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 2016/17أداء الربنامج  تقرير

 األمانة من إعداد

 تقيمي شامل ن من إجراءميك  مما وتقرير أداء الربانمج،  السابق تقرير اإلدارة املاليةبني  2016/17الربانمج تقرير أداء جيمع  .1
 تقريرلك من يف  الواردةاملعلومات  يف الازدواج أوجه عىلالتقرير  يقيضو  .2016/17 لثنائيةيف الألداء الربانجمي واملايل  شفافو 

وستس متر اجلهود لزايدة تبس يط التقرير  ة.الس نوي ، والتقرير املايل الس نوي والبياانت املاليةمجأداء الربانتقرير و ، املاليةاإلدارة 
  2018/19 للثنائية

ادلول  مجعيات هي أقرتاذل ،املايل والحئتهالويبو نظام من اثنيا  14.2و 14.2للامدة  وفقا تقرير أداء الربانمج ُأعدوقد  .2
وقد  .2016/17 للثنائيةالربانمج واملزيانية وثيقة يف  الواردة عايرياملىل إابالستناد  ويبلغ عن األداء 2017يف أكتوبر األعضاء

 (.WO/PBC/28/8 الواردة يف هذا التقرير )الوثيقة بياانت األداءعىل شعبة الرقابة ادلاخلية  تصادق

 :الروابط التالية عىلإلدارة املالية اتقرير  يف ذكرهاس بق عىل التقارير التالية اليت  الاطالعميكن و  .3

 :2017الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد توزيع دخل مدريد يف  (أ

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2015.pdf 

 :2017هاي نظام الالاس تعراض الس نوي ل توزيع دخل الهاي يف  (ب

fhttp://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2017.pd 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2015.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2017.pdf
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 30يف  العامةل األموال رؤوسالاشرتااكت وصناديق  وضع تسديديف صناديق رؤوس األموال ترد اسهامات و  (ج
 .2018 يونيو

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46433 

 .وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة .4

 تضاس تعر  إذ، جلنة الربانمج واملزيانية إن .5
" 2016/17للثنائية  أداء الربانمج"تقرير 
 يطبأن ت أوصت  ،(WO/PBC/28/7 )الوثيقة

املايل والربانجمي اإلجيايب علام ابألداء مجعيات الويبو 
 .2016/17للمنظمة يف الثنائية 

 [2016/17الويبو تقرير أداء  ييل ذكل]
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 مقدمة

تقريًرا جديًدا مبسًطا جيمع بني تقرير اإلدارة املالية وتقرير أداء الربانمج السابقني، وهو يوفر تقيميًا شاماًل  2016/17يعد تقرير أداء الويبو للثنائية 
اإلدارة املالية وتقرير أداء الربانمج . ويزيل التقرير ازدواجية املعلومات الواردة يف تقرير 2016/17وشفافًا لألداء املايل وأداء الربامج خالل الثنائية 

ى األمانة. والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية، كام يضمن عدم حدوث فقدان للمعلومات، مما يؤدي إىل زايدة الفعالية واإلنتاجية دل
 تصممي وثيقة الربانمج واملزيانية. عىل منوالولسهوةل املقارنة، جاء تصممي التقرير 

من خالل التصويرات البيانية للنتاجئ وروعي تسني مظهر تقرير أداء الويبو وأسلوب كتابته من أجل تسني جتربة مطالعته وعرضه، وذكل 
فة وكذكل لوحات األداء املايل وأداء الربامج للك هدف اسرتاتيجي وبرانمج، إىل جانب رؤية مجمعة عالية املس توى لنتاجئ تدابري ترش يد التلك

، حسب لك 2016/17فذة خالل الثنائية. ويسلط قسم النتاجئ واملوارد الضوء بشلك أكرث وضوًحا عىل اإلجنازات األساس ية خالل الثنائية املن
 هدف اسرتاتيجي، ويُدرج نظرة عامة عن املزيانية والنفقات الفعلية للك برانمج.

كر النفقات الفعلية مبا يف ذكل نفقات التمنية حسب النتيجة. وتشمل التحسينات وألول مرة، يتضمن التقرير نظرة عامة عن إطار نتاجئ الويبو مع ذ
 األخرى تعزيز اإلبالغ عن تنفيذ الصناديق الاستامئنية واإلبالغ عن مشاريع اخلطة الرأساملية الرئيس ية.
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 العرض املايل وعرض النتاجئ أوال.

 63.5مبلغ  2016/17بلغت نتيجة برانمج املنظمة ومزيانيهتا بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية )النتيجة التشغيلية للربانمج واملزيانية( للثنائية 
مليون فرنك سويرسي )بناء عىل املعايري  718.8فرنك سويرسي وإجاميل النفقات مليون  782.3مليون فرنك سويرسي، وبلغ إجاميل اإليرادات 

، وهو ما 2016/17مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلربانمج واملزيانية للثنائية  42.7احملاسبية ادلولية(. وشهدت النتيجة التشغيلية زايدة مبقدار 
 8.6فرنك سويرسي مبا يفوق ما اكن متوقًعا يف املزيانية ووقوف النفقات عند حد مليون  34.1يعزى أساًسا إىل بلوغ إيرادات الرسوم مبلغ 

 مليون فرنك سويرسي. 55.9مليون فرنك سويرسي وهو أقل مما اكن متوقًعا يف املزيانية. وبلغ الفائض للثنائية 

 أنظمة امللكية الفكرية ادلولية اخلاصة هبا بشأن ابملائة من إيراداهتا بفضل الرسوم احملصةل من مس تخديم 92.9، أدرت املنظمة 2016/17ويف 
ئيس يان الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية، فضاًل عن أنظمة معاهدة التعاون بشأن الرباءات ومدريد والهاي. واكن املساهامن الر 

ابملائة من  17يرادات، ويليه نظام مدريد اذلي بلغت نسبته ابملائة من إجاميل اإل 75يف اإليرادات هام نظام معاهدة الرباءات حيث اكنت حصته 
 إجاميل اإليرادات.

مليون فرنك سويرسي يف  202.7وبلغ مجموع أصول املنظمة الصافية، اليت تتألف من الاحتياطيات وصناديق رؤوس األموال العامةل اخلاصة هبا، 
تشمل أصول املنظمة الصافية ماكسب وخسائر اكتوارية من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام،  39وبعد تنفيذ املعيار رمق  .2017هناية عام 

 مليون فرنك سويرسي إجاماًل. 138.7مسجةل يف األصول الصافية اليت بلغت 
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 2016/17: مقاييس مالية رئيس ية للثنائية 1اجلدول 

 ويرسية()مباليني الفرناكت الس

 
 

 

%المبلغ

%51.36.8             807.5                756.3اإليرادات 

%212.8(17.2)              (25.3)                  (8.1)تسوية اإليرادات وفق معايير إيبساس

%34.14.6             782.3                748.2مجموع اإليرادات بعد التسوية وفق معايير إيبساس

%2.6-(18.3)             688.7                707.0النفقات

%5.5-(25.0)            431.6               456.6نفقات الموظفين

%6.72.7            257.1               250.5نفقات خالف الموظفين

1
%9.747.6               30.1                  20.4تسوية النفقات وفق معايير إيبساس

%1.2-(8.6)             718.8                727.4مجموع النفقات بعد التسوية وفق معايير إيبساس1

%205                 42.7 63.5                20.8                  النتيجة التشغيلية1

غير متاح0.0                0.0                       -إيرادات المشروعات المتنوعة الممولة من األموال االحتياطية2

%59.2-(14.1)                9.7                  23.7نفقات المشروعات الممولة من األموال االحتياطية

%88.5-16.0               (2.1)                 (18.1)تسوية المشروعات الممولة من األموال االحتياطية وفق معايير إيبساس

%0.9-(6.7)             726.4                733.1مجموع النفقات )باستثناء الحسابات الخاصة(

%269                 40.8 55.9                15.1                  الفائض/)العجز( )باستثناء الحسابات الخاصة(1

%6.647.4               20.7                  14.0مساهمات الحسابات الخاصة

غير متاح(1.8)               (1.8)                   -تسوية مساهمات الحسابات الخاصة وفق معايير إيبساس

%7.050.0               21.0                  14.0نفقات الحسابات الخاصة

غير متاح(2.1)               (2.1)                   -تسوية نفقات الحسابات الخاصة وفق معايير إيبساس

%269                 40.8               55.9                  15.1الفائض/)العجز(1

البرنامج والميزانية

17/2016

البيانات الفعلية

17/2016

 الفرق بين

البرنامج والميزانية 17/2016

والبيانات الفعلية 17/2016
المقاييس المالية الرئيسية

صافي األصول

             285.2صافي األصول في 31 ديسمبر 2015 بعد إعادة التحديد - باستثناء المكاسب/)الخسائر( األكتوارية

1
               55.9الفائض/)العجز(

               (2.0)عوائد صناديق رؤوس األموال العاملة

                2.2إعادة تقييم األرض

صافي األصول في 31 ديسمبر 2017 - باستثناء المكاسب/)الخسائر( 

األكتوارية
341.3             

            (138.7)المكاسب/)الخسائر( األكتوارية في 31 ديسمبر 2017

             202.7صافي األصول في 31 ديسمبر 2017

1 يشمل تسوية قدرها 5.3 مليون فرنك سويسري في نفقات الموظفين لعام 2016 نتيجة اعتماد المعيار 39 من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام )إيبساس(

2 بلغت اإليرادات المتنوعة المتأتية من المشاريع الممولة من األموال االحتياطية 4000 فرنك سويسري.
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 2016/17اإليرادات يف  2اجلدول 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

مليون فرنك  18.7، وهو ما ميثل زايدة مبقدار 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  587.1بلغت إيرادات رسوم معاهدة الرباءات 
املزيانية )أساس الاس تحقاق(. وبلغ عدد الطلبات ادلولية املودعة مبوجب معاهدة ابملائة مقارنة ابملبالغ املقدرة يف  3.3سويرسي أو بنس بة 

ابملائة مقارنة ابلعدد املقدر يف مزيانية الثنائية. واكن يف طليعة هذه  5.5، أي ما ميثل زايدة نسبهتا 476413 2016/17الرباءات خالل الثنائية 
 الايت املتحدة األمريكية.الزايدة ثالث رشاكت اتصاالت معالقة من الصني والو

مليون فرنك سويرسي أو  1.2، وهو ما ميثل زايدة قدرها 2016/17مليون فرنك سويرسي يف  129.5وبلغت إيرادات الرسوم يف نظام مدريد 
، مبا 2016/17خالل  159573ابملائة، مقارنة ابملبالغ املقدرة يف املزيانية )أساس الاس تحقاق(. وبلغ عدد التسجيالت والتجديدات  0.9بنس بة 

ابملائة مقارنة ابلعدد املقدر يف املزيانية. وقد يرس  برانمج مدريد اخلاص هذه الزايدة يف عدد التسجيالت مل ا ساعد يف  1.9ميثل زايدة قدرها 
 التقليل من ترامك الطلبات.

س توى املقدر يف املزيانية تقريًبا )أساس ، وهو نفس امل 2016/17مليون فرنك سويرسي يف  10وبلغت إيرادات الرسوم يف نظام الهاي 
ابملائة مقارنة ابلعدد املقدر يف  4.6، مبا ميثل زايدة قدرها 2016/17يف الثنائية  16721الاس تحقاق(. وبلغ عدد التسجيالت والتجديدات 

  .املزيانية. واكن ذكل يعزى أساًسا إىل زايدة عدد التجديدات مبا يفوق العدد املقدر يف املزيانية

%المبلغ

االشتراكات

%34.734.735.20.41.3االشتراكات )األحادية( 

1.31.3n/a                             -                            -اإلعانات )لشبونة( 

%34.734.736.51.85.1المجموع الفرعي، االشتراكات

الرسوم

%575.9568.4587.118.73.3نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات 

%128.8128.3129.51.20.9نظام مدريد 

%1.3-(0.1)10.310.210.0نظام الهاي 

%0.00.00.10.0113.3نظام لشبونة* 

%715.0706.9726.719.82.8المجموع الفرعي، الرسوم

%2.52.53.30.833.2التحكيم 

%0.30.30.70.4115.5منشورات 

آخر

4.44.4n/a                             -                            -إيرادات االستثمار** 

%3.83.810.76.9182.3إيرادات متنوعة 

%3.83.815.111.3296.9المجموع الفرعي، آخر

%4.6                     34.1                  782.3                      748.2                     756.3المجموع

%130.030.064.034.0113.3. مالحظة )بآالف الفرنكات السويسرية(:

* تفاصيل إيرادات رسوم نظام لشبونة

ا للجدول 2 في البرنامج والميزانية للثنائية 19/2018. 2 أعيدت صياغة البرنامج والميزانية للثنائية 17/2016 على أساس االستحقاق وفًق

3 بعد تسويات المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 

البرنامج والميزانية

17/2016

)أساس الميزانية(

البرنامج والميزانية

17/2016

)أساس االستحقاق(

البيانات الفعلية

17/2016

 الفرق بين

البرنامج والميزانية 17/2016 )أساس االستحقاق(

والبيانات الفعلية 17/2016 اإليرادات
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 2016/17. الطلب املقدر والفعيل عىل اخلدمات بناء عىل أنظمة معاهدة الرباءات ومدريد والهاي خالل الثنائية 3اجلدول 

 

مليون فرنك سويرسي أو  0.4، وهو ما ميثل زايدة قدرها 2016/17مليون فرنك سويرسي يف  35.2بلغت اإليرادات املقدرة من الاشرتااكت 
 ابملبالغ املقدرة يف املزيانية )أساس الاس تحقاق(.ابملائة مقارنة  1.3

مليون فرنك  0.8، وهو ما ميثل زايدة قدرها 2016/17مليون فرنك سويرسي يف  3.3أما مركز الويبو للتحكمي والوساطة فبلغت إيراداته 
زايدة أساًسا إىل ارتفاع عدد قضااي أسامء احلقول ابملائة مقارنة ابملبالغ املقدرة يف املزيانية )أساس الاس تحقاق(. وتُعزى ال 33.2سويرسي أو 

 ابملائة، مقارنة ابلهدف احملدد للثنائية. 37.3قضية، مبا ميثل زايدة قدرها  61110املرفوعة خالل الثنائية، وهو 

هذه اإلعاانت تعد "جزًءا من مليون فرنك سويرسي. وجدير ابذلكر أن  1.323وبلغ مجموع اإلعاانت املس تلمة من ادلول األعضاء يف اتاد لش بونة 
 .2016التدابري الرامية إىل تغطية العجز املتوقع التاد لش بونة عىل مدى الثنائية" وفقًا لقرار مجعية اتاد لش بونة املعمتد يف أكتوبر 

 اجلديدة. مليون فرنك سويرسي، بعد تنفيذ س ياسة الاستامثر 4.4وأظهرت إيرادات الاستامثر زايدة يف الاستامثرات مبقدار 

مليون فرنك سويرسي مقارنة  6.9، وهو ما ميثل زايدة قدرها 2016/17مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  10.7وبلغت اإليرادات املتنوعة 
 مليون فرنك سويرسي. 4.5ابملبالغ املقدرة يف املزيانية. ويعزى ذكل أساًسا إىل ختفيض خمصصات اإلجراءات القانونية مبقدار 

أدانه حصة اإليرادات حبسب املصدر. ومتثل إيرادات الرسوم من أنظمة التسجيل للك من معاهدة الرباءات ومدريد والهاي  1الشلك ويتضمن 
 ابملائة. 75ابملائة من إجاميل اإليرادات. ومتثل اإليرادات املتأتية من رسوم معاهدة الرباءات وحدها  92.9

 2016/17حصة اإليرادات حبصب املصدر يف  1الشلك 

 

البرنامج 

والميزانية

17/2016

البيانات 

الفعلية

17/2016

%المبلغ

1. نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات

%5.5    813'24       413'476           600'451إيداعات الطلبات الدولية

2. نظام مدريد

%8.0      152'8       733'109           581'101الطلبات

%5.2      954'4       993'100           039'96التسجيالت

%3.3-    (020'2)         580'58           600'60التجديدات

3. نظام الهاي

%1.2        125         775'10           650'10الطلبات

%0.6          64         274'10           210'10التسجيالت

%11.7        677           447'6             770'5التجديدات

 البرنامج والميزانية 

مقابل البيانات 

الفعلية

أنظمة التسجيل
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  .2016/17إىل الثنائية  2000/01أدانه تطور اإليرادات العامة من الثنائية  2ويرد يف الشلك 

 2016/17إىل الثنائية  2000/01: تطور اإليرادات من الثنائية 2الشلك 
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 2016/17يف الثنائية  سب النتاجئحب مبا يف ذكل نفقات التمنية  ةالفعلي النفقات
 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  :الهدف الاسرتاتيجي الثامن  

  آلية تواصل متجاوب بني الويبو واألعضاء ومجيع أحصاب املصاحل

واسع بشأن امللكية  التواصل بفعالية أكرب مع مجهور 1.8ه  

 الفكرية ودور الويبو

ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل  2.8ه توج 

 لالس تفسارات

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة  4.8ه الزتام فعال مع ادلول األعضاء 3.8ه

 غري احلكوميني

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات  5.8ه

 ملتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلوليةاألمم ا

  

  (10,193)   32,102 مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الثامن: (3,338) 5,787 (-) 700 (-) 7,441 (2,798) 5,883 (4,057) 12,291  

 

 

 :الهدف الاسرتاتيجي األول

تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأن امللكية 

 الفكرية

 :الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز األول

 :الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 :الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 :ي اخلامسالهدف الاسرتاتيج

املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية 

 الفكرية

 الهدف الاسرتاتيجي السادس:

 التعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 :الهدف الاسرتاتيجي السابع

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

تداخةل ضااي امل
الق

 

ية من ت ال
 

نظور امل
 

ين
سا

ن اجل
 

ف
أهدا

 
ية من ت ال

 
تدامة س 

امل
  

 

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول  1.1ه

 أعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

14,407 (9,006) 

أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف  2.1ه

  جمال امللكية الفكرية

7,493 (5,994) 

حامية مزتايدة لشعارات وأسامء املنظامت احلكومية  3.1ه

 ادلولية وشعاراهتا

576 (-) 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق  4.1ه

ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة 

 ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية (طبوغرافيات)وتصاممي

353 (-) 

معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل اس تخدام نظام  1.2ھ

  نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية

26,500 (6,702) 

نة يف معليات معاهدة   2.3ھ إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 التعاون بشأن الرباءات

168,299 (-) 

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب،  4.2ه

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا

6,459 (668) 

نة يف معليات نظام الهاي 5.2ه  إنتاجية وجودة خدمات حمس 

5,346 (-) 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا  6.2ه

 النامية والبدلان األقل منوا يف ذكل من قبل البدلان

16,719 (9,851) 

نة يف معليات نظام مدريد 7.2ه  إنتاجية وجودة خدمات حمس 

40,676 (541) 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية  8.2ه

دوليا وداخليا وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من 

 زعاتأساليب الويبو البديةل لتسوية املنا

4,112 (557) 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من  9.2ه

 أسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

6,579 (100) 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب،  10.2ه

 مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا

957 (581) 

نة يف معليات نظام  11.2ه إنتاجية وجودة خدمات حمس 

  لش بونة

475 (-) 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر  1.3ه

  وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية

10,798 (10,798) 

زة للموارد البرشية  2.3ه عىل تلبية تشكيةل كفاءات معز 

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية واسعة من املتطلبات 

ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

38,527 (37,621) 

 تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل 3.3ه

 الويبو

2,311 (2,311) 

زة ومكي فة حسب آ 4.3ه ليات وبرامج تعاونية معز 

 ااحتياجات البدلان النامية والبدلان األقل منو 

7,453 (7,021) 

ق  5.3ه التمنية دلى ادلول  جلدول أعاملفهم معم 

األعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين 

 األخرينوأحصاب املصلحة 

1,058 (1,058) 

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من  6.3ه قدرات معز 

أجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع 

 الابتاكر

3,014 (3,014) 

ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري  1.4ه نظام حمد 

الويبو هبدف تيسري النفاذ إىل معلومات امللكية الفكرية 

واس تخداهما ونرشها يف صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء 

  العامل

6,794 (856) 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية  2.4ھ نفاذ حمس 

مللكية الفكرية وامجلهور واس تخداهما من قبل مؤسسات ا

  لتشجيع الابتاكر واإلبداع

21,488 (15,160) 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية  3.4ه

  بشأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

1,860 (484) 

زة ملاكتب امللكية الفكرية  4.4ه بنية تتية تقنية ومعرفية معز 

وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات 

ألحصاب  (بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن)أفضل 

املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية 

 الفكرية

14,478 (11,423) 

اإلحصائية بشأن امللكية  اس تخدام معلومات الويبو 1.5ه

 الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل

2,442 (-) 

اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع  2.5ه

 وحنو أفضل يف صياغة الس ياسات العامة

3,958 (1,451) 

م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء  1.6ه تقد 

ية الفكرية، مع يف الويبو حول إذاكء الاحرتام للملك 

الويبو بشأن  جدول أعاملمن  45الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

 التمنية

1,197 (802) 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني  2.6ه

معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء 

 الاحرتام للملكية الفكرية

1,513 (1,135) 

الفكرية لنقل املعارف منصات وأدوات امللكية  2.7ه

وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان 

النامية، وال س امي البدلان األقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية

5,058 (3,895) 

 (3,895) 5,058مجموع املزيانية املقرتحة للهدف السابع:  (1,937) 2,710مجموع املزيانية املقرتحة للهدف السادس:  (1,451) 6,399مجموع املزيانية املقرتحة للهدف اخلامس:  (27,923) 44,620مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الرابع:  (61,823) 63,161مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الثالث:  (18,998) 276,121مجموع املزيانية املقرتحة للهدف الثاين:  (14,999) 22,829 مجموع املزيانية املقرتحة للهدف األول:  

  

  :مبا يسهم يف

 

   
   

  

     

  الهدف الاسرتاتيجي التاسع  

 دمع إداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها

للزبون بفعالية وكفاءة وجودة خدمات دمع موهجة  1.9ه  

 لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني

أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة  2.9ه

  جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال  3.9ه

 فنيوقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظ

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل  4.9ه

السالمة واألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 

 واملمتلاكت املادية واملعلومات

ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس،  8.9ه مس توى حمس 

والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة 

 ن خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةلاملؤسس ية م

  

  (673) 235,710: التاسعمجموع املزيانية املقرتحة للهدف  (673) 6,202 (-) 17,686 (-) 3,067 (-) 42,891 (-) 165,852  

 .2016/17لثنائية ل  من وثيقة الربانمج واملزيانية 60. انظر الفقرة (وفقا للمامرسات السابقة، تُدرج البدلان املنتقةل إىل نظام الاقتصاد احلر)دمة التمنية: ال يعد اإلنفاق إنفاقا عىل التمنية إال عندما يكون املس تفيد بدلاً انمياً وال يكون اإلنفاق املعادل متاحاً للبدلان املتق نفقات  -

 .مرشوعات أجندة التمنية نفقاتالتمنية  نفقات تشمل -

 .اإلجاملية بسبب التقريبتتطابق األرقام قد ال  - 

 688,698 :2016/17نفقات  

 (141,893 إجاميل نفقات التمنية:)
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 النتاجئ واملوارد

  2016/17عرض شامل إلجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 

 
 

 

عىل أنه حمقق  28؛ و لكياعىل أنه حمقق  377، ُقمي ما عدده 1تقياميت ملؤرشات األداء 506، من بني 2016/17يف تقرير أداء الويبو للثنائية 

تقياميت األداء ابلتفصيل تت  . وترد عىل أنه منقطع 9و ؛ عىل أنه غري قابل للقياس 21؛ و عىل أنه غري حمقق 71؛ و جزئيًا

 برانمج. لك

 الاسرتاتيجيحبسب الهدف  2016/17عرض مجمع إلجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 

 

                                                
 .2016/17يف الثنائية   287يبلغ عدد مؤرشات األداء  1

74%

6%

14%

4%

2%

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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وضع 

إطار 

 معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكرية

  25، وبلوغ مجموع األطراف املتعاقدة 2016سبمترب  30من اإلجنازات الرئيس ية للثنائية دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف 
 طرفًا متعاقًدا إجاماًل يف املعاهدة. 33طرفًا. وحبلول هناية الثنائية، اكن مثة 

  حاةل انضامم أو تصديق خالل الثنائية.2 71بشلك عام، شهدت املعاهدات الست والعرشين اليت تديرها الويبو 

 
عىل معاهدة الويبو بشأن األداء  96( وWCTعىل معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ) 96تصديقًا يف هناية الثنائية، مهنا  192للتصديقات عىل معاهديت اإلنرتنت مالحظة: بلغ العدد اإلجاميل 

 (.WPPTوالتسجيل الصويت )

 عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز األولخدمات 

  جسلت أنظمة الويبو للتسجيل ادلويل أرقاًما قياس ية جديدة خالل الثنائية، وهو ما يعد مؤرًشا عىل ارتفاع معدالت المنو للس نة
 10نس بة السابعة والس نة الثامنة عىل التوايل. وشهد نظاما معاهدة الرباءات ومدريد منًوا يف عدد الطلبات املودعة مبوجهبام ب 

ابملائة يف عدد الطلبات املودعة  53. وشهد نظام الهاي زايدة بنس بة 2014/15ابملائة عىل التوايل مقارنة ابلثنائية  12ابملائة و
 .2014/15مقارنة ابلثنائية  2016/17مبوجبه خالل الثنائية 

  جيبويت(،  150امم لدلوةل املتعاقدة رمق إيداع وثيقة الانض 2016/17شهدت معاهدة التعاون بشأن الرباءات خالل الثنائية(
 دوةل يف هناية الثنائية. 152حيث بلغ مجموعة ادلول املتعاقدة 

                                                
 تبني البياانت اخلاصة مبعاهدة س نغافورة وبروتوكول مدريد ووثيقة جنيف التفاق الهاي اترخي بدء النفاذ وليس اترخي إيداع الوثيقة.  2

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

تصديق / انضامم إىل  71

املعاهدات اليت تديرها 

 الويبو

 

أرقام قياس ية يف 

خبدمات الاس تعانة 

الويبو للملكية 

 الفكرية
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  وس تدخل حزي النفاذ يف  2017)إندونيس يا( يف أكتوبر  100يف منعطف اترخيي لنظام مدريد، أودعت وثيقة الانضامم رمق
2018. 

 

 

  3074و 3036) 2017و 2016جسل مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز الويبو( عددا قياس يا من القضااي يف عايم 
 17بدًلا وعوجلت مبا عدده  125عىل التوايل(. وتضمنت القضااي املرفوعة إىل الويبو يف إطار الس ياسة املوحدة أطرافًا من 

، جتاوز 1999مي والوساطة أول قضية يف إطار الس ياسة املوحدة يف عام لغة خمتلفة. ومنذ أن عاجل مركز الويبو للتحك
 حقل. امس 73000ومشل أكرث من  2017عام قضية يف  39000إجاميل القضااي احملاةل إىل الويبو 

  قضية وساطة وتكمي، و مجموعة  112ما مجموعه  2016/2017ابإلضافة إىل قضااي أسامء احلقول، تلقى مركز الويبو يف
 .سعة من املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكريةوا
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

  اسرتاتيجية/خطة تمنية وطنية إضافية  14اعُتمد ما عدده
، ليبلغ اجملموع الرتامكي 2016/17للملكية الفكرية يف الثنائية 

وميثل  بدلاً من البدلان األقل منًوا. 20بدًلا إجاماًل، مهنا  72
. ويوفر 2015مقارنة بهناية عام يف املائة  24ذكل زايدة بنس بة 

اعامتد اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية األساس للوصول 
إىل هنج شامل لمتكني البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل 

انتقالية والبدلان األقل منواً من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز 
 .إماكانت الابتاكر الوطنية

 وُقمي يف الثنائية  3ق ابلتكنولوجيا املالمئةاس ُتمكل املرشوع املتعل
، وقد أدى إىل تديد ست تكنولوجيات مالمئة وتوفري 2016/17

حلول لالحتياجات اإلمنائية احملددة لثالثة بدلان مس تفيدة )إثيوبيا 
، يف البدلان 2017ورواندا ومجهورية تزنانيا(. وحبلول هناية عام 

 3رشوع، مت تسويق املس تفيدة من املرحةل األوىل من امل 
تكنولوجيات مالمئة لتسويقها  6تكنولوجيات مالمئة يف البدلان األقل منًوا )واحدة يف نيبال واثنتان يف زامبيا(، وجيري النظر يف 

 عىل املس توى احلكويم.

 نُفذ برانمج مساعدة اخملرتعني (IAPـ مبادرة مشرتكة مع املنتدى الاقتصادي العاملي ـ واذلي بدأ معهل )  يف 2017يف عام ،
ومضت ش بكة حمايم الرباءات اذلين يقدمون خدماهتم دون مقابل أكرث من  كولومبيا وإكوادور والفلبني واملغرب وجنوب أفريقيا.

 .2017خمرتعًا من الربانمج بهناية  30عضًوا واس تفاد أكرث من  90

 حيث أظهرت 2014/2015مقارنة ابلثنائية  2016/17يف املائة يف الثنائية 53معدل منو قدره  شهد برانمج التعمل عن بعد ،
، مقارنة مبا 2016/2017يف الثنائية  120000مجيع مناطق الويبو زايدة يف عدد املشاركني. وجتاوز العدد اإلجاميل للمشاركني 

 .2014/2015يف الثنائية  78551عدده 

                                                
 انيةتكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملاالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت إمنائية حمددة ـ املرحةل الث  3

 

اسرتاتيجية  14اعامتد 

وطنية إضافية 

 للملكية الفكرية

 

تظهر بياانت البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية  *

 .والاسرتاتيجيات الوطنية لتطوير البحوث الاجامتعية والاقتصادية والعلمية

20
26

7

98

10
2

221

25

58

72
24%

    ن اية     ن اية 

المجموع 

أفريقيا

المنطقة العربية

آسيا والمحيط ال اد 

أمريكا الالتينية والكاريبي

 البلدان المتحولة
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 البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية

  بثالث أزواج من  2016أطلقت أداة ترمجة آلية عصبية متطورة تستند إىل تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي لرتمجة الواثئق يف
. ويتجاوز أداء هذه األداة أداء أخواهتا من املنتجات القامئة عىل اإلنرتنت وتقدم 2017س تة أزواج أخرى يف  اللغات، وأضيفت

للمبتكرين يف مجيع أحناء العامل خدمات ترمجة فائقة اجلودة وتيرس هلم الوصول إىل معلومات بشأن الرباءات والتكنولوجيات 
 اجلديدة.

 إىل  2015يف هناية عام  50يف املائة خالل الثنائية، من  42 التكنولوجيا والابتاكر بنس بة زاد عدد الش باكت الوطنية ملراكز دمع
ش بكة وطنية إجاماًل قد اس توفت معايري الوصول إىل أحد مس توايت  30وحبلول هناية الثنائية، اكنت  .2017يف هناية عام  71

 .2014/2015لثنائية يف املائة عن ا 25النضج الثالثة لالس تدامة، ويه زايدة بنس بة 

 

ميي للمشاركني يف التعمل عن بعد   2017-2012التوزيع اإلقل

 

40'844 40'640
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0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

المنطقة العربية 1'264 1'677 1'829 2'649 2'750 3'170

أفريقيا 1'600 2'210 1'917 2'590 3'039 3'299

البلدان المتحولة 2'937 3'849 3'083 3'759 4'043 4'828

آسيا والمحيط ال اد  13'056 10'687 9'367 10'220 16'313 23'544

أمريكا الالتينية والكاريبي 20'007 19'641 16'552 21'919 24'887 27'352

المجموع 40'844 40'640 34'935 43'616 54'596 65'481

 

أداة ترمجة آلية 

عصبية متطورة 

تستند إىل 

تكنولوجيا اذلاكء 

الاصطناعي بتسعة 

 أزواج من اللغات
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 مكتبًا من ماكتب  83بشلك مطرد يف الثنائية، حيث شارك  4ارتفع معدل اس تخدام أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية
يف املائة يف عدد  98. وقد لوحظت زايدة قدرها 2015يف املائة مقارنة بعام  9، بزايدة قدرها 2017امللكية الفكرية بهناية عام 

ماكتب امللكية الفكرية، وهو  . وارتفع متوسط مس توى خدمة2017إىل عام  2010ب امللكية الفكرية املشاركة من عام ماكت
، 2016/17مؤرش مركب لتقيمي مس توى نضج املكتب )من املس توى األسايس إىل األكرث تقدماً(، مجليع املناطق يف الثنائية 

 .2015يف هناية عام  2.9مبتوسط قدره  مقارنة 3.2حيث بلغ متوسط مس توى اخلدمة اللكي 

 ماكتب امللكية الفكرية 6دمع متوسط مس توى خدمة 5الاس تخدام حسب املنطقة -أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية 

 

 

  ،ة نتاجئ قوية  عنABC Global Book  زاد جحم الكتب امليرسة املعارة من خالل خدمةحيث أظهر اتاد الكتب امليرس 
، أي بزايدة قدرها 2016/17مرة يف الثنائية  165000إىل  2015مرة يف هناية  58000طريق املكتبات املشاركة لرعاهتا من 

184. 

 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

  وفتح آفاقًا جديدة يف تقدمي أول تقديرات عىل 2017الفكرية العاملي اذلي يصدر لك س نتني يف عام صدر تقرير امللكية ،
 .اإلطالق لقمية رأس املال غري املادي يف سالسل القمية العاملية للتصنيع

  د اإلنس ياد ولكية كورنيل زايدة كبرية يف الاهامتم مبؤرش الابتاكر العاملي اذلي يُنرش ابالشرتاك مع معه 2016/17شهدت الثنائية
 2016مرة يف وسائل اإلعالم يف عام  11400جونسون إلدارة األعامل يف جامعة كورنيل. وُذكر مؤرش الابتاكر العاملي 

. ووضعت 2017تغريدة/انطباع يف  10000و 2016تغريدة/انطباع يف  8500، وحققت محالت تويرت 2017مرة يف  14100و
ات مؤرش الابتاكر العاملي مضن ادلراسات الس نوية الرائدة اليت جترهيا الويبو ومنظومة األمم املتحدة هذه امحلةل املتعددة القنو 

كلك. وابإلضافة إىل ذكل، شهد عدد الزايرات الفريدة إىل مواقع اإلنرتنت اخلاصة مبؤرش الابتاكر العاملي زايدات كبرية جتاوزت 
 .بكثري أهداف الثنائية

                                                
(، نظام WIPO Scan(، نظام الرمقنة )AIPMS(، نظام إدارة امللكية الفكرية ابللغة العربية )IPASتشمل أنظمة أعامل ماكتب امللكية الفكرية األنظمة التالية: نظام إدارة امللكية الفكرية )  4

 (.WIPO Publishاإلنرتنت ) (، قاعدة بياانت البحث عىلWIPO File(، نظام اإليداع اإللكرتوين)EDMSإدارة امللفات )
مكتباً  77مكتباً إجاماًل( تس تخدم أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية وليس س بعة ماكتب ) 76، اكن مثة س تة ماكتب يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية )2015تصويب: يف عام   5

 2014إجاماًل( كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام 
من وثيقة األس ئةل واألجوبة املقدمة يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية  3الع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، يرىج الرجوع إىل الصفحة لالط  6

(WO/PBC/27/Q&A.) 

 

زايدة الاهامتم 

بشلك كبري 

مبؤرش الابتاكر 

 العاملي
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 عدد الزايرات الفريدة

 

  132لتشمل  2016/17يف املائة يف الفرتة  4زادت نس بة تغطية قاعدة بياانت الويبو بشأن إحصاءات امللكية الفكرية بنس بة 
. وابإلضافة إىل ذكل، اتسعت مجموعة إحصاءات الويبو لتشمل 2014/15مكتباً يف الثنائية  127مكتباً، مقارنة مبا عدده 

 .السامت التشغيلية ملاكتب امللكية الفكرية معلومات عن املؤرشات اجلغرافية وبعض

 إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

  م يف احلوار ادلويل فامي بني ادلول األعضاء يف الويبو بشأن الس ياسات العامة املتعلقة بإذاكء الاحرتام للملكية بغية إحراز تقدُّ
ت ادلوراتن احلادية عرشة والثانية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ حمفاًل تبادلت فيه ادلول األعضاء  الفكرية، شلكل

جارب الوطنية وأنشطة إذاكء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية؛ والرتتيبات املؤسس ية املعنية بإنفاذ امللكية املعلومات عن الت
الفكرية؛ وأنشطة املساعدة الترشيعية وبناء القدرات اليت تضطلع هبا الويبو. وأسفرت العروض اليت قدهما اخلرباء وحلقات 

 النقاش عن حوار ثري وممثر.

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 إبرام الصفقتني األولتني احملفزتني يف إطار 2016/17من اإلجنازات الرئيس ية يف الثنائيةWIPO GREEN سوق التكنولوجيا ،
 .املس تدامة

 رشكةKwale ( للامء والرصف الصحيKWAWASCO ورشكة )ابحث عن التكنولوجيا من كينيا()Swiss Quest 
 ، اس هُتل مرشوع جترييب لتنفيذ نظام2016احملدودة إلمدادات املاء )مزود التكنولوجيا(: بعد خطاب نوااي أويل يف 

AquaCAPTURE Smart Metersمعيل دلى  20000ا عدده ملKWAWASCO ،وبناء عىل جناح املرشوع .
أموالاً من الصندوق الاستامئين لقطاع املاء، من أجل نقل التكنولوجيا واعامتدها  KWAWASCOطلبت رشكة 

 .ابلاكمل

  رشكةCubo  ( والتكنولوجيا)ابحث عن  البيئيةللتكنولوجياتSusteq (مزود  :)واتفق عىل ، 2017 عامالتكنولوجيا
ص هبا لتوفري ماء الرشب ماء الرشب اآلمن اخلانظام  Cuboتطبق رشكة حيث كتني، الرش  تنفيذ مرشوع مشرتك بني

 .كينياقرية مورنغ يف  يفخشص  1000 حلوايل اآلمن

 

تفزي أول صفقتني يف 

إطار سوق الويبو 

للتكنولوجيا 

 املس تدامة 

 

اللجنة الاستشارية 

املعنية ابإلنفاذ ـ 

حوار دويل ثري 

وممثر حول 

الس ياسات بني 

 ادلول األعضاء
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 وحددت 2021-2017منصة ويبو ريسريش نطاق عضويهتا وأنشطة تعاوهنا، حيث أطلقت اخلطة الاسرتاتيجية للفرتة  وسعت ،
اس تخدام أصول امللكية الفكرية لتعزيز البحث والتطوير بشأن األمراض املدارية " 1: "اسرتاتيجيةرؤيهتا يف إطار أربعة أهداف 

التعجيل بتطوير املركبات الواعدة، مبا فهيا املركبات الاسرتشادية؛  "2"املهمةل، واملالراي، والسل من خالل أنشطة التعاون؛ و
التوعية ابدلور املفيد " 4"رية والبحث والتطوير يف جمال الطب احليوي؛ وتعزيز القدرة العاملية عىل إدارة امللكية الفك "3"و

 .للملكية الفكرية يف الابتاكر من أجل األمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل

 واهجة اتصاالت مس تجيبة

  حقق احملتوى املتعدد املنصات واملتعدد األنساق
زايدات كبرية يف التفاعل مع أحداث الويبو 
الرئيس ية مثل املؤمتر املعين ابلسوق العاملية 

مشاهدة ألكرث  67200للمحتوايت الرمقية )
عىل  GDCMالتغريدات شعبية عرب رابط #

تويرت(، ودخول معاهدة مراكش حزي النفاذ )أكرث 
مشاهدة للتغريدة األكرث شعبية(.  103100من 

وحققت محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية أفضل 
عاًما،  17نتاجئ لها يف اترخيها املمتد عىل مدار 

بدلاً، وبلغ  124حداًث يف  500حيث ُأفيد بتنظمي 
إىل صفحة امحلةل  إجاميل عدد امجلهور اذلي يصل

عىل فيس بوك يومياً بطريقة طبيعية )أي غري 
ل التفاعالت اإلجيابية مع احملتوى اذلي تنش ئه الويبو )أكرث من  363800تروجيية(   40400خشص. وعىل تويرت، أظهر معدل

امجلهور. وحققت املشاهدات ( مس توى مرتفع من تفاعل 49000إعادة تغريد عىل مدار الثنائية( مقارنة بعدد املتابعني )أكرث من 
 . 2016/17مليون مشاهدة خالل الثنائية  2.86أعىل مس توايهتا عىل اإلطالق حيث بلغت  فليكر عىل منصة مشاركة الصور

  وما انفكت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية تشلكل جزءاً ال يتجزأ من املنظمة تقريباً خلدمات الويبو وتعاوهنا إىل ادلول
أحصاب املصلحة والرشاكء، ومن مثل تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج، عالوًة عىل الاس تجابة لالحتياجات األعضاء و 

، ركلزت املاكتب هجودها عىل الرتوجي ملا 2016/17ويف الثنائية  .واألولوايت احملددة يف البدلان واملناطق اليت تعمل عىل خدمهتا
جيل ادلولية واملنصات وأنظمة ماكتب امللكية الفكرية، إىل جانب تعزيز العالقات مع طائفة متنوعة توفلره الويبو من أنظمة التس 

 .من أحصاب املصلحة

  عىل إنشاء مكتبني خارجيني جديدين يف اجلزائر ونيجرياي، اختمتت  2016بعد موافقة ادلول األعضاء يف مجعيات الويبو يف عام و
انت والتسهيالت للويبو وموظفهيا اذلين س يعملون يف اجلزائر ونيجرياي وأقرت جلنة الويبو املفاوضات بشأن الامتيازات واحلصا

 .2017للتنس يق اتفاقات البدل املضيف املعنية يف دورهتا املعقودة يف أكتوبر 

 بنية دمع إداري ومايل فعاةل

  2017حبلول هناية عام  2017مت الانهتاء إىل حد كبري من تنفيذ س ياسة الاستامثر اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء يف أكتوبر ،
وساعد تنفيذ  .2017ديسمرب  14مبا يف ذكل حسب مجيع األموال النقدية للمنظمة دلى اإلدارة الاتادية للشؤون املالية حبلول 

الس ياسة يف الوقت املناسب، مع التنفيذ الناحج السرتاتيجيات املنظمة يف جمال الاستامثر وتوجهيات اللجنة الاستشارية املعنية 
 .عىل حامية الويبو من تأثري معدالت الفائدة السلبية ابالستامثر،

 

أفضل النتاجئ يف اترخي 

محةل اليوم العاملي 

 الفكريةللملكية 

 

تنفيذ س ياسة 

الاستامثر اجلديدة 

املعمتدة من ادلول 

األعضاء محلاية 

الويبو من تأثري 

معدالت الفائدة 

 السلبية

 قاعدة املعجبني بصفحة الويبو عىل فيس بوك عامليًا

 

ال ند
    

الواليات المتحد  األمريكية
    

المكسيك
    

البرازيل
    

مصر
    

فرنسا
    

كولومبيا
    

المملكة 
المتحد 
    

باكستان
    

بيرو
    

إيطاليا
إسبانيا    

الجزائر    
    

فييت نام
    

بنغالدي 
    

باقي العالم وغير المتا 
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  لغ عدد ادلول األعضاء املمثةل أعىل مس توى هل عىل ، ب2016/17فامي خيص التنوع اجلغرايف بني موظفي الويبو يف الثنائية
وزادت نس بة املوظفني من مواطين مناطق معينة، وال س امي آس يا واحمليط الهادئ وأورواب الرشقية . دوةل 120اإلطالق وهو 

 5.7ة بنس بة والوسطى وآس يا الوسطى وأمرياك الشاملية، حيث اعتدل املزيان بفضل اخنفاض نس بة املوظفني من أورواب الغربي
 .، فمل تعد النس بة متثل أكرث من النصف فامي خيص موظفي الفئة الفنية والفئات العليا2015ابملائة عن عام 

 

 تنفيذ عدد من اسرتاتيجيات تأمني املعلومات لتعزيز  اس تجابًة لبيئة الهتديدات الس يربانية املتطورة ابس مترار، واصلت الويبو
وركزت . عالية اجلودة وآمنة لدلول األعضاء ومعالهئا ملكية فكرية قدرات تأمني املعلومات اليت تسمح للمنظمة بتقدمي حلول

ل، واحلد من التعرض هذه الاسرتاتيجيات عىل الهنوض بثقافة تركز عىل األمن، واعامتد هنج إلدارة اخملاطر يركز عىل األعام
  .للمخاطر وضامن الامتثال املس متر وتعزيز ادلراية ابحمليط والقدرة عىل الاس تجابة

 التنوع اجلغرايف ملوظفي الويبو )الفئة الفنية والفئات العليا( حسب املنطقة
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 املزيانية مقابل النفقات حسب الربانمج وفئة التاكليف

 2016/17املزيانية مقابل النفقات حسب الربانمج يف الثنائية . 4اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 .إىل النفقات الفعلية قبل تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2016/17تشري نفقات الثنائية : 1 ملحوظة

 .يرد تليل تفصييل عن الفروق يف املزيانية واس تخدام املزيانية يف قسم اس تخدام املوارد يف إطار لك برانمج: 2ملحوظة 

  

%المبلغ

-%0.5                 (25)                5'019                  5'044                  5'291 قانون البراءات1

-%1.2                 (57)                4'826                  4'883                  4'854 العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات 2

-%1.8               (317)              16'923                17'240                16'733 حق المؤلف والحقوق المجاورة3

4
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد 

الوراثية
 115'6                  760'6                  338'6                (422)               6.2%-

-%5.5           (327'11)             192'770               204'097               208'209 نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

-%1.2               (673)              56'429                57'102                58'106 نظام مدريد6

-%5.0               (547)              10'369                10'916                11'358 مركز الويبو للتحكيم والوساطة7

-%7.1               (242)                3'179                  3'421                  3'671 تنسيق أجندة التنمية8

9
أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي والبلدان األقل نموا
 907'31                282'30                718'29              (564)               1.9%-

-%4.6               (370)                7'703                  8'073                  7'919 البلدان المتحولة والبلدان المتقدمة10

-%5.9               (783)              12'437                13'220                13'083 أكاديمية الويبو11

-%3.6               (254)                6'794                  7'048                  7'070 التصنيفات والمعايير الدولية12

-%10.3               (828)                7'173                  8'000                  5'758 قواعد البيانات العالمية13

-%1.3                 (96)                7'353                  7'449                  6'990 خدمات النفاذ إلى المعلومات والمعرفة14

-%1.4               (191)              13'926                14'117                13'806 حلول األعمال لمكاتب الملكية الفكرية15

-%0.8                 (54)                6'399                  6'453                  6'072 االقتصاد واإلحصاء16

%2.1                  80                3'990                  3'910                  3'752 إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

%1.8                109                6'169                  6'059                  6'323 الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

-%2.1               (351)              16'233                16'584                16'483 التواصل19

-%7.0               (859)              11'409                12'269                12'395 العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

%1.7                326              20'006                19'680                20'675 اإلدارة التنفيذية21

-%4.7             (535'1)              30'852                32'387                33'276 إدارة البرامج والموارد22

%15.8              573'4              33'427                28'854                24'617 إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

%0.3                172              54'139                53'966                47'216 خدمات الدعم العامة24

-%2.1             (055'1)              48'199                49'255                52'032 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

-%7.4               (382)                4'781                  5'163                  5'358 الرقابة الداخلية26

-%3.5             (269'1)              35'307                36'577                38'925 خدمات المؤتمرات واللغات27

-%2.4               (463)              18'599                19'062                17'733 تأمين المعلومات والسالمة واألمن28

-%2.6               (159)                6'047                  6'206                  6'083 الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المقاولة30

-%5.2               (594)              10'872                11'466                  7'572 نظام الهاي31

-%1.5                 (20)                1'311                  1'331                  1'335 نظام لشبونة32

               (164)                    -                      164                 319'6غير مخصَّصة

-%2.6           (338'18)             698'688              036'707             036'707المجموع 

 الميزانية النهائية بعد التحويالت 

مقابل النفقات

 الميزانية النهائية 

بعد التحويالت 

17/2016

 الميزانية المعتمدة

17/2016
 النفقات 17/2016البرامج
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عىل أساس املزيانية، أي أقل من  2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  688.7فني بلغت النفقات اإلجاملية للموظفني وخالف املوظ
ويُعزى ذكل أساسا إىل وفورات يف تاكليف املوظفني . يف املائة 2.6مليون فرنك سويرسي، أو  18.3مبقدار  2016/17املزيانية املعمتدة للثنائية 

مليون  4.6)انجتة يف املقام األول عن معدل وظائف شاغرة أعىل من املقدر يف املزيانية واخنفاض مصاريف السفر ( مليون فرنك سويرسي 25)
والنفقات األعىل ( ماليني فرنك سويرسي 7)، وتُعوض الوفورات جزئيًا بتاكليف متويل أعىل عقب السداد املبكر لقرض جتاري (فرنك سويرسي

 (.مليون فرنك سويرسي 6.8)ديد مجمع الويبو من املقدر يف املزيانية خبصوص جت

  2016/17حصة نفقات املوظفني وخالف املوظفني يف الثنائية . 3الشلك 

 
 

 فنيظموارد املو 

 25مبقدار  2016/17مليون فرنك سويرسي عىل أساس املزيانية، أي أقل من املزيانية املعمتدة للثنائية  431.6بلغت النفقات اإلجاملية للموظفني 
واكنت هذه النتيجة الصافية للوفورات يف املرتبات اليت ُعوضت جزئيًا ابلنفقات األعىل من املقدر يف . يف املائة 5.5مليون فرنك سويرسي، أو 

 .املزيانية يف فئات أخرى لنفقات املوظفني

وتعزى  .يف املائة 10.4ن فرنك سويرسي، أو مليو 32.5مليون فرنك سويرسي، أي أقل من املزيانية املعمتدة مبقدار  279.8بلغت املرتبات و 
يف املائة يف املتوسط خالل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض مقابل  6)الوفورات أساًسا إىل معدل الوظائف الشاغرة األعىل من املقدر يف املزيانية 

 .مليون فرنك سويرسي وترتيبات معل بدوام جزيئ 29.6وهو ما ميثل وفورات مببلغ ( يف املائة 3معدل وظائف شاغرة مدرج يف املزيانية قدره 

مليون فرنك سويرسي، أي أقل من املزيانية املعمتدة مبقدار  53.1بلغت مساهامت الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة و 
وأسعار الرصف ( الوظائف الشاغرة)املرتبات  واكنت الوفورات انمجة عن اخنفاض اإلنفاق عىل. يف املائة 9.5مليون فرنك سويرسي، أو  5.6

 .املنخفضة عام هو مقدر يف املزيانية
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  2016/17املزيانية مقابل النفقات حسب فئة التاكليف يف الثنائية  - 5اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 احملاسبية ادلولية للقطاع العامإىل النفقات الفعلية قبل تسوايت املعايري  2016/17تشري نفقات الثنائية : مالحظة

 

  

17/201617/201617/2016

الميزانية النهائية بعد الميزانية المعتمدة

التحويالت

النفقات
%المبلغ

ألف. موارد الموظفين

%0.7-               (981'2)               942'399                    923'402               411'420الوظائف

%11.1-               (039'3)                233'24                     272'27                 719'29الموظفون المؤقتون

2'120                  5'120                       7'397                  2'277                44.5%

%0.9-               (742'3)               573'431                    315'435               250'452المجموع الفرعي، ألف - دون االعتمادات "غير المخصصة"

4'319                  164                         --                       (164)                  

%0.9-               (906'3)               573'431                    479'435               569'456المجموع، ألف

باء. خالف موارد الموظفين

التدريب وزماالت الويبو

%19.7-                  (237)                    967                       204'1                     765المتدربون

%8.1-                  (539)                  141'6                       680'6                  533'5زماالت الويبو

%9.8-                 (776)                 108'7                      884'7                  297'6المجموع الفرعي

األسفار والتدريب والمنح

%16.7-               (014'2)                066'10                     080'12                 956'12بعثات الموظفين

%10.1-               (593'1)                188'14                     781'15                 260'15أسفار الغير

%6.8-                  (185)                  519'2                       704'2                  129'3التدريب ومنح السفر له

%12.4-               (792'3)                773'26                     565'30                346'31المجموع الفرعي

الخدمات التعاقدية

%5.5-                  (430)                  366'7                       795'7                  878'6المؤتمرات

%80.0-                  (323)                      81                         404                     323النشر

%9.6-               (527'2)                872'23                     399'26                 391'26الخدمات التعاقدية الفردية

%7.7-              (189'10)               328'121                    517'131               468'120خدمات تعاقدية أخرى

%8.1-             (469'13)              646'152                   115'166              060'154المجموع الفرعي

                   126                315'14                     189'14                  342'7تكاليف الخدمات المالية

%0.9                  126                315'14                     189'14                  342'7المجموع الفرعي

مصروفات التشغيل

%6.8                632'2                092'41                     460'38                 278'34المباني والصيانة

%10.7-                  (513)                  290'4                       803'4                  379'5التواصل

%10.3-                  (204)                  772'1                       975'1                  073'1التمثيل ومصروفات التشغيل األخرى

%24.3-                  (463)                  440'1                       903'1                  874'1خدمات األمم المتحدة المشتركة

%3.1                453'1                594'48                     141'47                603'42المجموع الفرعي

المعدات واإلمدادات

%35.0                   596                  302'2                       706'1                  635'1األثاث والمعدات

%36.1                430'1                  387'5                       957'3                  183'5اللوازم والمواد

%35.8                026'2                 689'7                      663'5                  818'6المجموع الفرعي

%5.3-              (432'14)               125'257                    557'271               467'248المجموع الفرعي، باء - دون االعتمادات "غير المخصصة"

2'000                  --                            --                       --                      

%5.3-              (432'14)               125'257                    557'271               467'250المجموع، باء

%2.6-              (338'18)               698'688                    036'707               036'707 المجموع

تكاليف الموظفين األخرى

غير المخصصة )الموظفون(

غير المخصصة )خالف الموظفين(

فئة التكاليف

 الميزانية النهائية بعد التحويالت مقابل 

النفقات
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مليون فرنك سويرسي، أو  6.9مليون فرنك سويرسي، وهو أعىل مما هو مقدر يف املزيانية مبقدار  62.2بلغ اإلنفاق عىل املزااي واملس تحقات 
ل بدل اإلعاةل إىل " 1: "ويُعزى ذكل أساًسا إىل. يف املائة 12.5 زايدة  "2"فئة املزااي واملس تحقات؛ وتنفيذ جدول املرتبات املوحد اذلي حو 

خمصصات " 4"تنفيذ بدل اإلعاةل لفئة اخلدمات العامة و" 3"يف املائة يف أقساط التأمني الطيب امجلاعي والتأمني ضد احلوادث و 8.8بنس بة 
 .لربانمج املاكفآت والتقدير

مليون فرنك  5.2مبا يفوق ما هو مقدر يف املزيانية مبقدار  مليون فرنك سويرسي، أي 29وبلغت نفقات التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة 
 .يف املائة عىل التأمني الصحي بعد انهتاء اخلدمة يف هناية الثنائية 2سويرسي، وذكل بسبب فرض رمس إضايف قدره 

مليون فرنك سويرسي، ويعزى  5.3مليون فرنك سويرسي، أي مبا يفوق ما هو مقدر يف املزيانية مبقدار  7.4وبلغت تاكليف املوظفني األخرى 
مليون فرنك سويرسي واليت ُعوضت جزئيًا ابلنفقات األقل مما هو مقدر يف املزيانية  6.2ذكل أساًسا إىل خمصصات اإلجراءات القانونية البالغة 

 .للتأمني ضد حوادث العمل

يف املائة، أي أقل من الزايدات  1.8ع زايدة هامش ية بنس بة م 2016/17إىل الثنائية  2014/15مت احتواء تطور نفقات املوظفني من الثنائية 
وقد نتج احتواء تاكليف املوظفني عن اس مترار اجلهود املس مترة الحتواء هذه التاكليف، مبا يف ذكل الانتقال إىل قوة عامةل  املرتبات.القانونية يف 

 .أكرث مرونة وحركة

 

 التدريب وزماالت الويبو

مليون فرنك  0.8أي بزايدة قدرها  2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  7.1اإلجاملية للتدريب وزماالت الويبوبلغت النفقات 
 15و 13ابملائة مقارنة ابملزيانية املعمتدة. وتعد الزايدة دالةل عىل خلق برامج زماالت جديدة، وال س امي يف إطار الربامج  12.9سويرسي أو نسبهتا 

 .16و

 التدريب واملنحو األسفار 

مليون فرنك  3.8، أي ابخنفاض قدره 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  26.8بلغت النفقات اإلجاملية املتعلقة ابألسفار واملنح 
 رسي(.مليون فرنك سوي  4.6عمتدة مبقدار ابملائة عن املزيانية الهنائية بعد التحويالت )وأقل من املزيانية امل  12.4سويرسي أو نسبته 
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" زايدة اس تخدام أداة احلجز الش بكية مما أدى إىل اخنفاض املتوسط العاملي ألسعار 1ويعزى اخنفاض النفقات إىل عدة عوامل مهنا ما ييل: "
أنشطة  " تأجيل3(؛ و"2017)انهتت الفرتة الانتقالية يف  2014" اس مترار تنفيذ الس ياسة اجلديدة إلجازة الوطن اليت اس هُتلت يف 2التذاكر؛ و"

 بشلك أسايس يف املنطقتني األفريقية والعربية أو إلغاء هذه األنشطة أو ختفيض عدد املشاركني فهيا أو لك ذكل. 9معينة يف إطار الربانمج 

 .2016/17إىل  2012/13ابملائة من الفرتة  11واخنفضت نفقات األسفار والتدريب واملنح بنس بة 

 

 اخلدمات التعاقدية

مليون فرنك  1.4، أي ابخنفاض قدره 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  152.6اإلجاملية املرتبطة ابخلدمات التعاقدية بلغت النفقات 
 ابملائة عن املزيانية املعمتدة. 0.9سويرسي أو نسبته 

س بة التابع لألمم املتحدة الناجتة عن اخنفاض ، الوفورات املتحققة بشأن املركز ادلويل للحو 25واكن الاخنفاض أساًسا يف إطار لك من: "الربانمج 
، ختفيض أسعار الرتمجة بعد التفاوض علهيا فامي خيص امللخصات واآلراء 5" الربانمج 2تاكليف اس تضافة اخلوادم والتخزين الاحتياطي؛ و"

ض اخنف اض النفقات جزئيًا عن طريق زايدة التاكليف املكتوبة إلدارات البحث ادلويل والتقارير المتهيدية ادلولية عن األهلية للرباءة. وُعو 
، معليات التصنيف والرتمجة للطلبات اليت 6" الربانمج 2، دلمع املراحل األولية ملنصة الهاي املعلوماتية اجلديدة و"31" الربانمج 1خبصوص: "

 ة. فاق مس تواها ما اكن مقدًرا يف املزيانية واس تقرار منصة نظام معلومات جسالت مدريد ادلولي

 تاكليف المتويل

مليون فرنك  7.0، أي مبا يفوق املزيانية املعمتدة مبقدار 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  14.3بلغت تاكليف المتويل اللكية 
خي سويرسي. واكنت النفقات تتألف بشلك أسايس من معدالت الفائدة املتكبدة خبصوص سداد قرض جتاري بشأن املبىن اجلديد حىت اتر

 مليون فرنك سويرسي(. 2.3مليون فرنك سويرسي( ودفعات الفائدة لنفس القروض ) 11.6السداد )

 املرصوفات التشغيلية

، أي مبا يفوق املزيانية الهنائية بعد التحويالت مبقدار 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  48.6بلغت املرصوفات التشغيلية اإلجاملية 
فامي يتعلق ابلعديد من  24يف املائة. واكنت الزايدة يف املقام األول يف إطار بند املباين والصيانة يف الربانمج  3.1رسي أو مليون فرنك سوي  1.4

 " الانهتاء من مطبعة أساس ية واحدة.2" ترقية الوحدة الطبية لتصري بيئة كبيئة ابملستشفى، و"1مثل: " 2016/17أعامل التجديد يف الثنائية 
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بسبب اخنفاض اإلنفاق عىل تأجري املساحات  2014/15إىل الفرتة  2012/13يف املائة من الفرتة  6.7رصوفات التشغيلية بنس بة اخنفضت املو 
 2016/17إىل الثنائية  2014/15من الثنائية  4.3املكتبية بعد الانهتاء من تشييد قاعة املؤمترات اجلديدة واملبىن اجلديد. وتدل الزايدة بنس بة 

 قات املرتبطة ابلتحسينات املس مترة جملمع الويبو.إىل النف

 

 األهجزة واإلمدادات

، أي مبا يفوق املزيانية الهنائية بعد التحويالت 2016/17مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  7.7بلغت النفقات اإلجاملية عىل األهجزة واإلمدادات 
ت إىل ترحيل قواعد البياان" 1لألس باب التالية: " 25ابملائة. ولوحظت الزايدة أساًسا يف الربانمج  35.8مليون فرنك سويرسي أو  2.0مبقدار 

نرش  "3"؛ و2018تديث األهجزة املكتبية كام هو خمطط لنرشها يف  "2"؛ وWindows 10/Office 2016املنصات الافرتاضية مبا يف ذكل 
نرش منصة  "4"منصة جديدة مؤمنة خلادم الفاكس يف نظام معاهدة الرباءات لتحسني املوثوقية وفاعلية التلكفة فامي خيص معاجلة الفاكسات؛ و

 .لنظام الربيد اإللكرتوين املؤسيس جديدة إلدارة الهوية والوصول ونظام جديد للتعايف من الكوارث
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 نفقات التمنية

ابملائة.  6.3مليون فرنك سويرسي أو  9.6مليون فرنك سويرسي، أي ابخنفاض عن املزيانية املعمتدة مبقدار  141.9بلغت نفقات التمنية اإلجاملية 
 أساًسا إىل اس تخدام النفقات بقدر أقل مما جاء يف املزيانية عرب مجيع الربامج لتحقيق أهداف الثنائية.ويُعزى الاخنفاض 

 2016/17: نفقات التمنية يف الثنائية 6اجلدول 

 
 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

 الميزانية النهائية بعد التحويالت 

17/ 2016
17/ 2016  النفقات 

 المجموع البرامج
 مشاريع

أجندة التنمية

 المجموع 

مع مشاريع 

أجندة التنمية

 المجموع
 مشاريع

أجندة التنمية

 المجموع 

مع مشاريع 

أجندة التنمية

 الفعلي
 مشاريع

أجندة التنمية

 المجموع 

مع مشاريع 

أجندة التنمية

%المبلغ

%2.8-           (99)        386'3            -        386'3        485'3            -        485'3       546'3           -       546'3قانون البراءات      1

2     
مؤشرات  العالمات التجارية والتصاميم الصناعية وال

الجغرافية
2'319        -           2'319        2'210         109            2'318         2'166         97              2'263        (56)           -2.4%

%2.0-         (275)      444'13           393       051'13       719'13           554       165'13     443'13          440     003'13حق المؤلف والحقوق المجاورة     3

4     
المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي 

موارد الوراثية وال
4'891        -           4'891        5'416         -            5'416         5'046        -            5'046        (370)         -6.8%

%3.2-          (194)        835'5            -        835'5        029'6            -        029'6       845'5           -       845'5نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات     5

%5.0-          (510)        693'9            -        693'9      203'10            -      203'10        117'11           -        117'11نظام مدريد     6

%5.7-           (32)           533            -           533           565            -           565          594           -          594مركز الويبو للتحكيم والوساطة     7

%7.1-         (242)         179'3            -         179'3         421'3            -         421'3        671'3           -        671'3تنسيق أجندة التنمية     8

9     
محيط الهادئ  أفريقيا والبلدان العربية وبلدان آسيا وال

كاريبي والبلدان األقل نموا وأمريكا الالتينية وال
31'348     559          31'907     29'723     559           30'282     29'300     418            29'718      (564)         -1.9%

متقدمة   10 %4.6-         (280)        854'5            -        854'5         134'6            -         134'6       368'6           -       368'6البلدان المتحولة والبلدان ال

%5.9-         (783)      437'12              78      358'12      220'13           500      720'12     083'13          500     583'12أكاديمية الويبو    11

معايير الدولية   12 %4.3-           (38)           856            -           856           894            -           894        078'1           -        078'1التصنيفات وال

عالمية   13 %8.7-          (261)         741'2            -         741'2        002'3            -        002'3        440'1           -        440'1قواعد البيانات ال

معرفة   14 %2.3-           (118)        995'4            371        624'4          113'5           450        663'4       445'5          450       995'4خدمات النفاذ إلى المعلومات وال

ملكية الفكرية   15 %2.1-         (229)      872'10            -      872'10        100'11            -        100'11      896'11           -      896'11حلول األعمال لمكاتب ال

%5.2-           (79)          451'1           532            919         530'1           638           892        525'1          575          950االقتصاد واإلحصاء   16

%2.1             68         341'3            -         341'3        272'3            -        272'3       207'3           -       207'3إذكاء االحترام للملكية الفكرية   17

عالمية   18 ملكية الفكرية والتحديات ال %1.8             79        567'4            -        567'4        489'4            -        489'4        981'4           -        981'4ال

%2.5-          (142)        494'5            -        494'5        635'5            -        635'5       566'5           -       566'5التواصل   19

مكاتب الخارجية  20 %7.8-         (668)        904'7            -        904'7        572'8            -        572'8       920'8           -       920'8العالقات الخارجية والشراكات وال

%2.1               6           285            -           285           279            -           279       346'2           -       346'2اإلدارة التنفيذية   21

موارد  22                 -            -            -            -            -            -            -           -           -           -إدارة البرامج وال

                -            -            -            -            -            -            -           -           -           -إدارة الموارد البشرية وتطويرها  23

عامة  24 %0.6-              (5)           755            -           755           760            -           760          730           -          730خدمات الدعم ال

                -            -            -            -            -            -            -           -           -           -تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  25

%7.9-           (57)           673            -           673           730            -           730          963           -          963الرقابة الداخلية  26

                -            -            -            -            -            -            -           -           -           -خدمات المؤتمرات واللغات  27

                -            -            -            -            -            -            -           -           -           -تأمين المعلومات والسالمة واألمن  28

مقاولة  30 متوسطة ودعم ال %2.6-          (159)        047'6            -        047'6        206'6            -        206'6       083'6           -       083'6الشركات الصغيرة وال

                -            -            -            -            -            -            -           -           -           -نظام الهاي   31

%3.4-            (19)           526            -           526           544            -           544          534           -          534نظام لشبونة  32

#المجموع # # #2'524  # # # #144'110 2 '810   # # # ## # # #1'889   # # # #(5'027)  -3 .4%

%20.3%20.4%21.1نفقات التنمية كنسبة من الميزانية اإلجمالية

ميزانية للثنائية 17/2016. ملحوظة: تُحسب نفقات التنمية الفعلية للثنائية 17/2016 تماشياً مع تعريف نفقات التنمية الوارد في الفقر  60 من وثيقة البرنامج وال

 الميزانية النهائية بعد 

التحويالت مقابل النفقات
17/ 2016  الميزانية المعتمدة 
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 2016/17. مشاريع أجندة التمنية يف الثنائية 7اجلدول 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 إىل النفقات الفعلية قبل تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 2016/17تشري نفقات الثنائية : ملحوظة

 

  

 المشروع

البرامج المشاريع

 الميزانية بعد 

التحويالت

17/2016

 النفقات 

17/2016

 إجمالي ميزانية 

المشروع

 إجمالي نفقات 

المشروع حتى 

نهاية 2017

                638              801           532                638البرنامج 16مشروع الملكية الفكرية والتنمية االجتماعية واالقتصادية - المرحلة الثانية

تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان 

األفريقية - المرحلة الثانية
                323              540           323                440البرنامج 3

الملكية الفكرية وإدارة التصاميم لتطوير األعمال في البلدان النامية والبلدان األقل 

نمواً
                448              487             97                109البرنامج 2

تكوين الكفاءات في استعمال المعلومات التقنية والعلمية المالئمة لمجاالت 

تكنولوجية محددة حال لتحديات إنمائية محددة – المرحلة الثانية
                350              468           216                239البرنامج 9

أنشطة الويبو الجديدة المتعلقة باالنتفاع بحق المؤلف للنهوض بالنفاذ إلى 

المعلومات والمواد اإلبداعية
                100              144             70                114البرنامج 3

الملكية الفكرية والسياحة: دعم األهداف اإلنمائية والحفاظ على التراث الثقافي 

في مصر وغيرها من البلدان النامية
                201              320           201                320البرنامج 9

                371              800           371                450البرنامج 14استخدام المعلومات الموجودة في الملك العام ألغراض التنمية االقتصادية

التعاون على التعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع معاهد 

التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان األقل نموا
                  78              500             78                500البرنامج 11

              510'2            060'4         889'1             810'2المجموع

 الثنائية 17/2016
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 2016/17وفورات الفعالية من حيث التلكفة يف الثنائية 

أدانه العوامل الرئيس ية لهذه  4مليون فرنك سويرسي. ويعرض الشلك  34.6 2016/17بلغ جحم وفورات الفعالية من حيث التلكفة للثنائية 
 نظرة عامة عن وفورات الفعالية من حيث التلكفة يف الثنائية. 5الوفورات. وترد يف املرفق 

 

 2016/17. وفورات الفعالية من حيث التلكفة يف الثنائية 4الشلك 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

/ 

وفورات ترامكية عىل مدار س نتني 

 34.6مبقدار 

األسفاروفورات   

 

تنفيذ الس ياسة اجلديدة إلجازة الوطن 

ختفيض املتوسط العاملي ألسعار التذاكر 

وفورات ترامكية عىل مدار 

 1.9س نتني مبقدار 

 وفورات املشرتايت
 

عقود تفاوضت علهيا الويبو  

عقود تفاوض علهيا الفريق املعين بأنشطة املشرتايت املشرتكة 

 وفورات ترامكية عىل مدار

 6.7س نتني مبقدار 

وفورات ترامكية عىل مدار 

 25س نتني مبقدار 

معدل وظائف شاغرة أعىل من املزيانية 

ترتيبات معل بدوام جزيئ 

 وفورات خشصية
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 2016/17سب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية حب األداء متابعة لوحات  اثنيا.

 تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأن امللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي األول

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية يف  توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 
 

 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

بني ادلول األعضاء تعاون معزز  1.1ه
يف وضع أطر تقنينية دولية متوازنة يف 

 جمال امللكية الفكرية

مس توى رضا املشاركني يف حلقات معل/ندوات حمددة 
 الهدف ومعقودة بشأن قضااي حمددة تتعلق ابلرباءات

  1الربانمج 

  1الربانمج  مس توى رضا املشاركني يف برانمج مساعدة اخملرتعني

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول 
 جلنة الرباءاتأعامل 

  1الربانمج 
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 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

عدد حاالت التصديق عىل/الانضامم إىل معاهدة 
 س نغافورة

 2الربانمج 

الربانمج 
20 

 

 

التقدم احملرز حنو الاتفاق عىل القضااي املدرجة حاليا يف 
 جدول أعامل جلنة العالمات

  2 الربانمج

التقدم احملرز يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول 
 أعامل جلنة حق املؤلف

  3الربانمج 

التقدم حنو تنفيذ األنشطة املعيارية يف جمال امللكية 
الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل 

ادلول  اليت اتفقت علهياالتعبري الثقايف التقليدي 
 األعضاء

  4 الربانمج

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني أو 
 انضمت إلهيا

  20الربانمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدات اإلنرتنت و/أو 
 حاالت الانضامم إلهيا

  20الربانمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدة مراكش و/أو 
 حاالت الانضامم إلهيا

  20الربانمج 

ترشيعية وتنظميية وس ياس ية أطر  2.1ه
 مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

اليت وجدت  املس تفيدةالنس بة املئوية للجهات 
املعلومات املقدمة بشأن املبادئ واملامرسات القانونية 

ألنظمة الرباءات ومناذج املنفعة وادلوائر املتاكمةل، 
 مواطن املرونة، معلومات مفيدة فهيا مبا

  1 الربانمج

عن جودة املشورة عدد ادلول األعضاء الراضية  
 لتكلاملئوية  والنس بةالقانونية والس ياس ية املقدمة 

 ادلول

  1الربانمج 

عدد ادلول األعضاء/املنظامت اإلقلميية اليت قدمت  
تعليقات إجيابية عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف جمال 

  2الربانمج 
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 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 
 اجلغرافية، والنس بة املئوية لتكل ادلول واملنظامت

بية عىل النس بة املئوية للبدلان اليت قدمت تعقيبات إجيا 
 مشورة الويبو الترشيعية

  3الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني أو  
 انضمت إلهيا

  3الربانمج 

عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش  
 إلهيا انضمت أو

  3الربانمج 

عدد حاالت التصديق عىل معاهدات حق املؤلف  
ومعاهدة روما السارية، مبا يف ذكل معاهدة برن 
 حاالت الانضامم إلهيا واملعاهدات اخلاصة ابإلنرتنت، أو

  3الربانمج 

عدد و/أو نس بة البدلان اليت تقدم رأاي إجيابيا يف  
 الويبو تسدهيااملشورة الترشيعية والس ياس ية اليت 

  9الربانمج 

  10الربانمج  عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو 

ثة    10الربانمج  عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدل

طب قت اسرتاتيجيًة  عدد البدلان اليت اعمتدت و/أو 
وطنيًة بشأن إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، أو يف 

 طريقها إىل القيام بذكل، مبساعدة الويبو

  17الربانمج 

عدد البدلان أو املنظامت اإلقلميية اليت اعمتدت أو  
لت أطراً من أجل اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية يف  عدل

من  45ضوء اجلزء الثالث من اتفاق تريبس والتوصية 
يف طريقها إىل القيام بذكل،  التمنية، أو أجندةتوصيات 

 مساعدة الويبو فضاًل عن

  17الربانمج 

املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية عدد أحصاب  
والسلطات املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية 

ادلولية واملنظامت غري احلكومية الوجهية( اذلين 
 خيوضون حوارا مع الويبو، ومدى تنوعهم

  18الربانمج 



 2016/17األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  متابعةلوحات  اثنيا.

 الهدف الاسرتاتيجي األول

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

34 
 

 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من  
ابلقضااي املتعلقة الويبو بشأن امللكية الفكرية فامي يتعلق 

 بس ياسة املنافسة

  18الربانمج 

حامية مزتايدة لشعارات وأسامء  3.1ه
 املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

  2الربانمج  )اثلثا( 6عدد الشعارات الواردة يف قاعدة بياانت املادة 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل  4.1ه
ادلولية لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية 

للرباءات ومناذج املنفعة وتصاممي 
)طوبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل 

 واملعلومات الرسية

اليت وجدت  املس تفيدةالنس بة املئوية للجهات 
 املعلومات املقدمة بشأن املبادئ واملامرسات القانونية

وتصاممي )طوبوغرافيات( ادلوائر محلاية مناذج املنفعة 
 ، معلومات مفيدةالرسيةاملتاكمةل واملعلومات 

  1الربانمج 
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 قانون الرباءات 1 الربانمج

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج:

 أداء الربانمجمتابعة لوحة 

 

 

 
 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 اإلجنازات الرئيس ية

 نظام الرباءات ادلويل الراهن من منظور ، اس تعرضت اللجنة 2016/17يف الثنائية  اليت ُعقدتللجنة الرباءات  خالل ادلورات األربع
وأسهم الهنج التدريج يف توسعة القاعدة املشرتكة  شامل، مع مراعاة الاحتياجات واملصاحل اخملتلفة مجليع ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل.

كام أسهم اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات خمتلفة، مثل إعداد دراسات أساس ية . ة يف إجراء مناقشاهتااليت تنطلق مهنا اللجنة ادلامئ
التجارب والتحدايت الوطنية، يف تقدم تبادل وتنظمي ندوات وجلسات تشاركية بشأن تنفيذ قانون الرباءات عىل الصعيد الوطين و 

 ادلامئة. اللجنةل معاملناقشات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف 

  انضمت دوةل و ، ة )أفغانس تان( إىل اتفاقية ابريسفامي يتعلق ابملعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال الرباءات ، انضمت دوةل واحدو
 .ائيةالثنانضمت ثالث دول )بيالروس والياابن وليرباي( إىل معاهدة قانون الرباءات يف كام ، ة )كولومبيا( إىل معاهدة بودابستواحد
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 عدد األطراف املتعاقدة

 

 مساعدة للمخرتعنيبرانمج  قطال، إ2016 وشهد عام (IAP) مما يفتح كة مع املنتدى الاقتصادي العامليوهو مبادرة مشرت  .يف جنيف ،
 واصل،  2017يف . و7(الرائدة )كولومبيا واملغرب والفلبنياأُلوىل البدلان  جانب إىلأخرى  بدلاانيشمل ل  ،لربانمجلالتدرجيي توسع ل ا آفاق

 تهقدر  عزز، مما يقدمون خدماهتم دون مقابل اذلين رباءاتالحماميي من ش بكة و إكوادور وجنوب إفريقيا  ابنضاممتوسع مسرية ال الربانمج 
معاهدة التعاون بشأن  بناء عىل املرحةل الوطنيةدلخول  إلعدادليف إطار الربانمج  اختريوااذلين  ،عىل تقدمي خدمات إىل اخملرتعني

 .عىل املس توى ادلويل يف الاتاد األورويب والوالايت املتحدة األمريكيةوتنفيذها  الرباءات

 التغطية نطاق تعزيزو  اتوفورات كبرية يف تلكفة الوحدا أدى إىل تقيق مم ،وُجربت هنج ابتاكرية لتكوين الكفاءات املتعلقة ابلرباءات 
أيضا تعزيز الوعي ابملبادئ  وتواصل اذلين أظهروا همارات معززة يف صياغة الرباءات.بشلك كبري استنادا إىل عدد املشاركني لربانمج اب

امت غري واملامرسات القانونية لنظم الرباءات واألرسار التجارية بني ادلول األعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية وهيئات األمم املتحدة واملنظ
 .2016/17واألطراف األخرى يف الفرتة احلكومية 

 دوةل عضو إىل أن املشورة املقدمة شامةل وجيدة ومفيدة  12، حيث أشارت موضع تقدير كبرياملساعدة الترشيعية والس ياساتية  وظل ت
 يف فهم اآلاثر املرتتبة عىل القضااي املطروحة.

 التمنية أجندة أنشطةأبرز 

 :(اللجنة) اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالتمنية واألنشطة املعمتدة من  جندةاجلارية ألشاريع امل تنفيذ 

  ُ  ،قاعدة البياانت إىل منصة جديدة نُقلتو  .يف املنتدايت ادلولية والوطنيةاملعلومات الواردة يف قاعدة البياانت بشأن املرونة  ترش ن
الاس تخدام يف عام معدالت يف  ملحوظة، مما أدى إىل زايدة البحث اجلديدة وعن أدوات اتديهثآلية  عنتعزيزها مبعلومات  وجرى
 (.14التوصية ) 2017

 التعاون بني ماكتب   (2)؛ طوة الابتاكريةتقيمي اخل "1" :فهم ادلول األعضاء ملا ييل تسني بغيةعدد من اجللسات اإلعالمية  وُعقد
تاحة امل بياانت ال واعد ق(4) ابحلصول عىل األدوية ؛ تتعلق يرتبط هبا من مسائل ومارباءات ال (3)؛ البحث والفحص يف جمايلالرباءات 

رسية الاتصال بني العمالء ومستشاري  (5)ألدوية واللقاحات ؛ البياانت املتعلقة ابامت املتعلقة ابلرباءات و املعل بشأن وضع للجمهور
 (.14التوصية )همت يف النقل الفعال للتكنولوجيا أس أحاكم قانون الرباءات اليت  (6)؛الرباءات

                                                
( والاتاد ادلويل مجلعيات ICCغرفة التجارة ادلولية )مؤسسات عاملية مثل ؛ و مدترونيك وفايزرو  3Mوكوالكوم و مثل نوفارتيس رشاكت الربانمج من رعاة  7

مجعية األمريكتني للملكية و ( EPI( واملعهد األورويب للرباءات )FCBA) رابطة احملامني يف ادلوائر الاتادية يف الوالايت املتحدة(؛ ومجعيات مثل IFIAاخملرتعني )
 (.ASIPI)الصناعية 
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وضعت يف إطار املرشوع اخلاص ابمللكية  اليت التوجهيية واملبادئاس مترت ادلول األعضاء يف اس تخدام ادلراسات  التمنية:أجندة تعممي مشاريع 

 .الفكرية واملكل العام ومرشوع الرباءات واملكل العام

 21و 17و 15ابلتوصيات  الاسرتشاد ويل يف إطار اللجنة ادلامئةت ادلاملناقشات بشأن التطوير التدرجيي لنظام الرباءا تواصل املبادئ التوجهيية:

 .42و 25و 22و

 اخملاطر

 الربانمج داءيف االتأثري   احلد من هذه اخملاطر اسرتاتيجياتفعالية  تطور اخملاطر  اخملاطر

تراجع أمهية اللجنة 
بقانون ادلامئة املعنية 

الرباءات ابعتبارها 
حمفال متعدد 

األطراف لوضع 
 القواعد واملعايري.

 فرص التعرض ال تزال
طوال فرتة  قامئةللمخاطر 

 .الثنائية

 نزيه مناخ هتيئةمن خالل  فعاةل بصورةحدة اخملاطر تقلصت 
ادلول  تزويدومن خالل  .وحمايد للحوار بني ادلول األعضاء

 .يف الوقت املناسب واملالمئةقيقة ادلعلومات األعضاء ابمل

احلد من هذه  اسرتاتيجيةت أسهم
التقدم احملرز يف اللجنة اخملاطر يف تعزيز 

 .ادلامئة املعنية بقانون الرباءات

 بياانت األداء

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

.1.1ه  أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية وضعتعاون معزز بني ادلول األعضاء يف  

ANNEX I  

 العمل تنفيذ يف احملرز التقدم
 جلنةجندة أل وفقا عليه املتفق

 الرباءات

يف اللجنة  للعمل الراهنة اةلاحل

 كام هو موثق يف الوثيقة
8SCP/23/5  ملخص

 )اثبت)الرئيس 

 جلسات يف 4عقدت اللجنة ادلامئة  علهيا املتفق اللجنة نتاجئ
النتاجئ  ُوثقتوقد  .2016/17 الثنائية

ادلامئة يف  اليت وافقت علهيا اللجنة
ذات الصةل  الرئيسملخصات 

(9SCP/24/5 وSCP/25/510 و 
11SCP/26/7 وSCP/27/912 ) 

 
 

 

ANNEX II  

 يف املشاركني رضا مس توى
 حمددة ندوات/معل حلقات
 قضااي بشأن ومعقودة الهدف

 ابلرباءات تتعلق حمددة

ردا من  753 استنادا إىل % 89 90% %(92.75)% 96.85
حلقة دراس ية  31املشاركني يف 

،  4 -، املنطقة العربية  5 -)أفريقيا 
، أمرياك  6 -آس يا واحمليط الهادئ 

 -ينية ومنطقة البحر الاكرييب الالت 
مبرحةل اقتصاداهتا ، البدلان اليت متر 12

 (1 –، أخرى  3 -انتقالية 

 

 
 

                                                
  SCP/23/5 :ملخص الرئيس 8
 SCP/24/5ملخص الرئيس:  9

 /25/5SCPملخص الرئيس:  10
 /26/7SCPملخص الرئيس:  11
 SCP/27/9ملخص الرئيس:  12
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http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=361336
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=376916
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=393439


 2016/17األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  متابعةلوحات  اثنيا.

 الهدف الاسرتاتيجي األول

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

38 
 

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

 

 يف املشاركني رضا مس توى
 اخملرتعني مساعدة برانمج

من ردا  11 استنادا إىل77 % %90 (غري متاح) % 90
من مشاركني  ردود 7اخملرتعني و

 .آخرين

 
  

2.1ه  الفكرية امللكية جمال يف ومتوازنة مكي فة وس ياس ية وتنظميية ترشيعية أطر 

 

 للجهات املئوية النس بة
 وجدت اليت املس تفيدة
 املبادئ بشأن املقدمة املعلومات

 ألنظمة القانونية واملامرسات
 وادلوائر املنفعة ومناذج الرباءات

 مواطن فهيا مبا املتاكمةل،
 مفيدة معلومات املرونة،

 (85.7%) 95.24% 

  (7) ردا 24استنادا إىل 

 

من  ردا 26 استنادا إىل %99 %90
آس يا أنشطة تدريبية ) 4 مشاركني يف

 ةأمرياك الالتيني؛ 2-واحمليط الهادئ
؛ والبدلان املنتقةل إىل 1-والاكرييب

  (1-نظام اقتصاد الوق احلر

 
  

 

 عن الراضية األعضاء ادلول عدد
 القانونية املشورة جودة

 والنس بة املقدمة والس ياس ية
  ادلول لتكل املئوية

  إىل استنادا ( %90) %94

 ردود(8) 9

ردا من  12 استنادا إىل92 % %94
، املنطقة  2 -)أفريقيا :مشاركني

 2 -، آس يا واحمليط الهادئ1 -العربية
،  5 -، أمرياك الالتينية والاكرييب

مبرحةل  اقتصاداهتا البدلان اليت متر
 (2انتقالية 

 
  

14.ه  املتاكمةل ادلوائر( طوبوغرافيات) وتصاممي املنفعة ومناذج للرباءات ادلولية ابمحلاية يتعلق فامي القضااي لتحليل مكحفل ابلويب مزتايد اهامتم 

 الرسية واملعلومات

 

 للجهات املئوية النس بة
 وجدت اليت املس تفيدة
 املبادئ بشأن املقدمة املعلومات

 مناذج محلاية القانونية واملامرسات
( طوبوغرافيات) وتصاممي املنفعة

 واملعلومات املتاكمةل ادلوائر
  مفيدة معلومات الرسية،

  ردا 29 استنادا إىل 84 % 90% متاح غري
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

11.ه  أطر معيارية دولية متوازنة للملكية وضعتعاون معزز بني ادلول األعضاء يف  

  الفكرية
   2,239     2,734     2,688  

2.1ه   1,979     1,978      2,559    أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

14.ه القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل  

 وتصاممي )طوبوغرافيات( ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية
    494      332      353  

 
 5,019 5,044 5,291 اجملموع

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 السويرسية()بآالف الفرناكت 

 املزيانية املعمتدة 

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %102 3,651 3,575 3,953 موارد املوظفني
 %93 1,367 1,469 1,339 موارد خالف املوظفني

 %100 5,019 5,044 5,291 اجملموع

 التحويالت بعدالهنائية زيانية امل

 لتعزيز املشورة الترشيعية بشأن حق املؤلف  3نقل وظيفة إىل الربانمج  "1": الصافية ملا ييل احلصيةلالاخنفاض يف موارد املوظفني  ميثل
وفورات إعادة توزيع  "3"و  ؛وظف قانوين معاونمل دامئةوظيفة تسوية  "2"؛ 2.1ه النتيجة املرتقبة كام هو مبني يف اجملاورة،واحلقوق 
 .ىل أولوايت تنظميية أخرىع املرتامكة املوظفني

  لدلورة السابعة  7والربانمج  5موارد إضافية من الربانمج  تويل "1": ما ييل إىلالزايدة الصافية الطفيفة يف موارد غري املوظفني  تُعزىو
 .23إىل الربانمج  للمتدربنيموارد  تويل "2"؛ و1.1ه املرتقبةالنتيجة  كام هو مبني يف، امئة املعنية بقانون الرباءاتوالعرشين للجنة ادل

 .التحويالتملزيانية الهنائية بعد ا مع عىل حنو يتوافقاملزيانية موارد  تماس تخد
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 العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية :2الربانمج 

 وانغ بينينغالس يدة  عن الربانمج: املسؤوةل

 متابعة أداء الربانمجلوحة 

 

 

 

 حمقق لكي ا  حمقق جزئيا  غري حمقق  غري قابل للقياس  منقطع 

 اإلجنازات الرئيس ية

 عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون "، قررت 2015أكتوبر  دورهتا املنعقدة يف جتدر اإلشارة إىل أن امجلعية العامة للويبو يف
إذا انهتت املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية واإلفصاح أثناء دوريت اللجنة ادلامئة  2017التصاممي يف هناية النصف األول من عام 

جلنة ) لتجارية والرسوم والامنذج الصناعيةاللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات ا تعذر عىلوملا  ."الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني
قررت اليت ، امجلعية العامة للويبو للعرض أماماملسأةل  أحيلت، فقد ااملناقشات بشأن املسألتني املعلقتني يف دوراهت اس تكامل (العالمات

عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون التصاممي يف يف ، 2017أكتوبر  يف يف دورهتا املقبةل ،النظر أهنا س تواصل " 2016يف أكتوبر 
خلُص الرئيس إىل ، 2016 أكتوبريف  اليت ُعقدت، العالماتوالثالثني للجنة  دسةالسايف ادلورة و ."2018هناية النصف األول من عام 

يف ادلورة و. "ةأن تلزتم بقرار امجلعية العام، فإنه ينبغي للجنة العالماتمعاهدة قانون التصاممي، وإن اكنت س تظل عىل أجندة جلنة "أن 
جشع الوفود عىل " و ،، أشار رئيس اللجنة إىل هذا الاس تنتاج2017يف مارس اليت ُعقدت ، العالماتالسابعة والثالثني للجنة 

وقد تناولت . "ملواقفيف ا لسد الفجوات املتبقية 2017الاس تفادة من الوقت املتاح حىت ادلورة القادمة للجمعية العامة يف أكتوبر 
وخالل . 2017 يف أكتوبر( دية الثالثة والعرشينادلورة العا)امجلعية العامة للويبو هذه املسأةل مرة أخرى يف دورهتا التاسعة واألربعني 

عقد مؤمتر دبلومايس العامتد  حالت دونلتضييق الفجوات املتبقية بني املواقف اليت  كبرياهجدا ادلول األعضاء امجلعية العامة، بذلت 
النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون  2018مواصةل اللجنة يف دورهتا القادمة يف "ممي وقررت امعاهدة قانون التص

  ."2019التصاممي يف هناية النصف األول من عام 
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  س تخدام كعالمات جتاريةحبامية أسامء البدلان من التسجيل والافامي يتعلق و . الثنائيةأربع دورات خالل  العالمات جلنةعقدت قد و ،
نصف يوم يف شلك  مدهتاجلسة إعالمية  إدارة ،يف دورهتا التاسعة والثالثني ،األمانة إىلوطلبت  ،املمكنة التوافقاللجنة جماالت  حبثت

أسامء  أو تتوي عىل اليت تتكون من يتعلق ابلعالمات، فامي العالمات التجارية، تتناول ممارسات الفحص يف ماكتب مائدة مس تديرة
واأليقوانت  GUI) ) تصاممي واهجات املس تخدم املصورةيف وواصلت اللجنة النظر . وهجات نظر املس تخدمني مع مراعاة، البدلان

مجةل ، من األمانةاللجنة  المتست، للجنة الثامنة والثالثني ةورادليف  ذاته املوضوع تناولت إعالميةجلسة  وعقب .اخلطوط/واحملارف
اقرتاح جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة واأليقوانت  إىل دعوة ادلول األعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدةمن بيهنا ، أمور

يف دورهتا اللجنة فهيا املقرتحات يف وثيقة يك تنظر  هذهاخلطوط اليت يُس تحسن القيام مبزيد من العمل بشأهنا، وجتميع لك /واحملارف
عقب جلسة إعالمية بشأن املوضوع  وذكل ،اجلغرافية املؤرشاتخطة معلها بشأن  يف دورهتا الثامنة والثالثني اعمتدت اللجنةكام . املقبةل
 .السابعة والثالثني هتادوريف ٌعقدت ذاته 

  مثانية نضامم اب ،الثنائيةيف فرتة  عدد األعضاءيف املائة يف  21 قدرهازايدة  التجارية شهدت معاهدة س نغافورة بشأن قانون العالماتو
امللكية  ومنظمةيرلندا والياابن ومايل ومجهورية كوراي آأفغانس تان وبنن ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية و )أطراف متعاقدة جديدة 

 .2017يف هناية عام طرفا  46ألطراف املتعاقدة إىل عدد اإجاميل ، ليصل  (OAPI)الفكرية األفريقية 

  شعار 301 ، نرُشمن اتفاقية ابريس (اثلثا) 6مبوجب املادة  اوشعاراهتاملنظامت احلكومية ادلولية فامي يتعلق حبامية شعارات ادلوةل وأسامء و 
 (اثلثا) 6ملادة املتعلقة اب بياانتال يف قاعدة  املدرجة للشعارات، وبذكل يرتفع العدد اللكي للثنائية املنشودهدف ال جديد، أي أكرث من ضعف 

 .يف املائة 10 قدرهازايدة ب، 2017يف هناية عام  3 458 إىل

 )اثلثا( 6عدد الشعارات املدرجة يف قاعدة البياانت املتعلقة ابملادة 

 

 عدد األطراف املتعاقدة املنضمة إىل معاهدة س نغافورة

 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

دورهتا  يفالتمنية جلنة وافقت  :)جلنة التمنية( اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت اعمتدهتاأجندة التمنية اجلارية واألنشطة  اريعتنفيذ مش
ممي لتطوير األعامل يف البدلان النامية وأقل البدلان اامللكية الفكرية وإدارة التصبشأن  رشوعامل عىل متابعة  2017يف ديسمرب  املنعقدة العرشين

إدماج أنشطة املرشوع يف إطار معل األمانة املنتظم  يف املتابعة عنارص أحد ويمتثل .التاسعة عرشة هتادوريف  تقيمي املرشوع ، وذكل عقب13منوا
 .يف جمايلي التوعية وتكوين الكفاءات

لربانمج ا أنشطة أن كام. 42و 21و 15 ابلتوصياتالاسرتشاد العالمات جلنة وضع القواعد واملعايري يف إطار أنشطة  تواصل املبادئ التوجهيية:

ال تزال  (ادوةل عضو  30مجموعة من التعليقات عىل الترشيعات إىل  63 تقدمي)املساعدة التقنية وبناء القدرات املساعدة الترشيعية يف جماالت 

 .14و 13و 6و 1 ابلتوصيات تسرتشد

                                                
 /20/4CDIPالوثيقة  13

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=386496
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=386496
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 اخملاطر

 الربانمج أداءيف التأثري   فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

 عىل اتفاقات إىل التوصل زال ما
 ميثل األطراف متعدد املس توى

 من بنجاح الانهتاء أن كام تداي،
 الربانمج إطار يف التقنني أنشطة

 الزتام عىل كبرية بدرجة س يعمتد 2
 املتفق النتاجئ ببلوغ األعضاء ادلول

 .بيهنا فامي علهيا

ابالتفاقات املتعددة طر اخلتعلق ي 
، اليت تمل يف طياهتا األطراف

مجيع  شأهنا شأن ،التيقنعدم 
 .املعيارية املس تحدثة األنشطة

التعرض للمخاطر  وزادت درجة
 تأثرا، الثنائيةخالل  ةطفيف زايدة

فعالية  اليت تواجه ةعامليال خملاطراب
 .تعددية األطراف

هذا اخلطر حدة األمانة يف ختفيف  أسهمت
عىل حنو حمايد  هماهما أداءمن خالل 

ومن خالل توفري  ،ومتوازن وشفاف
معلومات دقيقة وموضوعية يف الوقت 

 .املناسب لدلول األعضاء

هذا اخلطر يف الفرتة تقق وقد أدى 
 توصلاملشموةل ابلتقرير احلايل إىل عدم 

ادلول األعضاء إىل توافق يف اآلراء بشأن 
عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون 

يف تقدم بعض ال غري أنه مت إحراز  .التصاممي
 املؤرشاتحامية أسامء البدلان وخطة معل 

 .اجلغرافية

 امليض قدما

  يف مجلعية العامة للويبو ادورة س تتيح ، (اللجنة ادلامئة)اجملاورةوفامي يتعلق ابلتقدم احملرز يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اليت تول دون عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة قانون  ها،مواقف الفجوات املتبقية بني  لتضييقفرصة أخرى لدلول األعضاء  2018

 .التصاممي

 ى بتأييد واسع بني ادلول اليت تظ ،املؤرشات اجلغرافيةخطة العمل بشأن التطور اإلجيايب اذلي شهدته ، فإن وعالوة عىل ذكل
ومواصةل اس تكشاف القضااي التكنولوجية  ،سامء البدلانيتعلق حبامية أ، إىل جانب الرتكزي عىل تقيق نتيجة ملموسة ومعلية فامي األعضاء

 .2018/19 الثنائيةادلامئة يف عوامل جناح هامة لعمل اللجنة مجيعها  تشلك ،فامي يتعلق ابلتصاممي الصناعيةالناش ئة 

 بياانت األداء

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

1.1ه  الفكرية للملكية متوازنة دولية معيارية أطر وضع يف األعضاء ادلول بني معزز تعاون 

ANNEX III  

 الاتفاق يف احملرز التقدم
 يف املدرجة القضااي عىل

 العالمات جلنةأجندة 

 يف جلنة حاةل تقدم العمل
وفقا  2015يف هناية عام  العالمات

 )اثبت( (SCT/34/7) للوثيقة

نتاجئ اللجنة 
 املتفق علهيا 

يف  يف دورهتا املقبةل ،قررت امجلعية العامة للويبو
يف عقد مؤمتر "النظر  مواصةل ،2018عام 

يف هناية  بشأن معاهدة قانون التصاممي، دبلومايس
 " )الوثيقة2019األول من عام النصف 

A/57/11 ADD.5)14  
 يف الثنائية العالماتللجنة األخرية ة ورادليف و

 2أكتوبر إىل  30من  ،)ادلورة الثامنة والثالثون
 :(2017 نومفرب

 ادلول  دعوةاألمانة  من اللجنة المتست
األعضاء واملنظامت غري احلكومية املعمتدة إىل 

جوانب تصاممي واهجات املس تخدم املصورة اقرتاح 
واأليقوانت واحملارف/اخلطوط اليت يُس تحسن 

 
 

                                                
 A/57/11 ADD.5: من جدول األعامل املوحد 16البند : التقرير املوجز 14

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=387537
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 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

 )الوثيقةالقيام مبزيد من العمل بشأهنا 
SCT/38/515 ؛(8، الفقرة 

  قررت عقد جلسة إعالمية بشأن أسامء و
البدلان يف دورهتا التاسعة والثالثني )الوثيقة 

16SCT/ 38/5 ؛ (12، الفقرة 

  اعمتدت خطة معل بشأن املؤرشات و
 (.16، الفقرة 17SCT/38/5اجلغرافية )الوثيقة 

ANNEX IV  

 التصديق حاالت عدد
 معاهدة إىل الانضامم/عىل

 س نغافورة

 حاالت 8 (اثبت) امتعاقد ارفط 38
انضم/تصديق

 :جديدة ام

 

أطراف متعاقدة جديدة: أفغانس تان وبنن  8 
يرلندا آومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية و 

والياابن ومايل ومجهورية كوراي واملنظمة األفريقية 
 (OAPI) للملكية الفكرية

 (طرفا متعاقدا 46 اجملموع)

 

12.ه  الفكرية امللكية جمال يف ومتوازنة مكي فة وس ياس ية وتنظميية ترشيعية أطر 

 

 ادلول عدد
 املنظامت/األعضاء
 قدمت اليت اإلقلميية
 عىل إجيابية تعليقات
 الترشيعية املشورة

 جمال يف املقدمة
 التجارية العالمات
 الصناعية والتصاممي

 اجلغرافية، واملؤرشات
 لتكل املئوية والنس بة

 واملنظامت ادلول

 أعربوا مجيعان ،ومس تجيب 10 
  رضامه عن (100%)
أعربوا مجيعا ، نومشارك 7)
 رضامه(  ( عن100%)

 

% 90عرب أ
من اجمليبني 
عن رضامه 

املشورة عن 
 املقدمة

( 6دوةل عضو: أفريقيا ) 30قدمت املشورة إىل 
(؛ 12( ؛ آس يا واحمليط الهادئ )5املنطقة العربية )

( ؛ 5أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب )
 (2مبرحةل انتقالية ) اقتصاداهتا البدلان اليت متر

 

، أبلغوا مس تجيبا 13وردت ردود أفعال من 

 .النصيحة املقدمة ( عن رضامه عن100%)

 

 وشعاراهتا ادلولية احلكومية املنظامت وأسامء لشعارات مزتايدة حامية 3.1ه

 

 الواردة الشعارات عدد
 6 املادة بياانت قاعدة يف

(اثلثا)
 

 120نرش (3,103) 3,157
عالمة جديدة 

  الثنائيةخالل 

  .جديدة ةعالم 301نرش

بياانت ال عالمة يف قاعدة  3 458ما مجموعه  إدراج
 يف هناية الثنائية. )اثلثا( 6 ملادةاملتعلقة اب

 

                                                
  SCT/38/5: ملخص الرئيس 15
 احلاش ية السابقة 16
 احلاش ية السابقة 17

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389324
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389324
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=389324
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.1ه تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية  

  الفكرية
3,210    3,352      3,269  

2.1ه   885      862     1,100 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

3.1ه   576      560     544 احلكومية ادلولية وشعاراهتاحامية مزتايدة لشعارات وأسامء املنظامت  

4.3ه زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان   آليات وبرامج تعاونية معز 

 املتحوةل.والبدلان  األقل منوا
-     109       97  

 4,826 4,883 4,854 اجملموع  

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

 نس بة

 الاس تخدام

)%( 

 %103 3,692 3,588 4,089 املوظفني موارد

 %88 1,134 1,295 765 املوظفني موارد خالف

 %99 4,826 4,883 4,854 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية  زيانيةامل

  أخرى ىل أولوايت تنظمييةع املرتامكة وفورات املوظفنييعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام األول إىل إعادة توزيع. 

  كام هو  2017 الثانية للجنة العالمات يف عامعقد ادلورة " 1"املوظفني إىل تويل موارد إضافية لتغطية  غريو تُعزى الزايدة يف موارد
وتقدمي " 3"وتغطية تاكليف إضافية للندوة العاملية بشأن املؤرشات اجلغرافية املعقودة يف الصني؛ " 2"؛ 1.1مبنيل يف النتيجة املرتقبة ه

 . دمع أكرث فعالية للطلب املزتايد عىل املشورة الترشيعية

 النتيجة املرتقبة يف األساس إىل إعادة توزيع موارد املوظفني إىل  2.1ه النتيجة املرتقبة كام هو مبني يفالاخنفاض يف املوارد صايف  يُعزى
 .2017يف عام  العالمات دلمع ادلورة الثانية للجنة 1.1ه

  التصامميرشوع أجندة التمنية بشأن امللكية الفكرية وإنشاء مب مرتبطة  4.3هللنتيجة املرتقبة اكنت املوارد اخملصصة. 

 اس تخدام املزيانية:

 مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت يتوافقعىل حنو  معومااملزيانية  تماس تخد. 
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  تقيق إىل و، 2.1هالنتيجة املرتقبة  كام هو مبني يفض عدد بعثات املوظفني إىل خف أساساموارد املوظفني  يف خالفخنفاض عزى الايُ و
 .يف الصني املنعقدةاجلغرافية  املؤرشات بشأنالسفر املتعلقة ابلندوة العاملية تاكليف يف وفورات 
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  حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3الربانمج 

 الس يدة س يلفي فوربني املسؤوةل عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 حمقق لكي ا 
 حمقق جزئيا  غري حمقق 

 غري قابل للقياس 
 

 منقطع

 اإلجنازات الرئيس ية

  التقييدات  عننتاجئ دراسات شامةل  كام تلقت ،نص واحد محلاية هيئات البث التوصل إىل مناقشات ممثرة حول جلنة حق املؤلفأجرت
احملفوظات واملؤسسات  ملكتبات ودورفائدة اوالاس تثناءات ل

فضال عن دراسة نطاقية بشأن التقييدات  ،التعلميية والبحثية
. ات األخرىاإلعاق ذويألشخاص فائدة اوالاس تثناءات ل

تعلقان حبق املؤلف ت ومعلت اللجنة أيضا عىل مسألتني أخريني 
، مبا يف ذكل الاس امتع حق امللكيةبيع إعادة ويف البيئة الرمقية 

 .الك املوضوعنييف  إىل تقارير حول نتاجئ ادلراسات

  معاهدة مراكش  دخول 2016من اإلجنازات املمزية يف عام
، وقد بلغ مجموع أعضاهئا 2016سبمترب  30حزي النفاذ يف 

 عدد األطراف املتعاقدة املنضمة إىل معاهدات الويبو حلق املؤلف
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تصديقا إضافيا عىل  20مهنا ، 2016عضوا جديدا يف عام  43وبصفة عامة، انضم إىل معاهدات الويبو بشأن حق املؤلف . عضوا 25
  .تصديقات إضافية عىل معاهدة بيجنيوتسع  ،معاهدة مراكش

  خدمة الكتب العاملية من خالل  إعارهتا جرىاليت  امليرسة الكتب عدد ارتفع، حيث مهبرةنتاجئ  امليرسةاتاد الكتب  حققوقدABC 
Global Book Service كتااب 165 000 إىل 2015يف هناية عام  كتااب 58 000 من املكتبات واد هذهر املكتبات املشاركة إىل  عرب 

 .ابملائة 184، بزايدة قدرها 2016/17يف 

  اس متر الطلب عىل األدوات واملنشورات املتعلقة ابلصناعات و
: منشورات جديدة عن ةأربع مت الانهتاء منوقد . اإلبداعية

قانون وممارسة النسخ  "2". نرش الكتب والثورة الرمقية "1"
، 19والصور وصالنص الرضائب عىل جباية "3"؛  18اخلاص

ثالثة  وصدر، 20كسب العيش يف الصناعات اإلبداعية "4"
 .مهنا

 أجندة التمنية أنشطةأبرز 

 تنفيذ مشاريع أجندة التمنية اجلارية واألنشطة اليت اعمتدهتا اللجنة

  القطاع السمعي البرصي يف  وتطويريف س ياق مرشوع تعزيز
داء السمعي البرصي يف انضمت بوركينا فاسو إىل معاهدة بيجني بشأن األ "1" املرحةل الثانية: -ان األفريقية بوركينا فاسو وبعض البدل

متطلبات مع لقطاع السمعي البرصي إطار س ياسات ا مواءمةومت تعزيز التعاون مع سلطات الس نغال وكينيا لضامن  "2"؛ 2017يوليو 
مبا يامتىش مع  2017يف عام  السمعية البرصية الس نغايلمت تقدمي ادلمع الترشيعي العامتد مرشوع قانون الاتصاالت و "3"العرص الرمقي ؛ 

املغرب( و  )كوت ديفوار آخرينين مس تفيدين  ادلمع إىل بدلميقدمت تو "4"؛ 2008لعام  املؤلف املؤلف وقانون حق املعايري ادلولية حلق
 .(11و 10و 4و 2و 1 التوصياتلالنضامم إىل املعاهدة )

  1" األمانة: واصلت، أنشطة الويبو اجلديدة املتعلقة ابالنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ إىل املعلومات واملواد اإلبداعيةبفامي يتعلق و" 
س ياسة النفاذ املفتوح واس تخدام تراخيص  تيسري مسار تنفيذ س ياسات حق املؤلف للمنظامت احلكومية ادلولية اليت قررت تنفيذ

التدريبية  دمج ترخيص املصدر املفتوح يف دورات الويبو وبراجمها "2"؛ املشاع اإلبداعي اجلديدة اخملصصة للمنظامت احلكومية ادلولية
وضع س ياسات منوذجية حلق و فتوحة املصدر امل وحدة تدريبية بشأن الرتخيص وتطوير الربجميات  لاس تكام "3"؛ ذات الصةل حبق املؤلف

 (.17و 14و 13و 1)التوصيات  املؤلف وأحاكم قانونية للهُنج اخملتلفة حلق املؤلف إزاء معلومات القطاع العام

 التوجهيية: املبادئ

 42و 21و 20و 17و 16و 15 ابلتوصيات تسرتشداللجنة ادلامئة  يف واملعايري وضع القواعداخلاصة بالربانمج أنشطة  ال تزال. 

 وثالث منظامت حكومية دولية إقلميية من أنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية وبناء  بدلا 126مشارك من  3 100 اس تفاد أكرث من
 .13و 1 يتنيالقدرات متش يا مع التوص 

  ني حق املؤلف واإلدارة امجلاعية بتحديث قوان تتعلقمسائل بشأن دوةل عضوا أو منظمة إقلميية  43إىل مساعدة ترشيعية قدمت الويبو
  .17و 14و 13، مع مراعاة التوصيات ق املؤلفحلالويبو أو إدراج أحاكم جديدة من أجل الانضامم إىل معاهدات  ،لعهد الرمقيا ملواكبة

                                                
18 http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4183&plang=EN  
19 http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4192&plang=EN 
20 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf 

 عدد الكتب املعارة من خالل خدمة الكتب العاملية

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4183&plang=EN
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4192&plang=EN
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_cr_2017_1.pdf
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 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر اخملاطر تطور  اخملاطر

 حق نظام جعز ميثل
 مع التكيف عن املؤلف

 الرسيع التكنولويج التغري
 أمهية من ابلتقليل هتديدا

 .املؤلف حق نظام

يف  اس مترت وترية التغري التكنولويج
، ، ومع ذكلالثنائيةالتسارع خالل 

 جراء اثبتةظلت اخملاطر املتبقية 
 احلد من اسرتاتيجياتفعالية  
  .اخملاطر 

أنشطة التوعية وبناء القدرات عىل دور  عولت
 ،مناخ من املساواةهتيئة نظام حق املؤلف يف 

 بشلكيتيح مجليع ادلول األعضاء التنافس 
يف اس تخدام معاهدات حق املؤلف  متاكئف 

ثتوخطط التنفيذ الوطنية اليت   ملواكبة ُحدل
صناعات اإلبداعية لل  اتعزيز و  ،العرص الرمقي 

 .والثقافية

ق النتاجئ قحي أنلربانمج لما اكن 
اإلجيابية فامي يتعلق ابلتصديق عىل 

فضال عن  ،املعاهدات والانضامم إلهيا
لوال اجلهود  املساعدة الترشيعيةتقدمي 
 للحد من اخملاطر ذلتاليت بُ 

 امليض قدما

 معاهدة  إىل الانضامم/عىل التصديقاملمتثل يف  يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية 2016/17لثنائية اهدف أن  عىل الرمغ من
قدمي املساعدة إىل ادلول األعضاء ولوية لتاأل من خالل إيالءبشلك جزيئ  هقيق متكن من ت الربانمج  فإن، للغايةطموحا  هدفا اكن بيجني

 .2018/19ولن حييد الربانمج عن هذا الهنج خالل الثنائية  إىل املعاهدات. انضامهمفامي يتعلق اب

 بياانت األداء

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

1.1ه  الفكرية للملكية متوازنة دولية معيارية أطر وضع يف األعضاء ادلول بني معزز تعاون 

 

ث املقارنة أساس  يف املُحدل
 :2015 هناية

التقدم احملرز كام هو مبنيل يف 
  (اثبت) 21سملخص الرئي

 علهيا املتفق النتاجئ
 ادلامئة للجنة

أجندة اللجنة ادلامئة تقدما يف خمتلف بنود  أحرزت
ملخصات املوضوعية عىل النحو الوارد يف  التمنية

 ووهجت )23SCCR/35)و )/2234SCCR )الرئيس
اللجنة ادلامئة إىل  2017و لعام امجلعية العامة للويب

 .مواصةل معلها

 
 

2.1ه  الفكرية امللكية جمال يف ومتوازنة مكي فة وس ياس ية وتنظميية ترشيعية أطر 

 

 صدقت اليت البدلان عدد
 أو مراكش معاهدة عىل

 إلهيا انضمت

  إضافية بدلان 9  (30ترامكي عدد ) ان إجامالبدل (6) 10

اجلزائر ، بوركينا فاسو ، مجهورية كوراي الشعبية )

، سانت  ادلميقراطية ، السلفادور ، غابون ، نيجرياي

 رتامكيالفنسنت وجزر غرينادين ، ساموا ، تونس( )

19) 

 
 

                                                
 REF/SUMMARY BY CHAIR/31SCCRملخص الرئيس:  21
 SCCR/34/REF/SUMMARY BY THE CHAIR ملخص الرئيس:  22
 SCCR35/REF/SUMMARY BY CHAIRملخص الرئيس:  23

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=328356
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=328356
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372036
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372036
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=391077
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 صدقت اليت البدلان عدد
 أو مراكش معاهدة عىل

 إلهيا انضمت

 :2016/17 يف اإضافي بدلا 20 (20 ترامكيعدد ) إجامال بدلا (5) 13 

بوتسواان ، بوركينا فاسو ، كندا ، ش ييل ، )
، إكوادور ادلميقراطيةهورية كوراي الشعبية مج  ،كوس تارياك

، غواتاميال ، هندوراس ، إرسائيل ، كينيا ، 
قريغزيس تان ، ليرباي ، مالوي ، نيجرياي ، بامن ، بريو ، 

، تونس( فنسنت وجزر غرينادين ، رسي الناكسانت 
 (33رتامكي )ال

 
 

 

 عىل التصديق حاالت عدد
 املؤلف حق معاهدات

 معاهدة ذكل يف مبا السارية،
 روما ومعاهدة برن

 اخلاصة واملعاهدات
 حاالت أو ابإلنرتنت،

 إلهيا الانضامم

 :جديدة تصديقات 5

 (168) برن اتفاقية

 (92) روما اتفاقية

 18724معاهدات اإلنرتنت: 

 مراجع( مؤرش) متاح غري 

 تصديقات 10
مجليع  ةجديد

 املعاهدات

 :جديدا تصديقا 14

 (7) برن اتفاقية

 (175 الرتامكي)

 (1) روما اتفاقية

 (93 الرتامكي)
 5: معاهدات اإلنرتنت

معاهدة الويبو بشأن األداء  96 :192 الرتامكي)
معاهدة الويبو بشأن حق  96و ،والتسجيل الصويت

 (املؤلف
 (79 الرتامكي) 1: الصوتية التسجيالت اتفاقية

 
 

 

 اليت للبدلان املئوية النس بة
 عىل إجيابية تعقيبات قدمت

 الترشيعية الويبو مشورة

 – غري متاح) % 100

س تجرى دراسة اس تقصائية 

 (2015 للثنائية يف عام

بدلا أو مجموعة إقلميية مشورة ترشيعية يف  43تلقى  %(70) 80%
؛  2؛ املنطقة العربية  10)أفريقيا  2016/17 الثنائية

؛ أمرياك الالتينية والاكرييب  14آس يا واحمليط الهادئ 
 (1؛ أخرى  7؛ البدلان الانتقالية 9

؛  1ردا )املنطقة العربية  13يف املائة استنادا إىل  90
 5؛ أمرياك الالتينية والاكرييب  3آس يا واحمليط الهادئ 

( قدمت 1؛ أخرى  3؛ البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية 
( 6إىل  1عىل مقياس من  6أو  5تعليقات إجيابية )

 ؤلف حق امل يف جمالالترشيعية الويبو  مشورةبشأن 

 
 

2.3ه زة  للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية  كفاءات معزل

 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 حلق وطنيا مكتبا صفر 
 املؤلف

 وطنيا مكتبا 25 (غري متاح) 0
 املؤلف حلق

 عام امتدادمؤلف عىل  قحل امكتب 90أكرث من 
201625  

 
 

 امجلاعية اإلدارة منظامت عدد 
 اعامتد عىل للحصول املتقدمة

 0 (2016)  (اثبت) 0

2 (2017) 

 ابلشفافية املعين الائتالف أقر ،2016 يونيو يف
 اجلهود من املزيد برتكزي قرارا اإلدارة وحسن واملساءةل

 
 

                                                
 طرفا متعاقدا يف معاهدات الويبو لإلنرتنت. 187، اكن هناك  2015ام تصويب: يف هناية ع 24
 يف شلكه احلايل. TAGاخُتذ قرار بعدم امليض قدما يف مرشوع  ،2016يف هناية عام  25
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 وحسن واملساءةل الشفافية
 (TAG) اإلدارة

 ابلشفافية املتعلقني التعلميي والربانمج المتزي دليل عىل
 26.اإلدارة وحسن واملساءةل

النس بة املئوية للمشاركني  
اذلين يقدمون تقارير إجيابية 

عن برامج تكوين كفاءات 
 اإلدارة امجلاعية

من  70% (0) 60%
يوافقون  املشاركني

 بشدة يوافقون أو

من املشاركني يف ادلراسة الاس تقصائية  % 91
  بشدة يوافقون يوافقون أو

- 2016 :84% 

- 2017 :97% 

 
 

عدد زايرات البوابة  
اإللكرتونية اخلاصة ابلبنية 

  التحتية حلق املؤلف

تطوير بوابة البنية التحتية حلق املؤلف يف عام  تأجل (500) 57,000 (0) 52,000
2016. 

 
 

عدد النارشين املوقعني عىل  
ميثاق نرش املطبوعات 

ة اخلاص ابتاد الكتب  املُيرسل
ة )"امليثاق"(  املُيرسل

عدد ) انرشا 15 (9) انرشا 12
  ترامكي(

ة، مبا يف ذكل رابطة  اختذ جملس اتاد الكتب املُيرسل
بعدم  2016ادلولية، قرارا يف أوائل عام النارشين 

ة دلى انرشين جتاريني  تروجي ميثاق اتاد الكتب املُيرسل

 

 

عدد الكتب املنشورة يف 
ة املُعارة  أنساق ُميرسل

ألشخاص عاجزين عن قراءة 
 املطبوعات

 58,000 ما يزيد عىل
( (16,000 

إعارة  130,000
 )عدد ترامكي(

(20,000) 

كتاب ميرس  ألشخاص من 165,000أعري أكرث من  
 27(ذوي اإلعاقات يف قراءة املطبوعات )ترامكي

 إعارة 42,000 :2016
 إعارة 65,000 : 2017

 

املئوية لتقيمي  النس بة 
املشاركني اإلجيايب جلدوى 

الاجامتعات وحلقات العمل 
اخلاصة بتكوين الكفاءات يف 

جمال حق املؤلف واحلقوق 
 اجملاورة

املشاركني  % من80أكرث من 
 راضون بشدة راضون أو

(70)% 

% من 80
املشاركني راضون 

راضون بشدة  أو
(70)% 

% من املشاركني يوافقون أو يوافقون بشدة عىل 80
أن اجامتعات وحلقات تكوين الكفاءات يف جمال حق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة اكنت مفيدة

 

 

النس بة املئوية للمشاركني يف  
حلقات معل تكوين 

حبق  املتعلقةالكفاءات 
املؤلف اذلين أبلغوا عن 

الانتفاع العميل ابملعارف بعد 
 تسعة أشهر من حلقة العمل

% من املشاركني 80أكرث من 
بشدة  يوافقون أو يوافقون

 %(70حنو )

% من 80حنو 
 املشاركني

بتطبيقهم للمعارف % من املشاركني أفادوا 80أكرث من 
 أشهر من حلقة العمل 9املكتس بة بعد 

 

النس بة املئوية للمشاركني  
مبعارف  يمتتعوناذلين 

نة يف تنفيذ  وهمارات ُمحسل
  أنشطة تدريبية يف بدلاهنم

% من 70 )مؤرش جديد(غري متاح 
اذلين  املشاركني

 تلقوا التدريب

يف أنشطة الصناعات  املشاركنيمن  %71.5 أفاد
اإلبداعية أهنم سيس تخدمون املعلومات يف أنشطهتم 

 املهنية يف املس تقبل.

 

                                                
 .احلاش ية السابقة 26
 2017سبمترب  1تستند األرقام إىل أحدث البياانت املتاحة، بدء من  27
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2.4ه ن نفاذ   واإلبداع الابتاكر لتشجيع وامجلهور الفكرية امللكية مؤسسات قبل من واس تخداهما الفكرية ابمللكية املتعلقة املعلومات إىل حمس 

التاد  نيؤسسعدد األعضاء امل 
ة  الكتب املُيرسل

عضوا مؤسسا  28 15 (10)
مسجال التاد 
ة  الكتب املُيرسل

 15)) رتامكيال

ة  15 عضوا مؤسسا إضافيا التاد الكتب املُيرسل
 (30الرتامكي )

 

 هجات ماحنة 4 2 عدد اجلهات املاحنة 
تقدم مسامهة مالية 

 )ترامكي(

 هجتان ماحنتان إضافيتان:

  مؤسسة سكول -

 األمم املتحدة للرشااكت ادلولية صندوق -

 (4امكي رت ال)

 

 

عدد الصكوك القانونية 
واملبادئ التوجهيية وبياانت 

املبادئ خبالف الصكوك 
امللزمة مبشاركة أحصاب 

املصاحل املعنيني يف جماالت 
مثل معاهدات حق املؤلف 

اجلديدة وحق املؤلف يف 
 البيئة الرمقية

واحد  صك (291) 228 
 (إضايف)

 

 انإضافي صاكن

ُعدة الانطالق للنرش امليرس  يف البدلان النامية  -
 والبدلان األقل منوا.

املبادئ التوجهيية للنفاذ امليرس  التاد الكتب  -
ة لفائدة املؤلفني ذاتيي النرش  .امليرس 

 (4الرتامكي )

 

 

 
  

                                                
( مرشوع مبادئ الويبو التوجهيية بشأن تقيمي الوقع الاقتصادي والاجامتعي والثقايف 2لتعاقدية يف القطاع السمعي البرصي ؛ )( مراجعة الويبو لالعتبارات ا1) 28

 حلق املؤلف يف الاقتصاد.
 .2017مت تعليق املبادئ التوجهيية للملكية الفكرية والرايضة يف عام  29
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 السويرسية()بآالف الفرناكت 

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.1ه  3,433 3,541 3,339  تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 

2.1ه  وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأطر ترشيعية وتنظميية  
2,325 2,603 2,581 

2.3ه زة  للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات  كفاءات معزل

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

  اقتصاد السوق احلروالبدلان املنتقةل إىل 

8,409 8,681 8,654 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات   نفاذ حمس 

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع
2,640 2,415 2,255 

1.8ه  - - 20 الويبوالتواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور  

 16,923 17,240 16,733 اجملموع  

( موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات   

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

 نس بة 

 الاس تخدام

(%)  

 %103 9,590 9,305 9,919 املوظفني موارد

 %92 7,333 7,935 6,815 املوظفني موارد خالف
 %98 16,923 17,240 16,733 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

 وفوراتإعادة توزيع و ؛)مكتب الويبو يف الاتاد الرويس( 20نقل وظيفة إىل الربانمج  إىلالاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني  يُعزى 
 .ىل أولوايت تنظميية أخرىع املرتامكة املوظفني

  املؤمتر املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية  "1": تغطيةمن أجل الزايدة يف موارد غري املوظفني إىل موارد إضافية  تُعزىو
(GDCM؛ ) "بكني.و مراكش  يتعاهدالرتوجي مل "3"؛ واملؤلف لتطوير أدوات إدارة حق املس تقةلاخلدمات التعاقدية  "2 

 زيانيةاملاس تخدام 

 تاملزيانية الهنائية بعد التحويال مع توافقم عىل حنو مزيانية املوظفني  تماس تخد. 

  2"؛ املؤمتر املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقيةتأجيل  "1"يف املقام األول إىل:  املوظفني غري مواردطفيف يف ال الاخنفاض  زىعيُ و" 
التمنية بشأن تعزيز وتطوير القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاسو وبعض البدلان األفريقية ؛  أجندةرشوع التنفيذ األبطأ من املتوقع مل 

 .ABC)ابتاد الكتب امليرسة )تأجيل بعض األنشطة املتعلقة  "3"و
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 رد الوراثيةاملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوا 4الربانمج 

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 

 حمقق لكي ا  حمقق جزئيا  غري حمقق  غري قابل للقياس  منقطع 

 اإلجنازات الرئيس ية

 لكهنا، ة واملعارف التقليدية والفوللكورواملوارد الوراثيجلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  أن جتمتعدون  2015 مىض عام 
اخملوةل إلهيا للثنائية اجلديدة  هتاوالي ريف إطا 2017و 2016، واجمتعت ست مرات يف عايم 2016نشطهتا املعيارية يف عام أ اس تأنفت

أرسلت ثالثة نصوص و  ،وصيف مفاوضاهتا القامئة عىل النص تقدم إحرازاللجنة احلكومية ادلولية  وواصلت. امجلعية العامة للويبومن 
دورهتا املنعقدة يف منقحة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يك تنظر فهيا امجلعية العامة للويبو يف 

 لثنائيةل  ةدية جديالوإلهيا  أس ندت ،الثنائيةل خالاللجنة احلكومية ادلولية لتقدم اذلي أحرزته ل امجلعية العامة تقيمي  وعقب. 2017أكتوبر
 دمعيف و ،مياألقالبني  فاميو  اإلقلميي عىل الصعيد نظمهتا األمانة يف بناء املعرفةاليت ثالث ال راس ية ادللقات احل أسهمتقد و . 2018/19

متويل جممتعات  األصلية واحمللية املعمتدة فائدة اجملمتعاتلتربعات لالويبو ل صندوق اس تأنف كام . يف اللجنة احلكومية ادلوليةاحملرز تقدم ال 
منظامت مع املس متر األمانة تعاون أسهم  وقد. 2017يف عام  ُقدم جديد بفضل تربع ،يف اللجنةشاركة امل الساكن األصليني واحملليني 

  .وجدواهالفت الانتباه إىل أمهية اللجنة يف  األمانة نفذهتااليت التعممي أنشطة إىل جانب  ،أخرىحكومية دولية ومنتدايت 

 دليل معيل عن امللكية  "1" : بسطةامل القامئة  تاكمةلامل  واملوارد األخرى العملية األدةلمجموعة  أثرىمما منشورات جديدة  ةأربع وقد ُأعدت
أس ئةل رئيس ية خبصوص وضع رشوط  "3"مجموعة أدوات ؛ : توثيق املعارف التقليدية "2"؛ الفكرية للشعوب األصلية وامجلاعات احمللية 

 .موجز عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية "4"؛ الكشف يف الرباءات فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
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 أنشطة أجندة التمنية برزأ

 الثنائيةالعملية التمكيلية يف و التقنية  اتاملساعد كثافةحدة ت اددز ا :التمنية جلنةا التمنية اجلارية واألنشطة اليت وافقت علهي أجندةتنفيذ مشاريع 
وبعثات استشارية.  دراس ية زايراتو وحلقات معل وطنية حلقات  ومثاينإقلميية  حلقات دراس يةس بع تنظمي  بصورة خاصةومشلت ، 2016/17

 نيمسؤولتضم احللقات ادلراس ية وحلقات العمل اإلقلميية والوطنية اليت  خاص عىل مشاركة أحصاب املصلحة املتعددين يف بوجهوجرى التشديد 
قدرة املسؤولني واجملمتعات األصلية واحمللية وأحصاب  العميل التوجه ذات عززت هذه األنشطةقد اجملمتعات األصلية واحمللية. و   وممثيلنيحكومي

اجلوانب املتعلقة ابحلصول و املصلحة اآلخرين عىل فهم العالقة بني أنظمة امللكية الفكرية وحامية املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
لعديد من أهداف دامعة لهذه املساعدة  اكنت(. كام 12و 3و 1 التوصيات) أفضل. عىل حنو ا معلياهتوإدار  هامنافع وتقامس  ،الوراثيةعىل املوارد 

ف بأهنا، ال س امي تكل اليت هتدف إىل تطوير اجملموعات اليت (22 املتحدة اإلمنائية )التوصية األمم  .، مثل الشعوب األصليةللخطرعرضة  تُعرل

 أنكام . 42و 21و 20و 18و 17و 16و 15و 14و 12 ابلتوصيات رييااملع وضعمعلية يف  لجنة احلكومية ادلوليةال  تسرتشد املبادئ التوجهيية:

 11مع التوصيات ات تتفق لس ياساب املتعلقة ابملعلومات الترشيعية و/ أو ،دوةل من ادلول األعضاء 11إىل اليت يقدهما الربانمج أنشطة املساعدة 

  .40مع التوصية تامتىش املوهجة لها  التوعيةأنشطة و  ،ذات الصةلمنظامت األمم املتحدة مع  التعاون اس مترار أن كام. 14و 13و

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجيات احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

ادلول األعضاء غري قادرة 
عىل تنفيذ الوالية فامي خيص 

األنشطة املعيارية حسب 
قرار امجلعية العامة هبذا 

 الشأن.

احنرس هذا اخلطر 
 الثنائية،تدرجييا خالل 

حيث وافقت اللجنة 
 ادلولية،احلكومية 
عىل  واليهتا،متش يا مع 

طرائق معل حمددة 
لتنفيذ واليهتا وبرانمج 

 .معلها

، عاون الوثيق بني ادلول األعضاءالتأسهم 
عمل السلمية ، واإلرشاف الفعال وأساليب ال

رئيس اللجنة احلكومية  جانبعملية من ال عىل 
األمانة  ومواصةلادلولية ونواب الرئيس ، 

توفري و  ،معلومات واحضة وموضوعية تقدمي
لك ، يةتتسم ابلكفاءة واحلياد ةخدمة أمان

 .خطر اهذ وطأةمن  حلدايف  ذكل أسهم

هنج احلد من اخملاطر، فعالية ابلنظر إىل 
متكنت ادلول األعضاء من تنفيذ الوالية 

اذلي قررته امجلعية العامة  عىل النحو
 .للثنائية

فقدان أمهية األنشطة 

املعيارية بشأن هذه القضااي 

يف الويبو إذا أخرجت ادلول 

األعضاء من أولوايهتا 

املعارف التقليدية وأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي 

واملوارد الوراثية كقضااي 

للملكية الفكرية و/أو إذا 

رأت أن هناك حمافل أخرى 

أقدر عىل تقيق النتاجئ 

 املرغوبة

ظل مس توى هذا 
 /اخلطر منخفضا

متوسطا خالل 
  .الثنائية

التنفيذ الناحج  "1"اتباع هنج تمكييل يركز عىل: 

لوالية اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية 

 تمكيليةتقدمي األمانة أنشطة  "2"؛  2016/17

، متابعة املفاوضات "3"للتوعية وبناء القدرات؛ 

وأنشطة معليات املنتدايت األخرى، والتعاون 

مع سائر األماانت، لك ذكل أسهم يف احلد من 

 .وطأة هذه اخملاطر

ورمبا أثرت هذه اخملاطر عىل مدى التقدم 

اذلي اكن ميكن لدلول األعضاء أن تققه يف 

أنشطهتا املعيارية خالل فرتة الثنائية، لكهنا 

للجنة متنعها من اعامتد والية جديدة  مل

احلكومية ادلولية هبدف مواصةل األنشطة 

 .2018/19املعيارية خالل الثنائية 
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 بياانت األداء

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

1.1ه  الفكرية للملكية متوازنة دولية معيارية أطر وضع يف األعضاء ادلول بني معزز تعاون 

ANNEX V  

األنشطة التقدم حنو تنفيذ 

املعيارية يف جمال امللكية 

الفكرية واملوارد الوراثية 

واملعارف التقليدية وأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي اليت 

 اتفقت علهيا ادلول األعضاء

متت املوافقة عىل جتديد 

والية اللجنة احلكومية 

ادلولية وبرانمج معلها 

)حاةل  2016/17للثنائية 
املفاوضات كام تظهر يف 

 (30واثئق الرئيس يةال

نتاجئ األنشطة 

املعيارية املتفق 

 علهيا

لتنظر  31نقحت ادلول األعضاء ثالث واثئق رئيس ية

امجلعية العامة التقدم  قميتو فهيا امجلعية العامة. 

للجنة احلكومية ادلولية اوالية  وجددت ،احملرز

 .2018/19 للثنائية هاوبرانمج معل 

 
 

2.3ه زة للموارد ك  البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية فاءات معزل

 روالبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احل

 

نس بة املشاركني يف أنشطة 

الويبو اليت تسفر عن تقارير 

حول كفاءات معززة لفهم 

دئ وأنظمة وأدوات امللكية مبا

الفكرية والانتفاع هبا من أجل 

حامية املعارف التقليدية وأشاكل 

التعبري الثقايف التقليدي وإدارة 

العالقة بني امللكية الفكرية 

 واملوارد الوراثية

 

92 %(91)% 90 %

(80)% 

( من املشاركني 348من أصل  333% ) 95 رد

املس تخدم يف  التعقيباتبصورة إجيابية )اس تبيان 

شعبة املعارف التقليدية يف  نشاطا نظمته 15

 (2016/17 الثنائية

 
 

  

                                                
( حماية أشكال التعبير 3)؛  WIPO/GRTKF/IC/28/5( حماية المعارف التقليدية: مشروع المواد:2)؛  WIPO/GRTKF/IC/28/4لموارد الوراثية:( الوثيقة الموحد  المتعلقة بالملكية الفكرية وا1) 30

 WIPO/GRTKF/IC/28/6 الثقافي التقليدي: مشروع المواد:
( حماية أشكال التعبير 3)؛  /5/34WIPO/GRTKF/IC( حماية المعارف التقليدية: مشروع المواد:2)؛  /4/34WIPO/GRTKF/ICالوثيقة الموحد  المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية: 31

 WIPO/GRTKF/IC/34/6 الثقافي التقليدي: مشروع المواد:

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276319
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276361
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276319
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276361
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=276220
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.1ه   3,876      4,086      4,116      تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري   كفاءات معزل
التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان امللكية الفكرية بفعالية ألغراض 
 املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

    1,999      2,674      2,462  

  

  6,338      6,760      6,115     اجملموع

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

 نس بة 

 الاس تخدام

(%)  

 %94 3,949 4,197 3,581 موارد املوظفني

 %93 2,389 2,563 2,534 خالف موارد املوظفني

 %94 6,338 6,760 6,115 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

 إىل إدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية ، عىل النحو  21و 18دة يف موارد املوظفني إىل نقل وظيفتني من الربانجمني ايزلا تُعزى
 .2.3ه النتيجة املرتقبةاملبني يف 

  للجنة احلكومية ادلولية وجلنة لمتويل ادلمع اإلداري املشرتك  3موارد من الربانمج املوظفني إىل نقل  خالفموارد الزايدة يف  تُعزىو
 .املؤلف حق

 مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. عىل حنو متوافقاس تخدام املزيانية جرى 
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 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز األول الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

  

 

 حمقق لكي ا 
 حمقق جزئيا  غري حمقق 

 غري قابل للقياس 
 

 منقطع
 

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظام معاهدة التعاون  1.2ھ
بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية 

 أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية

مواصةل تطوير نظام معاهدة الرباءات، وال س امي تنفيذ 
توصيات خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت أقرهتا ادلول 

 الرباءات األعضاء يف معاهدة

  5الربانمج 

مس تخديم معاهدة الرباءات عىل املشورة مس توى رضا 
القانونية اخلاصة ابملعاهدة واملعلومات والتدريب وخدمة 

 الزابئن

  5الربانمج 

72%

3%

21%

3% 1%
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

رضا املاكتب واإلدارات ادلولية عىل األنشطة التعاونية 
 ملعاهدة الرباءات

  5الربانمج 

 لغرياتسن اخلدمات اإللكرتونية املقدمة للمودعني و 
 إلداراتاو  بملاكتاو 

  5الربانمج 

عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة 
 احلرنظام الاقتصاد  إىل املنتقةل من البدلان النامية والبدلان

 والبدلان املتقدمة

  9الربانمج 

 

  10الربانمج 

  20الربانمج 



الاس تقصاء اذلين أفادوا بزايدة يف ملشاركني يف نس بة ا
أشهر من حضور  6اس تخدام خدمات الويبو يف غضون 

 احللقات ادلراس ية اجلواةل بشأن خدمات الويبو ومبادراهتا

  10الربانمج 

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

ق ملعاهدة التعاون بشأن  العمل املس هتدفة ممن دلهيم فهم معم 
 الرباءات وما يتعلق هبا من موضوعات

  20الربانمج 

نة  3.2ه إنتاجية وجودة خدمات حمس 
يف معليات معاهدة التعاون بشأن 

  الرباءات

اجلودة اإلجاملية إلجراءات الفحص الشلكية )مبا يف ذكل 
 املواعيد( احرتام

  5الربانمج 

  5الربانمج  تلكفة لك طلب

  5الربانمج  مس توايت خدمة أنظمة املعلومات

  5الربانمج  جودة تطوير الربجميات

  5الربانمج  جودة الرتمجة

  5الربانمج  احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق  4.2ه
يف ذكل من قبل  أوسع وبفعالية أكرب، مبا

  البدلان النامية والبدلان األقل منوا

عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام الهاي والصادرة من 
 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمةالبدلان النامية و 

  9الربانمج 

 

  10الربانمج 

  20الربانمج 

 

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

ق لنظام الهاي  العمل املس هتدفة ممن دلهيم فهم معم 

  20الربانمج 

 20الربانمج  (1999عضوية وثيقة جنيف ) 

 31الربانمج 

 

 

  31الربانمج  الهاي إيداعات وجتديدات يف نظام 

 

املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام حصة  
 ملس تخدمهيا الهاي

  31الربانمج 

نة  5.2ه إنتاجية وجودة خدمات حمس 
 الهاي يف معليات نظام

إصدارات من نظام معلومات السجل ادلويل للتصاممي  3
(DIRISمنشورة، و )إصدارات من نظام الهاي  3

 منشورة

  31الربانمج 

  31الربانمج  املدونة يف السجل ادلويلمرونة البياانت 

ن سري معل جسل الهاي، مبا يف ذكل العمليات  تس 
 واإلجراءات اإللكرتونية

  31الربانمج 

  31الربانمج  ( يف نظام الهاي1999همينة وثيقة جنيف )

العمليات واإلجراءات مكيفة مع التطور اجلغرايف  
 للنظام والقانوين

  31الربانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

  31الربانمج  القانوين التقدم احملرز حنو تعزيز اإلطار 

التقدمي املس تقر خلدمات تكنولوجيا املعلومات املتطورة من  
 اخللفية قبل ماكتب نظام الهاي

  31الربانمج 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق  6.2ه
وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل  أوسع

 البدلان النامية والبدلان األقل منوا

  6الربانمج  معدل اإليداع )مدريد(

  6الربانمج  إدخال تسينات وظيفية يف نظام مدريد

  6الربانمج  ( )مدريد(13و 12)املاداتن  معدل اخملالفة

مدريد( )أْي املسار الوطين مقابل مسار السوقية احلصة 
 )مدريد(

  6الربانمج 

  6الربانمج  التسجيالت )مدريد(

  6الربانمج  التجديدات )مدريد( 

  6الربانمج  إجاميل أعضاء نظام مدريد 

  6الربانمج  إجاميل عدد التعيينات )مدريد( 

  6الربانمج  إجاميل عدد التسجيالت )مدريد( 

مدريد والصادرة من  عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام 
 والبدلان املتقدمة البدلان النامية والبدلان املتحوةل

  9الربانمج 

 

  10الربانمج 

  20الربانمج 

 

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

ق لنظام مدريدالعمل   املس هتدفة ممن دلهيم فهم معم 

  20الربانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

  20الربانمج  إجاميل أعضاء نظام مدريد 

نة  7.2ه إنتاجية وجودة خدمات حمس 
  يف معليات نظام مدريد

إصدارات من نظام مدريد ملعلومات التسجيل  3إطالق 
إصدارات من خدمة اإليداع  3( وMIRISادلويل )

اإللكرتوين يف نظام مدريد )نظام دمج معليات التسجيل 
 (IRPI -ادلويل 

  6الربانمج 

  6الربانمج  رضا الزابئن )مدريد(

ن سري معل جسل مدريد، مبا يف ذكل العمليات  تسُّ
 واإلجراءات اإللكرتونية )مدريد(

  6الربانمج 

 

  6الربانمج  )مدريد(اجلودة  

 

التقدمي املس تقر خلدمات تكنولوجيا املعلومات املتطورة من  
 قبل ماكتب نظام مدريد اخللفية

  6الربانمج 

  6الربانمج  )مدريد( )ابألايم( توقيت املعامالت 

  6الربانمج  تلكفة الوحدة )مدريد( 

 املنازعات نشوء تفادي تزايد 8.2ه
 وداخليا دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة

 وغريها والتحكمي الوساطة عرب وتسويهتا
 لتسوية البديةل الويبو أساليب من

 املنازعات

زايدة الاس تعانة خبدمات ورشوط بديةل لتسوية املنازعات 
يف يف الصفقات والتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا 

 إجراءات الويبو ذكل عرب

  7الربانمج 

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز 
 وتنفيذها وضعها يف

  7الربانمج 

عدد منازعات امللكية الفكرية اليت بدأت يف البدلان املتحوةل  
واملتقدمة اليت مت منعها أو حلها عن طريق الوساطة 

أساليب الويبو البديةل والتحكمي وغريها من 
 املنازعات لتسوية

  10الربانمج 

س ياسات تسوية املنازعات اليت أسهم املركز يف وضعها 
 وتنفيذها يف س ياق نظام أسامء احلقول

  7الربانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف  9.2ھ
احلقول العليا املكونة من أسامء عامة 

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

عدد احلاالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا 
املكونة من أسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رموز 

البدلان يف إطار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة 
 احلقول بأسامء

  7الربانمج 

اس تخدام نظام لش بونة عىل  10.2ه
نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل 

النامية والبدلان األقل  البدلانمن قبل 
 منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان األقل 
 منواً السارية مبوجب نظام لش بونة )ابلنس بة إىل مجموعها(

 9الربانمج 

 32الربانمج 

 

 

يف عدد التسجيالت ادلولية السارية بناء عىل نظام لش بونة 
 والبدلان املتقدمة البدلان املتحوةل

  10الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف تظاهرات نظام لش بونة اذلين  
يعربون عن رضامه ويبلغون عن زايدة وعهيم بعد 

 التظاهرة حضور

  32الربانمج 

  32الربانمج  اجلغرافية لنظام لش بونةتوس يع نطاق التغطية  

  32الربانمج  عدد الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت )لش بونة( 

نة 11.2ه  إنتاجية وجودة خدمات حمس 
 يف معليات نظام لش بونة

  32الربانمج  اعامتد أحاكم تبس يط اإلطار القانوين لنظام لش بونة

  32الربانمج  لش بونةتسني اخلدمات اإللكرتونية لسجل 

زايدة اس تخدام الوسائل اإللكرتونية إليداع ومعاجلة  
 الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت )لش بونة(

  32الربانمج 
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 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات 5الربانمج 

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 
 حمقق لكي ا 

 حمقق جزئيا  غري حمقق 
 غري قابل للقياس 

 
 منقطع

 اإلجنازات الرئيس ية

 بلغ 2016ففي عام . 2017أو 2016قواًي سواء يف  ظل المنو يف اإليداعات ادلولية للرباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،

منًوا  كام أن ذكل مثل 2011أرسع زايدة منذ عام  واكنت. 2015عن عام  يف املائة 7.2نس بة ، مما ميثل زايدة ب 231913مجموع الطلبات 

، واكن 2016يف املائة عن عام  4.5، مما ميثل زايدة بنس بة 243500، بلغ مجموع الطلبات 2017ويف عام . للس نة السابعة عىل التوايل

وتزمعت ثالث رشاكت معالقة . بشأن الرباءات ذكل رمًقا قياس يًا جديًدا يف إيداعات طلبات الرباءات مبوجب معاهدة التعاون

كام واصلت حصة . لالتصاالت من الصني والوالايت املتحدة األمريكية نشاط إيداع طلبات الرباءة دوليًا يف لكتا الس نتني من الثنائية

لرمغ من أن اللغة اإلجنلزيية متثل أكرب عىل او . 2017يف املائة من مجموع اإليداعات يف عام  96اإليداع اإللكرتوين الاكمل ارتفاعها، لتشلك 

يف املائة، إال أن حصة اللغات اآلس يوية اس مترت يف الزايدة. فقد ارتفعت احلصة  44، حيث بلغت 2017نس بة من اإليداعات يف عام 

يف املائة يف عام  43إىل  2010يف املائة يف عام  29.5املشرتكة لطلبات معاهدة الرباءات املودعة ابللغات الصينية والياابنية والكورية من 

2017. 

 واصل املكتب ادلويل تبس يط هيلك معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات وتعزيز وظائف أدوات تكنولوجيا املعلومات ومعلياهتا .

ئية مما مكن وأدى ذكل إىل تسني إنتاجية حفص الرشوط الشلكية للطلبات ادلولية بناء عىل معاهدة الرباءات وجودهتا خالل الثنا

وارتفعت . املكتب ادلويل من مواصةل استيعاب الزايدة يف عبء العمل بعدد أقل من املوظفني، مع احلفاظ عىل جودة خدمة عالية
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 2016/2017يف املائة يف الثنائية  11.3اإلنتاجية بنس بة 

كام تسنت اجلودة اللكية،  ،2014/2015مقارنة ابلثنائية 

نقطة  3.4اإلجاميل، مبعدل كام قيست من خالل املؤرش 

  .2014/15مقارنة ابلثنائية  2016/17مئوية يف الثنائية 

  قدمت أربعة بدلان أخرى صكوك انضامهما إىل معاهدة

التعاون بشأن الرباءات خالل الثنائية )الكويت وجيبويت 

لتصبح ادلوةل املتعاقدة املائة وامخلسني يف معاهدة الرباءات، 

وبذكل بلغ عدد ادلول املتعاقدة يف ومكبوداي واألردن(، 

 دوةل. 152املعاهدة 

  ُعي نت إداراتن جديداتن للبحث ادلويل والفحص المتهيدي من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات خالل الثنائية: املكتب الرتيك

، ليصل بذكل عدد اإلدارات ادلولية 2017يف عام  ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني 2016للرباءات والعالمات التجارية يف عام 

، مددت مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات كذكل تعيني مجيع إدارات 2017ويف عام . 23ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات إىل 

 .2027ديسمرب  31معاهدة التعاون بشأن الرباءات احلالية لفرتة عرش س نوات أخرى حىت 

  مناقشاته الرامية 2017و 2016التعاون بشأن الرباءات، يف دورتيه التاسعة والعارشة، املعقودتني يف عايم واصل الفريق العامل ملعاهدة ،

إىل تعزيز أهداف املعاهدة، لصاحل مجيع أحصاب املصلحة، مبا يامتىش مع توصيات خارطة طريق معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت 

، نظر الفريق العامل، يف مجةل أمور، يف مسائل مثل اخلدمات القامئة عىل 2017وعام  2016ويف لك من عام . أقرهتا ادلول األعضاء

تكنولوجيا املعلومات واليت تسهل التعاون بني املاكتب، وطرق أكرث كفاءة للعمل املشرتك وتبادل املعلومات بشلك أفضل؛ واقرتاح 

بحث العامة؛ وتنس يق املساعدة التقنية املقدمة مبوجب معاهدة ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات للجامعات ومؤسسات ال 

 .التعاون بشأن الرباءات؛ وتسني التنس يق بني املاكتب فامي خيص تدريب فاحيص الرباءات

 ( زاد اس تخدام نظام املعاهدة اإللكرتوينePCTبشلك كبري خالل الثنائية ) . ين، اكنت خدمة اإليداع اإللكرتو2017وحبلول هناية عام 

مكتبا إما بصفة ماكتب لتسمل  الطلبات وإما  63مكتب تسمل، وميكن تميل الواثئق املودعة الحقاً عرب النظام لتقدميها إىل  53متاحة يف 

( متاحة لس تة ePCTوأصبحت خدمات املاكتب يف نظام املعاهدة اإللكرتوين ). إدارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل

مكتباً من هذه املاكتب  59ويس تخدم . فة مكتب لتسمل  الطلبات أو إدارة للبحث ادلويل أو مكتب معنيل أو خمتاروس بعني مكتباً بص

وابت نظام نُسخ . خدمات املاكتب القامئة عىل املتصفح بوصفها أداهتا الرئيس ية ملعاجلة الطلبات ادلولية بصفهتا ماكتب لتسمل  الطلبات

زوجاً ممكناً من ماكتب تسمل  الطلبات وإدارات البحث  370من أصل  149مس تخدماً يف  (eSearchCopy) البحث اإللكرتونية

ابملئة من إجاميل جحم معليات إرسال نسخ البحث بني  50وتشلك هذه املسارات حنو . ادلويل عندما ال يؤدي املكتب نفسه ادلورين

 املاكتب اخملتلفة.

  الرباءات مرتفًعا بشأن املشورة القانونية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات ظل مس توى رضا مس تخديم معاهدة التعاون بشأن

زايرة  40ندوات عرب اإلنرتنت و 10عرًضا و 25حلقة دراس ية و 55حاةل معاجلة خاصة مت حلها( واملعلومات والتوعية والتدريب ) 864)

 .يف املائة 90اليوم(، حيث بلغت نس بة الرضا يف  اس تفسارا 37للمس تخدمني( وخدمة العمالء )الرد عىل ما متوسطه

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

 املبادئ التوجهيية:
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  يف تكريس جزء هام من معهل وموارده للتعاون التقين واملساعدة املقدمة للبدلان النامية والبدلان األقل منواً، ومشلت  5اس متر الربانمج

والفحص بعد ادلخول يف املرحةل الوطنية، وفقًا  ePCT الرباءات، وال س امي نظاممجموعة واسعة من جوانب معاهدة التعاون بشأن 

وتسهم هذه األنشطة يف تعزيز قدرات ادلول  (.13و 12و 11و 10و 5و 1من الفئة ألف )التوصيات  لتوصيات أجندة التمنية املعمول هبا

 .يز املعارف واملهارات احمللية الس تخدام نظام املعاهدةاألعضاء يف املعاهدة وتكل اليت تنظر يف الانضامم إلهيا عن طريق تعز 

  م املكتب ادلويل أو شارك يف 2016/17يف الثنائية حداًث مرتبًطا مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات لفائدة البدلان النامية والبدلان  90، نظ 

شأن الرباءات بشلك رئييس ملوظفي املكتب واملس تخدمني األقل منًوا، مثل احللقات ادلراس ية وحلقات العمل املتعلقة مبعاهدة التعاون ب 

 110مشارك من  6000بدلا ويف مقر الويبو، وحرضها أكرث من  63وعقدت األحداث يف . احملمتلني للنظام وغريمه من أحصاب املصلحة

 .بدلان

 ق مناقشاته بشأن الكيفية اليت ميكن هبا مواءمة يف ادلورتني التاسعة والعارشة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات واصل الفري

 9و 8و 4و 1تسني معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف املس تقبل مع توصيات أجندة التمنية املعمول هبا، ال س امي من الفئة )التوصيات 

( والفئة دال )التوصيات 31و 30و 28و 26و 25( والفئة جمي )التوصيات 23و 19و 16( والفئة ابء )التوصيات 13و 12و 11و 10و

وسرتكز هذه التحسينات، اليت س تقوم هبا أمانة الويبو ومودعو الطلبات وادلول املتعاقدة . (41( والفئة هاء )التوصية 38و 37و 33

طلبات واملاكتب الوطنية )سواء بصفهتا الوطنية أو ادلولية( عىل جعل نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات أكرث فعالية يف معاجلة 

، نظر الفريق العامل، يف مجةل أمور، 2016/17ويف الثنائية . الرباءات ودمع نقل التكنولوجيا وتقدمي املساعدة التقنية إىل البدلان النامية

 فامي ييل:

  اقرتاح من الربازيل بشأن ختفيض رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات للجامعات يف بعض البدلان، وال س امي البدلان

 مية والبدلان األقل منواً؛النا

 تنفيذ معايري أهلية جديدة للتخفيضات يف بعض الرسوم املس تحقة للمكتب ادلويل، بعد عامني من بدء نفاذ املعايري؛  

  أعده املكتب ادلويل لتحسني التنس يق بني املاكتب الوطنية بشأن تدريب فاحيص الرباءات، مع مراعاة مسائل اقرتاح

ملدى الطويل، وتقامس اخلربات بشأن تقدمي التدريب الفعال، وتلبية الاحتياجات الالزمة لتدريب التخطيط الفعال عىل ا

 الفاحصني دلى املاكتب القادرة عىل توفري التدريب؛

  أنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اليت لها تأثري مبارش عىل اس تخدام البدلان النامية ملعاهدة التعاون بشأن

أنشطة املساعدة التقنية املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت تمت تت إرشاف هيئات الويبو األخرى الرباءات، و 

 ، واللجنة املعنية مبعايري الويبو، وامجلعية العامة للويبو(.)ال س امي اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 اخملاطر

 التأثري يف اداء الربانمج  اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطرفعالية  تطور اخملاطر  اخملاطر

اخنفاض يف إيداعات معاهدة 
الرباءات، بصورة مطلقة أو 
ابلنس بة إىل إيداعات مسار 

 ابريس.

ظل هذا اخلطر مس تقًرا 
 طوال الثنائية.

اعُترب أن خطة التخفيف عن طريق الرتوجي ملعاهدة 
احلاليني التعاون بشأن الرباءات للمس تخدمني 

واحملمتلني قد سامهت يف منو اإليداعات ادلولية 
 .للرباءات

سامه التخفيف الفعال يف تقيق نتاجئ 
 .إيداع إجيابية
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عدم توفر خدمات معاهدة 
التعاون بشأن الرباءات 

 لفرتات طويةل

رمغ أن اخلطر مل يتحقق، 
إال أنه ظل قامئًا طوال 

 الثنائية. 

رتبطة هبذا اخلطر وجود من بني العوامل الرئيس ية امل
خلل يف معليات البياانت اإللكرتونية ملعاهدة التعاون 

بشأن الرباءات. ذلكل، اكن إعداد خطة إدارة 
اس مترارية العمل واختبارها بصفة منتظمة وتطبيق 

تسينات املرونة يف بنية النظام من األمور احلامسة 
 .للتخفيف الفعال لهذا اخلطر

اإللكرتونية  سامهت موثوقية األنظمة
للمكتب ادلويل، عىل النحو اذلي كفهل 

هنج التخفيف، يف الاس تخدام العام 
 الشامل للنظام خالل الثنائية.

الكشف املتعمد أو غري 
 املقصود عن معلومات رسية.

رمغ أن اخلطر مل يتحقق، 
إال أنه ظل قامئًا طوال 

 الثنائية.

ُخفف هذا اخلطر بشلك فعال خالل الثنائية من 
خالل برامج التوعية املس مترة للموظفني وزايدة 

 .الضوابط املتطورة يف البيئة املادية واإللكرتونية

الثقة يف النظام، مما أسهم  حوفظ عىل
جزئيا يف تقيق نتاجئ إجيابية مثل زايدة 

يف اإليداعات وحاالت الانضامم 
 .اجلديدة

تراجع جودة منتجات العمل 
 ادلويل

قق، رمغ أن اخلطر مل يتح
إال أنه ظل قامئًا طوال 

 الثنائية.

تقق ختفيف فعال من خالل مواصةل تعزيز إجراءات 
مراقبة اجلودة من قبل املكتب ادلويل وتشجيع 

تسني العمليات وضامن اجلودة من قبل املاكتب 
 .الوطنية، ال س امي تكل اليت تعمل كإدارات دولية

حقق الربانمج بشلك اكمل مؤرشات 
قة ابجلودة مما يشري إىل األداء املتعل

 .التأثري اإلجيايب خلطة التخفيف

 امليض قدما

  يف  8.6إىل زايدة يف التاكليف غري املبارشة بنس بة  2016يف املائة مقارنة بعام  2.5بنس بة  2017تعزى الزايدة يف تلكفة الوحدة لعام
 يف املئة. 0.8املائة. واخنفضت التاكليف املبارشة بنس بة 

  وصول التأخري الطفيف يف شهًرا إىل  31و 30األهلية للرباءة الصادرة خالل  نقاط مئوية يف عدد ترجامت تقارير 3الزايدة مبقدار تعزى
 .من املاكتب الوطنية يف غضون إطار زمين يامتىش مع الزتاماهتا القانونية مع ترك وقت أقل للرتمجةالواثئق 

 32بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف املرجعيةاألسس  مؤرشات األداء 

1.2ه  اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية 

 
مس توى رضا مس تخديم 

معاهدة الرباءات عىل 

املشورة القانونية اخلاصة 

ابملعاهدة واملعلومات 

 والتدريب وخدمة الزابئن

 (2009% )منذ عام 89

منذ  %11ارتفع بنس بة )

وفًقا لنتاجئ ( )2009

 2009اس تقصاءات 

 (2015و

زايدة مس توى رضا 

مس تخديم معاهدة 

الرباءات أو الاحتفاظ 

  به عىل األقل

  (2015% منذ 1% )ارتفع بنس بة 90

ANNEX VI  
رضا املاكتب واإلدارات 

ادلولية عىل األنشطة 

 التعاونية ملعاهدة الرباءات

ـ )األنشطة التعاونية % 96

 ملعاهدة الرباءات(

% ـ إجاميل اجمليبني عىل 95

الاس تقصاء )اس تقصاء 

الاحتفاظ مبس توى رضا 

املاكتب واإلدارات 

 2015ادلولية يف عام 

مس تفيدا من األنشطة  43من أصل  %42 )98

 التعاونية للمعاهدة(

 الاس تقصاء( جميبا عن 44من أصل  %42 )95

 
 

                                                
 عن مؤرشات نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ةإضافي تق السابع للحصول عىل تليالرفيرىج الرجوع إىل امل 32
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 التقيمي بياانت األداء األهداف املرجعيةاألسس  مؤرشات األداء 

% اس تقصاء 85)( 2016

 %(95ـ  2012

 2018)اس تقصاء (

 
مواصةل تطوير نظام 

معاهدة الرباءات، وال س امي 

تنفيذ توصيات خارطة 

طريق معاهدة الرباءات 

اليت أقرهتا ادلول األعضاء 

 يف معاهدة الرباءات 

 

 

اتفاق ادلول األعضاء كام 

أوردت هيئات املعاهدة 

)الوثيقة  2015اخملتصة حىت 

PCT/A/47/9) نفس(
 (األساس

القرارات الصادرة عن 

هيئات املعاهدة اخملتصة 

 2017حىت هناية 

، واصل الفريق العامل 2016/17يف عام 

ملعاهدة الرباءات مناقشاته من أجل مواصةل 

تقيق أهداف املعاهدة لصاحل لك أحصاب 

املصلحة متاش ياً مع توصيات خارطة طريق 

األعضاء. معاهدة الرباءات اليت اعمتدهتا ادلول 

 :ونظر الفريق العامل يف عدة قضااي مهنا ما ييل

اخلدمات املعلوماتية ابتت تيرس التعاون  -

 بني املاكتب؛

ووسائل أكرث فعالية للتعاون وتبادل  -

 املعلومات عىل حنو أفضل؛

واقرتاح لتخفيض رسوم املعاهدة  -

 للجامعات ومؤسسات البحث العامة؛

مة - يف  وتنس يق املساعدة التقنية املقدل

 إطار املعاهدة؛

وتسني تنس يق تدريب فاحيص  -

 .الرباءات بني املاكتب

 

 
تسن اخلدمات 

اإللكرتونية املقدمة 

للمودعني والغري واملاكتب 

 واإلدارات

مكتباً تقبل اإليداع  29

اإللكرتوين عرب منصة 

ePCT 

مكتباً لتسمل الطلبات  34

إدارات دولية تقبل  8و

الواثئق اليت يرسلها 

 املودعون

إيداعاً ابس تخدام  7229

 2015يف  ePCTمنصة 

 )غري متاح(

  :زايدة عدد

املاكتب اليت تقبل 

اإليداع اإللكرتوين 

 ابس تخدام منصة

ePCT؛  

املاكتب اليت تس تخدم 

هذه املنصة أو تقبل 

الواثئق اليت حييلها 

املودعون ابس تخدام 

  املنصة؛

الطلبات املودعة 

 ابس تخدام املنصة.

مكتباً تقبل اإليداع اإللكرتوين ابس تخدام  63

 (2015% مقارنة بعام 117)+ ePCTمنصة 

% مقارنة بعام 68)+ مكتباً لتسمل الطلبات 57

% مقارنة بعام 88إدارة دولية )+ 15و (2015

تقبل الواثئق اليت أو  ePCTتس تخدم ( 2015

 ePCTابس تخدام  يرسلها املودعون

 

 :ePCTالطلبات املودعة ابس تخدام 

 1171333: 2016يف 

%+ مقارنة بعام 134) 16901: 2017يف 

2015) 

 
 

 

 

 

                                                
 .2016كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام  10843، وليس 2016يف عام  ePCTطلباً ابس تخدام  11713تصويب: أودع  33
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 التقيمي بياانت األداء األهداف املرجعيةاألسس  مؤرشات األداء 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات 3.2ه  إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 
 فرناك سويرساي 735 تلكفة لك طلب

(2015) 

فرناك سويرساي  662

(2014) 

فرناك  698ما متوسطه 

 2014/15سويرساي يف 

% 10نسبته ختفيض 

خالل الثنائية يف تلكفة 

 الوحدة

اإلبقاء عىل تلكفة (

الوحدة ابلرمغ من 
الاستامثرات املتوقعة 

لتعزيز مرونة نظام 

معاهدة الرباءات 
 )ومس توى أمنه

فرناًك سويرساًي يف الفرتة  694ما متوسطه  -

% أقل من متوسط  - 0.6، 2016/2017

 2014/15الفرتة 

( %6.8-( )2016)فرناًك سويرساًي  685 - -

 2015مقارنة بعام 

( %2.5( )+2017فرناًك سويرساًي ) 702 - -

 2016مقارنة بعام 

 

 
اجلودة اإلجاملية إلجراءات 

الفحص الشلكية )مبا يف 

 ذكل احرتام املواعيد(

92.7( %2015) 

(93.1( )%2014) 

95/+( %-2)% 

  جودة أعىل

95.1  % (2016) 

97.1( %2017) 

 

 
% يف الوقت احملدد 90.0 التقريرتوقيت ترمجة 

(82.5)% 

91/+( %-2)% 

 )تسن(

89.1%  (2016) 

 

86( %2017) 

  
 

 

 
 %(2-% )+/88 %(86) %87.6 جودة الرتمجة

 (جودة أعىل)

86 %(2016) 

86.2( %2017) 
 

 
 (2015% )91.9 جودة تطوير الربجميات

94.5% (2014) 34 

(94.3)% 

 (+/-2%) 95% 

 )جودة أعىل(

93.3( %2016) 

93.7( %2017) 
 

 
مس توايت خدمة أنظمة 

 املعلومات

96.5( %2015) 

95.1% 

(2014)35(95.3)% 

(+/-2%) 97% 

 خدمة )مس توايت
 (أعىل

 

97.1( %2016) 

97.1( %2017) 
 

 

  

                                                
 ، ابس تخدام أحدث البياانت.2016/17ُحسب الرمق احملدث، ابملقارنة مع أساس املقارنة األصيل يف الربانمج واملزيانية للثنائية  34
 انظر احلاش ية السابقة. 35
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 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.2ه اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع  

 طلبات الرباءات ادلولية
 27,129   26,219   24,471  

3.2ه نة يف     168,299   177,878   181,080  معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءاتإنتاجية وجودة خدمات حمس 

  192,770   204,097   208,209  اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %93 120,528 129,150 133,970 موارد املوظفني

 %96 72,242 74,947 74,239 خالف موارد املوظفني

 %94 192,770 204,097 208,209 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

 إعادة توزيع " 2"معليات النقل وإعادة التصنيف والتنظمي للوظائف املس مترة و" 1: "يعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني إىل
 .املدخرات املس تحقة للموظفني عىل أولوايت تنظميية أخرى

 موارد " 2"نقل موارد إىل الربانمج لتلبية الاحتياجات املتعلقة ابلرتمجة و" 1: "تعزى الزايدة الصافية يف خالف موارد املوظفني إىل
لدلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  1نقل موارد إىل الربانمج " 3"اء اس تثنايئ لألاثث واملعدات وإضافية لرش 

 .23نقل موارد من أجل التدريب إىل الربانمج " 4"و

 مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 
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 مدريدنظام  6الربانمج 

 الس يدة بينينغ وانغ املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 
 حمقق لكي ا 

 حمقق جزئيا  غري حمقق 
 غري قابل للقياس 

 
 منقطع

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  بروين دار السالم ومجهورية الو  طرفًا متعاقًدا، مع حاالت انضامم جديدة من قبل 99خالل الثنائية، زاد عدد أعضاء اتاد مدريد إىل
  .2017بدًلا حبلول هناية عام  115ادلميقراطية الشعبية واتيلند، ليشمل الاتاد 

  100يف حلظة اترخيية لنظام مدريد، أُودع صك الانضامم رمق 
يناير  2وسيبدأ رساينه يف  2017)إندونيس يا( يف أكتوبر 

2018.  

 5و 2016 املائة يف عاميف  9.2 منت الطلبات ادلولية بنس بة 
طلبا  53533حيث أودع فهيام  2017يف املائة يف عام

األهداف مبا يتجاوز بدرجة كبرية  طلب عىل التوايل 56200و
وشهدت الفرتة نفسها ارتفاع العدد اإلجاميل  .املتوقعة

)زايدة بنس بة  667881للتسجيالت ادلولية السارية ليبلغ 
مليون  5.8شمل ما مجموعه (، وت 2016يف املائة عن عام  2.7

  (.2016يف املائة عن عام  1تسمية )زايدة بنس بة 
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 .أحرز فريق معل مدريد تقدًما جيًدا يف الثنائية من خالل اعامتد عدد من التغيريات يف القواعد، واليت وافقت علهيا مجعية اتاد مدريد 
للعمل عىل موضوعات حمددة تس هتدف املعامل عىل املدى القصري واملتوسط  36، أقر فريق معل مدريد خارطة طريق2016ويف عام 

 .37لتشمل موضوعات جديدة 2017والطويل. وروجعت خارطة الطريق مرة أخرى يف عام 

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

 .17و 14و 13و 6و 1ابلتوصيات  6الربانمج  أنشطة اسرتشدت :التوجهيية املبادئ

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر اخملاطرتطور  اخملاطر

يعترب نظام مدريد أقل 

جاذبيًة من املسار الوطين 

فامي يتعلق ببعض األطراف 

 املتعاقدة املعينة.

زاد هذا اخلطر بشلك طفيف 

خالل الثنائية بسبب إماكنية 

زايدة تعقيد اإلطار القانوين 

التسجيل ادلويل ومرحةل ما بعد 

عقب انضامم أطراف متعاقدة 

 .جديدة إىل نظام مدريد

نُفذت إجراءات التخفيف من اخملاطر بشلك 

فعال وتضمنت تطوير األدوات اإللكرتونية 

واس تخداهما ملساعدة مودعي الطلبات يف 

إيداع الطلبات ادلولية، وال س امي قاعدة 

بياانت األعضاء اجلدد يف نظام مدريد، 

املس متر ملدير السلع واخلدمات يف  والتطوير

مدريد، مبا يف ذكل تسني جتربة الزبون وتوفر 

 .لغة إضافية

مت احلفاظ عىل الثقة يف نظام مدريد، 

مما سامه يف تقيق النتاجئ اإلجيابية 

 اللكية.

جودة خدمات املكتب 

ادلويل ال تليب توقعات 

 الزابئن

شلك المنو املس متر لنظام 

العضوية مدريد، من حيث 

وكذكل العمليات الفعلية، تداًي 

ديناميكيًا بشأن تسني جودة 

اخلدمات، خاصة فامي يتعلق 

 .ابلتوقيت وادلقة

تضمنت إجراءات التخفيف تسني مركز 

خدمة العمالء ودمعهم، ومواءمة ملفات 

املوظفني، وإعادة تنظمي داخيل دلمع العمالء 

 ووحدات التشغيل.

إلجيايب عىل الرمغ من التأثري ا

إلجراءات التخفيف، ورمغ أن 

مس توايت خدمة العمالء شهدت 

، 2015ماكسب صغرية مقارنة بعام 

إال أهنا اخنفضت إىل أقل من 

يف لكتا  مس توى اجلودة املقبول

 .الس نتني من الثنائية

عدم توفر العمليات يف 

املكتب ادلويل لفرتات 

 طويةل.

رمغ أن اخلطر مل يتحقق، إال أنه 

خطًرا طوال ظل يشلك 

 الثنائية.

ُوضعت خطة الس مترارية األعامل عىل 

مس توى املنظمة، وُطبق نظام مدريد 

لتكنولوجيا املعلومات اخللفية يف أوائل عام 

2016. 

خالل فرتة تقيق الاس تقرار، عاىن 

نظام مدريد لتكنولوجيا املعلومات 

اخللفية من تباطؤ مؤقت يف 

ة، وبعد هذه املرحةل األولي العمليات.

عوجلت الانقطاعات يف إطار 

 .مس توايت اخلدمة املتفق علهيا

                                                
36 14/4MM/LD/WG/ 
37 MM/LD/WG/15/4 
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 امليض قدما

  مل يتحقق الهدف احملدد للثنائية خبصوص عدد األطراف املتعاقدة اجلديدة يف نظام مدريد، ويعزى ذكل جزئيًا إىل طبيعة معلية الانضامم
والنتيجة. وستتواصل هجود تعزيز نظام مدريد وتقدمي املساعدة إىل عىل املس توى الوطين، واليت ال ميكن التنبؤ هبا من حيث التوقيت 

 .2018ادلول األعضاء بغية تشجيع معليات الانضامم اجلديدة والتصديقات وكذا توس يع نطاق التغطية اجلغرافية للنظام يف عام 

 دد جودة الطلبات ـ وال س امي تصنيف السلع تعد النس بة املئوية للطلبات اليت هبا خمالفات خارجة عن س يطرة املكتب ادلويل، حيث تتح
ومع ذكل، س يكثف الربانمج هجوده للحد من عدد الطلبات اليت تظهر هذه  .من قبل مودعي الطلبات وماكتب املنشأ -واخلدمات 

راقبة املواصفات اخملالفات من خالل مواصةل تسني أداة إدارة السلع واخلدمات يف نظام مدريد، ويه األداة اإللكرتونية الرئيس ية مل
 .املقبوةل للسلع واخلدمات

 38بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

6.2ه  اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً  

ANNEX VII  
إجاميل أعضاء نظام 

 مدريد

  بدًلا 115طرفًا متعاقًدا يشمل  99 103 (95)9639

ANNEX VIII   65.3احلصة السوقية%  

)أي املسار الوطين  

مقابل مسار مدريد( 

 )مدريد(

  2015هناية   62.6

(63.4%-2012)40 

  (2016)بهناية  63 زايدة احلصة السوقية

 
 49,036 معدل اإليداع )مدريد(

(47,885) 

2016: + 4.6%  

2017: + 2.3%  

2016: 53,533 (+9.2%)  

 %( )متهيدي(5)+ 56,200: 2017
 

 
 51,938 التسجيالت )مدريد(

(42,430) 

2016: > 47,500 

(47,387)  

2017: > 52,000 

(48,652)  

2016 :44,726 

 )متهيدي( 56,267: 2017
 

 
 28,502 التجديدات )مدريد(

(25,729) 

29,850 (2016) 

31,020 (2017) 

2016 :29,218 

 )متهيدي( 29,362: 2017
 

 
إجاميل عدد التسجيالت 

 )مدريد(

626,556 

(594,477) 

2016 :630,000 

2017: 650,000  

2016 :650,253 

 (متهيدي) 667,881: 2017
 

 
إجاميل عدد التعيينات 

 )مدريد(

 مليون 5.66

 مليون(  5.61)

  مليون 5.68 :2016

  مليون 5.7 :2017

 مليون  5.74 :2016

 (متهيدي) مليون 5.8: 2017
 

                                                
 مؤرشات معليات مدريد.بشأن  ةإضافي تق الثامن للحصول عىل تليالرفيرىج الرجوع إىل امل 38
عىل أساس اترخي بدء النفاذ، مقارنة بتارخي اترخي إيداع الصك كام يف تقرير أداء  2015ُحدث األساس املرجعي ليشري إىل عدد األطراف املتعاقدة يف هناية عام  39

 ..2014/15الربانمج للثنائية 
، 2012. واستناداً إىل املهنجية اجلديدة، يف هناية عام 2016/17يستند األساس املرجعي احملدث إىل مهنجية جديدة ابملقارنة مع األساس املرجعي للربانمج واملزيانية  40

 يف املائة. 67اكنت احلصة السوقية 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
 معدل اخملالفة

( 13و 12)املاداتن 

 ()مدريد(

2014: 34%  

2015 :39 %

(36)% 

املقبوةل  املصطلحات

يف قاعدة بياانت 

السلع واخلدمات 

 )ابإلنلكزيية(

76,300 

(67,050) 

 اخنفاض

 

 

2016: 80,000   

2017 :90,000 

(80,000) 

2016 :40.9% 

2017 :45.4% 

 

2016 :86,400 

2017 :94,000 

 
 

 

 

 
إدخال تسينات وظيفية 

 يف نظام مدريد

الالحئة التنفيذية 

املشرتكة والتعلاميت 

اإلدارية السارية يف 

ديسمرب  31

) 201541نفس 

 (األساس

إدخال تعديالت عىل 

الالحئة التنفيذية 

املشرتكة والتعلاميت 

 اإلدارية

 2016تعديالت اعمتدهتا مجعية اتاد مدريد يف أكتوبر 

إىل  25)اثنيا( و23و 22)اثلثا( و18و 12و 3)القواعد 

 وجدول الرسوم  40و 32)اثلثا( و27)اثنيا( و27و 27

 

7.2ه نة يف معليات نظام مدريد   إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 
مل جُيري اس تقصاٌء يف  رضا الزابئن )مدريد(

  2015عام 

مؤرش التوجه حنو 

تقدمي اخلدمات يف 

 ((39) 2014 عام

  2016/17مل جُيري اس تقصاٌء يف  تسن يف املؤرش

                                                
 .MM/LD/WG/13/2الوثيقة  41
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
تلكفة  تلكفة الوحدة )مدريد(

  :التسجيل/التجديد

فرناكً  837: 2014

نفس )سويرساي 

 (التلكفة
فرناكً  743 :2015

 سويرساًي 

 

تلكفة وحدة 

 التدوين:

فرناكً  322: 2014

 320 )سويرسايً 

 فرناكً سويرساًي(

فرناكً  323 :2015

 سويرسايً 

اخنفاض يف فئيت 

 تلكفة الوحدة

  :تلكفة التسجيل/التجديد

 فرناكً سويرسايً  746: 2016

 فرناكً سويرسايً  731: 2017

 

 

 

 

 

 تلكفة وحدة التدوين:

 ويرسايً فرناكً س 318: 2016

 فرناكً سويرسايً  320: 2017

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 توقيت املعامالت 

 )مدريد( )ابألايم(

 

 (70)57الطلبات: 

 (63)56:التجديدات

: التعيينات الالحقة

32(56) 

 (12)11 القرارات:

 (79)56: التغيريات

: التصحيحات

123(232) 

 

تسن يف مجيع 

 املعامالت

  2016 2017 

 62 64 طلًبا

 

 جتديًدا
65 65 

 

 تعيينًا الحقًا
42 38 

 

 قراراً 
24 43 

 

 تعديالً 
62 80 

 

 تصحيًحا
140 227 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
  اجلودة )مدريد(

 %89نيس: 

معليات الفحص 

 %95الشلكي: 

 %99القرارات: 

 %95التغيريات: 

 %92التجديدات: 

جسالت الزابئن: 

100% 

خدمة الزابئن: 

79% 

  :الرتمجة

 100اإلنلكزيية: %

  %98الفرنس ية: 

اإلس بانية: 

 (حيدد الحقًا)96%

مس توى اجلودة 

 %90املقبول 

95% 

97% 

95% 

95% 

99% 

90% 

95% 

د الحقاً )  (حيدل
 

 
2016 2017 

 %88 %91 نيس

معليات الفحص 

 %95 %94  الشلكي

 %99 %96 قراراً 

 %97 %95 تعديالً 

 %96 %96  جتديداً 

 %100 %100 جسالً 

 %82 %83 الزابئنخدمة 

 

     ةالرتمج

 %98 %99 اإلنلكزيية

 %99 %99 الفرنس ية

 %98 %97 اإلس بانية
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
ن سري معل جسل  تسُّ

مدريد، مبا يف ذكل 

العمليات واإلجراءات 

 اإللكرتونية )مدريد(

تسمل الواثئق 
 %79: إلكرتونياً 

 

إشعار ابلربيد 

 :اإللكرتوين

325,000  

 

معياًل يس تخدم أداة 

 :إدارة احملفظات

2,752 

مكتباً يرسل 

الطلبات بلغة 

الرتمزي املوسعة 

(XML )27 

اس امترة ش بكية ذكية 
 واحدة
: 1  

 

 الواثئق

 :وثيقة واردة

690,000 

 

 :وثيقة صادرة

1,750,000 

 )نفس األساس(

 >79% (75)% 

 

 س نوايً  325,000< 

(250000) 

 
 

 يف الثنائية 2,752< 

(2000) 

 يف الثنائية 27 <

(20)  

 

 

نفس يف الثنائية ) 6

 (الهدف

 س نوايً   750,000

 (نفس الهدف)

 

 س نوايً  2,000,000

 نفس الهدف()

  تسمل الواثئق إلكرتونياً 

2016: 81%  

2017 :83% 

  إشعار ابلربيد اإللكرتوين

2016: 378,000  

2017 :462,000 

 

 معياًل يس تخدم أداة إدارة احملفظات 

2016: 3,912  

2017 :4,291 

 (XMLمكتباً يرسل الطلبات بلغة الرتمزي املوسعة )

2016 :30 

2017 :43 

 

 للثنائية 4 :اس امترات ش بكية ذكية: 

 

 

 الواثئق

  :واردة

- 2016 :725,000 

- 2017 :741,285 

  :صادرة

2016 :1,575,000 

2017 :1,758,779 

 

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

 
التقدمي املس تقر خلدمات 

تكنولوجيا املعلومات 

املتطورة من قبل ماكتب 

 نظام مدريد اخللفية

عرض منوذج مرصد 

انقطاع  عدم) مدريد

تطبيق  اخلدمة

التحسينات 

وإطالقها يف 
 (موعدها

عدم انقطاع اخلدمات 

)عدد حوادث 

تكنولوجيا املعلومات 

 والاتصاالت(

 

تطبيق التحسينات 

 وإطالقها يف موعدها

 Madrid" حلت أداة الرصد يف نظام مدريد )1"

Monitor حمل قاعدة البياانت اخلاصة ابلعالمات )

( واخلدمات املرتبطة هبا Romarinالتجارية ادلولية )

 ابلاكمل دون انقطاع يف اخلدمة؛ 

 

حوادث طفيفة )أقل من ساعة( يف جمال  4" 2"

تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف نظام مدريد 

(، وقت MIRISملعلومات التسجيل ادلويل )

  %99.9الاش تغال 

تطبيق تسينات حمددة وإطالقها يف موعدها وفقاً 

 احملددةللمتطلبات 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
إصدارات من  3إطالق 

نظام مدريد ملعلومات 

التسجيل ادلويل 

(MIRISو )3 

إصدارات من خدمة 

اإليداع اإللكرتوين يف 

نظام مدريد )نظام دمج 

معليات التسجيل ادلويل 

- IRPI) 

إطالق خدمة 

اإليداع اإللكرتوين 

 يف نظام مدريد

إصدارات جديدة  3

 MIRISمن نظام 

نسخ جديدة من  3

D-IRIS 

إصدارات جديدة 

خلدمة اإليداع 

اإللكرتوين يف نظام 

 مدريد

وإطالقها  MIRISتطبيق تسينات حمددة عىل نظام 

 يف موعدها وفقاً للمتطلبات احملددة

 

عىل منصة الهاي  2016بدأ العمل يف هناية عام 

املعلوماتية لتحل حمل نظام معلومات السجل ادلويل 

 (.DIRISللتصاممي )

 

ُأطلق إصداران رئيس يان لنظام اإليداع اإللكرتوين يف 

 الثنائية

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 (بآالف الفرناكت السويرسية)

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

6.2ه  
اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية 

 والبدلان األقل منواً 
  15,755    16,223    15,753  

7.2ه نة يف معليات نظام مدريد    40,676    40,879    42,253   إنتاجية وجودة خدمات حمس 

11.2ه نة يف معليات نظام الهايإنتاجية    - -  99    وجودة خدمات حمس 

  56,429    57,102    58,106   اجملموع  

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17after 

Transfers 

 النفقات

2016/17 

نس بة 

 الاس تخدام

(%) 

  40,085   43,948  موارد املوظفني
  

41,324  
103% 

  17,017   14,159  موارد خالف املوظفني
  

15,105  
89% 

    57,102   58,106  اجملموع

56,429  

99% 
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الهنائية بعد التحويالت أساًسا إىل تويل موارد من بند املوظفني إىل خالف املزيانية الاخنفاض يف عزى ي: بعد التحويالتالهنائية املزيانية 
يد يف إطار املوظفني من أجل اعامتد نظام متويل أكرث مرونة لعمليات مدريد يف إطار مبادرة إصالح مدريد، وال س امي توس يع برانمج زماالت مدر 

 .7.2النتيجة املرتقبة ه

 :اس تخدام املزيانية

  املزيانية اإلجاملية يامتىش مع املزيانية الهنائية بعد التحويالتاكن اس تخدام. 

  ُتأجيل 2" وفورات التاكليف املتعلقة ابلرتمجة ومناوةل الواثئق؛ و"1اخنفاض اس تخدام موارد خالف املوظفني أساًسا إىل: " عزىي "
 وع اخلطة الرأساملية الرئيس ية ملنصة مدريد املعلوماتية.إدخال تسينات عىل نظام مدريد املعلومايت القامئ ريامث يُصدق عىل اقرتاح مرش 
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 نظام الهاي 31الربانمج 

 وانغ الس يدة بينينغ املسؤوةل عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 
 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  عقب اس تالم املوافقة األخرية الالزمة ذلكل، ووفقًا لقرار الاجامتع الاس تثنايئ 2016أكتوبر  18اعتبارا من  1934وثيقة مت فعليا إهناء ،
  .2009لدلول املتعاقدة يف سبمترب 

  بدلا، عقب انضامم  52التفاق الهاي إىل  1999ارتفع عدد أعضاء وثيقة
ويعين أيضا  ركامنس تان.مكبوداي ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وت

انضامم مجهورية كوراي اخنفاض عدد البدلان اليت تتقيد بأحاكم وثيقة عام 
دون سواها إىل ثالثة بدلان )خارج عضوية الاتاد األورويب  1960

 واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية(.

  مت تقيق رمق قيايس جديد يف احلجم املطلق للمنو يف الطلبات ادلولية
، 5662دعة يف النصف األول من الثنائية، حيث بلغ عدد الطلبات املو 

 ..2015يف املائة عن عام  35وهو ما ميثل معدل منو بنس بة 

  ارتفع عدد التصاممي الواردة يف الطلبات املودعة مبوجب نظام الهاي
س نة من المنو املتواصل  11ما ميثل  ، وهو19429، حيث بلغ عدد التصاممي 2016مقارنة بعام  2017يف املائة يف عام  3.8بنس بة 

تصمميًا( وإل يج  762واحتلت رشكتا اإللكرتونيات العمالقتان من مجهورية كوراي، سامسونغ لإللكرتونيات ). لنظام الهاي

 تصمميًا(، املرتبتني األوىل والثانية عىل التوايل يف قامئة أمه مودعي الطلبات. 668لإللكرتونيات )

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 ُأطلق املرشوع مع الرتكزي عىل 2017ويف . عىل منصة الهاي املعلوماتية بتقيمي الوضع القامئ والتخطيط 2016عام  بدأ العمل يف هناية ،
 .ST.96إعادة تصممي النظام األسايس اخللفي من أجل التعامل مع متطلبات العمل اجلديدة، مبا يف ذكل دقة البياانت واملعيار 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

  6و 1ابلتوصيات ابلتوصيتني  6: اسرتشدت أنشطة الربانمج التوجهييةاملبادئ. 

 اخملاطر

 داء الربانمجأالتأثري يف   فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

اخنفاض مس توى رضا العمالء 
بسبب وجود صعوابت يف 

التعامل مع تزايد عدد 
اإليداعات وطلبات املعلومات 

وبسبب تزايد تعقُّد النظام 
نتيجًة لتنفيذ خصائص تدمع 

حفص اجلدة يف بعض املاكتب 
 املعي نة. 

ظل اخلطر اثبتًا بسبب 
المنو األقل من املتوقع يف 

عدد األطراف املتعاقدة 
 .اجلديدة

بدأت خطة التخفيف بتعزيز الكفاءة والفعالية يف 
مجيع جوانب إدارة النظام وتطوير حلول 

، عىل 2016/17تكنولوجيا املعلومات يف الثنائية 
الرمغ من أنه اكن من السابق ألوانه يف س ياق 

املرشوع املسامهة بفعالية يف احلد من هذا 
اخلطر. واكنت معلية الهنوض بأفضل املامرسات، 

يف ذكل من خالل وضع أدةل املامرسة  مبا
واملالحظات املتعلقة بفحص التصممي، انحجة 

 .ويرست ملودعي الطلبات معاجلة طلباهتم

مل يكن هناك تأثري سليب قابل للقياس عىل 
األداء. واكنت قوامئ الفحص ومدده قليةل، 

يف  86يف املائة و 78حيث متت معاجلة 
أسابيع املائة من الطلبات يف غضون ثالثة 

 .عىل التوايل 2017و 2016يف عايم 

 امليض قدما

  رمغ أن هدف التصديق/الانضامم اكن صعب املنال، حقق الربانمج الهدف جزئيًا عن طريق دمع السلطات احمللية عىل حنو مكثف يف
ولن حييد الربانمج عن هذا  .أو لكهيام مبادرات انضامهما، وال س امي من خالل عقد مؤمترات تقنية عرب الفيديو أو تقدمي املشورة الترشيعية

 .2018/19الهنج خالل الثنائية 

  بعني الاعتبار. 2016/17مت التنبؤ حبجم إيداع الطلبات والتصاممي مع أخذ املصادقات أو حاالت الانضامم املتوقعة يف الثنائية 

 42بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

4.2ه   اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

ANNEX IX  

أطراف متعاقدة إضافية )مكبوداي  3 طرفًا متعاقًدا 60 طرفاً متعاقداً  (49) 43 49 (1999عضوية وثيقة جنيف )

ومجهورية كوراي الشعبية 

ادلميقراطية وتركامنس تان( ليصل 

طرفاً متعاقداً يف  52اجملموع إىل 

 2017ديسمرب  31

 

                                                
 مؤرشات معليات نظام الهاي. بشأن ةإضافي تىل تليالق التاسع للحصول عرفيرىج الرجوع إىل امل 42
عىل أساس اترخي بدء النفاذ، مقارنة بتارخي إيداع الصك الوارد يف تقرير أداء الربانمج  2015ُحدث أساس املقارنة ليظهر عدد األطراف املتعاقدة يف هناية عام  43

 .2014/15للثنائية 
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ANNEX X  

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم 

معلومات عن نظام الهاي 

 ملس تخدمهيا

مكتباً وطنياً  (38) 47اكن 

م معلومات عن  أو إقلميياً يُقدل

نظام الهاي. عرشة ماكتب 

ليس لها موقع عىل ش بكة 

 )نفس العدد(اإلنرتنت 

زايدة حصة املاكتب اليت 

م معلومات عن نظام  تُقدل

 الهاي.

مكتباً  48، اكن 2017يف هناية 

وطنياً أو إقلميياً يقدم معلومات 

ومل متتكل س تة . عن نظام الهاي

 .ماكتب موقعاً إلكرتونياً 

 

 
إيداعات وجتديدات يف نظام 

 الهاي

 (2924) 4111الطلبات: 

 16435التصاممي املدرجة: 

(14441) 

 (2703) 3194التجديدات: 

2016: 

 4940الطلبات: 

 22 730التصاممي املدرجة: 

-) 2830التجديدات: 

%1.0) 

2017: 

 5710الطلبات: 

 26 140التصاممي املدرجة: 

 2940التجديدات: 

%+(3.9) 

2016: 

 5562الطلبات: 

 18,716التصاممي املدرجة: 

 3150التجديدات: 

2017: 

 5,213الطلبات: 

 19,429التصاممي املدرجة: 

 %3,297التجديدات: 

 

 

 

 

 

 

5.2ه نة يف معليات نظام الهاي   إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 
( يف 1999همينة وثيقة جنيف )

 نظام الهاي

موافقة وال  (10) 11وردت 

يزال يلزم ورود موافقتني 

، وال تزال 1934إلهناء وثيقة 

توجد أربعة أطراف متعاقدة 

من خارج الاتاد األورويب 

واملنظمة األفريقية للملكية 

مًة بوثيقة   1960الفكرية ُملزي

  فقط.

اس تالم مجيع املوافقات 

(13.)  

 

والزتام مجيع األطراف 

 1999املتعاقدة بوثيقة 

)أو تكون أعضاء يف 

منظمة حكومية دولية 

طرف يف وثيقة 

1999.) 

أكتوبر  18يف  1934أهنيت وثيقة 

2016  

 

ال تزال توجد ثالثة أطراف متعاقدة 

من خارج الاتاد األورويب واملنظمة 

مًة بوثيقة  األفريقية للملكية الفكرية ُملزي

بعد انضامم طرف فقط،  1960

 .1999متعاقد إىل وثيقة 

  

 

 
 

 

العمليات واإلجراءات مكيفة مع 

 التطور اجلغرايف والقانوين للنظام

العمليات واإلجراءات  العمليات واإلجراءات مكيفة

 مكيفة

دليل  2016أغسطس  10نرُش يف 

حول كيفية إعداد نسخ من التصماميت 

من أجل منع حاالت الرفض احملمتةل 

ِقبل ماكتب الفحص عىل أساس  من

 عدم كفاية الكشف.
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التقدم احملرز حنو تعزيز اإلطار 

 القانوين

اعمتدت مجعية اتاد الهاي 

إدخال  2014يف عام 

تعديالت عىل الالحئة 

التنفيذية املشرتكة، من بني 

أمور أخرى، وإدخال "آلية 

للحصول عىل اآلراء"، 

وس يدخل ذكل حزي النفاذ يف 

ودخلت حزي . 2015يناير  1

 2014يوليو  1النفاذ يف 

تعديالت عىل التعلاميت 

اإلدارية، من بني أمور 

أخرى، وتكل التعديالت 

ختفف بعض املتطلبات 

. املتعلقة ابلنسخ والتصوير

 ()نفسها

تديث اإلطار القانوين 

لنظام الهاي ملواكبة 

التطور يف جمال 

التصاممي يف مجيع أحناء 

 . العامل

التعديالت عىل الالحئة دخلت 

 1التنفيذية املشرتكة حزي النفاذ يف 

حيث وفرت "ضاماًن"  2017يناير 

للحامية من الفشل يف الوفاء مبدة 

 زمنية للتبليغ اإللكرتوين.

 

تدخل التعديالت عىل الالحئة 

التنفيذية املشرتكة اليت وافقت علهيا 

 2016مجعية اتاد الهاي يف عام 
اترخي يقرره املكتب حزي التنفيذ يف 44

ادلويل مبجرد أن تصبح بيئة تكنولوجيا 

 .املعلومات جاهزة

 
 

 

 

 

 

ن سري معل جسل الهاي،  تس 

مبا يف ذكل العمليات 

 واإلجراءات اإللكرتونية

)واهجتان  4الرتامكي 

 إلكرتونيتان لنظام الهاي(

واهجات إلكرتونية  6

 إضافية لنظام الهاي

إضافية لنظام واهجات إلكرتونية  6
 الهاي45

 (ترامكياً  10) 

 

 

 

التقدمي املس تقر خلدمات 

تكنولوجيا املعلومات املتطورة 

من قبل ماكتب نظام الهاي 

 اخللفية

ال انقطاع يف اخلدمات 

والتحسينات منفذة يف 

  موعدها

  عدم انقطاع اخلدمة

 

تطبيق التحسينات 

 وإطالقها يف موعدها

 

ال انقطاع يف اخلدمات يف 

2016/17. 

تنفيذ تسينات حمددة وإطالقها يف 

 موعدها وفقاً للمتطلبات احملددة 

 
 

 

                                                
44 H/A/36/1 
" أمتتة معاجلة الردود عىل اخملالفات املرسةل 3" اس تالم طلبات اإليداع غري املبارش من قبل املكتب الكوري للملكية الفكرية ومعاجلهتا؛ "2" بيان منح امحلاية؛ "1" 45

 " المنوذج اإللكرتوين "اتصل بنا"6املعمتدة؛"" معاجلة النسخ 5" ترصحي ادلفع؛ "4؛ "E-Filingعرب

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=345176
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مرونة البياانت املدونة يف 

 السجل ادلويل

أحرز تقدم يف اختيارات 

التصممي ولكن اكن التنفيذ 

مزمع عقب تويل النظام 

املعلومايت األسايس ولكن مل 

حيدث هذا التحول خالل 

معلومات الثنائية: نظام 

جسالت التصاممي ادلولية 

(DIRIS.)  بعد إدخال(

تعديالت عىل اإلطار القانوين 

لنظام الهاي، ميكن بيان 

مزيد من املرونة بشأن 

احملتوايت الاختيارية يف 
طلب دويل وتدويهنا يف 

 السجل ادلويل.(
عدم القدرة عىل تسجيل 

معلومات تفصيلية عن 
 (التصاممي

مرونة البياانت املدونة 

يف السجل ادلويل 

وإماكنية تديد حمتوايت 

اختيارية إضافية وتدويهنا 

 يف السجل ادلويل

 

القدرة عىل تسجيل 

معلومات تفصيلية عن 

 التصاممي

مت تطوير منوذج بياانت جديد كجزء 

من مرشوع منصة الهاي )واذلي 

س يكون مبزنةل العمود الفقري ملنصة 

الهاي املعلوماتية املس تقبلية( وهو 

قبول البياانت ادلقيقة وختزيهنا  ميكن

كام يتوافق هيلك . واس تخداهما

، مما ميكن ST96البياانت مع املعيار 

املاكتب من إرسال/اس تقبال أنساق 

 البياانت املوحدة.

 

وتضمنت بنية مرشوع منصة الهاي 

أيًضا تقنية قواعد البياانت الارتباطية 

 .UTF8اليت تقبل مجموعات أحرف 

 
 

 

 

إصدارات جديدة من نظام  3

معلومات السجل ادلويل 

 ( منشورةDIRISللتصاممي )

إصدارات من نظام الهاي  3و

 لإليداع اإللكرتوين منشورة

نظام معلومات السجل 

و ( DIRISادلويل للتصاممي )

 e-Filing)غري منشور و

HPM ،قيد اإلنتاج )

والتصممي احلايل لقاعدة 

البياانت ال يعكس التفاصيل 

املطلوبة حديثاً، واإليداع 

اإللكرتوين ال يسمح ابلرد 

اإللكرتوين عىل خطاابت 

 اخملالفات

  

إصدارات جديدة من  3

نظام معلومات السجل 

ادلويل للتصاممي 

(DIRISمنشورة ) 

 

ثة من  3 إصدارات ُمحدل

نظام الهاي لإليداع 

اإللكرتوين منشورة، 

والرد اإللكرتوين عىل 

وتصممي اخملالفات ممكن، 

منطقي ُمنقلح لقاعدة 

 البياانت

عىل  2016بدأ العمل يف هناية عام 

 منصة الهاي املعلوماتية

 

 :2016/17يف 

تسينات يف نظام اإليداع  -

اإللكرتوين إلاتحة الرد اإللكرتوين 

 عىل خطاابت اخملالفات؛

ثة من نظام  8 - إصدارات ُمحدل

الهاي لإليداع اإللكرتوين 

 منشورة.
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

ذكل من قبل البدلان اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف  4.2ه 

 النامية والبدلان األقل منوا

5,337 5,769 5,525 

نة يف معليات نظام الهاي 5.2ه   5,346 5,697 2,234 إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 10,872 11,466 7,572 اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  
 %97  7,179   7,402   6,226  موارد املوظفني

 %91  3,692   4,065   1,346  خالف موارد املوظفني

 %95  10,872   11,466   7,572  اجملموع

" تويل موارد إضافية من خالف موارد املوظفني لتنفيذ املراحل األوىل من 1تعزى الزايدة يف املوارد إىل: " :بعد التحويالتالهنائية املزيانية 
" تويل 3و" 5.2دلمع تنفيذ املرشوع كام هو مبنيل يف النتيجة املرتقبة ه 15" نقل موظف من الربانمج 2مرشوع منصة الهاي املعلوماتية؛ و"

وتس با  األمريكيةة مناصب مؤقتة وتنظمي منصبني مهنم الحقًا دلمع طلبات الفحص اإلضافية النامجة عن انضامم الياابن والوالايت املتحدة ثالث
 .4.2النضامم الاتاد الرويس كام هو مبنيل يف النتيجة املرتقبة ه

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 
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 نظام لش بونة 32الربانمج 

 وانغ الس يدة بينينغ املسؤوةل عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  الفريق العامل املعين بنظام لش بونة معهل ، أهنىى 2017يف أبريل
بشأن مرشوع الالحئة التنفيذية املشرتكة التفاق لش بونة ووثيقة 

وبعد توصية الفريق العامل، اعمتدت مجعية . جنيف التفاق لش بونة
وقررت أن  2017اتاد لش بونة الالحئة التنفيذية املوحدة يف أكتوبر 

لرسوم املتصل هبا، س يزتامن دخولها حزي النفاذ، مبا يف ذكل جدول ا
وقررت مجعية اتاد لش بونة أيضا متديد . 46مع بدء نفاذ وثيقة جنيف

والية الفريق العامل هبدف السامح مبزيد من املناقشات بشأن تطوير 
 .نظام لش بونة، مبا يف ذكل حلول الس تدامته املالية

  ك مليون فرن 1323مجع املكتب ادلويل من أعضاء اتاد لش بونة مبلغ
( من اتفاق 3()3) 11سويرسي يف شلك إعاانت مبوجب املادة 

لش بونة، كجزء من التدابري اليت قررهتا مجعية اتاد لش بونة يف عام 
للقضاء عىل العجز املتوقع التاد لش بونة يف الثنائية عىل النحو  2016

 .2016/17الوارد يف املرفق الثالث لوثيقة الربانمج واملزيانية 

                                                
 تدخل وثيقة جنيف التفاق لش بونة حزي النفاذ بعد ثالثة أشهر من إيداع مخسة أطراف مؤهةل لصكوك تصديقها أو انضامهما. 46

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

43 44

38
47

14
14

95
105

11%

15/2014 17/2016

المجموع

المنطقة العربية

آسيا والمحيط ال اد 

أمريكا الالتينية
والكاريبي

 ةعدد التسجيالت السارية من البدلان النامي
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 إعالن رفض، ليبلغ اجملموع  88بياان ملنح امحلاية و 54طلبا جديدا لتسجيل تسميات املنشأ و  61ونة، يف مجةل أمور، تلقى جسل لش ب
يف الثنائية  931يف املائة، من  13وزاد العدد اإلجاميل للتسجيالت اليت دخلت حزي النفاذ بنس بة . معامةل 214اللكي للمعامالت 

مبا يتجاوز  ،بدلا من البدلان النامية أو البدلان األقل منوا 105ومن بني هذه البدلان . 2016/2017يف الثنائية  1056إىل  2014/2015
 الهدف احملدد للثنائية مبقدار الضعف.

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

 املبادئ التوجهيية:

  13و 6و 1الربانمج يف الاسرتشاد ابلتوصيات اس مترت أنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية اليت يقدهما 
نشاًطا حيث عرضت مس تجدات تؤثر عىل نظام لش بونة، مبا يف ذكل وثيقة جنيف، مع  35وعىل وجه اخلصوص، نفذ الربانمج . 14و

والاس تثناءات من امحلاية اإلشارة إىل تنوع الوسائل املتاحة لدلول األعضاء لتوفري امحلاية للمؤرشات اجلغرافية، فضاًل عن مواطن املرونة 
 .املقدمة يف نظام لش بونة مبوجب وثيقة جنيف

  (.40تعاون الربانمج بشلك مكثف مع واكالت األمم املتحدة األخرى، ال س امي منظمة األغذية والزراعة واألونكتاد )التوصية 

  42و 21و 20و 17و 16و 15ة ابلتوصيات ابلفريق العامل املعين بنظام لش بون املتعلقةوضع القواعد واملعايري  أنشطةاسرتشدت . 

 اخملاطر

 التأثري يف اداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

ُحددت اخملاطر بعد 
إعداد وثيقة الربانمج 

 .2016/17واملزيانية 

اعُتمدت وثيقة جنيف 
التفاق لش بونة يف عام 

وقد يؤدي عدم . 2015
التصديق عىل وثيقة 

جنيف إىل تأجيل دخولها 
 .حزي النفاذ

مع الاعرتاف خبيار توفري امحلاية للمؤرشات 
اجلغرافية من خالل نظام العالمات التجارية، اكن 

التخفيف من هذا اخلطر يف صورة زايدة الوعي 
لتسليط الضوء عىل مزااي نظام لش بونة، مبا يف ذكل 

والضامانت احملس نة فامي الرتكزي عىل مواطن املرونة 
يتعلق مبصاحل الغري، عىل النحو املقدم يف وثيقة 

 .جنيف

عىل الرمغ من زايدة الرتكزي عىل زايدة 
لتشجيع  2016/2017الوعي يف الفرتة 

التصديق عىل وثيقة جنيف، مل يُصدق 
 .عىل الوثيقة

اكن العجز املتوقع التاد  
لش بونة خالل الثنائية 

يشلك خطًرا عىل 
س تدامة املالية التاد الا

 .لش بونة

مشلت إجراءات التخفيف اليت اختذهتا ادلول 
األعضاء يف اتاد لش بونة قرار املسامهة ابإلعاانت 
التاد لش بونة من أجل القضاء عىل العجز املتوقع 

وكإجراء إضايف للتخفيف، . 2016/17للثنائية 
املوافقة عىل  2015قررت مجعيات الويبو يف عام 

احتياطيات الاتادات املموةل من  قرض من
املساهامت التاد لش بونة من أجل متويل معليات 

يف حاةل اكنت  2016/2017نظام لش بونة للفرتة 
هذه التدابري غري اكفية لتغطية العجز املتوقع يف 

 . الثنائية

التدابري من خالل توفري هذه يف  األمانةوسامهت 
 اتاد لش بونةاملعلومات ومرافق الاجامتعات ألعضاء 

 .لتسهيل مشاوراهتم

أدى تويل املوارد داخل الربانمج 
للتخفيف من هذا اخلطر إىل تأجيل 
األنشطة األخرى، مما أثر سلًبا عىل 
تقيق بعض أهداف األداء املتعلقة 

 .ابألمتتة املعززة لسجل لش بونة
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 امليض قدما

  س يواصل الربانمج أنشطة 2018/19ويف . لش بونة الهدف احملدد للثنائيةمل حيقق التقدم يف توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام ،
التوعية والرتوجي اليت هتدف إىل دخول وثيقة جنيف حزي النفاذ والتأكيد عىل تنوع الوسائل املتاحة لدلول األعضاء لتوفري امحلاية 

 .للمؤرشات اجلغرافية

  املعلومات وإدماج النرشة يف قاعدة بياانت لش بونة إكسربيس حمدودا أو مؤجال اكن التقدم يف إدخال التحسينات عىل أدوات تكنولوجيا
، ويرجع ذكل يف املقام األول إىل إعطاء األولوية إلدخال وثيقة جنيف حزي التنفيذ، وهو ما س يظل حمور الرتكزي 2016/2017يف الفرتة 

علومات هذه بغية تسني اإلنتاجية ومس توايت اخلدمة يف وستس تعرض مسأةل إعطاء األولوية لتحسينات تكنولوجيا امل. 2018/19يف 
 .س ياق توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

10.2ه  النامية والبدلان األقل منوااس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  

ANNEX XI   توس يع نطاق التغطية

 اجلغرافية لنظام لش بونة

 5ما يصل إىل  (حيدد الحًقا) 0

أطراف متعاقدة 

مبوجب وثيقة جنيف 

حبلول هناية عام 

2017 

 

  عدم انضامم أي أطراف متعاقدة جديدة

ANNEX XII   النس بة املئوية للمشاركني

يف تظاهرات نظام 

لش بونة اذلين يعربون 

رضامه ويبلغون عن عن 

زايدة وعهيم بعد حضور 

  التظاهرة

)نفس من املشاركني راضون  84%
 النس بة(

تظاهرات إعالمية وتروجيية  (5) 7

يف مجيع املناطق ُرك ز فهيا بوجه 

خاص عىل نظام لش بونة، مبا يف ذكل 

 مراجعته

% من املشاركني 85

 راضون

% من املشاركني 95تظاهرة و 28

  راضون
 

ANNEX XIII   الطلبات ادلولية عدد

وغريها من املعامالت 

 )لش بونة(

معامةل يف الثنائية  259

2014/15: 

- 115  ً  طلباً دوليا

 (2014يف  80)

يف  26)بياانت مبنح امحلاية  105 -
2014) 

يف  15) إعالن رفض 39 -
2014) 

معامةل يف  120

2016/17 (100) 

طلباً دولياً   20 -

  جديداً 

 )يف الس نة(

 امحلايةبيااًن مبنح  60 -

 إعالن رفض 20 -

:2016/17معامةل يف الثنائية  214  

  طلباً دولياً  61 -

 :معامالت أخرى

  بياانت مبنح امحلاية 54 -

  إعالن رفض 88 -

 حاالت حسب للرفض 8 -

 تعديالت/تصويبات 2 -

 إلغاء 1 -

 
 

 

 
عدد التسجيالت ادلولية 

من البدلان النامية 

والبدلان األقل منواً 

 :(896) 931من  (78) 95

 (؛14املنطقة العربية )

 %38آس يا واحمليط الهادئ: 

 971من ( 90)100

(950) 

 (:1056)من  105

  (؛14املنطقة العربية ) -

 (47آس يا واحمليط الهادئ ) -
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

السارية مبوجب نظام 

لش بونة )ابلنس بة إىل 

 مجموعها(

 (44أمرياك الالتينية والاكرييب ) - (43أمرياك الالتينية والاكرييب )

11.2ه نة يف معليات نظام الهاي   إنتاجية وجودة خدمات حمس 

اعامتد أحاكم تبس يط  

اإلطار القانوين لنظام 

 لش بونة

اعامتد وثيقة جنيف التفاق لش بونة 

بشأن تسميات املنشأ واملؤرشات 

اإلطار ) 2015اجلغرافية يف مايو 
القانوين احلايل واإلطار القانوين 

 (2015لوثيقة جنيف يف مايو 

الالحئة التنفيذية اعامتد 

املشرتكة مبقتىض اتفاق 

 لش بونة ووثيقة جنيف

اعمتدت مجعية اتاد لش بونة الالحئة 

التنفيذية املشرتكة مبقتىض اتفاق لش بونة 

ووثيقة جنيف التفاق لش بونة يف أكتوبر 

2017. 

 

زايدة اس تخدام الوسائل  

اإللكرتونية إليداع 

ومعاجلة الطلبات ادلولية 

املعامالت وغريها من 

 )لش بونة(

ط إجراء اإلخطارات عرب اس تخدام  بُس 
نظام الويبو لتبليغ الاس تفسارات 

(WINS )( األداة احلالية إلدخال
البياانت، قاعدة البياانت والنرشة 

 احلالية(

أداة حمس نة إلدخال 

  البياانت

 

 

 

 

 

 

إدراج النرشة يف 

قاعدة بياانت لش بونة 

 إكسربس

 تسينات، اكنت 2017يف هناية 

األدوات احلالية لتكنولوجيا املعلومات 

من أجل توليد إخطارات إلكرتونية 

لإلدارات اخملتصة، مبا يف ذكل 

، يف واملراسالت الرمسية الشهادات

مرحةل الاختبار، مع التخطيط للتطبيق 

.2018يف حميط املس تخدمني يف   

 

ل إدراج نرشة لش بونة يف قاعدة  ُأجل

 بياانت لش بونة إكسربس

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

تسني اخلدمات  

اإللكرتونية لسجل 

  لش بونة

اس ُتمكلت الواهجة اإللكرتونية اليت 

تربط بني السجل ادلويل وقاعدة 

بياانت لش بونة إكسربس عىل موقع 

 2014الويبو اإللكرتوين وُأطلقت يف 

 (التنفيذ البس يط لسجل إلكرتوين)

اس امترات ش بكية 

 لإليداع اإللكرتوين

، اكن إعداد 2017عام يف هناية 

يزال يف  اس امترات اإليداع اإللكرتوين ال

 مرحةل البحث.
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

10.2ه اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  

 النامية والبدلان األقل منوا
 785   854   836  

11.2ه نة يف معليات نظام الهاي    475   477   550  إنتاجية وجودة خدمات حمس 

  1,311   1,331   1,335  اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  
 %100  1,121   1,120   1,124  موارد املوظفني
 %90  190   211   211  املوظفنيخالف موارد 
 %99  1,311   1,331   1,335  اجملموع

إىل حدوث تويل يف موارد املوظفني دلمع الاس تخدام  2.10: تعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة بعد التحويالتالهنائية املزيانية 
 جانب البدلان النامية والبدلان األقل منًوا.األوسع واألكرث فعالية لنظام لش بونة، مبا يف ذكل من 

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 
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 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7الربانمج 

 الس يد جون ساندجي املسؤول عن الربانمج:

 متابعة أداء الربانمج ةلوح

 

 
 

 

 الرئيس ية اإلجنازات

  املنازعات الس ياسة املوحدة لتسوية  ارطإيف دلى الويبو  قضية 6 110ما مجموعه أودع مالكو العالمات التجارية ، 2016/17 الثنائيةيف
يف  اإليداع منوا يف حاالتساطة )مركز الويبو(. ويعكس هذا مع مركز الويبو للتحكمي والو  )الس ياسة املوحدة) لاملتعلقة بأسامء احلقو 

 2017و 2016عايم 
تدار وةل واكنت د 125من  أطرافا الس ياسة املوحدة ارطإيف  الويبو مركز اليت عاجلها القضااي ومشلتعىل التوايل(.  3 074و 3 036)

 مبعاجلةمنذ أن قام مركز الويبو و لغة خمتلفة.  17 وايلحب
، 1999يف عام  الس ياسة املوحدة ارطإ أول قضية يف

قضية يف  39 000اوز إجاميل القضااي احملاةل إىل الويبو جت
وقد . امس حقل 73 000ومشل أكرث من ،  2017عام 

س تعراض سوابق من اأطلق مركز الويبو طبعة جديدة 
وتورد تكل األداة األساس ية، . اليت عاجلهتا الويبو القضااي

العديد من  ،موضوع 100اليت تشمل أكرث من 
املس تجدات احلاصةل يف سوابق القضااي اليت عاجلهتا الويبو 

 بناء عىل الس ياسة املوحدة ويف نظام أسامء احلقول.

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  حمقق غري  حمقق جزئيا

 العدد اإلجاميل للقضااي املودعة عىل أساس الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات
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  األورويب( و )الاتاد حقيلومع إضافة SE  نة من أسامء البدلان عدد ارتفع، 2017)السويد( يف عام اليت تقدم  أسامء احلقول العليا املكو 
 جسال. 76إىل  لها الويبو خدمة تسوية املنازعات

  يف املائة( ، تلهيا  22)يه أألكرث ش يوعا املتعلقة ابلرباءات  الزناعاتقضية وساطة وتكمي. واكنت  ةعرش  اتتلقى مركز الويبو مائة واثن و
يف املائة( ،  17، ونزاعات العالمات التجارية )يف املائة( 12يف املائة(، وحق املؤلف ) 21املعلومات )تكنولوجيا ب  املنازعات املتعلقة

 الثقايف. والرتاث ،الفنو ، ةممي الصناعياوالتص ،الامتيازحق و  ،فضال عن غريها يف جماالت التوزيع

  ويف دراسة اس تقصائية بشأن اس تخدام التحكمي يف املنازعات املتعلقة
ابلتكنولوجيا ووسائل اإلعالم والاتصاالت أجرهتا لكية التحكمي 

ادلويل جبامعة كوين ماري يف لندن، أشار املشاركون من ذوي 
إىل أن مركز الويبو هو اثين  ربة يف منازعات امللكية الفكريةاخل

املؤسسات اليت يمت اللجوء إلهيا يف هذه املنازعات، واحتل أكرث 
مركز الويبو املرتبة األوىل من حيث تفضيل املشاركني للمؤسسات 

 47يف جماالت املنازعات املذكورة

  مع سلطات  تعاوناتفاق مركز الويبو  أبرم، 2016/17يف الثنائية
 بتشجيع أو تطوير يتعلق ادوةل عضو  12امللكية الفكرية يف 

 خيارات بديةل لتسوية املنازعات
 (ADR) املتعلقة ابمللكية، ال س امي تكل لألطراف 

 .الفكرية يف الوالايت القضائية املعنية

 أجندة التمنية أنشطةأبرز 

 التوصياتأجندة التمنية ذات الصةل )ُوضعت خطة أنشطة مركز الويبو وُُصمت ونُفذت وفقا إلرشادات وتوجهيات توصيات  املبادئ التوجهيية:
ادلول  وةل يفؤ اجلهات املسمن املساعدة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها تقدمي توفري املعلومات و  "1" ( ومشلت ما ييل:27و 23و 10

فامي يتعلق برانمج الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر التعاون مع  "2"؛ 48عداد أطر اختيارية بديةل لتسوية املنازعات املرفوعة إلهياإلاألعضاء 
البحث والتطوير ونقل نح الرتاخيص والاتفاقات المنوذجية األخرى يف قطاعي املتعلقة مب  البديةل لتسوية املنازعات أساليبابس تخدام 
املامرسات وآليات تسوية املنازعات حسب أمهيهتا  مساعدة اإلدارات الوطنية املعنية بأسامء احلقول عىل إعداد جسل ألفضل "3"؛ 49التكنولوجيا

  .50ابلنس بة إىل البدلان النامية والبدلان املنتقةل إىل نظام الاقتصاد احلر

                                                
47 6_qmsurvey.htmlhttp://www.wipo.int/amc/en/new/201 
48 /sectors/ipoffices-http://www.wipo.int/amc/en/center/specific 
49 /sectors/rd-n/center/specifichttp://www.wipo.int/amc/e 
50 /http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld 

 والتحكميىل مركز الويبو للوساطة أنواع القضااي املعروضة ع

http://www.wipo.int/amc/en/new/2016_qmsurvey.html
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ipoffices/
http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/rd/
http://www.wipo.int/amc/en/domains/cctld/
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 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

تراجع ماكنة 
خدمات الويبو 

للتحكمي والوساطة 
 السوق.يف 

 مزودين جددر و ظه وعىل الرمغ من
 بديةل لتسوية املنازعاتال خدمات لل

يف جمال امللكية الفكرية عىل 
تشجيع و ، والوطين ادلويل ينالصعيد

 تركزيعىل  ينياخلدمات احلال  مقديم
، فإن بدرجة أكرب عىل امللكية الفكرية

 احلد من اخملاطراملوهجة إىل بري اتدال 
اخملاطر بدرجة كبرية  تفامق دون تحال

 .الثنائيةعىل مدار 

يف احلد من سلسةل من خطط العمل أسهمت 
" 1" :، مبا يف ذكلاخملاطر الاكمنة املزتايدة

التعاون  "2"؛ املبادرات القانونية والرتوجيية
ة وسلطات املكثف مع ماكتب امللكية الفكري

الاس تفادة من  "3"؛ امللكية الفكرية األخرى
الويبو يف مركز  ووجوداملاكتب اخلارجية للويبو 

التعاون مع برامج الويبو األخرى  "4"؛ س نغافورة
 )مبا يف ذكل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر(.

، فعاليات توعيةومشلت املبادرات األخرى 
، وزايدة ارد املعلومات بلغات متعددةوتوس يع مو 

، يف الرتوجياس تخدام وسائل اإلعالم الاجامتعية 
لألساليب البديةل  ودمع املسوحات السوقية

 .لتسوية املنازعات

 

يطرح الربط بني اجملاالت القانونية 
للملكية الفكرية والس بل البديةل 

لتسوية املنازعات صعوابت ابلنس بة 
إىل أحصاب املصلحة وممارسات 

 أسهمتومع ذكل ،  .التقايض
وتدابري احلد من رات الويبو مباد

اعرتاف السوق  إجيابيا عىل اخملاطر
 .ابملركز

تراجع معدل رفع 
ادلعاوى وفقا 

للس ياسة املوحدة 
لتسوية منازعات 

أسامء احلقول، مما 
حيد من تأثري 

س ياسة الويبو 
بشأن نظام أسامء 

احلقول وهيز ماكنة 
املركز مكزود 

للخدمات املتعلقة 
ابألطر البديةل 

لتسوية منازعات 
 نظام أسامء احلقول.

توسع هذا اخلطر وازداد احامتل 
إذ  ؛التعرض هل عىل مدار الثنائية

تعمتد اآلياكن املزيد من مزودي 

وتوافق  ،خدمات الس ياسة املوحدة
نظام أسامء احلقول، ما عىل توس يع 

يف التوفري املركزي للس بل  يؤثر سلبا
 البديةل لتسوية املنازعات.

لويبو عن كثب هذه املسارات حبمك ماكنهتا وتتابع ا
كجهة موفرة للس بل البديةل لتسوية املنازعات 

وتواصل تنفيذ  ،الناش ئة يف نظام أسامء احلقوق
وال  .اسرتاتيجيات احلد من وطأة اخملاطر بفعالية
س امي من خالل مشاركة الس ياسات العامة 

ابلتعاون مع أحصاب املصلحة يف امللكية الفكرية، 
 وضامن بقاء قمية الويبو املضافة ذات صةل بنظام

، عىل سبيل املثال من خالل الس ياسة املوحدة
اس تعراض من  ةكبري  بصورةإدخال نسخة موسعة 

  سوابق القضااي اليت عاجلهتا الويبو.

زايدة التعرض للمخاطر عىل الرمغ من 
التدابري الفعاةل فإن  خالل الثنائية

 الويبو عىلساعدت من اخملاطر حد لل
القضااي )مبا  مزيد معاجلة عدد أكرب من

نة يف ذكل أسامء  احلقول العليا املكو 
( عىل مدى الفرتة من أسامء البدلان
 املشموةل ابلتقرير.
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 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية األداء مؤرشات 

8.2ه  لتسوية البديةل الويبو أساليب من وغريها والتحكمي الوساطة عرب تسويهتا أو وداخليا دوليا الفكرية ابمللكية املتعلقة املنازعات نشوء تفادي تزايد 

 املنازعات

 

زايدة الاس تعانة خبدمات 
ورشوط بديةل لتسوية 
املنازعات يف الصفقات 

والتسجيالت املتعلقة ابمللكية 
الفكرية، مبا يف ذكل عرب 

 إجراءات الويبو

 و اتنازعمن امل  (393) 422
 يساعمن امل  (148) 202

  يدةامحل 

 ترامكيعدد 

 اتنازعمن امل  (40) 150
  يدةامحل  يساعمن امل ضافية و اإل

من  137اإلضافية و منازعة 113
  املساعي امحليدة اإلضافية

من  339من املنازعات و 353
)الرتامكي بهناية  املساعي امحليدة

2017) 

 

 اس تفسار وارد يف 7,500 
2014/15 (4,000 -
2012/13) 

 اس تفسار إضايف 7,500
((4,000 

 

  اس تفسار إضايف 6,570

مليون زائر للموقع  3.1 
 2014/15 اإللكرتوين يف

 (2014- مليون1.55)

 مليون زايرة إضافية 3.1

 (مليون1.5) 

 

مليون زايرة إضافية للموقع  3.1
 اإللكرتوين

 

مشاراك يف أحداث  262  
  2014/15 يف املركز

(408 - 2012/13) 

 مشارك يف أحداث املركز 400

( (250 

 

  مشاراك يف أحداث املركز 2,942

مشارك يف فعاليات  9,670  
 يفتضم متثيال عن املركز 

2014/15 

(4,000 -2012/13) 

مشارك يف فعاليات  9,670
 يفتضم متثيال عن املركز 

2014/15 

(6,000) 

مشارك يف فعاليات  11,827
 متثيال عن املركزتضم 

 

 

الس ياسات البديةل لتسوية 
املنازعات اليت سامه املركز يف 

 وضعها وتنفيذها

  معمتدة ةخط (15) 23

  ترامكيعدد 

  

 أنظمة إضافية 6إىل  4

 (3 إىل 1)

  51إضافية معمتدة ةخط 17

 (ترامكيا 40) 

  52ةأنظمة مدعوم 6

 

 

 

9.2ه  البدلان رموز من املكونة العليا واحلقول عامة أسامء من املكونة العليا احلقول يف الفكرية للملكية فعاةل حامية 

 

 حاةل (27,189) 29,567
متعلقة ابحلقول العليا  ترامكية

 املكونة من أسامء عامة

 

حاةل إضافية  (3,000) 4,000
متعلقة ابحلقول العليا املكونة 

 من أسامء عامة

 

حاةل إضافية متعلقة  5,256
ابحلقول العليا املكونة من أسامء 

 عامة 

يف هناية  34,823)الرتامكي 
2017) 

 

                                                
مكتب امللكية  "3"( ؛ ROSPATENTوادلائرة الاتادية للملكية الفكرية التابعة لالتاد الرويس ) "2"( ؛ OCPIاملكتب الكويب للملكية الصناعية ) "1" 51

( ؛ ILPOمكتب براءات الاخرتاع اإلرسائييل ) "6"( ؛ IFIAالاتاد ادلويل مجلعيات اخملرتعني ) "5"مكتب امللكية الفكرية )رصبيا( ؛  "4"الفكرية )أسرتاليا( ؛ 
" 10"( )ابراغواي( ؛ DINAPIوطنية للملكية الفكرية )املديرية ال "9"( )السلفادور( ؛ CNRاملركز الوطين للسجالت ) "8"وزارة الثقافة )ليتوانيا( ؛  "7"
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عدد احلاالت اليت عاجلها املركز  
فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة 

من أسامء عامة واحلقول العليا 
املكونة من رموز البدلان يف 

إطار الس ياسة املوحدة لتسوية 
املنازعات املتعلقة بأسامء 

 احلقول

 ترامكيةحاةل  (3,144)3,520 
متعلقة ابحلقول العليا املكونة 

  طمن رموز البدلان فق

حاةل إضافية  (350) 450
متعلقة ابحلقول العليا املكونة 

 من رموز البدلان فقط

حاةل إضافية متعلقة ابحلقول  854
العليا املكونة من رموز البدلان 

 فقط

يف هناية  4,374)الرتامكي 
2017) 

 

 

تسوية املنازعات س ياسات 
اليت أسهم املركز يف وضعها 

وتنفيذها يف س ياق نظام أسامء 
 احلقول

الس ياسة املوحدة، وقواعد 
الس ياسة املوحدة ملراعاة أحاكم 

إغالق املسجل اجلديدة، 
وس ياسة اآلياكن لتسوية 

املنازعات قبل املنح، وإجراء 
اآلياكن لتسوية منازعات 

العالمات التجارية بعد املنح 
)الس ياسة املوحدة،  رتامكيال

وس ياسة تسوية املنازعات قبل 
املنح، وإجراء تسوية منازعات 

العالمات التجارية بعد املنح 
 الرتامكي(

تنفيذ س ياسة الويبو 
والتوصيات املتعلقة ابإلجراءات 

 يف نظام أسامء احلقول

الس ياسة املوحدة، وقواعد 
الس ياسة املوحدة ملراعاة أحاكم 

اجلديدة، إغالق املسجل 
وس ياسة اآلياكن لتسوية 

املنازعات قبل املنح، وإجراء 
اآلياكن لتسوية منازعات 

العالمات التجارية بعد املنح 
(؛ وال 2017)الرتامكي بهناية 

توجد س ياسات أو توصيات 
 إضافية قيد التنفيذ.

 

هجة من هجات  (72) 71  
إدارة تسجيل احلقول العليا 

 املكونة من رموز البدلان

 عدد ترامكي

  

دارة تسجيل إلهجات  4 إىل 2
احلقول العليا املكونة من رموز 

 البدلان

 س ياسات متعلقة 6معاجلة 
حلقول العليا املكونة من رموز اب

 ,EU, .PM, .SE.) البدلان
.TF, .WF, .YT 

بعد  2017بهناية  76)الرتامكي 
 وقف واحد(

س ياسات متعلقة ابحلقول  4دمع 
 رموز البدلانالعليا املكونة من 

(.BH, .FR, .NI and .RE) 

 

 
 
 

  

                                                

السجل  "12"( )امجلهورية ادلومينيكية( ؛ ONDAاملكتب الوطين حلقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ) "11"( )األرجنتني( ؛ INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية )
املكتب اإلس باين للرباءات  "15"( )كوراي( ؛ SMBAإدارة األعامل الصغرية واملتوسطة ) "14"؛ املعارض التجارية )س نغافورة(إدارة  "13"الوطين )كوس تارياك( ؛

 (TISCsمراكز دمع الابتاكر التكنولويج ) "17"( ؛ SPCحممكة الشعب العليا مجلهورية الصني الشعبية ) "16"( ؛ R & D) (OEPMوالعالمات التجارية )
املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  "3"( ؛ IPOSمكتب س نغافورة للملكية الفكرية ) "2"( لوساطة الويبو ؛ FRANDرشوط عادةل ومعقوةل وغري متيزيية ) 52

(IMPI ؛ )"4" ( املديرية الوطنية للملكية الفكريةDINAPI ؛ )5"( )ابراغواي" ( املكتب اإلس باين للرباءات والعالمات التجاريةOEPM) (R & D ؛ )
 (.USPTOللرباءات والعالمات التجارية )مكتب الوالايت املتحدة "6"
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 
 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

 املزيانية الهنائية بعد

 التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

8.2ه  
نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويهتا عرب الوساطة تزايد تفادي 

 والتحكمي وغريها من أساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات
4,459 4,016 3,790 

9.2ه حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أسامء عامة واحلقول العليا املكونة  
 رموز البدلانمن 

6,899 6,900 6,579 

 10,369 10,916 11,358 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 
 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

 نس بة 

 الاس تخدام

(%)  

 %98 7,860 8,051 8,357 موارد املوظفني

 %88 2,509 2,865 3,002 خالف موارد املوظفني

 %95 10,369 10,916 11,358 اجملموع

 :بعد التحويالت 2016/17مزيانية 

  إعادة توزيع  "2"لتعزيز قسم الشؤون القانونية ؛ و 5نقل وظيفة إىل الربانمج  "1"إىل:  أساسايعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني
 .8.2هالنتيجة املرتقبة  عىل النحو املبني يف، ىل أولوايت تنظميية أخرىع املرتامكة وفورات املوظفني

  نقل  "2"؛ ن أجل دورة إضافية للجنة ادلامئةم 1نقل املوارد إىل الربانمج  "1"يعزى الاخنفاض يف موارد غري املوظفني أساسا إىل: و
 .من أجل رشاء اس تثنايئ لألاثث واملعدات 5برانمج إىل إضافية موارد تقدمي  "3"و ؛23لربانمج اتدريب إىل املوارد من أجل ال 

اخنفاض النفقات عام هو متوقع يف إطار أنشطة  اخنفاض اس تخدام املوارد يف بند موارد خالف املوظفني أساسا إىليرجع اس تخدام املزيانية: 
.يتعلق بأسامء احلقول أم األساليب البديةل لتسوية املنازعات سواء فامي الس ياسات، وتمنيةواإلدارة  التوعية
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 
 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف  1.3ه
وامللكية الفكرية تامتىش جمايل الابتاكر 

 مع األهداف اإلمنائية الوطنية

عدد البدلان يف طور صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية 
 الفكرية

  9الربانمج 

  10الربانمج 

عدد البدلان يف مرحةل تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر 
 وامللكية الفكرية وخطط وطنية لتمنية امللكية الفكرية

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر 
 وامللكية الفكرية

  9الربانمج 

70%

9%

8%

5%
8%
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عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أو خطط وطنية 
 للملكية الفكرية متوافقة مع األهداف اإلمنائية الوطنية

  10الربانمج 

الوطنية اليت تتناول عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية 
 تعزيز اإلبداع، مبا يف ذكل الابتاكر

  30الربانمج 

زة كفاءات 2.3ه  البرشية للموارد معزل
 من واسعة تشكيةل تلبية عىل القادرة

 الفكرية امللكية لتسخري املتطلبات
 النامية البدلان يف التمنية ألغراض بفعالية

 إىل املنتقةل والبدلان منوا األقل والبدلان
 احلر نظام الاقتصاد

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل تكوين 
الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف اذلين أبلغوا عن الانتفاع 

 العميل ابملعارف بعد تسعة أشهر من حلقة العمل

  3الربانمج 

املشاركني اإلجيايب جلدوى النس بة املئوية لتقيمي 
الاجامتعات وحلقات العمل اخلاصة بتكوين الكفاءات يف 

 جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

  3الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يقدمون تقارير إجيابية عن 
 برامج تكوين كفاءات اإلدارة امجلاعية

  3الربانمج 

يمتتعون مبعارف وهمارات  اذلينالنس بة املئوية للمشاركني 

نة يف تنفيذ أنشطة تدريبية يف بدلاهنم  ُمحسل
  3الربانمج 

ة املُعارة ألشخاص  عدد الكتب املنشورة يف أنساق ُميرسل
 عاجزين عن قراءة املطبوعات

  3الربانمج 

عدد منظامت اإلدارة امجلاعية املتقدمة للحصول عىل اعامتد 
 اإلدارة وحسنالشفافية واملساءةل 

  3الربانمج 

عدد املاكتب الوطنية حلق املؤلف املشاركة بفعالية يف 
العملية التشاورية بشأن الشفافية واملساءةل وحسن اإلدارة 

(TAG) 

  3الربانمج 

ة  عدد النارشين املوقعني عىل ميثاق نرش املطبوعات املُيرسل
ة )"امليثاق"(  اخلاص ابتاد الكتب املُيرسل

  3الربانمج 

عدد زايرات البوابة اإللكرتونية اخلاصة ابلبنية التحتية 
 املؤلف حلق

  3الربانمج 
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نس بة املشاركني يف أنشطة الويبو اليت تسفر عن تقارير 
حول كفاءات معززة لفهم مبادئ وأنظمة وأدوات امللكية 

الفكرية والانتفاع هبا من أجل حامية املعارف التقليدية 
التعبري الثقايف التقليدي وإدارة العالقة بني امللكية وأشاكل 

 الفكرية واملوارد الوراثية

  4الربانمج 

النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أو اإلقلمييني 
 اذلي يُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف تظاهرات الويبو

  9الربانمج 

تظاهرات الويبو اذلين النس بة املئوية للمشاركني يف 
يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن تنظمي تكل 

 التظاهرات

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين 
 يطب قون املهارات املكتس بة يف معلهم أو مؤسساهتم

  9الربانمج 

امللكية  النس بة املئوية للمهنيني املُدرلبني املتخصصني يف
الفكرية ومسؤويل امللكية الفكرية املُدرلبني اذلين 

 يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

  10الربانمج 

عدد البدلان املتحوةل اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف 
جمال امللكية الفكرية و/أو دورات للمهنيني املتخصصني يف 

 امللكية الفكرية

  10الربانمج 

الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعمل عن نس بة 
 البعد اليت تنظمها األاكدميية

  11الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يس تخدمون معارف 
زة يف ش ىت جماالت امللكية  الفكرية وهمارات ُمعزل

  11الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني واملرشفني الراضني عن الربامج 
ت بناًء عىل معليات تقيمي  التدريبية اليت ُأعدل

 التدريبية الاحتياجات

  11الربانمج 

  11الربانمج  تعزيز التوازن يف التوزيع اجلغرايف للمدارس الصيفية

نة بشأن امللكية الفكرية يف  دورات ومناجه جديدة وُمحسل
 املؤسسات التعلميية

  11الربانمج 
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والرشااكت اليت ُأقميت مبا يامتىش مع  عدد اتفاقات التعاون
 الرؤية اجلديدة لألاكدميية

  11الربانمج 

ثت عدد دورات التعمل عن بعد اليت   11الربانمج  اس ُتعرضت وُحد 

عدد األاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأنشئت يف إطار 
 املرشوع وأصبحت مس تدامةً 

  11الربانمج 

للمشاركني املُدرلبني الراضني عن فائدة النس بة املئوية 
م من أجل أداء واجباهتم املهنية  ووجاهة التدريب املُقدل

  17الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف دورة التعمل عن بعد بشأن 
امللكية الفكرية والصحة اذلين أكدوا اس تخدام امللكة 

التكنولوجيا وتوليد الفكرية يف سبيل التمنية من خالل نقل 
 املهارات

  18الربانمج 

  18الربانمج  عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية

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

امجلاعية املس هتدفة، مبا يف ذكل اجلامعات ومنظامت اإلدارة 
ق لس ياسات امللكية  والصحفيون، ممن دلهيم فهم معم 
الفكرية وكيفية الانتفاع عىل حنو فعال بتطور امللكية 

 الفكرية

  20الربانمج 

تعممي توصيات أجندة التمنية عىل  3.3ه
 معل الويبو

دمج مبادئ التمنية الواردة يف توصيات أجندة التمنية 
 بفعالية يف معل برامج الويبو

  8الربانمج 

متابعة فعاةل لتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل ألجندة 
 التمنية

  8الربانمج 

آلية حمس نة إلقامة مشاريع وأنشطة جديدة منبثقة من 
 تقارير عهنا أجندة التمنية وتنفيذها ورصدها وتقيميها وإعداد

  8الربانمج 

زة  4.3ه آليات وبرامج تعاونية معز 
احتياجات البدلان ومكي فة حسب 

النامية والبدلان األقل منوا والبدلان 
 املتحوةل

عدد اتفاقات ومرشوعات وبرامج ورشااكت التعاون 
الوطنية ودون اإلقلميية واإلقلميية واألقالميية لتشجيع 

الانتفاع بفعالية بأنظمة امللكية الفكرية عن طريق تبادل 
 أفضل املامرسات

  9الربانمج 
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  10الربانمج  الرشااكت القامئةعدد 

ق ألجندة التمنية دلى  5.3ه فهم معم 
ادلول األعضاء واملنظامت احلكومية 

ادلولية واجملمتع املدين وأحصاب املصلحة 
  األخرىن

النس بة املئوية للمشاركني الراضني اذلين شاركوا يف 
التظاهرات املتعلقة بأجندة الويبو بشأن التمنية اليت 

ادلول األعضاء واجملمتع املدين واملنظامت تس هتدف 
 احلكومية ادلولية وغري ذكل من أحصاب املصاحل

  8الربانمج 

جتيل بُعد أجندة التمنية ونواجت مشاريع أجندة التمنية يف 
 أنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو

  8الربانمج 

زة للرشاكت الصغرية  6.3ه قدرات معز 
من أجل النجاح يف تسخري واملتوسطة 

 امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية تس هتدف 
املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممن 
نة يف معلهم زة وهمارات حمس   يس تخدمون معارف معز 

  30الربانمج 

تدريبية تس هتدف النس بة املئوية للمشاركني يف برامج 
املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة مم ن أبدوا 

 رضامه عن حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها

  30الربانمج 

بة ادلامعة للرشاكت  النس بة املئوية للمؤسسات املُدرل
الصغرية واملتوسطة واليت تُوفر املعلومات وخدمات 

 امللكية الفكريةالاستشارة يف جمال إدارة أصول 

  30الربانمج 

نت برامج تدريبية يف  عدد البدلان اليت وضعت أو حسل
 جمال امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

  30الربانمج 

عدد البدلان اليت ُوضعت أو اعُتمدت فهيا س ياسات 
 للملكية الفكرية من أجل الرشاكت الصغرية واملتوسطة

  30الربانمج 

عدد مرات تميل املواد واملبادئ التوجهيية اخلاصة 
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

  30الربانمج 

عدد الاشرتااكت يف النرشة اإلخبارية اخلاصة ابلرشاكت 
 الصغرية واملتوسطة

  30الربانمج 
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 تنس يق أجندة التمنية 8الربانمج 

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  عقدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية( أربع دورات لبحث ومناقشة واثئق ودراسات 2016/17خالل الثنائية ،
دراسات عن امللكية الفكرية والتمنية  "2رمس خارطة أنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب داخل الويبو؛ " "1ييل: "متنوعة مهنا ما 

أنشطة الويبو ومساهامهتا يف جمال تقيق أهداف التمنية املس تدامة. وفامي خيص املوضوع  "3الاجامتعية والاقتصادية ونقل التكنولوجيا؛ "
 ن تعد  املنظمة تقريراً عن مسامههتا يف تقيق أهداف التمنية املس تدامة وغاايهتا."، اتفقت اللجنة عىل أ3"

 س امي إدراج بند دامئ يف جدول أعامل  وبعد مناقشة طويةل، اتفقت امجلعية العامة للويبو عىل قرار بشأن املسائل املتعلقة بلجنة التمنية، وال
 جلنة التمنية بشأن امللكية الفكرية والتمنية.

 مه وفد إس بانيا بشأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض ن من ست نقاط قدل  ووافقت اللجنة عىل اقرتاح مكول
مت " مائدة مس تديرة بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات واألدوات التمنية. ويف إطار تنفيذ ذكل الاقرتاح، نُظل

م تقرير عن املائدة ياتواملهنج  " ملناقشة تقيمي الاحتياجات والتخطيط والتصممي والتنفيذ والرصد والتقيمي ألنشطة املساعدة التقنية. وقدل
 حيتوي عىل ملخصات العروض واملناقشات إىل ادلورة العرشين للجنة. 53املس تديرة

  لكية الفكرية تتيح لدلول األعضاء إماكنية تزويد األمانة، عن طريق واتفقت اللجنة عىل آلية لتحديث قاعدة بياانت املرونة يف نظام امل
 تبليغ رمسي، بلك تديث لألحاكم الوطنية املتعلقة ابملروانت املدرجة يف قاعدة البياانت.

                                                
53

 CDIP/20/3تقرير عن املائدة املس تديرة بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل اخلربات واألدوات واملهنجيات:  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=386497
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 " :اس تخدام  "1ووافقت اللجنة عىل املرحةل الثانية من مرشوع مت إجنازه وتقيميه وثالثة مرشوعات جديدة ختص املوضوعات التالية
التعاون عىل التعلمي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية الفكرية  "2املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية؛ "

س تخدام امللكية إدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الرتوجي ال "3مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا؛ "
 الفكرية عىل حنو فعال يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.

  م تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة 54، أعد  التقرير بشأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية2016ويف عام . وقدل
من تكل التوصيات ورشعت يف مناقشة  10، اعمتدت اللجنة 2017توصية. وحبلول هناية عام  12توي بني مجةل أمور عىل عرشة حي 

 التوصيتني املتبقيتني.

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

تباين آراء ادلول األعضاء بشأن 
توصيات أجندة التمنية يف تعممي 

 معل الويبو

ظل هذا اخلطر 
مس تقراً عىل مدى 

 الثنائية.

سامه إجراء احلد من اخملاطر عن طريق إجراء 
مشاورات منتظمة مع ادلول األعضاء يف فهم 

 ادلول األعضاء آلليات التعممي.

حقق الربانمج ابلاكمل مؤرشات األداء 
 املتعلقة ابلتعممي.

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

 
 الواردةدمج مبادئ التمنية 

يف توصيات أجندة التمنية 
بفعالية يف معل برامج 

 الويبو

)غري  برانجماً  23
 متاح/مؤرش أداء جديد(

تعزيز تعممي املبادئ 
الواردة يف توصيات 

أجندة التمنية البالغ 
يف برامج  45عددها 

 الويبو

برانجماً يف تنفيذ  12مشاركة  -
األنشطة اليت اعمتدهتا جلنة 

 التمنية.
جتىل تعممي أجندة التمنية يف  -

 برانجماً. 23معل 

 

 
متابعة فعاةل لتنفيذ 

توصيات الاس تعراض 
 املس تقل ألجندة التمنية

اكن الاس تعراض 
املس تقل ألجندة التمنية ال 

يزال جاراًي يف هناية 
)غري  .2015

 متاح/مؤرش أداء جديد(

دلى الويبو نظام فعال 
لرصد تنفيذ التوصيات 

الصادرة عن 
 الاس تعراض

انقشت جلنة التمنية يف دورهتا 
الثامنة عرشة وأحاطت علامً 

ابالس تعراض املس تقل ألجندة 
وطلبت من األمانة إعداد  55التمنية

رد عىل التوصيات املوهجة إىل 
األمانة مع مراعاة آراء ادلول 

 األعضاء.

 

                                                
 CDIP/18/7 قل لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية:تقرير بشأن الاس تعراض املس ت 54
 CDIP/18/7 تقرير بشأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أعامل التمنية: 55

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347436
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=347436
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 آلية حمس نة 
إلقامة مشاريع وأنشطة 

جديدة منبثقة من أجندة 
التمنية وتنفيذها ورصدها 
 وتقيميها وإعداد تقارير عهنا

)غري  لك الربامج املعنية
 متاح/مؤرش أداء جديد(

تراعي آلية جديدة 
التوصيات الصادرة عن 

تقياميت مرشوعات 
أجندة التمنية اليت 

نوقشت خالل ادلورات 
الثانية عرشة والثالثة 

عرشة والرابعة عرشة 
واخلامسة عرشة للجنة 

 التمنية

دلى لك الربامج الوجهية نظام 
جديد لتخطيط تنفيذ توصيات 

أجندة التمنية ورصدها وتقيميها مبا 
ثقة من تقياميت يراعي التوصيات املنب 

مشاريع أجندة التمنية املناقشة حىت 
 ادلورة العرشين للجنة التمنية.

 

ق جلدول أعامل التمنية دلى ادلول األعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأحصاب املصلحة اآلخرين 5.3ھ  فهم معم 

جتيل بُعد أجندة التمنية  
ونواجت مشاريع أجندة التمنية 
يف أنشطة املساعدة التقنية 

 اليت تضطلع هبا الويبو.

 ال يوجد أي نظام
)غري متاح/مؤرش أداء 

 جديد(

إنشاء نظام لضامن 
الاضطالع جبميع 

أنشطة املساعدة التقنية 
مع الامتثال ملبادئ 

 أجندة التمنية

  منقطع

النس بة املئوية للمشاركني  
الراضني اذلين شاركوا يف 

بأجندة  التظاهرات املتعلقة
الويبو بشأن التمنية اليت 

تس هتدف ادلول األعضاء 
واجملمتع املدين واملنظامت 

احلكومية ادلولية وغري ذكل 
 من أحصاب املصاحل

 %86.6: 2016 %80 )غري متاح( 78.57%

2017 :82.6% 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 النتيجة املرتقبة ووصفهارمق 
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

 2 121 2 261 2 278 تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

ق جلدول أعامل التمنية دلى ادلول األعضاء واملنظامت احلكومية  5.3ھ ادلولية فهم معم 
 واجملمتع املدين وأحصاب املصلحة اآلخرين

393 1 160 1 058 1 

 
 3 179 3 421 3 671 اجملموع
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 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %91 2 046 2 240 2 462 موارد املوظفني

 %96 1 133 1 180 1 209 خالف موارد املوظفني

 %93 3 179 3 421 3 671 اجملموع

احملققة من الوظائف الشاغرة يف يعزى اخنفاض موارد املوظفني أساساً إىل إعادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة بعد التحويالت: الهنائية املزيانية 
 .5.3الربانمج عىل أولوايت تنظميية أخرى، عىل النحو املبنيل يف إطار النتيجة ه

 مامتش ياً مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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الالتينية والاكرييب والبدلان أفريقيا والبدلان العربية وبدلان آس يا واحمليط الهادئ وأمرياك  :9الربانمج 
 األقل منوا

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 
 

 اإلجنازات الرئيس ية

  البدلان األقل منًوا، بزايدة من  20بدًلا، مهنا  46الفكرية يف ، اعُتمدت اسرتاتيجيات/خطط تمنية وطنية للملكية 2017حبلول هناية عام
يف  62. وشهد عدد البدلان اليت تنفذ اسرتاتيجيات/خطط وطنية للملكية الفكرية زايدة قدرها 2015يف املائة مقارنة بعام  21قدرها 
 .. ورشع أربعة عرش بدًلا إضافيًا يف صياغة اخلطط خالل الثنائية2015البدلان األقل منًوا( مقارنة بعام  من 24بدًلا، مهنا  55املائة )

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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  األريبو بشأن وضع مبادئ توجهيية لوضع س ياسة واسرتاتيجية للملكية الفكرية من أجل  -اس هُتلت املرحةل األوىل من مرشوع الويبو
، واكنت 2017الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية من قبل اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير يف أفريقيا واس تمكلت يف عام 

، 2017املبادئ التوجهيية لدلول األعضاء يف األريبو يف حلقة معل مصادقة دون إقلميية متعددة أحصاب املصلحة يف أكتوبر، مثرهتا اعامتد 
 .2018/19يف هراري، زميبابوي. وسيبدأ تنفيذ املبادئ التوجهيية يف عدد خمتار من املؤسسات الرائدة يف 

  2016يف عام  56حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي للبدلان األقل منًوا"الربانمج التدرييب والاستشاري املتقدم بشأن "تعزز 
املساواة بني اجلنسني"، ابإلضافة إىل إدماج القضااي اجلنسانية يف احملتوى املوضوعي للمهنج ادلرايس بغية تقيق "ليشمل دورة بعنوان 

 .فهم أفضل ملشالكت الشمولية احمليطة ابمللكية الفكرية

 أجندة التمنيةأنشطة  أبرز

 تنفيذ مشاريع أجندة التمنية اجلارية واألنشطة املعمتدة من جلنة التمنية

 حال حمددة تكنولوجية جملاالت املالمئة والعلمية التقنية املعلومات اس تعامل يف الكفاءات اكمتلت املرحةل الثانية من مرشوع تكوين 
تكنولوجيات مالمئة لتوفري حلول ملا ُحدد من احتياجات إمنائية لثالثة بدلان مس تفيدة حمددة، وُقميت، وتددت ست  إمنائية لتحدايت

 )إثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا(.

 "حقق مرشوع "امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دمع األهداف اإلمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية 
بشأن اس تخدام امللكية الفكرية  ، واكنت مثرته إعداد أربع دراسات وطنية )مرص وإكوادور وانميبيا ورسيالناك(2016/17 تقدًما جيًدا يف

 .والس ياحة. وابإلضافة إىل ذكل، ُعقدت مثاين حلقات معل تدريبية وطنية لواضعي الس ياسات وأحصاب املصلحة لتعزيز القدرات

 تعممي مشاريع أجندة التمنية

 لويبو تقدمي املساعدة للبدلان النامية والبدلان األقل منوا يف جمال صياغة اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية وتطويرها واصلت ا
وتنفيذها عىل حنو يتسق مع خطط التمنية العامة، ويشجع الابتاكر واإلبداع. وال يزال تطبيق هذه العملية يسرتشد ابملهنجية ومجموعة 

لية املوحدة واملرنة يف الوقت ذاته يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها عىل الصعيد الوطين، اليت ُوضعت مضن األدوات العم 
  .2012مرشوع أجندة التمنية بشأن تسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل األصعدة الوطنية ودون اإلقلميية واإلقلميية يف عام 

                                                
 نُفذ ابلتعاون مع حكومة السويد واملكتب السويدي للرباءات والتسجيل والواكةل السويدية للتعاون اإلمنايئ ادلويل. 56

متدت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية عدد البدلان اليت تنفذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية  عدد البدلان اليت اع
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 جملاالت املالمئة والعلمية التقنية املعلومات اس تعامل يف الكفاءات ملرحةل األوىل من مرشوع تكوينيف البدلان املس تفيدة من او 
، سوقت ثالث تكنولوجيات مالمئة جتاراًي يف بدلان أقل منًوا 2017حمددة، حبلول هناية عام  إمنائية لتحدايت حال حمددة تكنولوجية

 .من أجل التسويق عىل املس توى احلكويمتكنولوجيات مالمئة لدلراسة س تة  (، وخضعتيف زامبيا)واحدة يف نيبال واثنتان 

  بناء عىل اخلربات املكتس بة يف إطار مرشوع أجندة التمنية بشأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير األعامل يف البدلان النامية و
تارة من رابطة أمم جنوب رشق آس يا ورابطة جنوب آس يا والبدلان األقل منوا، أطلق مرشوع يف جزر احمليط الهادئ، وبدلان خم 

إلنشاء بيئة ملكية فكرية متكينية لتعزيز القدرة التنافس ية لألعامل من خالل "للتعاون اإلقلميي، ومجهورية إيران اإلسالمية ومنغوليا 
 (.2021-2017العالمات التجارية والتصماميت )

 من اجلنوب بدلان بني فامي والتمنية الفكرية امللكية حول أجندة التمنية املعين بتعزيز التعاون امتثاال لتوصية بإجراء تقيمي مس تقل ملرشوع 
مت خريطة لألنشطة القامئة فامي بني بدلان اجلنوب بدمع من الويبو2015-2012منًوا ) أقل وبدلان انمية بدلان إىل جلنة التمنية،  57(، ُقدل

 2014ا تشمل مجموعة واسعة من األنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت نفذت يف الفرتة من نشاطً  147مع تسليط الضوء عىل ما مجموعه 
 .2016إىل 

 دجمت قاعدة بياانت املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (IP-TAD) امللكية الفكرية وقامئة خرباء (IP-ROC يف نظام التخطيط )
 .ألمتتة رفع البياانت ومتكني قدرات حمس نة لرفع التقاريرللموارد املؤسس ية يف الويبو، وذكل 

 تغري امس قاعدة بياانت مطابقة الاحتياجات اإلمنائية يف جمال امللكية الفكرية(IP-DMD) ( "ليصبح "موفق الويبوWIPO Match )
 :2016/17ني يف وأجريت تعديالت ليشمل واهجة جديدة من أجل جتربة مس تخدم حمس نة. وُحفزت حاليت التوفيق األولت

 يف إندونيس يا )مزود( من أجل  يف إطار التعاون بني بدلان اجلنوب، األريبو )طالب( واملديرية العامة للملكية الفكرية
" قاعدة بياانت األريبو الش بكية بشأن حق 2" قاعدة بياانت املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية يف األريبو؛ و"1إنشاء: "

 .املؤلف

 واجمللس الوطين للعلوم والتكنولوجيا يف ابراغواي )مزود(  دم من البنك اإلمنايئ ألمرياك الالتينية )مزود(المتويل املق
()الربازيل( وجامعة منطقة جوانفيل )الربازيل( )طالبان( TECPAR) ملشاركة س بعة مسؤولني من معهد التكنولوجيا

البنك اإلمنايئ ألمرياك الالتينية يف ترسيع تطوير  طريقةمشاراًك من ابراغواي )طالبون( يف التدريب الثالث عىل  33و
 .الرباءات التكنولوجية يف ابراغواي

 اسرتشد تنفيذ أنشطة املساعدة التقنية جبميع توصيات أجندة التمنية املعنية. املبادئ التوجهيية:

 اخملاطر

 أداء الربانمجالتأثري يف  فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

من شأن التغيري الس يايس اذلي 

يفيض إىل تغيريات يف س ياسة 

امللكية الفكرية أن يؤدي إىل إعادة 

النظر يف خطط معل البدلان 

املعنية، وأن حيد  من نطاق تقدمي 

 خدمات الويبو و/أو يؤخرها.

زاد التعرض للخطر 

بشلك طفيف خالل 

الثنائية كنتيجة للتغريات 

البدلان.الس ياس ية يف   

اس تجابت خطة التخفيف بنجاح للخطر من 

خالل السامح بنوع من املرونة فامي يتعلق 

ابلتعديالت يف خطط العمل إليالء الاعتبار 

 .الواجب ألوضاع فرادى البدلان

أدى البطء املؤقت/التأخري املؤقت 

يف تنفيذ خطط العمل يف عدد 

حمدود من البدلان إىل عدم تقيق 

 .اكملبعض األهداف ابل

                                                
 CDIP/17/4 (http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_17/cdip_17_4.pdf)الوثيقة  57

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_17/cdip_17_4.pdf
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خطر عدم الاس تقرار الس يايس يف 

ادلول األعضاء وما ينتج عنه من 

تغري يف التقيمي األمين لألمم املتحدة، 

مما قد يتسبب يف تأخري تقدمي 

 املساعدة التقنية.

زاد التعرض للخطر زايدة 

طفيفة خالل الثنائية نتيجة 

لزايدة اخملاطر األمنية 

 .العاملية

الوضع مع ماكتب راقب الربانمج بشلك فعال 

امللكية الفكرية ومتكن من الاس تجابة 

للتغريات يف التقياميت األمنية لألمم املتحدة، 

واليت تس ببت يف بعض التأخريات ابلرمغ من 

ابإلضافة إىل ذكل، فإن تطوير حلول  .ذكل

مصممة خصيًصا لتنفيذ خطط العمل يف 

بعض البدلان قد أدى أيًضا إىل ختفيف 

 .اخملاطر

مغ من التحدايت، حقق عىل الر

الربانمج أهدافه املتعلقة ابملساعدة 

التقنية مما يشري إىل تأثري إجيايب 

 .خلطة التخفيف

 امليض قدما

 .ونظًرا  ابتت الاسرتاتيجيات/اخلطط الوطنية للملكية الفكرية أداة للبدلان لتعزيز نظام امللكية الفكرية دمًعا للتمنية الوطنية بطريقة شامةل
وس تواصل الويبو  طبيعة معلية اعامتد هذه الاسرتاتيجيات/اخلطط عىل وجه اخلصوص، مل تتحقق مجيع األهداف مجليع املناطق.إىل 

 .تشجيع تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات/خطط امللكية الفكرية الوطنية ابلتعاون الوثيق مع ادلول األعضاء يف مجيع مراحل العملية

 طر التعاون بني الويبو واجملموعات الاقتصادية اإلقلميية يف أفريقيا اكن مرتفًعا يف أعقاب مؤمتر دااكر عىل الرمغ من أن الزمخ لتطوير أ
( إال أن التغيريات داخل املؤسسات أثرت عىل أولوايت اجملموعات الاقتصادية اإلقلميية 2015الوزاري بشأن امللكية الفكرية ألفريقيا )

س يكثف الربانمج هجوده إلنشاء أطر تعاون رمسية لتبس يط األنشطة بني الويبو واجملموعات  ،2018/19. ويف 2016/17املس هتدفة يف 
ظمة اإلقلميية األفريقية الاقتصادية اإلقلميية وكذكل املؤسسات اإلقلميية للملكية الفكرية واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية واملن

 .الفكرية للملكية

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

2.1ه  أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية  

 
عدد و/أو نس بة البدلان اليت 

تقدم رأاي إجيابيا يف املشورة 

الترشيعية والس ياس ية اليت 

 تسدهيا الويبو

 :2014/15يف 
 7% )94: 1الربانمج  -

 جميبني(
 10% )100: 2الربانمج  -

 بدلان( 8جميبني من 
 13% )100: 3الربانمج  -

 جميًبا(
تدد التقس اميت اإلقلميية 

 2و 1ابلتعاون مع الربامج 

 4و 3و

90%  

 (90%أفريقيا ) -
 (90%املنطقة العربية ) -
آس يا واحمليط الهادئ  -

(%90) 
أمرياك الالتينية والاكرييب 

(%90) 

 :2016/17يف 

جميبني:  10% )92: 1الربانمج  -

(؛ 1(؛ املنطقة العربية )2أفريقيا )

(؛ أمرياك 2آس يا واحمليط الهادئ )

 (5الالتينية والاكرييب )

جميبني:  9% )100: 2الربانمج  -

(؛ 1(؛ املنطقة العربية )3أفريقيا )

(؛ أمرياك 2آس يا واحمليط الهادئ )

 (3الالتينية والاكرييب )

جميبني:  10% )90: 3الربانمج  -

(؛ آس يا واحمليط 1املنطقة العربية )

(؛ أمرياك الالتينية 3الهادئ )

 (1(؛ وأخرى )5والاكرييب )

 
 



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

110 
 

 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

1.2ه  اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية 

 
عدد الطلبات املودعة بناء 

عىل معاهدة الرباءات 

والصادرة من البدلان النامية 

 والبدلان األقل منوا

49,388 (43,875- 

2014) 

 (668) 646أفريقيا:  -

 502: املنطقة العربية -

(632) 

آس يا واحمليط الهادئ:  -

46881 (41158) 

الاكرييب: و أمرياك الالتينية  -

1359 (1417) 

 

 (352أفريقيا )

 

 (616املنطقة العربية )

آس يا واحمليط الهادئ 

(569 41) 

أمرياك الالتينية والاكرييب 

(1412) 

 

 أفريقيا:

2016 :516 (-20)% 

% مقارنة ابلهدف 22-) 504: 2017

 (2016لعام 

 املنطقة العربية

2016 :515 +(3)% 

2017 :628 +(22)% 

 آس يا واحمليط الهادئ

2016 :61,177 +(30)% 

2017 :67,237 +(10)% 

  أمرياك الالتينية والاكرييب

2016 :1,488 +(9)% 

2017 :1,421 (-5)% 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

4.2ه  اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 
عدد الطلبات املودعة بناء 

عىل نظام الهاي والصادرة 

من البدلان النامية والبدلان 

 األقل منوا

بهناية  124) 724 -

2014 ) 

 (6) 4افريقيا:  -

 (7) 10املنطقة العربية:  -

آس يا واحمليط الهادئ:  -

710 (111) 

 (352أفريقيا )

 

 

 املنطقة العربية )اثبت(

 

 

آس يا واحمليط الهادئ 

 % س نواي(10)

 أفريقيا:

2016: 6 (+50%)  

2017: 0  

 املنطقة العربية

2016 :6 (-40)% 

% مقارنة ابلهدف 90-) 1: 2017

 (2016لعام 

 آس يا واحمليط الهادئ

2016 :1,693 +(138)% 

2017 :1,406 (-17)% 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

6.2ه  اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً  

 
عدد الطلبات املودعة بناء 

عىل نظام مدريد والصادرة 

النامية والبدلان من البدلان 

 58األقل منوا

بهناية  4125) 3797 -

2014) 

 (.24) 14أفريقيا:  -

 144املنطقة العربية:  -

(118) 

آس يا واحمليط الهادئ:  -

3508 (3828) 

أمرياك الالتينية ومنطقة  -

 131البحر الاكرييب: 

(155) 

 (352أفريقيا )

 

 

 املنطقة العربية )اثبت(

 

آس يا واحمليط الهادئ 

 % س نواي(5)

 

  أمرياك الالتينية والاكرييب

 % )س نواًي(10أكرث من +

 أفريقيا:

2016 :23 +(64)% 

% مقارنة هبدف 9-) 21: 2017

2016) 

 املنطقة العربية

2016 :167 +(16)% 

2017 :163 (-2)% 

 آس يا واحمليط الهادئ

2016 :5,434 +(55)% 

2017 :7,077 +(30)% 

  :أمرياك الالتينية والاكرييب

2016 :125 (-5)% 

2017 :148 +(3)% 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

10.2ه  اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 
عدد التسجيالت ادلولية من 

البدلان النامية والبدلان األقل 

منواً السارية مبوجب نظام 

إىل لش بونة )ابلنس بة 

 مجموعها(

يف   78/896) 95/931 -

 (2015مارس

 (14) 14املنطقة العربية  - -

 38آس يا واحمليط الهادئ  - -

(22) 

أمرياك الالتينية والاكرييب  - -

43 (42) 

 90) 971من أصل  100

 (950من أصل 

 (1056)من أصل  105

  (14املنطقة العربية ) -

 (47)آس يا واحمليط الهادئ -

 (44) أمرياك الالتينية والاكرييب -

 
 

                                                
 مكرر. 58
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

1.3ه  اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 

 
عدد البدلان يف طور صياغة 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

 ترامكيا( 24) 8أفريقيا: 

يف  4) 2املنطقة العربية: 

2014) 

 10آس يا واحمليط الهادئ: 

 ترامكيا( 14)

 7أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 ترامكيا( 12)

 بدلان إضافية( 3أفريقيا )

بدلان  4املنطقة العربية )

 إضافية(

 4آس يا واحمليط الهادئ )

 بدلان إضافية(

أمرياك الالتينية والاكرييب 

 بدلان إضافية( 5)

: بوركينا 59أفريقيا )بدلان إضافيان(
 بيساو -فاسو وغينيا

العربية )بدلان إضافيان(: املنطقة 
 جيبويت واألردن

بدلان  5آس يا واحمليط الهادئ )
إضافية(: إندونيس يا ومجهورية الو 

ادلميقراطية الشعبية ومالزياي وابكس تان 
 والفلبني

بدلان  5أمرياك الالتينية والاكرييب )

إضافية(: بلزي ودومينياك وجاماياك 

وابراغواي وسانت فنسنت وجزر 

 غرينادين

 

 4درج مضن التفصيل اإلقلميي أعاله ين

 من البدلان األقل منوا

 
 

 

 

 
 

 
عدد البدلان اليت اعمتدت 

اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر 

 وامللكية الفكرية

()نفس ترامكيا 21أفريقيا )

 األساس(

 2املنطقة العربية )

 نفس األساس(ترامكيا()

 8آس يا واحمليط الهادئ )

 نفس األساس() 60ترامكيا(

أمرياك الالتينية والاكرييب 

 ترامكيا( 6)ترامكيا(  7)

 

 بدلان إضافية( 8أفريقيا )

 

 

 

ان  املنطقة العربية )بدلي

 إضافيان(

 

 

 7آس يا واحمليط الهادئ )

 بدلان إضافية(

 

 

أمرياك الالتينية والاكرييب 

ان إضافيان(  )بدلي

بدلان إضافية(: غامبيا  4أفريقيا )

  وغينيا وانميبيا وسرياليون

 ترامكياً( 25)

 

 املنطقة العربية )ال بدلان إضافية(

 

آس يا واحمليط الهادئ )بدلان 

  (إضافيان

 فيجي، نيبال

 ترامكًيا( 10)

 

  أمرياك الالتينية والاكرييب

 )بدلان إضافيان(: ش ييل وغرينادا 

 ترامكياً( 9)

 

بدلاً من البدلان األقل منوا  20

اإلقلميي )ترامكيا( مشمواًل يف التوزيع 

 السابق

 
 

 

 

 

 

 
 

                                                
 .2016ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام  ام، كةصياغمرحةل ال  اهنتاو  2016يف عام اسرتاتيجيات وخططا تصويب: اعمتدت غينيا وانميبيا  59
يف خطة اعمتدت منغوليا إذ (، 2016كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام دول )وليس س بع  2015يف هناية عام دول مثاين املرجعي ساس األتصويب: اكن  60

 .2015 عام



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

113 
 

 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

عدد البدلان يف مرحةل تنفيذ  

اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر 

وامللكية الفكرية وخطط 

 وطنية لتمنية امللكية الفكرية

)نفس )ترامكياً( 21أفريقيا: 

 األساس(

 2املنطقة العربية )

 ()نفس األساس(ترامكيا

 6آس يا واحمليط الهادي: 

 ترامكياً( 4) 61ترامكًيا

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

  ترامكًيا( 5)

 ترامكًيا( 6)

 

 بدلان إضافية( 8أفريقيا )

 

 

 

ان  املنطقة العربية )بدلي

 إضافيان(

 

 

 7آس يا واحمليط الهادئ )

 بدلان إضافية(

 

 

أمرياك الالتينية والاكرييب 

ان إضافيان(  )بدلي

 ترامكياً( 32) 

بدًلا إضافيًا(: بنني  11أفريقيا )

والكونغو وإيسواتيين وغامبيا وغينيا 

ومدغشقر وماالوي وانميبيا 

 وسرياليون وجنوب أفريقيا وزميبابوي

 (32)الرتامكي 

 

 ترامكياً( 2) 

 املنطقة العربية )ال بدلان إضافية(

 (2)الرتامكي 

 

آس يا واحمليط الهادئ 
إضافية: بروين دار السالم  بدلان 4)

 ومكبوداي وفيجي ونيبال(
 (10)الرتامكي 

 

 

بدلان  5أمرياك الالتينية والاكرييب )

إضافية(: ش ييل وغرينادا وغواتاميال 

وابراغواي وسانت كيتس ونيفيس 

 (10)الرتامكي 

 

 

بدلاً من البدلان األقل منوا  20

)ترامكًيا( مشمواًل يف التوزيع اإلقلميي 

 السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
يف التنفيذ بدأت منغوليا إذ  (،2016كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام دول )وليس س بع  2015يف هناية عام دول مثاين املرجعي ساس األتصويب: اكن  61

 .2015 عام
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

2.3ه زة للموارد   البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية كفاءات معزل

 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
النس بة املئوية للمشاركني يف 

تظاهرات الويبو اذلين 

يعربون عن رضامه عن 

وعن تنظمي تكل احملتوى 

 التظاهرات

 (%70)% 75أفريقيا: 

)ال % 90املنطقة العربية: 

؛ 2014تتوفر يف عام 

س يطبق النظام يف عام 

2015) 

آس يا واحمليط الهادئ: 

95 %(92)% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

)ال تتوفر يف عام % 80

؛ س يطبق النظام يف 2014

 (2015عام 

% 85البدلان األقل منًوا: 

(90%) 

 (%70)% 75أفريقيا: 

% 90املنطقة العربية: 

(70)% 

آس يا واحمليط الهادئ: 

95 %(70)% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 (نفس الهدف% ) 85

% 85البدلان األقل منًوا: 

(70)% 

 %85أفريقيا: 

 (؛87.5املنطقة العربية )

 (98آس يا واحمليط الهادئ )

 (93أمرياك الالتينية والاكرييب )

 

 (85%األقل منوا: )البدلان 

 

 
 

 

 

 

 

 
النس بة املئوية للمشاركني يف 

حلقات معل الويبو اذلين 

يطب قون املهارات املكتس بة 

 يف معلهم أو مؤسساهتم

 (%70% )70أفريقيا: 

 62املنطقة العربية: ال تتوفر

؛ 2014)ال تتوفر يف عام 

س يطبق النظام يف عام 

2015) 

آس يا واحمليط الهادئ: 

91 %(89)% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

)ال تتوفر يف عام % 90

؛ س يطبق النظام يف 2014

 (2015عام 

% 90البدلان األقل منواً: 

(95)% 

)نفس %  70أفريقيا: 

 الهدف(

%  50املنطقة العربية: 

 )نفس الهدف(

آس يا واحمليط الهادئ: 

91( %70)% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

90( %45)% 

% 90البدلان األقل منًوا: 

(50)% 

 أفريقيا )ال تتوفر إال بياانت جزئية(

 

املنطقة العربية )ال تتوفر إال 
 جزئية( بياانت

  

 84آس يا واحمليط الهادئ: 

 

أمرياك الالتينية والاكرييب )ال تتوفر إال 

  (بياانت جزئية

 

 

  (90%البدلان األقل منوا: )

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2016/17وس توضع آلية مناس بة خالل الثنائية  ال توجد أية آلية متاحة. 62
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املئوية خلرباء امللكية النس بة 

الفكرية الوطنيني أو 

اإلقلمييني اذلي يُس تعان هبم 

ابعتبارمه خرباء يف تظاهرات 

 الويبو

 (%80)% 75أفريقيا: 

%  55املنطقة العربية: 

(35 )% 

آس يا واحمليط الهادئ: 

66 %(71)% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 )نفس األساس(%  80

% 85البدلان األقل منواً: 

(95)% 

)نفس  % 85أفريقيا: 

 الهدف(

%  55املنطقة العربية: 

 )نفس الهدف(

 66آس يا واحمليط الهادئ: 

 %(40 )% 

أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 )نفس الهدف(%  80

% 85البدلان األقل منواً: 

(70)% 

 %85أفريقيا: 

  %69 :املنطقة العربية

 %48: آس يا واحمليط الهادئ

 

 %81: والاكرييبأمرياك الالتينية 

 

 %85البدلان األقل منوا: 

 

 
 

 
 

 

 

 

4.3ه زة مع البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املتحوةل مبا يناسب احتياجاهتا   ترتيبات تعاونية معز 

عدد اتفاقات ومرشوعات  

وبرامج ورشااكت التعاون 

الوطنية ودون اإلقلميية 

لتشجيع واإلقلميية واألقالميية 

الانتفاع بفعالية بأنظمة 

امللكية الفكرية عن طريق 

  تبادل أفضل املامرسات

يف عام  1) 2إفريقيا: 

2014) 

يف  1) 1املنطقة العربية: 

 (2014عام 

 1آس يا واحمليط الهادئ: 

 (2014يف عام  2)

 9أمرياك الالتينية والاكرييب: 

مشاريع  6)مشاريع جارية 

 (2014يف 
 

منوا: برانمج البدلان األقل 

إقلميي/دون إقلميي واحد، 

 (2014برامج وطنية ) 4و

ان إضافيان(  أفريقيا )بدلي

 

 

ان  املنطقة العربية )بدلي

 إضافيان(

 

آس يا واحمليط الهادئ )بدل 

 إضايف(

أمرياك الالتينية والاكرييب 

 إضافية( 4)

 

برامج  3البدلان األقل منوا: 

 8إقلميية/دون إقلميية و

 برامج وطنية

مذكرات  4أفريقيا: التقدم يف إعداد 

 (2)الرتامكي  تفامه جديدة

 

مذكرات تفامه  3املنطقة العربية: 
 جديدة

 (4)الرتامكي 

 

 63إضافية 8آس يا واحمليط الهادئ: 
 ( 9)الرتامكي 

 

 

 64إضافية 3أمرياك الالتينية والاكرييب: 

مشاريع  6مرشوعاً ترامكياً، مهنا  12)

 (2016/2017جارية يف الفرتة 

 

  :البدلان األقل منوا

 برانجًما إقلميًيا / دون إقلميي 15

 برامج وطنية 3

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                
مشاريع بشأن تشخيص ماكتب امللكية  3" اس هتالل 4" و"3" و"2" اس هتالل مرشوع رائد بشأن إعداد اخلطط القطرية )اتيلند(؛ "1آس يا واحمليط الهادئ: " 63

مشاريع بشأن بيئة مؤاتية للملكية الفكرية )نقل التكنولوجيا( )مالزياي والفلبني ورسي  4" اس هتالل 8" و"7" و"6" و"5ورسي الناك واتيلند(؛ "الفكرية )الفلبني 
 الناك واتيلند(

ال امللكية الفكرية )مرشوع رائد يف ( بشأن القرارات القضائية الرائدة يف جمJURIS-WIPO" اس تحداث قاعدة بياانت عاملية )1أمرياك الالتينية والاكرييب: " 64
 " تطوير تطبيق امللكية الفكرية للمراهقني3" إعداد دليل بشأن إجراءات ومعليات حفص العالمات التجارية )امجلاعة الاكريبية(؛ "2بدلان أمرياك الالتينية(؛ "
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع    نفاذ حمس 

 
عدد ش باكت مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 

الوطنية املس تدامة )العدد 

 الرتامكي(

ش بكة مراكز وطنية  23

 50مس تدامة من أصل 

 65قامئة رمسياش بكة مراكز 

 

 مس توى النضج األول:

 6بدلان من بيهنا  8أفريقيا )

 من البدلان األقل منوا(

 (1املنطقة العربية: )

 (3آس يا واحمليط الهادئ )

أمرياك الالتينية والاكرييب 

%(5) 

 إجاماًل( 17)

 

 مس توى النضج الثاين:

أفريقيا: )ش بكتان مهنام 

ش بكة يف البدلان األقل 

 منوا(

 (؛0العربية: )املنطقة 

 -آس يا واحمليط الهادئ 

0% 

 2أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 إجاماًل( 4)

 

مس توى النضج الثالث، مبا 

يف ذكل توفري خدمات 

 ذات قمية مضافة:

 %0أفريقيا: 

 (1املنطقة العربية: )

 (1آس يا واحمليط الهادئ )

 0أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 إجاماًل( 2)

 (11)أفريقيا: 

 

 (4ملنطقة العربية )ا

 (5آس يا واحمليط الهادئ )

 

أمرياك الالتينية 

 (8) والاكرييب:

ش بكة وطنية مس تدامة )الرتامكي  29
 (2017يف هناية عام 

 

 

 مس توى النضج األول:

 ( الكونغو 1أفريقيا )

 ( اتيالند1آس يا واحمليط الهادئ )

( 1أمرياك الالتينية والاكرييب )

 األرجنتني

 إجاماًل( 3)

 

 

 

 مس توى النضج الثاين

ش باكت يف  7ش باكت مهنا  9أفريقيا )

 البدلان األقل منوا(

 (؛2املنطقة العربية: )

 بدلان( 3آس يا واحمليط الهادئ )

 6أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 إجاماًل( 20)

 

 

 

مس توى النضج الثالث، مبا يف ذكل 

 توفري خدمات ذات قمية مضافة:

  %2أفريقيا: 

 (1العربية: )املنطقة 

 آس يا واحمليط الهادئ )بدل واحد(

أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب 

 )بدلان(

 إجاماًل( 6)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 (5(، أمرياك الالتينية والاكرييب )3(، آس يا واحمليط الهادئ )2املنطقة العربية )(، 9: أفريقيا )2016/17األساس املرجعي األصيل للربانمج واملزيانية للثنائية  65
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

 
عدد املنظامت واجملمتعات 

واألفراد اذلين طبقوا 

التكنولوجيا املالمئة 

واس تخدموها كحل 

للتحدايت اإلمنائية احملددة يف 

 البدلان األقل منوا

منظامت يف البدلان   6

  األقل منواً 

بدلان من  6منظامت من 

 (2014البدلان األقل منواً )

بدلان  3منظامت من 

إضافية من البدلان األقل 

 منواً 

منظامت تعمل عىل تكنولوجيا  5

بدلان من البدلان  3مالمئة يف 

 :األقل منواً 

 (:1إثيوبيا ) -

 وزارة العلوم والتكنولوجيا - -

 (:1رواندا ) -

الواكةل الوطنية للبحث  - -

 والتطوير الصناعي

 (:3مجهورية تزنانيا املتحدة ) -

جلنة تزنانيا للعلوم  - -

 (COSTECH) والتكنولوجيا

مؤسسة نلسون مانديال  - -

 األفريقية للعلوم والتكنولوجيا

(NM-AIST) 

 جامعة زجنبار -

بدلان من  6منظامت يف  11)الرتامكي 

 البدلان األقل منواً(

 
 

 
التكنولوجيا املالمئة  اس تخدام

يف سبيل التمنية من خالل 

البحوث يف الرباءات 

وتقاريرها والتقارير عن واقع 

التكنولوجيا واخلطط 

املؤسس ية )عدد اخلرباء 

ومجموعات اخلرباء الوطنيني 

 يف البدلان األقل منوا(

 

بدلان من البدلان األقل  6

 منواً 

بدلان إضافية يف البدلان  3

 األقل منوا

خرباء إضافيني/مجموعات خرباء  9

 وطنيني إضافية:

خرباء وطنيني )إثيوبيا  3عنيل  -

ورواندا ومجهورية تزنانيا 

  املتحدة(؛

خرباء دوليني )إثيوبيا  3عنيل  -

ورواندا ومجهورية تزنانيا 

  املتحدة(؛

مجموعات خرباء وطنيني  3عيلنت  -

)إثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا 

  (املتحدة

مجموعات  6خرباء و 6مكي الرتا) 

بدلان من البدلان  6خرباء وطنيني يف 

(األقل منواً   
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التكنولوجيا املالمئة احملددة 

واملسوقة يف البدلان األقل 

 منوا

تكنولوجيات مالمئة قيد  6

النظر لتسويقها عىل 

مس توى احلكومة 

 )تكنولوجيات مالمئة(

تكنولوجيات مالمئة  3

 إضافية عىل األقل

  تكنولوجيات مالمئة 3 تسويق

 (1نيبال ) -

 (2زامبيا ) -

تكنولوجيات مالمئة  6، 2017بهناية 

إضافية قيد النظر لتسويقها عىل 

 .مس توى احلكومة

 
 

 
املرشوعات املكررة يف 

مناطق أخرى من البدلان 

  األقل منواً 

بدل واحد من البدلان  غري متاح

 األقل منوا

 ال يشء

املرشوع استناداً إىل تقرير تقيمي 

الهنايئ، أشار الصندوق البييئ العاملي 

إىل الاهامتم بتشجيع تكرار املرشوع 

املتعلق جبمع مياه األمطار يف زامبيا يف 

 .مجيع أحناء البدل

 

 
إنشاء مؤسسات ملواصةل 

العمل يف جمال التكنولوجيا 

 املالمئة يف البدلان األقل منوا

مجموعات من اخلرباء  3

البدلان  من 3الوطنيني يف 

  األقل منوا

مجموعات متعددة  3
من البدلان  3األطراف يف 

 مؤسسات( 3)األقل منواً 

 

مجموعات خرباء وطنيني  3عيلنت  مؤسسات إضافية 3

)إثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا 

 املتحدة(

مجموعات خرباء وطنيني يف  6)الرتامكي 

 بدلان من البدلان األقل منواً( 6

 

 
برامج تكوين مواصةل 

الكفاءات التكنولوجية 

الوطنية بشأن التكنولوجيا 

املالمئة وتوس يع نطاقها يف 

 البدلان األقل منوا

برامج وطنية لتكوين  9نُفلذت   برامج إضافية 6  برامج 7
الكفاءات التكنولوجية يف جمال 

من البدلان  3التكنولوجيا املالمئة يف 
 األقل منواً:

 (2)إثيوبيا 

 (2)رواندا 

 (5)تزنانيا: 

  ترامكًيا( 16)

 
 

 
اس تخدام التكنولوجيا املالمئة 

يف سبيل التمنية الاقتصادية 

املشموةل يف الس ياسات 

والاسرتاتيجيات الوطنية 

لالبتاكر وامللكية الفكرية يف 

 البدلان األقل منواً 

بدل واحد من البدلان  غري متاح

  األقل منوا

  ال يشء
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 التقيمي بياانت األداء األهداف سس املرجعيةاأل مؤرشات األداء 

4.4ه زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل بنية تتية   تقنية ومعرفية معز 

 وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة  

اليت تقدهما املاكتب اليت 

إىل  1مساعدة )من تلقت 

5) 

املتوسط اإلجاميل:  -

 )نفس املتوسط(2.9

 2.9أفريقيا:  -

 (؛2.8املنطقة العربية ) -

آس يا واحمليط الهادئ:  -

2.7 

أمرياك الالتينية والاكرييب  -

(3) 

)بهناية  3.0متوسط قدره 

 (2017عام 

  3.1املتوسط اإلجاميل: 

 3.0أفريقيا:  -

 3.1 :املنطقة العربية -

 3.5الهادئ: آس يا واحمليط  -

 3.1 :أمرياك الالتينية والاكرييب -

 2.6أخرى:  -

 
 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

2.1ه   538    567    792   ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية أطر 

1.3ه اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف  

 اإلمنائية الوطنية
  8,440    8,651    8,377  

2.3ه زة للموارد البرشية   القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات كفاءات معزل

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

  11,174    9,739    9,388  

3.3ه   190    194    214   تعممي توصيات أجندة التمنية عىل معل الويبو 

4.3ه زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان   آليات وبرامج تعاونية معز 

 والبدلان املتحوةل األقل منوا
  5,383    6,386    6,540  

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات   نفاذ حمس 

 لتشجيع الابتاكر واإلبداعامللكية الفكرية وامجلهور 
  4,564    3,824    3,811  

4.4ه زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية   بنية تتية تقنية ومعرفية معز 

الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( 

 امللكية الفكريةألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة 

  1,339    921    872  

  29,718    30,282    31,907   اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية  

 املعمتدة

2016/17  

املزيانية 

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17  

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %103  22,154    21,499    22,993   موارد املوظفني
 %86  7,564    8,783    8,913   خالف موارد املوظفني

 %98  29,718    30,282    31,907   اجملموع

دلمع زايدة عبء العمل  20و 13إىل الربانجمني يعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني إىل صايف تويل وظيفتني بعد التحويالت:  الهنائية املزيانية
يع بشأن تميل اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات وتعزيز العالقات مع املنظامت غري احلكومية وأوساط الصناعة، عىل التوايل، وإعادة توز

 .4.2و 3.2 وفورات املوظفني املرتامكة عىل أولوايت تنظميية أخرى، ولكها ترد يف النتيجتني املرتقبتني

 .يامتىش مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت اس تخدام املزيانيةاكن 

 " :تأجيل عدة أنشطة أو إلغاهئا أو تقليل عدد املشاركني فهيا يف أفريقيا 1يعزى اخنفاض اس تخدام خالف موارد املوظفني أساًسا إىل "
 تنفيذ األبطأ من املتوقع ملرشوع أجندة التمنية بشأن التمنية والس ياحة." ال 2واملنطقة العربية، مبا يف ذكل البدلان األقل منواً. و"
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 البدلان املنتقةل إىل نظام الاقتصاد احلر واملتقدمة 10الربانمج 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 
 

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 اإلجنازات الرئيس ية

  يه الرتوجي ألمهية التمنية وتنفيذ  2016/17ظلت األولوية يف
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الطويةل األجل والشامةل و/أو 

ادلول األعضاء. وخالل تكل املساعدة عىل تنفيذها لتلبية احتياجات 
الفرتة، اعمتدت ألبانيا وقريغزيس تان والتفيا اسرتاتيجيات وطنية جديدة 

للملكية الفكرية. وفضاًل عن ذكل، رشعت هنغاراي وليتوانيا وبولندا 
وأوكرانيا وأوزبكس تان يف إعداد اسرتاتيجيات جديدة، يف حني أوشكت 

  ام.جورجيا وسلوفاكيا عىل اس تكامل اسرتاتيجيهت

  واستناداً إىل خطط التعاون القطرية والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية
ل ما مجموعه تسعة بدلان من البدلان  الفكرية ومبساعدة من الويبو، عدل

املتحوةل ترشيعاهتا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية، وصدقت مخسة بدلان 
 إضافية عىل معاهدات تديرها الويبو.

  وحصل عىل آراء  2017، نرُش يف عام 66دلياًل للحلقات ادلراس ية املتنقةل بعنوان "دليل خدمات الويبو الرئيس ية" 01وأعد  الربانمج
 إجيابية من املاكتب الوطنية للملكية الفكرية وأوساط األعامل والبحث. وُأتيح ادلليل بلغات األمم املتحدة الرمسية الست ابإلضافة إىل

 لفائدة املنظامت احلكومية ادلولية، مما يرسل ترمجته إىل لغات إضافية. 3.0ترخيص نسب املصنف  األملانية والياابنية مبوجب

 أجندة التمنيةأنشطة  أبرز

س امي  الاسرتشاد يف معهل بتوصيات أجندة التمنية املتعلقة بأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وال 10واصل الربانمج  :املبادئ التوجهيية
عىل أنشطة التدريب لفائدة املتخصصني  10. واس تجابة لزايدة الاهامتم يف املنطقة، ازداد تركزي الربانمج 14و 13و 12و 6و 1ت التوصيا

لعاملني واخلرباء من املاكتب الوطنية للملكية الفكرية واجلامعات ومؤسسات البحث العام والرشاكت الصغرية واملتوسطة واملسؤولني عن اإلنفاذ وا
م تديداً أكرث من  ابلقضاء ندوة ونشاطاً موهجاً يف إطار مرشوع بشأن س ياسات امللكية الفكرية لفائدة  15ومنظامت اإلدارة امجلاعية. ونُظل

اء اجلامعات ومؤسسات البحث من أجل تسني نقل املعرفة من األوساط األاكدميية إىل قطاعات الصناعة. وأبدى املشاركون يف تكل الفعاليات آر 
 ابملئة من اجمليبني برضامه وأمهية أنشطة التدريب. 85ية مع إفادة أكرث من إجياب 

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

التغريات الاقتصادية 
والس ياس ية قد تعرقل تنفيذ 

الاسرتاتيجيات الوطنية 
للملكية الفكرية أو تتسبب 

 إبطاء تنفيذها.يف 

ظل هذا اخلطر مس تقراً عىل 
مدى الثنائية وتقق بسبب 

التغريات الس ياس ية والهيلكية 
 يف بعض البدلان املتحوةل.

اكنت املتابعة والتواصل الفوراين مع البدلان بعد 
وقوع أي تغيري كبري يف وضعها فعاةل يف احلد من 

اخلطر وتيسري تكييف التخطيط عىل لك 
فاظ عىل عالقات فعاةل من املس توايت واحل

 األطراف املعنية.

حدت الاسرتاتيجية من آاثر هذا اخلطر 
اليت تطلبت بعض التعديالت الطفيفة 

 لتحقيق الهدف.

                                                
66 http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4186 

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات وطنية للملكية 
 الفكرية

 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4186
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القرارات املتخذة عىل 
الصعيد ادلويل أو الوطين 

تسفر عن عدم الزتام 
أحصاب املصاحل ابملشاركة 
بنشاط يف تنفيذ األنشطة 

اليت تؤثر يف اخلطط 
الطويةل األمد لتعزيز 

كفاءات املوارد البرشية يف 
 البدلان املتحوةل.

ظل هذا اخلطر مس تقراً عىل 
 مدى الثنائية. 

ساعدت اسرتاتيجية احلد من اخملاطر القامئة عىل 
التفاعل املكثف والوثيق مع اجلهات املس تفيدة 

واملاحنة وادلول األعضاء يف تكييف أو تسني 
وين الكفاءات. ُحقق ختطيط وتنس يق أنشطة تك

تنس يق جيد يف مجيع األمور املتعلقة ابمللكية 
الفكرية مع سائر املنظامت والرشاكء ادلوليني 

 والوطنيني.

جنح احلد من آاثر هذا اخلطر خالل 
 الثنائية، فمل يؤثر سلباً يف أداء الربانمج.

 امليض قدما

  للملكية الفكرية وخطط تعاون قطرية خمصصة ومتوازنة وطويةل األجل وقامئة ستس متر الويبو يف تعزيز وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية
عىل النتاجئ. ومع ذكل، جُتدر اإلشارة إىل أن غالبية البدلان املتحوةل قد اعمتدت اسرتاتيجيات وخططاً وطنية للملكية الفكرية ورشعت 

ان اليت ال متتكل اسرتاتيجيات أو خططاً من ذكل النوع وكذكل عىل البدل 2018/19يف تنفيذها. ومن مث، س يكون الرتكزي خالل الثنائية 
 عىل إعادة صياغة وتنفيذ وتقيمي تنفيذ الاسرتاتيجيات القامئة.

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 الفكرية أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية 2.1ھ

 
عدد البدلان املتحوةل وهبا 

ثة  قوانني ولواحئ وطنية ُمحدل
بدلان  6  بدلان( 6) 9

 إضافية
بدلان إضافية: ألبانيا، بيالروس،  5

 اكزاخس تان، قريغزيس تان، أوكرانيا

ثت قوانيهنا  4 بدلان من أساس املقارنة حدل
ولواحئها الوطنية: التفيا، اجلبل األسود، 

 مودلوفا، الاتاد الرويسمجهورية 

 

 
عدد التصديقات عىل 

 املعاهدات اليت تديرها الويبو
بدلاً  12 )غري متاح( 10

 (4) إضافياً 
بدلاً إضافياً: أسرتاليا، بيالروس، كندا،  11

البوس نة والهرسك، فنلندا، آيرلندا، 
إرسائيل، الياابن، مجهورية مودلوفا، الاتاد 

 الرويس، تركامنس تان

 

 اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية 1.2ھ

 
عدد الطلبات املودعة بناء 

عىل معاهدة الرباءات 
والصادرة من البدلان املتحوةل 

 والبدلان املتقدمة

زايدة س نوية  (170 317) 168 207
بنس بة 

1.5% 

2016 :168 85067 +(0.4)% 

% مقارنة هبدف 1.4)+ 173 080: 2017
  (2016عام 

 

 

                                                
 استناداً إىل أحدث البياانت. تصويب: 67
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 
نس بة املشاركني يف 

الاس تقصاء اذلين أفادوا 
بزايدة يف اس تخدام خدمات 

أشهر من  6الويبو يف غضون 
حضور احللقات ادلراس ية 

املتنقةل بشأن خدمات الويبو 
 ومبادراهتا

% من 25 %(18) 35%
املشاركني يف 

الاس تقصاء 
بزايدة  أفادوا

يف اس تخدام 
خدمات 

 الويبو
(20)% 

% من املشاركني يف الاس تقصاء أفادوا 46
 بزايدة يف اس تخدام خدمات الويبو

 

 اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 4.2ھ

 
عدد الطلبات املودعة بناء 

الهاي والصادرة عىل نظام 
من البدلان املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

زايدة س نوية  (2 776) 3 448
 %10بنس بة 

(1.5)% 

2016 :4 13468 +(20)% 

2017 :092 4 (-1)% 

 

 

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً  6.2ھ

 
الطلبات املودعة بناء عدد 

عىل نظام مدريد الصادرة من 
البدلان املتحوةل والبدلان 

 املتقدمة

زايدة س نوية  (43 748) 44 570
 %2بنس بة 

2016 :47 45369 +(6.5)% 

2017 :455 48 +(2)% 

 

الوساطة والتحكمي وغريها من أساليب الويبو البديةل تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويهتا عرب  8.2ھ
 لتسوية املنازعات

 
عدد منازعات امللكية الفكرية 

اليت بدأت يف البدلان 
املتحوةل واملتقدمة اليت مت 
منعها أو حلها عن طريق 

الوساطة والتحكمي وغريها من 
أساليب الويبو البديةل لتسوية 

 املنازعات

 160منازعة و (377) 412
مسعى من املساعي  (76)

امحليدة أطرافها من البدلان 
 -املتحوةل والبدلان املتقدمة

 70ترامكي -

منازعة  33
إضافية 

ومسعى من 
املساعي 

امحليدة 
أطرافها من 

البدلان 
املتحوةل 
والبدلان 

 املتقدمة

مساعٍ محيدة  108منازعات إضافية و 105
أطرافها من البدلان املتحوةل والبدلان 

 2016/17يف املتقدمة 

مسعى من املساعي  268منازعة و 517
امحليدة اليت تشمل أطرافاً من بدلان متحوةل 

 (2017وبدلان متقدمة )الرتامكي يف هناية 

 

                                                
 احلاش ية السابقة.انظر  68

 انظر احلاش ية السابقة. 69

كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  461منازعة ومسعى محيداً أطرافها من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة وليس  572، اكنت توجد 2015يف هناية عام  تصويب: 70
2014/15. 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 10.2ھ

 
ادلولية عدد التسجيالت 

السارية بناء عىل نظام 
لش بونة يف البدلان املتحوةل 

 والبدلان املتقدمة

من أصل  (818) 836
% 11.6؛ +(896) 931

 2012/13يف 

زايدة بنس بة 
2 %- 

 الثنائية

تسجيال  991تسجيال من أصل  886
ساراي من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 

 (2015% مقارنة بعام 6)+

 

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ھ

 
عدد البدلان يف طور صياغة 
اسرتاتيجيات وطنية للملكية 

 الفكرية

بدلان  7 (21)نفسه، الرتامكي  4
 إضافية

بدلان إضافية: هنغاراي وقريغزيس تان  6
وأوزبكس تان قيد  وليتوانيا وبولندا وأوكرانيا

إعداد أو إعادة صياغة اسرتاتيجياهتا للملكية 
 الفكرية

( )جورجيا وسلوفاكيا( يف املرحةل 2بدلان )
 األخرية من الصياغة

 

 
عدد البدلان اليت وضعت 

اسرتاتيجيات أو خططاً 
وطنية للملكية الفكرية 

متوافقة مع األهداف اإلمنائية 
 الوطنية

بدلان  7 (17) 20الرتامكي 
 إضافية

  بدلان إضافية: ألبانيا، قريغزيس تان، التفيا 3

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان كفاءات معزل
 السوق احلرالنامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد 

 
عدد البدلان املتحوةل اليت 

وضعت برامج تدريبية س نوية 
يف جمال امللكية الفكرية و/أو 
دورات للمهنيني املتخصصني 

 يف امللكية الفكرية

بدلان إضافية وضعت برامج/دورات  6 بدلان 8 (6) 9
تدريبية س نوية يف جمال امللكية الفكرية: 

مودلوفا، الاتاد أذربيجان، التفيا، مجهورية 
 الرويس، أوكرانيا، أوزبكس تان

بدلان من أساس املقارنة وضعت  4
برامج/دورات تدريبية إضافية يف جمال 

امللكية الفكرية: جورجيا، بولندا، رومانيا، 
 تركيا

 بدلاً )الرتامكي( 15برانجماً/دورة يف  19

 



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 العاملية للملكية الفكريةاملنظمة 

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

126 
 

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 
النس بة املئوية للمهنيني 

املُدرلبني املتخصصني يف 
امللكية الفكرية ومسؤويل 

امللكية الفكرية املُدرلبني اذلين 
يس تخدمون همارات حمس نة 

 يف معلهم.

82.7% (80)% 80% 
(70)% 

% من املهنيني املُدرلبني املتخصصني 83.3
يف جمال امللكية الفكرية يس تخدمون همارات 

 .2016/17حمس نة يف معلهم خالل الثنائية 

 

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل نظام الاقتصاد احلرآليات وبرامج  4.3ھ  تعاونية معز 

 
مذكرات تفامه  (4) 5 عدد الرشااكت القامئة

( 1جديدة. تعاون واحد )
عىل تروجي قاعدة بياانت 

توفيق الاحتياجات يف جمال 
-IPتمنية امللكية الفكرية )

DMD) 

 6إقامة 
رشااكت يف 
جمال امللكية 

 الفكرية

رشاكة إضافية يف جمال امللكية الفكرية  13
 2016/1771يف 

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

 693 723 833 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب  1.2ھ
 إليداع طلبات الرباءات ادلولية

170 1 287 1 235 1 

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  4.2ھ
 النامية والبدلان األقل منوا

550 501 474 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  6.2ھ
 النامية والبدلان األقل منواً 

526 522 498 

                                                
71
" مذكرة تفامه بني معهد اكزاخس تان الوطين للملكية الفكرية ومكتب الوالايت 3)فرنسا( والويبو؛ " " مذكرات تفامه بني املعهد الوطين للملكية الصناعية2" و"1" 

" اتفاق بني الويبو واملنظمة اليواننية للملكية الفكرية عىل ترمجة وطباعة منشور للويبو )الرباءات( إىل اليواننية؛ 4املتحدة للرباءات والعالمات التجارية؛ "
مان لبحوث امللكية الفكرية العارش واحلادي عرش مع اجلامعة العربية )إرسائيل(؛ "منتداي  "6و" "5" " الندوة الس نوية املشرتكة بني الويبو 8" و"7الويبو املتقدل

مذكرة  "11بني الويبو وجامعة حيفا؛ "" املنتدى املشرتك 10املنتدى املشرتك بني الويبو واللكية األاكدميية س بري )إرسائيل(؛ " "9واللكية األاكدميية أونو )إرسائيل(؛ "
 اتفاق بني مكتب مالطة للملكية الفكرية والويبو بشأن زايدة التفاعل يف نظام مدريد "13مذكرة تفامه بني أوكرانيا وتركيا؛ " "12تفامه بني أوكرانيا ومجهورية كوراي؛ "
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نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويهتا عرب تزايد تفادي  8.2ھ
 الوساطة والتحكمي وغريها من أساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

343 341 322 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل  10.2ھ
 منواالبدلان النامية والبدلان األقل 

111 122 120 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع  1.3ھ
 األهداف اإلمنائية الوطنية

497 1 709 1 630 1 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات  2.3ھ كفاءات معزل
التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض 

 منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر
999 1 007 2 915 1 

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان  4.3ھ آليات وبرامج تعاونية معز 
 والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر األقل منوا

890 861 816 

 
 7 703 8 073 7 919 اجملموع

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %95 5 903 6 220 6 021 موارد املوظفني

 %97 1 800 1 853 1 898 خالف موارد املوظفني

 %95 7 703 8 073 7 919 اجملموع

 بعد التحويالت:الهنائية املزيانية 

 :تويل وظيفتني إىل الربانمج لتعزيز العمل يف بدلان القوقاز وآس يا  "1" تُعزى الزايدة الصافية يف موارد املوظفني إىل األس باب التالية
ونقل وظيفتني من  "4وتسوية وظيفة مس مترة لكبري موظفي برامج؛ " "3وإعادة تصنيف وظيفتني؛ " "2الرشقية؛ "الوسطى وأورواب 

 املرتامكة عىل أولوايت وإعادة توزيع وفورات املوظفني "5الربانمج دلمع املنظامت غري احلكومية واألنشطة املتعلقة ابلصناعة؛ "
 أخرى. تنظميية

 23خالف موارد املوظفني إىل تويل موارد للمتدربني إىل الربانمج  ويُعزى الاخنفاض الطفيف يف. 

 مامتش ياً مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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 أاكدميية الويبو :11الربانمج 

 الس يد ماريو ماتوس املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

 منية املهنية مؤسسة رشيكة، وازداد عدد الرشااكت مع البدلان النامية اليت تمتتع  30دورة تدريبية ابالشرتاك مع  42: نُظم حنو برانمج الت
دورة قدمت خالل  42ابملهارات واملعرفة يف جماالت حمددة للملكية الفكرية ذات صةل مبارشة ببدلان أخرى انمية وأقل منًوا. ومن أصل 

 حمقق لكيا   حمقق ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  جزئيا

منية املهنية   (2017-2012)التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج الت
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يف املائة من اإلانث،  52مسؤواًل حكومياً اس تفادوا من ادلورات، اكن  683ع هذه املؤسسات. ومن بني دورة م 24الثنائية، نُظم حنو 
 .ولوحظت زايدة يف املشاركة عرب مجيع املناطق

 ا نُفذت دورات تدريبية جديدة للتمنية املهنية املتخصصة مع مؤسسات تعاون اسرتاتيجي من الربازيل وكواب والصني ومرص والهند وجورجي
 .وغرينادا وكينيا ومجهورية كوراي واملكس يك وسانت لوس يا وجنوب أفريقيا والوالايت املتحدة األمريكية

  دورة عامة ومتقدمة مقدمة  349مشارك مبا عدده  120000شهد برانمج التعمل عن بعد منواً قواًي خالل الثنائية، حيث التحق أكرث من
فة إىل الربتغالية واألملانية والياابنية والكورية، لضامن اتساع دائرة النفاذ إىل التعلمي يف جمال بلغات األمم املتحدة الست مجيعها، ابإلضا

يف املائة يف عدد املشاركني مقارنة  53وأظهرت مجيع أقالمي الويبو زايدة يف عدد املشاركني، مع زايدة إجاملية بنس بة  امللكية الفكرية.
 .2014/2015ابلفرتة 

 

  2016جيدر ابذلكر أن عام ( شهد إطالق ادلورة العامة للتعمل بشأن امللكية الفكريةDL-101 لألشخاص العاجزين عن قراءة )
، مع أكرث من 2017يف عام يف املائة  60مشارك خالل املرحةل التجريبية. وزادت املشاركة بنس بة  500املطبوعات، مع مشاركة أكرث من

 .مشارك من مجيع مناطق الويبو 800

  يف املائة للمشاركني من البدلان النامية  50أدى قرار ختفيض الرسوم املفروضة عىل ادلورات املتقدمة للتعمل عن بعد بنس بة تصل إىل
 .يف املائة يف املشاركة من هذه البدلان 80والبدلان األقل منواً والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل إىل زايدة بنس بة تتجاوز 

  برانمج املؤسسات األاكدميية: ابإلضافة إىل برامج املاجس تري املشرتكة الس تة املقدمة س نواًي، وضعت شهادات ماجس تري مشرتكتان
جديداتن يف امللكية الفكرية والابتاكر مع 

جامعة سان أندريس واملعهد الوطين للملكية 
الفكرية )األرجنتني( ودرجة ماجس تري مشرتكة 

جديدة يف امللكية الفكرية والتكنولوجيات 
اجلديدة مع جامعة جاجيلونيان )بولندا( ومكتب 

 .الرباءات البولندي

  يف الثنائية  مدرسة صيفية للويبو 20نظمت
مشارك من  800حبضور أكرث من  2016/17

ميي للمشاركني يف التعمل عن بعد التوزيع   2017-2012اإلقل
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 التقس مي اجلنساين للمشاركني يف مدارس الويبو الصيفية
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يف  44يف املائة إىل  56، حيث بلغت نس بة اإلانث إىل اذلكور 2014/2015وظل المتثيل اجلنساين مس تقرا مقارنة ابلفرتة  مجيع املناطق.
 .املائة

 جارة بناًء عىل جناح ندوة جنيف الس نوية املشرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، نُظمت الندوة اإلقلميية األوىل للويبو ومنظمة الت
(، مث  2017فرباير 22إىل  20يف س نغافورة ) العاملية لصاحل مدريس امللكية الفكرية والباحثني فهيا ابلتعاون مع جامعة س نغافورة لإلدارة

 .2017تىل ذكل نرش أوراق ندوة الويبو ومنظمة التجارة العاملية: الطبعة اآلس يوية لعام 

   جمال امللكية الفكرية )سلطنة عامن(.اعامتد أول خطة وطنية للتعلمي والتدريب يف 

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

بدأ تنفيذ مرشوع أجندة التمنية حول التعاون يف جمال التمنية وتعلمي حقوق  :تنفيذ مشاريع أجندة التمنية اجلارية واألنشطة املعمتدة من جلنة التمنية
يف البدلان الرائدة األربعة  2016امللكية الفكرية والتدريب املهين مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان األقل منًوا يف يوليو

توقيع اتفاقات تعاون مع مجيع البدلان  "2" تديد األولوايت والاحتياجات الوطنية؛ و"1: ")كوس تا رياك ولبنان ونيبال ونيجرياي. ومشل التقدم
وس توفر ادلورة نظرة عامة  وضع دورة عامة للقضاء. "4تعيني خرباء مشاريع وطنيني من قبل السلطات الوطنية املعنية؛ و" "3األربعة؛ و"

 .من خالل إدراج مجموعة واسعة من موضوعات امللكية الفكرية خمصصة عن امللكية الفكرية مع اعتبارات معلية للقضاة

" أسست مخسة مراكز وطنية 1: "2017، يف هناية عام 2014بعد تعممي مرشوع األاكدمييات الناش ئة يف عام  تعممي مشاريع أجندة التمنية:
" اكن مرشوعان )أذربيجان 2ن ومرص وبريو وتونس؛ و"للتدريب عىل امللكية الفكرية )األاكدمييات الناش ئة( )كولومبيا ومجهورية ادلومينياك

" وقعت مذكرات تفامه جديداتن )مجهورية إيران اإلسالمية والفلبني( 4اكنت مثانية مشاريع قيد التنفيذ؛ و" "3وجورجيا( عىل وشك الاكامتل؛ و"
  تعبرًيا عن الاهامتم. 17" ورود 5ملشاريع جديدة؛ و"

 .45و 01و 3و 1شطة الربانمج يف الاسرتشاد ابلتوصيات اس مترت أن  املبادئ التوجهيية:

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

قد يؤثر اخنفاض التربعات من 

املؤسسات الرشيكة عىل تنفيذ 

الربامج التدريبية وعىل إقامة دورات 

 تدريبية جديدة.

ظل هذا اخلطر 

 .مس تقًرا طوال الثنائية

جنح التفاعل املنتظم مع املؤسسات الرشيكة احلالية 

 .واحملمتةل يف احلد من تقق اخلطر

خفف اخلطر خالل 

الثنائية، مما أدى إىل غياب 

 .أي تأثري سليب عىل األداء

يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية 

اذلي يتسم ابلتغري الرسيع، تتطور 

املس تخدمني أيضاً توقعات 

  وتفضيالهتم بصورة مطردة.

فواهجة منصة دورات التعلمي عن بعد 

والرسومات وتكنولوجيا املعلومات 

ميكن أن تصبح قدمية ويعفو علهيا 

 الزمن.

ظل هذا اخلطر 

 .مس تقًرا طوال الثنائية

ُقميت ردود الفعل الواردة من طالب التعمل عن بعد 

ن إماكنية ومعلميه بشلك منتظم للتخفيف الفعال م

وأرُشك اخلرباء أيضا لضامن أن تشمل  تقق اخلطر.

منصة األاكدميية ردود فعل املس تخدمني من أجل تلبية 

التوقعات، وإجراء تديثات تكنولوجيا املعلومات يف 

إطار ترقية عىل نطاق املنظمة لتكنولوجيات التعمل 

 .اإللكرتوين

خفف اخلطر خالل 

الثنائية، مما أدى إىل غياب 

 تأثري سليب عىل األداء. أي
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قد يصبح حمتوى امللكية الفكرية يف 

الربامج التدريبية لألاكدميية غري موامئ 

للتحدايت والتطورات العاملية 

 الناش ئة يف نظام امللكية الفكرية.

ظل هذا اخلطر 

 .مس تقًرا طوال الثنائية

قميت ردود الفعل الواردة من أحصاب املصلحة ورشاكء 

ركني واملعلمني واخلرباء ابنتظام التدريب واملشا

 للتخفيف الفعال من تقق اخلطر.

خفف اخلطر خالل 

الثنائية، مما أدى إىل غياب 

 أي تأثري سليب عىل األداء.

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل   تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان كفاءات معزل

 النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
النس بة املئوية للمتدربني واملرشفني الراضني 

ت بناًء عىل  عن الربامج التدريبية اليت ُأعدل

  تقيمي الاحتياجات التدريبيةمعليات 

  ال تتوفر بياانت

 (2015)يف 

 

% من 70

 اجمليبني

95.5%   

 
النس بة املئوية للمشاركني اذلين 

زة يف  يس تخدمون معارف وهمارات ُمعزل

  ش ىت جماالت امللكية الفكرية

  ال تتوفر بياانت

 (2015)يف 

 

% من 60

 اجمليبني

87%   

 
والرشااكت اليت ُأقميت عدد اتفاقات التعاون 

 مبا يامتىش مع الرؤية اجلديدة لألاكدميية

 

 اتفاق تعاون و/أو رشاكة: 16 5 )ال تتوفر( 0

اتفاق/ رشاكة تعاون تضم  12إقامة  -

( 2األرجنتني والربازيل والصني )

وفرنسا وإيران وإيطاليا ومالزياي 

واملغرب ونياكراغوا وعامن والفلبني 

الرؤية اجلديدة وتركيا متاش ياً مع 

 .لألاكدميية

اتفاقيات تعاون إضافية مع لك من  4 - -

كوس تارياك ولبنان ونيبال ونيجرياي، 

كجزء من مرشوع مؤسسات التدريب 

 القضايئ

 
 

 
نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات 

 التعمل عن البعد اليت تنظمها األاكدميية

2014/15: 78,551  

- 2015 :43,616 

- 2014 :34,935 

(35,000) 

( مقارنة 120077% )53زايدة بنس بة  - 10%

 2014/15ابلفرتة 

- 2016( :54,596) 

- 2017: (65,481)  

 

 
عدد دورات التعمل عن بعد 

ثت اليت  اس ُتعرضت وُحد 

  أنشطة إضافية   4 4 (0) 2
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عدد األاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت 

ُأنشئت يف إطار املرشوع وأصبحت 

 مس تدامةً 

0  4 - DL318 البحث يف املعلومات :

 املتعلقة ابلرباءات

- DL320 : أساس يات صياغة

 الرباءات

- DL-501 اإلدارة امجلاعية حلق :

 املؤلف واحلقوق اجملاورة لرجال القانون

- DL-511 ترخيص الربجميات مبا :

 فهيا الربجميات املفتوحة املصدر

أاكدمييات انش ئة إىل  5من  4أشارت 

 ء اذلايتالاكتفا

 
 

 
نة بشأن  دورات ومناجه جديدة وُمحسل

 امللكية الفكرية يف املؤسسات التعلميية

 برامج تعلميية جديدة 3

جامعات عززت برامج  5

امللكية الفكرية القامئة )يف 

2014/15( )5) 

20%  

 زايدة

  :جامعات وضعت برامج تعلميية جديدة 5

- 2016 (3)  

- 2017 (2)  

 

 فكرية معززةبرامج ملكية  3

- 2016 (2)  

- 2017 (1) 

 
 

 
تعزيز التوازن يف التوزيع اجلغرايف للمدارس 

 الصيفية

اإلبقاء عىل  (6مناطق ) 7

 مناطق  7

   مناطق 7ُأبقي عىل 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية  

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17  

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات   كفاءات معزل

لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

  13,083    13,220    12,437  

  12,437    13,220    13,083   اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية  

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17  

 النفقات 

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %97  7,550    7,745    7,779   موارد املوظفني
 %89  4,887    5,475    5,304   خالف موارد املوظفني

 %94  12,437    13,220    13,083   اجملموع

تعزى الزايدة الطفيفة يف خالف موارد املوظفني إىل تويل مسؤولية إدارة دورة الشهادة ادلولية املتقدمة يف  بعد التحويالت:الهنائية املزيانية 
 إىل أاكدميية الويبو. 3وادلورات اخلاصة ابإلدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة من الربانمج  30امللكية الفكرية من الربانمج 

 :اس تخدام املزيانية

 مع املزيانية الهنائية بعد التحويل ياامتش  مظفني خدام مزيانية املو ن اس تاك. 

  مما أدى إىل اخنفاض اإلنفاق يف  2016أطلق مرشوع مؤسسات التدريب القضايئ يف وقت متأخر عام اكن متوقًعا يف يوليو
 خالف موارد املوظفني.
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30الربانمج 

 املدير العام الربانمج املسؤول عن

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 
 
 
 

        
 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 اإلجنازات الرئيس ية

 متع لربط– مللكية الفكرية للمؤسسات األاكدمييةامجموعة أدوات  مرشوع ( منوذج س ياسة 1: )ويتضمن، 72البحوث األاكدميية ابالقتصاد واجمل
( 4. )اتالس ياس مرجعية لرامسيقامئة و ( 3س ياسة امللكية الفكرية؛ ) منوذجمبادئ توجهيية لتنفيذ و ( 2امللكية الفكرية للجامعات؛ )

ول من النصف األيف  تقدميها من املزمعو  الثنائيةخالل أعدت حاالت افرتاضية و ( 6اتفاقات منوذجية؛ )و خارطة طريق للتسويق؛ )ت( و 
 نُظم عىل هامش" خالل حدث امللكية الفكرية تسويقل "خارطة طريق  اذلي يتضمن جزء األدوات مرشوععرض وجرى . 2018عام 

 .2017أكتوبر  3يف  اليت ُعقدتعيات ادلول األعضاء يف الويبو مجل جامتعات اخلامسة وامخلسني سلسةل الا

 األعامل بعنوان "تصممي عالمة جتارية"  لقطاعمنشور يف سلسةل أدةل امللكية الفكرية أول  تنقيحMaking a Mark) وهو دليل معيل ،)
ُ و التجارية وحاميهتا.  للرشاكت الصغرية واملتوسطة يرشح كيفية اس تخدام العالمات عىل حنو اسرتاتيجي يساعد يف بناء العالمة  ترش ن

 .2017يف عام منه  73النسخة اإلجنلزيية احملدثة

                                                
72 ip/en/universities_research/news/2017/news_0001.html-http://www.wipo.int/about 
73 =EN&plang4208http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=  

http://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/news/2017/news_0001.html
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4208&plang=EN
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 يف برانمج  الثنائيةخالل رُشع امللكية الفكرية:  خرباء تسويقمن مجموعة إقلميية  لتكوينتجرييب دلول البلطيق املرشوع ال  رويف إطا
 الرفيعة املس توى اتقدر الش بكة من اخلرباء ذوي وُأنشئت ، فهيا( وتقيمي امللكية الفكرية، واس ُتمكل STL) بنجاحلتكنولوجيا اترخيص 

 املؤسسات األاكدميية يف دول البلطيق. امللكية الفكرية اليت توصلت إلهيا نتاجئ حبوث تسويق دلراسة

 2017عام  مطلعنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية يف ل مرشوع إنشاء ماكتب  واس ُتمكل ُ مرشوع  إقلميية حول نتاجئ حلقة معلظمت ، ون
 قلميي.اإلوطين و عىل الصعيدين الالمنوذج  حمااكة ، هبدف المتكن من2017يف تونس يف مايو يف هذا اجملال الرائد الويبو 

  ُاألساس ية املتعلقةيقدم املوارد  اذلي، 2016يف مايو  74طلق املوقع اإللكرتوين للويبو اخلاص بس ياسات امللكية الفكرية للجامعاتوأ 
، تضمنت 2017حبلول هناية عام و  امللكية الفكرية.يف جمال  املؤسس ية اس ياساهت ملساعدهتا عىل صياغة جلامعات وصانعي الس ياساتاب

 .ابدل 66من  اواتفاق ودليال س ياسة 450قاعدة بياانت الويبو بشأن س ياسات امللكية الفكرية أكرث من 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

 هيامبا ف ،عدد من البدلان يف البحوثقطاع و الصغرية واملتوسطة  الرشاكت لصاحلنشطته أتنفيذ براجمه و  30 الربانمج واصل املبادئ التوجهيية:
مؤمترات وندوات إقامة بدلان  ةس بع شهدت. ويف هذا الس ياق، 11و 10و 4و 1متش يا مع التوصيات  ،قل منوااألالبدلان و البدلان النامية 

حدث كام أقمي  تجارية،ألعامل ال اة ينافس  يف ت اس تخدام أصول امللكية الفكرية  بشأن معل وطنية وإقلميية ودون إقلميية لبناء القدرات وحلقات
  يف بدل واحد. فعاال دعاملرشاكت الصغرية واملتوسطة ادمع  الرامية إىلالتدخالت يف جمال الس ياسات  الس تكشاف

 اخملاطر

 التأثري يف اداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

قد تؤدي التغريات الاقتصادية أو 
الس ياس ية إىل إعادة ترتيب 

أولوايت الرتكزي عىل وضع 
اسرتاتيجيات وطنية يف جمايل 

 الابتاكر وامللكية الفكرية.

 ااخلطر مس تقر  اظل هذ
 ل الثنائية.طوا

اسرتاتيجيات احلد من هذا اخلطر  اتسمت
مع  عن كثبعمل ال من خالل –ة يفعال ابل

، فضال عن املس تفيدين وادلول األعضاء
املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية ط مجيع يختط 

 .مع الرشاكء هاق ي وتنس  

مل خيلف  و الثنائية،اخلطر خالل  تقلص
  أثر سليب عىل األداء. أي

 امليض قدما

 مبا يف ذكل الابتاكر، أجريت مشاورات متعمقة مع أحصاب املصلحة  ،فامي يتعلق بوضع اسرتاتيجيات للملكية الفكرية تتناول تعزيز اإلبداع
 الثنائية لتحقيق األهداف الطويةل األجل للبدل. يف أفضل ااسرتاتيجي انتفاعامللكية الفكرية اب الانتفاعرت عن توصيات بشأن كيفية أسف

اذلي التأثري اإلجيايب إثبات س تواصل كام  ،تيسري تنفيذ التوصيات اخلاصة ابلبدلان اليت تطلب املساعدةعىل الويبو  س تعمل، 2018/19
وأدوات الس ياسة ذات  ،اس تخدام نظام امللكية الفكريةاء جر   البحوثاملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومنظامت س يعود عىل 

 المنو الاقتصادي.تقيق وابلتايل خلق فرص العمل و  ،املعرفةتقامس والرشاكت الناش ئة و  التجارية، القدرة التنافس ية لألعامل يفالصةل 

                                                
74 /ip/en/universities_research/ip_policies-http://www.wipo.int/about 

http://www.wipo.int/about-ip/en/universities_research/ip_policies/
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 ؤرش لهذا املالهدف احملدد كام أن معلية طويةل وشاقة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.  الكية الفكرية وتبنهيتكون صياغة س ياسات امل  وقد
تسم بنظرة اسرتاتيجية أمعق للعمل مع ي األساس لهنج  30، وضع الربانمج 2016/17يف الثنائية وطموحا للغاية. قد يكون  يف الثنائية

وموهجة حنو التوازن،  معدة لتحقيق يجيات للملكية الفكرية وخطط تعاون قطري طويةل األجلادلول األعضاء بشأن تطوير وتنفيذ اسرتات 
 الهدف.هذا  تقيق بغية، 2018/19 الثنائية وسوف يس متر هذا العمل يف .الصغرية واملتوسطة للرشاكتتقيق النتاجئ 

 بياانت األداء
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ه

 
عدد اسرتاتيجيات امللكية 

الفكرية الوطنية اليت تتناول 
تعزيز اإلبداع، مبا يف ذكل 

 الابتاكر

بدلان،  (4) 6بدأت يف 
العدد الرتامكي: الاكمريون، 

جاماياك، رواندا، رصبيا، 
 رسي الناك، ترينيدادوتوابجو

اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية تتناول تعزيز  بدلان 5
 . اإلبداع، مبا يف ذكل الابتاكر )ألبانيا(

اس هتالل اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية 
س تان بدلان إضافية )جورجيا وقريغزي  3يف 

 والتفيا وسلوفاكيا(

 

 

 

 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف ا 2.3ه لبدلان النامية كفاءات معزل
 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
بني النس بة املئوية  للمهنيني املُدرل

املتخصصني يف جمال امللكية 
الفكرية اذلين يس تخدمون 

 همارات حمس نة يف معلهم

77% >(60)% 70% (50)% 97%  

 

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر 6.3ه  قدرات معز 

 
عدد الاشرتااكت يف النرشة 
اإلخبارية اخلاصة ابلرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

الصغرية توقفت النرشة اإلخبارية للرشاكت   10% (40 510)75 6 657
بعد إطالق منصة  2015واملتوسطة يف يونيو 

 النرشة اإلخبارية اإللكرتونية

 

 

 
عدد مرات تميل املواد 

واملبادئ التوجهيية اخلاصة 
 ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة

عدد مرات التحميل: 
867 71 (559 70) 

عدد مشاهدات املوقع 
اإللكرتوين للرشاكت الصغرية 

 960 196واملتوسطة: 
(150 821) 

10% 

 

10% 

 2016  2017 

 73379 58 733عدد مرات التحميل: 

 عدد مشاهدات املوقع اإللكرتوين:

092 400 1946 598 1 

 

  

 

 
النس بة املئوية للمشاركني يف 

تدريبية تس هتدف برامج 
املؤسسات ادلامعة للرشاكت 
الصغرية واملتوسطة مم ن أبدوا 

رضامه عن حمتوى تكل الربامج 
 وطريقة تنظميها

% راضون %46: 100
% راضون 54للغاية و
 )اثبت(

90% 95:% 

 ( ؛% 60راضون جدا ) - 

 (% 35جيد ) - 

 

 

                                                
نرشة ال املشرتكني يف  إىللب طُ و ، الصغرية واملتوسطةأخبار الرشاكت نرشة  أوسع نطاقا من املشاركني يفقاعدة بغية ضامن  معايري الاشرتاك ُعدلت 2015يف عام  75

 احلالية إعادة الاشرتاك.
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 
النس بة املئوية للمؤسسات 

بة ادلامعة للرشاكت  الصغرية املُدرل
واملتوسطة واليت تُوفر املعلومات 

وخدمات الاستشارة يف جمال 
 إدارة أصول امللكية الفكرية

يف كثري من األحيان %: 100
%؛ أحياان  32% ؛ غالبا 48
 )اثبت( 20%

80% 100% 
 

 

 
النس بة املئوية للمشاركني يف 

برامج تدريبية تس هتدف 
املؤسسات ادلامعة للرشاكت 

واملتوسطة ممن الصغرية 
زة  يس تخدمون معارف معز 

نة يف معلهم  وهمارات حمس 

 %:95 %50 غري متاح

 ( ؛% 54يف كثري من األحيان )-

 (%41غالبا ) - 

 

 

 
عدد البدلان اليت وضعت أو 

نت برامج تدريبية يف جمال  حسل
امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

إقلميية ( بدلا/منظمة 13) 18
 ترامكي -

بدلان )مجهورية إيران  5أفادت مؤسسات يف  إضافية 10
اإلسالمية وجامياك والاتاد الرويس وسيش يل 

نت  وجنوب أفريقيا( بأهنا وضعت و/أو حسل
مة إىل  الربامج التدريبية واملساعدات املقدل

  الرشاكت الصغرية واملتوسطة

 

 
عدد البدلان اليت ُوضعت أو 

فهيا س ياسات للملكية اعُتمدت 
الفكرية من أجل الرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

  ال يشء بدلان 5 غري متاح

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من جانب مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبدا  2.4ه  عنفاذ حمس 

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا  
ُأسست أو ُعززت يف اليت 

اجلامعات أو يف مؤسسات 
البحث والتطوير يف إطار 

 برانمج مبادرة جامعة الويبو

: 2014/15يف الثنائية  10
 (6) (؛ الفلبني4تونس )

د الحقا(  )تدل

ماكتب إضافية  6
لنقل التكنولوجيا 

 6) (16)الرتامكي 
 (ماكتب إضافية

العلوم إنشاء مكتب لنقل التكنولوجيا يف وزارة 
 ابجلبل األسود

أربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا يف تونس  -
 سعيا لالس تدامة والاس تقالل التشغييل:

 املركز التقين للكميياء  -

 قطب الغزاةل لتكنولوجيات الاتصال  -

 (Packtecالفين للتعبئة والتغليف ) املركز  -

 القطب التكنولويج س يدي اثبت -
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

عدد اجلامعات و/أو مؤسسات  
اليت وضعت و/أو البحث 

نت س ياساهتا اخلاصة  حسل
  ابمللكية الفكرية

 جامعة: 436

 (434بولندا ) -
 (1الاتاد الرويس ) -
 (1أوزبكس تان ) -

 )األساس املرجعي:
 :2016/17برانمج ومزيانية 

جامعة يف البدلان  150
 املتحوةل اقتصاداي(

جامعات  10
 إضافية

 4جامعات/مؤسسات حبث يف  7وضعت 
  :76الفكرية للملكيةس ياسات  بدلان

 )بوتساوان، موزامبيق، ابكس تان، السودان(؛ 

بدلان  6يف جامعات/ مؤسسات حبث  6
 :77عززت س ياسات امللكية الفكرية

)بوتسواان، جورجيا، غواتاميال، اجلبل األسود،  
 بولندا، سلوفاكيا( 

 جامعة و/أو مؤسسة حبث( 449)الرتامكي 

 

 اس تخدام املوارد

 والنفقات )حبسب النتيجة(ملزيانية ا

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

املزيانية  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

1.3ه اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية  

 الوطنية

1,020 858 791 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري   كفاءات معزل

امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل 

 إىل اقتصاد السوق احلر

962 731 714 

6.3ه زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية قدرات   معز 

 ألغراض دمع الابتاكر

3,125 3,120 3,014 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية   نفاذ حمس 

 الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع

976 1,497 1,528 

 
 6,047 6,206 6,083 اجملموع

                                                
( إدارة البحوث الزراعية 3( )بوتسواان( ؛ )BUAN) الطبيعيةاملوارد ( جامعة بوتسواان للزراعة و 2؛ )جامعة بوتسواان )بوتسواان(( معهد أواكفانغو للبحوث/1) 76

جامعة إدواردو موندلني، مركز ادلراسات اخلاصة ابلتاكمل اإلقلميي وقانون امجلاعة اإلمنائية للجنوب  (5) للعلوم والتكنولوجيا؛ معهد موزامبيق العايل (4)بوتسواان( ؛ )
 (.( املركز القويم للبحوث )السودان7( )ابكس تان( ؛ )FCC)( معهد فورمان كريستيان 6)األفريقي )موزامبيق(؛

يف  ( وزارة العلوم4؛ )ال(( جامعة غاليليو )غواتامي3؛ )( جامعة إيليا س تيت )جورجيا(2( )بوتسواان(؛ )BIUSTوالتكنولوجيا )( جامعة بوتسواان ادلولية للعلوم 1) 77
 .( جامعة ابفول جوزيف شافريك )سلوفاكيا(6؛ )( جامعة جاغيلونيان )بولندا(5؛ )اجلبل األسود )اجلبل األسود(
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 (املوظفني وخالف موارد املوظفنيموارد )املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %98 4,783 4,861 4,522 موارد املوظفني
 %94 1,265 1,345 1,561 خالف موارد املوظفني

 %97 6,047 6,206 6,083 اجملموع

 :بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 من أجل  28و 27و 3إىل الربامج ( ةمؤقت ووظيفة املدة وظيفتان حمدداتن)نقل ثالث وظائف ( 1: )إىلالزايدة يف موارد املوظفني  تُعزى
دلمع اإلدارة والتخطيط  11نقل وظيفة إىل الربانمج و ( 3)إعادة التصنيف؛ و( 2)تعزيز قدرة شعبة الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ 

 .ىل أولوايت التنظميية األخرىعإعادة توزيع املدخرات املس تحقة لألفراد ( 4)الاسرتاتيجي والتنس يق يف أاكدميية الويبو؛ و

  من أجل دورة الشهادة ادلولية املتقدمة  11الربانمج ( 1: )املوارد إىل تويلابملوظفني أساسا إىل  فخالوارد ميعزى الاخنفاض يف و
(AICC) ( 4)للتدريب ادلاخيل؛  23الربانمج و ( 3)؛ واملنافسةس ياسات امللكية الفكرية ب لألنشطة املتعلقة  18الربانمج و ( 2)؛
 .التاكليف وفورات يف أولوايت تنظميية أخرى بعد تقيق الربانمجو 

  ُحولت إىل إعادة توزيع موارد املوظفني، اليت  أساسا 2.3هو  1.3ه النتيجتني املرتقبتني الوارد يفيعزى الاخنفاض الطفيف يف املوارد و
 اية واس تخداهمىل معلومات امللكية الفكر عصول احلس بل وتعزيز  ،للمساعدة يف إنشاء ماكتب نقل التكنولوجيا 2.4هالنتيجة املرتقبة  إىل

 .البتاكر واإلبداعل امؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور تشجيع جانبمن 

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م م املزيانيةااس تخد اكن
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 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 

 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

  

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 مؤرشات األداء املرتقبةالنتاجئ 
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

ث ومقبول عامليا  1.4ه نظام حمد 
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف 

تيسري النفاذ إىل معلومات امللكية 
الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف 

 أحصاب املصلحة يف أحناء العامل

ةل واجلديدة املعمتدة   12الربانمج  عدد املعايري املُعدل

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف 
 تصنيف نيس

  12الربانمج 

عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت ُأدخلت يف التصنيف 
 ادلويل للرباءات س نواي

  12الربانمج 

عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ إىل منشورات 
س امي من البدلان  ادلولية، وال اإلنرتنت للتصنيفات واملعايري

 النامية

  12الربانمج 
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 مؤرشات األداء املرتقبةالنتاجئ 
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

ن إىل املعلومات املتعلقة  2.4ھ نفاذ حمس 
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور 
 لتشجيع الابتاكر واإلبداع

ة عدد األعضاء املؤسسني التاد   3الربانمج  الكتب املُيرسل

  3الربانمج  اجلهات املاحنةعدد 

عدد الصكوك القانونية واملبادئ التوجهيية وبياانت املبادئ 
خبالف الصكوك امللزمة مبشاركة أحصاب املصاحل املعنيني 

يف جماالت مثل معاهدات حق املؤلف اجلديدة وحق 
 البيئة الرمقية املؤلف يف

  3الربانمج 

التكنولوجية الوطنية بشأن مواصةل برامج تكوين الكفاءات  
 التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف البدلان األقل منواً 

  9الربانمج 

  9الربانمج  التكنولوجيا املالمئة احملددة واملسوقة يف البدلان األقل منوا

ملؤسسات املنشأة ملواصةل العمل عىل التكنولوجيا املالمئة ا
 يف البدلان األقل منواً 

  الربانمج

عدد املنظامت واجملمتعات واألفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا  
املالمئة واس تخدموها كحل للتحدايت اإلمنائية احملددة يف 

 البدلان األقل منوا

  9الربانمج 

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية 
 )العدد الرتامكي( 78املس تدامة

  9الربانمج 

  14الربانمج 

  20الربانمج 

املرشوعات املكررة يف مناطق أخرى من البدلان األقل 
 منواً 

  9الربانمج 

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية من خالل  
البحوث يف الرباءات وتقاريرها والتقارير عن واقع 

التكنولوجيا واخلطط املؤسس ية )عدد اخلرباء ومجموعات 
 اخلرباء الوطنيني يف البدلان األقل منوا(

  9الربانمج 

                                                
ً مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تد 78  وتسدي إلهيا الويبو املشورة عند الطلب. وتقنياً  امة يه مؤسسات ذاتية ادلمع ماليا
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 مؤرشات األداء املرتقبةالنتاجئ 
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية  
املشموةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر 

 وامللكية الفكرية يف البدلان األقل منوا

  9الربانمج 

س نوية عىل صعيد عدد املس تخدمني اخملتلفني للك فرتة ربع  
 اكفة أنظمة قواعد البياانت العاملية

  13الربانمج 

  13الربانمج  عدد أزواج اللغات املتاحة لرتمجة األوصاف واملطالبات 

  13الربانمج  عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب لغات خمتلفة  

توقيت رفع البياانت )معدل الفرتة احملسوبة ابألايم بني  
نرش السجالت يف جسلها الرمسي وتوافرها يف قواعد اترخي 

البياانت العاملية ألغراض إاتحة مجموعة فرعية من 
 اجملموعات الوطنية(

  13الربانمج 

متوسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات  
 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر س نواي

  14الربانمج 

برانمج النفاذ إىل جلني اذلين يس تخدمون فعال عدد املس 
( وبرانمج ARDIاألحباث من أجل التمنية والابتاكر )

 (ASPIالنفاذ إىل املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات )

  14الربانمج 

عدد الطلبات املقدمة إىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر  
 (TISC Clinicيف إطار مرشوع اخلدمات التجريبية )

  14الربانمج 

عدد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت تقدم خدمات  
 تليلية يف جمال الرباءات

  14الربانمج 

عدد ادلول األعضاء املتعاونة مع قواعد البياانت العاملية من  
  لك منطقة

  14الربانمج 

عدد مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية: ركن الرباءات  
وقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي، وقاعدة البياانت 

 العاملية للتصاممي

  20الربانمج 
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 مؤرشات األداء املرتقبةالنتاجئ 
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

  21الربانمج  WIPO Lexزايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت  

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا اليت ُأسست أو ُعززت يف  
برانمج اجلامعات أو مؤسسات البحث والتطوير يف إطار 

 مبادرة جامعة الويبو

  30الربانمج 

عدد اجلامعات و/أو مؤسسات البحث اليت وضعت و/أو  
نت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية  حسل

  30الربانمج 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد  3.4ه
بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية 

 الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام

اجملموعات الوطنية يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات عدد 
 التوس مي

  13الربانمج 

  13الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية  
 التوس مي ألدوات

  13الربانمج 

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية  
 للتصاممي

  13الربانمج 

  13الربانمج  ركن الرباءات عدد السجالت املدرجة يف

زة  4.4ه بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات 

امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات 
أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة 

أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين 
معها ونتاجئ أحسن إلدارة يتعاملون 

 امللكية الفكرية

متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت تلقت 
 (5إىل  1 مساعدة )من

 9الربانمج 

 15الربانمج 

 

 

عدد منظامت اإلدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان 
األقل منواً املشاركة يف الش باكت اإلقلميية والعاملية اليت 

 الويبو بتيسري معلهاتقوم 

  15الربانمج 

 15الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية

 20الربانمج 
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 التصنيفات واملعايري ادلولية 12الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  عقدت اللجنة املعنية مبعايري الويبو دورتني خالل الثنائية حيث اعمتدت أربعة معايري هامة جديدة للويبو تعد رضورية لتبادل بياانت
)معيار يوىص به لعرض قوامئ تسلسل النوويدات واألحامض األمينية ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة  ST.26" املعيار 1امللكية الفكرية: "

(XML"و ،))املعيار 2 "ST.68 "املعيار3)توصيات بشأن اإلدارة اإللكرتونية للعالمات الصوتية( و "ST.27  تبادل البياانت اخلاصة(
ملف اإلدارة فامي خيص واثئق الرباءات املنشورة(. وروجعت أيضا مخسة معايري ) ST.37" املعيار 4ابلوضع القانوين للرباءات(، و"

 ((.XML)معاجلة بياانت امللكية الفكرية ومعلوماهتا ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة ) ST.96للويبو، مبا يف ذكل املعيار 

  أعدت نسختان جديداتن من التصنيف ادلويل للرباءات من 1: "2016/17منصات جديدة للنرش عىل اإلنرتنت يف الثنائية  3نفذت "
( ونرشت مبكرا يف منصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات IPCRMSخالل منصة نظام إدارة مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات )

(IPCPUB" ؛)اس تحدثت املنصة الش بك 2 "( ية لتصنيف نيسNCLPUB واليت أسهمت بزايدة قدرها ،)ابملائة يف عدد زايرات  60
" نرشت النسخة احلادية عرش من تصنيف 3النرش عىل اإلنرتنت؛ و"

 (. LOCPUBلواكرنو عىل املنصة الش بكية لتصنيف لواكرنو )

  املائة يف عدد التعديالت اليت  42شهدت الثنائية زايدة بنس بة

مقارنة ابلثنائية  (NCL) مئة األجبدية لتصنيف نيسأدخلت يف القا

ل ما 2014/2015 . ولتوفري إرشادات أكرث وضوحا للمس تخدمني، عُد 

مالحظة تفسريية.  37عنوان صنف و 45عنواان من بني  25عدده 

وأدرجت التعديالت، واليت تظهر تطور سوق األعامل، يف الطبعة 

( من 2018 - 11) ( والنسخة احملدثة2017-11احلادية عرشة )

 . تصنيف نيس

 حمقق لكيا  حمقق  ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  جزئيا

 غيريات يف تصنيف نيسعدد الت 

 

1'480
2'097

43

300

25

66

42%

598%

164%

15/2014 17/2016

التعديالت عة ملفات المعلومات المراج  ملفات المعلومات الجديد 
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  72586يف املائة من  2.4ارتفع العدد اإلجاميل للتقس اميت الفرعية للتصنيف ادلويل للرباءات بنس بة (IPC-2016.01)  74327إىل 
(IPC-2018.01) يف  يف إطار خارطة طريق مراجعة التصنيف ادلويل للرباءات، واليت حدثهتا جلنة خرباء التصنيف ادلويل للرباءات

. وعقب نتاجئ الفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات، ُحدث خمطط التصنيف ادلويل للرباءات ليشمل 2016/2017
-IPC) 2866يف املائة يف العدد اإلجاميل للتعديالت، من  15التكنولوجيات اجلديدة املس تحدثة، مما أدى إىل زايدة بنس بة 

 .(IPC- 2018.01) 3308إىل  (2016.01

  العرشين من تصنيف لواكرنو. نسخةلل  تعديال 823د واعمت، تعديال 156تضمنت النسخة الثامنة من تصنيف فيينا 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

يف تيسري وصول البدلان  12اس متر معل الربانمج  :املبادئ التوجهيية

(، 31و 30النامية إىل معلومات امللكية الفكرية املتاحة علنا )التوصيتان 

مما أسهم أيضا يف اجلهود املتعلقة بنقل التكنولوجيات. ويف الثنائية 

، ازداد عدد املس تخدمني من البدلان النامية اذلين يصلون 2016/2017

 48نرتنت اخلاصة ابلتصنيفات واملعايري ادلولية بنس بة إىل منشورات اإل

 .يف املائة

 اخملاطر

 التأثري يف اداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

اختالف آراء مجموعات 
البدلان يؤدي إىل احلد من 

التطور التقين للمعايري 
 والتصنيفات.

ظل اخلطر احامتال 
 دامئا خالل الثنائية.

 

أثبتت اسرتاتيجية التخفيف عن طريق مناقشة القضااي 
الس ياس ية وحلها خارج اللجان جناهحا عقب تعليق ادلورة 

. وأسهمت يف إعادة انعقاد 2014الرابعة للجنة املعايري يف 
 . 2016( يف CWS/4BISادلورة )

عىل الرمغ من اجللسة املعلقة للجنة املعايري، 
تقدم يف ادلورة التالية، مما أدى إىل أحرز 

 اعامتد أربعة معايري جديدة للويبو.

 امليض قدما

 جزئيا إىل الانتقال إىل اإلصدار اجلديد  يرجع الاخنفاض يف عدد زايرات املس تخدمني إىل الصفحات املتعلقة ابلتصنيف ادلويل للرباءات
تضمن تغيريا يف نسق البياانت القدمية. ولتعزيز زايدة اس تخدام املواقع  (، واذليIPCPUBمنصة نرش التصنيف ادلويل للرباءات ) من

وتسني جتربة املس تخدم، ستس تحدث وظائف جديدة، مثل تصنيف اجملموعات الفرعية يف أداة املساعدة يف التصنيف اخلاصة بنظام 
 .تصنيف ادلويل للرباءات(، وس ينرش دليل حمسن عىل الصفحة الرئيس ية لل IPCCATالتصنيف التلقايئ للرباءات )

  إال أنه من املتوقع زايدة أكرب يف 2016/17٪ فقط يف 1عىل الرمغ من أن عدد مس تخديم صفحة لواكرنو شهد زايدة بنس بة ،
 .2017بعد تطبيق املنصة اجلديدة للنرش عرب اإلنرتنت مع تعزيز الوظائف يف هناية عام  2018/19

  عدد مس تخديم صفحة فيينا، س توضع منصة جديدة عىل اإلنرتنت كجزء من اسرتاتيجية تبس يط ملعاجلة الزايدة األقل من املتوقع يف
 شامةل حلافظة تكنولوجيا املعلومات لتعزيز جتربة املس تخدم وزايدة إماكنية النفاذ.

  التحقق من حاةل 1من أجل: " 2016فامي يتعلق برتاجع اس تخدام معايري الويبو، أطلقت دراسة اس تقصائية لدلول األعضاء يف مارس "
" زايدة الوعي 3" تديد مشالكت تنفيذ معايري الويبو وأس باب هذه املشالكت، و"2تنفيذ معايري الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية، و"

كرية وإىل " تديد احتياجات ماكتب امللكية الفكرية إىل التطوير املس تقبيل للتوحيد القيايس ملعلومات امللكية الف4مبعايري الويبو، و"
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، أنشئت 2017يف ادلورة اخلامسة للجنة املعايري يف عام  79املساعدة التقنية يف هذا اجملال. وبعد مناقشة نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية
ابإلضافة إىل ذكل، س تظل  ملعاجلة القضااي. 2016منصة لتبادل أفضل املامرسات املتعلقة ابلنفاذ إىل املعايري واس تخداهما يف أغسطس 

 .2018/19جلهود املزتايدة لرفع الوعي حول اس تخدام املعايري وتنفيذها من األولوايت يف ا

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.4ه ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ إىل معلومات   امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف نظام حمد 
 أحصاب املصلحة يف أحناء العامل

ANNEX XIV  
عدد التعديالت وملفات 

املعلومات اليت ُأدرجت 
 يف تصنيف نيس

تعديال:   1,480  

)نفس  80(2014) 560 -
 العدد(

- 920 (2015) 

 ملف معلومات منقحا 43

- 39 (2014) 

- 4 (2015) 

 ملف معلومات مدرجا 25

- 20 (2014) 

- 5 (2015) 

ملف معلومات جديدا أو  50)
(منقحا   

زايدة ابملقارنة مع 
 أساس املقارنة

 2,097 تعديال:81

- 1,213 (2016) 

- 884 (2017) 

 :ملف معلومات منقحا 300

- 14582(2016) 

- 155 (2017) 

 :ملف معلومات مدرجا 66

- 33 (2016)83 

- 33 (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XV  
عدد التقس اميت الفرعية 

يف اجلديدة اليت ُأدخلت 
التصنيف ادلويل 

 للرباءات س نواي

مجموعة جديدة  1031 :2015
أدرجت يف النسخة األوىل من 
التصنيف ادلويل للرباءات لعام 

2016 

مجموعة جديدة أدرجت  337: 2014
يف النسخة األوىل من التصنيف 

)نفس  2015ادلويل للرباءات لعام 
 العدد(

زايدة ابملقارنة مع 
 أساس املقارنة

مجموعة جديدة أدرجت يف  684 :2016
النسخة األوىل من التصنيف ادلويل 

 2017للرباءات لعام 

مجموعة جديدة أدرجت يف  1,057 :2017
النسخة األوىل من التصنيف ادلويل 

 2018للرباءات لعام 

 

 

 

                                                
  http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_5/cws_5_2.pdf CWS/5/2الوثيقة  79

  تصويب: اكن إجاميل عدد التعديالت يف عام 2014 هو 560 وليس 570 كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام 80.2014
  من التعديالت البالغ عددها 2097، اكن ما عدده 1071 تعديال يتوافق مع السلع واخلدمات اجلديدة.81

  تصويب: اكن العدد اإلجاميل مللفات املعلومات املنقحة يف عام 2016 هو 145 وليس 148 كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام 82.2016
  تصويب: اكن العدد اإلجاميل مللفات املعلومات املدرجة يف عام 2016 هو 33 وليس 30 كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام 83.2016

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/cws/en/cws_5/cws_5_2.pdf
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ةل  عدد املعايري املُعدل

 واجلديدة املعمتدة
: اعامتد معيار واحد 2014/15

جديد عىل حنو غري رمسي ومراجعة 
 )معياران جديدان(أخرى  3

زايدة مقارنة 
بأساس املقارنة 

)اعامتد معيار أو 
 معايري جديدة(

 

معايري جديدة  4: اعامتد 2016/17
 أخرى 5ومراجعة 

: اعامتد معيارين جديدين 2016 -
 أخرى 4ومراجعة 

جديدين : اعامتد معيارين 2017 -
 ومراجعة واحد آخر

 

 

 
عدد املس تخدمني 

القادرين عىل النفاذ إىل 
منشورات اإلنرتنت 
للتصنيفات واملعايري 

ادلولية، وال س امي من 
 البدلان النامية

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 
% من 48.1 :361 378للرباءات:

 الزايرات من البدلان النامية

للرباءات: منشور التصنيف ادلويل 
% من 36.3 :1 389 644

الزايرات من البدلان النامية 
(1,170,000) 

% 47.8: 532 493صفحة نيس: 
 من الزايرات من البدلان النامية

 :2 721 537منشور نيس: 
 % من الزايرات من البدلان49.1

 (2,587,788)النامية 

% 33.5 :51 075صفحة لواكرنو: 
من الزايرات من البدلان النامية 

(44,557)  

% من 38.8 :34 830صفحة فيينا: 
الزايرات من البدلان النامية 

(29,596) 

 :69 288معايري الويبو )ُكتي ب(: 
% من الزايرات من البدلان 33.6

 (66,399) النامية

% مقارنة 5زايدة 
 بأساس املقارنة

 

الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل 
 للرباءات:

% 49.2( مهنا %2.3-زايرة ) 352 928
 من البدلان النامية

 465 منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
 %44.7( مهنا %18.7-زايرة ) 1 130

 من البدلان النامية

( %10زايرة )+ 586 068صفحة نيس: 
 % من البدلان النامية53.2مهنا 

زايرة  4 356 580منشور نيس: 
 % من البدلان النامية54.6%( مهنا 60)+

( %1.0زايرة )+ 51 588صفحة لواكرنو: 
 % من البدلان النامية41.5مهنا 

( %2.6زايرة )+ 35 745صفحة فيينا: 
 % من البدلان النامية58.1مهنا 

 زايرة 67 643الويبو )ُكتي ب(: معايري 
من ( 30 304)%  44.8 :%(2.4-)

 (%30+) البدلان النامية
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 اس تخدام املوارد

 والنفقات )حبسب النتيجة(املزيانية 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.4ه ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ إىل   نظام حمد 

 معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل
7,070 7,048 6,794 

  
 6,794 7,048 7,070 اجملموع

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

الهنائية املزيانية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  
 %96 5,306 5,548 5,675 موارد املوظفني

 %99 1,488 1,500 1,395 خالف موارد املوظفني

 %96 6,794 7,048 7,070 اجملموع

التابع  XML4IPيظهر الاخنفاض الطفيف يف موارد املوظفني توال إىل خالف موارد املوظفني دلمع فريق العمل  بعد التحويالت:الهنائية املزيانية 
 للجنة املعايري.

 .ملزيانية الهنائية بعد التحويالتمامتش يا مع ا اس تخدام املزيانيةاكن 
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 قواعد البياانت العاملية 13 الربانمج

 اتاكغيالس يد يوش يويك  املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

  

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  من حيث عدد السجالت الواردة وعدد الزوار الفريدين2016/17أظهرت قاعدة البياانت العاملية منوا قواي بشلك عام يف ،. 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 تاالرباءعدد السجالت يف ركن 

 

 ألدوات التوس مي العاملية بياانتال عدد السجالت يف قاعدة 

 

 عدد السجالت يف قاعدة بياانت التصاممي العاملية

 

 عدد زايرات املس تخدمني الفريدين

 

  أداة ترمجة آلية عصبية حديثة قامئة عىل اذلاكء الاصطناعي لرتمجة واثئق الرباءات يف ثالثة أزواج لغوية، مع  2016أطلقت يف عام
، وقد فاقت يف أداهئا املنتجات األخرى القامئة عىل اإلنرتنت وقدمت للمبتكرين يف مجيع أحناء 2017إضافة س تة أزواج إضافية يف عام 

 .ومضنت سهوةل أكرث يف النفاذ إىل معلومات الرباءات والتكنولوجيات اجلديدةالعامل خدمات ترمجة عالية اجلودة 

  مبادرة إلنشاء مركز الويبو لتطبيقات التكنولوجيا املتقدمة 2017يف عام أطلقت (ATAC)  لتوفري أعامل البحث والتطوير فامي خيص
يف توفري  (AI) واذلاكء الاصطناعي (CA) متتة اإلدراكيةواأل (RPA) تطبيق التكنولوجيات املتقدمة مثل أمتتة العمليات الروبوتية

وهيدف هذا املركز إىل تنفيذ حلول جديدة ومبتكرة وإبداعية ليك تظل الويبو مرنة ومتكيفة مع البيئة اخلارجية . منتجات الويبو وخدماهتا
 .املتغرية ابس مترار

 تعززت قدرة البحث يف ركن الرباءات (PATENTSCOPE)  حبث متخصصة لتشمل وظيفة(ChemSearch)  عن املركبات
وقد أتيحت وظيفة البحث للمجموعة  .والصيغة الكمييائية (INNs)الكمييائية بواسطة لك من األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية 

 .الوطنية اخلاصة ابلوالايت املتحدة األمريكية ومجموعة ملفات معاهدة الرباءات اخللفية واألمامية

  مكتبا للرباءات عىل اس تخدام أدوات التعرف الضويئ عىل احلروف يف ركن الرباءات إلنتاج نصوص  12مفصل ملا عدده أعد تدريب
، مما سهل تميل امللفات األمامية الاكمةل النص من 2016/17اكمةل قابةل للقراءة آليا من منشورات الرباءات ونفذ التدريب بنجاح يف 

 .اتاملاكتب احمللية إىل ركن الرباء

 ( أدرجت قاعدة بياانت ويبو لكسWIPO Lex ،ويه قاعدة بياانت تتيح النفاذ اجملاين إىل املعلومات القانونية بشأن امللكية الفكرية ،)
ومتش يا مع توصيات املراجعة ادلاخلية، نفذت تدابري لتحسني أنشطة الويبو لتوعية  .2016/17يف عائةل قاعدة البياانت العاملية يف الفرتة 
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ول األعضاء، وكذكل يف سري العمل من أجل تميل البياانت ومراقبة جودهتا، مما سامه يف زايدة حادة يف عدد املس تخدمني يف عام ادل
 .201684يف املائة مقارنة بعام  83، ما يقرب من 2017

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

 :امللكية الفكرية املتاحة للجمهور من خالل قواعد البياانت العاملية  يف تيسري النفاذ إىل معلومات 13اس متر الربانمج  املبادئ التوجهيية
 .(، وال س امي ألغراض حبوث الرباءات املتعددة اللغات31و 8)التوصيتان 

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

فقدان النفاذ إىل 
قواعد البياانت 

العاملية بسبب انقطاع 
خدمة اإلنرتنت احمللية 
أو بسبب عطل فين 

يف املقر الرئييس يف 
 جنيف.

ظل هذا اخلطر اثبتا طوال 
 .الثنائية

يستند هنج التخفيف من هذا اخلطر إىل تقليل وقت 
الاس تجابة للمس تخدمني يف آس يا واحمليط الهادي، فضال 

أصبح موقع  عن توفري مركز احتياطي للبياانت والنفاذ إذا
جنيف غري متاح. وبعد التنفيذ، تبني أن الطلب كبري عىل 

وبعد ذكل بدأت ترقية  أهجزة موقع املرآة، وأرهق النظام.
 .2016/17األهجزة يف هناية 

مسح موقع املرآة بنفاذ أرسع إىل ركن 
للمس تخدمني يف آس يا واحمليط  الرباءات

الهادي، ومضن وجود نفاذ احتياطي موثوق 
وقد أسهم ذكل يف تقيق  يا.به عامل 

 األهداف الوجهية للربانمج.

 امليض قدما

 شهد عدد الزائرين الفريدين لقاعدة بياانت التصاممي العاملية (GDD)  منو 1، ويرجع ذكل جزئيا إىل: "2016/17اخنفاضا طفيفا يف "
حمدودة للمس تخدمني مقارنة بقواعد البياانت العاملية األخرى؛ " رؤية 2أبطأ من املتوقع يف عدد اجملموعات الواردة يف قاعدة البياانت؛ و"

" نقل موظف إىل مواضع أخرى ذات أولوية يف املنظمة، مما أدى إىل اخنفاض يف املوارد اخملصصة لقاعدة بياانت التصاممي العاملية. 3و"
وعالوة عىل ذكل،  انمج ابملوارد عىل حنو اتم.لضامن تزويد الرب 2017وفامي يتعلق ابلسبب األخري، عنُي موظف جديد يف هناية عام 

لزايدة عدد اجملموعات الواردة، هبدف تفزي زايدة رؤية قاعدة البياانت  2018/19يف  س تكون األولوية يف قاعدة بياانت التصاممي العاملية
 .واس تخداهما

                                                
 21انظر الربانمج  84
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 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع   نفاذ حمس 

ANNEX XVI  
عدد املس تخدمني اخملتلفني للك 
فرتة ربع س نوية عىل صعيد اكفة 

 85أنظمة قواعد البياانت العاملية

  221 981ركن الرباءات: 

221,981 (592,000) 

قاعدة البياانت العاملية 
 ألدوات التوس مي:

80,490  (49,000) 

قاعدة البياانت العاملية 
 13,946للتصاممي: 

 (غري متاح)

 250,000 ركن الرباءات:
((650,000 

قاعدة البياانت العاملية 
 75,000 ألدوات التوس مي:

(70,000) 

قاعدة البياانت العاملية 
)نفس  15,000للتصاممي: 

 العدد(

 267,432ركن الرباءات: 
((+20% 

قاعدة البياانت العاملية ألدوات 
 (%228+) 264,067التوس مي:

 :قاعدة البياانت العاملية للتصاممي
11,698 ((-16% 

)األرقام خمصصة للربع الرابع من عام 
2017) 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XVII   عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب
 لغات خمتلفة

14 (12) 14 14  

 

 
عدد أزواج اللغات املتاحة لرتمجة 

 األوصاف واملطالبات
  1الصينية ـ /اإلنلكزيية

(0) 

  86أزواج عصبية 9 ترامكيا( 4)

 87أزواج غري عصبية  8

 ترامكيا((

 

 

توقيت رفع البياانت )معدل الفرتة  
احملسوبة ابألايم بني اترخي نرش 

السجالت يف جسلها الرمسي 
العاملية وتوافرها يف قواعد البياانت 

ألغراض إاتحة مجموعة فرعية من 
 اجملموعات الوطنية(

غري متاح )مؤرش أداء 
 جديد(

  يوما 27  يوما 45

 

 

3.4ه  تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام 

 
عدد السجالت املدرجة يف ركن 

 الرباءات
 ترامكيا 50,000,000

(43,000,000) 

 ترامكيا 55,000,000

(50,000,000) 

  ترامكيا 66,000,000

 

                                                
ن يشاهدون يشري عدد املس تخدمني إىل عدد "املس تخدمني" الفريدين عوضا عن "الزائرين" الفريدين، وذكل لتجنب خطر حساب عدد الزائرين الفريدين اذلي 85

والهدف  16/17واملزيانية للفرتة الصفحة فقط وال يبحثون، ومن مث فذكل يقدم متثيل أدق الس تخدام قاعدة البياانت. ويشري أساس املقارنة األصيل يف وثيقة الربانمج 
 .إىل "الزائرين" الفريدين 16/17األصيل يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 

 .العربية، الصينية، الفرنس ية، األملانية، الياابنية، الكورية، الربتغالية، الروس ية، اإلس بانية/اإلنلكزيية 86
 .كورية، الربتغالية، الروس ية، اإلس بانية. ونظرا إىل جناح الرتمجة اآللية العصبية، لن تطور أزواج لغوية غري عصبية إضافيةالفرنس ية، األملانية، الياابنية، ال/اإلنلكزيية 87
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عدد السجالت املدرجة يف قاعدة  
  البياانت العاملية ألدوات التوس مي

 ترامكيا 24,500,000

(15,800,000) 

 ترامكيا 30,000,000
((25,000,000 

  ترامكيا 33,670,755

 عدد السجالت املدرجة يف قاعدة 
 البياانت العاملية للتصاممي

 ترامكيا 1,530,000

 (غري متاح)

 ترامكيا 2,000,000
((1,000,000 

  ترامكيا 1,773,151

 
عدد اجملموعات الوطنية يف ركن 

 الرباءات
  ترامكيا 43

(40) 

50 53  

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة  
 البياانت العاملية ألدوات التوس مي

  ترامكيا 26 

(18) 

32 37  

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

 املزيانية الهنائية بعد

 التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية   الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات نفاذ حمس 

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع
3,803 5,893 5,312 

3.4ه تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية الفكرية من حيث  

 احملتوى والاس تخدام
1,956 2,107 1,860 

 7,173 8,000 5,758 اجملموع  

 املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية والنفقات )موارد

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %94 5,209 5,533 4,551 موارد املوظفني

 %80 1,964 2,467 1,208 خالف موارد املوظفني

 %90 7,173 8,000 5,758 اجملموع

 :بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

 " :1ترجع الزايدة يف موارد املوظفني إىل( نقل قاعدة بياانت ويبو لكس "WIPO Lex من الربانمج )الوارد يف الوثيقة21 ،ER IV.2 
" إعادة 3نقل وظيفتني دلمع زايدة عبء العمل املتعلق بتحميل اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات ومعل ويبو لكس؛ و" "2"؛ و

 .تصنيف وظيفة واحدة

 " :1ترجع الزايدة يف خالف موارد املوظفني يف املقام األول إىل( نقل قاعدة بياانت ويبو لكس "WIPO Lex من الربانمج )؛ 21
" املوارد الالزمة لتحميل مجموعات وطنية إضافية إىل قواعد البياانت 3؛ و"14من الربانمج  ARABPAT و LATIPAT نقل "2"و
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عدة العاملية، وتطوير وظائف البحث املتقدم )املركبات الكمييائية ، والصور، والواثئق غري املتعلقة ابلرباءات، ومعلومات امللف(، ووضع قا
 .(WIPO Lexة بياانت ويبو لكس )، وتديث قاعد PatInfoMedبياانت

التعرف  " تأجيل تنفيذ نشاط الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات وأدوات1اكن اس تخدام املزيانية أقل مما اكن متوقعا بسبب: "اس تخدام املزيانية: 
 أن اخلدمات السحابية لركن جتميد مرشوع موقع املرآة نظرا إىل "2"الضويئ عىل احلروف بسبب التأخري يف معليات التوظيف والرشاء؛ و

 .(GIPPI)الرباءات سوف تُفحص يف إطار مرشوع مبادرة منصة امللكية الفكرية العاملية 
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 خدمات النفاذ إىل املعلومات واملعرفة 14الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  71إىل  2015يف هناية عام  50ابملئة خالل الثنائية ارتفاعاً من  42زاد عدد الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بنس بة 
وطنية تس تويف معايري الوصول إىل أحد مس توايت النضج الثالثة ش بكة  30. وحبلول هناية الثنائية، اكن ما مجموعه 2017يف هناية عام 

 .2014/15ابملئة مقارنة ابلثنائية  25لالس تدامة، أي بزايدة نسبهتا 

(2017)هناية عام مس توى النضج توزيع الش باكت املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر حبسب 

 

 حمقق لكيا   حمقق ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  جزئيا
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  التكنولوجيا والابتاكر ابلتعاون مع برانمج مساعدة اخملرتعني يف كولومبيا وإكوادور واملغرب واس متر تطوير اخلدمات التجريبية ملراكز دمع
، مبا جتاوز الهدف احملدد للثنائية. وفضاًل 2016/17طلبا يف الثنائية  43والفلبني وجنوب أفريقيا، حيث بلغ إجاميل الطلبات املس تلمة 

لوجيا والابتاكر من مس توى النضج األول يف توفري خدمات تليلية جديدة يف جمال عن ذكل، بدأت الش باكت الس بع ملراكز دمع التكنو 
 الرباءات وتقارير تتناول التوهجات التكنولوجية والتجارية الوطنية.

 " وزاد عدد األعضاء يف املنصة اإللكرتونية إلدارة املعارفeTISC"88  اًل من أكرث من  050 2إىل بدلاً يف  123عضواً مسجل
بشأن  89ابملئة مقارنة ابلثنائية السابقة. وظل مس توى الطلب عىل ادلليل اإللكرتوين التفاعيل 37، أي بزايدة نسبهتا 2016/17

 ت."اس تخدام واس تغالل معلومات الرباءات" مرتفعاً ونرُش ادلليل بلغتني إضافيتني هام اإلس بانية والروس ية، فبات ادلليل متاحاً بأربع لغا

 وبرانمج النفاذ إىل  90، اس متر برانمج النفاذ إىل األحباث من أجل التمنية والابتاكر )أيردي(2014/15طرد يف الثنائية وعقب المنو امل
اذلي يتيح النفاذ إىل قواعد بياانت جتارية يف جمال الرباءات، يف تسجيل زايدة منتظمة  91املعلومات املتخصصة بشأن الرباءات )أيس يب(

لني خالل الثنائية يف عدد املس تخدمني املس  .2016/17جل

 

  مشلت تديد والية الربانمج، 2017ودخل برانمج املنصة العاملية للملكية الفكرية يف مرحةل متهيدية خالل النصف األول من عام ،
المتهيدية يف هناية  وإعداد دراسة جدوى أولية، وإجراء تليل رفيع املس توى للتاكليف والفوائد، واقرتاح منوذج إدارة. وُأجنزت املرحةل

، وخلص اجمللس يف تقيميه إىل أن الربانمج جمٍد وقابل للتحقيق. مث بدأت مرحةل تعريف الربانمج الرامية إىل تديد تفاصيل 2017يونيو 
إطار يف  2018عىل متويل املرحةل األوىل يف أوائل عام  2017الربانمج وإجراء دراسة اجلدوى. ووافقت ادلول األعضاء يف أكتوبر 

 اخلطة الرأساملية الرئيس ية.

 أجندة التمنية أبرز أنشطة

 :تنفيذ املشاريع اجلارية يف إطار أجندة التمنية واألنشطة اليت اعمتدهتا جلنة التمنية

  إجناز  "1" :2016/17يف إطار "مرشوع اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية" خالل الثنائية
ب يف مثاين ش باكت وطنية ملراكز دمع  مرشوع دليلني معليني بشأن تديد الاخرتاعات املوجودة يف املكل العام واس تخداهما، جيرل

وإطالق بوابة الوضع  "2التكنولوجيا والابتاكر )كولومبيا وكواب وكينيا ومالزياي واملغرب والفلبني والاتاد الرويس وجنوب أفريقيا(؛ "
نة )بوابة جسالت الرباءات( تُس تخدم إىل جانب ادلليلني )التوصيتان القانوين احمل   (.20و 16س 

 .وُأعدت واثئق ألغراض املناقشة يف إطار جلنة التمنية تتعلق مبجموعة مساهامت ادلول األعضاء بشأن األنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا 

                                                
88 http://etisc.wipo.org 

89 http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial/main.html 

90 /http://www.wipo.int/ardi/ar 

91 /http://www.wipo.int/aspi/ar 

http://etisc.wipo.org/
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial/main.html
http://www.wipo.int/ardi/ar/
http://www.wipo.int/aspi/ar/
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 :تعممي مشاريع أجندة التمنية

  ة يف إطار مرشوع اس تحداث أدوات للنفاذ إىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات اس مترت تقارير واقع الرباءات املرحةل الثانية وغريها  –املعد 
، اكنت مجموعة تقارير 2017تميل. وحبلول هناية عام  210 000يف تسجيل طلب كبري مع أكرث من  2014املنشورة منذ التعممي يف عام 

جسل  200تتوي عىل أكرث من  - 2017ويه خاصية أضيفت يف مارس  -للمنظامت األخرى  املزودة بإماكنية البحث الرباءات واقع
 (.31و 30و 19)التوصيات 

  اس مترت ادلول األعضاء يف اس تخدام ادلراسات واملواد املُس تحدثة يف إطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت
 (.28و 26و 25و 19التوصيات ) 92املشرتكة وبناء احللول"

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

عدم قدرة البدل املضيف 
عىل احلفاظ عىل اس تدامة 

ش باكت مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 

ومواصةل ادلمع اذلايت لعملها. 
وقد يؤدي ذكل إىل إغالق 

 بعض املراكز.

ظل هذا اخلطر اثبتاً 
 عىل مدى الثنائية.

احلد من اخملاطر بفعالية عن طريق توفري ادلمع 
لش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف 

 التخطيط والرصد والتقيمي الرمسي للمرشوع الوطين
وفقاً لوثيقة املرشوع الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 

والابتاكر فضاًل عن توطيد التعاون وزايدة دمع هجات 
التنس يق الوطنية املعنية مبراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر، يرسل رصد إقامة وتطوير الش باكت.

سامهت اسرتاتيجية احلد من اخملاطر يف 
املتعلقة  تقيق الربانمج ألهداف األداء

 مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر.

 

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع 2.4ھ  نفاذ حمس 

 
العدد الرتامكي للش باكت 

الوطنية املس تدامة 
ملراكز دمع الابتاكر 

 93والتكنولوجيا

من أصل  (20) 24
ش بكة  (45) 50

 ً  مراكز قامئة رمسيا

وطنية ش بكة )نفسه(  30
ملراكز دمع التكنولوجيا 

 الرتامكي: -والابتاكر 

مراكز وطنية مس تدامة ش بكة  30
 2017يف هناية 

 :1مس توى النضج 

 

                                                
 لتعاون املفتوحانقل التكنولوجيا و  بوابة أجندة التمنية: 92

93
 ات ذاتية ادلمع ماليا وتقنيا حيث تقدم لها الويبو املشورة حسب طلهبا.مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسس 

 وتُقاس الاس تدامة عىل أساس مس توايت النضج التالية:

)أ( توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية  :1مس توى النضج  -
بتاكر؛ املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل األقل عن األنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والا واملؤسسات

 ابلاكمل بتحقق )أ( + )ب( + )ج(. 1وحُيقق مس توى النضج 
األساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات البحث يف الرباءات عن  ابإلضافة إىل توفري معليات البحث 1استيفاء معايري املس توى  :2مس توى النضج  -

 حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
 ابإلضافة إىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع الرباءات. 2استيفاء معايري املس توى  مس توى النضج الثالث: -

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=156582
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/tech_transfer/
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: 1مس توى النضج 
 إجامالً  17

 4: 2مس توى النضج 
 إجامالً 

: 3مس توى النضج 
إجاماًل، مبا يف ذكل  3

توفري خدمات ذات 
 94قمية مضافة

 (8) 9مهنا  (11) 13أفريقيا: 
 من البدلان األقل منواً؛

 ؛(4) 2املنطقة العربية: 

 2مهنا  5آس يا واحمليط الهادئ: 
 ؛()نفسه من البدلان األقل منواً 

 9أمرياك الالتينية والاكرييب: 
(7) 

 (3) 1البدلان املتحوةل: 

( من البدلان 1أفريقيا: بدل واحد )
 األقل منوا

 1آس يا واحمليط الهادئ: 
 1أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 إجاماًل( 3)

 :2مس توى النضج 
يف البدلان األقل  7)مهنا  9أفريقيا: 

 منوا(
 2املنطقة العربية: 

 3آس يا واحمليط الهادئ: 
 6أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 إجاماًل( 20)

، مبا يف ذكل 3مس توى النضج 
 95توفري خدمات ذات قمية مضافة:

 2أفريقيا: 
 1املنطقة العربية: 

 1آس يا واحمليط الهادئ: 
 2أمرياك الالتينية والاكرييب: 

 1البدلان املتحوةل: 
 إجاماًل( 7)

 
متوسط عدد 

املس تخدمني اذلين 
خدمات حصلوا عىل 

مراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر س نواي

 –)كحد أدىن(  874
 )كحد أقىص( 1 730

 –)كحد أدىن(  548)
)كحد  1 625

 أقىص((

500 3 (100 1) 470 3  

                                                
ة للخدمات التحليلية يف جمال الرباءات وإدارة أصول امللكية الفكرية وتسويقها وبرانمج مساعدة اخملرتعني عن طريق اس تخدام وتديد تقدمي ادلمع واملشور 94

 الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنازعات وصياغة الرباءات.

 انظر احلاش ية السابقة. 95
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عدد ادلول األعضاء  
املتعاونة مع قواعد 

البياانت العاملية من لك 
 منطقة

 19ركن الرباءات 
(18) 

- ARABPAT 4 
(3) 

- LATIPAT 15 
 )نفسه(

قاعدة البياانت العاملية 
 4ألدوات التوس مي 

 ( )نفسه(2)

قاعدة البياانت العاملية 
 )نفسه( 0للتصاممي 

 (2ركن الرباءات )+

قاعدة البياانت العاملية ألدوات 
 (4التوس مي )+

قاعدة البياانت العاملية للتصاممي 
 ( إجامالً 2)+

البياانت الواردة يف إطار الربانمج 
13 

 

 
املس تخدمني عدد 

لني الفعالني  املسجل
لربانمج النفاذ إىل 

األحباث من أجل التمنية 
والابتاكر )أيردي( 
وبرانمج النفاذ إىل 

املعلومات املتخصصة 
 بشأن الرباءات )أيس يب(

 (411) 623أيردي: 

 (35) 42أيس يب: 

 (600) 900أيردي: 
 (60) 55أيس يب: 

 (%78)+ 1 110أيردي: 

 (%24)+ 52أيس يب: 

 

عدد الطلبات املقدمة  
إىل مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 
يف إطار مرشوع 

اخلدمات التجريبية 
(TISC Clinic) 

  43 (10) 40 جديد(-)غري متاح  0

عدد مراكز دمع  
التكنولوجيا والابتاكر 

اليت تقدم خدمات 
تليلية يف جمال 

 الرباءات

  7 (5) 7 جديد(-)غري متاح  0
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 املوارداس تخدام 

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4ھ مؤسسات نفاذ حمس 
 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع

990 6 449 7 353 7 

 
 7 353 7 449 6 990 اجملموع

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %100 6 045 6 030 5 764 موارد املوظفني

 %92 1 309 1 420 1 225 خالف موارد املوظفني

 %99 7 353 7 449 6 990 اجملموع

 بعد التحويالت:الهنائية املزيانية 

 .تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني أساساً إىل تسوية وظائف مس مترة 

  الزايدة يف خالف موارد املوظفني أساساً إىل نقل موارد للمرحةل األوىل من مرشوع إدماج املنصة العاملية للملكية الفكرية وتُعزى
(GIPP يف إطار الربانمج )13( وإعداد فيديو تروجيي للرتمجة اآللية العصبية )ركن الرباءات. 

 اس تخدام املزيانية

  ًمع املزيانية الهنائية بعد التحويالت.اكن اس تخدام املزيانية العام مامتش يا 

  ويُعزى الاخنفاض الطفيف يف اس تخدام خالف موارد املوظفني أساساً إىل تأجيل إعداد بوابة حمس نة للوضع القانوين يف إطار مرشوع
 أجندة التمنية بشأن اس تخدام املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية.
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 حلول األعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  النفاذ املركزي إىل البحث والفحص -اس تخدام منصات الويبو (WIPO CASE) وخدمة النفاذ الرمقي (DAS)  توسع  -يف الويبو
مكتبا، ومبا يتجاوز الهدف احملدد للثنائية بنس بة  39، مبا يصل إىل اجملموع الرتامكي البالغ 2016/17مكتبا إضافيا يف  14نطاقه ليشمل 

 البوابة ملف باطا اكمال يف الثنائية بنظامارت (WIPO CASE) وُربط أيضا نظام النفاذ املركزي إىل البحث والفحص .ابملائة 35
للمكتب األورويب للرباءات ومكتب براءات الياابن واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الصني للملكية الفكرية  (OPD) الواحدة

 .ومكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

  الزايدة املطردة يف اس تخدام أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية عىل مدى الس نوات يقدم الرمس البياين أدانه حملة عامة عن
 .مكتبا للملكية الفكرية يس تخدم أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية 83، اكن 2017ويف هناية عام  .الامثين املاضية

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 96سب املنطقةالاس تخدام ح  -أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية 

 

  مكتبا  83اس هتل بنجاح برانمج زماةل جترييب مصمم لبناء قدرة دمع حملية مس تدامة ألنظمة الويبو عرب ماكتب امللكية الفكرية البالغ عددها
فريق ادلمع  ويسمح برانمج الزماةل ملرحش واحد س نواي من مكتب حميل للملكية الفكرية ابالنضامم إىل. 2017يف مجيع أحناء العامل يف عام 

يف جنيف من أجل زايدة التعرض خملتلف التحدايت الفنية والتشغيلية اليت تواهجها املاكتب واكتساب اخلربة العملية يف اس تكشاف 
وأثبت الربانمج التجرييب أنه فعال للغاية  .، اختري مرحش من مكتب امللكية الفكرية احمليل يف بوتسواان2017ويف عام . األخطاء وحلها

 .2018/19دمج ابلاكمل يف برانمج الويبو التدرييب يف الفرتة وس يُ 

 وحدة الويبو للنرش  بلغ عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم(WIPO Publish ) دلمع معليات البحث والفحص ادلاخليني أو
 250وزايدة بنس بة  2016ائة عن عام ابمل 40، بزايدة قدرها 2017بهناية عام  35توفري البحث عرب اإلنرتنت للمس تخدمني اخلارجيني 

وابإلضافة إىل ذكل، تعززت وحدة الويبو للنرش مبزيات جديدة يف الثنائية، مبا يف . 2015ابملائة منذ ذروة الربانمج التجرييب يف هناية عام 
ات الرباءات حسب قطاع رمس بياين إليداع "2"خريطة جغرافية ملعلومات اإليداع عىل صفحات الاس تقبال اإلقلميية؛ و" 1: "ذكل

إماكنية البحث  "5"إماكنية النفاذ عىل اإلنرتنت إىل جمةل الويبو للعالمات ادلولية؛ و "4"إدماج الرتمجة اآللية؛ و "3"التكنولوجيا؛ و
من  95.1دة وظيفة التصدير ملدخالت املرحةل الوطنية إىل املكتب ادلويل، وفقا للقاع" 6"؛ واإلنلكزييةابخلالصة أو العنوان بغري 

 .معاهدة التعاون بشأن الرباءات

  ركن الرباءات 1: "2016/2017أطلقت قاعدات بياانت إقلمييتان جديداتن لتسهيل النفاذ إىل معلومات امللكية الفكرية بنجاح يف الفرتة "
ويه قاعدة بياانت إقلميية خاصة برباءات رابطة دول جنوب  97(،ASEAN PATENTSCOPEلرابطة دول جنوب رشق آس يا )

 رشق آس يا توفر النفاذ يف الوقت املناسب إىل مجموعات الرباءات يف تسعة ماكتب ملكية فكرية من رابطة دول جنوب رشق آس يا؛

                                                
مكتبا إجامال( تس تخدم أنظمة الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية وليس  76ماكتب يف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية )، اكنت مثة س تة 2015تصويب: يف عام  96

 .2014/2015إجامال( كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  77س بعة ماكتب )
 
97 http://ipsearch.aseanip.org 

http://ipsearch.aseanip.org/
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قاعدة بياانت إقلميية تتوي عىل بياانت  ، ويه98" قاعدة البياانت اإلقلميية للمنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية )األريبو(2و"
 .دوةل عضو يف األريبو 13العالمات التجارية من 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

مساعدة ادلول األعضاء عىل تطوير كفاءاهتا املؤسس ية الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وتسيهنا من خالل 15يواصل الربانمج  :املبادئ التوجهيية
ر البىن التحتية وغريها من املرافق هبدف جعل مؤسسات امللكية الفكرية أكرث فعالية والهنوض بتوازن عادل بني حامية امللكية امليض يف تطوي

أجريت أنشطة املساعدة التقنية املنفذة بناء عىل طلب ادلول األعضاء، بطريقة شفافة ومع مراعاة  .(10الفكرية واملصلحة العامة )التوصية 
 (.1حتياجات اخلاصة للبدلان النامية )التوصية األولوايت والا

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

عدم قدرة ماكتب امللكية الفكرية 
عىل اس تدامة أنظمة الويبو 

الربجمية املس تخدمة يف أعاملها 
 الرئيس ية ومواصةل ادلمع اذلايت لها.

نفذ بعض ماكتب امللكية 
الفكرية تطبيقات إضافية دون 

وعىل الرمغ  زايدة املوارد دلمعها.
من هذه الزايدة يف اخملاطرة 

الاكمنة، فإن التخفيف الفعال 
 جعل اخملاطرة املتبقية اثبتة.

اكنت مس توايت اخلدمة اثبتة أو ارتفعت يف 
ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم أنظمة 

أشار إىل أن اسرتاتيجية ختفيف  الويبو، مما
اخملاطرة عن طريق ضامن تدريب موظفي 

مكتب امللكية الفكرية احملليني ووضع 
إجراءات شلكية دلمع الربجميات وصيانهتا 

 .اكنت فعاةل

خففت اخملاطرة خالل الثنائية، وابلتايل مل 
 .يكن هناك أي تأثري سليب عىل األداء

التقنية انعدام النفاذ إىل املعلومات 
واملسجةل اليت ميلكها أحصاب 

املصلحة املعنيني، واليت قد تلزم 
لتنفيذ مرشوع ش بكة الويبو حلق 

املؤلف، مم ا يُعجز عن تقيق 
 األهداف الرئيس ية.

 

اس مترت اخملاطرة يف كوهنا هتديدا 
ألنه مل يكن مثة اتفاق رمسي مع 

الهيئات الصناعية املسؤوةل عن 
دلولية تنس يق تبادل البياانت ا

 .حول حق املؤلف

اكنت اسرتاتيجية التخفيف عن طريق دعوة 
أحصاب املصاحل املعنيني للمشاركة يف 
اجامتعات مجموعة خرباء األعامل التابعة 

ملرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف لتقامس 
وعززت  املعلومات املفيدة فعاةل.

الاسرتاتيجية لتشمل التحقيق يف الرشااكت 
الهيئات الصناعية يف جمال احملمتةل مع كربى 

 .حق املؤلف

عىل الرمغ من التحدايت، حقق الربانمج 
جزئيا أهداف األداء املتعلقة بش بكة الويبو 

حلق املؤلف مما يشري إىل التأثري اإلجيايب 
 .خلطة التخفيف

 امليض قدما

 ركزت املرحةل األوىل من مرشوعWIPO Connect  التأليف املوس يقي وأطلقت يف املاكتب الرائدة عىل إدارة احلقوق يف جمال حقوق
" تسينات عىل املزيات 1. وركزت املرحةل الثانية فامي بعد عىل: "2016يف برابدوس وبوتسواان ومالوي وابكس تان للتثبيت يف هناية عام 

. ومع ذكل، 2017بنجاح يف نومفرب  توس يع نطاق التغطية ليشمل معليات احلقوق اجملاورة اليت صدرت "2املوضوعة يف املرحةل األوىل؛ "
فإن نرش النظام يف منظامت اإلدارة امجلاعية يعد مقيدا بقدرة منظامت اإلدارة امجلاعية عىل تنفيذ النظام اجلديد. ويف هذا الس ياق، 

ن يف منظامت إدارة جامعية إضافية، ويشمل ذكل تكوي WIPO Connectنرش مرشوع  2018/19س يكون من أولوايت العمل يف
 .الكفاءات وادلمع أثناء التنفيذ، وذكل لضامن زايدة مشاركة منظامت اإلدارة امجلاعية يف الش باكت اإلقلميية أو العاملية أو لكهيام

                                                
98 http://regionalip.aripo.org 

http://regionalip.aripo.org/
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 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

4.4ه زة ملاكتب امللكية   الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
 أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية الفكرية

ANNEX XVIII  
عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات 

 الويبو للبنية التحتية
 ( 22) مكتبا 25الرتامكي 

املنتقةل إىل نظام البدلان 
 (1اقتصاد السوق احلر )

 (9) البدلان املتقدمة

مكتبا  29
 بهناية

2017 

 :2016/17مكتبا إضافيا يف الثنائية  14

 (: مرص، املغرب2املنطقة العربية ) -

(: مكبوداي، اببوا غينيا 2آس يا واحمليط الهادئ ) -
 اجلديدة

(: الربازيل، 2أمرياك الالتينية والاكرييب ) -
 كوس تارياك

(: املكتب األورويب للرباءات، 5أخرى ) -
مكتب الرباءات األورويب اآلس يوي، 

 نيوزيلندا، الربتغال، الوالايت املتحدة األمريكية

(: أذربيجان، 3البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية ) -
 إس تونيا، جورجيا

  39عدد املاكتب الرتامكي: 

 

 

ANNEX XIX  
اليت تقدهما  99متوسط مس توى اخلدمة

إىل  1املاكتب اليت تلقت مساعدة )من 
5) 

)نفس  2.9املعدل اللكي: 
 املعدل(

 بهناية 3
2017 

 3.2املتوسط اإلجاميل: 

 3.0أفريقيا:  -

 3.1املنطقة العربية:  -

 3.5آس يا واحمليط الهادئ:  -

 3.1أمرياك الالتينية والاكرييب:  -

 2.6  أخرى: -

السوق احلر: البدلان املنتقةل إىل نظام اقتصاد  -
3.6 

 

 

 
عدد منظامت اإلدارة امجلاعية يف البدلان 

النامية والبدلان األقل منوا املشاركة يف 
الش باكت اإلقلميية والعاملية اليت تقوم 

 الويبو بتيسري معلها

دخل نظام رابط الويبو 
مرحةل التطوير الهنايئ يف 

 .2014/15هناية الثنائية 

منظمة إدارة جامعية  0) 
 (2015بهناية 

منظامت  7
إدارة 

جامعية 
بهناية 

2017 

منظامت إدارة جامعية )برابدوس، بوتسواان،  4
 مالوي، ابكس تان(

 

 

                                                
من وثيقة األس ئةل واألجوبة املقدمة يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج  3لالطالع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، يرىج الرجوع إىل الصفحة  99

 .(WO/PBC/27/Q&A)واملزيانية 
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

4.4ه زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية   بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب 

 ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية الفكريةاملصلحة اذلين يتعاملون معها 
13,806 13,762 13,567 

2.7ه منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان  
 املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان األقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

- 355 359 

 13,926 14,117 13,806 اجملموع  

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %100 7,671 7,707 7,756 موارد املوظفني

 %98 6,255 6,410 6,050 خالف املوظفنيموارد 

 %99 13,926 14,117 13,806 اجملموع

ترجع الزايدة يف خالف موارد املوظفني يف املقام األول إىل نقل املوارد الالزمة لتنظيف بياانت أرسة الرباءات بعد التحويالت: الهنائية املزيانية 
كيس والبياانت املقدمة من املكتب األورويب للرباءات إىل ركن الرباءات، والواردة يف النتيجة وتصحيحها من املاكتب املشاركة يف اإلابس وويبو 

وزايدة تاكليف  (WIPO File) وويبو فايل (WIPO Publish) وحدة الويبو للنرش ، واكامتل مراجعة جتربة املس تخدم يف7.2املرتقبة 
  .WIPO Connectالتشغيل ملرشوع 

متوافقا مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

اس تخدام معلومات الويبو  1.5ه
اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل 

 نطاق أوسع وحنو أفضل

الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل إليداعات 
 النطاق احملدد معاهدة الرباءات ومدريد والهاي مضن

  16الربانمج 

عدد مرات تميل التقرير العاملي للملكية الفكرية يف 
 نرشهأشهر من  6غضون 

  16الربانمج 

عدد معليات البحث ابس تخدام مركز البياانت 
 اإلحصائية للملكية الفكرية

  16الربانمج 

اس تخدام تليالت الويبو  2.5ه
الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو 

 أفضل يف صياغة الس ياسات العامة

  16الربانمج  العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي

عدد مرات تميل التقارير اإلحصائية الس نوية يف 
 أشهر من نرشها 6غضون 

  16الربانمج 
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 الاقتصاد واإلحصاء 16الربانمج 

 املدير العام املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 الرئيس ية اإلجنازات

  قاطعاً شوطاً جديداً يف توفري أول تقديرات عىل اإلطالق  2017ُأصدر التقرير العاملي للملكية الفكرية، اذلي يُصدر لك س نتني، يف عام
 لقمية رأس املال غري امللموس يف سالسل القمية الصناعية العاملية.

  املنشورين ابالشرتاك مع املعهد األورويب إلدارة األعامل ولكية كورنيل  2017و 2016وحصلت فعاليتا إطالق مؤرشي الابتاكر العاملي
مع مسامهة من  -جونسون إلدارة األعامل عىل تغطية أوسع يف وسائل اإلعالم مقارنة ابلثنائية السابقة. واس تخدم عدد مزتايد من البدلان 

بتاكر فهيا وإرشاد رمس س ياسات الابتاكر. وجتاوز عدد الزايرات مؤرش الابتاكر العاملي كأداة لقياس أداء الا -الويبو يف بعض احلاالت 
 الفريدة إىل املواقع اإللكرتونية ملؤرش الابتاكر العاملي كثرياً األهداف احملددة للثنائية.

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 عىل أساس بياانت اخملرتعني يف إطار نظام  100وُوضعت مؤرشات إحصائية جديدة بشأن مشاركة النساء يف نشاط إيداع الرباءات
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات مع إعداد قاموس عاملي جديد جلنس األسامء، وتُنرش ابنتظام يف املنشورات اإلحصائية الرئيس ية للويبو.

  عدة بياانت الويبو اإلحصائية بشأن يف مجع بياانت عن نشاط امللكية الفكرية يف ش ىت أحناء العامل. وزادت تغطية قا 16واس متر الربانمج
. وفضاًل عن 2014/15مكتباً يف الثنائية  127مكتباً ارتفاعاً من  132فبلغ  2016/17ابملئة خالل الثنائية  4امللكية الفكرية بنس بة 

عت إحصاءات الويبو لتتضمن معلومات عن املؤرشات اجلغرافية وبعض اخلصائص التشغيلية ملاكتب امللك  ية الفكرية. وُأتيحت ذكل، ُوسل
 اجملموعات اإلحصائية عن طريق حافظة من التقارير واألدوات الش بكية اخملصصة لتلبية احتياجات مس تخدمني خمتلفني.

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

فيذ املرحةل الثانية من مرشوع تن  2016/17شهدت الثنائية : تنفيذ املشاريع اجلارية يف إطار أجندة التمنية واألنشطة اليت اعمتدهتا جلنة التمنية
ة من امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية اليت تتألف من س بع دراسات تغطي بدلان يف مخس مناطق خمتلفة وتركز عىل جوانب خمتلف

 حبثية جديدة لها فوائد أكرث اس تدامة.العالقة بني امللكية الفكرية والتمنية. وإضافة إىل تكل ادلراسات، أنشأ املرشوع قواعد بياانت وكفاءات 

واملبادئ التوجهيية املوضوعة يف إطار مرشوعات امللكية الفكرية  101اس مترت ادلول األعضاء يف اس تخدام ادلراسات :تعممي مشاريع أجندة التمنية
الاقتصاد  "1: "2016/17والاقتصاد غري الرمسي، وامللكية الفكرية وجهرة األدمغة. ومتابعًة لهذين املرشوعني، نرُش جمدلان جديدان يف الثنائية 

 (.2017) ب والابتاكر: أدةل جديدة واآلاثر عىل الس ياساتاحلراك ادلويل للمواه "2(؛ "2016) غري الرمسي يف البدلان النامية

 .37و 35و 1اس مترت أنشطة الربانمج يف الاسرتشاد ابلتوصيات : املبادئ التوجهيية

  

                                                
100 chapter1.pdf-http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016 

101 /udieshttp://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/st 

 عدد الزايرات الفريدة

 

48'190 
87'828 

82%

317'690 

429'403 

35%

15/2014 17/2016

صفحة الويبو اإللكترونية لم شر االبتكار العالمي الموقع المخص  لم شر االبتكار العالمي

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2016-chapter1.pdf
http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/studies/
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 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

نرش معلومات إحصائية 
 (.WIPIغري اكمةل )

مل يتحقق اخلطر ولكنه 
ظل قامئاً عىل مدى 

 الثنائية.

جنحت الاسرتاتيجية املزمعة للحد من اخملاطر، 
س امي تكريس موارد اكفية ملتابعة ردود ادلول  وال

 األعضاء عىل الاس تبياانت اإلحصائية. 

ُوسعت مجموعات الويبو اإلحصائية خالل 
، وزاد عدد الردود 2016/17الثنائية 

اانت مقارنة ابلثنائية عىل الاس تبي
السابقة، مبا مضن اكامتل البياانت 

اإلحصائية وسامه يف األداء اإلجيايب 
 للربانمج.

احتواء منشورات الويبو 
عىل بياانت إحصائية غري 

دقيقة أو عىل أخطاء 
 تليلية.

مل يتحقق اخلطر ولكنه 
ظل قامئاً عىل مدى 

 الثنائية. 

اخملاطر، مبا يف ذكل جنحت التدابري الرئيس ية للحد من 
ختصيص موارد اكفية للعمل البحيث واس تعراض األقران 

ملرشوعات ادلراسات والتقارير، يف احلد من اإلبالغ 
 عن بياانت خاطئة وسد الثغرات التحليلية.

عىل الرمغ من عدم وجود بياانت أداء 
حمددة مرتبطة هبذا اخلطر، فمل يتأثر 

 األداء سلباً.

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل 1.5ھ

 
عدد معليات 

البحث ابس تخدام 
مركز البياانت 

اإلحصائية للملكية 
 الفكرية

68 692102 
د الحقًا(  )حُيدل

زايدة بنس بة 
10% 

د  )حُيدل
 الحقًا(

 50 577: 2017من أبريل إىل ديسمرب 
 

 

 
عدد مرات تميل 

التقرير العاملي 
للملكية الفكرية يف 

أشهر  6غضون 
 103من نرشه

مؤرشات امللكية 
الفكرية العاملية: 

26 710104 

الاس تعراض 
الس نوي لنظام 

معاهدة التعاون 
بشأن الرباءات: 

11 949105 

مؤرشات 
امللكية 

الفكرية 
 العاملية:

زايدة بنس بة 
10% 

الاس تعراض 
الس نوي 

لنظام 

نفلذت األداة املعززة للتحليالت الش بكية عىل مدى عام 
فأدى ذكل إىل عدم القدرة عىل تعقب بياانت عام  2016
2016. 

 564108 22: 2017املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 

: 2017الاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة الرباءات 
8 276109 

 

 

                                                
 تستند البياانت إىل األدوات واملهنجيات اإلحصائية الش بكية القدمية 102

103
 اس تخدام أداة ومهنجية تتبع خمتلفة. بسبب 2015وأسس املقارنة لعام  2016/17ال ميكن املقارنة بني بياانت الثنائية  
 تستند البياانت إىل األدوات واملهنجيات اإلحصائية الش بكية القدمية 104

 احلاش ية السابقة.انظر  105

 .2018يونيو  3إىل  2017ديسمرب  6 108

 .2017ديسمرب  20إىل  2017يونيو  20 109
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

الاس تعراض 
الس نوي لنظام 

 733106 4مدريد: 

الاس تعراض 
الس نوي لنظام 

 662107 3الهاي: 

د الحقًا(  )حُيدل

معاهدة 
التعاون 

بشأن 
 الرباءات:

زايدة بنس بة 
5% 

الاس تعراض 
الس نوي 

لنظام 
 مدريد:

زايدة بنس بة 
5% 

الاس تعراض 
الس نوي 

لنظام 
 الهاي:

زايدة بنس بة 
5% 

د  )حُيدل
 الحقًا(

 751110 1: 2017الس نوي لنظام مدريد الاس تعراض 

 232111: 2017الاس تعراض الس نوي لنظام الهاي 
 

 

الفرق بني تنبؤات  
يناير والعدد الفعيل 

إليداعات معاهدة 
الرباءات ومدريد 

والهاي مضن 
 النطاق احملدد

تنبؤات اإليداع يف 
؛ 2015يناير 

واألعداد الفعلية 
 :2015يف 

معاهدة  -
الرباءات 

(؛ 216 100)
الفعيل 

(230 217) 

التنبؤات 
% 80مضن 

من جمال 
 الثقة

العدد  التنبؤات  
 112الفعيل

 الفرق

دة 
اه

مع
ت

اءا
رب

ال
 

2016 400 225 013 232  +(3)% 

2017 900 239 500 243 +(2)% 

     

ريد
مد

 

2016 030 52 537 53 +(2)% 

2017 090 54 267 56 +(4)% 

     

اله ي
ا

 2016  560 5  562 5 +(0)% 

 

 

                                                
 انظر احلاش ية السابقة. 106

 انظر احلاش ية السابقة. 107

 .2017نومفرب  16إىل  2017مايو  16 110

 .2018فرباير  3إىل  2017أغسطس  3 111

 أرقام أولية. 2017األرقام الفعلية لعام  112
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

مدريد  -
(؛ 51 090)

الفعيل 
(273 49) 

الهاي  -
(؛ 3 940)

الفعيل 
(111 4) 

د الحقًا(  )حُيدل

2017  180 6  213 5 (-16)% 
 

 

 اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف صياغة الس ياسات العامة 2.5ھ

 
العدد الس نوي 

لزائري مواقع مؤرش 
 الابتاكر العاملي

صفحة الويبو 
ملؤرش لالبتاكر 

 113العاملي:

يف  190114 48
2014/15 

املوقع املكرس 
ملؤرش الابتاكر 

 115العاملي:
يف  317 690

2014/15116 

د يف هناية  حُيدل
2015 

مؤرش 
الابتاكر 

العاملي 
للويبو: زايدة 

بنس بة 
10% 

املوقع 
املكرس 

ملؤرش 
الابتاكر 

العاملي: 
زايدة بنس بة 

10% 
د  )حُيدل
 الحقًا(

 (%82)+ 87 828مؤرش الابتاكر العاملي للويبو: 

- 2016 :244 44 

- 2017 :584 43 

 429 403املوقع املكرس ملؤرش الابتاكر العاملي: 
+(35)% 

- 2016 :122 214 

- 2017 :281 215 

 

 

 
عدد مرات تميل 

التقرير العاملي 
 117للملكية الفكرية

أشهر من  6بعد 
 نرشه

العاملي التقرير 
للملكية الفكرية 

2015: 
د  30 017 )حُيدل

 الحقًا(

زايدة بنس بة 
10% 

د  )حُيدل
 الحقًا(

تمياًل يف  971118 8: 2017التقرير العاملي للملكية الفكرية 
 أشهر من النرش 5غضون 

 

                                                
113 /http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii 

 .2014/15كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  368 50 وليس 2014/15زائراً يف الثنائية  190 48بلغ عدد الزائرين املتفردين  تصويب: 114

115 /https://www.globalinnovationindex.org 

 .2014/15كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  283 300 وليس 2014/15زائراً يف الثنائية  690 317بلغ عدد الزائرين املتفردين  تصويب: 116

 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_944_2017.pdf: 2017التقرير العاملي للملكية الفكرية  117
 خمتلفة. أداة ومهنجية تتبع اس تخدام بسبب 2015ال ميكن املقارنة بني هذه البياانت وأسس املقارنة لعام و مل تتوفر سوى مخسة أشهر من البياانت يف اترخي النرش. 118

http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/gii/
https://www.globalinnovationindex.org/
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_944_2017.pdf
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 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 املرتقبة ووصفهارمق النتيجة 
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو  1.5ھ
 أفضل

677 2 423 2 442 2 

وحنو أفضل يف صياغة اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع  2.5ھ
 الس ياسات العامة

395 3 030 4 958 3 

 
 6 399 6 453 6 072 اجملموع

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %99 5 126 5 163 4 997 موارد املوظفني

 %99 1 274 1 290 1 075 خالف موارد املوظفني

 %99 6 399 6 453 6 072 اجملموع

 بعد التحويالت:الهنائية املزيانية 

 .تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني أساساً إىل إعادة تصنيف وظيفتني 

  املرحةل الثانية من مرشوع  "1إىل ختصيص موارد ملا ييل: " 2.5املوظفني يف إطار النتيجة املرتقبة هوتُعزى الزايدة يف خالف موارد
ومشاريع حبثية حمددة  "3وإعداد املؤرش العاملي لالبتاكر؛ " "2أجندة التمنية بشأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية؛ "

 وحبوث متعلقة ابالقتصاد اإلبداعي. "4؛ "2017رية تتعلق ابلتقرير العاملي للملكية الفك

 إىل فتح خط حبيث جديد بشأن الس ياسات واألداء يف  2.5إىل النتيجة املرتقبة ه 1.5ويُعزى تويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه
 الاقتصاد اإلبداعي.

مامتش ياً مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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 التعاون ادلويل عىل إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية الهدف الاسرتاتيجي السادس

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  للقياس غري قابل  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

م يف احلوار الس يايس ادلويل  1.6ه تقد 
بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء 

الاحرتام للملكية الفكرية، مع 
من أجندة  45 الاسرتشاد ابلتوصية رمق

 الويبو بشأن التمنية

األعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي اس مترار توافق ادلول 
تقوم به جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابإلنفاذ والرايم إىل 

 إدماج الشواغل اإلمنائية

  17الربانمج 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم  2.6ه
وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل 

املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء 
 الفكرية الاحرتام للملكية

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي أو غريها من األنشطة 
املشرتكة مع منظامت رشيكة بشأن إذاكء الاحرتام للملكية 

 الفكرية

  17الربانمج 
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 إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17الربانمج 

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

  

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  2016سبمترب  7إىل  5يف الفرتتني من ( جلنة اإلنفاذ)ُعقدت ادلوراتن احلادية عرشة والثانية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ 
منتدى لدلول األعضاء لتبادل املعلومات حول  وخالل ادلورتني، اكنت جلنة اإلنفاذ مبزنةل .عىل التوايل 2017سبمترب 6إىل  4ومن 

وواصلت جلنة اإلنفاذ تقدمي منصة عاملية لدلول األعضاء  .اخلربات واملامرسات الوطنية من خالل عروض اخلرباء ومناقشات األفرقة
التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل إلذاكء الاحرتام للملكية  أنشطة "1" :للحوار حول الس ياسات ادلولية املتعلقة مبا ييل

املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو، " 3"الرتتيبات املؤسس ية بشأن س ياسات وأنظمة إنفاذ امللكية الفكرية، " 2"الفكرية بني امجلهور؛ 
ن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل إساءة مع الرتكزي عىل صياغة قوانني اإلنفاذ الوطنية اليت تراعي مواط

خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع اليت تقدهما الويبو لتنفيذ أنشطة التدريب طبقا للتوصيات " 4"اس تخدام إجراءات اإلنفاذ؛ 
 .املعنية من أجندة التمنية ووالية اللجنة

  نظمت الويبو واحلكومة الشعبية لبدلية ش نغهاي(SMPG ) تفزي الابتاكر  –مؤمترا دوليا بشأن إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
ومجع هذا . 2016نومفرب  18و 17، يف مدينة ش نغهاي الصينية يويم (SIPO)واإلبداع، بدمع من املكتب الصيين للملكية الفكرية 

كومات والقطاع اخلاص من مجيع أحناء العامل، مما أاتح الفرصة لتبادل اخلربات حول دور امللكية الفكرية من كبار ممثيل احل 300احلدث 
وأكلد املؤمتر الالزتام املشرتك مبواصةل العمل عىل إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عن طريق . يف تفزي الابتاكر ودفع جعةل التمنية والمنو

 .اتيجيات إذاكء الوعي العام واملسائل املس تجدة يف الفصل يف قضااي امللكية الفكرية والفقه القانوين ذي الصةلتقامس املعلومات بشأن اسرت 

 لكيا حمقق   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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  :وضعت الويبو موردين للتوعية عرب اإلنرتنتRespectforCopyright.org 119 واإلس بانية(  اإلنلكزيية)ابللغتني
املوقعان بأسلوب جذاب للطالب يف سن املدرسة، مع مالحظات . وُصم اإلنلكزييةابللغة RespectforTrademarks.org 120و

 .توجهيية للمعلمني، وهام هيدفان إىل زايدة فهم حق املؤلف والعالمات التجارية بني الش باب

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

 املبادئ التوجهيية:

  الاسرتاتيجي بشأن إذاكء الاحرتام للملكية إىل تقيق اتساق دويل للس ياسات وتعزيز التعاون ادلويل 17هتدف أنشطة الربانمج 
 38ويف هذا الس ياق، نظم خالل الثنائية  الفكرية، وإدماج الشواغل املتعلقة ابلتمنية واملبادرات ادلولية اليت تعاجل الزتييف والقرصنة.

الل امجلع بني أنشطة اإلنفاذ املتوازنة نشاطا لتكوين الكفاءات هبدف متكني السلطات الوطنية من إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من خ
 (.45)التوصية  121والتدابري الوقائية للحد من الطلب عىل السلع املتعدية

  قتىض اس متر الطلب عىل املساعدة الترشيعية بشأن توافق الترشيع احمليل احلايل أو مرشوع الترشيع احمليل مع الالزتامات املتعلقة ابإلنفاذ مب
 17ق تريبس، مع مراعاة مواطن التوازن واملرونة الواردة يف الاتفاق، خالل الثنائية، مع تسجيل عدد قيايس من اجلزء الثالث من اتفا

 (. 22و 17و 14دوةل عضوا طلبت وتلقت املساعدة الترشيعية املتعلقة بإنفاذ حقوق امللكية الفكرية )التوصيات 

  احلكومية ادلولية األخرى والقطاع اخلاص للتأكيد عىل رؤية الويبو بشأن الهنج اس مترت الويبو يف احلفاظ عىل عالقات وثيقة مع املنظامت
(. ويف هذا الس ياق، اس تضافت الويبو اجامتعي تنس يق 40)التوصية  122املوجه حنو التمنية من أجل إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

( ومعلت عىل تعزيز 2017ومارس  2016س نويني مع املنظامت احلكومية ادلولية العامةل يف جمال إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية )أبريل 
ولية األخرى، هبدف تعزيز الاتساق ادلويل للس ياسات التعاون والرشااكت الاسرتاتيجية واألنشطة املشرتكة مع املنظامت احلكومية ادل

 .الفعال للمواردوالاس تخدام 

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجيات احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

عدم وجود اتفاق 
فامي بني ادلول 

األعضاء بشأن 
لعمل اذلي تقوم به 

الويبو يف جمال 
إذاكء احرتام 

امللكية الفكرية، مما 
قد يؤثر سلبا يف 

دور الويبو يف 
إذاكء الاحرتام 

 للملكية الفكرية.

بيامن اس متر التعرض لهذه 
اخملاطرة طوال الثنائية، إال 

أهنا احنرست بفضل 
والاكمل التنفيذ الصارم 

 .خلطة التخفيف

أجري ختفيف فعال من خالل عقد مشاورات منتظمة 
مع ادلول األعضاء، هبدف تسهيل تقارب وهجات نظر 

ادلول األعضاء حول وجاهة جلنة اإلنفاذ ومعلها 
 وس ياساهتا وأنشطة تكوين الكفاءات املتصةل ابملوضوع.

وطبقت معايري صارمة يف مجيع األنشطة، مبا يضمن 
 .العالية والشفافية واحلياد والهنج املتوازناجلودة 

مضن التقيد الصارم خبطة التخفيف دمع 
ادلول األعضاء، مما مكن الربانمج من 

وأعربت ادلول  تقيق أهدافه إىل حد كبري.
األعضاء عن دمعها لعمل الويبو يف جمال 

إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، كام اتضح 
إلنفاذ والطلبات من التقدم احملرز يف جلنة ا

املس مترة لتكوين الكفاءات واملساعدة 
 .الترشيعية من ادلول األعضاء

 

                                                
119 http://respectforcopyright.org  
120 http://respectfortrademarks.org 
 املتاحة عىل املوقع: WIPO/ACE/12/10ملزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل الوثيقة  121

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=340916  
: اإلنرتنتىل الفكرية عىل موقع الويبو ع بإذاكء الاحرتام للملكيةتنرش معلومات عن مجيع أنشطة الويبو املتعلقة  122

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html  
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إعراض البدلان أو 
أحصاب املصلحة 

عن الويبو واللجوء 
إىل منظامت دولية 

أو إقلميية أخرى 
ر أنشطة يف  تطو 

جمال إذاكء 
الاحرتام للملكية 

 الفكرية.

اس متر التعرض للمخاطرة 
ا طوال الثنائية؛ ولكهن

احنرست بفضل التنفيذ 
الصارم والاكمل خلطة 

 .التخفيف

كتدبري للتخفيف، جُشع أحصاب املصلحة عىل الاس مترار 
يف اللجوء إىل الويبو فامي خيص أنشطة إذاكء الاحرتام 

وتضمنت خطط العمل التعاون حول  للملكية الفكرية.
 10و 9س ياسات امللكية الفكرية الوطنية مع الربانجمني 

ن خالل الرشااكت الرئيس ية مع املنظامت وكذكل م
كام مت الرتكزي  احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية.

عىل األنشطة املوهجة حنو الس ياسات حيث متكنت 
الويبو من تأدية دور ممزي وتعزيز الرشااكت وتديد أوجه 

التآزر وتعزيزها مع وجود أدوار واحضة وحمددة بني 
 .الرشاكء

الالزتام الصارم خبطة التخفيف إىل أدى 
التعاون الناحج، وتعزيز التبادل مع 

الرشاكء، وتأكيد أمهية الويبو ابعتبارها 
املنتدى العاملي الرئييس إلذاكء الاحرتام 

 .للملكية الفكرية

 امليض قدما

 معلت الويبو ابلتعاون مع هيئة األعامل وامللكية الفكرية (BIPA) مرشوع اسرتاتيجية إذاكء الاحرتام للملكية  يف انميبيا عىل صياغة
للمراجعة. وقد أشري إىل  2017عىل مدار الثنائية. وقدمت الاسرتاتيجية إىل املكتب الوطين للملكية الفكرية يف فرباير  (BRIP) الفكرية

التنفيذ، مبا يف ذكل إعداد كتيب عن ، حيث اتفق عىل مجموعة من تدابري 2017ادلمع الوطين القوي لالسرتاتيجية يف مجعيات الويبو لعام 
، ابإلضافة إىل تنفيذ سلسةل من أنشطة التوعية 2017جرامئ امللكية الفكرية جملندي الرشطة، واذلي اكمتل إىل حد كبري حبلول هناية عام 

مسات األخرية عىل ، هبدف ضامن وضع الل 2018/19يف  هيئة األعامل وامللكية الفكرية . وس يواصل الربانمج معهل مع2018يف عام 
 .وتنفيذها إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية اسرتاتيجية



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 السادسالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

178 
 

 بياانت األداء
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

2.1ه  أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

 
عدد البدلان أو املنظامت 

اليت اعمتدت أو اإلقلميية 

لت أطرا من أجل اإلنفاذ  عدل

الفعال للملكية الفكرية يف 

ضوء اجلزء الثالث من اتفاق 

من  45تريبس والتوصية 

توصيات أجندة التمنية، أو يف 

طريقها إىل القيام بذكل، 

  فضال عن مساعدة الويبو

قيام بدل واحد أو  الرتامكي  (13) 21

منظمة إقلميية 

و/أو واحدة ابعامتد 

تعديل األطر 

الالزمة لإلنفاذ 

الفعال للملكية 

  الفكرية

قيام بدلين )أفريقيا( ابعامتد أو تعديل أو 

تعديل واعامتد أطر ذات صةل من أجل 

 اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية

بدلا/منظمة اكنت يف طريقها إىل  38

تعديل و/أو اعامتد أطر ذات صةل من 

 أجل اإلنفاذ الفعال للملكية الفكرية: 

(، آس يا 4(، املنطقة العربية )15أفريقيا )

(، أمرياك الالتينية 12واحمليط الهادئ )

(، البدلان اليت متر مبرحةل 5والاكرييب )

 ( )ترامكي(2انتقالية )

 

 
 

البدلان اليت اعمتدت عدد  

و/أو طب قت اسرتاتيجية 

وطنية بشأن إذاكء الاحرتام 

للملكية الفكرية، أو يف 

طريقها إىل القيام بذكل، 

  مبساعدة الويبو

بدلان يف طريقهام إىل اعامتد 

  اسرتاتيجية من ذكل النوع

اعامتد بدلين لهذه 

 الاسرتاتيجية

 اعمتد بدل واحد )التفيا( -

)انميبيا( عىل وافق بدل واحد  -

 اسرتاتيجية وبدأ التنفيذ

 
 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف ا  لبدلان النامية كفاءات معزل

 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
املئوية للمشاركني  النس بة

املُدرلبني الراضني عن فائدة 
م من  ووجاهة التدريب املُقدل

 أجل أداء واجباهتم املهنية

 معدل الرضا املتوسط:

 %93  الفائدة: -
(90%) 

 %92 اجلدوى: -
(90%) 

 

 %85 الفائدة: <
  %85 اجلدوى: <

 معدل الرضا املتوسط:

  %93 الفائدة: -

 %93 اجلدوى: -

 
 

1.6ه م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق   من  45تقد 

 الويبو بشأن التمنية أجندة
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اس مترار توافق ادلول  

األعضاء عىل العمل 

اجلوهري اذلي تقوم به 

جلنة الويبو الاستشارية 

والرايم املعنية ابإلنفاذ 

إىل إدراج الشواغل 

 اإلمنائية

ن  اتُفق عىل برانمج العمل إاب 

ادلورتني التاسعة والعارشة 

  الاستشارية للجنة

 من الوثيقة 44الفقرة 

WIPO/ACE/9/29  والفقرة

 الوثيقةمن  40

WIPO/ACE/10/26 
)الاتفاق عىل برانمج معل 

 ادلورة العارشة للجنة(

الاتفاق عىل برانمج 

القادمة  معل ادلورة

 للجنة الاستشارية

مت التوصل إىل اتفاق بشأن برانمج العمل 

خالل ادلورتني احلادية عرشة والثانية 

عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ 

، WIPO/ACE/12/15 )الوثيقة

والوثيقة  47الفقرة 

WIPO/ACE/11/11 39، الفقرة.) 

 
 

2.6ه  وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام للملكية الفكريةتعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال  

عدد معليات التعاون  

الاسرتاتيجي أو غريها من 

األنشطة املشرتكة مع 

منظامت رشيكة بشأن إذاكء 

 الاحرتام للملكية الفكرية

معليات تعاون  (6) 7

 ترامكيا 123اسرتاتيجي

 

 مشرتاك نشاطا (24) 55 

 

معليات تعاون  7

 6) ) اسرتاتيجي

  

نشاطا مشرتاك  50

 (25) خالل الثنائية

معليات تعاون اسرتاتيجي مس مترة،  7

 ترامكيا

  

نشاطا ابالشرتاك مع املنظامت  47

الرشيكة وأحصاب املصلحة و/أو شارك 

 17فهيا الربانمج 

 
 

1.8ه  الفكرية ودور الويبو التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية 

عدد ادلول األعضاء املشاركة  

  يف برانمج جوائز الويبو

، شارك ما مجموعه 2016/17يف الثنائية  (45) 54 (38) 54

 بدلا خمتلفا يف برانمج جوائز الويبو 57
 
 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  ووصفها املرتقبة النتيجة رمق
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد

 التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

2.1ه  665 636 639 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل   واسعة من املتطلبات لتسخري كفاءات معزل
امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان 

 املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر
1,105 1,162 1,174 

                                                
ل اتفاقات التعاون، ويتناول عنارص إذاكء تضم معليات التعاون الاسرتاتيجي الرشااكت ذات الطبيعة املهنجية والطويةل األجل، مبا يف ذكل تكل املنشأة من خال 123

 .الاحرتام للملكية الفكرية
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1.6ه م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء الاحرتام   تقد 
 834 820 569 الويبو بشأن التمنية أجندةمن  45للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

2.6ه تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية  
 1,315 1,292 1,111 األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 2 - 327 أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية  1.8ه

 3,990 3,910 3,752 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 التحويالت بعد

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  
 %105 3,272 3,127 3,073 موارد املوظفني

 %92 718 783 679 خالف موارد املوظفني

 %102 3,990 3,910 3,752 اجملموع

  بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

  الكفاءات واملساعدة التقنية، كام هو وارد يف النتيجة ترجع الزايدة يف موارد املوظفني إىل تويل وظيفة دلمع العمل املزتايد يف جمال تكوين
 .6.2تفزي الابتاكر واإلبداع، كام هو وارد يف النتيجة املرتقبة  -، وتنظمي املؤمتر ادلويل املعين بإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 3.2املرتقبة 

 ادلورة الثانية عرشة للجنة  "1لمتويل: 6.1 النتيجة املرتقبة ترجع الزايدة يف خالف موارد املوظفني إىل نقل املوارد، كام هو وارد يف "
ن ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية.2الاستشارية؛ "   " وإعداد دراس تني والعمل املقبل اذلي اتفقت عليه ادلول األعضاء إاب 

 اس تخدام املزيانية

  تحويالتاس تخدمت املزيانية مبا يامتىش مع املزيانية الهنائية بعد ال. 

  2016يف عام  21بربانمج جوائز الويبو، اذلي مت تويهل إىل الربانمج  8.1تتعلق النفقات يف إطار النتيجة املرتقبة. 
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 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية الهدف الاسرتاتيجي السابع

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

منصات وأدوات امللكية الفكرية  2.7ه
لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا 

ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان 
النامية، وال س امي البدلان األقل منوا، 

 التحدايت العاملية ملواهجة

ارتفاع عدد األعضاء املشرتكني يف برانمج 
WIPO Re:Searchذكل أعضاء من البدلان  يف ، مبا

 البدلان األقل منواالنامية و 

   18الربانمج 

 WIPOتزايد عدد الاتفاقات مضن قاعدة بياانت
Re:Search وتطوير  مبا يؤدي إىل القيام بأنشطة حبث

جديدة أو ترسيع األنشطة القامئة مهنا يف جمال األمراض 
 والسل املدارية املهمةل واملالراي

   18الربانمج 

 WIPO GREENعدد الاتفاقات اليت حفزها برانمج 
والرامية إىل تيسري نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا و/أو 

 نقلها و/أو نرشها

   18الربانمج 

  18الربانمج  WIPO GREENعدد السجالت يف قاعدة بياانت 

  18الربانمج  WIPO Re:Searchعدد السجالت يف قاعدة بياانت 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

  18الربانمج  املوقع اإللكرتوين للتحدايت العامليةعدد زائري  

 

  18الربانمج  WIPO GREENعدد أعضاء  

إحراز تقدم يف إقامة إطار للتعاون ادلويل من أجل إسهام  
امللكية الفكرية إسهاماً فعااًل يف األمن الغذايئ من خالل 

 التشاور معلية

  18الربانمج 

مشاركة أحصاب املصاحل يف منصات الويبو مثل منصيت  
WIPO GREEN وWIPO Re:Search 

  20الربانمج 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18الربانمج 

 الس يد مينيليك غيتاهون املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  سوق التكنولوجيا املس تدامة. –إبرام أول اتفاقني يف إطار قاعدة بياانت ويبو غرين  2016/17من اإلجنازات الرئيس ية يف 

 Kwale Water and Sewerage Company (KWAWASCO) ابحث عن تكنولوجيا من كينيا( و(Swiss Quest 
Water Supplies Limited  اس هُتل مرشوع رائد لتنفيذ نظام 2016)مزود تكنولوجيا(: عقب خطاب نوااي يف عام ،

زبون. ونظراً إىل  20 000البالغ عددمه  KWAWASCOلفائدة زابئن رشكة  AquaCAPTUREمؤرشات القياس اذلكية 
 مل.من أجل نقل التكنولوجيا واعامتدها ابلاك 2017جناح املرشوع، وقلع اتفاق يف عام 

 Cubo Environmental Technologies ابحث عن تكنولوجيا( و(Susteq  يف عام :)اتفق 2017)مزود تكنولوجيا ،
خشص من قرية  1 000نظام املياه اآلمنة للرشب لزتويد  Cuboعىل تنفيذ مرشوع مشرتك بني الرشكتني حيث أطلقت رشكة 

 موارنغ بكينيا مبياه آمنة للرشب.

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 من حيث عدد األعضاء فهيام، كام هو مبنيل يف الشلك التايل. 2016/17يبو ريسورتش منواً كبرياً يف الثنائية وشهدت ويبو غرين وو 

 

  مت ويبو غرين أول منتدى تت شعار "2017ويف عام منية ، نظل الابتاكر من أجل املوارد املائية: التوفيق من أجل تقيق الت
تسليط الضوء عىل العاملني  "1املعنيني ابملياه والرصف الصحي، وهدف إىل تقيق ما ييل: " مجع أحصاب املصلحة اخملتلفني املس تدامة"

وتعزيز نقل التكنولوجيات الابتاكرية يف جمال املياه ومناذج األعامل الابتاكرية  "2يف قطاع املياه لمتكيهنم من الوصول إىل كبار املستمثرين؛ "
 وتيسري الاتصاالت من أجل تفزي أنشطة التعاون. "3"يف األسواق الناش ئة والبدلان النامية؛ 

  اليت تتوي عىل رؤيته وأنشطته يف إطار األهداف  2021-2017وأعد برانمج ويبو ريسورتش وأطلق خطته الاسرتاتيجية للفرتة
تعلقني ابألمراض املدارية املهمةل اس تخدام أصول امللكية الفكرية للتقدم يف جمال البحث والتطوير امل  "1الاسرتاتيجية األربعة التالية: "

وتعزيز القدرات العاملية يف جمال  "3وترسيع امليض قدماً ابلرتكيبات أو املواد الواعدة؛ " "2واملالراي والسل عن طريق أنشطة تعاونية؛ "
الفكرية يف الابتاكر يف جمال  والرتوجي لدلور املفيد للملكية "4إدارة امللكية الفكرية والبحث والتطوير املتعلقني ابلطب احليوي؛ "

معيار واحد عىل  2016/17اتفاق تعاون يرسه اتاد ويبو ريسورتش يف الثنائية  14األمراض املدارية املهمةل واملالراي والسل. واس توىف 
كتشاف مواد و/أو  ترسيع ااألقل من املعايري األربعة املدرجة يف إطار الهدف الاسرتاتيجي الثاين من اخلطة اجلديدة والرايم إىل

 واعدة. مركبات

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

 :املبادئ التوجهيية

 م معرض  يف إطار اجلهود الرامية إىل دمع تسني املعلومات التكنولوجية ونقل التكنولوجيا ونرشها، وال س امي يف البدلان النامية، نظل
ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ُعقد يف للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف إطار ادلورة الثانية والعرشين 

 (.30و 25مبتكراً من بدلان انمية )التوصيتان  42ومجع  2016املغرب يف عام 

  وفضاًل 2015 ابملئة يف عدد أعضائه من البدلان النامية والبدلان األقل منواً مقارنة بعام 52وشهد برانمج ويبو ريسورتش زايدة بنس بة .
 (.30و 25ابملئة من أعضاء ويبو غرين من البدلان النامية )التوصيتان  35عن ذكل، اكن 

 مة واس مترت الويبو يف التعاون مع املنظامت الرشيكة يف أنشطة التدريب، مثل ادلورة املتقدمة العادية املنتظمة املشرتكة بني الويبو ومنظ
بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ملعلمي امللكية الفكرية، وحلقة معل منظمة التجارة العاملية بشأن  التجارة العاملية، والندوة املشرتكة

 التجارة والصحة العامة، وحلقة العمل التقنية ملنظمة الصحة العاملية بشأن النفاذ إىل األدوية وامللكية الفكرية ملشاركني من مودلوفا
برانمج ويبو غرين مجموعة من األنشطة املشرتكة مع برانمج األمم املتحدة للبيئة واتفاقية األمم املتحدة  . ونفلذ2017وأوكرانيا يف أكتوبر 

ة اإلطارية بشأن تغري املناخ )مركز وش بكة تكنولوجيا املناخ( وبنك التمنية اآلس يوي. ويف إطار التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملي
م  2016ت الويبو واس تضافت الندوة املشرتكة السادسة بشأن مقاومة مضادات امليكروابت يف أكتوبر ومنظمة التجارة العاملية، نظل

 (.40)التوصية 
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  شهد برانمج ويبو 2017القامئ عىل تعدد أحصاب املصلحة منظامت من اجملمتع املدين يف أنشطته. ويف عام  18وأرشك هنج الربانمج ،
 (.42غري احلكومية مثل كوبرنيك وهمندسون بال حدود )التوصية  غرين انضامم رشاكء رئيس يني من املنظامت

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

من شأن نقص مشاركة 
األعضاء أو الرشاكء يف 

برانمج ويبو ريسورتش 
وبرانمج ويبو غرين أن 

يفيض إىل تسجيالت 
ومن مث غري اكفية 

الانتقاص من مصداقية 
 املنصتني.

ينبغي مواصةل رصد هذا اخلطر 
عىل املدى األطول ولكن ينبغي 
أال تعمتد مصداقية املنصات بعد 

ذكل عىل جحم السجالت حرصاً 
وإمنا عىل منظور متعدد اجلوانب 

نظراً إىل الوضع الراخس احلايل 
 لتكل املنصات.

 تدابري التخفيف اليت ركزت عىل تعزيز
املوارد وأنشطة الرشااكت وضامن 

مة مع احتياجات  مواءمة اخلدمات املقدل
الزابئن قد أسهمت بنجاح يف الهنوض 

مباكنة املنصتني بوصفهام رشيكتان ذوا 
 مصداقية لك يف جمال معهل.

جُسللت زايدات يف عدد أعضاء املنصتني عىل 
س امي مع الزايدة احلادة  مدى الثنائية، وال

د مس تخديم منصة ويبو غرين، %( يف عد120)
مما يدل عىل زايدة الاهامتم بعمل املنصتني. وينبغي 

أيضاً اإلقرار بإسهام األعضاء والرشاكء اجلدد، 
اذلي جتاوز توفري السجالت، يف جناح معل 

 املنصتني.

 امليض قدما

  اجلديدة لربانمج ويبو ريسورتش، املزمع إطالقها يف مايو  ملرحةل التطوير الهنائية ملنصة املوارد 2017نظراً إىل التنفيذ اجلاري خالل عام
، أعاد برانمج ويبو ريسورتش تديد أولوايت معهل، مما أثر يف زايدة عدد السجالت املدرجة يف قاعدة بياانت ويبو ريسورتش. 2018

نة، إىل زايدة يف  عدد الزايرات. وفضاًل عن ذكل، س متكلن ومن املتوقع أن تؤدي املنصة اجلديدة، املزودة بواهجة ووظائف ش بكية حمسل
املنصة اجلديدة األعضاء أيضاً من رفع املعلومات مبارشًة. وس يضطلع برانمج ويبو ريسورتش، بعد اس تكامهل، بأنشطة تروجيية يف صفوف 

 .2018/19األعضاء لزايدة عدد السجالت والزايرات إىل صفحته الرئيس ية من أجل تقيق أهدافه للثنائية 

  ُرة يف عدد جسالت قاعدة بياانت ويبو غرين إىل بعض التعقيدات يف واهجة معاجلة وي عزى اخنفاض الزايدة الفعلية مقارنًة ابلزايدة املقدل
أثرت سلباً يف متكن األفراد والهيئات من رفع املعلومات وزايرة املوقع اإللكرتوين. ويُعزتم اس تكامل  2017البياانت اجلديدة خالل عام 

. مث سريكز برانمج ويبو غرين هجوده عىل تسني سهوةل اس تخدام منصة ويبو غرين ويضطلع بأنشطة 2018ة اجلديدة يف عام الواهج
 .2018/19تروجيية يف صفوف األعضاء لزايدة عدد السجالت والزايرات إىل صفحته الرئيس ية من أجل تقيق أهدافه للثنائية 

  رز تقدم كبري يف توطيد التواصل بني ملمتيس احللول التكنولوجية اخلرضاء ومقديم اخلدمات ، ُأح2013ومنذ إطالق ويبو غرين يف عام
اتصااًل يف الثنائية  380عن طريق قاعدة بياانت ويبو غرين ومجموعة من امحلالت الرتوجيية والفعاليات التوفيقية مع إقامة أكرث من 

اتفاقات نقل تكنولوجيا مدة أطول من املتوقع، مع اس تكامل أول اتفاقني  وحدها. ومع ذكل، تطلب تول تكل الاتصاالت إىل 2016/17
لضامن تنفيذ املزيد من  2018/19فقط. وستس متر ويبو غرين يف هنجها اخملصص يف الثنائية  2016/17من ذكل القبيل يف الثنائية 

 الاتفاقات وتقيق أهداف الثنائية.

 اوين دويل ملسامهة امللكية الفكرية بفعالية يف األمن الغذايئ أبطأ مما اكن متوقعاً يف الثنائية واكن التقدم احملرز يف إعداد مرشوع إطار تع
وساعد يف تديد جدوى العمل يف هذا  2017. ولكلفت الويبو بإعداد تقرير بشأن امللكية الفكرية واألمن الغذايئ ُأجنز يف عام 2016/17

 .2018/19اجملال خالل الثنائية 
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 ألداءبياانت ا

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

 
عدد البدلان اليت تلمتس 

مساهامت حمددة من الويبو 
بشأن امللكية الفكرية فامي 

يتعلق ابلقضااي املتعلقة 
 بس ياسة املنافسة

 2014/15بدلا يف  16
(12) 

بدلان: الربازيل، كندا، إيطاليا،  7 2016/17بدلا يف  12
املكس يك، بريو، الفلبني، جنوب 

 أفريقيا

 

 
عدد أحصاب املصاحل 

)ماكتب امللكية الفكرية 
والسلطات املعنية 

ابملنافسة واملنظامت 
احلكومية ادلولية واملنظامت 

غري احلكومية الوجهية( 
خيوضون حوارا مع اذلين 

 الويبو، ومدى تنوعهم

سلطة وطنية  (64) 77
معنية ابمللكية 

 5الفكرية/املنافسة و
منظامت حكومية  )نفسه(

 دولية/
 -منظامت غري حكومية 

 الرتامكي

سلطة وطنية  26
إضافية معنية ابمللكية 

 الفكرية/املنافسة

منظامت حكومية  5و
دولية/منظامت غري 

 حكومية

 سلطة إضافية 33
 (110)الرتامكي 

منظامت حكومية دولية/منظامت  5
غري حكومية )امجلعية ادلولية لوحدة 

وثقة املس هتلكني، والش بكة ادلولية 
للمنافسة، ومنظمة التعاون والتمنية 

يف امليدان الاقتصادي، واألونكتاد، 
 ومنظمة التجارة العاملية(

 

 

زة للموارد البرشية  2.3ھ القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان كفاءات معزل
 النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

عدد ترتيبات اس تقبال علامء  
 من البدلان النامية

 اتفاقات اس تضافة (5) 6
 ترامكياً 

اس تقبال إضافيان ترتيبا 
 (2آخران )

  ترتيبات اس تقبال إضافية أخرى 3

النس بة املئوية للمشاركني  
يف دورة التعمل عن بعد 

بشأن امللكية الفكرية 
والصحة اذلين أكدوا 

اس تخدام امللكية الفكرية 
يف سبيل التمنية من خالل 

نقل التكنولوجيا وتوليد 
 املهارات

 % عىل األقل70 غري متاح
 اجمليبنيمن 

  البياانت غري متوفرة

األقل  منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان 2.7ھ
 منوا، ملواهجة التحدايت العاملية
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 
ارتفاع عدد األعضاء 

 املشاركني
يف برانمج ويبو 

مبا يف ذكل من  ريسورتش،
البدلان النامية والبدلان 

 األقل منوا

عضو إجاماًل  (96) 100
 مهنم

من البدلان  (27) 36124
 النامية/البدلان األقل منوا

 أعضاء جدد؛ 8
 من البدلان النامية 7

 عضواً جديداً، 34
 من البدلان النامية 19

من  55عضواً مهنم  134)الرتامكي 
 البدلان النامية(

 

السجالت يف قاعدة عدد  
 بياانت ويبو ريسورتش

جساًل يف  (186) 193
 قاعدة البياانت 

جسل يف قاعدة  300
 البياانت

 إجامالً 

تسجياًل إجاماًل يف قاعدة  192
 البياانت

 

 
زايدة عدد الاتفاقات مضن 

قاعدة بياانت ويبو 
 ريسورتش

اليت أدت إىل القيام 
بأنشطة حبث وتطوير 

األنشطة جديدة أو ترسيع 
القامئة مهنا يف جمال 

األمراض املدارية املهمةل 
 واملالراي والسل

 اتفاقاً جديداً  30 اتفاقاً إجاماًل  (90) 96
 اتفاقاً ممك الً  20مهنا 

 اتفاقاً جديداً مهنا 26
 اتفاقات ممك ةل 7

 اتفاقاً( 115)الرتامكي 

 

 

 
 رشياكً إجامالً  (57) 65 عدد أعضاء ويبو غرين

مس تخدماً  (430) 490
 إجامالً 

 رشاكء إضافيني؛ 14

 مس تخدم إضايف 200

 (85رشياكً إضافياً )الرتامكي  20

مس تخدماً إضافياً )الرتامكي  588
1048) 

 

 

عدد السجالت يف قاعدة  
 بياانت ويبو غرين

ً  781 جسل إضايف 1 200 إجاماًل ( 2 050) 2 181  جساًل إضافيا
 جساًل( 2 962)الرتامكي 

 

                                                
كام ورد يف تقرير أداء  22وليس  36اكن  2015العدد الفعيل ألعضاء برانمج ويبو ريسورتش من البدلان النامية والبدلان األقل منوا يف هناية عام  تصويب: 124

 .2014/15الربانمج 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

 
عدد الاتفاقات اليت حفزها 
برانمج ويبو غرين والرامية 

إىل تيسري نقل املعارف 
وتطويع التكنولوجيا و/أو 

 نقلها و/أو نرشها

اتفاقات تبادل  -
 7البياانت: الرتامكي 

 )نفسه(

خطاابت النية  -
 16املوقعة: الرتامكي 

( 2الاتفاقات احملفزة: اتفاقان ) - اتفاقات 10الرتامكي 
 (2)الرتامكي جديدان 

اتفاقات تبادل البياانت: اتفاقان  -
 (9( إضافيان )الرتامكي 2)

الاتصاالت اليت اكتسبت طابعاً  -
 رمسياً:

o  9 -خطاابت النية املوقعة 
 (25إضافية )الرتامكي 

o  جديدة 1 -مذكرات التفامه 

 (1)الرتامكي 

 

إحراز تقدم يف إقامة إطار  
للتعاون ادلويل من أجل 

الفكرية إسهام امللكية 
إسهاماً فعااًل يف األمن 

الغذايئ من خالل معلية 
 التشاور

ال يوجد  –غري متاح 
 مرشوع إطار

صيغ مرشوع إطار 
 شامل

ُأعد  مرشوع تقرير خيارات ومرشوع 
تقرير عن التحدايت العاملية ألغراض 

 إجراء مشاورات داخلية. 

 

عدد زائري املوقع  
اإللكرتوين للتحدايت 

 العاملية

مرات مشاهدة عدد 
 :2014/15الصفحة يف 

قاعدة بياانت  -
التحدايت العاملية: 

693 2 (353 1) 

الصحة العاملية  -
وامللكية الفكرية: 

9 233125 (4 778) 

تغري املناخ وامللكية  -
 4 952الفكرية: 

(462 2) 

عدد مرات مشاهدة الصفحة يف  %10زايدة بنس بة 
2016/17: 

قاعدة بياانت التحدايت العاملية:  -
757 3 +(40)% 

الصحة العاملية وامللكية الفكرية:  -
268 14 +(55)% 

تغري املناخ وامللكية الفكرية:  -
642 8 +(74)% 

 (%40-) 37 095ويبو ريسورتش:  -

 (%3)+ 213 473ويبو غرين:  -
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 .2014/15كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  800 31مشاهدة وليس  233 9 الصفحة اإللكرتونية للصحة العامة وامللكية الفكريةبلغ عدد مشاهدات  تصويب: 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

ويبو ريسورتش:  -
118 62 

(852 38) 

 ويبو غرين: -
716 207 

(752 77) 

التزنيالت بنسق  -
PDF :253 45 

: PDFالتزنيالت بنسق  -
059 69 +(53 )%  

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

 385 394 387 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 152 202 1 500 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من  2.3ھ املتطلبات كفاءات معزل
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

 والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر
145 369 396 

م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء الاحرتام  1.6ھ تقد 
من جدول أعامل الويبو بشأن  45الاسرتشاد ابلتوصية رمق للملكية الفكرية، مع 

 التمنية
187 371 363 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت  2.6ھ
 ادلولية األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

197 202 198 

املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل  2.7ھ
البدلان املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان األقل منوا، ملواهجة التحدايت 

 العاملية
497 3 127 4 288 4 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ھ
 احلكومية ادلولية

410 394 386 
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 6 169 6 059 6 323 اجملموع

 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %104 5 187 4 970 5 545 موارد املوظفني

 %90 982 1 090 778 خالف موارد املوظفني

 %102 6 169 6 059 6 323 اجملموع

 تبعد التحويالالهنائية املزيانية 

 نقل منصب واحد من إدارة املعارف 1إىل الس ببني التاليني: " 2.1يُعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه "
 .3 " ونقل منصب دلمع أولوايت الربانمج2( لتعزيز التنس يق العام واإلدارة العامة يف اجملالني؛ "4العاملية )الربانمج التقليدية والتحدايت 

 " :تعزيز منصيت ويبو ريسورتش وويبو غرين يف إطار  "1وتُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني أساساً إىل نقل موارد دلمع ما ييل
النظرايت واملامرسات العملية"، يف إطار  -واس تكامل النسخة الثانية من منشور "مدخل إىل امللكية الفكرية  "2؛ "2.7النتيجة املرتقبة ه
 .5.8النتيجة املرتقبة ه

 أساساً إىل إعادة توزيع موارد املوظفني يف مكتب مساعد  1.6وهـ 2.3وتُعزى الزايدة املُسجةل يف املوارد اخملصصة للنتيجتني املرتقبتني ه
 ير العام لقطاع القضااي العاملية متاش ياً مع خطط العمل الس نوية.املد

 مامتش ياً مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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 آلية تواصل متجاوب بني الويبو واألعضاء ومجيع أحصاب املصاحل الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الثنائية الفرتة توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

  

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

أكرب مع مجهور  بفعاليةالتواصل  1.8ه
 واسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو

  17الربانمج  عدد ادلول األعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو

عدد أقل من املس تخدمني اذلين يغادرون موقع الويبو 
اإللكرتوين مبارشًة من صفحة ادلخول وصفحات البوابة 

 الرئيس ية

  19الربانمج 

 

  19الربانمج  العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية املشاركة

عدد األشخاص اذلين يشاهدون حمتوى عن تظاهرات  
 الويبو وإجنازاهتا وأنشطهتا الرئيس ية

  19الربانمج 
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 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

  19الربانمج  عدد زايرات موقع منشورات الويبو وموقع جمةل الويبو 

لسمعة الويبو، وزايدة تصور أحصاب املصاحل اإلجيايب  
 تعرفهم عىل السمة التجارية للويبو

  19الربانمج 

عدد زايرات احملتوى اإلخباري والفيديو والصور عىل  
 بوموقع الوي 

  19الربانمج 

تأثري الويبو يف وسائل التواصل الاجامتعي وإرشاك  
 أحصاب املصاحل فهيا

  19الربانمج 

املوقع اإللكرتوين ملاكتب الويبو تزايد عدد زايرات  
 اخلارجية

  20الربانمج 

 

تقدمي اخلدمات  حنوتوج ه أكرب  2.8ه
 واس تجابة أفضل لالس تفسارات

  19الربانمج  نس بة رضا الزابئن وأحصاب املصاحل

  19الربانمج  معايري اخلدمات يف مركز الويبو خلدمة الزابئن

  19الربانمج  خدمات املكتبةرضا املس تخدمني عن  

  20الربانمج  الوقت املس تغرق يف معاجلة الاس تفسارات 

النس بة املئوية إلخطارات انضامم ادلول األعضاء وغريه  مع ادلول األعضاء فعالالزتام  3.8ه
من األعامل املتعلقة مبعاهدات الويبو اليت عوجلت يف 

 الوقت املناسب

  21الربانمج 

النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من  
أجلها اجامتعات إعالمية لدلول األعضاء قبل اجامتع 

 اللجنة 

  21الربانمج 

  21الربانمج  مس توايت رضا الوفود عن تنظمي امجلعيات  

مس توايت رضا ادلول األعضاء وأحصاب املصاحل  
 تنظمي التظاهرات عن

  21الربانمج 
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 مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

  21الربانمج  واثئق امجلعيات يف موعدهانرش  

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب  4.8ه
 مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني

عدد املنظامت غري احلكومية اليت تمتتع بصفة املراقب 
 ادلامئ وتشارك يف معل الويبو وتشارك الويبو يف معلها

  21الربانمج 

مع  بفعاليةتفاعل الويبو وتشاركها  5.8ه
مسارات ومفاوضات األمم املتحدة 

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

عدد األنشطة املشرتكة مع أمانة رابطة أمم جنوب رشق 
(، واملرشوع املشرتك بني الاتاد ASEANآس يا )

األورويب ورابطة أمم جنوب رشق آس يا بشأن حامية 
حقوق امللكية الفكرية اذلي يرشف عليه مكتب 

(، ECAP/OHIMادلاخلية ) مواءمة السوق
ومؤسسة آس يا/أورواب، واتفاق التبادل احلر بني رابطة 

أمم جنوب رشق آس يا وأسرتاليا ونيوزيالندا 
(AANZFTA) 

  20الربانمج 

عدد املبادرات اليت تقودها الويبو ابلتشارك مع األمم  
املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية من أجل 

 التمنية املس تدامةتنفيذ أهداف 

  20الربانمج 

إسهامات الويبو املبي نة يف تقارير األمم املتحدة واملنظامت  
احلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن العمليات 

 الهادفة ذات الصةل

   20الربانمج 

مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكالت األخرى التابعة  
 احلكومية ادلوليةلألمم املتحدة/املنظامت 

  21الربانمج 

النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية املصدر مقارنة  
 ابملبلغ اإلجاميل اخملصص لنشاط التمنية

  24الربانمج 

النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات التحسني اليت  
جترهيا األمم املتحدة )سواء العطاء املشرتك 

 الاس تحامل( أو

  24الربانمج 
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 التواصل 19الربانمج 

 س يلفي فوربني الس يدة املسؤوةل عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج
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 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

 نة من . الويبو هوية قوية لعالمة من  7 680اس تطلع اس تقصاء تصورات أحصاب املصلحة اذلي جُيرى لك س نتني آراء رشحية مكول
يف املائة أنل الويبو  84يف املائة من اجمليبني ابلويبو بوصفها احملفل العاملي للملكية الفكرية، يف حني رأى  74أحصاب املصلحة، واعرتف 

، وأاثر ردود فعل 2016فيديو املعنون "ما يه الويبو؟" واذلي تبلغ مدته ثالث دقائق يف أكتوبر صدر مقطع ال و  تمتتع بسمعة جيدة.
له أداة جذابة دلمع التواصل  إجيابية للغاية، وثبت أن

بشأن عالمة الويبو يف املؤمترات والاجامتعات 
واحللقات ادلراس ية اجلواةل وغريها من احملافل اليت 

 ترعاها الويبو.

 أدى الرتوجي . و للجمهور وإبراز صورهتاوصول الويب
هما الويبو  للمنشورات واألحداث الرئيس ية اليت تقدل

إىل تقيق زايدات يف األثر والوصول للجمهور عاما 
مرة  11 400بعد عام. وُذكر مؤرش الابتاكر العاملي 

مرة يف  14 100و 2016يف وسائل اإلعالم يف 
تغريدة /انطباع 8500. وحققت محالت تويرت 2017

. 2017انطباع/تغريدة يف  10 000و 2016يف 
ووضعت محةل مؤرش الابتاكر العاملي املتعددة 

القنوات هذا التقرير مضن ادلراسات الس نوية الرائدة 
  ة.للويبو ومنظومة األمم املتحد

 عل مع أحداث الويبو الرئيس ية مثل حقق احملتوى املتعدد املنصات واملتعدد األنساق زايدات كبرية يف التفا. إرشاك أحصاب املصلحة
عىل تويرت( ودخول  GDCM# مشاهدة ألكرث التغريدات شعبية عرب رابط 67 200املؤمتر املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية )

الفكرية أفضل مشاهدة للتغريدة األكرث شعبية(. وحققت محةل اليوم العاملي للملكية  103 100معاهدة مراكش حزي التنفيذ )أكرث من 
وبلغ عدد املعجبني  2017بدلا يف عام  124حدث يف  500عاما، حيث ُأفيد بتنظمي أكرث من  17نتاجئ يف اترخيها املمتد عىل مدار 

ل التفاعالت اإلجيابية مع  363 800بصفحة امحلةل عىل فيس بوك بطريقة طبيعية )أي غري تروجيية(  معجب. وعىل تويرت، أظهر معدل
( مس توى مرتفع من 49 000إعادة تغريد خالل الثنائية( مقارنة بعدد املتابعني )أكرث من  40 400ي تنش ئه الويبو )أكرث من احملتوى اذل

مليون يف  2.86أعىل مس توايهتا عىل اإلطالق عند  Flickr مشاركة امجلهور. وبلغ عدد املشاهدات عىل منصة مشاركة الصور
 .2016/17 الثنائية

 تطبيق هاتفي جديد ابمس 2017، صدر يف نومفرب ابإلضافة إىل ذكل "WIPO Delegate" مندوب  400، وقدم التطبيق إىل أكرث من
للويبو حامسة يف  "وصاحب مصلحة معلومات حمدثة يف الوقت احلقيقي عن اجامتعات الويبو وأخبارها. واكنت قنوات اإلعالم "اململوكة

 .الرئيس يني وشهدت زايدات ملحوظة يف الاس تخدام، كام هو موحض يف الرمس البياين أدانهتوس يع نطاق وصولها إىل أحصاب املصلحة 

 

 املعجبون عامليا بصفحة الويبو عىل فيس بوك
 

 

ال ند
    

الواليات المتحد  األمريكية
    

المكسيك
    

البرازيل
    

مصر
    

فرنسا
    

كولومبيا
    

المملكة 
المتحد 
    

باكستان
    

بيرو
    

إيطاليا
إسبانيا    

الجزائر    
    

فييت نام
    

بنغالدي 
    

باقي العالم وغير المتا 
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 أطلقت الويبو س ياسة النفاذ املفتوح هبدف تيسري إعادة . زايدة فرص احلصول عىل املنشورات وتوس يع النطاق اجلغرايف لتوافرها
مجيع املنشورات واملواد الرتوجيية اجلديدة خالل الثنائية مبوجب  اس تخدام منشوراهتا وترمجهتا إىل خمتلف اللغات جماان، حيث صدرت

دت اثنتا عرشة دوةل عضو إضافية مبكتبات إيداع منشورات الويبو، ليصل CC BYأكرث رخص املشاع اإلبداعي تساحما ) (. وُزول
ُ 117إجاميل مكتبات اإليداع إىل  ، ن ة لفائدة القراء  منشورا يف 17رش أول مكتبة. ومعال ابلزتام الويبو مبيثاق النرش امليرسل أنساق ميرسل

 عايق البرص.م

 بدأ جملس خدمة العمالء املنشأ حديثا، برئاسة املدير العام، توحيد معلية التعامل مع اس تفسارات العمالء يف مجيع . التوجُّه حنو اخلدمات
وأدت التحسينات يف دمع أنظمة خدمة العمالء إىل  .اكتب اخلارجيةالنظم العاملية للملكية الفكرية وغريها من اخلدمات، مبا يف ذكل يف امل

 .تسني أوقات اس تجابة خدمة العمالء

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

وغري يف بناء قاعدة بياانت مزااي امللكية الفكرية وتديهثا وقدم خدمات التحرير والتصممي والفيديو والويب  19اس متر الربانمج  تعممي أجندة التمنية:
املواد ذكل من وسائل دمع الاتصاالت للعديد من املنتجات واخملرجات املتعلقة بأجندة التمنية يف مجيع أحناء املنظمة. وصدرت مجيع املنشورات و 

 (.CC BYالرتوجيية مبوجب أكرث رخص املشاع اإلبداعي تساحما )

قدمي املساعدة التقنية لتعزيز ثقافة امللكية الفكرية املوهجة حنو التمنية وركز عىل: يف أجندة التمنية من خالل ت 19سامه الربانمج  املبادئ التوجهيية:
تلبية الطلب املزتايد من البدلان  "3إدخال امللكية الفكرية يف مس توايت أاكدميية خمتلفة؛ و" "2" زايدة وعي امجلهور ابمللكية الفكرية؛ و"1"

 (.3ومات العامة )التوصية النامية والبدلان األقل منوا عىل حمتوى املعل

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

جيب أن تلزتم الويبو بأعىل معايري 
الشفافية واملساءةل، وجيب أن ختضع 
للمتحيص املس متر من جانب معالهئا 

وأحصاب املصاحل واملوظفني، فضال 
وقد تتأثر السمعة  الناس.عن عامة 

بوقوع أي حدث ينطوي عىل خطر 
لب ذكل رضرا كبريا  وميكن أن يُسب

 ملصداقية معل املنظمة.

اكن هذا خطرا مس مترا، وقد عوجل من 
خالل سلسةل من إجراءات التخفيف 

ُوعززت  لضامن الشفافية واملساءةل.
خدمات العمالء ابس مترار، مع إجراء 

ة لقياس دراسات اس تقصائية متكرر
 التصورات اخلارجية عن الويبو وخدماهتا.

وقد ساعدت نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية 
يف صياغة إجراءات التخفيف وتسيهنا، 

واكنت مبزنةل مرجع لقياس مسعة الويبو بني 
 .أحصاب املصلحة الرئيس يني

مشلت إجراءات التخفيف الفعاةل تقدمي املعلومات 
املصلحة، والكشف بشلك استبايق إىل مجيع أحصاب 

العلين، وتعزيز العالقات مع وسائل اإلعالم يف مجيع 
املناطق، وال س امي املناطق اليت شهدت طفرة يف منو 

خدمات امللكية الفكرية العاملية التابعة للويبو. وأاتح 
الرصد املس متر للصحافة وتغطية وسائل التواصل 

الاجامتعي الاس تجابة يف الوقت املناسب لألس ئةل 
لتعليقات والانتقادات من جانب أحصاب املصلحة وا

  الرئيس يني.

عزز احلذر من هذا اخلطر 
قدرة الويبو عىل الاتصال 

وسامه يف احلفاظ عىل التصور 
 .اإلجيايب بشأن الويبو

حضور الويبو عىل ساحة اإلنرتنت 
ووسائل التواصل الاجامتعي غري 

قادر عىل مواكبة الاجتاهات 
الاتصاالت الرمقية أو املتطورة يف 

 جماراة رغبات أحصاب املصاحل.

ابلنظر إىل التغيريات املتكررة يف هذه 
املنصات وحقيقة أن الويبو ال تس تطيع 

الس يطرة عىل هذه التغيريات أو التأثري 
فهيا، فقد اس متر هذا اخلطر اثبتا طوال 

 .الثنائية

اكنت إجراءات التخفيف الرامية إىل متكني الويبو من 
اكبة التغيريات التكنولوجية اخلارجية فعاةل. وحظي مو 

املوظفون ابدلمع يف بناء هماراهتم الرمقية عىل أحدث 
اجتاهات التكنولوجيا والويب من خالل ادلورات 

املس مترة عىل اإلنرتنت وخارج املوقع والتدريب أثناء 
وعالوة عىل ذكل، حولت الويبو اخلطر جزئيا  العمل.

من املوارد اخلارجية والرشااكت عن طريق الاس تفادة 
 .لتوس يع القدرات ادلاخلية

سامه العمل املنجز بشأن 
حضور الويبو يف وسائل 

التواصل الاجامتعي يف قدرة 
الربانمج عىل تقيق أهدافه 
املتعلقة ابلويب والش باكت 

 .الاجامتعية
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 امليض قدما

  فامي يتعلق مبعدالت اخلروج من صفحيت الويب "عن امللكية الفكرية" و"داخل الويبو"، جتدر اإلشارة إىل أن هاتني الصفحتني ختتلفان
البوابة" األخرى من حيث أهنا توفر معلومات أساس ية )عىل سبيل املثال، ما هو حق املؤلف؟ أو ما يه الويبو؟( "عن صفحات 

العديد من احتياجات املس تخدمني. ويف هذا اإلطار، فإن ارتفاع معدالت اخلروج من هاتني الصفحتني ال قد تليب عىل الفور  واليت
 .يشري ابلرضورة إىل جتربة سلبية للمس تخدمني

 رفيعة الشأن. حدوث أحداث عىل توقيت يف س نة معينة إىل حد كبري  التغريداتلعدد مرات إعادة نرش  تعمتد الزايدة يف النس بة املئوية
، 2016وقد أاثر حدث "دخول معاهدة مراكش حزي التنفيذ" وحدث "املؤمتر املعين ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية"، الكهام يف 

ومن مث  2017عددا كبريا من مرات إعادة نرش التغريدات، مما أدى إىل زايدة نسبية يف العدد الس نوي إلعادة نرش التغريدات يف عام 
يف املائة يف مرات إعادة نرش التغريدات مقارنة ابلثنائية  51وشهدت الثنائية كلك زايدة بنس بة  يئ.تقق الهدف بشلك جز

2014/2015. 

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.8ه  التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 

ANNEX XX   تصور أحصاب املصاحل
اإلجيايب لسمعة الويبو، 

وزايدة تعرفهم عىل السمة 
 التجارية للويبو

% من املشاركني يف 85.3
ادلراسة الاس تقصائية يوافقون 

أو يوافقون بشدة عىل أن 
الويبو تمتتع بسمعة جيدة 

% من 70.2معوما. و
املشاركني ينظرون إىل الويبو 

عىل أهنا املنتدى العاملي 
الفكرية )دراسة الويبو  للملكية

الاس تقصائية بشأن تصورات 
أحصاب املصاحل، يونيو 

2014) 

% دلهيم تصور إجيايب 85
 عن مسعة الويبو.

 

% بأن الويبو يه 75إقرار 
املنتدى العاملي للملكية 

 الفكرية.

% دلهيم تصور إجيايب عن مسعة 84
 الويبو.

% بأن الويبو يه املنتدى 74إقرار 
 الفكرية.العاملي للملكية 

 

 

 

 

ANNEX XXI   عدد األشخاص اذلين
يشاهدون حمتوى عن 

تظاهرات الويبو وإجنازاهتا 
 وأنشطهتا الرئيس ية

معدل الفتح املتوسط يف 
)حيدد  33.1% :2015
 الحقا(

ْن  23%126 أو أكرث ِممل
يتلقون نرشة الويبو 

اإلخبارية يفتحوهنا لعرض 
 مضموهنا

ْن يتلقون النرشة  25.8% ِممل
يفتحوهنا  WIPO Wire اإلخبارية

 لعرض مضموهنا

 

 

املشاركة العاملية يف محةل  
 اليوم العاملي للملكية الفكرية

 105نرُشت التظاهرات يف 
بدلان عىل خريطة تظاهرات 
اليوم العاملي للملكية الفكرية 

 (110) 2015لعام 

 105نرش التظاهرات يف 
بدلان أو أكرث عىل خريطة 

العاملي تظاهرات اليوم 
بدل  100) للملكية الفكرية

 أو أكرث(

 التظاهرات املنشورة يف: -

 ؛2016بدلا يف عام  121 -

 .2017بدلا يف عام  124 -

 

 

                                                
 .MailChimpيف املائة إىل متوسط الصناعة كام تس به منصة التسويق عرب الربيد اإللكرتوين  23يستند هدف  126
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

عدد زايرات موقع  
منشورات الويبو وموقع جمةل 

 الويبو

زايرة فريدة  217 600" 1"
ملوقع املنشورات يف 

2014/15 (804 97) 

زايرة  1 024 790" 2"
فريدة ملوقع جمةل الويبو خالل 

2014/15 (342 234) 

زايدة عدد الزايرات  "1"
الفريدة ملوقع املنشورات 

 ،%20بنس بة 

وزايدة عدد زايرات  "2"
موقع جمةل الويبو بنس بة 

10% 

زايرة فريدة ملوقع  407 908" 1"
 %87+) 2016/17املنشورات يف 
 (2014/15مقارنة ابلثنائية 

زايرة فريدة ملوقع  1 923 976" 2"
 2016/17جمةل الويبو خالل 

 (2014/15مقارنة ابلثنائية  88%+)

 

 

 

 

عدد زايرات احملتوى  
اإلخباري والفيديو والصور 

 عىل موقع الويبو

زايرة فريدة  503 120" 1"
حملتوى موقع املركز اإلعاليم 

 2014/15)بلك اللغات( يف 
(000 250) 

زايرة لقناة  473 360" 2"
الويبو عىل موقع اليوتيوب يف 

)ابس تثناء مرحةل  2014/15
 (467 180) ما قبل املدرسة(

 

مليون زايرة  2.54" 3"
إضافية للصور عىل موقع 

؛ إجاميل 2014/15فليكر يف 
عدد الزايرات يف هناية 

)إجاميل  مليون 3.44: 2015
عدد الزايرات يف هناية 

 مليون( 2.41: 2014

% يف 10زايدة بنس بة  "1"
عدد الزايرات الفريدة 

 حملتوى موقع املركز اإلعاليم

% يف 10زايدة بنس بة  "2"
إجاميل عدد زايرات 

الفيديوهات املنشورة عىل 
قناة الويبو ابليوتيوب 

)ابس تثناء مرحةل ما قبل 
 املدرسة(

مليون زايرة  2.5" 3"
للصور عىل موقع فليكر يف 

)أي أن إجاميل  2016/17
د الزايرات يف هناية عد

 مليون( 5.94: 2017

زايرة فريدة  781 255" 1"
مقارنة ابلثنائية  55%+)

2014/2015) 
 
 

مقطع فيديو أنتج خالل  232" 2"
 520 296الثنائية مع إجاميل زايرات

مقارنة ابلثنائية  %10+زايرة )
2014/2015) 

 
 %13+زايرة ) 2 864 732 "3"

 (2014/2015مقارنة ابلثنائية 
)إجاميل عدد الزايرات يف هناية 

2017 :878 226 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد أقل من املس تخدمني  
اذلين يغادرون موقع الويبو 

اإللكرتوين مبارشة من 
صفحة ادلخول وصفحات 

 البوابة الرئيس ية

" معدل الارتداد من 1)"
% 29.8صفحة ادلخول 

(25.1)% 
" معدالت اخلروج من 2"

"البوابة" صفحات 
 )ابإلنلكزيية(:

 %16.6اخلدمات:  -
(13%) 

 %27.2س ياسة:  -
16.9%) 

 %20.1التعاون:  -
(15.3%) 

 %29.1مراجع:  -
(19.1%) 

" اس تقرار معدل 1"
 الارتداد من البوابة؛

 
" اس تقرار معدل اخلروج 2"

من صفحة "البوابة" للك 
من اجملاالت الست 

الرئيس ية للموقع اإللكرتوين 
)خدمات امللكية الفكرية، 
س ياسة، التعاون، مرجع، 

عن امللكية الفكرية، داخل 
 الويبو(

" معدل الارتداد من صفحة 1"
 )ابإلنلكزيية(: %29.2ادلخول 

 
" معدالت اخلروج من صفحات 2"

 "البوابة" )ابإلنلكزيية(:
 %16.6اخلدمات:  -

 
 %21.2س ياسة:  -

 
 %21.9التعاون:  -

 
 %16.7مراجع:  -

 
عن امللكية الفكرية:  -

64.9% 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 عن امللكية الفكرية: -
59.9% 

(55.1%) 
 داخل الويبو: -

26.1 %
(23.5%) 

 %33.6داخل الويبو:  -
 

 

 

 

تأثري الويبو يف وسائل  
التواصل الاجامتعي وإرشاك 

 أحصاب املصاحل فهيا

لون يف 1" " عدد املُفضل
2015 :6420 (5121) 

 

 

" إجاميل عدد مرات إعادة 2"
: 2015نرش التغريدات يف 

820 14 (920 11) 

 

% يف 25" زايدة بنس بة 1"
العدد الس نوي لتغريدات 

 الويبو "املفضةل"

 

% يف 15" زايدة بنس بة 2"
إجاميل العدد الس نوي 
 إلعادة نرش التغريدات

 127" عدد مرات "اإلجعاب"1"
- 2016 :289 13 

% مقارنة بعام 107)+
2015) 

- 2017 :928 20 +(57 %
 (2016مقارنة بعام 

عدد مرات إعادة نرش " 2"
 :التغريدات

- 2016 :1715 19 
% مقارنة ابلعام 33)+

2015) 

- 2017 :710 20 +(5 %
 (2016مقارنة بعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توج ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات 2.8ه

املس تخدمني عن رضا  
 خدمات املكتبة

% من املُجيبني عىل 70
ه إىل  الاس تبيان اذلي ُوجل

مس تخديم خدمات املكتبة 
اكنوا راضني للغاية عن 

اخلدمات )راضون بنس بة 
% أو راضون 100

 (%72.2)(للغاية

أو أكرث من زوار % 70
املكتبة والزابئن عىل اإلنرتنت 

 راضون للغاية

2016 :70% 
2017 :76.2% 

الزابئن اكنوا راضني للغاية عن  من
 اخلدمات )تقيمي "ممتاز"(

 

 

نس بة رضا الزابئن/أحصاب  
 املصاحل

% من زابئن نظايم 85اكن 
معاهدة الرباءات ومدريد 

 راضني أو راضني للغاية
 %89معاهدة الرباءات = 

 %81مدريد = 

أو أكرث راضون أو % 90
 راضون للغاية

 

 

 

 

                                                
 .2015أواخر عام  يف بزر "مفضل" "أجعبين" زر Twitter استبدل 127
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 

مل يُقميل رضا معالء نظام 
 2014/15الهاي يف الثنائية 

زابئن نظايم % من 86
مدريد والهاي راضون أو 

راضون للغاية )ادلراسة 
 (2013الاس تقصائية لس نة 

% من زابئن نظام معاهدة 90اكن 
 الرباءات راضني أو راضني للغاية

)اس تقصاء رضا مس تخديم معاهدة 
 (2017الرباءات 

% من زابئن نظام مدريد 69اكن 
)اس تقصاء  ني للغايةراضني أو راض

 (2017-2016التصورات 

مل يُقميل رضا معالء نظام الهاي يف 
 2016/17الثنائية 

 

معايري اخلدمات يف مركز  
 الويبو خلدمة الزابئن

% من 92" معاجلة 1"
التذاكر يف غضون يوم 

 )نفس املدة( واحد،
% من 100" معاجلة 2"

 8الشاكوى يف غضون 
 )نفس املدة( معلساعات 

% من التذاكر 92" معاجلة 1"
 يف غضون يوم واحد،

(90)% 
% من 100" معاجلة 2"

 8الشاكوى يف غضون 
 (%90) ساعات معل

% من التذاكر يف 99.5" معاجلة 1"
 غضون يوم واحد

% من الشاكوى 97.3" معاجلة 2"
 ساعات معل 4يف غضون 

 

 

 

 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

 10,869 11,053 10,808 التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات 2.8ه  5,364 5,531 5,674 توج 

 16,233 16,584 16,483 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %99 13,288 13,374 13,996 موارد املوظفني

 %92 2,945 3,211 2,487 خالف موارد املوظفني

 %98 16,233 16,584 16,483 اجملموع



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثامنالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

202 
 

 

  



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثامنالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

203 
 

 بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 إعادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة يف الربانمج عىل أولوايت تنظميية أخرى؛ " 1: "يعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني ملا ييل
 .تويل املوارد إىل خالف املوظفني لتعزيز معليات البداةل( 2)و

 2"موارد إضافية لتطوير تطبيق هاتفي ملندويب الويبو؛ و" 1: "ترجع الزايدة الطفيفة يف خالف موارد املوظفني يف املقام األول إىل "
 .إلنتاج الرسوم املتحركة والفيديوهات 13و 11و 4التحويالت من الربامج 

 اس تخدام املزيانية

 اكن اس تخدام مزيانية املوظفني يامتىش مع املزيانية الهنائية بعد التحويل. 

  احملتوى وبنية املعلومات يعزى الاس تخدام األقل بشلك طفيف خلالف موارد املوظفني يف املقام األول إىل اخنفاض تاكليف إدارة
 .واس تخدام موقع الويبو اإللكرتوين عام اكن متوقعا، فضال عن التأخري يف تطوير التطبيق الهاتفي للمندوبني
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 20الربانمج 

 املدير العام املسؤولون عن الربانمج

 الس يد مينيليك غيتاهون 

 اتاكغي الس يد يوش يويك 

 الس يدة وانغ بينينغ 

 لوحة متابعة أداء الربانمج

  

 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 اإلجنازات الرئيس ية

 العالقات اخلارجية والرشااكت )الس يد مينيليك غيتاهون(

  ( 1: )من بيهنا صةل بوالية الويبو، لهااألمم املتحدة منظومة  رإطا ويفدولية  يةكوم حمعليات  عدةتنفيذ  ءبد 2016/17الثنائية شهدت
اتفاق ابريس مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن و ( 3املؤمتر الثالث لمتويل التمنية؛ )و ( 2؛ )2030التمنية املس تدامة لعام  خطة

للتجارة والتمنية )األونكتاد(. وواصلت الويبو دمع هذه العمليات من  نتاجئ ادلورة الرابعة عرشة ملؤمتر األمم املتحدةو ( 4تغري املناخ؛ )
  .ومستندة إىل قرائنخالل توفري معلومات متوازنة 

  ألغراضالعمل والتكنولوجيا والابتاكر تسخري املعين ب  ألمم املتحدةااملشرتك بني واكالت  يق العملصفها عضوا يف فر و ب، ساعدت الويبوو 
تكنولوجيا وال العمل  املعين بتسخرياألول والثاين ألحصاب املصلحة املتعددين  نيالس نوي املنتدىني  امة، يف تنظمي أهداف التمنية املس تد

"تسخري إماكانت العمل والتكنولوجيا والابتاكر حىت حيقلق امجليع أهداف  امواكن موضوعه .أهداف التمنية املس تدامة ألغراضوالابتاكر 
من أهداف التمنية  14و 9و 5و 3و 2و 1هداف األ مع الرتكزي عىل -من أجل عامل متغريالابتاكر التكنولوجيا وو" ،التمنية املس تدامة"

 ".املس تدامة

 والعمل والتكنولوجيا والابتاكر  اجلنس يف مبادرة مشرتكة بشأن نوع ،ابلتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة واليونسكو ،الويبو ورشعت
األمم املتحدة املشرتك بني الواكالت املعين ابلعلوم  خرباءفريق من وعة فرعية مجمتأسيس  وشاركت يفاملس تدامة،  أهداف التمنية من أجل

واجملموعة الفرعية للعمل والتكنولوجيا والابتاكر للهنوض ابالتساق والتعاون فامي بني كياانت  اجلنس والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض نوع
ودمعت الويبو أيضاً، بصفة مراقب، معل فريق اخلرباء املشرتك بني الواكالت املعين مبؤرشات  عامةل يف هذا اجملال.منظومة األمم املتحدة ال

أهداف التمنية املس تدامة واللجنة اإلحصائية، وأاتحت ما دلهيا من مجموعات البياانت ومهنجيات البياانت بناء عىل طلب ادلول 
 .األعضاء

 يف جمال تغري املناخ ونقلها ونرشها، ال س امي الطاقة املتجددة، وقعت الويبو مذكرة تفامه مع الواكةل ادلولية  جياتابتاكر تكنولو تعزيز  وبغية
 ( من أجل تطوير أنشطة ومشاريع مشرتكة.IRENAللطاقة املتجددة )

  ع املعلومات، تقدمي املساهامت لتنفيذ نتاجئ القمة العاملية جملمت3وواصل الربانمج، ابلتعاون مع الربانمج (WSIS)  لغرض التقارير اليت
( 1: )كام اس متر يف تعزيز التعاون مع منظامت حكومية دولية وواكالت أخرى يف األمم املتحدة، من بيهنا .يقدهما األمني العام لألمم املتحدة

األونكتاد، وجتديد الالزتام ابإلسهام بفعالية يف اليت يقودها " مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع"األونكتاد، من خالل الانضامم إىل 
، اذلي يركز عىل تعزيز الابتاكر ورايدة األعامل فامي بني الش باب، ومعلومات 2017و 2016 األس بوع العاملي لرايدة األعامل يف جنيف

من خالل توفري 279 (ISO)املقاييس توحيداللجنة الفنية ملنظمة ادلولية ل (2)الرباءات، والرشاكت الصغرية واملتوسطة وامللكية الفكرية؛ 
 .(ISO 50500سلسةل)مدخالت لسلسةل مس تقبلية من املعايري بشأن إدارة الابتاكر 

 ة وواصلت الويبو تأكيد مشاركهتا الفعاةل يف جملس اتفاق تريبس التابع ملنظمة التجارة ادلولية، وتنس يق مشاركهتا يف حلقات العمل الوطني
 ،والتجارة ،الفكرية ملنظمة التجارة العاملية بشأن مواضيع تشمل امللكية الفكرية والصحة العامة وجوانب املرونة؛ امللكية واإلقلميية وادلولية

العمل الس نوية بشأن التجارة  حلقة يف تنظميتعاونت تعاوان وثيقا مع منظمة التجارة العاملية كام ؛ وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية. والبيئة
 ة.والصحة العام

  يف س ياق التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة  18و 14و 1وإضافة إىل العمل املضطلع به ابلتعاون مع الربامج
ألمم التجارة العاملية، كفل الربانمج مشاركة الويبو الفعاةل يف اجامتعات منظمة الصحة العاملية ومعلياهتا ذات الصةل، مبا يف ذكل معلية ا

يف تنظمي األحداث املتعلقة ابملوارد اجلينية البحرية وقضااي  4كام دمع مكتب نيويورك الربانمج  .(ملتحدة بشأن األمراض غري املعديةا
 .الساكن األصليني ، يف إطار معليات األمم املتحدة
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 املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة )املدير العام(

  2016ويف عايم  رشاك أحصاب املصاحل غري احلكوميني يف أنشطهتا.ها إلتعزيز و الفرص  إاتحةالثنائية،  عىل مدارواصلت الويبو، و 
وقد بلغ  . ، يرست الويبو إقامة عدد من الفعاليات اخملتلفة، سعت من خاللها إىل مشاركة ممثيل اجملمتع املدين والتعاون معهم2017و

يف املائة من  71منظمة، أي  252اجامتعات جلان الويبو لك عام  تشارك يففة دامئة اليت متوسط عدد املنظامت غري حكومية املعمتدة بص
قد الاجامتع اخلامس املنظم عىل وجه عُ و . 2016/12817إجاميل عدد املنظامت غري احلكومية اليت ترض هذه الاجامتعات يف الثنائية 

، مما جعهل منتدى عظمي الفائدة لتبادل لآلراء بصورة مبارشة 2017فرباير احلرص بني املدير العام واملنظامت غري احلكومية املعمتدة يف 
  .حول نظام امللكية الفكرية ادلويل بوجه عام، وحول معل الويبو بوجه خاص

 املاكتب اخلارجية

 )الربازيل يف الانضامم إىل بروتوكول مدريداهامتماً كبرياً دلمع رغبة  أوىل مكتب الويبو يف الربازيل: مكتب الويبو يف الربازيل )املدير العام. 
ويف هذا الصدد، سه ل املكتب إجراء مناقشات يف الربازيل، من خالل املشاركة عن كثب مع الوزارات احلكومية املعنية، ومساعدة 

كية الفكرية والصناعة املكتب الوطين للملكية الفكرية يف األعامل التحضريية، واملشاركة مع أحصاب مصلحة آخرين؛ مثل مجعيات املل 
، تلقى الكونغرس الربازييل مرشوع قانون  2017حبلول هناية عام  و. الوطنية، لرشح اآلاثر املرتتبة عىل الانضامم والفوائد املتأتية منه

 .الانضامم إىل الربوتوكول، واكنت املسأةل قيد املناقشة يف جلان الكونغرس اخملتلفة

  ركز املكتب طوال الثنائية عىل الرتوجي املكثف خلدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية  :(وانغ بينينغمكتب الويبو يف الصني )الس يدة
معاهدة التعاون بشأن الرباءات  رالفكرية للمس تخدمني الفعليني واحملمتلني، مما أدى إىل منو كبري يف معدالت إيداعات الصني يف إطا

 .ونظام مدريد

  

  ًعىل أنشطة توعية حمددة الهدف لضامن فهم معل الويبو وخدماهتا عىل حنو أفضل، واس تخداهما عىل حنو مزتايد يف وركز املكتب أيضا
حكومية أخرى عىل مس توى ادلوةل  هجاتأقميت عالقات تعاون مع إدارات ثلث املقاطعات الصينية ومع  ونتيجة ذلكل، .مجيع أحناء البدل

 .حبلول هناية الثنائية

 ركز املكتب طوال الثنائية عىل الرتوجي املكثف خلدمات الويبو العاملية للملكية  :(يوش يويك اتاكغي : الياابن )الس يدمكتب الويبو يف
معدالت منو قوية يف اإليداعات من الياابن يف إطار معاهدة التعاون بشأن  أسفر عنلمس تخدمني احلاليني واحملمتلني، مما ل الفكرية 

 .الرباءات ونظايم مدريد والهاي

                                                
 .21انظر الربانمج  128
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  ج املكتب بنشاط و نتاجئ جيدة يف  وحققت أنشطة الرتوجي. ملنصات أحصاب املصاحل املتعددين اخلاصة ابلويبوعالوة عىل ذكل، رول
يف املائة يف عدد التكنولوجيات املسجةل من الرشاكت الياابنية يف قاعدة بياانت ويبو  166، تتجىل يف زايدة قدرها 2016/17الثنائية 

 .أيًضا رشياك للويبو غرين خالل الثنائية أصبحتFujitsuفوجيتسو وجيدر ابذلكر أن رشكة(. 2017يف  101و 2015يف 38) غرين

 أودع الاتاد الرويس صيك التصديق عىل وثيقة جنيف التفاق الهاي ومعاهدة  :م. سفانتري()الس يد  مكتب الويبو يف الاتاد الرويس
 .2018ام حزي النفاذ يف أوائل عام وس يدخل الكه. 2017مراكش يف عام 

  منولمس تخدمني احلاليني واحملمتلني، مما أدى إىل ل وركز املكتب طوال الثنائية عىل الرتوجي املكثف خلدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية 
 .يداع من الاتاد الرويس يف إطار نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريداإل تمعدال

 

  اكز مر  135من  وارتفع عدد املراكز، 2016/17وواصلت ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الاتاد الرويس توسعها يف الثنائية 
 .يف املائة 26، أي بزايدة قدرها 2017يف  امركز  170إىل  2015يف عام 

  ابلتعاون مع وزارة التعلمي والعلوم 2016امللكية الفكرية للجامعات ومؤسسات البحوث يف عام وُأطلق مرشوع وطين بشأن س ياسات ،
وجامعة ابومان موسكو التقنية احلكومية، من أجل دمع  ، Rospatentيف الاتاد الرويس، وجلنة الاتاد الرويس للرباءات والعالمات 

 .قدرات األاكدمييات واملؤسسات العلمية الروس ية يف إدارة امللكية الفكرية

  الرامية إىل الانضامم  رابطة أمم جنوب رشق آس ياواصل املكتب دمع هجود ادلول األعضاء يف  (:املدير العام)مكتب الويبو يف س نغافورة
، مما أدى إىل انضامم أربعة بدلان إضافية طة معل رابطة أمم جنوب رشق آس يا بشأن حقوق امللكية الفكريةمدريد وفقا خلإىل بروتوكول 

، وبذكل يصل إجاميل عدد األطراف املتعاقدة من الرابطة (ومجهورية الو ادلميقراطية الشعبية واتيالند وإندونيس يا بروين دار السالم)
يف األنشطة الرتوجيية التفاق الهاي، مما أدى إىل انضامم بدل واحد يف الثنائية  كام أسهم املكتب. 2016/17إىل مثانية يف هناية الثنائية 

 (.مكبوداي)

  بإنشاء مائدة مس تديرة س نوية  اليت تُوجتلملكية الفكرية، ل ية جمعيات الوطن لل عىل تعزيز مشاركة الويبو  الثنائيةخالل املكتب  ركزو
 الرابطة،مجلعيات امللكية الفكرية الوطنية واإلقلميية، هتدف إىل بناء روابط أقوى مع جممتع األعامل يف أمم جنوب رشق آس يا لرابطة 

 .2017م س تديرة يف عاامل امئدة للعقد أول اجامتع و . الويبو الرتوجي ألنشطةوزايدة الفرص 
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 أبرز أنشطة أجندة التمنية

من خالل املشاركة  ،يف املشاركة بنشاط يف معل منظومة األمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية األخرى 20اس متر الربانمج  املبادئ التوجهيية:
 31و 30، 24، 14، 11، 4توصيات أجندة التمنية يف العمليات واملبادرات املتعلقة ابلتمنية، ال س امي تكل املتعلقة بأهداف التمنية املس تدامة )

 (.40و

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجيات احلد من اخملاطر تطور اخملاطر  اخملاطر

اجلغرايف للماكتب اخلارجية الفصل 
عن املقر الرئييس قد يسفر عن 

 جتزئة التنس يق والاتصال.

 امس تقر  رطاخل اظلت هذ
  الثنائية.طوال 

 املمتثةل يف احلد من اخملاطر أدت اسرتاتيجية
إىل تقليص هذا  واملهيلكةاملشاركة الوثيقة والثابتة 

 دجمادمج معل املاكتب اخلارجية  وضامن ،طراخل
  .اليويم للمنظمة العمليف إطار النتاجئ ويف  اكمال

ومل ،  الثنائيةطر خالل خلا تقلص
  أثر سليب عىل األداء. خيلف أي

 بياانت األداء

 العالقات اخلارجية والرشااكت

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلوليةتفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ه

ANNEX XXII   إسهامات الويبو املبي نة يف

تقارير األمم املتحدة 

واملنظامت احلكومية ادلولية 

وقراراهتا وواثئقها املنبثقة 

عن العمليات الهادفة ذات 

 الصةل

، 2014/15بيااًن يف الثنائية  33

انعكست بصورة مرضية.  ولكها

 ؛38من أصل  38 :2012/13)

 15من أصل  12: 2014

 (مس مترة 3و

 38من  30ت الويبو )إسهامامن  % 79انعكس 80%

 .2016/17( يف الثنائية بياان
 
 

عدد املبادرات اليت تقودها  

الويبو ابلتشارك مع األمم 

املتحدة وسائر املنظامت 

احلكومية ادلولية من أجل 

تنفيذ أهداف التمنية 

 املس تدامة

  مبادرات جديدة5  5 ال يشء
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 املاكتب اخلارجية

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.1ه  تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 

ANNEX XXIII   عدد حاالت التصديق عىل
معاهدة مراكش و/أو حاالت 

 الانضامم إلهيا

 الربازيلمكتب  1

 مكتب الصني 0

 مكتب الياابن 0

 مكتب روس يا 0

–مكتب س نغافورة  1
 )س نغافورة(

 مجيع املاكتب اخلارجية( 0)

 

 مكتب الصني 1

  مكتب الياابن1

 مكتب روس يا 1

  حالتان إضافيتان

مكتب س نغافورة 
مكتب  1 )اثبت،

 الربازيل(

 

 0مكتب الصني: 

 0مكتب الياابن: 

 الرويس()الاتاد  1مكتب روس يا: 

  ال توجد حاالت إضافية س نغافورة: مكتب

 

 

 

 

 

 

ANNEX XXIV   عدد حاالت التصديق عىل
معاهدة بيجني و/أو حاالت 

  الانضامم إلهيا

 (اثبت) مكتب س نغافورة 0
 (0)مكتب روس يا  1

  مكتب س نغافورة2

مكتب س نغافورة،  2)
 مكتب روس يا( 1

  0مكتب س نغافورة : 

 

ANNEX XXV   عدد حاالت التصديق عىل
معاهدة س نغافورة و/أو 

 حاالت الانضامم إلهيا

 مكتب الياابن )اثبت( 0
 مكتب س نغافورة )اثبت( 1

 مكتب س نغافورة 1

  حاةل إضافية

 مكتب س نغافورة 

 )الياابن( 1مكتب الياابن: 
  ال توجد حاالت إضافية مكتب س نغافورة:

 

 

 

ANNEX XXVI   عدد حاالت التصديق عىل
معاهدات اإلنرتنت و/أو 

  الانضامم إلهياحاالت 

معاهدة الويبو بشأن حق 
 )مكتب س نغافورة( 4املؤلف: 

معاهدة الويبو بشأن األداء 
)مكتب  4والتسجيل الصويت: 

 س نغافورة(

  حاةل إضافية

 )مكتب س نغافورة( 

  حاةل إضافية

 )مكتب س نغافورة( 

 بروين دار السالم(  1)مكتب س نغافورة: 

 بروين دار السالم(  1)مكتب س نغافورة: 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.2ه  اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية 

عدد الطلبات املودعة بناء  
 129عىل معاهدة الرباءات

2015 : 

 (581) 548مكتب الربازيل:

 

  838 29مكتب الصني: 

(539 23) 

 

 مكتب الياابن:

44 053 ((42 459 

 

 

 (890)877مكتب روس يا:

 

 

  362 1مكتب س نغافورة: 

(1 387) 

 س نوية زايدة%2

 مجيع املاكتب

 مكتب الربازيل

2016:567 +(3)% 

2017:593 +(5)% 

 مكتب الصني 

2016:43 091+(44)% 

2017:48 882+(13)% 

 مكتب الياابن 

2016:45 209+(3)% 

2017:48 208+(7)% 

 مكتب روس يا

2016:894 +(2)% 

2017:1,097 +(23)% 

 مكتب س نغافورة 

2016:1 254 (-8)% 

2017 :1,208 

 (2016% مقارنة مع هدف عام 13-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
النس بة املئوية لواضعي 

الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني والعاملني يف جمال 

امللكية الفكرية واملشاركني 
املس هتدفة  يف حلقات العمل

ق ملعاهدة  ممن دلهيم فهم معم 
التعاون بشأن الرباءات وما 

 يتعلق هبا من موضوعات

 )اثبت(% 75مكتب الربازيل: 

 

 

 (%94)% 91مكتب الياابن: 

 

 

% 95مكتب س نغافورة: 
(93)% 

 

 مكتب الربازيل املاكتب( % )مجيع75

: 201693% 

2017:77% 

 مكتب الياابن

2016:81% 

2017:88% 

 س نغافورةمكتب 

2016:94% 

2017:88% 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .2018املصدر: مركز بياانت إحصاءات امللكية الفكرية يف الويبو، يونيو  129
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

4.2ه  اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 

عضوية وثيقة جنيف  
(1999) 

  2مكتب س نغافورة: 

  0مكتب روس يا: 

أعضاء إضافيني  3
 )مكتب س نغافورة(

 )مكتب روس يا( 1

 إضايف )كولومبيا( 1س نغافورة: مكتب 

 0مكتب روس يا: 

أودع الاتاد الرويس  2017نومفرب  30)يف  
صك التصديق، اذلي س يدخل حزي النفاذ يف 

 .(2018فرباير  28

 

 

 

عدد الطلبات بناء عىل نظام  
 130الهاي

2015: 

 (0) 128مكتب الياابن: 

 (50) 34مكتب س نغافورة: 

 مكتب الياابن % زايدة س نوية2

2016:348 +(172)% 

2017:353 +(1)% 

 مكتب س نغافورة

2016:50 +(47)% 

 (%22) 39: 2017 

 

 

 

 

 

 

 
النس بة املئوية لواضعي 

الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني والعاملني يف جمال 

امللكية الفكرية واملشاركني يف 
حلقات العمل املس هتدفة ممن 
ق لنظام الهاي  دلهيم فهم معم 

 )اثبت( %75الربازيل: مكتب 

 

 

 % 94 مكتب الياابن:

 )اثبت(

 

% 88مكتب س نغافورة: 
(85)% 

 )مكتب الربازيل( %(75)% 85

 :ال توجد بياانت متاحة2016

 :مل تُعقد أي حلقة معل لنظام الهاي2017

 مكتب الياابن

2016:62% 

2017:73% 

 مكتب س نغافورة

2016:86% 

2017:85% 

 

 

 

 

 

6.2ه  مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً اس تخدام نظام  

 131ترامكيا 4س نغافورة  مكتب  إجاميل أعضاء نظام مدريد 
 )اثبت(

 

إضافيني )مكتب  5
 س نغافورة(

بروين دار السالم، اندونيس يا، مجهورية الو 
 ادلميقراطية الشعبية، اتيالند

 

 

                                                
 املصدر السابق 130
 إىل اترخي بدء النفاذ. استنادا 2015املتعاقدة يف هناية عكس عدد األطراف مبا ي األسس املرجعيةمت تديث  131
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

الطلبات بناء عىل نظام عدد  
 132مدريد

 )اثبت( 0مكتب الربازيل: 

 مكتب الصني: 

 1 882 ((2 140 

 مكتب الياابن:

 (2 033) 2 148 

 

 

 :مكتب روس يا

1 045 ((1 543 

 

 

 

 (351) 496مكتب س نغافورة: 

منو س نوي بنس بة 
 % )مجيع املاكتب(2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0مكتب الربازيل: 

 مكتب الصني:

2016:3 730+(98)% 

2017:5 173+(39)% 

 مكتب الياابن:

2016:2,387 +(11)% 

2017:2,500 +(5)% 

 :مكتب روس يا

2016:1 329+(27)% 

2017:1 673+(26)% 

 :مكتب س نغافورة

2016:594 +(20)% 

2017:640 +(8)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
النس بة املئوية لواضعي 

الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني والعاملني يف جمال 

امللكية الفكرية واملشاركني يف 
حلقات العمل املس هتدفة ممن 
ق لنظام مدريد  دلهيم فهم معم 

 %90مكتب س نغافورة: 
(89)% 

 مكتب الياابن: %(75)% 85

2016:94% 

2017:93% 

 :مكتب س نغافورة

2016:86% 

2017:85% 

 

 

 

2.3ه زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة  من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية  كفاءات معزل
 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
النس بة املئوية لواضعي 

الس ياسات واملسؤولني 
احلكوميني والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية وسائر الفئات 

يف ذكل املس هتدفة، مبا 
اجلامعات ومنظامت اإلدارة 

امجلاعية والصحفيون، ممن 
ق لس ياسات  دلهيم فهم معم 

امللكية الفكرية وكيفية الانتفاع 

 )اثبت( %75مكتب الربازيل: 

 

 

 %100مكتب الياابن: 

 )ال ينطبق(

 

 

 الربازيلمكتب  (75%) 85%

2016:88% 

2017:82% 

 مكتب الياابن:

2016:100% 

2017:96% 

 مكتب س نغافورة:

2016:87% 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

عىل حنو فعال بتطور امللكية 
  الفكرية

 %100مكتب س نغافورة: 
 )اثبت(

2017:87% 

2.4ه ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع    نفاذ حمس 

قواعد  133عدد مس تخديم 
ركن البياانت العاملية 

 الرباءات
(PATENTSCOPE):  

وقاعدة البياانت العاملية 
ألدوات التوس مي، وقاعدة 
 البياانت اخلاصة ابلتصاممي

 : 134ركن الرباءات

 (4 688) 3 845مكتب الربازيل 

 355)( 27 454مكتب الصني )
56) 

 (16 032مكتب الياابن ) -
(711 14) 

 (6 257)( 6 292مكتب روس يا ) -

 (8 054) 7 471مكتب س نغافورة  -

% زايدة 5
 135)الثنائية(

 

 ركن الرباءات: 

 +77%)) 807 6مكتب الربازيل: 

  +53%)) 797 41 مكتب الصني

  +56%))973 24مكتب الياابن:

 +36%)):534 8مكتب روس يا

 (%103( )+15 169)مكتب س نغافورة( ) 

 

  

 

 

 

قاعدة البياانت العاملية ألدوات   
 التوس مي 

 (596) 504مكتب الربازيل: 

 (398 3) 181 3 مكتب الصني:

 (871 2)787 3مكتب الياابن: 

 (352 2)475 2مكتب روس يا 

( 006 16)مكتب س نغافورة( ) 
(9162) 

% زايدة 5
 136)الثنائية(

 

 قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي 

 109 1 (+120%):مكتب الربازيل

 +375%)) 105 15مكتب الصني: 

 +178%)) : 532 10مكتب الياابن

  +229%)) 138 8 مكتب روس يا:

 %( -19( )997 18)مكتب س نغافورة( )

 

  

 

 

 

                                                
 الفصل الرابع من العام. يف حفسب بحثلغرض ال  نزائريالأنه عدد بف عدد املس تخدمني عر  يُ  133
 مكتب الياابنو  مكتب الربازيلللك من  وقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ميركن الرباءات ل املرجعية ساألستصويب: مت تديث  134

 .2015عام من عكس بياانت الربع الرابع مبا ي س نغافورةمكتب و 
 .2015للربع الرابع من عام  املرجعية ساألسابملقارنة مع  2017عام من الربع الرابع  135
 .2015للربع الرابع من عام  املرجعية ابملقارنة مع األسس 2017عام من الربع الرابع  136
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غري  (قاعدة البياانت العاملية للتصاممي  
 (2014 -متاح

 107مكتب الربازيل: 

  420مكتب الصني: 

 1 736مكتب الياابن: 

  516مكتب روس يا: 

 437مكتب س نغافورة: 

زايدة 5%
 137)الثنائية(

  قاعدة البياانت العاملية للتصاممي

 +58%) ) 169مكتب الربازيل: 

 %(243)+ 441 1: مكتب الصني

 (%72-) 480مكتب الياابن: 

 (%22-) 402مكتب روس يا: 

 %(179( )221 1مكتب س نغافورة: )

 

 

 

 

 

عدد الش باكت الوطنية  
املس تدامة ملراكز دمع 

 138والابتاكرالتكنولوجيا 

 )اثبت( 0: مكتب الصني

 )اثبت( 2 مكتب س نغافورة:

 1مس توى النضج  1- 

 3مس توى النضج  1 -

 )مكتب الصني1 (

إضافيتان  2
)مكتب 

  )س نغافورة

 0مكتب الصني: 

 ترامكي( 3مكتب س نغافورة: ش بكة إضافية )

 مس توى النضج األول )إضافية( 1 -

 مس توى النضج الثاين )تطور من 1 -
 النضج األول(مس توى 

 مس توى النضج الثالث  1 -

 

 

4.4ه زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة  أعىل  بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
 الفكريةوجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية 

عدد املاكتب اليت تس تخدم  
 منصات الويبو للبنية التحتية

  (7) مكتب الربازيل 0

بروين  (0)مكتب س نغافورة  8
دار السالموإندونيس ياومجهورية 
الو ادلميقراطية الشعبية ومالزياي 

 والفلبني وس نغافورة واتيالند
 وفيت انم

مكتب الربازيل 1
  )اثبت(

 

  إضايف 1

 مكتب س نغافورة
 )حيدد الحقا(

  مكتب الربازيل1

 

 مكتب س نغافورة إضايف )كولومبيا( 1

 ترامكياً( 9) 

 

 

 

                                                
 2015للربع الرابع من عام  املرجعية ابملقارنة مع األسس 2017عام من الربع الرابع  137
ُ و  وتسدي إلهيا الويبو املشورة عند الطلب. ،راكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع ماليا وتقنيامراكز  138 قاس الاس تدامة عىل أساس ت

 مس توايت النضج التالية:
ت مؤسس ية بني هجة التنس يق الوطنية ااتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ )ب( وتوقيع اتفاق)أ( توقيع  - مس توى النضج األول -

لوجيا والابتاكر؛ واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ )ج( وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل األقل عن األنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنو 
 س توى النضج األول ابلاكمل بتحقق )أ( + )ب( + )ج(.وحُيقق م 

معايري املس توى األول ابإلضافة إىل توفري معليات البحث األساس ية عن معلومات الرباءات، مثل معليات البحث يف الرباءات  استيفاء - مس توى النضج الثاين -
 عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛

 الرباءات. توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقارير واقع ابإلضافة إىلري املس توى الثاين معاي استيفاء - مس توى النضج الثالث -
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2.7ه األقل منوا،  منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان 
 ملواهجة التحدايت العاملية

مشاركة أحصاب املصلحة يف  
منصات الويبو من قبيل ويبو 

 غرين وويبو ريسريتش

 )غري متاح(ويبو ريسريتش: 

 

فامي خيص بدلان أمرياك الالتينية 2
 والاكرييب 

  ))مكتب الربازيل

 )مكتب الصني( 2

 )مكتب س نغافورة( 2

 )مكتب روس يا( 0

  مكتب س نغافورة(3 (

(2015أعضاء )هناية  9إجامال   

برانمج الويبو للتكنولوجيا 
 )ويبو غرين( اخلرضاء

مكتب الربازيل ومنطقة  16
أمرياك الالتينية والبحر الاكرييب: 

(48) 

  (29))مكتب الصني(  26 -

  (45))مكتب الياابن(  54 -

  (1))مكتب روس يا(  0 -

)مكتب س نغافورة( 32 -
(21)  

عضوا )هناية  128إجامال 
2015 )(144) 

% للك من 20زايدة 
ويبو غرين وويبو 

 ريسريتش 

  )مجيع املاكتب(

إجاميل عدد أعضاء ويبو ريسريتش: )هناية 
2017) 18:((%100+ 

مكتب الربازيل ومنطقة أمرياك الالتينية  
 8: والبحر الاكرييب

  2)مكتب الصني(   -

  2)مكتب الياابن(  -

  0مكتب روس يا(  ( -

  6)مكتب س نغافورة(  -

 

)هناية ) غرين ويبوإجاميل عدد أعضاء  -
2017) :233 +(82)%  

مكتب الربازيل ومنطقة أمرياك الالتينية 
 81: والبحر الاكرييب

  40)مكتب الصني(   -

 60)مكتب الياابن(   -

  0مكتب روس يا(  ( -

 52)مكتب س نغافورة(   -

  

 

 

1.8ه  ودور الويبوالتواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية  

تزايد عدد زايرات املوقع  
اإللكرتوين ملاكتب الويبو 

  اخلارجية

 )مكتب الربازيل(966 1

 ()حيدد الحقا

 

 (0)مكتب الصني  204 4

 

 

 مكتب الياابن -027 7

 % 5زايدة بنس بة 
 )مجيع املاكتب(

 الربازيل( )مكتب

2016:2 932+(49)% 

2017:5 589+(91)% 

 مكتب الصني 2

2016:4 722+(12)% 

2017:5 480+(16)% 

 مكتب الياابن
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 )حيدد الحقا(

 

 

 (0)مكتب روس يا  -327 4

 

 مكتب س نغافورة -042 10

 (9 882) 

2016:7 724+(10)% 

2017:6 753(-13)% 

 مكتب روس يا

2016:5 894+(36)% 

2017:5 991(2- )% 

 مكتب س نغافورة

2016 :7 752(23- )% 

2017 :718 7(47- %139) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8ه  توج ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات 

الوقت املس تغرق يف معاجلة  
  الاس تفسارات

مكتب الربازيل: البياانت غري 
 متاحة 

 مكتب الصني: البياانت غري متاحة

 3مكتب الياابن: الرد يف غضون 
 % من احلاالت 99أايم معل يف 

مكتب روس يا: البياانت غري  
 متاحة

مكتب س نغافورة: الرد يف غضون 
% من 95أايم معل يف  3

 احلاالت 

 ساعة مجيع املاكتب( 48)

 ساعة  36

 )مجيع املاكتب(

ت الردود يف غضون:أُ   ِعد 

 ساعة 24% يف غضون 90مكتب الربازيل: 

 ساعة  24% يف غضون 90مكتب الصني: 

 ساعة  24% يف غضون 100مكتب الياابن 

 ساعة  24% يف غضون 100مكتب روس يا 

 ساعة 24% يف غضون 100مكتب س نغافورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8ه  تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 

عدد األنشطة املشرتكة مع أمانة  
 أمم جنوب رشق آس يارابطة 

أنشطة مشرتكة إضافية يف الثنائية  9  أنشطة إضافية 8   مكتب س نغافورة11 
2016/17140  

 

                                                
 زايرة. 10 544البالغ  2016ابملقارنة مع هدف عام  139
اية حلقة معل مشرتكة بني رابطة أمم جنوب رشق آس يا ومكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بشأن اس تخدام امللكية الفكرية محل "1: "2016 140

التكنولوجيا والابتاكر التابعة ادلورة األوىل للجنة املعنية بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت والعمل و  "2"سبمترب؛  8-6وتعزيز احلرف والفنون التقليدية، ابنكوك، 
 20إلنفاذ امللكية الفكرية، يف  EuroChamاملشاركة يف وحدة  "3"؛ 2016أكتوبر 7-5للجنة األمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية آلس يا واحمليط الهادئ، ابنكوك، 

مها املرشوع املشرتك بني الاتاد األورويب ورابطة أمم جنوب رشق آس يا بشأن املشاركة يف حلقة دراس ية إقلميية بشأن البياانت اجلغرافية، نظ   "4"؛ 2016أكتوبر 
غري الرمسي ملقديم املساعدة التقنية يف جمال تنظمي الاجامتع السابع  "5"؛ 2016نومفرب  29و 28(، مانيال، الفلبني يف ECAP IIIحامية حقوق امللكية الفكرية )

اس تضافة برانمج التدريب  "6": 2017. 2016نومفرب  17أمم جنوب رشيق آس يا واملشاركة فيه، ابنكوك، اتيالند،  ( إىل بدلان رابطةIPTAPامللكية الفكرية)
ة للبدان األخرى -الس نغافوري  املشاركة يف الاجامتع الس نوي للرابطة ادلولية  "7"؛  2017أكتوبر   30، وتقدميه يف مكتب س نغافورة (TCTP)األسرتايل املوهج 

(، AIPAACأمم جنوب رشيق آس يا للملكية الفكرية ) (، واجامتع رابطة أمم جنوب رشيق آس يا، واملؤمتر الس نوي مجلعية رابطةAIPPIكية الفكرية )محلاية املل 
تعزيز الابتاكر  ( حولAPECاملشاركة يف حلقة معل منتدى التعاون الاقتصادي دلول آس يا واحمليط الهادي ) "8"؛ 2017أبريل  23إىل  20مانيال، يف الفرتة من 
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(ASEAN) واملرشوع ،
املشرتك بني الاتاد األورويب 

ورابطة أمم جنوب رشق آس يا 
بشأن حامية حقوق امللكية 
الفكرية اذلي يرشف عليه 

مكتب مواءمة السوق 
 ادلاخلية

(ECAP/OHIM) ،
ومؤسسة آس يا/أورواب، واتفاق 

التبادل احلر بني رابطة أمم 
جنوب رشق آس يا وأسرتاليا 

  (AANZFTA) نيوزيالنداو 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

 758 769 685 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ه

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع  1.2ه

 طلبات الرباءات ادلولية

857 843 794 

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان  4.2ه

 النامية والبدلان األقل منوا

729 523 459 

اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل  6.2ه

 البدلان النامية والبدلان األقل منوا

789 492 468 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري  2.3ه كفاءات معزل

امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان 

 املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

858 1,487 1,387 

ن إىل املعلومات املتعلقة  2.4ه ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات نفاذ حمس 

 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع

1,209 1,015 956 

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية  4.4ه بنية تتية تقنية ومعرفية معز 

مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب 

 املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية الفكرية

264 40 38 

                                                

( IPTAPتنظمي الاجامتع غري الرمسي الثامن ملقديم املساعدة التقنية للملكية الفكرية ) "9"؛ 2017أكتوبر  3-2من أجل الرشاكت الناش ئة، هانوي، فيت انم، 
  .2017أغسطس  31لبدلان رابطة أمم جنوب رشق آس يا واملشاركة فيه، س نغافورة، 



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 الثامنالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 الويبوتقرير أداء 

 

218 
 

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

ة لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان منصات وأدوات امللكية الفكري 2.7ه

 املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان األقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

452 443 410 

 1,339 1,486 878 التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

ه أكرب  2.8ه  519 556 544 حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفساراتتوج 

 322 391 666 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ه

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت  5.8ه

 احلكومية ادلولية

4,152 4,036 3,777 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب  1.9ه

 املصلحة اخلارجيني

311 189 181 

 
 11,409 12,269 12,395 اجملموع

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  
 %95 8,524 9,015 9,525 موارد املوظفني

 %89 2,886 3,253 2,869 خالف موارد املوظفني
 %93 11,409 12,269 12,395 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

  يف  وخباصةتعزيز معل املاكتب اخلارجية، ل إىل الربانمج  نيإضافي موظفنيإىل نقل  أساسايعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني
دلمع األولوايت يف الربانمج  ةواحد لوظيفةؤقت املنقل ال  "1"ذكل:  ويشملنقل موارد املوظفني،  ، كام يُعزى إىلالاتاد الرويس والصني

 "3"دلمع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛  14إىل الربانمج  ةمؤقت وظيفةنقل و  "2"؛ 4.8يف النتيجة املرتقبة ھ ينعكسوهو ما ، 19
املرتامكة الستيعاب أولوايت تنظميية  الوفوراتنقل  "4"مدريد؛ ونظام دلمع مبادرة إصالح  6إىل الربانمج  ةواحد لوظيفةالنقل املؤقت و 

 املرتقبة.النتاجئ يف مجيع األخريين  ببنيالس  أخرى، ويتجىل أثر 

 لتغطية الاحتياجات التشغيلية ملكتب الويبو للتنس يق يف  "1"يف املقام األول نقل املوارد:  فتعكس املوظفني خالفالزايدة يف موارد  أما
يف إطار النتيجة املرتقبة وترد الياابن،  يفلويبو انقل مكتب ب ، والتاكليف املتعلقة 5.8، يف إطار النتيجة املرتقبة ھ2017نيويورك يف عام 

اليت  وإذاكء الوعيالرتوجي  وفعاليات(، 2016احرتام امللكية الفكرية )ش نغهاي، نومفرب  إذاكءملؤمتر الرفيع املس توى بشأن وا "2"،؛ 2.8ھ
 يدمعها مكتب الويبو يف الصني.

  مساعدة " 1": عىلإىل زايدة تركزي املاكتب اخلارجية  1-8ھو2-3وھ 2.1 املرتقبة ھاجئيف إطار النتالواردة  ترجع الزايدات يف املواردو
 ويبو عىل التوايل.ألنشطة الالرتوجي  "3" ؛الوعي وإذاكءبناء القدرات  "2"ادلول األعضاء عىل الانضامم إىل معاهدات الويبو؛ 

 امللكية الصناعيةإىل دمع نظام أمتتة  4.4املوارد يف إطار النتيجة املرتقبة ھالاخنفاض يف  ويعزى ((IPAS  يف منطقة رابطة دول جنوب
 .15رشق آس يا املمول مبارشة من الربانمج 
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 اس تخدام املزيانية

  بشلك عام مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 

  أنشطة العالقات اخلارجية رإطايف  متوقعإىل اخنفاض النفقات عام هو  أساسااملوظفني  خالفيعزى اخنفاض اس تخدام موارد و. 
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 إداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمهادمع  الهدف الاسرتاتيجي التاسع

 الفرتة الثنائيةلوحة بياانت أداء 

قياسا مبؤرشات األداء مضن الربامج اليت تسهم  2016/2017الفرتة الثنائية توجز لوحة البياانت الواردة أدانه التقدم احملرز صوب تقيق النتاجئ يف 
 يف تقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 

 
 

 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

خدمات دمع موهجة للزبون  1.9ه
بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

 ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني

واخلدمات القانونية اليت  النس بة املئوية لطلبات املشورة
 تلقت ردودا رسيعة من مكتب املستشار القانوين

  21الربانمج 

تنفيذ مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية وفقاً للخطة 
 احملفظة ويف حدود مزيانية

  22الربانمج 

مة إىل ادلول  عدد واثئق جلنة الربانمج واملزيانية املُقدل
 األعضاء يف موعدها

  22الربانمج 

78%

8%

9%
5%

0%
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

تقدمي التقارير املالية واإلدارية والتحليالت املطلوبة من  
اإلدارة العليا ومديري الربامج وادلول األعضاء وفقاً 

 للمواعيد الهنائية املتفق علهيا

  22الربانمج 

معل نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية  
(AIMS بكفاءة وفقاً الحتياجات العمل ومبا ) يامتىش

 مع أفضل املامرسات

  22الربانمج 

أايم  5النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة خالل  
 معل

  23الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد  
 البرشية

  23الربانمج 

  23الربانمج  زايدة اإلجراءات املؤمتتة مقابل اإلجراءات اليدوية 

  23الربانمج  تأمينية ُمثىلتغطية  

النس بة املئوية للعنارص العالية القمية )أي أعىل من  
 فرنك سويرسي( اخلاضعة للجرد 5 000

  24الربانمج 

 1 000النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا بني  
فرنك سويرسي، واملصنفات الفنية  5 000و

ابة والعنارص  اجلذ 

  24الربانمج 

تقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو  
املفاوضات  )مس متدة من طلبات العطاءات أو

 املبارشة(

  24الربانمج 

  24الربانمج  املتوسط العاملي ألسعار التذاكر 

اس تخدام مباين الويبو ومجيع أنواع األماكن وشغلها عىل  
 الوجه األمثل

  24الربانمج 

  24الربانمج  الطلبات اإللكرتونيةمدة معاجلة  
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

  24الربانمج  مدة معاجلة ترصحيات السفر اإللكرتونية 

  24الربانمج  مدة معاجلة التأشريات 

  24الربانمج  (TMCاألسفار ) متوسط أسعار تذاكر رشكة إدارة 

  24الربانمج  متوسط رسوم اخلدمات 

  24الربانمج  مالمئة للغرضمباين الويبو وجتهزياهتا ال تزال  

النس بة املئوية للزابئن الراضني عن خدمات مكتب  
 اخلدمات

  25الربانمج 

الزتام أنشطة تطوير التطبيقات مبعايري الويبو اخلاصة  
 ابلبياانت املرجعية والرئيس ية

  25الربانمج 

ات تكنولوجيا املعلومات وإدارهتا عىل   اس تضافة منص 
حيث التلكفة مبا يامتىش مع متطلبات حنو فعال من 

 األعامل

  25الربانمج 

إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت يف  
الويبو وفقاً ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة بإدارة 
املشاريع ومبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابنتقال 

 اخلدمات

  25الربانمج 

للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني النس بة املئوية  
 الراضني عن خدمات املؤمترات يف الويبو

  27الربانمج 

  27الربانمج  تلكفة الرتمجة للك لكمة 

  27الربانمج  الويبو تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف 

  27الربانمج  صفحة( خفض تاكليف الطباعة )للك 

  27الربانمج  يف مواعيدهانرش واثئق اللجان واألفرقة العامةل  
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

دة ومنفلذة     28الربانمج  إدارة تأمني املعلومات ُمحدل

عدد املوظفني اذلين مه عىل عمل مبسؤولياهتم فامي خيص  
 أمن املعلومات وس ياسات األمن وأفضل املامرسات

  28الربانمج 

أمانة نبهية تعمل بسالسة  2.9ه
وموظفون يعملون تت إدارة جي دة 

 ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

إنشاء إطار جديد للمرونة التنظميية واس مترارية العمل 
 وإعداد الواثئق املتصةل به

  21الربانمج 

  22الربانمج  اإلدارة الفعاةل للنفقات والاحتياطيات

  22الربانمج  اإلدارة القامئة عىل النتاجئتعزيز نضج  

ذكل رسوم مدريد والهاي(  يف سداد املدفوعات )مبا 
 احملددة  يف املواعيد

  22الربانمج 

متايش عوائد األموال املستمثرة مع املعايري املرجعية اليت  
 ابالستامثر ضعهتا اللجنة الاستشارية املعنيةو 

  22الربانمج 

املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت التقرير  
اخلارجيون يؤكد امتثال العمليات املالية ألحاكم 

الويبو املايل  اتفاقيات ومعاهدات الويبو السارية ونظام
والحئته واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام 

(IPSASS) 

  22الربانمج 

مقارنة النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أداؤمه  
 بأهدافهم وكفاءاهتم الفردية

  23الربانمج 

امج التدريب الالزمة من أجل النس بة املئوية لرب   
ات التدريب امجلاعية الهامة؛ احتياج "1"
 واحتياجات التدريب الفردية  "2"

  23الربانمج 

ء يف املناصب من فئة الفنيني النس بة املئوية للنسا 
 فوق مفا

  23الربانمج 

  23الربانمج  تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

  23الربانمج  التنوع اجلغرايف: النس بة املئوية للموظفني يف لك منطقة 

عدد الطلبات الواردة من ادلول األعضاء غري املمثةل  
 كنس بة مئوية من مجموع الطلبات

  23الربانمج 

املوظفني " إخطار 1عدد األايم املس تغرقة من أجل " 
ابلقرارات يف الامتسات إعادة النظر/التظلامت؛ 

املوظفني ابلقرارات يف حاالت  وإخطار "2"
والرد عىل الامتسات  "3النقض/احلاالت التأديبية؛ "

 املشورة

  23الربانمج 

  23الربانمج  همةل البدء يف التعيينات 

بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار  3.9ه
وقنوات فعاةل ملعاجلة تنظميي فعال 

 مشاغل املوظفني

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابخلدمات اليت 
يقدهما مكتب أمني املظامل وآلية تسوية املنازعات 

 بشلك غري رمسي

  21الربانمج 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابملبادئ 
 والس ياسات األخالقية للويبو

  21الربانمج 

تديث النظام املايل والحئته والتعلاميت اإلدارية ذات  
 الصةل

  22الربانمج 

زايدة نضج إدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية، وفقاً  
 خلارطة الطريق

  22الربانمج 

  22الربانمج  متابعة فعاةل لتوصيات الرقابة 

منظمة ذات مسؤولية بيئية  4.9ه
واألمن واجامتعية تكفل السالمة 

للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

  24الربانمج  تسني النفاذ املادي إىل مجم ع الويبو

  24الربانمج  البيئة اخنفاض تأثري أنشطة الويبو يف

اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 
 اجلوهريةابلنس بة لألنظمة 

  25الربانمج 



 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 التاسعالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

225 
 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية خملاطر املعلومات، مبا يف ذكل خماطر  
الغري، اليت مت اإلبالغ عهنا وإدارهتا بشلك متسق مضن 

 حدود تمل الويبو للمخاطر

  28الربانمج 

النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة بأمن  
 141داخل جنيف وخارهجا

  28الربانمج 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو واملندوبني والزوار اذلين  
 العمل يبلغون عن إصاابت أو حوادث أثناء

  28الربانمج 

زة عىل الكشف عن هتديدات أمن املعلومات   قدرة معزل
والاس تجابة لها برسعة أكرب بكثري مبا يضمن حدا أدىن 

 لتعطل األعامل

  28الربانمج 

  28الربانمج  لس ياسات ومعايري تأمني املعلوماتزايدة الامتثال  

تديد ومعاجلة الثغرات بشلك استبايق ويف الوقت  
 علهيا  املناسب مضن مس توايت اخلدمة املتفق

  28الربانمج 

احلد من ازدواجية القدرات التقنية اخلاصة بأمن  
 املعلومات عرب أمناط بنية أمن قابةل إلعادة الاس تخدام

  28الربانمج 

س ياسة بشأن تصنيف املعلومات ومعاجلهتا تُعمتد عىل  
 نطاق واسع لضامن رسية املعلومات

  28الربانمج 

ن فامي خيص  8.9ه مس توى حمس 
املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية 

مقابل املال، والرايدة، واملراقبة 
ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 ومس تقةلالاس تعانة برقابة فعاةل 

النس بة املئوية للعمل اذلي يغطي جماالت  –الفعالية 
 وجهية عالية اخملاطر مبا يامتىش مع اسرتاتيجية املنظمة

  26الربانمج 

صدور تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية يف  –لكفاءة ا
دة وقابةل للقياس  الوقت املناسب مع توصيات ُمحدل

د  املدة وميكن تقيقها ومعلية املنحى وُمحدل

  26الربانمج 

عدم تدخل كبار أحصاب املصاحل  –الاس تقاللية 
 ومراعاهتم لالس تقاللية

  26الربانمج 

                                                
"النس بة املئوية لطلبات املساعدة املرتبطة ابألمن والسالمة يف املؤمترات أو التظاهرات املعقودة يف جنيف أو خارهجا اليت  هواس تثناًء و  مؤرش األداء األصيل غريل  141

 عوضاً عن همةل معاجلة الطلب. عوجلت يف الوقت املناسب" ليدمج بدقة أكرب املوضوع املقاس أي النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات األداء النتاجئ املرتقبة

التعمل املؤسيس ـ تعمل ادلروس والتوصيات من معليات  
 الرقابة

  26الربانمج 

الوجاهة والقمية املضافة واإلرشاف ـ وفورات أو  
 واألنظمة التجاريةتسينات فعلية يف العمليات 

  26الربانمج 
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 اإلدارة التنفيذية 21الربانمج 

 املدير العام :املسؤول عن الربانمج

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

  

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 اإلجنازات الرئيس ية

 نطاق توس يع  2015قرار ادلول األعضاء يف عام  عقب( ش بكة ماكتب الويبو اخلارجيةEOs )الثنائيةهناية  ماكتب يفصل إىل س تة لت 
ىل ع هذا ويدلجديدين يف اجلزائر ونيجرياي.  خارجينيإنشاء مكتبني  2016يف  الويبو عياتمج ادلول األعضاء يف  اعمتدت، 2018/19

 املفاوضات بشأن واختمتتأفريقيا.  لتشملاكتب اخلارجية املمن خالل توس يع ش بكة  ،العامليعىل الصعيد ملنظمة اوجود لتوسع هام 
لويبو وموظفهيا الامتيازات واحلصاانت والتسهيالت يف اجلزائر ونيجرياي، ووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل اتفاقات البدل املضيف متتعا

 .2017املنعقدة يف أكتوبر  ااملعنية يف جلس هت

 ( واعرتافًا بأمهية أهداف التمنية املس تدامةSDGs ملنظومة األمم املتحدة، مت تعيني ممثل للمدير العام )أهداف التمنية املس تدامة يف  عن
تابع بنشاط التطورات يف خطة ي و  ،. ويقوم املمثل بتنس يق أنشطة الويبو اليت تسهم يف تقيق أهداف التمنية املس تدامة2017أوائل عام 

 خالل املشاركة يف املنتدايت الس ياس ية الرفيعة املس توى لألمم املتحدة. من وخباصة، 2030 لعام التمنية املس تدامة
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 ومشل ذكل ثالثة  عىل حنو يتسم ابلفعالية.اليت تديرها الويبو  تاملدير العام مبهام اإليداع فامي يتعلق ابلعديد من املعاهدا كام اضطلع
انضامم حاةل  63دوةل، إضافة إىل  191إىل اتفاقية الويبو، ليصل بذكل إجاميل عدد ادلول األعضاء يف الويبو إىل  ةانضامم جديدحاالت 

  .2017و 2016عايم  أو تصديق عىل املعاهدات األخرى اليت تديرها الويبو يف

 وقد نفذت وال . الثنائيةلك س نة من  يفمراقبة مجعيات الويبو  وهيئةدوةل عضو  200مندوب من أكرث من  1000 ما يقرب من وشارك
تيسري املزيد من الانفتاح و تشجيع ( 2( تعزيز فعالية الاجامتعات؛ )1: )بغيةامجلعيات  مسار العمل يف عىل تعديالتتسينات/  تزال

ت املناسب جبميع ( ضامن تسلمي مجيع الواثئق يف الوق4( خفض التاكليف وبصمة الويبو الكربونية؛ )3الوصول إىل اإلجراءات؛ )س بل 
املندوبون يف إطار ادلراسة  اليت أعرب عهناالاهامتم بتحسني األداء يف مس توايت الرضا العالية للغاية،  وجتىللغات األمم املتحدة. 

 الاس تقصائية الس نوية.

 اخلاصةالويبو  اتس ياس ملواءمة وتوخيا. الثنائيةس ياسات امحلاية من الانتقام واإلفصاح املايل ونرُشت خالل  وجرت مراجعة 
مع س ياسات منظومة األمم املتحدة، شارك مكتب األخالقيات بنشاط يف منتدايت األخالقيات املعنية  هتاوأنشط األخالقيات وممارساهتاب

 يف األمم املتحدة وتعاون مع وحدة التفتيش املشرتكة.

  حبضور 2017لعام  الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدةلس جملواكن من أبرز جوانب الفرتة املالية اس تضافة الويبو دلورة الربيع 
فعالية ومعرض وأايم وطنية  200 ما يزيد عىل 2016/17 الثنائيةاألمني العام املعني حديثا. وإضافة إىل ذكل، اس تضافت الويبو يف 

واملناس بات اجلانبية اليت نظمت خالل مجعيات الويبو زايدة كبرية ،  الفعالياتعدد  وارتفعمشارك.  000 36لدلول األعضاء، واجتذبت
 سواء. وقد وردت ردود فعل إجيابية من املندوبني اذلين حرضوا فعاليات فعالية 29إىل  للفعاليات خالل الثنائيةليصل العدد اإلجاميل 

 .امعومأم امجلعيات  يف

  موظفا  450ملا يقرب من  حمدد األهداف وبدأت يف تنفيذ برانمج للتدريب والتوعية 2016تولت أمينة املظامل اجلديدة هماهما يف مايو و
 لك مكتب خاريج أن تمت زايرة(، عىل مكتب س نغافورة) أحد املاكتب اخلارجيةيف ذكل، ألول مرة، زايرة  ويشملمن موظفي الويبو، 

الهدف ادلاخيل  ايف املائة من مجيع الطلبات، متجاوز 34 إىلليصل  طلبات املشورة الوقائيةارتفع معدل س نة. ونتيجة لهذه األنشطة، 
 .يف الوضع تسنإىل ل أو إىل احل إما مهنا يف املائة 72 آلتحاةل،  153يف املائة. ومن بني ما مجموعه  30وهو 

 أبرز أنشطة أجندة التمنية

وضعهم بوصفهم  عن الناش ئةاللزتامات األخالقية ابموظفي الويبو دلى فهم ال اضطلع مكتب األخالقيات بأنشطة لتعزيز  :املبادئ التوجهيية
الاعتبارات األخالقية يف الاسرتاتيجيات والس ياسات والعمليات والتفاعل بني املوظفني مراعاة  بغية التأكد من ،موظفني مدنيني دوليني

 (.6التوصية )

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج اخملاطرفعالية اسرتاتيجيات احلد من  تطور اخملاطر  اخملاطر

يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول األعضاء ابلغ األمهية 
لتحقيق النتاجئ يف الوقت املناسب. ومثة خطر تقلص التقدم 

احملرز عىل صعيد معليات الويبو احلكومية، مبا يف ذكل 
مناقشات وضع القواعد واملعايري وتزايد التاكليف أو متديد 

الزمنية لتنفيذ الربامج املعمتدة. وبوصفها الهيئة  اجلداول
العاملية اخملتصة بوضع القواعد املنظمة جملال امللكية الفكرية، 

 س يؤثر مثل هذا املوقف سلبيا عىل مصداقية الويبو.

ظلت الصعوبة تكتنف 

املفاوضات واملباحثات 

املتعددة األطراف يف ختام 

الثنائية. وظل هذا اخلطر 

 الربانمج عاماًل يضعه
  دوما هنصب عيني

جنحت اسرتاتيجية احلد من اخملاطر 

حزي التوافق يف يف احلفاظ عىل 

اآلراء، ومتكنت ادلول األعضاء من 

الاتفاق عىل العديد من القضااي 

احلساسة واملثرية للجدل خالل 

 .الثنائية

اتسمت اسرتاتيجية احلد من 

اخملاطر ابلفعالية، ومل يكن مثة 

 تأثري سليب عىل األداء.

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%88%D8%A7+%D9%86%D8%B5%D8%A8+%D8%B9%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%85+%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7


 2016/17لوحات متابعة األداء حبسب الهدف الاسرتاتيجي يف الثنائية  اثنيا.

 التاسعالهدف الاسرتاتيجي 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

229 
 

 اءبياانت األد

 التقيمي األداءبياانت  األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع  2.4ه  نفاذ حمس 

ANNEX XXVII   زايدة عدد مس تخديم قاعدة

  WIPO Lex بياانت

2014/15 :3 350 

643(2 236 486 ) 

 

زايدة يف الثنائية بنس بة 

 )اثبت(% 20

2016/17:5 779 254+(72.5)% 

- 20162 044 648 :+(10.9 %

 (2015ابملقارنة مع عام

ابملقارنة 82.7%)+606 734 2017:3-

 (2016مع عام

 

ANNEX XXVIII الزتام فعال مع ادلول األعضاء 3.8ه  

ANNEX XXIX   النس بة املئوية من اجامتعات

اللجان اليت عقدت من أجلها 

اجامتعات إعالمية لدلول 

 اللجنة األعضاء قبل اجامتع

97%(%93) 

 من اس تقصاء ألمناء اللجان

جلسة مشاورة  29% )ُعقدت 100 90%

اجامتع للجنة خالل  29قبل عقد 

 الثنائية( 

 

ANNEX XXX   النس بة املئوية إلخطارات

انضامم ادلول األعضاء وغريها 

من األعامل املتعلقة مبعاهدات 

الويبو اليت عوجلت يف 

 الوقت املناسب

 (%95)% 90عوجلت 

من بالغات الانضامم 

واألنشطة األخرى املتعلقة 

غضون ثالثة  ابملعاهدات يف

 أايم

% يف 95معاجلة 

 غضون ثالثة أايم

( من 79من أصل  63% )80معاجلة 

لك األعامل املتعلقة ابملعاهدات يف 

 أايم 3غضون 

 

ANNEX XXXI  97: 2014/15يف  نرش واثئق امجلعيات يف موعدها %

(96)% 

% من الواثئق 95نرش 

ذات الصةل قبل انعقاد 

 امجلعيات بشهرين

% من مجيع الواثئق ذات 94.4نرُشت 

 الصةل قبل انعقاد امجلعيات بشهرين
 

ANNEX XXXII   مس توايت رضا ادلول

األعضاء وأحصاب املصاحل 

 عن تنظمي التظاهرات

اس تقصاء  -% 91ضا ر 

 2015مجعيات الويبو لعام 

(82)% 

% راضون عن 90

 %(85) التظاهرات
حفالت اس تقبال الرضاء عن  -

 امجلعيات واألحداث اجلانبية:

 مجعيات الويبو )اس تقصاء% 92-

 (2016 لعام

مجعيات الويبو  )اس تقصاء% 90-

 (2017 لعام

 

ANNEX XXXIII   مس توايت رضا الوفود عن

 تنظمي امجلعيات

% اس تقصاء مجعيات 90

 (%87) 2015 الويبو لعام

% راضون عن 80

 الرتتيبات

 معدالت الرضا العام:

 مجعيات الويبو )اس تقصاء% 92-

 (2016 لعام

 مجعيات الويبو )اس تقصاء% 92 -

 (2017 لعام
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 التقيمي األداءبياانت  األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ه

ANNEX XXXIV   عدد املنظامت غري احلكومية

اليت تمتتع بصفة املراقب ادلامئ 

وتشارك يف معل الويبو وتشارك 

 الويبو يف معلها

ملنظامت ممثال  488شارك 

غري حكومية معمتدة اعامتدا 

دامئاً يف اجامتعات جلنة الويبو 

 )حيدد الحقا( 2014/15يف 

احلفاظ عىل مس توى 

 املشاركة أو زايدهتا

منظمة غري  252شارك ما متوسطه 

حكومية معمتدة بصفة دامئة اجامتعات 

يف  71جلان الويبو لك عام، وهو ما ميثل 

غري  املائة من إجاميل عدد للمنظامت

احلكومية اليت ترض هذه الاجامتعات يف 

 .2016/17الثنائية 

 اجامتعًا( 13 )2016: 262

 اجامتعًا( 11) 241: 2017

 

 تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 5.8ه

مبادرات جديدة مشرتكة مع  

التابعة لألمم الواكالت األخرى 

املتحدة/املنظامت احلكومية 

 ادلولية

( املبادرات اجلديدة 1) 2

 اضطلع هبا املدير العام 

: الندوة التقنية املشرتكة بني 2016 2

الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة 

التجارة العاملية بشأن مقاومة اجلراثمي 

يه س بل تشجيع  لألدوية: ما

املضادات الابتاكر واحلصول عىل 

احليوية واس تخداهما عىل حنو مالمئ. 

اذلي اس تضافته الويبو يف جنيف يف 

مشرتكة  )مبادرة 2016أكتوبر  26

 يرتأسها املدير العام(

: مناقشات رفيعة املس توى 2017

بشأن اس تعراض نظام التمنية، 

اس هتلهتا جلنة األمم املتحدة للعلوم 

بغية  2016والتكنولوجيا يف عام 

بوضع منظومة األمم املتحدة  ضامن متتع

ا من دمع خطة التمنية جيد ميك هن

واتفاق ابريس  2030املس تدامة لعام 

 بشأن تغري املناخ.

 

 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ه

النس بة املئوية لطلبات املشورة  

واخلدمات القانونية اليت تلقت 

ردودا رسيعة من مكتب 

 املستشار القانوين

من الاس تفسارات  %95تلقت  %95 )اثبت( 2014/15% يف 95

ردودا رسيعة من مكتب املستشار 

 القانوين

 

http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9+%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%91%D9%86%D9%87
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9+%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%91%D9%86%D9%87
http://context.reverso.net/translation/arabic-english/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9+%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9+%D8%AC%D9%8A%D8%AF+%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%91%D9%86%D9%87
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 التقيمي األداءبياانت  األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة  2.9ه

إنشاء إطار جديد للمرونة  

التنظميية واس مترارية العمل 

 وإعداد الواثئق املتصةل به

اإلطار احلايل غري شامل 

 وجيب استبداهل
وضع اسرتاتيجيات 

املرونة التنظميية 

واس مترارية العمل 

وخططها فامي خيص 

القطاعات اجلوهرية يف 

 املنظمة

ُأعد مرشوع اسرتاتيجية لالتصال يف 

حاالت الطوارئ، ومرشوع خطط 

مشل مجيع القطاعات اجلوهرية املهمة 

ن معاهدة التعاون بشأيف املنظمة )

، والهاي، ومركز الرباءات، ومدريد

الويبو للتحكمي والوساطة(، اليت 

% من همام ادلمع البالغة 100تغطي 

 األمهية.

 

 بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ه

النس بة املئوية ملوظفي الويبو  

الواعني ابخلدمات اليت يقدهما 

أمني املظامل وآلية تسوية  مكتب

 املنازعات بشلك غري رمسي

مل جُيري اس تقصاء آراء 

 2015 املوظفني املزمع لعام

(63)% 

مل جُيري اس تقصاء يف الثنائية  70%

2016/17 
 
 

النس بة املئوية ملوظفي الويبو  

الواعني ابملبادئ والس ياسات 

 األخالقية للويبو

مل جيري اس تقصاء املوظفني 

 املزمع اجراؤه يف الثنائية 

% وفقا الس تقصاء القمي 98)
األساس ية لربانمج التقومي 

الاسرتاتيجي ُأجري يف 
2013.) 

من املوظفني  95%

 عىل وعي

  (2016% )اس تقصاء 86

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 املزيانية املعمتدة

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 
 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات  2.4ه نفاذ حمس 
 امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع

2,357 265 271 

 80 79 - التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ه

 7,441 7,340 7,099 الزتام فعال مع ادلول األعضاء 3.8ه

 377 358 462 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ه

مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع  5.8ه
 احلكومية ادلولية

157 143 145 
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خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب  1.9ه
 املصلحة اخلارجيني

3,694 4,025 4,102 

ومبهارات مناس بة أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة  2.9ه
 وحيققون النتاجئ بكفاءة

5,992 6,532 6,585 

بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل  3.9ه
 املوظفني

914 930 999 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو  4.9ه
 واملمتلاكت املادية واملعلوماتواملندوبني والزائرين 

- 8 4 

 
 20,006 19,680 20,675 اجملموع

 (املوظفني موارد املوظفني وخالف موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(
 

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

نس بة 

 الاس تخدام

(%) 
 %104 16,744 16,143 18,130 موارد املوظفني

 %92 3,263 3,537 2,545 خالف موارد املوظفني
 %102 20,006 19,680 20,675 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 املبني يف للنتيجة املرتقبة ، عىل النحو 13إىل الربانمج ويبو ليكس  يعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني يف املقام األول إىل نقل برانمج
 .2.4ه

 أسواق بشأن( تنظمي مؤمتر الويبو ادلويل 1وارد إضافية من أجل )مب تعزيز الربانمجإىل  أساساموارد املوظفني خالف الزايدة يف  وتُعزى 
يف النتيجة املرتقبة  مدرجةل، ومجيعها ( األنشطة املتعلقة ابلربوتوكو 3الويبو؛ ) مرافق يفخمتلفة  فعاليات( تنظمي 2؛ )ةالعاملي ةالرمقي املواد

 .3.9يف النتيجة املرتقبة هالواردة ( وتاكليف الضيافة املتعلقة جبمعيات الويبو، 4؛ )3.8ه

 17إىل نقل برانمج جوائز الويبو من الربانمج  1.8النتيجة املرتقبة ه ريف إطاالزايدة يف املوارد  تعزى. 

 يف املقام األول إىل إعادة توزيع موارد املوظفني متش يا مع خطط  2.9ه و1.9ه تنياملرتقب  تنيالنتيج  الواردة يفالزايدة يف املوارد  تعزى
 .العمل الس نوية

 مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. مامتش يا اس تخدام املزيانية اكن
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 إدارة الربامج واملوارد 22الربانمج 

 الس يد أميب سوندارام ؤول عن الربانمج:املس

 متابعة أداء الربانمج لوحة

 

  

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  مبا يف ذكل حسب مجيع 2017إىل حد كبري حبلول هناية عام  2017انهتىى تنفيذ س ياسة الاستامثر اليت أقرهتا ادلول األعضاء يف أكتوبر ،
وساعد تنفيذ الس ياسة يف الوقت املناسب مع  .2017ديسمرب  14للمنظمة دلى اإلدارة الاتادية للشؤون املالية حبلول األموال النقدية 

رسوم التنفيذ الناحج السرتاتيجيات املنظمة يف جمال الاستامثر وتوجهيات اللجنة الاستشارية املعنية ابالستامثر يف حامية الويبو من تأثري 
 .الفوائد السلبية

 " :زايدة القدرات التشغيلية وكفاءة التسعري الالزمة للتعامل يف العقود اآلجةل وعقود 1ومشلت املبادرات األخرى املتعلقة ابخلزانة ما ييل "
؛ Bank of America، ومرصف Société Générale، ومرصف UBSلتشمل مرصف  Credit Suisseاملقايضة من مرصف 

أشهر من أجل إدارة حاةل  3ة لألموال النقدية دلى الويبو وتنبؤات التدفقات النقدية عىل مدار " وإجراء حساابت احلاةل اليومي2"
ارد الس يوةل دلى املنظمة، والرسوم الناجتة عن أسعار الفائدة السلبية، وضامن أنل املنظمة دلهيا يف مجيع األحوال إماكنية الوصول إىل مو 

" وضامن كفاءة التسعري وزايدة املنافسة يف معامالت الرصف األجنيب اآلنية، عن طريق توس يع 3" نقدية اكفية للوفاء ابلزتاماهتا املالية؛
 .Bank of America، ومرصف Société Généraleقاعدة اجلهات اليت توفلر الس يوةل األجنبية لتشمل مرصف 

 يف املائة لتشمل مصارف إضافية  33رة املتاحة بنس بة زادت درجة األمان وتنويع اخملاطر عن طريق توس يع قاعدة أطراف الاستامثر املناظ
( تفي مبعايري الويبو فامي يتعلق ابلتصنيف Raiffeisen، ومرصف Credit Mutuel، ومرصف Barclays Bank PLC)مرصف 

 الائامتين.

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 " :مة للعمالء يم للعمةل، وهو ما أدى إىل تراجع هامش " نُفلذ نظام التحويل ادلينا1بغية توفري املزيد من املرونة وتسني اخلدمات املقدل
" وجرى توس يع نطاق 2يف املائة وختفيض الرسوم وإاتحة املزيد من اخليارات للعمالء؛ " 1.4يف املائة إىل  2.2البطاقات الائامتنية من 

احلساابت اجلارية حبيث " وُأدخلت تسينات عىل نظام 3اس تخدام منصة ادلفع اإللكرتوين ليشمل مركز الويبو للتحكمي والوساطة؛ "
م للعمالء خيارات أيرس للتسوية وفتح احلساابت واإلبقاء علهيا.  يقدل

  ُم كبري يف تعزيز ضوابط الويبو ادلاخلية، حيث ُطبلق تقيمي ذايت مهنجي عىل أ من الضوابط املعمول هبا عىل مس توى املنظمة  39حرز تقدُّ
اكن هذا التقيمي مبثابة األساس اذلي اعمتد عليه كبار املوظفني يف التوقيع عىل و  ضجها.بأرسها هبدف تقيمي فعالية تكل الضوابط ومدى ن 

دة خطاابت المتثيل اإلداري استناداً إىل القرائن يف إطار اإلقفال املايل للعام ويف س ياق مراجعة القوامئ املالية. وجرى توس يع نطاق شها
ISO 27001  تني يف جمال إدارة املوارد )"من التوظيف إىل التقاعد" و"من الرشاء إىل ليشمل معليتني رئيس يتني إضافي  2017يف

 ادلفع"( من أجل زايدة تعزيز نظام الضوابط.

  ان أدت اجلهود املبذوةل لتعزيز متابعة الويبو لتوصيات وحدة التفتيش املشرتكة إىل احتالل الويبو املرتبة األوىل، مناصفة مع منظمة الطري
 19( املرتبة 2015معدالت قبول توصيات وحدة التفتيش املشرتكة وتنفيذها، مقارنة ابلرتتيبات السابقة )كام يف فرباير املدين ادلويل، يف 

 .، عىل التوايل، بني مجيع املنظامت املشاركة16واملرتبة 

 ( يف إطار نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، أدى تنفيذ أداة التوظيف اجلديدة اتليوTaleoإىل تقيق )  ماكسب من انحية ترش يد
أس بوعًا  19.77أس بوعًا من  17.6نقطة مئوية إىل  11وقت التعيني مقارنة ابلثنائية السابقة، حيث اخنفض متوسط وقت التعيني مبقدار 

ة مشاريع يف إطار نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، مبا يف ذكل إدارة املواهب وإدارة 2014/15يف  م يف عدل هجات . وُأحرز تقدُّ
. وُأجري اس تعراض شامل لهيلك املدفوعات يف إطار مرشوع إدارة اإليرادات. ونُفلذت 142الاتصال وإدارة الوقت واخلدمة اذلاتية

تعلق بنجاح مجموعة عنارص األجر املنقلحة اليت اقرتحهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية، وجرى تسني توقع التاكليف ووضع املزيانيات فامي ي 
  ة يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات من خالل اس تخدام أداة ختطيط الويبو املسامة "إدارة األداء املؤسيس".ابلرتمج

 أجندة التمنيةأبرز أنشطة 

، اس متر 143اإلمنائية : فامي يتعلق ابلهنوض ابلثقافة القامئة عىل النتاجئ وتعزيز دورة أداء الويبو، مبا يف ذكل األنشطةتعممي مشاريع جدول أعامل التمنية
" إدخال ختطيط 1تعزيز معليات التخطيط لك س نة ولك س نتني والعمليات األخرى لإلدارة القامئة عىل النتاجئ، مبا يف ذكل، يف مجةل أمور: "

مج واحتياجات املوارد لتعزيز الروابط بني النتاجئ املرتقبة للربا مس توى املناصب وإدماج ختطيط القوى العامةل يف نظام إدارة األداء املؤسيس
رصد أكرث تنظاميً لتنفيذ خطة العمل، مبا يف ذكل اس تعراضات منتصف الس نة وهناية  "2البرشية واألهداف الفردية للموظفني بشلك أوثق؛ و"

 .امةمواءمة إطار نتاجئ املنظمة مع أهداف التمنية املس تد "3العام عىل مس توى املنظمة، مما يتيح اختاذ قرارات مس تنرية؛ و"

                                                
 رجاء انظر املرفق التاسع "املشاريع املموةل من األموال الاحتياطية" ملزيد من التفاصيل. 142
 بعد إغالق مرشوع تعزيز إطار الويبو القامئ عىل النتاجئ دلمع رصد أنشطة التمنية وتقيميها. 143
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 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

اخنفاض مس توايت اإليرادات اخنفاضاً 

كبرياً مع ا هو خمطط هل. وقد يؤدي ذكل، 

إىل جانب عدم القدرة عىل الترصف 

برسعة لتقليص النفقات إىل مس توى 

سلباً  مناسب، إىل حدوث جعز والتأثري

 عىل إجناز الربانمج.

مل يتحقق اخلطر يف 

 .الثنائية

رصدت األمانة عن كثب توقعات اإليرادات 

والنفقات عىل أساس ربع س نوي وحافظت عىل 

  مس توى مناسب من الاحتياطيات.

تقق هدف األداء املتعلق 

ابلنفقات والاحتياطيات 

 .ابلاكمل

يف س ياق املنظامت اليت تتجنب اخملاطرة 

حاةل تغري س ياسة البنك الوطين ويف 

السويرسي فامي يتعلق بإدارة حساابت 

املنظامت ادلولية، قد يقع اخلطر املمتثل يف 

زايدة النفقات فضاًل عن اخنفاض صايف 

األصول )الاحتياطيات( لألس باب 

" معدالت الفائدة السلبية، 1التالية: "

" والرسوم اإلضافية للتوظيفات 2"

وجود الضامن " وعدم 3املتعددة، "

الاكمل لرأس املال لتغطية األصول 

السائةل اليت سوف تتاج إىل أن توضع 

 دلى بنوك جتارية متعددة أقل تصنيفاً.

مل يتحقق خطر زايدة 

النفقات مقرتنة 

ابخنفاض األصول 

 .خالل الثنائية

اكنت خطة التخفيف املتعددة الطبقات فعاةل. وبدأ 

الاسرتاتيجية وفقا الاستامثر يف النقدية األساس ية و

، 2017لس ياسة الاستامثر اجلديدة يف خريف 

حيث حُسبت مجيع األموال النقدية للمنظمة دلى 

. 2017اإلدارة الاتادية للشؤون املالية يف ديسمرب 

واستمثرت النقدية األساس ية والاسرتاتيجية يف 

مجموعة متنوعة من فئات األصول ذات تصنيفات 

نت األموال احملتفظ هبا متباينة بشأن اخملاطر )اك

دلى اإلدارة الاتادية للشؤون املالية خالية من 

اخملاطر(. وأدير النقد التشغييل خالل الفرتة )عرب 

بنوك متعددة( بطريقة تقلل أسعار الفائدة السلبية 

الوضع الائامتين لتكل  إىل أقىص حد ممكن. وُرصد

البنوك تعمل معها الويبو عن كثب خالل عام 

2017. 

حققت استامثرات النقدية 

األساس ية والاسرتاتيجية 

أداًء  2017خالل عام 

طيباً خالل األشهر القليةل 

اليت أطلقت فهيا، حيث 

أهنت العام بتحقيق 

ماكسب س نوية بنس بة 

% عىل التوايل، 8% و1

مما أدى إىل تكبد مبلغ 

رمزي فقط من الفائدة 

فرنك  2230السلبية )

عىل النقد  سويرسي(

 .2017يف عام  التشغييل

 امليض قدما

 ( ظل عدد احلوادث ذات األولوية العالية اليت جسلت يف نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس يةAIMS)  يوًما يف  31مفتوًحا ملدة
وبغية معاجلة هذه القضااي بشلك أكرث فعالية يف املس تقبل، أعيد تنظمي  ، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ مثانية أايم.2016/17املتوسط يف 

. وابإلضافة إىل ذكل، بناء عىل اخلربة املكتس بة يف نوايح أخرى من املنظمة، سينفذ نظام إدارة 2017يف هناية عام  AIMSمكتب خدمة 
من أجل ضامن اس تعادة  2018/19( يف الفرتة ITILت )معيار البنية التحتية ملكتبة تكنولوجيا املعلوما جديد للحوادث متوافق مع

 .اخلدمات بأرسع وقت ممكن، مع تقليل التأثري عىل األعامل إىل أدىن حد ممكن
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 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.9ه  ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن 

تقدمي التقارير املالية  

واإلدارية والتحليالت 

املطلوبة من اإلدارة العليا 

ومديري الربامج وادلول 

األعضاء وفقاً للمواعيد 

 الهنائية املتفق علهيا

إغالق شهري يف يوم العمل 

 10العارش كحد أقىص عىل مدار 

ولكن يُس تثىن من ذكل  .أشهر

شهرا يناير وأكتوبر نتيجة 

)نفس لتحديث الربانمج 

 األساس(.
 

إغالق شهري يف يوم العمل العارش كحد  مثل أساس املقارنة

 أشهر 10أقىص عىل مدار 

ولكن يُس تثىن من ذكل شهر يناير )وفقا 

لألساس املرجعي( وشهر ديسمرب )مغلق 

طبقا لإلغالق اخملطط وفقا لألساس 

 املرجعي(.

 
 

عدد واثئق جلنة الربانمج  

مة إىل ادلول  واملزيانية املُقدل

 األعضاء يف موعدها

)عىل أساس أن %( 12)% 18

 أسابيع( 8املوعد الهنايئ 

%()عىل %15 )20

أساس أن املوعد الهنايئ 

 أسابيع( 8

 8عىل أساس أن املوعد الهنايئ  38) 12

 أسابيع(
 
 

 معل نظام الويبو للتخطيط 

للموارد املؤسس ية 

(AIMS ًبكفاءة وفقا )

الحتياجات العمل ومبا 

 يامتىش مع أفضل املامرسات

اكن وقت تشغيل النظام 

 2015 % يف عام99.93

(99.80%.) 

 

وأكرب عدد من احلوادث ذات 

األولوية العليا املفتوحة يف وقت 

 (.25) 31 واحد اكن

زايدة وقت تشغيل 

 %99.90النظام عىل 

 

 

 20أكرث من عدم وجود 

حادثة ذات أولوية عليا 

 مفتوحة يف وقت واحد

 

ال تكون احلوادث ذات 

األولوية العليا مفتوحة 

 أايم 8ملدة تزيد عىل 

 :2016/17يف 

 %99.90متوسط وقت تشغيل النظام: 

 

 

أكرب عدد من احلوادث ذات األولوية العليا 
 17املفتوحة يف وقت واحد اكن: 

 

 

األولوية العليا مفتوحة اكنت احلوادث ذات 

 يوماً يف املتوسط 31ملدة 

 

 

 

 
 

 

 

تنفيذ مشاريع التخطيط  

للموارد املؤسس ية وفقاً 

للخطة ويف حدود مزيانية 

 احملفظة

اخلطة احملدثة املقدمة إىل ادلول 

. املزيانية 2015األعضاء يف عام 

اليت وافقت علهيا ادلول األعضاء 

 .2010يف عام 

مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية املنفذة  وفقاً للخطة

حىت اترخي إعداد هذا التقرير يف حدود 

 مزيانية احملفظة.

مل تنفذ لك املشاريع وفقا للخطة املقدمة إىل 

  .2015ادلول األعضاء يف عام 

وبعد اس تعراض جملس إدارة احملفظة، 

بعض املشاريع اخملطط لها مل تس توف 

وأزيلت من معايري اإلدراج يف احملفظة 

النطاق، بيامن أعيدت أخرى إىل النطاق 

 .144وأضيفت مشاريع جديدة

 

 

                                                
( WO/PBC/25/14املرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو )للحصول عىل معلومات إضافية، يرىج الرجوع إىل التقرير  144

 (.WO/PBC/27/10والتقرير املرحيل الهنايئ عن تنفيذ نظام شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=341896
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=377877
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2.9ه  أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة  

التقرير املايل املُريض اذلي  

قدمه مراجعو احلساابت 

اخلارجيون يؤكد امتثال 

املالية ألحاكم العمليات 

اتفاقيات ومعاهدات الويبو 

السارية ونظام الويبو املايل 

والحئته واملعايري احملاسبية 

ادلولية للقطاع العام 

(IPSAS) 

تسمل تقرير تدقيق خال من 

و  2014املالحظات عن عايم 

اإلجابة عن مجيع  .2015

توصيات التدقيق الواردة يف عايم 

  .2015و 2014

 )نفس األساس(

تقرير تدقيق خال من 

املالحظات عن عايم 

 الثنائية

تلقي تقارير تدقيق خالية من املالحظات 
. 2016والقوامئ املالية لعام  2015عن عام 

وبدء التدقيق الهنايئ للقوامئ املالية لعام 
. وتلقي اإلجاابت 2018يف أبريل  2017

املقدمة عىل مجيع توصيات التدقيق خالل 
 .2017و 2016

 

 
 

تعزيز نضج اإلدارة القامئة  

  عىل النتاجئ

  4مس توى النضج:  (3)4مس توى النضج:  (2) 3.6املعدل املتوسط: 

متايش عوائد األموال  

املستمثرة مع املعايري 

املرجعية اليت وضعهتا 

اللجنة الاستشارية املعنية 

 ابالستامثر

تتواصل الاستامثرات مع 

السلطات السويرسية متاش يا مع 

املعايري املرجعية احملددة يف 

. وتغريت املعايري 2014/15

املرجعية يف منتصف أكتوبر 

مع اعامتد س ياسة  2015

)نفس  الاستامثر اجلديدة

 األساس(

متايش عوائد األموال 

املستمثرة مع املعايري 

احملددة يف س ياسة 

 145الاستامثر اجلديدة

املعايري املرجعية اليت )

حددهتا اللجنة 

ة املعنية الاستشاري

 (2016/17ابالستامثر يف 

جتاوزت عوائد استامثر النقد التشغييل 

املعيار املرجعي احملدد يف س ياسة الاستامثر 

نقطة أساس للفرنك  73اجلديدة حبوايل 

نقطة أساس لليورو.  55السويرسي و

% من النقدية 82واستمثر ما مقداره 

اخملصصة كنقدية أساس ية واسرتاتيجية 

. واكنت عوائد 2017ديسمرب  31حبلول 

النقدية األساس ية والاسرتاتيجية مامتش ية 

مع املعيار املرجعي احملدد واذلي ُعدل 

 ليشمل مرحةل تنفيذ الاسرتاتيجية.

 
 

اإلدارة الفعاةل للنفقات  

 والاحتياطيات

  :2016/17املزيانية املعمتدة 

مليون فرنك سويرسي  707036

 )نفس األساس(

 

يف حدود  إدارة النفقات

املزيانية اإلجاملية ولكن 

دون جتاوز النفقات 

لإليرادات )تس با 

حلاالت توقع اخنفاض 

اس تثنايئ لإليرادات إىل 

دون مس توايت اإلنفاق 

 املتوقعة(

النفقات الفعلية من املزيانية العادية للفرتة 

2016/17: 

مليون فرنك سويرسي )قبل  688.7

للقطاع  تسوايت املعايري احملاسبية ادلولية

 العام(

ديسمرب  31صايف األصول اعتباًرا من 

2017: 

 مليون فرنك سويرسي 202.7

 
 

 

سداد املدفوعات )مبا يف  

ذكل رسوم مدريد 

والهاي( يف املواعيد 

 احملددة

دفعت مجيع الفواتري يف الوقت 

ابس تثناء تكل اليت لها أثر رجعي 

أو عندما ال يوجد أي طلب 

  .رشاء يف النظام

 

 

% من 90سداد 
املدفوعات وفقاً لرشوط 

% 90سداد املوردين )
من املدفوعات يف 

غضون ثالثة أايم من 
 اس تالم الفاتورة(

أايم  7% من الفواتري سددت خالل 94

 من اترخي رشوط ادلفع أو اترخي التسمل.

 

مسددة وفقًا  % من مبالغ الفواتري90.1

 تارخي رشوط ادلفع اخلاصة ابملزودل 

 

 
 

 

 

 

 
                                                

 (.WO/PBC/24/10) الس ياسة املراجعة بشأن الاستامثرات 145
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التوزيع الشهري مدفوع/مودع يف 

حساب جار حبسب 

الاشرتااكت، يف الشهر التايل كام 

  .هو مطلوب يف الالحئة التنفيذية

 

% من املدفوعات سددت 90)

يف غضون س بعة أايم من اترخي 

رشوط ادلفع أو اترخي الاس تالم 

)يف حاةل تأخر الاس تالم( 

ابلنس بة ملن ليست دلهيم 

العمل مشالكت أخرى يف تدفق 

)عىل سبيل املثال، عدم إرسال 

 أمر الرشاء أو غري ذكل(

التوزيع الشهري مدفوع/مودع بأوامر 

دامئة، مودع يف حساب جار أو موزع 

عىل الاشرتااكت يف الشهر التايل كام هو 

 مطلوب يف الالحئة التنفيذية.

 

 

3.9ه  ملعاجلة مشاغل املوظفنيبيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة  

تديث النظام املايل  

والحئته والتعلاميت اإلدارية 

 ذات الصةل

التعلاميت اإلدارية الصادرة يف 

. النظام 2015و 2014عايم 

املايل والحئته املعدل يف عايم 

 حسب الرضورة 2015و 2014
  )نفس األساس(

اس تعراض اإلطار 

التنظميي ومراجعته إذا 

يقتيض( اقتىض )حس امب 

 األمر

 2016تعلاميت املاكتب الصادرة يف 

. النظام املايل والحئته املعدل يف 2017و

، حسب 2017وس نة  2016س نة 

 .الرضورة

 
 

زايدة نضج إدارة اخملاطر  

والضوابط ادلاخلية، وفقاً 

 خلارطة الطريق

م بنس بة  يف ( %75)% 80تقدُّ

خارطة الطريق اخلاصة بإدارة 

 اخملاطر

 

م بنس بة  يف  (%25)% 30تقدُّ

خارطة الطريق اخلاصة ابلضوابط 

 ادلاخلية

 

م بنس بة  % يف 100تقدُّ
خارطة الطريق اخلاصة 

 بإدارة اخملاطر؛

م بنس بة  % يف 80تقدُّ

خارطة الطريق اخلاصة 

 ابلضوابط ادلاخلية

% يف خارطة 100% تقدم بنس بة 75

 الطريق اخلاصة بإدارة اخملاطر

خبصوص الضوابط % 75تقدم بنس بة  -

 ادلاخلية

تقيمي مجيع الضوابط املعمول هبا عىل  -

مس توى املنظمة دلمع كبار املوظفني يف 

التوقيع عىل خطاابت المتثيل اإلداري 

 استناداً إىل القرائن

تديد ضوابط عىل مس توى العمليات - -

ته ونظام املوظفني حئ للنظام املايل وال

 والحئته فامي خيص العمليات

 يمي الضوابط؛ وضع خطط لتق  -

تنظمي دور التحقق من الضوابط يف  -

 س ياسة إدارة اخملاطر اخلاصة ابلويبو
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متابعة فعاةل لتوصيات  

  الرقابة

مراِجع احلساابت اخلاريج = 
من إقفال  2015المتك ن يف عام 

%( من التوصيات %47 )62
لقًة يف هناية عام   2013املُعل

 )املنظمة لكها(

ادلاخلية = المتك ن شعبة الرقابة 
% 82من إقفال  2015يف عام 

لقًة 64) %( من التوصيات املُعل
)الربانمج  2013يف هناية عام 

22) 

وحدة التفتيش املشرتكة = المتك ن 
% 87من إقفال  2015يف عام 

لقًة 61) %( من التوصيات املُعل
 2013يف هناية عام 

 (2010 بعام )بدءاً 

مراِجع احلساابت 
لمتك ن يف اخلاريج = ا

من  2016/17الثنائية 
 (%55)% 65إقفال 

لقًة يف  من التوصيات املُعل
 2015هناية عام 

شعبة الرقابة ادلاخلية = 
المتك ن يف الثنائية 

من إقفال  2016/17
يف %( 70)% 85

من  2016/17الثنائية 
لقًة يف هناية  التوصيات املُعل

 2015عام 

وحدة التفتيش املشرتكة 

الثنائية = المتك ن يف 

من إقفال  2016/17

( نفس النس بة% )70

لقًة يف  من التوصيات املُعل

)بدءاً  2015هناية عام 

 (2010بعام 

مراِجع احلساابت اخلاريج = المتك ن يف  

% من 79من إقفال  2016/17الثنائية 

لقًة يف هناية عام    2015التوصيات املُعل

الثنائية شعبة الرقابة ادلاخلية = المتك ن يف 
% من 86من إقفال  2016/17

لقًة يف هناية عام   2015التوصيات املُعل
 

يف وحدة التفتيش املشرتكة = المتك ن 
% من 77من إقفال  2016/17الثنائية 

لقًة يف هناية عام   2015التوصيات املُعل
 (2010)بدًءا بعام 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 اس تخدام املوارد

 النتيجة(املزيانية والنفقات )حبسب 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية  

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17  

 النفقات 

2016/17 

1.9ه خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة  

 اخلارجيني

  13,229    13,114    12,675  

2.9ه أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون  

 النتاجئ بكفاءة
  16,744    15,520    14,688  

3.9ه   2,067    2,197    1,626   بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 

8.9ه ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة،   مس توى حمس 

  1,421    1,555    1,677   واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

  30,852    32,387    33,276   اجملموع  
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 والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( املزيانية

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

املزيانية  

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية  

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات 

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %98  21,988    22,468    23,453   موارد املوظفني
 %89  8,863    9,919    9,822   خالف موارد املوظفني

 %95  30,852    32,387    33,276   اجملموع

 :بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

 " :تويل وظيفتني  "2" إعادة تصنيف وظائف وإمتام تسوايت الوظائف املس مترة؛ و"1يعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني إىل
" تويل املوارد إىل خالف موارد 3ودمع اإلبالغ املايل؛ و" 9.3دلمع إدارة اخملاطر، كام يرد يف النتيجة املرتقبة )واحدة مؤقتة( إىل الربانمج 

" إعادة توزيع الوفورات املس تحقة عىل أولوايت تنظميية أخرى، كام يرد يف 4املوظفني لتعزيز اخلدمات املالية، خاصة إدارة اخلزانة؛ و"
 .9.8نتيجة املرتقبة وال  9.2النتيجة املرتقبة 

 تعزى الزايدة الصافية الطفيفة يف خالف موارد املوظفني أساًسا إىل تويل موارد من بند املوظفني عىل النحو املشار إليه أعاله وتسوية 
 .9.2ابلتخفيض تُعزى إىل تفادي اخلسارة النامجة عن معدل الفائدة السليب، كام يرد يف النتيجة املرتقبة 

 متاش يًا مع  9.3أساًسا إىل إعادة توزيع موارد املوظفني عىل النتيجة املرتقبة  9.1ض الطفيف يف املوارد مبوجب النتيجة املرتقبة يعزى الاخنفا
 .خطط العمل الس نوية

الربانمج واملزيانية  : يُعزى الاخنفاض يف اس تخدام خالف موارد املوظفني أساًسا إىل تسني إدارة تاكليف الرتمجة الفورية للجنةاس تخدام املزيانية
  واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وتشغيل نظام اإلدارة املتاكمةل وتعزيزه.
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 إدارة املوارد البرشية وتطويرها 23الربانمج 

 املدير العام  :املسؤول عن الربانمج

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  األساس يةملوارد البرشية ا، اليت عززت اسرتاتيجية 2021-2017ادلول األعضاء اسرتاتيجية املوارد البرشية  اعمتدت ،2017يف عام 
لنتاجئ امع املوظفني واملديرين عىل حد سواء لضامن تسلمي  بروح س باقةالربانمج  اخنرط، الثنائية. وخالل وحدثهتا 2013املعمتدة يف عام 

 .ةكفاءة وفعاليب

  وهو  ،دوةل 120 البالغزايدة يف عدد ادلول األعضاء املمثةل  2016/17فامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف بني موظفي الويبو، شهدت الثنائية و
ملوظفني من مناطق معينة، ال س امي آس يا واحمليط الهادئ أورواب ازدادت نس بة اكام عىل الاطالق. تشهده الويبو  متثيلأعىل مس توى 

ملوظفني من ايف نس بة  2015عام  يفيف املائة  5.7 قدرهاخنفاض  مقابلوآس يا الوسطى، وكذكل أمرياك الشاملية،  ى،وسطية والرشق ال 
 كام هو موحض يف الرمس البياين أدانه. أورواب الغربية، اذلين مل يعودوا يشلكون أكرث من نصف الفئة الفنية والفئات العليا،

 حمقق لكيا   ً  منقطع  للقياس غري قابل  غري حمقق  حمقق جزئيا
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  السابقة، حيث اخنفض متوسط وقت التعيني  مع الثنائيةقارنة ابمل لوقت املس تغرق يف التعينياب  يتعلقتققت ماكسب يف الكفاءة فاميو
 2014/15 الثنائيةأس بوعا يف  19.77من بدال أس بوعا  17.6إىل ليصل يف املائة  11بنس بة 

 

  منصة التعيني اإللكرتوين اجلديدة اتليو  2016وُأطلقت يف أبريلTALEO) وقد أسفر نرش مجيع الوظائف الشاغرة يف نظام .)
التوظيف اجلديد وإدارهتا من خالهل عن تسن يف قدرات اإلبالغ والتتبع. كام أدى التاكمل املعزز بني نظام التوظيف اجلديد ومنصة 

إىل تيسري نقل املعلومات، وتقدمي جتربة سلسة ومتسقة للمس تخدمني يف مجيع معامالت املوارد  2017 عام املوارد البرشية احلالية يف
  البرشية واملعامالت اإلدارية.

   وفامي يتعلق بإدارة األداء، اس ُتحدث نظام جديد ملعاجلة دورات األداء للموظفني النظاميني، كام اس تحدث نظام جديد إلدارة التعمل يف
. وقد نُفذت عدة مبادرات للتعمل والتطوير،ال س امي 2018مرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية، والكهام سيبدأ يف مس هتل عام إطار 

وهو برانمج مشرتك بني الواكالت للقيادات النسائية الصاعدة، والتدريب  -" EMERGEبرانمج "املواهب" التجرييب الثاين،وبرانمج "
 املهين.
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 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجيات احلد من اخملاطر اخملاطر تطور  اخملاطر

تتطلب بيئة األعامل اخلارجية رسيعة التطور 
معليات وهمارات وحلوال جديدة يف جمال 

تكنولوجيا املعلومات، ما قد يؤدي إىل عدم 
مواءمة القوى العامل يف جماالت حيوية يف 

ذكل إىل  قطاع األعامل ابلويبو، وقد يؤدي
ارتفاع التاكليف جللب موظفني إضافيني 

بأجل قصري وأوجه عدم الكفاءة يف العمليات 
وترامك الطلبات املتأخرة يف جماالت األعامل 

 احليوية وتدهور مسعة الويبو.

طالت اخملاطر 

حمددة من  قطاعات

أنشطة الويبو 

 بيد أنالتشغيلية ؛ 

اسرتاتيجية احلد  يةفعال 

 من اخملاطر جنحت يف

 تجميها 

التطوير التدرجيي لقوة عامةل أكرث مرونة 

واس تجابة مع هيلك قادر عىل الاس تجابة 

لتقلبات الطلب واألهداف العملية اجلديدة؛ 

وتليل وتقيمي مفصل لالحتياجات من حيث 

املهارات ومواطن قوة القوة العامةل، ييل ذكل 

خطط تنفيذ تشمل إعادة ختصيص املوظفني 

 تدريباً اكفياً وتوظيف ذوي وتدريب املوظفني

املهارات املهمة والاس تعانة ابملصادر اخلارجية 

واس تخدام مزجي أكرب من أدوات التعاقد 

 للوصول إىل املواهب.

جتنب تأثري سليب كبري  أمكن

 عىل األداء التنظميي.

 امليض قدما

 ها احملدد زمنيا، املمتثل يف إحداث قيق هدف السعي إىل ت و  هتا،بتعممي املنظور اجلنساين يف أنشط مالالزتا 2016الويبو يف عام  واصلت
املؤرشات  إدماج 2016/17. ويف سبيل ذكل، مت بنجاح يف 2016/17الثنائية توازن بني اجلنسني يف مجيع مس توايت التوظيف يف 

ارة األداء املؤسيس، والربانمج الرائد يف نظام ختطيط إد لها ماكنتكريس واليت مت تسهيلها من خالل  اجلنسانية يف معليات التخطيط.
 علام بأنلمساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل. ل  اتعزيز  2015يف عام  لقطأُ ة الوسطى، واذلي ياإلدار املس توايت للتمنية املهنية للمرأة يف 

تعيني النساء وتقاعد الرجال يف  وقد أسهمميثل تداي، ال س امي عىل مس توايت اإلدارة العليا. ال يزال تقيق أهداف التوازن بني اجلنسني 
 يف تقليص الفجوة بني اجلنسني عند هذه املس توايت. D1و  P5فئيت 
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 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.9ه  وأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني  

ANNEX XXXV   النس بة املئوية للموظفني الراضني

 عن خدمات املوارد البرشية

مل جُير أي اس تقصاء يف 

2014/15 (79.9)% 

% راضون للغاية 85

 راضون أو

  أثناء الثنائية مل جُير أي اس تقصاء

ANNEX XXXVI   زايدة اإلجراءات املؤمتتة مقابل

 اإلجراءات اليدوية

 مؤمتة  (0)% 17

 18إجراءات من أصل  3

 جراءإ

معلية أمتتة إضافية يف  13 67%

حبيث  2016/17146الثنائية 

% 89يصل اجملموع الرتامكي إىل 

 (18من أصل  16)

 

النس بة املئوية لالس تفسارات  

 أايم معل 5املعاجلة خالل 

 

من  147% 94.7أجيب عن 

الاس تفسارات املُسجةل يف 

نظام الويبو لتبليغ 

( WINSالاس تفسارات )

  خالل مخسة أايم معل

 )حيدد الحقا(

ال تتوفر إحصاءات عن عام  %(90) 95%

ألن أداة الاس تفسار  2016

(WINS أحيلت لرشكة )

Outlook  لتحسني خدمة

 الزابئن

 

معدل امحلاية امجلاعية ابلتأمني   تغطية تأمينية ُمثىل 

 الصحي:

 )حيدد الحقا(

 احلفاظ عىل املس توى

 )تدد الحقا(

%87.8 :2016 

%87.7 : 2017 
 

2.9ه  أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة  

 

 

 

 

 

 

النس بة املئوية للنساء يف 

  148املناصب املهنية وما فوق

 

 

 

 

 (%44.4) %46.1 – 4-ف

 (%34.4) %34.1 – 5-ف

 (%26.5) %26.5 – 1-مد

 %(22.2) %22.2 – 2-مد

 (%46) %47 :4-ف

 (%35) %35: 5-ف

 (%30) %30: 1-مد

 (%30) %30: 2-مد

2016 2017 

 %45.7 %45.6 :4-ف

 %35.1 %35.6 :5-ف

 %31.4 %30.0 :1-مد

 %18.2 %16.7 :2-مد
 

 

 

 

 
 

 149أس بوعا 17.6متوسط الثنائية:  أس بوعاً  19 أس بوعا 19.77متوسط الثنائية:  الوقت املس تغرق يف التعيني 

 150أس بوعا 2016:17.88
 

                                                
 د)املرحةل الثانية: املدد و عقالديد املتعلقة بمتدمة اذلاتية اخل "2"( ؛ املوظفني املؤقتني والزمالء واملتدربنيد )املرحةل األوىل: و عقالديد بمتاملتعلقة  ةاذلاتياخلدمة  "1" 146

واهجة معلومات املوارد البرشية لتقدميها إىل الصندوق  "5"؛ (1)املرحةل  اإلعاةلتقدمي واثئق  "4" نح التعلمي؛املتعلقة مب لخدمة اذلاتية لأمتتة اكمةل  "3"احملددة( ؛ 
 "8"ملتقاعدين ؛ ا رسائلأمتتة  -احلوادث  ضد الطوعيالتأمني " 7"ملتقاعدين ؛ ا ئلرساأمتتة  -التأمني الطيب " 6"؛ املتحدة مماملشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األ

مني من خصم قسط التأ "11"؛  هعنوان وتغيريال دخال إلاخلدمة اذلاتية  "10"؛ حساب إعانة اإلجيار "9"قاعدين ؛ املت رسائلأمتتة  -التأمني عىل احلياة الطوعية 
 خصم التأمني الصحي بعد اخلدمة من املعاش التقاعدي "13"؛ الغيابحاالت و  اإلجازات "12"؛ دلوليني املعين ابالدخار والتأمنيالراتب لفائدة فريق املوظفني ا

 إطار مؤرش أداء خمتلف. يف 2014/15% يف تقرير أداء الربانمج 100أايم معل اكنت  5تصويب: النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة خالل  147
 .، عىل أساس رتبة الوظيفةبعقود حمددة املدة ودامئة ومس مترة ناتمن املزيانية العادية املعي  تاملموال املوظفات 148
مجيع اس تكامل  ، عندةيف الس نة املالية التالي وس تصوب ،يف البياانت املس مترةاملسابقات  لعدم إدراج، نظًرا تقرييبهو حساب  همةل البدء يف التعييناتحساب  149

 .املسابقات ذات الصةل
ُ  18.81أس بوعا، وليس  17.88 يه 2016لعام  تصويب: همةل البدء يف التعيينات 150  .2016يف تقرير أداء الربانمج لعام  رشكام ن
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 151أس بوعا 2017:17.35 

النس بة املئوية للموظفني اذلين  

يقمي أداؤمه مقارنة بأهدافهم 

 وكفاءاهتم الفردية

2014:93.1( %82.9)% 

2015:94.7%152 

 أبريل من العام التايل( 30)اعتبارا من 

95% (90)% 1532016: 93.8% 

2017 :91.1% 
 

املس تغرقة من أجل عدد األايم  

" إخطار املوظفني 1"

ابلقرارات يف الامتسات إعادة 

النظر/التظلامت؛ 

املوظفني  وإخطار "2"

ابلقرارات يف حاالت 

النقض/احلاالت التأديبية؛ 

والرد عىل الامتسات  "3"

 املشورة.

يوماً من تسمل  الامتس إعادة  60" 1"

 النظر/الرد عىل التظمل؛

 

 35 النقض؛ ويوماً من تسمل   30" و2"

 يوماً من تسمل  الرد عىل رساةل الاهتام؛

 

" ويوم معل واحد من تسمل  3"

 الالامتس

 )غري متاح(

 

يوماً من تسمل   60" 1"

الامتس إعادة النظر/الرد 

 )اثبت(؛عىل التظمل 

 يوماً من تسمل   30" 2"

النقض/الرد عىل رساةل 

يومًا من  30)و الاهتام
تسمل  النقض/الرد عىل 

 (رساةل الاهتام
أايم معل من  5" و3"

 (10) تسمل  الالامتس

 

 

يوماً من تسمل  الامتس إعادة  60" 1"

 النظر/الرد عىل التظمل؛

يوماً من تسمل  النقض/الرد  30" و2"

 عىل رساةل الاهتام؛

الامتساً للمشورة  788" ومن أصل 3"

م رد يف 2017و  2016يف  ، قدل

% من 88.3غضون يوم واحد عىل 

 5احلاالت، ويف غضون يومني إىل 

% من احلاالت، ويف 10.9أايم عىل 

أايم معل أو أكرث عىل  5غضون 

 .% من احلاالت0.8

 
 

 
 

 

 
 

النس بة  –التنوع اجلغرايف  

حبسب  154املئوية للموظفني

 املناطق

 (%10.8) %11.2 –أفريقيا 

% 16.3آس يا واحمليط الهادئ:

(13.5)% 

 الوسطىرشق ووسط أورواب وآس يا 

7.5%(6.7)% 

)  %8.6أمرياك الالتينية والاكرييب: 
8.2)% 

 )اثبت( %1.2الرشق األوسط: 

 (%8.4)% 9.1أمرياك الشاملية: 

 (%51.2) %46.2أورواب الغربية: 

الاتفاق بني ادلول 

األعضاء عىل س ياسة 

الويبو بشأن التوزيع 

 اجلغرايف

 

تس تلزم س ياسة الويبو )

للتوزيع اجلغرايف نظر 

 . (ادلول األعضاء فهيا

2016 2017 

 %10.9%11.3 أفريقيا

 آس يا واحمليط الهادئ:

 17.3%18.5% 

رشق ووسط أورواب وآس يا 

 %6.7 7.5% الوسطى:

 أمرياك الالتينية والاكرييب:

 % 8.09.7% 

 %1.3% 1.3الرشق األوسط: 

 %8.4% 9.4أمرياك الشاملية: 

 %43.8% 45.9أورواب الغربية: 

 

عدد الطلبات الواردة من  

ادلول األعضاء غري املمثةل 

عىل  تدد الحقا) %8 (تدد الحقا)% 7.1

أساس النس بة املئوية 

1552016/17:9.38% 

2016:7.23%156 

2017:10.7% 

 

                                                
 .2018يونيو  آخر يف االانهتاء مهن؛ سيمت مسابقة مس مترة 25 ال تزال هناك ، اكنت2018فرباير  16ا إىل البياانت املتوفرة اعتبارا من استناد 151
 .2014/15كام ورد يف تقرير أداء الربانمج  % 92.8وليس  2015، يف عام % 94.7تصويب: اكنت النس بة  152
 .2016كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام  % 92.7، وليس 2016يف عام %  93.8تصويب: اكنت النس بة  153
  للتوزيع اجلغرايف. ضعخت يه اليتق فقط املناصب من فئة الفنيني مفا فو  154
 .استناًدا إىل طلبات الوظائف احملددة املدة يف الفئات الفنية وما فوقها 155
، كام ورد يف تقرير أداء الربانمج لعام يف املائة 7.9يف املائة وليست  37.2 بلغت 2016تصويب: نس بة الطلبات الواردة من ادلول األعضاء غري املمثةل يف عام  156

2016. 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

كنس بة مئوية من مجموع 

 الطلبات

-2014للزايدة بني 

2015) 

تعزيز نضج التخطيط للموارد  

  البرشية

 157(تدد الحقا) 2املرحةل 

 

 (تدد الحقا) 3املرحةل 

 

  يف معلية التعممي - 3املرحةل 
 

 

النس بة املئوية لربامج التدريب  

" 1الالزمة من أجل "

احتياجات التدريب امجلاعية 

" واحتياجات 2الهامة؛ "

 التدريب الفردية

"1 "2014/15 :81 %(81.04)% 

"2 "2015 :62% (%60.94) 

  

% من 80" 1"

احتياجات التدريب 

مس توفاة بربانمج 

 %(60)تدريب 

% من 65" 2"

احتياجات التدريب 

 الفردية مس توفاة

 (55)% 

"1 "2016/17%79.75 :  

% 40.4:2016 

2017:39.4% 

 

% 60.4 : 2016 

2017 :63.4% 

 
 

 

 

 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 السويرسية()بآالف الفرناكت 

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

.1ه

9 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب 

 املصلحة اخلارجيني
12,096  12,435  11,809  

.2ه

9 

أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون 

 النتاجئ بكفاءة
12,521  16,419  21,618  

  33,427  28,854  24,617 اجملموع  

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(
 

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17 

نس بة 

 الاس تخدام

(%) 

 %124 27,190 21,940 18,835 موارد املوظفني
 %90 6,237 6,914 5,782 خالف موارد املوظفني

 %116 33,427 28,854 24,617 اجملموع

                                                
النتاجئ يف منظومة األمم  يستند جدول املقاييس والتصنيفات إىل النتاجئ اليت خلص إلهيا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة لإلدارة القامئة عىل 157

انهتاء  - 4قيد التعممي؛ املرحةل  - 3التعممي؛ املرحةل حبث س بل  - 2قيد البدء؛ املرحةل  - 1املرحةل  . ومل يصدر التقرير بعد. جدول التصنيف:2015املتحدة يف عام 
 التقيمي والتجديد - 5التعممي وبدء التعمل املس متر للتحسني/التكييف؛ املرحةل 
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 :بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 والتقدير األداء اكفآتملصص اخمل البندإىل زايدة  2016/17 ثنائيةالزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة لل  تُعزى. 

  ادلورة الثالثة والامثنني  "1أساساً إىل رضورة متويل " 2016/17وتُعزى الزايدة يف بند خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة
معل بشأن القضااي اجلنسانية وحدث جانيب يف وقت الغداء يف امجلعيات ملندويب الويبو؛  ة( تنظمي حلق2دمة املدنية ادلولية؛ )للجنة اخل

اخلاصة املس تحقات  وتصيل( معاجلة منح التعلمي، 5؛ )للطعون" جملس الويبو 4دراسة اس تقصائية عن إدارة الوقت؛ "إجراء ( 3)
وتطبيق مجموعة عنارص األجر اجلديدة للجنة اخلدمة املدنية ادلولية وتوفري خدمات طبية  هناية اخلدمةأقساط التأمني الصحي بعد ب

 ألمم املتحدة.مع ا( زايدة تاكليف األنشطة املشرتكة 7( ومعليات تقيمي السالمة والصحة املهنيتني؛ )6ميدانية؛ )

مليون فرنك سويرسي.  6.2 قدرهلتاكليف التقايض  بندختصيص إىل  2016معدل اس تخدام مزيانية املوظفني يف عام  يشري: س تخدام املزيانيةا
 4هذا املبلغ بواقع  ُخفض، 2017ومت تميهل عىل املزيانية. يف عام  سويرساي فرناك 342 198 6أويل مقداره  مُجع خمصص، 2016يف عام و

 سويرساي اكفرن 961 459 4البالغ  التخفيض ُأدرجفرناك سويرساي ) 1 788 381إىل  اخملصص، ليصل إجاميل فرنك سويرسي961 459
 فرناك سويرساي. 1 738 381 الثنائية إىللمزيانية يف لالاحتياجات الفعلية  ارتفعتوابلتايل، . ملالية(كإيرادات متنوعة يف احلساابت ا
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 خدمات ادلمع العامة  24الربانمج 

 الس يد أميب سوندارام الربانمج:املسؤول عن 

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 
 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  أدت مبادرات املشرتايت اليت ُأطلقت يف بداية الثنائية هبدف ترش يد تلكفة السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو وتبس يط معلياهتا إىل
 .ماليني فرنك سويرسي للثنائية 6.7تقيق وفورات إجاملية قدرها 

  2017ابملائة من تذاكر خالف برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ حبلول هناية عام  73بلغت نس بة اس تخدام أداة الويبو للحجز عرب اإلنرتنت ،
وظل متوسط رسوم . 2015يف املائة يف املتوسط العاملي ألسعار التذاكر مقارنة بعام  10مما مكن من حدوث اخنفاض آخر بنس بة 

  .املعامالت اثبتا

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 نتاجئ األسفار نتاجئ املشرتايت

  

  نقطة مئوية عن عام  18يف املائة، أي بزايدة قدرها  78املئوية للسلع واخلدمات ذات املصدر احمليل لألنشطة اإلمنائية إىل ارتفعت النس بة
 .2015نقطة مئوية عن عام  21وزايدة قدرها  2016

  

 ُعززت س ياسات الويبو وإجراءاهتا بشأن املشرتايت لضامن معلية رشاء أكرث مرونة 2017عام  عقب إجراء اس تعراض شامل يف ،
 .وفعالية، مع تعزيز التعاون مع األمم املتحدة، ال س امي من خالل تنفيذ الاتفاقات الطويةل األجل

  مقارنة بأساس  2017و 2016فامي يتعلق جبهود الويبو للحد من تأثريها عىل البيئة، شهد اس هتالك املياه والكهرابء اخنفاضا يف عايم
 .، ويعزى ذكل أساسا إىل تركيب حساسات حركة ومصابيح إضاءة موفرة للطاقة2015املقارنة احملدد يف عام 

 

  ختفيض اثين )، إقرارا ابملسامهة يف حامية البيئة 2018-2017كتب الفيدرايل السويرسي للطاقة للفرتة حصلت الويبو عىل شهادة من امل
 .س نوات 10ملدة  2015يف إطار اتفاقية أهداف بني الويبو والبدل املضيف وقعت يف ( أكس يد الكربون

 النس بة املئوية للسلع واخلدمات ذات املصدر احمليل لألنشطة اإلمنائية

  
 .2015لعام ابملقارنة مع أساس املقارنة  2017و 2016التغيريات يف النس بة املئوية لعايم 

41'647 40'654
37'894

-2.4% -9.0%

2015 2016 2017

 متر مكعب الميا  

8'176'493
7'758'000 7'888'733

-5.1% -3.5%

2015 2016 2017

 كيلو واط في الساعة الك ربا  
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  لواكالت األمم  2014العام لألمم املتحدة يف عام  ، واذلي حدده األمني2020-2014حققت الويبو هدفها بشأن احلياد املنايخ للفرتة
شهادات آلية التمنية النظيفة التابعة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ إقرارا ابلتعويض  2017املتحدة، وتسلمت يف عام 

 .2016و 2016الطوعي النبعااثت الكربون اليت ال ميكن جتنهبا بسبب مرافق املباين والسفر يف سنيت 

  خضع حرم الويبو للعديد من معليات التجديد الرئيس ية خالل الثنائية، مبا يف ذكل ترقية الوحدة الطبية إىل حميط عىل شالكة
ابإلضافة إىل ذكل، مت ترقية األماكن (. 5جزئيا يف إطار اخلطة الرأساملية الرئيس ية )املستشفيات والانهتاء من مطبعة رئيس ية مفردة 

و ش به العامة اليت يس تخدهما العمالء واملندوبون ادلاخليون واخلارجيون، مما جعل املناطق املعنية متوافقة ابلاكمل مع املعايري العامة أ
 .احلالية للبدل املضيف أو معايري الصناعة أو لكهيام

  نظمت الويبو واس تضافت املائدة املس تديرة األوىل حول إماكنية الوصول املادي لواكالت األمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية
واكن الهدف من املائدة املس تديرة هو إنشاء منصة لتبادل اخلربات وادلروس  .واكةل 15األخرى املوجودة يف جنيف، حيث شاركت 

 .تآزر لتحسني إماكنية الوصول املادي إىل أماكن العمل للموظفني واملندوبني والزائرين املس تفادة وإجياد أوجه

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

إخفاق مزودي اخلدمات 
الرئيس يني يف تقدمي اخلدمات 

س يتسبب يف حدوث 
املقدمة  اضطراب يف اخلدمات

 لزابئننا اخلارجيني.

عىل الرمغ من حدوث حادث فردي 
إلخفاق املورد يف تقدمي اخلدمات، مل 

تتأثر اخلدمة املقدمة للعمالء اخلارجيني 
 .بشلك كبري

جنحت املنظمة يف إدارة خماطرها املتعلقة 
ابلعقود اليت اعتربت عالية اخملاطر وهممة 

وحدت خطة الطوارئ  الس مترار العمل.
 .حادث اذلي طرأ من أي تأثري سليب هللل

مل يُسجل أي انقطاع كبري يف 
تقدمي اخلدمات اخلارجية نتيجة 

إخفاق املورد يف تقدمي 
 .اخلدمات

فقدان النفاذ اآلمن إىل مبىن أو 
أكرث أو اس تحاةل شغل مبىن أو 

 أكرث ملدة زمنية معينة.

مل يتحقق هذا اخلطر بسبب تنفيذ هنج 
بصفة مس مترة. كام  اسرتاتيجي استبايق

مت تقليل اخلطر بشلك كبري عىل املدى 
الطويل ابلنس بة للمناطق اجملددة 

حديثا، حيث أعيد تعيني معر 
 .التجهزيات واملعدات

نفذت خطة التخفيف، ويه جتديد بعض 
املباين وإجراء أعامل الصيانة الرئيس ية الوقائية 
 لبعض الرتكيبات التقنية الرئيس ية، تنفيذا فعاال.
وثبت أن تدابري الصمود التنظميي املعمول هبا، 

مبا يف ذكل أنظمة التكرار أو النسخ 
 .الاحتياطي، مناس بة وانحجة

مل يتأثر األداء ألن التخفيف 
 الفعال مضن عدم تقق اخلطر.

  

عدم قدرة الويبو، ابعتبارها 
إحدى واكالت األمم املتحدة، 
عىل أن تكون حمايدة مناخيا 

حبلول عام عىل حنو فعال 
2020. 

جتنبت الويبو هذا اخلطر من خالل 
الالزتام بآلية التمنية النظيفة التابعة 

التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغري املناخ يف الربع األخري من عام 

2015. 

أسفرت خطة التخفيف عن طريق تعويض 
الكربون والانبعااثت األخرى عن إبرام اتفاق 

ة األمم املتحدة اإلطارية مع اتفاقي 2015عام 
لتعويض عن انبعااثت غازات ل  بشأن تغري املناخ

ادلفيئة اليت ال ميكن تفادهيا من مرفق الويبو 
 ومعليات السفر خالل الثنائية.

مل يتأثر األداء ألن التخفيف 
 الفعال مضن عدم تقق اخلطر.

  

 امليض قدما

  زايدة يف " 1: "تعزى بشلك رئييس يف لك من الس نتني إىل 2015اكنت الزايدة يف اس هتالك الغاز الطبيعي مقارنة بأسس املقارنة لعام
اكن الارتفاع يف اس هتالك زيت التدفئة ابملقارنة مع و  .درجات حرارة الش تاء الباردة" 2"اس هتالك الطاقة من نظام تربيد حبرية جنيف؛ و

ويف . 2016يعزى بشلك رئييس إىل قرار إجراء اختبارات دورية أطول أجال ملودلات الطوارئ خالل عام  2015أسس املقارنة لعام 
ك زيت التدفئة الاس هتمعدالت وسيس متر العمل ابملبادرات الرامية إىل احلفاظ عىل  .، لوحظت زايدة رمزية فقط2017عام 

 .2018/19الثنائية مجةل أمور، مبس توايت تتناسب مع الظروف املناخية احمللية املتطورة، يف من بني الطبيعي،  والغاز
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 .2015ابملقارنة مع أساس املقارنة لعام  2017و 2016التغيريات يف النس بة املئوية لعايم 

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

5.8ه  تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية 

النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية  
املصدر مقارنة ابملبلغ اإلجاميل اخملصص 

 لنشاط التمنية

 % عىل األقل50 %(45) 57%
 2014نتيجة تساوي )

تتجاوزها( أو  

2016: 60.3%  

2017: 78.0%  

 
 

النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات  
التحسني اليت جترهيا األمم املتحدة )سواء 

 (الاقتداءالعطاء املشرتك أو 

أو  2015تساوي نتيجة  %(4.15)% 5.8
 تتجاوزها

 2014تساوي نتيجة )
 (تتجاوزها أو

2016: 6.7%  

2017: 6.6%  

 
 

1.9ھ  خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني 

تقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت  
تشرتهيا الويبو )مس متدة من طلبات 

 العطاءات أو املفاوضات املبارشة(

 فرنك 3 826 361
 مليون( 2.6) سويرسي 

 

أو  2014نتيجة تساوي 
 158تتجاوزها

فرنك  1 801 919: 2016
 سويرسي

فرنك  4 937 121:  2017
 سويرسي

 

 

الوقت املس تغرق ملعاجلة طلبات  
 التظاهرات اإللكرتونية

 )نصف يوم( أقل من ساعة

 

  أقل من نصف يوم أقل من نصف يوم

 

الوقت املس تغرق ملعاجلة ترصحيات السفر  
 اإللكرتونية

الوقت( نفس)نصف يوم   

 

  أقل من نصف يوم أقل من نصف يوم

  

)نفس الوقت(أقل من يوم  الوقت املس تغرق ملعاجلة التأشريات   

 

  أقل من يوم أقل من يوم

فرنك سويرسي  TMC 1606متوسط أسعار تذاكر  
فرنك سويرسي( 1850)  

 

فرنك  1606أكرث من 
  سويرسي

فرنك  1850أكرث من )
 (سويرسي

 فرنك سويرسي  1374: 2016

 فرنك سويرسي 1414: 2017

 

 

                                                
 .األكرث دالةل كهدف 2014وفورات يف التاكليف مرتفعة بشلك غري عادي؛ ومن مث تس تخدم بياانت  2015حققت  158
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 فرنك سويرسي 1481 املتوسط العاملي ألسعار التذاكر 
 فرنك سويرسي( 1600)

 

فرنك  1481أكرث من 
  سويرسي

فرنك  1600أكرث من )
  (سويرسي

2016 :1315 

2017 :1333 

 

 

 
 118)فرنك سويرسي  95 متوسط رسوم اخلدمات

 فرنك سويرسي(

 

فرنك  100أكرث من 
 سويرسي

 فرنك سويرسي  92: 2016

 فرنك سويرسي 94: 2017

 

 

مباين الويبو وجتهزياهتا ال تزال مالمئة  

  للغرض
ل أحد  احلد األقىص لتعطُّ

التجهزيات التقنية )الكهرابء 
أو املاء أو التدفئة أو التربيد 

أو الهتوية( اليت تؤثر يف 
أنشطة الويبو األساس ية هو 

معل واحد يف الس نةيوم  . 
 )نفس األساس(

عدم زايدة احلد األقىص 

ل أحد التجهزيات  لتعطُّ

التقنية )الكهرابء أو املاء 

أو التدفئة أو التربيد أو 

الهتوية( اليت تؤثر يف 

أنشطة الويبو األساس ية 

عىل يوم معل واحد يف 

 الس نة.

عدم تعطل أحد التجهزيات التقنية 

اليت تؤثر يف أنشطة الويبو 

 األساس ية أي يوم معل.

 

 

اس تخدام مباين الويبو ومجيع أنواع األماكن  

 وشغلها عىل الوجه األمثل

ماكن معل مس تأجر،  80

مناطق خارجية للتخزين/  5

)نفس حفظ الواثئق 

 األساس(
 

ماكن  80احلفاظ عىل 

معل مس تأجر، وتقليص 

 مناطق خارجية

للتخزين/حفظ الواثئق 

  قمناط 4إىل 

ماكن  80 احلفاظ عىل)
 5معل مس تأجر و

مناطق خارجية 

 (للتخزين/ حفظ الواثئق

ماكن معل  80احلفاظ عىل 

منطقة خارجية  2مس تأجر، 

للتخزين/ حفظ الواثئق )أقل 

 (2015بثالثة من 

 

 

 النس بة املئوية للعنارص العالية القمية )أي 

اخلاضعة  فرنك سويرسي( 5 000أعىل من 

 159للجرد

احلفاظ عىل نس بة  )نفس األساس( 95%

95% 

 % 95: جرد 2016

  % 98: جرد 2017

 

 
 

                                                
 تقق س نوي / جرد 159
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

 النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا 

فرنك سويرسي،  5 000و 1 000بني  

ابة  واملصنفات الفنية والعنارص اجلذ 

 -1000العنارص العالية القمية  %90 غري متاح

 فرنك سويرسي 5000

 )تقق لك س نتني(:

 % جرد93: 2017

 

)تقق  للعنارص العالية القمية

 (:س نوي

 % جرد 99: 2016

 % جرد 98: 2017

 

العنارص اجلذابة )تقق لك 

 (:س نتني

  جرد 100%: 2017

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

4.9ه  واملعلوماتمنظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية  

 انبعااثت الغازات ادلفيئة: البيئة اخنفاض تأثري أنشطة الويبو يف 
طنا من اثين أكس يد  7730

 الكربون

 

طنا من  6248مت تعويض 
اثين أكس يد الكربون عن 

طريق صكوك )خفض 
 الانبعااثت املعمتد(

 

 

 

 

اس هتالك الطاقة يف عام 
للك مباين املقر  2015

 واملباين املؤجرة يف جنيف

 الكهرابء 
كيلو  8 176 493) 

 واط/ساعة(،

 ( مرتا  41 647املاء
  ،)مكعبا

)أ( احلفاظ عىل 
انبعااثت الكربون 

والغازات ادلفيئة عند 
مس توايهتا يف هناية 

2015160 

 

 
 

 

 

 

 

تنفيذ تدابري حبلول )ب( 
للحفاظ  2017هناية عام 

عىل اس هتالك الطاقة 
عند مس توايته يف هناية 

ويف ظروف  2015
جوية مشاهبة )ابلنس بة 

للكهرابء واملاء والغاز 
 وزيت التدفئة(

اكنت انبعااثت الكربون والغازات 
ادلفيئة أقل من مس توايهتا يف عام 

طنا من اثين  7243: 2015
 التعويض عن أكس يد الكربون، مت

 % مهنا100

طنا من اثين أكس يد  5580 -
الكربون عوض عهنا 

بصكوك )خفض 
 الانبعااثت املعمتدة(

مت التعويض عن البايق  -
 مبارشة بواسطة املورد

 

 2016اس هتالك الطاقة يف عام 
للك مباين املقر واملباين املؤجرة يف 

 (:2015جنيف )مقارنة بعام 

 

 الكهرابء

كيلو  7 758 000: 2016
-5.1)اخنفاض بنس بة  واط/الساعة

)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ( يف أكتوبر من الس نة التالية.UNEPو العدد الهنايئ من الانبعااثت الس نوية من برانمج األمم املتحدة للبيئة )تتلقى الويب 160
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

  الغاز الطبيعي
كيلو  7 201 417)

  ،)واط/ساعة

  زيت التدفئة
  (لرتا 5050)

( )للمودلات بشلك أسايس
 غري متاح()

 

كيلو  7 788 733: 2017
-3.5)اخنفاض بنس بة  واط/الساعة

)% 

  املاء

مرتا مكعبا  40 654: 2016
 %(2.4)اخنفاض بنس بة 

مرتا مكعبا  37 894: 2017
 %(9)اخنفاض بنس بة 

 الغاز الطبيعي 

كيلو واط /  7 550 012: 2016
 (%4.8الساعة )زايدة بنس بة 

كيلو واط /  7 397 859: 2017
 (%2.7الساعة )زايدة بنس بة 

 زيت التدفئة:

لرت)زايدة بنس بة  5500: 2016
9 )% 

لرتا )زايدة بنس بة  5090: 2017
0.8)% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ختفيض عدد أهجزة قراءة  تسني النفاذ املادي إىل مجم ع الويبو 
 34 البطاقات مبقدار

 هجاز161

القضبان الوقائية املتبقية عدد 
 للرتكيب 7 162 

التوصيات الواردة يف حفص 
 2012النفاذ املادي لس نة 

تنفيذ التدابري التالية قبل 
  :2017حلول هناية 

" أهجزة قراءة 1"
بطاقات ادلخول يف 

املس توى املطلوب من 
أجل األشخاص ذوي 

 اإلعاقة
" قضبان وقائية يف 2"

 األماكن الالزمة

أهجزة قراءة البطاقات ختفيض عدد 
(، مبا %94) 34من  32مبقدار 

 2012يامتىش مع تدقيق 

قضبان وقائية من  7ركب ما عدده 
%(، مبا يامتىش مع 100و أ) 7

 2012تدقيق 

 

 

 

 

 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

                                                
كام  42، وليس 2012وفقا للتوصيات الواردة يف تدقيق النفاذ املادي لعام ، 34اليت يتعني خفضها البطاقات  عدد أهجزة قراءة، اكن 2015تصويب: يف هناية عام  161

 .2016تقرير أداء الربانمج لعام  ورد يف
كام هو مذكور  13، وليس 2012وفقا للتوصيات الواردة يف تدقيق النفاذ املادي لعام ، 7 عدد القضبان الوقائية املتبقية للرتكيب، اكن 2015تصويب: يف هناية عام  162

 .2016يف تقرير أداء الربانمج لعام 
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5.8ه تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت  

 احلكومية ادلولية

1,476 1,501 1,479 

1.9ھ لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة  

 املصلحة اخلارجيني

44,433 51,408 51,644 

4.9ھ منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو  

 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

1,308 1,057 1,015 

 54,139 53,966 47,216 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %101 16,831 16,644 19,287 موارد املوظفني

 %100 37,308 37,322 27,930 خالف موارد املوظفني

 %100 54,139 53,966 47,216 اجملموع

 :بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 معليات إعادة تصنيف الوظائف والتسوايت املنجزة للوظائف املس مترة؛ ( 1: )اكن الاخنفاض يف موارد املوظفني النتيجة الصافية ملا ييل
وتويل ثالث وظائف إىل الربانمج لتعزيز ادلمع اإلداري واللوجيس يت ومشرتايت تكنولوجيا املعلومات، حس امب ورد يف النتيجة املرتقبة 

إعادة توزيع الوفورات املرتامكة يف "؛ 9.1تيجة املرتقبة ، حس امب ورد يف الن 27؛ نقل خدمات النقل والربيد ادلاخيل إىل الربانمج 9.1
تويل موارد إىل خالف موارد املوظفني دلمع معليات الرشاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات " 5"و" الربانمج عىل أولوايت تنظميية أخرى

 .وتضري امجلعيات

 لتغطية الفائدة  9.1تويل موارد يف إطار النتيجة املرتقبة " 1: "اكنت الزايدة الصافية يف خالف موارد املوظفني تعزى أساسا إىل
مة ، حس امب ورد يف النتيجتني 27نقل خدمات النقل والربيد ادلاخيل إىل الربانمج " 2"عن سداد القرض اخلاص ابملبىن اجلديد؛  املقدل

 .9.4و 9.1املرتقبتني 

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 
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 تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 25الربانمج 

 الس يد أميب سوندارام املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

  

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  األهداف ، مبا يتجاوز 2017إىل  2016خاصة من ، احتياطيونسخ عند الطلب التلكفة الشهرية املتوسطة للك وحدة ختزين اخنفضت
 .بأكرث من مخس أضعاف

 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

 (التلكفة الشهرية املتوسطة للوحدة )ابلفرنك السويرسي

 
 .2016م ، أي عىل افرتاض تقيق األهداف لعا2016األرقام املس هتدفة لعام ابس تخدام  2017احتسبت النس بة املئوية للتغريات يف اخلوادم والتخزين لعام  *
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  مليون فرنك سويرسي يف عام  3.4إىل  2016مليون فرنك سويرسي يف عام  3.6اخنفضت التلكفة اإلجاملية الس تضافة اخلادم من
، 2015تطبيق س ياسة احتياطية جديدة يف هناية عام وبعد  ، وذكل بفضل التحول من اخلوادم املادية إىل اخلوادم الافرتاضية.2017

 1.4اخنفضت تلكفة النسخ الاحتياطي للبياانت من 
مليون  1.2إىل  2016مليون فرنك سويرسي يف عام 

يف حني زاد جحم ختزين  ،2017فرنك سويرسي يف عام 
 .ترياابيت خالل الفرتة نفسها 620إىل  506البياانت من 

مليون فرنك  1.4ب من واخنفض التخزين حسب الطل
مليون فرنك سويرسي  1.2إىل  2016سويرسي يف عام 

 .2017يف عام 

  شهد عدد حوادث خدمات تكنولوجيا املعلومات

والاتصاالت ذات التأثري املتوسط أو العايل اخنفاًضا 

 2016إىل عام  2015يف املائة من عام  33بنس بة 

 .2017إىل عام  2016يف املائة من عام  8واخنفاًضا آخر بنس بة 

  لتشمل  2016/17ُعززت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت بشلك أكرب من أجل الصمود واس مترارية اخلدمة يف الثنائية
نرش نظام جديد  "2" نرش منصة جديدة إلدارة الهوية والنفاذ ألنظمة األعامل ذات الواهجة اخلارجية؛ و"1اخلدمات األساس ية مثل: و"

منصة خادم فاكس مؤمنة جديدة لقطاع معاهدة التعاون بشأن  "نرش3لنظام الربيد اإللكرتوين املؤسيس؛ و" للتعايف من الكوارث
بدء تنفيذ حل هندسة املكتب العاملي اخلاص  "5إدخال ضوابط نفاذ عالية ادلقة لزايدة تعزيز أمن الش باكت؛ و" "4الرباءات؛ و"

تبني خارجيني إضافيني )مكتب الويبو يف الصني، ومكتب الويبو يف الربازيل(. ابإلضافة إىل ذكل، نُقلت مباكتب الويبو اخلارجية يف مك 
لضامن موثوقية أكرب لألنظمة واحلد بشلك كبري  إىل منصات افرتاضية جديدة عالية التوفر Oracle منصة معاهدة الرباءات وقاعدة بياانت

 .من وقت التوقف

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر اخملاطرتطور  اخملاطر

معاانة نظام معاهدة التعاون بشأن 

الرباءات وأنظمة املعلومات املرتبطة به 

من معدل غري مقبول من الانقطاعات 

وينتج عن ذكل عدم القدرة عىل قبول 

طلبات معاهدة التعاون بشأن 

ىل الرباءات ومن مث تأثري ذكل ع

معاجلة هذه الطلبات ونرشها، 

 والتأثري عىل مسعة املنظمة سلبياً.

ُخفض اخلطر خالل 

الثنائية نتيجة لتدابري 

 .التخفيف

اكنت تدابري التخفيف من خالل تعزيز 

البنية التحتية العامة لتكنولوجيا املعلومات 

والاتصاالت عن طريق نرش املزيد من 

منصات تكنولوجيا املعلومات 

ت الزائدة عن احلاجة لألنظمة والاتصاال

احليوية فعاةل. وفُحص أداء هذه األنظمة 

 .من خالل اختبار التحقق

ُخفف اخلطر خالل الثنائية، وابلتايل مل 

 .يكن هناك أي تأثري سليب عىل األداء

 امليض قدما

  واكن ذكل بسبب التحول التدرجيي إىل 2015لوحظ اخنفاض طفيف يف تلكفة الوحدة الشهرية للخوادم يف هناية الثنائية مقارنة بعام .
 .2018/19منوذج جديد للتاكليف الستبدال اخلوادم القدمية. وس يظل خفض التاكليف أولوية يف 
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  ومن 2017وضعت إسرتاتيجية أولية للبياانت املرجعية والرئيس ية للويبو، مبا يف ذكل معليات اإلدارة، عىل أن يُنهتىى مهنا يف هناية عام .
، مع جاهزية مس تودع البياانت الرئيس ية لالس تخدام من قبل فرق تطوير التطبيقات 2018/19قع املوافقة عىل الاسرتاتيجية يف املتو 

  كإجراء تشغيل قيايس.

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.9ه  وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجينيخدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة  

ANNEX XXXVII   ات تكنولوجيا اس تضافة منص 

املعلومات وإدارهتا عىل حنو 

فعال من حيث التلكفة مبا 

 يامتىش مع متطلبات األعامل

اتفاق تقدمي خدمات  26

 )غري متاح(

اس تحداث اتفاقات 

جديدة لتقدمي 

اخلدمات واملوافقة 

علهيا مع زايدة 

مس هتليك خدمات 

منصة تكنولوجيا 

املعلومات 

والاتصاالت إىل 

 أكرب عدد

اتفاقات جديدة لتقدمي خدمات )أمن  6توقيع 

 املعلومات ومنصة الويبو خلدمات النفاذ الرمقية

(WIPO DAS)  ونظام الويبو للنفاذ املركزي

 (WIPO CASE) إىل نتاجئ البحث والفحص

أعضاء اتاد ) WIPO WebMums ومرفق

ريد(، ومنصة رابط الويبو، وإدارة احملتوى مد

رموز حساابت جديدة مع  3املؤسيس( وإنشاء 

 مركز األمم املتحدة ادلويل للحوس بة.

 

التلكفة الشهرية املتوسطة   

للوحدة )ابلفرنك 

 السويرسي(:

 414للخادم الواحد: 

 ( فرناكً سويرسايً 448)

للك ترياابيت ختزين: 

( فرناكً 229) 234

 سويرسايً 

للك ترياابيت حفظ 

احتياطي حسب 

( 370) 252الطلب: 

 فرناكً سويرسايً 

عدد أحداث اخلدمة 

املتوسطة أو العالية 

يف الشهر  1.75التأثري: 

 )نفس العدد(

اخنفاض تلكفة 

الوحدة مبا ال يقل 

% يف 5عن 

  الس نة؛

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم زايدة أحداث 

اخلدمة املتوسطة أو 

  العالية التأثري

 

التلكفة الشهرية املتوسطة للوحدة )ابلفرنك 

 (السويرسي

2016 2017: 

-) 391( %1)+ 418 للخادم الواحد: -

0.6)% 

( %0.4-) 233للك ترياابيت ختزين:  -

165 (-26)% 

للك ترياابيت حفظ احتياطي حسب  -

 (%29-) 164( %8-) 232الطلب: 

 

 عدد أحداث اخلدمة املتوسطة أو العالية التأثري:

2016 :1.17 (-33)% 

2017 :1.08 (-8)% 
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الزتام أنشطة تطوير التطبيقات  

مبعايري الويبو اخلاصة ابلبياانت 

 املرجعية والرئيس ية

اس تخدام اسرتاتيجية  )غري متاح(ال يشء 

الويبو للبياانت 

املرجعية والرئيس ية 

وخمزوهنا من قبل 

فريق تطوير 

تطبيقات واحد عىل 

 األقل

وضعت إسرتاتيجية أولية للبياانت املرجعية 

والرئيس ية للويبو، مبا يف ذكل معليات اإلدارة، 

 .2017عىل أن يُنهتىى مهنا يف هناية عام 

 
 

النس بة املئوية للزابئن الراضني  

 عن خدمات مكتب اخلدمات

% راضون عن 97

خدمات مكتب اخلدمات 

 )نفس النس بة(

الاحتفاظ مبس توى 

رضا عال مماثل من 

 املس تخدمني

% راضون عن خدمات مكتب اخلدمات 97.4
 :2016يف 

- 66.7 ً  % راضون متاما

 % راضون30.7 -

راضون عن خدمات مكتب اخلدمات  96.8%
 :2017يف 

- 64.8%  ً  راضون متاما

 راضون 32.0% -

 

إدارة مشاريع إدارة تكنولوجيا  

املعلومات والاتصاالت وفقاً 

ملبادئ الويبو التوجهيية 

اخلاصة بإدارة املشاريع 

مبادئ الويبو التوجهيية و 

 اخلاصة ابنتقال اخلدمات
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4.9ه  واملمتلاكت املادية واملعلوماتمنظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين  

اس مترارية خدمات تكنولوجيا  

املعلومات والاتصاالت 

 ابلنس بة لألنظمة اجلوهرية

وسع نطاق البنية التحتية 

للخادوم والتخزين والنسخ 

الاحتياطي والش بكة 

لتشمل اخلدمات املعلوماتية 

األساس ية. وأجري يف 

تقياميً الثنيت  2014/15

ة عرشة خدمة معلوماتي

أساس ية ونفذت تدابري 

مالمئة لضامن اس مترارية 

  .اخلدمات

 

وأثبتت اس مترارية اخلدمات 

 2015املعلوماتية يف عام 

عن طريق اختبار التعايف 

من الكوارث اذلي دام يوماً 

واحداً؛ واس تمكل مترين 

تعطل نظام معاهدة 

 30الرباءات يف غضون 

 دقيقة

 

ميكن اس تعادة األنظمة 

املناسب  الهامة يف الوقت

دون فقدان البياانت يف 

 حاةل األعطال الكربى حملًيا

إحراز تقدم يف 

منصة لتكنولوجيا 

املعلومات 

والاتصاالت 

لمتكني اس مترار 

معل األنظمة 

اجلوهرية يف حال 

وقوع عطل كبري 

 إقلميًيا

خدمات جوهرية إضافية لتكنولوجيا  10عززت 
 املعلومات والاتصاالت من أجل ضامن اس مترارية

 اخلدمات ابملس توى املطلوب.

 

  

 

 

 

 

 

 

أثبتت اس مترارية اخلدمات املعلوماتية بصفة 

عن طريق  2017ويف عام  2016س نوية يف عام 

اختبار التعايف من الكوارث اذلي دام يوماً 

واحداً. وأجري مترين تعطل خدمات أنظمة 

. ابإلضافة إىل 2017معاهدة الرباءات أيًضا يف 

للتثبت من  2017نفصل يف ذكل، نُظم اختبار م 

قدرة نظام الربيد اإللكرتوين املؤسيس عىل 

 التعايف من الكوارث.

 

 اس تخدام املوارد

 املزيانية والنفقات )حبسب النتيجة(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  

 املعمتدة

2016/17  

املزيانية 

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17  

 النفقات

2016/17 

1.9ه خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني  

 وأحصاب املصلحة اخلارجيني

  51,480    48,769    47,707  

4.9ه منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف  

 واملمتلاكت املادية واملعلوماتالويبو واملندوبني والزائرين 
  552    486    493  

  48,199    49,255    52,032   اجملموع  
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 املزيانية والنفقات )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  

املزيانية  

 املعمتدة

2016/17  

املزيانية  

الهنائية بعد 

 التحويالت

2016/17 

 النفقات

2016/17  

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %100  13,307    13,246    14,178   موارد املوظفني
 %97  34,893    36,009    37,853   خالف موارد املوظفني

 %98  48,199    49,255    52,032   اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية زيانية امل

  2؛ و"28و 21" نقل منصبني )واحد مؤقت( دلمع احتياجات العمل يف الربانجمني 1املوظفني إىل "يُعزى الاخنفاض الصايف يف موارد "
" 3تويل موارد إىل خالف موارد املوظفني للمتكني من الاس تعانة خبدمات استشارية إلدارة قاعدة البياانت وإدارة الهوية والنفاذ و"

 .9.1 النتيجة املرتقبة إعادة تصنيف أربعة مناصب ابلرتقية، ويرد لك ذكل يف

  بشأن عقد مركز األمم املتحدة ادلويل للحساب  2016اكن الاخنفاض يف خالف موارد املوظفني النتيجة الصافية إلعادة توزيع وفورات
رة " ختصيص موارد إضافية لرشاء حواسيب محموةل وما يتعلق هبا من معدات دلمع مباد2اإللكرتوين عىل أولوايت تنظميية أخرى؛ و"

وترقية جدار امحلاية، ويرد لك ذكل يف النتيجة  Windows 10اس مترارية العمل وأولوايت معل أخرى، مثل الرتحيل إىل نظام التشغيل 
 .9.1املرتقبة 

  يش مع يعزى أساًسا إىل إعادة توزيع موارد اتبعة لبند املوظفني ابلامت 9.4واكن الاخنفاض الصايف يف املوارد يف إطار النتيجة املرتقبة
 خطط العمل الس نوية.

 يامتىش مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت. اس تخدام املزيانيةاكن 
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 الرقابة ادلاخلية  26الربانمج 

 الس يد راجيش سينغ املسؤول عن الربانمج:

 لوحة متابعة أداء الربانمج

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  وضع 1. ومشلت التغيريات األساس ية خالل معلية التنقيح ما ييل:"2016اعمتدت امجلعية ميثاق الرقابة ادلاخلية املنقلح يف أكتوبر "
شعبة الرقابة أحاكم تفصيلية فامي يتعلق ابلتحقيقات بشأن مزامع سوء الترصف من جانب املدير العام ونوابه ومساعديه وكذكل مدير 

" وإضفاء املزيد من التحسني والتوضيح عىل تعريف اس تقاللية شعبة الرقابة ادلاخلية عىل املس تويني التشغييل والوظيفي؛ 2ادلاخلية؛ "
زاء " ومتكني ادلول األعضاء من احلصول عىل النسخ الاكمةل من تقارير التدقيق والتقيمي والتقارير عن دور اإلدارة، يف حاةل جحب أج3"

يف يونيو  163فامي خيص النقطة األخرية، نرُشت س ياسة نرش تقارير شعبة الرقابة ادلاخليةو  من هذه التقارير أو عدم الكشف عهنا بأمكلها.
 .متضمنة التعليقات الواردة من ادلول األعضاء 2017

  2014/15تقرير أداء الربانمج للثنائية تقرير تدقيق )مبا يف ذكل تقرير التثبيت بشأن  13، أصدرت الشعبة 2016/2017يف الفرتة 
(WO/PBC/25/8 وس تة تقارير تقيمي، وس بعة تقارير عن دور اإلدارة وأربعة مذكرات تدقيق مس متر تتوي عىل ما مجموعه ،)118 

 .توصية خالل نفس الفرتة 88توصية إىل اإلدارة. ويف املقابل، نفذت اإلدارة 

  ومشلت الادعاءات اليت مت التحقيق فهيا بشلك  حاةل خالل نفس الفرتة. 67حقيق وأغلقت حاةل جديدة ألنشطة الت  67جسلت الشعبة
والسلوكيات أو الترصفات اليت ال تليق بوضع املوظفني املدنيني ادلوليني واملضايقة وسوء  أسايس إساءة اس تخدام وقت العمل

 .األصول اس تخدام

 بعد إجراء تقيمي خاريج للجودة (EQA) ق، نُقحت س ياسة التحقيق ودليل التحقيق لشعبة الرقابة ادلاخلية، مع مراعاة لوظيفة التحقي
. 2017التعليقات اليت قدمهتا إدارة الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول األعضاء، وصدرت النسخ الهنائية يف فرباير 

                                                
163 wipo/en/oversight/iaod/pdf/report_publication_policy.pdf-http://www.wipo.int/export/sites/www/about 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/pdf/report_publication_policy.pdf
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كام أصدرت  لتقيمي اخلاريج للجودة فامي يتعلق بوظيفة التحقيق.توصية ل  13توصية من أصل  12، نفذ ما عدده 2017وحبلول هناية عام 
 .الشعبة س ياسة التقيمي ودليهل املنقحني بعد مشاورات مع إدارة الويبو واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة وادلول األعضاء

  اس تضافت الويبو الاجامتع الس نوي لفريق األمم املتحدة املعين ابلتقيمي(UNEG) وخالل الاجامتع، روجعت معايري 2016 يف عام .
منظمة من منظامت األمم املتحدة املشاركة لتبادل أفضل املامرسات  30كام أاتح الاجامتع الفرصة ألكرث من  التقيمي وقواعده واعمتدت.

 .حول مواضيع التقيمي الفين، مبا يف ذكل ما هو جديد من مهنجيات التقيمي وأدواته

 اخملاطر

 التأثري يف أداء الربانمج  فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر اخملاطرتطور  اخملاطر

عدم اس تقاللية نشاط الرقابة 
ادلاخلية وعدم موضوعية 

موظفي شعبة الرقابة ادلاخلية 
يف أداء معلهم. ومن مثل 
س تكون حيادية العمل 

املُضطلع به ومصداقيته يف 
خطر. وستتضاءل الثقة يف 

 وظيفة الرقابة.

ظل اخلطر اثبتا 
 خالل الثنائية

 مشلت إجراءات التخفيف الفعاةل اإلبالغ ابنتظام إىل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة؛ وتقدمي تقارير س نوية إىل امجلعية العامة  

للويبو بشأن اس تقاللية شعبة الرقابة ادلاخلية؛ وإجراء تقياميت خارجية 
 .الس تقالل وظائف الرقابة املضطلع هبا

وابإلضافة إىل ذكل، متتثل الشعبة وموظفوها مليثاق الرقابة ادلاخلية 
ومبدوانت السلوك املهين الالزمة وأحيلت احلاالت اليت رأى مدير الشعبة 

أو املوظفون أهنا تش متل عىل تضارب يف املصاحل إىل اللجنة الاستشارية 
لجنة املشورة ل من امليثاق يك تسدي هذه ا 18املس تقةل للرقابة وفقا للفقرة 

 يف س بل معاجلهتا.

ُخفف اخلطر خالل 
الثنائية، مما أدى إىل غياب 

 .أي تأثري سليب عىل األداء

 امليض قدما

  ابإلضافة  ، واجه لك من قسم التقيمي وقسم التحقيق قيودا عىل املوارد، مما أثر عىل خطط العمل والنواجت.2016/17خالل الثنائية
حاةل )مبا يف ذكل التقياميت األولية( طوال  67التحقيقات كبريا بدرجة غري مس بوقة، حيث عوجل ما عددهذكل، اكن عبء  إىل

ويف املس تقبل،  حاةل، وهو أعىل عدد من احلاالت املفتوحة يف س نة واحدة. 37 ، جسلت الشعبة2017ويف عام  .2016/2017 الثنائية
تخدام اخلدمات املؤقتة والتعاقدية، من بني أمور أخرى. وُحدثت مؤرشات األداء ستتخذ تدابري لتثبيت املوارد البرشية من خالل اس  

 .وُحدثت األهداف املعنية وعُدلت حبيث تبني بشلك أفضل عبء العمل الفعيل وقدرة التسلمي يف قسم التقيمي 2018/19للفرتة 

 واإلبالغ عن حاةل التوصيات عىل  2016/2017هتا يف اس مترت شعبة الرقابة ادلاخلية يف مقابةل الربامج وتشجيعها عىل تنفيذ توصيا
ونظرا إىل أن الربامج اكنت مسؤوةل عن خطة التنفيذ واجلداول  أساس ربع س نوي إىل املدير العام واللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة.

وس تواصل شعبة الرقابة ادلاخلية دمع  دف.الزمنية لتوصياهتا، رمغ اجلهود املذكورة آنفا، فإن تنفيذ التوصيات اخنفض إىل أقل من اله
لتوفري املعلومات  ، وسيمت تطوير لوحات معلومات2018/19الربامج من خالل اجامتعات لك س نتني ملناقشة حاةل التوصيات يف 

 .واإلحصاءات حول التوصيات يف الوقت الفعيل لإلدارة
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 بياانت األداء

 التقيمي األداء بياانت األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل  8.9ه الاس تعانة مس توى حمس 

 برقابة فعاةل ومس تقةل

عدم  –الاس تقاللية  

تدخل كبار أحصاب 

املصاحل ومراعاهتم 

 لالس تقاللية

عدم التدخل يف معل شعبة 
الرقابة ادلاخلية، عىل النحو 

الوارد يف التقريرين الس نويني 
WO/PBC/22/4 

 WO/PBC/24/6و

 

اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية 
ابنتظام مع املدير العام واللجنة 

الاستشارية املس تقةل للرقابة 
فضال عن ممثيل ادلول األعضاء 

 عند الاقتضاء

 

مراعاة الاس تقاللية حاالت عدم 
املُحاةل إىل اللجنة الاستشارية 

 18املس تقةل للرقابة وفقا للفقرة 
 من امليثاق.

عدم التدخل يف معل شعبة )
 لية(الرقابة ادلاخ 

عدم التدخل يف معل 

 شعبة الرقابة ادلاخلية

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة 

ادلاخلية، عىل النحو الوارد يف التقارير 

 الس نوية:

-  164WO/PBC/25/5 

- 165 WO/PBC/27/4 

اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابنتظام 

مع املدير العام واللجنة الاستشارية 

املس تقةل للرقابة فضال عن ممثيل ادلول 

 األعضاء عند الاقتضاء

 

 

أحيلت حاالت عدم مراعاة الاس تقاللية 

لرقابة وفقا إىل اللجنة الاستشارية املس تقةل ل

  ق.امليثامن  18للفقرة 

 

 

النس بة املئوية  –الفعالية  

للعمل اذلي يغطي 

جماالت وجهية عالية 

اخملاطر مبا يامتىش مع 

 اسرتاتيجية املنظمة

( غطت 100%مجيع األعامل )
جماالت عالية اخملاطر/عالية 

 الوجاهة )نفس األساس(

% من العمل يف 100

جماالت عالية 

اخملاطر/عالية الوجاهة مبا 

األهداف يامتىش مع 

 الاسرتاتيجية للويبو

 

( غطت جماالت 100%مجيع األعامل )

 عالية اخملاطر/عالية الوجاهة
 

 

صدور تقارير  –الكفاءة  

شعبة الرقابة ادلاخلية يف 

الوقت املناسب مع 

دة وقابةل  توصيات ُمحدل

للقياس وميكن تقيقها 

( من %75% )24صدور 
التدقيق والتقيمي يف أقل تقارير 

 أشهر 4من 

 

 

% من تقارير 85صدور 

التدقيق والتقيمي يف أقل 

)نفس أشهر  4من 
 الهدف(

 

( %69تقرير تدقيق ) 13من  9)أ( صدور 

 أشهر 4يف أقل من 

( %33تقارير تقيمي ) 6من  2)ب( صدور 

  أشهر 4يف أقل من 

 

 

 

 

 

                                                
 /25/5WO/PBC :يةالتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخل  164
 /27/4WO/PBC: التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية 165

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_25/wo_pbc_25_5.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_pbc_27/wo_pbc_27_4.pdf
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ومعلية املنحى 

د  املدة وُمحدل

% من تقارير 58صدور 

التحقيق حبلول املوعد الهنايئ 

احملدد يف س ياسة التحقيق 

صدور لك تقارير أنشطة )

 (التحقيق وفقا لس ياسة التحقيق

من املديرين رأوا %( 75)% 88

أن توصيات شعبة الرقابة 

دة وقابةل للقياس  ادلاخلية ُمحدل

ومعلية املنحى وميكن تقيقها 

د املدة  وُمحدل

صدور لك تقارير 

التحقيق حبلول املوعد 

الهنايئ احملدد يف س ياسة 

 (فس الهدف)نالتحقيق 

% من املديرين 100

يرون أن توصيات شعبة 

دة  الرقابة ادلاخلية ُمحدل

وقابةل للقياس وميكن 

تقيقها ومعلية املنحى 

د  املدة  وُمحدل

% من التوصيات 100)
دة وقابةل للقياس  ُمحدل
وميكن تقيقها ومعلية 

د املدة  (املنحى وُمحدل

 

تقرير تقيق  26من  14)ج( صدور 

%( حبلول املوعد الهنايئ احملدد يف 54)

 س ياسة التحقيق

 

املديرون اذلين رأوا أن توصيات شعبة 

دة وقابةل للقياس  الرقابة ادلاخلية ُمحدل

دة   املدةوميكن تقيقها ومعلية املنحى وُمحدل

2016 :81% 

2017 :90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XXXVIII   الوجاهة والقمية املضافة

واإلرشاف ـ وفورات أو 

تسينات فعلية يف 

العمليات واألنظمة 

 التجارية

% من املديرين رأوا أن 69

توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية 

 حققت ماكسب يف الكفاءة

 

 

 

% من الوفورات الس نوية 28
يف التاكليف ميكن ربطها 

 بتوصيات شعبة الرقابة ادلاخلية

 

% من املديرين يرون 50

أن توصيات شعبة الرقابة 

ادلاخلية حققت ماكسب 

 يف الكفاءة

 

 

% من الوفورات 50

الس نوية يف التاكليف 

ميكن ربطها بتوصيات 

 شعبة الرقابة ادلاخلية

% من املديرين أن توصيات شعبة 68رأى 

لية حققت ماكسب يف الكفاءة الرقابة ادلاخ 

 2016/17يف 

2016 :71% 

2017 :65% 

 

جماال( من الوفورات  25من  %7 )28

ميكن  2016/17الس نوية يف التاكليف يف 

 ربطها بتوصيات شعبة الرقابة ادلاخلية

 

 

 

 

 

 

ANNEX XXXIX   التعمل املؤسيس ـ تعمل

ادلروس والتوصيات من 

 معليات الرقابة

 (%90)% 95قبول أكرث من 

  تمن التوصيا

 

من  (%90)% 40وتنفيذ 
 التوصيات يف غضون س نتني

  

% من 90قبول 

 التوصيات

 

% من 90وتنفيذ 

التوصيات يف غضون 

 س نتني

 % من التوصيات98قبول 

  

% من التوصيات يف غضون 48وتنفيذ 

  س نتني
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 الفرناكت السويرسية()بآالف 

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

 املعمتدة

2016/1

7 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

8.9ه ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال، والرايدة، واملراقبة   مس توى حمس 

 املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةلادلاخلية، واحلومكة 

5,358 5,163 4,781 

 ANNEX XL 4,781 5,163 5,358 اجملموع 

 (املوظفني وخالف موارد املوظفني موارد)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %96 4,239 4,429 4,658 موارد املوظفني
 %74 543 734 700 خالف موارد املوظفني

 %93 4,781 5,163 5,358 اجملموع

 بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 " :إعادة 2وسكرتري ملا اكان مس مترين؛ و"" تسوية وظيفيت موظف تدقيق داخيل 1اكن الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني يعزى إىل "
 توزيع وفورات املوظفني املرتامكة يف الربانمج عىل أولوايت تنظميية أخرى.

 " :تويل املوارد 2" تويل موارد إضافية إلجراء التحقيقات؛ و"1اكنت الزايدة الصافية الطفيفة يف خالف موارد املوظفني تعزى إىل "
 .23 من أجل التدريب إىل الربانمج

يرجع الاس تخدام األقل خلالف موارد املوظفني يف األساس إىل اخنفاض النفقات عام هو خمطط هل يف إطار األنشطة املتعلقة  اس تخدام املزيانية:
 ابلتقيمي والتحقيق وكذكل التدريب.
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 خدمات املؤمترات واللغات 27الربانمج 

 يب سوندارامبالس يد أم  املسؤول عن الربانمج:

 متابعة أداء الربانمجلوحة 

 

 

 

 اإلجنازات الرئيس ية

  وبهناية الثنائية، اكنت تغطية لغات 2011هناية التنفيذ التدرجيي لس ياسة اللغات كام اعمتدهتا ادلول األعضاء يف عام  2017شهد عام .
)العربية والصينية واإلنلكزيية والفرنس ية والروس ية واإلس بانية( قد ُووسع نطاقها ليشمل مجيع الهيئات الرئيس ية األمم املتحدة الست 

 .واللجان ادلامئة واألفرقة العامةل، وكذكل املنشورات األساس ية والصفحات املقصودة للمواقع اإللكرتونية، كام هو حمدد يف الس ياسة

  الرتمجة من خالل زايدة حصة الرتمجة اخلارجية، مبا يف ذكل العقود اليت أعيد التفاوض بشأهنا للرتجامت وتققت وفورات يف تاكليف
، 2016/17(. ويف الفرتة CATTالعربية والصينية والروس ية، وزايدة اس تخدام أدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب )

وعىل الرمغ من هذا الارتفاع يف  يف املائة. 8.6مليون لكمة، أو زايدة بنس بة  17.97مليون لكمة إىل  16.54زاد جحم الرتمجة من 
، 2017فرنك سويرسي يف هناية عام  0.56إىل  2016فرنك سويرسي للك لكمة يف عام  0.58احلجم، فقد اخنفضت تلكفة الرتمجة من 

 .يف املائة 3.4أو ابخنفاض قدره 

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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 در خارجية، مل تغب جودة الرتمجة عن انظري األمانة، فقد اختذت خطوات للحفاظ عىل معايري ابلرمغ من ارتفاع معدل الاس تعانة مبصا
 اجلودة، مبا يف ذكل تعزيز هجود مراقبة اجلودة اخلاصة ابلفريق األسايس ادلاخيل من املرتمجني واملراجعني، واختاذ تدابري "اجلودة عند

عن  166وارتفع رضا الوفود بشلك عام ة اخلارجية وإرشاكهم يف ضامن اجلودة.من خالل الفحص ادلقيق ملزودي خدمات الرتمج املصدر"
نقطة مئوية يف عدد الوفود  11، أي بزايدة قدرها 2017يف املائة يف عام  98إىل  2016و 2015يف املائة يف  96خدمات الرتمجة من 

 .2017إىل عام  2015اليت صنفت اجلودة بأهنا ممتازة من عام 

 الرتمجة الرضا عن خدمات

 

  97و 2016يف املائة يف عام  96يف املائة، مقارنة بنس بة  98ارتفعت مس توايت رضا الزابئن عن جودة خدمات املؤمترات يف الويبو إىل 
 .2015يف املائة يف عام 

                                                
 التقيمي جبيد أو ممتاز.ا بشلك عام عىل يعمتد الرض 166
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   اس متر ختفيض تاكليف الربيد اللكية للثنائية من خالل التفاوض بشأن التعريفة مع ُمقديم اخلدمة، وكذكل من خالل الرتوجي الس تخدام
خيارات الربيد األقل تلكفة للربيد غري العاجل، وأيضا من خالل جتميع العديد من العنارص إلرسالها إىل معالء الربيد املتلقني لمكيات 

 .فرناك سويرساي يف الثنائية 117686أدى إىل توفري  كبرية، مما

 اخملاطر

فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه  تطور اخملاطر اخملاطر
  اخملاطر

 التأثري يف اداء الربانمج

عدم تنفيذ س ياسة اللغات بشلك اكمل 
بسبب زايدة الطلب عىل الرتمجة وعدم 

الالزتام ابحلدود املقررة وزايدة أعباء أعامل 
الرتمجة بشلك كبري مما يؤدي إىل اختالل 

 املزيانية.

ظل هذا اخلطر اثبتا طوال 
 الثنائية.

ُخفف اخلطر بفعالية من خالل تدابري 
مثل الهنج التدرجيي للتنفيذ وترش يد جحم 
الواثئق وزايدة حصة الاس تعانة مبصادر 

خارجية وزايدة الاعامتد عىل 
 .تكنولوجيات الرتمجة احلديثة

ف األداء املتعلقة تققت أهدا
 ابلتنفيذ الفعال لس ياسة اللغات.

 امليض قدما

  واكنت الزايدة الطفيفة للغاية يف التلكفة للك وحدة  .2016/17اس متر تقدمي خدمات الطباعة الفعاةل والعالية اجلودة خالل الثنائية
وقد عوضت تلكفة الاستامثر أي تأثري  .املس تقبلللطباعة بسبب رشاء معدات جديدة هبدف تقيق وفورات إضافية يف التاكليف يف 

 (.2016نسخة يف عام  14947905مقارنة بعدد  2017عام  13862822)من خالل الاخنفاض يف عدد النسخ 

  والتغلب عىل العوائق يف حاالت جتاوز يف الوقت املناسب الاجامتعات واثئق توفر  ملراقبةاللجان وستسمر اجلهود ابلتعاون مع أماانت
، اس تغرقت بعض الواثئق وقتا أطول للتحضري بسبب احلاجة إىل املدخالت 2016/2017ويف الثنائية  .املواعيد الهنائية للنرش

والتحليالت فامي بني ادلورات )مثل توزيع الاس تبياانت وجتميع النتاجئ(. ويف حاالت أخرى، فرضت الفرتات القصرية بشلك غري معتاد 
 .ةل إعداد الواثئق وأثرت عىل اجلدول الزمين للنرشبني اجللسات ضغطا عىل سلس

 بياانت األداء

 يميق الت  بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.9ھ  خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني 

ANNEX I   النس بة املئوية للمشاركني

ادلاخليني واخلارجيني الراضني 

عن خدمات املؤمترات يف 

 الويبو

من املس تخدمني يف  97%

رأوا أن النوعية  2014/15

العامة خلدمات املؤمترات يف 

)نفس الويبو ممتازة أو جيدة 
(األساس  

احلفاظ عىل النس بة 

 2015احملققة يف هناية 

 )نفس الهدف(

العامة % من املس تخدمني رأوا أن النوعية 98

( 65%خلدمات املؤمترات يف الويبو ممتازة )

 (.33%) جيدة أو

 

 

ANNEX II   تطبيق فعال لس ياسة اللغات

 يف الويبو

لك اللجان/الهيئات 

  الرئيس ية، وأربعة أفرقة عامةل

متديد التغطية اللغوية 

لتشمل واثئق مجيع 

مددت التغطية اللغوية بست لغات لتشمل 

واثئق مجيع الهيئات الرئيس ية واللجان واألفرقة 
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87% . 

 

متديد التغطية اللغوية )
لتشمل واثئق مجيع اللجان 

والهيئات الرئيس ية وبعض 
 (األفرقة العامةل

اللجان والهيئات 

الرئيس ية واألفرقة 

العامةل مع احلفاظ 

عىل األطوال وفقا 

ألحاكم الس ياسة 

 اللغوية

ي العامةل، مما حقق هناية انحجة للتنفيذ التدرجي

 لس ياسة اللغات.

 

( من واثئق 725من أصل  %585 )81

الاجامتعات املتسلمة للرتمجة أبقي دون حد 

 لكمة(.  3300اللكامت احملدد )

 

 

 

ANNEX III   خفض تاكليف الطباعة

 صفحة( )للك

بلغ متوسط تلكفة الصفحة 

فرنك  (0.14) 0.15الواحدة 

 2014سويرسي يف عايم 

لكهيام )ختفيض  2015و

 %(25بنس بة 

اإلبقاء عىل التلكفة 

املتوسطة البالغة 

فرنك  0.15

سويرسي للصفحة 

 الواحدة

 فرنك سويرسي  0.16: 2016

 فرنك سويرسي 0.16: 2017

 

ANNEX IV   نرش واثئق اللجان واألفرقة

 العامةل يف مواعيدها

، نرُش 2014/15يف الثنائية 
من مجموع واثئق % 52.6

اللجان الرئيس ية جبميع 
اللغات قبل اترخي عقد 

 بشهرين الاجامتعات املعنية
- 2014 :41% 

- 2015 :69% 

% من 65نرش 

الواثئق جبميع اللغات 

قبل اترخي عقد 

الاجامتعات املعنية 

 بشهرين

 2016: 51% 

% من الواثئق جبميع اللغات 49: نرش 2017

 قبل اترخي عقد الاجامتعات املعنية بشهرين؛ 

% أخرى جبميع اللغات 4رش ن  -

خالل أس بوع واحد بعد املوعد 

 احملدد؛

 4( خالل %79% )26نرش  -

 أسابيع بعد املوعد احملدد

 

ANNEX V  اكنت تلكفة الرتمجة لللكمة  تلكفة الرتمجة للك لكمة
 ييل: الواحدة كام

فرنك سويرسي؛  - 0.57 
 ؛2014% مقارنة بعام  -3.4

فرنك سويرسي؛  0.59 -)
% مقارنة بعام  -6.3)

2013) 

. 

 :التلكفة للك لكمة احلفاظ عىل التلكفة

 فرنك سويرسي  1670.58: 2016

 فرنك سويرسي 0.56: 2017

 (2016% مقارنة بعام -3.4) 

 مليون لكمة 16.54من  زاد جحم الرتمجة

صفحة قياس ية لألمم املتحدة(  50 128)

مليون لكمة  17.97إىل  2016مرتمجة يف عام 

صفحة قياس ية لألمم املتحدة(  54 449)

 2017مرتمجة يف عام 

 

  

                                                
حلجب وجه املقارنة مع أساس  2017فرنك سويرسي ابس تخدام نفس املهنجية اخلاصة بتلكفة الوحدة لعام  0.58البالغة  2016أعيدت صياغة تلكفة الوحدة لعام  167

 املقارنة.
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 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.9ھ خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب  

 املصلحة اخلارجيني

38,925 36,551 35,301 

4.9ھ يف الويبو  منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني 

 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

- 26 6 

 35,307 36,577 38,925 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  
2016/17 

 املزيانية املعمتدة

 2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

 2016/17 

 النفقات

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %97 25,760 26,535 29,571 موارد املوظفني
 %95 9,548 10,041 9,354 خالف موارد املوظفني

 %97 35,307 36,577 38,925 اجملموع

  بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 " :ونقل 2؛ "24نقل خدمات النقل والربيد ادلاخيل من الربانمج " 1اكن الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني يعزى أساسا ملا ييل "
إعادة توزيع املوارد إىل خالف املوظفني،  "3؛ و"30و 28و 24و 22و 21و 20و 18موارد دلمع احتياجات األعامل األخرى يف الربامج 

الربانمج عىل أولوايت تنظميية أخرى، ومجيعها ترد يف " وإعادة توزيع وفورات املوظفني املرتامكة يف 4عىل النحو املشار إليه أدانه؛ "
 .9.1النتيجة املرتقبة 

 " :كام يرد يف 24" نقل خدمات النقل والربيد ادلاخيل من الربانمج 1اكنت الزايدة الصافية يف خالف موارد املوظفني تعزى أساسا إىل ،
 إىل خالف املوظفني من أجل املساعدة املؤقتة يف خدمات املؤمترات " إعادة توزيع موارد املوظفني2؛ و"9.4و 9.1النتيجتني املرتقبتني 

 .والربيد والطباعة والرتمجة

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 
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 تأمني املعلومات والسالمة واألمن 28الربانمج 

 الس يد أميب سوندارام املسؤول عن الربانمج:

 أداء الربانمجلوحة متابعة 

  
 

 اإلجنازات الرئيس ية

  لتعزيز قدراهتا يف جمال  ين املتطورة ابس مترار، واصلت الويبو تنفيذ عدد من اسرتاتيجيات تأمني املعلوماتااس تجابة لبيئة الهتديد الس يرب
 .عالية اجلودة وآمنة لدلول األعضاء وزابئهنا ملكية فكرية للمنظمة بتوفري حلولتأمني املعلومات مما مسح 

 أنُشئ هيلك جديد إلدارة شؤون تأمني املعلومات والسالمةإنشاء ثقافة تركز عىل األمن :(SIA)  لتوفري التوجيه واإلرشاف عىل
 2016إلزامية جديدة ابس تعامل احلاسوب يف أكتوبر لك من اسرتاتيجييت تأمني املعلومات والسالمة. وُأطلقت دورة تدريبية 

 .2017يف املائة يف عام  97تتناول أساس يات السالمة يف جمال أمن املعلومات، وبلغ معدل إكاملها

 نرشت ونفذت س ياسة أمنية جديدة بشأن مقديم اخلدمات لتقيمي خماطر املعلومات اعامتد هنج يركز عىل األعامل إلدارة اخملاطر :
متر فامي خيص مقديم اخلدمات اخلارجيني اذلين يعاجلون أو يس تضيفون معلومات رسية للويبو.وإدارهت واكن الهدف  ا بشلك مس 

هو تقليل خطر الوصول غري املرصح به للمعلومات أو اإلفصاح عهنا أو فقدان أصول الويبو املعلوماتية إىل أدىن حد ممكن. 
 .ديم اخلدمات اخلارجيني خالل الثنائية، دون تديد خماطر عاليةمن مق 13وأديرت خماطر املعلومات ألكرث من 

 متر متر اليت يشجعها معيار احلد من التعرض للمخاطر وضامن الامتثال املس   ،ISO 27001: كجزء من معلية التحسني املس 
العاملية )معاهدة  امللكية الفكرية خدمات الوساطة والتحكمي ومجيع أنظمة لتشمل ISO 27001 مدت الويبو نطاق شهادة

ومل تُرصد أي أوجه لعدم الامتثال، كبرية  الرباءات ومدريد والهاي( ومعلييت "من التعيني إىل التقاعد" و"من الرشاء إىل ادلفع".
اختبارا لالخرتاق )أربعة اختبارات داخلية وس بعة خارجية( أجريت عىل ش بكة الويبو وأنظمهتا  11من أصل و  .اكنت أم صغرية

يف املائة من نقاط الضعف الشديدة  95، مبا يف ذكل البنية التحتية للماكتب اخلارجية، عوجل أكرث من 2016/17ئية يف الثنا
 .واحلرجة احملددة

 اختذت خطوات هامة لتحسني العديد من قدرات أمن املعلومات التقنية، وعىل تعزيز ادلراية ابحمليط والقدرة عىل الاس تجابة :
ق إدارة لرسية النفاذ لطلبات معاهدة الرباءات واحلساابت اإلدارية األخرى، للحؤول دون إساءة " تطبي1وجه التحديد: "

لتحسني القدرات ورصد األحداث  ترقية حل "إدارة األحداث واملعلومات األمنية" "2اس تخدام بياانت ادلخول الرسية؛ و"
وقد أدى تطبيق هذه  الهناية يف حمطات العمل واخلوادم. تسني أمن نقطة الهناية من خالل تطبيق والكء نقطة "3األمنية؛ و"

 حمقق لكيا   ً  منقطع  غري قابل للقياس  غري حمقق  حمقق جزئيا
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متةل ومعاجلهتا، مما ااحللول التقنية وتاكملها إىل تقليل الوقت الالزم للكشف عن الهجامت الس يرب  متةل أو خماطر البياانت احمل نية احمل
 .نية كربىاأدى إىل حد أدىن من احلوادث، ومل تدث أية حوادث س يرب 

  معقدا عامليا، ولكنه أيضا مس تقر عىل نطاق واسع يف البدلان  2016/17واألمن اذلي تعمل فيه الويبو يف الثنائية ظل س ياق السالمة
، حيث تأثرت 2016/17وظلت سالمة السفر ادلويل ملوظفي الويبو من جماالت الرتكزي البالغة األمهية يف الفرتة  اليت توجد هبا الويبو.

وقد دفعت األحداث اإلرهابية املؤسفة يف ابريس  ظفون بعدم الاس تقرار واألحداث املتعلقة ابألمن.خمتلف املناطق اليت زارها املو 
" تعزيز األمن املادي يف املقر؛ 1، الويبو إىل تنفيذ تدابري تكتيكية إضافية تتعلق ابلسالمة واألمن تشمل: "2015بفرنسا، يف نومفرب 

لتلبية احتياجات الويبو يف جمال تليل اخملاطر األمنية، وإدارة خماطر السفر،  تطوير القدرة عىل كشف الهتديد واخملاطر "2و"
 طويةل األجل اسرتاتيجيةوضع خطة أمن  "4تطبيق القدرة املسلحة للردع وامحلاية؛ و" "3واس تعراض اخملاطر لألحداث واملؤمترات؛ و"

(SSP)  التشغييل لمتكني مبارشة األعامل يف ظل أوضاع أمنية وأزمات عاملية تعزيز إدارة خماطر األمن "لقيادة الويبو حنو تقيق هدف
 .2016/17معقدة يف املس تقبل". ونتيجة لهذه التدابري، مل تكن هناك حوادث أمنية كبرية يف 

 اخملاطر

 الربانمج أداءالتأثري يف   فعالية اسرتاتيجيات احلد من هذه اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

املنظامت األخرى، الويبو عىل غرار 
معرضة خلطر الهجامت اإللكرتونية 

وخطر الاخرتاق املؤذي أو غري 
املتعمد للبياانت، مما يؤدي إىل 

الكشف غري املرصح به عن 
املعلومات الرسية للويبو أو إساءة 

وميكن  اس تخداهما أو تعطيل األعامل.
ملثل تكل احلوادث أن تؤثر يف مسعة 

وثوق هبا يف تقدمي الويبو بصفهتا هجة م
 املشورة واخلدمات ألعضاهئا وزابئهنا.

يف حني تصاعد خطر الهجامت 
نية عامليا مع اإلبالغ عن االس يرب 

العديد من انهتااكت البياانت 
الرئيس ية يف الكياانت التجارية 

احلكومية واملنظامت ادلولية، فإن هذا 
فقد ظل  اخلطر مل يتحقق للويبو.

واسع  اخلطر مس تقرا عىل نطاق
  طوال الثنائية.

واصلت الويبو تعزيز قدراهتا احلالية يف جمال 
تأمني املعلومات من خالل تنفيذ عدد من 

والتدابري  تأمني املعلومات اسرتاتيجيات
التكتيكية ملاكحفة الهتديدات من اجلهات الفاعةل 

واكنت اإلجراءات  املهددة ادلاخلية واخلارجية.
ات مالمئة وفعاةل املتخذة لتخفيف هذه الهتديد

يف منع األحداث األمنية وكشفها ومعاجلهتا يف 
  الوقت املناسب لضامن الاحتواء.

كفلت تدابري التخفيف 
الفعاةل أن تكون الويبو 

قادرة عىل ادلفاع عن 
نفسها ضد العديد من 

الهجامت الواسعة الانتشار 
وغري املس هتدفة من 

، وبرجميات الفدية، دالتصي  
مما أدى  وعرقةل اخلدمة،

إىل عدم حدوث أي 
تعطيل كبري لعمليات الويبو 

  التجارية.

اخملاطر املرتبطة ابلكوارث الطبيعية أو 
الكوارث من صنع اإلنسان اليت متس 

موظفي الويبو وزوارها وبنيهتا التحتية 
)حريق أو انفجار أو فيضان أو اهنيار 

وعدم   أو تعطل األنظمة التقنية(.
الاس تعداد لتكل األحداث ورصدها 

والاس تجابة لها قد يسبب إصاابت 
يف األشخاص أو وفيات و/أو يؤثر 

 تأثريا ابلغا يف معليات الويبو.

مل تتأثر معليات الويبو يف الغالب 
ابخملاطر الطبيعية يف الفرتة 

، ابس تثناء زلزال يف 2016/2017
. وظل 2017املكس يك يف سبمترب 

ا عىل نطاق واسع اخلطر مس تقر 
  طوال الثنائية.

اكنت إجراءات ختفيف اخلطر فعاةل، مبا يف 
 " نشاط حمااكة اس مترارية العمل.1ذكل: "

تعزيز إجراءات  "3تدريبات اإلخالء و" "2و"
رصد اخملاطر وإبرازها ومتابعهتا، ال س امي 

للموظفني املسافرين يف همام. وقميت إجراءات 
ألبنية بشلك مس متر التشغيل القياس ية ومرافق ا

وفقا ملتطلبات إدارة شؤون السالمة واألمن 
والقوانني السويرسية احمللية األخرى واملعايري 

 . ISO 31000 التجارية مثل

اكنت تدابري التخفيف 
فعاةل، مما أدى إىل عدم 

حدوث أي اضطراب كبري 
يف العمليات التجارية أو 

التأثري عىل تقيق 
 .األهداف
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اجلنائية ادلاخلية واخلارجية احلوادث 
اليت تؤثر يف املنظمة )الرسقة 

والتخريب واإلرهاب(؛ واألفعال 
املؤذية اليت تعطل معليات املنظمة و/ 

أو األفعال اليت تعطل معل املنظمة 
)املظاهرات/الاضطراابت 

املدنية/اجملموعات املناهضة 
 للعوملة/اجملموعات الفوضوية(.

ال أنه ظل بيامن مل يتحقق اخلطر، إ
  وجهيا خالل الثنائية.

اكنت تدابري التخفيف من اخلطر، مبا يف ذكل 
ضوابط احمليط اجلديدة عىل مجمع الويبو وتعزيز 
خدمة كشف الهتديد وإدارة اخملاطر لتحسني 

الرصد والاس تجابة للحوادث األمنية يف لك 
من املقر الرئييس واملاكتب اخلارجية، مالمئة 

 .خلطروانحجة يف احتواء ا

ُخفف اخلطر خالل 
الثنائية، مما أدى إىل عدم 

حدوث أي تأثري سليب 
 .عىل األداء

 امليض قدما

  يف ظل التغري املس متر لبيئة الهتديد الس يربين، ما أدى إىل ارتفاع عدد  2015مقارنًة بعام  2016ازداد تعقيد محالت التصي د يف عام
من عدم تقيق هدف الثنائية، فقد ُأحرز تقدم ملحوظ خالل هذه الثنائية اليت جسلت  وعىل الرمغ. 2016املوظفني املترضرين يف عام 

، 2016نقاط مئوية عن عام  9اخنفاضاً قدره  2017وإضافًة إىل ذكل، جسلل عام . 2014/15نقطة مئوية عن الثنائية  3.6اخنفاضاً قدره 
 25,5املس تخدمني اذلين كشفوا محالت التصي د وأبلغوا عهنا بنس بة  وفضاًل عن ذكل، زاد عدد. ما يدل عىل وجود توجه حنو الاخنفاض

وس تحرص . ، ما يدل عىل زايدة إدراك املوظفني للهتديدات األمنية اليت ختفهيا رسائل التصي د اإللكرتونية2014/15ابملئة مقارنة ابلثنائية 
 .2018/19الويبو عىل ضامن اس مترار ذكل التوجه حنو الاخنفاض خالل الثنائية 

 

 ( ُخطط ليكون مركز معليات أمن املعلوماتISOC  ـ املشار إليه سابقا ابمسCSOC عامال ومتصال ابإلنرتنت يف عام )ولكن 2017 ،
. ومن املتوقع أن يعمل 2017فقط يف نومفرب  (MSSP) بسبب التأخري يف تعيني مدير مؤهل للمركز، ُمنح عقد موفر خدمات األمن

 .2018الساعة طوال األس بوع يف أوائل عام عىل مدار  املركز

 بياانت األداء

 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

1.9ھ  خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني 

ANNEX VI   دة إدارة تأمني املعلومات ُمحدل
 ومنفلذة

إدارة حمدودة لتأمني 
  املعلومات

قدرة حمدودة لتنفيذ 
 اسرتاتيجية تأمني املعلومات

إصدار إطار متفق عليه 
بشأن إدارة تأمني 

 املعلومات

 (OI/04/2016) التعممي اإلداري
يبنيل تفاصيل إطار إدارة تأمني 

املعلومات والسالمة اجلديد واذلي 
 .2016صدر يف يناير 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

ANNEX VII   اذلين مه عىل عمل عدد املوظفني
مبسؤولياهتم فامي خيص أمن 

املعلومات وس ياسات األمن 
 وأفضل املامرسات

 2015% يف 7
  2014% يف 17

 (%12 )املتوسط

% من 5أقل من 
املوظفني وقعوا حضية 

 محالت التصي د

نس بة املوظفني اذلين وقعوا حضية 
 محالت التصي د

2016 :13% 

2017 :7.1% 

 

 

4.9ھ  مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلوماتمنظمة ذات  

النس بة املئوية خملاطر  

املعلومات، مبا يف ذكل خماطر 

الغري، اليت مت اإلبالغ عهنا 

وإدارهتا بشلك متسق مضن 

  حدود تمل الويبو للمخاطر

املعلومات املبلغ عهنا خماطر 

خماطر   عىل أساس خمصص

معلومات الغري اليت مل تدد 

  ومل تُدر بشلك متسق

إبالغ الهيئات ادلاخلية 
املعنية بإدارة تأمني 

املعلومات بشلك دوري 

عن خماطر املعلومات 
 املؤسس ية

 
اإلدارة الفعاةل خملاطر 

معلومات الغري )زايدة 

 %(10بأكرث من 

املعلومات للجنة أبلغ عن خماطر 
التوجهيية املعنية بإطار إدارة تأمني 

املعلومات والسالمة يف اجامتعاهتا 
 خالل الثنائية. 168الس بعة

  

 

 

 

 

 13أجريت إدارة اخملاطر ملا عدده 

مزود خدمات خاريج مبوجب 

متطلبات س ياسة األمن دلى مزود 

اخلدمات؛ ومل تدد خماطر معلومات 

 .مرتفعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تديد ومعاجلة الثغرات بشلك  

استبايق ويف الوقت املناسب 

مضن مس توايت اخلدمة املتفق 

  علهيا

ة يف أمن ثغرات حمدود

  ةاملعلومات حمددة ومعاجل

ثغرات يف أمن 

املعلومات حمددة 

ومعاجلة فامي خيص 
% من أصول 90

 املعلومات احلساسة

 :2016/17يف 

% من الثغرات احلرجة 100 -

 7والعالية اخملاطر احملددة يف 

يج عىل خار خرقاختبارات 

قد مجيع األصول املعلوماتية 

 عوجلت؛

( من 11من  10% )91و -

الثغرات احلرجة والعالية اخملاطر 

 خرقاختبارات  4احملددة يف 

داخيل عىل مجيع األصول 

 املعلوماتية قد عوجلت.

 

 

                                                
 .2016يف مايو ت والسالمة املعنية بإطار إدارة تأمني املعلوماعقد أول اجامتع للجنة التوجهيية  168
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

لس ياسات زايدة الامتثال  

 ومعايري تأمني املعلومات

انتقل نظام الرباءات إىل 

  .ISO 27001:2013املعيار 

وجددت الشهادة يف أكتوبر 

ووسع نطاقها لتشمل  2015

  نظايم مدريد والهاي.

الامتثال والتصديق وفقا )

 ISO 27001للمعايري 
مقترصان عىل طلبات معاهدة 

 (التعاون بشأن الرباءات

متديد الامتثال 

والتصديق وفقا للمعايري 

ISO 27001  لتغطية

طلبات الهاي ومدريد 

وتطبيقات املوارد 
 البرشية

اجتازت أنظمة معاهدة الرباءات  

والهاي ومدريد ومركز التحكمي 

 والوساطة التدقيق الس نوي ملعيار

ISO 27001. 

فضال عن ذكل، أضيفت معلية "من 

التعيني إىل التقاعد" ومعلية "من 

 ISOالرشاء إىل ادلفع لنطاق شهادة 

واجتازا بنجاح تدقيق الاعامتد بال 

 أخطاء.

 

 

س ياسة بشأن تصنيف  

املعلومات ومعاجلهتا تُعمتد عىل 

نطاق واسع لضامن رسية 

 املعلومات

اعامتد حمدود للس ياسة بشأن 

 املعلومات ومعاجلهتاتصنيف 

زايدة اعامتد س ياسة 
بشأن تصنيف 

املعلومات ومعاجلهتا 

 %40بنس بة 

صيغت س ياسة تصنيف املعلومات  

ومعاجلهتا وروجعت مع أحصاب 

 املصلحة يف جمال األعامل

وجرى رشاء حل دامع وجيري جتريبه 

لمتكني املس تخدمني من تصنيف الربيد 

اإللكرتوين وواثئق ميكروسوفت 

وومسهم من خالل التصنيف  أوفيس

، مل تُنرش 2017األمين.. وبهناية 

 .الس ياسة بعد

 
 

احلد من ازدواجية القدرات  

التقنية اخلاصة بأمن املعلومات 

عرب أمناط بنية أمن قابةل إلعادة 

 الاس تخدام

الاس تخدام املتباين واحملدود 

للقدرات األمنية اذلي حيد 

من القابلية إلعادة الاس تخدام 

 واملرونة

بنية أمنية مرجعية 

متدة لزايدة قابلية  مع

القدرات األمنية إلعادة 

الاس تخدام والرفع من 

 %30مرونهتا بنس بة 

ُوضعت بنية أمنية مرجعية للماكتب 

العاملية ونظام إدارة الهوية والنفاذ 

والتشفري للماكتب اخلارجية ومركز 

معليات أمن املعلومات وإدارة أمن 

املعلومات والامتثال للمخاطر وليندا. 

واكن مؤرش إعادة الاس تخدام اللكي 

 %.32ما نسبته  2017يف هناية 

 

 

زة عىل الكشف   عن قدرة معزل

هتديدات أمن املعلومات 

والاس تجابة لها برسعة أكرب 

بكثري مبا يضمن حدا أدىن 

 لتعطل األعامل

ُوضع نظام إلدارة املعلومات 

واألحداث األمنية لتوفري 

وس يةل لربط مجيع األحداث 

األمنية من النظم األخرى 

فإصدار إنذارات ومن مث 

تسني الرؤية وترسيع 

الاس تجابة وزايدة تفاصيل 

 معليات الكشف

وجود معليات أمنية أساس ية )
ومعلومات عن الهتديد 

الس يربين وقدرات الاس تجابة 
 (للحوادث

إنشاء مركز لعمليات 

األمن الس يربين 
(CSOC حيسن )

القدرة عىل الكشف عن 

حوادث أمن املعلومات 
ورصدها والاس تجابة 

 %30لها بنس بة 

متت املوافقة عىل اسرتاتيجية مركز 

ن الس يربين )اآلن مركز معليات األم

معليات أمن املعلومات( من قبل 

. 2017إدارة تأمني املعلومات يف عام 

ومت اختيار موفر خدمات األمن 

لتوفري املراقبة واس تخبارات 

الهتديدات والاس تجابة عىل مدار 

الساعة طوال األس بوع، ومن املتوقع 

الانهتاء من التنفيذ يف أوائل عام 

2018. 
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 التقيمي بياانت األداء األهداف األسس املرجعية مؤرشات األداء 

املئوية ملوظفي الويبو النس بة  

واملندوبني والزوار اذلين يبلغون 

عن إصاابت أو حوادث أثناء 

 العمل

بلغت النس بة املئوية اإلجاملية 

للحوادث املرتبطة ابلسالمة 

واملنطوية عىل إصاابت 

% 2) 2014/15% يف 1.1

 أو أقل(

 1041خالل الثنائية، ورد ما مجموعه  أو أقل 2

ابلسالمة تقريرا عن حوادث مرتبطة 

أدت إىل إصاابت  11واألمن، مهنا 

 %1.1بنس بة 

 

 

 

النس بة املئوية للمؤمترات  

والتظاهرات املدعومة بأمن 

  169داخل جنيف وخارهجا

)نفس  أو أكرث % 90
 النس بة(

م ادلمع ملا مجموعه  أو أكرث  % 90 تظاهرة  201قدل

، 2016/17اجامتعا ومؤمترا يف  218و

 الطلبات% من 100مبا ميثل 

 

 

 اس تخدام املوارد

 (حبسب النتيجة)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

1.9ھ لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة  

 املصلحة اخلارجيني

1,189 2,504 2,432 

4.9ھ منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو  

 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

16,544 16,557 16,167 

 18,599 19,062 17,733 اجملموع  

 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)املزيانية والنفقات 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية 

 املعمتدة

2016/17 

املزيانية الهنائية 

 بعد التحويالت

2016/17  

  النفقات

2016/17 

نس بة  

 الاس تخدام

(%)  

 %103 4,559 4,407 4,311 موارد املوظفني

 %96 14,040 14,655 13,422 خالف موارد املوظفني

 %98 18,599 19,062 17,733 اجملموع

  بعد التحويالتالهنائية املزيانية 

 دلمع إدارة برانمج أمن املعلومات ( واحدة مؤقتة)نقل وظيفتني " 1: "اكنت الزايدة الصافية الطفيفة يف موارد املوظفني تعزى أساسا إىل
نقل املوارد إىل خالف املوظفني لتعزيز وظيفة " 2"عىل التوايل؛ و 9.4و 9.1ومعليات األمن املادي، ويرد ذكل يف النتيجة املرتقبة 

                                                
ودة يف جنيف أو خارهجا اليت غريل مؤرش األداء األصيل اس تثناء وهو "النس بة املئوية لطلبات املساعدة املرتبطة ابألمن والسالمة يف املؤمترات أو التظاهرات املعق  169

 عوضا عن همةل معاجلة الطلب.عوجلت يف الوقت املناسب" ليدمج بدقة أكرب املوضوع املقاس أي النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة 
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املرتامكة يف الربانمج عىل إعادة توزيع وفورات املوظفني " 3"همندس أمن املعلومات ودمع تنفيذ مرشوع إدارة اخملاطر األمنية واحلد مهنا و
 .أولوايت تنظميية أخرى

 تركيب نظام " 2"و تنفيذ مرشوع إدارة اخملاطر األمنية واحلد مهنا" 1: "تُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني إىل تويل األموال دلمع
 مراقبة ابلفيديو يمل ضد الانفجار واكمرياتتركيب ف " 3"مراقبة ابلفيديو ونظام مراقبة لتعزيز مبىن الاكم ألغراض اس مترار األعامل و

 .9.4زايدة الاحتياجات التشغيلية للحراس فامي خيص تنظمي احلوادث، ولك ذكل يرد يف النتيجة املرتقبة " 4"خارجية و

  للرتكزي عىل  9.4رتقبة أيضا إىل إعادة توزيع خالف موارد املوظفني من النتيجة امل 9.1تُعزى الزايدة يف املوارد يف إطار النتيجة املرتقبة
 .تنفيذ اسرتاتيجية تأمني املعلومات وتعزيز التوعية بأمن املعلومات بني املوظفني

 .مع املزيانية الهنائية بعد التحويالت ياامتش  م اس تخدام املزيانيةاكن 



 اثلثا. املرفقات

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 املرفقات اثلثا.

 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق األول
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 2016/17النفقات حبسب لك نتيجة مرتقبة وبرانمج يف  األول املرفق

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 الربانمج
 اجملموع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 

تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة  1.1ھ

 للملكية الفكرية
688 2 269 3 433 3 876 3 

             
385 

 
758 

           
407 14 

 2 581 885 1 979 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ه
     

538 693 
      

665 152 
             

493 7 

 حامية مزتايدة لشعارات وأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا 3.1ھ
 

576 
                             

576 

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية  4.1ھ

 للرباءات واملعلومات الرسية
353 

                              
353 

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية  1.2ھ

 أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية

    
471 24 

    
235 1 

         
794 

           
500 26 

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن  3.2ھ إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 الرباءات

    
299 168 

                          
299 168 

اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من  4.2ه

 قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا

         
474 

         
459 

         
525 5 

 
459 6 

نة يف معليات نظام الهاي 5.2ھ  إنتاجية وجودة خدمات حمس 
                             

346 5 
 

346 5 

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من  6.2ھ

 قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً 

     
753 15 

   
498 

         
468 

           
719 16 

نة يف معليات نظام مدريد 7.2ھ  إنتاجية وجودة خدمات حمس 
     

676 40 
                         

676 40 

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أو  8.2ھ

تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أساليب الويبو البديةل 

 لتسوية املنازعات

      
790 3 

  
322 

                     
112 4 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أسامء عامة  9.2ھ

 واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

      
579 6 

                        
579 6 

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من  10.2ھ

 قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا

         
120 

                    
836 957 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 الربانمج
 اجملموع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 

نة يف معليات نظام الهاي 11.2ھ  إنتاجية وجودة خدمات حمس 
                              

475 475 

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش  1.3ھ

 مع األهداف اإلمنائية الوطنية

        
377 8 630 1 

                  
791 

  
798 10 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من  2.3ھ كفاءات معزل

املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان 

 املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلرالنامية والبدلان األقل منوا والبدلان 

  
654 8 462 2 

    
388 9 915 1 437 12 

     
174 1 396 

 
387 1 

        
714 

  
527 38 

 تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ
       

121 2 190 
                      

311 2 

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية  4.3ھ آليات وبرامج تعاونية معز 

 والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل نظام الاقتصاد احلر

 
97 

      
540 6 816 

                     
453 7 

ق جلدول أعامل التمنية دلى ادلول األعضاء واملنظامت احلكومية  5.3ھ فهم معم 

 ادلولية واجملمتع املدين وأحصاب املصلحة اآلخرين

       
058 1 

                       
058 1 

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف تسخري  6.3ھ قدرات معز 

 امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

                            
014 3 

  
014 3 

ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف  1.4ھ نظام حمد 

تيسري النفاذ إىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف 

 صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل

           
794 6 

                   
794 6 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل  2.4ھ نفاذ حمس 

 مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر واإلبداع

  
255 2 

     
811 3 

   
312 5 353 7 

     
956 271 

       
528 1 

  
488 21 

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية الفكرية  3.4ھ

 من حيث احملتوى والاس تخدام

            
860 1 

                  
860 1 

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات  4.4ھ بنية تتية تقنية ومعرفية معز 

امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل 

ا ونتاجئ أحسن وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معه

 إلدارة امللكية الفكرية

        
872 

     
567 13 

    
38 

           
478 14 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 الربانمج
 اجملموع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 

اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق  1.5ھ

 أوسع وحنو أفضل

               
442 2 

               
442 2 

اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف  2.5ھ

 صياغة الس ياسات العامة

               
958 3 

               
958 3 

م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء يف الويبو حول  1.6ھ تقد 

من  45إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

 جدول أعامل الويبو بشأن التمنية

                
834 363 

             
197 1 

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل  2.6ھ

 املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

                
315 1 198 

             
513 1 

منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا  2.7ھ

ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان النامية، وال س امي البدلان األقل 

 العامليةمنوا، ملواهجة التحدايت 

              
359 

  
288 4 

 
410 

           
058 5 

 التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ
                

2 
 

869 10 339 1 80 
          

291 12 

ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات 2.8ھ  توج 
                  

364 5 519 
           

883 5 

 الزتام فعال مع ادلول األعضاء 3.8ھ
                    

441 7 
          

441 7 

 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ
                   

322 377 
          

700 

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات األمم املتحدة  5.8ھ

 وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

                 
386 

 
777 3 145 

  
479 1 

       
787 5 

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن  1.9ھ

 ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني

                   
181 102 4 675 12 809 11 644 51 707 47 

 
301 35 432 2 

   
852 165 

أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات  2.9ھ

 مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

                    
585 6 688 14 618 21 

        
891 42 

بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة  3.9ھ

 مشاغل املوظفني

                    
999 067 2 

         
067 3 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق األول
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

 الربانمج
 اجملموع

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني  4.9ھ

 يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

                    
4 

  
015 1 493 

 
6 167 16 

   
686 17 

ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل  8.9ھ مس توى حمس 

املال، والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة املؤسس ية من خالل 

 الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

                     
421 1 

   
781 4 

     
202 6 

 

صة  غري خمصل
                                

 

 688 698 1 311 10 872 6 047 18 599 35 307 4 781 48 199 54 139 33 427 30 852 20 006 11 409 16 233 6 169 3 990 6 399 13 926 7 353 7 173 6 794 12 437 7 703 29 718 3 179 10 369 56 429 192 770 6 338 16 923 4 826 5 019 اجملموع حبسب الربانمج

 إىل النفقات الفعلية قبل التسوية وفقاً ملعايري إيبساس. 2016/17ملحوظة: تشري نفقات 



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق الثاين

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال
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 حبسب لك برانمج 2016/17املزيانية بعد التحويالت  املرفق الثاين

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

  الربامج

2016/17 

املزيانية 
 املعمتدة

 التحويالت التحويالت 2016/17 1تويالت
 

تويالت 
 واردة

تويالت 
 صادرة

مجموع 
التحويالت 

 الصافية

املزيانية 
الهنائية بعد 

 التحويالت

كنس بة 

مئوية من 
املزيانية 
املعمتدة 
 للربانمج

كنس بة 

مئوية من 
إجاميل 
املزيانية 

 املعمتدة

 %0.0 %4.7- 5 044 (248)  (856)  608 5 291 قانون الرباءات 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات  2
 اجلغرافية

854 4 761  (732) 28 883 4 0.6% 0.0% 

 %0.1 %3.0 17 240 506 (2 048)  2 554 16 733 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  4
 الوراثيةواملوارد 

115 6 974  (329) 645 760 6 10.5% 0.1% 

 %0.6- %2.0- 204 097 (4 112)  (9 166)  5 054 208 209 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات 5

 %0.1- %1.7- 57 102 (1 004)  (4 269)  3 265 58 106 نظام مدريد 6

 %0.1- %3.9- 10 916 (442)  (632)  190 11 358 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

 %0.0 %6.8- 3 421 (251)  (278)  27 3 671 تنس يق أجندة التمنية 8

أفريقيا والبدلان العربية وبدلان آس يا واحمليط الهادئ  9
 وأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان األقل منوا

907 31 955  (580 2)  (625 1) 282 30 -5.1% -0.2% 

 %0.0 %1.9 8 073 154 (292)  446 7 919 والبدلان املتقدمةالبدلان املتحوةل  10

 %0.0 %1.0 13 220 137 (1 115)  1 252 13 083 أاكدميية الويبو 11

 %0.0 %0.3- 7 048 (23)  (356)  333 7 070 التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 %0.3 %38.9 8 000 2 242 (1 336)  3 578 5 758 قواعد البياانت العاملية 13

 %0.1 %6.6 7 449 460 (791)  1 251 6 990 خدمات النفاذ إىل املعلومات واملعرفة 14

 %0.0 %2.3 14 117 311 (648)  959 13 806 حلول األعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 %0.1 %6.3 6 453 382 (307)  688 6 072 الاقتصاد واإلحصاء 16

 %0.0 %4.2 3 910 158 (102)  260 3 752 الفكريةإذاكء الاحرتام للملكية  17

 %0.0 %4.2- 6 059 (264)  (1 066)  802 6 323 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق الثاين

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 

  الربامج

2016/17 

املزيانية 
 املعمتدة

 التحويالت التحويالت 2016/17 1تويالت
 

تويالت 
 واردة

تويالت 
 صادرة

مجموع 
التحويالت 

 الصافية

املزيانية 
الهنائية بعد 

 التحويالت

كنس بة 

مئوية من 
املزيانية 
املعمتدة 
 للربانمج

كنس بة 

مئوية من 
إجاميل 
املزيانية 

 املعمتدة

 %0.0 %0.6 16 584 102 (864)  966 16 483 التواصل 19

 %0.0 %1.0- 12 269 (126)  (2 500)  2 373 12 395 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية 20

 %0.1- %4.8- 19 680 (995)  (4 092)  3 097 20 675 اإلدارة التنفيذية 21

 %0.1- %2.7- 32 387 (889)  (2 304)  1 415 33 276 إدارة الربامج واملوارد 22

 %0.6 %17.2 28 854 4 237 (364)  4 601 24 617 إدارة املوارد البرشية وتطويرها 23

 %1.0 %14.3 53 966 6 750 (6 023)  12 773 47 216 ادلمع العامةخدمات  24

 %0.4- %5.3- 49 255 (2 777)  (3 495)  718 52 032 تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 25

 %0.0 %3.6- 5 163 (195)  (663)  468 5 358 الرقابة ادلاخلية 26

 %0.3- %6.0- 36 577 (2 349)  (5 490)  3 141 38 925 خدمات املؤمترات واللغات 27

 %0.2 %7.5 19 062 1 329 (1 498)  2 827 17 733 تأمني املعلومات والسالمة واألمن 28

 %0.0 %2.0 6 206 122 (577)  699 6 083 الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 %0.6 %51.4 11 466 3 895 (609)  4 504 7 572 نظام الهاي 31

 %0.0 %0.3- 1 331 (4)  (471)  467 1 335 لش بونة نظام 32

صة األمم املتحدة  %0.9- %97.4- 164 (6 155)  (38 367)  32 211 6 319 غري خمصل
 

 94 217 707 036 اجملموع
 

(217 94) 
- 036 707 0.0% 0.0% 

"جيوز للمدير العام أن حيول مبالغ من برانمج إىل برانمج آخر من الربانمج واملزيانية ألي فرتة  :5.5ينص نظام الويبو املايل والحئته عىل إماكنية تويل املوارد وفقا للامدة  1
ن إجاميل املزيانية، أهيام أكرب، مىت اكن مالية معينة حبدود مخسة يف املائة من املبلغ املطابق العامتدات فرتة الس نتني للربانمج املس تفيد من ذكل، أو حبدود واحد يف املائة م

 كل التحويل رضوراًي لضامن حسن سري األعامل."ذ



 املرفقاتاثلثا. 

 املرفق الثالث
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 2016/17النتيجة املرتقبة يف املزيانية بعد التحويالت واس تخدام املوارد حبسب  املرفق الثالث

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  2016/17النفقات  2016/17 2016/17
الهنائية بعد 
التحويالت 

مقابل 
 النفقات

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

املزيانية  املزيانية املعمتدة
الهنائية بعد 

 التحويالت
 املوظفون

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

 %97 (469) 14 407 6 589 7 819 14 876 13 976 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ

 %99 (77) 7 493 1 223 6 271 7 571 9 748 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ه

 %103 16 576 12 564 560 544 حامية مزتايدة لشعارات وأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا 3.1ھ

 %106 20 353 43 310 332 494 اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات واملعلومات الرسية 4.1ھ

 %93 (1 849)  26 500 4 138 22 363 28 350 29 156 معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلوليةاس تخدام نظام  1.2ه

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات 3.2ھ  %95 (9 579)  168 299 68 496 99 803 177 878 181 080 إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 %95 (335)  6 459 552 5 906 6 793 6 617 اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 4.2ه

نة يف معليات نظام الهاي 5.2ھ  %94 (350)  5 346 3 190 2 157 5 697 2 234 إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 %97 (518)  16 719 5 529 11 189 17 237 17 069 نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منواً  اس تخدام 6.2ه

نة يف معليات نظام مدريد 7.2ھ  %100 (203)  40 676 9 632 31 043 40 879 42 253 إنتاجية وجودة خدمات حمس 



 املرفقاتاثلثا. 

 املرفق الثالث
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  2016/17النفقات  2016/17 2016/17
الهنائية بعد 
التحويالت 

مقابل 
 النفقات

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

املزيانية  املزيانية املعمتدة
الهنائية بعد 

 التحويالت
 املوظفون

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أو تسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من  8.2ه
 أساليب الويبو البديةل لتسوية املنازعات

802 4 357 4 702 3 410 112 4  (245) 94% 

 %95 (322)  6 579 2 121 4 458 6 900 6 899 عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلانحامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أسامء  9.2ھ

 %98 (20)  957 118 839 976 896 اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 10.2ه

نة يف معليات نظام الهايإنتاجية وجودة خدمات  11.2ھ  %100 (2)  475 90 385 477 648 حمس 

 %96 (420)  10 798 2 131 8 667 11 218 10 957 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ه

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية  2.3ھ تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

734 39 069 0 610 25 917 12 527 38  (542 1) 96% 

 %94 (144)  2 311 945 1 366 2 454 2 492 تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل الويبو 3.3ھ

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل  4.3ھ آليات وبرامج تعاونية معز 
 نظام الاقتصاد احلر

273 6 355 7 277 5 176 2 453 7 98 101% 

ق جلدول أعامل التمنية دلى ادلول  5.3ه األعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأحصاب املصلحة فهم معم 
 اآلخرين

393 1 160 1 868 190 058 1  (102) 91% 

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر 6.3ھ  %97 (106)  3 014 464 2 550 3 120 3 125 قدرات معز 



 املرفقاتاثلثا. 

 املرفق الثالث
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  2016/17النفقات  2016/17 2016/17
الهنائية بعد 
التحويالت 

مقابل 
 النفقات

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

املزيانية  املزيانية املعمتدة
الهنائية بعد 

 التحويالت
 املوظفون

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ إىل معلومات امللكية الفكرية  1.4ھ نظام حمد 
 واس تخداهما ونرشها يف صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل

070 7 048 7 306 5 488 1 794 6  (254) 96% 

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية  2.4ھ الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور نفاذ حمس 
 لتشجيع الابتاكر واإلبداع

539 22 359 22 369 15 119 6 488 21  (871) 96% 

 %88 (247)  1 860 374 1 486 2 107 1 956 تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام 3.4ھ

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات  4.4ھ بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة 

 امللكية الفكرية
409 15 723 14 115 8 363 6 478 14  (246) 98% 

 %101 18 2 442 74 2 368 2 423 2 677 اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل 1.5ھ

 %98 (72)  3 958 1 200 2 758 4 030 3 395 اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف صياغة الس ياسات العامة 2.5ھ

م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع  1.6ھ تقد 
 من جدول أعامل الويبو بشأن التمنية 45الاسرتشاد ابلتوصية رمق 

756 191 1 872 325 197 1 6 101% 

معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء  تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني 2.6ھ
 الاحرتام للملكية الفكرية

308 1 494 1 305 1 208 513 1 19 101% 



 املرفقاتاثلثا. 

 املرفق الثالث

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  2016/17النفقات  2016/17 2016/17
الهنائية بعد 
التحويالت 

مقابل 
 النفقات

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

املزيانية  املزيانية املعمتدة
الهنائية بعد 

 التحويالت
 املوظفون

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان  2.7ھ
 منوا، ملواهجة التحدايت العامليةالنامية، وال س امي البدلان األقل 

950 3 925 4 156 4 901 058 5 133 103% 

 %97 (327)  12 291 1 967 10 324 12 617 12 033 التواصل بفعالية أكرب مع مجهور أوسع بشأن امللكية الفكرية ودور الويبو 1.8ھ

ه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات 2.8ھ  %97 (204)  5 883 1 509 4 374 6 087 6 219 توج 

 %101 101 7 441 1 923 5 518 7 340 7 099 الزتام فعال مع ادلول األعضاء 3.8ھ

 %93 (49)  700 87 613 748 1 128 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني 4.8ھ

 %95 (287)  5 787 1 097 4 690 6 074 6 196 ومفاوضات األمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلوليةتفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات  5.8ھ

 %98 (3 143)  165 852 90 654 75 198 168 996 165 356 خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني 1.9ھ

 %111 4 419 42 891 7 872 35 019 38 472 35 257 أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة 2.9ھ

 %98 (60)  3 067 388 2 679 3 127 2 540 بيئة معل دامعة ومس نودة بإطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة ملعاجلة مشاغل املوظفني 3.9ھ

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة واألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت  4.9ھ
 املادية واملعلومات

403 18 134 18 320 5 366 12 686 17  (448) 98% 



 املرفقاتاثلثا. 

 املرفق الثالث

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية  2016/17النفقات  2016/17 2016/17
الهنائية بعد 
التحويالت 

مقابل 
 النفقات

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

املزيانية  املزيانية املعمتدة
الهنائية بعد 

 التحويالت
 املوظفون

خالف 
 املوظفني

 اجملموع

ن فامي خيص املساءةل، والتعمل املؤسيس، والقمية مقابل املال،  8.9ھ والرايدة، واملراقبة ادلاخلية، واحلومكة مس توى حمس 
 املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

035 7 719 6 958 4 245 1 202 6  (516) 92% 

صة غري خمصص.  غري متاح (164)     164 6 319 غري خمصل
 

 %97.4 (18 338) 688 698 257 125 431 573 707 036 707 036 اجملموع

 قبل التسوية وفقاً ملعايري إيبساس.إىل النفقات الفعلية  2016/17ملحوظة: تشري نفقات 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق الرابع

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 الفكريةاملنظمة العاملية للملكية 

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 ملخص النتاجئ حبسب لك اتاد املرفق الرابع

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 املقاييس املالية الرئيس ية
 اجملموع اتاد لش بونة اتاد الهاي اتاد مدريد اتاد معاهدة الرباءات الاتادات املموةل من الاشرتااكت

 1الفعيل املزيانية 1الفعيل املزيانية 1الفعيل املزيانية 1الفعيل املزيانية 1الفعيل املزيانية 1الفعيل املزيانية

 807 548 756 297 2 358 727 11 265 11 055 134 635 130 630 622 875 578 241 36 415 35 645 اإليرادات

 (25 277) (8 080)    (94)  (147)  (208)  (419)  (25 427)  (7 514)  452  إيبساس تسوية اإليرادات وفق معايري

 782 271 748 217 2 358 727 11 171 10 908 134 427 130 211 597 448 570 727 36 867 35 645 مجموع اإليرادات بعد التسوية وفق معايري إيبساس

             النفقات

 321 233 334 162 1 411 1 372 13 942 8 802 63 849 66 577 219 771 235 553 22 261 21 858 نفقات الاتاد املبارشة

 183 952 184 233 897 815 9 169 5 566 42 330 43 128 122 300 125 091 9 256 9 634 النفقات اإلدارية املبارشة

 505 186 518 394 2 308 2 187 23 111 14 368 106 179 109 704 342 070 360 643 31 517 31 492 اجملموع الفرعي، النفقات املبارشة

 122 153 126 724     12 080 11 070 107 858 113 412 2 215 2 242 نفقات الاتاد غري املبارشة

 61 359 61 918     6 111 5 409 54 163 55 414 1 085 1 095 النفقات اإلدارية غري املبارشة

 183 512 188 642     18 191 16 479 162 022 168 825 3 299 3 337 النفقات غري املبارشةاجملموع الفرعي، 

 688 698 707 036 2 308 2 187 23 111 14 368 124 370 126 184 504 092 529 469 34 817 34 829 2مجموع النفقات

 30 102 20 411 99 63 978 415 5 937 3 643 21 598 15 285 1 490 1 005 3تسوية النفقات وفق معايري إيبساس

 718 800 727 447 2 407 2 250 24 088 14 783 130 307 129 826 525 690 544 754 36 307 35 835 2مجموع النفقات بعد التسوية وفق معايري إيبساس

 4 120 385 71 758 25 973 560 (190)  2نتاجئ الربانمج واملزيانية وفق معايري إيبساس )النتيجة التشغيلية(
 

(875 3) 
(917 12) (523 1)  (49) 770 20 471 63 

 4    1  1  1  1 إيرادات املرشوعات النرثية املموةل من األموال الاحتياطية



  اثلثا. املرفقات

 املرفق الرابع

 

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 نفقات املرشوعات املموةل من األموال الاحتياطية
 

597  965 6  909 1  195  7  673 9 

الاحتياطية وفق معايري تسوية املرشوعات املموةل من األموال 
 إيبساس

 

(144)  (372 1)  (566)  (4)    (086 2) 

 2مجموع النفقات )ابس تثناء احلساابت اخلاصة(

 
760 36  283 531  650 131  279 24  414 2  387 726 

 2الفائض/)العجز( )ابس تثناء احلساابت اخلاصة(
 

108  166 66  778 2  (107 13)   (56)  888 55 

 مساهامت احلساابت اخلاصة
 

          666 20 

 (1 752)            تسوية مساهامت احلساابت اخلاصة وفق معايري إيبساس

 نفقات احلساابت اخلاصة
 

          027 21 

 (2 113)            تسوية نفقات احلساابت اخلاصة وفق معايري إيبساس

 55 888  (56)   (13 107)  2 778  66 166  108  2الفائض/)العجز(

 

 اجملموع اتاد لش بونة اتاد الهاي اتاد مدريد اتاد معاهدة الرباءات الاتادات املموةل من الاشرتااكت صايف األصول

 -بعد إعادة التحديد  2015ديسمرب  31األصول الصافية يف 
 ابس تثناء املاكسب/)اخلسائر( األكتوارية

 236 25  276 217  253 56   (530 12)   (992)  243 285 

 55 888  (56)   (13 107)   2 778  66 166  108  2الفائض/)العجز(

 (2 000)        (2 000)     عوائد صناديق رؤوس األموال العامةل

 2 220  8  67  387  1 645  113  إعادة تقيمي األرض

ابس تثناء  - 2017ديسمرب  31األصول الصافية يف 
 املاكسب/)اخلسائر( األكتوارية

 457 25  087 283  418 59   (570 25)   (040 1)  351 341 

 31املاكسب/)اخلسائر( األكتوارية يف صايف األصول حىت 
 2017ديسمرب 

 

(248 7)   (461 103)   (339 24)   (102 3)   (544)   (694 138) 

 22017ديسمرب  31صايف األصول يف 

 
209 18  626 179  079 35   (672 28)   (584 1)  657 202 



  اثلثا. املرفقات

 املرفق الرابع

 

 للملكية الفكريةاملنظمة العاملية 

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 املبالغ الفعلية وتسوايت إيبساس. 1
 من املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام )إيبساس(. 39نتيجة اعامتد املعيار  2016مليون فرنك سويرسي يف نفقات املوظفني لعام  5.3يشمل تسوية قدرها  2
 إىل تقريب املبالغ. 2017و 2016تعزى الفروق يف اجملاميع مقارنًة ابلتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية لعايم  3

ريد والهاي. وسريد  اتاد الهاي هذا املبلغ إىل اتاد مدريد فور أن يسمح مس توى األموال ماليني فرنك سويرسي يف برانمج تديث تكنولوجيا املعلومات لنظايم التسجيل ادلوليني ملد 3: توىل اتاد مدريد متويل مسامهة اتاد الهاي البالغة 1امللحوظة 
 الاحتياطية التاد الهاي بذكل.

ن سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني يف عام 2امللحوظة  وسريد  اتاد لش بونة  فرناًك سويرساًي. 75 550البالغ  2016/17ت متويل جعز اتاد لش بونة يف الثنائية ، تولت الاتادات املموةل من الاشرتااك2015: وفقًا لقرار مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو إاب 
 هذا املبلغ إىل الاتادات املموةل من الاشرتااكت فور أن يسمح مس توى األموال الاحتياطية التاد لش بونة بذكل.

 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 2016/17تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التلكفة يف  املرفق اخلامس

 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

 أنظمة التسجيل

تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلبات يف 
 نظام معاهدة الرباءات

 

 
فرناكً  50اخنفاض قدره  

 735( من %6.8-سويرساًي )
 2015فرناكً سويرساًي يف عام 

فرناكً سويرساًي يف عام  685إىل 
2016  

 

فرناكً  685% ابملئة من 2.5الوحدة ملعاجلة طلبات معاهدة الرباءات بنس بة ارتفاع تلكفة 
. ووصل متوسط تلكفة الوحدة يف 2017فرنك سويرسي يف  702إىل  2016سويرساًي يف 

% مقارنًة مبتوسط الثنائية 0.6فرناكً سويرساًي أي ابخنفاض نسبته  694إىل  2016/17
% يف تلكفة اإلنتاج اإلجاملية إضافة إىل زايدة 8.9 . ويُعزى ذكل إىل زايدة نسبهتا2014/15

 .2016% يف عدد الطلبات املنشورة مقارنًة بعام 6.2نسبهتا 

تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلبات 
 والتجديدات يف نظام مدريد

 

 

فرناكت  3ارتفاع طفيف قدره  
 743( من %0.4سويرسية )+

 2015فرناكً سويرساًي يف عام 
فرناكً سويرساًي يف عام  746إىل 

2016 5 

 16اخنفاض قدره 
-فرناكً سويرساًي )

 746%( من 2.0
فرناكً سويرساًي يف 

 731إىل  2016عام 
فرناكً سويرساًي يف 

 2017عام 

إىل  2017ملعاجلة الطلبات والتجديدات يف نظام مدريد يف عام يُعزى اخنفاض تلكفة الوحدة 
% يف عدد 19.1% يف تلكفة اإلنتاج اإلجاملية إضافة إىل زايدة نسبهتا 16.7زايدة نسبهتا 

 .2016التسجيالت والتجديدات مقارنًة بعام 

تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف 
 نظام مدريد

اخنفاض طفيف قدره فرناكن   
( من %0.6-( سويرساين )2)

فرناكً سويرساًي يف عام  324
فرناكً سويرساًي  318إىل  2015

 5 2016يف عام 

إىل  2016فرناكً سويرساًي يف  318ارتفاع تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف نظام مدريد من  
% يف تلكفة 16.7زايدة نسبهتا  . ويُعزى ذكل الارتفاع إىل2017فرناكً سويرساًي يف  320

 .2016% يف عدد الواثئق املدونة مقارنًة بعام 15.9اإلنتاج اإلجاملية إضافة إىل زايدة نسبهتا 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

تلكفة الوحدة ملعاجلة التصاممي 
دة يف نظام الهاي  اجلديدة/اجملدل

فرناكت  106ارتفاع قدره   
( يف لك %31سويرسية )+

د من   337تصممي جديد/جمدل
 2015فرناكً سويرساًي يف عام 

فرناكً سويرساًي يف عام  443إىل 
2016 5 

دة يف نظام الهاي من   فرناكً سويرساًي  443ارتفعت تلكفة الوحدة ملعاجلة التصاممي اجلديدة/اجملدل
% 37.7. ويُعزى ذكل الارتفاع إىل زايدة نسبهتا 2017اًي يف فرناكً سويرس 587إىل  2016يف 

دة 3.8يف تلكفة اإلنتاج اإلجاملية إضافة إىل زايدة نسبهتا  % يف عدد التصاممي اجلديدة/اجملدل
 .2016مقارنًة بعام 

تلكفة الوحدة لتسجيل الواثئق يف 
 نظام الهاي

فرناكً سويرساًي  19ارتفاع قدره   
ةل %( يف لك 2)+ وثيقة مسجل

فرناكً سويرساًي يف  1153من 
فرناكً  1172إىل  2015عام 

 52016سويرساًي يف عام 

إىل  2016فرناكً سويرساًي يف عام  1 172ارتفاع متوسط تلكفة تسجيل وثيقة يف السجل من  
% يف 16.7. ويُعزى ذكل الارتفاع إىل زايدة نسبهتا 2017فرناكً سويرساًي يف عام  1 519

ةل مقارنًة بعام 6.2اإلنتاج اإلجاملية إضافة إىل زايدة نسبهتا  تلكفة % يف عدد الواثئق املسجل
2016. 

 املوارد البرشية

ع  2016/17تُعزى وفورات الثنائية    273 513 لغة التدريب مقارنًة ابلثنائية السابقة إىل تنفيذ برانمج الويبو املراجي
 للغات.

 4 994 2846 وفورات املوظفني
  

مليون فرنك  25مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2016/17بلغت وفورات املوظفني يف الثنائية 
سويرسي. ويه تساوي الفرق بني الوفورات من الرواتب والنفقات يف الباب "آخر" من 

ر يف املزيانية:  تاكليف املوظفني اليت اكنت أعىل من املقدل



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

سويرسي، وتُعزى أساساً إىل معدل  مليون فرنك 32.5بلغت الوفورات من الرواتب  -
ر يف املزيانية ) مليون فرنك سويرسي( وترتيبات  29.6الوظائف الشاغرة األعىل من املقدل

 العمل بدوام جزيئ.

مليون فرنك سويرسي أي بزايدة  62.2وبلغت النفقات املرتبطة ابملزااي واملس تحقات  -
زيانية؛ ويُعزى ذكل أساساً إىل ما مليون فرنك سويرسي مقارنًة بتقديرات امل 6.9قدرها 
مليون فرنك سويرسي من الرواتب  2.7" تنفيذ جدول املرتبات املوحد )تويل 1ييل: "

ابملئة؛  8.8زايدة يف أقساط التأمني بنس بة  "2إىل املزااي واملس تحقات وفقاً للتقديرات(؛ "
 اكفآت والتقدير.اعامتدات لربانمج امل "4تطبيق بدل اإلعاةل للخدمة العامة؛ " "3"

مليون فرنك  5.3مليون فرنك سويرسي أي  7.4وبلغت تاكليف املوظفني األخرى  -
مليون  6.2سويرسي أعىل من تقديرات املزيانية؛ ويُعزى ذكل أساساً إىل اعامتدات قدرها 

ر يف املزيانية عىل  فرنك سويرسي خمصصة للتقايض عوضهتا جزئياً النفقات األقل من املقدل
 ضد حوادث العمل. التأمني

 خدمات اإلدارة والتس يري

      املشرتايت

 937 121 1 801 919 رشاء السلع واخلدمات
4  

 6عقد تفاوضت عليه الويبو "1إىل العقدين التاليني: " 2017تُعزى الوفورات اإلضافية يف عام  
املعين  وعقد تفاوض عليه فريق األمم املتحدة "2فرناكت سويرسية؛ " 4 158 610بقمية 

 فرناكً سويرساًي. 511 778بقمية  7بأنشطة املشرتايت املشرتكة

 األسفار



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 

 

 

2
9
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

تُعزى الوفورات يف التاكليف إىل مواصةل تنفيذ الس ياسة اجلديدة املتعلقة بإجازات زايرة الوطن    841 319 1 091 811 تلكفة السفر يف إجازة لزايرة الوطن
 (.2017الانتقالية يف عام )انهتت الفرتة  2014اذلي بدأ يف عام 

% من 11.2اخنفاض نسبته    املتوسط العاملي ألسعار التذاكر
فرناكً سويرساًي يف عام  1 481

فرناكً  1 315إىل  2015
 2016سويرساًي يف عام 

فرناكً  1 333إىل  2016فرناكً سويرساًي يف عام  1 315ارتفاع سعر التذكرة املتوسط من  
ابملئة أساساً إىل تأخر صدور  1.4ويُعزى ذكل الارتفاع البالغ  .2017سويرساًي يف عام 

 ترصحيات السفر مبا أدى إىل تأخري رشاء التذاكر فاكنت أسعارها أعىل.

وكيل السفر ورسوم برانمج األمم 
 املتحدة اإلمنايئ

 

ابملئة من  3.2اخنفاض نسبته  
فرناكً سويرساًي يف عام  95

فرناكً سويرساًي  92إىل  2015
 .2016يف عام 

فرناكً سويرساًي يف عام  92ارتفاع متوسط رسوم وكيل السفر وبرانمج األمم املتحدة اإلمنايئ من  
ابملئة إىل زايدة  2.1. ويُعزى ذكل الارتفاع البالغ 2017فرناكً سويرساًي يف عام  94إىل  2016

فرض رسوماً أعىل من حصة التذاكر املشرتاة عن طريق برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ اذلي 
 78فرناكً سويرساًي مقابل  138رسوم وكيل السفر )متوسط رسوم برانمج األمم املتحدة اإلمنايئ 

 فرناكً سويرساًي دلى وكيل السفر(.

 املرافق

 36 706 8تلكفة الكهرابء

 

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام   

 5 440 891 8تلكفة املياه
 

إىل اخنفاض تربيد املياه الالزم ملركز البياانت  2017تُعزى الوفورات يف التاكليف يف عام  
 "أرابد بوكش" بسبب تقليص جحمه وتسني توقيت أهجزة الري اآللية للحدائق اخلارجية.



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

 التخزين ومواقف الس يارات

تلكفة مساحات التخزين )إهناء عقود 
 اإلجيار(

 

872 52 
 

 1مريان  "1إىل إهناء عقدي إجيار خمازن هام: " 2017يف التاكليف يف عام تُعزى الوفورات  
 فرنك سويرسي. 37 170بقمية  1وسابليري  "2فرنك سويرسي؛ " 15 702بقمية 

تلكفة موقف الس يارات )"مرأب 
 األمم"(

280 25 520 15 
 

ً  13إىل إهناء  2017وتُعزى الوفورات يف التاكليف يف عام    يف مرأب األمم. اشرتااكً إضافيا

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام     29 190 تلكفة موقف الس يارات )مبىن الاكم(

 تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

اخنفاض متوسط تلكفة   45 253 تلكفة الاتصاالت ابألهجزة احملموةل
الاشرتاك الشهري للهواتف 

سويرساًي فرناكً  115احملموةل من 
فرناكت  108إىل  2015يف عام 

 2016سويرسية يف عام 
 %(6)اخنفاض بنس بة 

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام  

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام     38 675 تلكفة إدارة الربيد اإللكرتوين

تلكفة التخزين الاحتياطي للبياانت 
 )ختزين البياانت بناء عىل الطلب(

  
 

 232اخنفاض قدره 
فرناكً سويرساًي للك 

ترياابيت يف عام 

إىل  2016مليون فرنك سويرسي يف عام  1.4اخنفاض تلكفة التخزين الاحتياطي للبياانت من 
 506يف حني ازداد جحم ختزين البياانت من  2017مليون فرنك سويرسي يف عام  1.2



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

 164مقابل  2016
فرناكً سويرساًي للك 

ترياابيت يف عام 
2017 

ترياابيت خالل الفرتة ذاهتا. ازداد إجاميل جحم التخزين الاحتياطي من  620ترياابيت إىل 
 .2017ترياابيت يف عام  39 108إىل  2016ترياابيت يف عام  37 810

تلكفة اس تضافة اخلادوم )الافرتايض 
 واملادي(

 418اخنفاض قدره    
فرناكً سويرساًي للك 

 2016خادوم يف عام 
فرناكً  391مقابل 

سويرساًي للك خادوم 
 2017يف عام 

 2016مليون فرنك سويرسي يف عام  3.6اخنفضت التلكفة اإلجاملية الس تضافة اخلادوم من 
 )بسبب الانتقال من اخلوادمي املادية إىل 2017مليون فرنك سويرسي يف عام  3.4إىل 

اخلوادمي الافرتاضية اليت تنطوي عىل تاكليف دمع أقل( يف حني ظل متوسط عدد اخلوادمي 
ي  722)الافرتاضية واملادية معاً( مس تقراً عند   .2017و 2016خادوماً يف عامي

 233اخنفاض قدره     تلكفة التخزين بناء عىل الطلب
فرناكً سويرساًي للك 

ترياابيت يف عام 
 165مقابل  2016

فرناكً سويرساًي للك 
ترياابيت يف عام 

2017 

إىل  2016مليون فرنك سويرسي يف عام  1.4اخنفضت تلكفة التخزين بناء عىل الطلب من 
يف حني ازداد متوسط جحم ختزين البياانت من  2017مليون فرنك سويرسي يف عام  1.2

 ترياابيت خالل الفرتة ذاهتا. 620ترياابيت إىل  506

 آخر

اخنفاض تلكفة اللكمة قدره   313 587 الرتمجةتلكفة 
 0.57فرنك سويرسي من  0.02

اخنفاض تلكفة اللكمة 
فرنك  0.02قدره 

 



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس
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 )ابلفرنك السويرسي(

 اجملال
 مجموع الوفورات

2016 1 

مجموع الوفورات 
22017 

 الوحدةالوفورات يف تلكفة 
2016 3 

الوفورات يف تلكفة 
 4 2017الوحدة 

 التعليقات

 2015فرنك سويرسي يف عام 
فرنك سويرسي يف  0.55إىل 

 9 2016عام 

 0.58سويرسي من 
فرنك سويرسي يف 

 0.56إىل  2016عام 
فرنك سويرسي يف 

102017 

 0.161ارتفاع تلكفة الصفحة إىل   26 947 تلكفة الطباعة
 2016فرنك سويرسي يف عام 

 (2015% مقارنة بعام 5)+

فرنك  0.161من  2017فرنك سويرسي يف عام  0.162ظلت تلكفة الصفحة مس تقرة عند  
 .2016سويرسي يف عام 

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام     117 686 8تلكفة الربيد

 .2016مقارنة بعام  2017مل ُتقق وفورات إضافية يف عام     25 657 8لوازم املاكتبتلكفة 

 .2015مقارنة بنفقات  2016نفقات  1
 ، ما مل يُذكر خالف ذكل.2016مقارنة بنفقات  2017نفقات  2
 .2015مقارنة بعام  2016اخنفاض تلكفة الوحدة يف عام  3
 .2016مقارنة بعام  2017اخنفاض تلكفة الوحدة يف عام  4
ي جسل مدريد والهاي. 2016ُحسبت تاكليف الوحدة لعام  5  عىل أساس توزيع أفضل للتاكليف بني نظامي

والفرق مع العقد السابق وحساب املبلغ املس تحق مرة واحدة يف  "2لسعر األصيل/املكتوب للحجم/الوحدة يف العقد؛ "اخلصم املتفاوض عليه مقابل ا "1ُتسب الوفورات احملققة من العقود اليت تفاوضت علهيا الويبو بأخذ ما ييل يف احلس بان: " 6
 .2017 عام



 اثلثا. املرفقات

 املرفق اخلامس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 

 

 

3
0
1

 

والفرق مع العقد السابق  "2شهرًا(؛ " 12فاوض عليه مقابل السعر األصيل/املكتوب ملدة س نة )اخلصم املت "1" ُتسب الوفورات احملققة من العقود اليت تفاوض علهيا فريق األمم املتحدة املعين بأنشطة املشرتايت املشرتكة بأخذ ما ييل يف احلس بان: 7
 شهرًا(. 12عىل مدى س نة )

 .2016مقارنًة بنفقات عام  2017إىل الهنج ذاته. ويستند مجموع الوفورات إىل نفقات عام  0172يف الكهرابء واملياه واللوازم املكتبية والربيد ملراعاة الوفورات اليت حققهتا املنظمة إجاماًل. وتستند بياانت عام  2016ُأعيد تديد مجموع وفورات عام  8
 .2016/17ابس تخدام املهنجية ذاهتا املس تخدمة قبل الثنائية  2016و 2015ُحسبت تاكليف الوحدة لعايم  9

 .2017ابس تخدام املهنجية ذاهتا املس تخدمة يف حساب تلكفة الوحدة لعام  -فرنك سويرسي  0.58ويه  - 2016ُأعيد حساب تلكفة الوحدة لعام  10



 . املرفقاتاثلثا

 املرفق السادس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 

 

 

3
0
2

 

 2016/17الوظائف حبسب لك برانمج يف  املرفق السادس
 

 الفرق 2016/17املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2016/17املعمتدة املزيانية  الربامج
 

م ع/ 
 ع م ن

م م /
 ع

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد

      9 3 5 1  9 3 5 1  قانون الرباءات 1

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  2
 واملؤرشات اجلغرافية

 1 7 1 9  1 6 2 9   (1) 1  

 1   1  22 5 12 4 1 21 5 12 3 1 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3

املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف  4
 التقليدي واملوارد الوراثية

 1 3 1 5  2 5 3 10  1 2 2 5 

 (5) (26) 18 3  376 211 156 8 1 381 237 138 5 1 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات 5

 (3) (4) 1   116 62 48 5 1 119 66 47 5 1 نظام مدريد 6

      19 6 12 1  19 6 12 1  مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7

      6 3 2 1  6 3 2 1  تنس يق أجندة التمنية 8

أفريقيا والبدلان العربية وبدلان آس يا واحمليط  9
الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان 

 األقل منوا
1 6 27 16 50 1 6 27 17 51    1 1 

  (1) 1   15 4 10 1  15 5 9 1  املتحوةل والبدلان املتقدمة البدلان 10



 . املرفقاتاثلثا

 املرفق السادس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2018/19الربانمج واملزيانية 

 

 

3
0
3

 

 
 الفرق 2016/17املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2016/17املعمتدة املزيانية  الربامج

 
م ع/ 

 ع م ن
م م /

 ع

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد

 1  1   19 6 10 3  18 6 9 3  أاكدميية الويبو 11

  (1) 1   15 4 10 1  15 5 9 1  التصنيفات واملعايري ادلولية 12

 7 3 4   18 5 12 1  11 2 8 1  قواعد البياانت العاملية 13

 1  1   14 4 8 1 1 13 4 7 1 1 واملعرفةخدمات النفاذ إىل املعلومات  14

 (1) (1)    16 2 13 1  17 3 13 1  حلول األعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15

 3  3   15 2 12 1  12 2 9 1  الاقتصاد واإلحصاء 16

      8 2 5 1  8 2 5 1  إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية 17

   1 (1)  10 4 4 1 1 10 4 3 2 1 العامليةامللكية الفكرية والتحدايت  18

 1 (1) 2   37 15 21 1  36 16 19 1  التواصل 19

العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب  20
 اخلارجية

 5 10 5 20  6 15 5 26  1 5  6 

 8 7 2 (1)  46 23 18 3 2 38 16 16 4 2 اإلدارة التنفيذية 21

 3 (1) 4   69 32 33 4  66 33 29 4  إدارة الربامج واملوارد 22

  (1) 1   44 24 18 2  44 25 17 2  إدارة املوارد البرشية وتطويرها 23



 . املرفقاتاثلثا

 املرفق السادس

 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 الفرق 2016/17املزيانية الهنائية بعد التحويالت  2016/17املعمتدة املزيانية  الربامج

 
م ع/ 

 ع م ن
م م /

 ع

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد
م ع/ 

 ع م ن
 م م ع/

 اجملموع خ ع ف مد

 (3) (6) 3   53 32 18 2 1 56 38 15 2 1 خدمات ادلمع العامة 24

 (1) (2) 1   35 15 17 3  36 17 16 3  تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت 25

 2 1 1   10 2 7 1  8 1 6 1  الرقابة ادلاخلية 26

 (6) (6)    72 38 32 2  78 44 32 2  خدمات املؤمترات واللغات 27

 1  1   11 4 6 1  10 4 5 1  تأمني املعلومات والسالمة واألمن 28

 1  2 (1)  11 2 9   10 2 7 1  الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل 30

 8 4 3 1  22 11 9 2  14 7 6 1  نظام الهاي 31

 1 1 (1) 1  3 1 1 1  2  2   نظام لش بونة 32

صة األمم املتحدة  (31) (35) 4   18 11 7   49 46 3   1غري خمصل
 

  (65) 60 5  1205 560 568 68 9 1205 625 508 63 9 اجملموع

عة ابلتساوي بني الفئتني "ف" و"خ ع" )أربعة مناصب للك فئة( 1  يشمل مثانية مناصب غري مصنفة موزل

 



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال
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 مؤرشات معليات نظام معاهدة الرباءات املرفق السابع

 مؤرشات األداء للنتيجة املرتقبة

نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات"  "إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 معلومات عامة

نة يف معليات  ال بد من معرفة تطورات العوامل التالية، مكعلومات أساس ية عن مؤرشات أداء النتيجة املرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات حمس 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات":

 أعباء معل معاهدة التعاون بشأن الرباءات؛ 

 التوزيع اللغوي لهذه األعباء؛ 

  األعباء؛عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه 

 .مس توى األمتتة 

 أعباء العمل

 170تُتابع أعباء العمل ابالستناد إىل عدد النسخ األصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام.

 تطور إيداع النسخ األصلية حبسب طريقة اإليداع

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس 

 اكمةل.قد ال تكون  2017ملحوظة: بياانت عام 

  ابملئة مقارنة ابلعام السابق. 3.2، أي بزايدة نسبهتا 2017نسخة أصلية يف عام  240 566تسمل املكتب ادلويل 

                                                
170

املكتب وبعدما  النسخة األصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات إىل املكتب ادلويل بعد إيداعه دلى هذا 
مكتب تسمل الطلبات، فإن األرقام تتأثر كثرياً بفرتات معاجلة الطلبات يف  يعاجله هذا املكتب. ونظراً ألن النسخ األصلية ال يتسلمها املكتب ادلويل إال بعد أن يعاجلها

الرباءات، وإن اكنت  هذه املاكتب. ولهذا السبب، فإن توهجات تسمل النسخ األصلية ال تتوافق ابلضبط مع توهجات إيداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن
 .مؤرشات صاحلة ألعباء العمل يف املكتب ادلويل
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  ابملئة من مجموع اإليداعات. 96حىت بلغت  2017اس مترت نس بة اإليداعات اإللكرتونية الاكمةل يف الزايدة خالل عام 

 التوزيع اللغوي

تؤدي إىل إدخال تغيري يف املكتب ادلويل، يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة، النامج عىل وجه اخلصوص من التطورات األساس ية اليت 
 عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف بدلان رشق آس يا.

 لغات اإليداع )لك اللغات(

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس 

 قد ال تكون اكمةل. 2017بياانت عام ملحوظة: 
. وزادت حصص اللغات اآلس يوية 2017ابملئة من مجموع اإليداعات يف عام  43.6وتودع أكرب حصة من اإليداعات ابللغة اإلنلكزيية اليت تشلك 

ات ابللغات الياابنية والصينية والكورية عىل مدى العقد املايض. فقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباء
 . وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات األخرى خبالف اللغة اإلنلكزيية:2017ابملئة يف عام  43.9إىل  2010ابملئة يف عام  29.5من 

 (ما عدا اللغة اإلنلكزييةلغات اإليداع )
 

 

اآلس يوية يف الس نوات األخرية ضغطاً هائاًل عىل املكتب ادلويل نظراً إىل عدد املوارد احملدودة وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات 
ين من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات. ولعل التخفيف من وقع هذه املسأةل يتس ىن عن طريق أمتتة بعض املهام وتعيني موظفني قادر 

 عىل العمل هبذه اللغات.
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 املوظفون

مباكئف عدد املوظفني املتفرغني )أي مباكئف عدد املوظفني  2001الشلك التايل عدد موظفي معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات منذ عام يبني 
دة املتفرغني العاملني بدوام اكمل زائد ماكئف عدد املوظفني املتفرغني العاملني بدوام جزيئ(. تواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة معليات معاه

 .2017تعاون بشأن الرباءات يف عام ال 

 عدد املوظفني يف معليات معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 

 .2018املصدر: خدمات معاهدة الرباءات، يناير 

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.

 2009إىل إدماج وحدتني يف شعبة معليات معاهدة الرباءات مل تكوان جزءاً من الشعبة قبل عام  2009* تُعزى الزايدة يف عدد املوظفني يف عام 
خشصاً( وفريق  30)وعليه مل تدخل يف حساب املوظفني يف ذكل الوقت(. والوحداتن املذكوراتن هام خدمة نظم معلومات معاهدة الرباءات )

يف  335إىل  2008يف عام  356إدماج هاتني الوحدتني، الخنفض عدد املوظفني يف الشعبة من معاجلة رسوم معاهدة الرباءات )خشصان(. ولوال 
 .2009عام 

 تلكفة وحدة معاجلة الطلب

فة ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلب، املعر  
فة اإلجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وتشمل تلكفة اإلنتاج اإلجاملية النفقات املتعلقة بنظام مبتوسط التلك

لقة ات املتعمعاهدة الرباءات حرصاً ونفقات األنشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات. وتشمل النفقات املتعلقة حرصاً بنظام معاهدة الرباءات النفق
 )نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات(. 5ابلربانمج 

واملالية  وتشمل نفقات أنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأعامل البناء، واإلدارة التنفيذية،
اخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة واألمن. وختص حصة صغرية من واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، وإدارة املوارد البرشية، والرقابة ادل

معاهدة هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع لألمم املتحدة، والتلكفة املقدرة لنرش املصدر األصيل لطلبات 
الية( نظام معاهدة الرباءات مبارشًة يف حني تسب ابيق النفقات املتصةل بنظام الرباءات )ركن الرباءات( وحصة التلكفة من قسم اإليرادات يف امل

 لزماالت(.معاهدة الرباءات استناداً إىل عدد املوظفني )ومهنم املوظفون ذوو العقود احملددة املدة واملوظفون املؤقتون واملس تفيدون من املنح وا

ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات يف الويبو، وليك تبني عىل حنو أفضل البيئة  2013وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام 
 عاماً( يف اخملازن، يف 30، تلكفة التخزين )ألكرث من 2007الرسيعة التغري. فعىل سبيل املثال اكنت تشمل املهنجية القدمية، اليت ُصمت يف عام 

. 2013ابملئة من اإليداعات يف عام  10( أقل من PCT EASYحني بلغت نس بة إيداع الطلبات الورقية )مبا فهيا اإليداعات بناء عىل نظام 
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فرناك سويرساي يف عام  680ابس تخدام املهنجيتني. وبلغت تلكفة الوحدة  2012وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات لعام 
فرناك  32فرناك سويرساي ابس تخدام املهنجية اجلديدة. ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره  712ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  2012

 سويرساي إىل املهنجية اجلديدة لتخصيص التاكليف غري املبارشة.

 وُتسب تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل:

 2016إىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام  2012إىل عام  2004تلكفة وحدة املعاجلة من عام ويبني الشالكن التاليان تطور 
 ابس تخدام املهنجية اجلديدة، مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.

تلكفة اإلنتاج اإلجاملية

عدد منشورات
=  تلكفة الوحدة

 ناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءاتتلكفة وحدة معاجلة طلب منشور ب 

 الطريقة القدمية

 
 2013قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس  :املصدر

متوسط تلكفة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة اإلجاملية عىل عدد الطلبات  :لحوظةم
 .البياانت التارخيية فقد ختتلف عن البياانت املبلغ عهنا سابقاً  وقد نُقحت .املنشورة بناء عىل املعاهدة



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق السابع

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

309 

 الطريقة اجلديدة

 

 2017املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس 

لحوظة: متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة الرباءات هو تقدير حُيسب بقسمة تلكفة املعاجلة اإلجاملية عىل عدد م
 املنشورة بناء عىل املعاهدة. وقد نُقحت البياانت التارخيية.الطلبات 

  أي 2017فرنك سويرسي يف عام  702بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،
ابملئة.  8.6للك طلب بنس بة . وتُعزى تكل الزايدة إىل زايدة التاكليف غري املبارشة 2016ابملئة مقارنة بعام  2.5بزايدة نسبهتا 

 ابملئة. 0.8واخنفضت التاكليف املبارشة للك طلب منشور بنس بة 

 إنتاجية حفص اإلجراءات الشلكية

ف إنتاجية املوظفني عىل أهنا اخملرجات )أي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني لفحص  تُعرل
 الشلكية.اإلجراءات 

 إنتاجية الفحص الشلكي

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، يناير 

 ملحوظة: حُيسب عدد املوظفني مباكئف عدد املوظفني املتفرعني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.
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  ،مما يسمح مبعاجلة أعباء معل أكرب تزداد إنتاجية حفص اإلجراءات الشلكية مبرور الوقت، ويرجع ذكل يف املقام األول إىل األمتتة
 بكثري بعدد أقل أو مساو من املوظفني.

  2016ابملئة مقارنة بعام  12.1، زادت إنتاجية حفص اإلجراءات الشلكية بنس بة 2017يف عام. 

 اجلودة اإلجاملية لفحص اإلجراءات الشلكية

بس يطة وشامةل، طور املكتب مؤرشا للجودة اإلجاملية، حيسب مكتوسط سعيا إىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة 
نسخة أربعة مؤرشات رئيس ية للجودة. وتقوم ثالثة من تكل املؤرشات عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة: ويه اإلشعار ابس تالم ال 

 ارتُكبت خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات. األصلية والنرش وإعادة النرش. ويبني املؤرش الرابع عدد األخطاء اليت

 مؤرش جودة حفص اإلجراءات الشلكية

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، يناير 

  ابملئة  97.1إىل  2007ابملئة يف عام  81تسنت اجلودة اإلجاملية، املقاسة ابملؤرش املركب، تس ناً ملحوظاً من متوسط قدره
 .2017يف عام 

 توقيت حفص اإلجراءات الشلكية

. وتصدر هذه 301يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل إلصدار الاس امترة 
أرسع وقت ممكن ألن ذكل فيه إشعاراً الاس امترة عقب اس تكامل حفص اإلجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف 

 بتسمل املكتب ادلويل للطلب، ويسمح هلم مبعرفة إن اكن طلهبم تتخلهل أية نواقص شلكية.
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 توقيت الفحص الشلكي

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، يناير 

 توقيت النرش

()أ( 2)21املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب. وتنص املادة يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أحد عنارص مؤرش اجلودة 
 شهرا من اترخي أولوية هذا الطلب". 18من معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل أن "]...[ جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء 

 توقيت النرش

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، يناير 
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 توقيت إعادة النرش

بحث يبنيل هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أحد عنارص مؤرش اجلودة املركب، وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل إلعادة نرش الطلب مع تقرير ال 
من دون هذه التقارير. وعندما  ادلويل. ونظراً إىل تأخر إدارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل، ينرش عدد من الطلبات ادلولية

 تتاح هذه التقارير، س يلزم إعادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أرسع وقت ممكن، الس تكامل النرش ادلويل.

 توقيت إعادة النرش

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، يناير 

 جودة الرتمجة

ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد تت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع الختبار جودة. خُيتار عشوائياً عدد حيسب إحصائياً من واثئق 
ع توليفات وحيدد التقيمي إذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أو "غري مقبوةل". وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب ادلويل يف مجي

ابملئة من ترجامهتا "مقبوةل". وجسلت اجلودة زايدة  80قات مع أية واكالت تعترب دامئا نس بة أقل من اللغات ومجيع أنواع الواثئق. وتُقطع العال
 .2016نقطة مئوية مقارنًة بعام  0.2طفيفة مبقدار 

 

 2017املصدر: خدمات معاهدة الرباءات، فرباير 
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 احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير األهلية للرباءة للمودعني واملاكتب. وقد الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات 
إىل عام  2010شهراً من اترخي أولوية الطلب ادلويل زايدة مطردة يف الفرتة من عام  30زادت نس بة ترجامت تقارير األهلية للرباءة املرسةل خالل 

ابملئة مهنا  99شهراً، وُأرسل  30ابملئة من ترجامت تقارير األهلية للرباءة خالل  86، أرسل 2017يف عام . و2015، واس تقرت منذ عام 2015
 شهراً. 31خالل 

شهراً إىل تأخر طفيف يف  31و 30ابملئة يف النس بة املئوية لتقارير األهلية للرباءة اليت وصلت خالل فرتة ترتاوح بني  3وتُعزى الزايدة البالغة 
 اثئق من املاكتب الوطنية؛ علامً بأن ذكل التأخر اكن يف غضون املهةل الزمنية احملددة ولكنه مل يرتك سوى وقت قصري للرتمجة.وصول الو

 

 2017املصدر: خدمات معاهدة الرباءات، فرباير 

 جودة تطوير الربجميات

( ونظام معاهدة التعاون eDossierملرشوعي امللفات اإللكرتونية )يتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياساً جلودة أكرب إصدارات الربجميات 
(. ويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت إلصدار وظائف جديدة يف النسخ الصادرة )أي العمل( ePCTبشأن الرباءات اإللكرتوين )

 ملس تغرق لتصويب األعامل املعيبة احملددة يف بيئة اإلنتاج.من إجاميل الوقت املس تغرق )أي العمل + إعادة العمل(. وإعادة العمل هو الوقت ا

ة للمنتج ومن هذا املنطلق، تعدُّ خمرجات التطوير اليت تتوي عىل مس توايت أدىن من إعادة العمل عالية اجلودة ألهنا تدل عىل مدى القمية املضاف
 من خالل اس تحداث السامت اجلديدة.

  النحو التايل:ويعرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل

100 ×  
العمل

إعادة العمل + العمل
=  جود تطوير الربجميات

، جُسللت زايدة طفيفة 2017ابملئة. ويف عام  93.3بلغت جودة اإلصدارات الكربى، حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات، نس بة  2016ويف عام 
 ابملئة. 93.7إىل 
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 جودة تطوير الربجميات

 

 2017الرباءات، فرباير املصدر: خدمات معاهدة 

 مس توايت خدمات أنظمة املعلومات

أداء اخلدمة اليت تقدهما أنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ( ISSLيعكس مؤرش األداء "مس توايت خدمة أنظمة املعلومات" )
 إىل املس تخدمني، استناداً إىل قدرهتا عىل تقيق األهداف املتفق علهيا.

ويُعربل عن لك مؤرش كنس بة من الهدف احملقق  171املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أداء تقوم عىل األهداف. وحيسب هذا
 ابلفعل.

ابملئة. وظل مس توى اخلدمة العام مس تقراً  97.1، تسن املس توى العام للخدمة للس نة الثالثة عىل التوايل ليصل إىل مس توى 2016ويف عام 
 ابملئة من اخلدمات مس توايت األداء املنشودة. 97.1تقيق مع  2017يف عام 

                                                
، تغري تعريفه قليال عن التعريف الوارد يف PCTIS(بعد إجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأن معاهدة الرباءات )171

 2014/15وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
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 مس توايت خدمات أنظمة املعلومات

 مؤرش األداء

 وصف موجز

 النتاجئ الرشوط الهدف

2013 2014 2015 2016 2017 

 همةل حل احلوادث

 –صباحا  7وقت العمل )
مساء يف أايم معل  7

الويبو( بني وقت إصدار 
 بطاقة وحلها.

 4: 1الشدة 
 ساعات

: 2الشدة 
 (2يومان )

 5: 3الشدة 
 أايم

 10: 4الشدة 
 أايم

بطاقات اإلنتاج 
وادلمع اليت حلها 

 فريق ادلمع

85.5% 87.6% 93.6% 96.9% 95.0% 

 زمن تزنيل الواثئق

الوقت املس تغرق منذ تسمل 
وثيقة يف املكتب ادلويل 

وتوافرها يف نظام امللفات 
 (eDossierاإللكرتونية )

الواثئق احملمةل  ساعات 8
بعملية ش به 

مؤمتتة أو مؤمتتة 
 ابلاكمل

80.0% 88.2% 89.5% 88.9% 90.8% 

معدل النجاح يف معاجلة 
 مجموعة من الوظائف

مجموعات العمل  100%
الالزم اس تكاملها 

بنجاح عند 
إغالق دائرة 

أعامل يف التارخي 
 احملدد

99.6% 99.5% 99.6% 99.6% 99.5% 

توافر نظام امللفات 
 (eDossierاإللكرتونية )

 7صباحاً إىل  7 99%
مساًء يف أايم 

 العمل
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ساعات 99% 24 (ePCTتوافر نظام )

 مس توايت خدمة أنظمة املعلومات

 متوسط املؤرشات السابقة
93.0% 95.1% 96.5% 97.1% 97.1% 

 ادلويل بوصفه مكتباً لتسمل الطلبات اإليداعاتاملكتب 

 اإليداعات

ضية يوحض اجلدول التايل اإليداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات دلى أكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات خالل األعوام امخلسة املا
لرباءات دلى مكتب الرباءات الوطين يف وطن املودع أو . ومن حيث املبدأ، يودع أي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأن ا2017وحىت عام 
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دلى أي مكتب براءات إقلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب. واملكتب ادلويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب 
كتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات. وميكن الاطالع يف هذا اجلدول كذكل عىل تطور اإليداعات دلى امل 

 وترتيبه من حيث عدد اإليداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات فضال عن حصته يف السوق.

 طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت تلقاها أكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات

 ماكتب تسمل الطلبات

 اترخي اإليداع ادلويل
 2017حصة 

)%( 

 مقارنةً التغري 

 2016بعام 

)%( 
2013 2014 2015 2016 2017 

 0.9- 23.1 56 158 56 678 57 591 61 974 57 686 الوالايت املتحدة األمريكية

 14.0 20.8 50 674 44 462 31 045 27 088 22 927 الصني

 6.6 19.5 47 425 44 495 43 097 41 292 43 075 الياابن

 4.0 15.1 36 714 35 288 34 158 32 906 32 043 املكتب األورويب للرباءات

 1.5 6.5 15 830 15 595 14 592 13 137 12 439 مجهورية كوراي

 1.9 4.2 10 212 10 022 10 329 10 539 10 403 املكتب ادلويل

 1.7- 1.6 3 941 4 008 4 100 4 241 3 894 اململكة املتحدة

 6.1 1.6 3 827 3 606 3 515 3 508 3 313 فرنسا

 0.6 0.8 1 871 1 859 1 988 2 174 2 092 كندا

 3.1 0.7 1 756 1 703 1 615 1 622 1 521 أسرتاليا

 0.7- 6.2 15 092 15 197 15 203 15 851 15 913 لك املاكتب األخرى

 4.5 100.0 243 500 232 913 217 233 214 332 205 306 اجملموع

 .2018مارس  املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو،

 بياانت تقديرية. 2017ملحوظة: بياانت عام 

 توقيت اإلخطار بتارخي اإليداع ادلويل

. وتصدر هذه الاس امترة بعد منح اترخي 105يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات إلصدار الاس امترة 
الاس امترة يف أرسع وقت ممكن ألن الطلب ادلويل يكون هل أثر الطلب الوطين العادي يف لك دوةل اإليداع ادلويل. وحيبذ املودعون تسمل هذه 

 معينة اعتبارا من اترخي اإليداع ادلويل اذلي يصبح اترخي اإليداع الفعيل يف لك دوةل معينة.
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 توقيت اإلخطار بتارخي اإليداع ادلويل

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس 

 توقيت إرسال نسخة البحث

يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتباً لتسمل الطلبات إلرسال نسخ البحث إىل إدارات البحث ادلويل. وتُرسل نسخ 
احملددة يف اإلطار التنظميي البحث رسيعاً بعد سداد رمس البحث، يك تمتكن إدارات البحث ادلويل من إعداد تقرير البحث ادلويل يف إطار املهةل 

 ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات. ويؤثر التأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبا يف قدرة إدارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.

 توقيت إرسال نسخة البحث

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو، مارس 
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 مؤرشات معليات نظام مدريد املرفق الثامن

 مؤرشات األداء للنتيجة املرتقبة
نة يف معليات نظام مدريد"  "إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 معلومات عامة

( اذلي اكنت تس تخدمه معليات مدريد بنظام (MAPS)عن النظام التكنولويج القدمي )نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل  2016اس ُتعيض يف مارس 
(. وقد تأثرت بعض املؤرشات التالية، مثل عبء العمل املُعاجل ومدة (MIRIS)تكنولويج جديد )نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية 

(. ومنذ الفصل الرابع من MIRISمؤرشات اجلودة، بعدم اس تقرار نظام أويل عقب نرش نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )املعاجلة وبعض 
 .2017، ابت النظام مس تقراً وعاد مس توى اإلنتاج إىل متوسطه التارخيي عىل مدى عام 2016عام 

نة يف معليات نظام مدريد":وينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات األداء لتحديد   النتيجة املرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 أعباء معل نظام مدريد؛ 

 مكوانت عبء العمل؛ 

 عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛ 

 مس توى األمتتة؛ 

 .تلكفة اإلنتاج اإلجاملية 

 الواثئق الواردة

الطلبات ادلولية، والتجديدات، والتعيينات الالحقة، والتغيريات، والقرارات، يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق، ويه 
والتصحيحات. وفامي ييل عرض ألحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من تكل الفئات. وترد أيضاً معلومات 

طول الطلب. وألس باب تقنية، تقدم بعض املؤرشات بياانت بناء عىل إضافية خبصوص الطلبات ادلولية، مثل متوسط عدد األصناف ومتوسط 
ام املكتب الواثئق املعاجلة بداًل من الواثئق الواردة. وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر املعاجلة يف بعض املؤرشات. وعالوة عىل ذكل، ق

لطلبات ادلولية، وذكل ابس تخدام اترخي إيداع الطلب ادلويل يف مكتب بتغيري مهنجيته من أجل تديد اترخي اس تالم ا 2016ادلويل يف عام 
 املنشأ بداًل من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب ادلويل.
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 الطلبات ادلولية

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو بشأن امللكية الفكرية، مارس 

 وتستند هذه البياانت إىل اترخي اإليداع دلى مكتب املنشأ.بياانت تقديرية للويبو.  2017ملحوظة: بياانت عام 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  5طلب أي بزايدة نسبهتا  56 200، ُأودع 2017يف عام. 

  2010وقد زاد عدد الطلبات املودعة ابس مترار منذ عام. 

 توزيع الطلبات حبسب لغة اإليداع

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  نقطة مئوية منذ عام  17يف املائة من مجيع الطلبات ابللغة اإلنلكزيية. وزادت هذه النس بة مبقدار  82، ُأودع 2017يف عام
 ابملئة من مجيع الطلبات املودعة. 65، حيامن اكنت الطلبات اإلنلكزيية تشلك 2008
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 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

 وظل هذا املتوسط مس تقراً منذ تعيينات.  6.7ما قدره  2017ةل يف عام بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسج
 .2010 عام

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

 ( مس تقراً منذ عام  2.5ظل متوسط عدد األصناف احملدد يف التسجيالت )2008صنف. 

 متوسط طول الطلبات

د طول الطلب ابلعدد اإلجاميل لللكامت اليت يس تخدهما  املودع يف )أ( وصف العالمة، )ب( وقامئة السلع واخلدمات، )ج( وأي حاالت حُيدل
إنقاص مرافقة للطلب. وإلاتحة الطلب بلك لغات نظام مدريد، يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة إىل اإلنلكزيية أو الفرنس ية أو 

 اإلس بانية، حسب لغة الطلب األصلية.
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 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  ابملئة. 12، أي بزايدة نسبهتا 2017يف عام  248إىل  2016لكمة يف عام  222ارتفع متوسط طول الطلبات من 

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  2015ظلت حصة الطلبات الصحيحة، إىل حد ما، دون تغيري مقارنة بعام. 
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 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  0.5جتديداً، أي بزايدة نسبهتا  29 362املكتب ادلويل ، تسمل  2017يف عام. 

 

 .2018املصدر: قاعدة بياانت إحصاءات الويبو بشأن امللكية الفكرية، مارس 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  0.2طلب تعيني الحق، أي بزايدة نسبهتا  18 410، تسمل املكتب ادلويل 2017يف عام. 



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق الثامن

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

323 

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  2016ابملئة عىل عام  4.7الامتس تعديل، أي بزايدة نسبهتا  42 467، تسمل املكتب ادلويل 2017يف عام. 

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  ابملئة مقارنة بعام  23قراراً، أي ابخنفاض نسبته  597 416، اخنفض عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل إىل 2017يف عام
ي 2016 . ويُعزى ذكل 2016ابملئة يف عام  10، جسل عدد القرارات زايدة حادة تالها اخنفاض نسبته 2015و 2010. وبني عامي

 .2016( يف عام MIRISإىل تباطؤ مؤقت يف العمليات عقب إطالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )

  ويُعزى 2016نقاط مئوية مقارنًة بعام  10ابملئة، أي ابخنفاض قدره  62املعاجلة آلياً ، بلغت نس بة القرارات 2017ويف عام .
 .2017أدى إىل ترامك أعباء عوجل جزء مهنا يدواًي خالل عام  2016ذكل أيضاً إىل تباطؤ مؤقت يف العمليات خالل عام 



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق الثامن

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

324 

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  0.6الامتس تصحيح، أي ابخنفاض طفيف نسبته  5 463، تسمل  املكتب ادلويل 2017يف عام. 

 إجاميل عبء العمل املعاجل

  نات يساوي إجاميل عبء العمل املُعاجل العدد اإلجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل، مبا فهيا الطلبات والتجديدات والتعيي
 والتصحيحات.الالحقة والتغيريات والقرارات 

  ،وألن معاجلة لك أنواع الواثئق ال يتطلب قدراً متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرحج عىل حدة بشلك خمتلف. ووفقاً للرتجيح احلايل
من التجديدات أو  1.6ميكن لفاحص ماكئف يعمل بدوام اكمل أن يعاجل، خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلة طلب دويل واحد، 

قرارات. وعىل نفس املنوال، يلزم موظف ماكئف يعمل بدوام اكمل يف  10من التغيريات أو  1.8لتعيينات الالحقة أو من ا 1.8
 وثيقة، يف حاةل الواثئق املعاجلة آلياً. 17دمع أنظمة تكنولوجيا املعلومات ملعاجلة 

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 
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  واكنت الطلبات والقرارات 2016ابملئة مقارنة بعام  18املعاجل زايدة حادة بنس بة ، شهد إجاميل عبء العمل 2017يف عام .
 ابملئة من إجاميل عبء العمل املعاجل. 81والتعديالت تشلك ما يقرب من 

  ل يف عام ا ابملئة يف املقام األول إىل عدم الاس تقرار األويل لنظام تكنولوجي 10والبالغ  2016ويرجع ذكل الاخنفاض املسجل
 ، مما أدى إىل ترامك الواثئق املعلقة.(MIRISاملعلومات اجلديد )

 طريقة إرسال الواثئق الواردة

 

 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  ( 2ابملئة من مجيع الواثئق الواردة، أي بزايدة قدرها نقتطان مئويتان ) 89، ُأرسل إلكرتونياً إىل املكتب ادلويل 2017يف عام
 .2016مقارنًة بعام 

  2008وشهدت حصة الواثئق املودعة إلكرتونيا زايدة منتظمة منذ عام. 

 املعاجلة

 :تلكفة اإلنتاج اإلجاملية

 .تتألف تلكفة اإلنتاج اإلجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد دون غريه ونفقات األنشطة ادلامعة للنظام 

  6ابملئة من نفقات الربانمج  96املتعلقة بنظام مدريد دون غريه متثل حنو ، اكنت النفقات 2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام .
، تُس تثىن من احلساب نفقات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع نظايم الهاي ولش بونة. وقبل الثنائية 2016وبدءاً من عام 

مات فامي يتعلق بنظايم الهاي ولش بونة ، مل يكن ابإلماكن متيزي نفقات الرتمجة التحريرية وتطويرات تكنولوجيا املعلو 2016/17
وما بعدها ابألعوام  2016. وبسبب هذا التنقيح يف احلساب، ال ميكن مقارنة بياانت عام 6من النفقات اإلجاملية للربانمج 

 السابقة، وذلكل تُعرض تكل البياانت يف شلك بياين خمتلف.

  العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، والتشييد، واإلدارة وتشمل نفقات األنشطة ادلامعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات
التنفيذية، والشؤون املالية واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، وإدارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، 

ركز األمم املتحدة ادلويل للحساب والسالمة واألمن. وقسط صغري من هذه املرصوفات )تلكفة اس تضافة اخلادم دلى م
اإللكرتوين وتقامس تلكفة قسم اإليرادات بإدارة الشؤون املالية( انمج مبارشة عن نظام مدريد، يف حني ُتسب بقية املرصوفات 
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دة املدة والعاملون بعق ود مؤقتة اليت ميكن عزوها إىل نظام مدريد استناداً إىل عدد املوظفني )مبن فهيم العاملون بعقود حمد 
 واملنتفعون بزماالت(.

 تلكفة اإلنتاج اإلجاملية

2012-15 2016-17 

 
 

  ر تلكفة اإلنتاج اإلجاملية مببلغ  .2017مليون فرنك سويرسي يف عام  48.7تُقدل

  ابملئة من التاكليف اإلجاملية. 59، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2017ويف عام 

 :تلكفة الوحدة

  املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة إلنتاج وحدة واحدة من ميكن حساب كفاءة
 اخملرجات.

  ومبا أن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة، مفن الوجيه أن تكون هناك وحدة من اخملرجات
 ؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.اليت تتضمن مجموعة من املعامالت. ويرد فامي ييل م

  لتبنيل بشلك  2016وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه إزاء حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف عام
 أدق تلكفة معاجلة أعباء معل مدريد يف املكتب ادلويل:

 ظام مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف نظايم معاهدة متت مواءمة مهنجية حساب تاكليف ن
 الرباءات والهاي.

  ح املوصوف يف القسم الثاين لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست، مع مراعاة وُأدخل النظام املرجل
 172ها.أن بعض تكل الواثئق يتطلب معاًل أكرث من غري 
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 انظر "إجاميل عبء العمل املعاجل" أعاله. 
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  د لتشمل التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط. واألساس وُأعيد تديد تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمد 
املنطقي حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من عنارص تلكفة الوحدة هو من أجل تركزي أكرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية، 

تبار مجيع معامالت مدريد األخرى )التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات ويه التسجيل ادلويل وجتديده. وميكن اع 
والتصحيحات( اثنوية مقارنة بتكل املعاملتني األساس يتني. وعالوة عىل ذكل، من الصعب تربير إدراج معامةل من تكل املعامالت 

 الثانوية كعنرص من عنارص تاكليف الوحدة وعدم إدراج املعامالت األخرى.

  تند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم إىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل، برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة للموارد وتس
 املطلوبة ملعاجلهتا.

د  تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمد 

  دة يه التسجيالت املوجودة التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة، والتسجيالت ادلولية اجملد 
 أصاًل واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. ويعكس النوعان املذكوران من املعامالت العمل األسايس للمكتب ادلويل.

 .ح بشلك خمتلف وُتسب  173ونظراً إىل أن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت ال يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يُرج 
دة.تلكفة ال  وحدة بقسمة تلكفة اإلنتاج اإلجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة/ اجملدل

د  تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمد 

  

  

  د  .2017فرناكً سويرساًي يف عام  731بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/ُمجدل

 السجلتلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف 

 .)تشلك الواثئق املدونة يف السجل احلجم اإلجاميل لعبء العمل )انظر "عبء العمل اإلجاميل" أعاله 
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 املعاجل" أعاله. انظر "إجاميل عبء العمل 

2012-15 2016-17 



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق الثامن

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 

328 

 تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل

  

 
 

  2017فرناكً سويرساًي يف عام  320بلغ متوسط تلكفة تدوين الوثيقة. 

 إنتاجية الفحص

  ف إنتاجية الفحص بأهنا عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسوماً عىل عدد املوظفني امللكفني تُعرل
 ابلفحص. وحُيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون.

 
 .2018املصدر: جسل مدريد، أبريل 

  ويُعزى 2008، فبلغت أعىل مس توى لها منذ عام 2016ابملئة مقارنة بعام  15بنس بة ، ارتفعت إنتاجية الفحص 2017يف عام .
 2016، وهو إجراء مؤقت اكن يريم إىل خفض املعامالت املرتامكة يف عام 2017ذكل إىل تنفيذ برانمج مدريد اخلاص يف عام 

 ( اجلديد.MIRISبعد إطالق نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية )

2012-15 2016-17 
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 املوظفون

 

 .2018املصدر: الويبو، مارس 

، فإن موظفي نظام 2014. وفامي خيص الس نوات السابقة لعام 2014/15ملحوظة: مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة إال منذ بداية الثنائية 
ال يعملون يف مباين الويبو. وال لش بونة مدرجون يف العدد اإلجاميل ملوظفي نظام مدريد. وال يشمل هذا املؤرش موظفي الواكالت اخلارجية اذلين 

 تشمل املهنجية احلالية مُعلل الواكالت يف وحدة معاجلة الواثئق.

  يف حني ظل عدد املوارد املرنة مس تقراً.2017يف عام  108إىل  2016يف عام  104ارتفع عدد املوظفني من ، 

 مدة املعاجلة

املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويل. وُتسب مدة املعاجلة اعتباراً من اترخي تبني األشاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص 
 اس تالم وثيقة ما إىل اترخي تدويهنا.
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 .2018املصدر: جسل مدريد، فرباير 

  اليت أجراها املكتب ابلنس بة لثالث من أصل املعامالت الست  2017، ارتفع متوسط مدة املعاجلة يف عام 2016مقارنة بعام
 ادلويل. وخص اجلزء األكرب من الزايدة التصحيحات.

 جودة الفحص

د يف عام املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة ابجلودة العامة لفحص العالمات التجارية تُراقب ابنتظام عقب تنفيذ إطار إدارة اجلودة يف جسل مدري

 ISO 2859.174واملعيار  ISO 9001:2015، طبقاً لتوجهيات املعيار 2015

 ويُعرض مصدران من املعلومات بشأن جودة معل الفحص اذلي ينجزه املكتب ادلويل:

 نتاجئ التدقيق ادلاخيل يف عينات معامالت الفحص؛ )أ(

 من الالحئة التنفيذية املشرتكة. 28واألخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل عقب تسمل  طلبات تصحيح طبقاً للقاعدة  )ب(
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 madrid.qp@wipo.int إطار إدارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد اإللكرتوين التايل: 

mailto:madrid.qp@wipo.int
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 تعراض عينات معامالت الفحصاس  

. ومن مث، ال تراعي نتاجئ األداء النوعية قضااي اجلودة احملمتةل يف 2017استندت مراقبة اجلودة عىل العينات التالية للمعامالت املعاجلة يدواًي يف عام 
 ات والتعديالت والتجديدات.املعاجلة اآللية لتصنيفات نيس )املصطلحات املعمتدة مس بقاً( وحفص اإلجراءات الشلكية والقرار 

 715 طلب تصنيف نيس 

 700 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 765  ًقرارا 

 614 طلب تعديل 

 309 طلبات جتديد 

 حُيدد مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عليه جودة حفص العالمة التجارية.

 أداء اجلودة: تصنيف نيس

 

 أقل بنقطتني مئويتني من مس توى اجلودة املقبول. 2017عام  اكن مس توى أداء اجلودة العام يف 
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 أداء اجلودة: حفص الرشوط الشلكية

 

  2017اكن مس توى أداء اجلودة العام عند مس توى اجلودة املقبول يف عام. 

 أداء اجلودة: القرارات

 

  2017احملدد لعام اكن مس توى أداء اجلودة العام ملعاجلة القرارات أعىل بنقطتني مئويتني من الهدف. 
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 أداء اجلودة: التعديالت

 

  2017اكن مس توى أداء اجلودة العام ملعاجلة التعديالت أعىل بنقطتني مئويتني من الهدف احملدد لعام. 

 أداء اجلودة: التجديدات

 

  2017ظل مس توى أداء اجلودة العام ملعاجلة التجديدات أعىل بنقطة مئوية من الهدف احملدد لعام. 
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 املكتب ادلويل أخطاء

وتتضمن العينات معامالت عوجلت  2017.175يستند توزيع األخطاء املبنيل يف األشاكل التالية إىل تليالت العينات التالية من معامالت عام 
 يدواًي وآلياً معاً.

 464  ًتصنيفا 

 481 طلب حفص للرشوط الشلكية 

 102 جتديد 

 447  ًتعديال 

 التوزيع حبسب نوع اخلطأ يف التصنيف

 

 .2017ابملئة( أكرب حصة من إجاميل األخطاء يف عام  16.4ابملئة( وسوء الرتمجة ) 33.8( )12شلكل سوء التصنيف )القاعدة 
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 املعامالت اليت تتوي عىل خطأ واحد أو أكرث. 
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأ يف حفص الرشوط الشلكية

 

ابملئة( وسامت العالمة  47دع )، اكنت غالبية التصحيحات يف حفص الرشوط الشلكية ختص أخطاء يف إدخال بياانت تفاصيل املو 2017يف عام 
 ابملئة(. 12.1)

 التوزيع حبسب نوع اخلطأ يف التجديدات

 

 ابملئة( 28.4ابملئة( والتعينات ) 40.2، اكنت غالبية التصحيحات يف التجديدات ختص تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات )2017يف عام 
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 التوزيع حبسب نوع اخلطأ يف التعديالت

 

 .2017اخلاصة ابألخطاء يف تفاصيل صاحب التسجيل ثلث التصحيحات اإلجاملية املدخةل عىل التعديالت يف عام شلكت التصحيحات 
 ابملئة من إجاميل األخطاء. 16.8وشلكل تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات 
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 مؤرشات معليات نظام الهاي املرفق التاسع

نة يف معليات نظام  مؤرشات األداء للنتيجة املرتقبة "إنتاجية وجودة خدمات حمس 
 الهاي"

 معلومات عامة

نة يف معليات ال بد من معرفة تطور العوامل التالية، مكعلومات أساس ية عن مؤرشات أداء النتيجة املرتقبة "إنتاجية  وجودة خدمات حمس 
 الهاي": نظام

 أعباء معل نظام الهاي؛ 

 ومكوانت تكل األعباء؛ 

 مس توى األمتتة؛ 

 .املوارد اخملصصة ملواكبة تكل األعباء 

أحدث توجه ويتسمل املكتب ادلويل أربع فئات رئيس ية من الواثئق، ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات. ويُعرض فامي ييل 
ت للك من تكل الواثئق. وترد أيضاً معلومات إضافية عن الطلبات املتسللمة مثل متوسط عدد التصاممي. وألس باب تقنية، يبني مؤرش اخملالفا

 بياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة بداًل من الواثئق الواردة.

 الواثئق الواردة

 الطلبات املتسلمة

 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  6طلباً دولياً، أي ابخنفاض نسبته  5 213ادلويل  ، تسمل  املكتب2017يف عام. 
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  أصبحت 2012نقطة مئوية مقارنًة بعام  15ابملئة من الطلبات إلكرتونياً، أي بزايدة قدرها  97، ُأودعت 2017ويف عام .
 .2008إماكنية إيداع طلبات دولية إلكرتونياً متاحة يف عام 

 يف لك طلب متوسط عدد التصاممي

 متوسط عدد التصاممي يف لك طلب

 

  2016تصممي مقارنًة بعام  0.4تصممي، أي بزايدة قدرها  3.7، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2017يف عام. 
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 متوسط عدد التعيينات يف لك طلب

 متوسط عدد التعيينات يف لك طلب

 

  اخنفض بشلك 2012. ومنذ عام 2016دون تغري مقارنًة بعام تعيني، أي  3.8، احتوى الطلب يف املتوسط عىل 2017يف عام ،
 مس متر متوسط عدد التعيينات للك طلب.

 توهجات اخملالفات يف الطلبات

  فئات مبيلنة يف الشلك التايل. 10تنقسم اخملالفات اخملطر هبا إىل 

 اخملالفات املُخطر هبا

 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  8الطلبات، أي بزايدة نسبهتا خمالفة يف  3 646، حدد املكتب ادلويل 2017يف عام. 
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 +( أكرب زايدة مقارنًة بعام  16ابملئة( وعدد النسخ )+ 29وشهدت اخملالفات املتعلقة ببيان املنتج )2016ابملئة. 

 176هيام.وفامي ييل توضيح لتطور حصة الطلبات اليت تتوي عىل خمالفة واحدة أو أكرث أو عىل مالحظات موضوعية أو لك

 

  ابملئة من الطلبات املسجةل خمالفة أو مالحظة موضوعية واحدة عىل األقل. وميثل ذكل زايدة  54، تضمن حنو 2017يف عام
 .2016نقاط مئوية مقارنًة بعام  5قدرها 

                                                
176

 خمالفات أو مالحظات، جرى اآلن تصحيح البياانت اليت س بق اإلبالغ عهنا يف تقارير أداء بسبب عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت تنطوي عىل 
 .2016-2012طوال الفرتة  2016/17الربانمج والربانمج واملزيانية للمنظمة عن الثنائية 
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 التجديدات

 جتديدات التسجيالت ادلولية

 

  جتديداً. 3 297ليبلغ  2016ابملئة مقارنة بعام  5، ازداد عدد التجديدات بنس بة 2017يف عام 

  ابملئة من إجاميل التجديدات يف  78، عوجلت غالبية التجديدات إلكرتونياً، وبلغت نس بة هذه التجديدات 2012ومنذ عام
 .2017 عام

 التغيريات

 التغيريات املطلوبة يف التسجيالت ادلولية

 

  2016ابملئة مقارنًة بعام  28، أي ابرتفاع نسبته 2017عام تغيريات يف التسجيالت ادلولية يف  1 305المتس املودعون إجراء. 
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 القرارات

 

  قراراً، مما يبنيل أثر التوسع األخري  11 688، إذ بلغ 2016ابملئة مقارنًة بعام  52بنس بة  2017زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام
 للنظام يف والايت الفحص املوضوعي عىل معليات الهاي.

  وال تُعاجل سوى قرارات مكتب الاتاد 2012ابملئة من القرارات آلياً. ويه أقل حصة منذ عام  35عوجل ، 2017ويف عام .
 الاورويب للملكية الفكرية إلكرتونياً.

 عبء العمل

فئات الواثئق  عبء العمل اإلجاميل ميثل عبء العمل اإلجاميل العدد اإلجاميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل. ويشمل ذكل مجيع
 األربع )الطلبات، والتجديدات، والتغيريات، والقرارات(.

يل، ميكن ونظراً إىل أن معاجلة هذه األنواع من الواثئق ال يتطلب قدراً متساواًي من املوارد، فلك نوع يُرحج بشلك خمتلف. ووفقاً للرتجيح احلا
(. 1:8:4:4قرارات )نس بة عبء العمل:  4تغيريات أو  4جتديدات أو  8يعاجل  لفاحص ما، خالل الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل واحد، أن

، ونظراً الزدايد تعقيد الواثئق األخرى، ال س امي القرارات اليت اختذهتا املاكتب، أصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية 2014/15ومنذ الثنائية 
 مل.أكرث تعقيداً أيضاً. بيد أن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء الع
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 عبء العمل اإلجاميل

 

  2016ابملئة مقارنة بعام  6، ارتفع إجاميل عبء العمل املعاجل بنس بة 2017يف عام. 

  أساساً إىل زايدة عدد القرارات. 2017وتُعزى الزايدة يف عبء العمل يف عام 

 تلكفة املعاجلة

 تلكفة اإلنتاج اإلجاملية

 املتعلقة بنظام اليه فقط ونفقات األنشطة ادلامعة لهذا النظام.تتألف تلكفة اإلنتاج اإلجاملية من النفقات 

ابملئة من نفقات  7)نظام الهاي( و 31، تشمل النفقات املتعلقة بنظام الهاي دون غريه نفقات الربانمج 2016وفامي خيص بياانت ما قبل عام 
املتعلقة  2016ريد(. ويدخل يف احلساب نفقات نظام مدريد يف عام نظام مد - 6مكتب انئب املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي )الربانمج 

، مل يكن ابإلماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن 2016/17بدمع نفقات الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات لنظام الهاي. وقبل الثنائية 
 2016ذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب، ال ميكن مقارنة نتاجئ ، وذلكل مل تدخل يف احلساب. وبسبب ه6النفقات اإلجاملية يف الربانمج 

 يف رمسني بيانيني خمتلفني. 17-2016و 15-2012بنتاجئ العام السابق. ولهذا السبب، تُعرض بياانت الفرتتني  2017و

امل البناء، واإلدارة التنفيذية، واملالية وتشمل نفقات أنشطة دمع نظام الهاي نفقات اخلدمات العامة التالية: خدمات املؤمترات واللغات، وأع
ة صغرية من واملزيانية، وخدمات ادلمع العامة، وإدارة املوارد البرشية، والرقابة ادلاخلية، وتكنولوجيا املعلومات، والسالمة واألمن. وتُعزى نس ب

ين وحصة تلكفة قسم اإليرادات التابع إلدارة الشؤون هذه النفقات )تلكفة اس تضافة اخلادوم يف مركز األمم املتحدة ادلويل للحساب اإللكرتو
م املالية( إىل نظام الهاي مبارشة يف حني أن النس بة املتبقية من هذه النفقات املتعلقة بنظام الهاي تسب عىل أساس عدد املوظفني )ومهن

 املوظفون ذوو العقود احملددة املدة، واملوظفون املؤقتون، واملس تفيدون من املنح(.
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 تلكفة اإلنتاج اإلجاملية

  

 
 

  2017ماليني فرنك سويرسي يف عام  12.19تقدر النفقات اإلجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام الهاي بنحو. 

  ابملئة من النفقات اإلجاملية. 63، بلغت نس بة التاكليف املبارشة 2017ويف عام 

 تلكفة الوحدة

 املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط التلكفة إلنتاج وحدة واحدة من اخملرجات.ميكن حساب كفاءة 

فامي ييل ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة، اليت تعين متوسط التلكفة إلنتاج وحدة واحدة من اخملرجات. ويرد 
 الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات. مؤرشان اثنان لتلكفة

 2016/17وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة، نُقحت املهنجية يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 177لتحسني ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أعباء معل نظام الهاي يف املكتب ادلويل.

د:تلكفة ال  وحدة للك تصممي جديد/جمد 

وجودة يف تتألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة. وتتألف التصاممي اجملددة من التصاممي امل
عامالت، مجم عًة، العمل األسايس التسجيالت ادلولية اليت يمت جتديدها خالل س نة معينة. وتؤلف التصاممي الواردة يف هذين النوعني من امل

 للمكتب ادلويل.

ح بطريقة خمتلفة. وُتسب تلكفة  178ونظراً إىل أن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ال يتطلب موارد متساوية، فلك نوع يُرج 
دة.  الوحدة بقسمة تلكفة اإلنتاج اإلجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/اجملدل

                                                
177

واءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة يف ، وتضمنت عىل وجه اخلصوص م2014رُشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أداء الربانمج لعام  
 نظام الهاي مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد.

178
 انظر نسبيت الطلبات والتجديدات يف "إجاميل عبء العمل" أعاله. 

2012-15 2016-17 
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دتلك  فة الوحدة للك تصممي جديد/جمد 

  

 
 

  د ابملئة مقارنًة  33، أي بزايدة نسبهتا 2017فرناكً سويرساًي يف عام  587بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدل
 .2016 بعام

ةل يف السجل  تلكفة الوحدة للك وثيقة مسجل

ةل يف السجل   إجاميل عبء العمل )انظر "عبء العمل املعاجل اإلجاميل" أعاله(.تشلك الواثئق املسجل

ةل  تلكفة الوحدة عن لك وثيقة مسجل

  

 
 

  ابملئة مقارنة  30، أي بزايدة نسبهتا 2017فرناكً سويرساًي يف عام  1 519بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل وثيقة يف السجل
 .2016بعام 

2012-15 2016-17 

2012-15 2016-17 
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 معاجلة الطلبات ادلوليةتوقيت 

 يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة. وتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي تسمل  الطلب إىل
 اترخي تسجيهل.

 احرتام املواعيد يف معاجلة الطلبات ادلولية العادية

 

  44ابملئة، مقارنة بنس بة  16اليت متت معاجلهتا يف أقل من أس بوع واحد إىل  ، اخنفضت نس بة الطلبات العادية2017يف عام 
 ، دلياًل عىل زايدة التعقيد املشار إليه يف القسم الثاين أعاله.2014ابملئة يف عام 

  ادلويل؛ أي يف املائة من الطلبات يف غضون ثالثة أسابيع بدءاً من اترخي اس تالهما يف املكتب  86، متت معاجلة 2017ويف عام
 ابملئة(. 78) 2016نقاط مئوية مقارنًة بعام  8بزايدة قدرها 
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 2017التقرير املرحيل للصناديق الاستامئنية لعام  املرفق العارش

انمج للويبو. حرصاً عىل تبس يط معلية إعداد التقرير، يعد  تقرير الصناديق الاستامئنية الوارد يف املرفق العارش جزءاً ال يتجزأ عن تقرير أداء الرب
م املرفق ، مبا يف ذكل معلومات برانجمية 2017ويبو الاستامئنية يف عام لألنشطة املنفلذة يف إطار صناديق الوهو يعرض حملة عامة  ومالية. ويقدل

كل اليت مل تنفلذ معلومات عن الصناديق الاستامئنية الواردة يف اجلدول التايل ابس تثناء الصناديق الاستامئنية اخملصصة للموظفني املهنيني املبتدئني وت
 .2017أنشطة يف إطارها خالل عام 

 

 قطاع التنفيذ الصندوق الاستامئين

 امجلاعات احمللية واألصلية
 املعمتدة

 قطاع القضااي العاملية

 مكتب املدير العام أسرتاليا

 مكتب املدير العام الربازيل/اجلنوب

 قطاع العالمات التجارية والتصاممي الصني

 قطاع التمنية كوس تارياك

 قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية فنلندا )حق املؤلف(

 قطاع التمنية فرنسا )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية األمرييك للملكية الصناعية-الربانمج األيبريي

 قطاع التمنية إيطاليا

 قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية الياابن )حق املؤلف(

 قطاع التمنية، قطاع البنية التحتية العاملية الياابن )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية ريقيا(الياابن )امللكية الصناعية/البدلان األقل منواً يف أف

 قطاع التمنية املكس يك

 قطاع القضااي العاملية مجهورية كوراي )إذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(

 قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 قطاع التمنية مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 قطاع التمنية امللكية الفكرية(مجهورية كوراي )تعلمي 

 قطاع التمنية إس بانيا

صندوق األمم املتحدة للرشااكت ادلولية/القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي 
 اإلعاقة

 قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية

 قطاع الثقافة والصناعات اإلبداعية الوالايت املتحدة األمريكية )الصناعات اإلبداعية(

 التمنيةقطاع  أوروغواي
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 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اجلهات املاحنة

 للصناديق الاستامئنية

 رمز

 الصندوق

 31الرصيد يف 

 2016ديسمرب 

 رصف العمالت 2017نفقات  2017إيرادات 

 األموال املتسلمة
الفائ

 دة

 الفرق يف

 سعر الرصف

 اجملموع

 اإليرادات

 املوظفون

 النفقات

 املبارشة األخرى

 النفقات

 تاكليف

 ادلمع اإلداري

 اجملموع

 النفقات

األموال املعادة 

إىل اجلهات 

 املاحنة

املاكسب

/ 

اخلسائر 

اليت 

 اس توعبهتا

 من الويبو

 31الرصيد يف 

 2017ديسمرب 

 W_IGC 623.20 835 37.00   835 37.00  561 15.90  561 15.90   896 22.30 امجلاعات احمللية واألصلية املعمتدة

 WAUS2 701 163 1.38 089 696.03   (262.57) 826 695.46  549 479.65 375 62.60 925 541.25   602 317 1.59 أسرتاليا

 WBRST 242 110.45      371 32.02 208 4.20 579 36.22 663 73.24   (0.01) الربازيل/اجلنوب

 WCNSP 335 101.71 675 297.90   675 297.90  770 80.39  770 80.39   241 318.22 الصني

 WCNPR  640 306.00   640 306.00 820 38.74  046 5.70 867 43.44   772 262.56 الصني )املوارد البرشية(

 WCORI 002 29.10      406 18.33  406 18.33   595 10.77 كوس تارياك

 WELSA 970 53.66           970 53.66 السلفادور

 WFICH 014 3.89      939.83 122.20 062 1.03   952 1.86 فنلندا )حق املؤلف(

  WFRIP 634 704.12 000 300.00 )امللكية الصناعية(فرنسا 

 

(503 1.32) 496 298.68  718 544.33 008 71.80 727 615.13   403 387.67 

 WDEJP 143 255.14 595 119.00   595 119.00 612 94.05 873 6.93 178 12.35 664 113.33 أملانيا )املوظفون املهنيون املبتدئون(

856 202.9

0  216 58.91 

األمرييك للملكية -الربانمج األيبريي

 WIBER 245 237.39 392 19.68   392 19.68  779 63.93 464 4.60 244 68.53   393 188.54 الصناعية

 WITIP 095 715.18      437 331.64 086 43.90 524 374.54   570 340.64 إيطاليا

إيطاليا )املوظفون املهنيون 

 WITJP 113 6.61           113 6.61 املبتدئون(

 WJPCR 190 283.28 646 468.00   (780.79) 865 467.21 011 195.75 654 159.38 226 45.50 892 399.63   162 351.86 الياابن )حق املؤلف(

 WJPIP 192 880 4.60 000 830 3.00  314 1.43 314 831 3.43 237 762.46 الياابن )امللكية الصناعية(

123 225 3.4

8 560 511.70 921 498 4.64   585 212 4.39 

الياابن )امللكية الصناعية/البدلان 

 WJPAF 668 562 1.63 000 600 1.00  51.54 051 600 1.54 196 292.69 األقل منواً يف أفريقيا(

217 086 1.4

8 342 177.45 756 555 1.62   963 606 1.55 
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الياابن )املوظفون املهنيون 

 WJPOJ 172 144.68 884 94.00   884 94.00 650 88.80  638 10.15 288 99.95   767 139.73 املبتدئون(

 WMEXI 438 215.78      000 34.00 380 2.00 380 36.00   058 179.78 املكس يك

 WPTCH 364 64.25           364 64.25 الربتغال

مجهورية كوراي )إذاكء الاحرتام حلق 

 WKRBR 349 58.40 115 227.22  0.01 115 227.23  747 93.91 687 4.39 435 98.30   029 187.33 واحلقوق اجملاورة(املؤلف 

 WKRCR 666 503.84 688 685.82  19.35 708 685.17 412 65.80 904 361.66  317 427.46   057 762.55 مجهورية كوراي )حق املؤلف(

مجهورية كوراي )حق 

 WKRPO 724 320.01     678 139.35 651 2.39 079 17.55 409 159.29   314 161.72 املؤلف/املوظفون املهنيون(

 WKIPO 453 200 1.76 385 633.52  296.11 681 633.63 553 85.45 136 598.79  690 683.24   445 150 1.15 مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 WKRED 780 503.63 688 450.70  54.73 743 450.43  666 416.29 830 20.60 496 437.89   027 517.17 امللكية الفكرية(مجهورية كوراي )تعلمي 

 WKRJP 211 982.90 584 655.00   584 655.00 150 635.30  218 76.00 368 711.30   427 926.60 مجهورية كوراي )املوظفون املهنيون(

 WESCH 056 92.10 075 180.68  0.01 075 180.69  700 104.93 611 13.10 312 118.03   819 153.76 إس بانيا

املرشوع الرائد لنظام الوسطاء 

املوثوقني للموارد املتاحة عاملياً 

(TIGAR) WTIGA 660.67           660.67 

صندوق األمم املتحدة للرشااكت 

 WUIP1 184 45.18      100 41.00 288 3.00 388 44.00   796.18 ادلولية

الوالايت املتحدة األمريكية 

 WUSC1 796 62.34   45.40 45.40  326 35.63 586 4.50 913 39.13   928 22.61 )الصناعات اإلبداعية(

 أوروغواي

WUYC

H 950 127.15      596 14.08  596 14.08   354 113.07 

  اجملموع

1983 427 4.0

3 

1295 603 0.5

5   (765.10) 

1530 602 0.4

5 

324 397 2.3

9 

234 748 7.9

7 

940 089 1.2

9 

1499 235 1.6

5 

520 276.1

4  

1493 518 3.6

9 
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 امجلاعات احمللية واألصلية املعمتدة

 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة يف جمال امللكية الفكرية 1.1ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

لفائدة امجلاعات  متويل
 األصلية واحمللية املعمتدة

فرباير  27من 
مارس  3إىل 

2017 

 16إىل  12من 
 2017يونيو 

سويرسا/مخسة ممثيل جامعات 
أصلية وحملية معمتدة يف جلنة 

 املعارف

تيسري مشاركة ممثيل امجلاعات األصلية واحمللية املعمتدة يف جلنة 
املعارف اليت اعمتدهتا امجلعية املعارف وفقاً لقواعد صندوق جلنة 

 العامة للويبو.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   امجلاعات احمللية واألصلية املعمتدة 

 623  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  37 835 األموال املتسلمة

 37 835  اإليرادات:مجموع 
   النفقات

  15 562 أسفار الغري

 (15 562)  مجموع النفقات:
 22 896  2017األموال املتاحة، هناية 

 أسرتاليا

 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة يف جمال امللكية الفكرية 1.1ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف املضيف/اجلهات املس تفيدةالبدل  التارخي النشاط

حلقة معل بشأن صياغة 
 الرباءات

 17إىل  13من 
 2017نومفرب 

توفري معلومات نظرية ومتارين معلية عىل صياغة الرباءات ملوظفي  مشاراكً  34جنوب أفريقيا/
اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير والرشاكت الصغرية 

ت اجلدد يف مكتب امللكية واملتوسطة فضاًل عن فاحيص الرباءا
 الفكرية. 
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 اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب إليداع طلبات الرباءات ادلولية 1.2ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

تليل احتياجات التدريب 
اخلاصة ابلفحص 

 للرباءاتاملوضوعي 

من يناير إىل 
 2017نومفرب 

أفغانس تان، بنغالديش، بواتن، 
مكبوداي، جزر القمر، فيجي، 

إندونيس يا، كينيا، كرييباس، 
مجهورية الو ادلميقراطية 

الشعبية، مدغشقر، مالزياي، 
مدليف، موريش يوس، منغوليا، 

موزامبيق، ميامنار، نيبال، 
انورو، نيوي، ابكس تان، اببوا 

اجلديدة، الفلبني، ساموا، غينيا 
سيش يل، جزر سلامين، 

الصومال، جنوب أفريقيا، رسي 
 -الناك، اتيلند، جزر كوك، تميور

ليش يت، تونغا، توفالو، مجهورية 
تزنانيا املتحدة، فانواتو، فييت 

 انم

إعداد تقرير يصف وضع واحتياجات التدريب يف املاكتب 
للرباءات. ويوفر  املس تفيدة احملمتةل من حيث الفحص املوضوعي

التقرير أساساً الختيار املاكتب املس تفيدة فامي خيص أنشطة متابعة 
 التدريب. 

حلقة معل بشأن حفص 
الطلبات اليت دخلت 

املرحةل الوطنية يف إطار 
معاهدة التعاون بشأن 

 الرباءات

 20إىل  16من 
 2017أكتوبر 

دة )العالقات " توفري حمارضات متهيدية بشأن موضوعات 1" إندونيس يا حمد 
يف أرسة الرباءات؛ ووضع الفحص؛ ونواجت معل الفحص )املتوسطة 

والهنائية(؛ واسرتجاع نواجت معل الفحص؛ ومشالكت اس تخدام 
نواجت العمل املتوسطة والهنائية؛ ومبادرات تقامس العمل؛ ومسائل 

وتسليط الضوء عىل دور  "2قانونية تتعلق بتقامس العمل(؛ "
وإجراء دراسات  "3ادلويل والتفاعل معها؛ "إدارات البحث 

إفرادية بشأن الطلبات العالقة دلى املكتب املس تفيد إلدماج 
 مكون التدريب أاثء العمل.

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 6.2ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

وضع برانمج تدريب 
ش بيك بشأن معلييت 

الانضامم إىل نظام مدريد 
 وتنفيذه

من يناير إىل 
 2017ديسمرب 

 )جاٍر(

البدلان اليت تسعى إىل الانضامم 
إىل نظام مدريد أو تكل اليت 

 انضمت حديثاً 

ة يف املقام األول  إىل مديري ماكتب إدراج وحدات خمتلفة موهجل
امللكية الفكرية اليت تنظر يف الانضامم إىل نظام مدريد والفاحصني 
واملوظفني اإلداريني يف ماكتب امللكية الفكرية اليت انضمت حديثاً 

إىل الويبو يف  2و 1إىل النظام. نُقل احملتوى اجلوهري للوحدتني 
 .2017هناية عام 
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 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

مشاورات وطنية بشأن 
وضع اسرتاتيجية وطنية 
 للملكية الفكرية يف نيوي

فرباير  27من 
مارس  2إىل 

2017 

الاجامتع مبختلف أحصاب املصلحة الوطنيني وتقيمي قوانني امللكية  نيوي
الفكرية وما يرتبط هبا من شواغل واحتياجات وأولوايت وتقيمي 

كيفية دمع نظام امللكية الفكرية ألهداف نيوي اإلمنائية. واس ُتمكل 
اقرتاح الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية مع مدخالت من 

م إىل احلكومة يك تنظر فيه وتنفذه عند ش ىت قطاعات الويبو  وقدل
 .2017أغسطس  10الاقتضاء يف 

إعداد اسرتاتيجية وطنية 
للملكية الفكرية يف 

مجهورية الو ادلميقراطية 
 الشعبية:

  مجهورية الو ادلميقراطية الشعبية 

اجامتعات تشاورية  -
بشأن صياغة وتنقيح 

مرشوع 
الاسرتاتيجية 

الوطنية للملكية 
 الفكرية

 17إىل  15من 
 2017مارس 

مواصةل صياغة وتنقيح مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية  
الفكرية يف فيينتيان متابعًة للعمل امليداين اذلي أجنزه اخلرباء 

الوطنيون يف مجع املعلومات وعقد املقابالت والاجامتعات 
 التشاورية الفردية والبحث وصياغة نصوص الاسرتاتيجية.

اجامتعات تشاورية  -
بشأن إعداد الصيغة 
الهنائية من مرشوع 

الاسرتاتيجية 
الوطنية للملكية 

 الفكرية 

 11إىل  7من 
أغسطس 

2017 

إعداد الصيغة الهنائية من مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية  
 الفكرية.

ترمجة مرشوع  -
الاسرتاتيجية 

الوطنية للملكية 
 الفكرية

من أكتوبر إىل 
 2017نومفرب 

ترمجة املرشوع إىل لغة الو مث توزيعه عىل لك اجلهات املعنية من  
الوزارات والواكالت احلكومية ومجموعات أحصاب املصلحة من 

 القطاع اخلاص.

اجامتع مائدة  -
 179مس تديرة وطين

ديسمرب,  28
2017 

اعامتد ووضع الصيغة الهنائية من مرشوع الاسرتاتيجية الوطنية  
مبشاركة مجيع أحصاب املصلحة املعنيني من للملكية الفكرية 

 القطاعني العام واخلاص.

إعداد اسرتاتيجية وطنية 
للملكية الفكرية يف فييت 

 انم:

وقلعت مذكرة التفامه بني الويبو واملكتب الوطين للملكية الفكرية يف   
  .2017مارس  22فييت انم يف 
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اجامتعات أولية  -
بشأن صياغة وتنفيذ 

وطنية اسرتاتيجية 
للملكية الفكرية يف 

 فييت انم

 22إىل  20من 
 2017يونيو 

تديد اجلوانب الوجهية من الس ياسات اإلمنائية الوطنية القامئة  فييت انم
فضاًل عن اخلطط القطاعية اليت قد تكون متصةل ابمللكية الفكرية 

وحبث الروابط الوظيفية بني امللكية الفكرية وتكل اجلوانب يف 
 اتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف فييت انم.س ياق الاسرت 

مشاورات وطنية  -
بشأن إعداد 

اسرتاتيجية وطنية 
 180للملكية الفكرية

 25إىل  23من 
؛ 2017أكتوبر 

 30و 27و
 1أكتوبر و 31و
نومفرب  2و

2017 

عرض ومناقشة مرشوع الاسرتاتيجية مع خمتلف مجموعات أحصاب  
ن اجامتعات أكتوبر املصلحة. اس ُتخدمت التعليقات  مة إاب  املقدل

أساساً لصياغة نصوص الاسرتاتيجية خالل الاجامتعات التشاورية 
ت نسخة  التالية يف نومفرب. ويف هناية الاجامتعات التشاورية، ُأعدل
جديدة من مرشوع الاسرتاتيجية. وواصل فريق اخلرباء الوطين 

هما إىل رئيس تنقيح النسخة األوىل من مرشوع الاسرتاتيجية وقدل 
  يك ينظر فهيا ويوافق علهيا. 2017الوزراء يف ديسمرب 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حلقة معل دون إقلميية 
حول حق املؤلف والتمنية 

 ملتخذي القرارات

 25إىل  23من 
 2017يناير 

جزر كوك/جزر كوك، فيجي، 
كرييباس، انورو، اببوا غينيا 

اجلديدة، ساموا، تونغا، توفالو، 
 فانواتو

تسني فهم جدوى وأمهية حق املؤلف للتمنية الوطنية؛  "1"
بإنشاء/تعزيز نظام حق املؤلف وبنيته وزايدة الاهامتم  "2"

وزايدة الاهامتم ابملشاركة يف  "3األساس ية يف بدلان املنطقة؛ "
وتعزيز القدرات  "4اإلطار ادلويل حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ "

تبادل  "5املتصةل برمس الس ياسات يف جمال حق املؤلف؛ "
ملضيف؛ املامرسات واخلربات بني البدلان املشاركة والبدل ا

تقيمي الوضع الراهن ووضع حق املؤلف يف البدلان املشاركة  "6"
 وتديد جماالت األولوية للتحسني والتعاون يف املس تقبل.

حلقة معل وطنية حول 
حق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة للمبدعني

 27إىل  26من 
 2017يناير 

األوىل اخلاصة املسامهة يف مواصةل زمخ التقدم احملرز بعد الندوة  جزر كوك
ومواصةل التطوير  2015حبق املؤلف واليت ُعقدت يف أوائل عام 

تعزيز  "1س امي عن طريق ما ييل: " بناء عىل احتياجات البدل وال
قدرات املسؤولني احلكوميني يف جمال رمس الس ياسات 

والاسرتاتيجيات املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة، مبا يف ذكل 
ظام ادلويل محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة املشاركة يف الن

وتعزيز  "2س امي اتفاقية برن محلاية املصنفات األدبية والفنية؛ " وال
فهم املبدعني وغريمه من أحصاب املصلحة لفائدة نظام حق املؤلف 

س امي فامي خيص تكوين الرثوة والازدهار الثقايف  ووظائفه، وال
التوصيات املعمتدة يف هناية الندوة وتقيمي تنفيذ  "3والاقتصادي؛ "

ودراسة وظائف وأنشطة مجعية  "4السابقة بشأن حق املؤلف؛ "
املوس يقى يف جزر كوك وتقيمي دورها املمكن يف تعزيز وإدارة حق 

 املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البدل.
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ندوة وطنية بشأن 
املس تجدات يف جمال حق 

املؤلف ودوره يف تقيق 
 مةالتمنية املس تدا

 11إىل  9من 
 2017مايو 

تزويد املشاركني مبعلومات بشأن املس تجدات يف جمال حق  "1" ساموا
س امي  املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل املس تويني الوطين وادلويل، وال

وإزاكء الوعي والفهم  "2يف املعاهدات ادلولية املعمتدة حديثاً؛ "
وأحصاب  جلدوى وآاثر املس تجدات ابلنس بة لواضعي الس ياسات

املصلحة املعنيني يف البيئة الاجامتعية والتكنولوجية املتغرية؛ 
وزايدة قدرة واضعي الس ياسات من خمتلف الوزارات املعنية  "3"

وأحصاب املصلحة الرئيس يني يف إقامة نظام حديث ومتوازن حلق 
"وزايدة اهامتم ومشاركة 4املؤلف يتكيف مع احتياجات ساموا؛ "

لية املعمتدة حديثاً يف جمال حق املؤلف واحلقوق يف املعاهدات ادلو 
 اجملاورة.

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ھ :النتيجة نفاذ حمس 
 الابتاكر واإلبداع

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

مذكرة مع منظمة غري 
حكومية يف بنغالديش 

)الطاقة الش بابية يف 
العمل الاجامتعي( بشأن 

زايدة النفاذ إىل املواد 
التعلميية للمكفوفني وذوي 

 اإلعاقات البرصية

من يناير إىل 
 2017يوليو 

181 

لر تدريب ومساعدات تقنية عىل أحدث  بنغالديش امتثااًل ملذكرة التفامه، وف
م  ة دلور النرش احلكومية والتجارية. وقدل أساليب الكتب امليرسل

هجاز أندرويد  52مادة تعلميية وتوزيع  200متويل أيضاً إلعداد 
مت س بع دورات ملدة  لفائدة الطالب ذوي اإلعاقات البرصية. ونظل

طالباً.  112تخدام أهجزة أندرويد انتفع هبا يوم واحد بشأن اس  
وُعقدت ندوات توعية ملدة يوم واحد مع احلكومة واملنظامت غري 

مت  51احلكومية ) مشاراكً( بشأن أمهية معاهدة مراكش. ونظل
أايم للنارشين احلكوميني/التجاريني بشأن  3حلقتا تدريب ملدة 

ة لفائدة   مشاراكً.  42إنتاج الكتب امليرسل

مذكرة مع منظمة غري 
حكومية يف نيبال )العمل 

عىل حقوق املعاقني 
والتمنية( بشأن زايدة 

النفاذ إىل املواد التعلميية 
للمكفوفني وذوي 

 اإلعاقات البرصية

من يناير إىل 
 2017يوليو 

182 

لر تدريب ومساعدات تقنية عىل أحدث  نيبال امتثااًل ملذكرة التفامه، وف
ة م  أساليب الكتب امليرسل دلور النرش احلكومية والتجارية. وقدل

هجاز أندرويد  100مادة تعلميية وتوزيع  140متويل أيضاً إلعداد 
لفائدة الطالب ذوي اإلعاقات البرصية. تلقت منظمة العمل عىل 

( تدريباً عىل اس تخدام خدمة ADRADحقوق املعاقني والتمنية )
مت  املنظمة ذاهتا تدريباً الكتب التابعة التاد الكتب امليرسة. ونظل

ممثاًل من  50عىل إنتاج كتب إلكرتونية يف اتاد ديزي لفائدة 
منظامت ختدم مصاحل األشخاص ذوي اإلعاقات البرصية. ووفر 

ة لفائدة   17اتاد ديزي تدريباً بشأن أساليب إنتاج الكتب امليرسل
مة ممثاًل من منظامت غري حكومية واملكتبة املركزية للجامعة واحلكو 

والنارشين التجاريني. وُعقد حلقة تدريبية بشأن اس تخدام أهجزة 
اًب )وس يعمل هؤالء املدربون مع املدارس  20أندرويد لفائدة  مدرل

عىل توفري التدريب للطالب(. ودرلبت منظمة العمل عىل حقوق 
 طالباً عىل اس تخدام أهجزة أندرويد.  150املعاقني والتمنية 
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مذكرة مع منظمة غري 
حكومية يف رسي الناك 

)مؤسسة ديزي الناك( 
بشأن زايدة النفاذ إىل 

املواد التعلميية للمكفوفني 
 وذوي اإلعاقات البرصية

من يناير إىل 
 2017يوليو 

183 

لر تدريب ومساعدات تقنية عىل أحدث  رسي الناك امتثااًل ملذكرة التفامه، وف
ة للمنظامت غري احلكومية. وقدل  م متويل أيضاً أساليب الكتب امليرسل

هجاز قراءة من اتاد ديزي  50مادة تعلميية وتوزيع  422إلعداد 
مت حلقة توعية ملرافق  لفائدة املعلمني ذوي اإلعاقات البرصية. ونظل

م تدريب  63املكتبة الوطنية وجملس التوثيق لفائدة  مشاراكً. ونظل
للمسؤولني الفنيني يف جملس رسي الناك للمتخرجني ذوي 

م تدريب للمنتجني يف  19قات البرصية لفائدة اإلعا مشاراكً. ونظل
 17جملس رسي الناك للمتخرجني ذوي اإلعاقات البرصية لفائدة 

 50مشاراكً. وُعقدت دورات تدريب بشأن أهجزة قراءة ديزي لفائدة 
ثة للنفاذ  5معلامً. وركزت  دورات تدريبية عىل إدخال أساليب حمدل

مبا يف ذكل قراءة الكتب النصية حرصاً عىل  إىل املعلومات الرمقية،
أهجزة أندرويد وتصفح امللفات الصوتية الرمقية بوظائف متقدمة 

 طالباً. 53لفائدة 

وضع حلول تكنولوجية 
لتسري إنتاج الكتب يف 

ة عىل  أنساق ميرس 
املنظامت وتسهيل قراءة 

تكل الكتب عىل 
 املس تخدمني 

من يناير إىل 
 2017يوليو 

184 

ُأبرم عقد مع منظمة غري حكومية يف رسي الناك امسها "النفاذ من  الناكرسي 
أجل النجاح" لتطوير حلني تكنولوجيني لتسهيل إنتاج الكتب يف 

ة عىل املنظامت من أجل ما ييل: " متكني  "1أنساق ميرس 
س امي عن طريق  املس تخدمني الهنائيني من قراءة تكل الكتب وال

رف الضويئ ادلقيق عىل احلروف برجمية مفتوحة املصدر للتع
ابللغتني سيهناال واتميل تُتاح كتطبيق حاسويب يعمل عىل نظام 

وتوفري برجمية دمع مفتوحة  "2ويندوز ودون احلاجة إىل اإلنرتنت؛ "
  املصدر لربيل )ليبلويس( للغة سيهناال.

 اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف صياغة الس ياسات العامة 2.5ھ :النتيجة

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

دراسة عن دور نظام 
امللكية الفكرية يف منطقة 

 آس يا واحمليط الهادئ

من يوليو إىل 
 2017ديسمرب 

واحمليط بدلان يف منطقة آس يا 
 الهادئ

حفص دور امللكية الفكرية لقطاعات اقتصادية حمددة يف بدلان  "1"
انمية خمتارة ابس تخدام مجموعة من ادلراسات اإلفرادية؛ 

ودراسة الس ياق اذلي تعمل فيه س ياسات امللكية الفكرية  "2"
ابلنس بة للقطاعات، وحبث كيفية تفاعل الس ياسات مع س ياسات 

ألخرى وتوفري إرشادات معلية أكرث بشأن الابتاكر والاقتصاد ا
 إصالحات س ياسات الهنوض ابمللكية الفكرية وتعزيزها.
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منصات وأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة إىل البدلان النامية،  2.7ھ :النتيجة
 وال س امي البدلان األقل منوا، ملواهجة التحدايت العاملية

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حلقة معل وطنية بشأن 
ة الفكرية تسويق امللكي

 وتقيميها

إىل  10من 
يوليو  13

2017 

مساعدة مديري التكنولوجيات الوطنيني من اجلامعات  إندونيس يا
فهم ادلورة  "1ومؤسسات البحث والتطوير عىل ما ييل: "

وتطوير املهارات الفنية  "2الاكمةل لتسييل امللكية الفكرية؛ "
والتكنولوجيات يف األساس ية يف جمال تقيمي امللكية الفكرية 

وتطوير فهم إجراءات  "3س ياق نقل املعارف األاكدميية؛ "
تسويق امللكية الفكرية ويف هذا الس ياق تعزيز تقدير اس تخدام 

األدوات املتعلقة ابمللكية الفكرية مثل واقع الرباءات؛ 
 وتطبيق املعارف املكتس بة عن طريق متارين معلية. "4"

حلقة معل وطنية بشأن 
م الناحج الرتخي ص املتقدل

 للتكنولوجيا

إىل  25من 
سبمترب  29

2017 

تديث قدرة مديري التكنولوجيا عىل التفاوض وصياغة  "1" فييت انم
وتعزيز فهم تقيمي امللكية  "2مشاريع اتفاقات نقل التكنولوجيا؛ "

 الفكرية اليت تنطوي عىل ترخيص التكنولوجيا. 

مرشوع وطين بشأن سد 
سسات الفجوة بني املؤ 

األاكدميية الوطنية 
 والصناعة

إىل  22من 
فرباير  23

2017 
)املرحةل 

 األوىل(

إىل  20من 
سبمترب  21

2017 
)املرحةل 

 الثانية(

تنطوي املرحةل األوىل من املرشوع عىل مجموعة من املشاورات  الفلبني
مع أحصاب املصلحة الرئيس يني )مكتب امللكية الفكرية 

مية املعنية وممثلو الرشاكت الصغرية واإلدارات والواكالت احلكو 
واملتوسطة واملؤسسات األاكدميية( من أجل تقيق ما ييل: 

وضع معايري واحضة الختيار الرشاكت الصغرية واملتوسطة  "1"
وتديد القطاعات ذات األولوية  "2املس تفيدة من املرشوع؛ "

وتعريف اخلطوط األساس ية للورقة  "3لتنفيذ املرشوع بنجاح؛ "
فاهميية للمرشوع فضاًل عن تديد الرشاكء احملمتلني؛ امل
والاجامتع ابملؤسسات املس تفيدة وتقيمي احتياجاهتا ذات  "4"

 األولوية.

صدقت املشاورات عىل الورقة املفاهميية للمرشوع، وحصلت 
عىل قبول احلكومة وأحصاب املصلحة اآلخرين )مبا يف ذكل 

ولوايت الوطنية وأمه الرشاكت الصغرية واملتوسطة( وحددت األ
 القطاعات الاقتصادية.

تنطوي املرحةل الثانية من املرشوع عىل مشاركة الويبو يف فعالية 
وطنية واسعة للمؤسسات األاكدميية والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة )"التضافر"( كوس يةل الختيار املؤسسات املس تفيدة 
من مرشوع سد الثغرات. ونتيجة ذلكل، ُحددت اجلهات 

ملس تفيدة احملمتةل فضاًل عن الاحتياجات احمللية اليت ستشلك ا
 . 2018أساس تنفيذ املرشوع يف عام 

حلقة معل بشأن صياغة 
 الرباءات

إىل  13من 
نومفرب  17

2017 

توفري معلومات نظرية ومتارين معلية عىل صياغة الرباءات ملوظفي  مشاراكً  34جنوب أفريقيا/
اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير والرشاكت الصغرية 

واملتوسطة فضاًل عن فاحيص الرباءات اجلدد يف مكتب امللكية 
 الفكرية. 
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ة نقل  ترمجة عد 
 التكنولوجيا

من يناير إىل 
ديسمرب 

2017 

 )جاٍر( 

ة نقل التكنولوجيا اليت ُوضعت يف إطار الصندوق  إندونيس يا، فييت انم ترمجة عد 
الاستامئين األسرتايل األول إىل اللغتني اإلندونيس ية والفيتنامية. 

وقد اس ُتخدمت العدة يف حلقة العمل الوطنية بشأن الرتخيص 
املتقدم الناحج للتكنولوجيا املعقودة يف فييت انم يف سبمترب 

يس ية قيد إبرام مذكرة تفامه رمسية مع . والرتمجة إىل اإلندون 2017
 إندونيس يا. 

إعداد مجموعة أدوات 
ة  التدريب عىل العد 

من سبمترب إىل 
ديسمرب 

2017 

 )جاٍر( 

ة نقل التكنولوجيا، وقد اخُتربت خالل حلقة  مجيع البدلان تعزيز فعالية عد 
العمل الوطنية بشأن الرتخيص املتقدم الناحج للتكنولوجيا 

. وس تضاف بعدئذ مجموعة 2017املعقودة يف فييت انم يف سبمترب 
من العروض المنوذجية بشأن س ياسات امللكية الفكرية واتفاقات 

ت التدريب مع إدماج ادلروس نقل التكنولوجيا إىل مجموعة أدوا
 املس تفادة من حلقة العمل. 

مرشوع التوفيق لربانمج 
ه إىل  ويبو غرين املوجل

ملمتيس التكنولوجيا 

 ومزودهيا يف آس يا

من يناير إىل 
ديسمرب 

2017 

 )جاٍر( 

تديد الاحتياجات إىل التكنولوجيا اخلرضاء يف مكبوداي  الفلبني/مكبوداي، إندونيس يا، الفلبني 
وإندونيس يا والفلبني وإجياد حلول للمسامهة يف اجلهود األوسع 
نطاقاً الرامية إىل مواهجة التحدايت البيئية وتكل املتصةل بتغري 

 املناخ. واكنت جماالت الرتكزي يه الزراعة والهواء والطاقة واملاء.

ترتيب اس تضافة عامل من 
 بنغالديش

من سبمترب إىل 
 2017نومفرب 

ة أسرتاليا )جامع
ملبورن(/بنغالديش )املركز ادلويل 

 ألحباث أمراض اإلسهال(

" الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتعامل مع 1تعزيز: "
التحدايت الصحية العاملية )األمراض املدارية املهمةل( اليت تؤثر 

" ونقل املعرفة للعلامء 2يف العديد من البدلان األقل منواً؛ "
واً. وُأطلقت برامج حبث خمصصة وخاصة من البدلان األقل من

لضامن تسني املشاركني هماراهتم البحثية وقدرهتم عىل املسامهة 
 مسامهة كبرية يف األمراض املدارية املهمةل يف بالدمه.

ترتيب اس تضافة عامل من 
 اببوا غينيا اجلديدة

من أغسطس 
إىل  2017

ديسمرب 
2017 

 )جاٍر( 

أسرتاليا )معهد والرت وإلزيا 
هول(/اببوا غينيا اجلديدة )مؤسسة 

 اببوا غينيا اجلديدة للبحوث الطبية(

" الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتعامل مع 1تعزيز: "
التحدايت الصحية العاملية )األمراض املدارية املهمةل( اليت تؤثر 

" ونقل املعرفة للعلامء 2يف العديد من البدلان األقل منواً؛ "
 البدلان األقل منواً. وُأطلقت برامج حبث خمصصةوخاصة من 

لضامن تسني املشاركني هماراهتم البحثية وقدرهتم عىل املسامهة 
 مسامهة كبرية يف األمراض املدارية املهمةل يف بالدمه.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   أسرتاليا
 1 163 701  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات
  696 089 األموال املتسلمة

  (263) تسوية سعر الرصف
 695 826  مجموع اإليرادات:

   النفقات
  30 536 الزماالت

  69 871 بعثات املوظفني
  112 105 أسفار الغري

  22 420 املؤمترات
  59 866 اخلدمات التعاقدية الفردية

  59 636 اخلدمات التعاقدية األخرى
  107 632 خدمات األمم املتحدة املشرتكة

  17 484 األاثث واألهجزة
  62 376 تاكليف دمع الربانمج

 (541 925)  مجموع النفقات:
 1 317 603  2017األموال املتاحة، هناية 

 الربازيل/اجلنوب

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

دورة الويبو التدريبية 
اإلقلميية بشأن العالمات 
التجارية لفائدة الفاحصني 

من البدلان الناطقة 
 ابلربتغالية يف أفريقيا

 17إىل  13من 
 2017فرباير 

مشاراكً من  15الربازيل/
 -انغوال، اكبو فريدي، غينيا 

بيساو، موزامبيق، سان تويم 
 وبرينسييب

لفاحيص العالمات التجارية من البدلان تعزيز املهارات التقنية  "1"
الناطقة ابلربتغالية يف أفريقيا من أجل وضع نظام إلميي متناسق 

ومناقشة قضااي جديدة  "2ومتاكمل لفحص العالمات التجارية؛ "
ترتبط ابلعالمات التجارية وتواهجها ماكتب امللكية الفكرية يف 

 ت اجلديدة.البدلان الناطقة ابلربتغالية والاس تجابة للتحداي
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   الربازيل/اجلنوب

 110 242  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

ة   (73 663) األموال املرد 

 (73 663)  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  32 371 أسفار الغري

  4 208 تاكليف دمع الربانمج

 (36 579)  مجموع النفقات:
 -  2017األموال املتاحة، هناية 

 الصني

 تعاون معزز بني ادلول األعضاء يف وضع أطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية 1.1ھ :النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

رفيعة ندوة تدريبية 
املس توى بشأن نظام 

وس ياسات امللكية الفكرية 
لكبار املسؤولني من 

 البدلان األفريقية

 28إىل  24من 
 2017يوليو 

الصني/أنغوال، األريبو، 
بوتسواان، مرص، إثيوبيا، 

غامبيا، غاان، كينيا، ليسوتو، 
ليبرياي، مالوي، املغرب، 

موزامبيق، انميبيا، نيجرياي، 
وبرينسييب، رواندا، سان تويم 

سرياليون، الصومال، جنوب 
أفريقيا، السودان، مجهورية 

تزنانيا املتحدة، أوغندا، زامبيا، 
 زمبابوي

تعزيز تبادل اخلربات املتعلقة بإدارة امللكية الفكرية؛  "1"
وتوفري منتدى رفيع املس توى للحوار من أجل كبار املسؤولني  "2"

ومتكني املشاركني  "3كرية؛ "ملناقشة قضااي تتعلق بتطوير امللكية الف
من اكتساب معرفة أوسع بشأن قضااي امللكية الفكرية؛ 

وإثبات تعزيز معرفهتم ابملس تجدات التقنية والقانونية يف جمال  "4"
 امللكية الفكرية.

درجة ماجس تري يف قانون 
امللكية الفكرية مع 

التخصص يف التصاممي، 
ابالشرتاك بني الويبو 

 وجامعة تونغجى

سبمترب من 

إىل  2017
 2018ديسمرب 

 )جاٍر(

الصني/زميل واحد من مكبوداي 
 وواحد من هنغاراي

س امي يف  تعزيز قدرات املوارد البرشية املتصةل ابمللكية الفكرية، وال
 جمال التصاممي.
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 اس تخدام نظام الهاي عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 4.2ھ :النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

دورة تدريب لتعزيز 
تكوين الكفاءات من أجل 

الاس تخدام الفعال 
 للملكية الفكرية

نومفرب  13من 
ديسمرب  8إىل 

2017 

تعزيز قدرات املسؤولني والفاحصني من مكتب إثيوبيا للملكية  إثيوبيا
 الفكرية يف جمال إدارة وحفص الرباءات والتصاممي الصناعية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   الصني

 101 336  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  297 676 األموال املتسلمة

 297 676  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  28 352 الزماالت

  5 557 بعثات املوظفني

  24 804 أسفار الغري

  4 985 املؤمترات

  192 اخلدمات التعاقدية الفردية

  16 880 اإلمدادات واللوازم

 (80 770)  مجموع النفقات:
 318 241  2017األموال املتاحة، هناية 
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 كوس تارياك

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

ندوة دون إقلميية حول 
امللكية الفكرية ونقل 
التكنولوجيا: الفرص 

والتحدايت والرشااكت 
الاسرتاتيجية بني القطاع 
العام واجلامعات والقطاع 

 اخلاص

أغسطس,  22
2017 

كوس تارياك/كوس تارياك، 
امجلهورية ادلومينيكية، 

السلفادور، غواتاميال، 
 هندوراس، نياكراغوا، بامن

رفيع املس توى لتبادل اخلربات عىل مس توى  توفري منتدى "1"
الس ياسات العامة واملس توى دون اإلقلميي بشأن امللكية الفكرية ونقل 

وتسليط الضوء عىل أمهية الرشااكت الاسرتاتيجية  "2التكنولوجيا؛ "
بني القطاع العام واجلامعات والقطاع اخلاص لتيسري معلية نقل 

 تاكر الوطين.التكنولوجيا وآاثرها عىل نظام الاب 

حلقة معل دون إقلميية 
بشأن اس تخدام أدوات 

امللكية الفكرية ذات الصةل 
 بنقل التكنولوجيا

 24إىل  23من 
 2017أغسطس 

كوس تارياك/كوس تارياك، 
امجلهورية ادلومينيكية، 

السلفادور، غواتاميال، 
 هندوراس، نياكراغوا، بامن

قلمييني من املؤسسات توفري تدريب معيل للمشاركني احملليني ودون اإل

العامة واألاكدميية ومؤسسات البحث والتطوير واملؤسسات اخلاصة 
 املنخرطة يف مسائل إدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
   )ابلفرنك السويرسي(

   كوس تارياك

 29 002  2017بداية الرصيد يف 
   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  18 406 أسفار الغري

 (18 406)  مجموع النفقات:
 10 596  2017األموال املتاحة، هناية 
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 فنلندا )حق املؤلف(

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

ترمجة منشور الويبو  دمع
"تسييل أصول حق 

 املؤلف"

توفري أداة بلغات األمم املتحدة الست لتقيمي وإدارة أصول حق املؤلف  مجيع البدلان 2017مارس 
 يف الصناعات اإلبداعية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   املؤلف( فنلندا )حق

 3 015  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  940 اخلدمات التعاقدية األخرى

  122 تاكليف دمع الربانمج

 (1 062)  مجموع النفقات:
 1 953  2017األموال املتاحة، هناية 

 فرنسا )امللكية الصناعية(

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط
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 2017-2016دورة 
من شهادة برانمج 

يب امللكية  مدرل
 الصناعية

 2018-2017دورة 
من شهادة برانمج 

يب امللكية  مدرل
 الصناعية

مايو  5يناير إىل  1من 
2017 185 

 31أكتوبر إىل  16من 
 2017ديسمرب 

مشاركني من اجلزائر  10املغرب/
وبوركينا فاسو واكبو فريدي 

وجيبويت وغابون ومايل والكونغو 
 وموريتانيا وتوغو وتونس

مشاركني من اجلزائر  10املغرب/
وبوركينا فاسو وكوت ديفوار 

وجيبويت وغينيا ومدغشقر 
 وموريتانيا ورواندا وتوغو وتونس

دورة تدريبية معمتدة للرشاكت واملهنيني هتدف إىل ما ييل: 
ة؛ تطوير هماراهتم يف إدارة حقوق امللكية الصناعي "1"
وتسني الفعالية يف إدارة األصول غري امللموسة  "2"

وإتقان  "4وفهم تدايت امللكية الفكرية؛ " "3وتقيميها؛ "
 اس تخدام أدوات امحلاية والبحث.

دورة تدريبية دون 
إقلميي لفحص 

الرباءات لفائدة بدلان 
جملس التعاون 

 اخلليجي

مارس  15إىل  12من 
2017 

ان مشاراكً من بدل 18الكويت/
جملس التعاون اخلليجي: البحرين، 

الكويت، عامن، قطر، اململكة 
العربية السعودية، اإلمارات العربية 

 املتحدة

تطوير همارة فاحيص الرباءات يف إدارة وتصممي الرباءات مع 
الرتكزي خباصة عىل قواعد وإجراءات حامية الرباءات 

 والتصاممي.

مؤمتر بشأن الابتاكر 
 والرباءات

 100اإلمارات العربية املتحدة/ 2017مايو  3
مشارك من بدلان جملس التعاون 

اخلليجي واجلزائر ومرص ولبنان 
 واألردن واملغرب وفلسطني

 مناقشة حامية الابتاكرات والاخرتاعات مبوجب براءة.

حلقة معل إقلميية 
بشأن قانون الرباءات 

لفائدة قضاة بدلان 
جملس التعاون 

اخلليجي والبدلان 
 املدعوة األخرى

قاضياً  18اإلمارات العربية املتحدة/ 2017مايو  4
 15من اإلمارات العربية املتحدة، و

قاضياً من بدلان أخرى من جملس 
قضاة من  9التعاون اخلليجي، و

اجلزائر ومرص واألردن ولبنان 
 واملغرب وفلسطني

فهم األمهية الاقتصادية للملكية الفكرية واألثر  "1"
وإتقان القواعد  "2والاجامتعية للتقليد؛ "الاقتصادي 

وتديد  "3الوطنية وادلولية ومفاهمي حامية الرباءات؛ "
وتليل قضااي  "4الابتاكر القابل للحامية مبوجب براءة؛ "

انهتاك الرباءات والعمل عىل قضااي مدنية وجنائية معلية؛ 
 واكتساب املعارف بشأن قواعد حامية الرباءات.  "5"

التدريبية ادلورة 
املتقدمة بشأن امللكية 

الفكرية ونقل 
التكنولوجيا 

وترخيصها، املشرتكة 
بني الويبو ومركز 

ادلراسات ادلولية 
 للملكية الفكرية

يونيو  23إىل  12من 
2017 

مشاراكً من بيالروس  20فرنسا/
وبوتسواان والاكمريون وكولومبيا 
وكوس تارياك وكواب وإثيوبيا وغاان 

اخس تان وكينيا والهند وغواتاميال واكز 
واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية 

وابكس تان والفلبني وروس يا 
ورصبيا ورسي الناك وجنوب 

 أفريقيا وفييت انم

تعزيز همارات ومعارف املديرين والعلامء من مؤسسات  "1"
البحث والتطوير واجلامعات من البدلان النامية والبدلان 

وتزويد  "2نقل التكنولوجيا؛ "املتحوةل يف جمال التعامل مع 
املشاركني مبهارات يف تسويق امللكية الفكرية وتقيمي امللكية 

 الفكرية والتفاوض عىل اتفاقات ترخيص امللكية الفكرية.

                                                
185

 2016بدأ يف سبمترب  
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ادلورة التدريبية 
بشأن العالمات 

التجارية، املشرتكة 
بني الويبو واملعهد 

الوطين للملكية 
الصناعية واملكتب 

املغريب للملكية 
 الصناعية والتجارية

يوليو  14إىل  3من 
2017 

مشاراكً من بوركينا  16املغرب/
فاسو والاكمريون وكواب وجيبويت 

وغابون ومدغشقر وموريش يوس 
واملنظمة األفريقية للملكية الفكرية 
والس نغال وتونس وأوكرانيا وفييت 

 انم

تعزيز همارات ومعارف املسؤولني عن العالمات التجارية يف 
 امللكية الفكرية والوزارات املعنية من البدلان النامية.ماكتب 

إعداد مدونة للملكية 
الفكرية لفائدة املنظمة 

األفريقية للملكية 
 الفكرية

أغسطس  2إىل  1من 
2017 

مشاراكً من  20الاكمريون/حنو 
الاكمريون والكونغو وكوت ديفوار 
وفرنسا وغابون والنيجر واملنظمة 

 الفكرية وتوغواألفريقية للملكية 

إعداد كتاب تعليقات وحوايش بشأن اتفاق ابنغي ألغراض 
 تروجيية وتثقيفية.

حلقة تدريبية بشأن 
امللكية الصناعية 

لفائدة بدلان جملس 
 التعاون اخلليجي

أكتوبر  20إىل  16من 
2017 

مشاركني من بدلان  6فرنسا/
 جملس التعاون اخلليجي

والعالمات التجارية يف تطوير همارات فاحيص الرباءات  "1"
جمال القواعد واإلجراءات اخلاصة حبامية الرباءات والعالمات 

وتطوير املعرفة بقوانني ولواحئ  "2التجارية والتصاممي؛ "
واكتساب معلومات عن  "3امللكية الفكرية يف أورواب؛ "

 حامية املؤرشات اجلغرافية وحق املؤلف.

الابتاكر وامللكية 
الفكرية مكحركني 
لألعامل التجارية 

الزراعية التنافس ية: 
متكني الباحثات 

ورائدات األعامل يف 
 أفريقيا

نومفرب  16إىل  14من 
2017 

مشارك من منطقة  100املغرب/
أفريقيا من الباحثات ورائدات 

 األعامل التجارية الزراعية

توفري منصة للحوار والتعمل للباحثني األفريقيني ورائدي  "1"
وتثقيف الباحثات ورائدات  "2ة الزراعية؛ "األعامل التجاري

األعامل بشأن أمهية امللكية الفكرية يف الزراعة واألعامل 
الزراعية التجارية والوسائل الابتاكرية للعمل والتجارة؛ 

ومتكني الباحثات ورائدات األعامل من اس تخدام نظام  "3"
جل امللكية الفكرية )الوطين واإلقلميي وادلويل( بفعالية من أ

التمنية الاقتصادية وتكوين الرثوة، ومن تطبيق ما تعلمن يف 
وإقامة ش بكة تربط بني الباحثات  "4جماالت معلهن؛ "

 ورائدات األعامل يف القارة.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

   فرنسا )امللكية الصناعية(

 704 634  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  300 000 األموال املتسلمة

  (1 503) تسوية سعر الرصف

 298 497  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  152 655 الزماالت

  4 722 بعثات املوظفني
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  347 639 أسفار الغري

  35 749 املؤمترات

  3 954 اخلدمات التعاقدية الفردية

  71 009 تاكليف دمع الربانمج

 (615 727)  مجموع النفقات:
 387 404  2017األموال املتاحة، هناية 

 األمرييك للملكية الصناعية -الربانمج األيبريي

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

إنشاء منصة ابإلس بانية 
بشأن خدمات امللكية 
الفكرية لقطاع األعامل 

األيبريي األمرييك مع 
الرتكزي خباصة عىل 

الرشاكت الصغرية 
واملتوسطة 

(CIBEPYME) 

من يناير إىل 
ديسمرب 

2017 

 )جاٍر(

يف قطاع األعامل من  تعزيز توليد أصول امللكية الفكرية وإدارهتا لك البدلان األيبريية األمريكية
 البدلان األيبريية األمريكية.

زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل  4.3ھ :النتيجة آليات وبرامج تعاونية معز 
 نظام الاقتصاد احلر

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

اجامتع اللجنة احلكومية 
ادلولية للربانمج األيبريي 
األمرييك للملكية الفكرية 

 وتعزيز التمنية 

 4إىل  1من 
 2017أكتوبر 

سويرسا/لك البدلان األيبريية 
 األمريكية

ومناقشة تنفيذ املشاريع اجلارية  "2اس تعراض خطة العمل؛ " "1"
اصة بتشغيل واس تعراض القواعد واللواحئ اخل "3والتقدم فهيا؛ "

الربانمج األيبريي األمرييك للملكية الصناعية وتعزيز التمنية 
(IBEPI). 

الاجامتع العام للربانمج 
األيبريي األمرييك للملكية 

الصناعية وتعزيز التمنية 
(IBEPI .) 

 10إىل  9من 
 2017نومفرب 

بريو/لك البدلان األيبريية 
 األمريكية

تب الوطنية للملكية الفكرية بشأن تبادل املامرسات اجليدة بني املاك
إنفاذ حقوق امللكية الفكرية )العالمات التجارية والتصاممي الصناعية( 

 ووضع س ياسات مشرتكة.

إعداد دليل تشغييل 
للربانمج األيبريي األمرييك 

للملكية الصناعية وتعزيز 
 التمنية

من يناير إىل 
 2017أكتوبر 

التقدم يف إضفاء الطابع املؤسيس عىل الربانمج األيبريي األمرييك  لك البدلان األيبريية األمريكية
 (.IBEPIللملكية الصناعية وتعزيز التمنية )



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 األمرييك للملكية الصناعية -الربانمج األيبريي
 237 245  2017 الرصيد يف بداية

   اإليرادات

  19 393 األموال املتسلمة

 19 393  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  47 064 أسفار الغري

  73 املؤمترات

  16 643 اخلدمات التعاقدية الفردية

  4 465 تاكليف دمع الربانمج

 (68 245)  مجموع النفقات:
 188 394  2017األموال املتاحة، هناية 

 إيطاليا

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

دورة متخصصة يف إدارة وتقيمي 
امللكية الفكرية لطالب 

مة  اجلامعة/ادلراسات العليا، مقدل
ابالشرتاك بني الويبو ولكية 

لويس لألعامل واملكتب اإليطايل 
 للرباءات والعالمات التجارية 

 2من 
مايو إىل 

يوليو  19
2017 

إيطاليا/اجلزائر، الربازيل، 
مرص، الهند، الصني، 

إندونيس يا، مجهورية إيران 
 اإٍلسالمية، جنوب أفريقيا

تعزيز همارات املشاركني ملعاجلة التحدايت املتعلقة حبامية وتعزيز وتقيمي 
 األصول ادلاخلية من امللكية الفكرية تقياميً اسرتاتيجياً واقتصاداًي ومالياً.

حلقة معل وطنية بشأن 
املؤرشات اجلغرافية والتوس مي 
مجلعيات املنتجني والسلطات 

 الوطنية

 27من 
 29إىل 

مارس 
2017 

توعية منتجي املنتجات الرائدة املرتبطة ابملنشأ يف بوليفيا بشأن  "1" بوليفيا
حامية املؤرشات اجلغرافية وتسميات املنشأ والعالمات امجلاعية 

س امي  وعالمات التصديق عىل الصعيد الوطين وادلويل واإلقلميي )وال
" وتبادل اخلربات بشأن تطوير وتنفيذ خطط 2اد األورويب(؛ "الات

املؤرشات اجلغرافية يف بوليفيا وكذكل يف البدلان األخرى اليت 
جنحت يف الرتوجي للمؤرشات اجلغرافية مثل هندوراس وإيطاليا 

 واملكس يك وبريو.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   إيطاليا

 715 095  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  14 948 أسفار الغري

  2 014 املؤمترات

  1 793 اخلدمات التعاقدية الفردية

  312 683 اخلدمات التعاقدية األخرى

  43 087 تاكليف دمع الربانمج

 (374 525)  النفقات:مجموع 
 340 571  2017األموال املتاحة، هناية 

 186الياابن )حق املؤلف(

 النتيجة:
زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ كفاءات معزل

 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حلقة معل وطنية بشأن 
دور حق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

إىل  13من 
فرباير  15

2017 

" إزاكء الوعي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ 1" مشاراكً حملياً  60مدليف/
" وتعزيز فهم دور حق املؤلف يف تعزيز التمنية 2"

 الثقافية والاقتصادية وتشجيع اإلبداع. 

وطنية دور حلقة معل 
حق املؤلف واحلقوق 

اجملاورة يف التمنية الثقافية 
 والاجامتعية

 6إىل  5من 
 2017يونيو 

تعزيز فهم أمهية إقامة نظام متوازن حلق املؤلف  "1" مشاراًك حملًيا 50منغوليا/أكرث من 
من أجل التمنية الاقتصادية والثقافية للبدل؛ 

 لف.وتديث معرفة أحصاب املصلحة حبق املؤ  "2"

الاجامتع اإلقلميي لرؤساء 
ماكتب حق املؤلف يف 

 آس يا واحمليط الهادئ

إىل  23من 
أكتوبر  26

2017 

مشاراكً من بنغالديش وبواتن  28الياابن/
ومكبوداي والصني وجزر كوك وفيجي والهند 

وإندونيس يا وكرييباس ومجهورية الو ادلميقراطية 
الشعبية ومدليف ومالزياي وجزر مارشال 

ومنغوليا وميامنار ونيبال ونيوي وابكس تان واببوا 
غينيا اجلديدة والفلبني وساموا وس نغافورة 

 واتيلند وتونغا وتوفالو وفانواتو وفييت انم

" تبادل اآلراء واملعلومات بشأن القضااي 1"
والتحدايت املتعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ 

نظم حق " وتبادل اآلراء واخلربات يف إنشاء 2"
املؤلف وتعزيزها وتكوين الكفاءات يف جمال صياغة 
الس ياسات مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلتمنية الثقافية 

" وحبث جماالت التعاون اجلديدة 3والاقتصادية؛ "
 احملمتةل يف املنطقة
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 إضافة إىل األنشطة املذكورة، ُأجري اجامتع تقيمي وختطيط أيضاً. 
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 السويرسي()ابلفرنك 

   الياابن )حق املؤلف(

 283 190  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  468 646 األموال املتسلمة

  (781) تسوية سعر الرصف

 467 865  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  98 160 الوظائف

  96 852 املوظفون املؤقتون

  14 466 بعثات املوظفني

  133 443 أسفار الغري

  5 180 املؤمترات

  6 565 اخلدمات التعاقدية الفردية

  45 227 تاكليف دمع الربانمج

 (399 893)  مجموع النفقات:
 351 163  2017األموال املتاحة، هناية 

 187الياابن )امللكية الصناعية(

 اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أوسع وبفعالية أكرب، مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان األقل منوا 6.2ھ :النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

اجامتع إقلميي ملوظفي 
امللكية الفكرية املسؤولني 

 عن نظام مدريد

إىل  23من 
أكتوبر  24

2017 

مشاراكً من  26الياابن/
أفغانس تان وبواتن وبروين 

دار السالم ومكبوداي والهند 
وإندونيس يا ومجهورية الو 

ادلميقراطية الشعبية ومالزياي 
وميامنار وابكس تان واببوا 

غينيا اجلديدة والفلبني 
وساموا وس نغافورة ورسي 

 الناك واتيلند وفييت انم

الفكرية وتعزيز قدراهتا؛ تسني العمليات يف ماكتب امللكية  "2"
وتسني العمليات اخلاصة بنظام مدريد يف األطراف املتعاقدة  "2"

وتعزيز فهم  "3واس تعراض عبء العمل واملهام املرتبطة بإدارة النظام؛ "
متطلبات وفوائد الانضامم إىل النظام ومتكني األطراف غري املتعاقدة من 

 ضامم العملية.التعرف عىل جتارب الانضامم وإجراءات الان

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ النتيجة: كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل
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 إضافة إىل األنشطة املذكورة، ُأجري اجامتع تقيمي وختطيط أيضاً. 
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 التارخي النشاط
املضيف/اجلهات البدل 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة معل دون إقلميية 
بشأن إدارة جودة حفص 

 الرباءات

إىل  21من 
يونيو  23

2017 

مشاراكً من  16الياابن/
بروين دار السالم والهند 

وإندونيس يا ومالزياي والفلبني 
وس نغافورة واتيلند وفييت 

 انم

ت اليت اضطلعت هبا متكني املشاركني من التعرف عىل املبادرا "1"
ماكتب أخرى للملكية الفكرية يف جمال إدارة جودة حفص الرباءات؛ 

" ومتكني املشاركني من عرض الوضع احلايل يف ماكتهبم للملكية 2"
الفكرية فضاًل عن أي مس تجدات يف إدارة جودة حفص الرباءات؛ 

وتوفري فرصة للمناقشة مع املسؤولني يف الويبو ومكتب الياابن  "3"
 للرباءات وغريه من ماكتب امللكية الفكرية األخرى.

زماالت تدريبية قصرية 
 األجل

 17إىل  6من 
 2017فرباير 

 15إىل  4من 
 2017سبمترب 

( من 2الياابن/مشاراكن )
 نيبال والفلبني

تسني دمع مؤسسات امللكية الفكرية عن طريق اإلملام بتسجيل امللكية 
 واكتساب خربة معلية.الفكرية وحاميهتا يف الياابن 

مايو إىل  8من  زماةل طويةل املدى
أغسطس  3

2017 

تعزيز القدرات يف جمال البحوث والرتخيص وإدارة املاكتب فامي خيص  الياابن/اتيلند
 التكنولوجيا يف بيئة جامعية.

زة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومؤسسات البحث من أجل النجاح يف تسخري امللكية  6.3ھ النتيجة: قدرات معز 
 الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مبادرات قاعدة بياانت 
 مزااي امللكية الفكرية

من يناير إىل 
ديسمرب 

2017 

تسني فهم اس تخدام نظام امللكية الفكرية ألغراض الابتاكر. ُأعدت  البدلانمجيع 
 ثالثة مقاطع فيديو )حاالت بروين دار السالم واتيلند(.

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ھ النتيجة: نفاذ حمس 
 الابتاكر واإلبداع

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة معل وطنية بشأن 
مكتب نقل التكنولوجيا 

وإدارة امللكية الفكرية يف 
إطار مرشوع البيئة 

 املؤاتية للملكية الفكرية

من مارس إىل 
 2017أكتوبر 

الفلبني، رسي الناك، اتيلند، 
 فييت انم

مناقشة اسرتاتيجية التنفيذ وأنشطة تكوين الكفاءات ملرشوع  "1"
البيئة املؤاتية للملكية الفكرية يف جمايلي ماكتب نقل التكنولوجيا وإدارة 

تديد التوقعات من حيث همام ماكتب نقل  "2"امللكية الفكرية؛ 
التكنولوجيا يف اجلامعة ووظائفها وتنظميها ومعلياهتا وكفاءاهتا املطلوبة؛ 

تقدمي حملة عامة عن معلية نقل التكنولوجيا القامئة عىل امللكية  "3"
 الفكرية وتسويقها ودينامياهتا والفروق ادلقيقة يف الرتاخيص.

ق زايرات جامعية يف س يا
هتيئة بيئة مؤاتية للملكية 

الفكرية من أجل تعزيز 

من مايو إىل 
 2017نومفرب 

مالزياي، الفلبني، رسي 
 الناك، اتيلند،

مناقشة اسرتاتيجية التنفيذ وأنشطة تكوين الكفاءات ملرشوع  "1"
يف جمايلي ماكتب نقل التكنولوجيا وإدارة  البيئة املؤاتية للملكية الفكرية

تديد التوقعات من حيث همام ماكتب نقل  "2امللكية الفكرية؛ "
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قدرات البدلان يف جماالت 
تطوير وإدارة وتسويق 

 التكنولوجيا

التكنولوجيا يف اجلامعة ووظائفها وتنظميها ومعلياهتا وكفاءاهتا املطلوبة؛ 
تقدمي حملة عامة عن معلية نقل التكنولوجيا القامئة عىل امللكية  "3"

 مياهتا والفروق ادلقيقة يف الرتاخيص.الفكرية وتسويقها ودينا

مؤمتر لرؤساء اجلامعات 
ومؤسسات البحث 

ونواب رؤساهئا 
واملسؤولني عن نقل 

التكنولوجيا فهيا بشأن 
هتيئة بيئة مؤاتية للملكية 

الفكرية يف جماالت تطوير 
وإدارة وتسويق 

 التكنولوجيا

إىل  13من 
ديسمرب  15

2017 

الياابن/إندونيس يا، مالزياي، 
 الفلبني، رسي الناك، اتيلند

إرشاك فريق اإلدارة العليا يف اجلامعات واملؤسسات البحثية يف مناقشة 
بشأن س بل هتيئة بيئة مؤاتية للملكية الفكرية يف جماالت تطوير وإدارة 

 وتسويق التكنولوجيا.

دورة وطنية وبرانمج 
توجهيىي بشأن صياغة 

 الرباءات

إىل  13من 
فرباير  17

2017 

إىل  24من 
يوليو  28

2017 

 6إىل  2من 
 2017أكتوبر 

 مالزياي

 رسي الناك

 اتيلند

تعزيز همارات صياغة الرباءات دلى املوظفني يف مؤسسات خمتارة يف 
 لك بدل.

اجامتع إقلميي بشأن وضع 
إطار توجهيىي للبحث 

لفائدة ادلول األعضاء يف 
رابطة أمم جنوب رشيق 

 آس يا

إىل  14من 
سبمترب  15

2017 

مشاراكً من  14ميامنار/
مكبوداي وإندونيس يا 

ومجهورية الو ادلميقراطية 
الشعبية ومالزياي وميامنار 

 والفلبني واتيلند وفييت انم

اس تعراض التقدم احملرز ومناقشة اخلطوات التالية يف تنفيذ خطة العمل 
من أجل إقامة ش بكة إقلميية من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف 

 جنوب رشيق آس يا ومناقشة إعداد ترتيب توجهيىي معيل يف رابطة أمم
 جمال البحث لفائدة ادلول األعضاء يف رابطة أمم جنوب رشيق آس يا.

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات  4.4ھ النتيجة: بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية 

 الفكرية

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 يدةاملس تف 
 الغرض/الوصف

دورة تدريبية إقلميية 
ملوظفي شعب تكنولوجيا 

املعلومات يف ماكتب 
امللكية الفكرية يف البدلان 

 الناش ئة

إىل  16من 
يناير  20

2017 

مشاراكً من  13الياابن/
مكبوداي وش ييل والهند 

وإندونيس يا ومجهورية الو 
ادلميقراطية الشعبية ومالزياي 

العربية وميامنار واململكة 
السعودية وس نغافورة 

 واتيلند وفييت انم

تطوير املوارد البرشية املتخصصة يف تكنولوجيا املعلومات؛  "1"
وتسني كفاءة األعامل عن طريق اس تخدام أنظمة تكنولوجيا  "2"

وتعزيز املعرفة ابالس تخدام التشغييل ألنظمة تكنولوجيا  "3املعلومات؛ "
وإدارهتا يف إطار امللكية الفكرية عن طريق املعلومات والاتصاالت 

 دراسات إفرادية يف مكتب الياابن للرباءات واملؤسسات ادلامعة هل.
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نومفرب  29من  
ديسمرب  6إىل 

2017 

مشاراكً من  12الياابن/
األرجنتني والربازيل ومكبوداي 

وش ييل والهند وإندونيس يا 
ومجهورية الو ادلميقراطية 

امنار الشعبية ومالزياي ومي
 والفلبني واتيلند وفييت انم

 

تطوير منصة ويبو كيس 
ودمع ادلول األعضاء يف 
رابطة أمم جنوب رشيق 

 آس يا

من أبريل إىل 
ديسمرب 

2017 

انضمت كوس تارياك ومرص وجورجيا إىل نظام ويبو كيس، فأصبح العدد  مجيع البدلان
تباً للملكية مك  30اإلجاميل ملاكتب امللكية الفكرية املشاركة يف النظام 

 9مكتباً مزوداً. وتشارك حالياً  13، مهنا 2017الفكرية يف هناية عام 
بدلان من رابطة أمم جنوب رشيق آس يا بوصفها ماكتب مس تفيدة 

)بروين دار السالم و مكبوداي وإندونيس يا ومجهورية الو ادلميقراطية 
شارك الشعبية ومالزياي والفلبني وس نغافورة واتيلند وفييت انم(. وت 

بروين دار السالم وس نغافورة أيضاً مكاكتب مزودة. وُأطلقت نسخة 
مبسطة من بوابة ويبو كيس للفاحصني يف مرص من أجل تيسري النفاذ 

إىل ويبو كيس ابس تخدام حساابت حملية للمس تخدمني. وشاركت 
س نغافورة حديثاً يف نظام ويبو كيس بوصفها مكتباً مزوداً. وأكدت 

 12كتب مزود، ونيوزيلندا مككتب مزود اعتباراً من الهند مشاركهتا مك 
، وبريو مككتب مس تفيد وأوكرانيا مككتب مس تفيد اعتباراً 2018مارس 

. وأصبحت معلومات امللف اخلاصة ابلوالايت 2018فرباير  1من 
ومتاحة للجمهور  2016املتحدة األمريكية متاحة عرب ويبو كيس يف عام 

 .2017 عرب ركن الرباءات يف أكتوبر

وزاد اس تخدام نظام ويبو كيس متاش ياً مع زايدة عدد املاكتب املشاركة. 
وُعززت خدمة ويبو كيس كثرياً من حيث اخلصائص ونطاق البياانت 

 وجودهتا.

تسينات نظام املاكتب 
لدلول األعضاء يف رابطة 

 أمم جنوب رشق آس يا

من أبريل إىل 
ديسمرب 

2017 

ادلول األعضاء يف رابطة أمم 
 جنوب رشق آس يا

ُأطلق ركن الرباءات اخلاص برابطة أمم جنوب رشق آس يا )اآلس يان( 
بنجاح وُعزز النفاذ إىل بياانت الرباءات اخلاصة بتكل الرابطة عن طريق 

إعداد نسخة إقلميية من نظام الويبو للنرش  "1ما ييل: "
(WIPO Publish مع واهجات متعددة اللغات، وتسني وظائف )

والنفاذ إىل معلومات أرسة الرباءات، وأمتتة تلقي البياانت من البحث، 
وتثبيت وضبط نظام الويبو للنرش يف  "2املاكتب الوطنية املشاركة؛ "

وإنشاء آليات مؤمتتة لتلقي البياانت يف قواعد  "3املاكتب الوطنية؛ "
البياانت اإلقلميية وادلولية. ونتيجة ذلكل، ابتت معلومات الرباءات 

س امي املعلومات الببليوغرافية( اخلاصة مباكتب رابطة اآلس يان  )وال
الامثنية عىل ركن اآلس يان للرباءات وركن الرباءات للويبو )بروين دار 

السالم ومكبوداي وإندونيس يا ومالزياي والفلبني وس نغافورة واتيلند 
 وفييت انم(.

ن اس تخدام ركن اآلس يان للرباءات ونظام الويبو للنرش عن طريق  وحسل
إضافة أدوات حبث )البحث يف النص الاكمل والتصنيف حبسب اجملال 

التقين( وتوفري النفاذ إىل معلومات الوضع القانوين والواثئق عرب نظام 
 الويبو للنرش.
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( يف مكبوداي وُعزز دلمع WIPO Fileوُأطلق نظام الويبو لإليداع )
خمتلفة من  أساليب دفع ش بكية خمتلفة تديرها مصارف حملية وأنواع

 الرسوم.

وُعزز نظام أمتتة امللكية الصناعية بإضافة وتسني وظائفه )تبادل 
إخطارات مدريد بني املكتب ادلويل واملاكتب املعيلنة، واس تخدام 

احلاالت القانونية املعيارية يف ملف الطلب/تدفق العمل ومنوذج لتقيمي 
 )سوالر(.  Solrالبحث الصويت القامئ عىل منصة 

الرمقنة وتثبيت البياانت 
 وتسني تدفق العمل

من أبريل إىل 
ديسمرب 

2017 

مكبوداي، إندونيس يا، منغوليا، 
 اتيلند

أوشك الانهتاء من التحضري ملرشوع الرمقنة يف اتيلند )الرباءات 
والرباءات الصغرية(. وُأجنز مرشوع تعزيز فعالية تدفق العمل يف منغوليا 

بنجاح. وشهدت جودة بياانت الرباءات ومتابعة العمل يف مكبوداي 
والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية يف إندونيس يا تس ناً جزئياً مع 

 %.64معدل تقق من حصة البياانت بلغ 

حلقة معل بشأن 
اس تخدام منصة ويبو 

كيس يف رابطة أمم جنوب 
 رشيق آس يا

 10إىل  6من 
 2017مارس 

س نغافورة/بروين دار 
اي، السالم، مكبود

إندونيس يا، مجهورية الو 
ادلميقراطية الشعبية، 

مالزياي، منغوليا، ميامنار، 
اببوا غينيا اجلديدة، الفلبني، 

س نغافورة، اتيلند، فييت 
 انم

تيسري املبادرات اإلقلميية يف جمال الرباءات لتقامس العمل يف  "1"
 اآلس يان عن طريق اس تخدام قاعدة بياانت ويبو كيس مع تيسري النفاذ

وعرض الطرق املمكنة لزايدة فعالية  "2إىل نواجت الفحص اخلارجية؛ "
وجودة الرباءات من منظور منح الرباءات وتدفقات األعامل وأعامل 

ومناقشة أساليب الاس تفادة من املنصة التقنية  "3املاكتب؛ "
واألساليب اإللكرتونية لتحسني جودة وأداء ماكتب امللكية الفكرية؛ 

لومات عن جودة الرباءات وممارسات حفص الرباءات وتبادل مع "4"
بني خمتلف ماكتب امللكية الفكرية ملساعدة اآلس يان عىل تديد س بل 

تسني ماكتب امللكية الفكرية لفعالية وجودة معاجلة الرباءات؛ 
وتوفري توصيات، مبا يف ذكل عنارص معل حمددة، لتحسني وتعزيز  "5"

  اآلس يان.فعالية ممارسات منح الرباءات يف

حلقة معل وطنية عن 
اس تخدام منصة ويبو 

كيس لفائدة فاحيص 
 الرباءات

 7إىل  3من 
 2017أبريل 

إىل  28من 
يونيو  30

2017 

 2إىل  1من 
 2017نومفرب 

 اتيلند

 فييت انم

 مالزياي

تعزيز الكفاءات واملهارات التقنية يف اس تخدام املنصات الفنية  "1"
وتعزيز املعرفة بس بل النفاذ إىل  "2"س امي نظام ويبو كيس؛  وال

معلومات امللفات اخلارجية واس تخدام نواجت معل حفص الرباءات؛ 
وتعزيز املعرفة بنظام كيس عن طريق تدريب معيل ونقل املعرفة؛  "3"
وتعزيز فهم واثئق الرباءات ومعلومات الرباءات فضاًل عن تقنيات  "4"

 البحث.

حلقة تدريبية إقلميية بشأن 
ولوجيا املعلومات تكن

لفائدة بدلان رابطة أمم 
جنوب رشيق آس يا 

 والبدلان اجملاورة

إىل  18من 
سبمترب  22

2017 

إندونيس يا/بواتن، بروين دار 
السالم، مكبوداي، 

إندونيس يا، مجهورية الو 
ادلميقراطية الشعبية، 

مالزياي، منغوليا، ميامنار، 
ابكس تان، الفلبني، 

س نغافورة، اتيلند، فييت 
 مان

زايدة القدرات واملهارات التقنية للمشاركني يف اس تخدام نظام أمتتة  "1"
امللكية الصناعية وما يتعلق به من منتجات عن طريق تدريب معيل 

وتعزيز املعرفة مبنتجات الويبو اجلديدة  "2ونقل مس تفيض للمعرفة؛ "
 WIPO Publishس امي برانجمي  دلمع اخلدمات الش بكية، وال

ووضع خطط تنفيذ وطنية للحفاظ عىل تبادل  "3"؛ WIPO Fileو
البياانت والوظائف املس تقبلية للخدمة من أجل تشغيل منصة ركن 

وتديد اخلصائص التقنية املس تقبلية اليت تتاج  "4اآلس يان للرباءات؛ "
 إىل التحسني.
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تشخيص مكتب امللكية 
 الفكرية

إىل  18من 
يوليو  21

2017 

للبيئة القانونية والبيئة األساس ية للموارد ومسارات إجراء تقيمي شامل  اتيلند
األعامل والكفاءات التنظميية وفعالية العمل يف إطار نظم تسجيل 

الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي اليت يديرها مكتب امللكية 
 الفكرية من أجل تديد جماالت التحسني.

م يف احلوار الس يايس ادلويل  1.6ھ النتيجة: بني ادلول األعضاء يف الويبو حول إذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، مع الاسرتشاد تقد 
 من أجندة الويبو بشأن التمنية 45ابلتوصية رمق 

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

دورة تدريبية حول إنفاذ 
 حقوق امللكية الفكرية

إىل  12من 
أبريل  20

2017 

مشاراكً من مرص  12الياابن/
وإندونيس يا واململكة العربية 

 السعودية واتيلند وفييت انم

" تعزيز احرتام امللكية الفكرية من خالل مناقشة املعايري ادلنيا 1"
واملرونة يف إنفاذ حقوق امللكية الفكرية كام يرد يف اجلزء الثالث من 

يف تقدير األدةل ويف " وإاتحة فرصة إلظهار املهارات 2اتفاق تريبس؛ "
" وتقيمي التطورات األخرية يف 3البت يف قضااي امللكية الفكرية؛ "

السوابق القضائية واملسائل اليت نوقشت يف جلنة الويبو الاستشارية 
" واكتساب معرفة أوسع نطاقاً بشأن املسائل املتعلقة 4املعنية ابإلنفاذ؛ "

ق فهم اإلجراءات فامي يتعلق " تعمي5ابمللكية الفكرية وأنظمة التقايض؛ "
ابلتقايض وطرق احملامكة وتعزيز القدرات املهنية فامي خيص معليات 

 التقايض بشأن التعدي.

ندوة إقلميية بشأن إنفاذ 
حقوق امللكية الفكرية 

 لفائدة قضاة احملامك العليا.

إىل  17من 
أكتوبر  18

2017 

مشاراكً من  12الياابن/
ينيا ميامنار وابكس تان واببوا غ 

اجلديدة والفلبني وس نغافورة 
 ورسي الناك،

التوعية بأمهية ادلعاوى القضائية اخلاصة ابمللكية الفكرية واليت  "1"
وتعمل طرائق إلجراء احملاكامت  "2تؤدي دوراً همامً يف اجملال القانوين؛ "

بفعالية يف قضااي امللكية الفكرية واكتساب املعارف التقنية؛ 
وار احملامك املتخصصة يف امللكية الفكرية وتبادل والتعرف عىل أد "3"

 املعلومات بشأن املبادرات.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

  الياابن )امللكية الصناعية(

 2017الرصيد يف بداية 
 193 880 4 

   اإليرادات

  3 830 000 األموال املتسلمة

  1 314 تسوية سعر الرصف

 3 831 314  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  662 167 الوظائف

  100 070 املوظفون املؤقتون

  47 699 الزماالت

  190 965 بعثات املوظفني

  796 585 أسفار الغري
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  138 990 املؤمترات

  22 955 النرش

  279 610 اخلدمات التعاقدية الفردية

  1 422 110 اخلدمات التعاقدية األخرى

  19 تاكليف المتويل

  311 530 املباين والصيانة

  10 359 التواصل

  4 302 اإلمدادات واللوازم

  511 561 تاكليف دمع الربانمج

 (4 498 922)  مجموع النفقات:
 4 212 585  2017األموال املتاحة، هناية 

 188الصناعية/البدلان األقل منواً يف أفريقيا(الياابن )امللكية 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة التدريب الثالثة 
والاجامتع اخلتايم 

ملرشوع إيسام "سةل 
اتيتا" ابس تخدام امللكية 

 الفكرية

 2إىل  1من 
 2017مارس 

مشارك  400كينيا/ حنو 
 حميل

" وتعزيز اجلهود الرامية 2توحيد ممارسات التقيمي املعياري للجودة؛ " "1"
وتعزيز اس تخدام العالمات  "3إىل ضامن جودة موحدة للسالت؛ "

 امجلاعية. 

حلقة معل تثبتية متعددة 
األطراف: مبادئ توجهيية 

بشأن س ياسة 
واسرتاتيجية امللكية 

الفكرية من أجل 
الاس تخدام الفعال لنظام 

كية الفكرية يف املل 
اجلامعات ومؤسسات 

البحث والتطوير يف 
 أفريقيا

إىل  30من 
أكتوبر  31

2017 

مشاراكً من  20زمبابوي/
بوتسواان وإسواتيين وغاان 

وكينيا ومالوي وموزامبيق 
وانميبيا وسرياليون 

والسودان وأوغندا وزامبيا 
 وزمبابوي

بس ياسة امللكية  توفري منصة ملناقشة مرشوع املبادئ التوجهيية اخلاصة
الفكرية، ومواصةل تنقيح املبادئ التوجهيية والتصديق علهيا عند 

 الاقتضاء.

الابتاكر وامللكية الفكرية 
مكحركني لألعامل التجارية 

الزراعية التنافس ية: متكني 
الباحثات ورائدات 

 األعامل يف أفريقيا

إىل  15من 
نومفرب  17

2017 

 200املغرب/أكرث من 
 50 من مشارك من أكرث

 بدلاً أفريقياً 

توفري منصة للهنوض ابمللكية الفكرية يف الزراعة واألعامل الزراعية  "1"
تعمل طرائق  "2التجارية لفائدة البحااثت ورائدات األعامل األفريقية؛ "

ابتاكرية للعمل والتجارة من أجل اس تخدام نظام امللكية الفكرية بفعالية 
وتبادل التجارب  "3ين الثورة؛ "لتحقيق التمنية الاقتصادية وتكو 

 واخلربات.
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مرشوع التعليق عىل 
اتفاق ابنغي للمنظمة 

األفريقية للملكية الفكرية 
 وتشيته

 2و 1
أغسطس 

2017 

مشاراكً  20الاكمريون/حنو 
من الاكمريون والكونغو 

وكوت ديفوار وغابون 
والنيجر واملنظمة األفريقية 

 للملكية الفكرية وتوغو

عليقات وحواٍش بشأن اتفاق ابنغي ألغراض تروجيية إعداد كتاب ت 
 وتثقيفية.

شهادة ماجس تري يف 
مة  امللكية الفكرية مقدل

ابالشرتاك بني الويبو 
واملنظمة األفريقية للملكية 

 2الفكرية وجامعة ايوندي 

من يناير إىل 
يونيو ومن 
أكتوبر إىل 

ديسمرب 
 )جاٍر( 2017

منح دراس ية  10الاكمريون/
خمتارين من بوركينا ملتدربني 

فاصو وبوروندي والاكمريون 
وغابون وغينيا والنيجر 

 والس نغال وتوغو

" تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني 1"
" وتوفري فرص 2احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛ "

دريس يف لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والت
جمال امللكية الفكرية ألشخاص يعملون يف جمال البحث والتدريس يف 

 موضوع امللكية الفكرية يف جامعات ومؤسسات أخرى.

شهادة ماجس تري يف 
مة  امللكية الفكرية مقدل

ابالشرتاك بني الويبو 
واملنظمة األفريقية اإلقلميية 

للملكية الفكرية وجامعة 
 أفريقيا

من يناير إىل 
ومن  أبريل

مايو إىل 
ديسمرب 

 )جاٍر( 2017

منح دراس ية  10زمبابوي/
ملتدربني خمتارين من 

بوتسواان، والاكمريون، 
وإسواتيين، وإثيوبيا، وكينيا، 

وليسوتو، ومالوي، 
وانميبيا، ونيجرياي، 

 ومجهورية تزنانيا املتحدة

" تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني 1"
" وتوفري فرص 2واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛ "احلكوميني 

لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والتدريس يف 

جمال امللكية الفكرية ألشخاص يعملون يف جمال البحث والتدريس يف 
 موضوع امللكية الفكرية يف جامعات ومؤسسات أخرى.

جنوب  –مدرسة الويبو 
فية املتقدمة أفريقيا الصي 

عن امللكية الفكرية ونقل 
 التكنولوجيا

نومفرب  27من 
ديسمرب  8إىل 

2017 

منح  10جنوب أفريقيا/
دراس ية ملتدربني خمتارين من 

الاكمريون وغاان وكينيا 
 ومالوي ونيجرياي وزمبابوي

إاتحة الفرصة لكبار الطالب )ادلراسات اجلامعية وادلراسات العليا( 
اكتساب معارف بشأن الصةل بني  "1لقيام مبا ييل: "واملهنيني الش باب ل 

ومناقشة قضااي امللكية الفكرية  "2امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ "
املتصةل ابملفاوضات عىل الرتخيص عن طريق دراسات إفرادية ومتارين 

 حمااكة.

دورة الويبو بشأن صياغة 
ة إىل  الرباءات املوهجل

والكء الرباءات من ادلول 
األعضاء وادلول املراقبة 

يف املنظمة اإلقلميية 
 األفريقية للملكية الفكرية

 8إىل  4من 
؛ 2017سبمترب 

أكتوبر  9ومن 
إىل ديسمرب 

 )جاٍر( 2017

 14مشاراكً من  32زمبابوي/
دوةل عضواً ودوةل مراقبة 

من األريبو )بوتسواان، 
إثيوبيا، غاان، كينيا، ليسوتو، 

، مالوي، موزامبيق، انميبيا
نيجرياي، السودان، أوغندا، 

مجهورية تزنانيا املتحدة، 
 زامبيا، زمبابوي(

تسني الكفاءات يف جمال صياغة الرباءات يف ادلول األعضاء وادلول 
 املراقبة يف األريبو.

حلقة معل دون إقلميية 
بشأن الفحص يف املرحةل 

الوطنية من معاهدة 
الرباءات لفائدة الفاحصني 

 من ادلول األعضاء
 وادلول املراقبة يف األريبو

إىل  18من 
سبمترب  22

2017 

مشاراكً من  20زمبابوي/
األريبو وادلول األعضاء 

وادلول املراقبة فهيا )إثيوبيا، 
وغاان، وكينيا، وموزامبيق، 

 ونيجرياي، وأوغندا(

تعزيز فهم فاحيص الرباءات وإملاهمم ابلنظام ادلويل للرباءات  "1"
وتعزيز همارات املشاركني يف  "2الرباءات؛ " ومعاهدة التعاون بشأن

اس تخدام نتاجئ الفحص اخلارجية من املرحةل ادلولية واملراحل الوطنية 
وتبادل اخلربات من لك بدل وتبادل اآلراء بشان  "3ملعاهدة الرباءات؛ "

 حفص الرباءات.
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تدريب قصري األجل يف 
الياابن يف إطار شهادة 

املاجس تري يف جمال امللكية 
 الفكرية

سبمترب  25من 

أكتوبر  6إىل 
2017 

( 1الياابن/متدرب واحد )
 يف غاان

اكتساب معارف وهمارات إضافية يف جمال امللكية الفكرية؛  "1"
واكتساب خربات معلية يف جمال طلبات وتسجيالت الرباءات  "2"

 والعالمات التجارية والتصاممي.

حلقة األريبو ادلراس ية 
 املتنقةل بشأن الهنوض
بنظام امللكية الفكرية 

 لتعزيز الابتاكر واإلبداع

 23و 21و 20
مارس  24و

2017 

مشاراكً يف  70مالوي/
مشاراكً يف  56بالنتريي؛ و

 ليلوغوي

تشجيع ادلول األعضاء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية  "1"
والاس تفادة منه يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية 

والتوعية بوجود النظام اإلقلميي للملكية  "2وتكوين الرثوة؛ "والثقافية 
 الفكرية )األريبو( وفوائده.

حلقة األريبو ادلراس ية 
املتنقةل بشأن الهنوض 

بنظام امللكية الفكرية 
 لتعزيز الابتاكر واإلبداع

 20و 18و 17
يوليو  21و

2017 

مجهورية تزنانيا املتحدة/أكرث 
مشارك حميل يف  100من 

ن زجنبار وبروين دور لك م
 السالم

تشجيع ادلول األعضاء عىل اس تخدام نظام امللكية الفكرية  "1"
والاس تفادة منه يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية 

والتوعية بوجود النظام اإلقلميي للملكية  "2والثقافية وتكوين الرثوة؛ "
 الفكرية )األريبو( وفوائده.

نيفات تدريب عىل التص 
ادلولية للعالمات 

والتصاممي لفائدة فاحيص 
مكتب خدمات التسجيل 

 (URSBيف أوغندا )

إىل  20من 
مارس  21

2017 

متدربني من  6سويرسا/
مكتب خدمات التسجيل 

 (URSBيف أوغندا )

تيسري إدارة السجالت وتسني تقدمي اخلدمات يف مكتب خدمات 
لفاحصني عىل ( من خالل تعريف اURSBالتسجيل يف أوغندا )

 التصنيفات ادلولية للتصاممي الصناعية والعالمات.

إنتاج فيمل عن قصة جناح 
 ويبو ريسورتش

من يناير إىل 
ديسمرب 

2017 

توثيق عنارص من برانمج ويبو ريسورتش وأحصاب املصلحة املشاركني  غاان
 يف املرشوع.

ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ھ :النتيجة نفاذ حمس 
 الابتاكر واإلبداع

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقات معل بشأن إنشاء 
مراكز دلمع التكنولوجيا 

والابتاكر يف اجلامعات 
 األوغندية

إىل  23من 
يناير  25

2017 

مشاراًك  80أوغندا/أكرث من 
 حملًيا

التوعية مبرشوع مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف جامعتني  "1"
وتدريب املشاركني عىل النفاذ إىل املعلومات التقنية  "2رائدتني؛ "

 والعلمية.

حلقات معل مركز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 

الاس تخدام الفعال حول 
 للمعلومات الفنية والعلمية

إىل  21من 
فرباير  23

2017 

مشاراكً يف  15الس نغال/
مشاركني يف  10دااكر؛ و
مشاراكً يف  20ابميب؛ و

 تياس

توفري تدريب ملوظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر والطالب  "1"
اءات؛ يف املؤسسات املضيفة لتكل املراكز عىل قواعد بياانت الرب 

ومناقشة حاةل إقامة ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف  "2"
 الس نغال.
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زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات  4.4ھ :النتيجة بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
ن يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلي

 الفكرية

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مرشوع تويل البياانت 
يف السجل النيجريي 

للعالمات التجارية 
 والرباءات والتصاممي

من يناير إىل 
 2017أبريل 

البيبليوغرافية املتعلقة ابلعالمات مساعدة املكتب عىل تويل البياانت  نيجرياي
التجارية املسجةل/السارية، وملفات الرباءات والتصاممي من الصيغة 

 الورقية إىل الصيغة الرمقية.

رمقنة ملفات امللكية 
الفكرية يف املنظمة 

 األفريقية للملكية الفكرية

من يناير إىل 
ديسمرب 

 )جاٍر( 2017

املنظمة األفريقية للملكية 
 الفكرية

"تسني فعالية إجراءات إدخال بياانت الواثئق املتعلقة ابمللكية 1"
الفكرية، وال س امي اس امترات الطلب واألوصاف والواثئق املذكورة إىل 

 " ومعاجلة ترامك العمل بفعالية وكفاءة.2أقىص حد ممكن؛ "

رمقنة ملفات امللكية 
الفكرية يف املنظمة 

 األفريقية للملكية الفكرية

إىل من يناير 
ديسمرب 

 )جاٍر( 2017

املنظمة اإلقلميية األفريقية 
 للملكية الفكرية

" 2" تسهيل إجراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت؛ "1"
وتأمني ملفات امللكية الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها ابألنساق 

" وتسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل 3املادية والرمقية؛ "
" وتسني حومكة معلية امللكية الفكرية 4يدين الوطين وادلويل؛ "الصع 

 والشفافية واملساءةل.

رمقنة واثئق امللكية 
الفكرية ملعهد كينيا للملكية 

 (KIPIالصناعية )

من يناير إىل 
 2017أكتوبر 

" 2" تسهيل إجراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت؛ "1" كينيا
الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها ابألنساق وتأمني ملفات امللكية 

" وتسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل 3املادية والرمقية؛ "
" وتسني حومكة معلية امللكية الفكرية 4الصعيدين الوطين وادلويل؛ "

 والشفافية واملساءةل.

مجع البياانت الببليوغرافية 
املتعلقة ابلعالمات 

 بارالتجارية يف زجن 

من أكتوبر إىل 
ديسمرب 

 )جاٍر( 2017

تعزيز قدرة مكتب امللكية الفكرية عىل تقدمي خدمات همنية يف  "1" مجهورية تزنانيا املتحدة
وتعزيز اس تخدام النظام يف أنشطة املكتب  "2جمال امللكية الفكرية؛ "

وتسني جودة اخلدمة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة؛  "3اخللفية؛ "
وتسني جوانب احلومكة والشفافية واملساءةل يف معليات امللكية  "4"

 الفكرية.

مجع بياانت الرباءات 
والعالمات التجارية 

اخلاصة ابلرشكة وإدارة 
امللكية الفكرية يف 

 بوتسواان

من مارس إىل 
ديسمرب 

2017 

الفكرية التحقق من جسالت البياانت الببليوغرافية املتعلقة ابمللكية  "1" بوتسواان
وترسيع  "2واملسجةل يف نظام أمتتة امللكية الصناعية والتصديق علهيا؛ "

العمليات اإلدارية/معليات الفحص يف مكتب امللكية الفكرية؛ 
وتعزيز قدرة  "4وتسني النفاذ إىل معلومات امللكية الفكية؛ " "3"

مكتب امللكية الفكرية عىل توفري خدمات همنية يف جمال امللكية 
وتعزيز اس تخدام النظام ألنشطة املكتب اخللفية؛  "5رية؛ "الفك

وتسني جودة اخلدمة بطريقة فعاةل من حيث التلكفة؛  "6"
وتسني جوانب احلومكة والشفافية واملساءةل يف معليات امللكية  "7"

 الفكرية عن طريق تيسري النفاذ إىل لك امللفات وإاتحهتا بنسق رمقي.
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للويبو حلقة تدريبية إقلميية 
بشأن نظام أمتتة امللكية 

الصناعية لفائدة فاحيص 
 العالمات التجارية

إىل  10من 
يوليو  14

2017 

مشاراكً من  33بوتسواان/
أنغوال، واألريبو، وبوتسواان، 
وإسواتيين، وغامبيا، وكينيا، 

وليسوتو، ومدغشقر، 
ومالوي، وموريش يوس، 

وموزامبيق، وانميبيا، 
ريقية ونيجرياي، واملنظمة األف

للملكية الفكرية، وسيش يل، 
ومجهورية تزنانيا املتحدة، 

وزجنبار، وأوغندا، وزامبيا 
 وزمبابوي

بناء قدرات فاحيص العالمات التجارية يف اس تخدام نظام أمتتة  "1"
وتعريف الفاحصني عىل  "2امللكية الصناعية يف البحث والفحص؛ "

وتعزيز  "3جارية؛ "أدوات وخدمات الويبو املتاحة لفحص العالمات الت
وعي الفاحصني بدور ومسؤولية مكتب امللكية الفكرية يف نظام مدريد 

وتديداً يف معاجلة الطلبات والتعيينات والتصاممي ادلولية وخمتلف 
اإلخطارات الواردة إىل الويبو بشأن نطاق امحلاية )اس تخدام 

وتسليط الضوء عىل دور الفاحصني  "4الاس امترات المنوذجية(؛ "
 ومسامههتم يف أمتتة وتعزيز فعالية معليات امللكية الفكرية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الياابن )امللكية الصناعية/البدلان األقل منواً يف أفريقيا(
 1 562 669  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

  1 600 000 األموال املتسلمة

  52 تسوية سعر الرصف

 1 600 052  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  235 261 الوظائف

  56 935 املوظفون املؤقتون

  173 837 الزماالت

  53 920 بعثات املوظفني

  380 161 أسفار الغري

  26 857 املؤمترات

  22 961 اخلدمات التعاقدية الفردية

  426 792 اخلدمات التعاقدية األخرى

  1 691 اإلمدادات واللوازم

  177 342 تاكليف دمع الربانمج

 (1 555 757)  مجموع النفقات:
 1 606 964  2017األموال املتاحة، هناية 
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 املكس يك

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ھ :النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

فعالية تروجيية يف إطار 
امجلعيات العامة لعام 

: "التصممي 2017
املكس ييك املعارص مع 

 رؤية حنو املس تقبل"

أكتوبر,  05
2017 

 إبراز اس تخدام امللكية الفكرية يف التصاممي املكس يكية املعارصة. املكس يك/اللك

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   املكس يك

 215 439  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  34 000 المتثيل والنفقات التشغيلية األخرى

  2 380 تاكليف دمع الربانمج

 (36 380)  مجموع النفقات:
 179 059  2017األموال املتاحة، هناية 

 مجهورية كوراي )إذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(

 :النتيجة
زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ كفاءات معزل

 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

حلقة العمل األقالميية 
املشرتكة بني الويبو وواكةل 

حامية حق املؤلف التابعة 
لوزارة الثقافة والرايضة 

والس ياحة جبمهورية كوراي 
 بشأن إنفاذ حق املؤلف

إىل  18من 
سبمترب  21

2017 

مشاراكً من  18مجهورية كوراي/
الصني وإندونيس يا واألردن 

واملكس يك ونيبال وبامن 
 واتيلند وفييت انموالفلبني 

 دراسة قمية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة "1"

وتطبيقها عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف ادلول 
" وتقدمي تدريب أسايس حول أوجه اإلنصاف 2املشاركة؛ "

 وإجراءات إنفاذ حق املؤلف، مع الرتكزي خباصة عىل البيئة الرمقية؛



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق العارش

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال

 
 

380 

اي موضوعية يف جمال بناء الاحرتام حلق املؤلف " مناقشة قضا3"
 واحلقوق اجملاورة؛

" ووضع تصور لالسرتاتيجيات الوطنية وعرب الوطنية للتعاون 4"
 الفعال يف جمال

 إذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

مؤمتر دويل بشأن حق 
املؤلف يف إطار همرجان 

 آس يا لألغاين

إىل  22من 
سبمترب  23

2017 

مشاراكً من  18مجهورية كوراي/
الصني وإندونيس يا واألردن 

واملكس يك ونيبال وبامن 
 والفلبني واتيلند وفييت انم

مت مجعية كوراي لقطاع احملتوى املوس يقي ) ( هذا املؤمتر KMCIAنظل
بدمع من وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة والويبو مدينة بوسان، من 

يف جمال إذاكء الاحرتام حلق املؤلف أجل مناقشة مسائل مواضيعية 
 واحلقوق اجملاورة وتيسري احلوار بني احلكومة وقطاع األعامل.

توطني وترمجة املواد 
وزارة  -التدريس ية للويبو 

الثقافة والرايضة 
والس ياحة بشأن احرتام 

 حق املؤلف

يناير  1من 
يونيو  22إىل 

2017 

تكييف املواد التعلميية القامئة ابإلنلكزيية بشأن حق املؤلف واحلقوق  مجيع البدلان
اجملاورة إىل العربية والفرنس ية واإلس بانية من أجل تعزيز احرتام حق 

املؤلف يف البدلان الناطقة ابللغة العربية والفرنس ية واإلس بانية عن 
 طريق زايدة تقدير امجلهور العام، وخباصة يف صفوف الش باب، لنظام

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإنفاذه. وقد ُأعد  منشور للهنوض 
بأدوات التوعية اليت تس تخدهما الويبو يف إذاكء الاحرتام للملكية 

 الفكرية.

ة الويبو لتقيمي  إعداد ُعدل
احرتام املس هتكل للملكية 

 الفكرية

يناير  1من 
 30إىل 

أغسطس 
2017 

الويبو عىل قياس سلوك املس هتكل  مساعدة ادلول األعضاء يف مجيع البدلان
وترصفاته وتقيمي محالت التواصل الرامية إىل إذاكء الاحرتام للملكية 

 الفكرية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 مجهورية كوراي )إذاكء الاحرتام حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة(
 58 349  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

  227 115 األموال املتسلمة

 227 115  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  13 391 بعثات املوظفني

  68 512 أسفار الغري

  1 266 املؤمترات

  9 514 اخلدمات التعاقدية الفردية

  1 066 المتثيل والنفقات التشغيلية األخرى

  4 687 دمع الربانمجتاكليف 

 (98 435)  مجموع النفقات:
 187 029  2017األموال املتاحة، هناية 
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 189مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 النتيجة:
زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ كفاءات معزل

 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

إعداد مواد توعية بشأن 
حق املؤلف: "أساس يات 

 حق املؤلف يف الصف"

يناير  1من 
نومفرب  30إىل 

2017 

التوعية حبق املؤلف وتعزيز فهم مسائل حق املؤلف واحلقوق  مجيع البدلان
 اجملاورة يف صفوف الش باب عن طريق توفري مواد تعلميية أساس ية.

مرشوع اتاد الكتب 
ة  امليرسل

يناير  1من 
يوليو  30إىل 

2017 

" إهناء جماعة الكتب دلى طالب املدارس الثانوية العاجزين عن 1" الهند
قراءة املطبوعات يف والية ماداي براديش وبهيار وراجس تان يف 

وبناء القدرات بني النارشين احلكوميني بشأن إنتاج  "2؛ "190الهند
 رسة يف املس تقبل.الكتب املدرس ية حبيث تُصدر الكتب مي 

دمع إنشاء منظامت إدارة 
جامعية حلق املؤلف يف 

البدلان النامية من أجل 
حفز اإلبداع وتعزيز 

 الازدهار الثقايف

يوليو  1من 
 31إىل 

ديسمرب 
2017 

 )جاٍر( 

مجهورية كوراي/مكبوداي، منغوليا، 
 ميامنار

دمع إنشاء و/أو تعزيز منظامت اإلدارة امجلاعية كجزء من  "1"
وحامية حق املؤلف  "2اإلطار الفعال إلدارة حق املؤلف؛ "

 واحلقوق اجملاورة من أجل تعزيز التمنية الثقافية والاقتصادية.

حلقة معل دون إقلميية 
عن حق املؤلف 

 والصناعات اإلبداعية

إىل  28من 
نومفرب  29

2017 

مشاركني من الصني  4الفلبني/
وإندونيس يا ومالزياي وفييت انم 

 اراكً حملياً مش 50و

تبادل املعلومات واخلربات بني البدلان املشاركة بشأن إدارة  "1"
وحبث إماكانت زايدة دخل  "2حق املؤلف يف ألعاب الفيديو؛ "

مطوري وانرشي األلعاب ابس تغالل حق املؤلف واحلقوق 
 اجملاورة.

 النتيجة:
زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات  4.4ھ بنية تتية تقنية ومعرفية معز 

أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية 
 الفكرية

إعداد منشور الويبو 
املعنون "من الورق إىل 

املنصة: النرش وامللكية 
 الفكرية والثورة الرمقية"

يناير  1من 
 31إىل 

ديسمرب 
2017 

تزويد دور النرش الصغرية واملتوسطة احلجم يف البدلان النامية  مجيع البدلان
 بأداة معلية إلدارة حق املؤلف يف البيئة الرمقية.

                                                
189

 رة، ُأجري اجامتع تقيمي وختطيط أيضاً.إضافة إىل األنشطة املذكو  

190
 من املدرسة الثانوية يف الوالايت الثالث املذكورة 12إىل  9كتااًب ابإلنلكزيية والهندية والبوجنابية للصفوف  131ُأعد   
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حلقة معل أقالميية بشأن 
املسائل الناش ئة يف جمال 

حق املؤلف 
والاحتياجات إىل تديث 

املعارف والكفاءات 
 املؤسس ية

إىل  10من 
أبريل  12

2017 

مشاراكً من  27مجهورية كوراي/
األرجنتني ومكبوداي والصني 

وكولومبيا وجزر كوك وكوس تارياك 
وإندونيس يا ولبنان ومالزياي 

ومنغوليا وميامنار واتيلند وتونس 
 وزامبيا

اخلربات يف جمال بناء قدرات حق تديث املعرفة، وتبادل  "1"
وتبادل اآلراء بشأن املهنجيات املس تخدمة يف خمتلف  "2املؤلف؛ "

ومناقشة كيفية تعزيز تكل  "3برامج بناء قدرات حق املؤلف؛ "
 الربامج عىل املس توايت الوطنية واإلقلميية وادلولية.

حلقة معل دون إقلميية 
عن التعاون يف جمال حق 

 اجملاورةاملؤلف واحلقوق 

إىل  21من 
يونيو  22

2017 

مشاراكً من الصني  12الصني/
ومنغوليا ومجهورية كوراي 

 والاتاد الرويس

" تبادل املعلومات واخلربات بني البدلان املشاركة بشأن تطوير 1"
" والبحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون 2نظام حق املؤلف؛ "

 اورة.بني البدلان يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجمل

زايرة دراس ية إىل منظامت 
 معنية حبق املؤلف

أكتوبر  30من 
نومفرب  3إىل 

2017 

مشاراكً من  19مجهورية كوراي/
البحرين وبنغالديش وبواتن 

ومكبوداي وكوس تارياك وإكوادور 
وغاان وإندونيس يا وجاماياك وكينيا 

ومجهورية الو ادلميقراطية 
الشعبية ومالوي ومالزياي 

وانميبيا وابكس تان ومنغوليا 
وابراغواي وسان تويم 

 وبرينسييب واتيلند

تبادل املامرسات واخلربات يف إدارة حق املؤلف واحلقوق  "1"
وتعزيز القدرات يف جمال صياغة  "2اجملاورة يف مجهورية كوراي؛ "

س ياسات حق املؤلف وتديث األطر الترشيعية واإلدارية؛ 
  يف البدلان املعنية. وتسني تشغيل منظامت حق املؤلف "3"

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   مجهورية كوراي )حق املؤلف(

 503 667  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  685 689 األموال املتسلمة

  19 تسوية سعر الرصف

 685 708  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  65 413 املوظفون املؤقتون

  44 498 بعثات املوظفني

  234 014 أسفار الغري

  31 710 املؤمترات

  (31) النرش

  13 426 اخلدمات التعاقدية الفردية

  37 881 اخلدمات التعاقدية األخرى

  406 اإلمدادات واللوازم

 (427 317)  مجموع النفقات:
 762 058  2017املتاحة، هناية األموال 
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 مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(

 أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكي فة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 2.1ھ :النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

بعثة خرباء معنية 
ابالسرتاتيجية الوطنية 

الفكرية موفدة إىل للملكية 
 الفلبني ومجهورية كوراي

 2017مايو  30

 26إىل  24من 
 2017أكتوبر 

 الفلبني

 مجهورية كوراي

تديث نظم اإلدارة وتبس يط اإلجراءات اإلدارية يف ماكتب  "1"
وتكوين الكفاءات من أجل تقيق الفعالية يف  "2امللكية الفكرية؛ "

وتعزيز فهم األنظمة  "3" إدارة واس تخدام نظام امللكية الفكرية؛
واملساعدة يف  "4العاملية للملكية الفكرية والرتوجي الس تخداهما؛ "

 وضع األطر الس ياساتية والتنظميية املالمئة يف جمال امللكية الفكرية.

 اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع األهداف اإلمنائية الوطنية 1.3ھ النتيجة

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مؤمتر إقلميي للجامعات 
ومعاهد البحوث بشأن 

هتيئة بيئة مؤاتية للملكية 
الفكرية يف جماالت تطوير 

وتسويق وإدارة 
املرحةل  -التكنولوجيا 

 األوىل

 23إىل  21من 
 2017يونيو 

مالزياي، الفلبني، رسي 
 الناك، اتيلند، مجهورية كوراي

إرشاك فريق اإلدارة العليا يف اجلامعات واملؤسسات البحثية يف 
مناقشة بشأن البيئة املؤاتية للملكية الفكرية يف جماالت تطوير 

 وإدارة وتسويق التكنولوجيا

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

إنتاج موضوعات جديدة 
)"التصاممي الصناعية"( 

 ملواد "بورورو" املتحركة

من يناير إىل 
 2017ديسمرب 

 191)جاٍر(

توفري مواد يسرية بشأن امللكية الفكرية لغري اخلرباء يف  "1" مجهورية كوراي/اللك
وتعزيز الوعي العام بقضااي امللكية  "2امللكية الفكرية؛ "

ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية  "3"الفكرية؛ 
األخرى يف الوصول إىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع اإلبداع؛ 

وإمداد مس تخديم امللكية الفكرية بإماكنية معززة  "4"
 للوصول إىل مواد امللكية الفكرية ابللغات احمللية.

إنتاج مجموعة أدوات 
حاسوبية للتعمل عن طريق 

الاخرتاع، اللعب "مدينة 

من يناير إىل 
 192 2017يونيو 

" جذب اهامتم امجلهور وال س امي الش باب ابلقضااي املتعلقة 1" مجهورية كوراي/اللك
" والتعزيز 2ابمللكية الفكرية بطريقة أيرس وأكرث تسلية؛ "

الفعال للتوعية الطويةل األجل ابمللكية الفكرية دلى ادلول 
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والقرص املدمج وكتاب 
 الامترين

" وتوفري أسلوب مالمئ لتعمل امللكية 3ضاء يف الويبو؛ "األع
 الفكرية ذلوي ادلراية ابألهجزة الرمقية )املواطنون الرمقيون(.

إنتاج نسخة مدبلجة من 
قرص الفيديو الرمقي 

)القرص املدمج( ودليل 
)كتاب الامترين( "بورورو" 

 ابللغة العربية

من يناير إىل 
 193 2017أبريل 

توفري مواد يسرية بشأن امللكية الفكرية لغري اخلرباء يف امللكية  "1" لكمجهورية كوراي/ال
وتعزيز الوعي العام بقضااي امللكية الفكرية؛  "2الفكرية؛ "

ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية األخرى يف الوصول  "3"
وإمداد مس تخديم  "4إىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع اإلبداع؛ "

بإماكنية معززة للوصول إىل مواد امللكية الفكرية  امللكية الفكرية
 ابللغات احمللية.

املرحةل اخلامسة ملؤمتر 
رؤساء ماكتب امللكية 

 الفكرية

 14إىل  12من 
 2017أبريل 

مجهورية كوراي/أفغانس تان، 
بنغالديش، مكبوداي، الهند، 

مجهورية إيران اإٍلسالمية، 
مجهورية الو ادلميقراطية 

مالزياي، مدليف، الشعبية، 
منغوليا، ميامنار، ابكس تان، 

الفلبني، رسي الناك، فييت 
 انم

الاستناد إىل نواجت الاجامتعني السابقني لرؤساء  "1"
؛ 2016و 2015ماكتب امللكية الفكرية يف عاييم 

إاتحة منصة للتعمل عىل املس توى التنفيذي تركز عىل  "2"
بون؛ خدمات امللكية الفكرية اليت تركز عىل الز 

وإيالء حق املراعاة آلراء املس تخدمني الهنائيني  "3"
واألطراف املعنية ابمللكية الفكرية من أجل تقيق الفعالية 

 يف قيادة ماكتب امللكية الفكرية.

املؤمتر اإلقلميي للبدلان 
اجلزرية يف احمليط الهادئ 

هتيئة بيئة مؤاتية للملكية  -
الفكرية من أجل إضفاء 

املنتجات احمللية قمية عىل 
عن طريق الوسوم 

والتصاممي )"مجموعة الوسوم 
 والتصاممي"(

 27إىل  24من 
 2017أبريل 

جزر كوك/فيجي، والايت 
ميكرونزياي املوحدة، 

كرييباس، جزر مارشال، 
انورو، نيوي، اببوا غينيا 

اجلديدة، ساموا، جزر 
سلامين، تونغا، توفالو، 

 فانواتو

الفكرية يف املنطقة بعامل امللكية توعية ماكتب امللكية  "1"
الفكرية وتوفري التعلمي التنفيذي لزايدة فهمهم للملكية 

ومناقشة اسرتاتيجية التنفيذ  "2الفكرية والتمنية؛ "
للمساعدة التقنية للويبو مع الرتكزي عىل الاس تدامة؛ 

وتوفري منصة لتبادل اآلراء والتعمل بني ماكتب امللكية  "3"
يسري التعاون فامي بني بدلان اجلنوب بني وت  "4الفكرية؛ "

 ماكتب امللكية الفكرية يف املنطقة.

املرشوع األويل: برانمج 
التعلمي ادلويل اخلاص 

ابألفاكر والاخرتاع 
 والابتاكر وامللكية الفكرية

 26اىل  22من 
 2017مايو 

مجهورية كوراي/امجلهورية 
ادلومينيكية، مجهورية إيران 

مجهورية الو اإٍلسالمية، 
ادلميقراطية الشعبية، 

منغوليا، ابكس تان، الفلبني، 
 ساموا

زايدة معرفة املشاركني مبسار الابتاكر وحامية  "1"
وعرض  "2الاخرتاعات وإدارة حقوق امللكية الفكرية؛ "

 أسلوب تعلميي اس تحدثته مجهورية كوراي.
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ن إىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع  2.4ھ :النتيجة نفاذ حمس 
 الابتاكر واإلبداع

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مرشوع بشأن تسخري 
امللكية الفكرية ألغراض 

التمنية واس تخدام 
 املالمئةالتكنولوجيات 

املسابقة الهنائية وحفل  -
تسلمي اجلوائز وحلقة 

 العمل الهنائية

 26إىل  24من 
 194 2017أبريل 

تشجيع وماكفأة المتزي يف اخرتاع منتجات التكنولوجيا املالمئة يف  منغوليا
القطاع الزراعي اليت تمتزي بسهوةل الاس تخدام واجملدية اقتصاداًي 

احتياجاهتا واملسامهة يف تقيق التمنية  لفائدة اجملمتعات احمللية لتلبية
املس تدامة للمجمتعات احمللية. واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات 

 الرباءات البتاكر حلول عنرصاً أساس ياً يف املسابقة.

اجامتعات تشاورية  -
 وحلقة معل توجهيية

حلقة معل متقدمة  -
 لبحث الرباءات،

املسابقة الهنائية وحفل  -
قة تسلمي اجلوائز وحل

 العمل الهنائية 

فرباير إىل  27من 
 2017مارس  7

مايو إىل  29من 
 2017يونيو  27

نومفرب إىل  8من 
 2017ديسمرب  6

كوس تارياك، امجلهورية 
 ادلومينيكية، السلفادور، بامن

كوس تارياك، امجلهورية 
 ادلومينيكية، السلفادور، بامن

كوس تارياك، امجلهورية 
 ادلومينيكية، السلفادور، بامن

 

دراسة وتقيمي املسابقات 
اخلاصة ابلتكنولوجيات 

 املالمئة

من يناير إىل 
 195 2017فرباير 

إنشاء هيالك وآليات متكينية ملسابقات التكنولوجيا  "1" مجهورية كوراي
وتويل منافسة التكنولوجيا املالمئة إىل مبادرة  "2املالمئة؛ "

 " وحبث مهنجيات جديدة من3مس تدامة وطويةل األجل؛ "
أجل تعظمي الفوائد واحلد من خطر عدم تقيق الهدف 

 املنشود.

تعاون عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية األخرى يف جمال إذاكء الاحرتام  2.6ھ :النتيجة
 للملكية الفكرية

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

مقارنة دولية  دراسة بشأن
لهنوج التعامل مع حاالت 

التعدي عىل العالمات 
 التجارية عرب اإلنرتنت

من مارس إىل 
 2017ديسمرب 

اس تعراض الهنوج اخملتلفة اجلاري اعامتدها حول العامل من أجل  "1" مجيع البدلان
إنفاذ احلقوق املتأتية من العالمات التجارية يف ظل البيئة الش بكية؛ 

فهم ادلول األعضاء لألطر القانونية وغريها من األطر وتعزيز  "2"
 اليت ُوضعت ملواهجة انهتااكت امللكية الفكرية عىل اإلنرتنت.
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

  مجهورية كوراي )امللكية الصناعية(
 1 200 454  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

  633 386 األموال املتسلمة

  296 تسوية سعر الرصف

 633 682  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  49 608 الوظائف

  35 946 املوظفون املؤقتون

  84 726 بعثات املوظفني

  196 836 أسفار الغري

  14 006 املؤمترات

  49 569 اخلدمات التعاقدية الفردية

  253 000 اخلدمات التعاقدية األخرى

 (683 690)  مجموع النفقات:
 1 150 445  2017األموال املتاحة، هناية 

 مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(

 :النتيجة
زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ كفاءات معزل

 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 الغرض/الوصف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

املشاركة يف برانمج 
املاجس تري يف قانون امللكية 

الفكرية املشرتك بني الويبو 
وجامعة كوينسلند 

 للتكنولوجيا

فرباير  2من 
أكتوبر  27إىل 

2017 

مشاركني من الهند  3أسرتاليا/
مشاركني  3وإندونيس يا واتيلند و

 من مجهورية كوراي

رية، مبا يف ذكل املسؤولون توفري تعلمي عاٍل خلرباء امللكية الفك
احلكوميون، من أجل تعزيز قدرهتم عىل إدارة حقوق امللكية 

الفكرية وزايدة اس تخداهمم للملكية الفكرية يف الهنوض ابالبتاكر 
جامعة كوينسلند للتكنولوجيا يف  –عن طريق ماجس تري الويبو 

 قانون امللكية الفكرية.

املشاركة يف برانمج املدرسة 
املشرتك بني الويبو الصيفية 

 وكوراي

إىل  10من 
يوليو  21

2017 

مشاراكً من  12مجهورية كوراي/
بنغالديش ومكبوداي والاكمريون 

والهند وانميبيا وبولندا والاتاد 
الرويس وفييت انم وزامبيا 

 وزمبابوي

تزويد كبار الطالب واملهنيني الش باب مبزيد من املعرفة يف 
ووظائف نظام امللكية الفكرية عن  جماالت امللكية الفكرية ودور

 طريق حمارضات ودراسات إفرادية ومتارين ومناقشات جامعية.
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شهادة دولية متقدمة قامئة 
عىل ابنوراما امللكية الفكرية 
ودورة إدارة امللكية الفكرية 

 (DL-450ألاكدميية الويبو )

من أبريل إىل 
 2017نومفرب 

مشاراكً يف  824مجهورية كوراي/
التعمل  عن بعد لبانوراما برانمج 

مشاراكً من  17امللكية الفكرية و
بدلاً يف الندوة التدريبية  15

 ادلولية املبارشة )وهجاً لوجه(

متكني املشاركني، اذلين تتوفر دلهيم وسائل حمدودة للنفاذ إىل 
برامج التعلمي يف جمال امللكية الفكرية، من تعميق فهمهم إلدارة 

 حمددة.امللكية الفكرية بلغة 

دورة بشأن املعارف العامة 
عن امللكية الفكرية ابالستناد 

 IP IGNITEإىل منصة 
وادلورة العامة بشأن امللكية 

 (DL-101الفكرية )

من يونيو إىل 
ديسمرب 

2017 

اإلمارات العربية املتحدة، مجهورية 
مشاراكً يف برانمج  113كوراي/

 IP Igniteالتعمل  عن بعد ملنصة 
بدلاً يف  27من مشاراكً  40و

الندوة التدريبية ادلولية املبارشة 
 )وهجاً لوجه(

توفري معرفة عامة ابمللكية الفكرية للجمهور الهدف اذلي حيتاج 
 إىل عرض عام عن أساس يات امللكية الفكرية يف البدلان النامية.

مؤمتر عن التعاون التدرييب 
ادلويل عىل تعزيز القدرات 

يف يف جمال امللكية الفكرية 
البدلان النامية وتوطيد 

التعاون ادلويل يف جمال 
 حفص الرباءات

أبريل  11
2017 

مشارك  200مجهورية كوراي/حنو 
من بدلان جنوب وجنوب رشق 

 آس يا ومجهورية كوراي

مناقشة التعاون ادلويل الرايم إألى تعزيز القدرات يف جمال  "1"
اخلرباء العامليني يف ودمع  "2امللكية الفكرية يف البدلان النامية؛ "

جمال امللكية الفكرية من أجل معاجلة خمتلف قضااي امللكية 
 الفكرية الناجتة عن الثورة الصناعية الرابعة معاجلة فعاةل.

دورة تدريبية مشرتكة بني 
الويبو ومكتب كوراي للملكية 

الفكرية بشأن قانون 
 الرباءات وحفصها

إىل  15من 
مايو  26

2017 

مشاراكً من  17مجهورة كوراي/
اجلزائر ومرص وغابون والهند 

وكينيا وموزامبيق وعامن وبريو 
ورومانيا ورصبيا ورسي الناك 

وامجلهورية العربية السورية 
 وترينيداد وتوابغو وأوغندا

تعزيز معرفة فاحيص الرباءات مببادئ قانون الرباءات  "1"
وزايدة هماراهتم يف الفحص  "2وإجراءات حفص الرباءات؛ "

وتوفري فرصة لتبادل اآلراء بشأن  "3لفعيل لطلبات الرباءات؛ "ا
 املسائل املتعلقة جبودة الفحص.

حلقة معل عن معاهدة 
 التعاون بشأن الرباءات

 7إىل  3من 
 2017يوليو 

مشاراكً من  16مجهورية كوراي/
بواتن والهند ومالزياي وعامن 

وابكس تان واببوا غينيا اجلديدة 
 واتيلند والفلبني ورسي الناك

 وتركيا وفييت انم 

تعزيز املعارف بشأن الرباءات ادلولية ومعاهدة الرباءات؛  "1"
وتعزيز املهارات يف جمايلي البحث والفحص يف إطار  "2"

وتبادل التجارب واخلربات بني البدلان  "3معاهدة الرباءات؛ "
 يف اجملاالت املتصةل مبعاهدة الرباءات.

 دورة تدريبية مشرتكة بني
الويبو ومكتب كوراي للملكية 

الفكرية بشأن قانون 
 العالمات التجارية وحفصها

إىل  13من 
نومفرب  21

2017 

مشاراكً من  19مجهورية كوراي/
بنغالديش وبيالروس وبواتن 

وجورجيا وإندونيس يا والتفيا 
ولبنان ونيجرياي ومودلوفا وعامن 

وفلسطني ومجهورية تزنانيا املتحدة 
 وزامبياوأوزبكس تان 

تعزيز معرفة فاحيص العالمات التجارية مببادئ قانون  "1"
العالمات التجارية وإجراءات حفص العالمات التجارية؛ 

وزايدة هماراهتم يف الفحص الفعيل لطلبات العالمات  "2"
وتوفري فرصة لتبادل اآلراء بشأن املسائل املتعلقة  "3التجارية؛ "

 جبودة الفحص.
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 املاحنة والنفقاتمساهامت اجلهات 

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 مجهورية كوراي )تعلمي امللكية الفكرية(
 503 781  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

  450 689 األموال املتسلمة

  55 تسوية سعر الرصف

 450 743  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  315 786 الزماالت

  24 884 بعثات املوظفني

  46 028 أسفار الغري

  29 969 املؤمترات

  20 831 تاكليف دمع الربانمج

 (437 497)  مجموع النفقات:
 517 027  2017األموال املتاحة، هناية 

 إس بانيا

 :النتيجة
زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ كفاءات معزل

 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

اإلقلميية السادسة الندوة 
عرشة املشرتكة بني الويبو 
والواكةل اإلس بانية للتعاون 

اإلمنايئ ادلويل واملكتب 
اإلس باين للرباءات 

والعالمات التجارية بشأن 
امللكية الفكرية لفائدة القضاة 

واملدعني العامني يف بدلان 
 أمرياك الالتينية

 17إىل  14من 
 2017نومفرب 

رياك كولومبيا/مجيع بدلان أم
الالتينية وحممكة جامعة 

 دول األنديز

إاتحة منتدى للمناقشة من أجل القضاة واملدعني العامني يف  "1"
وتيسري التدريب العميل وتبادل املعلومات  "2جمال امللكية الفكرية؛ "

 يف جماالت الرباءات والعالمات التجارية وحق املؤلف وإنفاذ احلقوق.
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زة ومكي فة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املتحوةلآليات وبرامج  4.3ه :النتيجة  تعاونية معز 

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حلقة معل إقلميية مشرتكة 
بني الويبو واملكتب 

اإلس باين للرباءات 
والعالمات التجارية والواكةل 

اإلمنايئ اإلس بانية للتعاون 
ادلويل بشأن تدريب 

املدربني يف جمال امللكية 
صياغة طلبات  -الصناعية 

 الرباءات

 12إىل  8من 
 2017مايو 

مايو إىل  15من 
 2017يوليو  14
196 

أوروغواي/لك دول 
 أمرياك الالتينية

تسني القدرات يف جمال صياغة طلبات الرباءات يف منطقة أمرياك 
 الالتينية.

حول معاهدة ندوة إقلميية 
التعاون بشأن الرباءات 

 لبدلان أمرياك الالتينية

 7إىل  5من 
 2017يوليو 

السلفادور/لك بدلان 
 أمرياك الالتينية

موافاة املاكتب الوطنية بأحدث املس تجدات يف نظام معاهدة  "1"
وتبادل اخلربات بشأن اس تخدام نظام معاهدة  "2الرباءات؛ "

الرتكزي خباصة عىل اس تخدامه يف  الرباءات يف خمتلف القطاعات مع
 إطار الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

الندوة اإلقلميية اخلامسة 
املشرتكة بني الويبو والواكةل 

اإلس بانية للتعاون اإلمنايئ 
ادلويل واملكتب اإلس باين 

للرباءات والعالمات 
التجارية بشأن العالمات 

التجارية والتصاممي الصناعية 
أصول كعوامل لالبتاكر و 

للرشاكت: الابتاكر عن 
 طريق احلرف اليدوية

 24إىل  20من 
 2017مارس 

غواتاميال/لك بدلان أمرياك 
 الالتينية

تيسري الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية والتشجيع عىل  "1"
اس تخدامه يف قطاعات احلرف اليدوية يف أمرياك الالتينية؛ 

ربات والتجارب واملامرسات وتوفري تبادل معيل وتعزي زتبادل اخل "2"
 الفضىل. 

مرشوع تطبيق توعية 
 املراهقني ابمللكية الفكرية

من يناير إىل 
 2017ديسمرب 

 )جاٍر(

لك البدلان الناطقة 
 ابإلس بانية

 تزويد الش باب مبعلومات عن أمهية امللكية الفكرية.
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 2016مس متر من عام  
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 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   إس بانيا

 92 056  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

  180 076 األموال املتسلمة

 180 076  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  99 296 أسفار الغري

  5 405 اخلدمات التعاقدية الفردية

  13 611 تاكليف دمع الربانمج

 (118 312)  مجموع النفقات:
 153 820  2017األموال املتاحة، هناية 

 صندوق األمم املتحدة للرشااكت ادلولية/القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي اإلعاقة

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

تدريب منظامت املكفوفني 
ودور النرش اخلاصة 

واحلكومية عىل إعداد 
كتب إلكرتونية رمقية 

ة النسق  وميرسل

مارس  12و 11
 20؛ و2017

أبريل  22إىل 
 29؛ و2017

أبريل  30و
 15؛ و2017

مايو  17إىل 
 22؛ و2017

يونيو  24إىل 
2017 

الهند )والايت غوجارات 
واكراناتاك وهارايان وجارخاند 

 وماهاراشرتا(

توعية دور النرش احلكومية واخلاصة بس بل تيسري نفاذ ذوي  "1"
" ومتكني دور النرش من إعداد 2اإلعاقات البرصية إىل منشوراهتم؛ "

ة النسق" مبارشة ميكن ذلوي اإلعاقات البرصية  كتب مدرس ية "ميرسل
وتوفري تعلاميت للمنظامت اليت ختدم مصاحل املكفوفني  "3قراءهتا؛ "

الرمقي امليرسل فضاًل عن  epub3بشأن كيفية إعداد كتب بنسق 
 إدخال تسينات يف تدفقات معلها من أجل زايدة فعاليهتا.

تدريب عىل اإلنتاج 
بطريقة بريل ابس تخدام 

 املوارد اإللكرتونية

 10إىل  8من 
 2017يونيو 

ملواد توعية دور الطباعة بطريقة بريل بس بل توفري الوقت يف إنتاج ا الهند
بطريقة بريل ابس تخدا مامللفات الرمقية املتاحة يف الهند إما من خالل 

" Sugamya Pustakalayaاملكتبة الوطنية الهندية للمكفوفني "
 وإما من دور النرش.
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إعداد دليل عن اإلنتاج 
بطريقة بريل ابس تخدام 

 املوارد اإللكرتونية

يونيو,  30
2017 

بريل يف الهند مبعلومات عن توفري الكتب  تزويد دور الطباعة بطريقة الهند
اإللكرتونية الش بكية اليت ميكن اس تخداهما لإلنتاج بطريقة بريل 

ةل  بصورة أرسع وأكرث فعالية. وتضمن ادلليل أدوات وتعلاميت مفصل
لتحويل امللفات الرمقية إىل واثئق "متاحة بطريقة بريل" أي واثئق 

 ة بريل.ميكن طباعهتا عرب طابعة تس تخدم تقني

دمع تقين للقامئني عىل 
إعداد احملتوايت يف 

املنظامت الرشيكة يف 
جمال إنتاج الكتب بأنساق 

ة  ميرسل

 30من يناير إىل 
 197 2017يونيو 

مساعدة دور الطباعة بطريقة بريل ومنظامت املكفوفني يف تطبيق  الهند
.  التدريب اذلي انتفعت به يف إنتاج املواد بنسق ميرسل

 اجلهات املاحنة والنفقاتمساهامت 

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

  صندوق األمم املتحدة للرشااكت ادلولية/القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي اإلعاقة
 45 184  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  41 100 املشرتكةخدمات األمم املتحدة 

  3 288 تاكليف دمع الربانمج

 (44 388)  مجموع النفقات:
 796  2017األموال املتاحة، هناية 

 الوالايت املتحدة األمريكية )الصناعات اإلبداعية(

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية  2.3ھ :النتيجة كفاءات معزل
 ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان األقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

 الغرض/الوصف البدل/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

وطنية عن حلقة معل 
"كسب العيش من 

 املوس يقى"

 28إىل  27من 
 2017أبريل 

توفري مشورة معلية لفناين األداء املوس يقي بشأن إدارة حق املؤلف  الفلبني
 عىل املوس يقى.
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املسامهة يف املعرض ادلويل 
للموس يقى اذلي تنظمه 

امجلعية الوطنية لبائعي 
 2017املوس يقى لعام 

 22إىل  19من 
 2017يناير 

والايت املتحدة ال
 األمريكية

تقدمي منشورات وخدمات الويبو إىل املهنيني العاملني يف جمال 
املوس يقى وتنظمي اجامتعات مائدة مس تديرة بشأن الس ياسة يف 

 املعرض.

دراسة اس تقصائية دولية 
بشأن القانون وممارسة 

الرضائب عىل النصوص 
 والصور

ثة بشأن املعايري واملامرسات العاملية املتعلقة توفري معلومات  مجيع البدلان 198 2017يناير  حمدل
ابملاكفآت املتأتية من رسوم حق املؤلف عىل املصنفات النصية 

 واملصورة.

دراسة اس تقصائية دولية 
بشأن القانون وممارسة 

 النسخ ألغراض خشصية

ثة بشأن املعايري واملامرسات ال مجيع البدلان 199 2017يناير  عاملية املتعلقة توفري معلومات حمدل
 ابملاكفآت املتأتية من رسوم حق املؤلف عىل النسخ ألغراض خشصية.

 مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

 الوالايت املتحدة األمريكية )الصناعات اإلبداعية(
 62 796  2017الرصيد يف بداية 

   اإليرادات

  45 تسوية سعر الرصف

 45  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  11 351 بعثات املوظفني

  2 980 املؤمترات

  996 اخلدمات التعاقدية الفردية

  20 000 اخلدمات التعاقدية األخرى

  4 587 تاكليف دمع الربانمج

 (39 913)  مجموع النفقات:
 22 929  2017األموال املتاحة، هناية 
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 أوروغواي

زة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي إىل خدمات  4.4ھ :النتيجة بنية تتية تقنية ومعرفية معز 
أفضل )بتلكفة أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن( ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أحسن إلدارة امللكية 

 الفكرية

 التارخي النشاط
البدل املضيف/اجلهات 

 املس تفيدة
 الغرض/الوصف

تديث نظم تكنولوجيا 
املعلومات يف اإلدارة 

 الوطنية للملكية الصناعية

يناير إىل  1من 
أبريل  14

2017 200 

أوروغواي/املديرية 
 الوطنية للملكية الفكرية

ما تعزيز النظم املعلوماتية لإلدارة الوطنية للملكية الصناعية عن طريق 
موقع إلكرتوين مفتوح للجمهور يتيح النفاذ إىل قواعد بياانت  "1ييل: "

وتصممي النظم املعلوماتية؛  "2الرباءات والعالمات التجارية؛ "
واس تحداث وإطالق  "4واس تحداث واهجة لنرش املعلومات؛ " "3"

 منصات ش بكية ألغراض إيداع الرباءات والعالمات التجارية.

 املاحنة والنفقاتمساهامت اجلهات 

 2017ديسمرب  31الصناديق الاستامئنية يف 
 )ابلفرنك السويرسي(

   أوروغواي

 127 950  2017الرصيد يف بداية 
   اإليرادات

 -  مجموع اإليرادات:
   النفقات

  14 596 اخلدمات التعاقدية الفردية

 (14 596)  مجموع النفقات:
 113 354  2017األموال املتاحة، هناية 
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 2017األموال الاحتياطية  التقرير املرحيل اخلاص ابملشاريع املموةل من املرفق احلادي عرش

 مقدمة

مة عىل مس توى املنظمة، ُأدرجت تقارير مرحلية عن لك املشاريع املموةل من األموال الاحتياطية واملن فلذة خالل حرصاً عىل تسني التقارير املقدل
 الرأساملية الرئيس ية املعتادة.إىل جانب التقارير عن مشاريع اخلطة  2016/17يف مرفق بتقرير أداء الويبو للثنائية  2017عام 

واإلجنازات احملققة ومعدالت اس تخدام  2017ويوفر هذا التقرير لدلول األعضاء حملة عامة عن التقدم احملرز خالل الفرتة املمتدة من يناير إىل ديسمرب 
 املوارد يف إطار املشاريع التالية:

 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت )أ(

 (CMP 1تعزيز األمن: تشفري البياانت وإدارة املس تخدمني ) "1"

 (CMP 2تنفيذ إدارة املعلومات املؤسس ية ) "2"

 املرشوعات املتصةل ابملباين )ب(

 (CMP 3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ) "3"

 (CMP 5)تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة( )املرحةل األوىل من جتديد القبو  -مبىن أرابد بوكش  "4"

 املرشوعات املتصةل ابلسالمة/األمن )ج(

 (CMP 7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ) "5"

 املرشوعات األخرى املموةل من األموال الاحتياطية )د(

 تنفيذ نظام التخطيط الشامل واملتاكمل للموارد املؤسس ية "6"

 نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات قاعدة بياانت "7"
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ANNEX XI  2017ديسمرب  31املشاريع املموةل من األموال الاحتياطية يف 

 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 الرصيد املتبقي النفقات املرشوعمزيانية    
اس تخدام 
املرشوع 

كنس بة 
 مئوية

املزيانية    
 األولية

 1املراجعات

اعامتدات 
إضافية يف 

أكتوبر 
2014 

املزيانية 
عة  املراجي

النفقات 
حىت هناية 

 2015عام 

 2تسوايت
حىت هناية 

2015 

نفقات 
2016 

نفقات 
2017 

النفقات 
2016/17 

مجموع 
 النفقات

 % املبلغ

              املشاريع اجلارية
  

تعزيز األمن: تشفري البياانت 
 (CMP 1وإدارة املس تخدمني )

700 - - 700 - - 129 91 221 221 479 68% 32% 

  

تنفيذ إدارة املعلومات املؤسس ية 
(CMP 2) 

068 2 - - 068 2 75 - 449 814 263 1 338 1 730 35% 65% 

  

الواهجات وجتهزيات جتديد 
التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات 

(CMP 3) 
000 6 - - 000 6 84 - 353 627 980 064 1 936 4 82% 18% 

  

املرحةل  -مبىن أرابد بوكش 
األوىل من جتديد القبو )تغيري 

جحم مركز البياانت وجتديد 
 (CMP 5املطبعة( )

960 - - 960 5 - 240 547 788 793 167 17% 83% 



 ا. املرفقاتلثاث

 املرفق احلادي عرش
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 الرصيد املتبقي النفقات املرشوعمزيانية    
اس تخدام 
املرشوع 

كنس بة 
 مئوية

املزيانية    
 األولية

 1املراجعات

اعامتدات 
إضافية يف 

أكتوبر 
2014 

املزيانية 
عة  املراجي

النفقات 
حىت هناية 

 2015عام 

 2تسوايت
حىت هناية 

2015 

نفقات 
2016 

نفقات 
2017 

النفقات 
2016/17 

مجموع 
 النفقات

 % املبلغ

  

" تدابري السالمة وامحلاية من 7"
 (CMP 7احلريق )

400 - - 400 123 - 67 142 210 332 68 17% 83% 

  

تنفيذ نظام التخطيط الشامل 
 واملتاكمل للموارد املؤسس ية

341 25 - - 341 25 257 16 - 852 1 768 2 620 4 876 20 465 4 18% 82% 

  

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن 
 واخلدماتالسلع 

200 1 - - 200 1 093 1 - 24 7 30 124 1 76 6% 94% 

  

 %70 %30 10 922 25 747 8 111 4 996 3 115 - 17 636 36 669 - - 36 669 اجملموع الفرعي

              املشاريع املغلقة
  

تديث نظام اتفاق مدريد 
 وبروتوكوهل:

             

  

 %100 %0 - 3 277 -  - - 3 277 3 277 - (292)  3 569 املرحةل األوىل
  

املرحلتان الثانية والثالثة 
 )مدجمتان(

235 10 292 - 527 10 784 9 - 742 - 742 527 10 - 0% 100% 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 الرصيد املتبقي النفقات املرشوعمزيانية    
اس تخدام 
املرشوع 

كنس بة 
 مئوية

املزيانية    
 األولية

 1املراجعات

اعامتدات 
إضافية يف 

أكتوبر 
2014 

املزيانية 
عة  املراجي

النفقات 
حىت هناية 

 2015عام 

 2تسوايت
حىت هناية 

2015 

نفقات 
2016 

نفقات 
2017 

النفقات 
2016/17 

مجموع 
 النفقات

 % املبلغ

  

مجموع، تديث نظام اتفاق مدريد 
 وبروتوكوهل

804 13 - - 804 13 062 13 - 742 - 742 804 13 - 0% 100% 
  

يف مرشوع استامثر رأس املال 
تكنولوجيا املعلومات 

 والاتصاالت
180 5 - - 180 5 619 4 - 386 - 386 005 5 175 3% 97% 

  

" تطبيق نظام التربيد مبياه 4"
حبرية جنيف يف مبىن أرابد 

 CMPبوكش ومبىن الرباءات )
4) 

750 - - 750 263 - - - - 263 487 65% 35% 

  

استبدال  -مبىن أرابد بوكش 
 (CMP 6بعض النوافذ )

300 - - 300 47 - 47 - 47 94 206 69% 31% 

  

 %100 %0 - 157 445 93 - 93 (1 412)  158 764 157 643 400 (4 500)  161 743 4-3البناء اجلديد
  

قاعة املؤمترات اجلديدة )مبا يف 
ذكل املرشوع املعامري والتقين( 

4-5 
200 68 500 4 500 2 200 75 627 75  (809 1) 294 - 294 112 74 - 0% 99% 
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 )بآالف الفرناكت السويرسية(

 الرصيد املتبقي النفقات املرشوعمزيانية    
اس تخدام 
املرشوع 

كنس بة 
 مئوية

املزيانية    
 األولية

 1املراجعات

اعامتدات 
إضافية يف 

أكتوبر 
2014 

املزيانية 
عة  املراجي

النفقات 
حىت هناية 

 2015عام 

 2تسوايت
حىت هناية 

2015 

نفقات 
2016 

نفقات 
2017 

النفقات 
2016/17 

مجموع 
 النفقات

 % املبلغ

  

 %99 %0 868 250 722 1 562 - 1 562 (3 221)  252 381 252 877 2 900 - 249 977 اجملموع الفرعي

 %95 %4 11 790 276 470 9 673 4 996 4 677 (3 221)  270 018 289 546 2 900 - 286 646 اجملموع اللكي  

 قبل التسوية وفقًا ملعايري إيبساس.إىل النفقات الفعلية  2016/17ملحوظة: تشري نفقات 

وتسوية املرحلتني الثانية والثالثة من مزيانية  لكزيم فرمط زسيرسي ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، وهو الرصيد املتبقي من مزيانية مرشوع البناء اجلديد، )ب( 4.5ابس تخدام مبلغ قدره  تُعزى البياانت املراجعة إىل أن ادلول األعضاء قد أذنت )أ( 1

 يد وبروتوكوهل عىل أساس الرصيد املتبقي من املرحةل األوىل.مرشوع تديث نظام اتفاق مدر 

 لهبا املزودون واليت دولنت أيضًا يف ابب اإليرادات املتنوعة.تتعلق هذه التسوايت إما بإلغاء الزتامات غري مصفاة دولنت بعد ذكل يف ابب اإليرادات املتنوعة أو نقص يف املس تحقات اخلتامية اليت ط 2

 ية املرشوع إىل املزيانية اإلجاملية املموةل من مصادر خمتلفة أي من األموال الاحتياطية وقروض مرصفية.تشري مزيان  3

 ُأعيدت األرصدة املتبقية من مزيانيات تكل املشاريع إىل الفوائض املرتامكة. 4

من أجل تغطية التاكليف املتعلقة ابس تكامل وإغالق مرشوع  2014/15مليون فرنك سويرسي كحد أقىص يف املزيانية العادية للثنائية  3.5إضايف قدره  عىل ختصيص اعامتد 2015وافقت مجعيات ادلول األعضاء يف الويبو بشلك اس تثنايئ يف أكتوبر  5
 يف إطار املزيانية العادية. 2015(. ُأبلغ عن إنفاق هذا الاعامتد اإلضايف يف عام A/55/13قاعة املؤمترات اجلديدة )الوثيقة 
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

 (CMP 1تعزيز األمن: تشفري البياانت وإدارة املس تخدمني ) 1املرشوع 

 الس يد ريتشارد لني مدير املرشوع

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب  1.9ھ النتيجة املرتقبة: 
 اخلارجينياملصلحة 

 معلومات أساس ية –األهداف والنطاق والهنج 

قدر أكرب خيدم هذا املرشوع ثالثة أهداف أولية يه حامية البياانت األساس ية، وإاتحة خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة تتسم التاكليف فهيا ب
 من الفعالية، وإدارة حقوق نفاذ املس تخدمني إدارة لكية.

لفعل هُنُجا متعددة األوجه يف حامية املعلومات الرسية. وتشمل هذه الهنوج مجةل أمور مهنا اآلليات التقليدية لدلفاع عن احلدود وقد اتبعت الويبو اب
اد ال تفتأ تزداخلارجية، واألنظمة األمنية إلدارة املعلومات واألحداث، واكتشاف حاالت الاخرتاق ومنعها. إال أنه رداً عىل الهتديدات األمنية اليت 

 تعقيدا، فقد أصبحت أفضل ممارسات أمن املعلومات اآلن تؤكد أيضا عىل حامية املصدر مبارشًة.

كنولوجيا وابإلضافة إىل ذكل، فإن توفر خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية رضوري حالياً يف عامل إدارة ت 
متنوعة ورسيعة التغري من انحية والمتتع ابلقدرة عىل حشد قوة العمل برسعة لتلبية أولوايت العمل املتغرية املعلومات اذلي يتطلب وجود كفاءات 

 ومات.من انحية أخرى. ومع ذكل، فإن زايدة خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة جتلب أيضا الزايدة يف درجة اخلطر اليت يتعرض لها أمن املعل

اانت املؤسسة أن تقدم حلوال فعاةل ملواهجة هذين التحديني. وتمكل هذه احللول غريها من تدابري أمن املعلومات عن وميكن لتكنولوجيا تشفري بي
فري طريق تشفري مصدر البياانت. كام أهنا تسمح مبزيد من املرونة يف اختيار مقديم اخلدمات اذلين حيققون جدوى التاكليف ابإلبقاء عىل التش

 كني مقديم اخلدمات من أداء همامت دمعهم.تت رقابة صارمة مع مت

أي أهنا تعىن  وتمك ل اإلدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أيضا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة. وتركز إدارة حقوق النفاذ تقليداي عىل األنظمة.
اةل عندما يكون عدد املس تخدمني وتطبيقات الربجميات صغرياً بتوضيح من دليه احلق يف النفاذ إىل ماذا يف النظام. وميكن لهذه اآللية أن تكون فع

 نسبياً.

عوام ومع ذكل، فإنه من املتوقع مع اس مترار الويبو يف تسني خدماهتا املقدمة عرب ش بكة اإلنرتنت أن يزداد عدد املس تخدمني ابس مترار يف األ
تركزي إدارة حقوق النفاذ حنو املس تخدمني. أي اليت توحض ما يه حقوق النفاذ القادمة. وذلكل فإن مثة حاجة إىل الاستامثر يف احللول اليت توجه 

 اليت يمتتع هبا املس تخدم عىل مس توى األنظمة اخملتلفة.

طيط وقد تصبح التكنولوجيا أكرث تقدماً يف املس تقبل حبيث ميكن إدارة حقوق النفاذ بناء عىل أدوار املس تخدمني داخل أنظمة معقدة، مثل التخ 
مل ارد املؤسس ية، وفامي بني هذه األنظمة. ولكنه من الصعب يف الوقت احلارض أن يتنبأ أحد مباكن هكذا التكنولوجيا وكيفية تطورها. وذلكل للمو 

 يمت تضمني هذا الاحامتل كجزء من نطاق هذا املرشوع.

 )املعامل الرئيس ية( 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 التايل:، أحرز التقدم 2017ويف عام 

  مع إعداد الهيلك املرجعي للنظام من أجل تديد  2016ُأحرز تقدم يف خارطة طريق إدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت احملددة يف عام
 وتوحيد مناذج حقوق النفاذ يف جمايلي معل هام:
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املس تخدمني اخلارجيني يف إطار بيئة اإليداع النظام اإللكرتوين ملعاهدة الرباءات: إدارة حقوق نفاذ املس تخدمني وأدوار  "1"
 اإللكرتوين؛

 للشؤون املالية: األدوار ادلاخلية وفصل حقوق النفاذ يف إطار بيئة التخطيط للموارد املؤسس ية. PeopleSoftونظام  "2"

  ل موعد التسلمي املتوقع حلل إدارة حقوق النفاذ بسبب تأخر تعيني كبري همنديس بنية أمن املعلومات وقرار داخيل ابالعامتد التدرجيي وُأجل
ل اجل دول الزمين للنظام السحايب الالزم خلارطة طريق إدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت والهيالك املرجعية للبيئات السحابية العامة. فُعدل

 للمرشوع واترخي تقق الفوائد املنشودة منه عىل ذكل األساس.

 تقيق املنافع

 2018الفوائد املتوقعة يف  2017احملققة يف املنافع 

ُأجنز توحيد الهيلك األمين املرجعي إلدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت لعدد 
 حمدود من األنظمة والتطبيقات اليت أعادت اس تخدام تكل الهيالك مكعيار لها.

توحيد الهيلك األمين املرجعي اخلاص بنظام إدارة الهوية والنفاذ 
وتشفري البياانت وإعادة اس تخدامه عىل مس توى لك أنظمة الويبو 

 وتطبيقاهتا اجلوهرية.

تعزيز حامية أصول املعلومات احلساسة من النفاذ إلهيا و/أو  
 الكشف عهنا دون ترصحي.

 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه املرشوع مزيانية امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

تعزيز األمن: تشفري البياانت وإدارة حقوق نفاذ 
 املس تخدمني

000 700 800 220 31.5% 30% 

 )حسب املعامل( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع الرئيس يةاملعامل 
معدل التقدم احملرز 
يف تنفيذ املرشوع 

 حسب املعامل

تقيمي الوضع القامئ لنظام إدارة الهوية والنفاذ 
وتشفري البياانت وهيالكه املرجعية واسرتاتيجيته 

 وخطة تنفيذه
000 130 400 129 99.5% 100% 
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لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني وضع خريطة 
 أساس يني متاش ياً مع الهيالك املرجعية للنظام

000 95 400 91 96.2% 100% 

 - - - 375 000 رشاء حل إلدارة النفاذ وإدماجه

 - - - 000 100 (PKIنظام داخيل للتشفري مبفتاح معويم )

 %30 %31.5 220 800 700 000 اجملموع

 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31يف اس تخدام مزيانية املرشوع 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع فئة التاكليف

 %98.1 220 800 225 000 اخلدمات التعاقدية الفردية

 - - 325 000 حل وعتاد ودمع إدارة النفاذ وتشفري البياانت

 - - 150 000 اخلدمات التعاقدية

 %31.5 220 800 700 000 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 تعليقات اسرتاتيجية التخفيف اخملاطر

عدم كفاية املزيانية املالمئة الالزمة من 
 أجل

تنفيذ خارطة طريق إدارة حقوق 
 الهوية والنفاذ

 وتشفري البياانت

مل تراعِ التاكليف املرتبطة ابلنطاق  خارطة طريق إدارة الهوية.ترتيب أولوية العنارص املرتفعة اخملاطر يف 
األصيل للمرشوع تاكليف النظام 

السحايب وإدماج املنصة العاملية للملكية 
( واملنصة احملمكة GIPPالفكرية )

واآلمنة لنظام معاهدة الرباءات وغريها 
من التغيريات اليت طرأت منذ الثنائية 

2013/14. 

يجية السحابية األوىل س تؤثر الاسرتات 
يف نوع أساليب التشفري والاس تيثاق 

اخملتارة وقد تؤدي إىل رضورة اعامتد 
هنوج متعددة. وقد تؤدي أيضاً إىل 

تأخريات بسبب العنارص التبعية 
 املتبادةل املرشوع.

جيري إعداد هيالك ألمن املعلومات وأمناط تصممي شامةل مع مراعاة 
 ارات تنفيذ املنصة السحابية.املتطلبات األمنية يف لك قر 

تُس تخدم إدارة تأمني املعلومات والسالمة لرصد التبعيات املتبادةل 
  وتوفري إطار للقرارات.

التأثري احملمتل يف اجلدول الزمين، 
وخباصة لتفادي الازدواجية يف األنشطة 

وكذكل يف حال تعدد تدفقات العمل 
 املطلوبة.
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 املعاملاجلدول الزمين للمرشوع حسب 

 
2015 2016 2017 2018 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 

تقيمي الوضع الراهن ووضع حل هيلكي مرجعي 
 وخارطة طريق تنفيذية

   X X X X          

وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني 
 للنظامأساس يني متاش ياً مع الهيالك املرجعية 

       X X X X      

 X X X X             رشاء حل إلدارة النفاذ وإدماجه

 X X X X             (PKIنظام داخيل للتشفري مبفتاح معويم )
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 املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

 (CMP 2تنفيذ إدارة املعلومات املؤسس ية ) 2املرشوع 

 الس يد غراهام بيفر مدير املرشوع

أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة  2.9ھ النتيجة املرتقبة: 
 وحيققون النتاجئ بكفاءة

 معلومات أساس ية -األهداف والنطاق والهنج 

مني من العمل معا )التعاون( عىل إنشاء يتضمن املرشوع اس تحداث مس تودع مؤسيس مركزي لتخزين الواثئق. وسوف ميكلن ذكل املس تخد
س ية الواثئق، والبحث عن املعلومات والنفاذ إلهيا بسهوةل أكرب، وسيسمح بربط الواثئق ابلعمليات اليت جتري يف نظام التخطيط للموارد املؤس 

 عند الاقتضاء.

دارة املعلومات املؤسس ية دون املساس ابألهداف وقد اقرُتح إجراء تغيريات عىل الهنج والنطاق خالل مرحةل التخطيط لتنفيذ مرشوع إ
دارة وتريم هذه التغيريات بشأن الهنج والنطاق إىل اإلمعان يف زايدة احامتل التنفيذ الناحج للتغيريات التنظميية وعنارص التنفيذ التقين إل األصلية.

ة" عىل مراحل )مفصةل أدانه(، حبيث تقق قطاعات جتارية ويستند الهنج املعدل إىل تقيق عدد من "املاكسب املبكر  املعلومات املؤسس ية.
 حمددة منافع جتارية من خالل أمتتة عدد من معلياهتا املرتكزة عىل الواثئق، وذكل قبل نرش املرشوع عىل صعيد املؤسسة.

 وأهداف إدارة املعلومات املؤسس ية يه:

وحمفوظاهتا واسرتجاع هذه الواثئق والسجالت واحملفوظات تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا  -
 وإدارهتا )تطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية(؛

تنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات إدارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق إدارة املعلومات  -
 هذه العمليات خاصة بقطاعات حمددة أو عىل مس توى املنظمة؛ املؤسس ية دلمع العمليات التجارية الغنية ابحملتوى. وقد تكون

التاكمل عند احلاجة مع املكوانت الفرعية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية للسامح بربط احملتوى ادلامع )احملفوظ يف تطبيق  -
حس امب تتطلب العمليات  إدارة املعلومات املؤسس ية( بسجالت املعامالت )احملفوظة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية(

 التجارية املنفذة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛

يس تضاف لك من تطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية والبنية التحتية ادلامعة ويُداران بطريقة تسمح بتلبية أهداف هذا النظام  -
 ؛من انحية توفري اخلدمة وتقيق األمن استناًدا إىل رضورته التجارية امللحة

وامتثال تنفيذ مكوانت تطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية والعمليات ادلامعة فامي يتعلق ابلسجالت واحملفوظات مع س ياسة الويبو  -
ثة بشأن إدارة السجالت واحملفوظات؛  احملدل

 ات املؤسس ية(؛يُدرب املس تخدمون الهنائيون عىل اس تخدام النظام فضاًل عن العمليات واإلجراءات )معليات إدارة املعلوم -

 ووضع ضوابط أمنية اكفية يف النظام للحفاظ عىل الامتثال لس ياسات الويبو بشأن أمن املعلومات؛ -

وإجناز لك من تصممي تطبيق إدارة املعلومات املؤسس ية، ورشاء الرتخيص، والتنفيذ، والضبط األسايس، والتكوينات الفردية  -
ام القاعدة إلدارة املعلومات املؤسس ية التامة عىل مس توى املنظمة، وتدريب اخلاصة مبرشوع "املاكسب املبكرة"، وفعالية نظ
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املس تخدمني، والانتقال إىل التشغيل املبارش مضن املزيانية اخملصصة للمرشوع يف إطار اخلطة الرأساملية الرئيس ية )انظر الوثيقة 
WO/PBC/21/18، 31  2013يوليو.) 

ملرشوعات الفرعية، حبيث حيقق لك مهنا مجموعة من الفوائد التجارية لصاحل جمال جتاري أو أكرث. وس ُيقسم املرشوع إىل عدد من املراحل/ا
 وسيتضمن لك مرشوع فرعي:

 التحليل التجاري املطلوب لتحديد العملية التجارية واحتياجات إدارة املعلومات اليت س يدمعها حل إدارة املعلومات املؤسس ية؛ -

 األنظمة القامئة وتوثيقها مبا يف ذكل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية حسب احلاجة؛تديد أوجه التداخل مع  -

 تصممي تكوين النظام استناداً إىل العملية التجارية واحتياجات إدارة املعلومات؛ -

 تنفيذ نظام إدارة املعلومات املؤسس ية دلمع العملية التجارية واحتياجات إدارة املعلومات؛ -

 إدارة املعلومات املؤسس ية الختبار النظام واختبار قبول املس تخدمني دلمع العملية التجارية؛إخضاع تكوين نظام  -

 وتدريب املس تخدمني الهنائيني بشأن تكوين نظام إدارة املعلومات املؤسس ية تكويناً يالمئ العملية اإلجرائية. -

 :201وفامي ييل املرشوعات الفرعية حبسب ترتيب التنفيذ

مرشوع فرعي لرفع أداء خدمة السجالت واحملفوظات، ويشمل تعزيز/استبدال معليات رمقنة الواثئق، فضاًل عن  - وظاهتاجسالت املؤسسة وحمف
الويبو بشأن  تنفيذ معلية لرمقنة الربيد الوارد والصادر وتعقبه )الرمقنة وتدفق العمل(، وتنفيذ وظائف اإلدارة اآللية للسجالت استناداً إىل س ياسة

 السجالت )إدارة السجالت واحملفوظات(.إدارة 

 ـ أمتتة نظام تدفق العمل القامئ عىل الواثئق مع التعقب واإلبالغ، وذكل لتخصيص الواثئق اليت يتعني عىل شعبة اللغات ترمجهتا. طلب الرتمجة

رة معلومات العقود، مبا يسمح بإنشاء واثئق مرشوع فرعي حيقق "مكس باً مبكراً" ويتضمن تنفيذ حل/معليات إلدا - نظام إدارة البائعني والعقود
ن العقد العقود )إدارة الواثئق(، وختزين الواثئق املتعلقة ابلعقود )إدارة القضااي( وإرسال التقارير والتنبهيات بشأن األحداث خالل فرتة رساي

 )تدفق العمل وإدارة القضااي(، والبحث يف العقود )البحث(.

ـ إنشاء جمدلات موارد برشية آمنة )قضااي( للك موظف، حبيث تتوي عىل واثئق وجسالت  وظفني اإللكرتونية(املوارد البرشية )ملفات امل
 إلكرتونية للموظف، مع إدراج نسخ إلكرتونية ممسوحة ضوئياً من السجالت الورقية احلالية )التصوير واملسح الضويئ(. ويمتتع موظفو إدارة

 يف امللفات اإللكرتونية لتحديد امللفات املطلوبة واسرتجاعها )البحث(. املوارد البرشية ابلقدرة عىل البحث

ـ إدارة إنشاء تقارير البعثات )إدارة الواثئق(، ومعليات املراجعة ونرش تقرير البعثة )تدفق العمل( والبحث يف تقارير البعثات  تقارير البعثات
 ن واملوضوع واملنظامت اليت مشلهتا الزايرات(.السابقة )البحث( استناداً إىل التصنيف )املواقع واملوظفو

ـ رمقنة الربيد الوارد وتدفق الواثئق لفائدة مكتب املدير العام، مع توفري روابط لالطالع عىل الردود الناجتة  الربيد الوارد إىل مكتب املدير العام
 .ورصد التقدم احملرز لضامن اكامتل الرد وإرساهل خالل األطر الزمنية املناس بة

ـ إدماج نظام إدارة املعلومات املؤسس ية يف احلواسيب املكتبية القياس ية اخلاصة  فعالية نظام إدارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة
توى ابلويبو للسامح مجليع مس تخديم الويبو بإجراء همام إدارة الواثئق )التخزين والتصنيف والبحث والاسرتجاع ومراقبة اإلصدارات( عىل احمل 

املنشأ من قبل املس تخدم والوحدة واملنظمة. واحملتوى سيشمل احملتوى املنشأ من خالل احلواسيب املكتبية للمس تخدمني مثل ملفات معاجلة 
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 غريل ترتيب التنفيذ مع مراعاة اس تعداد جماالت األعامل املعنية. 
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( وجداول البياانت )مثل مايكروسوفت إكسل( والعروض التقدميية )مثل مايكروسوفت ابور PDFالنصوص )ميكروسوفت وورد وواثئق 
 البيانية )مثل مايكروسوفت فزييو( وخطط املرشوعات )مثل مايكروسوفت بروجكت( املرسةل عرب الربيد اإللكرتوين. بوينت( والرسوم

 )املعامل الرئيس ية( 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 ، أحرز التقدم التايل:2017ويف عام 

 واإلنتاج؛نُفلذ وُقبل هيلك إدارة املعلومات املؤسس ية لبيئات التدريب والقبول  -

 ( وقبول برجمية إدارة املعلومات املؤسس ية األساس ية؛OpenTextوُأجنز التصممي والتنفيذ )مبا يف ذكل التحديث إىل  -

وُأجنز التصممي والتطوير والاختبار واإلطالق والقبول وتدريب املس تخدمني الهنائيني فامي خيص القدرات التشغيلية األولية لضبط  -
 ؛2017ؤسس ية، مما أاتح إطالق النسخة األولية من النظام يف يوليو السجالت واحملفوظات امل

 وُأجنز تصممي وتطوير واختبار مكون طلب الرتجامت ونظام إدارة البائعني والعقود. -

واجلداول وبعد إطالق النسخة التشغيلية األولية للمرشوع الفرعي للسجالت واحملفوظات املؤسس ية، ُأجري اس تعراض للهنج  2017وخالل عام 
ث جدول ت  ل لألعامل وتنقيح املتطلبات، حدل قيق املنافع الزمنية للتنفيذ وترتيب تنفيذ ما تبقى من املشاريع الفرعية. ومع مراعاة التحليل املفصل

 واجلدول الزمين للمرشوع.
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 تقيق املنافع

 2019الفوائد املتوقعة يف  2018الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف 

بعد إطالق النسخة التشغيلية األولية من منصة 
قلص الانتقال السجالت واحملفوظات املؤسس ية: 

من إدارة الكشوف املرصفية الورقية )اليت تُرمقن( 
إىل اإللكرتونية الاكمةل )وميكن البحث إلكرتونياً 

فهيا( الوقت الالزم للرد عىل اس تفسار يتعلق 
  اثنية. 15 دقائق إىل 4مبعامةل فردية من 

وبعد إطالق النسخة التشغيلية الهنائية من 
منصة السجالت واحملفوظات املؤسس ية: 

س يكون "املكسب املبكر" زايدة كفاءة 
اإلجراءات اخلاصة برمقنة الواثئق، مبا يف 
ذكل تكل اخلاصة برمقنة الربيد الوارد، مما 

يؤدي إىل ختفيض وقت العمل املطلوب من 
 املوظفني.

املنافع الطويةل األجل بعد نرش وستتحقق 
وتشغيل تكوين نظام إدارة املعلومات 

املؤسس ية عىل صعيد املنظمة برمهتا يف عام 
2018.  

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة املعلومات 
 املؤسس ية اخلاص بتقارير البعثات

سيتاح البحث يف حمتوايت تقارير البعثات 
لها يف مجيع  واملعلومات املتعلق ابلبعثات اخملطط

 قطاعات املنظمة. وس ينتج عن ذكل ما ييل:

احامتل ختفيض عدد البعثات عند تديد  -
الرحالت وبنود جداول األعامل املتداخةل، 

 ومن مث تنخفض التاكليف؛

س تكون البعثات أكرث إنتاجية مع زايدة نفاذ  -
موظفي الويبو إىل مكيات أكرب من املعلومات 

إىل بدل أو منظمة املتعلقة ابلبعثات السابقة 
معيلنة. وس ميكلن ذكل املوظفني من التحضري 

عىل حنو أفضل لبعثات املتابعة من خالل 
ةل من  المتكن من الرد عىل األس ئةل العالقة املرحل

  بعثة سابقة.

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة  
املعلومات املؤسس ية اخلاص بتدفق أعامل 

 الرتمجة:

تدفق أعامل ترمجة  س ينتج عن إنشاء نظام
الواثئق وتعقب حالهتا لفائدة شعبة اللغات 

 ما ييل:

تقليل جمهود املوظفني املطلوب لرفع  -
التقارير بشأن حاةل طلبات الرتمجة، ألن 

 النظام سريسل التقارير تلقائياً؛

القدرة عىل ضامن تقيق مس توايت خدمة  -
الرتمجة من خالل الرصد واإلبالغ 

 طلب ترمجة. النشطني بشأن حاةل لك

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة املعلومات 
 املؤسس ية اخلاص بنظام الساعي اإللكرتوين

سيتاح ملكتب املدير العام وفريق اإلدارة العليا 
نظام موحد لتوزيع همام إنشاء الردود عىل 

 املراسالت اخلارجية وتعقهبا، وس ينتج عن ذكل:

عىل تقليل الوقت املس تغرق يف إكامل الرد  -
املراسالت اخلارجية ولن يتعني توزيع الردود 

ماداي يف مجمع الويبو، ومن مث اإلسهام يف تقيق 
 أهداف وقت الرد؛

س تكون حاةل لك رد عىل مراسةل خارجية  -
والتقدم احملرز بشأنه معلومني من خالل لوحة 
بياانت إدارية، ومن مث س يقل جمهود املوظفني 

ن امتثالها املطلوب لتعقب حاةل الردود لضام
لألهداف. وس يتيح ذكل للموظفني اإلداريني 

 التفرغ للرتكزي عىل أنشطة أخرى.

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة  
املعلومات املؤسس ية اخلاص بإدارة العقود 

 والبائعني:

سيمتتع قسم املشرتايت مبصدر واحد 

للمعلومات ليك يبحث فيه عام يتعلق 

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة املعلومات 
 املؤسس ية عىل مس توى املنظمة:

س ينتج عن تنفيذ نظام إدارة املعلومات 
املؤسس ية عىل مس توى منظمة الويبو برمهتا عىل 

حنو يدمع تقامس املعلومات وتغري ثقافة إدارة 
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 2019الفوائد املتوقعة يف  2018الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف 

اجلارية واملنهتية، مبناقصات املشرتايت 
 وس ينتج عن ذكل:

ختفيض الوقت املس تغرق يف تديد  -
 املعلومات احلالية واسرتجاعها؛

واحلد من اخلطأ وإعادة العمل بضامن  -
التعرف عىل اإلصدار األخري للك وثيقة 

 بوضوح.

وس يكون دلى قسم املشرتايت لوحة 
بياانت واحدة تعرض التقدم احملرز يف 

فضاًل عن املعلومات املناقصات املفتوحة 
املتعلقة مبواعيد إعادة طرح املناقصات 

 بشأن العقود احلالية، وس ينتج عن ذكل:

زايدة اس تفادة املوظفني من املهام املمثرة  -
من خالل تسني التخطيط مس بقاً 

 ألنشطة املشرتايت.

املعلومات يف الويبو، وتنفيذ مرشوع "املاكسب 
 املبكرة" الفرعي ما ييل:

القدرة عىل البحث يف قاعدة معارف الويبو  -
ام إنشاء املعارف بأمكلها، مبا يقلل من تكرار هم

 وتسجيلها من خالل تقامس املعلومات؛

القدرة عىل توس يع نطاق الامتثال لس ياسة  -
الويبو بشأن إدارة السجالت واحملفوظات 

 ليشمل عدداً أكرب من الوحدات التجارية؛

القدرة عىل تقليل التاكليف اجلارية املتعلقة  -
ابألرشفة املادية للواثئق ألن هذه الواثئق 

 لكرتونية؛س تصري إ

القدرة عىل تقليل تاكليف التخزين اإللكرتوين  -
للواثئق، ألن القدرة عىل البحث يف قاعدة 

معارف املنظمة الاكمةل من شأهنا أن تقلل من 
معدل إعادة العمل وتكرار همام تسجيل 

 املعارف.

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام إدارة  
املعلومات املؤسس ية اخلاص بسجل املوارد 

 البرشية اإللكرتوين

سيتاح إلدارة املوارد البرشية مس تودع 
واحد لتخزين الواثئق املتعلقة ابملوظفني، 

حبيث يشمل لك من الواثئق القدمية، اليت 
سرُتمقن، والواثئق املنشأة حديثاً. وس ينتج 

 عن ذكل ما ييل:

اس مترار تسجيل ملفات املوارد البرشية  -
وإدارهتا املهمة والواثئق املتعلقة هبا 

وصوهنا. من شأن وجود مس تودع واحد 
للمعلومات تقليل ما يبذهل موظفو املوارد 

البرشية من وقت وهجد يف تديد الواثئق 
املعنية واس تخراهجا دلمع العمليات 

 التنظميية الرئيس ية؛

س يتس ىن، بشلك واحض، تديد اإلصدار  -
األخري من لك وثيقة موارد برشية ختص 

ل تقليل الوقت موظفي الويبو من أج
واجلهد املطلوبني لتحديد اإلصدارات 
األخرية للواثئق، وتقليل معدل إعادة 

 العمل.
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 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 تنفيذ املرشوعيف 

 %60 %64.7 1 338 318 2 068 000 مرشوع تنفيذ نظام إدارة املعلومات املؤسس ية

 )حسب املعامل( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 املعامل الرئيس ية
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 النفقات حىت اترخيه

 اس تخدام
 املزيانية

معدل التقدم 
احملرز يف تنفيذ 

املرشوع حسب 
 املعامل

دراسة الهنج وتطويره، مبا يف ذكل 
اختيار تكنولوجيا إدارة املعلومات 

 املؤسس ية
000 36 000 36 170 35 97.7% 100% 

إعادة تصممي منصة نظام السجالت 
واحملفوظات املؤسس ية القامئ وتديث 

 إصداره
000 42 000 40 000 40 100% 100% 

منح العقد ملدير املرشوع وأخصايئ 
إدارة املعلومات املؤسس ية من هجة 

 العميل
000 400 000 600 050 363 60.5% 90% 

رسوم الاس تضافة والصيانة لنظام 
 إدارة املعلومات املؤسس ية

000 978 000 587 876 556 94.9% 100% 

 تركيب البنية التحتية

000 205 

000 96 906 95 99.9% 100% 

الضبط األسايس للسجالت 
 والربجميات ادلاخلية

000 161 941 102 63.9% 75% 

 OpenText - 000 61 612 60 99.4% 100%تديث منصة 

 %80 %71.6 83 763 117 000 58 000 : إدارة طلبات الرتمجة1املرشوع 

: الربيد الوارد إىل مكتب 2املرشوع 
 املدير العام

000 80 000 95 - - - 
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 - - - 60 000 46 000 : إدارة البائعني والعقود3املرشوع 

 - - - 65 000 37 000 : تقارير البعثات4املرشوع 

 - - - 60 000 140 000 : ملفات املوظفني5املرشوع 

: قدرات نظام إدارة 6املرشوع 
املعلومات املؤسس ية عىل مس توى 

 املنظمة برمهتا
000 46 000 90 - - - 

 %60 %64.7 1 338 318 2 068 000 2 068 000 اجملموع
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 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 فئة التاكليف
مزيانية املرشوع 

 األصلية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدل

 %60.5 363 050 600,00 400 000 اخلدمات التعاقدية الفردية

 %47.5 418 392 881 000 690 000 اخلدمات التعاقدية

 %100 513 766 514 000 514 000 )رسوم الصيانة( OpenTextدمع برجمية 

الاس تضافة )مركز األمم املتحدة للحساب 
 اإللكرتوين(

000 144 000 44 110 43 98% 

 - - 29 000 320 000 202األمور النرثية وغري املتوقعة

 %64.7 1 338 318 2 068 000 2 068 000 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 تعليقات اسرتاتيجية التخفيف اخملاطر

قد يتعني إعادة العمل عىل بعض العنارص نظراً 
إىل ارهتان بعض النتاجئ مببادرات تنظميية جارية، 

مبا يف ذكل وضع س ياسات إدارة السجالت 
واحملفوظات فضاًل عن س ياسات التصنيف 

 األمين للمعلومات ومعاجلهتا. 

يتوىل الفريق املعين بإدارة املعلومات املؤسس ية رصد 
إعداد س ياسة السجالت واحملفوظات  التقدم احملرز يف

فضاًل عن س ياسة التصنيف األمين للمعلومات ومعاجلهتا. 
وسيستند تصممي وتنفيذ نظام إدارة املعلومات املؤسس ية 
إىل املبادئ املتفق علهيا بشأن الس ياسات يف حال عدم 

ةل للتنفيذ.  توفر إرشادات مفصل

مل يتحقق هذا اخلطر خالل الثنائية 
 لكنه يظل قامئاً. و  2016/17

 203اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 4ف 3ف 4ف 3ف املعامل الرئيس ية

               X  دراسة الهنج وتطويره

اختيار تكنولوجيا إدارة 
 املعلومات املؤسس ية

  X              

                                                
202

 ابب اخلدمات التعاقدية الفردية واخلدمات التعاقديةنُقحت ألغراض ادلقة يف التاكليف "املتنوعة وغري املتوقعة" املبلغ عهنا سابقاً والواردة يف إطار  

203
 2؛ النسخة التشغيلية الهنائية1النسخة التشغيلية األولية 
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 4ف 3ف 4ف 3ف املعامل الرئيس ية

تصممي منصة إعادة 
نظام السجالت 

واحملفوظات املؤسس ية 
 القامئ وتديث إصداره

   X             

إكامل مناقصة رشيك 
 التنفيذ

    X            

قبول اإلعداد األسايس 
لنظام إدارة املعلومات 

 املؤسس ية

      X          

قبول اإلعدادات 
املعززة للسجالت 

 واحملفوظات

         X1 X X  X2     

تشغيل تكوين نظام 
إدارة املعلومات 

املؤسس ية اخلاص 
بتدفق أعامل الرتمجة 

 وتعقب حالهتا

           X1 X2     

تشغيل تكوين نظام 
إدارة املعلومات 

املؤسس ية اخلاص 
 بإدارة العقود والبائعني

           X1  X2     

تشغيل تكوين نظام 
إدارة املعلومات 

املؤسس ية اخلاص 
 بتقارير البعثات

              X  

تشغيل تكوين نظام 
إدارة املعلومات 

املؤسس ية اخلاص 
ابلربيد الوارد إىل 

 مكتب املدير العام

               X 

تشغيل تكوين نظام 
إدارة املعلومات 

املؤسس ية اخلاص 

            X    
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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 2ف 1ف 4ف 3ف 4ف 3ف 4ف 3ف املعامل الرئيس ية

مبلفات املوظفني 
 اإللكرتونية

تشغيل تكوين قدرات 
نظام إدارة املعلومات 

املؤسس ية عىل 
 مس توى املنظمة برمهتا

               X  

 املرشوعات املتصةل ابملباين

 (CMP 3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ) 3املرشوع 

 الس يد ألفيو فافريو مدير املرشوع

دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب خدمات  1.9ھ النتيجة املرتقبة: 
 املصلحة اخلارجيني

 معلومات أساس ية -األهداف والنطاق والهنج 

وية من " استبدال تركيبات السقف املعلق اخلاص بنظام التربيد والتدفئة استبدالاً اكماًل يف الطوابق العل1يريم املرشوع إىل تقيق هدفني هام: "
" وإجراء معلية جتديد كربى للعنارص الهيلكية مجليع واهجات ذكل املبىن )بعبارة أخرى، النوافذ يف حد ذاهتا ليست معنية 2مبىن الرباءات؛ "

طال وارتفاع كام يف حاةل األع -معوما(. فقد تبني يف الس نوات األخرية أن اإلصالحات الطفيفة واحملدودة النطاق اليت جُترى بعد وقوع املشلكة 
س نوات تقريباً مل تعد مس تدامة. كام أن عدد  10واليت نفذت عىل مدار  -درجة احلرارة أو اخنفاضها بشلك مفرط وعىل حنو خارج عن الس يطرة 

دوى تركيبات من عنارص تركيبات التربيد/التدفئة احلالية مل يعد متوفًرا يف السوق ومل يعد ابإلماكن رشاء قطع غيار، وهو ما هيدد ابنعدام ج
عيوب  التربيد والتدفئة برمهتا يف املبىن عىل األجل القريب. وقد بلغ إهدار الطاقة املس هتلكة بسبب األنظمة والرتكيبات املعيبة وكذكل بسبب

وأجري تدقيق تقين  2011العنارص الهيلكية للواهجات مبلغاً عظاميً وسزيداد س نة بعد س نة. وقد أجري تدقيق تقين لرتكيبات التربيد والتدفئة يف 
 .2013للواهجات خالل النصف األول من س نة 

شلك كبري والنتاجئ املرتقبة للتجديد يه تركيبات تربيد وتدفئة وواهجات تؤدي دورها بكفاءة اتمة وعىل حنو يعمتد عليه، وتقليل اس هتالك الطاقة ب 
 عن طريق القضاء عىل اإلهدار احلايل.

" وتسني 3" وتقليل اس هتالك الطاقة )أسقف معلقة وواهجات حرارية(؛ "2لطاقة املهدرة )الواهجات(؛ "" تقليل ا1أهداف املرشوع يه: "
" واس تخدام تكنولوجيا جديدة أكرث 5" وزايدة راحة العاملني؛ "4املرافق التقنية لتقليل احلاجة إىل الصيانة )أسقف معلقة وواهجات حرارية(؛ "

 من أجل إطاةل دورات احلياة )أسقف حرارية معلقة(." والتحديث 6حمافظة عىل البيئة ؛ "



 لثا. املرفقاتاث

 املرفق احلادي عرش

 الفكريةاملنظمة العاملية للملكية 

 2016/17 ويبوتقرير أداء ال  

 

413 
 

 )املعامل الرئيس ية( 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 ، أحرز التقدم التايل:2017ويف عام 

ُأجنزت لك مناقصات األشغال واختريت رشاكت البناء وهجات التوريد وُأرسيت العطاءات. وقد تطلبت هذه العملية فرتة أطول  -
ث اجلدول الزمين للمرشوع؛من املتوقع   مما أدى إىل تأخر طفيف يف اجلدول الزمين للمرشوع. ومن مث، ُحدل

. وسيُس تخدم املاكن 2017مكتباً من أجل املراحل التنفيذية املتتالية يف الربع الثالث من عام  80وأنشئ املاكن املؤقت لنحو  -
 ومزيات أخرى وكذكل للتحقق من مهنجية إجراء األشغال؛املؤقت الختبار مناذج خمتلفة من لوحات السقف الزائفة 

، مبا يف ذكل بعض الرتكيبات يف القبو وجتهزي سقاةل يف ماكنني 2017وبدأت األشغال التحضريية يف الربعني الثالث والرابع من عام  -
 من أماكن البناء.

ُوجد أنه ميكن إدخال بعض التجديدات األخرى ابلزتامن  من اخلطة الرأساملية الرئيس ية، 3وخالل الاس تعراض ادلوري لتنفيذ املرشوع 
مع التجديدات املزمعة يف مبىن معاهدة الرباءات، مبا حيد من تعطل معل موظفي املبىن ومتطلبات النقل املؤقت للموظفني خالل فرتة 

املزيد من التاكليف، وزايدة فعالية إدماج  البناء، وميكن من الاس تفادة من املعدات القامئة، وتقيق الفعالية من حيث التلكفة، وتفادي
التكنولوجيا اجلديدة يف العديد من املعدات والنظم الفنية والكهرابئية واألمنية، وتفادي احلاجة إىل اس هتالل مرشوع بناء آخر يشمل 

م هذا الاقرتاح اذلي وافقت  عليه مجعيات الويبو يف أكتوبر املبىن بأمكهل بعد بضع س نوات فقط من الرشوع يف التجديد األويل. وقدل
. ومن مث، سينفلذ جتديد مبىن معاهدة الرباءات ويعد  تقرير بشأنه يف 2027-2018كجزء من اخلطة الرأساملية الرئيس ية للفرتة  2017

 (.2017)املعمتدة يف عام  13( واخلطة الرأساملية الرئيس ية 2013)املعمتدة يف عام  3إطار اخلطة الرأساملية الرئيس ية 

 تقيق املنافع

 2019الفوائد املتوقعة يف  2018الفوائد املتوقعة يف 

تسينات جزئية يف مرافق التدفئة والهتوية وتكييف الهواء واملرافق 
 التقنية.

 تسينات اكمةل يف املرافق التقنية.

 تسني اكمل يف راحة العاملني. تسني جزيئ يف راحة العاملني.

 تقليل أكرب يف الطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة. املهدرة بفضل الواهجات احملس نة.تقليل جزيئ للطاقة 

 تقليل أكرب يف اس هتالك الطاقة بفضل األسقف املعلقة احلرارية اجلديدة. تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة بفضل األسقف املعلقة احلرارية اجلديدة.

 احلرارية اجلديدة.زايدة دورة حياة األسقف املعلقة  

 تقليل تلكفة الصيانة بفضل األسقف املعلقة احلرارية اجلديدة. 
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 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف 
 مبىن الرباءات

000 000 6 620 063 1 17.7% 25% 

 )حسب املعامل( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 املعامل الرئيس ية
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 النفقات حىت اترخيه

اس تخدام 
 املزيانية

معدل التقدم 
احملرز يف تنفيذ 
املرشوع حسب 

 املعامل

 %100 %48.5 421 080 867 890 124 000 منح العقد للقيادة/املهندس املعامري

 %100 %58.2 285 365 490 110 900 000 منح العقود للوالكء

 %60 %46.9 344 073 734 000 867 000 الزتام املوارد ادلاخلية واخلارجية

 %10 %0.3 13 102 3 908 000 4 109 000 العمل والتلكيف اجملموع

 %25 %17.7 1 063 620 6 000 000 6 000 000 اجملموع

 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 فئة التاكليف
مزيانية املرشوع 

 األصلية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدل

 %0.03 955 3 598 000 3 569 000 التاكليف املرتبطة ابلبناء

 %52 706 445 1 358 000 1 024 000 األتعاب

 %46.9 344 073 734 000 867 000 املوارد ادلاخلية/اخلارجية

 %45 12 147 27 000 120 000 الرسوم
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 - - 283 000 420 000 األمور النرثية وغري املتوقعة

 %17.7 1 063 620 6 000 000 6 000 000 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 تعليقات اسرتاتيجية التخفيف اخملاطر

التأخر يف التلكيف بأعامل 
التجديد بسبب احلل التقين اخملتار 
و/أو الرتتيبات اللوجستية ادلاخلية 

 مقرات املاكتب.املتعلقة بنقل 

 انهتىى هذا اخلطر ومل يعد ينطبق. 

اخملاطر املالية النامجة عن عدم 
كفاية املزيانية لتنفيذ احلل التقين 

اخملتار. وقد تكون تاكليف 
املرشوع أيضا أعىل من املزيانية 
املعمتدة نتيجة حلاةل سوق البناء 

خالل طرح املناقصة عىل 
 .2016الرشاكت يف 

إدراج بنود  –احلل التقين، ورصد حاةل سوق البناء مراجعة اختيار 
  التخفيف من آاثر اخملاطر عند اللزوم.

 انهتىى هذا اخلطر ومل يعد ينطبق.

عدم القدرة عىل بدء األعامل قبل 
بسبب عدم توفر  2017هناية 

الرشاكت للبدء وفقاً للجدول 
 الزمين للمرشوع.

 التعاقدية؛اس تعراض اجلدول الزمين واألحاكم  - -

 تقيمي مدى التأخر يف تقيق املعامل ولتاكليف اإلضافية احملمتةل. -

 انهتىى هذا اخلطر ومل يعد ينطبق.

كشف صعوابت غري متوقعة عند 
بدء موقع البناء أو عند تفكيك 

املعدات أو التجهزيات أو األانبيب 
 القامئة.

 تقيمي احتياجات توقف األعامل ومدته؛ -

 وأعامل الاستبدال احملمتةل الالزمة؛ تقيمي اإلصالحات - -

 إجراء أي إصالحات أو استبدالات الزمة؛ - -

 تديث اجلدول الزمين عند اللزوم. - -

يظل هذا اخلطر قامئاً حىت هناية األشغال 
 وأعامل البناء.
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 املعامل الرئيس ية
ف
3 

ف
4 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

                  X  دعوة للتعبري عن الاهامتم الختيار القيادة/املهندس املعامري

طرح مناقصة واختيار القيادة/املهندس املعامري واملهندسني 
 الفنيني

  X X X X X             

            X X X      دراسة شامةل عن التنفيذ

            X        اختيار احلل التقين

        X X X X         طرح مناقصة عىل الرشاكت

 X X X X X X X X            األعامل

تلكيف فين تدرجيي يشمل إعادة نقل املوظفني من املاكن املؤقت 
 إىل املاكتب اجملددة

             X X X X X X 

 X                   الهنايئالتلكيف العام 
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 املرشوعات املتصةل ابملباين

مبىن أرابد بوكش املرحةل األوىل من جتديد القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة(  5املرشوع 

(CMP 5) 

 الس يد ألفيو فافريو مدير املرشوع:

وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني وأحصاب خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية  1.9ھ النتيجة املرتقبة: 
 املصلحة اخلارجيني

 معلومات أساس ية –األهداف والنطاق والهنج 

ة حيتاج مركز البياانت احلايل املوجود يف قبو مبىن أرابد بوكش إىل تغيري جحمه حبيث يناسب الغرض منه بعد أن تطور وأصبح يقترص عىل غرف
كش وحده. ومن املتوقع لعملية تغيري احلجم هذه أن توفر مساحة أرضية كبرية ميكن الاس تفادة مهنا ابلتايل يف توسعة للحاسوب ختدم مبىن أرابد بو

 املطبعة املوجودة حاليا واليت تتاج إىل التجديد.

مركز البياانت لتوفري  " تديد مساحة األرضية املناس بة للمطبعة والواثئق وغرفة احلاسوب عن طريق تقليل مساحة1أهداف املرشوع يه: "
" 3" وتقليل اس هتالك الطاقة من خالل إزاةل معدات تقنية حمددة من مركز البياانت؛ "2مساحة كبرية نسبياً للسامح بتوسعة املطبعة وجتديدها؛ "

 وتسني مساحات العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق.

 ()املعامل الرئيس ية 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 ، أحرز التقدم التايل:2017ويف عام 

 ُأطلقت املناقصات وُأرسيت العطاءات للك الرتكيبات الفنية؛ -

 ونُقل املوظفون واملعدات من مطبعة مبىن أرابد بوكش إىل ماكن آخر مؤقتاً؛ -

ن توزيع املساحات اجلديدة من أجل امجلع بني املطبعتني )أرابد بوكش ومعاهدة الرباءات( يف  -  مطبعة واحدة؛وحسل

 وُأجنزت أعامل التفكيك والبناء والرتكيب للمطبعة اجلديدة؛ -

 وأجري تفكيك أجزاء املعدات القدمية يف وحدة الواثئق؛ -

 .2017واس ُتمكلت املطبعة اجلديدة املوحدة يف هناية عام  -

 تقيق املنافع

 0182الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف  2016املنافع احملققة يف 

قاعة حواسيب مالمئة للغرض من حيث املساحة 
 والتربيد والتجهزيات التقنية األخرى.

تسني ختصيص املساحات حسب لك اس تخدام 
 للمطبعة.

تسني ختصيص املساحات حسب لك 
 اس تخدام لوحدة الواثئق.
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 0182الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف  2016املنافع احملققة يف 

تقليل جزيئ الس هتالك الطاقة يف املنطقة اليت  
 تس تفيد من أعامل مبىن أرابد بوكش.

تقليل أكرب يف اس هتالك الطاقة يف املنطقة 
 اليت تس تفيد من أعامل مبىن أرابد بوكش.

 
 تسني أماكن العمل اخلاصة مبوظفي املطبعة.

تسني أماكن العمل اخلاصة مبوظفي 
 الواثئق.

امجلع بني املطبعتني )أرابد بوكش ومعاهدة  
الرباءات( القدميتني يف مطبعة واحدة جمددة متاماً يف 

مبىن أرابد بوكش مع تقيق توفريات من حيث 
احلجم يف البىن التحتية واملعدات واس هتالك الطاقة 

 والصيانة وشغل مساحات املاكتب وغريها.

 

 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

املرحةل األوىل من جتديد  -مبىن أرابد بوكش 
القبو )تغيري جحم مركز البياانت وجتديد 

 املطبعة(
000 960 686 792 82.6% 85% 

 )حسب املعامل( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 الرئيس يةاملعامل 
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم 
احملرز يف تنفيذ 

املرشوع حسب 
 املعامل

منح العقود للمهندس املعامري 
 واملهندسني الفنيني

000 144 000 182 873 138 76.3% 100% 

 %80 %84.0 653 813 778 000 816 000 األعامل والتلكيف

 %85 %82.6 792 686 960 000 960 000 اجملموع
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 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 فئة التاكليف
مزيانية املرشوع 

 األصلية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدل

 %84.0 653 813 778 000 749 000 املرتبطة ابلبناءالتاكليف 

 %76.3 138 873 182 000 144 000 األتعاب

 - - - 67 000 األمور النرثية وغري املتوقعة

 %82.6 792 686 960 000 960 000 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 تعليقات اسرتاتيجية التخفيف اخملاطر

املالية النامجة عن تلكفة نقل مقر املطبعة اخملاطر 
 وموظفي الواثئق مؤقتاً وبشلك جزيئ.

الاس تعانة ببند "األمور النرثية وغري املتوقعة" يف املزيانية 
 املعمتدة.

نظراً إىل األشغال الطفيفة املتبقية يف وحدة 
الواثئق، يعد  هذا اخلطر حمدوداً ولكنه 

ع األشغال ا خلاصة يظل قامئاً حىت توزل
 ابجلزء املتبقي.

التأخر يف إهناء األعامل بسبب اكتشاف مشلكة 
تقنية أثناء تفكيك الرتكيبات احلالية أو بسبب 

 التفكيك.

إجراء أية إصالحات وتديث اجلدول الزمين لألعامل 
 حسب احلاجة.

 ُأغلق هذا اخلطر ومل يعد ينطبق
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 2014 2015 2016 2017 2018 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 

                 X  تديد أهداف املرشوع داخلًيا

             X X X X   منح العقد للمهندس املعامري

         X X         منح العقود للمهندسني الفنيني

         X X X        األعاملمراجعة شامةل لتنفيذ 

تغري القرار ادلاخيل يف إنشاء مطبعة 
 واحدة عوضا عن املطبعتني القامئتني

           X       

      X X            تديث املراجعة الشامةل لتنفيذ األعامل

طرح مناقصة عىل الرشاكت والاختيار 
 من بيهنا

         X X X X X     

املتبقي من مركز البياانت أعامل اجلزء 
 وتلكيفها

          X X       

أعامل )التفكيك والبناء( اخلاصة مبساحة 
 املطبعة

             X X X   

أعامل )التفكيك والبناء( اخلاصة مبساحة 
 الواثئق

                X X 

  X                 تلكيف مراحل املساحة اجملددة للمطبعة

 X                  مراحل املساحة اجملددة للواثئقتلكيف 
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 اخلطة الرأساملية الرئيس ية، املرشوعات املتصةل ابلسالمة/األمن

 (CMP 7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ) 7املرشوع 

 الس يد مارك غيب مدير املرشوع

السالمة واألمن للموظفني يف الويبو منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل  4.9ھ النتيجة املرتقبة: 
 واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

 األهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أساس ية

المة استناداً إىل تدقيق السالمة واألمن اذلي أجراه معهد متخصص بناء عىل طلب األمانة، يتعني تنفيذ عدد من التوصيات املتصةل بتدابري الس
ة امحلاية من احلريق يف مباين الويبو القدمية الستيفاء مس توى الامتثال اجلديد )ويالحظ أن املبىن اجلديد وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدو 

 مستبعدان من هذا املرشوع ألن مواصفاهتام التقنية تس تويف مس توى الامتثال اجلديد(. وتمكن تدابري السالمة وامحلاية من احلرائق الواجب
ومواصةل العزل بني مناطق حمددة يف لك مبىن )تقس مي املبىن(. وهيدف  "2العزل بني املباين؛ " "1يذها يف مباين الويبو القدمية يف ما ييل: "تنف 

مس تواي الفصل إىل عزل لك مبىن عن غريه من املباين ولك منطقة عن غريها من املناطق بشلك أفضل يك ال ينترش احلريق أو ادلخان عند 
م املباين إىل أجزاء ابس تخدام عنارص البنية التحتية للمباين أو األبواب ابإلضافة إىل، أو بدال من، األبواب وقوع  أي حادث. وسوف تقسل

 املوجودة حاليا وسيمت يف بعض احلاالت تركيب أبواب جديدة يف األروقة أو املمرات املوجودة حاليا.

 وس ينتج عن تنفيذ املرشوع ما ييل:

" األرضار اليت تلحق ابملباين أو املمتلاكت ادلاخلية عن طريق تفادي احامتالت 1التاكليف النامجة عام ييل: "اخنفاض يف  -
 " واإلصالح والاستبدال والتنظيف؛2احلوادث واحلد مهنا؛ "

 تعزيز حامية البياانت املتعلقة بإيداع الطلبات وفقًا ألنظمة التسجيل اخملتلفة؛ -

 يف حاةل وقوع حادث، وتعزيز األمن وتدابري حامية املوظفني وغريمه من العاملني يف املباين، وتسني هتيئة بيئة معل أكرث أماان -
 تدابري اإلجالء؛

 حامية أفضل وعزل مادي للرتكيبات احلساسة يف املباين؛ -

 والامتثال ملعايري األمن والسالمة من احلرائق يف كنتون جنيف؛ -

 السالمة من احلرائق. الامتيش مع س ياسة األمم املتحدة بشأن -

 )املعامل الرئيس ية( 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

 ، أحرز التقدم التايل:2017ويف عام 

 من مبىن أرابد بوكش؛ 5-و 4-و 3-ُأجنز العزل بني املرآب السفيل ملبىن أرابد بوكش والطوابق  -

 )الطابق األريض(.وُأجنز العزل بني مبىن جورج بودهناوزن األول ومبىن أرابد بوكش  -
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فرناكً سويرساًي  884 67.71وس ُيعاد بعدئذ الرصيد املتبقي من املزيانية وهو  2017.204اس ُتمكل املرشوع وس ُيغلق رمسياً بعد اإلقفال املايل لعام 
 إىل بند الفوائض املرتامكة.

 تقيق املنافع

 2017املنافع احملققة يف  2016يف املنافع احملققة  2015املنافع احملققة يف  2014املنافع احملققة يف 

تعزيز تدابري السالمة واألمن محلاية 
املوظفني فور اكامتل أعامل العزل يف 

 مبىن الرباءات.

احلفاظ عىل مس توى السالمة واألمن 
 يف مبىن الرباءات.

تعزيز أمن املوظفني والوفود عن 
طريق إنشاء غرفة ضغط يف همبط 

 .AB-2مصاعد املنطقة 

مس توى السالمة  احلفاظ عىل
 واألمن يف مبىن الرباءات.

احلفاظ عىل مس توى السالمة 
واألمن عند دخول همبط 

 .AB-2املنطقة 

تسني مس توى السالمة 
 1و 1-واألمن بني الطابقني 

من مبىن أرابد بوكش ومبىن 
 بودهناوزن األول.

احلفاظ عىل مس توى السالمة 
 واألمن يف مبىن الرباءات.

احلفاظ عىل مس توى السالمة 
واألمن عند دخول همبط املنطقة 

AB-2. 

تسني مس توى السالمة واألمن 
بني الطابق األريض ملبىن 

بودهناوزن األول ومبىن أرابد 
 بوكش.

تسني مس توى السالمة واألمن 
بني مبىن أرابد بوكش واملرأب 

 السفيل.

 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 امس املرشوع
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم 
احملرز يف تنفيذ 

 املرشوع

 %100 %99.1 332 115 335 000 400 000 تدابري السالمة وامحلاية من احلريق
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 .2018خالل الفصل األول من عام  
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 )حسب املعامل( 2017ديسمرب  31املرشوع يف اس تخدام مزيانية 

 )ابلفرنك السويرسي(

 املعامل الرئيس ية
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

معدل التقدم 
احملرز يف تنفيذ 

املرشوع حسب 
 املعامل

 الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات
 العملإكامل 

000 45 000 45 394 44 98.7% 100% 

تسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود 
AB -2/ إنشاء غرفة ضغط يف همبط

 AB -2املصاعد يف املنطقة 
000 55 200 78 195 78 100% 100% 

املرشوع املتعلق ابلعزل بني مبىن 
 بودهناوزن األول ومبىن أرابد بوكش

000 175 000 145 933 144 100% 100% 

املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق 
بني مبىن بودهناوزن األول ومبىن 

-بودهناوزن الثاين )مجيع املس توايت عدا 
1)205 

000 65 - - - - 

املرشوع املتعلق ابلفصل بني املرأب 
السفيل ملبىن أرابد بوكش ومبىن أرابد 

 (. 2-بوكش )عدا الطابق 
000 60 800 66 593 64 96.7% 100% 

 %100 %99.1 332 115 335 000 400 000 اجملموع
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وأشار إىل أن جحم العمل  عن مشالكت فنية تتعلق بإماكنية العزل بني مبىن بودهناوزن األول وبودهناوزن الثاين 2016كشف التدقيق يف خماطر احلرائق لعام  
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 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 فئة التاكليف
مزيانية املرشوع 

 األصلية
مزيانية املرشوع 

ةل  املعدل
 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه

 %99.7 246 250 247 000 312 000 التاكليف املرتبطة ابلبناء

 %97.5 58 500 60 000 60 000 األتعاب

 %97.7 27 365 28 000 28 000 األمور النرثية وغري املتوقعة

 %99.1 332 115 335 000 400 000 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 تعليقات اسرتاتيجيات التخفيف اخملاطر

تعطلها بسبب حوادث تأخر األعامل أو 
 ابملوقع.

إعادة تثبيت التدابري األمنية وتعزيزها 
 ومراجعة اجلدول الزمين لألعامل.

 مل يتحقق هذا اخلطر.

عدم القدرة عىل تنفيذ مرشوع العزل بني 
مبىن بودهناوزن األول ومبىن بودهناوزن الثاين 

( بسبب كشف 1-)مجيع املس توايت عدا 
القانون السويرسي مواطن عدم الامتثال مع 

خالل التدقيق اخلاريج يف خماطر احلرائق، 
ما تطلب أعامل تصحيحية فورية قد تؤدي 

 إىل جعز يف الوقت واملوارد.

تعديل نطاق املرشوع استنادا إىل نتاجئ 
 التدقيق اخلاريج خملاطر احلرائق

وُقرر  2016تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام 
دهناوزن األول حذف عنرص العزل بني مبىن بو 

( 1-ومبىن بودهناوزن الثاين )مجيع املس توايت عدا 
  .7من نطاق املرشوع 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2014 2015 2016 2017 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

                X إكامل العمل -الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات 

إنشاء /AB-2تسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود 
 AB-2غرفة ضغط يف همبط املصاعد يف املنطقة 

  X X X X           

املرشوع املتعلق ابلعزل بني مبىن بودهناوزن األول 
 ومبىن أرابد بوكش

      X X X X X X X X   
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2014 2015 2016 2017 

 املعامل الرئيس ية
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف

1 
ف

2 
ف

3 
ف

4 
ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

املرشوع املتعلق ابلفصل بني املرأب السفيل ملبىن أرابد 
 (2-بوكش ومبىن أرابد بوكش )عدا الطابق 

           X X X X X 

 املرشوعات األخرى املموةل من األموال الاحتياطية

 تنفيذ نظام التخطيط الشامل واملتاكمل للموارد املؤسس ية املرشوع

 الوتونالس يد آر  مدير املرشوع

أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون تت إدارة جي دة ومبهارات مناس بة  2.9ھ النتيجة املرتقبة
 وحيققون النتاجئ بكفاءة

 معلومات أساس ية –األهداف والنطاق والهنج 

ر نظام اإلدارة املتاكمةل تطوراً جيري تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية من خالل حمفظة من املرشوعات املرتابطة، مما يؤدي إىل  تطو 
 تدرجيياً.

طت أول مجموعة من املرشوعات إلنشاء مجموعة شامةل من األدوات لتعزيز إدارة املوارد البرشية، مبا يف ذكل إدارة املناصب، واملزااي  وخط 
 واملس تحقات، واملرتبات، والتوظيف، وأداء املوظفني، واملهارات، والتعمل، والتطوير.

داء ت اجملموعة الثانية من املرشوعات هتدف إىل تضمني مجموعة من األدوات لتعزيز ودمع تنفيذ اإلدارة القامئة عىل النتاجئ، أْي إدارة األواكن
نفيذ لت املؤسيس وإدارة اخملاطر املؤسس ية واملعلومات الاس تخباراتية التجارية، مبا يف ذكل التخطيط للثنائية، والتخطيط الس نوي للعمل، ورصد ا

 وتقيمي األداء، وإعداد التقارير، والتحليالت.

ايت واكنت اجملموعة الثالثة من املرشوعات تس هتدف إدخال تسينات عىل األدوات القامئة، اليت تس تخدهما ُشعبة الشؤون املالية وشعبة املشرت
 يدة يف أساليب العمل.والسفر، من خالل إدخال تغيريات يف شلك األنظمة وتديهثا إلدخال وظائف وتسينات جد

طت اجملموعة الرابعة من املرشوعات لنرش أدوات تُمكلن الويبو من البدء يف اكتساب خربة يف جمال إدارة العالقات مع الزابئن، مبا يف ذكل  وخط 
 القوامئ الربيدية، وقاعدة بياانت هجات الاتصال، وإدارة النفاذ، وتليالت الزابئن.

نفيذ املرشوعات عىل مراحل مما يساعد عىل تطور قدرات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية وتضمينه تدرجيياً عىل حنو ويستند هنج الويبو إىل ت 
 ت ودجمها.مرتابط وموزون. ويقوم الهنج أيضاً عىل احتياجات األعامل وأولوايهتا، ويُراعي قدرة الوحدات التنظميية املعنية عىل استيعاب التغيريا

 206)املعامل الرئيس ية( 2017حملرز يف عام اس تعراض التقدم ا

 ، أحرز التقدم التايل:2017ويف عام 

                                                
م إىل جلنة الربانمج واملزيانية لعام  206  (WO/PBC/27/10) 2017منذ التقرير املرحيل اخلتايم املقدل
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، وجرد املهارات. (ELM، وإدارة التعمل املؤسيس )(ePerformanceونفلذ بنجاح املرشوع الرائد إلدارة املواهب واذلي يشمل أداء املوظفني )
 يف اس تعراض أداء املوظفني املؤقتني وكذكل أداة إدارة التعمل املؤسيس مركزاًي يف إدارة املوارد البرشية؛ ePerformanceوبدأ اس تخدام أداة 

يو واس هُتل مرشوع إدارة وقت العمل، اذلي حيل حمل نظام ساعات العمل املرنة ويدمع ترتيبات العمل املرنة اجلديدة، مع رشيك تنفيذي يف يول 
بة حق التجربة، مل يعد . ومع ذكل، نظراً إىل مش2017 الكت اجلودة احملددة يف مرحةل مبكرة من املرشوع وصعوبة العثور عىل موارد بديةل جمرل

. وفضاًل عن ذكل، اعُتربت املهةل املتوقعة أواًل إلدخال وسائل مرنة جديدة للعمل غري اكفية للنظر يف 2017من املمكن إطالق النظام يف هناية 
إلاتحة وقت اكٍف لتعيني مدير للتغيري  2019ملطلوب. ومن مث، ُأعيد ختطيط املرشوع وابت اإلطالق معزتماً يف يناير مدى التغري التنظميي ا

 ذي خربة مالمئة وتطوير منصة تقنية واختبارها.

 وُحددت أداة والهنج التنفيذي املتعلقني مبرشوع السفر والاجامتع بناء عىل توصيات اس تعراض خاريج مس تقل؛

وع إدارة اإليرادات عدداً من التحسينات للمس تخدمني ادلاخليني والزابئن اخلارجيني عىل حد سواء، متاش ياً مع توصيات اس تعراض وحقق مرش 
 هيلك املدفوعات املالية. وُأجنز تصممي وتطوير آلية إدماج آنية للك نظم سداد الرسوم يف الويبو؛

نصة السحابية لفائدة مجموعات املس تخدمني املتبقية اليت شاركت يف اإلطالق األويل، وُأطلق مرشوع قاعدة بياانت هجات الاتصال بنجاح امل 
 وُأغلق املرشوع بنجاح؛

، وخلص إىل أن نظم IP_ROCو IP_TADوأجنز مرشوع الانتقال إىل نظام قطاع التمنية تليل املنصات املقرتحة كبدائل لقاعديت البياانت 
دوات اإلبالغ، مثل املعلومات الاس تخباراتية التجارية، ميكن أن توفر بياانت متعلقة بأنشطة التمنية. مصادر التخطيط للموارد املؤسس ية وأ

قبل موعدها. وأزال ذكل احلاجة إىل  2017واس هُتلت بعدئذ مرحةل تنفيذ وُأصدرت أول لوحة أداء بشأن نظام قطاع التمنية بنجاح يف ديسمرب 
وضامن مواءمة البياانت مع مصدر حقيقة واحد. وُأغلق املرشوع  IP_ROCو IP_TADيتي البياانت إعادة إدخال البياانت يدواًي يف قاعد

وتعاجل حالياً التحسينات اجلارية يف لوحة أداء نظام قطاع التمنية كجزء من التحسينات التشغيلية العادية خارج حافظة  2017بنجاح يف ديسمرب 
 التخطيط للموارد املؤسس ية؛

تطلبات مرشوع الانتقال إىل خدمة املؤمترات بنجاح وأحيلت نواجته إىل قسم خدمة املؤمترات كنتيجة يف إطار اخلطة الرأساملية وُأجنز تليل م 
 خارج حافظة التخطيط للموارد املؤسس ية؛ 2018/19( يف الثنائية 11الرئيس ية للويبو )املرشوع 

ؤسس ية يف نظام إدارة املعلومات املؤسس ية اس تجابًة لتوصية املراجعة اخلارجية واس هُتل مرشوع إلدخال مس تودع لواثئق التخطيط للموارد امل
مة يف عام   .2016املقدل

 207تقيق املنافع

 2018الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف 

تقليص الوقت/اجملهود اخملصص لتحديث نظام إدارة رأس املال البرشي من 
 كنتيجة لتطبيق الاعامتد الانتقايئ. PeopleSoftمنصة 

خفض هجود إدخال البياانت نظراً إىل تاكمل لك نظم إدارة املوارد 
 البرشية اليت تتشارك يف مصدر واحد للبياانت.

مصدر واحد موثوق به لبياانت الاتصال مع ملكية واحضة للبياانت، مبا 
 يوفر معلية أكرث فعالية للمراسالت اخلارجية املهمة.

توفري معلومات دفع آنية للعمالء وموظفي الويبو وتسني كفاءة معليات 
 ادلفع والتوفيق بني مسارات األعامل.

 ISO XMLتعزيز الامتثال التنظميي مللفات ادلفع املرصفية )معيار  تقليص الوقت الالزم لتحديد هجات الاتصال املعنية ابلفعاليات.
 جديد(.

                                                
ي 207 مة إىل لك دورة من دورات جلنة الربانمج واملزيانية بني عامي لالطالع عىل  2017و 2011 ُيرىج الرجوع إىل التقارير املرحلية للتخطيط للموارد املؤسس ية املقدل

 2016-2010املنافع احملققة يف الفرتة 
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 2018الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف 

خدمة املوارد البرشية بعد تنفيذ تدفقات خفض عدد املاكملات إىل مكتب 
 العمل التلقائية للموافقة عىل معامالت اخلدمة اذلاتية للموارد البرشية.

 PeopleSoft Financeخفض تاكليف/هجود الصيانة اخلاصة مبنصة 
 عن طريق إدخال معليات موحدة. 

 لسفر يف الويبو )إثبات املفهوم(. خفض تاكليف/صيانة نظام ا حذف جسالت العمالء املكررة )حيامث أمكن(.

 (.UnionPayو Paypalتعزيز خيارات ادلفع للزابئن ) تسني مسار تسوية معامالت البطاقات الائامتنية.

تسني جتربة الزابئن بعد تديث شلك ووظائف بوابة احلساب اجلاري 
 دلى الويبو.

ملنصة الويبو العاملية تسني جتربة الزابئن بعد الانتقال إىل املعيار اجلديد 
 للملكية الفكرية لغرض بوابة احلساب اجلاري دلى الويبو

مة إىل الزابئن عن طريق اإلخطارات اآللية  تسني املعلومات املقدل
)التفاصيل املرصفية وإخطارات ادلفع وإخطارات التأخر يف ادلفع وتأكيد 

 ادلفع(.

اجلديد ملنصة الويبو العاملية تسني أمان الزابئن بعد الامتثال للمعيار 
 للملكية الفكرية لغرض بوابة احلساب اجلاري دلى الويبو.

تعزيز أوجه الفعالية يف قسم اإليرادات نظراً إىل إقامة مركز معل ومسارات 
 آلية.

تسني جتربة العمالء يف ادلفع عن طريق منصة السداد اإللكرتونية 
 عاملية للملكية الفكرية.اجلديدة استناداً إىل معيار املنصة ال

تسني فعالية إدارة أداء املوظفني املؤقتني عن طريق نظام أداء إلكرتوين 
 جديد.

 تقياميت أداء متسقة وفعاةل للموظفني واملديرين لكهيام. 

تسني جودة بياانت املوارد البرشية وتقليص اجلهود اليدوية يف احلفاظ عىل 
دة البياانت املس تقةل القدمية بنظام جسالت التدريب نتيجة استبدال قاع

 متاكمل إلدارة التعمل.

تعزيز تطوير املوظفني عن طريق فرص تعمل يسهل تديدها وتيسري 
 الالتحاق بأنشطة التعمل واملشاركة فهيا.

زايدة ادلقة وتقليص اجلهود اليدوية نتيجة تديث قواعد بياانت قطاع 
 رد املؤسس ية.التمنية ابس تخدام بياانت التخطيط للموا

 

 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع امس املرشوع
معدل التقدم احملرز 

 يف تنفيذ املرشوع

تنفيذ مرشوع شامل بشأن نظام متاكمل 
 للتخطيط للموارد املؤسس ية

2467 341 5 2285 876 0 82.4% 91% 
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 )حسب اجملال الوظيفي الرئييس( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي( 

 اجملال الوظيفي الرئييس
مزيانية املرشوع 

 األصلية
ةل  النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدل

اس تخدام 
 املزيانية

معدل التقدم 
يف احملرز 

 التنفيذ

 %95 %86 3 980 657 4 626 285 3 830 200 إدارة الربامج والتغيري

 %85 %83.3 6 518 545 7 830 000 8 945 755 إدارة املوارد البرشية وتطويرها

 %100 %100 5 996 058 5 996 058 6 017 982 إدارة األداء املؤسيس

 %100 %99.3 424 455 427 495 1 955 690 إدارة العالقة مع الزبون

تعزيز نظام اإلدارة املتاكمةل 
(AIMS) 

840 591 4 980 341 4 570 956 3 91.1% 83% 

 - - - 2 119 649 - الطوارئ املس تحقة

 %91 %82.4 0 876 2285 5 341 2467 5 341 2467 اجملموع

 )حسب فئة التلكفة( 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 السويرسي()ابلفرنك 

 فئة التاكليف
مزيانية املرشوع 

 األصلية
ةل  اس تخدام املزيانية النفقات حىت اترخيه مزيانية املرشوع املعدل

 %100 203 883 203 883 1 383 360 اس تضافة الربامج التطبيقية

 %95.2 2 411 487 2 532 596 3 989 738 رشاء الربجميات

 %94.4 6 787 705 7 192 859 5 564 680 موظفو املشاريع

 %76.1 1 421 818 1 869 024 2 703 800 موارد بدل املس تخدمني

 %88.7 8 692 896 9 800 457 9 896 109 الرشاكء اخلارجيون امللك فون ابلتنفيذ

 %77.2 887 569 1 149 032 1 253 780 208التدريب

 %99.4 470 927 473 967 550 000 الاتصاالت وغريها

 - - 2 119 649 - املس تحقةالطوارئ 

                                                
208

 الاتصاالت وغريها".ُأبلغ عن بعض التاكليف املتعلقة بأنشطة "التدريب" مس بقاً يف إطار ابب " 
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 %82.4 0 876 2285 5 341 2467 5 341 2467 اجملموع

 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التأثري يف األداء اسرتاتيجية التخفيف اخملاطر

اس تكامل نطاق احملفظة يف 
 غضون اإلطار الزمين لإلغالق

د اجلدول الزمين للمحفظة إىل أوائل عام  . 2018ُمد 
وُأسقطت املرشوعات اليت مل تس توف معايري اإلدراج يف 

مت املرشوعات إىل مراحل حمددة حبيث  احملفظة. وُقس 
ميكن إغالق املرشوع قبل األوان يف هناية املرحةل، مع 

تقدمي بعض الفوائد، لضامن عدم متديد اجلدول الزمين 
 للمحفظة مرة أخرى

ها خالل اإلطار لك املشاريع/املراحل املتوقع اس تكامل 
الزمين إلغالق املشاريع، ابس تثناء مرشوع إدارة وقت 

، واليت 2018العمل اذلي سيس متر عىل مدى عام 
 تديرها إدارة املوارد البرشية.

عدم القدرة عىل تصيل القمية 
القصوى واحلفاظ عىل الفوائد 

املتأتية من احللول املقدمة 
 للتخطيط للموارد املؤسس ية

تسني مس متر يف معليات املنظمة، من تضمني معلية 
خالل احملفظة، لضامن تصيل القمية القصوى أثناء مدة 

احملفظة ويف املس تقبل. وإجراء مراجعات ما بعد التنفيذ 
لتحديد ادلروس املس تفادة وانهتاز الفرص املس تقبلية. 

وإدخال هيلك إدارة معزز لضامن اس مترار تقدمي املنافع 
 بعد إغالق احملفظة

ديث ادلروس املس تفادة ابس مترار لالس تفادة مهنا يف ت
املشاريع املقبةل. وستس متر إدارة تطور التخطيط للموارد 
املؤسس ية واس تدامة املنافع بعد إغالق حافظة املشاريع 

عن طريق اس مترار جملس إدارة حمفظة نظام اإلدارة 
 املتاكمةل.

مبوارد من رشاكء س يقدمون بعد ذكل الاس تعانة  خسارة املوارد قبل اكامتل احملفظة
خدمات ادلمع إىل قسم التنظمي والتطبيقات اإلدارية 

(MAAS لضامن الاس مترارية حىت هناية احملفظة وما )
 بعدها

إلغاء ختصيص املوارد تدرجيياً مع إجناز املشاريع. 
وسيُتحفظ مبوارد حمددة لضامن إغالق احملفظة 

 غيلية.والانتقال بسالسة إىل املرحةل التش 

 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
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 X X X X X X X X X X X X X X X X إدارة الربامج والتغيري

إدارة املوارد البرشية 
 وتطويرها

X X X X X X X X X X X X X X X X 

         X X X X X X X X إدارة األداء املؤسيس

      X   X X X X X X X X إدارة العالقة مع الزبون

تعزيز نظام اإلدارة املتاكمةل 
(AIMS) 

X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 مدريد بشأن السلع واخلدماتقاعدة بياانت نظام  املرشوع

 الس يدة إيزابيل فيس يدو مديرة املرشوع

نة يف معليات نظام مدريد 7.2ھ النتيجة املرتقبة:   إنتاجية وجودة خدمات حمس 

 األهداف والنطاق والهنج ـ معلومات أساس ية

، وختصيص 209خلدمات )"قاعدة بياانت مدريد"(، وافقت مجعية اتاد مدريد عىل مرشوع قاعدة بياانت مدريد بشأن السلع وا2009يف سبمترب 
 .2010/11مليون فرنك سويرسي من األموال الاحتياطية التاد مدريد للتنفيذ خالل الثنائية  1.2مزيانية قدرها 

اعدة بياانت ترسيع وترية اإلعداد والنرش )ادلاخيل واخلاريج( لق "1وهتدف قاعدة بياانت مدريد بشأن السلع واخلدمات إىل تقيق ما ييل: "
" ومتهيد 2مدريد بشأن السلع واخلدمات )وتديداً قامئة السلع واخلدمات ألغراض إجراءات نظام مدريد( ابلتعاون مع األطراف املتعاقدة املهمتة؛ "

بني املكتب ادلويل  وانطوت املرحةل األوىل عىل التعاون .MM/A/42/1الطريق لتنفيذ املرحةل األوىل من املرشوع الرائد املقرتح يف الوثيقة 
وحبث إماكنية وضع واهجة ألغراض  "2ترمجة قاعدة بياانت السلع واخلدمات إىل اللغة املنشودة؛ " "1ولك مكتب هممت يف اجملالني التاليني: "

 إيداع الطلبات ادلولية ابللغة املنشودة.

ودة يف معاجلة املكتب ادلويل للطلبات ادلولية. وس يعود ذكل أيضاً وس تؤدي قاعدة البياانت املعززة إىل زايدة اإلنتاجية ومس توَيي الاتساق واجل
 بفوائد كبرية عىل ماليك العالمات التجارية املهمتني بإيداع طلبات دولية.

 كام ييل: 2012، يف يناير 210وُأجنزت النواجت املتوقعة من تنفيذ قاعدة البياانت، وفقاً ملا ورد يف وثيقة املرشوع

  واعمتد املكتب ادلويل تكل  2011بيان سلع وخدمات ابإلنلكزيية يف هناية  40 000البياانت تتوي عىل ابتت قاعدة
املصطلحات ومجعها يف عدد من املفاهمي املرتابطة مع ترجامهتا الفرنس ية واإلس بانية. وأتيح النفاذ إىل البياانت عن طريق نسخة 

 جديدة من أداة مدريد إلدارة السلع واخلدمات؛

  ُعىل املوقع الش بيك العام للويبو، مما أاتح عدداً  2012يناير  1طلقت نسخة جديدة من أداة مدريد إلدارة السلع واخلدمات يف وأ
من اخلدمات الش بكية مزودة ابخلصائص األساس ية لقاعدة بياانت مدريد بشأن السلع واخلدمات )اس تخراج عناوين أصناف 

للبياانت والرتمجة( ملاكتب أعضاء اتاد مدريد املهمتني بإدماج تكل اخلدمات الش بكية  نيس، والبحث، والتأكد من قبول الويبو
يف نظمهم اخلاصة ابإليداع اإللكرتوين. وأاتحت تكل اخلدمات الش بكية مواصةل تطوير تطبيق اإليداع اإللكرتوين اذلي 

ن جزءاً من املرحةل األوىل من مرشوع تديث اس ُتحدث يف إطار املرشوع الرائد "تاكمل مسارات التسجيل ادلويل" اذلي اك
 نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل؛

  وزودت قاعدة بياانت السلع واخلدمات بواهجة متاحة بامثين عرشة لغة يه العربية والصينية والهولندية واإلنلكزيية والفرنس ية
ية والربتغالية والروس ية والرصبية واإلس بانية والرتكية والرنوجي  211واألملانية والعربية واإليطالية والياابنية والكورية واملنغولية

 واألوكرانية.

أو ُأبرمت معها مذكرة تفامه قبل  2009واس ُتخدمت املزيانية املتبقية للمرشوع من أجل مساعدة املاكتب الوطنية، اليت وقع علهيا الاختيار يف عام 
فرناكً سويرساًي متاحاً لمتويل  76 359، اكن مبلغ إجاميل قدره 2017ديسمرب  31يف ، يف ترمجة قاعدة البياانت إىل لغهتا الوطنية. و2015عام 

 أنشطة الرتمجة املذكورة آنفاً واخلاصة بقاعدة بياانت السلع واخلدمات.

                                                
209

 MM/A/42/3الوثيقة  
210
 MM/A/42/3الوثيقة  
211
لت الرتمجة إىل املنغولية من املزيانية العادية.   مول
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 )املعامل الرئيس ية( 2017اس تعراض التقدم احملرز يف عام 

واخلدمات ابللغات الامثين عرشة املتاحة تامتىش مع اإلصدار احلادي عرش لتصنيف ، نرُشت نسخة من قاعدة بياانت السلع 2017يف أوائل يناير 
، اكنت قاعدة بياانت السلع واخلدمات تتوي عىل 2017( مبا فهيا املالحظات التوضيحية. ويف هناية عام NCL11-2017) 2017نيس لعام 

 دها املكتب ادلويل.( اعمت43 000( واإلس بانية والفرنس ية )94 000بياانت ابإلنلكزيية )

يف  وتعاونت الويبو مع عدد من املاكتب الوطنية واإلقلميية للملكية الفكرية اليت تنرش معلومات عن قبولها ألوصاف السلع واخلدمات املدرجة
ن املشاركة يف قاعدة ، انضمت س تة بدلان جديدة إىل قامئة البدلا2017ومايو  2016قاعدة بياانت السلع واخلدمات. ويف الفرتة ما بني يونيو 

سلع بياانت مدريد للسلع واخلدمات، ومن مث ارتفع عدد األطراف املتعاقدة يف نظام مدريد واليت قدمت معلومات عن القبول يف قاعدة بياانت ال 
 بدلاً إجاماًل. 33واخلدمات إىل 

ت يف وظيفة الويبو احلرصية "التحقق من قبول طرف واس ُتخدمت املعلومات عن وضع حاةل قبول املصطلحات يف قاعدة بياانت السلع واخلدما
" اليت متكلن مودع طلب عالمة جتارية من معرفة ما إذا اكن طرف من األطراف املتعاقدة املعي نة سريفض مصطلحا اعمتده امل  كتب متعاقد معني 

املصطلحات، مما قد يؤدي إىل إصدار رفض  ادلويل، ولكن األمه من ذكل أنه تسمح هل مبعرفة أن بعض األطراف املتعاقدة قد ترفض بعض
 مؤقت يف ذكل الطرف املتعاقد.

لتحديثات وحرصاً عىل نرش بياانت التصنيف يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات، أتيحت ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان التالية إماكنية تميل ا
واملكس يك ونيوزيلندا وسويرسا والوالايت املتحدة األمريكية فضاًل عن مكتب الاتاد الشهرية لقاعدة البياانت: أسرتاليا وكندا والصني وإيطاليا 

يه كوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور وغواتاميال وهندوراس  -األورويب للملكية الفكرية. وطلبت مجموعة من بدلان أمرياك الوسطى 
لشهرية لقاعدة بياانت السلع واخلدمات ابللغة اإلس بانية من أجل اس تخداهما أساساً لقاعدة أيضاً احلصول عىل التحديثات ا -ونياكراغوا وبامن 

 البياانت املشرتكة املوحدة بيهنا.

 وتدل البياانت التالية عىل إقبال امجلهور املزتايد عىل قاعدة بياانت السلع واخلدمات:

  السلع واخلدمات؛جسل عدد الزايرات زايدة منتظمة منذ إطالق قاعدة بياانت 

  عقب إاتحة س بع لغات وطنية إضافة إىل لغات اإليداع الثالث يف نظام مدريد؛ 2012وتضاعف عدد الزايرات يف يناير 

  زايرة يومية؛ 20 000، جتاوز متوسط عدد الزايرات 2017ويف عام 

  من الزايرات(؛90واتسأثرت خاصية البحث بأكرب عدد من الزايرات )حنو % 

  كام ييل: اإلنلكزيية واإلس بانية والفرنس ية  2016اللغات من حيث الاس تخدام يف خاصية البحث حىت عام واكن ترتيب
 اكنت اإلس بانية أكرث اللغات اس تخداماً؛ 2016والروس ية. ومنذ عام 

 لصني واجلزائر واكنت البدلان األوىل من حيث عدد املس تخدمني ابلرتتيب كولومبيا وروس يا وفرنسا وإيطاليا والياابن وبريو وا
 أخذت األرجنتني وإندونيس يا حمل أملانيا والهند يف هذه القامئة. 2016والهند وأملانيا. ومنذ عام 
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 تقيق املنافع

 2018الفوائد املتوقعة يف  2017املنافع احملققة يف  2016-2009الفوائد املُحقلقة يف 

أتيحت قاعدة بياانت السلع واخلدمات بامثين 
تديهثا مجيعاً وفقاً لإلصدار عرشة لغة مع 

 العارش من تصنيف نيس.

تتيح قاعدة البياانت معلومات عن قبول 
دوةل عضواً  27أوصاف السلع واخلدمات يف 

 من أعضاء نظام مدريد.

زاد جحم املصطلحات املقبوةل. احتوت قاعدة 
مصطلحاً مقبواًل  90 000البياانت عىل حنو 

 .2016ابإلنلكزيية حبلول هناية عام 

وحلت قاعدة البياانت حمل قاعدة  2016منذ 
 البياانت التشغيلية السابقة يف جسل مدريد.

نرُشت نسخة من قاعدة بياانت السلع واخلدمات 
ابللغات الس بع عرشة املتاحة تامتىش مع اإلصدار 

 .2017احلادي عرش لتصنيف نيس لعام 

م معلومات عن  زاد عدد ادلول األعضاء اليت تقدل
 35إىل  27اف السلع واخلدمات من قبول أوص

 دوةل عضواً.

زاد جحم األوصاف املقبوةل للسلع واخلدمات ابللغة 
وابللغتني اإلس بانية  94 000اإلنلكزيية إىل 

  .43 000والفرنس ية إىل 

ُيزمع إاتحة قاعدة بياانت السلع واخلدمات 
 ابللغة العربية والهولندية والرصبية.
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 اس تخدام املوارد

 2017ديسمرب  31اس تخدام مزيانية املرشوع يف 

 )ابلفرنك السويرسي(

 مزيانية املرشوع امس املرشوع
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه
الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية
معدل التقدم احملرز يف 

 تنفيذ املرشوع

قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن بياانت 
 السلع واخلدمات املقبوةل

000 200 1 641 123 1 94% 95% 

 )حسب املرحةل الرئيس ية( 2017ديسمرب  31اس تخدام املزيانية يف 

 )ابلفرنك السويرسي( 

 مزيانية املرشوع املعامل الرئيس ية
النفقات الفعلية حىت 

 اترخيه
الاس تخدام الفعيل 

 للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف 
تنفيذ املرشوع حسب 

 املعامل

اعمتدها املكتب زايدة عدد املصطلحات اليت 
ادلويل ابإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية يف 

 .40 000قاعدة بياانت السلع واخلدمات إىل 
000 588 038 588 100% 100% 

تطوير وإطالق أداة مدريد إلدارة السلع 
واخلدمات مع وظائف جديدة وصةل بقاعدة 

 لغة(. 17بياانت مدريد للسلع واخلدمات )
000 380 100 386 102% 100% 

ترمجة قاعدة بياانت السلع واخلدمات 
مصطلح مقبول( إىل العربية  40 000)

والصينية والهولندية واإليطالية والكورية 
 والروس ية والرصبية.

000 232 503 149 64% 74% 

 %95 %94 1 123 641 1 200 000 اجملموع
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 اخملاطر املطروحة واسرتاتيجيات التخفيف مهنا

 التأثري يف األداء التخفيف اسرتاتيجية اخملاطر

لن تقق قاعدة بياانت السلع 
واخلدمات هدف تعزيزها إذا مل 

ترُتمج ابلاكمل إىل اللغات الس بع 
عرشة املذكورة آنفاً. وقد يؤدي 

ذكل إىل خطر اثنوي وهو 
اخنفاض القمية اليت ينس هبا امجلهور 

لقاعدة البياانت وزايدة احامتل جلوء 
  بديةل.البدلان إىل نظم 

اكنت تدابري احلد من اخملاطر فعاةل يف املراحل األوىل. 
واعزُتم إبرام مذكرات تفامه مع األطراف املتعاقدة من 

أجل تأكيد الزتام لك رشيك مبتطلبات الرتمجة. ولكن يف 
، اتضح عدم إيالء األطراف 2016/17الثنائية 

  املتعاقدة األولوية لثالث لغات.

ملتطلبات اللغوية الاكمةل للغات وقد هيدد عدم تنفيذ ا
الثالث املتبقية الطابع العاملي لقاعدة بياانت السلع 

واخلدمات جزئياً ومن مث تنخفض القمية اليت ينس هبا 
 امجلهور إلهيا.
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 اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

 
2009-2015 2016 2017 2018 

20 املعامل الرئيس ية
09

 

20
10

/1
1 20

12
/1

3 20
14

/1
5 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

ف
1 

ف
2 

ف
3 

ف
4 

زايدة عدد املصطلحات اليت اعمتدها املكتب ادلويل 
ابإلنلكزيية والفرنس ية واإلس بانية يف قاعدة بياانت السلع 

 .40 000واخلدمات إىل 
X X               

تطوير وإطالق أداة مدريد إلدارة السلع واخلدمات مع 
بياانت مدريد للسلع وظائف جديدة وصةل بقاعدة 

 لغة(. 17واخلدمات )
X X X X X            

مصطلح  40 000ترمجة قاعدة بياانت السلع واخلدمات )
مقبول( إىل العربية والصينية والهولندية واإليطالية 

 والكورية والروس ية والرصبية.
X X X X X X X X X X X X X X X X 
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 امللحقات رابعاً.

 املهنجية امللحق ألف

بو لإلدارة تقرير أداء الويبو هو أداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول األعضاء عىل األداء املؤسيس للويبو، وهو جزء ال يتجزأ من إطار الوي 
قة، وتضمن إدراج القامئة عىل النتاجئ. والتقرير أيضاً مبثابة أداة تعمل  هممة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من األداء يف الفرتات الساب

إىل إطار  تكل ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أنشطة الويبو يف املس تقبل. وتقرير أداء الويبو هو تقيمي ذايت جيريه املسؤولون عن الربامج ابالستناد
املعلومات الواردة يف هذا التقرير،  . وسعياً إىل تعزيز حصة2016/17النتاجئ اذلي وافقت عليه ادلول األعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 

 .WO/PBC/28/8يف الوثيقة  2016/17تثبت شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت األداء لك س نتني. ويرد التثبت من تقرير أداء الويبو 

، قياساً مبؤرشات األداء وابملوارد 212ةهو تقرير يصدر هناية الثنائية ويقمي  التقدم احملرز و/أو النتاجئ املرتقبة احملقق 2016/17وتقرير أداء الويبو 
ى درجة للك هدف، 2016/17املعمتدة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  . وميكن قياس مؤرش األداء هبدف واحد أو أكرث. ويف تكل احلاالت، تعطي

 :2016/17وهو ما ينتج عنه درجات متعددة. وقد اس ُتخدمت معايري التقيمي التالية يف تقرير أداء الويبو 

 مفاتيح درجات تقيمي مؤرشات األداء:

 % أو أكرث؛80تس تخدم عندما تكون نس بة تقيق الهدف  "حمقق لكيا"  -

 ابملئة؛ 79ابملئة و 50تس تخدم عندما تكون نس بة تقيق الهدف بني  "حمقق جزئياً" -

 ابملئة من مؤرش األداء قد تقق؛ 50تس تخدم عندما يكون أقل من  "غري حمقق"  -

تس تخدم عندما يتعذر تقيمي األداء بسبب عدم تديد الهدف كام ينبغي؛ أو عندما تكون أسس املقارنة غري  213قابل للقياس""غري  -
 متاحة؛ أو عندما تكون بياانت األداء غري اكفية لتحديد مؤرش األداء حبسب النتيجة املرتقبة؛

 الربانمج. تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش األداء لقياس أداء "منقطع"  -

 عىل ما ييل: 2016/17تش متل تقياميت األداء للك برانمج وارد يف تقرير أداء الويبو 

 القسم األول: لوحة متابعة أداء الربانمج 

 ويعرض هذا القسم ملخصاً وافياً وبيانياً ألداء برامج الويبو واس تخدام املوارد خالل الثنائية.

 القسم الثاين: اإلجنازات الرئيس ية

 .2016/17ويربز هذا القسم اإلجنازات الرئيس ية للك برانمج خالل الثنائية 

                                                
 مقارنًة بتقرير منتصف الثنائية اذلي يركز عىل التقدم احملرز يف تقيق النتاجئ املرتقبة 212
، أي األهداف "اليت س تحدد 2016/17لتحديد األهداف اليت مل تدد يف برانمج ومزيانية اس تجابة لطلبات ادلول األعضاء، حصلت الربامج عىل فرصة  213

. األهداف اليت مل ُتدد خالل هذه العملية تبقى غري حمددة وابلتايل تُصن ف بياانت األداء 2015الحقاً"، عند تديث أسس املقارنة ابالستناد إىل بياانت هناية عام 
، أضيفت تسينات عىل مترين تديث/تديد أسس املقارنة 2016/17بل للقياس". وسعياً إىل تعزيز معلية تقدمي التقارير يف الثنائية ذات الصةل يف فئة "غري قا

أداء ، متاش ياً مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأن تقرير 2015واألهداف تسمح للربامج بتحديث األهداف حني يكون الهدف قد تقق يف آخر عام 
 .2014/15الربانمج للثنائية 
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 القسم الثالث: أبرز معامل أجندة التمنية 

م هذا القسم معلومات عن أبرز معامل لك برانمج يف الثنائية  تنفيذ  "1س امي فامي يتعلق مبا ييل: " فامي خيص تنفيذ أجندة التمنية وال 2016/17ويقدل
 وتطبيق املبادئ اإلرشادية. "3وتعممي مشاريع أجندة التمنية؛ " "2ندة التمنية اجلارية واألنشطة اليت اعمتدهتا جلنة التمنية؛ "مشارع أج 

 القسم الرابع: اخملاطر

مثال جلدول خماطر  جزءاً خمصصاً عن اخلطر. ويرد فامي ييل 2016/17يف إطار الزتام الويبو بتعزيز إدارهتا للمخاطر، يتضمن تقرير أداء الويبو 
 عن لك قسم.

 

اخلطر كام نرُش يف وثيقة الربانمج 
 2016/17واملزيانية 

يعرض تطور اخلطر مبا يف ذكل 
 تققه أو تغريه عىل مدى الثنائية

يذكر إذا اكنت تدابري التخفيف املزمعة يف 
أو  2016/17وثيقة الربانمج واملزيانية 

تكل املعمتدة خالل الثنائية اكنت 
 مالمئة/انحجة

يبنيل أثر اخلطر واسرتاتيجية 
التخفيف من آاثره عىل أداء 

 الربانمج

 التأثري يف أداء الربانمج فعالية اسرتاتيجية احلد من اخملاطر تطور اخملاطر اخملاطر

ما زال التوصل إىل اتفاقات عىل 
املس توى متعدد األطراف ميثل 

تداي، كام أن الانهتاء بنجاح من 
التقنني يف إطار الربانمج أنشطة 

س يعمتد بدرجة كبرية عىل الزتام  2

ادلول األعضاء ببلوغ النتاجئ 
 املتفق علهيا فامي بيهنا.

تعلق اخلطر ابالتفاقات املتعددة 
األطراف اليت تنطوي مضنياً عىل 

عامل عدم يقني عىل غرار لك 
أنشطة إعداد املعايري. وازداد 

احامتل تقق اخلطر زايدة طفيفة 
خالل الثنائية، متاش ياً مع اخلطر 
العاملي اخلاص بفعالية املسارات 

 املتعددة األطراف.

سامهت األمانة يف احلد من هذا اخلطر 
ابالضطالع بأعاملها بطريقة حمايدة ومتوازنة 

وشفافة وعن طريق توفري معلومات 
موضوعية ودقيقة يف الوقت املناسب 

 لدلول األعضاء.

ل الفرتة أدى تقق هذا اخلطر خال
املشموةل هبذا التقرير إىل عدم 

توصل ادلول األعضاء إىل توافق يف 
اآلراء بشأن عقد مؤمتر دبلومايس 

العامتد معاهدة قانون التصاممي. ومع 
ذكل، ُأحرز تقدم يف مسأةل أسامء 

البدلان وخطة العمل اخلاصة 
 ابملؤرشات اجلغرافية.

 القسم اخلامس: امليض قدما 

لطلبات ادلول األعضاء، يتناول هذا القسم اجلديد األهداف اليت ُحققت جزئياً أو مل ُتقق. وحيلل أس باب ذكل وحيدد ادلروس اس تجابًة 
 املس تفادة واإلجراءات التصحيحية اليت اخُتذت أو ستُتخذ يف املس تقبل.

 القسم السادس: بياانت األداء

  فهيا الربانمج ومؤرشات األداء اليت تقيس مساهامت الربانمج مقارنة ابلنتاجئ اليت يلخص جدول هذا القسم النتاجئ املرتقبة اليت يُسهم
 .2016/17اعمتدهتا ادلول األعضاء يف الربانمج واملزيانية للثنائية 

  .ألول مرة، يبنيل اجلدول صةل الربانمج بأهداف التمنية املس تدامة عىل مس توى مؤرش األداء 

 ثت أسس املقارنة، حسب الا . وال تزال جداول بياانت األداء تبنيل الًك من أسس املقارنة 2015قتضاء، لبيان الوضع يف هناية عام وُحد 
ثة )كام يف هناية عام 2016/17األصلية )كام يف الربانمج واملزيانية  ( واألهداف )كام يف الربانمج واملزيانية 2015( وأسس املقارنة احملد 

2016/17.) 
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 ويرد فامي ييل مثال جلدول بياانت األداء عن لك قسم.

 2016/17القسم السابع: اس تخدام املوارد يف الثنائية 

الهنائية بعد التحويالت والنفقات الفعلية واس تخدام  2016/17، ومزيانية 2016/17األخري معلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية يقدم هذا القسم 
مع توضيح . وتبنيل أس باب الفروق بني املزيانية املعمتدة واملزيانية الهنائية بعد التحويالت، فضاًل عن اس تخدام املزيانية، 2016/17املزيانية للثنائية 

 النتاجئ املعنية ونوع النفقات املعين )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(.

 ويشمل التقرير يف هذا اجلزء جدوالن:

لنة يف املثال التايل. 215املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتيجة( -  اذلي يوفر املعلومات املبي

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية 
املعمتدة 

2016/17 

املزيانية 
الهنائية بعد 

النفقات 
2016/17 

                                                
214

ما مل يُذكر خالف ذكل؛ أي أن  كقاعدة عامة، عندما تقاس بياانت األداء بتغري يف النس بة املئوية )سواء ابلزايدة أو النقصان(، فُيقصد بذكل املقارنة ابلعام السابق، 
 .2017بس نة يقارن  2016، ويف س نة 2016يقارن بس نة  2015تغري النس بة املئوية يف س نة 

د التسوايت عىل مس توى النتاجئ 2014يف عام  215 ز نظام ختطيط إدارة األداء املؤسيس دلمع انتقال املنظمة إىل التخطيط عىل مس توى املناصب. وجتس  ، ُعز 
 بعد التحويالت تكل املهنجية اجلديدة واألدق لتخصيص موارد املوظفني. 2016/17يف مزيانية 

 

الصةل 
بأهداف 

التمنية 
 املس تدامة

مؤرش األداء كام نرُش يف 
وثيقة الربانمج واملزيانية 

2016/17 

ثت أسس املقارنة عند  ُحدل
الاقتضاء من أجل بيان الوضع 

)أسس  2015يف هناية عام 
متدة يف  املقارنة األصلية املع

وثيقة الربانمج واملزيانية 
2016/17) 

األهداف 
ثة  احملددة/احملدل

)األهداف 
ة كام األصلي

ُحددت يف وثيقة 
الربانمج واملزيانية 

2016/17) 

بياانت األداء للثنائية 
ابلنس بة للك  2016/17
  214مؤرش

تقيمي األداء ابس تخدام 
 تقيمي األداءدرجات 

 املوصوفة أعاله

 التقيمي بياانت األداء األهداف أساس املقارنة مؤرشات األداء 

زة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف ا 2.3ھ لبدلان كفاءات معزل
 النامية والبدلان األقل منوا والبدلان املنتقةل إىل اقتصاد السوق احلر

 
أنشطة الويبو نس بة املشاركني يف 

اليت تسفر عن تقارير حول 
كفاءات معززة لفهم مبادئ 

وأنظمة وأدوات امللكية الفكرية 
والانتفاع هبا من أجل حامية 

املعارف التقليدية وأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي وإدارة العالقة 

بني امللكية الفكرية واملوارد 
 الوراثية.

أصل من  %333 )95 %(80) 90% %(91) 92%
( من املشاركني قدموا 348

تقارير إجيابية )اس تخدام 
 15اس تبيان التعليقات يف 

نشاطاً من تنظمي شعبة 
املعارف التقليدية يف الثنائية 

2016/17) 

 

ثة  أسس املقارنة/األهداف احملدل

 )أسس املقارنة/األهداف األصلية(
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التحويالت 
2016/17 

 2 442 2 423 2 677 اس تخدام معلومات الويبو اإلحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل 1.5ھ

الس ياسات اس تخدام تليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل يف صياغة  2.5ھ
 العامة

395 3 030 4 958 3 

 
 6 399 6 453 6 072 اجملموع

لنة يف املثال التايل. املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( -  اذلي يوفر املعلومات املبي

 
املزيانية املعمتدة 

2016/17 

املزيانية الهنائية 
بعد التحويالت 

2016/17 

النفقات 
2016/17 

نس بة 
الاس تخدام 

)%( 

 %99 5 126 5 163 4 997 موارد املوظفني

 %99 1 274 1 290 1 075 خالف موارد املوظفني

 %99 6 399 6 453 6 072 اجملموع
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 قامئة ابخملترصات الواردة يف النص اإلنلكزيي امللحق ابء

ABC Accessible Books Consortium 
ACE Advisory Committee on Enforcement 

ADR Alternative Dispute Resolution 
AIMS Administration Information Management System 
ARDI Access to Research for Development and Innovation 

ASEAN Association of South East Asian Nations 
ASHI After-Service Health Insurance 

ASPI Access to Specialized Patent Information 
AUTM Association of University Technology Managers 

AWGIPC ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation 
BOIP Benelux Organization for Intellectual Property 

CASE Centralized Access to Search and Examination Results 
ccTLDs country code Top-Level Domain 

CDIP Conference on Development and Intellectual Property 
CIS Commonwealth of Independent States 

CLIR Cross Lingual Information Retrieval 
CMG Crisis Management Group 

CMOs Collective Management Organizations 
DA Development Agenda 

DAS Digital Access Service for Priority Documents 
DNS Domain Name System 

ECM Enterprise Content management 
EDMS Electronic Document Management System 

EEC Eurasian Economic Commission 
EPM Enterprise Performance Management 
EPO European Patent Office 
ERP Enterprise Resource Planning 

EU European Union 
FAO Food and Agricultural Organization 

FIT Fund-in-Trust 
GR Genetic Resources 

gTLDs generic Top-Level Domains 
HR Human Resources 

HRMD Human Resources Management Department 
IAOC Independent Advisory and Oversight Committee 

IB International Bureau 
IOD Internal Oversight Division 

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
ICE International Cooperation on Examination 

ICSEI International Cooperation for the Search and Examination of Inventions 
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ICPIP Inter-State Council on the Protection of Industrial Property 
ICSC International Civil Service Commission 

ICS Independent Contractor Services 
ICT Information and Communication Technology 

IGC Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore 

IGOs Inter-Governmental Organizations 
IIA Institute of Internal Auditors 

IP Intellectual Property 
IPAG Intellectual Property Agreement Guide 

IPAS IP Office Administration System 
IPACIS Assembly of the CIS Member States 

IPC International Patent Classification 
IP-DMD Intellectual Property Development Matchmaking Database 

IPO Intellectual Property Office 
IPoA Istanbul Programme for Action 
IPRs Intellectual Property Rights 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 
ISA International Searching Authority 

IT Information Technology 
IP-TAD Intellectual Property Technical Assistance Database 
IP-ROC Intellectual Property Roster of Consultants 

ISO International Organization for Standardization 
ITIL Information Technology Infrastructure Library 

ITPGRFA International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 
ITU International Telecommunications Union 

LDCs Least Developed Countries 
MTSP Medium Term Strategic Plan 

NGOs Non-Governmental Organizations 
OHIM Office for Harmonization in the Internal Market )Community Trademarks( 

OCR Optical Character Recognition )OCR 
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 
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SCT Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical 
Indications 

SDA Service Delivery Agreements 
SDG Sustainable Development Goals 

SMEs Small and Medium Sized Enterprises 
SSA Special Service Agreements 

SRR Staff Regulations and Rules 
TA Travel Authorization 

TAG Transparency, Accountability and Governance 
TCEs Traditional Cultural Expressions/Folklore 

TISCs Technology Innovation Support Centers 
TK Traditional Knowledge 

UDRP Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy 
UN United Nations 

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development 
UN CEB United Nations Chief Executives Board 

UN-DESA United Nations Department of Social and Economic Affaires 
UNEP United Nations Environmental Programme 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
UNFCCC Framework Convention on Climate Change 

UN H-MOSS UN Headquarters Minimum Operating Security Standards 
UNICC UN International Computing Centre 

UNIDO United Nations Industrial Development Organization 
UNOSSC United Nations Office for South-South Cooperation 

UNSAS United Nations System Accounting Standards 
UPOV International Union for the Protection of New Varieties of Plants 

USPTO United States Patent and Trademark Office 
VIP Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities 

WBO WIPO Brazil Office 
WCC WIPO Copyright Connection 
WCO World Customs Organization 
WCT WIPO Copyright Treaty 

WHO World Health Organization 
WIPO CASE WIPO Centralized Access to Search and Examination results 

WIPOCOS WIPO Copyright Information System 
WJO WIPO Japan Office 

WOC WIPO Office in China 
WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty 

WRO WIPO Office in the Russian Federation 
WSIS World Summit on the Information Society 
WSO WIPO Singapore Office 

WTO World Trade Organization 
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