين

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحدَّ
2013 : 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

 القانوين احلايلالإطار 

تعديالت عىل الالحئة 
التنفيذية والتعلاميت 
الإدارية لنظام لهاي 
وكذكل اخلصائص 

اجلديدة املقدمة عقب 
انضامم بعض الأطراف 

 املتعاقدة اجلديدة.

اعمتدت مجعية احتاد لهاي يف 
دخال تعديالت عىل  2014عام  اإ

الالحئة التنفيذية املشرتكة، من 
دخال "أ لية  بني أأمور أأخرى، واإ
للحصول عىل ال راء"، وس يدخل 

يناير  1ذكل حزي النفاذ يف 
 1. ودخلت حزي النفاذ يف 2015
تعديالت عىل  2014يوليو 

 اثبت

                                                
15
)عدد  11 971أأو  2014/15 الربانمج واملزيانية كام هو منشور يف 12 506وليس  12 454بلغ  2012تصحيح: العدد الفعيل للتصاممي الواردة يف عام  

 .2012/13(، كام هو منشور يف تقرير أأداء الربانمج 2012التسجيالت ادلولية يف عام 
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التعلاميت الإدارية، من بني أأمور 
وهذه التعديالت ختفف أأخرى، 

بعض املتطلبات املتعلقة ابلنسخ 
 والتصوير. 

مرونة البياانت املُسجَّةل يف 
 السجل ادلويل

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

عدم القدرة عىل تسجيل 
 معلومات تفصيلية عن التصاممي

القدرة عىل تسجيل 
معلومات تفصيلية عن 

 التصاممي

تأأجيل بسبب تعديالت النظام 
أأطراف القدمي من أأجل انضامم 

جديدة، وتأأخر يف تنفيذ برانمج 
 التحديث

 غري اثبت

ث يف هناية  عدد الإجراءات املؤمتتة أأساس املقارنة امُلحدَّ
اثنان )الإيداع  :2013

الإلكرتوين والتجديد 
الإلكرتوين(

16
 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 2 :2014/15الربانمج واملزيانية 

جراء مؤمتت اإضايف )بيان منح  4 اإ
 (3امحلاية( )العدد الرتامكي: 

 اثبت

 

 اس تخدام املوارد

  املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

  املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

طبقًا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مزيانية مالحظة: 
 .من النظام املايل 5.5للامدة 

                                                
16
 .2013عام أأن التجديدات ومنح امحلاية اإجراءان مؤمتتان. ولكن اإجراء منح امحلاية مل يكن مؤمتتًا يف هناية  2012/13تصحيح: جاء يف تقرير أأداء الربانمج  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ4.2
استخدام نظام الھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك من قبل البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                  5,236                   5,177                   2,144 

 1,212                   2,527                   2,351                  إنتاجية وجودة خدمات محّسنة في عمليات نظام الھايھ2.5

                  3,357                  7,704                  7,587المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 2,976 6,411 6,242 موارد الموظفين

%29 380 1,293 1,346خالف موارد الموظفين

%44 3,357 7,704 7,587المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

املقام الأول اإىل النقل بعد التحويالت وجود زايدة صافية يف موارد املوظفني ويرجع ذكل يف  2014/15تعكس مزيانية  .5.31
لتقدمي دمع اإضايف لجامتعات الفريق العامل وأأنشطته الرتوجيية. وينعكس  31اإىل الربانمج  10املؤقت لأحد املوظفني من الربانمج 

طار النتيجة ھ نة يف معليات نظام لهاي( 5.2هذا يف اإ نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  .)اإ

" نقل موارد خالف املوظفني اخلاصة ابلتدريب 1 يرجع يف املقام الأول اإىل: "والاخنفاض الصايف يف موارد خالف املوظفني .6.31
طار النتيجة ھأأطراف اذلي يدير املتدربني مركزاًي( دلمع العمل اخلاص ابنضامم  23ادلاخيل )اإىل الربانمج   4.2جديدة يف اإ

فيفة من أأجل زايدة الفعالية من حيث " وحدوث تسوية ختفيضية ط 2)اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل(، "
 التلكفة.

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

بعد التحويالت. ونتج ذكل يف  2014/15% من مزيانية 29بلغ معدل اس تخدام مزيانية خالف املوظفني من أأجل الربانمج  .7.31
تأأجيل انضامم بعض الأطراف املتعاقدة يف اإطار املقام الأول عن حدوث تأأخري يف العمل املتعلق بتكنولوجيا املعلومات بسبب 

 )اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل(. 4.2النتيجة ھ
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 مؤرشات معليات نظام لهاي :31مرفق الربانمج 

نة يف معليات النتيجة املرتقبة "مؤرشات  نتاجية وجودة خدمات حمس ّ  نظام لهاي"اإ

نتاجية وجودة التالية، مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات الأداء للنتيجة املرتقبة "من املهم النظر يف تطورات العوامل  .1 اإ
نة يف معليات نظام    "لهايخدمات حمس ّ

 أأعباء معل نظام لهاي؛ 

 ومكوانت تكل الأعباء؛ 

 ومس توى الأمتتة؛ 

 .واملوارد اخملصصة ملواكبة تكل الأعباء 

والقرارات.  والتغيرياتويه الطلبات ادلولية والتجديدات ، الواثئقمن  رئيس يةفئات  أأربعاملكتب ادلويل  يس تّل .2
ضافية عن  تردالواثئق. و تكل اجتاه للك من أ خر  أأدانه عرضويُ   مثل متوسط عددالطلبات املس تلمة أأيضا معلومات اإ

 واردة.الواثئق الل من الواثئق املعاجلة بدبياانت بناء عىل ال  يبني مؤرش اخملالفات الصادر تقنية،لأس باب و. التصاممي

 الواثئق الواردة أأول.

 الطلبات املس تلمة

 

  ويف س نة 2013ابملائة مقارنة بس نة  2.2طلبا، أأي ابخنفاض بنس بة  2,924اس تّل املكتب ادلويل  2014يف س نة .
 ابملائة. 15زاد عدد الطلبات املس تلمة زايدة حادة بنس بة  2013

  يداعات الإلكرتونية بنس بة ابملائة من  89أأودعت نس بة  2014ويف س نة لكرتونيا. وبذكل زادت حصة الإ  10الطلبات اإ
ابملائة يف س نة  89اإىل نس بة  2011ابملائة يف س نة  79، مرتفعة من نس بة 2014اإىل س نة  2011نقاط مئوية من س نة 

2014. 
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 متوسط عدد التصاممي للك طلب

 
  2014وس نة  2011سة تصاممي. وبني س نة ، احتوى الطلب ادلويل يف املتوسط عىل زهاء مخ 2014يف س نة 

 تصاممي. 5و 4.5تراوح متوسط عدد التصاممي للك طلب بني 

 متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

 

  احتوى الطلب يف املتوسط عىل زهاء مخسة تعيينات. 2014يف س نة 
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 توهجات اخملالفات يف الطلبات

 الشلك الوارد أأدانه.تنقسم اخملالفات يف الطلبات اإىل عرش فئات مبينة يف  .3

 

  2013ابملائة عن س نة  14خمالفة يف الطلبات، أأي ابخنفاض بنس بة  1,557، حدد املكتب ادلويل 2014يف س نة. 

  وعىل الرمغ من هذا الاخنفاض احلاد، زادت اخملالفات املتعلقة ببياانت املنتجات للس نة الثالثة عىل التوايل، وقد بلغ جحم
 .2014مبخالفات السداد، زهاء نصف اإجاميل اخملالفات يف س نة هذه اخملالفات، مقرونة 

 التجديدات

 

  5، ما ميثل اخنفاضا بنس بة 2014يف س نة  تجتديدا 2,703اخنفض عدد التجديدات للس نة الثانية عىل التوايل لتبلغ 
 .2013س نة ب  مقارنةابملائة 

  لكرتونيا، وبلغت نس بة  2013ومنذ س نة ابملائة من اإجاميل التجديدات  60هذه التجديدات عوجلت غالبية التجديدات اإ
 .2014يف س نة 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

80 

 التغيريات

 

  ابملائة عن  8، أأي بزايدة بنس بة 2014تغيريا يف التسجيالت ادلولية يف س نة  1,063المتس املودعون اإجراء
 .2013 س نة

 

 القرارات

 
  قرارا. 3,169ابملائة ليبلغ  10بنس بة  2014زاد عدد القرارات املس تلمة يف س نة 

  لكرتونيا منذ س نة  72ابملائة و 68وعُلج ما بني  .2011ابملائة من القرارات اإ

 عبء العمل الإجاميل اثنيا.

ميثل عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يس تلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق  .4
 والقرارات(.الأربع )الطلبات والتجديدات والتغيريات 

ولأن معاجلة تكل الأنواع من الواثئق ل يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقا لهذا  .5
أأربعة تغيريات أأو أأربعة قرارات. وعىل  الرتجيح، ميكن لفاحص ما، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل، أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو

 وثيقة. 13ملوظف يف املعاجلة ال لية أأن يعاجل، يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل،  نفس املنوال، ميكن
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  بلغت نس بة الطلبات وحدها  2014. ويف س نة 2013، ظل عبء العمل الإجاميل مس تقرا مقارنة بس نة 2014يف س نة
 ابملائة من عبء العمل الإجاميل. 76

  مل ابلأساس اإىل زايدة عدد القرارات املس تلمة.، ترجع زايدة عبء الع2013و 2011وبني سنيت 

 تلكفة املعاجلة اثلثا.

نتاج الإجاملية  تلكفة الإ

نتاج الإجامليةتتأألف  .6 ضافة اإىل اجلزء اخلاص من النفقات عىل أأنشطة ادلمع  تلكفة الإ من نفقات نظام لهاي الإجاملية اإ
دارة والإدارة. ويه تتأألف من تاكليف مبارشة وتاكليف غري مبارشة.  والتاكليف املبارشة يه النفقات اليت يتحملها املكتب ادلويل يف اإ

ح التاكليف غري  17نظام لهاي. وأأما التاكليف غري املبارشة فهىي نفقات أأنشطة ادلمع )مثل املباين وتكنولوجيا املعلومات(. وتُرجَّ
 املبارشة ليك تأأخذ يف احلس بان احلصة اخملصصة لنظام لهاي فقط.

 
  ما ميثل 2014مليون فرنك سويّسي يف س نة  5.7النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي مببلغ تقدر ،

 8.1. وقد اخنفضت التاكليف املبارشة والتاكليف غري املبارشة، بنس بة 2013ابملائة عن س نة  5.7اخنفاضا بنس بة 
 يف املائة عىل التوايل. 2و

  ابملائة من النفقات الإجاملية. 60ليف املبارشة ، بلغت حصة التاك2014ويف س نة 

                                                
17 
 دمة.يقدم نظام مدريد ادلمع اإىل نظام لهاي، وخاصة يف أأنشطة الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات. وقد أ غفلت هذه التاكليف يف املهنجية املس تخ 
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 تلكفة الوحدة

 من واحدة وحدة لإنتاج التلكفة اليت تعين متسوط تلكفة الوحدةب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت ميكن حساب  .7

 .اخملرجات

وحدة من  هناككون تأأن  الوجيه، بمن املوجودةجديدة وحيفظ التسجيالت طلبات املكتب ادلويل يسجل ومبا أأن  .8

 اخملرجات.من تني خمتلف تني ابس تخدام وحد تلكفة الوحدةاثنان ل  نمؤرشايرد أأدانه تضمن مجموعة من املعامالت. و ت  يتال اخملرجات

 الربانمج واملزيانية وثيقة صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، مت تنقيح املهنجية يفملواصةل  املكتب ادلويل وكجزء من هجود .9

 .املكتب ادلويل يف نظام لهايمعل  كس بشلك أأدق تلكفة معاجلة أأعباءعتل 

 وفامي ييل ترد النقاط املنقحة املعنية: .10

 تاكليف الوحدة يف نظايم املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب  لهاي نظام مهنجية حساب تاكليف مواءمة متت
 .ومدريدمعاهدة الرباءات 

  من تكلبعض ال أأن  مراعاة، مع الأربع لعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئقأأفضل للتقدير ح نظام مرجَّ  دخلأ  و 
 18.أأكرث من غريهايتطلب معال الواثئق 

  مشلت تلكفة  اتتجديدال  ويف ديدةاجلولية ادلالتسجيالت التصاممي الواردة يف تلكفة الوحدة الأوىل لتشمل  حتديد ديع وأأ(
والأساس (. التصاممي الواردة يف التسجيالت ادلولية اجلديدة فقط 2014/15 للثنائية واملزيانيةالربانمج وثيقة الوحدة يف 

خمرجات عىل أأكرب تركزي من أأجل كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو  لإضافة التصاممي الواردة يف التجديدات ياملنطق
 ، ويه التسجيل ادلويل وجتديده.لهاي الرئيس ية

  بسبب اختالف التدويناتيف السجل بدل من عدد  املعاجلة واملدونةعدد الواثئق  اإىلالثانية  ستند تلكفة الوحدةوت 
 .تلفةاخمل واثئق الاجلهود الالزمة ملعاجلة  درجات

 2014اإىل س نة  2008من س نة  نيتاثن تني البيانية أأدانه تطور تاكليف وحد تعرض الأشاكل، البياانت ملقارنةوتسهيال  .11

ملسامهة التاكليف تفصيل ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل  2014اإىل س نة  2012 ومن س نةالقدمية ابس تخدام املهنجية 

 .املبارشة وغري املبارشة

 ددّ جمجديد/ تصممي تلكفة الوحدة للك

وتتأألف التصاممي اجملددة من خالل س نة معينة،  املسجةلولية ادل تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات .12

هذين النوعني من  وتعكس التصاممي الواردة يفالتسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. التصاممي املوجودة يف 

 .لمكتب ادلويلل العمل الأسايس  ، مجمّعًة،املعامالت

 19.خمتلف بشلك يُرّجح نوع فلكب موارد متساوية، تطلي  ومبا أأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل .13
نتاج الإجامليةسب تلكفة الوحدة بقسمة وحتُ  دة /التصاممي اجلديدة ددعىل ع تلكفة الإ  .اجملدَّ

                                                
18
 انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله. 
19
 ."عبء العمل الإجاميل" أأعالهانظر نسب الطلبات والتجديدات يف  
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 اجلديدة الطريقة القدمية الطريقة

 
 

 
 

  د ابملائة عن  12.8، أأي ابخنفاض قدره 2014فرناك سويّساي يف س نة  366بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّ
نتاج بنس بة 2013س نة  ابملائة، مقروان بزايدة عدد التصاممي  5.7. ويرجع هذا الاخنفاض ابلأساس اإىل اخنفاض تلكفة الإ

 ابملائة  8.2اجلديدة/اجملددة بنس بة 

 حدة للك وثيقة مدونة يف السجلتلكفة الو 

 تشلك الواثئق املدونة يف السجل اإجاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله(. .14

 اجلديدة الطريقة القدمية الطريقة

  

 

  ويعزى ذكل اإىل اخنفاض 2014فرناك سويّساي يف س نة  1,483اخنفض متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل ليبلغ .
نتاج بنس بة تلكفة   ابملائة. 5.7الإ

 الطلبات ادلوليةتوقيت معاجلة  اثلثا.

يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات العادية. وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي  .15
 اس تالم الطلب اإىل اترخي تسجيهل.
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  ابملائة من الطلبات يف س نة  45، لتبلغ نس بة 2011ابس مترار منذ س نة زادت حصة الطلبات املعاجلة يف أأقل من أأس بوع
2014. 

 ابملائة من الطلبات خالل أأس بوعني من اترخي اس تالهما يف املكتب ادلويل. 85، عُلجت نس بة 2014س نة  ويف 
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 التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول  :7 الربانمج

 جون ساندجيالس يد   :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف 

أأصبح مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز الويبو( املصدر ادلويل الرئييس للبدائل املناس بة من حيث الوقت والفعالية من  1.7
دارة حيث التلكفة لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف احملامك، بوصفه املوّرد للخربات القانونية والتنظميية واملسؤول ع ن اإ

 تقدمي اخلدمات يف حالت املنازعات عىل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت. أأيضا القضااي. ويشمل ذكل

بشأأن تسوية املنازعات يف املعامالت  2013 يف مركز الويبوادلراسة الاس تقصائية ادلولية اليت أأجراها بناء عىل نتاجئ و  2.7
جراءاته اإىل املس توى الأمثل لتلبية احتياجات أأحصاب حقوق امللكية ل 2014ادلولية للتكنولوجيا، معل مركز الويبو يف عام  لوصول ابإ

 .بشأأن التحكمي والوساطة ومنتظمةمكيّفة معل حلقات عقد أأيضا و . الفكرية واملنتفعني هبا

متطورة  حتتية بنيةابس تخدام جمالت امللكية الفكرية  خمتلف يف القضااي املعروضة عىل الويبوبنشاط  مركز الويبو وأأدار 3.7
لكرتونيا )لإ  قواعد مركز الويبو وأأطلق  وضعوبعد مشاورات دولية، . (ECAFدارة القضااي، ول س امي مرفق الويبو لتسوية القضااي اإ

البديةل للحلول التطورات الأخرية وتتضمن  2014يونيو  1 اليت دخلت حزي النفاذ يف 20لتحكمي والوساطةاملراجعة بشأأن االويبو 
 .الوقت ومن حيث التلكفة فعاةل من حيثساس لإجراءات الأ عزز ت، مما يلتسوية املنازعا

 واملنطوية عىلاملتعلقة ابملعايري  نازعاتامل  يفالقضائية الأطراف  الأنظمةحملامك الوطنية وسلطات املنافسة يف بعض وعجعت ا 4.7
 2014والتحكمي. ونتيجة ذلكل، شهدت  املنازعات عن طريق الوساطة تكلحل عىل قضائية متعددة  أأنظمةبراءات التصالت يف 

لإحاةل نزاع متعلق برشوط الرتخيص العادةل واملعقوةل املكيفة اس تخدام اتفاقات الويبو عن ف اطر زايدة يف عدد اس تفسارات الأ 
 .الويبومركز ( اإىل FRANDوغري المتيزيية )

 حلق املؤلف يف، واملديرية الوطنية (AEF) مركز الويبو مذكرات تفامه مع مجعية الامتياز الإس بانية أأبرم، 2014يف عام و 5.7
، (IMPI) الصناعية لملكيةل ، واملعهد املكس ييك (DGIPR) لملكية الفكرية يف اندونيس يال ، واملديرية العامة (DNDA) كولومبيا

ىلاإضافة  ،(IPOPHL) ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  وترتبط تكل العالقات. اءعضالأ ول القامئة بني ادل التعاون عالقات اإ
دلى تكل حل نزاعاهتا طراف من أأجل خيارات مرنة وفعاةل من حيث التلكفة للأ  بديةل لتسوية املنازعات تتيح اختيارية أأطر بوضع

 .لطلبات املعلقة أأو احلقوق املمنوحةاباملاكتب فامي يتعلق 

به  املرخصلس تخدام غري ابفامي يتعلق  بديةل لتسوية املنازعات يف تطوير حلولالرايدة  لتويل سعيه واصل مركز الويبوو  6.7
فامي خيص اس تحداث خنراط يف الس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف الاالويبو  ومضتللملكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت. 

اإجراء الإياكن مركز الويبو  ذ، نفّ 2014يف و .يا املكونة من أأسامء عامةاحلقول العل حقل من  1,400ملا عدده  2013يف الإياكن 
تشجيع هيئات التسجيل عىل التحيل بروح املسؤولية عىل العالمات التجارية هتدف اإىل  ةأ لية قامئويه ، لتسوية املنازعات بعد املنح

 .بعد تشغيل احلقل

 املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولالويبو  لس ياسة اخلامسة عرشةاذلكرى الس نوية  2014 واكنت س نة 7.7
طارأأول  الويبو مركز ومنذ أأن أأدار. )الس ياسة املوحدة( القضااي املعروضة عىل مجموع جتاوز ، 1999الس ياسة املوحدة يف  قضية يف اإ

احلقول حالت من  3,134و أأسامء عامةاحلقول العليا املكونة من  من حالت 27,189) عالمة 30،000ما عدده  2014الويبو يف 
املعروضة السطو الإلكرتوين  ارتفعت قضااي، 2014يف و. حقل 57,000رب اما يق ذكل (، ويشملرموز البدلانالعليا املكونة من 

جارية أأحصاب العالمات الت اقدهمحقال  5,591 مبا عددهقضية  2,634 وتتعلق .2013 مقارنة بعاميف املائة  2الويبو بنس بة عىل 
 اجلديدةالعليا لتسجيالت يف احلقول ابالس ياسة املوحدة فامي يتعلق  حالتأأول تكل القضااي شمل ت . و انهتاك عالماهتميزمعون اذلين 

 .املكونة من أأسامء عامة

                                                
20
 http://www.wipo.int/amc/en/rules/newrules.html 
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دارة احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف مناطق خمتلفة  8.7 س ياسات  بشأأن موضوعوتواصل املركز مع املسؤولني عن اإ
غينيا ) GQ.( وجزر فرجن الربيطانية) VG. نيأأحضى مركز الويبو موردا للخدمات للحقل ،2014 ويف .تسوية املنازعات

 حقال. 72الويبو هذه اخلدمات  لها بذكل مجموع احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت تقدمليصل  ،(الاس توائية

 

تمنية، يف جدول أأعامل ال  املعنيةت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجهيات التوصيات ومُصممركز الويبو ُوضعت خطة أأنشطة و  9.7

. ويف هذا الصدد، نظم املركز برامج خمصصة يف جمال التحكمي والوساطة ملسؤويل امللكية الفكرية 10و 6و 1وخباصة التوصيات 
عداد أأطر اختيارية بديةل  لهيوممارس هيا. كام ساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل اإ ، وساعد أأيضا الإدارات التسوية املنازعات املرفوعة اإ

عداد جسل لأفضل املامرسات وأ ليات تسوية املنازعات حسب أأمهيهتا ابلنس بة اإىل البدلان النامية  الوطنية املعنية بأأسامء احلقول عىل اإ
 ملنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.والبدلان ا

 بياانت الأداء

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليًا وداخليًا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريهام من  8.2ه  النتيجة املرتقبة:
 أأساليب الويبو البديةل يف تسوية املنازعات

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النظر بقدر أأكرب يف اللجوء 
لتسوية اإىل خدمات بديةل 

املنازعات يف الصفقات 
املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا 

يف ذكل عرب اس تخدام 
جراءات الويبو  اإ

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
من  95ومنازعة  375 :2013

املساعي امحليدة )الرتامكي بهناية 
2013) 
اس تفسار وارد  4,000

(2012/13)  
مليون زائر للموقع الإلكرتوين  3.5
(2012/13)  

يف أأحداث املركز  نيمشارك 408
 4,000(؛ و2012/13المنطية )

مشارك يف أأحداث املركز اخلارجية 
(2012/13)  
أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج  

منازعة  284 :2014/15ومزيانية 
من املساعي امحليدة )الرتامكي  79و

  (2012بهناية 

اس تفسار وارد  4 000
(2010/2011)  

للموقع الإلكرتوين مليون زائر  30
  (2012)الرتامكي بهناية 

مشاراكً يف أأحداث املركز  276
 3000(؛ و2010/2011المنطية )

مشارك يف أأحداث املركز اخلارجية 
(2010/2011) 

من املنازعات  40
الإضافية واملساعي 

 امحليدة

اس تفسار  4,000
 اإضايف

مليون زايرة  3.5
ضافية للموقع  اإ
 الإلكرتوين

يف مشاراكً  250
 أأحداث املركز المنطية

مشارك يف  6,000
 أأحداث املركز اخلارجية

 

 53من املنازعات الإضافية و 18
 الإضافية املساعي امحليدةمن 

 

وراد  اس تفسار اإضايف 3,725
(2014) 

 

مليون زايرة للموقع  1.553
 (2014) الإلكرتوين

 

مشاراكً يف أأحداث املركز  138
(2014) 

 

ارك يشمشارك يف أأحداث  4,300
 املركزفهيا ممثلني عن 

 

 اثبت

الس ياسات البديةل لتسوية 
املنازعات اليت سامه املركز 

 يف وضعها وتنفيذها

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
أأنظمة معمتدة )مجعية  10 :2013
امجلاعية ادلولية للمصنفات  الإدارة

دارة  السمعية البرصية، ومجعية اإ
حقوق منتجي املصنفات السمعية 

من نظام واحد اإىل 
ضافية  ثالثة أأنظمة اإ

ضافية اعمتدها  5 مجعية أأنظمة اإ
(، AEFالامتياز الإس بانية )

واملديرية العامة للملكية الفكرية يف 
واملديرية  (،DGIPRاندونيس يا )

الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا 

 اثبت
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املعهد الأورويب ملعايري و  البرصية،
والفيّل والإعالم،  ،التصالت

املعهد و  واجمللس ادلويل للمتاحف،
الربازيل  -الوطين للملكية الصناعية

 ،دليل اتفاقات امللكية الفكريةو 
 ورة للملكية الفكريةومكتب س نغاف

(M)،  ومكتب س نغافورة للملكية
واملعاهدة ادلولية (، ED) الفكرية

بشأأن املوارد الوراثية النباتية 
للأغذية والزراعة( )الرتامكي بهناية 

2013) 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
 :2014/15ومزيانية 

 الإدارةأأنظمة معمتدة )مجعية  6
امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية 

دارة حقوق  البرصية، ومجعية اإ
منتجي املصنفات السمعية 

البرصية، والفيّل والإعالم، واجمللس 
ادلويل للمتاحف، ومكتب 
س نغافورة للملكية الفكرية، 

واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد 
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة( 

 (2012)الرتامكي بهناية 

(DNDA،)  واملعهد املكس ييك
(، IMPIللملكية الصناعية )
الفكرية يف الفلبني ومكتب امللكية 

(IPOPHL) 

حامية امللكية الفكرية حاميًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز  9.2ه  النتيجة املرتقبة:
 البدلان

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

املعاجلة املتعلقة عدد احلالت 
ابحلقول العليا املكونة من 

طار  أأسامء عامة يف اإ
الس ياسة املوحدة لتسوية 
املنازعات املتعلقة بأأسامء 

 احلقول

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
حاةل  24,901 معاجلة :2013

متعلقة ابحلقول العليا املكونة من 
)الرتامكي يف املركز أأسامء عامة 

 (2013بهناية 

املقارنة الأصلية يف برانمج أأسس 
 :2014/15ومزيانية 
حاةل متعلقة  22,644معاجلة 

ابحلقول العليا املكونة من أأسامء 
عامة يف املركز )الرتامكي بهناية 

2012) 

ضافية 3,000 ضافية 2,288 حاةل اإ متعلقة  حاةل اإ
ابحلقول العليا املكونة من أأسامء 

 (2014عامة )

ضافية متعلقة  حاةل 27,189) اإ
ابحلقول العليا املكونة من أأسامء 

 ، عدد ترامكي(عامة

 

 اثبت

عدد احلالت املعاجلة املتعلقة 
بتسجيل احلقول العليا 

املكونة من رموز البدلان يف 
طار الس ياسة املوحدة  اإ
لتسوية املنازعات املتعلقة 

 بأأسامء احلقول

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
حاةل  2,788معاجلة  :2013

تسجيل احلقول العليا املكونة من 
رموز البدلان يف املركز )الرتامكي 

 (2013بهناية 
أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 

 :2014/15ومزيانية 
حاةل تسجيل  2,470معاجلة 

احلقول العليا املكونة من رموز 

ضافية 350 ضافية متعلقة ابحلقول  346 حاةل اإ حاةل اإ
 املكونة من رموز البدلان فقط العليا
حاةل، عدد  3,134) (2014)

 (ترامكي

 

ضافية متعلقة ابحلقول  حاةل 633 اإ
 العليا املكونة من رموز البدلان فقط

 اثبت
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البدلان يف املركز )الرتامكي بهناية 
2012) 

س ياسات تسوية املنازعات 
اليت سامه املركز يف وضعها 
وتنفيذها يف س ياق نظام 

 أأسامء احلقول

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 الس ياسة املوحدة، :2013

س ياسة تسوية املنازعات قبل و 
 منازعات تسويةاملنح، واإجراء 

 بعد املنح العالمات التجارية
 (2013)الرتامكي بهناية 

أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 
 :2014/15ومزيانية 

الس ياسة املوحدة، وس ياسة تسوية 
)الرتامكي بهناية املنازعات قبل املنح 

2012) 

تنفيذ س ياسة الويبو 
والتوصيات املتعلقة 
ابلإجراءات يف نظام 

 أأسامء احلقول

الس ياسة اس مترار قابلية تطبيق 
تسوية ل  الإياكن املوحدة، وس ياسة

جراء  املنازعات قبل املنح، واإ
تسوية منازعات العالمات ل  الإياكن

التجارية بعد املنح )الرتامكي بهناية 
؛ ل توجد أأي س ياسات أأو (2014

 توصيات جديدة ينبغي تنفيذها.

 اثبت

دارة تسجيل  عدد هجات اإ
احلقول العليا املكونة من 

رموز البدلان مبساعدة تقدهما 
دارة  الويبو لتصممي أأو اإ

أ ليات حامية امللكية الفكرية 
 يري ادلوليةوفقا للمعا

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
دارة  70 :2013 هجة من هجات اإ

تسجيل احلقول العليا املكونة من 
هناية ب الرتامكيرموز البدلان )

2013( 
أأسس املقارنة الأصلية يف برانمج 

 :2014/15ومزيانية 
دارة تسجيل  67 هجة من هجات اإ

احلقول العليا املكونة من رموز 
 )2012هناية ب الرتامكيالبدلان )

دارة جديدة ( VG. و GQ..هجتان جديداتن ) أأربع هجات اإ
 ، عدد ترامكي(72( )2014)

 اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
للامدة  وفقا 2014/15ملعاجلة الاحتياجات أأثناء الثنائية  2015مارس  31التحويالت يف  2014/15للثنائية  بعد التحويالت زيانيةاملتعكس  :ةمالحظ
 .من النظام املايل 5.5

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ8.2
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتها 

عبر الوساطة والتحكيم وغيرھا من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات
                  3,286                   3,520                   1,457 

ھ9.2
حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول 

العليا المكونة من رموز البلدان
                  7,889                   7,701                   3,280 

                  4,737                11,221                11,175المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%43 3,509 8,221 8,065 موارد الموظفين

%41 1,228 3,000 3,109خالف موارد الموظفين

%42 4,737 11,221 11,175المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 2014/15املزيانية بعد التحويالت  أألف.

( تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا) 8.2ه املرتقبة النتيجةتعكس الزايدة يف املوارد حتت  10.7
دارة أأفضل للطلب عىل خدمات الويبو البديةل لتسوية املنازعات.  حتويال يف موارد املوظفني للمركز من أأجل اإ

 2014اس تخدام مزيانية  ابء.

 .ويه اثبتةابملائة يف الس نة الأوىل من الثنائية  60اإىل  40 من مضن النطاق املتوقعاس ُتخدمت املزيانية  11.7
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 الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية  1.3ه 
منائية  الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف الإ

 الوطنية

البدلان اليت متر مبرحةل صياغة أأو اعامتد عدد 
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو خطط 

 هيامتالتمنية أأو ّك 
 9الربانمج 





عدد البدلان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات الوطنية 
منائية أأو ّكتهيام  للملكية الفكرية أأو اخلطط الإ

 وتنفذها
 9الربانمج 





اليت وضعت س ياسات امللكية عدد اجلامعات 
 الفكرية

 10الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط 
 وطنية للملكية الفكرية

 10الربانمج 

عدد البدلان ذات اسرتاتيجيات الابتاكر الوطنية  
 30الربانمج  اليت اس هُتلّت أأو جارية أأو اعُتمدت

القادرة عىل  كفاءات معززة للموارد البرشية 2.3ه 
تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع 
الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان 

النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام 
 الاقتصاد احلر

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة 
للشفافية لتفاق مع الويبو لوضع معيار جديد 

  3الربانمج  واملساءةل وضامن جودة احلومكة
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

النس بة املئوية للمبدعني الراضني عن التدريب  
املقدم عىل اس تخدام بياانت ومعلومات حق 
دارة حق  املؤلف من أأجل حتقيق الكفاءة يف اإ

 املؤلف اخلاص هبم

 3الربانمج 

النس بة املئوية لتقيمي املشاركني الإجيايب ملدى نفع  
اجامتعات وحلقات معل بناء القدرات املتصةل حبق 

 املؤلف
 3الربانمج 

عدد ادلول الأعضاء اليت تبادر بتحسني 
اس تخداهما لنظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
من أأجل الانتفاع ابلطاقات الاقتصادية الاكمنة 

 ملصنفاهتا ومنتجاهتا الثقافية

 3الربانمج 

 

أأنشطة الويبو اليت تسفر عن نس بة املشاركني يف 
تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ وأأنظمة 
وأأدوات امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل 
حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 

دارة العالقة بني امللكية الفكرية  التقليدي واإ
 واملوارد الوراثية

 4الربانمج 

 
للمشاركني يف أأحداث الويبو اذلين النس بة املئوية 

يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن تنظمي هذه 
 الأحداث

 9الربانمج 



 
النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو 
اذلين يطّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم أأو 

 مؤسساهتم
 9الربانمج 



 
الوطنيني أأو النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية 

قلمييني اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف  الإ
 أأحداث الويبو

 9الربانمج 



 

عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر اليت 
وضعت برامج تدريبية س نوية يف جمال امللكية 
الفكرية و/أأو دورات للمهنيني املتخصصني يف 

 امللكية الفكرية

 10الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف  
جمال امللكية الفكرية ومديري ماكتب امللكية 

الفكرية املُدرَّبني اذلين يس تخدمون همارات حمس نة 
 يف معلهم

 10الربانمج 

 30الربانمج   

احملفظة املُنقَّحة لدلورات التدريبية املتعلقة ابمللكية  
الفكرية املقدمة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر / ومدى 

حمتوى ادلورات التدريبية ملتطلبات  مالءمة
تكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 11الربانمج 

ن واملتعدد اللغات اإىل التعّل   النفاذ املُحسَّ
الإلكرتوين فامي يتعلق ابجلوانب اخملتلفة للملكية 

 11الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

الفكرية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان 
 مالءمةاملنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر / ومدى 

حمتوى حمفظة دورات التعّل الإلكرتوين ملتطلبات 
لبدلان النامية والبدلان الأقل تكوين الكفاءات يف ا

 منوًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 

حتسن فرص البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا 
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف 

الالتحاق ابلتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية / 
تقدم برامج تعلميية جديدة يف وعدد اجلامعات اليت 

جمال امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 11الربانمج 

 
الإنشاء التدرجيي لش بكة من خرباء امللكية الفكرية 

يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان 
 نظام الاقتصاد احلراملنتقةل اإىل 

 11الربانمج 

 
عدد مرشوعات الأاكدمييات الناش ئة اجلديدة اليت 

 اس هُتلت بعد اس تكامل املرحةل التجريبية
 11الربانمج 

 
النس بة املئوية من املشاركني املتدربني الراضني 
عن جدوى التدريب املقدم وأأمهيته يف احلياة 

 املهنية
 17الربانمج 

 
املئوية للجمهور املس هتدف اذلي أأظهر النس بة 

معرفة أأساس ية بنظام امللكية الفكرية املتوازن 
ىل أأنشطة الويبو ضافة اإ  اإ

 17الربانمج 

 17الربانمج  الويبو جوائزعدد البدلان املشاركة يف برانمج  

 18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية 

 

لواضعي الس ياسات واملسؤولني النس بة املئوية 
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية 

واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم 
فهم معّمق ملنظامت الإدارة امجلاعية ولكيفية 
اس تخدام امللكية الفكرية لأغراض التمنية 

 اس تخدامًا فعالً 

 20الربانمج 

 
للمهنيني املُدرَّبني املتخصصني يف النس بة املئوية 

جمال امللكية الفكرية اذلين يس تخدمون همارات 
 حمس نة يف معلهم

 30الربانمج 

تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل  3.3ه 
 الويبو

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا 
اللجنة من خالل املرشوعات والأنشطة 

 وادلراسات
 8 الربانمج

 
نس بة رضا ادلول الأعضاء عن نتاجئ املرشوعات 

 والأنشطة وادلراسات
 8الربانمج 

 
ادلول اعمتدته تنفيذ أ لية التنس يق عىل النحو اذلي 

 الأعضاء
 8الربانمج 

 
عدد الربامج اليت تُعّمم فهيا توصيات جدول أأعامل 

 التمنية عىل معل الويبو العادي
 8الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 

مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت مُعّمت عدد 
عىل معل الويبو العادي )وضع القواعد واملعايري، 

واملساعدة التقنية، وتقدمي اخلدمات( والطريقة اليت 
 مُعّمت هبا

 8الربانمج 

 
وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ توصيات جدول 

 أأعامل التمنية ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه
 8الربانمج 

 
النس بة املئوية ملرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت 

 خضعت لتقيمي مس تقل
 8الربانمج 

أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب  4.3ه 
 احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

عدد أ ليات أأو برامج أأو رشااكت التعاون اجلديدة 
ت لتشجيع أأو تعزيز التعاون  أأو املعززة اليت ُدمّعِّ

قلميي أأو الإقلميي يف جمال امللكية الفكرية  دون الإ
 9الربانمج 



 
عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا الطرف 

م للمساعدة من بدل متقدم  املُقّدِّ
 10الربانمج 

فهم معّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول  5.3 ه
الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين 

 وأأحصاب املصلحة ال خرين

عدد البدلان اليت تطلب املساعدة التقنية من 
خالل مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتبدي 

 ابلأنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية اهامتماً 
 8الربانمج 

 

النس بة املئوية للمشاركني يف اجامتعات الويبو 
)ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية 

واجملمتع املدين وأأحصاب املصلحة ال خرين( الراضني 
عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن توصيات جدول 

 أأعامل التمنية

 8الربانمج 

قدرة معّززة دلى الرشاكت الصغرية  6.3ه 
عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع  واملتوسطة
 الابتاكر

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية 
تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة مّمن أأبدوا رضامه عن حمتوى تكل 

 الربامج وطريقة تنظميها

 10الربانمج 

 

نس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة للرشاكت ال 
الصغرية واملتوسطة مّمن حصلت عىل التدريب 

وتوفر املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة يف 
دارة أأصول امللكية الفكرية  جمال اإ

 10الربانمج 

 
عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف جمال 
 امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

 10الربانمج 

 
يف نرشة الأخبار اخلاصة عدد الاشرتااكت 

 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
 30الربانمج 

 
عدد مرات حتميل املواد واملبادئ التوجهيية 

 اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
 30الربانمج 

 

ادلراسات الإفرادية املتعلقة ابلرشاكت عدد 
لهيا من خالل  الصغرية واملتوسطة اليت مت النفاذ اإ

و/أأو غريها من  IpAdvantageقاعدة البياانت 
 قواعد البياانت الوجهية

 30الربانمج 

 
النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية 

تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
مّمن أأبدوا رضامه عن حمتوى تكل واملتوسطة 

 30الربانمج 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

94 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 الربامج وطريقة تنظميها

 

النس بة املئوية  للمؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة مّمن حصلت عىل التدريب 

وتوفر املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة يف 
دارة أأصول امللكية الفكرية  جمال اإ

 30الربانمج 

 
اليت وضعت برامج تدريبية يف جمال عدد البدلان 

 امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة
 30الربانمج 
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 تنس يق جدول أأعامل التمنية 8الربانمج 

 الس يد م. ماتوس مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

بشأأن التمنية، ل س امي من خالل: تسهيل معل اللجنة املعنية تنس يق تنفيذ جدول أأعامل الويبو  2014واصل الربانمج يف عام  .1.8
، وتنفيذ توصيات جدول 2014ابلتمنية وامللكية الفكرية )اللجنة( يف ادلورتني الثالثة عرشة والرابعة عرشة للجنة اللتني ُعقدات يف عام 

لتمنية عىل معل املنظمة، وعدد من الأنشطة الرامية اإىل أأعامل التمنية ابلستناد اإىل املرشوعات، والتعممي الفعال ملبادئ جدول أأعامل ا

 دمع ادلول الأعضاء يف حتقيق فوائد من تنفيذ جدول أأعامل التمنية.

" وتقرير مرحيل 2ملدير العام الس نوي بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية، "ا" تقرير 1، نظرت اللجنة فامي ييل: "2014ويف عام  .2.8
 وتقرير تقيمي ذايت واحد ملرشوعات" ومثانية تقارير مس تقةل 3تنفيذ ومرشوعات جدول أأعامل التمنية، "عن تنفيذ التوصيات الفورية ال 

ضافًة 4جدول أأعامل التمنية، " " ووثيقة عن قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. واإ
لهنوض اإىل ذكل، اعمتدت اللجنُة املرحةل الثانية ملرشوعني مت اإجنازهام وتقيميها، واعمتدت أأنشطًة جديدًة تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف ل

م من مجهورية مرص العربية بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة.  ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية، ونظرت يف اقرتاح مرشوع ُمقدَّ
" وثيقًة أأحالهتا امجلعية العامة بشأأن وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول 1وانقشت اللجنُة: "

لفية يف واكلت الأمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة الأخرى 2التمنية، "أأعامل  " وتقريرًا ُمراَجعًا بشأأن قياس تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
سهام الويبو يف حتقيق تكل الأهداف. كام واصلت اللجنُة مناقشة مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد  وبشأأن اإ

تنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين والإقلميي، واتفقت عىل برانمج معل مقبل بشأأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الأطراف و 
ىل الفكرية. وواصلت أأيضًا مناقشاهتا بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تُقدهما الويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية، اإ 

م من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية. وعالوة عىل ذكل، اعمتدت جانب رّد الإدارة و الاقرتاح املشرتك املُقدَّ
اللجنُة مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية وانعقاد املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية. 

ضافًة اإىل ذكل، انقشت اللجنةُ  " س بع دراسات أ جريت يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية، 1: "واإ
" ودراس تني 3" وست دراسات أ جريت يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول، "2"

طار املرشوع اخلاص ابملرشوعات التعاونية امل  " وأأربع دراسات يف اإطار 4فتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية، "أ جريتا يف اإ
" ودراسة واحدة أ جريت يف اإطار مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي 5مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، "

ملشاركة املزتايدة للمنظامت احلكومية ادلولية وتطويره يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية. وواصلت اللجنُة الاس تفادة من ا
 .2014واملنظامت غري احلكومية. وقد شارك تسعة ومخسون مراقبًا يف معل اللجنة حبلول هناية عام 

عداد التقارير عهنا عىل و  وواصل الربانمج ضامن تنفيذ املرشوعات .3.8 الأنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية ورصدها وتقيميها واإ
ضافًة اإىل ذكل، واصل  19. ويف هذا الصدد، اس مترت اجلهود املبذوةل لضامن تنفيذ حنو سلمي توصية فورية التنفيذ عىل حنو فعال. واإ

عداد تقارير عنه، والربانمج مسؤوٌل  الربانمج التنس يق من أأجل رصد تنفيذ املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة وتقيمي هذا التنفيذ واإ
 يات امخلسة والأربعني جلدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.عن تنس يق تنفيذ مجيع التوص 
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 بياانت الأداء

 تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد توصيات جدول أأعامل 
التمنية اليت تناولهتا اللجنة من 

املرشوعات والأنشطة خالل 
 وادلراسات

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
توصية من توصيات  45 :2013

 جدول أأعامل التمنية
أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 

توصية  42 :2014/15واملزيانية 
 2011تناولهتا اللجنة يف ديسمرب 

أأن تتناول اللجنُة 
 توصيةً  45

توصية من  45مت تناول 
جدول أأعامل التمنية توصيات 

 وفقًا للتقرير املرحيل
(CDIP/14/2) 

 اثبت

نس بة رضا ادلول الأعضاء عن 
نتاجئ املرشوعات والأنشطة 

 وادلراسات

80% 

 
دراسة اس تقصائية جُترى لك  80%

 س نتني
ل ينطبق 

 2014يف 

تنفيذ أ لية التنس يق عىل النحو 
 ادلول الأعضاءاعمتدته اذلي 

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
مان اإىل  :2013 تقريران س نواين ُمقدَّ

امجلعيات بشأأن وصف مسامهة 
هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من 

توصيات جدول أأعامل التمنية، 
انقش هتام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

 WO/GA/41/12) الفكرية
(.WO/GA/43/10و

21
 

يف الربانمج أأساس املقارنة الأصيل 
أ ليات التنس يق  :2014/15واملزيانية 

عداد اإ و  جراءات الرصد والتقيمي واإ
التقارير اليت وافقت علهيا اللجنة يف 

 2010أأبريل 

تنفيذ أ ليات 
التنس يق وفقًا لقرار 

 ادلول الأعضاء

أ ليات التنس يق املُنفَّذة وفقًا لقرار 
ادلول الأعضاء عىل النحو 
ل يف تقرير املدير العام  املُفصَّ

 بشأأن تنفيذ جدول أأعامل التمنية
(CDIP/15/2)  

 اثبت

عدد الربامج اليت تُعّمم فهيا 
توصيات جدول أأعامل التمنية 

 عىل معل الويبو العادي

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
عىل برانجمًا  23يش متل  :2013

أأعامل التمنية  أأنشطة تتعلق جبدول
 )ّكيًا أأو جزئيًا(

املقارنة الأصيل يف الربانمج أأساس 
د لحقاً  :2014/15واملزيانية   حُيدَّ

وثيقة الربانمج واملزيانية  حتتوي 20
برانجمًا  23عىل  2014/15

يعكس تعممي أأنشطة جدول 
 أأعامل التمنية

 اثبت

عدد مرشوعات جدول أأعامل 
التمنية اليت مُعّمت عىل معل 
الويبو العادي )وضع القواعد 

واملساعدة التقنية، واملعايري، 
وتقدمي اخلدمات( والطريقة اليت 

 مُعّمت هبا

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
من مرشوعات مرشوعات  6 :2013

مُعّمت عىل معل جدول أأعامل التمنية 
 الويبو العادي

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د لحقاً  :2014/15واملزيانية   حُيدَّ

 

ضافية مت تعممي أأربعة  12 مرشوعات اإ
من مرشوعات جدول أأعامل 

العدد . )2014التمنية يف عام 
 (10: رتامكيال

  الأاكدمييات الوطنية
 11الناش ئة يف الربانمج 

)املساعدة التقنية وتكوين 
 الكفاءات(

 

 اثبت

                                                
21

 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882 و 
 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=239806  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=239806
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     النفاذ اإىل قواعد
البياانت املتخصصة ودمعها يف 

 )املساعدة التقنية( 14الربانمج 

  عداد أأدوات ىل اإ للنفاذ اإ
معلومات الرباءات يف الربانمج 

 )النفاذ اإىل املعرفة( 14

امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات 
)املساعدة التقنية  9يف الربانمج 

 وتكوين الكفاءات(

 

وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ 
توصيات جدول أأعامل التمنية 
 ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
نظام مركزي فعال لتخطيط  :2013

تنفيذ توصية جدول أأعامل التمنية 
 ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د لحقاً  :2014/15واملزيانية   حُيدَّ

تش متل مجيع 

الربامج عىل نظام 
فعال لتخطيط 
تنفيذ توصيات 

جدول أأعامل التمنية 
ورصد ذكل التنفيذ 

 وتقيميه

تش متل مجيع الربامج ذات الصةل 

عىل نظام فعال لتخطيط تنفيذ 
توصيات جدول أأعامل التمنية 
  ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه

 اثبت

النس بة املئوية ملرشوعات جدول 
أأعامل التمنية اليت خضعت لتقيمي 

 مس تقل

ث  هناية يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
تقرير تقيمي  14 %،100 :2013

انقش ته اللجنة. )جرى التقيمي خالل 
 (2012/13الثنائية 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 %100 :2014/15واملزيانية 

%، قيّمت اللجنُة مثانية 100 100%
تقياميً مس تقاًل  ُمنَجزةمرشوعات 

 2014وانقش هتا يف عام 

 اثبت

أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصلحة فهم معّمق جلدول  5.3ھ :النتيجة املرتقبة
 ال خرين

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت تطلب 
املساعدة التقنية من خالل 

مرشوعات جدول أأعامل التمنية 
ابلأنشطة  وتبدي اهامتماً 

 املتعلقة جبدول أأعامل التمنية

ث  يف أأساس املقارنة امُلحدَّ
مرشوعات  :2013هناية 

وأأنشطة مرتبطة جبدول أأعامل 
 بدلاً  50التمنية يف 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

مرشوعات وأأنشطة مرتبطة 
 43جبدول أأعامل التمنية يف 

 (2013بدلًا )أأبريل 

مرشوعات وأأنشطة مرتبطة 
 50جبدول أأعامل التمنية يف 

 بدلاً 

بدلًا انميًا يف س ياق  53شارك 
مرشوعات جدول أأعامل التمنية، 

مشاراكً من هذه  11ومت متويل 
 البدلان

 اثبت

النس بة املئوية للمشاركني يف 
اجامتعات الويبو )ادلول 

الأعضاء واملنظامت احلكومية 
وأأحصاب ادلولية واجملمتع املدين 

املصلحة ال خرين( الراضني 
عن املعلومات اليت تلقوها 

بشأأن توصيات جدول أأعامل 
 التمنية

دراسة اس تقصائية جُترى لك  %80 ل ينطبق
 س نتني

ل ينطبق 
 2014يف 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 
 .من النظام املايل 5.5للامدة 

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ن  .4.8 عادة توزيع موارد املوظفني )وظيفة واحدة( خارج الربانمج. 2014/15مزيانية اإ  بعد التحويالت ترجع يف املقام الأول اإىل اإ

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

سري يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، وي  60اإىل  40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من  .5.8
 اس تخدام املزيانية يف املسار الصحيح.

 

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

                  1,262                  3,195 3,832                  تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوھ3.3

ھ5.3
فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية 

الدولية والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين
                     509                      481 188                     

                  1,450                  3,677                  4,341المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%38 942 2,468 3,093 موارد الموظفين

%42 509 1,209 1,248خالف موارد الموظفين

%39 1,450 3,677 4,341المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب وأأقل البدلان منوا :9الربانمج 

 ماتوس م.الس يد  :املسؤول عن الربانمج

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

الاجامتعية والثقافية  الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنيةمتاش يا مع الهدف الاسرتاتيجي الثالث، ظّل تيسري  1.9
الوطنية الابتاكرية تسخري امللكية الفكرية لتعزيز طاقاهتا وقدراهتا والاقتصادية ومتكني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا من 

املس تفيدة أأساس ية بني ادلول الأعضاء ، ابعتباره واهجة تفاعل 9. واس متر الربانمج 2014يف عام  الربانمجادلافع وراء معل  هو
عىل أأساس الاحتياجات اخلاصة بلك بدل وبطريقة مامتسكة طوال الس نة تقدمي املساعدة التقنية وخمتلف برامج الويبو، يف ضامن 

تصممي أأنشطة التعاون التقين وختطيطها وتنفيذها من ترش يد وتوجيه  . وبشلك عام، اس تفادت معلياتومنسقة تنس يقا جيدا
توصيات جدول أأعامل التمنية املعنية، وخباصة التوصيات املندرجة يف الفئة أألف بشأأن الأنشطة اليت تقوم هبا الويبو يف جمايل املساعدة 

واصل تعممي تنفيذ الأنشطة الإمنائية املنحى لفائدة البدلان التقنية وتكوين الكفاءات. ومتاش يا كذكل مع توصيات جدول أأعامل التمنية، ت
من أأجل زايدة تعزيز التعاون التقين اذلي تقميه الويبو  2014النامية والبدلان الأقل منوا يف خمتلف برامج املنظمة املتخصصة يف عام 

 مع البدلان.

ية/الإقلميية واملؤسسات املتعددة الأطراف، وتواصل ، زاد تدعمي الرشااكت القامئة مع املؤسسات دون الإقلمي 2014ويف عام  2.9
تشجيع معليات تبادل التجارب واخلربات بني البدلان يف خمتلف الأقالمي وعرب التعاون الأفقي، هبدف زايدة أأوجه التأ زر لتحقيق املزيد 

 ولية للفرنكوفونية.، مت التوقيع عىل مذكرة تفامه جديدة مع املنظمة ادل2014من النتاجئ الإمنائية. ويف مايو 

 هااسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتطوير  عىل تصمميوواصلت الويبو مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  3.9
. وظلّت تكل العامة وقادرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع الإمنائية هاخطط  الاسرتاتيجيات متسقة مع تكلها، حبيث تكون وتنفيذ
وطنية للملكية  وخطط اسرتاتيجياتومجموعة من الأدوات العملية لصياغة ومرنة يف أ ن واحد هنجية موحدة تس هتدي مب العملية 
طار  2012، ُوضعت يف عام الفكرية تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال جدول أأعامل التمنية اخلاص ب مرشوع يف اإ

. ونتيجة ذلكل، اكنت تسعة بدلان )س تة بدلان يف أأفريقيا وبدلان الإقلميي والإقلمييامللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون 
يف أ س يا واحمليط الهادئ وبدل واحد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب( قد رشعت يف معلية صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

يف أأفريقيا وثالثة بدلان يف املنطقة العربية وأأربعة بدلان يف  بدلا )س تة بدلان 18الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية؛ واكن 
. ويف 2014أ س يا واحمليط الهادئ ومخسة بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب( ل يزال يف مرحةل الصياغة و/أأو الاعامتد يف هناية عام 

امللكية الفكرية قد اعُتمدت و/أأو قيد التنفيذ  ، اكنت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير2014أأواخر عام 
بدلا يف أأفريقيا وبدلان يف املنطقة العربية ومثانية بدلان يف أ س يا واحمليط الهادئ وس تة بدلان يف أأمرياك الالتينية  21بدلا اإجامل ) 37يف 

 بدلا من البدلان الأقل منوا. 17والاكرييب(، مهنا 

 بدل من بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يف حلقة معل لستثارة الأفاكر بغرض ، شارك منسق من لك2014ويف أأكتوبر  4.9
، طبقا لسرتاتيجية امجلاعة الاقتصادية للرابطة 2025-2016وضع خطة الرابطة الاسرتاتيجية يف جمال حقوق امللكية الفكرية للفرتة 

قلميية . واكن ذكل التعاون مبثابة املّرة الأوىل اليت شاركت فهي2016-2025 ا الويبو عىل نطاق واسع هبذا الشلك يف مساعدة مجموعة اإ
قلميي شامل يف جمال امللكية الفكرية. طار اإ  عىل صياغة اإ

وواصل الربانمج تنس يق وتيسري املساعدة التقنية اليت تُقدم اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل يف صياغة وحتديث  5.9
مراعاة املتطلبات الوطنية وأأوجه املرونة ادلولية. ولمتكني ادلول الأعضاء من اعامتد خيارات الترشيعات يف جمال امللكية الفكرية، مع 

)اس ُتمكل يف  دليل املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبوترتكز اإىل معلومات أأوحض عن جمالت الأولوية ابلنس بة اإىل الويبو، نرُش 
 (.4و 3و 2و 1)ملزيد من التفاصيل، انظر الربامج  22وأأتيح عىل الإنرتنت 2014( بلك لغات الأمم املتحدة الست يف عام 2013 عام

وظّل تعزيز قدرات املوارد البرشية لمتكيهنا من معاجلة الطائفة الواسعة من متطلبات الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية لأغراض  6.9
رامج تركّز عىل تكوين الكفاءات وتطوير املهارات لفائدة . ومت تنفيذ ب2014التمنية وتشجيع الابتاكر والإبداع من الأولوايت يف عام 

مجموعات مس هتدفة حمّددة، مثل املسؤولني احلكوميني وواضعي الس ياسات واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية واملسؤولني عن 
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نفاذ القوانني والباحثني والأاكدمييني واملقاولني واملصنعني، فضال عن الرشاكت الصغرية واملتو  سطة، عىل لك من الصعيد الوطين اإ
 ودون الإقلميي والإقلميي.

، واصلت الويبو تعزيز املساعدة التقنية اليت تقدهما اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان 2014ويف أأكتوبر  7.9
حيث التلكفة يف جمايل حتديث امللكية  الأقل منوا لمتكيهنا من تزويد رشاكهئا من أأحصاب املصاحل خبدمات عالية اجلودة وفعاةل من

 الفكرية وحتسني البنية التقنية التحتية، مبا ميكّن من هتيئة بيئة تساعد بشلك أأفضل عىل الانتفاع الفعال ابملعلومات اخلاصة ابمللكية
دارة حقوق امللكية الفكرية ونظام الابتاكر الوطين  الفكرية، ل نتاج. وحبلول هناية س امي من قبل املؤسسات املسؤوةل عن اإ وقطاع الإ

مكتبا يف أأفريقيا،  19مكتبا يس تخدم الأنظمة اليت تتيحها الويبو ملاكتب امللكية الفكرية يف خمتلف الأقالمي:  62، اكن حنو 2014 عام
)ملزيد من التفاصيل، مكتبا يف أأمرياك الالتينية والاكرييب  16مكتبا يف أ س يا واحمليط الهادئ، و 13مكتبا يف املنطقة العربية، و 14و

 (.15 انظر الربانمج

. وقد زاد 2014 كام ظّل تيسري النفاذ اإىل قواعد البياانت العاملية اخلاصة ابملعلومات التكنولوجية من أأوىل الأولوايت يف عام 8.9
املدى البعيد. ومن أأصل ( من أأجل ضامن اس تدامهتا عىل TISCsالرتكزي عىل تعزيز ما يوجد من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )

: تسعة مراكز يف أأفريقيا )مهنا 2014مركزا قابال لالس تدامة يف عام  19مركزا، اعُترب حنو  39مجموع تكل املراكز القامئة البالغ عددها 
واحد يف بدل من  س تة مراكز يف البدلان الأقل منوا(؛ ومركزان يف املنطقة العربية؛ وثالثة مراكز يف أ س يا واحمليط الهادئ )مهنا مركز

 (.14البدلان الأقل منوا(؛ ومخسة مراكز يف أأمرياك الالتينية والاكرييب )ملزيد من التفاصيل، انظر الربانمج 

قلميية اإىل املعاهدات والتفاقيات اليت تديرها الويبو: 2014ويف  9.9 ، يّّس الربانمج ونّسق داخليا انضامم عدة بدلان ومجموعات اإ
 ا )املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية وزمبابوي( وبدلان يف املنطقة العربية )الكويت والإمارات العربية املتحدة(.مجموعة وبدل يف أأفريقي

منايئ املنحى ودامع لالبتاكر يف البدلان الأقل منوا، مت الرتكزي بقدر أأكرب يف عام  10.9 نشاء هيلك مامتسك واإ عىل  2014وهبدف اإ
از يف هذا الس ياق، ويه تغطي مجموعة من اجملالت املوضوعية ذات الأولوية للتعاون مع البدلان تنفيذ مرشوعات الويبو القابةل لالإجن

اونية الأقل منوا كام حّددها وزراء البدلان الأقل منوا مبناس بة مؤمتر الأمم املتحدة الرابع املعين ابلبدلان الأقل منوا. وأأقميت رشاكة تع
نتاجية ومنظمة الأمم املتحدة للتمنية أأقالميية لفائدة البدلان الأقل منوا م ع الاحتاد ادلويل لالتصالت وصندوق الأمم املتحدة للمشاريع الإ

نتاجية يف البدلان 2014يوليو  29الصناعية، يف  ، مبناس بة املؤمتر الوزاري املعين ابلرشااكت اجلديدة لأغراض تكوين الكفاءات الإ
شعار "الابتاكر والإبداع والتكنولوجيا والتواصل الواسع النطاق والمتويل ابعتبارها عوامل الأقل منوا اذلي ُعقد يف كوتونو ببنن حتت 

 تسهم يف حتقيق التمنية املس تدامة لفائدة البدلان الأقل منوا".

 تكوين الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنيةوعقب الإجناز الناحج للمرحةل الأوىل من مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن  11.9
منائية حمددة ( يف ادلورة الثالثة CDIP/13/9، اعُتمدت املرحةل الثانية )والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإ

عداد 2014عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف مايو  . وأأحرز تقدم كبري خالل اجلزء املتبقي من الس نة فامي خيص اإ
ّدد بوضوح مسؤوليات الرشيكني، أأي الويبو والبدل املس تفيد )بدل من البدلان الأقل منوا(، يف مجمل معلية تنفيذ مذكرات تفامه حت

املرشوع. وُعقدت مشاورات مع البدلان الأربعة املس تفيدة عىل صعيد وزارات الشؤون اخلارجية والعداةل والعلوم والتكنولوجيا 
 .2015ية الفكرية. ومن املتوقّع التوقيع عىل مذكرات التفامه يف عام والبعثات ادلامئة يف جنيف ومنسقي امللك 

، وُقمّي بدلان أأقل منواتعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية و واس ُتمكل مرشوع  12.9
وع بس نة واحدة للمتكني من اإجناز الأنشطة املعلّقة . ووافقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة عرشة، عىل متديد فرتة املرش 2014يف عام 

، اليت 23، أأطلقت رمسيا الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب2014مضن مزيانية املرشوع املتبقية. ويف مايو 
ىل جانب معلومات وأأدوات مفيدة أأخرى، تتيح تكل الصفحة منصتني2013اس ُتمكلت يف هناية عام  لكرتونيتني ُمصّممتني  . واإ اإ

قاعدة بياانت املساعدة التقنية فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية  -خصيصا لأغراض التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 
(South-South IP TADو ،) قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية (South-South IP ROC )-  من أأجل

براز  املعلومات الوجهية بشأأن أأنشطة املساعدة التقنية يف احلالت اليت يكون فهيا لك من البدل املس تفيد )البدلان املس تفيدة( والبدل اإ
 املضيف/املقدم للمساعدة من البدلان النامية أأو البدلان الأقل منوا أأو البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر ويكون فهيا اخلرباء

 ن يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر، عىل التوايل.والأخصائيو
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كام واصل الربانمج الاستناد اإىل التجربة املكتس بة يف حامية وتوس مي املنتجات املصنفة عىل أأساس املنشأأ يف بعض البدلان  13.9
امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان عامل التمنية بشأأن النامية اخملتارة، والنابعة من تنفيذ مرشوع جدول أأ 

، عىل تنظمي دورات تدريبية 2014. ويف هذا الس ياق مت الرتكزي، يف عام 2013، اذلي اس ُتمكل يف عام قل منواالبدلان الأ النامية و 
انت التوس ميية والتسويقية لبعض املنتجات اخملتارة املرتبطة متخصصة من أأجل تعزيز قدرات أأحصاب املصاحل عىل تطوير اكمل الإماك

قلمييني يف منطقة الاكرييب بغرض تلبية مجيع احتياجا ت ابملنشأأ. وتمكةل لعمل الويبو يف هذا اجملال، تعاون الربانمج مع رشاكء دوليني واإ
 أأحصاب املصاحل التدريبية.

س امي قاعديت البياانت بشأأن املساعدة التقنية يف  مي املساعدة التقنية، لوتواصل اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة دلمع تقد 14.9
(، مبا يف ذكل الواهجات اخلاصة IP-ROC( وقامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية )IP-TADجمال امللكية الفكرية )

 طابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةخلاصة مبقاعدة البياانت ابتخزين املعلومات عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، و 
(IP-DMD ) نرش قاعدة البياانت املتخصصة بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية  2014. وعالوة عىل ذكل، شهد عام
(NIPS-D)24 الأداء اخلاصة بوضع اسرتاتيجيات للتقاط البياانت الوجهية ملرحةل تقيمي مؤرشات  2013، اليت اس ُتحدثت يف عام

. وطنية يف جمال امللكية الفكرية، حس امب يقتضيه العدد املزتايد للبدلان اليت تس تعمل مهنجية الويبو لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية
، ومُجعت تعليقات 2014ويف سبيل تعزيز اإماكانت قواعد البياانت املذكورة بأأكرب قدر ممكن، خضع اس تخداهما لرصد دقيق يف عام 

املس تخدمني لالسرتشاد هبا يف زايدة حتسني الأنظمة بغرض تعزيز سهوةل اس تخداهما، وحتديد هُنج أأكرث اسرتاتيجية لتشجيع 
، وضع خطة توعوية هادفة من أأجل 2014، اكن جيري، يف عام IP-DMD اس تعاملها يف خمتلف البدلان. وفامي خيص قاعدة البياانت

 حميل وحفز املطابقات يف قاعدة البياانت.زايدة معليات الت 

 بياانت الأداء

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  النتيجة املرتقبة: 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد ادلول الأعضاء اليت 
زاء مس توى  شعرت ابلرضا اإ
جودة املشورة القانونية فامي 
خيص الرباءات ومناذج 

املنفعة والأرسار التجارية 
، والنس بة املتاكمةلوادلوائر 

 املئوية لهذه ادلول

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
دول أأعضاء  9 :2013هناية 
%(، استنادا اإىل 90)

شعبة اس تقصاء أأجرته 
 .2013يف  الرقابة ادلاخلية

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية
 2012اس تقصاءات 

أأبلغت مخس دول جميبة، يف املتوسط،  90%
؛ 2-% )أأفريقيا90عن معدل رضا يساوي 

-؛ أ س يا واحمليط الهادئ1-البدلان العربية
 (.1-؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب1

 اثبت

عدد ادلول 
قلميية  الأعضاء/املنظامت الإ
جيابية  اليت قدمت تعليقات اإ
عىل املشورة الترشيعية 

املقدمة يف جمال العالمات 
التجارية والتصاممي الصناعية 

والبياانت اجلغرافية، 
والنس بة املئوية لهذه ادلول 

 واملنظامت

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
اس تالم  :2013هناية 

جيابية من   بدلان 9تعليقات اإ
 بدلا. 13من أأصل 

 مل تقدم أأربعة بدلان ردودا.

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية
تقدمي ثالثة دول 

قلميية  أأعضاء/منظامت اإ
جيابية عن املشورة  تعليقات اإ
الترشيعية املتلقاة يف عام 

2012 

جيابية من  اس تالم تعليقات اإ
دول أأعضاء/منظامت  10

قلميية )التوزيع  قلميي(اإ  الإ

دوةل  20قُدمت املشورة الترشيعية اإىل 
قلميية )أأفريقيا ؛ البدلان 7-عضوا/منظمة اإ

؛ 11-؛ أ س يا واحمليط الهادئ1-العربية
 (1-أأمرياك الالتينية والاكرييب

اس ُتلمت تعليقات من س بع دول/منظامت 
%( رضاها عن 100جميبة أأبدت مجيعا )
 املشورة املقدمة.

 اثبت
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قدمت  عدد البدلان اليت
جيابية عىل  تعليقات اإ

مشورة الويبو الترشيعية، 
 والنس بة املئوية لهذه البدلان

مل جُتمع بعد معلومات عن 
 التعليقات

 2014بدلا مشورة ترشيعية يف  14تلقى  بدلا )التوزيع اجلغرايف( 15
؛ أأمرياك 2-الهادئو  ؛ أ س يا6-)أأفريقيا

(. 2-؛ البدلان العربية4-الالتينية والاكرييب
 2015تقصاء يف اس  و 

ل ينطبق 
يف 
2014 

منائية الوطنية 1.3ه  النتيجة املرتقبة:   اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف الإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت متر مبرحةل 
صياغة أأو اعامتد 

الاسرتاتيجيات الوطنية 
للملكية الفكرية أأو خطط 

 هيامتالتمنية أأو ّك 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

بوتسواان ترامكيا ) 18أأفريقيا: 
وبوروندي والاكمريون 

ومجهورية أأفريقيا الوسطى 
وتشاد والكونغو وغينيا 
ثيوبيا  الاس توائية واإ

وغامبيا وكينيا وليسوتو 25
ومالوي ومايل 

وموريش يوس وسيش يل 
وسرياليون وتوغو ومجهورية 

 (تزنانيا املتحدة

 26ترامكيا 6املنطقة العربية: 
 28وُعامن وقطر 27)اجلزائر

مارات العربية  والسودان والإ
 املتحدة والمين(

 12أ س يا واحمليط الهادئ: 
بنغالديش وبواتن ترامكيا )

ومكبوداي وفيجي ومنغوليا 
واببوا غينيا اجلديدة وساموا 

زر سلامين ورسي لناك وج
 (وتونغا وفانواتو وفييت انم

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
برابدوس ترامكيا ) 11

وكوس تارياك وامجلهورية 
كوادور  ادلومينيكية واإ
والسلفادور وغواتاميل 

وهندوراس ونياكراغوا وبامن 
وسانت كيتس ونيفس 

 (وترينيداد وتوابغو

بدلا من البدلان الأقل  19
 ول يف التوزيع منوا مشم

 ترامكيا( 18أأفريقيا )

 ترامكيا( 7املنطقة العربية )

 13أ س يا واحمليط الهادئ )
 ترامكيا(

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
 ترامكيا( 13)

بدلان من البدلان الأقل  10
منوا مشموةل يف التوزيع 
قلميي الوارد أأعاله  اِّلإ

ضافية(:  6أأفريقيا ) بنن ومجهورية بدلان اإ
ومدغشقر والنيجر  29ادلميقراطية الكونغو

 ترامكيا( 24) وسوازيلند وأأوغندا

ضافية(؛  املنطقة العربية )ل توجد بدلان اإ

مارات العربية املتحدة )ل  - الإ
ضافية(؛  توجد حركة اإ

المين )أأرجئت العملية بسبب  -
 الوضع الس يايس(

ضافيان (:  أ س يا واحمليط الهادئ )بدلان اإ
 14بروين دار السالم وجزر كوك )

 ترامكيا(

أأمرياك الالتينية والاكرييب )بدل اإضايف 
 ترامكيا( 12واحد(: بريو )

بدلا من البدلان الأقل منوا مشمول  24
قلميي الوارد أأعاله  يف التصنيف الإ

 اثبت

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 اثبت

 

 

 اثبت

                                                
25
ثيوبيا 2012/13تصويب: أأشري، يف تقرير أأداء الربانمج   . ويف الواقع، اس ُتمكلت 2012/13قد اعمتدت س ياسة بشأأن امللكية الفكرية يف الثنائية ، اإىل أأن اإ

 يك يُنظر فهيا يف اإطار اإجراء املوافقة الوطين. 2014تكل الس ياسة يف عام 
26
يد الإعداد يف تونس. ويف الواقع، ، اإىل أأن هناك اسرتاتيجية ابتاكر وطنية يف جمال امللكية الفكرية ق 2012/13تصويب: أأشري، يف تقرير أأداء الربانمج  

ماكنية وضع اسرتاتيجية من هذا القبيل.2014اس هتلت تونس، يف عام   ، مناقشات حول اإ
27
. ويف 2012/13، اإىل أأن اجلزائر اكنت بصدد اعامتد اسرتاتيجية وطنية بشأأن امللكية الفكرية يف الثنائية 2012/13تصويب: أأشري، يف تقرير أأداء الربانمج  .
أأن امللكية الفكرية.2014ع، اكنت اجلزائر، يف هناية الواق عادة صياغة اسرتاتيجية وطنية بشِّ  ، بصدد اإ

28
 .أأرجئت العملية بسبب تغيريات هيلكية يف احلكومة.

29
 من جديد. ، اس هُتلت معلية تشاورية2014. ويف عام 2011توقفت العملية يف عام  
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قلميي الوارد أأعاله   الإ

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 ترامكيا( 12أأفريقيا )

 (4املنطقة العربية )

 (8أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(9) 

بدلان من البدلان الأقل  5
منوا مشموةل يف التوزيع 
قلميي الوارد أأعاله  اِّلإ

   

عدد البدلان اليت اعمتدت 
الاسرتاتيجيات الوطنية 

للملكية الفكرية أأو اخلطط 
منائية أأو   ّكتهيام وتنفذهاالإ

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

جزر ترامكيا(:  9أأفريقيا )
القمر وغاان وكينيا وليرباي 
وموريش يوس وموزامبيق 

والس نغال وسيش يل 
 وزامبيا

ترامكيا(: 2املنطقة العربية: )
 ُعامن والسودان

 4أ س يا واحمليط الهادئ )
بنغالديش وفيجي ترامكيا(: 

 اجلديدة وسامواواببوا غينيا 

 3أأمرياك الالتينية والاكرييب )
كوس تارياك ترامكيا(: 

وامجلهورية ادلومينيكية 
 وهندوراس

بدلان من البدلان الأقل  7
منوا مشموةل يف التوزيع 
قلميي الوارد أأعاله  الإ

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 (4أأفريقيا )

 (3املنطقة العربية )

 (3واحمليط الهادئ )أ س يا 

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(4) 

بدلان من البدلان الأقل  5
منوا مشموةل يف التوزيع 
قلميي الوارد أأعاله  اِّلإ

 ترامكيا( 6أأفريقيا )

 ترامكيا( 6املنطقة العربية )

 7أ س يا واحمليط الهادئ )
 ترامكيا(

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(12) 

ل بدلا من البدلان الأق 11
منوا مشمول يف التوزيع 
قلميي الوارد أأعاله  اِّلإ

بوتسواان بدلا اإضايف(:  12أأفريقيا )
وبوروندي والاكمريون وتشاد وكوت 

 31وليسوتو ومالوي ورواندا 30ديفوار
وسان تويم وبرينسييب وتوغو ومجهورية 

 ترامكيا( 21) تزنانيا املتحدة وزمبابوي

ضافية(  ؛املنطقة العربية )ل توجد بدلان اإ

ضافية (:  4أ س يا واحمليط الهادئ ) بدلان اإ
 8) مكبوداي ورسي لناك وتونغا وفانواتو

 ترامكيا(

بدلان  3أأمرياك الالتينية والاكرييب )
ضافية(:  برابدوس والسلفادور وسانت اإ

 ترامكيا( 6) كيتس ونيفس

بدلا من البدلان الأقل منوا مشمول  17
قلميي الوارد أأعاله  يف التصنيف الإ

 اثبت

 

 

 

 

 

 غري اثبت

 

 اثبت

 

 

 اثبت

 

 

 

 اثبت

                                                
30
 ، قدمت الويبو مساعدة يف العنرص اخلاص ابلبتاكر من الاسرتاتيجية.2014دل. ويف عام ُوضعت اسرتاتيجية امللكية الفكرية بقيادة الب 
31
 املرجع نفسه. 
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كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية  2.3ه  النتيجة املرتقبة: 
ىل نظام   الاقتصاد احلرلأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية للمشاركني 
يف أأحداث الويبو اذلين 
يعربون عن رضامه عن 
احملتوى وعن تنظمي هذه 

 الأحداث

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

أ س يا واحمليط الهادئ 
%(؛ البدلان الأقل منوا 65)
(60)% 

 

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 ل توجد بياانت متاحة

 %(70أأفريقيا )

 

 %(80املنطقة العربية )

 

أ س يا واحمليط الهادئ 
(65)% 

 

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(80)% 

 

 %(80البدلان الأقل منوا )

 %(70أأفريقيا )

 

املنطقة العربية )غري متاحة؛ من املتوقع 
 (2015 النظام يفتنفيذ 

 

 %(92أ س يا واحمليط الهادئ )

 

أأمرياك الالتينية والاكرييب )غري متاحة؛ من 
 (2015 املتوقع تنفيذ النظام يف

 

 %(90البدلان الأقل منوا )

 اثبت

 

ل ينطبق 
يف 
2014 

 

 

 اثبت

 

 

ل ينطبق 
يف 
2014 

 

 

 اثبت

النس بة املئوية للمشاركني 
يف حلقات معل الويبو 

يطّبقون املهارات اذلين 
املكتس بة يف معلهم أأو 

 مؤسساهتم

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

أأفريقيا: ل توجد معلومات 
 متاحة

املنطقة العربية: ل توجد 
 معلومات متاحة

 %65أ س يا واحمليط الهادئ: 

أأمرياك الالتينية والاكرييب: ل 
 توجد معلومات متاحة

 البدلان الأقل منوا: ل توجد
 معلومات متاحة

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

أأفريقيا: ل توجد معلومات 
 متاحة

املنطقة العربية: ل توجد 
 معلومات متاحة

 %65أ س يا واحمليط الهادئ: 

أأمرياك الالتينية والاكرييب: ل 
 توجد معلومات متاحة

البدلان الأقل منوا: ل توجد 
 معلومات متاحة

 %(70) أأفريقيا

 %(70املنطقة العربية )

أ س يا واحمليط الهادئ 
(65)% 

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(30)% 

 %(80البدلان الأقل منوا )

 %(70أأفريقيا )

املنطقة العربية )غري متاحة؛ من املتوقع 
 (2015 تنفيذ النظام يف

 %(89أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب )غري متاحة؛ من 
 (2015 املتوقع تنفيذ النظام يف

 %(95البدلان الأقل منوا )

 اثبت

ل ينطبق 
يف 
2014 

 اثبت

ل ينطبق 
يف 
2014 

 اثبت
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النس بة املئوية خلرباء امللكية 
الفكرية الوطنيني أأو 

قلمييني اذلي يُس تعان هبم  الإ
ابعتبارمه خرباء يف أأحداث 

 الويبو

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

 %(70أأفريقيا: )

 %(50املنطقة العربية: )

أ س يا واحمليط الهادئ: ل 
 توجد بياانت متاحة

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
(70)% 

 %(60البدلان الأقل منوا: )

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 %(65أأفريقيا: )

 %(70املنطقة العربية: )

أ س يا واحمليط الهادئ: ل 
 اانت متاحةتوجد بي

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
(70)% 

 %(70البدلان الأقل منوا: )

 %(75أأفريقيا )

 %(80املنطقة العربية )

أ س يا واحمليط الهادئ 
(55)% 

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(80)% 

 %(80البدلان الأقل منوا )

 %(80أأفريقيا )

 %(35املنطقة العربية )

 %(71أ س يا واحمليط الهادئ )

 %(80أأمرياك الالتينية والاكرييب )

 %(95البدلان الأقل منوا )

 اثبت

 غري اثبت

 اثبت

 

 

 اثبت

 

 اثبت

 أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  4.3ه  النتيجة املرتقبة: 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد أ ليات أأو برامج أأو 
رشااكت التعاون اجلديدة أأو 
ت لتشجيع  املعززة اليت ُدمّعِّ

أأو تعزيز التعاون دون 
قلميي أأو الإقلميي يف جمال  الإ

 امللكية الفكرية

 (3أأفريقيا )

 (2املنطقة العربية )

 (4أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(3) 

يندرج مضن التفصيل 
قلميي أأعاله  من البدلان  2الإ

 الأقل منوا

مشاريع التكنولوجيا املالمئة 
يف ثالثة من البدلان الأقل 

 منوا

 (2أأفريقيا )

 (1املنطقة العربية )

 (4أ س يا واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(7) 

يندرج مضن التفصيل 
قلميي أأعاله  من البدلان  4الإ

 الأقل منوا

 مزيد من مشاريع
التكنولوجيا املالمئة يف أأربعة 
من البدلان الأقل منوا عىل 

 الأقل

مع املنظمة أأفريقيا: التوقيع عىل مذكرة تفامه 
 .2014يف مايو  ادلولية للفرنكوفونية

 

(: برانمج لتعزيز الوعي 1املنطقة العربية )
من خالل فيّل من أأفالم الرسوم املتحركة 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  حول اإ
 ابلتعاون مع جامعة ادلول العربية.

 

(: رابطة أأمم 2أ س يا واحمليط الهادئ )
جنوب رشق أ س يا؛ رابطة جنوب أ س يا 

 للتعاون الإقلميي

 

مشاريع  6أأمرياك الالتينية والاكرييب: )
 جارية(:

" مشاريع ملواءمة الرباءات والعالمات 1"
التجارية يف أأمرياك الوسطى ابلشرتاك مع 

( EPO للرباءات )املكتب الأورويب
واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات 

( وابلتعاون مع املعهد OEPMالتجارية )
؛ (IMPIاملكس ييك للملكية الصناعية )

ابلشرتاك  LATIPAT" ومرشوع 2"
( EPO)مع املكتب الأورويب للرباءات 

واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات 
 " ومرشوع3؛ "(OEPM)التجارية 

 اثبت

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 اثبت
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بشأأن البياانت اجلغرافية واملنتجات    
املرتبطة ابملنشأأ والتوس مي ابلشرتاك مع 

( IDBبنك التمنية للبدلان الأمريكية )
والواكةل الاكريبية لتمنية الصادرات 

(CEDA واملركز التقين للتعاون )
" املكتب 4(؛ "CTAالزراعي والريفي )

للرباءات يف منطقة الاكرييب مع الإقلميي 
(؛ CPASالإدارة الاكريبية للرباءات )

طار -" الربانمج الأيبريي5" الأمرييك يف اإ
" اس مترار 6الصندوق الاستامئين؛ "

نشاء ش بكة تسويق  التعاون عىل اإ
قلميية يف جمال املقاوةل  الأصول الإ

(REACH مع بنك التمنية للبدلان )
ريكتني الأمريكية ومنظمة ش باب الأم

 (YABTللأعامل )

 

 

قلميي أأعاله تشمل   3مضن التفصيل الإ
 منظامت بدلاان من البدلان الأقل منوا

 

طار املرحةل الثانية من  مرشوع جدول يف اإ
أأعامل التمنية بشأأن تكوين الكفاءات يف 
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية 
املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل 

منائية ، أأحرز تقدم كبري حمددة لتحدايت اإ
عداد مذكرات تفامه مع البدلان الأربعة  يف اإ
املس تفيدة. وسيمت التوقيع عىل مذكرات 

 .2015التفامه يف عام 

 

أأقميت رشاكة تعاونية أأقالميية لفائدة البدلان 
الأقل منوا مع الاحتاد ادلويل لالتصالت 
نتاجية  وصندوق الأمم املتحدة للمشاريع الإ

تمنية الصناعية، يف ل  املتحدة ل ومنظمة الأمم

، مبناس بة املؤمتر الوزاري 2014يوليو  29
املعين ابلرشااكت اجلديدة لأغراض تكوين 
نتاجية يف البدلان الأقل منوا  الكفاءات الإ
اذلي ُعقد يف كوتونو ببنن حتت شعار 

"الابتاكر والإبداع والتكنولوجيا 
والتواصل الواسع النطاق والمتويل 

عوامل تسهم يف حتقيق التمنية  ابعتبارها
 .املس تدامة لفائدة البدلان الأقل منوا"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 

 اثبت
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حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ه  النتيجة املرتقبة: 
 والإبداعالابتاكر 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد ش باكت مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 
 الوطنية املس تدامة

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 
ش بكة مراكز مس تدامة  14

ش بكة مراكز  36)من أأصل 
 قامئة(

 

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

ش بكة من املراكز  14
 الوطنية

 (6أأفريقيا: )

 (2املنطقة العربية: )

 (2)أ س يا واحمليط الهادئ: 

أأمرياك الالتينية والاكرييب: 
(4) 

البدلان الأقل بدلان من  6
مشموةل يف التوزيع  منوا

قلميي الوارد أأعاله  الإ

ش بكة من املراكز  23
 الوطنية )ترامكي(:

 من 8مهنا  10أأفريقيا )
 (البدلان الأقل منوا

 

 (3املنطقة العربية )

 

 4أ س يا واحمليط الهادئ )
من البدلان الأقل  2مهنا 
 (منوا

 

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
(6) 

 

 

ش بكة مراكز مس تدامة )من أأصل  19
 ش بكة مراكز قامئة 39

 6ش باكت مهنا  9أأفريقيا ) -
ش باكت يف البدلان الأقل 

 منوا(
 (2املنطقة العربية ) -
 3ا واحمليط الهادئ )أ س ي -

ش باكت مهنا ش بكة واحدة 
 يف بدل من البدلان الأقل منوا(

 (5أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -
ش باكت يف البدلان الأقل  7 -

 منوا )ترامكي(

 اثبت

 

 اثبت

 

 اثبت

 

 اثبت

 

 اثبت

 

متوسط عدد املس تخدمني 
املس تفيدين من مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر للك 

 وحبسب ادلوةلربع س نة 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

 532متوسط يرتاوح بني 
)كحد  1370و )كحد أأدىن(

من املس تخدمني  أأقىص(
املس تفيدين من مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر يف 

 2013 لك يوم خالل عام

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 630 –)كحد أأدىن(  200
 أأقىص()كحد 

 750 –)كحد أأدىن(  300
 )كحد أأقىص(

)كحد أأدىن(  513متوسط يرتاوح بني 
)كحد أأقىص( من املس تخدمني  1521و

املس تفيدين من مراكز دمع التكنولوجيا 
 2014والابتاكر يف لك يوم خالل عام 

 اثبت

عدد البدلان اليت تس تخدم 
قاعدة بياانت املساعدة 
التقنية يف جمال امللكية 

، (IP-TAD)الفكرية 
وقامئة اخلرباء الاستشاريني 
يف جمال امللكية الفكرية 

(IP_ROC) 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 :2013هناية 

IP-TAD :43 بدلا 

IP_ROC :8 بدلان 

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

من  )اعتبارا 60
1/3/2013) 

70 IP-TAD :37 بدلا 

IP_ROC :9 بدلان 

 غري اثبت
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ىل تقدمي  4.4ه  النتيجة املرتقبة:  تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي اإ
 خدمات أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( اإىل أأحصاب املصلحة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

 اخلدمة مس توىمتوسط 
 الفكرية امللكية ماكتب يف

اليت تلقت مساعدة )يرتاوح 
 (5اإىل  1من 

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 2.8 :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية
 حيدد لحقا

الهدف احملّدد يف يوليو 
2014 :3 

أأسس املقارنة الأصلية: 
 :2014/15 برانمج ومزيانية

 لحقاحيدد 

 2.9املتوسط الإجاميل: 

 3أأفريقيا:  -
 2.7املنطقة العربية:  -
 2.7أ س يا واحمليط الهادئ:  -
 3.1أأمرياك الالتينية والاكرييب:  -

 اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 وموارد خالف املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني 
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

 1,230                   2,787                   1,079                  أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

ھ1.3
استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي االبتكار والملكية الفكرية تتماشى مع 

األھداف اإلنمائية الوطنية
                10,782                   8,141                   3,299 

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                12,084                   9,945                   4,375 

 139                      322                      367                     تعميم توصيات جدول أعمال التنمية على عمل الويبوھ3.3

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا
                  4,655                   4,586                   1,659 

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                     965                   2,510                   1,109 

ھ4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية 

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها

                  2,393                   3,462                   1,577 

ھ5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 

المنظمات الحكومية الدولية
                        -                        630                      204 

                13,592                32,383                32,325المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 10,872 23,840 23,563 موارد الموظفين

%32 2,720 8,543 8,762خالف موارد الموظفين

%42 13,592 32,383 32,325المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

" أأنشطة املشورة الترشيعية اليت تقوم 1النتاجئ املرتقبة زايدة الرتكزي عىل تيسري وتنس يق ما ييل: "يعكس حتويل املوارد بني  15.9
(؛ 2.1هبا الويبو يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وحق املؤلف )املبيّنة مضن النتيجة املرتقبة ه 

املعلومات اخلاصة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من خالل العدد املزتايد من الش باكت الوطنية وأأنشطة الويبو املتعلقة ابلنفاذ اإىل  "2"
" واجلهود الرامية اإىل مساعدة ماكتب امللكية 3(؛ "2.4املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )املبيّنة مضن النتيجة املرتقبة ه 

 (.4.4ىل تطوير بنيهتا التحتية التقنية واملعرفية )املبيّنة مضن النتيجة املرتقبة ه الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ع

 2014/2015يف زيانية املاس تخدام  .ابء

لغاء بعض  16.9 رجاء أأو اإ ىل اإ يُعزى اخنفاض نس بة اس تخدام موارد خالف املوظفني مقارنة ابلنس بة املتوقعة، أأساسا، اإ
 ول الأعضاء أأو امتثال ملبادئ الأمم املتحدة التوجهيية اخلاصة ابلأمن.التظاهرات/الأنشطة بناء عىل طلب بعض ادل
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 التعاون مع بدلان معينة يف أأوراب وأ س يا  10الربانمج 

 املدير العام   مدير الربانمج 

 2014التقدم احملرز يف عام  اس تعراض

البدلان املنتقةل ابلتعاون مع لك القطاعات ذات الصةل تطوير وتنس يق تنفيذ أأنشطة قطرية للتعاون يف  10واصل الربانمج  .1.10
عىل مقاربة التخطيط الاسرتاتيجي لعدة س نوات لتعزيز  2014اإىل نظام الاقتصاد احلر. ولهذه الغاية ركزت اجلهود املبذوةل يف عام 

 ة يف حتفزي الابتاكر الإبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.اس تخدام نظام امللكية الفكري

يه الرتوجي لأمهية التمنية وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الطويةل الأجل  2014ظلت الأولوية يف عام و  .2.10
عمتدت ثالثة بدلان )سلوفينيا وطاجيكس تان وتركيا( والشامةل و/أأو املساعدة عىل تنفيذها لتلبية احتياجات ادلول الأعضاء. وا

اسرتاتيجيات وطنية تتعلق ابمللكية الفكرية، واس هتلت أأربعة بدلان )بلغاراي وبولندا وتركامنس تان وأأوكرانيا( تطوير اسرتاتيجية جديدة 
ومجهورية مودلوفا ورصبيا( يف يف هذا الصدد. وفضال عن ذكل أأجرى الربانمج تقيامي عقب التنفيذ يف ثالثة بدلان )بيالروس 

 لتقدير حصائل تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والوقوف عىل العرب املس تخلصة. 2014 عام

ومتاش يا مع خطط التعاون والاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، وعقب احلصول عىل املساعدة من الويبو، مبا  .3.10
مخس بدلان )اكزاخس تان وليتوانيا واجلبل الأسود ومجهورية مودلوفا وطاجيكس تان( ترشيعاهتا يف ذكل الأنشطة الرتوجيية، عّدلت 

ل أأن التقدم احملرز اكن أأبطأأ من املتوقع يف بعض البدلان بسبب التغيريات الس ياس ية  الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، اإ
متر التعاون الوثيق مع أأحصاب املصاحل املعنيني خالل الس نة، والاقتصادية. ومتاش يا مع خطة الربانمج للتخفيف من اخملاطر، اس  

 وأأاتح اتباع مقاربة مرنة يف تطوير خطط التعاون و/أأو تنفيذها تأأجيل بعض الأنشطة ورصد الوضع عن كثب.

توانيا وسعيا اإىل دمع تطوير س ياسات امللكية الفكرية يف اجلامعات، نُفّذت املرشوعات والأنشطة الوجهية يف اإس تونيا ولي  .4.10
وبولندا والاحتاد الرويس وسلوفاكيا وأأوزبكس تان. ومبساعدة من الويبو طورت جامعة يف الاحتاد الرويس وجامعة يف أأوزبكس تان 

قانون التعلمي العايل اذلي  2014أأكتوبر  1، وعالوة عىل ذكل اعمتدت بولندا يف 2014س ياسات يف جمال امللكية الفكرية يف عام 
مؤسسة خاصة( بوضع س ياسة حمّدثة يف جمال امللكية الفكرية يف  294مؤسسة عامة و 120تعلمي العايل )يلزم مجيع مؤسسات ال 

 جامعة قد وضعت ابلفعل س ياسات يف جمال امللكية الفكرية. 148اكنت  2014. ويف هناية عام 2015مارس  31موعد أأقصاه 

وعهيا وتعزيز الوطنية البرشية  تكوين كفاءات مواردهايف  رالبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلالربانمج دمع  واصلكام  .5.10
وشهد التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.  اس تخداما فعال يف سبيل حتقيقمللكية الفكرية ا لس تخدام وأأسسها املعرفية

 مبا يف ذكل نقل التكنولوجيا رية،أأخصايئ وخبري يف برامج مفصةل خصيصا للملكية الفك 3 400تدريب ما يربو عىل  2014 عام
املشاركون يف هذه  وقدموتعلمي أأصول امللكية الفكرية وخدمات الويبو.  والإنفاذ وحق املؤلف الصغرية واملتوسطة والرشاكت

جيابيالتدريبات رأأاي  هماراهتا يف يف املائة من اجمليبني بأأن التدريبات لبت أأهدافها وأأدت اإىل تطوير  80حبيث أأبلغت نس بة ، ا فهيااإ
 العمل اليويم.

 ومت تنظمي مدارس الويبو الصيفية يف كرواتيا والاحتاد الرويس  .6.10

يف  مجعية النساء اخملرتعات واملقاولت يف العاملوسعيا اإىل تعممي أأبعاد اجلنسني يف أأعامل الربانمج، اس متر التعاون املمتاز مع  .7.10
بذرة  –عاملي يف نوبمرب حول الأفاكر والاخرتاع والابتاكر وامللكية الفكرية ، ما أأدى اإىل تنظمي برانمج مشرتك للتعلمي ال2014عام 

، وهو برانمج تدرييب فعال للنساء يف أ س يا الوسطى. وفضال عن ذكل نظم يف وارسو ببولندا يف مارس املؤمتر 2014مرشوع لعام 
 مشاراك. 150ادلويل السابع لالبتاكر والإبداع دلى النساء، وحرضه زهاء 

ل الربانمج تعزيز اجلهود املبذوةل لتحسني تنس يق خدمات الويبو والرتوجي لها وتقدميها، هبدف زايدة اس تخداهما يف وواص .8.10
 البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة.

يطاليا والياابن ولكسم 11همنيا من  1 320حرض  2014ويف عام  .9.10 يرلندا واإ ربغ وهولندا والربتغال بدلا )أأسرتاليا وأأملانيا واإ
يف املائة  80ندوة متنقةل عن خدمات الويبو ومبادراهتا. وقد مثنت نس بة  21والسويد واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية( 

ما ابملوافقة أأو ابملوافقة بشدة عىل أأهنا وجهية ابلنس بة اإىل معلها املهين. وقد تطور شلك  الندوات املتنقةل من اجمليبني هذه الندوات اإ
قامة أأوجه تأ زر بني مجموعة أأكرب من أأحصاب املصاحل. 2014يف عام   لإاتحة املزيد من التفاعل مع أأحصاب املصاحل، بغية اإ
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وبذل املزيد من اجلهود لتوثيق عرى الصالت املؤسس ية والهنوض ابلرشااكت مع أأحصاب املصاحل يف البدلان املنتقةل اإىل نظام  .10.10
لبدلان املتقدمة، مبا يف ذكل املنظامت الإقلميية وماكتب امللكية الفكرية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات التجارية الاقتصاد احلر وا

اليت متثل مس تخديم خدمات الويبو. ولهذا الغرض، اس تقبل الربانمج العديد من زايرات أأحصاب املصلحة من البدلان املعنية وسهّل 
عالمية للويبو حول ا لقضااي ذات الاهامتم. ونظمت العديد من بعثات حتديد النطاق بغية حتسني تقميي الاحتياجات لقاءات اإ

رسائيل  2014والطلبات دلى البدلان املعنية واتّفق عىل أأربع مذكرات تفامه جديدة يف عام  مع أأحصاب املصلحة من ادلامنرك وأأملانيا واإ
س بانيا.  واإ

لتمنية يف تعاونه مع بدلان معينة يف أأورواب بشأأن اتنفيذ جدول أأعامل الويبو القيام بدور رئييس يف  10الربانمج  وواصل .11.10

وتكوين توصيات جدول أأعامل التمنية املتعلقة بأأنشطة مساعدة الويبو التقنية  احلال ابلنس بة اإىلوأ س يا. واكن هذا بصفة خاصة هو 
 .10شطة املتوخاة مبوجب الربانمج ، اليت تواصل تشكيل تصممي وتنفيذ الأن لف، ويه توصيات الفئة أأ الكفاءات

 بياانت الأداء

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد البدلان اليت دلهيا قوانني أأو 
 لواحئ حمدثة أأو الكهام

هناية يف  احملّدثة أأسس املقارنة
حّدثت أألبانيا ترامكيا:  18: 2013

وأأرمينيا وبيالروس والبوس نة 
والهرسك وبولندا ورومانيا 
وسلوفينيا وطاجيكس تان 

ترشيعاهتا الوطنية للملكية الفكرية 
 2012/13يف الثنائية 

واس هتلت اكزاخس تان والاحتاد 
 الرويس تعديل ترشيعاهتام

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
حبلول  18: 2014/15ومزيانية 
 2013هناية 

ضافية  4 اكزاخس تان وليتوانيا واجلبل ) بدلان 5 بدلان اإ
الأسود ومجهورية مودلوفا 

 وطاجيكس تان(

 اثبت

يداع ادلويل  1.2ه  النتيجة املرتقبة:  لطلبات الرباءاتانتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل لالإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل 
نظام الاقتصاد احلر والبدلان 

 املتقدمة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 

 517 166 (2013) 

309 160 (2012) 
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

 حيدد لحقا: 2014/15ومزيانية 

 اثبت 32%2.28( + 2014) 170 317 %2زايدة بسنبة 

                                                
32
 .2013يه عبارة عن تقديرات. ونس بة الزايدة/الاخنفاض حسبت مقارنة بعام  2014عدد الطلبات حبسب بدل املنشأأ. وأأرقام عام  
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الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل  4.2ه  النتيجة املرتقبة:
 منواً 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظام لهاي والصادرة من البدلان 
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر 

 والبدلان املتقدمة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 
927 2 (2013) 

553 2 (2012) 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 حيدد لحقا: 2014/15ومزيانية 

 غري اثبت 33%5.16 –( 2014) 2 776 %2زايدة بسنبة 

الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية  6.2ه  النتيجة املرتقبة:
 والبدلان الأقل منواً 

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل 
نظايم مدريد ولش بونة والصادرة 
من البدلان املنتقةل اإىل نظام 

 الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 
  مدريد
149 43 (2013) 

640 40 (2012) 

 لش بونة:
 816أأصل  تسجيال من 749

 تسجيال ساراي
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

 حيدد لحقا: 2014/15ومزيانية 

 مدريد: %2زايدة بسنبة 
748 43 (2014 + )1.39%34 

تسجيال من أأصل  818لش بونة: 
( + 2014تسجيال ساراي ) 896
9.2% 

 اثبت

الفكرية دوليًا وداخليًا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي  تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية 8.2ه  النتيجة املرتقبة:
 وغريهام من أأساليب الويبو البديةل يف تسوية املنازعات

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

دد املس تخدمني يف البدلان ع
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر 
والبدلان املتقدمة اليت تنتفع 

 خبدمات مركز التحكمي والوساطة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
مسعى  51منازعة و 359: 2013

من املساعي امحليدة أأطرافها من 
ىل نظام  البدلان املنتقةل اإ

الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة 
 (2013)العدد الرتامكي يف هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 لحقا حيدد: 2014/15ومزيانية 

 %2زايدة بسنبة 

 

ضافية و 18 مسعى من  25منازعة اإ
املساعي امحليدة أأطرافها من البدلان 
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر 

 (2014والبدلان املتقدمة )

 

 اثبت

                                                
33
 احلاش ية ذاهتا. 
34
 احلاش ية ذاهتا 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

113 

منائية 1.3ه  النتيجة املرتقبة:  الوطنية اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف الإ

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد اجلامعات اليت وضعت 
 س ياسات امللكية الفكرية

 حتدد لحقا

 

ضافية 30   جامعة اإ

 

 

جامعة  150، طورت 2014يف 
 س ياسات يف جمال امللكية الفكرية

 (148بولندا ) -

 (1الاحتاد الرويس ) -

 (1أأوزبكس تان ) -

اعمتدت بولندا  2014أأكتوبر  1ويف 
يلزم مجيع  قانون التعلمي العايل اذلي
 120مؤسسات التعلمي العايل )

مؤسسة  294مؤسسة عامة و
خاصة( بوضع س ياسة حمّدثة يف جمال 

 31امللكية الفكرية يف موعد أأقصاه 
 2015مارس 

س تونيا وليتوانيا  واكنت جامعات من اإ
وسلوفاكيا تقوم بوضع س ياسات يف 

 .2014جمال امللكية الفكرية يف عام 

وس تجرى دراسة اس تقصائية خالل 
الثنائية للتأأكد من عدد الس ياسات 

 .2015 املعّدة حىت هناية عام

 اثبت

عدد البدلان اليت وضعت 
اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية 

 للملكية الفكرية

ضافية. 6 (2013)الرتامكي يف هناية  14 ضافية  3 بدلان اإ )سلوفينيا بدلان اإ
وطاجيكس تان وتركيا( طورت 

اسرتاتيجيات/خطط للملكية الفكرية 
 ترامكيا( 17)

بدلان )بلغاراي وبولندا وتركامنس تان  4
 وأأوكرانيا( اس هتلت العملية.

 اثبت

الانتفاع الفعال كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من املتطلبات من أأجل  2.3ه  النتيجة املرتقبة:
 ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام 
الاقتصاد احلر اليت وضعت برامج 

س نوية يف جمال امللكية  تدريبية
الفكرية و/أأو دورات للمهنيني 
 املتخصصني يف امللكية الفكرية

 حتدد لحقا

 

10 

 

 

)بلغاراي وكرواتيا وامجلهورية  6
التش يكية واكزاخس تان وبولندا 

 وتركيا(

 

 اثبت
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النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني 
املتخصصني يف جمال امللكية 
امللكية الفكرية ومديري ماكتب 
الفكرية املُدرَّبني اذلين 

يس تخدمون همارات حمس نة يف 
 معلهم

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
مديري % من 69: 2013

ماكتب امللكية الفكرية املُدرَّبني 
يس تخدمون همارات حمس نة يف 

 معلهم

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 %40: 2014/15ومزيانية 

املُدرَّبني ملهنيني % من ا80 50%
املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية 
ومديري ماكتب امللكية الفكرية 

املُدرَّبني يس تخدمون همارات حمس نة 
 يف معلهم

 اثبت

 أ ليات وبرامج تعاونية معّززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  4.3ه  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد الرشااكت القامئة اليت يكون 
م للمساعدة من  فهيا الطرف املُقّدِّ

 بدل متقدم

 حتدد لحقا

 

مذكرات تفامه  4
ضافية؛ و  10اإ

ضافية يف  تطابقات اإ
 قاعدة بياانت املطابقة

 

 

مذكرات تفامه جديدة )ادلامنرك  4
رسائيل  س بانيا(وأأملانيا واإ  واإ

 

مل توجد تطابقات يف  2014ويف 
قاعدة بياانت املطابقة نتيجة لتطوير 

عام خطة تواصل مس هتدفة يف 
لتحسني التحميل وتعزيز  2014

 التطابقات

 اثبت
 

 

 غري اثبت

 دلمع الابتاكرقدرة معّززة دلى الرشاكت الصغرية واملتوسطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح  6.3ه  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

النس بة املئوية للمشاركني يف 
برامج تدريبية تس هتدف 

املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة مّمن أأبدوا 
رضامه عن حمتوى تكل الربامج 

 وطريقة تنظميها

 حتدد لحقا

 

 %75الهدف احملدد: 
: الأصيلالهدف 

برانمج ومزيانية 
حتدد : 2014/15
 لحقا

85% 

 

 اثبت

 

نس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة ال 
للرشاكت الصغرية واملتوسطة مّمن 
حصلت عىل التدريب وتوفر 
املعلومات وخدمات ادلمع 

دارة أأصول  والاستشارة يف جمال اإ
 امللكية الفكرية

% 90الهدف احملدد:  حتدد لحقا
 مؤسسة دمع( 18)

: الهدف الأصيل
برانمج ومزيانية 

حتدد : 2014/15
 لحقا

 اثبت 90%

 

عدد البدلان اليت وضعت برامج 
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية 

لفائدة الرشاكت الصغرية 
 واملتوسطة

)أأرمينيا وبيالروس وجورجيا  4 حتّدد لحقا حتدد لحقا
 واكزاخس تان(

 اثبت
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النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية حتسني  2.4ه  النتيجة املرتقبة:
 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و/أأو 
مراكز الإعالم يف جمال امللكية 

 أأنشئتالفكرية اليت 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
جامعتان/مؤسس تان يف : 2013

جورجيا حصلت عىل املساعدة 
مبارشة عىل تطوير أأنظمهتا 
يكولوجية لنقل املعارف،  الإ
وس ياساهتا وبنيهتا التحتية يف 

يفان CCEAمنطقة  : جامعة اإ
جافاخيشفييل احلكومية ومركز 
جورجيا لنقل التكنولوجيا 

 معل وأأعقبت ذكل خطة
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

 حيدد لحقا: 2014/15ومزيانية 

نقل ل ماكتب  6
تكنولوجيا/مراكز ال 

عالم يف جمال امللكية  اإ
ضافية  الفكرية اإ

مراكز جديدة دلمع التكنولوجيا  8
والابتاكر أأنشئت يف الاحتاد 

 الرويس

 

 اثبت

 

عدد الش باكت الوطنية املس تدامة 
 التكنولوجيا والابتاكرلـمراكز دمع 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
ش بكة واحدة مس تدامة : 2013

ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 
 ش باكت أأنشئت( 3)من أأصل 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
ش بكة : 2014/15ومزيانية 
: )اإجامل يف هناية واحدة وطنية

 (:2013الربع الأول من عام 
 أأورواب وأ س يا بعض البدلان يف

(1) 

ش بكتان وطنيتان 
ملراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 
)الرتامكي(: بعض 
البدلان يف أأورواب 

 (2وأ س يا )

 اثبت (1بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا )

 

متوسط عدد املس تخدمني 
املس تفيدين من مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر للك ربع 
 س نة وحبسب ادلوةل

هناية يف  احملّدثةأأسس املقارنة 
متوسط عدد : 2013

املس تخدمني اذلين حيصلون عىل 
اخلدمات من مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر يف اليوم 
 532من  2013الواحد يف عام 
)كحد  1 370)كحد أأدىن( اإىل 

  أأقىص(
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

)كحد  200: 2014/15ومزيانية 
 )كحد أأقىص( 630 –أأدىن( 

 –)كحد أأدىن(  300
 )كحد أأقىص( 750

متوسط عدد املس تخدمني اذلين 
حيصلون عىل اخلدمات من مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر يف اليوم 

 513من  2014الواحد يف عام 
)كحد  1 521 –)كحد أأدىن( 

 أأقىص(

 اثبت

 

امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب  4.4ه  النتيجة املرتقبة:
 يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )أأرخص وأأرسع وأأجود( لأحصاب املصلحة

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

متوسط مس توى اخلدمة يف 
ماكتب امللكية الفكرية اليت تلقت 

 (5اإىل  1مساعدة )يرتاوح من 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013 :3  

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 حيدد لحقا: 2014/15ومزيانية 

 3الهدف احملدد: 
 الهدف الأصيل:
برانمج ومزيانية 

حيدد : 2014/15
 لحقا

 اثبت 3.2بعض البدلان يف أأورواب وأ س يا: 
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 اس تخدام املوارد

 النتاجئ(املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

 365                      797                      755                     أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

ھ1.2
استخدام متزايد لنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات في اإليداع الدولي لطلبات 

البراءات
                  1,157                      966                      362 

ھ4.2
استخدام نظام الھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك من قبل البلدان 

النامية والبلدان األقل نموا
                     231                      436                      199 

ھ6.2
استخدام نظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في ذلك من 

قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                     231                      463                      218 

ھ8.2
تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويتها 

عبر الوساطة والتحكيم وغيرھا من أساليب الويبو البديلة لتسوية المنازعات
                     149                      424                      194 

ھ1.3
استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي االبتكار والملكية الفكرية تتماشى مع 

األھداف اإلنمائية الوطنية
                  2,584                   2,075                      968 

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                  1,455                      934                      402 

ھ4.3
آليات وبرامج تعاونية معّززة ومكّيفة حسب احتياجات البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا
                     256                      364                      169 

ھ6.3
قدرات معّززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير الملكية 

الفكرية ألغراض دعم االبتكار
                     578                      813                      365 

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                     666                      827                      439 

ھ4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية 

بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن(  الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )

إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها

                     380                      252                      123 

                  3,803                  8,349                  8,443المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%48 3,038 6,351 6,405 موارد الموظفين

%38 765 1,998 2,039خالف موارد الموظفين

%46 3,803 8,349 8,443المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل 5.5طبقا للامدة  2014/15

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

بعد التحويالت املهنجية اجلديدة الأدق املتبعة يف ختصيص موارد املوظفني، ما  2014/15تعكس التسوايت يف نتاجئ مزيانية  .12.10
 .2014التخطيط لإدارة الأداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي يف عام  أأسفر عن تعزيز نظام

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

" تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التاكليف 1يعزى تدين اس تخدام موارد خالف املوظفني عىل حنو طفيف أأساسا اإىل: " .13.10
 .2015بعض الأنشطة يف الإقلمي اإىل عام " وتأأجيل 2خبصوص بعثات املوظفني والتظاهرات؛ "
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 أأاكدميية الويبو  11الربانمج 

 الس يد ماريو ماتوس  مدير الربانمج

 2014 عام التقدم احملرز يف اس تعراض

ية لتصبح اجلهة الرئيس ية املسؤوةل عن أأنشطة تدريب املسؤولني معلية اإصالح  ،2014 ، يف عامأأاكدميية الويبواس هتلت  .1.11
وغريمه من الأطراف املعنية وبناء قدراهتم يف جمال امللكية الفكرية. وسعت الأاكدميية، خالل هذا الإصالح، اإىل احلفاظ احلكوميني 

ىل تلبية  قدر الإماكن عىل مكية ونوعية ووترية الربامج التدريبية املقدمة للوفاء ابلزتامات التدريب اجلارية املربمة مع الرشاكء؛ واإ
لحة اليت تقدهما ادلول الأعضاء وغريها من الأطراف املعنية للحصول عىل التدريب؛ واحلفاظ عىل اس مترارية الطلبات اجلديدة وامل

م.  التدريب املقدَّ

علمي للوفاء مبتطلبات بناء طائفة متنوعة من أأنشطة التدريب والتتنظمي  2014 عام وحتقيقًا ذلكل، واصلت الأاكدميية يف .2.11
 وهجاً  نفَّذأأنشطة تدريب ت  "1": ا ييلوالبدلان اليت متر مبرحةل انتقال من خالل توليفة مم والبدلان الأقل منواً  لبدلان الناميةات يف االقدر 

لوجه للمسؤولني احلكوميني من ماكتب امللكية الصناعية وحقوق امللكية وغريها من مؤسسات القطاع العام املنخرطة بصورة مبارشة 
دارة املفاوضات دورة للتعّل  17 مؤلفة منحمفظة و  "2برانمج التمنية املهنية(؛ "ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية ) أأو غري مبارشة يف اإ

عدد من برامج املاجس تري املشرتكة عن قانون امللكية الفكرية والأنشطة و  "3"؛ (عرشة لغة )برانمج التعّل عن بعد أأربععن بعد ب
ة من أأجل مللكية الفكرية )برانمج املؤسسات الأاكدميية( وكذكل أأنشطة حمددالأخرى من أأجل الهنوض ابلتعلمي العايل بشأأن ا

تعممي منصة  2014 عام ومن الإجنازات الرئيس ية يف. يف جمال امللكية الفكرية )برانمج املدارس الصيفية( بالطالب واملهنيني الش با
عىل الربامج الأخرى للأاكدميية بغية  2011 عام بعد يف ( اليت اس تحدهثا برانمج التعّل عنWeLC )مركز الويبو للتعّل الإلكرتوين

 تيسري تسجيل املرحشني واختيارمه والتحاقهم هبا.

مت الأاكدميية يف .3.11 دارات امللكية  2014 عام وفامي خيص برانمج التمنية املهنية، نظَّ عرشين دورة تدريبية ابلتعاون مع اإ
رسائيل واملكس يك واملغرب والرنوجي  الصناعية و/أأو حق املؤلف للجزائر والمنسا وكندا وكوس تارياك وفنلندا وفرنسا وأأملانيا واإ

س بانيا وسويّسا واململكة املتحدة فضاًل عن منظمة التجارة العاملية و و وابراغواي وبريو  اعية دلراسات ادلولية للملكية الصنمركز ااإ
مشاراكً من البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت  216الواقع يف مدينة سرتاس بورغ بفرنسا. وانتفع هبذه الأنشطة ما مجموعه 

تقدمة امل ورة تدريبية ًا اإىل أأن "ادل. ويعزى هذا الاخنفاض أأساس2013 مقارنة بعام ابملئة 14متر مبرحةل انتقال، ما ميثل اخنفاضًا نسبته 
م س نواًي وحيرضها عادة للويبو والسويد بشأأن امللكية الصناعية يف الاقتصاد العاملي  موظفًا مسؤوًل مل تُعقد يف 25" اليت تنظَّ

ارية، وحق املؤلف . ومشلت ادلورات التدريبية املذكورة أأعاله املوضوعات الرئيس ية التالية: الرباءات، والعالمات التج2014 عام
دارة ماكتب امللكية الفكرية، و  امللكية الفكرية لواضعي واحلقوق اجملاورة، والإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة، واإ

ضافة اإىل ذكل، الس ياسات ؛ وُوسع نطاق هذه ادلورات لتشمل موضوعني جديدين هام التوس مي، ونقل التكنولوجيا والرتاخيص. واإ
 .2014 عام وذج التدريب، يف اإطار معلية الإصالح، بغية مواصةل تمنيته وحتسينه يفاس ُتعرض من

 2014-2012التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج التمنية املهنية 

 

اصة من موظفي اخلأأحناء العامل مبا يف ذكل الفئات املس هتدفة  ش ىتواصل برانمج التعلمي عن بعد جذب املشاركني من و  .4.11
والأاكدمييات الناش ئة. وقد ُوضعت دورة خمصصة ابلشرتاك مع مكتب  مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرامللكية الفكرية و ماكتب 

ضافة اإىل ذكل، اس هُتل حتسني الربامج ابلتعاون2014 عام كرواتيا للملكية الفكرية بنجاح وأ طلقت يف مكتيب مكبوداي  مع . واإ
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بودية لغة )العربية والمك  14اإىل  2013 عام لغة يف 12ل زايدة عدد لغات ادلورات العامة من انم للملكية الفكرية من خال وفييت
 امية( يفوالصينية والكرواتية والفرنس ية والأملانية والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية والإس بانية والتايالندية والأوكرانية والفيتن

من  30 552بدلًا من منصة مركز التعّل الإلكرتوين املعزز ) 192خشصًا من أأكرث من  34 935، انتفع 2014 عام . ويف2014 عام
امللكية الفكرية  "1بشأأن " 2014 عام من ادلورات املتقدمة(. وأأطلقت دوراتن جتريبيتان للتعّل عن بعد يف 4383ادلورات العامة و

. (DL-501الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) "2؛ "(DL-203واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي )
عداد دورة التعّل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية والصحة العامة يف . وُطّبِّق 2015 عام ، وس ُيطلق كدورة جتريبية يف2014 عام وبدأأ اإ

عّل عن بعد لس تعراض مس تفيض ، وخضع مضمون دورة الت2014 عام هنج أأكرث انتظامًا يف معلية الاس تعراض الس نوية يف
 )املرحةل الثانية(. 2015 عام )املرحةل الأوىل( عىل أأن تنفَّذ نتاجئه يف

201435-2012التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج التعلمي عن بعد، 
 

 

الفكرية لصاحل للحصول عىل درجة ماجس تري يف قانون امللكية وواصل برانمج املؤسسات الأاكدميية تقدمي دورات مشرتكة  .5.11
ومبساعدة مالية قدمهتا حكومتا الياابن ومجهورية  رعااي البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال ابلتعاون مع عدد من اجلامعات

أأحد بدلًا عىل منح دراس ية لاللتحاق ب 58طالبًا من  92خشصًا، وحصل  196، ُدّرِّب ما مجموعه 2014 عام كوراي لأربعة برامج. ويف
جامعة أأفريقيا  اجلهات التالية: لحصول عىل ماجس تري قانون امللكية الفكرية اليت قدمهتا أأاكدميية الويبو ابلشرتاك معالربامج الس بعة ل

وجامعة أأوسرتال ومؤسسة الأرجنتني الوطنية للملكية )زميبابوي(  املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكريةو )الاحتاد الأفريقي( 
وجامعة س يول الوطنية واملكتب الكوري  سرتاليا(أأ وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا ) فكرية )الأرجنتني( وجامعة حيفا )اإرسائيل(ال

يطاليا(و  للملكية الفكرية. )مجهورية كوراي( وجامعة ايوندي الثانية  مركز التدريب ادلويل التابع ملنظمة العمل ادلوليةو  جامعة تورين )اإ
ظمت الندوة ملدريس امللكية الفكرية ابلتعاون مع )الاكمريون(. ونُ  املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  قية للملكية الفكريةواملنظمة الإفري 

منتدى للحوار واملناقشة بشأأن التطورات احلديثة يف جمالت خشصًا. واس مترت الندوة يف توفري  247منظمة التجارة العاملية لصاحل 
لجمعية حصل مخسة أأشخاص عىل منح من الويبو للمشاركة يف املؤمتر الس نوي ل و  الأساس ية وقضااي التعلمي والرتبية.امللكية الفكرية 

ندونيس يا )جامعة ابدجادجاران ادلولية دلمع التدريس والبحث يف جمال امللكية الفكرية . ومبساعدة الويبو، اس هتلت جامعتان يف اإ
ندونيس يا( برامج تعلميية جديد ن أأربعة برامج أأخرى يف بنغالديش والصني وجاماياك وفزنويال قيد وجامعة اإ ة عن امللكية الفكرية. واإ

 ، تلقت الأاكدميية طلبات رشاكة جديدة فُحصت وفقًا للس ياسة اجلديدة املعمتدة يف هذا الصدد.2014 عام الإعداد. ويف

مت الأاكدميية تسع دورات لربانمج املدرسة الصيفية للويبو بثال .6.11 ث لغات )الإنلكزيية والروس ية والإس بانية( ابلتعاون مع ونظَّ
تسع مؤسسات وطنية يف ش ييل وكرواتيا وجاماياك واملكس يك ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وس نغافورة وجنوب أأفريقيا 

مشاراكً أأي  124ييب )مشاراكً هبذا الربانمج تنمتي غالبيهتم اإىل أأمرياك الالتينية والاكر  352، التحق 2014 عام وسويّسا. ويف
( بيامن بلغ عدد املشاركني من أ س يا ابملئة 24مشاراكً أأي  85مشاركون من البدلان اليت متر مبرحةل انتقال ) ويلهيم عدداً  (ابملئة 35

 مشاركني 5( وابملئة 11مشاراكً ) 39( وابملئة 21مشاراكً ) 72واحمليط الهادئ وأأفريقيا وادلول العربية والبدلان الأخرى 
 مراعاة التوازن اجلغرايف.مع ( عىل التوايل. وتواصل حتسني دورات املدرسة الصيفية ابلتناوب ابملئة 8مشاراكً ) 27( وابملئة )واحد

                                                
35
( ابللغتني الربتغالية DL-101مس توى املشاركة من أأمرياك الالتينية والاكرييب أأساسًا اإىل النسخ اخملصصة من ادلورة العامة عن امللكية الفكرية )يعزى ارتفاع  

 والإس بانية.
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 التمنية املتصةل هبا يفبتوصيات جدول أأعامل مسرتشدًا وختطيطها وتنفيذها  11 تصممي الأنشطة اليت يتضمهنا الربانمج ظلو  .7.11
دخال امللكية 1 الأاكدميية موهجة حنو التمنية ومتجاوبة مع مطالب أأحصاب املصلحة )التوصية واكنت برامج .2014 عام ( وسعت اإىل اإ

ويكتيس حتديد أأولوايت  (.3 أأكرب بشأأن امللكية الفكرية )التوصية عام الفكرية عىل خمتلف املس توايت الأاكدميية بغية توليد وعي
 مبادئ جدول أأعامل التمنية أأمهية حامسة يف معلية اإصالح الأاكدميية.

املزيانية العادية للأاكدميية. وركز املرشوع عىل مواصةل التعاون مع الناش ئة يف  مرشوع الأاكدمييات مُعم، 2014 عام يفو .8.11
وُرمست ية )مرص وتونس( وحتديد بدلان مس تفيدة جديدة. تنفيذ املرحةل التجريبية لأس باب س ياس   ليت تأأخرت يفالبدلان ا

لملكية ل  وطنية اسرتاتيجيات مراعاة ما ُوضع حديثًا منكوادور وتركيا وبنغالديش، مع اإ اسرتاتيجيات تعاون لمكبوداي، وكوس تارياك و 
ع  الفكرية مع  بدأأ التعاون رمسياً  انش ئة. وقدات أأاكدميي تدشنيكوادور ل اإ مكبوداي و  يتن مع حكوماجديد اناتفاقعند الاقتضاء. وُوقِّّ

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت دم تقرير التقيمي اخلاريج املس تقل للمرحةل التجريبية . وقُ 2014كوادور يف سبمترب اإ  اإ
 .وافقت عيه يف دورهتا الرابعة عرشة

 بياانت الأداء

املوارد البرشية مبا ميكن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري للملكية قدرات معززة يف جمال  2.3 النتيجة املرتقبة:
الفكرية بعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل 

 انتقال

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

املُنقَّحة لدلورات احملفظة 
التدريبية املتعلقة ابمللكية 

الفكرية املقدمة للبدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا والبدلان 
اليت متر مبرحةل انتقال / 
ومدى مالءمة حمتوى 

ادلورات التدريبية ملتطلبات 
تكوين الكفاءات يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوًا 

 ةل انتقالوالبدلان اليت متر مبرح

مل تُنقح احملفظة عىل نطاق 
نشاء أأاكدميية  عاملي منذ اإ

توفُّر احملفظة املُنقَّحة 
 حبلول هناية الثنائية

عداد  اكنت املشاورات مع املاكتب واإ
اس تبيان تقيمي الاحتياجات التدريبية 

لأغراض احملفظة املُنقَّحة لدلورات التدريبية 
 .2014 عام جارية يف

 اثبت

ن واملتعدد النفاذ  املُحسَّ
اللغات اإىل التعّل الإلكرتوين 
فامي يتعلق ابجلوانب اخملتلفة 

للملكية الفكرية للبدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا والبدلان 
اليت متر مبرحةل انتقال / 

ومدى مالءمة حمتوى حمفظة 
دورات التعّل الإلكرتوين 
ملتطلبات تكوين الكفاءات 

البدلان يف البدلان النامية و 
الأقل منوًا والبدلان اليت متر 

 مبرحةل انتقال

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 :2013هناية 
دورات تعّل  5توفر  -

عند بعد بلغات الأمم 
ضافة  املتحدة الست اإ

 اإىل الربتغالية؛

توفر دورات تعّل عن  -
بعد خبمس من لغات 
ضافة اإىل  الأمم املتحدة اإ

 الربتغالية؛

بأأربع توفر دورة واحدة  -
من لغات الأمم املتحدة 
ضافة اإىل الربتغالية؛  اإ

دورات تعّل  4توفر  -
عن بعد ابللغة الإنلكزيية 

 فقط

توفُّر مجيع ادلورات 
جبميع لغات الأمم 

 املتحدة

 :2014 عام يف

دورات تعّل عن بعد بلغات  9توفر  -
ضافة اإىل  الأمم املتحدة الست اإ

 الربتغالية؛

لغات الأمم  توفر دورة واحدة خبمس من -
ضافة اإىل الربتغالية؛  املتحدة اإ

توفر دورة واحدة بثالث من لغات الأمم  -
 املتحدة؛

توفر دورة واحدة ابللغة الإنلكزيية فقط  -
 DL-401)يتوقع استبدال ادلورة 

الإدارة امجلاعية حلق  DL-501ابدلورة 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة يف

 36(.2015 عام

 اثبت

                                                
36
شارة اإىل أأن مجيع ادلورات ل توفر جبميع يُقصد بلكمة "توفر" أأن ادلورة قد تُرمجت اإىل اللغة ويتس ىن تقدميها للرشاكء من ماكتب امللكية الفكرية. وجتدر الإ  

ذ يعمتد ذكل عىل توفر النسخة املرتمجة خالل العام و/أأو اس تعداد الرشاكء من ماكتب امللكية الفكرية اذلين ت  وفر هلم ادلورات.اللغات يف الس نة ذاهتا، اإ
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املشاركني % من 70ذكر  
يف ادلورات املتقدمة أأن 

أأداءمه املهين و/أأو الأاكدميي 
قد حتسن نتيجة مشاركهتم 
 يف دورة التعلمي عن بعد.

% من املشاركني يف ادلورات 78ذكر  
املتقدمة أأن أأداءمه املهين و/أأو الأاكدميي قد 
حتسن نتيجة مشاركهتم يف دورة التعلمي عن 

 بعد.

 

أأسس املقارنة الأصلية:  
 :15/2014برانمج ومزيانية 

ليست لك ادلورات متوفرة 
جبميع اللغات؛ ل يقوم 
بتنقيح حمتوى ادلورات 

حاليًا سوى هيئة الأاكدميية 
 ولتلبية احتياجات خمصصة

   

حتسن فرص البدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا والبدلان 
اليت متر مبرحةل انتقال يف 

الالتحاق ابلتعلمي العايل يف 
جمال امللكية الفكرية / وعدد 
اجلامعات اليت تقدم برامج 

تعلميية جديدة يف جمال امللكية 

الفكرية يف البدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا والبدلان 

 اليت متر مبرحةل انتقال

تدريس امللكية الفكرية يف 
املس توى اجلامعي غري متوفر 
حاليًا سوى يف عدد حمدود 

والبدلان  من البدلان النامية
الأقل منوًا والبدلان اليت متر 
مبرحةل انتقال؛ وتقدم الويبو 
برانمج ماجس تري مشرتك 
يف جمال امللكية الفكرية مع 
س بع جامعات اثنتان مهنا يف 
أأفريقيا وواحدة يف أأمرياك 

 الالتينية

مخس جامعات يف 
البدلان النامية 

والبدلان الأقل منوًا 
والبدلان اليت متر 

قال سوف مبرحةل انت
تقدم برامج تعلميية 
جديدة يف جمال 

امللكية الفكرية حبلول 
 هناية الثنائية

مبساعدة الويبو، اس هتلت جامعتان يف 
ندونيس يا )جامعة ابدجادجاران وجامعة  اإ

ندونيس يا( برامج تعلميية جديدة عن امللكية  اإ
ن أأربع جامعات أأخرى يف طور  الفكرية. واإ

عداد برامج تعلميية جديدة عن  امللكية اإ
 :2014 عام الفكرية يف هناية

دارة؛ -  معهد بنغالديش لالإ

نديز يف جاماياك؛ -  جامعة وست اإ

 جامعة رمنني يف الصني؛ -

جامعة فزنويال املركزية يف اكرااكس  -
 بفزنويال.

 اثبت

الإنشاء التدرجيي لش بكة من 
خرباء امللكية الفكرية يف 

البدلان النامية والبدلان الأقل 
والبدلان اليت متر مبرحةل منوًا 
 انتقال

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
أأاكدميياً  326 :2013هناية 

من البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوًا والبدلان اليت متر 
مبرحةل انتقال وأأعضاء امجلعية 

ادلولية دلمع التدريس 
والبحث يف جمال امللكية 

 الفكرية

زايدة عىل أأساس 
 %15املقارنة قدرها 

أأاكدمييًا من البدلان النامية والبدلان  362
الأقل منوًا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال، 

وفقًا ملا ورد عن امجلعية ادلولية دلمع 
التدريس والبحث يف جمال امللكية الفكرية 

+( 11)% 

 اثبت

أأسس املقارنة الأصلية:  
 :15/2014برانمج ومزيانية 

عدد الأاكدمييني من البدلان 
امية والأقل منوًا والبدلان الن

اليت متر مبرحةل انتقال 
وأأعضاء امجلعية ادلولية دلمع 
التدريس والبحث يف جمال 

 امللكية الفكرية

   

عدد مرشوعات الأاكدمييات 
الناش ئة اجلديدة اليت اس هُتلت 
 بعد اس تكامل املرحةل التجريبية

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
مل تُس تمكل  :2013هناية 

املرحةل الثانية من املرحةل 
 التجريبية للمرشوع يف هناية

 .2013 عام

اس ُتمكلت املرحةل الثانية من املرحةل  4
 .2014 عام التجريبية للمرشوع وقيِّّمت يف

 اثبت

أأسس املقارنة الأصلية:  
 :15/2014برانمج ومزيانية 

 صفر

ع اتفاقان جديدان مع حكوميت مكبوداي   ُوقِّّ
كوادور لتدشني أأاكدمييات انش ئة. وقد بدأأ  واإ

كوادور يف سبمترب   .2014التعاون رمسيًا مع اإ
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 
 .من النظام املايل 5.5للامدة 

 بعد التحويالت 15/2014مزيانية  أأ.

الربانمج لتلبية احتياجات  أأساسًا اإىل نقل موارد املوظفني من 15/2014يعزى اخنفاض موارد املوظفني يف مزيانية  .9.11
ض ذكل من خالل نقل موارد املوظفني اإىل الربانمج بعد الانتقال اإىل منصات الويبو وتطبيقاهتا التكنولوجيا يف قطاع التمنية. وُعّوِّ 

دارة الأاكدميية يف هناية ية املعمتدة للثنائية . وأأدى ذكل اإىل زايدة صافية قدرها وظيفة واحدة يف الأاكدميية مقارنة ابملزيان 2014 عام اإ
15/2014. 

 2014مزيانية  اس تخدام ب.

نفاق املزيانية مع التوقعات املقدرة اليت ترتاوح بني  .10.11 للس نة الأوىل من الثنائية ويسري وفق التوجه  ابملئة 60و 40يامتىش اإ
 احملدد.

 

  

الميزانية 

المعتمدة 15/2014

ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت
نفقات 2014*

ھ2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                11,883                 11,484                   5,684 

                  5,684                11,484                11,883المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت
نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*

%53 3,555 6,687 6,978 موارد الموظفين

%44 2,129 4,798 4,905خالف موارد الموظفين

%49 5,684 11,484 11,883المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر  30الربانمج 

 املدير العام  مدير الربانمج

 2014 عام التقدم احملرز يف اس تعراض

 الصغرية واملتوسطة الرشاكت

اس متر العمل مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية وغريها من املؤسسات ملساعدة منظمي املرشوعات والرشاكت  .1.30
املعين ابمللكية الفكرية من أأجل تطويع و/ أأو ترمجة املضمون  الصغرية واملتوسطة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من خالل )أأ(

م يف هذا الصدد و  مرشوعات الأعامل مبا يتفق مع الس ياق احمليل، )ب( دارة الرشاكت  15برامج تدريب املدربني. ونُّظِّ برانجمًا عن اإ
دّرِّبني يف بدلان هبدف اإجياد مجموعة ملحوظة من امل مشرتاكً، 561 الصغرية واملتوسطة لأصول امللكية الفكرية بطريقة فعاةل، ما أأفاد

معينة ميتلكون املعارف واملهارات واخلربات الالزمة لتوفري املساعدات الأساس ية للرشاكت الصغرية واملتوسطة لأصول امللكية 
مت  عات خرت ورشة العمل ادلولية للمالفكرية. كام أأسهم الربانمج يف الهنوض بمتكني املرأأة يف جمال امللكية الفكرية. وحتقيقًا ذلكل، نُّظِّ

خمرتعة  137، وشاركت فهيا مجلعية الكورية للنساء اخملرتعاتابلتعاون بني الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية وا الأعامل ونساء
 بدلًا. 17وامرأأة أأعامل من 

. ول يزال مدخل اإىل الأرسار التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة" –"الثقة عنوانه  2014جديد يف عام  كتابنرُش و  .2.30
غذية الزراعية الصحية يف طور الاعامتد للنرش كتاب جديد عنوانه  "بعد التذوق التعرف عىل قضااي امللكية الفكرية يف قطاع الأ

ىل العالمات التجارية للرشاكت  – ترك عالمة) النسخ املنقحة من ثالثة مطبوعات سابقة، و للرشاكت الصغرية واملتوسطة" مدخل اإ
 – ، واخلياطة يف الوقت املناسبمدخل اإىل الرباءات للرشاكت الصغرية واملتوسطة – واخرتاع املس تقبل طة؛الصغرية واملتوس

ث كتاب، أأعُد يف عام  .الاس تخدام اذليك للملكية الفكرية يف رشاكت الغزل والنس يج( "توافر رؤوس الأموال وعنوانه  2012وحّدِّ
، 2015 ، لُينرش يف عاممدخل لرجال الأعامل واملستمثرين" –ىل سوق رأأس املال الفكرية: اس تخدام الأصول غري امللموسة للنفاذ اإ 

عداد مرشوع أأويل لكتاب  وأ عد دليل اإضايف جديد عن امللكية الفكرية واملالية وخيضع حاليًا للمراجعة الهنائية. كام أأسهمت الويبو يف اإ
37 الإدارة الاسرتاتيجية للملكية الفكرية(""الاس تفادة من امللكية الفكرية كأصل جتاري اسرتاتيجي )عنوانه 

. 

دارة أأصول امللكية الفكرية من أأجل جناح  ش بكيةيف دورة  طالب 709واشرتك  .3.30 للحصول عىل شهادة دولية عن اإ
IP PANORAMAاملرشوعات استنادا اإىل 

TM
دارة أأصول غري ش بيك و يف برانمج  ئذبعد طالباً  38، وشارك  منفصل حول اإ

مكتب كوراي للملكية الفكرية واملعهد الكوري املتقدم ُعقد يف س يول جبمهورية كوراي وأأعدته الويبو نفذته ابلتنس يق مع  امللكية الفكرية
 .للعلوم والتكنولوجيا ومجعية كوراي للهنوض ابلخرتاع

واملتوسطة  الصغريةواس مترت اجلهود املبذوةل للوصول مبارشة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة من خالل موقع الرشاكت  .4.30
عىل مشرتك  40000 أأكرث منوالرساةل الإخبارية الإلكرتونية الشهرية اليت توزع عىل  الست عىل الإنرتنت بلغات الأمم املتحدة

فرادية جديدة عن امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة تتناول املوضوعات التالية:  الصعيد العاملي. وأ عدت مخس دراسات اإ
"1" Ezequiel Farca " املكس يك(؛(2" Haldiram " ؛)الهند(3" WonderEight " ؛)توفري برجميات ميسورة  "4)لبنان

 –ضامن التدفق ال من للطاقة  "5)اململكة املتحدة/الأردن(؛ " HSCO LLPالتلكفة للمرشوعات الصغرية: 
PipeWay Engenharia " لبياانت " عىل قاعدة ا5و 4)الربازيل(، ونرشت ادلراس تانIP Advantage. 

م الربانمج 11و 10و 4و 1ومتاش يًا مع توصيات جدول أأعامل التمنية  .5.30 ندوة أأو حلقة معل أأو برانمج تدريب  20، نظَّ
دارة امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف   بدلًا تنمتي غالبيهتا اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل منواً  19للمدربني عىل اإ

ممثل عن  900من  يف أأفريقيا، واملنطقة العربية، وأ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأفادت هذه الربامج أأكرث
من البدلان النامية  بدلاً  35و من البدلان الأقل منواً  بدلاً  15 مهنا بدلاً  50الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يف 

 اكتب امللكية الفكرية و/أأو الغرف التجارية لدلول الأعضاء املعنيةمل . ويزتايد ادلور الرايديليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةوالبدلان ا
ذ أأصبحت تشارك تطوير الربامج وتنفيذها، مبا يف أأسهمت اإسهامًا جلياًل يف مشاركة وثيقة يف مرحةل التخطيط و  يف هذا الصدد اإ

                                                
37
 .2015لرشاكت الصغرية واملتوسطة اذلي أ غلق خالل الربع الأول من عام قُدم الإسهام يف هذا املطبوع يف اإطار الصندوق الاستامئين/الولايت املتحدة ل  
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، مشل برانمج تدريب املدربني تنظمي طاوةل مس تديرة للمناقشة 4للتوصية  وطبقاً  دثني وموضوعات الربامج.ذكل يف اختيار املتح
 ُحددت فهيا التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة واقرُتحت فهيا خريطة طريق جملاهبة تكل التحدايت.

 س ياسة الابتاكر

اليت تتفاعل فهيا س ياسات الابتاكر مع امللكية الفكرية. وبعد النجاح يف  ، لتحديد اجملالت2014اس متر العمل، يف عام  .6.30
دماج امللكية الفكرية يف وضع س ياسات الابتاكر واذلي نُفِّّذ يف رصبيا خالل الثنائية املاضية،  تنفيذ املرشوع التجرييب الرايم اإىل اإ

. واس ُتمكلت املرشوعات الوطنية يف 2014توابغو يف عام أأطلقت مرشوعات وطنية يف الاكمريون ورواندا ورسي لناك وترينيداد و 
. 2015. وأأما املرشوعات الوطنية يف ترينيداد وتوابغو فُيتوقع اإجنازها يف عام 2014الاكمريون ورواندا ورصبيا ورسي لناك يف عام 

لرئيس ية يف هذا اجملال ومشاركهتم يف نظام وتسعى هذه املشاريع اإىل رصد نظام الابتاكر يف البدلان اخملتارة وحتديد اجلهات الفاعةل ا
دراكهم لنظام امللكية الفكرية واعامتدمه عليه والفجوات والاحتياجات اليت تواجه نظام الابتاكر من حيث امللكية الفكرية،  الابتاكر واإ

فكرية فضاًل عن الإسهام يف وضع وذكل بغية احلصول عىل املزيد من اخلربة لوضع اسرتاتيجيات وطنية أأكرث فعالية يف جمال امللكية ال
 IPICAخدمات دمع أأكرث مالءمة توفرها الويبو. وأأسفرت هذه املرشوعات عن مجةل نتاجئ مهنا التعاون مع مرشوع أأكرب جحامً امسه "

هل الاحتاد ميوفعاةل محلاية حقوق امللكية الفكرية ونقل املعارف"  أأنظمةتعزيز نقل املعارف يف منطقة البحر الاكرييب من خالل  –
 الأورويب يف منطقة البحر الاكرييب وتنسقه جامعة أألياكنيت.

 هيالك الابتاكر

من خالل مشاريع تسويق خمصصة للملكية الفكرية وبرامج بناء القدرات واخلدمات الاستشارية املقدمة اإىل ادلول  .7.30
رساء البنية التحتية القانونية والت  نظميية املالمئة فضاًل عن حشد املوارد البرشية املهنية الالزمة الأعضاء يف الويبو، يّس الربانمج أأيضًا اإ

 الإدارة الاسرتاتيجية حلقوق امللكية الفكرية للمعارف ونتاجئ البحوث من مرحةل مبكرة حىت أأسواق التكنولوجيالتعزيز الابتاكر و 
تخدام خدمات تدريب خمصصة اإىل ازدايد عدد ابس تخدام نظام امللكية الفكرية والأدوات واملسارات التسويقية املناس بة. وأأدى اس  

مقارنة ابلأعوام  2014الأطراف املعنية )املسؤولون احلكوميون ومديرو التكنولوجيا والعلامء ووالكء الرباءات( اذلين ُدّرِّبوا خالل عام 
ذا ُدّرِّب أأكرث من  نيًا ابلبتاكر مهنم نساء أأعامل يف طرفًا مع  90مشاراكً من خالل فعاليات ميدانية فضاًل عن تدريب  1300السابقة اإ
بفضل ما  2014وحدة دراسة عن بعد ومؤمترات عرب الفيديو. وُعززت أأيضًا أأساليب التقيمي يف عام  120أأفريقيا من خالل أأكرث من 

دراج املنظور اجلنساين يف اس تبياانت التقيمي مبا يامتىش مع س ياسة الويبو بشأأن املساواة بني اجلنسني  ييل: )أأ( اليت اعُتمدت يف عام اإ
 وقياس العدد احملمتل للمس تخدمني غري املبارشين للموارد التدريبية واملعارف املنشورة من خالل أأنشطة بناء القدرات. ؛ )ي(2014

نشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية" يف عام  .8.30 لتوس يع نطاقه اجلغرايف تلبيًة  2014وأأعيد تصممي مرشوع "اإ
دلول الأعضاء. ويف هذا الس ياق، بدأأ الرتكزي يف تنفيذ خطة معل تونس عىل البنية التحتية املؤسس ية القانونية اليت تمتتع هبا لطلبات ا

املؤسسات املس تفيدة يف تونس. وأ حرز تقدم يف تعزيز أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا يف تونس يك تصبح مس تدامة ومس تقةل 
 تشغيليًا.

برانمج املبادرة اجلامعية لتكييفها مع الاحتياجات املتغرية للجامعات ومؤسسات البحث  واس ُتعرضت س بل حتسني .9.30
والتطوير يف ادلول الأعضاء يف الويبو سواء أأاكنت بالداً انمية أأم متقدمة. وقدمت مساعدات يف جمال الس ياسات املؤسس ية للملكية 

 جامعة ومؤسسة حبث وتطوير. 16الفكرية اإىل 

ابلتعاون مع رشاكء داخليني وخارجيني بشأأن املوضوعات التالية: تسعة برامج عن  2014تدريب يف عام برانمج  33ونُظم  .10.30
دارة حقوق امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير، وس بعة دورات  صياغة الرباءات، ومخسة عرش برانجمًا عن اإ

 تقيمي امللكية الفكرية. عن الرتخيص الناحج للتكنولوجيات، ودوراتن تدريبيتان عن

واملنظمة الأوروبية للأحباث النووية  مركز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية الأوروبيةومُعد اإىل توثيق الرشااكت مع  .11.30
نشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية".  وخباصة من خالل التعاون املمثر مع "برانمج مبادرة دانوب" و"اإ

س ياق املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: ويف  28و 26و 25و 19جدول أأعامل التمنية وطبقًا لتوصيات  .12.30
، خضعت ادلراسات الست املتعلقة جبوانب نقل التكنولوجيا لس تعراض الأقران من اخلرباء احللول بناءة و التحدايت املشرتك

. وبعد اس تكامل 2014الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة اليت ُعقدت يف نوبمرب  ادلوليني، وُقدمت اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
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جياد احللول لتُس تخدم أأساسًا للمناقشات خالل ادلراسات ووفقًا ملا ورد يف وثيقة املرشوع املعمتدة،  أ عدت ورقة مفاهمي بشأأن اإ
 .2015اير املزمع عقده يف جنيف يف فرب  رفيع املس توى للخرباء ادلولينيالاملنتدى 

طار مرشوع املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل من جدول أأعامل التمنية و 36وفامي خيص التوصية  .13.30 يف اإ
مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: املرشوعات التعاونية ومس تقبل  من خالل امللكية الفكرية، نُّظم اجامتع خرباء يف مقر الويبو

ضافة اإىل ذكل، 2014ر املعرفة، اذلي ُعقد يف يناي يف دورهتا الرابعة عرشة  وامللكية الفكرية لتمنيةاملعنية ابلجنة ال ُعرضت عىل . واإ
نشاؤها. دراسة تقيميية معّمقة ودراسة عن التدفقات املعرفية العاملية لإدراهجام  يف املنصة التفاعلية املزمع اإ

 بياانت الأداء

منائية الوطنية 1.3 النتيجة املرتقبة:  اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع الأهداف الإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد البدلان اليت اس هتلت أأو 
اعمتدت أأو تطبق س ياسة وطنية 

 يف جمال الابتاكر

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 بدل واحد :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

15/2014: 
 حُتدد لحقاً 

اس هُتلت س ياسات وطنية لالبتاكر يف  بدلان 5
البدلان الأربعة التالية: الاكمريون ورواندا 

 ورصبيا ورسي لناك.

 اثبت

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية  2.3 النتيجة املرتقبة: كفاءات معزَّ
الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد 

 السوق احلر

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

النس بة املئوية للمهنيني املُدرَّبني 
املتخصصني يف امللكية الفكرية 

ومسؤويل امللكية الفكرية 
املُدرَّبني اذلين يس تخدمون 
 همارات حمس نة يف معلهم.

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 غري متاحة :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 حُتدد لحقاً  :15/2014

% من املهنيني 60ورد عن أأكرث من  50%
املدرَّبني يف جمال امللكية الفكرية حتسن 

 هماراهتم يف العمل

 اثبت

درات معّززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع ق 6.3 النتيجة املرتقبة:
 الابتاكر

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد الاشرتااكت يف نرشة 
الأخبار اخلاصة ابلرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 41 101 :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 حُتدد لحقاً  :15/2014

 الهدف احملدد:
000 40 

الهدف الأصيل: 
ومزيانية برانمج 
: حُيدد 15/2014
 لحقاً 

اشرتااكت يف نرشة الأخبار  40 510
اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

 نوبمرب

 اثبت

عدد مرات حتميل املواد واملبادئ 
التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 :2013هناية 

: عدد مرات التحميل
617 77 (2013) 

عدد زايرة الصفحات: 
803 210 1 (2013) 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 حُتدد لحقاً  :15/2014

 :2014 حُتدد لحقاً 

 70 559عدد مرات التحميل: 

عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية 
 821 150واملتوسطة: 

غري قابل 
 للتقيمي
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عدد ادلراسات الإفرادية املتعلقة 
الصغرية واملتوسطة  ابلرشاكت

لهيا من خالل  اليت مت النفاذ اإ
 IpAdvantageقاعدة البياانت 

و/أأو غريها من قواعد البياانت 
 الوجهية

دراسة  19، نرُش ما مجموعه 2014يف عام  حُتدد لحقاً  حُتدد لحقاً 
فرادية جديدة ختص الرشاكت الصغرية  اإ

واملتوسطة يف قاعدة البياانت 
IP Advantage  جاميل ما أأدى اإىل بلوغ اإ

عدد ادلراسات الإفرادية املتاحة املتعلقة 
 206ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة 

دراسات. وجسلت قاعدة البياانت 
IP Advantage 700 199  زايرة يف

؛ ولكن ل ميكن حتديد عدد 2014عام 
املرات اليت اطلع فهيا عىل ادلراسات 
ة الإفرادية املتعلقة ابلرشاكت الصغري 

 واملتوسطة.

غري قابل 
 للتقيمي

النس بة املئوية للمشاركني يف 
تس هتدف  تدريبيةبرامج 

املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة مّمن أأبدوا 
رضامه عن حمتوى تكل الربامج 

 وطريقة تنظميها

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
 %90 :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 حُتدد لحقاً  :15/2014

بداء  حُتدد لحقاً  % من املشاركني رضامه عن 100اإ
 حمتوى الربامج التدريبية وطريقة تنظميها

 اثبت

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

للمؤسسات النس بة املئوية 
للرشاكت الصغرية ادلامعة 

حصلت عىل  واملتوسطة اليت
التدريب وتوفر املعلومات 

وخدمات ادلمع والاستشارة يف 
دارة أأصول امللكية الفكرية  جمال اإ

أأسس املقارنة احملّدثة يف 
% من 100 :2013هناية 

ملؤسسات ادلامعة ا
للرشاكت الصغرية 

املتوسطة اليت حصلت و 
توفر عىل التدريب 

املعلومات وخدمات ادلمع 
والاستشارة يف جمال 

دارة  أأصول امللكية اإ
 الفكرية

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 حُتدد لحقاً  :15/2014

الهدف احملدد: 
80% 

برانمج ومزيانية 
حُتدد  :15/2014
 لحقاً 

املؤسسات ادلامعة  % من100قدم 
للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت حصلت 
عىل التدريب توفر املعلومات وخدمات 

دارة أأصول ادلمع والاستشارة يف  جمال اإ
 امللكية الفكرية

 اثت

عدد البدلان اليت وضعت برامج 
بية يف جمال امللكية الفكرية ي تدر 

لفائدة الرشاكت الصغرية 
 واملتوسطة

قلميية الثالثة  حُتدد لحقاً  حُتدد لحقاً  أأبلغت البدلان واملنظامت الإ
عرشة التالية وضع برامج تدريبية يف جمال 
امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية 

قلميية الأفريقية املنظمة الإ واملتوسطة: 

ة، أأرمينيا، الأرجنتني، للملكية الفكري
بيالروس، كولومبيا، جورجيا، الأردن، 

غينيا اجلديدة، لبنان، اكزاخس تان، اببوا 
مارات العربية املتحدة، مجهوري  ةأأوغندا، الإ

 تزنانيا املتحدة.

غري قابل 
 للتقيمي
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نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية  2.4 النتيجة املرتقبة:
 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا 
املس تدامة اليت أأنشئت و/أأو 

ُعّززت يف اجلامعات أأو 
 مؤسسات البحث والتطوير

قامة  حُتدد لحقاً  ماكتب  5اإ
لنقل التكنولوجيا يف 

 املنطقة العربية

نشاء ماكتب لنقل  أأعيد تصممي مرشوع "اإ
املنطقة العربية" يف عام التكنولوجيا يف 

لتوس يع نطاقه اجلغرايف تلبيًة  2014
وأ حرز تقدم يف  لطلبات ادلول الأعضاء.

تعزيز أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا يف 
 تصبح مس تدامة ومس تقةل تونس يك
 :تشغيلياً 

 املركز التقين للكميياء -

 قطب الغزاةل لتكنولوجيات التصال -

ف والتغلياملركز الفين للتعبئة  -
(Packtec) 

 القطب التكنولويج س يدي اثبت -

غري 
 مرصود

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

استنادًا اإىل ردود عىل دراسة اس تقصائية،    
أأفادت اجلامعات التالية يف الفلبني بأأن 
رشاد الويبو وتدريبه اكن "مفيدًا" أأو  اإ

تعزيز ماكتب نقل "مفيدًا للغاية" يف 
 التكنولوجيا فهيا:

" جامعة الفلبني للفنون التطبيقية، 1"
مكتب انئب رئيس قسم البحوث وختطيط 

  امللحقات والطوير؛

" مكتب البحوث جبامعة ولية مسر؛ 2"
 وجامعة غرب الفلبني احلكومية، مكتب

 نقل التكنولوجيا بلكية الهندسة؛

" معهد تطبيق وتروجي التكنولوجيا، 3"
 شعبة الاخرتاع

جامعة الفلبني للتكنولوجيا، مكتب 
 ايس لالبتاكر وادلمع التكنولويج؛فيسا

كتب الابتاكر " جامعة سانت تواس، م 4"
 وادلمع التكنولويج؛

جنوب رشيق الفلبني، قسم  " جامعة5"
 البحوث؛

" جامعة الفلبني، مديرية امللكية الفكرية 6"
 وأأنشطة التسويق

 

 مؤسساتعدد اجلامعات و/أأو 
البحث اليت وضعت س ياسات 

 للملكية الفكرية

ضافية 20 حُتدد لحقاً   150ُوضعت س ياسات للملكية الفكرية يف  جامعة اإ
 جامعة عىل النحو التايل:

( )نتيجة تغيري يف القانون 148بولندا ) -
 (؛2014يف أأكتوبر 

 (؛1الاحتاد الرويس ) -

 38(.1أأوزبكس تان ) -

 اثبت

                                                
38
 .10انظر الربانمج  
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 اس تخدام املوارد
 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .من النظام املايل 5.5للامدة 

 بعد التحويالت 15/2014مزيانية  أأ.

 15/2014بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  15/2014 الاخنفاض املُسجل يف موارد املوظفني يف مزيانية يعزى .14.30
ابلامنذج التعاونية املفتوحة ونقل التكنولوجيا اإىل نقل مسؤوليات تنفيذ مرشوعي جدول أأعامل التمنية املتعلقني  "1ييل: " ما

والتأأخر يف حتديد املهارات والكفاءات املناس بة ادلامعة لأنشطة الربانمج  "2)نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، " 5 الربانمج
 غرض تعويض موظف نُقل خارج الربانمج.ل

يل املزيانية حنو الاخنفاض بعد نقل مسؤولية التدريب عىل ويرجع صايف الاخنفاض يف موارد خالف املوظفني اإىل تعد .15.30
 .1 صياغة الرباءات اإىل الربانمج

 2014اس تخدام مزيانية  ب.

يرجع اخنفاض اس تخدام املوارد يف بند موارد خالف املوظفني أأساسًا اإىل وترية تنفيذ الأنشطة اليت اكنت أأبطأأ مما اكن  .16.30
  ا(.نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهم) 2.4متوقعًا وخباصة أأنشطة النتيجة املرتقبة 

الميزانية 

المعتمدة 15/2014

ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت
نفقات 2014*

ھ1.3
استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي االبتكار والملكية الفكرية 

تتماشى مع األھداف اإلنمائية الوطنية
                     250                      837                      369 

ھ2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض 

التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة 

إلى اقتصاد السوق الحر

                  1,163                      630                      370 

ھ6.3
قدرات معزّزة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في 

تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار
                  3,841                   3,241                   1,636 

ھ2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                  1,442                      800                      184 

                  2,558                  5,508                  6,696المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت
نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*

%52 2,065 4,003 5,086 موارد الموظفين

%33 494 1,504 1,610خالف موارد الموظفين

%46 2,558 5,508 6,696المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين
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 الرابعالهدف الاسرتاتيجي 

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
)الربامج املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ املس
 السري

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات  1.4ه 
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل 

معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها يف 
 صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت مت 
دراهجا يف تصنيف نيس  اإ

 12الربانمج 

عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت أ دخلت يف 
 التصنيف ادلويل للرباءات س نواي

 12الربانمج 

املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري اجلديدة عدد 
 اليت مت اعامتدها

 12الربانمج 

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل 
منشورات الإنرتنت للتصنيفات واملعايري ادلولية، 

 ول س امي من البدلان النامية
 12الربانمج 





ابمللكية حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة  2.4ه 
الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية 

بداع  الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإ

عدد الوسطاء املوثوقني وأأحصاب احلقوق اذلين 
الوسطاء املوثوقني للموارد انضموا اإىل ش بكة نظام 

ا، مبا يف ذكل البدلان النامية والبدلان املتاحة عاملي
 الأقل منوا

  3الربانمج 

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت وزعت  
لهيا  عىل الوسطاء املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ

للأشخاص معايق البرص عرب احلدود من خالل 
ش بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 

 عامليا

 3الربانمج 

فراد الراضني عن دمع بناء   النس بة املئوية للأ
 التحتية حلق املؤلف القدرات يف جمال البنية

 3الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
)الربامج املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ املس
 السري

عدد املؤسسات اليت تس تخدم الربانمج احلاسويب 
GDA 

 3الربانمج 

 
دارة الويبو  اس تخدام قاعدة بياانت مراجع اإ

 امجلاعية
 3الربانمج 

 

عدد الصكوك القانونية واملبادئ التوجهيية 
والإعالانت عن مبادئ خبالف املعاهدات اليت 

صدق علهيا، أأحصاب املصاحل  وافق علهيا، أأو
املعنيني يف جمالت اكمللكية الفكرية والرايضة 

 وحق املؤلف يف البيئة الرمقية

 3الربانمج 

 
متوسط عدد املس تخدمني املس تفيدين من مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر للك ربع س نة وحبسب 

 ادلوةل
 9الربانمج 

 10الربانمج   

 14الربانمج   

 
عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 الوطنية املس تدامة
 9الربانمج 





 10الربانمج   

 14الربانمج   

 

عدد البدلان اليت تس تخدم قاعدة بياانت 
-IP)املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية 

TAD) وقامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال ،
 (IP_ROC)امللكية الفكرية 

 9الربانمج 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و/أأو مراكز الإعالم  
 يف جمال امللكية الفكرية اليت أأنشئت

 10الربانمج 

أأعداد املس تخدمني اخملتلفة للك فرتة ربع س نوية  
)ركن الرباءات/ قاعدة  عىل صعيد اكفة الأنظمة

 (دوات التوس ميالبياانت العاملية لأ 
 13الربانمج 

 13الربانمج  عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب لغات خمتلفة 

 
عدد أأزواج اللغات املتاحة للرتمجة ال لية لعناوين 

 الرباءات وملخصاهتا
 13الربانمج 

 
 ASPIو ARDI برانجميعدد مس تخديم 
 املسجلني النشطاء

 14الربانمج 

 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن 
مس توى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة 

ابلرباءات ذات القمية املضافة )برانمج خدمات 
، قاموس العنارص WPISالويبو الإعالمية 
، خدمة الاس تفسار عن ICEادلولية املشرتكة 

 أأرسة الرباءات والوضع القانوين(

 14الربانمج 

 
النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن تقارير 

 PLRsواقع الرباءات 
 14الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
)الربامج املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ املس
 السري

 
عدد البدلان اليت دققت يف البياانت واليت 
أأدرجت الأدوية الأساس ية الوطنية يف 

WIPO Essential 
 18الربانمج 

 
 عدد مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية:

لويبو العاملية وقاعدة بياانت اركن الرباءات 
 دوات التوس ميلأ 

 20الربانمج 



 
 زايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت

WIPO Lex 
 21الربانمج 

 
عدد ماكتب نقل التكنولوجيا املس تدامة اليت 

أأنشئت و/أأو ُعّززت يف اجلامعات أأو مؤسسات 
 البحث والتطوير

 30الربانمج 

 
عدد اجلامعات و/أأو مؤسسات البحث اليت 

 وضعت س ياسات للملكية الفكرية
 30الربانمج 

تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت  3.4ه 
 الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما

 13الربانمج  عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات

 
عدد السجالت املدرجة يف قواعد البياانت 

 دوات التوس ميالعاملية لأ 
 13الربانمج 

 13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات 

 
عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد البياانت العاملية 

 دوات التوس ميلأ 
 13الربانمج 

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب  4.4ه 
امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية 

يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن الفكرية، مما 
 )أأرخص وأأرسع وأأجود( عىل أأحصاب املصلحة

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة 
عادة هندسة  عىل اتفاقية مع الويبو بشأأن اإ

 (WIPOCOSالربانمج احلاسويب )
 3الربانمج 

 
عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية 

منوًا املشاركة يف الش باكت والبدلان الأقل 
قلميية والعاملية اليت تقوم الويبو بتسهيل معلها  الإ

 3الربانمج 

 15الربانمج   

 
جيابية  النس بة املئوية للحكومات اليت تقدم تقارير اإ
عن تعزيز فعالية )وحومكة( ماكتب حق املؤلف 

 وغريها من مؤسسات حق املؤلف يف البدل
 3الربانمج 

 
املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية عدد 
 التحتية

 15الربانمج 

 
 امللكية ماكتب يف اخلدمة مس توىمتوسط 
اإىل  1اليت تلقت مساعدة )يرتاوح من  الفكرية

5) 
 9الربانمج 

 10الربانمج   

 15الربانمج   
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 التصنيفات واملعايري ادلولية :12الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي  املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

. ولقد جتاوز هذا فامي خيص التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو بشأأن امللكية الفكرية 2014يف عام لقد أأحرز تقدم هائل  .1.12
 يف جمالت أأخرى. يلهباالتقدم التوقعات يف بعض اجملالت، لكنه مل 

. وميثل عدد هذه 2014يف عام  ملف معلومات جديد 20تعديال جديدا و 570ما مجموعه  أأدرجوفامي يتعلق بتصنيف نيس،  .2.12
. وفضال عن ذكل أأتيحت النسخة الإس بانية الرمسية العارشة من تصنيف نيس 2013يف املائة عن عام  32التعديالت زايدة بنس بة 

(NCL 10-2015 يف نسق )XLS  2014يف نوبمرب. 

ةل يف أأبريل وفامي خيص التصنيف ادلو .3.12 ، مبا يف ذكل أأداة حبث وأأداة اس تعراض 2014يل للرباءات، ُدّشنت واهجة النرش املَعدَّ
، لتيسري (IPC/CPC/FI parallel viewer) ومؤرش الإيداع تصنيف الرباءات التعاوينابلتوازي للتصنيف ادلويل للرباءات و 

 التقس اميتعدد  مل يبلغيانة التصنيف ادلويل للرباءات وتعزيزه، اس تخدام النظام. ونظرا لتنفيذ عدد من مرشوعات املراجعة لص 
 املتوقع. القدر ( 337) 2014الفرعية املدرج يف عام 

يف دورهتا الرابعة جدول الأعامل، ما أأدى اإىل عدم اإضفاء الطابع الرمسي من أأن تعمتد  اللجنة املعنية مبعايري الويبو ومل تمتكن .4.12
 .2014ىل الرمغ من هذا الرتاجع اعمتد معيار واحد وروجع معيار أ خر عىل حنو غري رمسي يف عام عىل القرارات غري الرمسية. وع

وشهد اس تخدام الأدوات املتاحة عىل الإنرتنت للنفاذ اإىل التصنيفات ومنشورات املعايري منوا اثبتا حبيث ارتفع عدد زايرات  .5.12
دراج تصنيفات منقحة 2013يف املائة عن عام  61س بة منشورات التصنيف ادلويل للرباءات ارتفاعا كبريا )زايدة بن  (، وذكل بفضل اإ

يف املائة  21.3يف املائة و 8.4وأأدوات جديدة. وزاد أأيضا عدد زايرات منشور نيس والصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو بنسبيت 
يف املائة عن  29.7يف املائة و 8.7نسبيت عىل التوايل. واخنفض عدد زايرات الصفحة الرئيس ية ملنشور فيينا وكتيب معايري الويبو ب 

 ، وذكل رمبا بسبب التحدايت املؤسس ية اليت تواهجها اللجنة املعنية مبعايري الويبو.2013عام 

جدول أأعامل التمنية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية  من 31و 30و 8يدمع تنفيذ التوصيات  12معل الربانمج  ول يزال .6.12
 بشأأن الرباءات. ومن مث فهو يسهم أأيضا يف اجلهود املتعلقة بنقل التكنولوجيا. للجمهوراإىل املعلومات املتاحة 

 بياانت الأداء

  النتيجة املرتقبة:
هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو  1.4ه 

 الفكرية والانتفاع هبا ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد التعديالت وملفات 
دراهجا يف  املعلومات اليت مت اإ

 تصنيف نيس

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
2013 : 
 2013تعديال يف  432

 2012تعديال يف  339

 17ملفات معلومات منقحة و 9
 ملف معلومات جديد مودع

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
عدد : 2014/15ومزيانية 

ومات اليت التعديالت وملفات املعل
 .2013أ درجت خالل عام 

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة 

 تعديال ابلإنلكزيية 279

 تعديال ابلفرنس ية 291

 اإجامل 570

 

 ملف معلومات مودع 20

 ملف معلومات منقح  39

 اثبت

 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

133 

عدد التقس اميت الفرعية 
اجلديدة اليت أ دخلت يف 
التصنيف ادلويل للرباءات 

 س نواي

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
2013 :617 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
مجموعة  500: 2014/15ومزيانية 

 -2009جديدة )بلغ متوسط عام 
 مجموعة( 13

مجموعة جديدة  800
 س نواي 

مجموعة جديدة أأدرجت يف  337
النسخة الأوىل من التصنيف ادلويل 

  2015للرباءات لعام 

 غري اثبت

عدد املعايري اليت مت تعديلها 
اجلديدة اليت مت وعدد املعايري 

 اعامتدها

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
2013 : 

اعمتد معيار واحد وعُّدل معياران 
 2012يف 

ضافة اإىل املّسد  عُّدل معيار واحد اإ
 2013يف 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
س يحدد : 2014/15ومزيانية 

 فامي بعد 2012/13متوسط الفرتة 

مقارنة الزايدة مع أأساس 
 املقارنة 

اعامتد معاير واحد جديد ومراجعة 
 (2014أ خر عىل حنو غري رمسي )

 غري اثبت

عدد املس تخدمني القادرين 
عىل النفاذ اإىل منشورات 

الإنرتنت للتصنيفات واملعايري 
ادلولية، ول س امي من البدلان 

 النامية

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
2013 : 

صفحة التصنيف ادلويل للرباءات: 
093 387 

منشور التصنيف ادلويل للرباءات: 
سقاط من بياانت  670 032 )ابإ
وتسوية بنفس  2013مايو  –يناير 

طريقة القياس املس تعمةل يف بياانت 
2014) 

 

 533 846صفحة نيس: 

 2 386 409منشور نيس: 

 36 727صفحة لواكرنو: 

 94 463معايري الويبو )ُكتيّب(: 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
س يحدد يف : 2014/15ومزيانية 
 2013هناية عام 

% زايدة ابملقارنة مع 5
 أأساس املقارنة 

صفحة التصنيف ادلويل للرباءات: 
)اخنفاض بنس بة  291 845
% من الزايرات %44.08( )24.6

 من البدلان النامية(
 

منشور التصنيف ادلويل للرباءات: 
 %(61بنس بة )زايدة  1 078 752
سقاط من بياانت يناير) ديسمرب -ابإ

2014 ) 
 

)اخنفاض  497 629صفحة نيس: 
% من 35.14%( )6.8بنس بة 

 الزايرات من البدلان النامية(
 

)زايدة  2 587 788منشور نيس: 
% من 38.42%( )8.4بنس بة 

 الزايرات من البدلان النامية(
 

)زايدة  44 557صفحة لواكرنو: 
% من 38.42%( )21.3بنس بة 

 الزايرات من البدلان النامية(
 

)اخنفاض  29 596صفحة فيينا: 
% من 56.32%( )8.7بنس بة 

 الزايرات من البدلان النامية(
 

 66 399معايري الويبو )ُكتيّب(: 
%( 29.7)اخنفاض بنس بة 

% من الزايرات من البدلان 29.04)
 النامية(

 غري اثبت

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 غري اثبت

 

 

 اثبت

 

 

 اثبت

 

 

 اثبت غري

 

 

 

 تغري اثب
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:
 من النظام املايل 5.5طبقا للامدة  2014/15

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

عادة التصنيف التخفييض لوظيفتني )موارد  2014/15يعكس الاخنفاض الطفيف يف مزيانية  .7.12 بعد التحويالت نتاجئ اإ
وفورات بفضل تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التاكليف.املوظفني( وختفيض موارد خالف املوظفني لتحقيق   

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

ذكل  ديف املائة للس نة الأوىل من الثنائية، وهو اثبت عن 60اإىل  40ل يتجاوز اس تخدام املزيانية النطاق املتوقع وقدره من  .8.12
 .القدر

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.4

نظام محّدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير 

النفاذ إلى معلومات الملكية الفكرية واستخدامها ونشرھا في صفوف أصحاب 

المصلحة في أنحاء العالم

                  7,317                   7,197                   3,552 

                  3,552                  7,197                  7,317المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%51 2,930 5,802 5,879 موارد الموظفين

%45 622 1,395 1,438خالف موارد الموظفين

%49 3,552 7,197 7,317المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 قواعد البياانت العاملية :13الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي  عن الربانمج:املسؤول 

 2014احملرز يف عام اس تعراض التقدم 

، مع الرتكزي كثريا عىل حتسني النفاذ اإىل النظام يف 2014يف عام  (PATENTSCOPEنظام ركن الرباءات )تواصل تعزيز  .1.13
، ليك تضافا يف متعدد اللغات لسرتجاع املعلوماتنظام البحث الأقالمي اليت تشهد فرتات انتظار طويةل. وطورت لغتان لإدراهجام يف 

أأداة الرتمجة املساعدة لغة، ريامث توضع الواهجة يف صيغهتا الهنائية. ووسع نطاق  12هناية الثنائية اإىل اللغات املس تخدمة حاليا وعددها 
ضافيا وصعبا  ، ويه عبارة عن نظام ترمجة أ لية اإحصايئ أأعد داخليا،39لرتمجة عناوين الرباءات وملخصاهتا ليك تشمل زوجا لغواي اإ

ضافية للرتمجة ال لية يف عام   2014وهو الإنلكزيية والصينية، وبذكل بلغ العدد الإجاميل مخسة أأزواج. واس متر البحث يف وظائف اإ
 واس متر النظام يف نقل تطبيقات من سائر منظامت الأمم املتحدة.

من  يف املائة يف عدد املس تخدمني مرتفعا 3.5بنس بة  زايدة (PATENTSCOPEوقد شهد نظام ركن الرباءات ) .2.13
 بدلا. 169من  2014مس تخدما متفّردا يف الفصل يف عام  245 769اإىل  2013عام يف الفصل يف متفّردا  امس تخدم 237 446

فبلغ العدد  ،2014يف املائة يف عام  12بنس بة  (PATENTSCOPEوزاد عدد اجملموعات املوجودة يف نظام ركن الرباءات )
لهيا ابمس "الإجاميل للمجموعات الوطنية والإقلميية ) مجموعة، وارتفع العدد الإجاميل  41( " يف الرمس التايلnon-PCTاملشار اإ
 .2013يف املائة عن عام  26مليون مجموعة، أأي بزايدة بنس بة  43للمجموعات الوطنية والإقلميية املدونة اإىل 

 2014يف عام قاعدة بياانت ركن الرباءات  جسالت

 

 

دراج وظيفة البحث عن التشابه بني الصور، ويه وظيفة قوية، جتاوز اس تخدام  .3.13 قاعدة البياانت العاملية للعالمات وابإ
دم يف مس تخ 23 000، فزاد عدد املس تخدمني بأأكرث من الضعف يف الفصل الواحد مرتفعا من 2014التوقعات يف عام  التجارية
لهيا ابمس ". وزاد عدد اجملموعات الوطنية )2014مس تخدما يف عام  49 977اإىل  2013 عام " يف الرمس non-Madridاملشار اإ
. وعىل النسق ذاته زاد العدد الإجاميل 2014مجموعة يف عام  18يف املائة(، فبلغ عددها الإجاميل  50( زايدة هائةل )بنس بة التايل

 .2014مليون جسل يف عام  15.4اإىل  2013مليون جسل يف عام  12يف املائة، مرتفعا من  28النظام بنس بة للسجالت املدونة يف 

                                                
39
 أأعيد تسميهتا مبرتمج الويبو. 
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 2014يف عام  قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجاريةجسالت 

 

من جدول أأعامل التمنية املعنيتني بردم الهوة الرمقية وتسهيل  31و 24يف الإسهام يف تنفيذ التوصيتني  13الربانمج اس متر و  .4.13
عن طريق الاس مترار يف زايدة جسالت امللكية الفكرية املتاحة للبحث امللكية الفكرية املتاحة للجمهور نفاذ حمّسن اإىل معلومات 

 وتوس يع وظائف البحث وادلمع متعدد اللغات.

 بياانت الأداء

 النتيجة املرتقبة:
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور  2.4ه 

 لتشجيع الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

أأعداد املس تخدمني اخملتلفة 
فرتة ربع س نوية عىل للك 

)ركن  صعيد اكفة الأنظمة
الرباءات/ قاعدة البياانت 
 40العاملية للعالمات التجارية(

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
، وقاعدة 237 446ركن الرباءات 

البياانت العاملية للعالمات التجارية 
000 23 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 الرباءاتركن : 2014/15ومزيانية 
782 566 

قاعدة البياانت العاملية للعالمات 
339 13 

 (2012)الربع الرابع لعام 

ركن الرباءات 
000 650 

قاعدة البياانت العاملية 
 20 000للعالمات 

 41زائر/فرتة ربع س نوية

 254 769 ركن الرباءات

 

قاعدة البياانت العاملية للعالمات 
 49 977التجارية 

 اثبت

 
 اثبت

 

اللغات املتاح هبا البحث عدد 
 عرب لغات خمتلفة

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
12 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)فرباير  12: 2014/15ومزيانية 
2012) 

طورت لغتان  2014يف عام  13
ضافيتان، وستتاح هااتن اللغتان  اإ

، 2015يف موعد أأقصاه هناية عام 
صيغهتا رهنا بوضع الواهجة يف 

 الهنائية

 اثبت

عدد أأزواج اللغات املتاحة 
للرتمجة ال لية لعناوين الرباءات 

 وملخصاهتا

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 )ترامكيا( 4

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)فرباير  2: 2014/15ومزيانية 
2013) 

زوج لغات اإضايف واحد يف  5
الصينية(  –)الإنلكزيية  2014 عام
 ترامكيا( 5)

 اثبت

                                                
40
يكتفون بتصفح يشري عدد املس تخدمني اإىل "املس تخدمني" املتفردين وليس اإىل "الزوار" املتفردين، وهكذا ميكن تفادي حساب عدد الزوار املتفردين اذلين  

 الصحة دون اإجراء أأي حبث، مما ميكن من توفري صورة أأكرث دقة عن مدى اس تخدام قاعدة البياانت.
41
 انظر احلاش ية السابقة. 
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 تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما. 3.4ه    النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد السجالت املدرجة يف 
 ركن الرباءات

: 2013هناية يف  احملّدثةأأسس املقارنة 
000 000 34 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 18 733 406: 2014/15ومزيانية 
 (2013)فرباير 

 اثبت 43 000 000 40 000 000

عدد السجالت املدرجة يف 
قواعد البياانت العاملية 

 للعالمات التجارية

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
000 000 12 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 10 928 326: 2014/15ومزيانية 
 (2013)فرباير 

 اثبت 15 400 000 20 000 000

عدد اجملموعات الوطنية يف 
 ركن الرباءات

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 )ترامكيا( 36

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)فرباير  27: 2014/15ومزيانية 
2013) 

قلميية )ترامكيا( 41 35  اثبت مجموعة وطنية واإ

عدد اجملموعات الوطنية يف 
قواعد البياانت العاملية 

 للعالمات التجارية

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
12 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)فرباير  9: 2014/15ومزيانية 
2013) 

 اثبت 18 18

 

 اس تخدام املوارد

 والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                  1,882                   3,357                   1,567 

ھ3.4
تغطية جغرافية واسعة لقواعد بيانات الويبو العالمية بشأن الملكية الفكرية من 

حيث المحتوى واالستخدام
                  2,810                   1,453                      557 

                  2,124                  4,810                  4,692المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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 )موارد املوظفني وخالف املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 النظام املايل

  بعد التحويالت 2014/15زيانية م أألف.

ضافية للموظفني يف  2014/15تعكس الزايدة الطفيفة يف مزيانية  .5.13 عادة توزيع موارد اإ عادة تصنيف وظيفة واإ بعد التحويالت اإ
. وتعزى الزايدة يف موارد النتيجة 2.4يز قواعد البياانت العاملية. ويتبني ذكل يف الزايدة املسجةل يف النتيجة املرتقبة هالربانمج لتعز 
عادة توزيع موارد املوظفني يف الربانمج لتطوير حمراكت البحث يف قواعد البياانت. 2.4املرتقبة ه  أأيضا اإىل اإ

 خالف املوظفني الوفورات احملققة نتيجة للفعالية من حيث التاكليف.ويعكس الاخنفاض الطفيف يف موارد  .6.13

 2014يف عام زيانية املنس بة اس تخدام   ابء.

يف املائة للس نة الأوىل من الثنائية، وهو اثبت عند ذكل  60اإىل  40ل يتجاوز اس تخدام املزيانية النطاق املتوقع وقدره من  .7.13
 القدر.

 

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 1,644 3,602 3,447 موارد الموظفين

%40 480 1,208 1,245خالف موارد الموظفين

%44 2,124 4,810 4,692المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 النفاذ اإىل املعلومات واملعارفخدمات  :14 الربانمج

 الس يد يوش يويك اتاكغي  املسؤول عن الربانمج:

 2014التقدم احملرز يف عام  اس تعراض

 45عدد ادلول الأعضاء اليت أأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأقطارها اإىل اإجاميل زايدة يف  2014شهد عام  1.14
ش بكة ملراكز  20اعتربت  2014العام ركز الربانمج عىل تعزيز اس تدامة الش باكت عىل املدى الطويل، ويف هناية عام  . وخاللدوةل

 دمع التكنولوجيا والابتاكر مس تدامة.

، مبا يف ذكل عن 2013الربانمج املهيلك لتكوين الكفاءات عىل املس توى احمليل اذلي اس هُتل يف عام  2014واس متر يف عام  2.14
ضافية لتدريب املدربني والتخطيط للمرشوعات. ونظم ما طريق ت ذاكء الوعي والتدريب عىل الإنرتنت، وعقد دورات اإ ظاهرات اإ

قلميية، ابلشرتاك مع رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا ومنظمة التعاون الإساليم ومكتب هندوراس  مجموعه ثالث تظاهرات دون اإ
دورة تدريب وطنية لتعزيز تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات  14تقةل، كام نظمت للملكية الفكرية وجامعة هندوراس الوطنية املس  

 بني البدلان عىل الصعيد الإقلميي.

يف املائة مرتفعا  57تشهد منوا قواي حبيث زاد عدد الأعضاء املسجلني فهيا بنس بة  42لكرتونية لإدارة املعارفاملنصة الإ مل تفتأأ و 3.14
. وعقد 2014بدلا يف هناية عام  90عضو مسجل من أأكرث من  1 100اإىل ما يزيد عىل  2013عضو مسجل يف هناية عام  700من 

طار هذه املنصة  لكرتونية اإضافية يف عام  14يف اإ افت املنصة ست جلسات أأس ئةل وأأجوبة مبارشة ، كام اس تض2014ندوة تدريب اإ
شارك فهيا خرباء دمع الابتاكر. واس متر الطلب عىل أأداة التعلمي الإلكرتونية التفاعلية بشأأن اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات 

 .44والفرنس ية 43لإنلكزييةواس تغاللها اليت أأطلقت يف الثنائية املاضية واملتاحة عىل أأقراص مدجمة وعىل املوقع الإلكرتوين اب

ليه يف برانمج النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية ومل يفتأأ يزيد  4.14 جحم حمتوى اجملالت العلمية والتقنية اذلي ميكن النفاذ اإ
اإىل  مرتفعا(، Research4Lifeالأحباث من أأجل احلياة ) مبا يف ذكل عرب الربامج الرشيكة يف برانمج (،ARDIوالابتاكر )

عدد املس تخدمني النشطني املسجلني يف  تضاعف. كام مصنفا مرجعيا وقاعدة بياانت 116و يالكرتون اإ  كتااب 46 318وجمةل  16 758
مس تخدما يف  411اإىل  2013مس تخدمني يف عام  207مرتفعا من  (،ARDIبرانمج النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر )

برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات . كام زاد ابطراد عدد املس تخدمني النشطني املسجلني يف 2014عام 
(ASPI ،)ن اكنت هذه الزايدة مبس توى مت عضوا  35واضع، فارتفع اإىل اذلي يتيح النفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات التجارية، واإ

 . 2013يف املائة عن عام  75مؤسس يا نشطا، أأي بزايدة بنس بة 

تقريرا لواقع الرباءات عن املوارد الوراثية احليوانية  (WPISخدمات الويبو ملعلومات الرباءات )، نرشت 2014ويف أأكتوبر  5.14
. ويعد هذا التقرير أأول حتليل نوعي واسع 4ية من الربانمج ابلتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم املتحدة ومبدخالت موضوع 

الأهجزة النطاق يتعلق مبعلومات الرباءات عن املوارد الوراثية احليوانية. وأأعدت الصيغة الهنائية من تقرير واقع الرباءات عن 
ت اليت ميكن أأن تيّس عىل ذوي ، اذلي يشمل فصال عن التكنولوجياوالتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية

الإعاقة البرصية النفاذ اإىل املصنفات املنشورة. ونظرا لأن الهدف من هذا التقرير اكن تمكيل معاهدة مراكش بشأأن معايق البرص، 
شخاص بمن املرتقب تدشينه عىل هامش دورة اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، وسيتاح يف نسق يسهل عىل الأ 

معايق البرص الاطالع عليه. ويف اإطار أأنشطة التعممي، عرضت مجموعة من الندوات اليت نظمهتا أأمانة اتفاقية ابزل عىل الإنرتنت مع 
عادة تدوير اخمللفات الإلكرتونيةوزارات البيئة نتاجئ تقرير واقع الرباءات عن  . واس هتل 2013اذلي اس تمكل يف عام  تكنولوجيات اإ

 أأيضا مع مالزياي عىل حتضري تقرير لواقع الرباءات عن التكنولوجيات املتعلقة بزيت النخيل. 2014التعاون يف عام 

عادة تدوير  2014وظل الاهامتم كبريا يف عام  6.14 بتقارير واقع الرباءات، وخاصة التقرير عن التكنولوجيا املائية والتقرير عن اإ
نقرة، وعدد التزنيالت  11 111لفات الإلكرتونية، ويدل عىل ذكل عدد النقرات الفريدة عىل موقع تقارير واقع الرباءات وعددها اخمل

تزنيالت.  2 808وعدد تزنيالت املعلومات املصورة وعددها  PDFتزنيال لنسخ التقارير يف نسق  42 629من عىل املوقع وعددها 

                                                
42
 http://etisc.wipo.org 
43
 http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 
44
 http://www.wipo.int/tisc/fr/etutorial.html 
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ثراء موقع تقارير و  ضافة واس متر اإ ليه أأعدهتا خمتلف منظامت القطاعني العام واخلاص  36اقع الرباءات ابإ وتُرمجت اإىل تقريرا جديدا اإ
عداد تقارير واقع الرباءااملبادئ التوجهيية مل  الفرنس ية والإس بانية. وأأعدت أأيضا الصيغة الهنائية من ت، اليت صيغت مع خرباء هنجية اإ

 .2015ا يف عام ، ومن املتوقع نرشه2013خارجيني يف عام 

 8و 1س امي التوصيات  وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية، ولوختطيطها  14واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  7.14
 .31و 30و 19و

 بياانت الأداء

 :النتيجة املرتقبة
امللكية الفكرية حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ه 

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد ش باكت مراكز دمع 
الابتاكر والتكنولوجيا 

 TISCsاملس تدامة 

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
ملراكز دمع  ش بكة مس تدامة 15

 39التكنولوجيا والابتاكر )من أأصل 
 ش بكة منشأأة.

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
ش بكة  15: 2014/15ومزيانية 

وطنية: )اإجامل يف هناية الربع الأول 
(؛ 6(: أأفريقيا )2013من عام 

(؛ وأ س يا واحمليط 2واملنطقة العربية )
(؛ وأأمرياك الالتينية 2الهادئ )

(؛ وبعض البدلان 4) ومنطقة الاكرييب
 .(1يف أأورواب وأ س يا )

ش بكة وطنية  25
 10)اإجامل(: أأفريقيا )

للبدلان الأقل  8 مهنا
منوًا(؛ واملنطقة العربية 

(؛ وأ س يا واحمليط 3)
 2 مهنا 4الهادئ )

للبدلان الأقل منوًا(؛ 
وأأمرياك الالتينية 
ومنطقة الاكرييب 

(؛ وبعض البدلان 6)
يف أأورواب وأ س يا 

(2). 

ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز  20
دمع التكنولوجيا والابتاكر من 

ش بكة منشأأة )الرتامكي(:  45أأصل 
من البدلان الأقل  6مهنا  9أأفريقيا )

(؛ وأ س يا 2منوا(؛ واملنطقة العربية )
من  1مهنا  3واحمليط الهادئ )

البدلان الأقل منوا(؛ وأأمرياك 
(؛ وبعض 5الالتينية والاكرييب )

 (.1واب وأ س يا )البدلان يف أأور

 اثبت

متوسط عدد املس تخدمني 
املس تفيدين من ش بكة ادلمع 
 للك ربع س نة وحبسب البدل

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 1 370)حد أأدىن( و 532 ما بني

توسط عدد )حد أأقىص( مل 
املس تخدمني املس تفيدين من ش بكة 

 .2013يوم يف  ادلمع للك

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
)حد  200: 2014/15ومزيانية 
 )حد أأقىص( 630 -أأدىن( 

 - )حد أأدىن( 300
 .)حد أأقىص( 750

 1 521و)حد أأدىن(  513ما بني 
)حد أأقىص( ملتوسط عدد 

املس تخدمني املس تفيدين من 
 .2014ش بكة ادلمع للك يوم يف 

 اثبت

عدد مس تخديم برامج 
ARDI وASPI  املسجلني
 النشطاء

 : 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة

ARDI (207  مس تخدمون
 نشطون(

ASPI (20 )مس تخدما نشطا 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 : 2014/15ومزيانية 
ARDI 50 

ASPI 20 

ARDI 300 

ASPI 30 

ARDI 411 مس تخدما نشطا 

ASPI (35 .)مس تخدما نشطا 

 اثبت

النس بة املئوية للمس تخدمني 
الراضني عن مس توى تقدمي 
خدمات املعلومات املرتبطة 
ابلرباءات ذات القمية املضافة 

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
مل جتر أأية دراسة اس تقصائية عن 
 برانمج خدمات الويبو الإعالمية

. قاموس العنارص ادلولية املشرتكةو 

الاس تقصائية يف  جتمع البياانت 75%
ويصدر تقرير عن التحليل  2014

 .2015والنتاجئ يف 

ل 
ينطبق 
يف 
2014 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

141 

)برانمج خدمات الويبو 
، قاموس WPISالإعالمية 

العنارص ادلولية املشرتكة 
ICE خدمة الاس تفسار عن ،

أأرسة الرباءات والوضع 
 القانوين(

وجتري املناقشات مع املاكتب املاحنة 
عن كيفية تقيمي واسرتجاع ال راء يف 

 العمل املنجز.

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 غري متاحة: 2014/15ومزيانية 

النس بة املئوية للمس تخدمني 
الراضني عن تقارير واقع 

 PLRsالرباءات 

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
أأجريت دراسة اس تقصائية عن الرضا 
عن تقارير واقع الرباءات يف مارس 

من  3ردا علهيا ) 39وورد  2014
من  36مس تخديم املس توى الأول و
مس تخديم املس توى الثاين(. 
% من 70وأأظهرت النتاجئ أأن نس بة 

املس تخدمني راضية عن نوعية 
 التقارير.

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 غري متاحة: 2014/15ومزيانية 

عداد دراسة اس تقصائية  75% جيري اإ
طوعية عىل الإنرتنت ومن املتوقع 

 .2015تدشيهنا يف 

ل 
ينطبق 
يف 
2014 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 النظام املايل

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                  7,539                   7,049                   3,250 

                  3,250                  7,049                  7,539المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 2,959 6,091 6,585 موارد الموظفين

%30 290 959 954خالف موارد الموظفين

%46 3,250 7,049 7,539المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

بعد التحويالت أأساسا من انحية اإىل النتيجة الصافية لتثبيت الوظائف املس مترة  2014/15يعزى الاخنفاض العام يف مزيانية  8.14
عادة توزيع وظيفة من الربانمج اإىل املاكتب اخلارجية. اجلاري ىل اإ  ومن انحية أأخرى اإ

اتحة موارد اإضافية لس تكامل مرشوع جدول أأعامل التمنية  9.14 اس تحداث وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد خالف املوظفني اإىل اإ
 املرحةل الثانية لعنرص واقع الرباءات )أأغلق املرشوع ال ن(. – أأدوات للنفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

ويعزى اخنفاض يف املائة للس نة الأوىل من الثنائية،  60اإىل  40النطاق املتوقع وقدره من  معوما ل يتجاوز اس تخدام املزيانية 10.14
 اس تخدام موارد خالف املوظفني اإىل التطوير املتضافر اس تدامة ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر القامئة ذاتيا. 
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 حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية :15 الربانمج

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

اس متر الطلب عىل املساعدة التقنية من ماكتب امللكية الفكرية يف الزتايد من حيث عدد املاكتب اليت  2014عام خالل  1.15
لكرتونيا والإيداع عىل الإنرتنت والنرش  دارة الواثئق اإ تطلب املساعدة ونطاق املساعدة املطلوبة عىل حد سواء، وخاصة فامي يتعلق ابإ

 عىل الإنرتنت.

دلى ماكتب امللكية الفكرية، ول س امي  اإجراءات العملواس تجابة لهذا الزتايد اس متر املكتب ادلويل يف تطوير املنتجات دلمع  2.15
دارة امللكية الصناعية لكرتونيا ودمع  2014. وتشمل السامت الرئيس ية اجلديدة اليت أأضيفت يف عام نظام اإ دارة الواثئق اإ حتسني دمع اإ

 صة يف املاكتب اليت تعمل ابللغة العربية.الإجراءات بلغتني وخا

 وطور منوذجان جديدان وجيري اختبارهام ال ن وجتريهبام يف عدة من ماكتب امللكية الفكرية وهام: 3.15

اذلي مصم لتلبية احتياجات املاكتب من حيث نرش البياانت املتعلقة ابمللكية الفكرية والواثئق  WIPO Publishنظام  -
مات امللفات عىل الإنرتنت، وتلبية احتياجاهتا من حيث تبادل البياانت )مبا يف ذكل تبادل البياانت والوضع القانوين ومعلو 

 بشأأن قواعد بياانت الويبو العاملية(.
اذلي مصم لإاتحة حلول الإيداع عىل الإنرتنت للماكتب الصغرية واملتوسطة، مبا يف ذكل املرونة يك  WIPO Fileنظام  -

  مع الظروف احمللية )مثل أأنظمة السداد احمللية(.يواءم النظام بقدر كبري

لتعزيز مس توايت ادلمع ونقل املعارف  2013تنفيذ اسرتاتيجية جديدة وضعت يف عام  2014واس هتل الربانمج، يف عام  4.15
دارة امللكية الصناعيةمكتب مساعدة والتدريب. واس تخدم منوذج دمع جديد يف اإطار هذه الاسرتاتيجية، يشمل "  "نظام اإ

وخصصت هل املوارد واملزيد من الإجراءات الشلكية. وفضال عن ذكل نظمت يف العديد من الأقالمي عدة حلقات معل بشأأن 
 التدريب التقين لتعزيز القدرات يف مواضيع وجهية.

الفكرية، وخاصة ومبساعدة من حكومة الياابن، عرب الصندوق الاستامئين، دمع الربانمج مرشوعات الرمقنة يف ماكتب امللكية  5.15
ثيوبيا ونيجرياي و  املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكريةيف أأفريقيا ) ( ويف أ س يا واحمليط الهادئ نظمة الأفريقية للملكية الفكريةامل واإ

رابطة أأمم بشأأن املتطلبات التقنية لتيسري تقامس أأعامل برانمج  2014)بروين دار السالم ومكبوداي(. ونظمت حلقة معل يف يوليو 
ن. وأأحرز تقدم هائل يف س يا( وبشأأن واهجة امللكية الفكرية ل  ASPEC)أ س يان( للتعاون يف حفص الرباءات ) جنوب رشيق أ س يا

، ما أأدى (WIPO CASEنظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص )تنفيذ املتطلبات اجلديدة لرابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا يف 
اتحته ليك خيتربه الفاحصون من ماكتب امللكية الفكرية املشاركة.اإىل النجاح يف تطوير منتدى   ملاكتب امللكية الفكرية يف الرابطة واإ

عداد  2014( يف عام (WIPOCOSبرانمج ويبوكوس ))اذلي أأعقب  ش بكة الويبو حلق املؤلفوُدّشن مرشوع  6.15 هبدف اإ
خرباء قطاع الأعامل يتأألف من ممثيل منظامت الإدارة امجلاعية نظام مرتابط لإدارة حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة. وأأنشئ فريق من 

وجتري ال ن معلية التأأكيد التقين  2014املتطوعة لتحديد متطلبات قطاع الأعامل يف النظام. واس تعني مبتعاقد خاريج يف هناية عام 
 .2016 عام للنظام. ومن املزمع تعممي النظام يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا املعنية يف
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 نظم برجميات قطاع الأعامل دلى ماكتب امللكية الفكرية

حيتوي الشلك الوارد أأدانه عىل حملة عامة عن الزايدة املطردة يف اس تخدام نظم الويبو ملاكتب امللكية الفكرية عىل مدى  7.15
دارة  2014مكتب ملكية فكرية يس تخدم هذه النظم يف هناية عام  68الس نوات امخلس املاضية. واكن  )ومن هذه النظم نظام اإ

دارة الواثئق الإلكرتونيةة و لإدارة امللكية الفكريالنظام العريب امللكية الفكرية الصناعية و   نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ونظام اإ
 ومنوذج الويبو لنظام مدريد(. (WIPOScan) برانمج الويبو للمسح الضويئ

 

 منصات تقامس املوارد

واستنادا اإىل معلية املواصفات واملراجعة مع املاكتب املشاركة، دشنت نسخة جديدة  (DASللنفاذ الرمقي )خدمات الويبو 
. وظل عدد 2014يف ديسمرب  DAS 2.0لبوابة خدمات النفاذ الرمقي دلمع الإطار املنقح 

 .2014مكتبا يف عام  11املاكتب املشاركة اثبتا عند 

البحث ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل 
 (WIPO CASEوالفحص )

ُربط نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص بنظام منصة امللف  2014يف أأبريل 
، ما أأاتح تبادل معلومات امللفات ابلاكمل يف الاجتاهني بني نظام IP5الواحد 

WIPO CASE  وماكتب نظامIP5 اكنت عدة ماكتب  2014. ويف منتصف عام
تس تخدم النظام كجزء من مرشوع جترييب. وجسلت مخسة ماكتب جديدة لس تخدام 

 45مكتبا. 14، فبلغ العدد الإجاميل للماكتب املشاركة WIPO CASEنظام 

ل س امي وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية، و 15واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  8.15
 .10و 2و 1 التوصيات

 

                                                
45
، لكن عدد املاكتب اليت 2013يف هناية عام  WIPO CASE، أأبلغ بأأن س بعة ماكتب اكنت تس تخدم منصة 2012/13تصويب: يف تقرير أأداء الربانمج  

 بلغ تسعة ماكتب. 2013اكنت تس تخدم املنصة فعليا يف هناية عام 
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 بياانت الأداء

  :النتيجة املرتقبة
تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما  4.4ه 

 يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( عىل أأحصاب املصلحة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املاكتب اليت تس تخدم 
 منصات الويبو للبنية التحتية 

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
(: الصني 4أ س يا واحمليط الهادئ )

 ومنغوليا وس نغافورة وفييت انم

(: أأسرتاليا وكندا 12ماكتب أأخرى )
رسائيل  والياابن وادلامنرك وفنلندا واإ

س بانيا  ومجهورية كوراي ونيوزلندا واإ
والسويد واململكة املتحدة والولايت 

 الرتامكي( 16املتحدة الأمريكية )

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
الشاملية  أأمرياك: 2014/15ومزيانية 

– 2 

 7 –أأورواب الغربية 

 6 -أ س يا/احمليط الهادئ 

)حبسب  25
 التقس مي الإقلميي(

 

ضافية يف أ س يا واحمليط ماكتب  5 اإ
الهادئ: بروين دار السالم والهند 

ندونيس يا ومالزياي والفلبني  واإ

 الرتامكي( 21)

 

 اثبت

 

متوسط مس توى اخلدمة اليت 
تقدهما املاكتب اليت حتصل 
عىل مساعدات )بتقدير 

 (5اإىل  1يرتاوح ما بني 

: 2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2.8 

الأصلية: برانمج أأسس املقارنة 
 حُتدد فامي بعد :2014/15ومزيانية 

 3الهدف احملدد: 
الهدف الأصيل 

يف برانمج 
ومزيانية 
2014/15 :

 حُتدد فامي بعد

 2.9املتوسط العام: 

 3أأفريقيا:  -

 2.7املنطقة العربية:  -

 2.7أ س يا واحمليط الهادئ: -

بعض البدلان يف أأورواب  -
 3.2 وأ س يا:

والاكرييب: أأمرياك الالتينية  -
3.1 

 2.4ماكتب أأخرى:  -

 اثبت

عدد منظامت الإدارة امجلاعية 
يف البدلان النامية والبدلان 
الأقل منوًا املشاركة يف 

قلميية والعاملية  الش باكت الإ
 اليت تقوم الويبو بتسهيل معلها

ش بكة الويبو حلق جيري تطوير نظام  10 صفر 0
ومن املتوقع تعمميه يف عام  املؤلف
2015. 

ل ينطبق 
 2014يف 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

" موارد خالف املوظفني الإضافية لتغطية التاكليف 1بعد التحويالت أأساسا اإىل " 2014/15تعزى الزايدة يف مزيانية  9.15
عقب نقل  (TIGARمرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والتصالت يف 

" ونقل موظف اإىل 2؛ "15اإىل الربانمج  3املسؤوليات عن عنرص تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف هذا املرشوع من الربانمج 
 .ودمعها لأعامل ماكتب امللكية الفكريةالويبو حلول الربانمج للمساعدة عىل نرش 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

ويعزى الاخنفاض يف يف املائة للس نة الأوىل من الثنائية،  60اإىل  40انية النطاق املتوقع وقدره من ل يتجاوز اس تخدام املزي  10.15
خبصوص منظامت الإدارة  مرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلفنفقات التفاوت يف اس تخدام مزيانية خالف املوظفني أأساسا اإىل 

 (.2015فقاته للثنائية يف عام امجلاعية يف الثنائية )ومن املتوقع أأن ينفق املرشوع أأغلب ن

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ4.4

بنية تحتية تقنية ومعرفية معّززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية 

الفكرية بما يؤدي إلى خدمات أفضل )بتكلفة أقل وسرعة أعلى وجودة أحسن( 

إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها

                11,628                 11,995                   5,152 

                  5,152                11,995                11,628المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%51 3,240 6,374 6,023 موارد الموظفين

%34 1,912 5,621 5,604خالف موارد الموظفين

%43 5,152 11,995 11,628المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 اخلامسالهدف الاسرتاتيجي 

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن  1.5ه 
 امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

الإحصائية الرئيس ية عدد مرات تزنيل التقارير 
الأربعة )تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية، 
واملراجعات الس نوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات ونظام لهاي ونظام مدريد(

 16الربانمج 

عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت 
 الإحصائية للملكية الفكرية

 16الربانمج 

حتليالت الويبو الاقتصادية يف اس تخدام  2.5ه 
صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو 

 أأفضل

اس تخدام احلكومات واملنظامت غري احلكومية 
دلراسات الويبو الاقتصادية عن حق املؤلف يف 

 صنع القرارات
  3الربانمج 

املبادرات الوطنية لإعداد مزيد من الإحصاءات  
استنادا اإىل معل الويبو يف عن الصناعات الإبداعية 

 هذا اجملال
 3الربانمج 

 16الربانمج  عدد مرات تزنيل املنشورات الاقتصادية الرئيس ية 

 16الربانمج  ادلراسات تزنيلعدد مرات 

 16الربانمج  عدد مرات تزنيل احللقات ادلراس ية 
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 الاقتصاد والإحصاء 16الربانمج 

 العاماملدير  مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

اتحة معلومات اإحصائية دقيقة وشامةل يف الوقت املناسب بشأأن أأداء حقَّ  .1.16 قت الأعامل الإحصائية هدفها ابلاكمل يف تعزيز اإ
اكتب مل، مثلام حدث يف الس نوات السابقة، دراسًة اس تقصائيًة اإحصائيًة نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. وأأجرى الربانمجُ 

بدلًا، مبا يف ذكل أأكرب الولايت القضائية اليت تنتفع ابمللكية  90أأكرث من  يتغطامللكية الفكرية الوطنية والإقلميية. واكنت الردوُد 
ات الصغرية والأقل منواً، ظلت حمدودية املوارد تشلك عقبة أأمام الاقتصاد يفالفكرية. وابلنس بة اإىل كثري من ماكتب امللكية الفكرية 

من حتسني التغطية تدرجييًا عىل مر الس نني من خالل  ن الربانمجُ دلراسة الاس تقصائية الإحصائية. ومع ذكل، متكَّ ا الإجابة عن
 برامج التوعية واملساعدة املس هتدفة.

عداد التقار  .2.16 ير الإحصائية، ل س امي من خالل نرش مؤرشات امللكية الفكرية العاملية، كام أأدى الربانمُج وظيفته اخلاصة ابإ
وتقرير الويبو بشأأن حقائق وأأرقام امللكية الفكرية، واملراجعات الس نوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام 

ة الفكرية واملرتسامت القطرية الإحصائية عن امللكية لهاي يف الوقت املناسب، وكذكل من خالل مركز البياانت الإحصائية للملكي
حتسني الكفاءة  2014الفكرية املتاحة عىل صفحة الإحصاءات مبوقع الويبو الإلكرتوين. ومن الإجنازات الكبرية اليت حتققت يف عام 

عداد واهجيت عادة تصممي اس تخدام ابللغتني الفرنس ية والإس بانية.  الوظيفية ملركز البياانت، مبا يف ذكل اإ جناز أ خر هو اإ واكن هناك اإ
 اء عىل املعلومات املطلوبة. وبوجه عام، لّبت العروُض رّ (، بغية تسهيل عثور القُ WIPIتقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية )

من املتخصصني  بدءاً  –الإحصائية اخلاصة ابلربانمج احتياجات البياانت والتحليالت الإحصائية دلى طائفة كبرية من املس تخدمني 
 العاملني يف ماكتب امللكية الفكرية والأوساط الأاكدميية وصوًل اإىل املس تخدمني الأمع خارج جممتع امللكية الفكرية.

دعامً لوضع  ؛وأأحرزت أأيضًا أأعامُل التحليل الاقتصادي اخلاصة ابلربانمج تقدمًا جيدًا يف تعزيز التحليل التجرييب عايل اجلودة .3.16
احلال يف الس نوات السابقة، شاركت الويبو يف نرش مؤرش الابتاكر العاملي، ابلشرتاك مع  اكنمئ عىل الأدةل. وكام الس ياسات القا

أ طلق قد ، و 143اقتصادات بلغ عددها  2014املعهد الأورويب لإدارة الأعامل وجامعة كورنيل. ومشل مؤرُش الابتاكر العاملي لعام 
مؤمترات  عىلبعد ذكل املؤرش . وُعرض B20يف اجامتع لقادة الأعامل التجارية ادلولية يُعرف ابمس املؤرش يف مدينة س يدين بأأسرتاليا 

جذب اهامتم وسائل الاعالم بشلك كبري. يف أأيضًا  اس متروطنية ودولية يف لك أأحناء العامل. كام أأن نرش مؤرش الابتاكر العاملي 
ضافًة اإىل ذكل،  املؤرش ابس تخدام  ادلولية واجلهات املعنية الأخرى يف منظومة الابتاكراحلكومات الوطنية واملنظامت قامت واإ

العديد من الاستشهادات واس تفسارات البياانت وطلبات  عىل حد تعبريابنتظام، بوصفه مصدرًا مرجعيًا لتحليل أأداء الابتاكر، 
 اخلدمات الاستشارية.

عداد تقرير عاملي جديد عن امللكية الفكرية قد وحتققت اإجنازات ملحوظة عىل جهبات أأخرى أأيضًا. ف .4.16 أ حرِّز تقدٌم جيٌد حنو اإ
ل س امي من خالل دراسة عن مرونة  –. كام دمعَّ الربانمُج بشلك مبارش معل جلان الويبو 2015س ُينرَش يف النصف الثاين من عام و 

وحلقة دراس ية عن اس تثناءات  ،ن الرباءاترسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأ 
ضافًة اإىل ذكل، ظلت مساعدة ادلول الأعضاء  وتقييدات عىل حقوق الرباءات خالل دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. واإ

حتت مظةل مرشوع يف الويبو بدراسات قطرية ركنًا همامً يف أأعامل التحليل الاقتصادي اخلاصة ابلربانمج، وجرت تكل املساعدة 
، انهتت املرحةل الأوىل من هذا املرشوع 2014جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. ويف عام 

(CDIP/5/7( وخضعت لتقيمي خاريج ،)CDIP/14/3 وُعرض هذا التقيمي عىل ادلورة الرابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية ،)
 2015فَّذ يف الفرتة من عام ( ستُنَ CDIP/14/7ة الفكرية. واعمتدت ادلوُل الأعضاء يف الويبو مرحةًل اثنيًة من املرشوع )وامللكي

طار مرشوع جدول أأعامل التمنية الاس تجابةَ  . وواصلت ادلراساُت 2017حىت عام  لتوصيات جدول أأعامل التمنية  اليت أ جريت يف اإ
 .37و 35ذات الصةل، وخاصًة التوصيتان 

مفتوحة مجليع ش بكة ويه  –من اخلرباء الاقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية  وأأخريًا، واصل الربانمُج تنس يق ش بكةٍ  .5.16
للمساعدة يف تعزيز وتسهيل البحث الاقتصادي التجرييب وادلقيق علميًا  – ذات القدرة البحثية الاقتصاديةماكتب امللكية الفكرية 
 ة.يف جمال امللكية الفكري
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 بياانت الأداء

 اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل 1.5ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد مرات تزنيل التقارير 
الإحصائية الرئيس ية الأربعة 
)تقرير مؤرشات امللكية 

العاملية، واملراجعات  الفكرية
الس نوية لنظام معاهدة 
التعاون بشأأن الرباءات 

 ونظام لهاي ونظام مدريد(

ث يف هناية حدَّ أأساس املقارنة املُ 
، مت تزنيل 2013 عام يف :2013

 الطبعتني الأخريتني املتاحتني )طبعيت
مؤرشات من ( 2013و 2012

امللكية الفكرية العاملية )املنشور رمق 
وتقرير الويبو بشأأن حقائق ( 941

( 943وأأرقام امللكية الفكرية )رمق 
 .ه الإجاملعىل وج مرةً  52 670

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د  :2014/15واملزيانية  يف هناية حُيدَّ
2013 

زايدة يف % 10
عدد مرات 
التزنيل وعدد 

املس تخدمني عىل 
 مدار الثنائية

2012/13 

عداد  واختبار مهنجيات جيري حاليًا اإ
وأأدوات اإحصائية جديدة قامئة عىل 

الإنرتنت. وس تكون البياانت متاحة يف 
 .2015هناية 

 

غري قابل 
 للقياس

عدد الزائرين املس تخدمني 
ملركز البياانت الإحصائية 

 للملكية الفكرية

ث يف هناية أأساس املقارنة احملدَّ 
، انتفع مبركز 2013 عام يف :2013

 23 496الويبو للبياانت الإحصائية 
يف الشهر(  1 958زائرًا فريدًا )
  .صفحةً  162 463اس تعرضوا 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د  :2014/15واملزيانية  يف هناية حُيدَّ
2013 

زايدة يف % 10
عدد 

املس تخدمني، 
عىل مدار 
الثنائية 
2012/13 

 

 

شهراًي يف املتوسطجلسة  2 999
46

 اثبت 

 اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل يف صياغة الس ياسات العامة 2.5ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد مرات تزنيل 
املنشورات الاقتصادية 

 الرئيس ية

% زايدة عىل 20 2013يف هناية د حُتدَّ 
مدار الثنائية 

2012/13 

عداد واختبار مهنجيات  جيري حاليًا اإ
وأأدوات اإحصائية جديدة قامئة عىل 

الإنرتنت. وس تكون البياانت متاحة يف 
  .2015هناية 

غري قابل 
 للقياس

عدد مرات حتميل 
 ادلراسات

ث يف هناية أأساس املقارنة احملدَّ 
ورقات معل يف  7 تنرُش : 2013
 2013عام 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د يف هناية  :2014/15واملزيانية  حُيدَّ
2013 

ورقات  مثاين
 معل جديدة

 

 

 اثبت 2014ورقة معل يف عام  11 تنرُش 

عدد مرات تزنيل احللقات 
 ادلراس ية

ث يف هناية أأساس املقارنة احملدَّ 
 ل ينطبق :2013

الأصيل يف الربانمج أأساس املقارنة 
د يف هناية  :2014/15واملزيانية  حُيدَّ
2013 

احلفاظ عىل 
الأداء كام اكن 
يف الثنائية 
 السابقة

 

 توقّف .البياانت غري متوفرة

                                                
46

، نُفِّّذت نسخة جديدة من مركز البياانت الإحصائية 2014. ويف يونيو 2014 متوسط العدد الشهري ُمس تنَبط من بياانت الفرتة املمتدة من يناير اإىل مايو
 للملكية الفكرية، مما أأدى اإىل عدم القدرة عىل تتبع البياانت يف النصف الثاين من العام.
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 )للموظفني وغري املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5للامدة  طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

" اإجراء تعديل يف التخصيص 1اإن الاخنفاض الصايف الإجاميل يف موارد خالف املوظفني يرجع يف املقام الأول اإىل: " .6.16
 ملرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف أأعقاب اعامتد املرحةل الثانية من املرشوع يف

 ." ونقل موارد خالف املوظفني اخلاصة ابلتدريب ادلاخيل دلمع معل الربانمج2، "(CDIP/14/7) ادلورة الرابعة عرشة للجنة

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري  60اإىل  40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من  .7.16
 .املسار الصحيحاس تخدام املزيانية يف 

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.5
استخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن الملكية الفكرية على نطاق أوسع ونحو 

أفضل
                  2,141                   2,182                      998 

ھ2.5
استخدام تحليالت الويبو االقتصادية على نطاق أوسع ونحو أفضل في صياغة 

السياسات العامة
                  3,195                   2,711                   1,341 

                  2,339                  4,893                  5,336المجموع

    غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن *

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%48 2,044 4,217 4,354 موارد الموظفين

%44 295 676 982خالف موارد الموظفين

%48 2,339 4,893 5,336المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 السادسالهدف الاسرتاتيجي 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  التعاون ادلويل بشأأن اإ

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

يف سهم مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول  1.6ه 
ذاكء احرتام امللكية الفكرية،  الأعضاء حول اإ

 من جدول أأعامل التمنية 45مسرتشدا ابلتوصية 

ادلول الأعضاء بشأأن العمل اس مترار توافق 
اجلوهري اذلي تقوم به جلنة الويبو الاستشارية 

نفاذ ) ( الرايم اإىل تضمني ACEاملعنية ابلإ
 الشواغل ذات التوجه الإمنايئ

 17الربانمج 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال  2.6ه 
املنظامت ادلولية الويبو ومعل وشفاف بني معل 

ذاكء   الاحرتام للملكية الفكريةالأخرى يف جمال اإ

ذاكء الاحرتام  عدد الأنشطة املشرتكة بشأأن اإ
  17الربانمج  للملكية الفكرية
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية :17 الربانمج  اإ

 مينيليك غيتاهونالس يد  املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 45اخملتلفة ابلهدف الاسرتاتيجي السادس وبتوصيات جدول أأعامل التمنية وعددها  17اسرتشدت مجيع أأنشطة الربانمج  1.17
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا حيقق التوازن املناسب بني احلقوق اخلاصة  توصية، فتوهجت حنو تعزيز التعاون ادلويل عىل اإ

 واملصاحل العامة.

ني ادلول الأعضاء يف الويبو حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وسعيا اإىل حتقيق التقدم يف احلوار الس يايس ادلويل ب 2.17
نفاذ )من  ( مقام "سوق الأفاكر"، ما أأاتح تبادل 2014مارس  5اإىل  3قامت ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

املزتايد ابلسرتاتيجيات الوقائية الفعاةل اليت  املامرسات والتجارب الوطنية. وأأبرز هذا الاجامتع اذلي انعقد ملدة ثالثة أأايم الاهامتم
ىل أ ليات تسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية. ولأول  ذاكء الوعي ومناذج الأعامل اجلديدة وتأأمني سلسةل العرض اإ ترتاوح بني اإ

قلميي ة واحدة لإذاكء الوعي. مرة نظم معرض مسعي برصي، اإىل جانب دورة اللجنة، عرضت فيه تسع مبادرات وطنية ومبادرة اإ
ممارسات الأنظمة البديةل لتسوية منازعات " 1ووافقت ادلول الأعضاء عىل أأن يظل برانمج معل ادلورة العارشة مكرسا ملا ييل: "

نفاذ اجلارية بغية تقليص جحم 2امللكية الفكرية؛ " سوق "والإجراءات أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري الإ
 .املنتجات املقدّلة أأو املقرصنة

ذاكء  3.17 وسعيا اإىل حتقيق الاتساق بني الس ياسات ادلولية وبلوغ احلد الأقىص من الأثر من خالل تقامس املوارد يف جمال اإ
املصاحل معهل مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ومجعيات أأحصاب  17الاحرتام للملكية الفكرية، نسق الربانمج 

ذاكء  دراج مقاربهتا املوهجة حنو اإ ضافة اإىل املؤسسات الأاكدميية. ومتكنت الويبو، بفضل التعاون املهنجي والشفاف والفعال، من اإ اإ
 من توصيات جدول أأعامل التمنية. 40الوعي ابمللكية الفكرية يف أأعامل رشاكهئا ادلوليني. واسرتشدت الأنشطة املشرتكة بتوصيات 

للحصول عىل املساعدة من الويبو يف شلك مشورة ترشيعية بشأأن متايش مشاريع  2014يد الطلب يف عام ومل يفتأأ يز  4.17
نفاذ مع اجلزء الثالث من اتفاق تريبس. وساعد الربانمج  ادلول الأعضاء، من  17الأحاكم أأو الأحاكم الراهنة الوطنية املتعلقة ابلإ

عىل اإجياد حلول ترشيعية تتناسب مع مقتضياهتا الوطنية، وأأخذ بعني الاعتبار لك  خالل احلوار احلثيث مع صائغي القوانني الوطنية،
أأوجه املرونة واخليارات املتاحة. وقد نفذت الأنشطة املنجزة يف جمال املساعدة الترشيعية والتنظميية والس ياس ية توصيات جدول 

 .17و 14و 13و 12و 6و 1أأعامل التمنية 

تكوين الكفاءات اإىل متكني السلطات الوطنية من اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من وسعت أأنشطة الربانمج يف جمال  5.17
نفاذ املتوازنة والتدابري الوقائية املصممة للحد من الطلب عىل السلع اخملالفة والتشديد عىل قمية السوق  خالل التوليف بني أأنشطة الإ

دامة نقل املعارف، أأقميت أأوجه تعاون معينة مع هيئات التدريب الوطنية الرشعية من انحية امللكية الفكرية. وسعيا اإىل تعزيز اس ت
نفاذ القوانني، حبيث أأوجه التعاون املذكورة من املضاعفات اليت تعزز الاس تدامة. وفضال عن ذكل نرُشت نسخة فرنس ية  عىل اإ

نفاذ حقوق امللكية المنشور الويبو حول قوترمجة عربية للنسخة الإنلكزيية من  . واسرتشدت الأنشطة املنجزة يف هذا فكريةضااي اإ
 من جدول أأعامل التمنية. 11و 10و 3اجملال ابلتوصيات 

وسعيا اإىل دمع مبادرات ادلول الأعضاء يف جمايل تعلمي أأصول امللكية الفكرية والتوعية هبا، وسعيا اإىل احلد من التعدايت عىل  6.17
أأسلوب مهنجي لوضع اسرتاتيجية التوعية، وقدمت املساعدة اإىل دولتني  حقوق امللكية الفكرية من خالل تغيري السلوكيات، أ عد

عضوين من أأجل تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات وفقا لحتياجاهتا الوطنية اخلاصة. وقدم الربانمج ادلمع أأيضا اإىل ست دول أأعضاء من 
 بورورورشت كتيبات فهيا خشصية "ون  2014أأجل تنظمي منافسات مدرس ية حول موضوع اليوم العاملي للملكية الفكرية لعام 

البطريق الصغري" ابلإنلكزيية والفرنس ية كطريقة لزايدة فهم امجلهور لقمية امللكية الفكرية، وخاصة الش باب. وفضال عن ذكل اس متر 
جنازات اخملرتعني واملبدعني ورشاكت الابتاكر حبيث منحت الويبو   38ائزين من جائزة لف 160برانمج جوائز الويبو يف الاحتفاء ابإ

 من جدول أأعامل التمنية. 3دوةل عضوا. وسامهت أأنشطة الربانمج لإذاكء الوعي يف تنفيذ التوصية 
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 ياانت الأداءب 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية 2.1ه  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت 
أأقرت أأو قامت 

بتعديل أأطر العمل 
ذات الصةل ابلإضافة 
اإىل املساعدة اليت 

تقدهما الويبو )أأو يه 
 بصدد القيام بذكل(

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 9: 2013هناية 

بدلان/منظامت تقوم 
بتعديل و/أأو اعامتد 
نفاذ  الأطر الوجهية لإ
امللكية الفكرية بفعالية: 

( وأ س يا 5)أأفريقيا 
( 2واحمليط الهادئ )
وأأمرياك الالتينية 

 (2والاكرييب )

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

حيدد فامي : 2014/15
 بعد

ضافية تقوم  9 6 بدلان/منظامت اإ
الأطر الوجهية بتعديل و/أأو اعامتد 

نفاذ امللكية الفكرية بفعالية : أأفريقيا لإ
( 3( وأ س يا واحمليط الهادئ )4)

 (2وأأمرياك الالتينية والاكرييب )

 )الرتامكي( 18

 اثبت

 النتيجة املرتقبة:
كفاءة معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية  2.3ه 

ىل نظام الاقتصاد احلرالفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان   املنتقةل اإ

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

النس بة املئوية من 
املشاركني املتدربني 
الراضني عن جدوى 

التدريب املقدم 
وأأمهيته يف احلياة 

 املهنية

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 %85: 2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

2014/15 :75% 

% يف املتوسط من املشاركني 90 75%
يبلغون بأأهنم وجدوا التدريب مفيدا 

 حلياهتم املهنية

% يف املتوسط من املشاركني 90
 يبلغون بأأهنم راضني عن التدريب

 اثبت

 

النس بة املئوية 
للجمهور املس هتدف 
اذلي أأظهر معرفة 

بنظام امللكية أأساس ية 
ضافة  الفكرية املتوازن اإ

ىل أأنشطة الويبو  اإ

 اثبت %>75 %75 ل ينطبق

 

عدد البدلان املشاركة 
يف برانمج جائزة 

 الويبو

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
يف  42: 2013هناية 
2013 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 س نواي 40: 2014/15

 اثبت 2014يف  38 س نواي 40
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  النتيجة املرتقبة:
ذاكء احرتام امللكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية  1.6ه   45تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء حول اإ

 من جدول أأعامل التمنية

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

اس مترار توافق ادلول 
الأعضاء بشأأن العمل 

اذلي تقوم اجلوهري 
به جلنة الويبو 

الاستشارية املعنية 
نفاذ ) ( ACEابلإ

ىل تضمني  الرايم اإ
الشواغل ذات التوجه 

 الإمنايئ

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
التفاق عىل : 2013هناية 

برانمج معل ادلورة 
للجنة  التاسعة

 (ACEالاستشارية )

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

عىل  التفاق: 2014/15
برانمج معل ادلورة 

الثامنة للجنة الاستشارية 
(ACE) 

التفاق عىل برانمج معل 
للجنة  املقبةلادلورة 

 (ACEالاستشارية )

التفاق عىل برانمج معل ادلوةل 
العارشة للجنة الاستشارية 

(ACE" :)1"  ممارسات الأنظمة
البديةل لتسوية منازعات امللكية 

الإجراءات أأو التدابري و "2الفكرية؛ "
الوقائية أأو التجارب الناحجة 

نفاذ اجلارية بغية  لس تكامل تدابري الإ
تقليص جحم سوق املنتجات املقدّلة 

أأو املقرصنة )الوثيقة 
WIPO/ACE/9/29 PROV.) 

 اثبت

 

 

  النتيجة املرتقبة: 
ذاكء الاحرتام تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل املنظامت  2.6ه  ادلولية الأخرى يف جمال اإ

 للملكية الفكرية

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد الأنشطة املشرتكة 
ذاكء الاحرتام  بشأأن اإ

 للملكية الفكرية

يف  أأسس املقارنة احملّدثة
يف  39: 2013هناية 
 2014/15الثنائية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

2014/15 :30 

 

م   30 نشاطًا ابلشرتاك مع  30نُّظِّ
 املنظامت الرشيكة وأأحصاب املصلحة

 .فهيا 17شارك الربانمج  و/أأو

 اثبت
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 

 والنفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 .النظام املايل

 التحويالتبعد  2014/15مزيانية  أألف.

بعد التحويالت املهنجية اجلديدة الأدق املتبعة يف ختصيص موارد املوظفني، ما  2014/15تعكس التسوايت يف نتاجئ مزيانية  7.17
 .2014أأسفر عن تعزيز نظام التخطيط لإدارة الأداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي يف عام 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

يف املائة للس نة الأوىل من الثنائية، وهو اثبت عند ذكل  60اإىل  40اس تخدام املزيانية النطاق املتوقع وقدره من ل يتجاوز  8.17
 القدر.

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

 259                      510                      130                     أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مكّيفة ومتوازنة في مجال الملكية الفكريةھ2.1

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                  2,307                   2,269                   1,005 

ھ1.6

تقّدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في الويبو حول إذكاء 

االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال 

الويبو بشأن التنمية

                     429                      911                      399 

ھ2.6
تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل 

المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية
                  1,124                      517                      210 

                  1,872                  4,207                  3,989المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%45 1,586 3,529 3,277 موارد الموظفين

%42 286 679 712خالف موارد الموظفين

%45 1,872 4,207 3,989المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 السابعالهدف الاسرتاتيجي 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  أأدانهلوحة البياانت الواردة توجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

منصات وأأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة  2.7ه 
املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من يف نقل 

البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان 
 الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

ارتفاع عدد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة بياانت 
WIPO Re:Search مبا يف ذكل الأعضاء من ،

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا
 18ج الربانم

تزايد عدد املساهامت يف قاعدة بياانت  
WIPO Re:Search 

 18الربانمج 

 تزايد عدد التفاقات مضن قاعدة بياانت 
WIPO Re:Search  ىل القيام بأأنشطة مبا يؤدي اإ

حبث وتطوير جديدة أأو تّسيع الأنشطة القامئة مهنا 
يف جمال أأمراض املناطق املدارية املنس ية واملالراي 

 والسل

 18الربانمج 

دد الأعضاء املشرتكني يف قاعدة بياانت ع 
WIPO GREEN 

 18الربانمج 

بياانت عدد الروابط اليت أأحدثت يف قاعدة  
WIPO GREEN  ،واملتعلقة ابل ليات الوجهية

من سبيل اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري 
( ومراكز الابتاكر يف جمال UNFCCCاملناخ )
 (infoDev)املناخ 

 18الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 تفاقات اليت حفزهتا قاعدة بياانتعدد ال 
WIPO GREEN  والرامية اإىل تيسري نقل

 املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو نرشها
 18الربانمج 

 18الربانمج  عدد زائري املوقع الالكرتوين للتحدايت العاملية 

مشاركة أأحصاب املصاحل يف برامج الويبو من سبيل  
WIPO GREEN وWIPO Re:Search 

 20الربانمج 

تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي  3.7ه 
 املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من 
فامي يتعلق ابلقضااي  الويبو بشأأن امللكية الفكرية
 املتعلقة بس ياسة املنافسة

  18الربانمج 

عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية  
والسلطات املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية 
ادلولية واملنظامت غري احلكومية الوجهية( اذلين 

 خيوضون حوارا مع الويبو، ومدى تنوعهم

 18الربانمج 

 

 

 

 

  



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

158 

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية :18 الربانمج

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

الابتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة وامللحة، ول س امي قضااي الصحة  18الربانمج  يتناول 1.18
واصل الربانمج الإسهام يف تعميق فهم واضعي الس ياسات للتفاعل بني  2014ويف عام العاملية وتغري املناخ والأمن الغذايئ. 

وامللكية الفكرية، مبا يف ذكل من خالل منصتني لأحصاب املصاحل املتعددين عن الابتاكر ونقل  التحدايت العاملية والابتاكر
عىل  WIPO GREEN الويبو البيئية وقاعدة بياانت WIPO Re:Search قاعدة بياانت الويبو للبحثالتكنولوجيا وتعمميها )

وامللكية  الصحة التقاطع بني عىل تناول ومنظمة التجارة العامليةابلإضافة اإىل التعاون اجلاري مع منظمة الصحة العاملية التوايل(. 
اس متر الربانمج يف تلقي الانطباعات الإجيابية من طيف واسع من أأحصاب املصلحة يف معل خالل العام و  الفكرية والابتاكر والتجارة.

 الويبو املتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية.

)العالقات اخلارجية والرشااكت  20الوجهية يف الويبو، وخاصة مع الربانمج  مع الربامجعن كثب الربانمج التعاون  وواصل 2.18
به  ابعتبارها مصدرا موثوقا ماكنهتا الويبو وبذكل عززت )الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر( 30واملاكتب اخلارجية( والربانمج 

ومشاركهتا هتا دى اإىل اس مترار الطلب عىل مسامهبقضااي الابتاكر وامللكية الفكرية، مما أأ لدلمع ومرجعا للحصول عىل املعلومات املتعلقة 
يف احملافل الأخرى الوجهية للس ياسة العامة، من جانب املنظامت ادلولية الأخرى، ومهنا منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة 

ونظمت الويبو ندوة يف جمال التحدايت العاملية بعنوان "الابتاكر  واجلامعات. والقطاع اخلاص العاملية واملنظامت غري احلكومية
فرادية عن الإيدز والعدوى بفريوسه والهتاب الكبد  " وقامت هذه الندوة مقام احملفل اذلي تبادل Cواحلصول عىل الأدوية: دراسة اإ

تكنولوجيا الطاقة املتجددة: تطور  عنت العاملية التحداي يف جمال مقاةل موجزةفيه املشاركون الأفاكر والتجارب واملعلومات. ونرشت 
حتفزي اعامتد . ونرشت مقاةل موجزة أأخرى يف جمال التحدايت العاملية عن 2014، يف يونيو الرباءات أأدبياتأأدةل من  -س ياسة وال اثر 

يف لامي يف  تغري املناخ بشأأنحدة الإطارية اتفاقية الأمم املتخالل املؤمتر العرشين للأطراف يف  التكنولوجيا اخلرضاء عىل النطاق العاملي
الرامية اإىل تعزيز قدرات البدلان النامية، نّظمت ندوة للتدريب  WIPO Re:Search. ويف اإطار أأعامل قاعدة بياانت 2014نوبمرب 

دارة امللكية الفكرية، ابلتعاون مع الربانمج  لامء من البدلان النامية )الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر( لفائدة الع 30عىل اإ
 الأعضاء يف املنصة.

بأأمكهل. وقد أ برزت  2014، معلت قاعدة البياانت طوال عام 2013يف نوبمرب  الويبو البيئية قاعدة بياانتوعقب تدشني  3.18
 54رشياك اإىل  36. ومنت ش بكة الرشاكء لزييد عددمه من 2014أأعاملها بقدر هائل من خالل محةل توعية مس هتدفة نظمت يف عام 
مس تخدم، ما يبني جناح مساعي خماطبة  300مس تخدما اإىل  160رشياك، وتضاعف عدد املس تخدمني املسجلني تقريبا مرتفعا من 

ووسائل الإعالم املتخصصة ونرشة قاعدة بياانت  مواقع التواصل الاجامتعيامجلهور اليت تشمل طائفة عريضة من القنوات، مهنا 
بياانت الويبو البيئية الويبو البيئية العادية واحلضور يف طائفة من املنتدايت العاملية والإقلميية والوطنية. وزادت املدخالت يف قاعدة 

برام اتفاقات لإدراج املدخالت يف قاعدة البياانت  1 773مدخةل اإىل  830أأيضا لأكرث من الضعف مرتفعة من  مدخةل، بفضل اإ
عىل تكوين ش بكة متينة من الرشاكء وزايدة عدد املدخالت لتعزيز  2014ومعليات التحميل الفردية. وظل الرتكزي منصبا يف عام 

ايت التفاعل واس تخدام املعامالت يف السوق، ومع ذكل ل يزال التقدم احملرز مل يتحول اإىل صفقات ميكن اإس نادها زايدة مس تو
مبارشة اإىل قاعدة بياانت الويبو البيئية. وقد سامه أأيضا عدم امتالك قاعدة البياانت يف الوقت الراهن "ملركز للرشااكت" أأو موّرد 

برام التفاقات، يف عدم حتفزي املعامالت.للخدمات، فضال عن طول الإطار الز   مين الالزم لإ

، الاعرتاف ابعتبارها تبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة الأمراض املدارية املهمةل -قاعدة بياانت الويبو للبحث  واكتسبت 4.18
 38قيام  2014وشهد عام املالراي. املتعلقة ابلبحث يف جمال الأمراض املدارية املهمةل والسل و وتقامس املعارف منصة دلمع الابتاكر 

ضافية وانضامم  جاميل الأعضاء  82عضوا جديدا، فبلغ اإجاميل حالت التعاون  16حاةل تعاون اإ مهنم من البدلان  6عضوا،  96حاةل واإ
ماكنياهتا الهائةل يف جمال نقل أأصول امللكية الفكرية من ادلول املتقدمة اإ فضال عن ذكل أأثبتت املنصة و  النامية. ىل البدلان النامية، مبا اإ

لبحث يف مؤسسات حبثية يف تسهيل حصول مخسة ابحثني أأفريقيني عىل اإجازات لغرض امواصةل يف ذكل نقل ادلراية واخلربة، عرب 
 ، أأجربت أأربع عطل مهنا.2014. وأأاتح الصندوق الاستامئين لأسرتاليا العطل ادلراس ية. ويف هناية اخلارج
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مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف الرتكزي عىل تعميق فهم واضعي الس ياسات واس متر التعاون الثاليث  5.18
عقدت الندوة الثالثية الرابعة يف جنيف، لس تطالع التحدايت  2014للتفاعل بني الصحة وامللكية الفكرية والتجارة. ويف نوبمرب 
سهام المنو والفرص يف جمال الابتاكر يف الصحة يف بدلان ادلخل امل  توسط، فضال عن الس ياسات العامة الرضورية لضامن اإ

 الاقتصادي الّسيع يف احلصول عىل التغطية الصحية وحتقيق هذه التغطية الصحية للجميع.

وأأبدت ادلول أأعضاء اهامتما مس مترا ابملشاركة يف احلوار ادلائر يف جمال امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة لتعميق فهمها  6.18
عل بني امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة. ومشلت الطلبات ماكتب امللكية الفكرية والسلطات املعنية ابملنافسة، مبا يف ذكل للتفا

 الاقتصادات غري امللمة ابلقضااي املتعلقة ابملنافسة يف جمال امللكية الفكرية.

ة ابملنافسة، وتواصل تعزيز التعاون غري الرمسي سلطة معني 26وبلغ عدد أأحصاب املصاحل املشاركني يف احلوار مع الويبو  7.18
املهيلك اذلي بدأأ يف الثنائية السابقة مع سائر املنظامت املعنية يف هذا امليدان، ول س امي مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان 

السوق املشرتكة و  ش بكة ادلولية للمنافسةال ومنظمة التجارة العاملية و  مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية )الأونكتاد(الاقتصادي و 
. ونظمت الويبو تسع حلقات معل و/أأو شاركت فهيا. وأأاتحت هذه اجلهود املشرتكة بني (COMESAللجنوب والرشق الأفريقي )

س ياسات ماكتب امللكية الفكرية والسلطات املعنية ابملنافسة منتدى فعال للحوار والنقاش بشأأن التفاعل بني امللكية الفكرية و 
 املنافسة.

 25و 19وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية، وخاصة التوصيات  18واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  8.18
 .42و 40و 30و

 بياانت الأداء

  النتيجة املرتقبة:
الانتفاع الفعال كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل  2.3ه 

 ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 السري بياانت الأداء  الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد ترتيبات اس تقبال علامء 
 من البدلان النامية

برانمج أأسس املقارنة الأصلية: 
 5 :2014/15ومزيانية 

ضافية يف  4 مل تيّس أأية ترتيبات اس تقبال اإ
2014عام 

غري 
 اثبت

  النتيجة املرتقبة: 
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية  2.4ه 

 وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت دققت يف 
البياانت واليت أأدرجت 

الأدوية الأساس ية الوطنية 
 WIPO Essentialيف 

 منطقةبدل من لك  )صفر( 0
)أأفريقيا وأ س يا وأأمرياك 
 الالتينية والاكرييب(

يف  WIPO Essentialأأعيد اقرتاح 
ابعتبارها دراسة عن وضع  2014عام 

براءات الأدوية الواردة يف قامئة منظمة 
المنوذجية للأدوية  الصحة العاملية
. ومن املتوقع نرشها يف هناية الأساس ية

 2015عام 

 منقطع
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  النتيجة املرتقبة:
ونرشها من البدلان  منصات وأأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا 2.7ه 

 املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

ارتفاع عدد الأعضاء 
املشرتكني يف قاعدة بياانت 

WIPO Re:Search مبا ،
يف ذكل الأعضاء من 

النامية والبدلان البدلان 
 الأقل منوا

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
خالل الثنائية انضم اإىل : 2013

قاعدة بياانت 
WIPO Re:Search 49 

عضوا )موردون ومس تخدمون 
 167ومؤيدون( وأأدخل فهيا 

 مدخةل جديدة: 

 90عضوا جديدا و 30 -
 ؛2012مدخةل جديدة يف عام 

عضوا جديدا  19و -
جديدة يف عام مدخةل  77و

2013 

عضوا  80فبلغ الإجاميل الرتامكي 
 مدخةل. 247و

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
عضوا،  67: 2014/15ومزيانية 

 من البدلان النامية 16

 5)مهنا عىل الأقل  15
من البدلان 

 النامية/الأقل منوا(

مهنا من البدلان  6عضوا جديدا ) 16
 النامية/الأقل منوا( 

جامليا )عضوا  96 مهنا من البدلان  27اإ
 النامية(

 اثبت

تزايد عدد املساهامت يف 
 WIPOقاعدة بياانت 
Re:Search 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
يّست  2013يف هناية : 2013

قاعدة بياانت 
WIPO Re:Search 44 

 33و 2012يف  11حبثا تعاونيا )
 (2013يف 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 200: 2014/15ومزيانية 

 مدخةل مدونة يف قاعدة البياانت 180 50%

ويعزى اخنفاض عدد املدخالت املدونة 
 اإىل انسحاب عضوين 2014يف عام 

 

غري 
 اثبت

تزايد عدد التفاقات مضن 
 WIPOقاعدة بياانت
Re:Search  مبا يؤدي اإىل

القيام بأأنشطة حبث وتطوير 
جديدة أأو تّسيع الأنشطة 
القامئة مهنا يف جمال أأمراض 
املناطق املدارية املنس ية 

 واملالراي والسل

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013 :44 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 16: 2014/15ومزيانية 

 اثبت اإجامل( 82) 2014اتفاقا جديدا يف  38 20

دد الأعضاء املشرتكني يف ع
قاعدة بياانت 

WIPO GREEN 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 180رشياك و 36: 2013

 47معلية حتميل 830مس تخدما و
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

رشيك،  :2014/15ومزيانية 
 معلية حتميل 48و

رشاكء جدد،  10
 معلية حتميل 400و

 اإجامل( 54) رشياك جديدا 18 -

 300مس تخدما جديدا ) 140 -
 اإجامل(

معلية حتميل جديدة  943 -
 اإجامل( 2 050)

 اثبت

                                                
47
رنة ابلعددين اذلين أأبلغ عهنام يف تقرير أأداء معلية مقا 820رشياك، وعدد معليات التحميل الفعلية تبلغ  36يبلغ  2013تصويب: عدد الرشاكء الفعيل يف هناية  

 علمية حتميل.  800رشياك و 37وهام  2012/13الربانمج 
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عدد الروابط اليت أأحدثت 
 WIPOيف قاعدة بياانت 

GREEN  واملتعلقة
ابل ليات الوجهية، من سبيل 
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

بشأأن تغري املناخ 
(UNFCCC ومراكز )

جمال املناخ الابتاكر يف 
(infoDev) 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
ش بكة رشق أأفريقيا ) 1: 2013

 (لالبتاكر يف جمال املناخ

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 )صفر( 0 :2014/15ومزيانية 

 مركز وش بكة التكنولوجيا املناخية) 3 3
 للبيئة ومركز Wasedaومعهد 

EcoPatent Commons) 

 اثبت

عدد التفاقات اليت حفزهتا 
 WIPOقاعدة بياانت 

GREEN  والرامية اإىل
تيسري نقل املعارف وتطويع 
التكنولوجيا و/أأو نقلها و/أأو 

 نرشها

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 2013و 2012يف عايم : 2013

 WIPOأأبرمت قاعدة بياانت 
GREEN اتفاقني مع رشاكء :

 رابطةخارجيني لإدراج البياانت )
 مديري التكنولوجيات اجلامعية

ش بكة رشق أأفريقيا لالبتاكر و 
 (يف جمال املناخ

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 )صفر( 0 :2014/15ومزيانية 

ضافية: مكتب الرباءات  3 250 اتفاقات اإ
؛ وحتالف والعالمات التجارية ادلامنريك

مكتب الأمم املتحدة التكنولوجيا و 
 .اجلنوبللتعاون فامي بني بدلان 

غري 
 اثبت

عدد زائري املوقع 
الالكرتوين للتحدايت 

 العاملية

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
زايرة لصفحات  6 476: 2013

موقع قاعدة بياانت التحدايت 
تزنيال مللفات  3 773العاملية 

pdf زايرة لصفحات  73 648و
 WIPO GREENموقع 

زايرة لصفحات موقع  60 712و
 WIPO بياانتقاعدة 

Re:Search 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 ل ينطبق :2014/15ومزيانية 

 عدد زايرات صفحات مواقع: %50ارتفاع بنس بة 

قاعدة بياانت التحدايت  -
 1 353العاملية: 

الصحة العاملية وامللكية  -
 4 778الفكرية: 

تغري املناخ وامللكية الفكرية:  -
462 2 

قاعدة بياانت  -
WIPO Re:Search :852 38 

قاعدة بياانت  -
WIPO GREEN :752 77  

 
غري 
 اثبت

 
ل ميكن 
 تقيميه
 

ل ميكن 
 تقيميه
 
غري 
 اثبت
 

 اثبت

 

 تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة 3.7ه   النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت تلمتس 
مساهامت خصوصية من 

الويبو بشأأن امللكية الفكرية 
فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة 

 بس ياسة املنافسة.

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
س تة الامتسات لإجراء : 2013

مناقشات ثنائية )ش ييل 
كوادور  والهند والربازيل واإ

وامجلهورية ادلومينيكية ومجهورية 
مودلوفا( والامتس واحد للحصول 
 عىل املساعدة الترشيعية )بواتن(

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 12: 2014/15ومزيانية 

الامتسا مس تلام )الربازيل وكولومبيا  12 15
كوادور  وكواب وامجلهورية ادلومينيكية واإ

يطاليا وبريو  والفلبني والهند واإ
 وس نغافورة وجنوب أأفريقيا وفييت انم(

 اثبت
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عدد أأحصاب املصاحل 
)ماكتب امللكية الفكرية 

والسلطات املعنية ابملنافسة 
واملنظامت احلكومية ادلولية 
واملنظامت غري احلكومية 
الوجهية( اذلين خيوضون 
حوارا مع الويبو، ومدى 

 تنوعهم

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
حلقة معل واجامتعا  19: 2013

سلطة معينة  38تشارك فهيا 
منظامت حكومية  5ابملنافسة و

قامة تعاون غري رمسي  دولية. واإ
مع الأونكتاد ومنظمة التجارة 

منظمة التعاون والتمنية العاملية و 
. يف امليدان الاقتصادي

واملشاركة بفعالية يف الش بكة 
ادلولية للمنافسة والتعاون مع 

ملشرتكة للجنوب والسوق ا
 والرشق الأفريقي

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
أأرشكت : 2014/15ومزيانية 
سلطة وطنية معنية  25الويبو 

منظامت حكومية  3ابملنافسة و
 دولية

زايدة عدد أأحصاب 
املصلحة املشاركني يف 

 35أأنشطة الويبو: 
 5سلطة وطنية و
منظامت حكومية 
دولية/منظامت غري 

 حكومية.

ضافية  26 سلطة معنية ابملنافسة اإ
منظامت  5تشارك وتواصل العمل مع 

حكومية دولية/منظامت غري حكومية 
)منظمة التعاون والتمنية يف امليدان 

الاقتصادي والأونكتاد ومنظمة التجارة 
العاملية والش بكة ادلولية للمنافسة 
والسوق املشرتكة للجنوب والرشق 

 والأفريقي(

 اثبت

 

 املوارداس تخدام 

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.1
تعاون معزز بين الدول األعضاء في وضع أطر معيارية دولية متوازنة في 

مجال الملكية الفكرية واالتفاق على مواضيع محّددة وعلى صكوك دولية بشأنها
                        -                        224                        87 

ھ2.3

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة من المتطلبات  كفاءات معزَّ

لتسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل 

نموا والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                     506                      319                      104 

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                     303                      386                      177 

ھ1.6

تقّدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في الويبو حول إذكاء 

االحترام للملكية الفكرية، مع االسترشاد بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال 

الويبو بشأن التنمية

                        -                        222                        87 

ھ2.6
تعاون وتنسيق على نحو منتظم وفعال وشفاف بين عمل الويبو وعمل 

المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية
                        -                        222                        87 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، 

لمواجهة التحديات العالمية

                  4,097 3,161                                    1,686 

 768                                       1,813 2,032                  تزايد مصداقية الويبو كمحفل لتحليل قضايا الملكية الفكرية وسياسة المنافسةھ3.7

ھ5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 

المنظمات الحكومية الدولية
                        -   229                                            87 

                  3,085                  6,576                  6,938المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

دلمع العمل املرتبط ابنضامم أأعضاء جدد اإىل  6يعكس الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني نقل موظف مؤقتا اإىل الربانمج  9.18
 نظام مدريد.

من أأجل اخلدمات الاستشارية لتعويض  6زايدة الصافية يف موارد خالف املوظفني حتويل الأموال من الربانمج وتعكس ال 10.18
نقل املوظف املذكور أأعاله مؤقتا لضامن اس مترار العمل بسالسة يف منصات الويبو وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف قطاع القضااي 

 العاملية.

بعد التحويالت املهنجية اجلديدة الأدق املتبعة يف ختصيص  2014/15مزيانية املرتقبة يف جئ نتاال تعكس التسوايت يف معوما و  11.18
 .2014موارد املوظفني، ما أأسفر عن تعزيز نظام التخطيط لإدارة الأداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي يف عام 

يف هذا الربانمج اجلهود اليت يبذلها مكتب مساعد  5.8 هو 2.6 هو 1.6 هو 1.1وتعكس املوارد املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة ه  12.18
 عىل التوايل. 20و 17و 4املدير العام لقطاع القضااي العاملية يف سبيل تنفيذ أأنشطة الربامج 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

اصة فامي يتعلق ابلسفر الوفورات احملققة يف التاكليف، وخ تدين اس تخدام موارد خالف املوظفني عىل حنو طفيف يعكس 13.18
 وتنظمي الاجامتعات.

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 2,722 5,600 6,008 موارد الموظفين

%37 363 975 930خالف موارد الموظفين

%47 3,085 6,576 6,938المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 الثامنالهدف الاسرتاتيجي 

 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور  1.8ه 
 واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مس توى الاهامتم العام اذلي حتقق خالل خمتارات من أأمه 
 /الإجنازات اليت قامت هبا الويبوالأحداث

 19الربانمج 

النس بة املئوية لأحصاب املصاحل اذلين دلهيم اعرتاف اإجيايب  
 مبهمة الويبو وأأنشطهتا والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة

 19الربانمج 

 20الربانمج   

املئوية لعدد مشاهدات مضمون املقالت الصحفية النس بة  
 والصور والفيديو املتعلقة ابلويبو

 19الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركة العاملية يف اليوم العاملي للملكية  
الفكرية عىل صفحة املنظمة عىل موقع فيس بوك )النتاجئ 

 الإجاملية محلةل التصال(
 19الربانمج 

املئوية لزتايد عدد مشاهدات املنشورات عىل ش بكة النس بة  
 الانرتنت

 19الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن موقع الويبو  
 الإلكرتوين

 19الربانمج 

التأأثري والعمل املزتايدين للويبو عىل وسائل التواصل  
 الاجامتعي

 19الربانمج 

الالكرتوين للماكتب اخلارجية العدد املزتايد لزائري املوقع  
 للويبو

 20الربانمج 

توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات  2.8ھ
 واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

 19الربانمج  ةاملكتب النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن خدمات
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

 19الربانمج  نس بة رضا الزابئن/ أأحصاب املصاحل 

 20الربانمج   

بني عىل موقع الويبو امل  عىل النحوأأهداف معايري اخلدمة  
 الإلكرتوين

 19الربانمج 

 20الربانمج  زمن معاجلة الاس تفسارات الإخبارية 

النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها  الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ه 
عالمية لدلول الأعضاء قبل   اجامتع اللجنةاجامتعات اإ

 21الربانمج 

ىل املدير العام اليت   النس بة املئوية لرسائل ادلول الأعضاء اإ
 أأجيب عهنا خالل أأس بوعني

 21الربانمج 

النس بة املئوية لإخطارات انضامم ادلول الأعضاء وغريه من  
اليت عوجلت يف الوقت  الويبو الأعامل املتعلقة مبعاهدات

 املناسب
 21الربانمج 

عداد امجلعيات وأأداهئا   21الربانمج  مس توايت رضا ادلول الأعضاء عن اإ

 21الربانمج  نرش واثئق امجلعيات يف الوقت احملدد 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  4.8ه 
 أأحصاب املصاحل غري احلكوميني

الالزتام الفعيل املزتايد لأحصاب املصاحل غري احلكوميني 
تنظمها الويبو والزتام الويبو خالل  تظاهرات اليتال خالل 

 التظاهرات اليت يعدوهنا
 20الربانمج 

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع  5.8ه 
الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم 
املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية 

 ادلولية

اس تخدام مساهامت الويبو يف التقارير والقرارات والواثئق 
 ابملسارات املس هتدفةاملتعلقة 

 20الربانمج 

النس بة املئوية لطلبات املساهامت من خارج املنظمة، من  
طرف الأمم املتحدة أأو املنظامت احلكومية ادلولية، اإخل، اليت 

 مت الرد علهيا خالل املوعد احملدد
 20الربانمج 

عدد الربامج املعنية ابمللكية الفكرية اليت نفذت ابلشرتاك مع  
هيئات الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت غري احلكومية 

 الأخرى
 20الربانمج 

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم  
 املتحدة

 21الربانمج 

اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة وتوصيات الش باكت  
 الفرعية املغلقة

  24الربانمج 

املئوية للسلع واخلدمات اليت وفرها مزودون حمليون، النس بة  
 مقارنة ابملبلغ الإجاميل لعمليات الرشاء املتعلقة بنشاط التمنية

 24الربانمج 

النس بة املئوية للنفقات اليت ختضع لنظام اس تفادة الأمم  
املتحدة )سواء عرب طلبات العروض العامة أأو عقود احملموةل 

 التجارية(
 24الربانمج 
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 التواصل 19الربانمج 

 الس يدة أ . لري مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

عىل تعزيز نتاجئ عدد من املرشوعات الاسرتاتيجية الرئيس ية عىل مس توى املنظمة بشأأن  2014يف عام  19ركَّز الربانمج  .1.19
، وركَّز عىل الاس مترار 2013اليت مت الانهتاء مهنا يف عام  ،زابئنالتواصل الش بيك والهوية املؤسس ية والتصالت ادلاخلية وخدمة ال

الويبو وتوفريه، وزايدة وضوح وفهم معل الويبو، وتعزيز ثقافة تقدمي اخلدمات.  حمتوىتحسني جودة ل يف تنفيذ اسرتاتيجيات أأساس ية 
 كام أأرىس الربانمُج الأساس ملزيد من املبادرات الرامية اإىل تعزيز فعالية أأنشطة التواصل.

 أأدوات ( وصوًل اإىلABCبدءًا من احتاد الكتب امليّسة ) –وازداد وضوح أأحداث الويبو وعروضها ونتاجئها الرئيس ية  .2.19
لتعامل مع الصحافة ووسائل التواصل الاجامتعي ا يفمن خالل هنج متاكمل متامًا  – WIPO Pearlجديدة مثل بوابة املصطلحات 

عرب منصات متعددة. وُمنحت أأولوية متقدمة لتعزيز التقارير الاقتصادية  وذكلوالطباعة والتواصل عرب الإنرتنت،  هاتوالفيديو 
خلاصة ابملنظمة من أأجل تعزيز الاعرتاف بأأن الويبو مصدر مرجعي عاملي للحصول عىل معلومات موثوقة والإحصائية الرئيس ية ا

رة اإىل حدوث زايدة بنس بة  مشاهدات احملتوى الش بيك عدد % يف 16بشأأن امللكية الفكرية. وقد أأدت اجلهود الرتوجيية املُتضافِّ
طالق مؤرش الابتاكر العاملي لعام  مقاطع مشاهدات عدد %( يف 1300، وزايدة متسارعة )2013بعام  نةً مقار  2014املتعلق ابإ

يف وسائل الإعالم  2014الفيديو ذات الصةل. وقد أ جنزت تغطية حصفية رفيعة املس توى للمؤرشات العاملية للملكية الفكرية لعام 
ضافًة اإىل زايدة بنس بة  صحفي. وُشوهدت تغريدات الويبو بشأأن % يف عدد مشاهدات البيان ال18املُؤثِّّرة بلك أأحناء العامل، اإ

رسال التغريدات ماكتب  83 700املؤرشات  عادة اإ رسال التغريدات عىل نطاق واسع، واكن من مضن َمْن قاموا ابإ مرة، وأ عيد اإ
 .شاركةأأكرث أأشاكل احملتوى اليت حظيت ابمل حكومية كثرية. واكنت الرسوم املعلوماتية الأصلية، اليت أأنشئت لتعزيز التواصل، من 

وبلغت مشاركة ادلول الأعضاء وامجلهور يف امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية مس توى قياس يًا. واكن شعار امحلةل  .3.19
93حداًث يف  236 ـبدلان )مقارنة ب 110حداًث أ بلِّغ عنه يف  350حمل تركزي أأكرث من  "هواية عاملية –الأفالم "

48
بدلًا يف عام  

مليون يف عام  1.55مليون ظهور حممتل، مقارنًة بـ  1.67ريدات الويبو اخلاصة ابليوم العاملي للملكية الفكرية (. وانلت تغ2013
ت للحمةل من املوقع الإلكرتوين أأكرث من 2013 مرة. وعدد مشاهدات النسخة الصينية  9000، ومت تزنيل املواد الرتوجيية اليت أ عِّدَّ

فكرية عىل املوقع الإلكرتوين جتاوز للمرة الأوىل عدد مشاهدات النسخة الانلكزيية، يف حني أأن من صفحة اليوم العاملي للملكية ال
جعاهبم بصفحة الفيس بوك اكنوا من الربازيل ومرص والهند واملكس يك والولايت املتحدة الأمريكية. وأ قمي  أأكرث الزوار اذلين أأبدوا اإ

، وحظي هذا املهرجان مبشاركة جيدة من اجملمتع احمليل، ل 2014أأبريل  28حىت  24 همرجاٌن سيامنيئٌّ ُمصغٌّر يف جنيف يف الفرتة من
نتاج نيجريي مشرتك شاهده مجهور غفري ملأ Half of a Yellow Sunس امي يف العرض السويّسي الأول لفيّل " " وهو فيّل من اإ

 القاعة عن أ خرها.

نتاج حمتوى عايل اجلودة  .4.19 م خصيصًا للجمهور و وظّل اإ املتخصص وغري املتخصص أأمراً رضوراًي لتلبية توقعات ُمصمَّ
جيابية، فقد وصفها  بأأهنا جمةل  ءالاس تقصا% من املشاركني يف 93املس تخدمني. وظلت جمةل الويبو نصف الشهرية حتظى بتعقيبات اإ

 جيدة أأو جيدة جدًا. ومن أأجل مواكبة التوهجات اخلارجية، والاس تجابة لتضائل دور البياانت الصحفية الرمسية ابعتبارها شلكً 
تويرت ويوتيوب لتعزيز  موقعي أأساس يًا للتواصل مع امجلهور، اس ُتخدمت الصفحة الإلكرتونية اجلديدة ملركز الويبو الإعاليم اإىل جانب

، وذكل ابملقالت القصرية والفيديوهات واملعلومات الأساس ية املوجزة لكية الفكرية وفهم أأنشطة الويبو بأأسلوب أأقل رمسيةً فهم امل 
ة. ورمغ اخنفاض عدد مشاهدات البياانت  )مما يعكس اإىل حد كبري وجود عدد أأقل من الأحداث البارزة ذات الأمهية  الصحفيةاملُيّسَّ

 (، زاد اإجاميل عدد مشاهدات حمتوى املركز الإعاليم.2013قارنًة بعام م 2014الإخبارية يف عام 

عداد  .5.19 منصة منشورات رئيس ية واس متر العمل لتحسني عرض لك منشورات الويبو وحتسني اإاتحهتا للجميع. وأأوشك اإ
يداع منتج مطبوع، وبلغ اإ  110 000. ووزَّعت مكتبة الويبو أأكرث من عىل الانهتاء ملوقع الإلكرتوينابجديدة  جاميل عدد مكتبات اإ

 .2013% عن عام 11مكتبًة، بزايدة تبلغ نسبهتا  99منشورات الويبو يف ادلول الأعضاء 

                                                
48
ل أأن العدد الفعيل للبدلان الإ عن  تأأبلغ بدلاً  89أأن  2012/13ورد يف تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية   شارة اإىل امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية، اإ
ِّّ املُ   .بدلاً  93 اكنغة بل
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وأأدت املرئيات العالية اجلودة اإىل تعزيز النفاذ وتقدمي العديد من املواد ادلعائية والإعالمية. وجذبت معارض صور أأنشطة  .6.19
أأكرث بكثري من  – انواجامتعات اللجمؤمترات الويبو اجلديدة للكل صور افتتاح قاعة مبا يف ذ –الويبو املنشورة عىل موقع فليكر 
نتاج 2013مشاهدة يف عام  900 000، مقابل 2014مليون مشاهدة اإضافية يف عام  نتاج مقاطع . وزادت كثافة اإ  155الفيديو ابإ

حظيت به اذلي  وهدأأ الانتشار الكبريامج التعلميية. ، مبا يف ذكل حمتوى الأخبار وقصص امللكية الفكرية والرب اً فيديو جديدمقطع 
 ، مما أأدى اإىل اخنفاض متوسط اإجاميل عدد مشاهدات2012/13يف الثنائية  رسوم الأطفال املتحركة الشهرية اليت تسمى "بورورو"

ل أأن أأعداد املشاهدات  مقاطع يف الصعود. وبلغ اإجاميل عدد  للفيديوهات الأخرى )غري الرسوم املتحركة( اس مترت الفعليةالفيديو. اإ
 مليون مشاهدة. 7.13أأكرث من  2010مشاهدات الفيديوهات املنشورة عىل قناة اليوتيوب اخلاصة ابلويبو منذ اإطالقها يف أأبريل 

فعالية وسهوةل اس تخدام نرشات الويبو  لإحداث تغيري جذري يفومن أأجل تعزيز قنوات التقدمي الرمقية، أ جري مرشوع كبري  .7.19
هذا املرشوع من الزتام الويبو  وينطلق. 2015النتاجئ يف عام  طبَّقبارية اليت تُرسل عرب الربيد الإلكرتوين واملنصة الربيدية. وس تُ الإخ 

 أأيضًا هذا الهدف . وسوف يُدمعَّ المئة لحتياجاهتماملأأفضل الأشاكل وعرب أأفضل القنوات بزتويد املس تخدمني مبعلومات ذات صةل يف 
. وأ حرز رامسأ خر قيد التنفيذ لإعداد قاعدة بياانت اتصال من أأجل تسهيل الإرسال الربيدي للمواد ادلعائية واملتعلقة ابمل رشوعمب 

ضافة اإىل تنقية املوقع ابنتظام، وحتسني الصفحات ادلنيا واإ  عادة أأيضًا تقدٌم جيٌد يف املرحةل الثانية من جتديد موقع الويبو الإلكرتوين، اإ
لتحسن امللحوظ يف وظيفة البحث يف املوقع. وفامي خيص وسائل التواصل الاجامتعي، زاد عدد املتابعني للويبو عىل موقع تصمميها، وا

عادة نرش تغريدات احملتوى اخلاص ابلويبو. وبدأأ 76.8%، اإىل جانب زايدة بنس بة 60تويرت بنس بة تزيد عىل  % يف عدد مرات اإ
 جمال حتليالت الويب بغية تلبية احلاجة اإىل مؤرشات أأكرث تطوراً لقياس الأثر والأداء.العمل عىل حتليل احتياجات املنظمة يف 

يالء  2014ومُعِّّم يف عام  .8.19 ز يف الثنائية السابقة من أأعامل تطوير العالمة التجارية لتعزيز الاعرتاف هبوية الويبو، مع اإ ما أ جنِّ
جياد تعبري واحض ومتسق  عن دور الويبو ورسالهتا وقميها يف مجيع أأنشطة  –للكامت والصور ابس تخدام لك من ا–اهامتم مهنجي ابإ

اس تقصاء لتصورات أأحصاب املصاحل وأأسفر عن التعرف عىل الصفات الأساس ية اليت بناء علهيا  2014التواصل. وأ جري يف عام 
عداد أأداة لرصد أأداء الويبو  رحيمك أأحصاب املصاحل عىل الويبو، واإ ل  فامي يتعلق هبذه املُتصوَّ العوامل املؤثرة يف السمعة. وقد أ رسِّ

، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية والبعثات واملنظامت غري احلكومية 2014مس تخدم يف عام  24 000الاس تقصاء اإىل 
 ومس تخديم اخلدمات والأاكدمييني، ومت حتليل النتاجئ لتحديد اجملالت اليت تتطلب اهامتمًا.

مع معليات نظام مدريد لإعادة النظر يف  19اخلاصة ابلويبو. أأما معل الربانمج  زابئنخدمات التعزيز  2014واس متر يف عام  .9.19
ومعلياهتا فقد تضمَّن، عىل سبيل املثال ل احلرص، اس تحداث نظام تتبّع لتحسني وتبس يط معاجلة اس تفسارات  زابئنهيلك خدمة ال

جراء اس تقصاء مل  زابئنمدريد. واس متر رصد رضا ال زابئن % مهنم راضني أأو راضني للغاية، 81س تخديم نظام مدريد اذلين اكن ابإ
. وعىل الصعيد ادلاخيل، مت 2015يف عام  ىوجتهزي اس تقصاء ملس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتسع لغات لُيجر 

هنا الأس بوع الثاين ل داب التعامل عرب م زايدة تعزيز وعي املوظفني ابلتوجه حنو تقدمي اخلدمات وبأأفضل املامرسات من خالل أأنشطةٍ 
اس تفسارًا ورد عرب الربيد الإلكرتوين يف أأقل من يوم معل  4 693% من 92الإنرتنت. وعاجل مركز الويبو املركزي خلدمة الزابئن 

 % مهنا يف أأقل من أأربع ساعات معل.86شكوى وردت يف أأقل من مثاين ساعات معل، ومت معاجلة  127% من 100واحد، و

 19الربانمج واصل و  يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية جلدول أأعامل التمنية. 19واسرتشد الربانمج  .10.19
اللجنة املعنية ابلتمنية جدول أأعامل التمنية اليت أأقرهتا اإحدى مبادرات ويه ) IP Advantage بناء قاعدة بياانت ادلراسات الإفرادية

مشاهدة يف  193004)مقابل  2014مشاهدة يف عام  199 671مرات مشاهدة صفحهتا أأكرث من بلغ عدد اليت وامللكية الفكرية( 
م، كام (2013عام  لكرتونية  قدَّ لعديد من املنتجات لوسائل دمع التواصل وغريها من الربانمج مقالت وتصاممي ومقاطع فيديو ومواد اإ

ىل ن   تاجئ الربامج الأخرى يف مجيع أأقسام املنظمة.املرتبطة جبدول أأعامل التمنية، ابلإضافة اإ
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 بياانت الأداء

 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مس توى الاهامتم العام 
اذلي حتقق خالل 
خمتارات من أأمه 

/الإجنازات اليت الأحداث
 قامت هبا الويبو

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
عينة من الأحداث =  :2013

اإطالق مؤرش الابتاكر العاملي 
(. اإجاميل عدد GIIالس نوي )

 11مشاهدات )يف فرتة تبلغ 
أأس بوعًا بعد الإطالق يف عام 

احملتوى املنشور عىل لك ( 2013
الإنرتنت )صفحات الويب، والبيان 
الصحفي، والرسوم املعلوماتية( = 

مشاهدة  685+  45 654
 للفيديوهات

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
)عينة من  :2014/15واملزيانية 
مشاهدة  12 111الأحداث( 

فريدة لصفحة الانرتنت املتعلقة 
ابلبيان الصحفي بشأأن مؤرش 

خالل  2012الابتاكر العاملي لس نة 
 شهر واحد.

% يف 10زايدة بنس بة 
عدد مشاهدات صفحة 

 رتنت ذات الصةلنالإ 

اإطالق مؤرش الابتاكر العاملي 
(: اإجاميل عدد GIIالس نوي )

وعًا أأس ب 11مشاهدات )يف فرتة تبلغ 
بعد الإطالق( لك احملتوى املنشور 
عىل الإنرتنت )صفحات الويب، 

والبيان الصحفي، والرسوم 
 9 563+  53 062املعلوماتية( = 

مشاهدة للفيديوهات. الزايدة = 
 % )فيديو(1296% و16.5

 اثبت

النس بة املئوية لأحصاب 
املصاحل اذلين دلهيم 
جيايب مبهمة  اعرتاف اإ
والصورة الويبو وأأنشطهتا 

 اليت تمتتع هبا مكنظمة

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
% من املشاركني 87يرى  :2013

يف الاس تقصاء أأن صورة الويبو 
دلى امجلهور جيدة أأو جيدة جدا أأو 

% من املشاركني 81ممتازة. ويرى 
أأن الويبو يه احملفل العاملي لتعزيز 
امللكية الفكرية )نتاجئ اس تقصاء 

بشأأن التوجه حنو تقدمي الويبو 
 (.2013اخلدمات، أأغسطس 

49
 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 :2014/15واملزيانية 

% من املشاركني يف 65
الاس تقصاء ينظرون اإىل الويبو 

كرائد عاملي يف حامية امللكية الفكرية 
والهنوض هبا )اس تقصاء الويبو 

بشأأن تصورات أأحصاب املصاحل، 
 (2012يناير 

% من املشاركني يف 70يرى  75%
الاس تقصاء أأن الويبو يه احملفل 

العاملي لتعزيز اخلدمات والس ياسات 
واملعلومات وأأشاكل التعاون املرتبطة 

ابمللكية الفكرية
 50

% من 85و، 
املشاركني يوافقون أأو يوافقون بشدة 

ىل أأن الويبو تمتتع بسمعة طيبة ع
 .معوماً 

)املصدر: اس تقصاء الويبو بشأأن 
ات أأحصاب املصاحل، يونيو تصور
2014) 

 اثبت

                                                
49
من  2012/13، اس ُتنبطت البياانت الواردة يف تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية 2013نظراً لعدم اإجراء اس تقصاء بشأأن تصورات أأحصاب املصاحل يف عام  

من أأحصاب املصاحل. وذلكل فاإن أأساس املقارنة  اس تقصاء الويبو بشأأن التوجه حنو تقدمي اخلدمات اذلي يس تخدم مهنجيًة خمتلفًة، ويُرَسل اإىل مجموعة خمتلفة
ث لعام   .2014غري قابل للمقارنة ببياانت عام  2013املُحدَّ

50
%، اذلي استند اإىل اس تقصاء 65البالغ  2014/15ميكن مقارنهتا بأأساس املقارنة الأصيل الوارد يف وثيقة الربانمج واملزيانية  2014بياانت الأداء اخلاصة بعام  

 .2012أأن تصورات أأحصاب املصاحل لعام الويبو بش
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النس بة املئوية لعدد 
مشاهدات مضمون 
املقالت الصحفية 

والصور والفيديو املتعلقة 
 ابلويبو

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحدَّ
2013:   

" اكن متوسط عدد املشاهدات 1"
 5 506الفريدة للك بيان حصفي 

مشاهدة  143 169مشاهدة. )
الصحفية الست والعرشين للبياانت 

 جبميع اللغات( 2013الصادرة يف 

" اكن متوسط عدد املشاهدات 2"
 16 612للك مقطع فيديو 

مشاهدة  3 787 601مشاهدة )
228لعدد مقاطع فيديو بلغ 

51
 

 مقطعاً(

" اإجاميل عدد مشاهدات الصور 3"
 أألف 900عىل موقع فليكر: 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 :2014/15واملزيانية 

عدد ، اكن متوسط 2012" يف 1"
املشاهدات الفريدة للك بيان 

 958مشاهدة. ) 3 575حصفي 
مشاهدة للمقالت الست  92

 (2012والعرشين الصادرة يف 

، اكن متوسط عدد 2012" يف 2"
 280املشاهدات للك مقطع فيديو 

مشاهدة  478 888مشاهدة ) 3
 146 لإجاميل عدد مقاطع فيديو بلغ

 مقطعاً(

"اإجاميل عدد مشاهدات الصور 3"
: 2012عىل موقع فليكر يف هناية 

000 155 

% 10" زايدة بنس بة 1"
يف متوسط عدد 

املشاهدات للك بيان 
 حصفي

% 10" زايدة بنس بة 2"
يف متوسط عدد 

املشاهدات للك مقطع 
فيديو عىل قناة الويبو 
 عىل موقع يوتيوب

أألف  300" الهدف: 3"
ضافية للصور مشاهدة  اإ

 عىل موقع فليكر

" اكن متوسط عدد املشاهدات 1"
 4 176الفريدة للك بيان حصفي 

مشاهدة  75 173مشاهدة. )
للبياانت الصحفية الامثنية عرشة 

 %(24.15-الصادرة( )

" اكن متوسط عدد املشاهدات 2"
مشاهدة  8 864للك مقطع فيديو 

مشاهدة ملقاطع فيديو  2 730 260)
 %(46-اطع( )مق 308عددها 

ضافية  1 449 204 مشاهدات اإ
 %(61للصور عىل موقع فليكر )+

 غري اثبت

 

 

 

 غري اثبت

 

 

 

 

 اثبت

النس بة املئوية للمشاركة 
العاملية يف اليوم العاملي 
للملكية الفكرية عىل 

صفحة املنظمة عىل موقع 
فيس بوك )النتاجئ 

 الإجاملية محلةل التصال(

ث يف  هناية أأساس املقارنة امُلحدَّ
خشصا شاهدوا  414 121 :2013

احملتوى اخلاص ابليوم العاملي 
للملكية الفكرية من خالل محلتنا 

 2013عىل موقع فيس بوك يف 
  )العدد الرتامكي ]اثبت[(

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 379 600 :2014/15واملزيانية 

خشص شاهدوا احملتوى اخلاص 
الفكرية من ابليوم العاملي للملكية 

خالل محلتنا عىل موقع فيس بوك يف 
2012 

% يف 30زايدة بنس بة 
عدد الأشخاص اذلين 
شاهدوا احملتوى اخلاص 
ابليوم العاملي للملكية 
الفكرية عىل موقع 

 فيس بوك )العدد الإجاميل(

%( خشصًا شاهدوا 36)+ 563 816
احملتوى اخلاص ابليوم العاملي للملكية 

عىل موقع  الفكرية من خالل محلتنا
 .2014فيس بوك يف 

 اثبت

                                                
51
. فمت 2013مقطع فيديو يف هناية عام  228بلغ العدد الفعيل ملقاطع الفيديو قد مقطع فيديو. و  226أأن هناك  2012/13يف تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية  ورد 

 حتديث متوسط عدد املشاهدات وفقًا ذلكل.
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النس بة املئوية لزتايد عدد 
مشاهدات املنشورات 
 عىل ش بكة الانرتنت

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
عدد مرات تزنيل " 1" :2013

 490: 2013منشورات جمانية يف 
 )جبميع اللغات( 3 940

مشاهدة فريدة  450 499" 2"
يف ملوقع جمةل الويبو الإلكرتوين 

 )جبميع اللغات( 2013

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د " 1" :2014/15واملزيانية  حُيدَّ

لحقًا )ل توجد اإحصائيات قابةل 
 (2012للمقارنة لعام 

مشاهدة فريدة  409 265" 2"
ملوقع جمةل الويبو الإلكرتوين يف 

2012 

% 10" زايدة بنس بة 1"
يف اإجاميل عدد مرات 
عرب  مشاهدة املنشورات

 الإنرتنت

 

% 10" زايدة بنس بة 2"
يف عدد مرات مشاهدة 

 موقع جمةل الويبو

عداد واختبار مهنجيات  جيري حاليًا اإ
وأأدوات اإحصائية جديدة قامئة عىل 
الإنرتنت. وس تكون البياانت متاحًة 

  .2015يف هناية 

 

عداد واختبار مهنجيات  جيري حاليًا اإ
وأأدوات اإحصائية جديدة قامئة عىل 

نت. وس تكون البياانت متاحًة الإنرت 
  .2015يف هناية 

 

ل ينطبق 
 2014يف 

 

 

 

 

ل ينطبق 
 2014يف 

النس بة املئوية 
للمس تخدمني الراضني 

عن موقع الويبو 
 الإلكرتوين

د لحقاً  عداد واختبار مهنجيات  % أأو أأكرث راضون60 حُتدَّ جيري حاليًا اإ
وأأدوات اإحصائية جديدة قامئة عىل 

وس تكون البياانت متاحًة الإنرتنت. 
 .2015يف هناية 

ل ينطبق 
 2014يف 

التأأثري والعمل املزتايدين 
للويبو عىل وسائل 
 التواصل الاجامتعي

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
2013: 

" Klout" التأأثري عىل مقياس "1"
( يف هناية 100)من أأصل  64بلغ 

2013 

عادة نرش  "2" اإجاميل عدد مرات اإ
 6 744: 2013التغريدات يف 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 : 2014/15واملزيانية 

" Klout" التأأثري عىل مقياس "1"
 2013يناير  1يف  62بلغ 

عادة نرش 2" " اإجاميل عدد مرات اإ
 3 112: 2012التغريدات يف 

التأأثري درجة " وصول 1"
" Kloutعىل مقياس "

  73اإىل 

  

% 30" زايدة بنس بة 2"
يف اإجاميل العدد الس نوي 

 للتغريدات

" Klout" التأأثري عىل مقياس "1"
 31( يف 100)من أأصل  63.65بلغ 

 2014ديسمرب 

 

عادة نرش 2" " بلغ عدد مرات اإ
)زايدة بنس بة  11 922التغريدات 

% يف اإجاميل العدد الس نوي 76.8
 للتغريدات(

  غري اثبت

 

 

 

 اثبت

 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمس تخدمني الراضني 

 ةاملكتب عن خدمات

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
2013: 
أأجابوا عن  ن% من اذلي94

ل اإىل الزوار  اس تبيان لل راء أ رسِّ
لني )مس تخديم  اخلارجني املُسجَّ
املكتبة( اذلين اكنوا قد اس تخدموا 

اكنوا راضني  2013املكتبة يف عام 
 أأو راضني للغاية

% أأو أأكرث من زوار 70
والزابئن عىل املكتبة 

 الانرتنت راضون للغاية

% من اذلين أأجابوا عن 100
اس تبيان ل راء مس تخديم املكتبة اكنوا 

% مهنم 72راضني عن اخلدمات، و
 اكنوا راضني للغاية

 

 اثبت
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أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د لحقاً  :2014/15واملزيانية   حُيدَّ

/ زابئننس بة رضا ال
 أأحصاب املصاحل

ث يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
2013: 

% من زابئن نظايم مدريد 84
 راضون أأو راضون للغاية:ولهاي 
 %80مدريد = 

 %88لهاي = 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
نتاجئ  :2014/15واملزيانية 
% من زابئن 86: 2012اس تقصاء 

نظايم مدريد ولهاي راضون أأو 
 راضون للغاية

% أأو أأكرث راضون أأو 86
 راضون للغاية

% من زابئن نظام مدريد 81اكن 
 ةراضني أأو راضني للغاي

 

، مت تأأجيل اس تقصاء 2014يف عام 
 .رضا الزابئن عن نظام لهاي

 

 

 اثبت

 

 

ل ينطبق 
 2014يف 

أأهداف معايري اخلدمة 
بني عىل امل  عىل النحو

 موقع الويبو الإلكرتوين

ث يف هناية  أأساس املقارنة املُحدَّ
2013:  

 مل يُوَضع أأساس للمقارنة

 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د  :2014/15واملزيانية  س ُيحدَّ

 جملالت معينة

د معايري  :الهدف امُلحدَّ
  مركز خدمة الزابئن:

% 90" متت معاجلة 1"
من التذاكر يف غضون 

 يوم واحد

% 90" متت معاجلة 2"
من الشاكوى يف غضون 

 ساعات معل 8

الهدف الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

د  :2014/15 س ُيحدَّ
 جملالت معينة

% من التذاكر 92متت معاجلة " 1"
 .يف غضون يوم واحد

 

% من 100" متت معاجلة 2"
ساعات  8الشاكوى يف أأقل من 

 معل.

 اثبت

 

 

 اثبت

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

 5,668                   11,746                 12,034                التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوھ1.8 

 2,345                   4,793                   5,223                  توّجه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراتھ2.8

                  8,013                16,539                17,257المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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 املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5للامدة  طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

" نقل 1بعد التحويالت يرجع يف املقام الأول اإىل الأس باب التالية: " 2014/15اإن الاخنفاض الصايف الإجاميل يف مزيانية  .11.19
اذلي يُدير  23" ونقل موارد غري املوظفني اخلاصة ابلتدريب ادلاخيل )اإىل الربانمج 2، "21مركز الويبو للمعلومات اإىل الربانمج 

 .2015يوم العاملي للملكية الفكرية لعام املتدربني مركزاًي( دلمع معل جمةل الويبو وللمساعدة يف الأعامل التحضريية لل 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري اس تخدام  60-40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يبلغ  .12.19
 املزيانية يف املسار الصحيح.

 

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 6,966 14,094 14,712 موارد الموظفين

%43 1,047 2,445 2,545خالف موارد الموظفين

%48 8,013 16,539 17,257المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 والرشااكت واملاكتب اخلارجيةالعالقات اخلارجية  20الربانمج 

 الس يد م. أأ. غيتاهون  مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 العالقات اخلارجية والرشااكت

طار  .1.20 متر الأمم املتحدة وادلول الأعضاء فهيا، ابلتعاون الوثيق مع طائفة واسعة من أأحصاب املصاحل، مبرحةل حامسة يف وضع اإ
اتفاقات بشأأن  التوصل اإىل، 2014/15الراكئز الأساس ية الثالثة للتمنية املس تدامة. ومن املتوقع، حبلول هناية الثنائية  يتناولعاملي 

 سارات، وبشأأن تغري املناخ. وقد واصلت الويبو الاضطالع بدورها يف دمع هذه امل 2015طة التمنية ملا بعد عام خلالعنارص الرئيس ية 
ا الاسرتاتيجيتني، وذكل ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، ومتش يًا مع وليهتا ومع من خالل مشاركهتا ومسامههت

، من بني أأمور أأخرى، يف 20، شارك الربانمج 2014من توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. ويف عام  40و 30التوصيتني 
 يويورك:التالية، مبا يف ذكل عن طريق مكتب الويبو يف ن  ساراتامل 

، وفريق الأمم املتحدة لدلمع التقين 2015فريق معل الأمم املتحدة املشرتك بني الواكلت املعين خبطة التمنية ملا بعد عام  أأعامل -
مة لرئيس امجلعية العامة الفريق العامل املفتوح ابب العضوية املعين بأأهداف التمنية املس تدامة، واحلوارات املنظَّ  املقدم اإىل
 .هاونرش  تحدة بشأأن الرتتيبات املمكنة لوضع أ لية تيسري لتعزيز التمنية ونقل التكنولوجيات النظيفة والسلمية بيئياً للأمم امل 

ابلتكنولوجيا يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ )اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية(، ل س امي ال لية  اخلاصالعمل و  -
التكنولوجية لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية، واللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا، ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ. ويف 

مؤرش  بتقدميالابتاكر الوطنية  ةنظمأأ مُج حلقة معل للجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا عن هذا الس ياق، دمعَّ الربان
يف تنظمي حدث الربانمج ، وشارك 2014اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية اليت ُعقدت يف يونيو  دوراتالابتاكر العاملي يف 

 جانيب مع الواكةل ادلولية للطاقة املتجددة.

الويبو  قامت. وأأ 2014ادلويل الثالث بشأأن ادلول اجلزرية الصغرية النامية اذلي ُعقد يف مدينة أ بيا بساموا يف سبمترب املؤمتر و  -
معل ادلول اجلزرية الصغرية  ملهناجحداًث جانبيًا بشأأن املعارف التقليدية وامللكية الفكرية، وأأسهمت يف تسع رشااكت 

 شاري املشرتك بني الواكلت اذلي يعمل عىل تنفيذ الوثيقة اخلتامية ملسار ساموا.النامية، وشاركت أأيضًا يف الفريق الاست 

لفية. ومتاش يًا مع  2014املسامهة يف تقرير عام و  - الصادر عن فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
قسم  بشأأنالتجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية من توصيات جدول أأعامل التمنية، معلت الويبو مع منظمة  22التوصية 

 من التقرير يتعلق ابحلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار ميسورة.

( واس تعراض الس نوات العرش لتنفيذ نتاجئ القمة العاملية WSISمساهامت يف تنفيذ نتاجئ القمة العاملية جملمتع املعلومات )و  -
من توصيات جدول أأعامل التمنية، شاركت  24. ودعامً للتوصية 2013/9الاجامتعي اس تجابًة لقرار اجمللس الاقتصادي و

الويبو بنشاط يف احلدث الرفيع املس توى لس تعراض نتاجئ القمة العاملية جملمتع املعلومات بعد ميض عرش س نوات اذلي 
لسَة الافتتاحية. وابلتنس يق مع ، وفيه خاطَب املديُر العاُم اجل 2014يونيو  13اإىل  10ُعقد يف جنيف يف الفرتة من 

مت حلقة معل 3الربانمج  " يف س ياق منتدى القمة العاملية. كام شاركت الويبو بنشاط وسائل الإعالم والإنرتنت" عن، نُّظِّ
دارة الإنرتنت ) . واشرتكت الويبو بنشاط أأيضًا يف تنظمي حلقيت معل يف ذكل املنتدى: 2014( يف عام IGFيف منتدى اإ

لهيا" وعن "التجاري يف الإبداع النشاطعن " بداع الثقافة الرمقية وحاميهتا واإاتحة النفاذ اإ  ".اإ

 من املنظامت احلكومية ادلولية الرئيس ية التالية: رشاكهئا، الهنوض ابلرشااكت املعززة مع 2014وواصلت الويبو، طوال عام  .2.20

َن الربانمجُ 18و 17و 9و 4و 3و 2و 1من خالل العمل مع الربامج  -  التابعمشاركَة الويبو الفعاةل يف جملس تريبس  20 ، مَضِّ
ق الربانمُج مشاركَة الويبو يف حلقات العمل الوطنية والإقلميية وادلولية ملنظمة التجارة العاملية  ملنظمة التجارة العاملية، ونسَّ

حتقيق بعنوان " يونيو 12و 11ش ىت، ويف ندوة منظمة التجارة العاملية اليت ُعقدت يف جنيف يف  وضوعاتمبشأأن 
ولوية الا الأهداف الإمنائية لنظام امللكية الفكرية:  ".لتعاون التقين واملايلا من أأجل قل البدلان منواً لأ حتياجات ذات الأ
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ضافًة اإىل العمل املضطلع به ابلتعاون مع 2014وظلَّ التعاون مع منظمة الصحة العاملية اإحدى الأولوايت املتقدمة يف عام  - . واإ
الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، شاركت الويبو  الاجامتعيف س ياق  18و 14و 1الربامج 

الأخرى ذات الصةل، وكذكل يف سلسةل من الاجامتعات يف الإطار  ومساراهتاالصحة العاملية بفعالية يف اجامتعات منظمة 
اخلاصة بقدمي املشورة اإىل البدلان النامية  14الأمم املتحدة بشأأن الأمراض غري املعدية. وفامي يتعلق ابلتوصية  مبساراخلاص 

عامل  ها وفهم مواطن املرونة املوجودة يف اتفاق تريبس والانتفاع هبا، والبدلان الأقل منوًا بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات واإ
، ابلتعاون مع قطاعات الويبو املوضوعية، أأنَّ الأنشطة املضطلع هبا مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة 20الربانمج  مَضِّنَ 

 الصحة العاملية تعكس هذه التوصية.

ق الربانمجُ و  - ادية والعرشين للمجلس احلكويم ادلويل للربانمج الهيدرولويج ادلويل الويبو يف ادلورة احل مشاركةَ  20 نسَّ
(IHP اليت ُعقدت يف اليونسكو يف ابريس يف الفرتة من )املوارد يونيو، ويف املؤمتر ادلويل الثالث بشأأن " 20اإىل  18

، ويف تنظمي حدث جانيب مع مايو 15اإىل  13( يف مدينة أأنطاليا يف الفرتة من ICWRE-2014" )املائية والإدارة البيئية
 سبمترب. 6أأغسطس اإىل  31الربانمج الهيدرولويج ادلويل لليونسكو يف أأس بوع املياه العاملي يف س توكهومل يف الفرتة من 

(، ITC(، ومركز التجارة ادلولية )UNOGومن خالل العمل ابلتعاون مع الأونكتاد، ومكتب الأمم املتحدة يف جنيف ) -
دارة التمنية الاق  ، اكنت (FER)(، واحتاد الرشاكت السويّسية UNIGEتصادية يف اكنتون جنيف، وجامعة جنيف )واإ

( اذلي أ قمي يف جنيف، وشاركت يف تنظمي أأس بوع من GEWالويبو رشياكً نش يطًا يف الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل )
طار الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل ل . وانصب تركزي الويبو يف املقام الأول 2014عام الفعاليات وادلورات التدريبية يف اإ

عىل تعزيز الابتاكر وتشجيع الش باب عىل رايدة الأعامل وتنظمي دورات تكوين الكفاءات يف جمال املعلومات املتعلقة 
 من توصيات جدول أأعامل 40و 11و 4ابلرباءات والرشاكت الصغرية واملتوسطة وامللكية الفكرية. )دمع تنفيذ التوصيات 

 (.30و 14و 11التمنية، وكذكل معل الربامج 

 –ل س امي الاحتاد ادلويل لالتصالت واليونسكو واليونيدو والأونكتاد  –واس متر التعاون مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى  -
 يف تقدمي ادلمع املتبادل لتحقيق نتاجئ الويبو املرتقبة وتنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.

معل الويبو حلشد الرشااكت واملساهامت املالية الطوعية من أأجل مرشوعات امللكية الفكرية،  2014واس متر طوال عام  .3.20
من توصيات جدول أأعامل التمنية عىل أأنشطة الربانمج. واكن جزء كبري من  2وعكس هذا العمُل التعممَي املس متر والناحج للتوصية 

(، ومرشوع الويبو WIPO GREENويبو غرين )مرشوع مثل  –التوجيه ملرشوعات الويبو هذا العمل يمتثل يف تقدمي املشورة و 
يف حتديد اجلهات املاحنة احملمتةل ووضع اسرتاتيجيات لإقامة  –(، واحتاد الكتب امليّسة WIPO Re:Searchاملتعلق ابلبحث )

م الربانمُج يف يونيو  ضافًة اإىل ذكل، نظَّ ابلعمل مع التفاق العاملي للأمم املتحدة وابلتعاون  – 2014رشااكت وجذب ادلمع املايل. واإ
ىل أأحد مرافق جتهزي الُُبّ التابعة لالحتاد التعاوين لزارعي بُّن  –( EIPOالوثيق مع مكتب امللكية الفكرية الإثيويب ) رحةًل ميدانيًة اإ

يف  ت التنس يق بني الأمم املتحدة والقطاع اخلاصاجامتع التفاق العاملي للأمم املتحدة الس نوي جلها( كجزء من OCFCUأأوراميا )
 احلدُث الطرائق اليت ميكن هبا للملكية الفكرية والرشاكة أأن يدعام التمنية. أأديس أأاباب. وعرَض 

 :املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة

امج الويبو عىل حنو فعال. حل غري احلكوميني يف بر ا، العمل عىل ضامن مشاركة أأحصاب املص2014اس متر أأيضًا، طوال عام  .4.20
مت أأنشطًة لتسهيل اإجراء مناقشات أأكرث فعالية مع ممثيل اجملمتع املدين، مبا يف  واس مترت الويبو يف بذل هجود متواصةل للتوعية، ونظَّ

صيات جدول من تو  42ذكل، عىل وجه اخلصوص، تكل املناقشات املتعلقة جبدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية، مبا يامتىش مع التوصية 
املنظامت غري اذلي عقده املدير العام حرصاًي مع ، اس تضافت الويبو الاجامتع الس نوي الثالث 2014أأعامل التمنية. ويف عام 

جنازاهتا. اإ والشفاف واملتجاوب مع هذه املنظامت بشأأن معل املنظمة و  املنفتحيف التفاعل  متثلي  لتقليد قميّ احلكومية املعمتدة، اس مترارًا 
قامة عدد من احملافل اخملتلفة اليت سعت من خاللها اإىل وقام أأحصاب املصاحل غري احلكوميني والتعاون  اإرشاكت الويبو أأيضًا بتيسري اإ

دة، وأأحداث جانبية.  معهم، مبا يف ذكل حلقات معل وحلقات دراس ية، ومشاورات بشأأن مرشوعات ُمحدَّ

حلقات  ، سلسةلَ 2013عاهدة مراكش ملعايق البرص يف عام  مل، عقب الاعامتد الناحج، أأطلقت الويبووعىل وجه اخلصوص .5.20
اتحة الكتب امليّسة"دراس ية بعنوان  لتقدمي الإرشاد اإىل مجيع أأحصاب املصاحل  "من الس ياسة اإىل املامرسة: تنفيذ معاهدة مراكش واإ

حل املتعددين هتدف اإىل زايدة توافر واملساعدة عىل زايدة الوعي بيهنم بأأحاكم املعاهدة، وأأطلقت مبادرات معلية لأحصاب املصا



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

175 

الفرص وتعزيزها  بتحديدالكتب بأأنساق ميّسة، مثل احتاد الكتب امليّسة. ومن خالل هذه الأحداث وغريها، واصلت الويبو الزتاهما 
 وبتعزيز التدابري اليت تضمن حدوث مشاركة واسعة من اجملمتع املدين بوجه عام يف أأنشطة الويبو.

 اخلارجيةاملاكتب 

خدمات الويبو والتعاون اإىل ادلول الأعضاء  تقريب هغرضظلّت ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية جزءاً ل يتجزأأ من املنظمة  .6.20
دة للبدلا ن وأأحصاب املصاحل والرشاكء بغية تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج، فضاًل عن تلبية الاحتياجات والأولوايت املُحدَّ

ش بكة املاكتب فبلغ عددها مخسة ماكتب بعد افتتاح مكتب الويبو يف الصني ومكتب  منت، 2014اليت ختدهما. ويف عام أأو املناطق 
 الويبو يف الاحتاد الرويس.

 مكتب الويبو يف الربازيل

نتفاع الاعىل يع تشج ال الوطنية يف الربازيل و كفاءات تعزيز الب  كبرياً  اهامتماً ، خالل العاماهمتَّ مكتب الويبو يف الربازيل،  .7.20
للمعهد  دعامً ، وذكل يف جمال حفص الرباءاتتكوين الكفاءات هتدف اإىل اليت نشطة الأ تنظمي وساعد املكتُب عىل دمات الويبو. خب

نتاجيته وكفاءته. و ل الأولوية منح ( اذلي INPIالوطين للملكية الصناعية ) مع الاحتاد الوطين  التعاونُ اكن من أأمثةل ذكل تحسني اإ
خططات تعاونية مباملتعلقة القامئة عن املبادرات ادلولية لتقدمي معلومات قدت العمل اليت عُ حلقات سلسةل من  بشأأنللصناعات 

 لفحص الرباءات.

س املكتب قدراً كبرياً  .8.20 الفكرية زايدة الوعي بفوائد حامية امللكية لحل يف الربازيل امع أأحصاب املصتواصل ل ته ل من طاق وكرَّ
امجلعية الوطنية للبحث والتطوير يف الرشاكت تواصل املكتب عن كثب مع يف هذا الصدد، و أأصول امللكية الفكرية. وأأمهية تسويق

. عىل امللكية الفكريةز ركِّّ جلنة تُ تعزيز الابتاكر و ب جلنة معنية هام ، امجلعية امهتملشاركة يف جلنتني أأنشأأ اإىل اي عِّ ودُ  ،(ANPEIاملبتكرة )
 رشح اإجراءاته.ل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام لتسليط الضوء عىل أأمهية  مةً قيّ  منصةً وفَّر ذكل و 

دارهتا و  2012نشئت يف عام أ   اليت –مع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب دل يةالصناديق الاستامئنية الربازيل واس مترت  .9.20 توىل اإ
امللكية فرص مثينة لتعزيز املبادرات، ل س امي يف جمال نقل التكنولوجيا وتسويق بكتب يف تزويد امل  –مكتب الويبو يف الربازيل 

بدلان  ديسمرب عدةَ شهر يف أأوروغواي يف  تقد عُ يتامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا البشأأن العمل الإقلميية  حلقةُ  ومجعت. الفكرية
هيلكة  لتبادل املعلومات واخلربات يف جمايل فرصةَ ال تأأاتحو  ،وأأوروغواي( ،وابراغواي ،ش ييلو الربازيل، و )الأرجنتني، 

عقد برامج ب الصناديق الاستامئنيةالابتاكر. كام مسحت  لتعزيزسرتاتيجية الاامنذج الو  يةاسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واملؤسس  
 التكنولوجيا وصياغة الرباءات. ترخيص حملية يف جمايلمما أأدى اإىل تكوين كفاءات الربازيل،  يفتدريبية يف عدة مناطق 

قضااي ذات الاهامتم املشرتك ال بشأأنالأمم املتحدة يف الربازيل رشاكء من منظومة رشاكء حمليني ومدَّ املكتُب يَد العون ل و  .10.20
الولية. وابلتعاون مع برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ  حتقيق يف مليض قدماً من أأجل ا وزايدهتا اإىل أأقىص حد كوس يةل حلشد املوارد

نصات الرتوجي مل  صابلتكنولوجيا والتمنية. وفامي خيتتعلق قضااي  بشأأنفاوضني تلتدريب امل  بدأأ مرشوعٌ ، والواكةل الربازيلية لالبتاكر
من املتوقع ، و بشأأن منصة ويبو غرين( FORTECمع املنتدى الربازييل ملديري الابتاكر ونقل التكنولوجيا ) تعاون املكتُب  الويبو،

 .2015لتكنولوجيات يف قاعدة البياانت يف عام ل أأول حتميل أأن يسفر هذا التعاون عن 

ممي. امنافع حامية التصعىل اجلغرافية و البياانت عىل املزااي الاقتصادية اليت متنحها  2014يف عام  هاهامتم كتُب امل ز ركَّ كام  .11.20
ملناقشة املاكسب الاقتصادية  منرباً هذه احللقة ادلراس ية رت فَّ ، ووأأكتوبرشهر يف  دولية حلقة دراس ية تنظمياملكتب عىل ساعد و 

 الأعامل التجاريةلتمنية الوطنية، ل س امي يف قطاع اإىل ااجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية  ميكن أأن جتلهبا البياانتوالاجامتعية اليت 
 عىل تشجيعلل هذه املرة اكنت احللقة ادلراس ية أأخرى، و  دوليةً  حلقًة دراس يةً   املكتُب العام، يّسَّ يف وقت لحق من والزراعية. 

 .للرشاكت لقدرة التنافس يةلتحسني االصناعية كأداة التصاممي امية حب نتفاعالا

 مكتب الويبو يف الصني

يف ترس يخ ماكنته وتعزيز عام ين من الطوال النصف الثااخنرط املكتب و  ،يوليوشهر  يف أ نشئ مكتب الويبو يف الصني .12.20
وزارة الشؤون اخلارجية، واملكتب احلكويم الصيين  تعاون وثيق مع البدل املضيف، وخاصةً أ قمي يف هذا الصدد، وداري. تنظميه الإ 

 ،(NCAC)(، والإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف SAICللصناعة والتجارة ) احلكوميةدارة الإ (، و SIPOللملكية الفكرية )
 .بّسعة جاهزاً للعملصبح ي من قدرة املكتب عىل أأن  سهل كثرياً ، مما نييجوحكومة بدلية ب 
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نظام ل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وسابع أأكرب مس تخدم نظام ، اكنت الصني اثلث أأكرب مس تخدم ل 2014يف عام و .13.20
ُ و ملكتب منذ البداية. ا تأأولوايمن  يةالسوق الصين يف دمات الويبو الرتوجي خلاكن ذلكل مدريد، و يف ني وحولها ويجمت يف ب ّظِّ ن

قامة ذلكل ضافية الإ رئيس ية من الفوائد الدمات الويبو. واكن تس هتدف املنتفعني خب أأحداثٌ مناطق أأبعد من ذكل  مع القطاع  روابطاإ
 أأماكن أأخرىيف نتفعني م  ليشمل تواصهل نطاق كتبحيامن يوسع امل  ال خرين، وس تكون تكل الروابط هممةً حل اأأحصاب املصالصناعي و 

 .2015يف الصني يف عام 

، يف جمال ههجود كتبامل ز ركَّ ، ني بشأأن الأداء السمعي البرصي. وذلكليجتصديق الصني عىل معاهدة ب  2014شهد عام و  .14.20
م املكتُب  عاهدة مراكش.مل الرتوجيعىل  الثقافة والصناعات الإبداعية، الإدارة الوطنية مع  معل مائدة مس تديرة ابلتعاون حلقة ونظَّ
ماكنية نوقشت مسؤولني من اجلامعات واحلكومة، حيث  ت حلقة العمل هذهديسمرب، وجذبشهر الصينية حلق املؤلف يف  اإ

 الانضامم واخلطوات التحضريية الرضورية.

الانضامم اإىل نظام لهاي. وبدأأ عىل  يف عزهما جاهزاً لإعانة الصني كتبرسعان ما أأصبح امل يف جمال التصاممي الصناعية، و .15.20
 ةً فرصواعترب ذكل الصناعية، حلقة دراس ية بشأأن التصاممي وشارك املكتب يف ندوة دولية و  ني،مع كبار املسؤولني الترشيعيالتواصل 

 .تهوطبيع  لتسليط الضوء عىل مزااي النظام

اليت  ناقشاتامل  يف حتقَّق تقدمٌ عة من املبادرات الإضافية. و مجموعة متنو  يفخالل العام  يعمل بنشاط اكن املكتب أأيضاً و  .16.20
قاعدة بياانت الويبو بالتعاون مع الصني بشأأن تبادل البياانت فامي يتعلق ص للصناعة والتجارة فامي خي احلكوميةدارة الإ مع  أ جريت

أأكرب الرشاكت  اإحدىدير ابذلكر أأن مجموعة هاير )اجل اكن منالويبو، و  يف الرتوجي ملنصاتاملكتب واس متر العاملية لأدوات التوس مي. 
نشاء املكتب. ويف ت اإىل ويبو غرين عقب لأهجزة الإلكرتونية يف العامل( انضملعة املصنِّّ  يف القيام  كتبامل  رشع، غضون ذكلاإ
احلفل السادس عىل ذكل مثةل أأبرز الأ من اكن الصني. و يف تمنية لل أأمهية امللكية الفكرية والابتاكر بوجوده و بتعزيز الوعي ل أأنشطة ب

مة من الويبو واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية لأفضل اخرتاع وتصممي صناعي صيين مشمول  عرش لتسلمي اجلائزة املُقدَّ
م فيه املكتُب أأيضًا جوائز  ،برباءة  الويبو.واملعرض ادلويل الثامن لالخرتاعات اذلي اس تضافته امجلعية الصينية لالخرتاعات وقدَّ

 مكتب الويبو يف الياابن

يف السوق الياابنية. اخلاصة ابلويبو  امللكية الفكريةركزي اهامتمه عىل أأنظمة ، تخالل العاممكتب الويبو يف الياابن، واصل  .17.20
رة املشو  تقدميَ  وتضمَّن ذكل، من انحية،يف الوقت املناسب ملس تخديم هذه الأنظمة. فعاةل وتوفري خدمات اكن من مضن ذكل و 

. وتضمَّن، من حلامن مس تخدمني ايابنيني وغريمه من أأحصاب املصعام اس تفسار تلقاه املكتب عىل مدار ال 700 حنوواملعلومات اإىل 
مع املؤسسات احلكومية  الوثيقلتعاون ابحل، اأأحصاب املصوغريمه من دمات الويبو مد يد العون اإىل املنتفعني خب، انحية أأخرى
ًا تقدمييًا عرض 27 عىل لت الأنشطة الرتوجييةمتش  ايف هذا الصدد، و. وبدمع مهنا الياابين واجلامعات الياابنيةالصناعة قطاع املضيفة و 

 مشارك. 4 200ما يقرب من  وجذَب  نيالرئيس ي نيحل الياابنياس هتدف أأحصاب املصا

ق ذكل من خالل عقد ع. وقد حتقَّ أأنشطهتا عىل نطاق أأوسبلويبو و ابالعام عىل رفع مس توى الوعي  طوال ز املكتب أأيضاً وركَّ  .18.20
عىل موقع املنشورة همة معلومات الويبو الرئيس ية وامل  ترمجةضامن و ، نيحل الياابنيامع أأحصاب املصحداث العديد من الاجامتعات والأ 
ن عىل مدار خدمة الويبو للزابئ توفر ضامن يف هممدور يف الاضطالع باملكتب واس متر اللغة الياابنية. املكتب الإلكرتوين اإىل 

 الساعة.

ايابين نتيجة هذه اجلهود يف اإضافة معهد  ظهرتالويبو. وقد ملنصات  واكن مكتب الويبو يف الياابن يعمل بنشاط يف الرتوجي .19.20
 WIPOمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )وقام املكتب أأيضًا ابلرتوجي ملبادرة ويبو غرين و . ويبو غرينأ خر كرشيك يف 

Re:Search) ويبو غرينسامهت هذه اجلهود يف زايدة تسجيالت قد حل يف الياابن، و اأأحصاب املص دلى. 

فرص مثينة لتنفيذ أأنشطة يف منطقة أ س يا واحمليط زويد مكتب الويبو يف الياابن بت الياابنية اصلت الصناديق الاستامئنيةوو  .20.20
 IP قاعدة بياانتتقدميية عن أأربعة عروض  تُب ك امل أأجرى و امللكية الفكرية يف املنطقة. تكوين كفاءات الهادئ هتدف اإىل 

Advantage  معل لتبادل  حلقاتثالث  املكتُب  أأقام، و اس تفادة التمنية من امللكية الفكرية عىل أأرض الواقعكيفية ل  أأمثةلً اليت تقدم
 انمية. مقاطعاتمن  مشاراكً  70وقد اس تفاد بذكل حنو حالت الانتفاع الناحج ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية. بشأأن اخلربات 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

177 

 مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس

النصف الثاين  طوال –مثل مكتب الويبو يف الصني  –واخنرط  ،يوليوشهر يف مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس  ئنشأ   .21.20
ادلائرة الاحتادية  املضيف، وخاصةً تعاون وثيق مع البدل أ قمي يف هذا الصدد، ومن العام يف ترس يخ ماكنته وتعزيز تنظميه الإداري. 

(، وجملس احتاد امجلعية الاحتادية لالحتاد الرويس، وحممكة حقوق امللكية الفكرية، والأاكدميية ROSPATENTللملكية الفكرية )
 .للعمل بّسعة جاهزاً صبح ي من قدرة املكتب عىل أأن  ل كثرياً هذا التعاون سهَّ و (. RGAISاحلكومية الروس ية للملكية الفكرية )

يف هذا الصدد، شارك املكتب يف والسوق الروس ية.  يفدمات الويبو خل الرتوجيعىل املكتب ينصب نشطة الأول لأ اكن الرتكزي و 
مدن و يف موسكو ن املشاركة فامي أ قمي ع فضالً  ،والويبو ادلائرة الاحتادية للملكية الفكريةا هتالوطنية اليت نظمحداث العديد من الأ 

ضافةً و لهاي. نظام مدريد و نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و اكنت تركز عىل الرتوجي لنظام ن أأحداث أأخرى م اإىل ذكل،  اإ
، وتعزيز اخلاصة به مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكرتطوير ش بكة  عىلملساعدة الاحتاد الرويس  هذه الاجامتعات فرصةً  أأاتحت

وزايدة الوعي بنظام امللكية الفكرية ادلويل. كام  ،س ياسة امللكية الفكريةعداد لية فامي يتعلق ابإ قدرة اجلامعات واملؤسسات البحثية احمل 
، مثل غرفة التجارة والصناعة، اليت يتوقع نيحل الوطنياأأحصاب املصب مؤخراً  ئنشأ   ربطت مكتَب الويبو اذليهذه املنتدايت أأن 
 .الأقالمي واملناطق الروس ية الكثريةواجه التحدي املمتثل يف العمل عرب حيامن يعن كثب يف املس تقبل أأن يعمل معها كتب امل 

 مكتب الويبو يف س نغافورة

لويبو ومنتدى ملكية فكرية لدلول الأعضاء واملنظامت اتبع لواصل مكتب الويبو يف س نغافورة تعزيز وجوده مكركز خدمات  .22.20
مما بعث واكن  ،دمات الويبو العامليةالرتوجي خليف يعمل بنشاط كتب امل ادلولية واملنظامت غري احلكومية والرشاكت يف املنطقة. واكن 

نظام معاهدة التعاون بشأأن  % يف طلبات8زايدة بنس بة هناك  تعرب منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، اكنعىل التشجيع أأنه 
 .2014اإىل  2013 % يف طلبات نظام مدريد يف الفرتة من4بنس بة  زايدةو  الرباءات،

(، والغرف ALBيف أأحداث مع العديد من الرشاكء مثل منتدى الأعامل القانونية ال س يوية ) تهومشارك  همن خالل تنظميو  .23.20
اس تطاع مكتب (، NUS(، وجامعة س نغافورة الوطنية )LESي الرتخيص )ومجعية مدير ، التجارية ذات الصةل وامجلعيات التجارية

اخلاصة العاملية  امللكية الفكريةدمات الرتوجي خلحل واملس تخدمني يف ااإىل عدد كبري من أأحصاب املصالويبو يف س نغافورة مد يد العون 
وقواعد بياانت الويبو العاملية، ونظام الويبو  ،(WIPO Re:Searchمرشوع الويبو املتعلق ابلبحث )و ، ومبادرة ويبو غرينلويبو، اب

ىل نتاجئ البحث والفحص )  (.WIPO CASEللنفاذ املركزي اإ

تعزيز املشاركة يف أأنشطة رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، واضطلع املكتُب بدور حموري مزتايد يف  2014واس متر يف عام  .24.20
( عند تنفيذ خطة معل الرابطة AWGIPCيف جمال امللكية الفكرية )تنس يق الأنشطة اليت طلهبا الفريق العامل املعين ابلتعاون 

نشاء امجلاعة الاقتصادية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا  2015اإىل  2011بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة من  يف س ياق اإ
(AEC حبلول هناية عام )ضافةً 2015 مت حلقات معل يف لك دوةل عضو يف  . واإ الرابطة من أأجل امليض قدمًا يف اإىل ذكل، نُّظِّ

مكتب أأحداث رئيس ية حممتةل يف عن حل والرشاكء ارشااكت مع أأحصاب املصوأأسفرت ال هجود الانضامم اإىل نظايم مدريد ولهاي. 
قلميية لبدلان رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن نظام لهاي مع مكتب مواءمة الويبو يف س نغافورة  قامة حلقة معل دون اإ مثل اإ

 OHIM/ECAPالسوق ادلاخلية/ مرشوع الاحتاد الأورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية )
III قلميية مشرتكة بني الويبو وفريق منطقة التجارة احلرة بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا وأأسرتاليا ونيوزيالندا (، وحلقة معل دون اإ
(AANZFTAلفاحيص العالمات ا ).لتجارية التابعني لبدلان الرابطة بشأأن نظام مدريد 

دارة وتنفيذ مذكرة التفامه املربمة بني الويبو وحكومة س نغافورة، اليت تركز عىل تعزيز 2014ويف عام  .25.20 ، واصل املكتُب اإ
ضافًة اإىل ذكل م همارات ومعارف مسؤويل امللكية الفكرية وأأحصاب املصاحل من منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. واإ نشاطًا من  20، ُقّدِّ

دوةل عضواً للمساعدة عىل تنفيذ أأنظمة فعاةل لإدارة امللكية الفكرية، فضاًل عن تقدمي املساعدة  12أأنشطة املساعدة التقنية اإىل 
كفاءات. املتعلقة بنظايم مدريد ولهاي، وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة، ومنظامت الإدارة امجلاعية، والتعلمي، والتوعية، وتكوين ال

م املكتب أأيضًا  أأحناء املنطقة،  ش ىتمن  ، للعاملني يف جمال امللكية الفكرية2013زايرة دراس ية، مقارنًة بست زايرات يف عام  11ونَظَّ
وأأقام مكتُب الويبو يف س نغافورة رشاكًة مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية . وكذكل من مؤسسات رئيس ية يف س نغافورة

(IPOSلتنظمي أأح ) َّتوفري متحدثني ملبادرة أأس بوع امللكية الفكرية الإقلميي الس نوي املكتُب داث رئيس ية وحلقات معل، ويّس
 من أأجل الرشاكت واملُبتكِّرين واملبدعني. 2014الثالث يف س نغافورة لعام 
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للمنظامت احلكومية  من خالل مشاراكت املكتب يف الأحداث واملؤمترات الرئيس ية 2014وجرى أأيضًا تعزيز التوعية يف عام  .26.20
ادلولية واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املوجودة يف املنطقة أأو اليت تقع مقارها يف س نغافورة، مثل مجعية امللكية 

(، واملؤسسة APEC(، ومنظمة التعاون الاقتصادي ل س يا واحمليط الهادئ )AIPAالفكرية لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا )
، (ERIAواملعهد الاقتصادي لل س يان ورشق أ س يا ) (،MIPA(، والرابطة املالزيية للملكية الفكرية )ASEFوبية )ال س يوية الأور

 (، واحملمكة الوسطى للملكية الفكرية والتجارة ادلولية يف اتيلند.CISACوالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني )

فعالية انتفاع موظفي الويبو ابلوقت، قام املكتب بمتثيل املنظمة يف عدة ومن أأجل حتقيق وفورات يف تاكليف السفر وزايدة  .27.20
 مناس بات، مهنا مثاًل برانمج املدارس الصيفية يف أ س يا اخلاص بأأاكدميية الويبو، وبرانمج ماجس تري القانون يف امللكية الفكرية املشرتك

 خدمة الويبو للزابئن عىل مدار الساعة. توفر دور همم يف ضامن بني الويبو وجامعة كويزنلند للتكنولوجيا. واس متر املكتب يف أأداء

 

 بياانت الأداء

 زايدة اس تخدام مسار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإيداع طلبات الرباءات ادلولية 1.2ھ :النتيجة املرتقبة

 السري الأداءبياانت  الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية لإيداعات 
نظام معاهدة التعاون 

 بشأأن الرباءات

ث يف هناية   : 2013أأساس املقارنة امُلحدَّ

2012 :588، 
 )مكتب الربازيل( 657: 2013

2012 :523 43، 
 )مكتب الياابن( 43 771: 2013

2012 :124 1، 
 )مكتب س نغافورة( 1 282: 2013

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 :2014/15واملزيانية 

 )مكتب الربازيل( 2011عام يف  519

د لحقًا )مكتب الياابن(  حُيدَّ

د لحقًا )مكتب س نغافورة(  حُيدَّ

 

% زايدة )مكتب 15
 الربازيل(

 

% زايدة )مكتب 1
 الياابن(

 

% زايدة )مكتب 5
 س نغافورة(

 

)اخنفاض بنس بة  581: 2014
( )مكتب 2013% عن 12

 الربازيل(

)اخنفاض  42 459: 2014
 (2013% عن 3بنس بة 

 )مكتب الياابن(

)زايدة بنس بة  1 387: 2014
( )مكتب 2013% عن عام 8

 س نغافورة(

 

 

 غري اثبت

 

 

 غري اثبت

 

 

 اثبت

 

النس بة املئوية لواضعي 
الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني ومماريس 

امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل 

املس هتدفة، اذلين يمتتعون 
 بفهم معزز ملعاهدة التعاون

بشأأن الرباءات 
 واملوضوعات ذات الصةل

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(

 % )مكتب الربازيل(75

 % )مكتب الياابن(75

% )مكتب 75
 س نغافورة(

 % )مكتب الربازيل(80

 % )مكتب الياابن(94

 % )مكتب س نغافورة(93

 

 

 اثبت

 اثبت

 اثبت

 اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا 4.2ھ :املرتقبةالنتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت صاغت 
س ياسات عامة توحض 
مالمح انضامهما لتفاق 
لهاي أأو بدأأت العمل 

 ذكلعىل 

دول أأعضاء يف رابطة  7 ل ينطق )مكتب س نغافورة(
أأمم جنوب رشيق أ س يا 
 )مكتب س نغافورة(

 ندول أأعضاء يف أ س يا 6
)بروين دار السالم، ومكبوداي، 
ندونيس يا، ومجهورية لو  واإ

ادلميقراطية الشعبية، ومالزياي، 
 واتيلند( )مكتب س نغافورة(

 اثبت
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النس بة املئوية لواضعي 
واملسؤولني الس ياسات 

احلكوميني ومماريس 
امللكية الفكرية واملشاركني 

يف حلقات العمل 
املس هتدفة، اذلين يمتتعون 
 بفهم معزز لنظام لهاي

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(

 % )مكتب الربازيل(75

 % )مكتب الياابن(75

% )مكتب 75
 س نغافورة(

 

 

 )مكتب الربازيل( 75%

 % )مكتب الياابن(94

 % )مكتب س نغافورة(85

 اثبت

 اثبت

 اثبت

عدد الأطراف املتعاقدة 
يف نظام لهاي يف منطقة 

 أ س يا واحمليط الهادئ.

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 الياابن ليست طرفًا )مكتب الياابن(

طرفان يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق 
دار السالم، وس نغافورة(  أ س يا )بروين

 )مكتب س نغافورة(

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 :2014/15واملزيانية 

 الياابن ليست طرفًا )مكتب الياابن(

طرف واحد يف منطقة رابطة أأمم جنوب 
 رشق أ س يا )مكتب س نغافورة(

انضامم الياابن )مكتب 
 الياابن(

 

يف منطقة رابطة أأمم  7
جنوب رشق أ س يا 

 س نغافورة( )مكتب

 2014مل ينضم أأحد يف عام 
)سوف يكمتل انضامم الياابن يف 

 (2015فرباير 

ل توجد أأطراف متعاقدة 
ضافية يف نظام لهاي يف  اإ

منطقة رابطة أأمم جنوب رشق 
)مكتب  2014أ س يا يف عام 
 س نغافورة(

 اثبت

 

 

 غري اثبت

 

 نطاق أأوسع وبشلك أأفضل، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان الأقل منوااس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل  6.2ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت صاغت 
س ياسات عامة توحض 

مالمح انضامهما لربوتوكول 
مدريد أأو بدأأت العمل 

 عىل ذكل

أأعضاء يف رابطة دول  6 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(
أأمم جنوب رشق أ س يا 
 )مكتب س نغافورة(

دول أأعضاء يف رابطة أأمم  6
جنوب رشق أ س يا )بروين دار 

ندونيس يا،  السالم، واإ
ومجهورية لو ادلميقراطية 

الشعبية، ومالزياي، واتيلند( 
 )مكتب س نغافورة(

 اثبت

النس بة املئوية ملن عربوا 
عن رضامه من بني 
املشاركني يف حلقات 

العمل/احللقات ادلراس ية 
املس هتدفة اليت ُعقدت 
بشأأن موضوعات تتعلق 

 بنظام مدريد

ث يف هناية   : 2013أأساس املقارنة امُلحدَّ

 
أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 

 :2014/15واملزيانية 

 % )مكتب الربازيل(65

 % )مكتب س نغافورة(65

% )مكتب 75أأكرب من 
 الربازيل(

 

% )مكتب 75أأكرب من 
 س نغافورة(

مل تعقد يف الربازيل يف عام 
حلقات معل تتعلق  2014

 بنظام مدريد.

 

% بناًء عىل تعقيبات 89
 املشاركني )مكتب س نغافورة(

ل ينطبق 
 2014يف 

 

 اثبت

عدد الأطراف املتعاقدة 
 يف بروتوكول مدريد

ث يف هناية   3 :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
)الفلبني، س نغافورة، فييت انم( )مكتب 

 س نغافورة(
أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 

 :2014/15واملزيانية 

 )مكتب س نغافورة( 3

ل توجد أأطراف متعاقدة  )مكتب س نغافورة( 10
جديدة يف منطقة رابطة أأمم 
جنوب رشق أ س يا يف عام 

 . )مكتب س نغافورة(2014

 غري اثبت

اجلديدة عدد التسجيالت 
 )نظام مدريد(

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
2012 :054 2 
 )مكتب الياابن( 1 845: 2013
2012  =327 

زايدة الإيداعات )مكتب 
 الياابن(

 

 زايدة الإيداعات بنس بة 

)زايدة بنس بة  2 033: 2014
( 2013% عن عام 10

 )مكتب الياابن(

 )زايدة بنس بة  351: 2014

 اثبت
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 2013  =337 

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم جنوب 
 )مكتب س نغافورة(رشيق أ س يا، الياابن 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
)مكتب الياابن(   :2014/15واملزيانية 
2012/13 

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم جنوب 
رشق أ س يا )مكتب س نغافورة( 

2012/13 

( )مكتب 2013% عن عام  % )مكتب س نغافورة(
 س نغافورة(

 

 اثبت

 

عدد التجديدات )نظام 
 مدريد(

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
2012 :187 

 )مكتب الياابن( 311: 2013

2012 :51 

 )مكتب س نغافورة( 62: 2013

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 :2014/15واملزيانية 

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم جنوب 
 أ س يا، الياابن )مكتب س نغافورة( رشق

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم جنوب 
 رشق أ س يا، الياابن )مكتب الياابن(

د لحقًا )مكتب  حُتدَّ
 الياابن(

 

د لحقًا )مكتب  حُتدَّ
 س نغافورة(

 :2014التجديدات يف عام 

 462  زايدة بنس بة(
( 2013% عن عام 48.6

 )مكتب الياابن(

 56  اخنفاض بنس بة(
( 2013عن عام  9.7%

 )مكتب س نغافورة(

 

غري قابل 
 للقياس

 

غري قابل 
 للقياس

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب  8.2ھ :النتيجة املرتقبة
 الويبو البديةل لتسوية املنازعات

 السري بياانت الأداء الأهداف املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء

النظر بقدر أأكرب يف 
اللجوء اإىل خدمات بديةل 

لتسوية املنازعات يف 
معامالت امللكية الفكرية، 
مبا يف ذكل عرب اس تخدام 

جراءات الويبو  اإ

مة من مس تخدمني  30 ل ينطبق )مكتب الربازيل( منازعة ُمقدَّ
برازيليني يف املعهد الوطين للملكية 

مة من غري  4الصناعية و منازعات ُمقدَّ
املقميني يف مكتب الويبو يف الربازيل 

 WIPO MACيك تعاجلها أ لية 
 )مكتب الربازيل(

َل مرشوع اس تخدام  أ ّجِّ
اخلدمات البديةل لتسوية 

املنازعات يف معامالت امللكية 
كرية نتيجة حلدوث تغريات الف

يف املعهد الوطين للملكية 
. 2014الصناعية يف عام 
 )مكتب الربازيل(

 غري اثبت

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض  2.3ھ :النتيجة املرتقبة كفاءات معزَّ
 النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل اقتصاد السوق احلرالتمنية يف البدلان 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية لواضعي 
الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني ومماريس 

امللكية الفكرية واملشاركني 
يف حلقات العمل 

املس هتدفة اذلين يمتتعون 
معزز ملنظامت الإدارة بفهم 

امجلاعية ولكيفية اس تخدام 
امللكية الفكرية اس تخدامًا 

 فعاًل من أأجل التمنية

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 

 

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 

 

 % )مكتب س نغافورة(60

 

 % )مكتب الربازيل(75

 

 

 % )مكتب الياابن(75

 

 

 % )مكتب س نغافورة(70أأكرب من 

 الربازيل(% )مكتب 75

مل تُعقد يف الياابن يف عام 
حلقات معل تتعلق  2014

مبنظامت الإدارة امجلاعية. 
 )مكتب الياابن(

% من املشاركني 100اتفق 
عىل أأن املهارات واملعارف 

املكتس بة من احللقة ادلراس ية 
أأضافة قميًة اإىل منظمهتم 
 )مكتب س نغافورة(

 اثبت

 

ل ينطبق 
 2014يف 

 

 

 اثبت
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نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ھ :املرتقبةالنتيجة 
 الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد مس تخديم قواعد 
بياانت الويبو العاملية: ركن 

وقاعدة البياانت الرباءات، 
 العاملية لأدوات التوس مي

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 :2013هناية 

ركن الرباءات )الربع الثالث 
  (:2013من عام 

 839 3  مكتب(
 الربازيل(

 906 14  مكتب(
 الياابن(

 772 6  مكتب(
 س نغافورة(

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 
 (:2013التوس مي )

 186  مكتب(
 الربازيل(

 543  مكتب(
 الياابن(

 711 1  مكتب(
 س نغافورة(

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 
 2013اإحصائيات هناية 
  )مكتب الربازيل(
 2013اإحصائيات هناية 
 )مكتب الياابن(

د لحقًا )مكتب  حُتدَّ
 س نغافورة(

 % )مكتب الربازيل(5

 

 % )مكتب الياابن(5زايدة بنس بة 

 

% يف عدد مس تخديم 5بنس بة زايدة 
رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )مكتب 

 س نغافورة(

 

ركن الرباءات )الربع الرابع من 
 (:2014عام 

 688 4 +(22 )%
 )مكتب الربازيل(

 711 14 (-1.3 )%
 )مكتب الياابن(

 054 8 +(19 )%
 )مكتب س نغافورة(

  

قاعدة البياانت العاملية لأدوات 
 (:2014التوس مي )

 532 +(186 )%
 )مكتب الربازيل(

 096 3 +(470 )%
 )مكتب الياابن(

 941 8 +(423 )%
 )مكتب س نغافورة(

 

 

 

 اثبت

 

 غري اثبت

 

 اثبت 

 

 

 

 اثبت

 

 اثبت

 

 اثبت

 

اس تخدام منصات وأأدوات قامئة عىل امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل  2.7ھ :النتيجة املرتقبة
 البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مشاركة أأحصاب املصاحل 
يف منصات الويبو مثل 

WIPO GREEN 
 WIPO Re:Searchو

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 :2013هناية 

 الربازيل(ل ينطبق )مكتب 

 

)امجلعية الياابنية للملكية  1
 الفكرية( )مكتب الياابن(

 

ل يوجد أأساس مقارنة متاح 
 WIPO GREENملنصة 

بسبب اإطالق املنصة يف 
 زارًا  848، 2013نوبمرب 

تكنولوجيا طورهتا مؤسسات  30
 WIPOورشاكت برازيلية يف 

GREEN )مكتب الربازيل( 

 

ضافية يف   WIPOحالت اإ
GREEN  أأو مشاركة جديدة يف

WIPO Re: Search  مكتب(
 الياابن(

 

% يف عدد مس تخديم 5زايدة بنس بة 
 رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا )مكتب 

مل يمت حتميل أأي تكنولوجيات 
طورهتا مؤسسات برازيلية يف 

WIPO GREEN  يف عام
. والتعاون مع املنتدى 2014

الربازييل ملديري الابتاكر ونقل 
( FORTECالتكنولوجيا )

بشأأن مجع التكنولوجيات 
لتحميلها يف قاعدة البياانت 
أأحرز تقدمًا جيدًا يف عام 

، ومن املتوقع أأن تكون 2014
التحميالت الأوىل يف عام 

 . )مكتب الربازيل(2015

  غري اثبت
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 WIPO Re:Searchملنصة  
          )مكتب س نغافورة(

              

يف أأساس املقارنة الأصيل 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

د لحقًا )مكتب  حُيدَّ
 س نغافورة(

  س نغافورة(

WIPO GREEN :15 
ضافيًا يف عام  مس تخدمًا اإ

(؛ 43)العدد الرتامكي:  2014
ضافيان )   Wasedaرشياكن اإ

Instituteو ،Team E-
Kansai 2014( يف عام .

 )مكتب الياابن( 

قامت أأربع رشاكت ايابنية 
بتحميل تكنولوجيات يف قاعدة 

 WIPOبياانت البحث )
Re:Search مبساعدة مكتب )

الويبو يف الياابن يف عام 
 . )مكتب الياابن(2014

 

مس تخدمًا ملنصة ويبو  21
 غرين )مكتب س نغافورة(

 

زائرًا من بدلان رابطة أأمم  959
أ س يا ملنصة  جنوب رشيق

WIPO Re:Search  زايدة(
%( )مكتب 13بنس بة 

 س نغافورة(

 اثبت

 

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 

غري قابل 
 للقياس

 

 

 اثبت

 

 التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

زايدة عدد زايرات املوقع 
الإلكرتوين ملاكتب الويبو 

 اخلارجية

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 :2013هناية 

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 )مكتب الياابن( 5 900

مشاهدة للصفحات  9 717
 )مكتب س نغافورة(

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

د لحقًا )مكتب   الربازيل(حُيدَّ

د لحقًا )مكتب الياابن(  حُيدَّ

د لحقًا )مكتب  حُيدَّ
 س نغافورة(

زايدة عدد زايرات املوقع الإلكرتوين 
% من الربازيل )مكتب 5بنس بة 
 الربازيل(

 

 % )مكتب الياابن(5

 

زايدة عدد زايرات املوقع الإلكرتوين 
% من منطقة رابطة أأمم 5بنس بة 

جنوب رشق أ س يا )مكتب 
 س نغافورة(

 

مل تُنشأأ أأي صفحة حىت فرباير 
 )مكتب الربازيل( 2015

 

)زايدة بنس بة  7 650: 2014
 %( )مكتب الياابن(29

 

)زايدة بنس بة  9 882: 2014
 %( )مكتب س نغافورة(2

 

ل ينطبق 
 2014يف 

 

 اثبت

 

 غري اثبت
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النس بة املئوية لأحصاب 
املصاحل اذلين دلهيم 
جيايب مبهمة  اعرتاف اإ
والصورة الويبو وأأنشطهتا 

 اليت تمتتع هبا مكنظمة

 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 % )مكتب الربازيل(75

 

 % )مكتب الياابن(75

% من املشاركني يف 70أأكرث من 
أأحداث الويبو الرئيس ية )مكتب 

 س نغافورة(

 

البياانت غري متوفرة لعام 
نظام تتبع ؛ سوف يُنفَّذ 2014
 )مكتب الربازيل( 2015لعام 

 % )مكتب الياابن(94

 

% من املشاركني يف 97
مت  احللقات ادلراس ية اليت قُّدِّ

طار مذكرة  2014يف عام  يف اإ
التفامه املربمة بني الويبو 

تضيف يرون أأهنا وس نغافورة 
 قمية. )مكتب س نغافورة(

ل ينطبق 
 2014يف 

 

 اثبت

 

 اثبت

 توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات 2.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

 نس بة رضا العمالء/
 أأحصاب املصاحل

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(

د لحقًا )مكتب الربازيل(  حُيدَّ

د لحقًا )مكتب الياابن(  حُيدَّ

% من املتصلني راضون 90أأكرث من 
عن اخلدمة اليت يقدهما مكتب الويبو 
 يف س نغافورة )مكتب س نغافورة(

ر يف عام   2015سوف تُطوَّ
أ لية موحدة لرصد رضا العمالء 

)مكتب الربازيل، مكتب 
 الياابن، مكتب س نغافورة(

ل ينطبق 
 2014يف 

اس تفسارات زمن معاجلة 
 املعلومات

 ل ينطبق )مكتب الربازيل(

 ل ينطبق )مكتب الياابن(

 ل ينطبق )مكتب س نغافورة(

د لحقًا )مكتب الربازيل(  حُيدَّ

د لحقًا )مكتب الياابن(  حُيدَّ

عداد مت  أأايم معل يف  3خالل  الرداإ
% من احلالت )مكتب 95

 س نغافورة(

البياانت غري متوفرة لعام 
يُنفَّذ نظام تتبع ؛ سوف 2014
 )مكتب الربازيل( 2015لعام 

من  %94تُعاجل 
 3الاس تفسارات يف غضون 
 أأايم معل )مكتب الياابن(

% من 94تُعاجل 
 3الاس تفسارات يف غضون 

 أأايم معل )مكتب س نغافورة(

غري قابل 
 للقياس

 

غري قابل 
 للقياس

 

 اثبت

 أأحصاب املصلحة غري احلكوميني تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 4.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

زايدة املشاركة الفعاةل 
لأحصاب املصاحل غري 
احلكوميني يف أأحداث 
 الويبو والعكس ابلعكس

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 :2013هناية 

، 2013ديسمرب  31يف 
حرض اجامتعات جلنة الويبو 

ممثاًل ملراقيب املنظامت  227
غري احلكومية املعمتدين اعامتدًا 

 دامئاً 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
: 2014/15الربانمج واملزيانية 

د لحقاً   حُيدَّ

% يف مشاركة ش ىت 10زايدة بنس بة 
 أأحصاب املصاحل

، حرض 2014ديسمرب  31يف 
 292اجامتعات جلنة الويبو 

ممثاًل ملراقيب املنظامت غري 
احلكومية املعمتدين اعامتدًا دامئًا 

 %(29)زايدة بنس بة 

 اثبت
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 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات الأمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 5.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

اس تخدام مسامهة الويبو 
يف التقارير والقرارات 

والواثئق اخلاصة 
 ابلعمليات املس هتدفة

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
 :2013هناية 

بيااًن يف الثنائية  38
، وّكها انعكست 2012/13

 بصورة مرضية.

أأساس املقارنة الأصيل يف 
 :2014/15الربانمج واملزيانية 

)هناية  24من أأصل  20
2011) 

بيااًن من أأصل  12اس ُتخدم  %100اس تخدام بنس بة 
 مس مترة 3%(، مهنا 80) 15

 اثبت

 

النس بة املئوية للردود اليت 
أ رسلت يف موعدها عىل 
الطلبات اخلارجية املقدمة 

من الأمم املتحدة 
واملنظامت احلكومية 
ادلولية وغريها بشأأن 

 املساهامت

ث يف  أأساس املقارنة املُحدَّ
   :2013هناية 

غضون % يف 90.5مت معاجلة 
 أأايم معل. 5

أأساس املقارنة الأصيل يف 
  :2014/15الربانمج واملزيانية 

د لحقًا )بياانت   (2012حُيدَّ

ل يف املوعد احملدد  100%  174أ رسِّ
ردًا  185ردًا من أأصل 

أأايم  5%( )يف غضون 94)
 معل(

 اثبت

عدد برامج امللكية الفكرية 
اليت نُفِّّذت ابلشرتاك مع 

املتحدة هيئات الأمم 
واملنظامت احلكومية 

 ادلولية الأخرى

حداثن مع واكلتني من   )مكتب س نغافورة( 2 صفر )مكتب س نغافورة(
واكلت الأمم املتحدة )اليونيب 

 2014واليونيدو( يف عام 

  أأحداث متعددة مع
اتفاق التجارة احلرة بني رابطة 

أأمم جنوب رشق أ س يا 
وأأسرتاليا ونيوزيالندا 

(AANZFTAوأأمانة ،) 
رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، 
ومنظمة التعاون الاقتصادي 

ل س يا واحمليط الهادئ 
(APEC ومكتب مواءمة ،)

السوق ادلاخلية/ مرشوع 
الاحتاد الأورويب ورابطة أأمم 
جنوب رشق أ س يا محلاية 
حقوق امللكية الفكرية 

(OHIM/ECAP III) 

  يم اجامتع واحد ملُقّدِّ
املساعدة التقنية اخلاصة 

الفكرية )مكتب ابمللكية 
 س نغافورة(

 اثبت
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 اس تخدام املوارد

  املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

الميزانية 

المعتمدة 15/2014

ميزانية 15/2014 

بعد التحويالت
نفقات 2014*

ھ1.2
استخدام متزايد لنظام معاھدة التعاون بشأن البراءات في 

اإليداع الدولي لطلبات البراءات
                     894                   1,489                      478 

ھ4.2
استخدام نظام الھاي على نطاق أوسع ونحو أفضل، بما في 

ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                     486                      367                      168 

ھ6.2
استخدام نظامي مدريد ولشبونة على نطاق أوسع ونحو 

أفضل، بما في ذلك من قبل البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                  1,114                   1,279                      355 

ھ8.2

تزايد تفادي نشوء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية دوليا 

وداخليا وتسويتها عبر الوساطة والتحكيم وغيرھا من أساليب 

الويبو البديلة لتسوية المنازعات

                     122                      149                        56 

ھ2.3

كفاءات معزَّزة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة 

واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية 

ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا 

والبلدان المنتقلة إلى اقتصاد السوق الحر

                  1,231                   1,270                      280 

ھ2.4

نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية 

واستخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور 

لتشجيع االبتكار واإلبداع

                     774                      354                      140 

ھ2.7

منصات وأدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل المعارف 

وتطويع التكنولوجيا ونشرھا من البلدان المتقدمة إلى البلدان 

النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات 

العالمية

                     304                      212                        79 

ھ1.8 
التواصل بفعالية أكبر مع جمهور واسع بشأن الملكية الفكرية 

ودور الويبو
                     848                   1,152                      427 

 385                      946                      313                     توجّه أكبر نحو تقديم الخدمات واستجابة أفضل لالستفساراتھ2.8

ھ4.8
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أصحاب المصلحة غير 

الحكوميين
                  1,771                   1,225                      730 

ھ5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم 

المتحدة وسائر المنظمات الحكومية الدولية
                  4,578                   4,702                   1,876 

                  4,974                13,144                12,435المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها 
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  املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت بعد التحويالت تعكس التحويالت  2014/15: مزيانية مالحظة
 من النظام املايل. 5.5طبقًا للامدة  2014/15

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ن الزايدة الصافية يف مزيانية  .28.20 بعد التحويالت تعكس، من هجة، نقل موارد املوظفني اإىل مكتب الويبو يف الصني  2014/15اإ
للمساعدة يف الإنشاء الأويل للمكتب،  10روس يا، مبا يف ذكل النقل املؤقت لأحد املوظفني من الربانمج ومكتب الويبو يف 

لتعزيز أأنشطة مكتب أأفريقيا )انعكس ذكل يف صورة اخنفاض يف  9وتعكس، من اجلهة أأخرى، نقل موارد املوظفني اإىل الربانمج 
 نظامت غري احلكومية(.)تفاعالت منفتحة وشفافة ومتجاوبة مع امل  4.8النتيجة ھ

" التخصيص الأويل للموارد من أأجل مكتب الويبو 1والتسوايت احلادثة فامي بني النتاجئ املرتقبة ترجع يف املقام الأول اإىل: " .29.20
)زايدة اس تخدام نظام معاهدة التعاون  1.2يف الصني ومكتب الويبو يف روس يا، اليت تنعكس، عىل وجه اخلصوص، يف النتيجة ھ

" وزايدة تركزي املاكتب 2)اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل(؛ " 6.2رباءات( والنتيجة ھبشأأن ال
)التواصل بفعالية  1.8اخلارجية عىل التواصل الأكرث فعالية بشأأن خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية اليت انعكست يف النتيجة ھ

)توّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل  2.8ة العمالء اذلي انعكس يف النتيجة ھأأكرب مع مجهور واسع( وحتسني خدم
عادة توزيع املوارد من النتيجة ھ3لالس تفسارات(؛ " )تفاعالت منفتحة وشفافة ومتجاوبة مع املنظامت غري احلكومية( اإىل  4.8" واإ

عادة التنظمي )تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات الأمم 5.8النتيجة ھ  املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية الأخرى( بعد اإ
 ادلاخيل للربانمج.

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

" افتتاح مكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو يف 1يرجع اخنفاض اس تخدام املزيانية يف املقام الأول اإىل الأس باب التالية: " .30.20
زايدة اس تخدام نظام ) 1.2ھص يف النتيجة و يف منتصف العام، وهو ما انعكس عىل وجه اخلص، أأْي 2014روس يا يف يوليو 

 2.3النتيجة ھو ( اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل) 6.2ھ( والنتيجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
زة للموارد البرشية(؛ " تأأجيل الأنشطة املتعلقة مبرشوع اس تخدام اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف معامالت و " 2)كفاءات معزَّ

)الزناعات ادلولية واحمللية بشأأن امللكية الفكرية(؛  8.2امللكية الفكرية يف مكتب الويبو يف الربازيل عىل النحو املبني يف النتيجة ھ
طار النت 3" زة للموارد البرشية( اليت تضطلع هبا برامج أأخرى  2.3يجة ھ" وتنفيذ بعض أأنشطة تكوين الكفاءات يف اإ )كفاءات معزَّ

تفاعل ) 5.8ھ" وتنفيذ تدابري كفاءة التاكليف فامي يتعلق ببعثات املوظفني، ل س امي يف اإطار النتيجة 4مبارشًة يف البدلان/ املناطق؛ "
 (.ومية ادلولية الأخرىالويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات الأمم املتحدة واملنظامت احلك

 

  

الميزانية المعتمدة 

15/2014

ميزانية 15/2014 بعد 

التحويالت
نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*

%38 3,750 9,747 9,209 موارد الموظفين

%36 1,224 3,397 3,226خالف موارد الموظفين

%38 4,974 13,144 12,435المجموع

* مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين
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 التاسعالهدف الاسرتاتيجي 

داري ومايل فعال  دمع اإ

 (2014لوحة بياانت الأداء يف منتصف املدة )

سهم يف مضن الربامج اليت ت ؤرشات الأداء قياسا مب 2014يف عام لنتاجئ االتقدم احملرز صوب حتقيق  لوحة البياانت الواردة أأدانهتوجز 
 .الاسرتاتيجيحتقيق هذا الهدف 

 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة  1.9ه 
موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني 

 وأأحصاب املصاحل اخلارجيني

تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت املطلوبة 
الإدارة العليا ومديري الربامج وادلول الأعضاء من 

 وفقًا للمواعيد الهنائية املتفق علهيا
 22الربانمج 

الإجابة عىل الاس تفسارات ادلاخلية/اخلارجية الواردة  
 وفقًا للجداول الزمنية احملددة

 22الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد  
 البرشية

 23الربانمج 

تقدمي خدمات فعاةل ودقيقة يف الوقت املناسب من  
 قبل معليات املوارد البرشية

 23الربانمج 

كامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف املوعد احملدد   اإ
 ويف حدود املزيانية ووفقًا لرشوط اجلودة

 29الربانمج 

لعقد اس تخدام قاعة املؤمترات بوصفها املاكن املفضل  
بل ادلول الأعضاء  الاجامتعات والأحداث من قِّ

 29الربانمج 

 تشرتهياحتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت  
الويبو )مس متدة من طلبات العطاءات أأو املفاوضات 

 املبارشة(
 24الربانمج 

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني عن خدمات  
 املشرتايت

 24الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

الوقت املس تغرق ملعاجلة الطلبات املتعلقة ابلسفر  
 التظاهرات)ترصحيات السفر الإلكرتونية وطلبات 

 الإلكرتونية والتأأشريات(
 24الربانمج 

 24الربانمج  (UNDPو TMCمتوسط سعر التذاكر )تذاكر  

دارة مجيع أأنواع الأماكن يف   الويبو بفعالية )أأماكن  مجمعاإ
 العمل والتخزين والأرشفة(

 24الربانمج 

ليك تظل  الويبو مجمعجتديد/حتديث/حتويل املباين يف  
نشاهئا  مالمئة للغرض من اإ

 24الربانمج 

متايش مجيع أأنواع التجهزيات التقنية الهامة مع املعايري  
 التقنية املطبقة

 24الربانمج 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت اس تضافة أأنظمة  
دارهتا بطريقة فعاةل من حيث التلكفة متاش َيا مع  واإ

 متطلبات املعامالت التجارية
 25الربانمج 

عدد اتفاقات مس توى اخلدمة ابلنس بة للأنظمة  
طار اتفاقات  واخلدمات املس تضافة املامتش ية مع اإ
مس توى اخلدمة خبصوص تكنولوجيا املعلومات 

 توالتصال

 25الربانمج 

اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت  
 ابلنس بة للأنظمة الهامة

 25الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الهنائيني وقطاعات  
الأعامل التجارية الراضني عن خدمات تكنولوجيا 

 املعلومات والتصالت
 25الربانمج 

تقنيات اتصالت شامةل سهوةل نفاذ املوظفني اإىل  
 ومتاكمةل

 25الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني  
 الراضني عن خدمات املؤمترات يف الويبو

 27الربانمج 

 27الربانمج  تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو 

 27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك ّكمة 

 27الربانمج  جودة الرتمجة 

 27الربانمج  خفض تاكليف الطباعة )للك صفحة( 

نرش واثئق اللجان والأفرقة العامةل يف الوقت  
 املناسب

 27الربانمج 

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون  2.9ه 
دارة جيّدة ومبهارات مناس بة  يعملون حتت اإ

 وحيققون النتاجئ بكفاءة

املشورة واخلدمات القانونية النس بة املئوية لطلبات 
اليت تلقت ردودا رسيعة ومس تقةل وموثوقة من مكتب 

 املستشار القانوين
  21الربانمج 

يؤكد التقرير املايل املريض اذلي قدمه املراجعون  
اخلارجيون امتثال العمليات املالية لأحاكم اتفاقيات 
ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املايل ولحئته 

 (IPSASواملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )

 22الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

متايش عوائد الأموال املستمثرة مع املعايري اليت حددهتا  
 اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر

 22الربانمج 

سداد الرسوم )مبا يف ذكل رسوم مدريد ولهاي( يف  
 املواعيد احملددة

 22الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني املدربني اذلين يعربون عن  
رضامه عن التدريب املقدم هلم )ادلورات المتهيدية 

والتدريب املتعلق مبرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية 
 والتدريب املتعلق ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ(

 22الربانمج 

النس بة املئوية ملن أأجابوا عىل الاس تبيان اذلين  
 يعتربون الويبو مسؤوةل عن النتاجئ اليت حتققها

 22الربانمج 

النس بة املئوية لربامج الويبو اليت تس تخدم البياانت  
 املتعلقة ابلأداء لإدارة أأداء الربانمج

 22الربانمج 

 23الربانمج  الوقت املس تغرق يف التعيني 

حاليًا النس بة املئوية للوحدات التنظميية اليت دلهيا  
 خطط للقوى العامةل مرتبطة خبطط العمل الس نوية

 23الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني املعينني حديثًا املالمئني  
 لحتياجات املنظمة

 23الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أأداؤمه مقارنة  
 بأأهدافهم وكفاءاهتم الفردية

 23الربانمج 

املئوية ملا اس تويف من احتياجات التدريب النس بة  
 الفردية وامجلاعية املهمة

 23الربانمج 

متوسط عدد أأايم الإجازات املرضية للك موظف  
 )التغيب(

 23الربانمج 

النس بة املئوية للنساء الاليئ يشغلن مناصب من  
 الفئتني املهنية والعليا

 23الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني حبسب  –التنوع اجلغرايف  
 املناطق

 23الربانمج 

طار تنظميي  3.9ه  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ
 فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابخلدمات اليت 
يقدهما مكتب أأمني املظامل وأ لية تسوية املنازعات 

 بشلك غري رمسي
 21الربانمج 

النس بة املئوية للمجيبني عىل الاس تبيان الواعني  
 ابملبادئ والس ياسات الأخالقية للويبو

 21الربانمج 

حتديث النظام املايل ولحئته والتعماميت الإدارية  
 املعنية

 22الربانمج 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية  4.9ه 
واملندوبني تكفل سالمة وأأمن موظفي الويبو 

 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

 نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
 24الربانمج 

 24الربانمج  تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
املسؤول الربانمج 

 ( وةلؤ )الربامج املس
 السري

امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية التدقيق اليت  
أأجراها معهد السالمة والأمن )نوشاتل( يف س نة 

جراءات تأأمني  2009 احمليط حسب معايري الأمن واإ
 (UN H-MOSSالتشغييل ادلنيا يف املقار )

 24الربانمج 

تعزيز أأمن املعلومات محلايهتا من الهجامت املزتايدة عرب  
 الإنرتنت

 25الربانمج 

دارة خماطر  ISO 27001حاةل شهادة   ومعليات اإ
 املعلومات

 25الربانمج 

املعلومات )الواهجات فعالية معليات مراقبة أأمن  
 ادلاخلية واخلارجية(

 25الربانمج 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها واملندوبني دلهيا  
صابة معل أأو حادث مرتبط  اذلين يبلغون عن اإ

 ابلعمل
 28الربانمج 

لحصول املناس بة التوقيت لطلبات ل النس بة املئوية ل  
ساعدة يف جمايل السالمة والأمن خالل م عىل 

اليت تنظم يف جنيف أأو  التظاهراتاملؤمترات أأو 
 خارهجا

 28الربانمج 

مراقبة تدابري النفاذ املادي لضامن امتثال قاعة  
مع املعايري  املؤمترات اجلديدة واملرافق املتصةل هبا متاماً 

 املطبقة أأثناء التشييد
 29الربانمج 

احلد من اس هتالك  وتدابريمراقبة تدابري مراعاة البيئة  
 الطاقة املطبقة أأثناء التشييد

 29الربانمج 

جراءات تأأمني احمليط حسب معايري الأمم   كامل اإ اإ
-UN Hار )يف املق من التشغييلادلنيا للأ املتحدة 

MOSS )ابلنس بة لقاعة املؤمترات اجلديدة 
 29الربانمج 

حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعّل مس توى  8.9ه 
املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 
ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 برقابة فعاةل ومس تقةل

عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم 
 لالس تقاللية

 26الربانمج 

 الرقابة ادلاخليةشعبة النس بة املئوية لعمل : الفعالية 
اذلي يتناول اجملالت شديدة اخلطورة/ وثيقة الصةل 

 ابملوضوع
 26 الربانمج

)أأ( الانهتاء من تقارير الرقابة يف الوقت  :الكفاءة 
)ب( عدد معليات  املناسب وابجلودة املطلوبة،

 خلطة معل الرقابة، التدقيق والتقيمي اليت أأجنزت وفقاً 
الشاكوى/التقارير بشأأن التعامل مع سوء )ج( عدد 

 السلوك احملمتل

 26 الربانمج

ـ وفورات  الصةل ابملوضوع والقمية املضافة والإرشاف 
 أأو حتسينات ملموسة يف العمليات والأنظمة التجارية

 26 الربانمج

ـ تعّل ادلروس والتوصيات من  التعّل املؤسيس 
 معليات الرقابة

 26 الربانمج
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 الإدارة التنفيذية 21الربانمج 

 املدير العام مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

مكتب املدير العام، ومكتب املستشار القانوين، وشعبة شؤون امجلعيات والواثئق، ومكتب  21يشمل الربانمج  1.21
دارة الأحداث. املرامسالأخالقيات، ومكتب أأمني املظامل، وقسم   واإ

ول يزال الالزتام الفعال مع ادلول الأعضاء عاماًل حيواًي يف اإحراز تقدم حنو حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة.  2.21
سعت ادلول الأعضاء اإىل حتقيق توافق يف ال راء حول الأهداف الاسرتاتيجية.  حيثحتدايت يف جمالت كثرية  2014وقد أأبرز عام 

زة مع ادلول الأعضاء يف ش ىت املنتدايت للمساعدة يف ذكل ولتوفري بيئة مواتية ركَّ ير العام مناقشات مُ ويف هذا الصدد، ترأأس املد
لتحقيق توافق ال راء. وحبلول هناية العام، اكن من الواحض، رمغ ميض ادلول الأعضاء قُدمًا يف مناقشاهتا، أأن الطريق ل تزال طويةل 

ن جياد ال ام الثاين من الثنائية سوف تس متر بشلك جدي هذه اجلهود الرامية اإىل يف الع هفامي خيص مسائل كثرية. ذلا فاإ  ماكنتيسري واإ
السفراء، يف توفري وس يةل ل غىن عهنا لتلقي  جلسات اإحاطةَموثُوق به للنقاش. ويف أأثناء ذكل، اس مترت أ ليات التواصل ذاهتا، مثل 

 املسائل.من  بشأأن كثريال راء واملشورة من أأجل تعزيز التقدم احملرز 

الالزتام ادلاخيل أأيضًا جزءًا همامً يف تنفيذ الربانمج ودفع التقدم حنو حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية. وظل التواصل مع شلكَّ و  3.21
املوظفني، من خالل جلسات الإحاطة ادلورية اليت عقدها املدير العام واليت ُعقدت يف املنتدايت الأخرى، جزءاً حيواًي يف توضيح 

قناع الأ التغيري الرضوري  ريق الإدارة العليا ادلورية توجهيًا للوحدات ف. ويف الوقت ذاته، قدمت جلساُت طراف املعنية بهواإ
واكن بدء الولية الثانية للمدير العام مبثابة فرصة لضخ طاقات وأأفاكر جديدة يف فريق  التنظميية، فُفّعلت القرارات الاسرتاتيجية.

دخال أأربعة أأعضاء جدد بقاء عىل خربات أأربعة أأعضاء من فريق الإدارة العليا السابق. كام جرى توس يع  الإدارة العليا، وذكل ابإ مع الإ
فريق الإدارة العليا قلياًل بتعيني مديرين مسؤولني عن املوارد البرشية والشؤون القانونية وعنارص شامةل هممة يف اختاذ قرارات 

متام برانمج التقومي الاس وبعداسرتاتيجية يف لك اجملالت.  بنجاح، اضطلع فريق الإدارة العليا حقًا بدور همم  2013رتاتيجي يف عام اإ
عىل مدار العام يف ضامن احلفاظ عىل املاكسب احملققة من برانمج التقومي الاسرتاتيجي فامي يتعلق ابلثقافة والقمي، وكفاءة أأساليب 

 ة.لربامج والهيلك واملوارد مع الأهداف الاسرتاتيجياتوافق حتسني و العمل، 

وواصل مكتب املستشار القانوين تقدمي مشورة وخدمات قانونية رسيعة وجديرة ابلثقة وتامتىش مع املتطلبات الترشيعية  4.21
والقانون الساري اإىل املدير العام والأمانة وادلول الأعضاء بشأأن الأمور ادلس تورية ومسائل العقود وقانون املعاهدات والشؤون 

ملوارد البرشية، يف ظل الطلب الشديد، واملزتايد يف بعض اجملالت. ومتثَّل أأحد التحدايت الرئيس ية يف الإدارية والأمور املتعلقة اب
دارة جديدة لنظام العداةل اذلي دخلبدء  . واس تطاع مكتب املستشار القانوين أأن يتكيف بسهوةل 2014يناير  1حزي التنفيذ يف  اإ

يداع مع النظام اجلديد يف متثيل الإدارة يف تظلامت ا ملوظفني وشاكوهيم. ومعل مكتب املستشار القانوين عىل ضامن تنفيذ همام اإ
مما بعث عىل التشجيع أأن قاعدة بياانت الويبو القانونية و املعاهدات اليت تديرها الويبو تنفيذًا فعاًل رمغ تزايد عدد طلبات املشورة. 

(WIPO Lex ظلت أأكرب مصدر مفتوح عىل ش بكة الإنرتنت يزوره ) مليون مس تخدم حول العامل س نواًي. ويف  1.5أأكرث من
حل غري احلكوميني. وعىل وجه االوقت نفسه، ركز مكتب املستشار القانوين تركزياً كبرياً خالل العام عىل التفاعل مع أأحصاب املص

مت أأنشطة لتسهيل اإجراء مناقشات أأكرث فعالية مع ممثيل  اجملمتع املدين، ولضامن حدوث اخلصوص، بُذلت هجود توعية مس تدامة ونُّظِّ
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب معهم بشأأن مجموعة متنوعة من القضااي، مهنا جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. واكن الاجامتع 

 الس نوي الثالث للمنظامت غري احلكومية املعمتدة مع املدير العام خري مثال عىل ذكل.

قامة وحدة مركزية 5.21 مت  واس متر حتقيق فوائد اإ خمصصة، يه شعبة شؤون امجلعيات والواثئق، لإدارة تنفيذ امجلعيات. ونُّظِّ
ضافًة اإىل دورة امجلعيات اليت تُعقد  يف عادًة بكفاءة دوراتن اس تثنائيتان: )جلنة التنس يق( يف مارس، )وامجلعية العامة( يف مايو، اإ

ل بث الوقائع عرب الإنرتنت والتسجيل الإلكرتوين اخلريف. وجرى اس تحداث و/أأو حتسني ابتاكرات وترش يدات تنظميية، مث
مت الواثئق مس بقًا. وانعكس الاهامتم بتحسني الفعالية وخربة ادلول الأعضاء ابمجلعيات يف  جراءات السفر اجلديدة. وُقّدِّ واإ

 مس توايت الرضا املرتفعة جدًا اليت حتققت عند اس تقصاء أ راء املندوبني.

يف منظومة الأمم املتحدة، مبا يف ذكل مشاركهتا يف جملس الرؤساء التنفيذيني املعين وواصلت الويبو املشاركة بنشاط  6.21
(. HLCP(، واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج )HLCM( ويف جلنتيه: اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى )CEBابلتنس يق )
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عىل رؤاها داخل مداولت منظومة الأمم املتحدة، ولتبادل املامرسات وأأاتح تعاوننا مع هذه ال ليات فرصًة هممًة للويبو لتسليط الضوء 
ضافًة اإىل فرصة اإرشاك املنظمة يف املساعدة عىل حتقيق الاتساق عىل نطاق منظومة الأمم املتحدة.  الإدارية والتشغيلية اجليدة، اإ

أأبريل اإىل يوليو. وقد مت تعيني رئيس بعدم وجود رئيس للمكتب يف الفرتة من  2014وتأأثر أأداء مكتب الأخالقيات يف عام  7.21
مؤقت ملكتب الأخالقيات يف أأوائل أأغسطس، واكنت اإجراءات شغل هذا املنصب املهم بشلك دامئ مس مترًة يف هناية الفرتة 

َل وضع برانمج الإفصاح املايل الاكمل اإىل . ومع ذكل، واصل مكتب 2016-2015 املشموةل ابلتقرير. ونظرًا لهذه الظروف، أ ّجِّ
عالن املصاحل، اليت تشمل الإفصاح عن املصاحل املالية وفقًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام.  الأخالقيات تنفيذ س ياسة اإ
وعالوة عىل ذكل، اس مترت الس ياسات القامئة يف توجيه هجود املكتب ودمع نظام الأخالقيات والزناهة ابملنظمة. وأأرشف مكتب 

امية املُبلِّّغني عن اخملالفات، اليت تعرب عن مدى تقدير الويبو ملشاركة مجيع املوظفني يف الرقابة يف املنظمة الأخالقيات عىل س ياسة ح
لقمي واملبادئ التوجهيية اليت ينبغي أأن لمن خالل منح امحلاية من الانتقام. وواصلت مدونة أأخالقيات الويبو توفري منصة مشرتكة 

م املكتُب خدمات استشارية ملوظفني عىل مجيع املس توايت بشأأن تنفيذها.يراعهيا موظفو الويبو عند أأداء هم  اهمم، وقدَّ

ومت ترس يخ وضع مكتب أأمني املظامل بوصفه جزءاً ل يتجزأأ من اإطار املساءةل والزناهة اخلاص ابملنظمة مع بدء الإدارة  8.21
وانب الرئيس ية لهذا الإصالح الاعرتاف بأأمهية منع . واكن من اجل2014يناير  1اجلديدة لنظام العداةل اذلي دخل حزي التنفيذ يف 

دراج التسوية غري الرمسية للزناعات يف نظام املوظفني ولحئته. ولس تكامل هذا التغيري، ركَّز مكتب  نشوب الزناعات من خالل اإ
ذاكء الوعي والقدرة عىل تسوية الزناعات دلى املوظفني من خالل التدريبات الرا يف  تتوسعئدة اليت من املزمع أأن أأمني املظامل عىل اإ

املس تقبل. ويف أأثناء ذكل، واصل املكتب اس تقبال الزائرين وتقدمي تدريب مس تقل ورسي عىل تسوية الزناعات وتقدمي خدمات 
جيابية للخدمات غري الرمسية لتسوية  فَعَكَس الوساطة عىل مس توايت مشاهبة ملس توايت الس نوات السابقة،  ذكل اس تجابة اإ

 ت.الزناعا

يف شهر مايو، اس ُتحدث يف مكتب املدير العام منصب منسق شؤون اس مترارية الأعامل. وأ حرِّز تقدٌم كبرٌي خالل الشهور و 9.21
العوامل املطلوبة لنظام خمصص لإدارة قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئ، مثل نرش س ياسة واسرتاتيجية  تطبيقاليت تلت ذكل يف 

طالقه. وس يوفر لك ذكل EMSالطوارئ وتنفيذ أأول نظام اإخطار ابلطوارئ ) بشأأن قدرة املنظمة عىل مواهجة ( يف املؤسسة واإ
 أأساسًا قواًي لتطور عنارص هذا النظام يف الأشهر والس نوات التالية.

دارة الأحداث، بعد تعيني 2014ويف فرباير  10.21 ، ُدجمت أأنشطة الأحداث ابملرامس لتعزيز الالزتام مع ادلول رئيس للمرامس واإ
. وشهدت سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسون مجلعيات ادلول وحتسينه اإىل أأقىص حد ممكنال خرين  املصاحلالأعضاء وأأحصاب 

مت، ومهنا افتتاح زايدًة كبريًة يف عدد الأحداث والأنشطة اجلانبي 2014الأعضاء يف الويبو اليت ُعقدت يف سبمترب  ة اليت ُطلبت ونُّظِّ
لمؤمترات. وقد ُقوبلت هذه الأحداث ابلس تحسان، وهو ما انعكس يف مس توى رضا املندوبني اذلي بلغت الويبو اجلديدة لقاعة 
 % للأنشطة اجلانبية.82% لالفتتاح و91نسبته 

تقدمي التوجيه والإرشاف ور رئييس يف ، مبا يف ذكل أأعامل مكتب املدير العام، الاضطالع بد21وواصل الربانمج  11.21
بل مجيع القطاعات املعنية داخل الويبو. الاسرتاتيجيني الشاملني  لتسهيل تعممي وتنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية من قِّ

 

 بياانت الأداء

قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع نفاذ حمّسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من  2.4ھ :النتيجة املرتقبة
 الابتاكر والإبداع

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

زايدة عدد مس تخديم قاعدة 
 WIPO Lex بياانت

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
مس تخدمًا يف  2 236 486اإجاميل 
، 2013يف عام  1 461 841) 2012/13
 (2012يف عام  774 645

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 

20% 

 

مس تخدمني يف عام  1 506 508
2014 

 اثبت
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2014/15: 930 123 1
52

 

 الزتام فعال مع ادلول الأعضاء 3.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

لجامتعات  النس بة املئوية
اللجان اليت عقدت من 
عالمية  أأجلها اجامتعات اإ

لدلول الأعضاء قبل اجامتع 
 اللجنة

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 من اس تقصاء لأمناء اللجان 81%

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
2014/15: 80% 

 اثبت 93% 90%

النس بة املئوية لرسائل ادلول 
الأعضاء اإىل املدير العام 
اليت أأجيب عهنا خالل 

 أأس بوعني

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
من تقدير للمراسالت الواردة  81%

 والصادرة

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
2014/15: 80% 

 اثبت 80% 80%

النس بة املئوية لإخطارات 
انضامم ادلول الأعضاء وغريه 

الأعامل املتعلقة  من
اليت  الويبو مبعاهدات

 عوجلت يف الوقت املناسب

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
% من اإخطارات الانضامم وغريه 98معاجلة 
عامل املتعلقة ابملعاهدات يف غضون من الأ 

 ثالثة أأايم.

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
% يف غضون ثالثة 95معاجلة  :2014/15

 ( 2012أأايم )هناية 

% 90معاجلة 
يف غضون 
 ثالثة أأايم

% من اإخطارات 95معاجلة 
الانضامم وغريه من الأعامل املتعلقة 
 ابملعاهدات يف غضون ثالثة أأايم.

 

 اثبت

مس توايت رضا ادلول 
عداد امجلعيات  الأعضاء عن اإ

 وأأداهئا

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
من اس تقصاء مجعيات الويبو لعام % 88

جراء اس تقصاء يف عام  2012 )مل يتسن اإ
ائية، وسوف نتيجة لظروف اس تثن 2013

 (.2014يف  اً جُيرى الاس تقصاء جمدد

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
 راضون عن الرتتيبات% 88 :2014/15

% راضون 85
 عن الرتتيبات

مجعيات الويبو % )اس تقصاء 87
2014لعام 

53
) 

 اثبت

نرش واثئق امجلعيات يف 
 الوقت احملدد

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
% من مجيع الواثئق قبل انعقاد 95نرُشت 

امجلعيات بشهرين عىل الأقل يف حاةل 
 .امجلعيات العادية

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
% من الواثئق 100 تنرش  :2014/15

 ذات الصةل قبل انعقاد امجلعيات بشهرين

 تنرش 
% من 100

الواثئق ذات 
الصةل قبل 

انعقاد 
امجلعيات 
 بشهرين

% من مجيع الواثئق 95نرُشت 
ذات الصةل قبل انعقاد مجعيات 

 .بشهرين عىل الأقل 2014

 اثبت

                                                
52
 . وقد حّدثت ال ن تكل الأرقام.2013ابس تعامل الأرقام املقّدرة يف منتصف  2014/15انمج واملزيانية املقارنة الأصيل يف الرب أأساُس ُحسب  
53
-http://www.wipo.int/export/sites/www/about: 2014رابط يُفيض اإىل اس تقصاء مجعيات الويبو لعام  

wipo/en/assemblies/pdf/survey_2014.pdf  
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 الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلوليةتواصل الويبو وتشاركها فعليا مع  5.8ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

املبادرات اجلديدة املشرتكة 
مع الواكلت الأخرى التابعة 

 للأمم املتحدة

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
جديداتن قام هبام املدير العام مبادراتن 

)ترأأس املدير العام اللجنة الإدارية الرفيعة 
طالق املدير العام 2012املس توى يف  ، واإ

للمؤرش العاملي لالبتاكر يف اجمللس 
الاقتصادي والاجامتعي يف جنيف عام 

2013.) 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
 اثنتان :2014/15

القيام مببادرة جديدة واحدة: مت  اثنتان
التقدم بطلب اإىل املنظمة ادلولية 
 للهجرة للحصول عىل صفة مراقب

 اثبت

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ :النتيجة املرتقبة  أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

النس بة املئوية لطلبات 
القانونية املشورة واخلدمات 

اليت تلقت ردودا رسيعة 
ومس تقةل وموثوقة من 

 مكتب املستشار القانوين

ث يف هناية  رمغ  :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
مة  وجود زايدة يف عدد الطلبات املُقدَّ

للحصول عىل املشورة فضاًل عن اجملالت 
% من الاس تفسارات 98املشموةل، تلقت 

مكتب  الواردة ردودًا رسيعة وموثوقة من
 .املستشار القانوين

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
2014/15: 100% 

 اثبت 95% 90%

طار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ھ :النتيجة املرتقبة  بيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

النس بة املئوية ملوظفي الويبو 
الواعني ابخلدمات اليت 

مكتب أأمني املظامل  يقدهما
وأ لية تسوية املنازعات 

 بشلك غري رمسي

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
% 63: 2013اس تقصاء أ راء املوظفني لعام 

من املوظفني عىل عّل ابخلدمات اليت يقدهما 
% مهنم يعلموهنا 32مكتب أأمني املظامل، و

 اإىل حد ما

لعام % وفقًا لس تقصاء أ راء املس تخدمني 77
 .(2013)اذلي أ جري يف مارس  2012

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
اس تقصاء أ راء املوظفني لعام  :2014/15
% من املوظفني عىل عّل 44: 2011

ابخلدمات اليت يقدهما مكتب أأمني املظامل، 
 % مهنم يعلموهنا اإىل حد ما49و

زايدة وعي 
املوظفني 

بنس بة تصل 
 %60اإىل 

جراء اس تقصاء بشأأن من  املُخطط اإ
اخلدمات اليت يقدهما مكتب أأمني 
طار اس تعراض وحدة  املظامل يف اإ

التفتيش املشرتكة خالل الربع الثاين 
 2015من عام 

ل ينطبق 
 2014يف 

النس بة املئوية للمجيبني عىل 
الاس تبيان الواعني ابملبادئ 
والس ياسات الأخالقية 

 للويبو

ث  :2013يف هناية  أأساس املقارنة امُلحدَّ
من اس تقصاء القمي الأساس ية لربانمج  98%

التقومي الاسرتاتيجي )اذلي أأجري يف الفرتة 
 (.2013من يناير اإىل فرباير 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج واملزيانية 
2014/15: 70% 

سوف جُيرى الاس تقصاء يف عام  75%
 فقط. 2015

ل ينطبق 
 2014يف 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

  املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5للامدة  طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ن  12.21 " نقل وظائف اإىل الربانمج بعد دمج الأنشطة 1الزايدة اليت حدثت يف موارد املوظفني اكنت ترجع يف املقام الأول اإىل: "اإ
وظيفة مس مترة يف مكتب  وتثبيت" 2املتعلقة ابلأحداث مع وظيفة املرامس، واس تحداث منصب منسق شؤون اس مترارية الأعامل، "

 ايد عىل اخلدمات القانونية.املستشار القانوين لتلبية الطلب املزت 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري  60اإىل  40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من  13.21
 .اس تخدام املزيانية يف املسار الصحيح

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ2.4
نفاذ محّسن إلى المعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية واستخدامها من قبل مؤسسات 

الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع االبتكار واإلبداع
                  1,939                   2,283                   1,160 

 3,549                   8,207                   6,747                  التزام فعال مع الدول األعضاءھ3.8

ھ5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 

المنظمات الحكومية الدولية
                     266                      817                      380 

ھ2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
                  8,946                   7,969                   3,584 

ھ3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل 

الموظفين
                  1,048                   1,031                      424 

                  9,097                20,306                18,945المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%44 7,859 17,892 16,799 موارد الموظفين

%51 1,238 2,414 2,146خالف موارد الموظفين

%45 9,097 20,306 18,945المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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دارة الربامج واملوارد :22الربانمج   اإ

 . سوندارامميبالس يد أأ   املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم يف 

ىل التقدم احملرز 1.22  س تخدام. ومن أأجل ا2014 يف املالية هتادار اإ برانمج الويبو و  تواصل تعزيز ،2012/13 الثنائية يف استنادا اإ
دارة الأداء، وتيسري الأنشطة التشغيلية يف مجيع و ، أأكرب فعاليةباملوارد  رساء أأفضل املامرسات فامي يتعلق ابلتخطيط، واإ  قطاعاتاإ
عادة هيلكة اسرتاتيجية  2014نُفذت ابلاكمل يف "، 54وتعزيز "خط ادلفاع الثاين ها،ودمع  املنظمة يف  بدأأت يتالو الربانمج  مضناإ
دارة " 1عىل ما ييل: "ذكل . وانطوى 2013نوبمرب  أأداء الربانمج  لإنشاء شعبة قسم املزيانيةمع الأداء و ربانمج الدمج قسم اإ
 بني الفصل من دور "مكتب املراقب"، الأمر اذلي مكن " صقل2"أأكرث مشولية لإدارة الربانمج؛  اهنجأأاتح  ، مما(PPBD) واملزيانية

دارة اخملاطر هاوتوزيع  الواحضة املسؤوليات  وصيانتهادلاخلية، واس تعراض الإطار املايل التنظميي راقبة وامل ،والامتثال ،لتنس يق اإ
دارة ودمع " 3"؛ الرقابة ومتابعة توصيات دماج اإ تعممي الفعال ال تأ زر و بتحقيق ال سمح مبا ي ، 22ربانمج الالإدارية للمنظمة يف  الطلباتاإ
نظمة اليت   .نظام التخطيط للموارد املؤسس يةمجموعة مشاريع  تقدهماللأ

دارة أأداء  تعممي فامي خيص مواصةل 2014جيد يف م وحتقق تقد 2.22  حتسني . واس مترالويبوثقافة قامئة عىل النتاجئ وتعزيز دورة اإ
، مت تطوير وظائف جديدة يف ا التحسندلمع هذو. املناصبلتخطيط عىل مس توى عرب العمل اب 2014معلية ختطيط العمل يف 

دارة الأداءية/ نظام املؤسس  موارد للتخطيط وحدة ختطيط العمل لربانمج ال  تخصيص موظفني لأنشطة ب  للسامج (EPM) املؤسيس اإ
الشفافية التحسن تعززت أأيضا هذا وبفضل بني النتاجئ املتوقعة للربامج وأأهداف املوظفني الفردية. والتقريب أأكرث برانمج حمددة، 

 .موارد املوظفنيواس تخدام وادلقة فامي يتعلق بتخصيص 

دارة الأداء /تخطيط للموارد املؤسس يةاكن تطور نظام ال و  3.22 . ولهذه 2014جزءا ل يتجزأأ من التقدم احملرز يف  املؤسيس نظام اإ
 وتتيح. "دلمع دورة أأداء الويبو، وهام "التنفيذ والرصد" و "تقيمي الأداء تنيجديد تنيرئيس ي  تنياإطالق وحد 2014عام شهد الغاية، 
قدرة عىل رصد تنفيذها، ال سن بشلك كبريمما حي حتديث منتظم خلطط العمل املعمتدة، جراء لإ ديري الربامج، لأول مرة، أأداة الأوىل مل

بني خطط  أأفضل حتليل مقارنأأصبح من املمكن اإجراء الأداة  تكل وبفضلاملوارد املالية. أأو اس تخدام  سواء من حيث املضمون
دارة الربامج مما أأدى اإىل حتسني العمل املعمتدة والتغيريات عىل مدار العام،  رشاد اإ الأداة وأأما  ملس تقبل.يف ادورات التخطيط واإ

ماكنية اإجراء لتقيمي الأداء، مبا يف ذكل  وانسجامااستباقية  هنجا أأكرث فتتيح الثانية لأداء وتتبع التقدم حنو لاس تعراض أأكرث تواترا اإ
 .2014/15 الثنائية يف برانمج ومزيانية الواردةحتقيق الأهداف 

بالغ وأأدوات حتليل اإىل  2014يف عام  زيد من مكوانت نظام التخطيط للموارد املؤسس يةامل دماجاإ أأيضا وأأدى  4.22 قدرات اإ
دارة لربانمج التخطيط ونظام  (AIMS)لإدارة املتاكمةل لربانمج ا املايل نظامأ دمج ال ، 2014لأول مرة يف وحمس نة.  داء الأ اإ

دارة الأداء املؤسيسمقارنة ابانية حتسني معلية الإبالغ عن املزي مكّن من  املؤسيس، مما ابلإضافة اإىل و .لنفقات الفعلية من نظام اإ
دماجمكل س تُ ، وا2014يف يناير ( املوارد البرشية) التخطيط للموارد املؤسس يةاملرتبات/برانمج نظام بدأأ تشغيل ذكل،  نظام  اإ

دارة الأداء املؤسيس يف أأبريل، مما أأدى اإىل قدرات لربانمج تخطيط ال  دارة يف  معززةجد اإ وحدة  يفحرز تقدم . وأ  املناصباإ
دارة املوارد البرشيةوأ تيحت للقطاعات الإدارية الرئيس ية  دارةمعلومات أأولية لالإ  لوحاتاملعلومات التجارية بتطوير  واملشرتايت  ،)اإ

 .2015نصف الثاين من ل يف ااملنظمة ذكل عىل مس توى  املالية(. ومن املقرر اإطالقالشؤون ر، وختطيط الربانمج و اسفوالأ 

دارة اخملاطر، خلوفقا و  5.22 دارة للمنظمة بشأأن  تضع اإطارا رمسيا ومنسجامعدد من الواثئق اليت أ عد ارطة طريق اإ اطر اخملاإ
طار  نشاء و املساءةل،  الويبو بشأأنوالضوابط ادلاخلية، مبا يف ذكل اإ دارة  فريقبيان الويبو بشأأن "قابلية حتّمل اخملاطر"، واإ اإ

دارة اخملاطر، و و ، (RMG) اخملاطر دارة اخملاطر و دليل س ياسة اإ بيان و  املساءةل الويبو بشأأنعرض اإطار اس تُ و ادلاخلية.  الضوابطاإ
 .2014ادلول الأعضاء يف هناية  واعمتدهتام الويبو بشأأن "قابلية حتّمل اخملاطر"

، والضوابططر اخللم الاستباقية دارةالإ  وتعزيز والضوابط،خملاطر اإىل املعلومات عن ا ال ين النفاذمن أأجل تسهيل و  6.22
دلمع معلية  تس تخدماو  2014دارة اخملاطر املؤسس ية يف النصف الثاين من لإ أأداة نُفذت لتدقيق، افعاةل لهيئات ة الس تجابالاو

 ويةاس تعراضات نصف س ن " اإجراء1ا عرب القيام مبا ييل: "ززت أأيضا معليات رصد اخملاطر والإبالغ عهن. وعُ 2015ختطيط معل 

                                                
54
 بشأأن اإطار املساءةل يف الويبو. WO/PBC/22/12انظر أأيضا الوثيقة  
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دارة اخملاطر فريق " املمتثةل يف اس تعراض2لنقطة "مخاطر، واليت تشلك أأيضا الأساس ل لل دارة  بشأأن س نويةال تقارير نصف لل  اإ اإ
دارة أأداء الربانمج" و 3، "اخملاطر دارة اخملاطر يف معليات اإ دماج اإ  .اس مترار تعزيز اإ

صدومتت مراجعة  الإطار التنظمييحتديث  وتواصل 7.22 ، الرمسية )املشرتايت، والضيافة التعماميت الإداريةعدد من  راواإ
جازة زايرة الوطن، و ر، اسفوالأ  زال تأأو ل /النقدية للماكتب اخلارجية، اخل(، و بشأأن الإدارة ، واملبادئ التوجهييةوسلف املرتباتاإ

دارة الأصول، ية جار  املراجعة عليه  تتفقما ا، عىل حنو لحئتهاملايل و لنظاماس تعراض ومراجعة امت ووالإفصاح املايل(.  ،التربعاتو )اإ
دارة تسميات  وُطورتادلول الأعضاء،  لكرتونية جديدة دلمع اإ  .الربامجأأداة اإ

، بدمع من مبادرات الإدارة فضال عن متابعة 2014 يفعدد من الضوابط ادلاخلية وتعزيز ابلإضافة اإىل ذكل، مت اس تعراض و 8.22
اخلارجيني و  نيادلاخليتوصيات املدققني الرقابة، مبا فهيا هيئات معلية متابعة توصيات ضا وُعززت أأيوتنفيذ توصيات هيئات الرقابة. 

 .ووحدة التفتيش املشرتكة

 وأأسفرت عن، 2013اليت بدأأت يف  ن اخلزانة وخماطرهاأأ الويبو بش شامةل ملامرساتال راسة ادل 2014يف ربيع عام واس ُتمكلت  9.22
 امرسة التحوط كوس يةل للحد من التعرض لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية يفمبسلسةل من التوصيات، مبا يف ذكل ما يتعلق 

لتوصيات وحتديد اسرتاتيجية للتنفيذ. ومشلت املبادرات ل اكمةل الموعة اجملاس تعراض  عىلالأمانة حاليا وتعمل معاهدة الرباءات. نظام 
يرادات الويبو والتنبؤ صقلمواصةل " 1"يذها يف جمال الشؤون املالية: الأخرى اليت مت تنف  دارة اإ  هبا لأغراض العمليات املتعلقة ابإ

عداد الربانمج واملزيانية دارة من أأجل املالية والشؤون  يةدارة النقدلالإ املبادئ التوجهيية  " ووضع2" ؛2016/17 للثنائية اإ  حذرةاإ
لفرنك ابحساابت اإىل لعمالت الأجنبية اب يةالاستامئن ل املس متر للصناديق يالتحو " و 3؛ "ب اخلارجيةوفعاةل للموارد املالية يف املاكت

برانمج  وحدةلاعامتد برامج معينة " و 4"التعرض لتقلبات أأسعار رصف العمالت الأجنبية؛ خطر سويّسي هبدف مواصةل خفض ال 
، مما أأدى املكتب ادلويل دلفع الرسومقدهما يوغريها من اخلدمات اليت  واملس تخرجات،، شرتااكتالا فواترياخلاصة بلإدارة املتاكمةل ا

دارة أأكرث  ىل اإ  .اتريلفو لوكفاءة  سهوةلاإ

الويبو بشأأن املبالغ مع  ةالرشيك ةاليت تنشأأ مع املؤسسات املالية الرئيس ياملشالك من أأجل معاجلة بعض و وعالوة عىل ذكل،  10.22
 املدفوعات مع ضامن تكلمعلت الويبو عن كثب مع املؤسسات املالية حنو اتفاق لتسهيل معاجلة  املسددة من/اإىل بدلان حساسة،

 .اكمل قانوينامتثال 

داراتن وفامي يتعلق مبعاهدة الرباءات،  11.22 للملكية الصناعية  ش ييلال املعهد الوطين  - 2014يف  بحث ادلويللل  اتنجديدُعينت اإ
 .جديدة وتغيريات يف النظامطرق دفع تتطلب  امم - تسجيلوال رباءات لل كتب السويديامل و 

يداع بعد و  12.22 اختبار ، اس متر خالل مرحةل جتريبية 2013البنلوكس يف أأكتوبر يف الأويل من أأحصاب العالمات التجارية الإ
يداع الإلكرتوين يف نظام خدمة  دخال تعديالت علالإ من أأجل استيعاب المنو املتوقع يف قاعدة املس تخدمني.  2014 يف هيامدريد واإ

دارة مجع وتوزيع رسوم 2014لأول مرة يف بدأأ املكتب ادلويل، ابلإضافة اإىل ذكل، و يف الوقت املناسب  ها، وضامن توزيع املعاجلة، اإ
 .ااإىل الأطراف املعنية، أأي يف غضون شهر بعد اس تالهم

للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات  ولايت املتحدة الامريكيةتفامه مع مكتب الال ومبوجب مذكرة  13.22
ذا اكن ممكنا حتسني ما تجرييب لتحديدال رشوع واملكتب ادلويل، أ طلق بنجاح امل  دارة خماطر الرصف الأجنيب  اإ دفع رسوم ب املرتبطةاإ

 .الثنائيةوع يف هناية س نة أأخرى. ومن املقرر اإجراء تقيمي للمرش ُمدد مؤخرا ل و  البحث
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 بياانت الأداء

 خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني 1.9ه  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

تقدمي التقارير املالية والإدارية 
والتحليالت املطلوبة من 

الإدارة العليا ومديري الربامج 
وادلول الأعضاء وفقًا للمواعيد 

 الهنائية املتفق علهيا

كامل الإغالق الشهري  اإ
بعد هناية الشهر بعرشة 

عدا يناير حيث )أأايم 
يتحدد الإغالق الشهري 
عن طريق تقدم الإغالق 

 الس نوي(

اإاتحة تقارير اثبتة عىل 
؛ تقارير بّسعةالإنرتنت 

خالل  رصد فصلية
أأس بوعني من الإغالق؛ 
تقارير شهرية قياس ية 
خالل أأس بوع من 

 الإغالق 

 مطابقة لأسس املقارنة

اإاتحة تقارير تفاعلية 
حمددة العوامل عرب 

الإنرتنت كنتيجة لعمل 
مرشوع ختطيط املوارد 

املعلومات املؤسس ية/
يف الثنائية  ةالتجاري
؛ تقارير 2014/2015

خالل  رصد فصلية
أأس بوعني من الإغالق؛ 
تقارير شهرية قياس ية 
خالل أأس بوع من 

 الإغالق

تأأثرت توارخي الإغالق ليناير وفرباير 
غالق شهري واحد  ابلإغالق الس نوي. ومت اإ

يف يوم العمل العارش ومت الإغالق يف 
الأشهر الأخرى يف يوم العمل الثامن أأو 

 التاسع.

دارة وُطورت  لوحات معلومات أأولية لالإ
دارة  وأ تيحت للقطاعات الإدارية الرئيس ية )اإ
املوارد البرشية، واملشرتايت والأسفار، 

وختطيط الربانمج والشؤون املالية(. ومن 
املقرر اإطالق ذكل عىل مس توى املنظمة 

 .2015يف النصف الثاين من 

أأايم  10خالل  قياس ية فصلية وشهريةتقارير 
 .من الإغالق معل

 حد من الإغالق.تقارير رصد خالل شهر وا

 اثبت

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 اثبت

 

 

 غري اثبت

الإجابة عىل الاس تفسارات 
ادلاخلية/اخلارجية الواردة وفقًا 

 للجداول الزمنية احملددة

غالق  % من التذاكر 75اإ
أأايم  3)تسويهتا( خالل 
 من الاس تالم

نفس أأسس 
 املقارنة

% من 86ما نسبته  2014أأغلقت يف 
الويبو لتبليغ  التذاكر املسجةل يف نظام

( يف يوم فتحها، WINSالاس تفسارات )
% يف غضون 9% يف غضون يومني، و6
 أأايم. 3

 

 اثبت

اإسداء املشورة و/أأو الرد 
عىل ملفات املزيانية 
 72واس تفساراهتا خالل 

 ساعة

اإسداء املشورة و/أأو 
الرد عىل ملفات 

املزيانية واس تفساراهتا 
 ساعة 48خالل 

، تلقت شعبة أأداء الربانمج 2014يف 
ملف يتطلب  1,200واملزيانية ما يقارب 

تأأكيدا من حيث الربامج و/أأو من حيث 
 أأايم.  2.3املزيانية. وبلغ متوسط مدة الإجابة 

 

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ه  النتيجة املرتقبة:  أأمانة تعمل بسالسة مع موظفني حتت اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

يؤكد التقرير املايل املريض 
اذلي قدمه املراجعون 

اخلارجيون امتثال العمليات 
املالية لأحاكم اتفاقيات 

ومعاهدات الويبو السارية 
ونظام الويبو املايل ولحئته 
واملعايري احملاسبية ادلولية 

 (IPSASللقطاع العام )

ورد تقرير تدقيق خال 
من املالحظات لس نة 

 2013وس نة  2012
ومتت الإجابة عىل مجيع 

 توصيات التدقيق

من  تقرير تدقيق خال
املالحظات للك من 

 سنيت الفرتة

وردت رساةل الإدارة بشأأن التدقيق املايل 
 2015فرباير  19( يف 2014املرحيل )نوبمرب 

ملعاجلة واخُتذت التدابري أأثناء فرتة الإغالق 
التوصيات اليت لها أأثر عىل البياانت املالية 

 .2014لعام 

 اثبت

متايش عوائد الأموال املستمثرة 
مع املعايري اليت حددهتا اللجنة 

متايش عوائد الأموال 
املستمثرة مع املعايري اليت 

متايش عوائد الأموال 
املستمثرة مع املعايري 

تتواصل الاستامثرات مع السلطات 
متاش يا مع النقطة املرجعية اليت  ةالسويّسي

 اثبت
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حددهتا اللجنة  الاستشارية املعنية ابلستامثر 
الاستشارية املعنية 

الثنائية ابلستامثر يف 
2012/13  

 

اليت حددهتا اللجنة 
الاستشارية املعنية 
ابلستامثر يف الثنائية 

2014/15  

 اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثرحددهتا 
 2014/15يف 

سداد الرسوم )مبا يف ذكل 
رسوم مدريد ولهاي( يف 

 املواعيد احملددة

% من الرسوم 90
أأايم من  7سددت خالل 

رشوط ادلفع أأو اترخي 
الاس تالم )يف حاةل تأأخر 
الاس تالم( ابلنس بة ملن 
ليست دلهيم مشالك 
أأخرى يف تدفق العمل 
)عىل سبيل املثال، عدم 
رسال أأمر الرشاء، اإخل(  اإ

الرسوم  % من90
سددت خالل يومني 
أأو ثالثة من اس تالم 

 الفاتورة

. دفعت مجيع الفواتري يف الوقت ابس تثناء 1
تكل اليت لها أأثر رجعي أأو عندما ل يوجد 

 أأي طلب رشاء يف النظام

التوزيع الشهري مدفوع / مودع يف . 2
يف  الاشرتااكت مقابل مطبقحساب جار/

الالحئة يف الشهر التايل كام هو مطلوب 
 التنفيذية

 اثبت

النس بة املئوية للموظفني 
املدربني اذلين يعربون عن 

رضامه عن التدريب املقدم هلم 
)ادلورات المتهيدية والتدريب 
املتعلق مبرشوع ختطيط املوارد 
املؤسس ية والتدريب املتعلق 
 ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ(

أأسس املقارنة احملدثة يف 
ادلورات  :2013هناية 

 %94: المتهيدية

التدريب املتعلق مبرشوع 
ختطيط املوارد املؤسس ية 
والتدريب املتعلق ابلإدارة 

 %96: القامئة عىل النتاجئ

أأسس املقارنة الأصلية يف 
برانمج ومزيانية 

 : حيدد لحقا2014/15

 

 %94ادلورات المتهيدية:  - 85%

التدريب املتعلق مبرشوع ختطيط املوارد  -
املؤسس ية والتدريب املتعلق ابلإدارة القامئة 

 %95عىل النتاجئ: 

دارة املشاريع يف بيئة قامئة عىل النتاجئ:  - اإ
 % جيد(24% ممتاز، %75 )100

 اثبت

النس بة املئوية ملن أأجابوا عىل 
الاس تبيان اذلين يعتربون 

 الويبو مسؤوةل عن النتاجئ اليت
 حتققها

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 %80.7 :2013هناية 

أأسس املقارنة الأصلية يف 
برانمج ومزيانية 

2014/15 :75% 

غري متاح  2015س يجرى الاس تقصاء هناية  80%
 2014يف 

النس بة املئوية لربامج الويبو 
اليت تس تخدم البياانت املتعلقة 

 ابلأداء لإدارة أأداء الربانمج

احملدثة يف أأسس املقارنة 
 55%55 :2013هناية 

)مقارنة بتقرير تثبيت 
تقرير أأداء الربانمج 

2010/11) 

أأسس املقارنة الأصلية يف 
برانمج ومزيانية 

2014/15 :50% 

مقارنة بتقرير تثبيت تقرير أأداء % )79 70%
 56(2012/13الربانمج 

 اثبت

                                                
55
 % من الربامج تس تخدم بياانت الأداء لإدارة أأداء الربامج.53أأن  2012/13تصويب: ورد يف تقرير أأداء الربانمج  
56
 بياانت متاحة عىل أأساس فرتة الس نتني فقط. 
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طار تنظميي  3.9ه  النتيجة املرتقبة:  فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفنيبيئة معل دامعة ومس نودة ابإ

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

حتديث النظام املايل ولحئته 
 والتعماميت الإدارية املعنية

أأسس املقارنة احملدثة يف 
التعماميت  :2013هناية 

الإدارية الصادرة يف 
. النظام 2013و 2012

املعدل يف املايل ولحئته 
حسب  2012س نة 

 الرضورة

أأسس املقارنة الأصلية يف 
برانمج ومزيانية 

التعماميت : 2014/15
الإدارية الصادرة يف 

. النظام 2013و 2012
املايل ولحئته املعدل يف 

حسب  2012س نة 
 الرضورة

اس تعراض ومراجعة 
الإطار التنظميي 
 حسب احلاجة

، اإصدار التعماميت الإدارية/أأو مراجعة و -
 مبا فهيا تكل اليت تتناول ما ييل:

املبادئ العامة والقواعد الأساس ية • 
 (1/2014لمشرتايت )التعممي الإداري ل 

 (10/2014) املرتبات سلف• 
س ياسة اس تخدام أأهجزة التصالت • 

 (17/2014) احملموةل
دارة اخملاطر )التعممي •  نشاء فريق اإ اإ

 (18/2014الإداري 
جازة •   (22/2014)زايرة الوطن اإ
دارة اخملاطر بشأأن س ياسة الويبو •  اإ
(34/2014) 
املبادئ التوجهيية بشأأن الإدارة • 

للماكتب  والشؤون املالية النقدية
 (45/2014) ، النطاق والغرضاخلارجية

 (.Rev 3/2012الضيافة الرمسية )• 
السفر يف همام رمسية واملصاريف • 

 (.Rev 29/2013) املرتبطة به
التعممي النظام املايل ) ديلمراجعة وتع -

 2014( يف أأكتوبر 60/2014الإداري 
 التسميات الربانجميةاس تعراض  -
لكرتوين  تطوير، و ةداريالإ و  تطبيق اإ

 مجالإدارة تسميات الرب 
العمل اجلاري بشأأن اس تعراض و/ أأو  -

داري تصياغة تعمامي  :بشأأنجديدة ة اإ
دارة املمتلاكت•   اإ
دارة التربعات•   اإ
عالن اذلمةالإفصاح املايل •   اإ

 اثبت
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
للامدة  وفقا 2014/15ملعاجلة الاحتياجات أأثناء الثنائية  2015مارس  31التحويالت يف  2014/15للثنائية  بعد التحويالت زيانيةاملتعكس  :ةمالحظ
 .من النظام املايل 5.5

 2014/15املزيانية بعد التحويالت  .أألف

 املتواصةلسوية لت ل زايدة يف موارد املوظفني، نظرا  اإىل التحويالتبعد  2014/15الزايدة الطفيفة يف مزيانية ترجع ابلأساس  14.22
 .س مترة داخل الربانمجامل لمهام ل 

نظام ل  اجلديدة قدراتاليف املقام الأول اإىل حقيقة أأن املوارد اخملصصة لتعممي الوحدات و  املوارد بني النتاجئ املتوقعةويرجع نقل  15.22
مرتبطة  أأساساالأنشطة يه مبا أأن تكل املعمتدة، و  2014/15 يف مزيانية 2.9ة ابلنتيجة املتوقعة هرتبطية مموارد املؤسس  للتخطيط ال 
يف  زايدةتعزي البعد التحويالت. و  2014/15يف مزيانية  1.9النتيجة املرتقبة ه أأكرث دقة حتتفقد أ ردجت بشلك خلدمات، اب

 .ربانمج لعمل مراجعي احلساابت اخلارجينياملزتايد اذلي يقدمه الادلمع ابلأساس اإىل  8.9النتيجة املرتقبة ه

 2014خدام املزيانية اس ت ابء.

 .ويه اثبتةابملائة يف الس نة الأوىل من الثنائية  60اإىل  40من  مضن النطاق املتوقعاس ُتخدمت املزيانية  16.22

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                  8,212 11,908                                  6,205 

ھ2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
                16,372 12,430                                  5,610 

ھ3.9
بيئة عمل داعمة ومسنودة بإطار تنظيمي فعال وقنوات مناسبة لمعالجة مشاغل 

الموظفين
                  1,923 1,229                                       600 

ھ8.9

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، والقيمة مقابل المال، 

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

فعالة ومستقلة

                  1,524 2,614                                    1,267 

                13,681                28,181                28,032المجموع

  مبالغ نفقات 2014 مبالغ أولية ستخضع لتدقيق مراجعي الحسابات الخارجيين

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 11,232 22,817 22,572 موارد الموظفين

%46 2,449 5,364 5,460خالف موارد الموظفين

%49 13,681 28,181 28,032المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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دارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج   اإ

 املدير العام مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

، مما وفر أأساسًا 2013أأول عام تُنفَّذ فيه اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف عام  2014اكن عام  .1.23
 .2014/15لثنائية يف اخلطة العمل القصرية الأجل واملتوسطة الأجل للموارد البرشية 

حراز تقدم يف تعممي التصممي التنظميي والتخ 2014ويف عام  .2.23 طيط للقوة العامةل بوصفهام من أأنشطة الأعامل الرئيس ية ، اس متر اإ
" زايدة مشاركة املديرين من خالل تنظمي حلقات معل متهيدية 1ما يأأيت: " 2014املتاكمةل متامًا. وتضمنت الإجنازات احملققة يف عام 

للك  2014/15مةل يف الثنائية لقوة العال" ووضع خطط معل 2بشأأن التخطيط للقوة العامةل ووضع مبادئ توجهيية ذات صةل، "
" وزايدة املواءمة 3وحدة تنظميية من أأجل رصد وتسجيل الإجراءات الرئيس ية املتعلقة ابملوارد البرشية لتلبية احتياجات الأعامل، "

ري يف املزج الوظيفية وخطط العمل الس نوية. واكن من مضن معلية التخطيط للقوة العامةل تشجيع املديرين عىل التفك التوصيفاتبني 
 الأمثل للموارد من أأجل تلبية احتياجات أأعامهلم بكفاءة.

، أأصدرت الويبو س ياس هتا الأوىل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني، وتضمنت تكل الس ياسة هدفًا 2014ويف أأغسطس  .3.23
د امل -%( والرتبة ف44.4) 4-رتبة فلتحقيق التوازن بني اجلنسني عند التوظيف. ورمغ أأن النس بة املئوية للس يدات يف ال دةُمحدَّ

% عىل التوايل(، فاإن 34.3% و43.4) 2013دلَّت عىل وجود زايدة طفيفة فقط مقارنًة بعام  2014ديسمرب  يف%( 34.4) 5
هذه النس بة اكنت أأكرب نس بة عىل الإطالق يف اترخي الويبو. ودلمع هدف الس ياسة املتعلق بتعممي مراعاة املنظور اجلنساين يف معل 

 يف لك برانمج. هجٌة لتنس يق الشؤون اجلنسانية ُعيّنتبو، الوي 

وأأدخلت تعديالت عىل نظام املوظفني وتضاعفت اجلهود الرامية اإىل زايدة التنوع اجلغرايف واجلنساين عند التوظيف.  .4.23
توصية وليس قامئة الأسامء تقتيض هيئات التعيني أأن تعّد قامئة من املرحشني مصحوبة مبسبّبات ال  2014نوبمرب  1ولحئته اعتبارا من 

للمدير العام مبامرسة سلطته التقديرية عند شغل الوظائف ملعاجلة ذكل يسمح اليت وقع علهيا الاختيار وترتيهبا حبسب التفضيل. 
حالت اختالل التوازن وعدم التاكفؤ بني اجلنسني. وُطلب اإىل ادلول الأعضاء أأن تشارك، وجرى أأيضًا بشلك استبايق حّث 

ةل". وحتقيقًا لهذا الغاية، أ قميت  ماكتب ذاكء الوعي ابلويبو بوصفها "هجة معل ُمفضَّ  جلسة ومنصة للمعلوماتالويبو اخلارجية عىل اإ
عت قامئة متنوعة من املرحشني تتضمن مرحشني مؤهلني س بق فرزمه من دول أأعضاء غري ُممثَّةل لشغل مناصب  خالل امجلعيات. وُوضِّ

دة املدة.  ضافًة اإىل ذكل، واصلت الويبو تعزيز تواصلها من خالل امحلالت ووسائل التواصل الاجامتعي )مثل موقع مؤقتة وُمحدَّ واإ
LinkedIn لكرتوين لوظائف الويبو، وهو ل يزال قيد الإعداد، واس تحداث أأداة نشاء موقع اإ (. وتضمنت املبادرات الأخرى اإ

 .نيتوظيف أأكرث مالءمًة للمس تخدم

ذ مت تثبيت مع  2014واكمتلت يف عام  .5.23 موظفًا مؤقتًا من اذلين معلوا  31لية تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل، اإ
املؤقتة املتبقية الس تة والس تني ذات  املناصب تثبيت  2016. وس يكمتل يف عام نافسةلفرتة طويةل يف وظائف مس مترة بعد اإجراء م 

 وظيفة. 23خارجية لشغل حنو  منافسة، أ علن عن اإجراء 2014ويف عام  املس مترة اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء.الوظائف 

ذ أ جريت فيه  2014كام شهد عام  .6.23 دة املدة و 97نشاطًا توظيفيًا كبريًا، اإ منافسًة لشغل  37منافسًة لشغل وظائف ُمحدَّ
يف للمناسب الثابتة ية التوظيف اكمتلت معل ، 2014. ويف عام 2013% مقارنًة بعام 26مناصب مؤقتة، بمثَّل ذكل زايدًة بنس بة 

 ه بسبب الارتفاع غري املعتاد للمناصب املعلن عهنا، فاإنولكن من اجلدير ابذلكر أأن أأس بوعًا. 14.7أأس بوعا( يف  19)املدة املس هتدفة 
عيني يف مجيع وأأن املدة اخملصصة لت ، 2014يف هناية عام  مل تكن قد اكمتلت بعدُ يف مناصب اثبتة معلية من معليات الاختيار  20

ُ  2014املسابقات املنشورة يف  دة املدةمن املتوقع أأن تزداد زايدًة كبريًة. ومن الوظائف الس بعة والتسعني امل  57، اكن هناك حدَّ
ىل الفئة املهنية و  طلبًا. 12 587وظيفًة تنمتي اإىل فئة اخلدمات العامة. وبلغ اإجاميل عدد الطلبات املس تلمة حنو  40وظيفة تنمتي اإ

دارة املوارد و  .7.23 اكنت املرحةل الأوىل من التخطيط للموارد املؤسس ية هتدف اإىل تعزيز دمج البياانت والعمليات، سواء داخل اإ
، بعد فرتة من الاس تقرار، بدأأ 2014البرشية أأو فامي يتعلق بغري ذكل من همام الإدارة والتدبري داخل الويبو. ومنذ منتصف عام 

 الأعامل" لإدارة املوارد البرشية، ومت تفعيل وظائف اخلدمة اذلاتية للموظفني. "اس تخبارات لوحة بياانتتطوير 
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واكمتلت أأيضًا مناقصٌة للتأأمني عىل املوظفني، وأأسفرت عن عقد تأأمني جديد ذي أأقساط أأقل للتأأمني عىل الصحة والتأأمني  .8.23
 ضد احلوادث والتأأمني ضد فقدان ادلخل.

يَض عن مبادئ النظام التوجهيية  2014وواصلت الويبو يف  .9.23 دارة الأداء وتطوير املوظفني. واس ُتعِّ بتعممي  القامئةتطوير نظام اإ
دارة الأداء وتطوير املوظفني لفصل الأحاكم التنظميية عن  داري جديد وكتيبات تتعلق بنظام اإ ضافًة اإىل ذكل، أ دخلت التوجهياتاإ . واإ

د ت الإدارية ذات الصةل، ولتقدمي امي، ومع التعمافقًا مع نظام املوظفني ولحئتهارة الأداء وتطوير املوظفني متو تغيريات جلعل نظام اإ
دارة الأداء وتطوير املوظفني بناء عىل اخلربة املُكتس بة من تطبيق النظام. وظل ت مزيد من التوضيح بشأأن الأمور املتعلقة بنظام اإ

ذ جرى تقيمي جداً  ةً الامتثال للنظام مرتفع درجة دارة الأداء وتطوير املوظفني مقارنًة 93.1، اإ % من املوظفني املشمولني بنظام اإ
 بأأهدافهم وكفاءاهتم الفردية.

، أ قمي حفل مجليع املوظفني لالإعالن عن الفائزين 2013التجرييب يف عام  –وفامي خيص برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير  .10.23
عد احلفل، أ جري اس تعراض أأويل لدلروس املس تفادة مع خنبة من املنتفعني ابلربانمج من الأفراد . وب2014يف شهر مارس  ابملاكفأ ت

عة للتقيمي الأول، تقرر مد الربانمج التجرييب يف عام  . وأ جري تقيمي أأمشل قُبيل هناية 2014والأفرقة. وبناًء عىل النتيجة الإجيابية املُشّجِّ
 .2015ائية بشأأن املاكفأ ت والتقدير يف عام ، ومن اخملطط اإصدار س ياسة هن2014عام 

يُسهِّّل تمنية قدرات املوظفني وسد جفوات املهارات.  تمنية القدرات، بدأأ تنفيذ س ياسة جديدة بشأأن التعّل و 2014ويف عام  .11.23
دا ضافًة اإىل الأنشطة التدريبية املعتادة، أ طلِّقت مبادرات جديدة بشأأن تسوية الزناعات ومعاجلة الإهجاد واإ رة اجلودة واعامتد التعّل واإ

دارة املرشوعات، وذكل من أأجل زايدة القدرة الإدارية للمنظمة. و  أأيضًا حتسني دليل الويبو التدرييب، واس ُتحدثت  جرىالسابق واإ
 أأدوات جديدة لتقيمي التدريب.

ت امي، وصدرت س تة تعم2014يناير  1ودخل نظام املوظفني ولحئته بشأأن نظام العداةل ادلاخلية اجلديد حزي التنفيذ يف  .12.23
حاطة للموظفني لتسهيل فهمهم وتقبلهم للنظام اجلديد.  طار الس ياسات العامة املصاحب. وُعقدت جلسات اإ دارية جديدة لتوفري اإ اإ

هام فريق التظلامت املشرتك )املظامل  –التظّل وتسوية النازعات وتبس يطهام، أ لغيت هيئتان استشاريتان أ ليات ومن أأجل تعزيز 
وأ نشئ جملس تظلامت جديد خاص ابلويبو ذو قدرات  –تعلقة مباكن العمل( واللجنة الاستشارية املشرتكة )القضااي التأأديبية( امل 

دارة الشاكوى الرمسية اخلاصة  دارة املوارد البرشية مسؤوةًل عن اإ أأكرب. ومع تعزيز ال ليات غري الرمسية لتسوية الزناعات، أأصبحت اإ
ضافة اإىل الطعون اخلاصة بتقياميت الأداء، و  ابملضايقات والمتيزي، عادة النظر يفدور أأكرب يف طلبات بأأيضًا اضطلعت الإدارة اإ  اإ

 القرارات الإدارية والقضااي التأأديبية.

دارُة املوارد البرشية الأمانَة، يف يونيو  .13.23 لتقدمي املشورة اإىل  2014وأ نشئ الفريق الاستشاري املشرتك اجلديد، اذلي توفر هل اإ
ملدير العام بشأأن مسائل املوظفني أأو املسائل الإدارية. وجيوز للموظفني توجيه عريضة مبارشة اإىل الفريق الاستشاري املشرتك، ا

ضافية للتواصل بني املوظفني والإدارة.  وبذكل ُوجدت قناة اإ

حئته لتلبية احتياجات ماكتب وفامي يتعلق بوضع الس ياسات، أ درجت فئة املوظفني الفنيني الوطنيني يف نظام املوظفني ول .14.23
 الويبو اخلارجية.

داراًي يتعلق بس ياسة املوارد البرشية  20حنو  2014وصدر يف عام  .15.23 جازات  –تعماميً اإ مهنا ما يُعىن ابلأنشطة اخلارجية، واإ
هناء اخلدمة لأس باب حصية، وتوظيف املتقاعدين، والإجازات املرضية، وتفوي ض السلطة، وقوامئ زايرة الوطن، والتنقل واملشقة، واإ

ث وفعال من حيث التلكفة لس ياس –املوظفني الاحتياطيني  يس تويف معايري و املوارد البرشية  ةللتأأكد من امتالك الويبو لإطار ُمحدَّ
دراج معايري السلوك  جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واملامرسات املثىل املتبعة يف نظام الأمم املتحدة املوحد. وعالوًة عىل ذكل، اس متر اإ

التحديث املنتظم لقامئة اخلرباء الاستشاريني اليت  2014اخلاصة بلجنة اخلدمة املدنية ادلولية يف مجيع عقود الويبو، واس متر يف عام 
فكرية يف ُعرضت عىل ادلورة الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وأ دجمت يف قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية ال

 الثنائية املاضية.
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 بياانت الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية للموظفني 
خدمات الراضني عن 
 املوارد البرشية

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 %31.2راضون للغاية: 

 %46.2راضون: 

 %18.9غري راضني: 

 %3.7غري راضني للغاية: 
أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 

راضون للغاية:  :2014/15واملزيانية 
31.2% 

 %48.8راضون: 

 %17.1غري راضني: 

 %2.9غري راضني للغاية: 

% راضون للغاية أأو 85
 راضون

 %30.8راضون للغاية: 

 %49.1راضون: 

 %17.6غري راضني: 

 %2.5غري راضني للغاية: 

 اثبت

تقدمي خدمات فعاةل 
ودقيقة يف الوقت 
املناسب من قبل 

 معليات املوارد البرشية

 س بعة أأايم معل

 

 اثبت أأايم 6.5اإىل  6من  مخسة أأايم معل

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ :النتيجة املرتقبة  أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

الوقت املس تغرق يف 
 التعيني

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
أأس بوعًا  16.03املتوسط يف الثنائية: 

 (2014مارس  19)يف 

 أأس بوعاً  16.5: 2012

 أأس بوعاً  15.56: 2013
أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 

 أأس بوعاً  21 :2014/15واملزيانية 

أأس بوعًا )ابملوظفني  14.7 أأس بوعاً  19
 املؤقتني العاملني لفرتة طويةل(

أأس بوعًا )بدون املوظفني  19.07
 املؤقتني العاملني لفرتة طويةل(

 اثبت

النس بة املئوية للوحدات 
التنظميية اليت دلهيا حاليًا 
خطط للقوى العامةل 
مرتبطة خبطط العمل 

 الس نوية

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 صفر

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
د لحقاً  :2014/15واملزيانية   حُيدَّ

70% 

 

 اثبت 81.5%

النس بة املئوية للموظفني 
حديثًا املالمئني املعينني 

 لحتياجات املنظمة

د لحقاً   حُتدَّ

 
بعد  رٍض % أأداء مُ 80

 فرتة التجربة
% من املوظفني اذلي 81.25

نوا يف عام  وأأمتوا دورة  2013ُعّيِّ
دارة الأداء وتطوير  نظام اإ

املوظفني اكن أأداؤمه ُمرضيًا أأو 
 أأفضل.

سوف تُنرش س ياسة فرتة 
 .2015التجربة يف مارس 

 اثبت

ث يف هناية النس بة املئوية للموظفني   اثبت% من املوظفني 93.1قُمّي  %90 :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
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اذلين يقمي أأداؤمه مقارنة 
بأأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

% من املوظفني 90.75الثنائية: قُمّي 
دارة الأداء وتطوير  املشمولني بنظام اإ
املوظفني مقارنًة بأأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

 % من املوظفني91: قُمّي 2012
دارة الأداء وتطوير  املشمولني بنظام اإ
املوظفني مقارنًة بأأهدافهم وكفاءاهتم 

 (2012الفردية )يف هناية شهر أأبريل 

% من املوظفني 90.5: قُمّي 2013
دارة الأداء وتطوير  املشمولني بنظام اإ
املوظفني مقارنًة بأأهدافهم وكفاءاهتم 

 (2013الفردية )يف هناية شهر أأبريل 

ة الأصيل يف الربانمج أأساس املقارن
 (2012) %80 :2014/15واملزيانية 

دارة الأداء  املشمولني بنظام اإ
وتطوير املوظفني مقارنًة بأأهدافهم 

 وكفاءاهتم الفردية

النس بة املئوية ملا 
اس تويف من احتياجات 

التدريب الفردية 
 وامجلاعية املهمة

ث يف هناية أأساس املقارنة   :2013امُلحدَّ
 ل يوجد أأي تقيمي متاح

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
ل يوجد أأي تقيمي  :2014/15واملزيانية 

متاح )سوف يكون متاحًا يف هناية 
2013) 

 

% من 80استيفاء 
احتياجات التدريب 

 الفردية املهمة

 

احتياجات التدريب 
امجلاعية املهمة: تلبية 

الاحتياجات % من 80
من خالل برانمج 

 تدرييب

 احتياجات التدريب الفردية
 %61: املهمة

 

 

احتياجات التدريب امجلاعية 
 %49.8املهمة: 

  اثبت

 

 

 

  اثبت

 

متوسط عدد أأايم 
لإجازات املرضية للك ا

 ب(موظف )التغي

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 10.34 يف الثنائية:

- 2012 :9.07 

- 2013 :11.6 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
)ديسمرب  9.07: 2014/15واملزيانية 
2012) 

 اثبت 9.9 9

النس بة املئوية للنساء 
الاليئ يشغلن مناصب 
 من الفئتني املهنية والعليا

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ

 

2012: 2013: 

 %43.4 %44.4  - 4-ف

 %34.3 %30.3  - 5-ف

 %26.8 %24.4  - 1-د

 %33.3 %23.1  - 2-د

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 : 2014/15واملزيانية 

 %44.1 – 4-ف

 %31.8 – 5-ف

 %26.2 – 1-د

 %23.1 – 2-د

 %46 – 4-ف

 %35 – 5-ف

 %30 – 1-د

 %30 – 2-د

 %44.4 - 4-ف

 %34.4 - 5-ف

 %26.7 - 1-د

 %22.2 - 2-د

 غري اثبت

 اثبت

 اثبتغري 

 غري اثبت
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 (2012ديسمرب )

 –التنوع اجلغرايف 
النس بة املئوية 

حبسب  57للموظفني
 املناطق

ث يف هناية   :2013أأساس املقارنة امُلحدَّ
 %11.4أأفريقيا 

 %13.7أ س يا واحمليط الهادئ 

أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 
 %5.9الوسطى 

 %8.6أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 %1.2الرشق الأوسط 

 %8.2 أأمرياك الشاملية

 %51.0أأورواب الغربية 

أأساس املقارنة الأصيل يف الربانمج 
 %11.0أأفريقيا  :2014/15واملزيانية 

 %13.7أ س يا واحمليط الهادئ 

أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 
 %6.2الوسطى 

 %8.6أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 %1.2الرشق الأوسط 

 %8.0أأمرياك الشاملية 

 %51.2أأورواب الغربية 

د لحقاً  حُتدَّ
58

 %10.8أأفريقيا  

 %13.5أ س يا واحمليط الهادئ 

أأورواب الرشقية والوسطى وأ س يا 
 %6.7الوسطى 

 %8.2أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 %1.2الرشق الأوسط 

 %8.4أأمرياك الشاملية 

 %51.2أأورواب الغربية 

 

 

 

غري قابل 
 للقياس

 

 اس تخدام املوارد

  )حبسب النتاجئ(املزيانية والنفقات الفعلية 

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

                                                
57
 فقط املوظفني يف الفئة املعنية والفئة العليا. 
58
 بشأأن التوزيع اجلغرايف. 1975ينتظر أأن تصل جلنة التنس يق اإىل نتيجة حول مدى الاس تعاضة بنظام رمسي عن جسل  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                12,276                 12,276                   6,043 

ھ2.9
أمانة نبيهة تعمل بسالسة وموظفون يعملون تحت إدارة جّيدة وبمهارات مناسبة 

ويحققون النتائج بكفاءة
                11,285                 12,357                   6,148 

                12,191                24,633                23,561المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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  املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

من  5.5للامدة  طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

ن الزايدة الإجاملية يف مزيانية  .16.23 " متويل حلول توفري املوارد املؤقتة 1بعد التحويالت ترجع يف املقام الأول اإىل: " 2014/15اإ
" وتعزيز قدرة جملس الويبو للتظلامت، 3شرتكة، "" وزايدة تاكليف أأنشطة الأمم املتحدة امل 2لتغطية حالت الغياب الطويل الأمد، "

طالق مبادرات جديدة، مبا يف ذكل برانمج الويبو للماكفأ ت والتقدير، "4" " وزايدة تاكليف التأأمني عىل املندوبني واملشاركني 5" واإ
 يف اجامتعات الويبو.

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري  60اإىل  40النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من مل خيرج اس تخدام املزيانية عن  .17.23
 .اس تخدام املزيانية يف املسار الصحيح

 

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%50 9,404 18,739 18,248 موارد الموظفين

%47 2,787 5,894 5,313خالف موارد الموظفين

%49 12,191 24,633 23,561المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 خدمات ادلمع العامة  :24الربانمج 

 الس يد أأ. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

لإضافة اإىل تقدمي توجيه ودمع اسرتاتيجيني يف جمايل الإدارة والتنظمي الإداري يف الويبو، يشمل الربانمج خدمات اب 1.24
 والسفر والبىن التحتية للمباين. املشرتايت

، أأحرزت خدمات املشرتايت والسفر تقدما جيدا صوب حتقيق الأهداف من خالل عدة تدابري تريم اإىل 2014ويف عام  2.24
 فاءة وزايدة ختفيض نفقات الويبو من نفقات خالف املوظفني، كام يظهر يف بياانت الأداء أأدانه.حتسني الك

دارة 1: "2014ومت حتقيق اإجنازين رئيس يني يف عام  3.24 دراج اإ " تنفيذ س ياسة جديدة للخدمات التعاقدية الفردية، فضال عن اإ
لكرتوني2تكل اخلدمات يف شعبة املشرتايت والسفر، " ة أأطلقت يف ديسمرب من شأأهنا حتقيق وفورات كبرية يف " وأأداة جحز اإ

ضافة اإىل 2015 عام داري جديد عن املبادئ العامة والقواعد الأساس ية بشأأن املشرتايت اإ . وفامي خيص الإطار التنظميي، صدر تعممي اإ
 دليل املشرتايت بغية الأخذ ابلتحسينات املدخةل عىل معلية املشرتايت.

ما يُشرتى من سلع وخدمات ابتباع هنج أأكرث رصامة يف التفاوض عىل الأسعار، مما أأدى اإىل  وتواصل حتقيق وفورات يف 4.24
. وفامي خيص نفقات السفر، فقد ُخفّض متوسط سعر تذاكر 2014فرنك سويّسي يف عام  2 663 000جين وفورات بلغت اإجامل 
، وذكل بفضل زايدة 2013فرناك سويّساي يف عام  1 728فرناك سويّساي مقابل  1 598ابملائة ليبلغ  7.5الرحالت اجلوية بنس بة 

شهد بذل هجد كبري من أأجل ختفيض نفقات السفر مبا  2014اس تخدام رحالت ادلرجة الاقتصادية. وجتدر الإشارة أأيضا اإىل أأن عام 
ق للعملية الإدارية، أأفىض اإىل تقليص عدد التذاكر الصادرة وعدد طلبات السفر املتأأخرة عىل حد سواء. ومن خالل الرصد ادلقي

تقلّصت املدة املس تغرقة يف معاجلة طلبات الاقتناء ابلنصف يف املتوسط يف غضون أأربع س نوات، مما أأفىض اإىل فعالية عالية وهمارة 
 رفيعة يف اقتناء السلع واخلدمات، كام هو مبنّي يف الشلك التايل.

 

دارة املباين مت، يف عام  5.24 زايدة كبرية يف التفاعل وتقامس التجارب واملعلومات مع سائر واكلت الأمم ، حتقيق 2014وفامي يتعلق ابإ
دارة مرشوعات البناء والتجديد الكربى )مثل خطة الرتاث  املتحدة، ل س امي الواكلت املوجودة يف جنيف، خبصوص لك من اإ

دارة املباين وشغلها )الأماكن اخملصصة للماكتب، ومرافق املؤمترات والاجامتعات، والأماكن  الاسرتاتيجية ملقر الأمم املتحدة جبنيف( واإ
 التقنية واملتخصصة، والأماكن ش به العامة(.

دارة الأماكن يف مباين املقر الرئييس مت التوصل، يف هناية عام  6.24 ، اإىل توازن مناسب بني أأماكن العمل 2014وفامي خيص اإ
ابملائة( للعام الثاين عىل التوايل، ولو أأن التوازن مل يتحقق بشلك متساو يف  15ابملائة( وأأماكن العمل غري املشغوةل ) 85املشغوةل )
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لك املباين، كام هو مرشوح يف التقارير السابقة. وقد مكّن اس تخدام أأماكن التخزين وتوقيف الس يارات داخل املوقع وخارجه من 
هناء عقد استئجار مساحتني للتخزين وتوقيف الس يارات خارج املوقع، وتقلي ص مكيات الإمدادات املكتبية )مبا أأسفر عن وفورات اإ

جاملية بلغت  جاملية تساوي 2014(. وأأخريا تس ىن، يف عام 2014فرنك سويّسي حبلول هناية  23 800اإ يرادات بقمية اإ ،  جين اإ
لأغراض  فرنك سويّسي بفضل تأأجري بعض الأماكن لكياانت أأخرى )مركز البياانت، والأماكن املوجودة يف الأسطح 195 000

 هوائيات التصالت الهاتفية، وأ ةل رصف الأوراق النقدية، ومكتب واحد لفائدة امجلعية التعاونية ادلولية للموظفني ادلوليني(.

وفامي يتصل ابلتجهزيات التقنية اضُطلع ، طوال الس نة، بصيانة منتظمة للتجهزيات التقنية الرئيس ية و/أأو الهامة طبقا  7.24
، مما يسهم يف تعزيز التحليل اذلي  س يجريه يف 2014مكل اجلرد املفّصل الأول مجليع التجهزيات الهامة يف عام للمخطط احملّدد. واس تُ 

 املس تقبل الربانمج الأوسع نطاقا اخلاص ابلصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهزيات.

لرأأساملية الرئيس ية املمّوةل من الأموال خالل مرشوعات اخلطة امن وفامي خيص حتديث املرافق القدمية، أأحرز تقدم كبري،  8.24
 الأداء(.، وأأيضا عرب عدد من التحسينات الأقل جحام والأكرث تقنية )يُرىج الاطالع عىل التفاصيل يف جدول 59الاحتياطية

هتالك ابملائة عىل التوايل ابلرمغ من الاس  10ابملائة و 2.2وُخفّض اس هتالك الطاقة )مبا يف ذكل الكهرابء واملاء( بنس بة  9.24
. ومت، يف املبىن اجلديد، حتديث نظام التربيد اذلي 2014الإضايف النامج عن قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات اعتبارا من سبمترب 

يس تخدم املياه املرّبدة املس تقاة من حبرية جنيف. وبلغت الوفورات احملقّقة يف اس هتالك الطاقة ونتيجة حتديث نظام التربيد املذكور 
فرنك سويّسي. وابلإضافة اإىل ذكل، سّدد موّرد الكهرابء نس بة من الكهرابء غري املس تخدمة طيةل الس نة املرجعية  70 000حنو 
 فرنك سويّسي. 21 300( مبا قميته 2014)

دارة الأصول، اكن عام  10.24 الس نة الأوىل اليت يُطبق فهيا الإجراء اجلديد وهو الاس تعانة جبهة خارجية  2014وخبصوص اإ
فرنك سويّسي، فضال عن املصنفات الفنية والعنارص اجلّذابة  1 000ول. والأصول املعنية يه تكل اليت تتجاوز قميهتا جلرد الأص

فرنك  5 000برصف النظر عن قميهتا. ويف العام الثاين من الثنائية، س تكون الأصول املس هتدفة بعملية اجلرد تكل اليت تتجاوز قميهتا 
دارة الأصول لأغراض التسجيل والإبالغ املاديني  سويّسي. والغرض من هذا الهنج طار الثنائية هو هيلكة اإ ذي مرحلتني املتفق مع اإ

 ولأغراض الإبالغ املايل.

ماكنية النفاذ اإىل مباين الويبو، واستنادا اإىل التوصيات النامجة عن معليات التدقيق اليت أأجريت يف  11.24 طار مرشوع اإ ويف اإ
. كام نُفذت، يف العام نفسه خالل مراحل البناء 2014ابري التحسني يف عدة مباين عام ، نُفذ عدد من تد2013و 2012عايم 
. ومشلت AB التجديد، عدة خصائص أأدرجت يف نطاق قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات وجتديد عدة طوابق من مبىن و/أأو

ضافية مسارات " 1ييل: " التحسينات ما اجامتعات جديدة ات املرتمجني الفوريني يف قاعة مقصوراإىل )النفاذ لنفاذ الكرايس املتحركة اإ
، والنفاذ اإىل املنصة يف قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات، والنفاذ اإىل مقصورات املرتمجني الفوريني يف قاعيت اجامتعات املبىن اجلديد يف

د من مبىن ون يف املس توى املناسب لنفاذ الكرايس " وخفض أأهجزة قراءة بطاقات ادلخول لتكAB" ،)2 جديدتني يف الطابق اجملدَّ
، وقد مت خفض البعض قاعة الويبو اجلديدة للمؤمتراتمبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبىن اجلديد و  و AB املتحركة يف مبىن

بنية حتتية أأو مهنا دون حتّمل تاكليف كبرية و/أأو بتحّمل أأدىن التاكليف يف احلالت اليت أأمكن فهيا اإدراج ذكل مضن حتسني 
 أأخرى. جتهزيات

طار مسؤولية الويبو البيئية اضُطلع، يف عام  12.24 ذاكء وعي املوظفني ابلبيئة 2014ويف اإ ، بعدد من الأنشطة الرامية اإىل اإ
و/أأو اختاذ اإجراءات ملموسة ومعلية. وتعلقت تكل الإجراءات مبا ييل: املسائل املرتبطة ابملباين )مثل حتديث التجهزيات التقنية 

أأكرث اجلانب البييئ، وحتديث التجهزيات الكهرابئية، واحلد من اس هتالك الكهرابء يف ظّل اتفاق مع لمتكيهنا من توفري حلول تراعي 
نتاج الكهرابء املتجدد ة موّرد الكهرابء احمليل، وجتديد التعريفة الكهرابئية اخلاصة ابملبىن اجلديد بتويخ أأعىل نس بة من املسامهة يف اإ

شهر لس تخدام وسائل النقل أأ للتنقل من البيت اإىل العمل يف الاجتاهني )حتديد أأايم أأو يف اكنتون جنيف(، واس تعامل وسائل بديةل 
صالح كام شاركت الويبو يف عدد من املبادرات  (.ادلراجات العمويم، وتقدمي خدمات جمانية لستئجار ادلراجات الكهرابئية واإ

دلرجة ( اب"SUN"للبيئة ومبادرة الأمم املتحدة املس تدامة ) املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة، عن طريق برانمج الأمم املتحدة
 فضال عن املشاركة يف اجامتعات ومنتدايت خمتلفة. ،ادلفيئةغازات اسب بياانت حلالس نوي لل ع امجلالأوىل، مثل املشاركة يف 

                                                
59
دارة املباين. 2014عىل عرض للتقدم احملرز يف عام  حيتوي امللحق الثالث   بشأأن مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية الأربع اليت تدخل مضن اإ
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 الأداءبياانت 

 واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلوليةتواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات  5.8ه  النتيجة املرتقبة: 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

اللجنة الرفيعة املس توى املعنية 
ابلإدارة وتوصيات الش باكت 

 الفرعية املغلقة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
، 2013أأغلقت، يف عام  :2013
 36توصية  من أأصل  13

%( معلّقة صادرة 63توصية )
عن الهيئة الترشيعية لوحدة 

 التفتيش املشرتكة

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
نس بة  :2014/15 ومزيانية

يناير  1التوصيات املغلقة يف 
2013 

نس بة التوصيات 
 31املغلقة يف 
 201560ديسمرب 

توصية   12، 2014أأغلقت، يف عام 
%( معلّقة 50توصية ) 24من أأصل 

صادرة عن الهيئة الترشيعية لوحدة 
 التفتيش املشرتكة

ل ميكن 
 تقيميه

النس بة املئوية للسلع 
واخلدمات اليت وفرها مزودون 
حمليون، مقارنة ابملبلغ الإجاميل 

لعمليات الرشاء املتعلقة 
 بنشاط التمنية

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 48% 

 

الأصلية: برانمج  أأسس املقارنة
نتيجة  :2014/15 ومزيانية
 2013 عام

 غري اثبت 45% 5%+ 2013 

النس بة املئوية للنفقات اليت 
ختضع لنظام اس تفادة الأمم 
املتحدة )سواء عرب طلبات 
العروض العامة أأو عقود 

 احملموةل التجارية(

 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 4% 
 

برانمج أأسس املقارنة الأصلية: 
نتيجة  :2014/15 ومزيانية
 2013 عام

 %4الهدف احملّدد: 

الهدف الأصيل احملّدد 
يف مزيانية 
: حيّدد 2014/15
 لحقا

 اثبت 4.15%

 خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني 1.9ه  النتيجة املرتقبة: 

حتقيق وفورات يف السلع 
الويبو  تشرتهياواخلدمات اليت 

)مس متدة من طلبات 
العطاءات أأو املفاوضات 

 املبارشة(

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
فرنك  531 000 :2013

 سويّسي

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
نتيجة  :2014/15 ومزيانية
 2013 عام

 اثبت فرنك سويّسي 2 663 000 5%+  2013

النس بة املئوية للزابئن 
ادلاخليني الراضني عن 
 خدمات املشرتايت

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
2013: 73% 

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
نتيجة  :2014/15 ومزيانية
 2012 عام

 اثبت 89% 5%+  2012

                                                
60
 .2015ديسمرب  31، بدل من 2013ديسمرب  31بأأن التارخي املس هتدف هو  2014/15، ورد يف الربانمج واملزيانية تصويب: نظرا خلطأأ مطبعي 
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الوقت املس تغرق ملعاجلة 
الطلبات املتعلقة ابلسفر ) 
ترصحيات السفر الإلكرتونية 

 التظاهراتوطلبات 
 الإلكرتونية والتأأشريات(

عاجلة مل الوقت املس تغرق
 الطلبات املتعلقة ابلسفر: 

ترصحي السفر الإلكرتوين = يوم 
 واحد

الإلكرتوين =  التظاهرةطلب 
 ساعتان

س )أأس = يومان تأأشرية الغري
 (2013املقارنة 

ترصحي السفر 
نصف الإلكرتوين = 

 واحديوم 

 التظاهرةطلب 
ة الإلكرتوين = ساع

 واحدة

 = يومانالتأأشريات

نصف ترصحي السفر الإلكرتوين = 
 أأو أأقل من ذكليوم 

ة الإلكرتوين = ساع التظاهرةطلب 
 واحدة أأو أأقل من ذكل

واحد أأو أأقل من  = يومالتأأشريات
 ذكل

 اثبت

 

 اثبت

 

 اثبت

متوسط سعر التذاكر )تذاكر 
TMC وUNDP) 

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
 فرناك سويّساي 1 728 :2013

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
التلكفة  :2014/15 ومزيانية

 (2013)أأساس املقارنة 

خفض متوسط سعر 
 التذاكر

 اثبت فرناك سويّساي 1 598 = 2014

دارة مجيع أأنواع الأماكن يف  اإ
الويبو بفعالية )أأماكن  مجمع

 العمل والتخزين والأرشفة(

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
ماكن معل )مل يلزم  80 :2013

ضافية  استئجار أأماكن معل اإ
 خالل الثنائية(

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
احلفاظ  :2014/15 ومزيانية

مجيع عىل عدد أأماكن العمل يف 
املباين لستيعاب التوسع يف 

اخلدمات والتغيريات يف أأنشطة 
الويبو )عدد املوظفني يف هناية 

ماكن معل  80(؛ 2013
مس تأأجر كحد أأقىص )هناية 

أأماكن ختزين/أأرشفة  6(؛ 2013
 (2013خارج املوقع )هناية 

ماكن معل  80
مس تأأجر كحد أأقىص 

 1 582من أأصل )
 6؛ (ماكن معل اإجامل

 ن/أأرشفةأأماكن ختزي

)من أأصل  ماكن معل مس تأأجر 80
أأماكن  5؛ (ماكن معل اإجامل 1 627

ختزين/أأرشفة نظرا لإهناء عقد 
استئجار ماكن للتخزين خارج املوقع. 
هناء عقد  وابلإضافة اإىل ذكل، مت اإ
استئجار ماكن مس تقل يف أأحد 
مس تودعات التخزين، ووقف 

ماكان لتوقيف  32استئجار 
 الس يارات خارج املوقع.

 اثبت

جتديد/حتديث/حتويل املباين 
ليك تظل مالمئة  الويبو مجمعيف 

نشاهئا  للغرض من اإ

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
مت حتديث جتهزيات  :2013

التربيد املوجودة يف املبنيني 
GBI و GB II  واليت تس تخدم

نظام مياه حبرية جنيف، 
 2012 واس تكاملها يف عام

 عىل التوايل. 2013 ويونيو

 

وبدأأ حتديث التجهزيات 
الكهرابئية يف أأقدم املباين 

(GBIيف عام ) لضامن  2012
امتثالها للترشيعات احمللية 

الصادرة مؤخرا، مع جين منفعة 
طار تقين  ضافية تمتثّل يف وضع اإ اإ

خلفض اس هتالك الكهرابء. 
 .2013واس ُتمكل ذكل يف عام 

الكربى شاريع امل تنفيذ 
 تجديداخلاصة ابل 

و/أأو التحويل و/أأو 
خلطة  االتحديث وفق

 س نوات 6مدهتا 

التقرير انظر امللحق الثالث املتضمن 
اخلطة الرأأساملية  املرحيل بشأأن

 .2014الرئيس ية يف عام 

 

ابلإضافة اإىل اخلطة الرأأساملية 
الرئيس ية، نُفذت مشاريع التحديث 

" 1: "2014والتحويل التالية يف عام 
العمل الهيلكي الرئييس اخلاص 
" 2ابلس تديو املتعدد الوسائط؛ "

وحتديث التجهزيات التقنية والأنظمة 
ونظام  الإدارية التقنية )الكهرابء؛

توزيع املياه؛ وزايدة يف الطاقة وقدرة 
التربيد يف مركز البياانت للمبىن 
اجلديد؛ واستبدال برج التربيد 

لأغراض مضاعفة التربيد؛ وحتديث 
مانعة الصواعق يف مبىن معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 

 اثبت
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أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
خطة ملدة  :2014/15 ومزيانية

س نوات للمرحةل الأوىل من  6
اخلاصة املشاريع الكربى تنفيذ 

 معتجديد مباين الويبو يف اجملب 
 ويلها و/أأو حتديهاحت و/أأو

" وحتديث نظام 3(؛ "GBII ومبىن
 11)الطابقان  AB الهتوية ملبىن

نذار " و 4(؛ "13و حتديث أأهجزة الإ
 التقنية يف املبىن اجلديد.

متايش مجيع أأنواع التجهزيات 
التقنية الهامة مع املعايري التقنية 

 املطبقة

امتثال التجهزيات التقنية للمعايري 
 املطبقة وحتديد التجهزيات الهامة

التحقق من 
التجهزيات التقنية 

الهامة و/أأو 
حتسيهنا/استبدالها 

 الرضورة()حسب 

حقق بشلك دوري من التمت 
التجهزيات الهامة. واس ُتمكل اجلرد 
 املفصل الأول مجليع التجهزيات الهامة.

 اثبت

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية  4.9ه  النتيجة املرتقبة: 
 واملعلومات

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة حمسن اإىل مجمع الويبونفاذ 
مل توضع اخلطة امخلس ية  :2013
 2013يف هناية 

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
خطة  :2014/15 ومزيانية

مخس ية لتنفيذ توصيات التدقيق 
لنفاذ اب اخلاصة 2012لعام 

هناية يف )توضع اخلطة املادي 
2013) 

تنفيذ توصيات 
وفقا للخطة التدقيق 
 امخلس ية

توضع اخلطة امخلس ية يف هناية مل 
بسبب نقص املوارد املتاحة  2014
قاعة الويبو اجلديدة وورشة 
 .للمؤمترات

 

" 1"مشلت التحسينات ما ييل: 
ضافية لنفاذ الكرايس  مسارات اإ
املتحركة )النفاذ اإىل مقصورات 

اجامتعات املرتمجني الفوريني يف قاعة 
" 2" ؛اجلديدجديدة يف املبىن 

وخفض أأهجزة قراءة بطاقات ادلخول 
لتكون يف املس توى املناسب لنفاذ 

و  ABالكرايس املتحركة يف مبىن 
مبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

بعض  تطبيق، وقد مت  اجلديدواملبىن
دون حتّمل تكل اخلصائص  من

تاكليف كبرية و/أأو بتحّمل أأدىن 
فهيا يف احلالت اليت أأمكن التاكليف 
دراهج مضن حتسني بنية حتتية أأو ا اإ

 جتهزيات أأخرى.

 غري اثبت

تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف 
 البيئة

هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
حتقيق اخنفاض بنس بة  :2013

% يف اس هتالك الكهرابء 2
بفضل تنفيذ مجموعة خمتلفة من 
التدابري الرامية اإىل حتديث 
التجهزيات؛ وحتقيق اخنفاض 

% يف اس هتالك املاء 7بنس بة 
بفضل حتديث نظام التربيد يف 

 أأحد مراكز البياانت

 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
الاس هتالك  :2014/15 ومزيانية

تقليل اس هتالك 
 %4الكهرابء بنس بة 
% 10واملاء بنس بة 

 2015هناية يف 

تقليل اس هتالك الكهرابء بنس بة 
يف العام % 10% واملاء بنس بة 2.2

 الأول من الثنائية.

 

أأدخل، يف املبىن اجلديد، حتديث 
عىل نظام التربيد اذلي يس تخدم املياه 

 املرّبدة املس تقاة من حبرية جنيف.

 

مشلت التدابري الإضافية السلمية بيئيا 
" تقليل 1التدابري الرئيس ية التالية: "

اس هتالك الضوء الاصطناعي عن 
طريق استبدال املصابيح التقليدية 

 اثبت
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الس نوي للكهرابء واملاء )يف 
 (2013هناية 

مبصابيح جديدة تس تخدم 
" والإضاءة LED" ،2 تكنولوجيا

املُس تحدثة ابحلركة خارج ساعات 
العمل يف الطوابق اليت توجد فهيا 
 املاكتب يف خمتلف املباين القدمية.

امتثال مباين الويبو لتوصيات 
أأجراها  معلية التدقيق اليت

معهد السالمة والأمن 
 2009وشاتل( يف س نة )ن

جراءات تأأمني احمليط  واإ
حسب معايري الأمن التشغييل 

-UN Hادلنيا يف املقار )
MOSS) 

س نوات لتنفيذ  6خطة مدهتا 
 توصيات معلية التدقيق اليت
أأجراها معهد السالمة والأمن 

 2009 س نة وشاتل( يف)ن

معلية تنفيذ توصيات 
لخطة ل االتدقيق وفق

مدهتا التدرجية البالغة 
 س نوات 6
جراءات تأأمني لإ و

 2015هناية يف احمليط 

التقرير انظر امللحق الثالث املتضمن 
املرحيل بشأأن اخلطة الرأأساملية 

 .2014الرئيس ية يف عام 

 

ابلإضافة اإىل تنفيذ التوصية املشموةل 
ابخلطة الرأأساملية الرئيس ية، نُفذت 

نظام التوصية التالية: حتديث 
الكشف عن احلريق )أ خر جيل 
لأهجزة الكشف عن احلريق( يف 

الطابقني السفليني الثاين والثالث من 
 .AB مرأأب الس يارات مببىن

 اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 وموارد خالف املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني 
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ5.8
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم المتحدة وسائر 

المنظمات الحكومية الدولية
                  1,105                   2,777                   1,215 

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                44,878                 41,728                 20,508 

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
                  1,417                   2,931                   1,385 

                23,108                47,436                47,400المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%48 9,507 19,658 19,429 موارد الموظفين

%49 13,601 27,777 27,970خالف موارد الموظفين

%49 23,108 47,436 47,400المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

. والاخنفاض الصايف مضن 2014/15بعد التحويالت زايدة طفيفة مقارنة ابملزيانية املعمتدة  2014/15تعكس مزيانية  13.24
موارد خالف املوظفني ُيعزى، من هجة، اإىل تنفيذ تدابري حتسني الفعالية من حيث التلكفة، ومن هجة أأخرى اإىل حتويل موارد 

ضافية اإىل الربانمج لأغراض " ، اذلي قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات" وتدشني 2ملرتبطة بوحدة التفتيش املشرتكة، "" الأنشطة ا1اإ
 حتّمل الربانمج تلكفته الإجاملية ابلرمغ من مشاركة عدة برامج أأخرى يف تنفيذ ذكل احلدث.

عادة  14.24 نرش ثالث وظائف وتُعزى الزايدة املُسجةل مضن موارد املوظفني، أأساسا، اإىل تسوية أأوضاع الوظائف املس مترة واإ
 داخل الربانمج دعام جمللس الويبو للطعون وصيانة املباين وجتديدها.

عادة توزيع موارد املوظفني لأغراض تنفيذ الأنشطة البيئية وزايدة  15.24 ويُعزى حتويل املوارد بني النتاجئ املرتقبة أأساسا اإىل اإ
دارة مشاريع البناء والتجديد الكربى." و 2" املشرتايت، "1املشاركة مع واكلت الأمم املتحدة فامي خيص "  اإ

 2014يف زيانية املاس تخدام  .ابء

ابملائة فامي خيص العام الأول من الثنائية ويه  60و 40توجد نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  16.24
 اثبتة.
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 والتصالت املعلومات تكنولوجيا :25 الربانمج

 سوندارام .ميبأأ  الس يد  الربانمج: عن املسؤول

 2014 يف التقدم اس تعراض

 يف )مبا املؤسس ية احللول وخدمات التحتية البنية خدمات جمالت يف أأحرز اذلي التقدم عىل مؤرشات التالية املعامل متثّل 1.25
 :2014يف  الإنرتنت( خدمات ذكل

 الاختبارات وأأجريت .اتاخلدم واس مترارية والتصالت املعلومات تكنولوجيال  التحتية البنية مرونةأأكرث  تعززت "1"
 ؛واعدة نتاجئ تظهر اليت أأ  الأولية

 وعقدت فهيا املناسب الوقت يف ةاجلديد املؤمترات قاعةل والتصالت املعلومات لتكنولوجيا التحتية البنية واس تمكلت "2"
 الويبو؛ عياتمجل  نووامخلس الرابعة الاجامتعات وسلسةل واملزيانية الربانمج للجنة نودلورة الثانية والعرش ا

 لقطاعات العمل والتصالت املعلومات تكنولوجيا اتقدر املتعلقة ب لتوقعاتمت فهم ا وثيق،ال تعاونال  خالل منو  "3"
 حتياجاتمن أأجل حتديد أأوحض ل (SDAs) اخلدمات تسلمي اتفاقاتبرمت أأ  ،ذلكل نتيجةو  .وتوثيقها بشلك أأفضل الرئيس ية

 أأكرث وأأيضا من أأجل المتكن من اإجراء متابعة ورصد والتصالت املعلومات تكنولوجيامن حيث  ددةاحمل قطاعات العمل
 انتظاما؛

وبية ساح اسرتاتيجية وضع هبدف ةالتكنولوجي التطورات تكشفاس تُ  ابس مترار، املتغرية العمل بيئةواس تجابة اإىل  "4"
ىل الناش ئة احلاجة لتلبية الهنايئ للمس تخدممس تقبلية   اس تخدام خالل من، مثال التنقلأأثناء  العملالقدرة عىل  من مزيد اإ
 (؛احملموةلو  يةاملكتب  احلواسيب) التقليدية احلواسيب من بدل اذلكية( والهواتف)اللوحات الإلكرتونية  احملموةل الأهجزة

يف هذا  اتتطورلل  مواكبةو  .أأدىن تاكليفب  املتاكمةل اخلدمات بتقدمي مزيد من احملموةلالتصال وحتسنت وسائل  "5"
دارة ُوضع نظام ،اجملال  الويبو موظفي بني التلكفة حيث من فعاةل اتصالوسائل  لتوفري (MDM) الأهجزة احملموةل اإ

 ؛وجودمه ماكن عن النظر بغض خمتلفة وسائلابس تخدام 

ىل التقليدية ادمو اخل منصات من زيدونُقل امل "6"  تنسّ وحُ  البياانت، قواعد صيخ ار ت تدحّ ووُ  ،اخلوادم السحابية اإ
دارة س ياسات  .املس تخدمة غري املس تخدمني حساابت اإ

 حد اإىل سامهت اليت الرئيس ية الإجنازات من العديد 2014 عام شهد املعلومات، أأمنب يتعلق فامي العمل من الكثريوفامي أأجنز  2.25
 .هتاوأأنظم الويبو معلومات وأأمن حامية تعزيز يف كبري

حتديثا  الرباءات بشأأن التعاون معاهدةشهدت  ، ISO 27001عززها املعيار اليت املس متر التحسني معلية من كجزءو  3.25
لعدم  اثنوية أأو رئيس ية ومل تكن هناك أأي أأوجه ،(ISO 27001: 2013) لمعياراحملدثة ل  2013 نسخة شهادةللحصول عىل 

طار و .الامتثال ُ  العملية، هذهيف اإ  سلسةل أأمن حتسن لضامن اتخدمللجهات اخلارجية املقدمة لل اطراخمل تتقيامي من سلسةل فذتن
 .تخلدماا توريد

 لتعزيزه وتنفيذ (Acuity Stream) املؤسس ية اخملاطر دارةلإ  نظام اختيار يف (ISS) املعلومات أأمن قسموسامه أأيضا  4.25
دارة قدرات دماج ،الويبو داخل ةياملؤسس   اخملاطر اإ دارة لعمليات اتم واإ  جهنُ  مضن املقاييس توحيد منظمةالقامئة عىل معايري  اخملاطر اإ

دارةاملنظمة بشأأن  دارة أأنشطةوُحّسنت اإىل حد كبري  اخملاطر. اإ  الرباءات ملعاهدةابلنس بة  املقاييس توحيد نظمةاملتعلقة مب  اخملاطر اإ
ماكنيات أأفضل للوقوف عىل اذلي يوفر ذكل النظام  تنفيذبفضل  ا مهن التخفيفوحاةل اسرتاتيجيات  لمخاطرل احلالية املس توايتاإ

عداد تقارير بشأأن ذكل  .واإ

أ من لتطوير التطبيقات عىل  هنج وتنفيذ صياغةل  الرباءات معاهدة تطوير فرق مع وثيق بشلكقسم أأمن املعلومات  تعاون كام 5.25
 مكية من كبري بشلك احلد وابلتايل مرشوع، أأي بداية من املعلومات أأمن وضوابط متطلبات معاجلة ضمنمبا ي ،هتاحيا دورةطول 
عادته املطلوب العمل  .التطبيقات أأمن ختبارل اإ
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دارة أأمن املعلومات والأحداث ArcSightلنظام رشكة  الاكمل لتنفيذا رشوعواس ُتمكل م  6.25  امزيد وفرمما ي ،(SEIM) بشأأن اإ
 .ادثو لحل وكفاءة فعالية أأكرث اس تجابةو  الويبو ش بكة مضن احملمتةل الأمنية الأحداث خبصوص الوضوح من

من هذا النوع  محةل أأولوأأسفرت  .الانتحال وضوعمب املس تخدمني وعي رفع اإىل دفنظام هي اإطالق أأيضا 2014 عام شهدو  7.25
 .نواملس تخدمالانتحال اليت بلغ عهنا  حماولت عدد يف كبرية زايدة عن

 وحدة عىل أأثر فقط واحد وجُسل حدث الس نة، خالل جدا اى املتعلقة بأأمن املعلومات منخفضالكرب  احلوادث عدد اكنو  8.25
 اكمةل. معل

 الأداء بياانت

 خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني 1.9ه  املرتقبة: النتيجة

 السري بياانت الأداء  الأهداف املقارنة أأسس الأداء مؤرشات

تكنولوجيا اس تضافة أأنظمة 
املعلومات والتصالت 
دارهتا بطريقة فعاةل من  واإ
حيث التلكفة متاش َيا مع 

 متطلبات املعامالت التجارية

 

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
التلكفة الشهرية دلمع  :2013

 280اخلوادم املؤسس ية: 
 دولر؛

التلكفة الشهرية للخوادم 
 8كور و 2السحابية )
 دولر؛ 229جيغاابيت(: 

 أأداء أأعىل.

متوسط التلكفة الشهرية 
 دولر/ترياابيت 420للتخزين: 

متوسط التلكفة الشهرية 
 53.9للنسخ الاحتياطي: 

 دولر

أأسس املقارنة الأصلية يف 
برانمج ومزيانية 

تاكليف الوحدات :2014/15
ابلنس بة للخوادم املادية 

النسخ والتخزين و  والسحابية
 الاحتياطي

تاكليف الوحدات 
لس تضافة البنية 
التحتية تامتىش مع 
املس توى احملدد أأو 
أأقل من أأساس 

 املقارنة

 

مقارنة  2014مل تتغري الأسعار يف 
 .2013بأأسس املقارنة احملدثة يف 

والأسعار اجلديدة اليت مت التفاوض 
واليت ستّسي يف  2014بشأأهنا يف 
 يه: 2015

فرناك  448تلكفة وحدة اخلوادم:  -
وتلكفة وحدة سويّساي للشهر؛ 

فرناك  299التخزين للك ترياابيت: 
 سويّساي للشهر

تلكفة وحدة النسخ الاحتياطي  -
للك ترياابيت من البياانت اخملزنة: 

فرناك سويّساي للشهر )هناية  370
2014) 

عدد الأحداث متوسطة أأو عالية  -
 شهراي 1.75التأأثري: 

 اثبت

عدد اتفاقات مس توى 
اخلدمة ابلنس بة للأنظمة 
واخلدمات املس تضافة 

طار اتفاقات  املامتش ية مع اإ
مس توى اخلدمة خبصوص 

تكنولوجيا املعلومات 
 والتصالت 

طار لتفاقات مس توى  وجود اإ
اخلدمة خبصوص تكنولوجيا 

  املعلومات والتصالت

 

النس بة املئوية 
لتفاقات مس توى 
اخلدمة املتسقة مع 
طار تكنولوجيا  اإ

املعلومات 
  والتصالت

 

اتفاقات تسلمي اخلدمات  6أأبرمت 
)نظام التصالت املؤسس ية، ونظام 

IRIS ونظام ،IRPI ومعاهدة ،
،  PEARL، وقاعدة البياانت الرباءات
 %(SIGAGIP( )100ونظام 

 اثبت
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اس مترارية خدمات 
تكنولوجيا املعلومات 
والتصالت ابلنس بة 

 الهامةللأنظمة 

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
أ نشئ مركزان للبياانت  :2013

مرتابطان بشلك كبري؛ وُطورا 
البينة التحتية للخوادم وبنية 
الش بكة بشلك جزيئ دلمع 

خدمة  38املركزين؛ وقُميت 
من خدمات تكنولوجيا 
املعلومات والتصالت 

واخُتذت التدابري املناس بة 
ر للتخفيف من أ اثر اخملاط

وضامن توافر تكل اخلدمات 
 بشلك أأفضل.

أأسس املقارنة الأصلية يف 
 :2014/15برانمج ومزيانية 

معل نسخ احتياطية من 
البياانت دون اتصال 

ابلإنرتنت، قد تتطلب اس تعادة 
 البياانت عدة أأايم

ميكن اس تعادة 
الأنظمة الهامة يف 
الوقت املناسب 

دون فقدان البياانت 
يف حاةل الأعطال 

 الكربى حملًيا

 التحتية البنية مرونةأأكرث  تعززت
 والتصالت املعلومات تكنولوجيال 

 وأأجريت .اتاخلدم واس مترارية
 تظهر اليت أأ  الأولية الاختبارات

 واعدة نتاجئ

 اثبت

النس بة املئوية للمس تخدمني 
الهنائيني وقطاعات الأعامل 

التجارية الراضني عن 
خدمات تكنولوجيا 

 والتصالتاملعلومات 

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
اس تقصاء مكتب  :2013

: أأعرب 2013املساعدة لعام 
% من املشاركني عن 64

 رضامه الاكمل

أأسس املقارنة الأصلية يف 
 :2014/15برانمج ومزيانية 

رضا مديري الأعامل يف بداية 
 الثنائية

احلفاظ عىل النس بة 
أأو حتسيهنا بناء عىل 

  أأساس املقارنة

: 2014اس تقصاء مكتب املساعدة لعام 
% من املشاركني عن رضامه 67أأعرب 
 الاكمل

 اثبت

سهوةل نفاذ املوظفني اإىل 
تقنيات اتصالت شامةل 

 ومتاكمةل 

التوفر من خالل حواسيب 
 مكتبية )وحواسيب محموةل(

التوفر من خالل 
 أأهجزة أأخرى محموةل

النفاذ اإىل الش بكة ادلاخلية والعلبة 
 عرب أأهجزة الويبو احملموةلالصوتية 

 اثبت
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منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية  4.9ه  املرتقبة: النتيجة
 واملعلومات

 السري بياانت الأداء  الأهداف املقارنة أأسس الأداء مؤرشات

 تعزيز أأمن املعلومات محلايهتا
من الهجامت املزتايدة عرب 

 الإنرتنت

ليس مثة خروقات كربى 
 لأنظمة معلومات الويبو

ليس مثة خروقات 
كربى لأنظمة 
 معلومات الويبو

ليس مثة خروقات كربى لأنظمة 
 معلومات الويبو

 اثبت

 ISO 27001حاةل شهادة 
دارة خماطر  ومعليات اإ

 املعلومات

 أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
من الأنشطة  156 :2013

اجلارية للتخفيف من أ اثر 
 اخملاطر

حصول نظام الرباءات عىل 
 ISO27001:2005شهادة 
 (؛2013)أأكتوبر 

مت حتديث جسل خماطر أأمن 
املعلومات مرتني يف الس نة 
طار  واس ُتعرض بتفصيل يف اإ
حصول نظام معاهدة الرباءات 

 ISO 27001عىل شهادة 

أأسس املقارنة الأصلية يف 
 :2014/15ومزيانية برانمج 
لتخفيف ل  اجلارية نشطةالأ عدد 

من اخملاطر يف بداية الثنائية؛ 
قسم معاهدة التعاون  حصول

شهادة عىل بشأأن الرباءات 
ISO 27001 

% من 90معاجلة 
أأساس املقارنة 
خالل الثنائية؛ 

% من 60ختفيف 
اخملاطر اجلديدة 

أأشهر من  3خالل 
 حصولحتديدها؛ 

الوحدات التنظميية 
الشهادة  عىل
سب احلاجة؛ حب 

نظام  احتفاظ
 معاهدة الرباءات

 ابلشهادة

من أأنشطة  156من أأصل  17ظل 
أأسس املقارنة جاراي يف الربع الأخري 

(11)% 

 

من اخملاطر اجلديدة أأثناء  12ُحدد 
ليه، مهنا   8الربع الأخري أأو نقلت اإ
أأشهر  3خماطر مت التخفيف مهنا خالل 

 %(66من حتديدها )

 

من املعيار  الرباءات انتقل نظام
 ISOاإىل املعيار  27001:2005
بنجاح. ومنحت هل  27001:2013

 2014الشهادة يف أأكتوبر 

 اثبت

 

 

 

 اثبت

 

 

 

 

 

 اثبت

فعالية معليات مراقبة أأمن 
املعلومات )الواهجات 
 ادلاخلية واخلارجية(

حادثتان أأو أأقل يف  حوادث أأو أأقل يف العام 5
 العام

 اثبت العام.حادث واحد همم يف 
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 اس تخدام املوارد

 النتاجئ( )حبسب الفعلية والنفقات املزيانية

 السويّسية( الفرناكت )بأ لف

 

 املوظفني( خالف وموارد املوظفني )موارد الفعلية والنفقات املزيانية

 السويّسية( الفرناكت )بأ لف

 

 للامدة وفقا 2014/15 الثنائية أأثناء الاحتياجات ملعاجلة 2015 مارس 31 يف التحويالت 2014/15 للثنائية التحويالت بعد زيانيةامل تعكس :ةمالحظ
 .املايل النظام من 5.5

 2014/15 التحويالت بعد املزيانية .أألف

 ابملقارنة مع التحويالتبعد  2014/15يف مزيانية  تقريبا مليون فرنك سويّسيالبالغة الزايدة الإجاملية عزى ابلأساس تُ  9.25
 يف ةفذاملنتدابري الكفاءة من حيث التلكفة ل نتيجة صافية   يهيتموارد املوظفني الخالف املعمتدة اإىل زايدة يف  2014/15 مزيانية
ىل من  2014/15 الثنائية للربانمج لتغطية تاكليف مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب  تاحةاملوارد الإضافية امل هجة واإ

والتاكليف املتعلقة ابس تضافة قاعدة  ،، وتنفيذ بنية حتتية مرنة للماكتب اخلارجيةمن هجة أأخرى (UNICC) الإلكرتوين
عادة وترجع الزايدة يف موارد املوظفني يف املقام الأول اإىل حالت . Pearl املصطلحات . واس تكامل حالت التسويةتصنيف ال اإ
 .1.9هزايدات يف اإطار النتيجة املتوقعة ال وتتجسد

 2014 املزيانية تخداماس   ابء.

 .ويه اثبتةابملائة يف الس نة الأوىل من الثنائية  60اإىل  40من  مضن النطاق املتوقعاس ُتخدمت املزيانية  10.25

 

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                43,549                 44,448                 22,256 

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
                  1,720                   1,897                      700 

                22,957                46,345                45,269المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%48 7,332 15,421 14,944 موارد الموظفين

%51 15,625 30,924 30,325خالف موارد الموظفين

%50 22,957 46,345 45,269المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 الرقابة ادلاخلية 26الربانمج 

 (ابلنيابة الس يد ت. أأفنديأأوغلو )مدير شعبة الرقابة ادلاخلية مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

. وقد 2014اجتازت شعبة الرقابة ادلاخلية تقيميي جودة خارجيني انحجني لوظيفيت التدقيق والتقيمي اللتني قامت هبام يف عام  .1.26
أأن وظيفة التدقيق ادلاخيل ثبت

61
، ويه أأعىل تصنيف ممكن. املعايري ومدونة الأخالقيات وتعريف التدقيق ادلاخيلتتفق معومًا مع  

 التقيمي اإىل أأهنا تامتىش معومًا مع قواعد ومعايري فريق الأمم املتحدة املعين ابلتقيمي.وخلص اس تعراض وظيفة 

سبمترب  30وأأسهمت أأيضًا شعبُة الرقابة ادلاخلية يف مراجعة ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية اذلي اعمتدته امجلعية العامة يف  .2.26

يق ادلاخيل والرقابة الإدارية" اإىل "شعبة الرقابة ادلاخلية"، " تغيري امس "شعبة التدق 1: "عنهذه املراجعة سفرت . وأأ 2014
لزاميةً /املبادئ التوجهيية للأمم املتحدة وقواعدها املعايري ادلوليةوأأصبحت  "2" ، لأغراض التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق اإ
عداد خطة معل شعبة ال "3" والكشف للعموم عن " 4رقابة ادلاخلية، "وزايدة مشاركة اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة يف اإ
هذه املامرسة اليت صارت عمتد لأمم املتحدة ت يف ا. وتعد الويبو أأول واكةل متخصصة ودور الإدارةلتدقيق والتقيمي ادلاخلية ل تقارير ال 

ادلاخلية متاحًا عىل ش بكة الإنرتنت يف شائعًة ال ن يف الأمانة العامة للأمم املتحدة وصناديقها وبراجمها. واكن أأول تقرير لشعبة الرقابة 
 .2015، وسوف تكون التقارير الإضافية لشعبة الرقابة ادلاخلية متاحًة يف عام 2014هناية عام 

وأأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية س تة تقارير تدقيق، وثالثة تقارير تقيمي، وتقرير التثبيت اخلاص بتقرير أأداء الربانمج للثنائية  .3.26
2012/13 (WO/PBC/22/9) ضافًة اإىل ما مجموعه عت خطة الرقابة اخلاصة بشعبة  74، اإ توصيًة لإجراء حتسينات. وقد ُوضِّ

الرقابة ادلاخلية ابس تخدام مهنجية الشعبة لتقيمي اخملاطر مع مراعاة كياانت الويبو التشغيلية وأأساليب العمل ذات الصةل، فضاًل عن 
ة الاستشارية املس تقةل للرقابة والإدارة العليا وُمراجع احلساابت اخلاريج. ومشلت املدخالت الواردة من ادلول الأعضاء واللجن

دارة البياانت، وأأمن  دارة الربامج واملرشوعات، مبا يف ذكل الإدارة القامئة عىل النتاجئ، واإ أأنشطُة التدقيق والتقيمي ش ىت جمالت اإ
دارة الأحداث يف املنظمة. دارة املعرفة، واإ  املعلومات، واإ

، أ غلِّقت مجيع املتوسط. ويف 2014حاةل يف عام  19حاةل لأنشطة التحقيق، وأأغلقت  21جسَّلت شعبة الرقابة ادلاخلية و  .4.26
% من احلالت تتعلق ابلتحرش، 50احلالت يف غضون الإطار الزمين اذلي وضعته س ياسة الويبو للتحقيقات. واكن أأكرث من 

 ت املوظف املدين ادلويل، والاحتيال عىل املزااي/ الاس تحقاقات.والبياانت/ الأنشطة اليت تتعارض مع الزتاما

، واصلت شعبة الرقابة ادلاخلية الرقايب العملتوقعات الزمالء وللحصول عىل تعقيباهتم بشأأن واكتساب فهم أأحسن ل  .5.26
 أأظهرت أأن متوسط . وهذه الاس تقصاءات، اليت2013يف الأصل يف عام  ااس تخدام اس تقصاءات رضا العمالء اليت اكنت قد بدأأهت

 بشأأن أأداهئا وحتديد جمالت التحسني عىل حنو أأفضل. املصاحل%، مكَّنت الشعبَة من قياس توقعات أأحصاب 84نس بة الرضا يبلغ 

وادلول الأعضاء من خالل العروض الإدارة ، اس مترت شعبة الرقابة ادلاخلية يف التواصل مع املوظفني و 2014ويف عام  .6.26
مت الشعبُة أأيضًا الاجامتع الس نوي لرؤساء التدقيق ادلاخيل يف التقدميية اخملتلفة وم خباريتني. ونظَّ نظامت امل ن خالل اإصدار نرشتني اإ
 .ذات املقر يف أأورواب

 من ، فتأأكدتواتبعت شعبة الرقابة ادلاخلية توصيات الرقابة اخلاصة ابلس نوات السابقة لضامن متابعة املديرين لها بفعالية .7.26
غالق  دارة الويبو ابملشورة والتعقيبات املهنية بشأأن املراقبة . 2014عام  توصيًة يف 94اإ وواصلت شعبة التدقيق ادلاخيل تزويد اإ

دارة اخملاطر و  عداد املراجعات اخلارجية.ادلاخلية واإ  قضااي أأخرى مثل صياغة الس ياسات أأو مراجعهتا واإ

ابة ادلاخلية عن كثب. واس تفادت الشعبة من وواصلت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعة معل شعبة الرق .8.26
 توجهيات اللجنة يف تنفيذ خطة الرقابة.
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 بياانت الأداء

مس توى حمّسن فامي خيص املساءةل، والتعّل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة  8.9ھ :النتيجة املرتقبة
 برقابة فعاةل ومس تقةلاملؤسس ية من خالل الاس تعانة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدم تدخل كبار أأحصاب 
 املصاحل ومراعاهتم لالس تقاللية

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
عدم التدخل  :2013هناية 

شعبة الرقابة يف معل 
 ادلاخلية

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

عدم التدخل  :2014/15
شعبة الرقابة يف معل 
 ادلاخلية

الاس تقاللية التامة ومراعاهتا 
من قبل كبار أأحصاب 

/ اللجنة العمالءاملصاحل )
الاستشارية املس تقةل 
 للرقابة/ موظفو الإدارة(

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة 
ادلاخلية، عىل النحو الوارد يف 

التقرير الس نوي 
WO/PBC/22/4. 

حالت عدم مراعاة الاس تقاللية 
املُحاةل اإىل اللجنة الاستشارية 
من  18املس تقةل للرقابة وفقًا للفقرة 

 امليثاق.

 اثبت

 

 

 

 :الفعالية

شعبة النس بة املئوية لعمل 
اذلي يتناول  الرقابة ادلاخلية

اجملالت شديدة اخلطورة/ 
 وثيقة الصةل ابملوضوع

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
مجيع الأعامل  :2013هناية 
%( تتناول جمالت 100)

شديدة اخلطورة/ وثيقة 
 الصةل ابملوضوع

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

مجيع الأعامل  :2014/15
%( تتناول جمالت 100)

شديدة اخلطورة/ وثيقة 
 الصةل ابملوضوع

%( 100مجيع الأعامل )
تتناول جمالت شديدة 

الصةل اخلطورة/ وثيقة 
 ابملوضوع

%( تتناول 100مجيع الأعامل )
جمالت شديدة اخلطورة/ وثيقة 

 الصةل ابملوضوع

 اثبت

 :الكفاءة

)أأ( الانهتاء من تقارير الرقابة 
يف الوقت املناسب وابجلودة 

  املطلوبة،

التدقيق )ب( عدد معليات 
خلطة  اً والتقيمي اليت أأجنزت وفق

  معل الرقابة،

الشاكوى/التقارير )ج( عدد 
بشأأن التعامل مع سوء 

 السلوك احملمتل

ث يف  أأساس املقارنة امُلحدَّ
)أأ( اكامتل  :2013هناية 

 3التحقيقات يف غضون 
 ،يف املتوسط أأشهر

معليات تدقيق  7)ب( 
 وتقيامين،

 حتقيقًا، 19)ج( 

جناز مجيع الأعامل وفقًا  )د( اإ
 .للمعايري

أأساس املقارنة الأصيل يف 
واملزيانية الربانمج 
2014/15: 

)أأ( اكامتل التحقيقات 
ومعليات التدقيق/التقيمي يف 

 5و 10املتوسط يف غضون 
 ،2012أأشهر يف 

 

)أأ( اكامتل التحقيقات يف 
أأشهر يف  6غضون 

املتوسط، وانهتاء معليات 
التدقيق والتقيمي يف غضون 

 ،أأشهر 5

معلية  12)ب( اكامتل 
 تقياميت، 6تدقيق و

غالق  حتقيقًا عىل  15)ج( اإ
 ،الأقل

 )د( الامتثال للمعايري

)أأ( اكامتل التحقيقات يف غضون 
يومًا يف املتوسط، وانهتاء  79

معليات التدقيق والتقيمي يف غضون 
 أأشهر عىل التوايل، 6و 5

تقارير تدقيق 6)ب( اكامتل 
62
 3و، 

تقارير تقيمي
63
وتثبيت تقرير أأداء  ،

  ،2012/13الربانمج للثنائية 

غالق   حتقيقًا، 19)ج( اإ

الامتثال للمعايري اليت أأكدها تقيمي 
اجلودة اخلاريج أأو اللجنة 
 الاستشارية املس تقةل للرقابة

 اثبت

                                                
2
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كامل   معليات  3)ب( اإ
تقياميت يف  5تدقيق و
2012، 

غالق  حتقيقًا يف  15)ج( اإ
 ،2012يف  23و 2011

جناز مجيع أأعامل  )د( اإ
 .الرقابة وفقًا للمعايري

   

ابملوضوع والقمية املضافة الصةل 
ـ وفورات أأو  والإرشاف

حتسينات ملموسة يف 
 العمليات والأنظمة التجارية

د لحقاً  غري متوفرة س تكون البياانت متاحة يف عام  حُتدَّ
2015. 

ل ينطبق 
 2014يف 

ـ تعّل ادلروس  التعّل املؤسيس
والتوصيات من معليات 

 .الرقابة

 % من التوصيات90قبول 

% من التوصيات 90وتنفيذ 
  يف غضون عامني

 % من التوصيات90قبول 

% من التوصيات 90وتنفيذ 
 يف غضون عامني

% 100%، قبول 84نس بة الرضا 
% من 90من التوصيات، تنفيذ 

 التوصيات يف غضون عامني

 اثبت

 اس تخدام املوارد

  املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

  املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 طبقاً  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 
 .من النظام املايل 5.5للامدة 

 التحويالتبعد  2014/15مزيانية  .أألف

 .بعد التحويالت حدوث تسوية ختفيضية طفيفة من أأجل زايدة الفعالية من حيث التلكفة 2014/15تعكس مزيانية  .9.26

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

 يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري 60اإىل  40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من  .10.26
  اس تخدام املزيانية يف املسار الصحيح.

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ8.9

مستوى محّسن فيما يخص المساءلة، والتعلم المؤسسي، والقيمة مقابل المال، 

والريادة، والمراقبة الداخلية، والحوكمة المؤسسية من خالل االستعانة برقابة 

فعالة ومستقلة

                  5,116                   5,062 2,329                  

                  2,329                  5,062                  5,116المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 1,993 4,358 4,396 موارد الموظفين

%48 336 704 720خالف موارد الموظفين

%46 2,329 5,062 5,116المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 خدمات املؤمترات واللغات  :27الربانمج 

 الس يد أألف. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 2014التقدم احملرز يف عام  اس تعراض

ابللغات مانة تنفيذ س ياسة الويبو للغات تنفيذا فعال عن طريق متديد التغطية الس نة قيد الاس تعراض واصلت الأ خالل  .1.27
 من حيث التاكليف. وطبقا للجدول الزمين اذلي حددته ادلول الأعضاء، مددت رقة العامةل بطريقة مرحلية وفعاةلالست لتشمل الأف
الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام و لتشمل الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  2014التغطية يف عام 

 .سجيل ادلويل للتصاممي الصناعيةلهاي للت 

وبتطبيق تدابري الرتش يد والرقابة تطبيقا صارما عىل عدد الواثئق وجحمها يف مجيع الاجامتعات، ظل جحم الرتمجة عىل  .2.27
 مس توى مشابه ملس توى العام السابق، عىل الرمغ من متديد التغطية اللغوية لتشمل هذين الفريقني العاملني الرئيس يني. 

س ناد خدمات الرتمجة اإىل هجات خارجية، حبيث أأس ند ما نسبته وظلت خدما .3.27 يف املائة  59ت اللغات تعمتد كثريا عىل اإ
. 2013يف املائة يف عام  56، مقارنة بنس بة 2014من عبء العمل اإىل مرتمجني فرديني ومرتمجني يعملون يف مؤسسات يف عام 

بة اجلودة مبساعدة فريق املرتمجني واملراجعني ادلاخيل الرئييس. وأأعدت وسعيا اإىل ضامن جودة الرتمجة، تواصل تعزيز تدابري مراق 
يف املائة قبل تنفيذ  10تدابري وأأساليب معل جديدة ومعمت عىل مجيع اللغات. وارتفع معدل مراقبة اجلودة معوما من أأقل من 

 .2014يف املائة يف عام  39( اإىل زهاء 2011س ياسات اللغات )يف هناية عام 

، اس هتل الربانمج 2014اليت أأدرجت ابلاكمل يف عام  أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوبا اإىل واستناد .4.27
مرشوعا حلفظ املصطلحات يريم اإىل نرش أأصول املصطلحات بلغات الأمم املتحدة الست، لأول مرة، من خالل تدشني منصة 

WIPO Pearl  .حديثا اليت تشمل حاليا مدخالت مصطلحية من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

 لعالقات التعاقدية مع املرتمجني اخلارجينيمراجعة ا" عن طريق اجلودة يف املصدروفضال عن ذكل تواصل تعزيز مفهوم " .5.27
بقاء عىل املرتمجني اذلين يلبون املعايري احملددة معوما ، مت التعاقد مع مرتمجني فرديني جدد عقب خضوعهم ل غري. وعىل الرمغ من الإ

علمية اختبار مكثفة. وفضال عن ذكل اعمتدت أأنظمة للربط بني سداد الأجور واحلصول عىل ترمجة جيدة يف الوقت املناسب من ل 
لهيا تكل الرتمجة.  اجلهات اخلارجية اليت أأس ندت اإ

ضافية من خالل املناقصات لتغطية الرت  .6.27 جامت ابللغات العربية والصينية والروس ية، مع مراعاة اخلربات واختريت واكلت اإ
س ناد الرتمجة اإىل ا  هجات خارجية ابللغتني الفرنس ية والإس بانية.ملكتس بة يف أأعامل اإ

 0.63وقد سامهت هذه التدابري واملبادرات يف حتقيق الفعالية من حيث التاكليف، فاخنفضت تلكفة الرتمجة لللكمة من  .7.27
 .2014فرنك سويّسي يف عام  0.59اإىل  2013عام  فرنك سويّسي يف

 وتواصل تقدمي خدمات الرتمجة الفورية الفعاةل واجليدة اإىل مجيع اجامتعات الويبو وتظاهراهتا، حسب الاقتضاء. .8.27

ثباات يف عدد الاجامتعات املعقودة يف جنيف، بعد أأن بلغت  2014وبعد مرور عدة س نوات من المنو املالحظ، شهد عام  .9.27
عدد ولوحظ اخنفاض طفيف يف . بصفة عامة نتيجة لعقد املؤمتر ادلبلومايس وادلورة الاس تثنائية للجمعيات 2013ا يف عام ذروهت

ذ بلغت املؤمترات احلكومية ادلولية املنعقدة يف جنيف  الاجامتعات اخلاصة ، ابلإضافة اإىل 2013يف  108مقابرنة مع  2014يف  201اإ
رات والأفرقة والاجامتعات الثنائية والعروض والتظاهرات اجلانبية والزايرات الرمسية والاجامتعات )ادلراسات والزايرات والاستشا

اجامتعا يف  80اجامتعا، مقابل  81وفضال عن ذكل حصل يف الس نة السابقة.  5 600مقارنة مع  2014يف  5 400بعدد اخلارجية( 
 ع.مساء أأو خالل عطل هناية الأس بو  6:30أأي بعد الساعة  ، عىل اخلدمات خارج ساعات الاجامتعات العادية،2013عام 

لكرتوين عىل  وسعيا اإىل حتسني اخلدمات املقدمة .10.27 اإىل أأحصاب املصاحل يف املؤمترات، جرت العادة عىل توزيع اس تبيان اإ
 يحية.املشاركني يف اجللسات الرئيس ية. ووضعت أأيضا ال ليات لرصد ال راء وحتليل النتاجئ وتنفيذ التدابري التصح 

اتحة واثئق الاجامتعات يف الوقت املناسب، أأعد نظام تتبع يف عام  .11.27 ىل اإ ومجعت البياانت الوجهية خالل  2014وابلنظر اإ
ىل اإجراء مناقشات واختاذ تدابري تصحيحية، ابلتعاون مع أأماانت  الس نة. وأأدت نتاجئ هذه املامرسات، اليت أأجريت لأول مرة، اإ

 الاجامتعات.



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

224 

وجه اخلصوص اإىل الانتقال بسالسة اإىل مرافق املؤمترات اجلديدة وبنية التسجيل التحتية اجلديدة،  وجتدر الإشارة عىل .12.27
وقد دشن الكهام يف الربع الأخري من الس نة. ووضع نظام لإصدار شارات املؤمترات فيه سامت أأمن معززة، وذكل ابلزتامن مع افتتاح 

 هذا املرفق اجلديد. مركز النفاذ ونقل أأنشطة التسجيل يف املؤمترات اإىل

عادة التفاوض عىل خدمات  .13.27 وخالل الس نة، مل تفتأأ الويبو تقدم خدمات الطباعة بطريقة فعاةل ويف الوقت املناسب. وأأدت اإ
فرنك  0.14اإىل  2013فرنك سويّسي يف عام  0.19يف املائة من  26التأأجري اإىل اخنفاض تلكفة الطباعة للصفحة الواحدة بنس بة 

رسال النسخ الورقية من جداول  تقليل. وسعيا اإىل 2014سويّسي يف عام  بصمة الكربون يف اجامتعات الويبو، توقفت ممارسة اإ
 أأعامل الاجامتعات، وتواصل ختفيض عدد الواثئق املطبوعة من أأجل التوزيع.

دارة السجالت وحفظها يف الثنائية  .14.27 حتفاظ ، اس هتل العمل لوضع جداول زمنية لال2012/13وعقب اعامتد س ياسة اإ
 ابلسجالت.

ومتاش يا مع الزتام الويبو املتواصل خبفض التاكليف، تواصل التفاوض عىل التعاريف مع مقديم خدمات الربيد اخلارجيني،  .15.27
 .2014ما أأدى اإىل حتقيق ختفيض اإضايف بنس بة أأربعة يف املائة يف عام 

 

 بياانت الأداء

 جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات 1.9ه   النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمشاركني ادلاخليني 
واخلارجيني الراضني 

عن خدمات املؤمترات 
 يف الويبو

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
تبني نتاجئ ترامكيا:  18: 2013

ادلراسات الاس تقصائية عن 
أأن  2013الرضا املنجزة يف عام 

% من املس تخدمني 98نس بة 
يعتربون اجلودة العامة خلدمات 
املؤمترات اليت تقدهما الويبو ممتازة 

 %(34%( أأو جيدة )64)
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

املعدل : 2014/15ومزيانية 
 2013بهناية 

زايدة يف املعدل قدرها 
 2015% حبلول 10

تبني نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية 
أأن  2014عن الرضا املنجزة يف عام 

% من املس تخدمني 97نس بة 
يعتربون اجلودة العامة خلدمات 
املؤمترات اليت تقدهما الويبو ممتازة 

 %(49%( أأو جيدة )48)

 اثبت

تطبيق فعال لس ياسة 
 اللغات يف الويبو

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
مددت ترامكيا:  18: 2013

س ياسة اللغات لتشمل مجيع 
جلان الويبو ادلامئة وهيئاهتا 

 الرئيس ية

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
التغطية : 2014/15ومزيانية 

اللغوية مقصورة عىل جلان 
معينة/الهيئات الرئيس ية؛ جحم 

 الواثئق متغري

توفري ترمجة ذات جودة 
عالية مجليع 

اللجان/الهيئات 
  الرئيس ية؛

تقليل جحم الواثئق 
ابلنس بة للجان/الهيئات 

 3300الرئيس ية اإىل 
 ّكمة

مددت التغطية ابللغات الست 
لتشمل الأفرقة العامة )الفريق العامل 

الرباءات التابع ملعاهدة التعاون بشأأن 
الفريق العامل املعين ابلتطوير و 

القانوين لنظام لهاي للتسجيل 
( حبسب ادلويل للتصاممي الصناعية
 ما حددته ادلول الأعضاء

وعىل الرمغ من تعزيز اجلهود 
املبذوةل، مل ميكن حتديد جحم مجيع 

ّكمة,  3 300الواثئق عند 
وسيتواصل بذل املزيد من اجلهود يف 

تدابري الرتش يد لتطبيق  2015عام 
 والرقابة مبزيد من الرصامة

 اثبت

 

 

 

 

 

 غري اثبت
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تلكفة الرتمجة للك 
 ّكمة

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
فرنك  0.63ترامكيا:  18: 2013

سويّسي لللكمة الواحدة يف 
 املتوسط

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
حتدد فامي : 2014/15ومزيانية 

 بعد

: احملددةأأسس املقارنة 
احلفاظ عىل معدل 
 الرتمجة املتوسط

الهدف الأصيل يف 
برانمج ومزيانية 

حتدد فامي  :2014/15
 بعد

فرنك سويّسي لللكمة  0.59
 الواحدة

 اثبت

 

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية  جودة الرتمجة
% من 96ترامكيا:  18: 2013

 الواثئق حترتم معايري اجلودة
أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 

النس بة : 2014/15ومزيانية 
املئوية للواثئق اليت حترتم معايري 

 اجلودة

النس بة املئوية للواثئق 
 اليت حترتم معايري اجلودة

% 97حتسنت جودة الرتمجة بنس بة 
عقب تعزيز اجلهود اليت يبذلها 

الفريق ادلاخيل الرئييس يف أأعامل 
املس ندة اإىل مراقبة جودة الرتجامت 

هجات خارجية، عىل النحو اذلي 
أأكدته ادلراسات الاس تقصائية عىل 
رضا ادلول الأعضاء وسائر أأحصاب 

 املصاحل

 ل ميكن تقيميه

 

خفض تاكليف 
 الطباعة )للك صفحة(

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
متوسطة ترامكيا:  18: 2013

 0.19تلكفة الصفحة الواحدة 
 2013 فرنك سويّسي يف عام

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
حتدد فامي : 2014/15ومزيانية 

 بعد

: احملددةأأسس املقارنة 
% يف 5ختفيض بنس بة 

متوسط تلكفة الصفحة 
 الواحدة

الهدف الأصيل يف 
برانمج ومزيانية 

حتدد فامي  :2014/15
 بعد

أأدت تدابري الفعالية من حيث 
التاكليف اإىل ختفيض تلكفة الصحفة 

 0.14% لتبلغ 26بنس بة الواحدة 
 2014فرنك سويّسي يف عام 

 اثبت

 

نرش واثئق اللجان 
والأفرقة العامةل يف 
 الوقت املناسب 

أأسس املقارنة احملّدثة يف هناية 
% من 26ترامكيا:  18: 2013

الواثئق منشورة جبميع اللغات 
قبل انعقاد الاجامتعات املعنية 

 بشهرين

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
النس بة : 2014/15ومزيانية 

املئوية للواثئق املنشورة قبل 
انعقاد الاجامتعات املعنية 
 بشهرين )حتدد فامي بعد(

% من الواثئق 65
منشورة قبل انعقاد 
الاجامتعات املعنية 

 بشهرين

% من الواثئق منشورة جبميع 41
اللغات قبل انعقاد الاجامتعات 

 بشهريناملعنية 

 غري اثبت

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                41,117                 40,151                 17,882 

                17,882                40,151                41,117المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

226 

 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
من  5.5طبقا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31حىت  التحويالت بعد التحويالت 2014/15تعكس مزيانية  مالحظات:

 النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  أألف.

" نقل وظيفة لتعزيز اخلدمات الإدارية يف أأاكدميية الويبو، 1بعد التحويالت " 2014/15يعكس اخنفاض مزيانية  .16.27
 انية نتيجة للوفورات احملققة يف خدمات الرتمجة والطباعة يف املقام الأول.والتسوايت املدخةل عىل املزي  "2"

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  ابء.

يف املائة للس نة الأوىل من الثنائية، وهو اثبت عند ذكل  60اإىل  40ل يتجاوز اس تخدام املزيانية النطاق املتوقع وقدره من  .17.27
 .القدر

 

 

  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%46 13,482 29,551 30,238 موارد الموظفين

%42 4,400 10,601 10,879خالف موارد الموظفين

%45 17,882 40,151 41,117المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 والأمنالسالمة   :28الربانمج 

 الس يد أأ. سوندارام  مدير الربانمج:

 2014اس تعراض التقدم يف عام 

متسقة مع تاكليف الأعوام السابقة كنس بة مئوية من  2014 خالل عامت تاكليف خدمات السالمة والأمن ظلّ  1.28
دارة لك أأنظمة السالمة والأمن يف مجيع أأقسام املنظمة، واصل الربانمج اإجاميل نفقات املنظمة. و  ة يف ذكل مرافق قاعمبا اإ

 .2014املؤمترات اجلديدة، اليت افتتحت أأبواهبا يف سبمترب 

س امي افتتاح مدخل الويبو املركزي اجلديد  عددا من الإجنازات الهامة يف جمال السالمة والأمن، ل 2014وشهد عام  2.28
لضامن دمع انحج لدلورة  (، يف الوقت املناسبSCOC( ومركز معليات التنس يق الأمين )AB )مكتب الاس تقبال مببىن

الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وسلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني مجلعيات الويبو. وابلإضافة اإىل ذكل، اقرتب 
% من الأنظمة اجلديدة، 95من مرحةل الإجناز، حيث بلغت  (H-MOSSمعايري الأمن التشغييل ادلنيا يف املقار )مرشوع 

( CCTV) ذات دوائر مغلقة تلفزيونية مبا يف ذكل نظام جديد ملراقبة النفاذ وتدابري تقنية متطورة ملنع التسلّل ونظام اكمريات
يل الاكمل حبلول هناية ونظام لالتصالت والاس تجابة يف حالت الطوارئ ونظام للكشف عن احلرائق وماكحفهتا، طور التشغ 

. وأأسهمت تكل التحسينات بقدر وافر يف تعزيز السالمة والأمن عىل لك مس توايت مجمع الويبو ومكّنت، وفقا 2014 عام
، ولو أأن ذكل التقليص ظّل دون 2014خلطة املرشوع، من تقليص تدرجيي لعدد موظفي الأمن داخل املوقع يف عام 

 املس توى املتوقّع.

. ونتيجة ذلكل 2015يف عام  (H-MOSSمعايري الأمن التشغييل ادلنيا يف املقار )اس تكامل مرشوع  ومن املتوقّع 3.28
، مرفقنيعدة جوانب غري هامة تعمتد عىل ذكل املرشوع وتتعلق ابلسالمة/الأمن )حتديثات عىل أأنظمة الإانرة يف  أأرجئت

( لفائدة CCTVات التلفزيونية ذات ادلوائر املغلقة )، وحتسني لنظايم النفاذ ونظام الاكمري VHF وحتديث للنظام الإذاعي
ىل الثنائية2014/15 التابع للويبو(، ُخّطط أأصال لبدهئا يف الثنائية CAM مبىن  .2016/17 ، اإ

ىل املس توى الأمثل، خضع موظفو  (SCOCركز معليات التنس يق الأمين )مب ولالرتقاء ب 4.28 والأنظمة اجلديدة اإ
جراءات جديدة يف جمال  السالمة والأمن وأأعضاء فريق احلراس املسؤولني عن أأمن املوقع لتدريبات متخّصصة. ونُفذت اإ

جراءات التشغيل املعيارية والس ياسات احملّددة القامئة. وعالوة عىل ذكل، ُحّددت تدا دارة السالمة، وُحّدثت اإ بري جديدة اإ
جراءات التشغيل املعيارية املذكورة، بغرض زايدة تعزيز الكفاءة والقدرة عىل  بشأأن أأداء موظفي الأمن وأأدرجت يف اإ

 الاس تجابة يف حالت الطوارئ.

، اضُطلع بعمليات تدقيق لتقيمي درجة السالمة والأمن يف مكتيب ريو دي جانريو ونيويورك، مما 2014ويف نوبمرب  5.28
ىل تعزيز سالمة/أأمن موظفي الويبو وتوفري حامية أأفضل لأصول أأسفر عن اإصد ار عدد من التوصيات للك املكتبني دلعوهتام اإ

طار  مركز معليات املنظمة وضامن الامتثال لإجراءات الأمم املتحدة اخلاصة ابلسالمة والأمن. وابلإضافة اإىل ذكل ُوضع، يف اإ
دارة السالمة والأمن بطريقة ، برانمج توعوي لفائدة (SCOCالتنس يق الأمين ) ماكتب الويبو اخلارجية لمتكيهنا من تناول اإ

 أأفضل من خالل تنس يق مشرتك وخدمة دلمع الأمن عىل مدار الساعة وطيةل أأايم الأس بوع.

يف مس توى منخفض، فّل يُسّجل سوى  2014وظّل العدد الإجاميل حلوادث السالمة والأمن املبلّغ عهنا يف عام  6.28
صاابت. وبلغت النس بة الإجاملية الس نوية للحوادث املرتبطة حادثني من احل وادث املرتبطة ابلسالمة واملؤدية اإىل حدوث اإ

صاابت  ابملائة. 0.9 ابلسالمة واملنطوية عىل اإ
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 بياانت الأداء

والزائرين واملمتلاكت املادية منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني  4.9ه  النتيجة املرتقبة: 
 واملعلومات

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية ملوظفي 
الويبو وزوارها واملندوبني 
دلهيا اذلين يبلغون عن 
اإصابة معل أأو حادث 

 مرتبط ابلعمل

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
الإجاملية حلوادث بلغت النس بة املئوية 

املوظفني املنطوية عىل اإصاابت أأقل من 
يف  6) 2012/13% يف الثنائية 2

 (2013يف  4؛ و2012

 برانمج ومزيانية أأسس املقارنة الأصلية:
% أأو أأقل 2بالغات من : 2014/15

من اإجاميل أأحصاب املصلحة/الزابئن 
بشأأن اإصاابت أأو حوادث متعلقة 

 ابلعمل

املئوية الإجاملية بلغت النس بة  % أأو أأقل2
للحوادث املرتبطة ابلسالمة 

% 0.9واملنطوية عىل اإصاابت 
ذ أأبلغ عن حادثني 2014يف  ، اإ

 .من تكل احلوادث

 اثبت

طلبات ل النس بة املئوية ل 
لحصول املناس بة التوقيت ل

ساعدة يف جمايل م عىل 
السالمة والأمن خالل 

 التظاهراتاملؤمترات أأو 
اليت تنظم يف جنيف أأو 

 خارهجا

 

 :2013هناية يف  أأسس املقارنة احملّدثة
جامل س بع  خالل الثنائية، أأجنزت اإ
معليات تدقيق ملؤمترات/اجامتعات 

خارجية مبساعدة من املاكتب القطرية 
املعنية التابعة لإدارة الأمم املتحدة 

لشؤون السالمة والأمن وتبنّي امتثالها 
مجليع معايري الأمم املتحدة اخلاصة بنظام 

دارة   السالمة/الأمن.اإ

 (2012ثالثة ) -
 (2013أأربعة ) -

وابلإضافة اإىل ذكل، أأجنزت معلييت 
تدقيق لتظاهرتني خارجيتني تولت 

دارهتام بشلك مبارش.  الويبو اإ
% 100)اس تجيب للطلبات بنس بة 

 يف الوقت املناسب(.

، اضُطلع بعملييت 2012ويف عام 
تدقيق ملباين مكتبني خارجيني 

 )س نغافورة وطوكيو(.

 املقارنة الأصلية: برانمج ومزيانية أأسس
مناس بة التوقيت طلبات  :2014/15
% أأو أأكرث من اإجاميل أأحصاب 65من 

املصلحة/الزابئن للحصول عىل 
مساعدة يف جمايل السالمة والأمن 

اليت  التظاهراتخالل املؤمترات أأو 
 تنظم يف جنيف أأو خارهجا

 % أأو أأكرث80

 

، اس تجيب مجليع 2014يف عام 
طلبات احلصول عىل %( 100)

مساعدة لأغراض لك 
الاجامتعات والتظاهرات 

الاجامتعية ادلاخلية املعقودة يف 
 جنيف، حسب الاقتضاء.

 

، اضُطلع 2014ويف نوبمرب 
بعملييت تدقيق لتقيمي درجة 
السالمة والأمن يف مكتيب 

 دي جانريو ونيويورك. ريو

 اثبت
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 اس تخدام املوارد

 الفعلية )حبسب النتاجئ( املزيانية والنفقات
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(
 )بأ لف الفرناكت السويّسية(

 
طبقا  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31التحويالت حىت بعد التحويالت  2014/15تعكس مزيانية  :ةمالحظ
 من النظام املايل. 5.5 للامدة

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

بعد التحويالت، من هجة، اإىل تنفيذ تدابري حتسني الفعالية من حيث التلكفة يف  2014/15 تُعزى الزايدة الطفيفة يف مزيانية 7.28
املوظفني من أأجل تعزيز السالمة والأمن يف  )موارد خالف املوظفني(، ومن هجة أأخرى، اإىل زايدة يف موارد 2014/15 الثنائية

اليت وضعهتا الأمم معايري الأمن التشغييل ادلنيا يف املقار س امي ما يتعلق بصيانة الأنظمة واملعدات اخلاصة ابلسالمة وتدعمي  الويبو، ل
 .(UN-HMOSS)املتحدة 

 2014يف زيانية املاس تخدام  .ابء

 ابملائة فامي خيص العام الأول من الثنائية ويه اثبتة. 60و 40النطاق املتوقع املرتاوح بني توجد نس بة اس تخدام املزيانية مضن  8.28

 

  

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
                10,786                 10,792                   5,360 

                  5,360                10,792                10,786المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%49 1,269 2,610 2,351 موارد الموظفين

%50 4,091 8,182 8,435خالف موارد الموظفين

%50 5,360 10,792 10,786المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 مرشوعات الإنشاءات 29الربانمج 

 الس يد أأ. سوندارام مدير الربانمج

 2014اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 مرشوع البناء اجلديد

من الإصالحات وأأعامل الاستبدال والتشطيب، اليت اكنت قد  تقريباً من لك ما تبقى  2014مت الانهتاء حبلول هناية عام  .1.29
التخطيط لستبدال نوافذ  2014بعد تسلمي املبىن اجلديد للمقاول العام السابق. وانهتىى يف عام  2011بدأأت يف منتصف عام 

اإىل يونيو من أأجل توفري ماكن لعقد املؤمتر  مث تأأجَّل 2015الطابق الأريض، واكن من املقرر يف بداية الأمر أأن يبدأأ التنفيذ يف أأبريل 
، اخُتمت وداًي اتفاق الفسخ اذلي أ برم يف 2014. ويف هناية أأغسطس 2015ادلبلومايس. ومن املقرر أأن يس متر العمل حىت هناية عام 

ة ابملبىن اجلديد. وجتدر مع املقاول العام السابق، وانهتت بذكل مجيع القضااي العالقة بشأأن أأعامل الاستبدال اخلاص 2012يوليو 
ىل أأن الويبو أأصبحت متتكل الأموال الاكفية لتغطية تاكليف هذه الأعامل.  الإشارة اإ

 مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة

طار اختتام اتفاق الفسخ اذلي أ برم يف يوليو  .2.29 ، ردَّ املقاول العام 2014، اذلي اخُتمت وداًي يف هناية أأغسطس 2012ويف اإ
، اكنت قد 2012يبو الرصيد الهنايئ املس تحق عليه فامي خيص املرشوع. واجلدير ابذلكر أأن الأمانة، يف أأغسطس السابق اإىل الو 

دخال تعديالت عىل  تولت املسؤولية املبارشة عن املرشوع، مع تعزيز ولايت املعامريني واملهندسني وقائد املرشوع، فضاًل عن اإ
دارة املرشوع، من أأجل حتقيق مزيد من املرونة ورسعة الاس تجابة، وللتعامل عىل حنٍو استبايق ويف  احلومكة ادلاخلية وهيلك اإ

الوقت املناسب مع عدد من تعديالت املرشوع والأمور غري املتوقعة اليت ظهرت يف أأثناء تنفيذ املرشوع. ومت تسلمي املرشوع عىل 
ومت تسلمي مركز النفاذ  منطقة تلو الأخرى.يف التوازي، عدة مراحل، مع اإجراء ش ىت الاختبارات التقنية واختبارات الأنظمة عىل 

ومبىن أأرابد بوكش يف قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ، ومت تسلمي الساحة اخلارجية املمتدة بني املبىن اجلديد و 2014اجلديد يف يوليو 
واكنت متاحًة لعقد دورة جلنة الربانمج يف هناية أأغسطس  وحدهاقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ، ومت تسلمي 2014هناية أأغسطس 

د بأأمكهل يف سبمترب 2014سبمترب  5اإىل  1واملزيانية يف الفرتة من  قاعة الويبو اجلديدة يف  2014، ومت الانهتاء من البناء اجلديد واملُجدَّ
سبمترب  30اإىل  22لفرتة من وثالثة طوابق من مبىن أأرابد بوكش، وأأصبح متاحًا لس تضافة دورة مجعيات الويبو يف اللمؤمترات 

يف يوم افتتاح ادلورة حبضور ادلول الأعضاء يف الويبو واملراقبني قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ، اليت تضمنت افتتاح 2014
 ومسؤولني من البدل املضيف )عىل مس توى الاحتادات والولايت والبدلايت( وممثلني عن واكلت الأمم املتحدة الأخرى، ومن حنو

هناء املرشوع. وقد تُرك عدد من عنارص الساحة اخلارجية ُمعلقًا، وس تعاجل  70 هذه العنارص رشكة ومؤسسة سامهت يف التشييد واإ
دة اجملاورة لها يف مرات متعددة قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات . واس ُتخدمت فامي بعد 2015يف ربيع عام  واملرافق اجلديدة أأو املُجدَّ

 اس تضافة عات ادلول الأعضاء يف الويبو وغريها من الاجامتعات. وقد اكمتل املرشوع يف الوقت احملدد من أأجللس تضافة اجامت
، نظرًا لتعقد موقع العمل خصوصًا يف الأشهر القليةل املاضية. 2014اإىل سبمترب  2014مجعيات الويبو، رمغ أأهنا تأأجلت من أأبريل 
ضافًة اإىل ذكل، ُطلبت مزيانية تمكيلية  ، عن طريق جلنة الربانمج واملزيانية )الوثيقتان 2014من ادلول الأعضاء يف سبمترب واإ

WO/PBC/22/14 وA/54/11 ومت الانهتاء من املصادقة عىل احلساابت اخلتامية مع بعض الرشاكت واملؤسسات حبلول هناية .)
 .2015النصف الأول من عام  ، يف حني أأنه من املتوقع أأن يمت الانهتاء من غالبية احلساابت خالل2014عام 
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  بياانت الأداء

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

كامل مرشوع قاعة املؤمترات  اإ
املوعد احملدد ويف اجلديدة يف 

حدود املزيانية ووفقًا لرشوط 
 اجلودة

ضامن تنفيذ القاعة 
يف حدود املزيانية 
ووفقا للتارخي الإمتام 
املعّدل )بسبب 
هناء عقد املقاول  اإ

لس تضافة العام( 
مجعيات ادلول 
 2014الأعضاء يف 

 

عقد مجعيات ادلول 
 2014الأعضاء لعام 

يف قاعة املؤمترات 
 اجلديدة

مت الانهتاء من قاعة املؤمترات اجلديدة وتسلميها 
 .وفقًا لرشوط اجلودةو يف الوقت احملدد 

قاعة الويبو اكن أأول اجامتع رمسي يُعقد يف 
هو اجامتع  2014يف عام اجلديدة للمؤمترات 

ىل  1جلنة الربانمج واملزيانية يف الفرتة من   5اإ
. وُعقدت مجعيات ادلول الأعضاء 2014سبمترب 
طا لها يف  2014لويبو لعام يف ا كام اكن ُمخطَّ

 22يف الفرتة من قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات 
، وُعقدت مرامس افتتاح 2014سبمترب  30اإىل 

 .يف اليوم الأولقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات 

س ُيقميَّ الوضع املايل للمزيانية فور الانهتاء من 
 .2015م املصادقة عىل احلساابت اخلتامية يف عا

 اثبت

اس تخدام قاعة املؤمترات بوصفها 
املاكن املفضل لعقد الاجامتعات 

ادلول اليت تنظمها والأحداث 
 الأعضاء

، 2015بداية من 
تلقي طلبات 

اس تخدام املرافق 
من قبل ادلول 
الأعضاء )لعقد 

اجامتعات وأأحداث 
غري اليت تنظمها 

 الويبو(

طلبان س نواي عىل 
الأقل من ادلول 

أأو املنظامت  الأعضاء
أأو  الأخرى ادلولية

الهيئات الأخرى 
لتنظمي اجامتعات و/أأو 
أأحداث )غري اليت 
  تنظمها الويبو(

ل ينطبق  .2015س تكون البياانت متاحًة يف هناية عام 
 2014يف 

واملندوبني والزائرين واملمتلاكت منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو  4.9ھ :النتيجة املرتقبة
 املادية واملعلومات

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مراقبة تدابري النفاذ املادي 
لضامن امتثال قاعة املؤمترات 
اجلديدة واملرافق املتصةل هبا 

مع املعايري املطبقة أأثناء  متاماً 
 التشييد

أأساس املقارنة 
ث يف هناية  امُلحدَّ

 ل ينطبق :2013

 

أأساس املقارنة 
الأصيل يف الربانمج 

 :2014/15واملزيانية 
س ُيوَضع بدايًة من 

عند تسلمي  2014
قاعة املؤمترات 
اجلديدة، وعىل 
أأساس التقيمي 
املعامري والتقين 

اخلاص اذلي جرى 
 2013يف س نة 

س ُتوَضع بداية من 
عند تسلمي قاعة  2014

اجلديدة، املؤمترات 
وعىل أأساس التقيمي 

املعامري والتقين اخلاص 
اذلي جرى يف س نة 

2013 

نُفِّّذت يف أأثناء التشييد تدابري النفاذ املادي 
، 2014)حىت انهتاء التشييد يف أأغسطس 

( مبا فهيا التدابري 2014وليس يف بداية عام 
ر لنفاذ الكرايس 1الرئيس ية التالية: " " ممّر ُمنَْحدِّ

قاعة الويبو اجلديدة  املنصة يف املتحركة اإىل
، ومجيع املقاعد املوجودة عىل املنصة للمؤمترات

مقعدًا يف حاةل اكامتل العدد( ميكن النفاذ  31)
لهيا ابلكرايس املتحركة، "  3مقعدًا يف  26و" 2اإ

مواقع خمتلفة يف مناطق ماكتب املندوبني ميكن 
لهيا ابلكرايس املتحركة، "  مجيع كرايسو " 3النفاذ اإ

 850ماكتب املندوبني اليت يبلغ عددها حنو 
قابةل للنقل والاستبدال عند الطلب بأأي  كرس ياً 

عاقات،  كريس أ خر لتلبية احتياجات ذوي الإ
ابب خروج اإضايف يف حاةل الطوارئ يف و" 4"

، قاعة الويبو اجلديدة للمؤمتراتلاملنطقة السفىل 
من أأجل النفاذ املس تقل ابلكرايس املتحركة، 

 مبارشًة عىل ممر منحدر خاريج يؤدي اإىل يطل 

غري قابل 
 للقياس
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مراقبة تدابري مراعاة البيئة 
احلد من اس هتالك  وتدابري

 الطاقة املطبقة أأثناء التشييد

أأساس املقارنة 
ث يف هناية  امُلحدَّ

 ل ينطبق :2013

 

أأساس املقارنة 
الأصيل يف الربانمج 

 :2014/15واملزيانية 
س ُيوَضع بدايًة من 

عند تسلمي  2014
قاعة الويبو اجلديدة 

 للمؤمترات

س ُتوَضع بدايًة من 
قاعة عند تسلمي  2014

الويبو اجلديدة 
 للمؤمترات

ممرات منحدرة للنفاذ مت و " 5املتزنه اخلاريج، "
تنفيذ تدابري مراعاة البيئة يف أأثناء التشييد )حىت 

يف ، وليس 2014انهتاء التشييد يف أأغسطس 
( مبا فهيا التدابري الرئيس ية 2014بداية عام 
" اس تخدام خشب حميل يف الهيلك 1التالية: "

الرئييس والكسوة اخلشبية ادلاخلية )السقف 
قاعة الويبو اجلديدة واجلدران والأرضيات( ل

" واس تخدام الغاز الطبيعي 2، " للمؤمترات
" ونظام تربيد ابس تخدام ماء التربيد 3للتدفئة، "

" واحلد من 4من حبرية جنيف، " لوباجمل
اس هتالك الضوء الاصطناعي عن طريق 

 اس تخدام تقنية الصامم الثنايئ الباعث للضوء
(LED)  عىل نطاق واسع )يف مجيع املناطق اليت

الضوء الطبيعي من اس تخدام يشملها املرشوع( 
خالل نوافذ ُمرْشِّفَة كبرية وعدة نوافذ أأعىل 

(، ديدة للمؤمتراتقاعة الويبو اجلالسطح )يف 
الاس تخدام املوسع للهواء الطبيعي من و" 5"

سقف مغطى و " 6خالل نظام هتوية خمتلطة، "
ابلنبااتت يف مركز النفاذ لتعزيز القدرة عىل 

ضاءة و " 7التربيد وترصيف مياه الأمطار، " اإ
تُفّعل من خالل استشعار احلضور خارج 

 .ساعات العمل

غري قابل 
 للقياس

جراءات تأأمني احمليط  كامل اإ اإ
حسب معايري الأمم املتحدة 

يف  ادلنيا للأمن التشغييل
 (UN H-MOSS) املقار

قاعة الويبو  ابلنس بة ل
 اجلديدة للمؤمترات

 ل ينطبق

 

جراءات تأأمني  كامل اإ اإ
احمليط حسب معايري 

ادلنيا الأمم املتحدة 
يف للأمن التشغييل 

-UN H) املقار
MOSS)  حبلول هناية
2015 

من احمليط  2014مت الانهتاء يف أأغسطس 
عىل قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات الأمين أأمام 

جانب مبىن أأرابد بوكش، وكذكل من اجلدار 
املضاد لالنفجار عىل جانب طريق فرنيه. ومن 
املتوقع الانهتاء من التدابري الأخرى يف موعد 

 .2015أأقصاه هناية عام 

 اثبت

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 بأ لف الفرناكت السويّسية((

 

 

ا   زا  ة ا  ع  دة 

15/2014

  زا  ة 15/2014  عد 

ا  حو ال 
 ف    2014*

ھ1.9
خدمات دعم موجهة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزبائن الداخليين 

وأصحاب المصلحة الخارجيين
                     765                      625                      268 

ھ4.9
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجتماعية تكفل السالمة واألمن للموظفين في الويبو 

والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات
                       69                      198                        83 

                     350                     823                     834المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن

  م ا    جة ا      ة ووصفه  
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 املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 بأ لف الفرناكت السويّسية((

 

من  5.5طبقًا للامدة  2014/15لتلبية الاحتياجات خالل الثنائية  2015مارس  31بعد التحويالت تعكس التحويالت حىت  2014/15مالحظة: مزيانية 

 .النظام املايل

 بعد التحويالت 2014/15مزيانية  .أألف

. 2014/15عن تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التاكليف يف  بعد التحويالت انجتٌ  2014/15الاخنفاض الطفيف يف مزيانية  .3.29
عادة توزيع موارد املوظفني من أأجل ضامن الامتثال  ىل اإ والتحويل الطفيف للموارد حسب النتاجئ املرتقبة يرجع يف املقام الأول اإ

 ُ قاعة الويبو اجلديدة تنفيذ تدابري تأأمني حميط املتعلقة ابلنفاذ املادي والبيئة وكفاءة اس تخدام الطاقة، فضاًل عن  طبَّقةللمعايري امل
 .(28)ابلتنس يق مع الربانمج  (UN H-MOSS) يف املقار من التشغييلادلنيا للأ وفقًا ملعايري الأمم املتحدة للمؤمترات 

 2014اس تخدام املزيانية يف عام  .ابء

يف املائة يف الس نة الأوىل من الثنائية، ويسري  60اإىل  40مل خيرج اس تخدام املزيانية عن النطاق املتوقع اذلي يرتاوح من  .4.29
 .اس تخدام املزيانية يف املسار الصحيح

 

 

نسبة االستخدام )%(نفقات 2014*ميزانية 15/2014 بعد التحويالتالميزانية المعتمدة 15/2014

%42 193 462 462 موارد الموظفين

%44 157 361 372خالف موارد الموظفين

%43 350 823 834المجموع

*     غ  ف    2014     غ أو  ة س خض    د  ق   اجع  ا حس     ا خ  ج  ن
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 امللحقات رابعا

 امللحق الأول

 توزيع لتقياميت الأداء للك برانمج

 عىل ما ييل: 2014تش متل تقياميت الأداء للك برانمج وارد يف تقرير أأداء الربانمج 

 2014اس تعراض التقدم يف عام اجلزء الأول: 

صوب حتقيق النتاجئ من قبل الربانمج املعين وأأية حتدايت  2014احملرز يف عام موجز حتلييل يعرض التقدم  ذا اجلزء عبارة عنه
دراجه يف 2014مواهجة أأثناء الفرتة قيد الاس تعراض. ومت، لأول مّرة يف عام  ، تعممي تقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية ومن مّث اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات ن املقرتحة مومتش يا مع معلية وضع املزيانية للمرشوعات . اس تعراض التقدم
2010 يف عامجدول أأعامل التمنية واليت وافقت علهيا مجعيات الويبو 

64
تقارير عىل  ينطويجدول أأعامل التمنية الإبالغ عن يزال  ل، 
 مفصةل عن تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتوصياته عىل حد سواء.

داءاجلزء الثالث: ب   ياانت الأ

تقيس مسامهة الربانمج يف حتقيق الربانمج ومؤرشات الأداء اليت  اليت يسهم فهياص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء النتاجئ املرتقبة يلخّ 
الاقتضاء، . وُحّدثت أأسس املقارنة، حسب 2014/15 ثنائيةوثيقة الربانمج واملزيانية لل وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف النتاجئ واليت 

ول تزال جداول بياانت الأداء جتّسد الك من أأسس املقارنة الأصلية )كام يف الربانمج . 2013 عامد الوضع يف هناية يلتجس  
( وذكل 2014/15 ( والأهداف )كام يف الربانمج واملزيانية2013( وأأسس املقارنة احملّدثة )كام يف هناية عام 2014/15 واملزيانية

وأأتيحت . 2014يف عام اس تجابة لطلب ادلول الأعضاء ُعّززت اجلداول و فامي خيص بياانت الأداء والتقياميت. لأغراض املقارنة 
، أأي أأهداف "حتّدد لحقا"، خالل معلية حتديث أأسس 2014/15 للربامج فرصة حتديد أأهداف مل حُتّدد يف الربانمج واملزيانية

كأساس. وتظّل الأهداف اليت مل حُتّدد خالل تكل  2013م بياانت هناية عام (، ابس تخدا2014املقارنة )اليت اس هُتلت يف يوليو 
بياانت الأداء  الرابعالعمود يف  وتردالعملية غري ُمحّددة، وابلتايل تُصنّف بياانت الأداء ذات الصةل يف فئة "ل ميكن تقيميه". 

شارات فيتضمن تقيامي للأد اخلامساملتعلقة بلك مؤرش. أأما العمود  2014 لعام   ".السرياء ابس تخدام "نظام اإ

 2014اس تخدام املزيانية يف : الثالثاجلزء 

والنفقات الفعلية واس تخدام املزيانية  بعد التحويالت 2014/15 مزيانيةو  2014/15 يقدم اجلزء الأخري معلومات عن املزيانية املعمتدة
 :جدولني يف هذا اجلزءالإبالغ ويشمل . 2014يف عام 

 بعد التحويالت 2014/15 مزيانيةو  2014/15 معلومات عن املزيانية املعمتدة يوفر والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(املزيانية 
دارة الأداء املؤسيس دلمع انتقال املنظمة اإىل 2014. ويف عام 2014حبسب النتاجئ لعام والنفقات الفعلية  ـ، ُعّزز نظام ختطيط اإ

بعد التحويالت تكل املهنجية  2014/15وجتّسد التسوايت عىل مس توى النتاجئ يف مزيانية التخطيط عىل مس توى املناصب. 
 اجلديدة والأدق لتخصيص موارد املوظفني.

 2014/15 معلومات عن املزيانية املعمتدة يوفر (موارد املوظفنيوخالف  املوظفنيوارد ماملزيانية والنفقات الفعلية )
(. وترد رشوح بشأأن املوظفني مواردوخالف  املوظفنيوارد م) 2014 لعاموالنفقات الفعلية  بعد التحويالت 2014/15 مزيانيةو 

من منطلق النتاجئ  ، مع مراعاة منظورالفروق املوجودة بني املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت، وبشأأن اس تخدام املزيانية
 (.املوظفنيموارد وخالف  املوظفنيموارد )نوع النفقات ومنظور من منطلق 

 [الثاين]ييل ذكل امللحق 

                                                
64
 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لأغراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةمن  املقرتحةس تعراض معلية وضع املزيانية املطبقة عىل املرشوعات ا 

 (..A/48/5 REV )الوثيقة
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 الثاينلحق امل

  2014تطبيق الصناديق الاستامئنية 

طار الإدارة ابلنتاجئ، بغض النظر عن مصدر الصناديق، يقدم  يف نطاق اجلهود الرامية اإىل تعزيز اندماج اكفة أأنشطة املنظمة يف ظل اإ
هذا امللحق نظرة عامة حول الأنشطة املطبقة يف الصناديق الاستامئنية ابلويبو. ويف الوقت نفسه، ميثل هذا التقرير اس تجابة لطلب 

جياز ابحنة بعض اجلهات املا حلصول عىل تقرير أأمشل حول الصناديق الاستامئنية، مبا يف ذكل، املعلومات الرباجمية واملالية. ومن أأجل اإ
عداد التقرير، يعترب تقرير الصناديق الاستامئنية جزء ل يتجزأأ من تقرير أ داء الربانمج، واذلي يقدم صورة س نوية للأنشطة  معلية اإ

. 2014/2015يمت تضمني التقرير الس نوي القادم للصناديق الاستامئنية يف تقرير أأداء الربانمج للعام . وسوف 2014املطبقة يف عام 
ويقدم هذا امللحق معلومات حول الصناديق الاستامئنية الواردة يف اجلدول أأدانه ولن يتضمن الصناديق الاستامئنية اخلاصة 

 املبتدئني. ابلفنيني
 

 املنفذةاجلهة  الصندوق الاستامئين

 مكتب املدير العام اسرتاليا

 مكتب املدير العام الربازيل

 مكتب املدير العام جنوب الربازيل

 قطاع التمنية الاحتاد الأورويب/ابكس تان

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية حقوق املؤلف بفنلندا

 قطاع التمنية امللكية الفكرية يف فرنسا

 قطاع التمنية للملكية الصناعية الربانمج الأيبريي الأمرييك

يطاليا  قطاع التمنية اإ

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية حقوق املؤلف يف الياابن

 قطاع التمنية امللكية الفكرية يف الياابن

 قطاع التمنية امللكية الفكرية يف الياابن/أأفريقيا

 املسائل العامليةقطاع  بناء الاحرتام للملكية الفكرية يف مجهورية كوراي

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية حقوق املؤلف يف مجهورية كوراي

 قطاع التمنية التعلمي يف مجهورية كوراي

 قطاع التمنية امللكية الفكرية يف مجهورية كوراي

س بانيا  قطاع التمنية اإ

 قطاع التمنية أأوروغواي

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية  حقوق املؤلف يف الولايت املتحدة الأمريكية

املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الولايت املتحدة 
 الأمريكية

 مكتب املدير العام
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 أأسرتاليا

 يف طلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع ادلوليةPCT زايدة اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن براءات الاخرتاع    1-2النتيجة:                 

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

ندوة وطنية وحلقة معل 
جراءات حفص  حول اإ

 الرباءات

 11اإىل  8من 
 2014يوليو 

دخالها عىل  مشارك 45الفليبني/ تقدمي مترين شامل يتعلق ابلتحديثات اليت مت اإ
املوضوعي تطورات النظام ادلويل لرباءات الاخرتاع والفحص 

 لرباءة الاخرتاع

 

تدريب اثنني من املسؤولني 
من معهد تش ييل الوطين 

 (INAPI)للملكية الصناعية
دارة البحث   حول اإ

دارة  (ISA)ادلويل / واإ
حفص متهيدي 

جراءات  –(IPEA)دويل اإ
 حفص براءة الاخرتاع

 11اإىل  9من 
 2014يوليو 

اسرتاليا/اثنني من 
 املشاركني من تش ييل

دارية وفنية سلمية ملعاجلة الطلبات ادلولية مبوجب  لتقدمي حملة اإ
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، منذ تلقي الطلب وحىت 
جراءات منح الرباءة، من قبل مؤسسة امللكية الفكرية يف  اإ

اسرتاليا بوصفة مكتبا ذو خربة ويعمل باكفة الصالحيات مبوجب 
لبات، وخمصص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مكتب تلقي ط 

دارة حفص متهيدي دويل( دارة حبث دويل واإ  وخمتار، ويعمل اكإ

حلقة معل معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات لمكبوداي 
 ومجهورية لو وميامنار

 11اإىل  9من 
 2014يوليو 

س نغافورة/ثالثة مشاركني 
من اكمبوداي، مجهورية لو 

ادلميقراطية الشعبية 
 وميامنار

ومعاجلة الطلبات  (RO)توفري حملة حول وظائف مكتب التسّل 
عىل يد مكتب ذو خربة يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
من أأجل احامتل الانضامم يف املس تقبل ملعاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات.

 النامية وادلول الأقل منوا أأيضا اس تخدام أأوسع وأأفضل لنظم مدريد ولش بونة، من قبل ادلول 6-2النتيجة:               

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

زايرة دراس ية ملكتب امللكية 
الفكرية يف نيوزيالندا دعام 
ىل نظام مدريد  لالنضامم اإ

 21اإىل  17من 
 2014فرباير 

(، 2نيوزيالندا/اكمبوداي )
(، مجهورية 2اندونيس يا )

ادلميقراطية الشعبية لو 
(2) 

لزايدة فهم كيفية تطبيق نظام مدريد يف نيوزيلندا من املنظور 
 التشغييل.

 اسرتاتيجيات وخطط لالبتاكر الوطين وامللكية الفكرية مامتش ية مع خطط التمنية الوطنية 1-3النتيجة:            

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

بعثة استشارية لوضع 
اإسرتاتيجية وطنية للملكية 

 الفكرية

بريل  28من  اإ
ىل  مايو  6اإ

2014 

( متابعة التوصيات املقدمة يف تقرير تقيمي الاحتياجات 1) جزر سلامين
طار اسرتاتيجي )اسرتاتيجية 2) 2013الصادر يف مايو  ( توفري اإ

نظام ملكية يف فكرية يف جزر  امللكية الفكرية الوطنية( لتطوير
  سلامين.

حتدد مسودة الاسرتاتيجية اخلطوات الأولية الالزم القيام هبا 
لتحديث نظام امللكية الفكرية الوطين، مبا يف ذكل ترشيعات 

امللكية الفكرية، الإدارة وبناء القدرات. وستمت مشاورات هنائية 
بريل  14من مع احلكومة وأأحصاب املصلحة ال خرين يف الفرتة  اإ

، ومن املتوقع أأن يمت تقدمي املسودة 2015ابريل  16وحىت 
 .2015الهنائية لالسرتاتيجية للحكومة يف مايو 
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بعثة استشارية لوضع 
اإسرتاتيجية وطنية للملكية 

 الفكرية

 6اإىل  5من 
 2014مايو 

عقد اجامتعات تشاور وطين حول مسودة اسرتاتيجية امللكية  مجهورية فانواتو
الفكرية الوطنية هبدف وضع اللمسات الأخرية علهيا والتقدم يف 
معلية الاعامتد الوطين من خالل اجمللس الوطين للوزراء وجملس 

 الرؤساء. 

اكنت هذه يه املرحةل الهنائية لعملية اعداد اسرتاتيجية امللكية 
اعامتد املسودة الهنائية اليت قدمهتا الويبو من قبل الفكرية. وقد مت 

 .2014جملس الوزراء يف حكومة فانواتو يف نوبمرب 

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

بعثة استشارية لوضع 
اإسرتاتيجية وطنية للملكية 

 الفكرية

 9اإىل  8من 
 2014مايو 

اكنت هذه يه املرحةل الهنائية يف معلية الإعداد لسرتاتيجية  توجنا
امللكية الفكرية اليت تضمنت مشاورات وطنية لأحصاب املصلحة 

 حول مسودة اسرتاتيجية امللكية الفكرية. 

فادات  قدم الوزير املسؤول عن امللكية الفكرية ووزير التعلمي اإ
جيابية يف التقرير. ومت اعامتد املسودة الهنا ئية املقدمة من الويبو اإ

 .2014من قبل حكومة توجنا يف نوبمرب 

لإعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية يف جزر كوك وهو ما 
تضمن اجامتعات جامعية ومنفصةل مع أأحصاب املصلحة واجامتعات 

مع أأعضاء يف جملس الوزراء؟ ولتزال املسودة الهنائية 
  لالسرتاتيجية حتت الإعداد.

استشارية لوضع بعثة 
اإسرتاتيجية وطنية للملكية 

 الفكرية

 14اإىل  10من 
 2014نوبمرب 

  جزر كوك

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية  2-3النتيجة :                
 النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول 

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

زايرة دراس ية خملتربي 
العالمات التجارية وبراءات 
الاخرتاع من مكتب امللكية 

الفكرية يف اببوا بغينيا 
اجلديدة اإىل مكتب امللكية 

 الفكرية يف اسرتاليا.

فرباير  24من 
مارس  7اإىل 

2014 

أأسرتاليا/ثالثة خمتربين 
للعالمات التجارية 
وخمترب لرباءات 

الاخرتاع من مكتب 
امللكية الفكرية يف 
 اببوا بغينيا اجلديدة.

مساعدة اخملتربين يف حفص الإجراءات الشلكية، وأأعامل البحث 
 والاختبار والفحص املوضوعي.

اليت مت حتصيلها من خالل هذا التدريب جيب أأن تس تخدم يف املعرفة 
تدريب اخملتربين ال خرين من مكتب امللكية الفكرية يف اببوا بغينيا 

 اجلديدة وأأيضا جيب عىل متلقي التدريب اس تخداهما يف معلهم اليويم.

قلميية  حلقة معل دون الإ
حول حقوق املؤلف 

والإبداع والتمنية لصناع 
  القرار

 26اإىل  24من 
 2014مارس 

نيوزيالندا/جزر 
كوك، فيجي، 
كرييبايت، جزر 

املارشال، نيوي، اببوا 
بغينيا اجلديدة، 

ساموا، جزر سلامين، 
توجنا، توفالو، 

 فانواتو(

( زايدة الوعي بدور حقوق املؤلف يف الرتوجي اإىل وحامية الإبداع 1)
( التشجيع عىل 3( حتسني فهم وقدرات واضعي الس ياسات )2)

نشاء/تعزيز أأنظمة حقوق املؤلف واملشاركة يف الش بكة ادلولية  اإ
 حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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دارة  برانمج تدرييب حول اإ
املوارد املالية والبرشية 
ملكتب امللكية الفكرية 

 الوطين.

 

 

 14اإىل  10من 
 2014نوبمرب 

 30ميامنار/حوايل 
خشص من وزارة 
 العلوم والتكنولوجيا

 

دريب للأشخاص املعينني من مكتب امللكية الفكرية الوطين تقدمي الت
دارة مكتب  نشاؤه حول اجلوانب املالية واملوارد البرشية يف اإ املزمع اإ

 ملكية فكرية.

ن من مكتب امللكية الفكرية ون ممترسوهذا التدريب خمتصقّدم 
جزء من اجلهود املس مترة الرامية اإىل مساعدة حكومة ميامنار كابسرتاليا 

عىل بناء قدرات العاملني املعينني من وزارة العلوم والتكنولوجيا 
نشاؤه.  واذلين س يعملون ابملكتب الوطين للملكية الفكرية املزمع اإ

يداع  برانمج تدريب حول اإ
العالمات التجارية وادارة 

 التسجيل

 

 21اإىل  17من 
 نوبمرب

 30ميامنار/حوايل 
خشص من وزارة 
 العلوم والتكنولوجيا

 

( بناء ثقهتم يف التعامل مع 2تعزيز معارف وهمارات املشاركني )( 1)
دارة 3تسجيل العالمات التجارية واملسائل املتعلقة هبا و ) ( حتسني اإ

 أأعباء العمل وتقليل ترامك تسجيالت العالمات التجارية املتأأخرة.

ن من مكتب امللكية الفكرية ون ممترسوهذا التدريب خمتصقّدم 
ن اجلهود املس مترة الرامية اإىل مساعدة حكومة ميامنار جزء مكابسرتاليا 

عىل بناء قدرات العاملني املعينني من وزارة العلوم والتكنولوجيا 
نشاؤه.  واذلين س يعملون ابملكتب الوطين للملكية الفكرية املزمع اإ

 امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر والإبداعتعزيز الوصول واس تخدام معلومات امللكية الفكرية من قبل مؤسسات  2-4النتيجة:      

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

بناء قدرات )من خالل 
 مذكرة تفامه(

مس متر عىل 

 مدار العام
تزويد منظمة حملية ويه مؤسسة ديزي لناك ابخلربة والمتويل الالزمني  رسيالناك

 بناء القدرات يف رسيالناك.لتنفيذ أأنشطة 

( تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني، عالوة 1تضمنت الأنشطة )
نتاج كتب يسهل الوصول الهيا: ) ( 2عىل منظامت اجملمتع املدين، عىل اإ

نتاج   80( رشاء 3كتاب تعلميي يف صورة سهةل ابللغة الس هنالية و ) 870اإ
عارهت ا للطالب اذلين يعانون من عيوب يف هجاز قراءة ملؤسسة ديزي يمت اإ

 البرص حبيث ميكهنم قراءة هذه الكتب.

بناء قدرات )من خالل 
 مذكرة تفامه(

مس متر عىل 

 مدار العام
تطوير برانمج مرتفع اجلودة لتحويل النصوص حلديث منطوق ابللغة  رسيالناك

الس هنالية لس تخدامه من قبل الأشخاص اذلين يعانون من عيوب يف 
الإبصار لقراءة كتب ذات صيغة سهةل ابللغة الس هنالية. ويمت تطوير 

الربانمج من قبل جامعة كولومبو، ّكية احلاسب ال يل. ويوجد حاليا فقط 
ىل حديث ابللغة الس هنالية.  .برانمج "صوت أ يل" لتحويل النص اإ

بناء قدرات )من خالل 
 مذكرة تفامه(

مس متر عىل 

 مدار العام
تزويد منظمة حملية، ويه منظمة العمل حول حقوق املعاقني وتطويرمه  نيبال

(ADRAD)  من ابخلربة والمتويل الالزمني لتنفيذ أأنشطة بناء القدرات
 يف نيبال.

( تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني، 1وتضمنت الأنشطة )
( 2خدام )ابلإضافة اإىل منظامت اجملمتع املدين،عىل انتاج كتب سهةل الاس ت

( 3كتاب تعلميي بصيغة سهةل ابللغتني الإجنلزيية والنيبالية و) 140وانتاج 
ىل الطالب اذلين يعانون من  100رشاء  عارهتا اإ هجاز اندرويد ميكن اإ

 عيوب ابلبصار حبيث متكهنم من قراءة هذه الكتب. 

بناء قدرات )من خالل 
 مذكرة تفامه(

مس متر عىل 

 مدار العام
د منظمة حملية، ويه منظمة قوة الصغار يف العمل الاجامتعي تزوي بنغالديش

(YPSA)  ابخلربات والمتويل الالزمني لتنفيذ أأنشطة بناء القدرات يف
 بنجالديش.

( تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني 1تضمنت الأنشطة )
( 2ابلإضافة اإىل منظامت اجملمتع املدين عىل انتاج كتب سهةل الاس تخدام )

هجاز  35( رشاء 3كتااب تعلمييا بصيغة سهةل ابللغة البنغالية و) 152وانتاج 
اندرويد لإعارهتا اإىل الطالب اذلين يعانون من عيوب يف الإبصار حبيث 

 متكهنم من قراءة هذه الكتب. 
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التكنولوجيا ونرشها من ادلول املتطورة اإىل ادلول اس تخدام منصات وأأدوات تعمتد عىل امللكية الفكرية يف نقل املعرفة وتطويع  2-7النتيجة:    
 النامية وخاصة اإىل ادلول الأقل منوا للتعامل مع التحدايت العاملية.

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

الاس مترار يف ترتيبات 
اس تضافة علامء أأفارقة يف 
جمال الطب احليوي يف 
منش ئات حبثية خارج 

 أأفريقيا. 

 

من يناير 
اإىل مايو 
2014 

جامعة س تانفورد، 
ابلولايت 

املتحدة/د.أألفت 
هامم، معهد تيودور 
ابلهارز للأحباث، 

 مرص

 

دايت ( الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتعامل مع التح1تعزيز )
الصحية العاملية )الأمراض املدارية املهمةل(  واليت تؤثر يف العديد من 

( نقل املعرفة للعلامء وخاصة من ادلول الأقل منوا. 2ادلول الأقل منوا و )
مت تطوير برامج احباث خمصصة لضامن قيام املشاركني بتحديث همارات 

ابلنس بة  البحث وأأهنم قادرون عىل تقدمي اإسهامات هامة يف بالدمه
 للأمراض املدارية املهمةل. 

ركزت د.أألفت هامم عىل اس تخدام مناذج الفرئان لتشخيص الهتاابت 
 املساكل البولية والتناس يلية اليت تسبهبا البلهارس يا الطفيلية

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

تدريب وطين حول 
"الرتخيص الناحج 
 (STL) للتكنولوجيا" 

 8اإىل  5من 
 2014مايو 

حصل املشاركني عىل املعارف املتعلقة ابس تخدام اتفاقيات الرتخيص كأداة  الفلبني
لنقل التكنولوجيا وحتديد مزااي وخماطر مفاوضات الرتخيص وللمتكن من 

 املسامهة يف مفاوضات الرتخيص

ويبو حلقة معل وطنية ل
حول صياغة الرباءات 

 واس تخدام نظام الرباءات

اإىل  19من 
مايو  23

2014 

ندونيس يا  ( اس تخدام نظام الرباءات مضن اسرتاتيجية 1تدريب املتخصصني عىل ) اإ
( وتقدمي ادلمع حملاميي الرباءات يف صياغة 2تسويق امللكية الفكرية )

يداع  (3مطالبات الرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا معينة و) فهم مزااي اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

تدريب وطين حول 
"الرتخيص الناحج 
 (STL) للتكنولوجيا" 

اإىل  17من 
يونية  20

2014 

ندونيس يا  حصل املشاركني عىل املعارف املتعلقة ابس تخدام اتفاقيات الرتخيص كأداة  اإ
وللمتكن من لنقل التكنولوجيا وحتديد مزااي وخماطر مفاوضات الرتخيص 

 املسامهة يف مفاوضات الرتخيص

حلقة معل وطنية لويبو 
حول صياغة الرباءات 

 واس تخدام نظام الرباءات

اإىل  23من 
يونية  27

2014 

( اس تخدام نظام الرباءات مضن اسرتاتيجية 1تدريب املتخصصني عىل ) اتيالندا
صياغة ( وتقدمي ادلمع حملاميي الرباءات يف 2تسويق امللكية الفكرية )

يداع 3مطالبات الرباءات فامي يتعلق بتكنولوجيا معينة و) ( فهم مزااي اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

برانمج ويبو/الصناديق 
الاستامئنية للتدريب الوطين 

حول الرتخيص املتقدم 
 الناحج للتكنولوجيا 

 4اإىل  1من 
سبمترب 

2014 

مللكية الفكرية اإىل خرباء وطنيني توفري تدريب متقدم يف جمال ترخيص ا الفلبني 
الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف ظل برانمج الصناديق قاموا حبضور دورة 

الاستامئنية ابسرتاليا من أأجل حتديث معلوماهتم للمس توى اذلي ميكهنم 
 من الإسهام بصورة كبرية يف مفاوضات الرتخيص.

قلميي لويبو حول  التدريب الإ
دارة امللكية الفكرية  يف اإ

مؤسسات البحث والتطوير 
 من ش بكة البحث

 5اإىل  4من 
نوبمرب 
2014 

نيويورك، الولايت 
املتحدة/الاكمريون، 
مرص، غاان، مايل، 

موريش يوس، نيجرياي 
 وتونس

( زايدة توعية مؤسسات البحث والتطوير من الش بكة الأفريقية 1)
دارة امللكية الفكرية امل ؤسس ية للأدوية والتشخيص حول أأمهية س ياسات اإ

دارهتا  والهيلك التنظميي من أأجل خلق ملكية فكرية بصورة منتظمة واإ
( تزويدها بتدريب ملموس عن كيفية تطوير 3بصورة اسرتاتيجية و)

 س ياسات امللكية الفكرية يف مؤسساهتم.

برانمج ويبو/الصناديق 
الاستامئنية يف اسرتاليا 

لتدريب املدربني عىل صياغة 
 الرباءات

اإىل  11من 
نوبمرب  14

2014 

تعزيز قدرات املتدربني من خالل دورة تدريب املدربني لتنظمي وتقدمي  فيتنام
"حلقات دراس ية حول صياغة الرباءات" يف املس تقبل ابللغة الفيتنامية، 
حبيث يكون هناك مزيد من الأثر املس تدام لربامج بناء القدرات اليت مت 

 تقدميها ابلفعل.

حلقة العمل الوطنية 
لويبو/الصناديق الاستامئنية 
يف اسرتاليا حول الرتخيص 

 الناحج للتكنولوجيا.

اإىل  15من 
19 

ديسمرب 
2014 

حصل املشاركني عىل املعارف املتعلقة ابس تخدام اتفاقيات الرتخيص كأداة  فيتنام
لنقل التكنولوجيا وحتديد مزااي وخماطر مفاوضات الرتخيص وللمتكن من 

 .رتخيصاملسامهة يف مفاوضات ال
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 –"صندوق الأدوات" 
مناذج هيلك قانوين مؤسيس 

 لنقل املعرفة

مس متر عىل 

 مدار العام
ادلول الأقل منوا 
وادلول النامية 
وخاصة املنطقة 

 الأس يوية

 

تقدمي أأدوات تدريب متاكمةل يف جمال الس ياسات املؤسس ية للملكية 
دارة  الفكرية مع مناذج لعقود نقل تكنولوجيا تدمع اخلرباء يف جمال اإ

التكنولوجيا من ادلول الأقل منوا ومن ادلول النامية وخاصة منطقة أأس يا 
 لتطوير الإطار والهيلك القانوين دلهيم من أأجل حتقيق معلية نقل معرفة

 فعاةل. 

ترمجة كتيب ويبو لصياغة 
 الرباءات للغة الفيتنامية

 

( مزيد 1مت طبع كتيب الويبو لصياغة الرباءات ابللغة الفيتنامية لمتكني ) فيتنام 2014يونية 
( 2من نرش املعرفة ابللغة الوطنية من خالل دورات تدريب املدربني و)

ويبو/الصناديق الاستامئنية حتقيق أأثر مس تدام بصورة أأكرب لربامج 
الاسرتالية لبناء القدرات يف جمال اسرتاتيجيات الرباءات وصياغة 

 الرباءات.

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات يف اسرتاليا يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

1,133,310 (189) 639,747 - 493,374 

 

 الربازيل

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع عدد كبري من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف  2-3النتيجة:   
 معلية التمنية يف ادلول النامية وادلول الأقل منوا وادلول اليت متتكل اقتصادايت يف مرحةل انتقالية.

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

املؤمتر ادلويل حول امللكية 
الفكرية والإبداع يف 
صناعة املعلومات 

 والتصالت

 20اإىل  19من 
 2014مارس 

 

 الربازيل

 

مناقشة أأمهية حامية امللية الفكرية ابلنس بة لتنافس ية الرشاكت يف 
وس يطرت عىل شلك املناقشات  قطاع املعلومات والتصالت.

 مبادرات التحليل والس ياسات الاقتصادية وأأفضل املامرسات. 

 

برانمج ويبو للرتخيص 
الناحج للتكنولوجيا لقطاع 

 التكنولوجيا احليوية

مارس  31من 
بريل  4اإىل  اإ

2014 

 

 الربازيل

 

تطوير كفاءات التفاوض ونقل التكنولوجيا من خالل وضع 
 اتفاقيات الرتخيص.

ختصيص الربانمج لقطاع التكنولوجيا احليوية وقامت بتنظميه  مت
الويبو ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الصناعية وش بكة ماكتب 

 نقل التكنولوجيا يف منطقة شامل رشق الربازيل

مؤمتر حول الاس تخدام 
الاسرتاتيجي للملكية 
الفكرية يف صناعة 

 الرايضة

 2014مايو  6

 

 الربازيل

 

( حامية الأصول امللموسة املوجودة يف صناعة 1ؤمتر عىل )ركز امل
( ادلور ايل تلعبه الفعاليات الرايضية الكربى فامي 2الرايضة و)

 يتعلق ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية

الاجامتع الس نوي الثامن 
للمنتدى الربازييل ملدراء 
 الابتاكر ونقل التكنولوجيا

(FORTEC) 

 

 21اىل  18من 
 2014مايو 

 

 الربازيل

 

تشجيع احلوار حول الس ياسات العامة اخلاصة ابلبتاكر وأأفضل 
 املامرسات يف جمال نقل التكنولوجيا

قامت ويبو بتقدمي جائزة ويبو لأفضل مبتكر لفريق من الباحثني 
مكون من أأربعة بعلامء اس تطاع ابتاكرمه الوصول بنجاح اإىل 

 الطاقةالسوق واصبح ابتاكرا هاما يف جمال 
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ندوة حول اتفاقيات 
امللكية الفكرية وتطوير 

 التكنولوجيا

 الربازيل 2014مايو  23

 

تدريب املتخصصني يف جمال ادارة التكنولوجيا مع الرتكزي عىل 
 الرشااكت الاسرتاتيجية والربامج التكنولوجية.

برانمج تدريب عىل 
 صياغة الرباءات

 

 22اإىل  18من 
 2014أأغسطس 

 الربازيل

 

لتدريب متخصصني جدد يف جمال حامية التكنولوجيا  (1)
( تعزيز ماكتب نقل التكنولوجيا يف اجلامعات 2والتسويق و)

 واملعاهد واملؤسسات البحثية.

حلقة معل لويبو حول 
تفسري مستندات 

 الرباءات

 29اإىل  27
 2014أأغسطس 

 الربازيل

 

ضائية ملناقشة مت تنظميها ابلتعاون مع اللكية الاقلميية الفيدرالية الق
حتليل الرباءات وتبعاهتا عىل القضااي القانونية مع اعضاء من هيئة 

 القضاء.

انبيد الااكدميي  اجامتع اإ
السابع حول امللكية 

 الفكرية والابداع والتمنية

 12اإىل  10من 
 سبمترب

 الربازيل

 

تقدمي نتاجئ الأحباث يف جمال امللكية الفكرية والابتاكر اليت قامت 
 مجموعات ااكدميية.هبا 

حلقة معل حول اتفاقيات 
 تطوير التكنولوجيا

 

 29اإىل  27من 
 2014أأكتوبر 

 

 الربازيل

 

مت تنظمي حلقة العمل ابلتعاون مع جامعة اكمبيناز وركزت عىل 
مناذج العقود والتعريف بأأهداف ورشوط العقود وتصممي اشاكل 
لعقود نقل التكنولوجيا اليت يمت اس تخداهما عادة يف املؤسسات 

 والرشاكت الربازيلية. 

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

ندوة دولية حول 
املؤرشات اجلغرافية 
والعالمات التجارية 
امجلعية يف قطاع 

 املرشوعات الزراعية

 29اإىل  27من 
 2014اكتوبر 

 

(توفري منتدى للنقاش حول املاكسب الاقتصادية والاجامتعية 1) الربازيل/كولومبيا
اليت ميكن للمؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية ان 

يف معلية التمنية الوطنية كلك، وخاصة يف جمال الصناعات  حتققها
( تبادل اخلربات واحلالت مع متحدثني من كولومبيا 2الزراعية و)

س بانيا    والهند واملكس يك واإ

برانمج ويبو للتدريب 
الناحج عىل ترخيص 

 التكنولوجيا.

 14اإىل  10من 
 2014نوبمرب 

 

مشارك  10الربازيل/
من مؤسسات يف 

اجلنوبية  املنطقة
 ابلربازيل

تمنية الكفاءات املتعلقة ابلتفاوض بشأأن رشوط التعاقد يف اتفاقيات 

 الرتخيص

الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف ولية مت تنظمي هذه ادلورة من 
ابراان للتعامل مع الطلب املزتايد عىل التدريب يف جمال تسويق 

بالد واركزت امللكية الفكرية من املؤسسات اليت تقع يف جنوب ال 
عىل اس تخدام حامية التصاممي كخربة اساس ية لتحقيق التنافس ية يف 

 بعض القطاعات الصناعية. 

ندوة دولية حول الأمهية 
الاسرتاتيجية محلاية 
 التصاممي الصناعية

 2اإىل  1من 
 2014ديسمرب 

 الربازيل

 

دمع اس تخدام حامية التصاممي كأداة تس تخدهما املرشوعات من أأجل 
 التنافس ية.حتسني 

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات يف الربازيل  يف 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

490,729 (596) 156,922 - 333,211 
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 جنوب الربازيل

عدد كبري من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع  2-3النتيجة:  
 التمنية يف ادلول النامية وادلول الأقل منوا وادلول اليت متتكل اقتصادايت متر مبرحةل انتقالية.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

الندوة الثانية والثالثني 
ملاكتب امللكية الفكرية يف 

 أأمرياك الالتينية

 

 6اىل  3من 
 2014نوبمرب 

الربازيل/الارجنتني، بوليفيا، 
تش ييل، كولومبيا، كوس تا 

رياك، كواب، مجهورية 
ادلومينياكن، اكوادور، 
السالفادور، جواتاميل، 
هندوراس، املكس يك، 

نياكراجوا، بامن، ابراجواي، 
 بريو، اروجواي

ؤولني يف ماكتب امللكية الفكرية عىل اس تخدام (تدريب املس1)
( 2املعلومات التكنولوجية كأداة اسرتاتيجية لتحقيق التمنية )

ولتوفري منتدى للمناقشات املتعلقة خبدمات املعلومات اليت 
تقدهما ماكتب امللكية الفكرية ورشح دراسات التعدين والرباءات 

جيات اخلاصة اليت متثل دعام للس ياسات العامة والاسرتاتي 
 ابلرقابة التكنولوجية واس تخدام قواعد بياانت الرباءات.

قلميية  حلقة العمل الإ
الاوىل حول امللكية 

 الفكرية ونقل التكنولوجيا

اىل  10من 
ديسمرب  12

2014 

أأوروغواي/الأرجنتني، 
الربازيل، تش ييل، 

 ابراجواي، أأوروغواي

واملؤسس ية للملكية ( هيلك الاسرتاتيجيات الوطنية 1مناقشة )
(مناذج 3( وانشاء ماكتب نقل تكنولوجيا و)2الفكرية )

 اسرتاتيجية لتبين الابتاكر.

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات يف جنوب الربازيل  يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

75,048 372,786 63,025 - 384,809 
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 الاحتاد الأورويب )مرشوع ابكس تان(

طار ترشيعي وتنظميي للملكية الفكرية وس ياسات مزتنة ومصممة لأغراض خاصة 2-1نتيجة:   اإ

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مشاورات أأحصاب 
املصلحة حول حقوق 

 مريب النبااتت

 13اىل 11من 
 2014فرباير 

 مشارك وطين 23ابكس تان/

 

عقد مشاورات مع أأحصاب املصلحة الوطنيني حول حامية مريب 
النبااتت مبا يف ذكل الإجراءات العملية املتعلقة بتشغيل وتطبيق 

 نظام حامية ملريب النبااتت.

اس تكامل ورقة حبثية 
حول خيارات العالمات 
التجارية للفواكة امحلضية 

 )كينو(

ابكس تان/منظمة امللكية  2014مارس 
 الفكرية الباكس تانية

حتديد/رشح خيارات امللكية الفكرية املتعلقة ابلعالمات التجارية 
 للكينو من خالل اس تخدام عالمات ومؤرشات جغرافية.

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية  2-3 نتيجة:
 التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

اس تكامل دورة ويبو 
LLM  يف جمال امللكية

 الفكرية يف جامعة تورين

 

 2014فرباير 

 

ابكس تان/مسؤول واحد من 
منظمة امللكية الفكرية 

 الباكس تانية

 

(تعزيز املعرفة وفهم قانون امللكية الفكرية ممن قبل مسؤويل 1)
متكني املسؤولني املدربني ( 2منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية و)

من تقدمي مدخالت )اوراق حبثية، ملخصات لس ياسات، 
 تعليقات( حول بعض املسائل القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية.

توفري مواد مرجعية يف 
جمال امللكية الفكرية 

 ملؤسس تني

ابكس تان/منظمة امللكية   2014فرباير 
الفكرية الباكس تانية واملعهد 

 ين للتجارة والتمنيةالباكس تا

بناء القدرات يف جمال التدريس والتدريب يف جمال امللكية الفكرية 
 يف ابكس تان

اس تكامل ورقة حبثية 
حول مقررات امللكية 

الفكرية يف ّكيات القانون 
 والأعامل والهندسة.

 2014 ويوني

 

ابكس تان/مفوضية التعلمي 
العايل ومنظمة امللكية 
 الفكرية الباكس تانية

توفري مبادىء توجهيية/مقررات منوذجية لتطوير مقررات امللكية 
  الفكرية يف ّكيات القانون والأعامل والهندسة.

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

عقد متت ترسيته لتمنية 
منظمة امللكية بوابة 

الفكرية الباكس تانية عىل 
 الانرتنت

أأغسطس 
2014 

ابكس تان/منظمة امللكية 
 الفكرية الباكس تانية

 

حتديث موقع منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية احلايل من خالل 
( ادلخول من خالل الانرتنت 1ادخال مزااي جديدة مثل )

( ادلخول 2ارية )للصحيفة الرمسية للرباءات وجمالت العالمات التج
( نفاذ 3من خالل الانرتنت لفحص وضع طلبات امللكية الفكرية )
( تطبيق 4امجلهور اإىل معلية البحث قواعد بياانت امللكية الفكرية )

ش بكة داخلية للتواصل ادلاخيل بني ماكتب منظمة امللكية الفكرية 
 .الباكس تانية يف كراتيش ولهور واسالم اابد.

بدء عقد لتخصيص 
برجميات للموارد البرشية 
الإدارة املالية يف منظمة 
 امللكية الفكرية الباكس تانية

ابكس تان/منظمة امللكية  2014سبمترب 
 الفكرية الباكس تانية

تعزيز قدرات منظمة امللكية الفكرية الباكس تانية عىل تقدمي خدمات 
دخال أأنظمة التشغيل ال يل يف الوظائف الأساس ية  من خالل اإ

 ابملوارد البرشية والإدارة املالية. املتعلقة 
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بعثة خرباء اإىل منظمة 
امللكية الفكرية الباكس تانية 
لتقدمي ادلمع الفين يف جمال 

العمل وتدريب فريق 
تكنولوجيا املعلومات 

 ابملنظمة

فرباير  24من 
مارس  7اإىل 

2014 

مشاركني من  7ابكس تان/
منظمة امللكية الفكرية 

 الباكس تانية

لضامن حتقيق قدر اكرب من الاس تقاللية يف منظمة امللكية الفكرية 
نظام الباكس تانية يف جمال الإدارة والهتيئة ودمع املس تخدم يف نظام 

ايباس( مبا يتضمن دمج جسالت امللكية  ويبو) أأمتتة امللكية الفكرية
 الفكرية الرمقية.

تدريب فريق تكنولوجيا 
املعلومات يف منظمة 

الفكرية الباكس تانية امللكية 
دارة قواعد  عىل نظام اإ

 بياانت اورالك

 9اإىل  5من 
 2014مايو 

مشاركني من  7ابكس تان/
منظمة امللكية الفكرية 

 الباكس تانية

تعزيز همارات فريق تكنولوجيا املعلومات يف منظمة امللكية الفكرية 
الباكس تانية يف جمال تكنولوجيا قواعد بياانت اورالك مبا يف ذكل 

لهندسة والأمن والأداء ومعل النسخ الاحتياطية واس تعادة ا
البياانت من أأجل القيام ابلتشغيل الفعال لنظام التشغيل ال يل 

 للملكية الفكرية.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

تطوير نسخة جتريبية من 
 املنتدى الالكرتوين

ابكس تان/منظمة امللكية  2014أأكتوبر 
 الفكرية الباكس تانية

تعزيز الروابط بني املؤسسات البحثية وجمال الصناعة من خالل 
املنتدى الالكرتوين عىل الانرتنت حيث ميكن التوفيق بني 

  التكنولوجيا املتاحة واحتياجات الصناعة.

 ويبو حلقة معل حول
بساس ، النظام  اإ
الالكرتوين لإدارة 

املستندات، ويبوساكن 
لفريق تكنولوجيا 

املعلومات مبنظمة امللكية 
 الفكرية الباكس تانية

 11اإىل  3من 
 2014نوبمرب 

مشاركني من  5ابكس تان/
منظمة امللكية الفكرية 

 الباكس تانية

 تعزيز املهارات الفنية لفريق تكنولوجيا املعلومات مبنظمة امللكية
ويبو الفكرية الباكس تانية من خالل نقل املعرفة املتعلقة مبزيات 

ابساس والنظام الالكرتوين لإدارة املستندات ونظام ويبوساكن 
لضامن نرشها بصورة فعاةل وتشغيلها وادلمع املس متر يف مكتب 

براءات الاخرتاع وتسجيل العالمات التجارية التابع ملنظمة امللكية 
 ةالفكرية الباكس تاني

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات يف الاحتاد الأورويب )مرشوع ابكس تان( يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
 2014ديسمرب  31الرصيد يف 

 

605,533 (8,601) 213,817  - 383,115 

 

 فنلندا /حقوق املؤلف

 اس تخدام أأوسع نطاقا وأأفضل للتحليل الاقتصادي للويبو يف صياغة الس ياسات 2-5 نتيجة: 

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

اجامتع خرباء بشأأن تنقيح 
دليل الويبو اخلاص مبسح 
اسهامات صناعات حقوق 

 املؤلف

اإىل  25من 
مارس  27

2014 

مراجعة وحتديث مهنجية الويبو حول معل مسح لالسهامات  فنلندا/اكفة ادلول
 الاقتصادية لصناعات حقوق املؤلف

قلميي للملكية الفكرية  املؤمتر الإ
 والصناعات الابتاكرية

اإىل  10من 
فرباير  12

2014 

توفري منتدى دويل ملناقشة دور امللكية الفكرية يف الصناعات  دول الاكرييب
 الابتاكرية.

جترييب لتقيمي تدشني مرشوع 
الأثر الاجامتعي والثقايف 

حلقوق املؤلف عىل الصناعات 

مايو اإىل  1من 
 ديسمرب 31

تدشني مرشوع جترييب حول اختبار املبادىء التوجهيية للويبو  فنلندا/اكفة ادلول
 حول قياس الأثر الامشل حلقوق املؤلف
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 الابتاكرية

دراسات حول املسامهة 
الاقتصادية حلقوق املؤلف 

قيمي القرصنة عىل حقوق وت 
 املؤلف

 1من 
اغسطس اإىل 

سبمترب  30

2014 

نرش دراسات الويبو حول الاسهام الاقتصادي لصناعات  الفلبني، رصبيا وتركيا
حقوق املؤلف )رصبيا وتركيا(، ودراسة حول تقيمي القرصنة 

 عىل حقوق املؤلف يف الفلبني. 

 

2014املؤلف يف  مساهامت املاحنني والنفقات يف فنلندا /حقوق 
65
 

 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
 2014ديسمرب  31الرصيد يف 

 

15,319
66

 (85) 69 15,165 - 

8,671
67

 (50) 61 8,560 - 

170,138
68

 (734) 124,236 45,168 - 

- 105,116 39,096 - 66,020 

 

 فرنسا/امللكية الصناعية

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية  2-3 نتيجة: 
 التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

املشاركة يف الاجامتع 
اليورو متوسطي الثالث 
للجان وطنية ملاكحفة 

 الزتييف

 

اإىل  25من 
نوبمرب  26

2014 

يطاليا/ممثلني من بلغاراي،  اإ
كرواتيا، فرنسا، اليوانن، 
ملطا، الربتغال، رومانيا، 
س بانيا  رصبيا، سلوفانيا، اإ

 

متوسطية اليت عقدت يف اكن يف اعقاب جناح اجامتعات اليورو 
، واليت نظمها املعهد الوطين 2009ويف طنجة يف  2008عام 

للملكية الصناعية بفرنسا واجامتع جلان ماكحفة الزتييف اليورو 
متوسطية وبعد التشاور مع مدير عام منظمة ماكحفة الزتييف، 
ومكتب ايطاليا لرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية ووزارة 

الاقتصاديه، ركز املؤمتر الثالث عىل التوعية ومسائل  التمنية
 .التثقيف وخاصة فامي يتعلق ابلأجيال اجلديدة.

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة بفرنسا/امللكية الصناعية يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

752,474 303,279 28,113 - 1,027,640 

 

 

                                                
65
، مت دمج الصناديق يف 2014من أأجل تبس يط الإدارة املالية للصناديق الاستامئنية املتعددة دلى حكومة فنلندا، واليت مت تلقهيا بعمالت متعددة يف عام  

 صندوق واحد، وهو صندوق فنلندا الاستامئين، ويعمتد عىل الفرنك السويّسي.
66
 بفنلندا 1حقوق املؤلف  
67
 بفنلندا 2حقوق املؤلف  
68
 بفنلندا 3حقوق املؤلف  
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الربانمج الإيبريي الأمرييك للملكية الصناعية
69
 

 

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية  2-3 نتيجة: 
 التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

برانمج ابللغة الأس بانية 
حول خدمات امللكية 
الفكرية وحمتوى قطاع 
املرشوعات الايربية 
الأمريكية مع الرتكزي 
بصفة خاصة عىل 
الصناعات الصغرية 

 واملتوسطة

من يناير اإىل 
ديسمرب 
2014 

الفكرية كأداة هامة من تعزيز القدرات ودمع اس تخدام امللكية  لك ادلول الإيربية الأمريكية
 أأدوات الأعامل

 

   تعزيز أ ليات وبرامج التعاون املوضوعة خصيصا لتناسب احتياجات ادلول النامية وادلول الأقل منوا 4-3نتيجة:     

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

عداد حتليل مواقف  اإ
معل من  واقرتاح خطة

قبل استشاري وخبري 
 خاريج

من يناير اإىل 
ديسمرب 
2014 

تصممي خارطة طريق لتعزيز وتطوير خدمات املعلومات الوطنية  لك ادلول الإيربية الأمريكية
 ووضع جدول تنفيذ هبدف تعزيز القدرات الوطنية.

التعاون الأفقي بني ماكتب امللكية الفكرية لتقليل الاختالفات 
دارة اجلودة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. وتتلخص فامي يتعلق ابإ 

( اكتشاف الفروق بني ماكتب 1همام الاستشاري فامي ييل)
دارة اجلودة وتكنولوجيا املعلومات  امللكية الفكرية فامي يتعلق ابإ

( تصممي برانمج معل هيدف اإىل القضاء عىل أأوجه الاختالف 2)
 هذا املرشوع.( تنس يق معلية تطبيق 3من خالل التدريب و )

تشجيع التعاون بني 
ماكتب  امللكية الفكرية 
يف أأمرياك الالتينية عىل 
خلق برانمج لدلول 

الأعضاء لتسهيل تبادل 
اخلربات وافضل 

 .املامرسات بني املاكتب

من يناير اإىل 
ديسمرب 
2014 

امللكية  تشجيع التبادل الافرتايض لأفضل املامرسات بني ماكتب لك ادلول الإيربية الأمريكية
دارة اجلودة )1الفكرية حول موضوعات مثل ) ( تنظمي 2(اإ

( توفري قاعدة 3خدمات التسجيل واملعلومات عرب الانرتنت )
( 5( حفص الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية )4بياانت )

( تنظمي برامج 6تنظمي خدمات املعلومات التكنولوجية والتجارية )
 أأو التحكمي.( توفري الوساطة 7التدريب )

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة ابلربانمج الإيبريي الأمرييك للملكية الصناعية يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

108,828 167,212 43,079 - 232,961 

                                                
69
نشاء 2012يف أأكتوبر   يبريي ليكون مبثابة أأداة مالية للربانمج الإيبريي الأمرييك للملكية الصناعية، مت التوقيع عىل مذكرة تفامه ابإ  صندوق استامئين/اإ
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يطاليا  اإ

 اإىل واس تخدام معلومات امللكية الفكرية من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الإبداع والابتاكرتعزيز النفاذ  2-4نتيجة:      

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

خلق قاعدة بياانت 
للرباءات الوطنية عىل 
الانرتنت يف املكتب 
الإيطايل للرباءات 

 التجاريةوالعالمات 

 2013من يونية 
اإىل ديسمرب 

2014 

 )مس متر(

يطاليا يطاليا يف الرتتيبات احلالية متعددة الأطراف  اإ تسهيل مشاركة اإ
( وضع اسس مشاركة 2لتبادل معلومات ومستندات الرباءات )

يطاليا يف قاعدة بياانت ابيتينت سكوب ويف قواعد بياانت  اإ
( املشاركة يف 3و) الرباءات ادلولية الأخرى )مثل اس بيس نيت(

زايدة التوعية مبجموعات الرباءات الرمقية ملصحةل ادلول الأعضاء 
 ابلويبو مبا يف ذكل ادلول النامية.

 

يطاليا يف   2014مساهامت املاحنني والنفقات اخلاص ابإ
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 2014ديسمرب  31الرصيد يف  تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 

624,680 609,218 362 - 1,233,536 

 

 الياابن/حقوق املؤلف

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية  2-3 نتيجة:
 التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حلقة معل وطنية حول 
حقوق املؤلف والابتاكر 

 والتمنية

 9اإىل  8من 
 2014مايو 

مشارك  100مكبوداي/حوايل 
 حميل

(زايدة الوعي بني واضعي الس ياسات وأأحصاب املصلحة 1)
( املساعدة يف تشجيع 2الرئيس يني بأأمهية حقوق املؤلف )
منن خالل حقوق املؤلف  الاس تخدام الفعال للأعامل الثقافية

 واحلقوق اجملاورة.

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

زايرة دراس ية ملقر الويبو 
من قبل وفد من فيتنام 
لفهم حقوق املؤلف 
 ومعاهدات الويبو

 7اإىل  5من 
 2014فرباير 

مسؤولني من  3مقر الويبو/
 فيتنام

 

مساعدة املسؤولني احلكوميني، واملرشعني وواضعي الس ياسات 
املؤلف واحلقوق من ادلول النامية عىل حتقيق فهم متعمق حلقوق 

دارهتا الويبو.    اجملاورة عالوة عىل املعاهدات اليت تقوم ابإ

حلقة معل اس يا ودول 
قلميية حول  الباس يفيك الإ
حقوق املؤلف واحلقوق 
اجملاورة لرؤساء ماكتب 

 حقوق املؤلف.

اإىل  27من 
اكتوبر  30

2014 

مشارك اإجنيب من  24الياابن/
دوةل يف أأس يا ودول  24

 الباس يفيك

 

(تبادل وهجات النظر واملعلومات حول اعتبارات الس ياسات 1)
( 2والاسرتاتيجيات املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة )

تبادل وهجات النظر واخلربات حول تعزيز قدرات مؤسسات 
حقوق املؤلف احلكومية يف صياغة الس ياسات اليت تتضمن تكل 

( التعرف عىل 3و) اليت تتعلق ابلتمنية الثقافية والاقتصادية
 الاماكانت اجلديدة للتعاون بني ماكتب حقوق املؤلف يف املنطقة.
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 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة ابلياابن /حقوق املؤلف يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

277,402 468,692 406,583 - 339,511 

 

 الياابن/امللكية الصناعية

 أأطر ترشيعية وتنظميية للملكية الفكرية وس ياسات متوازنة وموضوعة لأغراض خاصة     :نتيجة

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

بعثة خرباء حول تطبيق 
وثيقة جنيف ابتفاقية 

 لهاي

اإىل  12من 
فرباير  13

2014 

تبين معل حتضريي لنضامم ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم  (1) اندونيس يا
س يا اإىل اتفاقية لهاي من خالل املزيد من تبادل  جنوب رشيق اإ
املعلومات واخلربات واملسائل املتعلقة بأأعضاء رابطة أأمم جنوب 

( مناقشة 2رشق أ س يا اليت ترتبط ابلنضامم لوثيقة جنيف و)
املامرسات بني ادلول الأعضاء يف رابطة امم احللول احملمتةل وأأفضل 

 جنوب رشق أ س يا واملكتب ادلويل للويبو.

حلقة معل الويبو الوطنية 
حول الوساطة يف نزاعات 

 امللكية الفكرية

اإىل  11من 
مارس  12

2014 

( لعملية الوساطة يف نزاعات امللكية الفكرية 1توفري فهم أأفضل ) اندونيس يا
نس بة للمحامني واملستشارين القانونيني ( مزااي الوساطة ابل 2و)

يداع  ابملؤسسات اذلين يساعدون معالهئم أأو مؤسساهتم عىل اإ
امللكية الفكرية يف ماكتب املليك الفكرية ذات الصةل أأو اذلين 
يقدمون املشورة أأو ميثلون معالءمه أأو مؤسساهتم يف نزاعات 

 امللكية الفكرية أأمام هذا املكتب.

مرشوع حول دمج 
لكية الفكرية يف صياغة امل 

س ياسات الابتاكر 
 الوطنية

بريل اإىل  من اإ
 2014نوبمرب 

تقيمي اجلهود اليت بذلت يف جمال وضع س ياسات الابتاكر يف البالد  رسيالناك
( حتديد الفجوات 2وأ ثر هذه اجلهود عىل ارض الواقع )

ن وجدت و) ( تقدمي توصيات تتعلق ابدلمع 3والاحتياجات، اإ
تقدميه من أأجل دمج اجلهات العامةل يف جمال امللكية اذلي ميكن 

 الفكرية ونظام امللكية الفكرية يف نظام ابداعي.

حلقة معل دون الوطنية 
للويبو حول نظام لهاي 
للتسجيل ادلويل للتصاممي 

 الصناعية

اىل  18من 
 سبمترب 19

س نغافورة/برواني، دارالسالم، 
مكبوداي، اندونيس يا، مجهوري 

قراطية الشعبية، لو ادلمي
مالزياي، ميامنار، الفليبني، 

 اتيلندا، فيتنام 

 تعزيز فهم املسائل املتضمنة يف الانضامم اإىل اتفاقية لهاي.

 

قلميية  ندوات ويبو الإ
حول بناء الاحرتام 

للملكية الفكرية لأعضاء 
 الهيئة القضائية

 

اإىل  24من 
نوبمرب  25

2014 

رسيالناك/بنجالديش، بواتن، 
 الهند، ميامنار، نيبال، ابكس تان

 

مناقشة نطاق وأأثر الزتوير والقرصنة عىل املنطقة مبا يف  (1)
ثبااتت 2ذكل احلاجة اإىل التوعية العامة ) ( حفص متطلبات الإ

واملتطلبات الإجرائية يف القضااي اجلنائية واملدنية، والتدابري املؤقتة 
رات الأحاكم والأوامر والإجراءات التصحيحية ابلإضافة اإىل خيا

( مراجعة املسائل املوضوعية، وتطورات السوابق القضائية مبا 3)
يف ذكل الرتتيبات املتعلقة ابنهتاك امللكية الفكرية عىل الانرتنت 

 ( تبادل اخلربات واملعلومات.4و)

 2014 ترمجة الترشيعات الوطنية
 (ابتدأأت)

الصناعية وحقوق تمت ترمجة الترشيعات الوطنية املتعلقة ابمللكية  بواتن
 املؤلف اإىل لغة ادلزوناك
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تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف معلية  2-3 نتيجة: 
 التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

بعثة خرباء حول البحث 
  عن الرباءات واختبارها

اإىل  10من 
مارس  14

2014 

(توفري تدريب حول املعلومات املتعلقة ابلرباءات، وممارسات 1) الفلبني
النرش، واس تخدام معلومات الرباءات وقواعد البياانت اخلاصة هبا 

( التدريب حول اسرتاتيجيات البحث عن الرباءات، والتصنيف 2)
الفكري للرباءات والتقرير ادلويل للبحث والتقرير ادلويل للفحص 

 الأويل. 

حول حفص بعثة خرباء 
العالمات التجارية وأأعامل 

 الإدارة املتعلقة هبا

اإىل  24من 
مارس  28

2014 

الرتكزي عىل أأسس حفص العالمات التجارية )الإجراءات الشلكية  ميامنار
ابلإضافة اإىل الفحص املوضوعي، البحث عن العالمات التجارية 

جراءات املعارضة.  واإ

 الغرض)الأغراض( الوصف  املضيفة/املس تفيدونادلوةل  التارخي النشاط

قلميية حول  ندوة الويبو الإ
امللكية الفكرية ونقل 
 التكنولوجيا والتسويق

اإىل  27من 
أأغسطس  28

2014 

س نغافورة/بنجالديش، برواني 
دار السالم، اكمبوداي، الهند، 

اندونيس يا، مجهورية لو 
بية، مالزياي، ادلميقراطية الشع 

، رسيالناك، ابكس تانميامنار، 
 اتيالندا، فيتنام.

تعزيز قدرات ماكتب امللكية الفكرية معاهد البحث للتعامل مع 
مسائل امللكية الفكرية املتضمنة يف نقل التكنولوجيا وتسويق 

 الابتاكرات.

ندوة الويبو دون الوطنية 
حول الاس تخدام الفعال 
لنظم تصنيف العالمات 

 التجارية

 

اإىل  27من 
اكتوبر  28

2014 

برواني دار السالم، اكمبوداي، 
الهند، اندونيس يا، مجهورية لو 

بية، مالزياي، ادلميقراطية الشع 
، رسيالناك، ميامنار، ابكس تان
   اتيالندا، فيتنام.

تزويد املشاركني بفرصة تعّل أأنظمة تصنيف العالمات التجارية مبا 
 الأخرىيف ذكل نظايم نيس وفينا وانظمة التصنيف املفيدة 

تطوير دراسة حاةل حول 
احتياجات وفرص 
 التكنولوجيا اخلرضاء

 

  2014ابريل 
 )مت اإطالقه(

ندونيس يا، الفلبني، فيتنام  اإ

 

(حتديد الاحتياجات اخلاصة بدولتني )يمت اختيارهام( املتعلقة 1)
( وصف وصياغة احتياجات التحميل عىل 2ابلتكنولوجيا اخلرضاء)

( حتديد فرص التعاون بني 3)قاعدة بياانت ويبو جرين 
الاحتياجات اليت مت حتديدها مع الرتكزي عىل القدرات الوطنية 

ومشاراكت املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتسهيل تطوير اتفاقية 
( تطوير دراسة حاةل بناء عىل الاس تنتاجات 4لنقل التكنولوجيا )

ضا جزء والأدةل املتعلقة ببيئة نقل التكنولوجيا، واليت ستتضمن أأي
( 5عن مشاراكت الويبو اخلرضاء املتعلقة ابلقضاء عىل التحدايت )

عرض قاعدة بياانت ويبو جرين عىل أأهنا أأداة سوقية فعاةل للتعرف 
( بناء 6عىل الاحتياجات وعىل احللول التكنولوجية وعرضها )

قدرات حول قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بنقل التكنولوجيا 
الفكرية كأداة للتمنية )التسويق، الرتخيص،  لس تخدام امللكية

دارة امللكية الفكرية(.  واإ

وضع دليل لحصاءات 
امللكية الفكرية اخلاصة 

 ابلويبو

 

  2014ابريل 
 )مت اإطالقه(

نرش أأفضل املامرسات من خالل جتميع ومعل تقارير حول  (1) اكفة ادلول الأعضاء يف الويبو
( وضع تعريفات احصائية تروج لعمل 2اإحصاءات امللكية الفكرية )

التقارير املتجانسة حول احصاءات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل 
رسالها  احصاءات امللكية الفكرية اليت مت اعداد تقارير بشأأهنا واإ

ءات امللكية الفكرية بشأأن ( ارشاد مس تخديم احصا3للويبو )
التعريفات الاحصائية والتصنيفات والاس تخدامات التحليلية 

 املمكنة لحصاءات امللكية الفكرية. 
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دورة تدريبية حول 
ممارسات الفحص يف 
الربانمج الاسايس 
 للملكية الصناعية

 

اإىل  20من 
يناير  31

2014 

الياابن/اكمبوداي، اندونيس يا، 
ادلميقراطية مجهورية لو 

الشعبية، مالزياي، مانغوليا، 
غينيا  ميامنار، ابكس تان، اببوا

، اجلديدة، بريو، س نغافورة
 طاجيكس تان، فيتنام

 

جراءات الفحص  تعزيز املعرفة الأساس ية الهامة ابلقوانني واإ
 املوضوعي يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية.

.  

 الغرض)الأغراض( الوصف  املضيفة/املس تفيدونادلوةل  التارخي النشاط

دارة  دورة تدريبية حول اإ
امللكية الفكرية وصياغة 
وتنفيذ خطط ماكتب 

امللكية الفكرية اليت تقوم 
 عىل النتاجئ

يناير  29من 
فرباير  5اإىل 

2014 

الديش، الهند، غالياابن/بن
اندونيس يا، مالزياي، ميامنار، 
ابكس تان، الفلبني، رسيالناك، 

 اتيالند، فيتنام

دارة امللكية الفكرية احلديثة 1) (زايدة معرفة املشاركية مبامرسات اإ
( تعزيز قدرات املشاركني عىل صياغة وتنفيذ وتقيمي خطط 2)

مكتب امللكية الفكرية احملددة بفرتة زمنية وتعمتد عىل النتاجئ ولها أ ثر 
 قابل للقياس.

دورة تدرييب لفاحيص 
تكنولوجيا الرباءات حول 

معينة )التكنولوجيا 
 احليوية(

 

اىل  12من 
فرباير  19

2014 

الياابن/الهند، اندونيس يا، 
 الفلبني، اتيالندا، فيتنام

 

(تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف 1)
( نرش املعرفة 2جمال حفص الرباءات املتعلقة ابلتكنولوجيا احليوية )

(توفري فرص لتبادل 3املتعلقة مبناجه حفص الرباءات ) العملية واخلربة
اخلربات وال راء بني املشاركني حول مسائل متعلقة بفحص 

( تعزيز قدرات املشاركني املهنية املتعلقة بفحص 4الرباءات )
 الرباءات اخلاصة ابلتكنولوجيا احليوية. 

دورة تدرييب لفاحيص 
الرباءات حول تكنولوجيا 

 لبرصي(معينة )اجلهاز ا

 

اىل  20من 
فرباير  27

2014 

الياابن/ اندونيس يا، مالزياي، 
املكس يك، الفلبني، اتيالندا، 

 فيتنام

 

 (تعريف املشاركني ابلجتاهات احلديثة واملام1)

(تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف 1)
املعرفة ( نرش 2جمال حفص الرباءات املتعلقة ابجلهاز البرصي)
(توفري فرص لتبادل 3العملية واخلربة املتعلقة مبناجه حفص الرباءات )

اخلربات وال راء بني املشاركني حول مسائل متعلقة بفحص 
( تعزيز قدرات املشاركني املهنية املتعلقة بفحص 4الرباءات )

 .الرباءات اخلاصة ابجلهاز البرصي

دورة تدريبية حول 
اس تخدام تكنولوجيا 

دارة املعلو  مات يف جمال اإ
 امللكية الصناعية

 

 27من 
 7اكتوبر اىل 

 2014نوبمرب 

الياابن/بنجالديش، الربازيل، 
برواني دار السالم، مكبوداي، 
تش ييل، الهند، اندونيس يا، 
مجهورية لو ادلميقراطية 

الشعبية، مالزياي، املكس يك، 
منغوليا، ميامنار، ابكس تان، اببوا 

غينيا اجلديدة، الفلبني، 
 اتيالندا، فيتنام

 

(تعريف املشاركني ابلتطورات احلديثة يف جمال تكنولوجيا 1)
دارة امللكية الصناعية، ونرش املعلومات  املعلومات فامي يتعلق ابإ

( نرش 2املتعلقة ابملكية الصناعية، وتوفري خدمات عرب الانرتنت )
املعرفة العملية املتعلقة بأأحدث الأدوات والأساليب التكنولوجية 

لية ابلضافة اإىل زايرات اإىل الكياانت من خالل جلسات تفاع 
( توفري فرصة لتبادل ال راء واخملاوف بني 3اخلاصة ذات الصةل )

املشاركني حول القضااي املوضوعية والقيام من خالل ذكل بتعزيز 
دارة اس تخدام  قدرات املشاركني املهنية املتعلقة ابلتخطيط واإ

دارة امللكية الفكرية   تكنولوجيا املعلومات يف اإ

دورة تدريبية حول 
ممارسات الفحص للملكية 

برانمج )الصناعية 
 (متقدممتوسط/

 

اإىل  10من 
نوبمرب  21

2014 

الياابن/الربازيل، تش ييل، 
الصني، الهند، اندونيس يا، 

مالزياي، املكس يك، ابكس تان، 
 الفلبني، اتيالندا، تركيا، فيتنام

 

(تزويد املشاركني ابملعلومات الأساس ية املتعلقة ابلقوانني 1)
( الرتكزي 2والإجراءات يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية )

عىل احلوار مع الفاحصني املبتدئني حول املسائل ذات الصةل من 
( تعزيز همارات الفاحصني املبتدئني 3خالل جلسات تفاعلية )

عاةل يف التدريب عىل رأأس العمل املهنية من خالل مشاركهتم الف
( تقدمي فرصة للمشاركني لتبادل ال راء حول مسائل موضوعية 4و)

 يف جمال امللكية الصناعية. 
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دورة تدريبية حول تعزيز 
 حقوق امللكية الفكرية

 

 12اإىل  1من 
ديسمرب 
2014 

الياابن/بواتن، اكمبوداي، الصني، 
اندونيس يا، مجهورية لو 

بية، مالزياي، ادلميقراطية الشع 
ميامنار، ابكس تان، الفلبني، 

 اتيالندا، فيتنام

 

تعزيز همارات القضاة ووالكء النيابة يف جمال تطبيق امللكية الفكرية 
( اختبار املعايري ادلنيا واوجه املرونة املتضمنة يف 1من خالل )

اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية اجلزء الثالث من 
( التفكري يف 3( حفص الأدةل يف الإجراءات القضائية )2) الفكرية

( مناقشة 4التطورات اليت جرت مؤخرا يف السوابق القضائية )
املسائل املوضوعية ال خرى ذات الصةل يف س ياق اللجنة 

 الاستشارية للتنفيذ.

بريل اإىل  زماةل طويةل املدى من اإ
 2014اكتوبر 

لو الياابن/اكمبوداي ومجهورية 
 ادلميقراطية الشعبية

زايدة عدد خرباء امللكية الفكرية يف املنطقة واذلين ميكهنم القيام 
 مبهام تدريس وحبث حول قضااي امللكية الفكرية.

أأحباث من قبل مكتب 
الويبو يف الياابن حول 
احلالت الناحجة اخلاصة 
بربط الأعامل ابمللكية 

 الفكرية

من يناير اإىل 
ديسمرب 
2014 

(القيام بأأحباث ومجع احلالت الناحجة اليت تربط بني الأعامل 1) ادلول الأعضاء يف الويبواكفة 
وامللكية الفكرية، من خالل مكتب الويبو يف الياابن، مع الرتكزي 

( تعزيز قاعدة 2بصفة خاصة عىل احلالت املرتبطة ابدلول النامية )
 بياانت مزااي امللكية الفكرية. 

)مت  2014 يبوترمجة مطبوعات الو 
 اطالقها(

ىل اللغة الفيتنامية؛ العالمات  فيتنام تمت ترمجة مطبوعات الويبو التالية اإ
: DL-302التجارية، والتصماميت الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )

مواد التعلمي الالكرتوين بأأاكدميية الويبو( والبحث يف معلومات 
  .مواد تعلمي الكرتوين لاكدميية الويبو( DL-318الرباءات )

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

توفري مراجع متعلقة 
 ابمللكية الفكرية

مت تزويد قسم الس ياسات الصناعية والرتوجي التابع لوزارة التجارة  الهند 2014
املطبوعات الرضورية للملكية والصناعة حبكومة الهند مبجموعة من 

 الفكرية

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة، وارسع  4-4 نتيجة:
 وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مرشوع حول تعزيز البنية 
الأساس ية ملاكتب امللكية 
الفكرية يف دول رابطة 
جنوب رشق أ س يا دلمع 
التعاون الاقلميي يف جمال 

تبادل العمل املتعلق 
 ابلرباءات

 

 2014ابريل 
 )مت اطالقه(

ادلول الأعضاء برابطة أأمم 
 جنوب رشق أ س يا

 

( تطوير خادم معياري )برجميات( 1)يتكون من العنارص التالية 
متكن ماكتب امللكية الفكرية يف جتمع دول جنوب رشق أ س يا من 

التبادل ال من ملعلومات ملفاهتا مبا يف كل نتاجئ حبث وحفص 
الرباءات مع ماكتب امللكية الفكرية ال خرى عرب ش بكة ويبو 
كيس، ابلإضافة اإىل اس تعادة املستندات من ماكتب امللكية 

( حلقة معل 2رية الأخرى والاس تخدام الفعال للربجميات )الفك
قلميية حول تبادل املعارف والتخطيط الاسرتاتيجي  ويبو دون الإ

( حلقة معل 3دلمع التعاون الاقلميي يف جمال تبادل أأعامل الرباءات )
قلميية حول برجميات تبادل أأعامل الرب   ءات. االويبو دون الإ

دليل حول الأدوات 
التحليلية مفتوحة املصدر 
اخلاصة ابلرباءات وندوة 
قلميية ذات  الويبو دون الإ

 الصةل

 2014ابريل 
 )مت اإطالقه(

تعزيز قدرات املتخصصني يف جمال معلومات الرباءات يف  ماكتب  اكفة ادلول الأعضاء يف الويبو
عداد  امللكية الفكرية ويف املؤسسات العامة ال خرى بما يتعلق ابإ

(اعداد دليل حول 1ل بيئة الرباءات من خالل )تقارير حو 
اس تخدام الأدوات التحليلية مفتوحة املصدر اخلاصة ابلرباءات 

(تنظمي ندوة دون اقلميية لعرض ادلليل عىل املس تخدمني احملمتلني 2)
 ورشح طريقة الاس تخدام الفعال هل. 
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تكوين الكفاءات خلدمات 
دمع الابتاكر الفعال، ل 

 قواعد س امي النفاذ اإىل
بياانت التكنولوجيا 

 واس تعاملها

 2014بريل أأ 
 )مت اإطالقه(

مالزياي، منغوليا، بنغالديش، 
 مكبوداي، فييت انم

الإسهام يف خدمات دمع الابتاكر الفعال، ل س امي اس تعامل 
واس تغالل قواعد بياانت التكنولوجيا من قبل الباحثني احملليني يف 

" تعزيز تدريب 1: "منطقة أ س يا واحمليط الهادي من خالل
املوظفني يف املراكز الوطنية دلمع التكنولوجيا والابتاكر، 

عالمية مرتمجة ابللغات احمللية اخملتارة.  "2" اتحة مواد تدريبية واإ واإ
قلميية  "1ويتكون املرشوع من العنارص التالية: " ندوة ش به اإ

ملناقشة وتطوير خارطة طريق معلية لبدلان أ س يان من أأجل 
يف خدمات دمع الابتاكر، عقدت يف مالزياي يف نوبمرب تنفيذها 
وندوة الويبو للمراكز الوطنية للتدريب، س تعقد يف  "2؛ "2014

وترمجة مواد الويبو التدريبية للبحث يف  "3؛ "2015منغوليا يف 
ىل اللغات احمللية لبنغالديش )بنغايل(  معلومات الرباءات، اإ

 .2015يف ومكبودي )مخري( وفييتنام )فييتنايم( 

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة ابلياابن/ امللكية الصناعية يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

4,287,471 4,331,080 3,706,216 -  4,912,335 

 

 ادلول الأقل منوا –الياابن/أأفريقيا 

 اسرتاتيجيات وخطط لالبتاكر الوطين وامللكية الفكرية مامتش ية مع أأهداف التمنية الوطنية 1-3النتيجة

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مرشوع دلمج امللكية 
الفكرية يف س ياسات 
 الابتاكر يف الاكمريون 

 

من يناير اإىل 
 2014يونية 

اليت جرت يف جمال صناعة س ياسات الابتاكر يف  (فهم اجلهود1) الاكمريون
(حتديد الفجوات 2الاكمريون وتأأثري هذه اجلهود عىل أأرض الواقع )

(وضع 3والاحتياجات، ان وجدت، من منظور امللكية الفكرية )
التوصيات ودمج الالعبني الأساس يني يف جمال امللكية الفكرية 

 ونظام امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر

مرشوع دلمج امللكية 
الفكرية يف س ياسات 
 الابتاكر يف رواندا 

 

من فرباير اىل 
ديسمرب 
2014 

 )مس متر

(فهم اجلهود اليت جرت يف جمال صناعة س ياسات الابتاكر يف 1) رواندا
(حتديد الفجوات 2رواندا وتأأثري هذه اجلهود عىل أأرض الواقع )

(وضع 3ة )والاحتياجات، ان وجدت، من منظور امللكية الفكري
التوصيات ودمج الالعبني الأساس يني يف جمال امللكية الفكرية 

 ونظام امللكية الفكرية يف نظام الابتاكر

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حوار حول الس ياسات 
قلميية حول أأمهية رشح  الإ

وتطبق الس ياسات 
الوطنية املتعلقة ابمللكية 
الفكرية ودمع الاحباث 

والابتاكر من أأجل حتقيق 
 التنافس ية

اإىل  21من 
اكتوبر  23

2014 

مشارك من  37املغرب/
بوركينا فاسو، الاكمريون، 
الكونغو، مرص، الغابون، 

غاان، كينيا، املغرب، 
الس نغال، تونس، مجهورية 

 تزنانيا املتحدة

رتكزي عىل (توفر منتدى ملناقشة وتبادل اخلربات الوطنية مع ال1)
( وتشجيع 2أأمهية امللكية الفكرية للقطاعات الصناعية والتجارية )

دمج س ياسات واسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية دلمع البحث 
 والابتاكر من أأجل حتقيق التنافس ية يف جمال الصناعات.
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التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل  2-3النتيجة :                
 الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حفص امللكية الفكرية 
دورة  –)اسايس( 

تدريب الرباءات حول 
حفص امللكية الصناعية 

 )برانمج أأسايس(

اىل  20من 
يناير  31

2014 

مساعدة املشاركني عىل اكتساب املعارف الأساس ية املتعلقة  الياابن/املغرب
جراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص الرباءات  ابلقانون واإ

حفص امللكية الفكرية 
دورة  –)اسايس( 

تدريب العالمات التجارية 
حول حفص امللكية 
الصناعية )برانمج 

 أأسايس(

اىل  20من 
يناير  31

2014 

مساعدة املشاركني عىل اكتساب املعارف الأساس ية املتعلقة  الياابن/غاان ونيجرياي
جراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص العالمات  ابلقانون واإ

 التجارية.

دارة  دورة تدريبية حول اإ
كية الفكرية وصياغة املل 

دارة تعمتد  وتنفيذ معلية اإ
عىل النتاجئ للملكية 

الصناعية ملاكتب امللكية 
 الفكرية

يناير  29من 
فرباير  5اإىل 

2014 

دارة امللكية الفكرية احلديثة  (1) الياابن/مرص وغينيا زايدة معارف املشاركني مبامرسات اإ
تعزيز قدرات املشاركني عىل صياغة وتنفيذ وتقيمي خط مكتب  (2)

امللكية الفكرية اليت تعمتد عىل جدول زمين وتعمتد عىل النتاجئ ولها 
 أ اثر قابةل للقياس. 

دورة تدريبية لفاحيص 
الرباءات حول تكنولوجيا 

حمددة )التكنولوجيا 
 احليوية(

اىل  12من 
فرباير  19

2014 

الأفريقية الياابن/املنظمة 
قلميية للملكية الصناعية ،  الإ
مرص واملنظمة الأفريقية 

 للملكية الفكرية

 

(تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف 1)
( نرش املعرفة 2)ابلأهجزة البرصية جمال حفص الرباءات املتعلقة 

لتبادل  (توفري فرص3العملية واخلربة املتعلقة مبناجه حفص الرباءات )
اخلربات وال راء بني املشاركني حول مسائل متعلقة بفحص 

( تعزيز قدرات املشاركني املهنية املتعلقة بفحص 4الرباءات )
 الرباءات اخلاصة ابلتكنولوجيا احليوية.

دورة تدريبية لفاحيص 
الرباءات حول تكنولوجيا 
 حمددة )اجلهاز البرصي(

 

اىل  20من 
فرباير  27

2014 

املنظمة الأفريقية  الياابن/
قلميية للملكية الصناعية  الإ

 ومرص

 

(تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف 1)
( نرش املعرفة 2جمال حفص الرباءات املتعلقة ابجلهاز البرصي)
(توفري فرص لتبادل 3العملية واخلربة املتعلقة مبناجه حفص الرباءات )

شاركني حول مسائل متعلقة بفحص اخلربات وال راء بني امل 
( تعزيز قدرات املشاركني املهنية املتعلقة بفحص 4الرباءات )

 الرباءات اخلاصة ابجلهاز البرصي.

رشاكة بني الويبو/ املنظمة 
قلميية الأفريقية للملكية  الإ
الفكرية واجلامعة الأفريقية 

 يف مواتري، زميبابوي

 

مايو اىل  1من 
ابريل  28

2014 

بعثات مقدمة  8زميبابوي/
اإىل متدربني خمتارين من 
بوروندي، كينيا، ليسوتو، 
مالوي، نيجرياي، أأوغندا، 
مجهورية تزنانيا املتحدة، 

 وزميبابوي.

(تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني 1)
(توفري فرصة 2احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية )

وارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والتدريس لتمنية امل
يف جمال امللكية الفكرية لأشخاص يعملون يف جمال البحث 

والتدريس يف موضوع امللكية الفكرية يف جامعات ومؤسسات 
 أ خرى.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

رشاكة بني 
الأفريقية الويبو/واملنظمة 

للملكية الفكرية )مركز 
تدريب دينيس اإاكين( 
 وجامعة ايوندي الثاين

 

اكتوبر  1
 27اىل 2013
 2014يونية 

بعثات  10الاكمريون/ 
مقدمة اإىل متدربني خمتارين 
من بينني، بوركينا فاسو، 
الكونغو، الغابون، غينيا، 
 النيجر، الس نغال، توغو

 

(تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني 1)
(توفري فرصة 2احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية )

لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والتدريس 

يف جمال امللكية الفكرية لأشخاص يعملون يف جمال البحث 
لفكرية يف جامعات ومؤسسات والتدريس يف موضوع امللكية ا

 خرى.أأ 
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قلميي رفيع  اإجامتع دون اإ
املس توى لأعضاء الربملان 
من ادلول الأعضاء يف 
املنظمة الأفريقية للملكية 

الفكرية وبروندي 
 وجيبويت ومدغشقر.

اىل  10من 
يونية  11

2014 

مشارك من  23توجو/
بينني، بوروندي، جزر 
القمر، الكونغو، غينيا 

الغابون، غينيا، الاس توائية، 
مدغشقر، مايل، موريتانيا، 
النيجر، الس نغال، تشاد، 

 توغو.

(مساعدة املشاركني عىل التعرف والفهم الأفضل لوظائف امللكية 1)
الفكرية، واليت تعترب أأحد حمفزات الاقتصاد اذلي يقوم عىل املعرفة 
 يف القرن الواحد والعرشين، والابتاكر التكنولويج والتنافس ية.

 

حلقة معل حول تطوير 
املوارد البرشية للرباءات 

والعالمات التجارية لدلول 
الأعضاء واملراقبني يف 

قلميية الأفريقية  املنظمة الإ
 للملكية الفكرية 

اىل  27من 
اكتوبر  28

2014 

مشارك من  34زميبابوي/ 
بوتسواان، غامبيا، غاان، 
كينيا، ليسوتو، مالوي، 

موزمبيق، انميبيا، رواندا، 
سوازيالند، أأوغندا، 

مجهورية تزنانيا املتحدة، 
 زامبيا، زميبابوي

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية عىل تبادل 1) (مساعدة املنظمة الإ
اخلربات بني املسؤولني املامرسني يف جمال الرباءات/العالمات 
التجارية للتصل اإىل افضل الطرق والوسائل لتحسني جودة 

أأمام املنظمة الاقلميية الافريقية للملكية اجراءات العمل احلالية 
( مناقشة املبادرات اليت ميكن تطبيقها لتحسني جودة 2الفكرية )

 خدماهتم للوفاء ابحتياجات مس تخديم نظام امللكية الفكرية.

دورة تدريبية حول 
اس تخدام تكنولوجيا 

دارة امللكية  املعلومات يف اإ
 الصناعية

 

 27من 
 7اكتوبر اىل 

 2014نوبمرب 

الياابن/ املنظمة الأفريقية 
قلميية للملكية الصناعية  الإ
بوتسواان، مرص، كينيا، 

واملنظمة الأفريقية للملكية 
 الفكرية

 

(تعريف املشاركني ابلتطورات احلديثة يف جمال تكنولوجيا 1) 
دارة امللكية الصناعية، ونرش املعلومات  املعلومات فامي يتعلق ابإ

( نرش 2عية، وتوفري خدمات عرب الانرتنت )املتعلقة ابملكية الصنا
املعرفة العملية املتعلقة بأأحدث الأدوات والأساليب التكنولوجية 
من خالل جلسات تفاعلية ابلضافة اإىل زايرات اإىل الكياانت 

( توفري فرصة لتبادل ال راء واخملاوف بني 3اخلاصة ذات الصةل )
خالل ذكل بتعزيز  املشاركني حول القضااي املوضوعية والقيام من

دارة اس تخدام  قدرات املشاركني املهنية املتعلقة ابلتخطيط واإ
دارة امللكية الفكرية  تكنولوجيا املعلومات يف اإ

حفص امللكية الفكرية 
دورة تدريب  -)متقدم(

براءات حول حفص 
امللكية الصناعية )برانمج 

 متقدم(

اىل  10من 
نوبمرب  21

2014 

 الياابن/مرص

 

شاركني ابملعلومات الأساس ية املتعلقة ابلقوانني (تزويد امل 1)
( توفري 2والإجراءات يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية )

 تدريب عىل رأأس العمل لزايدة هماراهتم املهنية.

املدرسة الصيفية -ويبو
املتقدمة يف جنوب افريقيا 
حول امللكية الفكرية ونقل 

 التكنولوجيا

نوبمرب  24من 
 5اىل 

 ديسمرب
2014 

بعثات  10جنوب أأفريقيا/
اإىل متدربني خمتارين من 
بوتسواان، الاكمريون، 

اثيوبيا، غاان، كينيا، نيجرياي، 
اوغندا، مجهورية تزنانيا 

 املتحدة، زميبابوي.

توفري فرصة للخرجيني وطلبة ادلراسات العليا ولش باب املهنيني 
 جيالكتساب معرفة امعق حول امللكية الفكرية ونقل التكنولو 

تطبيق حقوق امللكية 
 الفكرية

 

 12اىل  1من 
ديسمرب 
2014 

 الياابن/نيجرياي

 

دمع احرتام امللكية الفكرية من خالل مراجعة ومناقشة املعايري ادلنيا 
ونقاط املرونة يف تطبيق امللكية الفكرية املتضمنة يف اجلزء الثالث 

 الفكرية من اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية 
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 زايدة قدرات املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل الاس تخدام الناحج للملكية الفكرية يف دمع الابتاكر 6-3       نتيجة:

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

برانمج تدريب املدربني 
دارة اصول امللكية  حول اإ
الفكرية الفعاةل من قبل 
املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة يف ادلول 

الأفريقية املتحدثة ابللغة 
 الربتغالية

 11اىل  9من 
 2014ابريل 

مشاركني من  6الربتغال/
انغول، الرأأس الأخرض، 
موزمبيق، ساو تويم 

 وبرينسييب

 

(تعزيز فهم اس تخدام نظام امللكية الفكرية من قبل املرشوعات 1)
تةل حرجة من املدربني يف املنطقة ( خلق ك 2الصغرية واملتوسطة )

واذلين ميتلكون املعرفة واملهارات واخلربات اليت متكهنم من تقدمي 
مساعدة أأولية يف جمال امللكية الفكرية للمرشوعات الصغرية 
( مناقشة 3واملتوسطة حول الإدارة الفعاةل لأصول امللكية الفكرية )

رية واملتوسطة، العقبات والتحدايت اليت تواجه املرشوعات الصغ
( اقرتاح 4واليت متنعها من الاس تفادة من نظام امللكية الفكرية و )

 خارطة طريق للتغلب عىل التحدايت والعقبات. 

 تعزيز النفاذ اإىل واس تخدام معلومات امللكية الفكرية من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز الابتاكر والإبداع 2-4نتيجة:    

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

ندوة ملركز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 

حول الاس تخدام الفعال 
لتكنولوجيا املعلومات 

 وتدريب املدربني

اىل  19من 
مايو  21

2014 

ساو تويم وبرينسييب/حوايل 
 مشارك حميل 40

 

يف مركز دمع  (توفري التدريب اإىل العاملني واملشاركني1)
( التوعية مبرشوع مركز دمع التكنولوجيا 2التكنولوجيا والابتاكر )

 والابتاكر.

ندوة ملركز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 

حول الاس تخدام الفعال 
للمعلومات الفنية والعلمية 
وتعزيز تدريب املدربني 
والتدشني الرمسي ملركز 
 دمع التكنولوجيا والابتاكر

اىل  10من 
يونية  14

2014 

مشارك  40الس نغال/حوايل 
 حميل

 

(تعزيز قدرات املشاركني حول البحث والوسائل التكنولوجية 1)
( 2لالس تفادة واملعلومات العلمية لتطوير انشطهتم ذات الصةل )
 القيام بتدشني مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر بصورة رمسية.

اجامتع حول تطوير 
مرشوع مركز دمع 

 التكنولوجيا
والابتاكر:ندوة دمع 
الابتاكر، حلقة معل 

تدريب املدربني واجامتع 
التخطيط ملرشوع مركز 
 دمع التكنولوجيا والابتاكر

اىل  16من 
يونية  18

2014 

مشارك  25زامبيا/حوايل 
 حميل

 

جتميع أأحصاب كبار أأحصاب املصلحة معا من أأجل مناقشة انشاء 
 رراكز دمع التكنولوجيا والابتاكش بكة وطنية مل

حلقات معل مركز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 

الثانية حول الاس تخدام 
الفعال للمعلومات الفنية 

 والعلمية

 

 5اىل  4من 
 9اىل  8ومن 
 2014سبمترب 

مجهورية تزنانيا 
مشارك  50املتحدة/حوايل 

حميل من دار السالم، 
مشارك حميل  30وحوايل 

 من زانزيبار

تعزيز قدرات املشاركني حول البحث والاساليب التكنولوجية 
 لالس تفادة واملعلومات العلمية لتطوير أأنشطهتم ذات الصةل. 
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النفاذ للمعلومات العلمية 
والفنية لبناء القدرات 
التكنولوجية ووضع 

العالمات التجارية للبضائع 
ملصلحة التصدير ابلنس بة 
لدلول الأقل منوا اليت 

 ابللغة الاجنلزييةتتحدث 

 

اىل  21من 
اكتوبر  24

2014 

مشارك من  11زميبابوي/ 
اثيوبيا، رواندا، اوغندا، 
مجهورية تزنانيا املتحدة، 

 زامبيا

 

 

( 1توفري منتدى للمشاركني لتبادل خربات بدلاهنم وتعّل كيفية )
النفاذ اإىل املعلومات التكنولوجية واحلصول عىل التكنولوجيا 

ل اس تخدام احدث وسائل البحث والتدريب الأجنبية من خال
عىل البحث وطرق البحث عن معلومات الرباءات عىل قواعد 

البياانت وعىل الش باكت ادلاخلية ابلضافة اإىل اس تخدام اجملالت 
(بناء القدرات لمتكني ادلول الأقل منوا من القيام 2العلمية )

ها التجارية ابلس تخدام الفعال لنظام امللكية الصناعية لزايدة فرص 
)زايدة القدرات الانتاجية، تنويع املنتجات، معليات مرشوعات 

(اس تغالل الرشااكت بني القطاع اخلاص والعام 3فعاةل وتنافس ية( )
يف ادلول الأقل منوا من أأجل مبادرات مس هتدفة يف جمال نظام 

 .امللكية الصناعية لزايدة املاكسب الاقتصادية.

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مرشوع حتويل البياانت 
النيجريي  يف السجل

للعالمات التجارية 
 والرباءات والتصماميت

من مارس اإىل 
ديسمرب 
2014 

 )مس متر(

مساعدة املكتب عىل حتويل بياانته البيبليوغرافية املتعلقة ابلعالمات  نيجرياي
التجارية املسجةل/النشطة، وملفات الرباءات والتصاممي من الصيغة 

 .خدمة متخصصالورقية اإىل الصيغة الرمقية مبساعدة مقدم 

مرشوع الرمقنة يف مكتب 
 امللكية الفكرية بأأثيوبيا

 

من يونية اىل 
ديسمرب 

2014 

 )مس متر(

مساعدة مكتب امللكية الفكرية الوطين عىل زايدة كفاءة الإجراءات  اثيوبيا
دارة امللكية  اخلاصة مبنح حقوق امللكية الصناعية، وتبس يط اإ
الفكرية من خالل ترش يد الإجراءات الإدارية واس تخدام 

 التكنولوجيا والأومتة املكتبية. 

رمقنة ملفات امللكية 
الفكرية يف املنظمة 
 الفكرية الأفريقية للملكية

 

من مارس اإىل 
ديسمرب 

2014 

 )مس متر(

املنظمة الأفريقية للملكية 
 الفكرية

جراءات ادخال 1) ىل، وتعظمي أأداء، اإ (ختفيف الأعباء ابلنس بة اإ
(التعامل 2البياانت اخلاصة ابلواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية )

( 3)الكفء والفعال مع الأعامل املرتامكة اليت جيب القيام برمقنهتا 
 .تّسيع العمليات الإدارية/والفحص

 همام استشارية للخرباء

 

ابريل  28من 
مايو  7اىل 

2014 

(حتديد الاحتياجات واملتطلبات املتعلقة بعمليات امللكية 1) نيجرياي
( القيام بعملية تدقيق مكتيب 2الفكرية يف السجل النيجريي )

(تقيمي الاحتياجات الهيلكية ملكتب امللكية الفكرية مع أأخذ 3)
جراءات ال مال والبنية ‘عوامل التحديث يف احلس بان مثل اإ

قدمي اقرتاحات وتوصيات ( ت4التحتية للمعلومات والتصالت )
عادة هيلكة مكتب امللكية الفكرية.   تتعلقة ابإ

دارة  نرش نظام اإ
نظام أأمتتة مستندات 

امللكية الصناعية 
 الالكرتونية يف بوتسواان.

 9اىل  5من 
 2014مايو 

دارة الصور املمسوحة 1) بوتسواان (وضع بنية اساس ية منطقية لتخزين واإ
املهارات وبناء القدرات املتعلقة  (نقل2ضوئيا)ملفات الكرتونية( )

(  فتح الباب للخدمات املقدمة 3بتصوير ورمقنة امللفات الأمامية )
 عىل الانرتنت ملكتب امللكية الفكرية يف بوتسواان.

دارة  نرش نظام اإ
نظام أأمتتة مستندات 

امللكية الصناعية 
 الالكرتونية يف انميبيا.

اىل  12من 
مايو  16

2014 

دارة الصور املمسوحة  (وضع1) انميبيا بنية اساس ية منطقية لتخزين واإ
(نقل املهارات وبناء القدرات املتعلقة 2ضوئيا)ملفات الكرتونية( )

(  فتح الباب للخدمات املقدمة 3بتصوير ورمقنة امللفات الأمامية )
 عىل الانرتنت ملكتب امللكية الفكرية يف انميبيا.

دارة  نرش نظام اإ
نظام أأمتتة مستندات 

مللكية الصناعية ا
 الالكرتونية يف مالوي.

اىل  19من 
مايو  23

2014 

دارة الصور املمسوحة 1) مالوي (وضع بنية اساس ية منطقية لتخزين واإ
(نقل املهارات وبناء القدرات املتعلقة 2ضوئيا)ملفات الكرتونية( )

(  فتح الباب للخدمات املقدمة 3بتصوير ورمقنة امللفات الأمامية )
 رتنت ملكتب امللكية الفكرية يف مالوي.عىل الان
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دارة  نرش نظام اإ
نظام أأمتتة مستندات 

امللكية الصناعية 
 الالكرتونية يف كينيا.

 6اىل  2من 
 2014يونية 

دارة الصور املمسوحة 1) كينيا (وضع بنية اساس ية منطقية لتخزين واإ
 (نقل املهارات وبناء القدرات املتعلقة2ضوئيا)ملفات الكرتونية( )

(  فتح الباب للخدمات املقدمة 3بتصوير ورمقنة امللفات الأمامية )
 عىل الانرتنت ملكتب امللكية الفكرية يف كينيا.

التقدم يف حوار الس ياسات ادلولية بني ادلول الأعضاء يف الويبو حول بناء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  1-6نتيجة:    
 أأعامل التمنية للويبومن جدول  45

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية حول بناء  الندوة الإ
الاحرتام للملكية الفكرية 
لأعضاء السلطة القضائية 
منائية  يف بدلان امجلاعة الإ

 جلنوب أأفريقيا 

اىل  29من 
اكتوبر  30

2014 

مشارك  17جنوب أأفريقيا/
بوتسواان، ليسوتو، من 

مالوي، موريش يوس، 
سيش يل، جنوب أأفريقيا، 
سوازيالند، مجهورية تزنانيا 
 املتحدة، زامبيا، زميبابوي

زايدة فهم معلية تطبيق امللكية الفكرية بني أأعضاء السلطة القضائية 
 لضامن حتكمي عادل وكفء يف قضااي امللكية الفكرية.

تعمتد عىل امللكية الفكرية يف نقل املعرفة، وتكييف التكنولوجيا ونرشها من ادلول املتطورة اإىل ادلول النامية  اس تخدام برامج وأأدوات 2-7نتيجة:   
 وخاصة أأقل ادلول منوا، للتعامل مع التحدايت العاملية

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

 Re: Searchمرشوع 
عداد  –للويبو  فيديو اإ

 عرض قصص النجاح

أأبريل اإىل 
أأغسطس 
2014 

 عرض قصص النجاح  الاكمريون

 

 2014ادلول الأقل منوا يف  -مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة ابلياابن/امللكية الفكرية/أأفريقيا
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

1,391,783 1,100,544 1,057,237 - 1,435,090 

 

 مجهورية كوراي/بناء الاحرتام للملكية الفكرية

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية  2-3النتيجة :                
 وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول. الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول النامية،

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حلقة معل بني املناطق 
حول تطبيق حقوق 

 املؤلف

اىل  13من 
اكتوبر  17

2014 

مشارك  18مجهورية كوراي/
 دول 9أأجنيب من 

 

طار الهدف   الاسرتاتيجي السادس للويبو:يف اإ

دراسة قمية حامية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة  (1)
)حقوق املؤلف( وتطبيقها عىل التمنية الاجامتعية 

 والاقتصادية والثقافية يف ادلول املشاركة
جراءات  (2) تقدمي تدريب اسايس حول أأوجه العالج واإ

تطبيق حقوق املؤلف، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل 
 الرمقيةالبيئة 

مناقشة قضااي موضوعية يف جمال بناء الاحرتام حلقوق  (3)
 املؤلف

وضع تصور لالسرتاتيجيات الوطنية وعرب الوطنية  (4)
  للتعاون الفعال يف جمال بناء احرتام حقوق املؤلف.
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 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة امجلهورية الكورية/ بناء الاحرتام للملكية الصناعية يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

- 131,267 88,957 - 42,310 

 

 مجهورية كوراي/حقوق املؤلف 

الفعال للملكية  تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام 2-3النتيجة :                
 الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

ندوة وطنية حول دور 
حقوق املؤلف يف تعزيز 
الابداع والازدهار 

 الثقايف. 

 6اىل  5من 
 2014مارس 

مجهورية لو ادلميقراطية 
 مشارك حميل 80الشعبية/

 

نرش الوعي بني واضعي الس ياسات وأأحصاب املصلحة  (1)
( تزويده ابملعرفة 2الرئيس يني حول عالقة وأأمهية حقوق املؤلف )

 العملية لتطوير س ياسات واسرتاتيجيات مالمئة حلقوق املؤلف.

 الغرض)الأغراض( الوصف  املضيفة/املس تفيدونادلوةل  التارخي النشاط

حلقة معل بني املناطق 
للخرباء احملليني حول بناء 
القدرات يف جمال حقوق 

 املؤلف

 11اىل  9من 
 2014ابريل 

مشارك  19مجهورية كوراي/
دوةل  12أأجنيب من 

)اجلزائر، الصني، الأردن، 
مالواي، املكس يك، 

مانغوليا، انميبيا، ابراجواي، 
الفلبني، الاحتاد  بريو،

املنظمة  الرويس، اتيالندا(
قلميية للملكية  الأفريقية الإ
الصناعية وبعض املشاركني 

 احملليني

(تزويد اخلرباء احملليني/الوطنيني ابملعلومات واملعارف احملدثة 1)
(تبادل اخلربات يف جمال بناء القدرات 2حول حقوق املؤلف )

فعاةل لبناء القدرات (تبادل ال راء حول، ومناجه برامج 3)
(مناقشة كيفية تعزيز برامج بناء القدرات عىل املس توى الوطين 4)

 والإقلميي وادلويل.

 

قلميية  حلقة معل ش به اإ
عن التعاون يف حق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة

 15و 14
 2014أأبريل 

 16س يول، مجهورية كوراي/
بدلان  4مشارك أأجنيب من 

)الصني، منغوليا، مجهورية 
كوراي، الاحتاد الرويس(، 
مراقبون من جلنة كوراي 

 لالتصالت

" مشاطة املعلومات والتجارب فامي بني البدلان اجملاورة حول 1"
ماكنيات لتعزيز 2تطوير أأنظمة حق املؤلف، " " والبحث عن اإ

التعاون فامي بني البدلان ملواصةل تعزيز الوعي العام حبق املؤلف 
 واحلقوق اجملاورة

ية حول ثقافة ندوة وطن 
المتويل من خالل حقوق 
املؤلف يف القرن الواحد 

 والعرشين.

سبمترب  18

2014 
الصني/ادلوةل املنظمة 
ومشاركني يف املعرض 
ادلويل اخلامس حلقوق 

 املؤلف

تبادل املعلومات واخلربات بني املتحدثني واملشاركني حول دور 
ادلول النامية  حقوق املؤلف يف تعزيز الإبداع والإزدهار الثقايف يف

وخاصة يف دمع ومتويل الابداع الثقايف يف البيئة املتغرية للقرن 
 الواحد والعرشين. 

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مرشوع قطري لزايدة 
املؤلف  الوعي حبقوق

 واحلقوق اجملاورة يف بواتن

 2014ابريل 
 )مت اس تكامهل(

تعزيز قدرات القطر عىل القيام بتنفيذ برامج توعية منظمة  بواتن
ومس تدامة مبا خيلق بيئة مواتيه لالس تخدام الفعال وحامية حقوق 

  املؤلف واحلقوق اجملاورة.
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قلميية  حلقة معل دون الإ
جتمع دول جنوب  -لويبو

رشق أ س يا حول 
التطورات اجلديدة 

والقضااي النائية يف جمال 
حقوق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة. 

اىل  25من 
يونية  26

2014 

 60اتيالندا/ اكرث من 
 14مشارك من اتيالندا، و
 8مشارك اجنيب ميثلون 

دول )اكمبوداي، اندونيس يا، 
مجهورية لو ادلميقراطية 

مالزياي، ميامنار، الشعبية، 
 الفليبني، س نغافورة، فيتنام(

توفري الفرصة لدلول الأعضاء يف جتمع دول جنوب رشق أأس يا 
للوصول لفهم أأفضل ومشاركة املعلومات املتعلقة ابلتطورات 

احلديثة والقضااي الناش ئة يف جمال حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
 .ابلإضافة اإىل تبعاهتا.

وضية زايرة دراس ية للمف
 الكورية حلقوق املؤلف

اىل  18من 
نوبمرب  21

2014 

مشارك  11مجهورية كوراي/
أأجنيب ميثلون عرشة 
دول)كولومبيا/ مرص، 
اكزاخس تان، عامن، 
ابراجواي، الفليبني، 
رسيالناك، اتيالندا، 
 اوزابكيس تان، فيتنام(

دارة حقوق املؤلف 1) (مشاركة التجربة الكورية يف جمال حامية واإ
(تعزيز قدرات املشاركني عىل صياغة س ياسات 2اجملاورة )واحلقوق 

حقوق املؤلف وحتديث الأطر الترشيعية والإدارية وحتسني 
 وظائف حقوق املؤلف واملنظامت الأخرى ذات الصةل يف بدلاهنم.

 

جتميع حالت حلقوق 
املؤلف واحلقوق اجملاورة 
يف جمال املوس يقى يف 
منطقة أ س يا واحمليط 

 الهادي

ديسمرب 
)مت  2014

 اس تكامهل(

دول يف منطقة أ س يا 
 واحمليط الهادي

 

تقدمي معلومات حمدثة لدلول النامية يف أ س يا واحمليط الهادي حول 
أ خر القضااي املتعلقة حبقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف جمال 

 صناعة املوس يقى.

 

 

 2014املؤلف يف مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة جبمهورية كوراي/ حقوق 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

565,824 350,168 336,212 - 579,780 

 

 منح دراس ية حول امللكية الفكرية )أأاكدميية( –مجهورية كوراي )التعلمي( 

البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية تعزيز قدرات املوارد  2-3النتيجة :                
 الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

بعثات دراس ية لأاكدميية 
جامعة كويزنلند  –ويبو 

جامعة -للتكنولوجيا )ويبو
كويزنلند للتكنولوجيا( 
برانمج ماجس تري يف 
 قوانني امللكية الفكرية

فرباير  24من 
نوبمرب  3اىل 

2014 

طالب من نيبال  6اسرتاليا/
 (5ومجهورية كوراي )

 

لكية الفكرية توفري تعلمي عايل للمسؤولني احلكوميني وخرباء امل 
دارة حقوق  ال خرين لتعزيز قدراهتم يف اس تخدام امللكية الفكرية واإ

 امللكية الفكرية. 

 

بعثات دراس ية لأاكدميية 
جامعة س يول -ويبو

جامعة -الوطنية )ويبو
س يول الوطنية( برانمج 
ماجس تري يف قوانني 

 امللكية الفكرية.

من سبمترب 
اإىل  2012
 2014يونية 

طالب  6مجهورية كوراي/
(، مالزياي 2من الصني )

 (2والفليبني واوزابكس تان )

 

توفري تعلمي عايل للمسؤولني احلكوميني وخرباء امللكية الفكرية 
دارة حقوق  ال خرين لتعزيز قدراهتم يف اس تخدام امللكية الفكرية واإ

 امللكية الفكرية. 
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-بعثات دراس ية لويبو
 مدرس ية كوراي الصيفية

 

اىل  14من 
يونية  25

2014 

مشارك  11مجهورية كوراي/
من بنجالديش، الاكمريون، 
مرص، ليسوتو، مالزياي، 

( زامبيا 2مونغوليا، فيتنام )
 ( وزميبابوي2)

(بناء قدرات طالب الليسانس وش باب الأخصائيني من خالل 1)
احلصول عىل معرفة متعمقة يف حقوق امللكية الفكرية واجملالت 

 (زايدة فهمهم لأدوار ووظائف نظام امللكية الفكرية.2)ذات الصةل 

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات املتعلقة جبمهورية كوراي )التعلمي( يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

247,488 174,193 144,955 - 276,726 

 

 كوراي/امللكية الفكريةمجهورية 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياسات متوازنة وموضوعة لأغراض خاصة  2-1 نتيجة:

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

عداد دليل حول  اإ
الإجراءات البديةل اخلاصة 

 حبل الزناعات 

 

 2014اكتوبر 
 )مت اطالقه(

 اكفة ادلول الأعضاء يف
 الويبو

 

جراءات البديةل يف نزاعات امللكية الفكرية 1) (توفري فهم أأفضل لالإ
( مشاركة خربات مركز الويبو يف جمال الإجراءات البديةل حلل 2)

(تشجيع 3الزناعات مع هيئات الإجراءات البديةل حلل الزناعات)
جراءات بديةل مناس بة حلل  ادلول النامية عىل تطوير وتطبيق اإ

 الزناعات.

  اسرتاتيجيات وخطط لالبتاكر الوطين وامللكية الفكرية مامتش ية مع التمنية الوطنية 1-3النتيجة:            

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

اىل  15من  زايرة دراس ية
ديسمرب  18

2014 

مشاركني  8مجهورية كوراي/
 من ابكس تان

 

أ ليات امللكية الفكرية دلمع الروابط بني املؤسسات (زايدة فهم 1)
(تعزيز القدرات عىل تمنية التعاون بني 2البحثية وجمال الصناعة )

اجلامعات وجمال الصناعة وخاصة من خالل التوفيق الأفضل بني 
  .العرض والطلب.

قام وفد من ابكس تان يتكون من مسؤولني حكوميني واربعة من 
ر والتسويق يف اجلامعات واثنني من جمال مكتب الأحباث والابتاك

 .الصناعة بزايرة داجييون وس يول يف مجهورية كوراي.

 6اىل  3من  بعثة خرباء
 2014مارس 

تعزيز معليات تسجيل العالمات التجارية وتدريب فاحيص  دار السالم
 العالمات التجارية حدييث التوظيف.

املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية تعزيز قدرات  2-3النتيجة :                
 الفكرية يف معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حلقة دراس ية حول قانون 
 الرباءات وحفصها

 13اىل  4من 
 2014مارس 

فاحص  16مجهورية كوراي/
 دوةل 16براءات من 

تقدمي حملة عن وتفسري لنظام الرباءات العاملي ومبادىء قانون 
جراءات الفحص.  الرباءات واإ

حلقة دراس ية حول قانون 
 الرباءات وحفصها

اىل  23من 
ابريل  30

2014 

فاحص  19مجهورية كوري/
 دوةل 19عالمات جتارية من 

جراءات  تقدمي حملة وتفسري ملبادىء قانون العالمات التجارية واإ
 الفحص عالوة عىل نظام مدريد

وقدرات الإدارة العامة حلقوق امللكية الفكرية تعزيز معرفة  مشارك 26أأندونيس يا/اىل  25من حلقات دراس ية حول 
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اغسطس  29 تصنيف نظايم نيس وفينا
2014 

 بأأندونيس يا يف جمال اس تخدام نظايم نيس وفينا للتصنيف. 

حلقات دراس ية حول 
 العالمات غري التقليدية

اىل  28من 
ابريل  30

2014 

 مشارك 40الفيلبني/

 

تدريب فاحيص العالمات غري التقليدية واكتشاف اماكانت 
دراج العالمات التجارية غري التقليدية يف قانون العالمات  تشجيع اإ

 التجارية يف الفيلبني. 

. 

حلقات دراس ية حول 
أأعامل البحث والفحص 

 اخلاصة ابلرباءات

اىل  19من 
مايو  23

2014 

 مشارك 35اتيالندا/

 

البحث يف أأدةل ملكية الابتاكر وعائةل (زايدة القدرة عىل 1)
 ( تعزيز املعارف واملهارات املتعلقة بفحص الرباءات.2الرباءات )

عداد مواد تعلميية حول  اإ
 امللكية الفكرية

ديسمرب 
2014 

اكفة ادلول الأعضاء يف 
 الويبو

 

تتضمن املواد الأنشطة والتدريبات اليت ميكن تشجيع طالب 
القيام هبا من أأجل حتقيق فهم أأفضل للمفاهمي املرحةل الثانوية عىل 

 الأساس ية املتعلقة ابلبداع، والابتاكر وامللكية الفكرية.

اعداد نسخ انطقة بلغات 
أأخرى ممن فيديو البطريق 
 بوروبو للرسوم املتحركة

اغسطس 
2014 

اكفة ادلول الأعضاء يف 
 الويبو

 

وامللكية (ملساعدة الأطفال عىل سهوةل فهم مفاهمي الابداع 1)
( زايدة اس تخدام أأفالم 2الفكرية من خالل رسوم بوروبو املتحركة)

 بورورو اليت تنتجها الويبو.

نتاج نسخ من أأفالم بورورو للرسوم املتحركة بلغتني اضافيتني  مت اإ
 وهام الفرنس ية والأس بانية للنسخة الأصلية الناطقة ابللغة الإجنلزيية.

عداد دليل تعلميي للملكية  اإ
 الفكرية

 

اغسطس 
2014 

اكفة ادلول الأعضاء يف 
 الويبو

 

(دمع املدرسني يف معلية تدريس الأطفال املفاهمي الاساس ية 1)
للملكية الفكرية والعالقة بني امللكية الفكرية والابتاكر ومزااي 

 اس تخدام امللكية الفكرية

عداد دليل هبدف مساعدة  مت تنظمي ثالثة حلقات دراس ية واإ
الطالب واملدرسني وأأولياء الأمور عىل احلصول عىل فهم افضل 

 ملفاهمي امللكية الفكرية الأساس ية. 

الابتاكر والإبداعتعزيز الوصول واس تخدام معلومات امللكية الفكرية من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتعزيز  2-4النتيجة:        

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

 مسابقة للتكنولوجيا املالمئة

 

يوليو  15من 
نوبمرب  22اىل 

2014 

 مشارك 400فيتنام/

 

تشجيع وماكفأ ة المتزي يف جمال احللول املبتكرة للمشالك متكررة 
الوسائل التكنولوجية اليت احلدوث وخاصة احللول اليت تس تخدم 

تناسب الظروف احمللية. وقد اكن اس تخدام معلومات براءات 
 الاخرتاع لصياغة احللول من العنارص الهامة يف هذه املسابقة.

أأغسطس  29، 27، 25تضمنت املسابقة حلقة دراس ية تعريفية )
مشاركة(  186(، تقيمي ومعل قامئة قصرية ابملشاراكت )2014

وضيحية من قبل املرحشني اذلين تتضمهنم القوامئ وتقدمي عروض ت
 (.2014القصرية واحتفال لتسلمي اجلوائز )نوبمرب 

 مسابقة للتكنولوجيا املالمئة

 

ابريل  1من 
نوبمرب  7اىل 

2014 

 مشارك 200مونغوليا/

 

(، تقيمي 2014مايو  15تضمنت املسابقة حلقة دراس ية تعريفية )
مشاركة( وتقدمي عروض  27)ومعل قامئة قصرية ابملشاراكت 

توضيحية من قبل املرحشني اذلين تتضمهنم القوامئ القصرية واحتفال 
نوبمرب  7اإىل  5لتسلمي اجلوائز وحلقة دراس ية حول التسويق)من 

2014.) 
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 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية حول  ندوة اإ
 اس تخدام امللكية الفكرية

يف تطوير ونرش 
 التكنولوجيا املالمئة

 

 4اىل  2من 
 2014يوليو 

مسؤول  15مجهورية كوراي/
 دوةل 13حكويم من 

 

(تبادل ال راء حول قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بتطوير 1)
(تبادل اخلربات الوطنية حول اس تخدام 2التكنولوجيا املالمئة )

(حتديد دور 3تعمتد عىل اجملمتع )التكنولوجيا املالمئة يف التمنية اليت 
(حتديد 4ماكتب امللكية الفكرية يف تعزيز التكنولوجيا املالمئة )

طرق التغلب عىل التحدايت اليت تواجه نرش وتسويق التكنولوجيا 
 املالمئة.

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة جبمهورية كوراي/امللكية الفكرية يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

1,272,754 696,899 788,879 -  1,180,774 

 

س بانيا  اإ

تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية  2-3النتيجة :                
 معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول. الفكرية يف

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مشاركة خرباء أأس بان يف 
الندوة ادلولية حول 
 التصاممي الصناعية

 

 4اىل  3من 
 2014سبمترب 

تبادل اخلربات واملعارف بني املتخصصني واملسؤولني يف قطاعات  الأرجنتني/دويل
الأعامل واجملال الأاكدميي والهيئات اخملتصة يف جمال التصماميت 
الصناعية مع الاهامتم بصفة خاصة بتحليل التحدايت احلالية 
ابلإضافة اىل الاس تخدام الفعال للتصاممي الصناعية اليت متتكل 

 ال.فرصا مس تقبلية يف هذا اجمل

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية الثانية  الندوة الإ
للمنظمة العاملية للملكية 
الفكرية/املكتب الأس باين 

لرباءات الاخرتاع 
والعالمات التجارية/الواكةل 
الاس بانية للتعاون الإمنايئ 
ادلويل حول العالمات 

التجارية والتصاممي 
الصناعية وعامل 

الابتاكر:الابتاكر من 
 خالل احلرف الفنية

اىل  27من 
اكتوبر  31

2014 

كولومبيا/اكفة دول أأمرياك 
 الالتينية

 

(تزويد املشاركني مبعلومات حمدثة، وتدريب معيل وأأدوات 1)
مفيدة يف جمال الاس تخدام الاسرتاتيجي للعالمات التجارية 

(تعزيز وتبادل اخلربات بيهنم 2ل )والتصاممي الصناعية يف جمال الأعام
( عرض افضل املامرسات من أأجل حتديد ال ليات الناحجة جلعل 3)

حقوق امللكية الفكرية قابةل للنفاذ بصورة أأفضل وجعلها متصةل 
 بقطاع الأعامل يف أأمرياك الالتينية. 
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   ادلول النامية وادلول الأقل منوا تعزيز أ ليات وبرامج التعاون املوضوعة خصيصا لتناسب احتياجات 4-3نتيجة:     

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية الثالثة  الندوة الإ
عرش للمنظمة العاملية 
للملكية الفكرية/املكتب 

الأس باين لرباءات 
الاخرتاع والعالمات 

التجارية/الواكةل الاس بانية 
للتعاون الإمنايئ ادلويل 
حول امللكية الفكرية 

للقضاة ووالكء النيابة من 
 دول أأمرياك الالتينية.

اىل  17من 
مارس  20

2014 

 

جواتاميل/اكفة دول أأمرياك 
الالتينية وحممكة جامعة دول 

 الأنديز

 

(تزويد القضاة ووالكء النيابة املسؤولني عن امللكية الفكرية يف 1)
دول أأمرياك الالتينية بتدريب حول امور امللكية الفكرية لتحسني 

(تزويد املشاركني 2معلية اختاذ القرار يف مسائل التقايض )
مبعلومات حمدثة وتدريب معيل يف جمال الرباءات والعالمات 

 .الت التنفيذ. التجارية وحقوق املؤلف وح

برانمج ابللغة الأس بانية 
حول خدمات وحمتوى 
امللكية الفكرية لقطاع 
رجال الأعامل الأيبريي 

الأمرييك مع تركزي خاص 
عىل املرشوعات الصغرية 

 واملتوسطة.

من يناير اىل 
ديسمرب 

2014 

)املرشوع 
مس متر منذ 

 (2010عام 

يبريية  اكفة ادلول الإ
 الأمريكية

 

عداد برانمج واحد خياطب القطاع اخلاص من  اس مترار تصممي واإ
(توفري املساعدة واخلدمات يف جمال اس تخدام امللكية 1أأجل )

(توفري منتدى للقطاع اخلاص 3(زايدة قمية أأعامهلم )2الفكرية )
 لتبادل الأفاكر واخلربات.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية مرشوع  الأومتة الإ
لرتمجة املس توى املتقدم 

للتصنيف ادلويل للرباءات 
ىل اللغة الأس بانية.  اإ

 

من يناير اإىل 
ديسمرب 
2015 

)املرشوع 
مس متر منذ 

 (2010عام 

يبريية  اكفة ادلول الإ
 الأمريكية

 

(تطبيق الأومتة للرتمجة الأس بانية للمس توى املتقدم للنصنيف 1)
عداده يف الأصل ابللغتني الإجنلزيية ادلويل للرباءات لأنه مت  اإ

(توفريها خلدمة ماكتب امللكية الفكرية يف دول 2والفرنس ية فقط)
 أأمرياك الالتينية. 

قلميي  اإجامتع دون اإ
لرباءات الاخرتاع من 
دول أأمرياك الوسطى 
ومجهورية ادلومينياكن 
ملراجعة واعامتد دليل 
حول حفص طلبات 

براءات الاخرتاع، وأ ليات 
 التعاون املعزز.

اىل  22من 
يناير  24

2014 

 

مجهورية ادلومينيك/مجهورية 
ادلومينيك ودول أأمرياك 

 الوسطى

 

(توفري فرصة لتحديث دليل حفص الرباءات يف دول أأمرياك 1)
(اقرتاح تدابري تساعد 2الوسطى، وبناما ومجهورية ادلومينياكن )

(وضع 3)عىل الاس تخدام املس تقبيل لدلليل يف معليات الفحص 
تدابري لتقوية أ ليات التعاون هبدف حتقيق توافق أ راء للحفاظ عىل 

 أأمهية ادلليل يف حتقيق التقدم.

اإجامتع تشاوري جملموعة 
العمل حول قاعدة بياانت 

 الترشيعية.

اىل  27من 
نوبمرب  28

2014 

مدينة املكس يك/اكفة ادلول 
يبريية الأمريكية  الإ

 

يت جيب أأخذها يف احلس بان عند (مناقشة اجلوانب القانونية ال1)
تصممي قاعدة بياانت جديدة، مبا يف ذكل املعايري املتعلقة ابختيار 
القرارات من قبل السلطات الإدارية والهيئة القضائية من أأجل 

لهيا وفائدهتا، من بني  ماكنية النفاذ اإ ضامن جودة قاعدة البياانت واإ
 الوظيفي (اعداد حتليل موقف ومقرتح للتصممي2قضااي أأخرى )

للنظام اجلديد، اذلي يشلك اساس املرجعيات اخلاصة بأأي 
 .استشاري خارج.

برانمج امللكية الفكرية 
 الإيبريي الأمرييك

يبريية  مس متر  اكفة ادلول الإ
 الأمريكية

طار مقة  تعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف املنطقة يف اإ
يبريية   الأمريكية.رؤساء ادلول واحلكومات لدلول الإ
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قلميية  الإجامتعات الإ
لربانمج امللكية الفكرية 

 الإيبريي الأمرييك

 

 2014يوليو 

 

يبريية  كوادور/ اكفة ادلول الإ اإ
 الأمريكية

 

(عقد اجامتع للجنة تكنولوجيا املعلومات هبدف دفع معلية 1)
التشاور حول رانمج امللكية الفكرية الإيبريي الأمرييك، مكون رمق 

( حتليل موقف ماكتب 2، أأي تصممي نظام للتعاون التكنولويج )2
جراءات لتقليل الاختالفات  امللكية الفكرية من أأجل اقرتاح اإ

دارة اجلودة يف  جمال تكنولوجيا املعلومات بني ماكتب املتعلقة ابإ
 .امللكية الفكرية. 

يبريية  اإجامتع ادلول الإ
الأمريكية اثناء امجلعية 

 2014العامة للويبو 
ملراجعة معل برانمج 

امللكية الفكرية الإيبريي 
 الأمرييك

سويّسا/ اكفة ادلول  2014سبمترب 
يبريية الأمريكية  الإ

 

متابعة برانمج امللكية الفكرية الإيبريي الأمرييك هبدف ضامن 
 فعاليته وتطبيقه بكفاءة. 

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميية اخلامسة  الندوة الإ
للتخطيط والإدارة 

الاسرتاتيجية ملاكتب 
امللكية الصناعية يف دول 

 أأمرياك الالتينية.

اىل  24من 
فرباير  27

2014 

 

كولومبيا/اكفة دول أأمرياك 
 الالتينية

 

(تزويد املشاركية مبعلومات حمدثة وتدريب معيل وأأدوات مفيدة 1)
دارة  يف جمال التخطيط الاسرتاتيجي وس ياسات املوارد البرشية واإ

دارات امللكية الفكرية 2اجلودة ) (توفري فرصة جيدة لتحديث اإ
(تطوير شعور بأأمهية ابلإدارة اليت تعمتد عىل اخلدمات بني 3)

 ية يف دول أأمرياك الالتينية. مديري ماكتب امللكية الفكر 

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

قلميي العارش  الاجامتع الإ
ملرشوع الرباءات الالتينية 
للمنظمة العاملية للملكية 
الفكرية/املكتب الأس باين 

لرباءات الاخرتاع 
والعالمات 

التجارية/املكتب الأورويب 
لرباءات الاخرتاع 
لأخصايئ تكنولوجيا 
دارة  املعلومات واإ

معلومات الرباءات يف 
ماكتب امللكية الصناعية 

 الالتينية.  يف أأمرياك

اىل  24من 
نوبمرب  26

2014 

 

اكفة دول أأمرياك  بريو/
 الالتينية

 

مت تطبيق مرشوع براءات الاخرتاع الالتينية )لتيبات( لتطوير 
قاعدة بياانت وتزويدها ابملعلومات الالزمة حول الرباءات من اكفة 
دول امرياك الالتينية. وحاليا يعترب مرشوع براءات الاخرتاع 

ية منوذجا ليس دلول أأمرياك الالتينية حفسب ولكن لاكفة الالتين 
املنتدايت العاملية اخملتلفة املتعلقة مبعلومات الرباءات، والالزتام، 

عاما، اس تطاعت قاعدة  14واملثابرة والعمل امجلاعي. وعىل مدى 
مليون وثيقة ويقوم ابلطالع علهيا اكرث  2البياانت جتميع اكرث من 

 راي. الف خشص شه 14من 

 

س بانيا يف   2014مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة ابإ
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

165,592 158,519 203,958 - 120,153 

 

 أأوروغواي

عريض من املتطلبات اخلاصة ابلس تخدام الفعال للملكية الفكرية يف تعزيز قدرات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع نطاق  2-3  النتيجة :
 معلية التمنية يف ادلول النامية، وادلول الأقل منوا وادلول اليت متر اقتصادايهتا مبرحةل حتول.
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 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

توفري المتويل ملتخصص 
الفكرية يف جمال امللكية 

حلضور برانمج احلصول 
عىل شهادة املاجس تري يف 
الإدارة الاسرتاتيجية 
لتكنولوجيا املعلومات يف 
طار مؤسسة اجلامعات  اإ

يبريية الأمريكية.  الإ

من مايو عىل 
ديسمرب 

2014 

)مس متر(
70

 

 

 اوروغواي

 

تعزيز قدرات املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل 
دور تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة الاسرتاتيجية للعمليات 

 .التجارية. 

 

 

   تعزيز أ ليات وبرامج التعاون املوضوعة خصيصا لتناسب احتياجات ادلول النامية وادلول الأقل منوا 4-3نتيجة:     

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

مشاركة مسؤولني 
حكوميني يف امجلعية 

 العامة للويبو

من يناير اىل 
ديسمرب 

2014 

متثيل احلكومة يف خمتلف املنتدايت اليت يمت فهيا حتليل خمتلف  سويّسا/اوروغواي
  .القضااي والربامج املتعلقة ابمللكية الفكرية

هيلك فين ومعريف معزز ملاكتب امللكية الفكرية مؤسسات امللكية الفكرية الأخرى مبا يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأفضل )اقل تلكفة،  4-4 نتيجة:
 وارسع وذات جودة أأعىل( اإىل أأحصاب املصلحة.

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

حلقة معل تدريبية حول 
 أأومتة امللكية الفكريةنظام 

 

 12اىل  8من 
ديسمرب 

2014 

كوس تا رياك/مشارك من 
 اوروغواي

 

 حتسني كفاءة العمليات ادلاخلية للمديرية الوطنية للملكية الصناعية

 

تدشني القاعدة العاملية 
 ملعلومات الرباءات

من يناير اىل 
ديسمرب 

2014 

 )مس متر(

 اكفة دول أأمرياك الالتينية

 

تغطية وجودة املعلامت املتضمنة يف قواعد بياانت زايدة جمال 
 املديرية الوطنية للملكية الصناعية.

 

جتديد قاعدة بياانت 
رويرتز للملكية -طومسون
 الفكرية

 

يناير  1من 
 31اىل 

 2014اكتوبر 

)مس متر منذ 
 (2013عام 

 اكفة دول أأمرياك الالتينية

 

قواعد بياانت زايدة جمال تغطية وجودة املعلامت املتضمنة يف 
 املديرية الوطنية للملكية الصناعية.

 

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بأأوروغواي يف 
 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

102,336 68,683 13,087 - 157,932 

                                                
70
 2016التارخي املتوقع لالنهتاء هو مايو  
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 الولايت املتحدة الأمريكية/حقوق املؤلف

 اس تخدام أأوسع نطاقا وأأفضل للتحليل الاقتصادي للويبو يف صياغة الس ياسات  2-5    نتيجة:

 الغرض)الأغراض( الوصف  ادلوةل املضيفة/املس تفيدون التارخي النشاط

نرش دراسات وطنية حول الإسهام 
 الاقتصادي لصناعات حق املؤلف

نوبمرب 
2014 

الأرجنتني، اندونيس يا، منظمة دول 
 الاكرييب، رصبيا، تركيارشق 

ضامن انتشار أأوسع لنتاجئ دراسات الويبو حول الإسهام 
 الاقتصادي حلقوق املؤلف

 

 2014مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة ابلولايت املتحدة الأمريكية/ حقوق املؤلف يف 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

2,708 5,041 27,101 1,583 0
71

 

 

 الصغرية واملتوسطة الرشاكتالولايت املتحدة الأمريكية/

 زايدة قدرات املرشوعات الصغرية واملتوسطة عىل الاس تخدام الناحج للملكية الفكرية يف دمع الابتاكر 6-3:    نتيجة

 التارخي النشاط
ادلوةل 

 املضيفة/املس تفيدون
 الغرض)الأغراض( الوصف 

دارة قضااي  –يف الرشاكت اجليدة  اإ
امللكية الفكرية يف جمال الامتيازات 

(: الرتامج 1035)مطبوعة الويبو رمق 
 وتصممي الأشاكل البيانية

من مارس اإىل 
 2014ديسمرب 

حتديث معرفة وقدرات املرشوعات الصغرية واملتوسطة  مجيع ادلول
 خالل اتفاقيات امتيازات.لإدارة ملكيهتا الفكرية من 

 

مقدمة لأرسار التجارة  –يف جمال الثقة 
اخلاصة ابملرشوعات الصغرية واملتوسطة 

(: حترير، ترامج 929)مطبوعة الويبو رمق 
 وتصممي اشاكل بيانية

من يناير اإىل يونية 
2014 

تعزيز اس تخدام أأرسار التجارة كأداة جتارية من أأدوات  مجيع ادلول
 الفكرية من قبل املرشوعات الصغرية واملتوسطة.امللكية 

هجوزية رأأس املال الفكري : اس تخدام 
الأمور غري امللموسة للنفاذ اإىل أأسواق 

مقدمة اإىل املرشوعات  –رأأس املال 
واملستمثرين:مراجعات، فصول جديدة 

عادة النرش.  ومعلية اإ

من يونية اإىل 
 2014ديسمرب 

املوعد املتوقع للنرش 
 2015هو يناير 

دمع اس تخدام امللكية الفكرية من قبل املرشوعات الصغرية  مجيع ادلول
واملتوسطة كضامن يف معلية مجع الأموال واستامثر رأأس 
املال املغامر يف املرشوعات مبا يف ذكل تقيمي امللكية 

 الفكرية وفرض الرضائب علهيا. 

الاس تفادة من امللكية الفكرية بوصفها 
للمرشوعات )الإدارة اإصول اسرتاتيجية 

 الاسرتاتيجية للملكية الفكرية(.

متكني املرشوعات الصغرية واملتوسطة من الاس تفادة من  مجيع ادلول مس متر
امللكية الفكرية من خالل الإدارة الاسرتاتيجية حلقوق 

 امللكية الفكرية للأصول غري امللموسة. 

 

 2014املتحدة الأمريكية/ الصناعات الصغرية واملتوسطة يف مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة ابلولايت 

ديسمرب  31الرصيد يف 
2013 

 تسديد 2014النفقات  2014ادلخل 
ديسمرب  31الرصيد يف 

2014 

92,731 8,588 3,515 - 97,804 

  [الثالث]ييل ذكل امللحق 

                                                
71
 مبا نتج عنه تصفري الرصيد 2014سويّسى من قبل الويبو يف عام  فرنك 20935بسبب تذبذابت يف اسعار العمالت، مت اس هتالك مبلغ  
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 امللحق الثالث

 الرئيس يةبشأأن اخلطة الرأأساملية  2014التقرير املرحيل لس نة 

 مقدمة أأول:

عىل املبادئ اليت تدَرج وفقًا لها  2013صدقت ادلورة احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو يف سبمترب  .1
مليون فرنك سويّسي  11.2املرشوعات يف اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للمنظمة، ووافقت عىل متويل س بعة مرشوعات مببلغ قدره 

حتياطية املتاحة )الوثيقة من الأموال الا
72

A/51/16). 

طار اجلهود الرامية اإىل تبس يط معلية تقدمي التقارير يف املنظمة برمهتا يرد التقرير املرحيل لس نة  .2 بشأأن اخلطة  2014ويف اإ
الربانمج واملزيانية، وهو . وهذا التقرير اثين تقرير مرحيل يُقدم اإىل جلنة 2014الرأأساملية الرئيس ية مكرفق لتقرير أأداء الربانمج لس نة 

طار  2014يوفر لدلول الأعضاء اس تعراًضا للتقدم احملرز واملعامل احملققة واس تخدام املوارد خالل الفرتة من يناير اإىل ديسمرب  يف اإ
 املرشوعات التالية:

 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت .أألف

د "1"  (CMP 1ارة املس تخدمني )تعزيز الأمن: تشفري البياانت واإ

دارة املعلومات املؤسس ية ) "2"  (CMP 2تنفيذ اإ

 املرشوعات املتصةل ابملباين  .ابء

 (CMP 3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ) "3"

 (CMP 4تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات ) "4"

 (CMP 5املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( ) –مبىن أأرابد بوكش  "5"

 (CMP 6استبدال بعض النوافذ ) –مبىن أأرابد بوكش  "6"

 املرشوعات املتصةل ابلسالمة/الأمن .جمي

 (CMP 7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ) "7"

 متدهيلك الإدارة املع  اثنيًا:

دارة بشأأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية يف  .3 دارة املرشوعات، ُطبق اإطار اإ  2014متش ًيا مع أأفضل املامرسات املتبعة يف جمال اإ
دارة أأنشطة املرشوعات ورصدها بغية حتقيق أأهدافها، و"1من أأجل ما ييل: " " ضامن 2" حتديد الهيالك واملسارات من أأجل اإ

بالغها.التحديد الواحض للمسؤوليات وأأوج  ه املساءةل واإ

هبيلك الإدارة اذلي ُوضع  2014وقد أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علًما يف دورهتا الثانية والعرشين املنعقدة يف سبمترب  .4
عداد تقارير بشأأهنا )الوثيقة  WO/PBC/22/21لإدارة تنفيذ حافظة مرشوعات اخلطة الرأأساملية الرئيس ية والإرشاف علهيا واإ

73
.) 

  

                                                
72
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_51/a_51_16.pdf 
73
 http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_22/wo_pbc_22_21.pdf 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

269 

 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

 املرشوع: تعزيز الأمن: تشفري البياانت واإدارة املس تخدمني

 الس يد ر. لني  مدير املرشوع

 

 النتيجة املرتقبة

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 9.1

 

دارة املس تخدمني أأن يعزز قدرة الويبو عىل مواهجة الهتديدات املزتايدة لأمن املعلومات، مع من شأأن  .16 تنفيذ تشفري البياانت واإ
من السامح ابلنظر يف خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية وبتحقيق الإدارة الشامةل للعدد املزتايد 

 .حقوق نفاذ املس تخدمني

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

اتحة خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة تتسم  –خيدم هذا املرشوع ثالثة أأهداف أأولية  .5 حامية البياانت الأساس ية، واإ
دارة ّكية دارة حقوق نفاذ املس تخدمني اإ  .التاكليف فهيا بقدر أأكرب من الفعالية، واإ

ج ال ليات التقليدية لدلفاع عن وقد اتبعت الويبو ابلفعل هُنُ  .6 جا متعددة الأوجه يف حامية املعلومات الّسية. وتشمل هذه الهنُّ
ل أأنه ردًا عىل الهتديدات  احلدود اخلارجية، والنظام الأمين لإدارة املعلومات والأحداث، واكتشاف حالت الاخرتاق ومنعها، اإخل. اإ

 .ت أأفضل ممارسات أأمن املعلومات ال ن تؤكد أأيضا عىل حامية املصدر مبارشةً الأمنية اليت ل تفتأأ تزداد تعقيدا، فقد أأصبح

وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن توفر خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية رضوري حاليا يف عامل  .7
دارة تكنولوجيا املعلومات اذلي يتطلب وجود كفاءات متنوعة ورسيعة التغري من انحية والمتتع ابلقدرة عىل حشد قوة العمل بّسعة  اإ

لتلبية أأولوايت العمل املتغرية من انحية أأخرى. ومع ذكل، فاإن زايدة خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة جتلب أأيضا الزايدة يف 
 .درجة اخلطر اليت يتعرض لها أأمن املعلومات

حلول فعاةل ملواهجة هذين التحديني. وتمكل هذه احللول غريها من تدابري  وميكن لتكنولوجيا تشفري بياانت املؤسسة أأن تقدم .8
أأمن املعلومات عن طريق تشفري مصدر البياانت. كام أأهنا تسمح مبزيد من املرونة يف اختيار مقديم اخلدمات اذلين حيققون جدوى 

بقاء عىل التشفري حتت رقابة صارمة مع متكني مقديم اخلدمات من  .أأداء همامت دمعهم التاكليف ابلإ

دارة حقوق النفاذ تقليداي عىل  .9 وتمكل الإدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أأيضا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة. وتركز اإ
الأنظمة. أأي أأهنا تعىن بتوضيح من دليه احلق يف النفاذ اإىل ماذا يف النظام. وميكن لهذه ال لية أأن تكون فعاةل عندما يكون عدد 

  .س تخدمني وتطبيقات الربجميات صغرًيا نسبيًاامل 

نه من املتوقع مع اس مترار الويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب ش بكة الإنرتنت أأن يزداد عدد املس تخدمني  .10 ومع ذكل، فاإ
دارة حقوق الن فاذ حنو املس تخدمني. أأي ابس مترار يف الأعوام القادمة. وذلكل فاإن مثة حاجة اإىل الاستامثر يف احللول اليت توجه تركزي اإ

 .اليت توحض ما يه حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا املس تخدم عىل مس توى الأنظمة اخملتلفة

دارة حقوق النفاذ بناء عىل أأدوار املس تخدمني داخل أأنظمة  .11 ويف املس تقبل، قد تصبح التكنولوجيا أأكرث نضجا حبيث ميكن اإ
ني هذه الأنظمة. ولكنه من الصعب يف الوقت احلارض أأن يتنبأأ أأحد مباكن هكذا معقدة، مثل التخطيط للموارد املؤسس ية، وفامي ب

 .التكنولوجيا وكيفية تطورها. وذلكل مل يمت تضمني هذا الاحامتل كجزء من نطاق هذا املرشوع

 ()املعامل الرئيس ية 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

اذلي هل  (ITSR) واملرونة يف جمال تكنولوجيا املعلومات بسبب اإطالق مرشوع منصة العزل 2014عُلّق املرشوع خالل  .12
دارة املس تخدمني  .أأثر ابلغ عىل متطلبات العمل واختيار احللول املطلوبة وتنفيذها فامي خيص لك من تشفري بياانت املؤسسة واإ
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 اس تخدام املوارد

 اس تخدام مزيانية املرشوع
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

  

 مزيانية املرشوع عامس املرشو
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

دارة  تعزيز الأمن: تشفري البياانت واإ
 املس تخدمني

700,000 0 0% - 
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

دارة املعلومات   (CMP 2املؤسس ية )املرشوع: تنفيذ اإ

 حيدد لحقًا  مدير املرشوع

 النتيجة املرتقبة

دارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 9.2  أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإ

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

يتضمن املرشوع اس تحداث مس تودع مؤسيس مركزي لتخزين الواثئق. وسوف ميكِّّن هذا املس تخدمني من العمل معا  .1
لهيا بسهوةل أأكرب، وسيسمح بربط الواثئق ابلعمليات اليت جتري يف  نشاء الواثئق، والبحث عن املعلومات والنفاذ اإ )التعاون( يف اإ

 نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. 

دارة املعلومات املؤسس ية دون وقد اقرتُ  .2 ح اإجراء تغيريات عىل الهنج والنطاق خالل مرحةل التخطيط لتنفيذ مرشوع اإ
املساس ابلأهداف الأصلية. وتريم هذه التغيريات بشأأن الهنج والنطاق اإىل الإمعان يف زايدة احامتل التنفيذ الناحج للتغيريات 

ومات املؤسس ية. ويستند الهنج املعدل اإىل حتقيق عدد من "املاكسب املبكرة" عىل التنظميية وعنارص التنفيذ التقين لإدارة املعل
مراحل )مفصةل أأدانه(، حبيث حتقق قطاعات جتارية حمددة منافع جتارية من خالل أأمتتة عدد من معلياهتا املرتكزة عىل الواثئق، وذكل 

 قبل نرش املرشوع عىل صعيد املؤسسة.

دارة املعلومات املؤ  .3  سس ية يه:وأأهداف اإ

تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا وحمفوظاهتا واسرتجاع هذه الواثئق والسجالت  -
دارة املعلومات املؤسس ية(؛ دارهتا )تطبيق اإ  واحملفوظات واإ

دارة  - دارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق اإ املعلومات تنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات اإ
املؤسس ية دلمع العمليات التجارية الغنية ابحملتوى. وقد تكون هذه العمليات خاصة بقطاعات حمددة أأو عىل مس توى 

 املنظمة؛

التاكمل عند احلاجة مع املكوانت الفرعية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية للسامح بربط احملتوى ادلامع )احملفوظ يف  -
دارة املعلومات امل ؤسس ية( بسجالت املعامالت )احملفوظة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية( حس امب تطبيق اإ

 تتطلب العمليات التجارية املنفذة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛

دارة املعلومات املؤسس ية والبنية التحتية ادلامعة ويُداران بطريقة تسمح بتلبية أأهداف هذا  - يس تضاف لك من تطبيق اإ
 انحية توفري اخلدمة وحتقيق الأمن استناًدا اإىل رضورته التجارية امللحة؛النظام من 

دارة املعلومات املؤسس ية والعمليات ادلامعة بما يتعلق ابلسجالت واحملفوظات مع  - يتسق تنفيذ مكوانت تطبيق اإ
دارة السجالت واحملفوظات )  (؛OI 15/2013س ياسة الويبو بشأأن اإ

اس تخدام النظام فضاًل عن العمليات والإجراءات لضامن الامتثال التشغييل  يُدرب املس تخدمون الهنائيون عىل -
دارة املعلومات املؤسس ية(؛ OI 15/2013املس متر مع س ياسة الويبو   )معليات اإ

 ينفذ النظام ضوابط أأمنية اكفية للحفاظ عىل الامتثال مع س ياسات الويبو الأمنية؛ -

دارة املعلومات ا - جناز لك من تصممي تطبيق اإ ملؤسس ية، ورشاء الرتخيص، وتكوين القاعدة، والتكوينات الفردية اإ
اخلاصة مبرشوع "املاكسب املبكرة"، وفعالية نظام القاعدة لإدارة املعلومات املؤسس ية التامة عىل مس توى املنظمة، 

طار اخلطة وتدريب املس تخدمني، وحتويل التشغيل املبارش الرفيع املس توى مضن املزيانية اخملصصة للمرشوع يف اإ 
 (.2013يوليو  WO/PBC/21/18 ،31الرأأساملية الرئيس ية )انظر 

س ُيقسم املرشوع اإىل عدد من املراحل/املرشوعات الفرعية، حبيث حيقق لك مهنا مجموعة من الفوائد التجارية لصاحل جمال  .4
 جتاري أأو أأكرث. وسيتضمن لك مرشوع فرعي:
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دارة املعلومات املؤسس ية؛التحليل التجاري املطلوب لتحديد العملية التج -  ارية اليت س يدمعها حل اإ

 حتديد أأوجه التداخل مع الأنظمة القامئة وتوثيقها مبا يف ذكل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية حسب احلاجة؛ -

 تصممي تكوين النظام استناًدا اإىل العملية التجارية؛ -

دارة املعلومات املؤسس ية دلمع العملية التجارية؛ -  تنفيذ نظام اإ

دارة املعلومات املؤسس ية لختبار النظام واختبار قبول املس تخدمني دلمع العملية التجارية؛ -  اإخضاع تكوين نظام اإ

دارة املعلومات املؤسس ية تكوينًا يالمئ العملية التجارية. -  تدريب املس تخدمني الهنائيني بشأأن تكوين نظام اإ

 واملرشوعات الفرعية احملددة حالًيا يه: .5

ـ مرشوع فرعي لرفع أأداء خدمة السجالت واحملفوظات، ويشمل تعزيز/استبدال معليات حفص  وحمفوظاهتاجسالت املؤسسة 
الواثئق، فضاًل عن تنفيذ معلية لفحص الربيد الوارد وتعقبه )الفحص وتدفق العمل(، وتنفيذ الأرشفة عىل مس توى القسم استناًدا 

دارة السجال دارة السجالت )اإ  ت واحملفوظات(. اإىل س ياسة الويبو بشأأن اإ

دارة البائعني والعقود ـ مرشوع فرعي حيقق "مكس ًبا مبكًرا" وهو يتضمن تنفيذ حل/معليات لإدارة معلومات العقود، مبا  نظام اإ
رسال التقارير والتنبهيات بشأأن  دارة القضااي( واإ دارة الواثئق(، وختزين الواثئق املتعلقة ابلعقود )اإ نشاء واثئق العقود )اإ يسمح ابإ

دا  رة القضااي(، والبحث يف العقود )البحث(. الأحداث خالل فرتة رساين العقد )تدفق العمل واإ

ـ حفص الربيد الوارد وتدفق الواثئق لفائدة مكتب املدير العام، مع توفري روابط لالطالع عىل  الربيد الوارد اإىل مكتب املدير العام
رساهل خالل الأطر الزمنية املناس بة.  الردود الناجتة ورصد التقدم احملرز لضامن اكامتل الرد واإ

دارة الواثئق(، ومعليات املراجعة ونرش تقرير البعثة )تدفق العمل( والبحث يف تقارير  ير البعثاتتقار  نشاء تقارير البعثات )اإ دارة اإ ـ اإ
 البعثات السابقة )البحث( استناًدا اإىل التصنيف )املواقع والأفراد واملوضوع واملنظامت اليت مشلهتا الزايرات(.

نشاء جمدلات موارد برشية أ منة )قضااي( للك موظف، حبيث حتتوي عىل واثئق  ني الإلكرتونية(املوارد البرشية )ملفات املوظف ـ اإ
لكرتونية ممسوحة ضوئًيا من السجالت الورقية احلالية )التصوير واملسح الضويئ(.  لكرتونية للموظف، مع اإدراج نسخ اإ وجسالت اإ

دارة املوارد البرشية ابلقدرة عىل البحث يف  امللفات الإلكرتونية لتحديد امللفات املطلوبة واسرتجاعها )البحث(. ويمتتع موظفو اإ

ـ أأمتتة نظام تدفق العمل القامئ عىل الواثئق مع التعقب والإبالغ، وذكل لتخصيص الواثئق اليت يتعني عىل شعبة  طلب الرتمجة
 اللغات ترمجهتا. 

دارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة د فعالية نظام اإ دارة املعلومات املؤسس ية يف احلواسيب املكتبية القياس ية ـ اإ ماج نظام اإ
دارة الواثئق )التخزين والتصنيف والبحث والاسرتجاع ومراقبة  جراء همام اإ اخلاصة ابلويبو للسامح مجليع مس تخديم الويبو ابإ

احملتوى املنشأأ من خالل احلواسيب الإصدارات( عىل احملتوى املنشأأ من قبل املس تخدم والوحدة واملنظمة. واحملتوى سيشمل 
( وجداول البياانت )مثل مايكروسوفت PDFاملكتبية للمس تخدمني مثل ملفات معاجلة النصوص )ميكروسوفت وورد وواثئق 

كسل( والعروض التقدميية )مثل مايكروسوفت ابور بوينت( والرسوم البيانية )مثل مايكروسوفت فزييو( وخطط املرشوعات )مثل  اإ
 فت بروجكت( املرسةل عرب الربيد الإلكرتوين.مايكروسو 

 )املعامل الرئيس ية( 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

" التثبت من امتثال هنج املرشوع لأفضل 1بغية حتقيق ما ييل: " 2014أأجرى خبري استشاري خاريج دراسة يف  .6
" حتديد أأولوايت 3املصاحل عىل مس توى املنظمة؛ "" تسجيل املتطلبات التجارية الشامةل من خالل اخنراط أأحصاب 2املامرسات؛ "

، 2014" التوصية حبل تكنولويج. وقد اكمتلت ادلراسة يف هناية 4"املاكسب املبكرة" بعد اإجراء مناقشات مع أأحصاب املصاحل و"
  . 2016، حيث من املتوقع بدء تنفيذ املرشوع يف 2015وسرُتاجع الاس تنتاجات ويُنظر فهيا يف 
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 فعحتقيق املنا

دارة املعلومات املؤسس ية عىل أأساس لك قطاع عىل حدة من خالل تنفيذ  .7 ستتحقق املنافع من املراحل الأوىل ملرشوع اإ
دارة املعلومات املؤسس ية دلمع العمليات التجارية القامئة عىل املعارف.  تكوينات خاصة بنظام اإ

 2017املنافع املتوقعة  2016املنافع املتوقعة 

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة 
دارة العقود  املعلومات املؤسس ية اخلاص ابإ

 والبائعني: 
سيمتتع قسم املشرتايت مبصدر واحد 

للمعلومات ليك يبحث فيه عام يتعلق 
مبناقصات املشرتايت اجلارية واملنهتية، 

 وس ينتج عن ذكل:
ختفيض الوقت املس تغرق يف حتديد  -

 عها؛املعلومات احلالية واسرتجا
عادة العمل عن  - احلد من اخلطأأ واإ

طريق التأأكد من التعرف عىل 
الإصدار الأخري للك وثيقة بوضوح، 
عادة  ومن مث تقليل الأخطاء واإ

 العمل.
سيمتتع قسم املشرتايت بلوحة بياانت 

واحدة تعرض التقدم احملرز يف املناقصات 
النشطة فضاًل عن املعلومات املتعلقة 

عادة طرح امل  ناقصات بشأأن مبواعيد اإ
 العقود احلالية، وس ينتج عن ذكل: 

زايدة اس تفادة املوظفني من املهام  -
املمثرة من خالل حتسني التخطيط 

  مس بقًا لأنشطة املشرتايت.

دارة  بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص بسجل املوارد 

 البرشية الإلكرتوين:
مس تودع واحد سيتاح لإدارة املوارد البرشية 

لتخزين الواثئق املتعلقة ابملوظفني، حبيث 
يشمل لك من الواثئق القدمية، اليت 
 س ُتمسح ضوئًيا، والواثئق املنشأأة حديثًا.

 وس ينتج عن ذكل ما ييل:
اس مترار تسجيل ملفات املوارد البرشية  -

دارهتا  املهمة والواثئق املتعلقة هبا واإ
من شأأن وجود مس تودع  وصوهنا.
علومات تقليل ما يبذهل موظفو واحد للم

املوارد البرشية من وقت وهجد يف 
حتديد الواثئق املعنية واس تخراهجا دلمع 

 العمليات التنظميية الرئيس ية؛
سيتاح حتديد الإصدار الأخري من لك  -

وثيقة موارد برشية فامي خيص موظفي 
الويبو بشلك واحض من أأجل تقليل 
الوقت واجلهد املطلوبني لتحديد 

دارات الأخرية للواثئق، وتقليل الإص
عادة العمل.    معدل اإ

دارة  بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص بنظام 

 الساعي الإلكرتوين:
سيتاح ملكتب املدير العام وفريق الإدارة 
نشاء  العليا نظام موحد لتوزيع همام اإ
الردود عىل املراسالت اخلارجية وتعقهبا، 

 ذكل:وس ينتج عن 
كامل  - تقليل الوقت املس تغرق يف اإ

الرد عىل املراسالت اخلارجية ولن 
يتعني توزيع الردود ماداًي يف مجمع 
الويبو، ومن مث الإسهام يف حتقيق 

 أأهداف وقت الرد؛
س تكون حاةل لك رد عىل مراسةل  -

خارجية والتقدم احملرز بشأأنه 
معلومني من خالل لوحة بياانت 
دارية، ومن مث س يقل جمه ود اإ

املوظفني املطلوب لتعقب حاةل 
الردود لضامن امتثالها للأهداف، 
وبذكل يكون املوظفون الإداريون 
 أأحراًرا للرتكزي عىل أأنشطة أأخرى.

دارة  بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص بتدفق أأعامل 

 الرتمجة: 
نشاء نظام تدفق أأعامل ترمجة  س ينتج عن اإ

لهتا لفائدة شعبة اللغات ما الواثئق وتعقب حا
 ييل:
تقليل جمهود املوظفني املطلوب لرفع  -

التقارير بشأأن حاةل طلبات الرتمجة، 
 لأن النظام سريسل التقارير تلقائًيا؛

القدرة عىل ضامن حتقيق مس توايت  -
خدمة الرتمجة من خالل الرصد 
والإبالغ النشطني بشأأن حاةل لك 

 طلب ترمجة.

دارة  بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص بتقارير 

دارة  بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإ
 املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة: 
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 2017املنافع املتوقعة  2016املنافع املتوقعة 
 البعثات: 

سيتاح البحث يف حمتوايت تقارير البعثات 
واملعلومات املتعلق ابلبعثات اخملطط لها 

وس ينتج عن  يف مجيع قطاعات املنظمة.
 ذكل ما ييل:

احامتل ختفيض عدد البعثات عند  -
حتديد الرحالت وبنود جداول 

عامل املتداخةل، ومن مث تنخفض الأ 
 التاكليف؛

نتاجية لأن  - س تصري البعثات أأكرث اإ
موظفي الويبو سيتاح هلم النفاذ اإىل 
قدر أأكرب من املعلومات املتعلقة 
ابلبعثات السابقة اإىل بدلان أأو 
منظامت بعيهنا، وس يكونون قادرين 
عىل الرد عىل الأس ئةل العالقة اليت 

 أأثريت يف بعثات سابقة. 

دارة املعلومات  س ينتج عن تنفيذ نظام اإ
املؤسس ية عىل مس توى منظمة الويبو برمهتا 
عىل حنو يدمع تقامس املعلومات وتغري ثقافة 
دارة املعلومات يف الويبو، وتنفيذ مرشوع  اإ

 يل:"املاكسب املبكرة" الفرعي ما ي
القدرة عىل البحث يف قاعدة معارف  -

الويبو بأأمكلها، مبا يقلل من تكرار همام 
نشاء املعارف وتسجيلها من خالل  اإ

 تقامس املعلومات؛
القدرة عىل توس يع نطاق الامتثال  -

لس ياسة السجالت واحملفوظات 
ليشمل عدد أأكرب من الوحدات 

 التجارية؛
القدرة عىل تقليل التاكليف اجلارية  -

قة ابلأرشفة املادية للواثئق لأن املتعل
لكرتونية؛  هذه الواثئق س تصري اإ

القدرة عىل تقليل تاكليف التخزين  -
الإلكرتوين للواثئق، لأن القدرة عىل 
البحث يف قاعدة معارف املنظمة 
الاكمةل من شأأهنا أأن تقلل من معدل 
عادة العمل وتكرار همام تسجيل  اإ

 املعارف.
 

 

 اس تخدام املوارد

  مزيانية املرشوعاس تخدام 

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

  

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

دارة املعلومات  مرشوع تنفيذ نظام اإ
 - %1.7 35,170 2,068,000 املؤسس ية
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 الزمين للمرشوع حسب املعاملدول اجل

 2014 2015 2016 2017 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

             X    ادلراسة
دارة  اختيار تكنولوجيا اإ
                     X           املعلومات املؤسس ية

كامل مناقصة رشيك التنفيذ                  X               اإ

قبول تكوين نظام القاعدة 
             X                  لإدارة املعلومات املؤسس ية

السجالت قبول تكوين 
             X                   واحملفوظات

دارة  تشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص 

دارة العقود والبائعني             X                     ابإ
دارة  تشغيل تكوين نظام اإ

املعلومات املؤسس ية اخلاص 
ابلربيد الوارد اإىل مكتب 

      X           املدير العام
دارة  تشغيل تكوين نظام اإ

املعلومات املؤسس ية اخلاص 
     X            بتقارير البعثات

دارة  تشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية اخلاص 
    X             مبلفات املوظفني الإلكرتونية
دارة  تشغيل تكوين نظام اإ

املعلومات املؤسس ية اخلاص 
بتدفق أأعامل الرتمجة وتعقب 

   X              حالهتا
دارة  تشغيل تكوين نظام اإ
املعلومات املؤسس ية عىل 

  X               مس توى املنظمة

 



 2014تقرير أأداء الربانمج 
 

276 

 املرشوعات املتصةل ابملباين

 (CMP 3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ) املرشوع:

 الس يد أأ. فافريو  مدير املرشوع

 النتيجة املرتقبة

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 9.1

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

" استبدال تركيبات السقف املعلق اخلاص بنظام التربيد والتدفئة استبداًل اكماًل يف 1تنقسم أأهداف املرشوع اإىل قسمني: " .1
" اإجراء معلية جتديد كربى للعنارص الهيلكية مجليع واهجات هذا املبىن )بعبارة أأخرى، 2العلوية من مبىن الرباءات، و"الطوابق 

النوافذ يف حد ذاهتا ليست معنية معوًما(. فلقد تبني يف الس نوات الأخرية أأن الإصالحات الطفيفة واحملدودة النطاق اليت جُترى بعد 
 الأعطال وارتفاع درجة احلرارة أأو اخنفاضها بشلك مفرط وعىل حنو خارج عن الس يطرة ـ واليت نفذت وقوع املشلكة ـ كام يف حاةل

س نوات تقريًبا مل تعد مس تدامة. كام أأن عدد من عنارص تركيبات التربيد/التدفئة احلالية مل يعد متوفًرا يف السوق ومل  10عىل مدار 
عدام جدوى تركيبات التربيد والتدفئة برمهتا يف املبىن عىل الأجل القريب. وقد بلغ يعد ابلإماكن رشاء قطع غيار، وهو ما هيدد ابن

هدار الطاقة املس هتلكة بسبب الأنظمة والرتكيبات املعيبة وكذكل بسبب عيوب العنارص الهيلكية للواهجات مبلغًا عظميًا وسزيداد  اإ
وأأجري تدقيق تقين للواهجات خالل النصف الأول من  2011يف س نة بعد س نة. وقد أأجري تدقيق تقين لرتكيبات التربيد والتدفئة 

 .2013س نة 

والنتاجئ املرتقبة للتجديد يه تركيبات تربيد وتدفئة وواهجات تؤدي دورها بكفاءة اتمة عىل حنو يعمتد عليه، وتقليل اس هتالك  .2
 الطاقة بشلك كبري عن طريق القضاء عىل الإهدار احلايل. 

" تقليل اس هتالك الطاقة )أأسقف معلقة وواهجات 2" تقليل الطاقة املهدرة )الواهجات(؛ "1يل: "وأأهداف املرشوع يه كام ي .3
" 5" زايدة راحة العاملني؛ "4" حتسني املرافق التقنية لتقليل احلاجة اإىل الصيانة )أأسقف معلقة وواهجات حرارية(؛ "3حرارية(؛ "

  " التحديث من أأجل اإطاةل دورات احلياة )أأسقف معلقة حرارية(.6اس تخدام تكنولوجيا جديدة أأكرث حمافظة عىل البيئة ؛ "

 )املعامل الرئيس ية( 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2014أ حرز التقدم التايل يف  .4

 صياغة دعوة للتعبري عن الاهامتم وتوجهيها من أأجل اختيار قيادة املرشوع/املهندس املعامري؛ -

عداد القوامئ القصرية  -  وتقيمي ادلعوة للتعبري عن الاهامتم لختيار القيادة/املهندس املعامري؛اكامتل اإ

  صياغة املواصفات التقنية من أأجل طرح مناقصة بشأأن القيادة/املهندس املعامري. -

أأشهر نس بة  9(، تأأخر بدء املرشوع 2014حىت سبمترب  2014بسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة )من بداية  .5
ىل    كام يرد يف اجلداول أأدانه. 2018اخلطة الأصلية. وُمّد اجلدول الزمين للمرشوع حىت اإ
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 حتقيق املنافع

 2018املنافع املتوقعة  2017املنافع املتوقعة 

 حتسينات اكمةل يف املرافق التقنية حتسينات جزئية يف املرافق التقنية

 العاملنيحتسني اكمل يف راحة  حتسني جزيئ يف راحة العاملني

تقليل جزيئ للطاقة املهدرة بفضل الواهجات  
 احملس نة

تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة بفضل  
  الأسقف املعلقة احلرارية اجلديدة

زايدة دورة حياة الأسقف املعلقة احلرارية  
 اجلديدة

تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية بفضل الأسقف  
 املعلقة احلرارية اجلديدة

 

  املوارد اس تخدام

  اس تخدام مزيانية املرشوع

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب املعامل(

 (2014ديسمرب  31نك السويّسي، يف )ابلفر 

 

  

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة 

 (CMP 3يف مبىن الرباءات )
6,000,000 0 0% 2% 

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

 %30 %0 0 124,000 للقيادة/املهندس املعامريمنح العقد 

 %10 %0 0 900,000 منح العقود للوالكء

 - %0 0 867,000 الزتام املوارد ادلاخلية واخلارجية

 - %0 0 4,109,000 العمل والتلكيف

  %0 0 6,000,000 اجملموع
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 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب فئة التلكفة(

 (2014ديسمرب  31نك السويّسي، يف )ابلفر 

 الاس تخدام الفعيل للمزيانية  النفقات الفعلية حىت اترخيه مزيانية املرشوع فئة التلكفة

 %0 0 3,569,000 التاكليف املتعلقة ابلبناء

 %0 0 1,024,000 الأتعاب

 %0 0 867,000 املوارد ادلاخلية/اخلارجية 

 %0 0 120,000 الرسوم

 %0 0 420,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %0 0 6,000,000 اجملموع

 

 واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها اخملاطر

 اسرتاتيجيات التخفيف الوصف اخملاطر

تأأخر املرشوع ملدة س نة بسبب التأأخر يف  التأأخر يف بدء املرشوع

كامل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة   اإ

 ترحيل اجلدول الزمين العام للمرشوع 

يعمتد بدء الأعامل عىل الوقت املطلوب  بدء الأعاملالتأأخر يف 

لختيار احلل التقين وهو أأمر غري متوقع 

 .2016حدوثه قبل 

 ترحيل اجلدول الزمين للأعامل 

تأأخر اجلدول الزمين للأعامل بسبب احلل  التأأخر يف التلكيف بأأعامل التجديد

 التقين اخملتار

 

 

رات اللوجيستيات ادلاخلية املتعلقة بنقل مق

 املاكتب

 تقيمي اختيار احلل التقين

 التقيمي بغرض تقصري اجلدول الزمين

التخطيط جنًبا اإىل جنب مع أأقسام معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات وتكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت وتنس يق شؤون السالمة والأمن

 عدم كفاية املزيانية لتنفيذ احلل التقين اخملتار اخملاطر املالية

 

تكون التاكليف املقدرة أأعىل من املزيانية  أأن

املعمتدة نتيجة حلاةل سوق البناء خالل طرح 

 2016املناقصة عىل الرشاكت يف 

 

 مراجعة اختيار احلل التقين

 

ضافية  طلب أأموال اإ
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 دول الزمين للمرشوع حسب املعاملاجل

 
 2014 2015 2016 2017 2018 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

دعوة للتعبري عن الاهامتم 

لختيار القيادة/املهندس 

       املعامري

X             

    

طرح مناقصة واختيار 

القيادة/املهندس املعامري 

       واملهندسني الفنيني

 X X           

    

             X X          دراسة شامةل عن التنفيذ

 اختيار احلل التقين
      

     X        
    

         X X X             طرح مناقصة عىل الرشاكت

     X X X X             الأعامل

   X X                 التلكيف
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 املرشوعات املتصةل ابملباين

 (CMP 4جنيف يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات )تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية  املرشوع:

 مدير املرشوع الس يد أأ. فافريو

 النتيجة املرتقبة

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة اخلارجيني 9.1

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

دارته وتشغيهل رشكة الطاقة احمللية  GLNنظام التربيد مبياه حبرية جنيف  .1 هو نظام أأنشئ منذ س نوات قليةل خلت، وتتوىل اإ
(، ويمت فيه حسب املاء البارد من أأعامق حبرية جنيف ونقهل اإىل الضفة الشاملية ملدينة جنيف ليك SIG)اخلدمات الصناعية جلنيف 

نتاج طاقة التربيد  جملموعة من املباين الإدارية يف حميط ساحة الأمم. وقد اكنت الويبو، منذ س نوات قليةل خلت، واحدة يس تخدم يف اإ
لالحتفاظ ابلطاقة الالزمة للك مبانهيا )مبا فهيا  SIGمن أأول الزابئن من بني واكلت الأمم املتحدة اليت دخلت يف اتفاق مع رشكة 

، أأصبحت املباين التالية الواقعة يف مجمع الويبو متصةل اتصال اتما 2013ا من هناية تكل اليت اكنت ل تزال حتت الإنشاء(. واعتبار 
(، ومبىن بودهناوزن الأول ومبىن بودهناوزن الثاين 2011بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف: املبىن اجلديد )يس تخدم فيه النظام منذ 

يبو اجلديدة )دخلها النظام أأثناء مرحةل بناهئا وبدأأ اس تخدامه يف هناية (، وقاعة مؤمترات الو 2013)يس تخدم النظام فهيام منذ منتصف 
(. ومل يتبق سوى مبنيني اثنني مل يمت ربطهام حىت ال ن بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف، هام مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات، 2013

نتاج وهام موضوع هذا القسم من مرشوع اخلطة الرأأساملية الرئيس ية. ومن اجل دير ابملالحظة أأيضا أأن الزمن املنقيض من معر أ لت اإ
عاما، يف حني يبلغ  33التربيد القامئة اخملتلفة املتبقية يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات يرتاوح من حوايل عرشة أأعوام اإىل حوايل 

 عاما.  30معرها املتوقع 

ز يف صيانة املباين فامي يتعلق بتجهزيات التربيد املس تعمةل " اس تكامل نرش نظام تكنولويج معزَّ 1وأأهداف املرشوع يه " .2
" واستباق احلاجة اإىل استبدال أ لت التربيد التقليدية يف 2ابلفعل يف أأكرث من نصف احلجم اللكي للمباين املعنية يف مجمع الويبو؛ "

(؛ 2011دث يف التجهزيات مببىن بودهناوزن الثاين عام املبنيني املتبقيني ابملبادرة اإىل استبدالها قبل أأن تتعطل التجهزيات )وهو ما ح
" وتطوير هذا النوع من املعدات والتجهزيات 4" وخفض تلكفة صيانة التجهزيات مقارنة بتلكفة صيانة جتهزيات التربيد التقليدية؛ "3"

 التقنية بأأنظمة أأكرث حمافظة عىل البيئة.

 ة()املعامل الرئيس ي 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

 مبىن أأرابد بوكس )اكمتل املرشوع( .3

 منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء -

 طلب العروض واختيار الرشاكت -

متام العمل -  اإ

 مبىن الرباءات .4

 منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء -

 تثبيت املرشوع مع همندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء -

 SIGأأعامل الأانبيب داخل املبىن، بواسطة رشكة  -
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 حتقيق املنافع

 2016املنافع املتوقعة  2015املنافع املتوقعة  2014املنافع احملققة 

تلكيف أأعامل نظام التربيد مببىن أأرابد بوكش 
وتقليل جزيئ يف  2014أأغسطس  13يف 

 اس هتالك الطاقة الكهرابئية

الكهرابئية والتأأثري تقليل اس تخدام الطاقة 
البييئ لس هتالك الكهرابء يف تربيد مبىن أأرابد 

 بوكش

 

تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية لنظام التربيد  
 يف مبىن أأرابد بوكش

 

زايدة دورة حياة نظام التربيد يف مبىن أأرابد  
 بوكش

 

تركيب نظام تربيد أأكرث حمافظة عىل البيئة  
  وصيانته يف مبىن أأرابد بوكش

 

من املتوقع تلكيف أأعامل نظام التربيد مببىن  
الرباءات يف يوليو، ومن مث التقليل اجلزيئ 

 لس هتالك الكهرابء 

تقليل اس هتالك الكهرابء والتأأثري البييئ 
 لس تخدام الكهرابء يف تربيد مبىن الرباءات 

تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية لنظام التربيد   
 يف مبىن الرباءات

 زايدة دورة حياة نظام التربيد يف مبىن الرباءات   

كرث حمافظة عىل البيئة    تركيب نظام تربيد أأ
 وصيانته يف مبىن الرباءات 

 

  اس تخدام املوارد

 اس تخدام مزيانية املرشوع

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

  

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف 
 مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات

750,000 88,791 12% 
 %100أأرابد بوكش 
 %8الرباءات 
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 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب املعامل(

 (2014ديسمرب  31نك السويّسي، يف )ابلفر 

 

 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب فئة التلكفة(

 (2014ديسمرب  31نك السويّسي، يف )ابلفر 

 الاس تخدام الفعيل للمزيانية  النفقات الفعلية حىت اترخيه مزيانية املرشوع فئة التلكفة

 %11 61,791 585,000  التاكليف املتعلقة ابلبناء

 %24 27,000 113,000 الأتعاب

 %0 0 52,000  وغري املتوقعةالأمور النرثية 

  88,791 750,000 اجملموع

 

 واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها اخملاطر

 اسرتاتيجيات التخفيف الوصف  اخملاطر

متام الأعامل قبل صيف  عدم القدرة عىل اإ

 يف مبىن الرباءات 2015

عدم وجود رشاكت متاحة وفق اجلدول 

 الزمين للويبو

 2015أأكتوبر/نوبمرب تأأخر الأعامل حىت 

ظروف غري متوقعة يف موقع البناء اخلاص 

 مببىن الرباءات

تأأخر أأعامل جتهزيات املعدات ادلاخلية مببىن 

و/أأو نشوء  SIGالرباءات من قبل رشكة 

مشالك تقنية أأثناء تفكيك الأانبيب احلالية أأو 

 بسبب التفكيك

جراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين  اإ

احلاجة مبا يف ذكل حىت  للأعامل حسب

2016 

 

 

  

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية 
 وتكييف الهواء بشأأن مبىن أأرابد بوكش

30,000 16,200 54% 100% 

 %50 %13 10,800 83,000 منح العقد للمهندس بشأأن مبىن الرباءات 

تلكيف أأعامل مرافق مياه حبرية جنيف يف 
 مبىن أأرابد بوكش

170,000 61,791 36% 100% 

تلكيف أأعامل مرافق نظام التربيد مبياه 
 - %0 0 467,000 حبرية جنيف يف مبىن أأرابد بوكش

  %12 88,791 750,000 اجملموع
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 دول الزمين للمرشوع حسب املعاملاجل

 
 2014 2015 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء 

             X   )أأرابد بوكش والرباءات(

 طلب عروض من الرشاكت )أأرابد بوكش(
  X             

 تنفيذ الأعامل وتلكيفها )أأرابد بوكش(
    X           

تثبيت املرشوع مع همندس التدفئة والهتوية وتكييف 

         X      الهواء )مبىن الرباءات(

 طرح مناقصة عىل الرشاكت )مبىن الرباءات(
    X X   

 تنفيذ الأعامل وتلكيفها )مبىن الرباءات(
     X X  
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 املتصةل ابملبايناملرشوعات 

 (CMP 5مبىن أأرابد بوكش املرحةل الأوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( ) املرشوع:

 الس يد أأ. فافريو مدير املرشوع

 النتيجة املرتقبة

 اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  9.1

 

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

حيتاج مركز البياانت احلايل املوجود يف قبو مبىن أأرابد بوكش اإىل تغيري جحمه حبيث يناسب الغرض منه بعد أأن تطور  .1
مساحة أأرضية كبرية وأأصبح يقترص عىل غرفة للحاسوب ختدم مبىن أأرابد بوكش وحده. ومن املتوقع لعملية تغيري احلجم هذه أأن توفر 

 ميكن الاس تفادة مهنا ابلتايل يف توسعة املطبعة املوجودة حاليا واليت حتتاج اإىل التجديد.

" حتديد مساحة الأرضية املناس بة للمطبعة والواثئق وغرفة احلاسوب عن طريق تقليل 1وأأهداف املرشوع يه كام ييل: " .2
زاةل 2سامح بتوسعة املطبعة وجتديدها؛ "مساحة مركز البياانت لتوفري مساحة كبرية نسبيًا لل  " تقليل اس هتالك الطاقة من خالل اإ

 " حتسني مساحات العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق.3معدات تقنية حمددة من مركز البياانت؛ "

 )املعامل الرئيس ية( 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

  :2014أ حرز التقدم التايل يف  .3

 للمهندس املعامري؛صياغة املواصفات  -

  طرح مناقصة بشأأن املهندس املعامري؛ -

 منح عقدي املهندس املعامري وهمندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء. -

أأشهر نس بة  6(، تأأخر بدء املرشوع 2014حىت سبمترب  2014بسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة )من بداية  .4
 اجلدول الزمين للمرشوع.  اإىل اخلطة الأصلية. ومن مث عُّدل

 حتقيق املنافع

 2017املنافع املتوقعة 

 حتسني ختصيص املساحات حسب لك اس تخدام

تقليل جزيئ لس هتالك الطاقة يف املنطقة اليت تس تفيد من 
 أأعامل مبىن أأرابد بوكش

 حتسني أأماكن العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق
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 اس تخدام املوارد

 مزيانية املرشوعاس تخدام 
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب املعامل(
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب فئة التلكفة(
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 للمزيانيةالاس تخدام الفعيل   النفقات الفعلية حىت اترخيه مزيانية املرشوع فئة التلكفة

 %0 0 759,000 التاكليف املتعلقة ابلبناء

 %0 0 144,000 الأتعاب

 %0 0 67,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %0 0 960,000 اجملموع

 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها

 اسرتاتيجيات التخفيف الوصف  اخملاطر

أأشهر حىت س نة  6تأأخر املرشوع لفرتة من  التأأخر يف بدء املرشوع
كنتيجة لتأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو 

 اجلديدة

 ترحيل اجلدول الزمين العام للمرشوع

عدم اليقني بشأأن اختاذ قرارات داخلية حول  التأأخر يف بدء الأعامل
خيارات أ لت الرتكيب واملوظفني يف املطبعة 

اخملطط لها لس تخدام املساحة عىل حنو 
 املعنية أأفضل من قبل الوحدات

 مراجعة مساحة الأرضية املطلوبة

هناء الأعامل اكتشاف مشلكة تقنية أأثناء تفكيك الرتكيبات  التأأخر يف اإ
 احلالية أأو بسبب التفكيك

جراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين  اإ
 للأعامل حسب احلاجة

تلكفة نقل مقر املطبعة وموظفي الواثئق  اخملاطر املالية
  يئمؤقتًا وبشلك جز

الاس تعانة ببند "الأمور النرثية وغري املتوقعة" 
  يف املزيانية املعمتدة

 

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

مبىن أأرابد بوكش املرحةل الأوىل من جتديد 
القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد 

 املطبعة(
960,000 0 0% - 

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

املعامري واملهندسني منح العقود للمهندس 
  الفنيني

144,000 0 0% 80% 

 - %0 0 816,000 الأعامل والتلكيف

  %0 0 960,000 اجملموع
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
 2014 2015 2016 2017 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

حتديد أأهداف املرشوع 

   داخلًيا
X   

                        

منح العقد للمهندس 

  املعامري
 X X 

                        

منح العقود للمهندسني 

         الفنيني
X X           

مراجعة شامةل لتنفيذ 

            الأعامل
 X X         

طرح مناقصة عىل 

الرشاكت والاختيار من 

      بيهنا

  X X X       

 الأعامل

      
     X X X    

 التلكيف

 

           

        X   
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 املرشوعات املتصةل ابملباين

 (CMP 6استبدال بعض النوافذ ) املرشوع: مبىن أأرابد بوكش

 الس يد أأ. فافريو  مدير املرشوع

 

 النتيجة املرتقبة

 اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصلحة  9.1

 هداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس يةالأ 

خالل العقود الثالثة املاضية، اكنت نوافذ الواهجة اجلنوبية الغربية من مبىن أأرابد بوكش يه الأكرث تعرضا للشمس وللحرارة  .1
بدرجة كبرية. وابلإضافة  ولأكرب تفاوت يف درجات احلرارة لك عام بني الش تاء والصيف، وأأدى ذكل اإىل تدهور خصائصها احلرارية

اإىل ذكل، فاإن عددا من نفس هذه النوافذ ونوافذ أأخرى أأيضا يف نفس الواهجة طرأأ علهيا تغري يف لوهنا الأزرق )فتحولت اإىل مجموعة 
 من أأطياف اللونني الوردي والأرجواين( بسبب تقادم مكوانت الغاز اليت متلأ الفراغ بني طبقات الزجاج.

هذه النوافذ اس هتالك الطاقة املطلوب بصورة رئيس ية لتربيد املاكتب املعنية يف فرتات الطقس وسوف خيفض استبدال  .2
ليه املبىن اذلي يعترب من معامل جنيف.   ادلائف. كام أأنه س يتيح الفرصة لتحسني املظهر امجلايل ملبىن أأرابد بوكش، وهو يشء حيتاج اإ

ارية وفعالية اس هتالك الطاقة للواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد " حتسني اجلودة احلر 1" وأأهداف املرشوع يه كام ييل: .3
 " حتسني املظهر امجلايل ملبىن أأرابد بوكش.4" حتسني الراحة احلرارية للعاملني؛ "3" تقليل اس هتالك الطاقة؛ "2بوكش؛ "

 )املعامل الرئيس ية( 2014اس تعراض التقدم احملرز يف 

 :2014أ حرز التقدم التايل يف  .4

 اغة املواصفات بشأأن ولية همندس الواهجة؛صي -

  طرح مناقصة بشأأن همندس الواهجة؛ -

 منح العقد ملهندس الواهجة؛ -

 مراجعة املرشوع وتثبيته مع همندس الواهجة. -

(، تأأخر بدء املرشوع س نة نس بة اإىل 2014حىت سبمترب  2014بسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة )من بداية  .5
 اخلطة الأصلية. ومن مث عُّدل اجلدول الزمين للمرشوع. 

 حتقيق املنافع

 2016املنافع املتوقعة  2015املنافع املتوقعة 

تقليل جزيئ للطاقة املهدرة بواسطة 
الواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد 

 بوكش

تقليل اتم للطاقة املهدرة بواسطة 
الواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد 

 بوكش

 راحة حرارية أأفضل طوال الس نة راحة حرارية أأفضل خالل الش تاء

عادة تدوير النوافذ الأقل رضًرا  اإ
لس تخداهما يف واهجات أأخرى يف مبىن 

 أأرابد بوكش
 ية أأفضل يف اس هتالك الطاقةفعال 

حتسني املظهر امجلايل للواهجة اجلنوبية 
 الغربية ملبىن أأرابد بوكش
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  اس تخدام املوارد

 اس تخدام مزيانية املرشوع

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب املعامل(

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب فئة التلكفة(

 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 الاس تخدام الفعيل للمزيانية  النفقات الفعلية حىت اترخيه مزيانية املرشوع فئة التلكفة

 %0 0 234,000 التاكليف املتعلقة ابلبناء

 %0 0 45,000 الأتعاب

 %0 0 21,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %0 0 300,000 اجملموع

 

 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها

 اسرتاتيجيات التخفيف الوصف  اخملاطر

تأأخر بدء املرشوع س نة كنتيجة لتأأخر اكامتل  التأأخر يف بدء املرشوع

 قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة

 تنفيذ الأعامل خالل الصيف

 ترحيل اجلدول الزمين العام للمرشوع

عادة النظر يف اجلدول الزمين لبدء الأعامل  اإ

  2015يف بداية صيف 

تضارب الأولوايت بني التقدم يف الأعامل 

 واس تخدام املاكتب من قبل العاملني
فراغ املاكتب من العاملني  عدم القدرة عىل اإ

 هبا لمتكني بدء العمل يف الطابق املعين

عادة ترتيب أأعامل البناء حيامث أأمكن ومراجعة  اإ

 اجلدول الزمين للأعامل

متام الأعامل خالل صيف  عدم القدرة عىل اإ

2015 

لهنايئ عدم وجود رشاكت متاحة تليب املوعد ا

 اذلي تطلبه الويبو

 2016تأأجيل الأعامل حىت صيف 

عادة تثبيت التدابري الأمنية وتعزيزها حوادث ابملوقع تأأخر الأعامل أأو تعطلها  اإ

 2016مراجعة اجلدول الزمين للأعامل حىت 

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 - %0 0 300,000 مبىن أأرابد بوكش استبدال بعض النوافذ

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

 %20 %0 0 45,000 منح العقد ملهندس الواهجة

 - %0 0 255,000 الأعامل والتلكيف

  %0 0 300,000 اجملموع
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
 2014 2015 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

 منح العقد ملهندس الواهجة
  

 X X    
  

  تطوير املرشوع وتثبيته مع همندس الواهجة
  

   X   
  

 طرح مناقصة واختيار الرشاكت
  

    X  
  

 تنفيذ الأعامل وتلكيفها
  

     X 
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 املرشوعات املتصةل ابلسالمة/الأمن

 (CMP 7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ) املرشوع:

  مدير املرشوع الس يد ج. غاغنون

 النتيجة املرتقبة

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والأمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية   9.4
 واملعلومات

 الأهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أأساس ية

راه معهد متخصص بناء عىل طلب الأمانة، يوجد عدد من التوصيات املتصةل استنادا اإىل تدقيق السالمة والأمن اذلي أأج .1
بتدابري السالمة وامحلاية من احلريق واليت جيب تنفيذها يف مباين الويبو القدمية لالرتقاء مبس توى امتثالها اإىل مس توى الامتثال 

من هذا املرشوع لأن مواصفاهتام التقنية تراعي ابلفعل  اجلديد )ويالحظ أأن املبىن اجلديد وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة مستبعدان
 مس توى الامتثال اجلديد(. وتمتثل تدابري السالمة وامحلاية من احلريق اليت جيب تنفيذها يف مباين الويبو القدمية يف الفصل بني املباين

 مبىن عن غريه من املباين ولك منطقة عن وبني املناطق الواقعة داخل لك مبىن )تقس مي املبىن اإىل أأجزاء(، وذكل من أأجل عزل لك
م املباين اإىل أأجزاء ابس تخدام  غريها من املناطق بشلك أأفضل ليك ل ينترش احلريق أأو ادلخان عند وقوع أأي حادث. وسوف تقسَّ

حلالت تركيب أأبواب عنارص البنية التحتية للمباين أأو الأبواب ابلإضافة اإىل، أأو بدل من، الأبواب املوجودة حاليا وسيمت يف بعض ا
 جديدة يف الأروقة أأو املمرات املوجودة حاليا. 

 وس ينتج عن تنفيذ املرشوع ما ييل: .2

" الأرضار اليت تلحق ابملباين أأو املمتلاكت ادلاخلية عن طريق تقليل احامتلت 1" ختفيض التاكليف بشأأن: -
  " الإصالح والاستبدال والتنظيف؛2احلوادث؛ "

يداع الطلبات وفقًا لأنظمة التسجيل اخملتلفة؛ تعزيز حامية البياانت -  املتعلقة ابإ

خلق بيئة معل أأكرث أأمااًن، أأي يف حاةل وقوع حادث، وتعزيز الأمن وتدابري حامية املوظفني وغريمه ممن يعملون يف  -
 املباين، وحتسني تدابري الإجالء؛ 

 حامية أأفضل وعزل مادي للرتكيبات احلساسة يف املباين. -

 )املعامل الرئيس ية( 2014قدم احملرز يف اس تعراض الت

 الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات: .3

 كامل تركيب الأبواب املقاومة للحريق وتوصيلها   اإ

 كامل العمل وقبوهل  اإ

نشاء غرفة ضغط يف همبط املصاعد يف املنطقة  AB-2حتسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود  .4   AB-2/اإ

 متام الع   مل الإنشايئ المتهيديحتديد الأهداف قبل اإ

 .هناء العمل الإنشايئ المتهيدي فامي خيص غرفة الضغط  طلب العروض ومنح العقود لرشاكت خمتلفة واإ

 :املرحةل الأوىل من العمل ـ تركيب اجلدران الفاصةل  

  اإجراء دراسات والتنفيذ ادلاخيل ملرشوع العمل •
 طلب العروض ومنح العقود •
 اجلدران الفاصةلتنفيذ أأعامل العزل، أأي تركيب  •
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 حتقيق املنافع

 2016املنافع املتوقعة  2015املنافع املتوقعة  2014املنافع احملققة 

تعزيز الأمن وتدابري حامية املوظفني فور اكامتل 
 أأعامل العزل يف مبىن الرباءات

احلفاظ عىل مس توى السالمة 
 والأمن يف مبىن الرباءات

 

تعزيز أأمن املوظفني والوفود عن  
نشاء غرفة ضغط يف همبط  طريق اإ

 AB -2مصاعد املنطقة 

احلفاظ عىل مس توى الأمن 
والسالمة عند دخول همبط 

 AB -2املنطقة 

حتسني مس توى الأمن والسالمة   
 ومبىن الأول بودهناوزن بني مبىن
 الثاين بودهناوزن

حتسني مس توى الأمن والسالمة   
أأرابد بوكش ومبىن  بني مبىن

 بودهناوزن الأول

  اس تخدام املوارد

  اس تخدام مزيانية املرشوع
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 

 اس تخدام مزيانية املرشوع )حسب املعامل(
  (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 النفقات الفعلية حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

 %40 %24 96,544 400,000 من احلريق تدابري السالمة وامحلاية

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه

الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 

تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

 %100 %99 44,392 45,000 بني املناطق يف مبىن الرباءاتالفصل 

حتسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود 
AB -2 نشاء غرفة ضغط يف همبط املصاعد /اإ

 AB -2يف املنطقة 
55,000 52,152 95% 80% 

ادلراسة واملرشوع خبصوص الفصل بني 
املناطق بني مبىن بودهناوزن الأول ومبىن 

 أأرابد بوكش
175,000 0 0% - 

املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق بني 
مبىن بودهناوزن الأول ومبىن بودهناوزن الثاين 

 (1-)مجيع املس توايت عدا 
65,000 0 0% - 

املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق يف مبىن 
 (2-أأرابد بوكش )عدا 

60,000 0 0% - 

  %24 96,544 400,000 اجملموع
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 املرشوع )حسب فئة التلكفة(اس تخدام مزيانية 
 (2014ديسمرب  31)ابلفرنك السويّسي، يف 

 الاس تخدام الفعيل للمزيانية  النفقات الفعلية حىت اترخيه  مزيانية املرشوع فئة التلكفة

 %31 96,544 312,000 التاكليف املتعلقة ابلبناء

 %0 0 60,000 الأتعاب

 %0 0 28,000 الأمور النرثية وغري املتوقعة

 %24 96,544 400,000 اجملموع

 

 اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أ اثرها

 اسرتاتيجيات التخفيف الوصف  اخملاطر

متام الأعامل خالل اجلدول  عدم القدرة عىل اإ

 الزمين اخملطط هل

عدم وجود ابئع متاح يليب اجلدول الزمين 

 اذلي تطلبه الويبو

 تأأجيل العمل حىت يتوفر ابئع

عادة تثبيت التدابري الأمنية وتعزيزها حوادث ابملوقع الأعامل أأو تعطلهاتأأخر    اإ

 مراجعة اجلدول الزمين للأعامل

 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
 2014 2015 2016 2017 

 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف املعامل الرئيس ية

الفصل بني املناطق يف مبىن 

 الرباءات

كامل العمل  اإ

X                

الفصل بني املناطق يف املنطقة 

AB -2 نشاء غرفة ضغط  واإ
  X X X            

ادلراسة واملرشوع خبصوص 

الفصل بني املناطق بني مبىن 

بودهناوزن الأول ومبىن أأرابد 

 بوكش

      X X X        

املرشوع املتعلق ابلفصل بني 

بودهناوزن  املناطق بني مبىن

الأول ومبىن بودهناوزن الثاين 

 (1-)مجيع املس توايت عدا 

        X X X X     

املرشوع املتعلق ابلفصل بني 

املناطق يف مبىن أأرابد بوكش 

 (2-)عدا 

            X X X X 

 
  [الرابع]ييل ذكل امللحق 
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 امللحق الرابع

ACRONYMS AND ABBREVIATIONS USED IN THE PRESENT DOCUMENT 
 

 

ACE Advisory Committee on Enforcement  

ADR Alternative Dispute Resolution 

AGICOA Association of International Collective Management of Audiovisual Works 

AIPMS Arab IP Management System 

AMFIE Association Coopérative Financière des Fonctionnaires Internationaux 

ANPEI National Association of Research and Development of Innovative Enterprises 

APEC Asia-Pacific Economic Cooperation  

aRDi Access to Research for Development and Innovation 

ARIPO African Regional Intellectual Property Organization 

ASEAN Association of South East Asian Nations 

ASEF Asia-Europe Foundation  

ASHI After-Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 

ATRIP Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual 
Property 

 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 

CBD Convention on Biological Diversity 

ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 

CEIPI Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle  

CERN European Organization for Nuclear Research  

CISAC Confederation of International Societies of Authors and Composers  

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 

CMG Crisis Management Group 

CMOs collective management organizations 

CTCN Climate Technology Center and Network  

CWS Committee on WIPO Standards 

 

 

DA Development Agenda 

DAG Development Agenda Group 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 

DIGEPIH IP Office of Honduras  

DL distance learning  

 

ECLA patent classification assigned by the European Patent office 

ECOSOC Economic and Social Council  

EDMS Electronic Document Management System 

EGEDA Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 

EPM enterprise performance management 

EPO European Patent Office 

ERM enterprise risk management 

ERP enterprise resource planning 

EU European Union 

 

FAO Food and Agricultural Organization  

FI patent classification assigned by the Japanese Patent office 
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FIT Fund-in-Trust 

 

GCC Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 

GDA software for collective management of copyright and neighboring rights 

GEW Global Entrepreneurship Week  

GII Global Innovation Index 

GIs geographical indications 

GNIPA Global Network of IP Academies 

GRs genetic resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 

 

HLCM High Level Committee on Management 

HR human resources 

HRMD Human Resources Management Department 

 

IB International Bureau 

IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IOD Internal Oversight Division 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers  

ICE International Cooperation on Examination 

ICS Individual Contractual Servies 

ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 

ICSC International Civil Service Commission  

ICT Information and Communication Technology  

IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore 

IGF Internet Governance Forum 

IGOs inter-governmental organizations 

IIA Institute of Internal Auditors 

ILO International Labour Organisation 

IP Intellectual Property 

IPAS IP Office Administration System 

IPC International Patent Classification 

IPO Intellectual Property Office 

IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITU International Telecommunications Union 

 

JAG Joint Advisory Group  

LDCs Least Developed Countries 

LTSEs long-serving temporary employees 

MDGs Millenium Development Goals 

MGS Madrid Goods and Services Manager 

MoU Memorandum of Understanding 

MTSP Medium Term Strategic Plan 

 

NGOs non-governmental organizations 

NPO National Professional Officer  

 

OAPI l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property 
Organization) 
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OECD Organization for Economic Cooperation and Development 

OHIM Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks) 

OIC Organisation of Islamic Cooperation 

OIF Organisation Internationale de la Francophonie 

OPD One Portal Dossier system 

 

PCT Patent Cooperation Treaty 

PLR Patent Landscape Reports 

PLT Patent Law Treaty 

PMSDS Performance Management and Staff Development System 

PPR Program Performance Report 

RBM Results-based Management 

R&D research and development 

RFPs Requests for Proposals 

RO Receiving Office 

 

SCCR Standing Committee on Copyright and Related Rights 

SCP Standing Committee on the Law of Patents 

SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and 
Geographical Indications 

SLC Special Labor Contract 

SMEs small and medium sized enterprises 

SSA Special Service Agreements 

SRP Strategic Realignment Program 

 

TA Travel Authorization 

TAPTA Translation Assistant for Patent Titles and Abstracts  

TAD IP Technical Assistance Database  

TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TIGAR Trusted Intermediary Global Accessible Resources 

TISCs Technology Innovation Support Centers 

TK Traditional Knowledge 

TTO Technology Transfer Office 

 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 

UN United Nations 

UNAH Honduras National Autonomous University  

UNCDF United Nations Capital Development Fund 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 

UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNFCCC UN Framework Convention on Climate Change  

UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 

UNPFII United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues 

USPTO United States Patent and Trademark Office 

UNTT UN Task Team (on the Post-2015 Development Agenda) 

 

VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

 

WBO WIPO Brazil Office 

WCT WIPO Copyright Treaty 
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WHO World Health Organization 

WINS WIPO Inquiry Notification System 

WIPOCOS software for collective management of copyright and neighboring rights 

WJO WIPO Japan Office 

WPIS WIPO Patent Information Services  

WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WSIS World Summit on the Information Society 

WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization  

 

 ]هناية امللحق الرابع والوثيقة[

 

 

 

 

 

 

 


