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A/54/6 REV.2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5102 سبمترب 52التارخي: 

 
 

 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 الرابعة واخلمسونسلسلة االجتماعات 
 5102سبمترب  01اإىل  55من جنيف، 

 
 

 2102/01تقرير أداء الربنامج 

 يقدمه املدير العام

طرح عىل جلنة الويبو للربانمج واملزيانية )اللجنة( يف اذلي  5105/00تقرير أأداء الربانمج حتتوي هذه الوثيقة عىل  .0
ىل  0دورهتا الثانية والعرشين )  (.5102سبمترب  2اإ

، (01و 9جمني والربان "5100ناديق الاستامئنية تنفيذ الص امللحق الثاين ")مراجعة الوثيقة يف تكل ادلورة وعقب  .5
 .01و 9عىل الربانجمني تعديالت أأخرى خالل سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني للجمعيات المتست ادلول الأعضاء 

قرارات اليت اختذهتا جلنة اليف قامئة  (.WO/PBC/22/8 Revاملراجعة ) وسرتد أأية قرارات للجنة بشأأن الوثيقة .0
ىل  0لعرشين )الربانمج واملزيانية يف دورهتا الثانية وا  (.A/54/5( )الوثيقة 5102سبمترب  2اإ

 

 [WO/PBC/22/8 Rev.2]تيل ذكل الوثيقة 
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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 5102 سبمترب 52التارخي: 

 
 
 

 الربنامج وامليزانيةجلنة 
 

 والعشرون الثانيةالدورة 
 5102 سبمترب 2اإىل  0جنيف، من 

 
 

 2102/01تقرير أداء الربنامج 

 يقدمه املدير العام

ىل معايري الأداء  5105/00 عد تقرير أأداء الربانمجأ   .0 وفقا لإطار الويبو القامئ عىل النتاجئ. ويستند هذا التقرير اإ
 59 يف الويبو دلول الأعضاء يفا مجعياتعلهيا  وافقتكام  5105/00ثنائية الربانمج واملزيانية لل  وثيقةاملوضوعة يف 

 (.360E/PB1213 املنشور رمق) 5100 سبمترب

 وفامي ييل فقرة القرار املقرتحة. .5

ن جلنة الربانمج واملزيانية،  .0 اإ
تقرير أأداء الربانمج  اس تعراضبعد 

 5105/00الشامل للثنائية 
(، WO/PBC/22/8)الوثيقة 

والإقرار بطبيعته كتقيمي ذايت 
مانة، تويص مجعيات ادلول  للأ

 الأعضاء يف الويبو مبا ييل:

الإقرار مبسامهة الربانمج  )أأ(
 يف حتقيق النتاجئ املرتقبة؛

والإحاطة علام  )ب(
ابلتحسينات املدخةل عىل 
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التقرير وفقا ملا المتس ته ادلول 
 الأعضاء؛

والإحاطة علام بأأن  )ج(
مانة نفذت مجيع توصيات  الأ

شعبة التدقيق ادلاخيل 
والرقابة الإدارية الواردة يف 
تقرير تثبيت تقرير أأداء 

 ؛5101/00الربانمج للثنائية 

واإذ حتيط علام ببياانت  )د(
ادلول الأعضاء حول تقرير 
أأداء الربانمج، تلمتس من 

مانة ما ييل:  الأ

ضامن مراعاة اكمةل  "0"
 لدلروس املس تخلصة من
تنفيذ وثيقة الربانمج 
واملزيانية للثنائية 

يف تنفيذ وثيقة  5105/00
الربانمج واملزيانية للثنائية 

 ؛5102/02

وتناول التوصيات  "5"
امخلس الواردة يف تقرير 

التثبيت اذلي أأعدته شعبة 
التدقيق ادلاخيل والرقابة 
الإدارية بشأأن تقرير أأداء 

الربانمج للثنائية 
 ؛5105/00

ةل هجودها ومواص "0"
لتحسني طريقة تنفيذها 

لالإدارة القامئة عىل النتاجئ، 
ول س امي البياانت املتعلقة 
بأأداهئا وأأطر النتاجئ وتقيمي 
داء وأأدوات الرصد وما  الأ
يتعلق بذكل من تقارير، 
استنادا اإىل الاقرتاحات 
اليت تقدمت هبا ادلول 
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الأعضاء بشأأن تقرير أأداء 
الربانمج للثنائية 

ومراعاة تكل ، 5105/00
الاقرتاحات حق املراعاة، 
عند الاقتضاء، يف ادلورة 

القادمة لتقرير أأداء 
الربانمج ويف وثيقة 

الربانمج واملزيانية للثنائية 
5102/01. 

 [5105/00]ييل ذكل تقرير أأداء الربانمج 
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 مقدمة أأول:

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

دراج تكل ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل. السابقة،  تقيمي ذايت جيريه هو تقرير أأداء الربانمج و وتضمن اإ
طار النتاجئ اذلي تقدمه ادلول الأعضاء املسؤولون عن الربامج . وسعيا اإىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا ابلستناد اإىل اإ

-5105تثبيت تقرير أأداء الربانمج وميكن العثور عىل اخيل والرقابة الإدارية بياانت الأداء  ل س نتني. التقرير تثبت شعبة التدقيق ادل
 .WO/PBC/22/9يف الوثيقة  5100

و/أأو النتاجئ املرتقبة احملققة، قياسا هو تقرير يصدر هناية فرتة الس نتني ويقميم التقدم احملرز  5100-5105 وتقرير أأداء الربانمج
وميكن قياس مؤرش الأداء هبدف واحد أأو أأكرث.  .5100-5105لأداء وابملوارد املعمتدة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية مبؤرشات ا

ويف مثل هذه احلالت، تعَطى درجة للك هدف، وهو ما ينتج عنه درجات متعددة. وقد اس ُتخدمت معايري التقيمي التالية يف تقرير 
 :5100-5105أأداء الربانمج 

شارات السري:  مفتاح نظام اإ

 قد حتقق. من مؤرش الأداءأأو أأكرث % 11 نأأ  5100-5105 تس تخدم عندما يتضح من بياانت الأداء للفرتة "حمقق لكيا"

 %.11% و01 تس تخدم عندما ترتاوح نس بة حتقيق مؤرش الأداء بني "حمقق جزئيا"

 %.01تس تخدم عندما تقل نس بة حتقيق مؤرش الأداء عن  "غري حمقق"

 تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش الأداء لقياس مسامهة الربانمج يف حتقيق النتاجئ املرتقبة. "منقطع"

لأداء غري تس تخدم عندما يتعذر تقيمي الأداء بسبب عدم حتديد بياانت مس هتدفة كام ينبغي أأو عندما تكون بياانت ا "ل ميكن تقيميه"
شارات السري.  اكفية لتحديد نظام اإ

مؤرشا عىل أأنه  502 ، ُقميم أأداء5105/5100 مؤرشا من مؤرشات الأداء الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة 599 ومن مجموع
يف املائة، عىل أأنه  9 مؤرشا، أأي ما نسبته 59 يف املائة من مؤرشات الأداء. وُقميم أأداء ما مجموعه 15 "حمقق لكيا"، أأي ما نسبته
مؤرشا، أأي ما  52يف املائة، عىل أأنه "غري حمقق". وُقميم أأداء حوايل  1 مؤرشا، أأي ما نسبته 50 "حمقق جزئيا"، وُقميم أأداء

 يف املائة، عىل أأنه "منقطع". 5مؤرشات، أأو  1يف املائة عىل أأنه "ل ميكن تقيميه"، وأأداء  9 نسبته
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 5100-5105 موجز الإجنازات يف الفرتة ا:اثني

ن فرتة . ويه ابلإضافة اإىل ذكل أأول 5102-5101 اخلطة الاسرتاتيجية للأجل املتوسطيه اثين ثنائية تشهد تنفيذ  5100-5105 اإ
عداد تقرير عن أأداهئا من وهجة نظر للمزيانية قامئة عىل النتاجئ. ونتيجة ذلكل،  تقرير أأداء الربانمج  يتضمنمرة تس تطيع فهيا املنظمة اإ

حتسينات حمورية عديدة يف الإبالغ، مهنا عروض النفقات الفعلية للثنائية حبسب النتاجئ املرتقبة. وابلإضافة اإىل ذكل،  5105-5100
نه مبا يامتىش وطلب ادلول الأعضاء يف ادلورتني العرشين واحلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية، يتضمن تقرير أأدا ء الربانمج فاإ

لوحات بياانت للأداء خالل الثنائية للك من الأهداف الاسرتاتيجية التسعة، وكذكل عرضا لالإجنازات حبسب  5105-5100
النتيجة. وتوفر التحسينات موجزا توضيحيا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية حسب قياسها مبؤرشات أأداء الربامج اليت تسامه يف 

 ف الاسرتاتيجية.حتقيق  ل من الأهدا

 ويرد أأدانه تلخيص لأبرز معامل ما مت اإجنازه يف فرتة الس نتني حنو حتقيق الأهداف الاسرتاتيجية التسعة.

 

 حبسب الهدف الاسرتاتيجي 5100-5105عرض مجمع لإجنازات الثنائية 
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 الفكرية تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكيةالهدف الاسرتاتيجي الأول: 

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن 
مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد 

واملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام الرباءات 
ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

املؤلف واحلقوق اجملاورة والبياانت اجلغرافية وحق 
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

 واملوارد الوراثية

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

  0الربانمج 

طار تقنيين بشأأن التصاممي  اتفاق دويل حول اإ
 الصناعية

  5الربانمج 

م حمرز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا  تقدم
 بقانون املعنية يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة

 والبيانات الصناعيةوالتصاميم  التجارية العالمات
 اجلغرافية

  5الربانمج 

خالصات اتفقت علهيا ادلول الأعضاء يف  ل 
دورة من دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق 

 واحلقوق اجملاورة املؤلف

  0الربانمج 

م حمرز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا   تقدم
املعنية حبق املؤلف  يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة

 واحلقوق اجملاورة

  0الربانمج 

تقدم يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ابجتاه  
 وضع صك )صكوك( قانوين دويل

  2الربانمج 

 العالمات بقانون املعنيةأأعامل بدأأهتا اللجنة ادلامئة  
 اجلغرافية والبيانات الصناعيةوالتصاميم  التجارية

  5الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

 بشأأن البياانت اجلغرافية

عدد حالت التصديق عىل/الانضامم اإىل معاهدة  
 س نغافورة

  5الربانمج 

حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت 
 ادلولية وشعاراهتا احلكومية

)اثلثا( من 2عدد طلبات التبليغ بناء عىل املادة 
 اتفاقية ابريس املعاجلة

  5الربانمج 

عدد الإشارات املنشورة يف قاعدة بياانت املادة 
 )اثلثا(2

  5الربانمج 

  5الربانمج  )اثلثا(2دلئل شامةل لتطبيق املادة  

قضااي حق اختاذ قرار قامئ عىل الرباهني بشأأن 
 املؤلف

عدد طلبات املتابعة من أأجل دراسات حمددة أأو 
مبادئ توجهيية بشأأن أأنشطة تسامه يف اختاذ 

 القرار الس يايس

  0الربانمج 

عدد البدلان املس تخدمة دلراسات الويبو بشأأن  
قطاعات هذه البدلان الإبداعية من أأجل وضع 

 اسرتاتيجيات للقطاعات الإبداعية

  0الربانمج 

عدد التزنيالت الش بكية والطلبات ومك توزيع  
أأدوات الويبو لإدارة حق املؤلف يف قطاعات 

بداعية حمددة  اإ

  0الربانمج 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة 
 للملكية الفكرية

صالح ترشيعي يف  عدد البدلان اليت ابدرت ابإ
 جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

  0الربانمج 

عدد حالت املشورة الترشيعية املقدمة اإىل ادلول  
الأعضاء وأأنواع  هذه املشورة فامي خيص الرباءات 
 ومناذج املنفعة والأرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

النس بة املئوية للبدلان اليت وجدت مشورة الويبو  
الرباءات ومناذج املنفعة الترشيعية فامي خيص 

والأرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل مشورة 
 مفيدة

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

اليت وجدت املعلومات للبدلان النس بة املئوية  
املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية لنظام 
الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة اليت ينطوي 

النظام والتحدايت اليت تواهجه، معلومات علهيا 
 مفيدة

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

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

 0الربانمج 

 9الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

  01الربانمج  تتعلق ابلرباءات

قانونية يف عدد ادلول الأعضاء اليت تلقت مشورة  
جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 والبياانت اجلغرافية

 5الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

جيابية بشأأن   عدد البدلان اليت قدمت ردودًا اإ
فائدة املشورة القانونية املتاحة يف جمال العالمات 
 التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

 5الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

عدد البدلان اليت حصلت عىل املساعدة التقنية  
ثة لأغراض  بشأأن أأطر ترشيعية جديدة أأو حمدَّ

نفاذ الفعال، مع مراعاة مواطن املرونة يف اجلزء  الإ
 الثالث من اتفاق تريبس

 

 01الربانمج 

 9الربانمج 

 

 

 

طار هذا الهدف الاسرتاتيجي مع اعامتد نص معاهدتني جديدتني يف جمال حق املؤلف:  5100-5105شهدت الثنائية  تقدما كبريا يف اإ
لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة معاهدة بيجني محلاية الأداء السمعي البرصي )معاهدة بيجني( ومعاهدة مراكش 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعاتالأشخاص املكفوفني أأو معايق ا )معاهدة مراكش ملعايق البرص(. وحتقق مزيد من  لبرص أأو ذوي اإ
 التقدم يف البنود الأخرى املدرجة يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة خالل الاجامتعات الثالثة اليت

ثة وق5100وديسمرب  5105ونومفرب  5105عقدت يف يوليو  دمهتا اإىل امجلعيات العامة للويبو . كام اعمتدت هذه اللجنة خطة معل حمدَّ
، ويه خطة تتناول معاهدة أأخرى مقرتحة ومواضيع أأخرى متعددة تتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات: معاهدة لهيئات 5105عام 

 البث والتقييدات والاس تثناءات املتصةل ابملكتبات ودور احملفوظات، واملؤسسات التعلميية والبحثية، والأشخاص اذلين يعانون
عداد نصوص معل حول هذه القضااي أأثناء  ل دورة للجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق  عاقات أأخرى. وقد تقدم العمل يف اإ اإ

 اجملاورة.

ملعمتدة وفقا لوليهتا اجلديدة ا، اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد والوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوروعقدت 

للجنة احلكومية ادلولية(. ووضعت اللجنة احلكومية ادلولية  52اإىل  51ست دورات )ادلورات من  ،5100 عام أأواخريف للثنائية 
برانمج معل واحض املعامل وأأساليب معل سلمية وأأحرزت تقدما يف "مفاوضاهتا القامئة عىل النصوص" كام تقتضيه وليهتا. وبهناية ادلورة 

للجنة احلكومية ادلولية( متكمنت اللجنة من وضع نصوص موحدة للتفاوض بشأأن  ل من املوضوعات الثالثة  52دلورة السادسة )ا
بو اليت تعىن هبا اللجنة )أأي: املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي(. وقد كشف تقيمي أأجرته شعبة الوي 

عن رضا كبري بني املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية عن اخلدمات اليت تقدهما الأمانة  5100لإدارية عام للتدقيق ادلاخيل والرقابة ا
، وافقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر 5100-5105للجنة احلكومية ادلولية. ووفقا لولية اللجنة احلكومية ادلولية يف الثنائية 

 .5102وعىل برانمج معل لعام  5102-5102مية ادلولية للثنائية عىل جتديد ولية اللجنة احلكو  5100

برام وأأحرزت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية تقدما جيدا يف معلها الرايم اإىل  اإ
، طلبت امجلعية العامة للويبو من 5100قدت يف ديسمرب اتفاق دويل حول قانون التصاممي الصناعية وممارساته. ويف دورهتا اليت ع

عداد نص اقرتاح أأسايس ملعاهدة تعىن بقانون للتصاممي واتفقت عىل أأن تصدر قرارا بشأأن عقد مؤمتر  اللجنة ادلامئة أأن تمت معلها يف اإ
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جمال حامية أأسامء البدلان ونظرت يف . وابملثل، واصلت اللجنة ادلامئة معلها يف 5102دبلومايس يف دورهتا الاس تثنائية يف مايو 
 دراسة أأعدهتا الأمانة، وكذكل يف عدد من الاقرتاحات اليت تقدمت هبا ادلول الأعضاء.

ولتعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء عىل امليض يف وضع الس ياسة العامة وأأطر القواعد واملعايري بشلك متوازن لنظام الرباءات 
، عىل 5100وفرباير  5105املعنية بقانون الرباءات دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة يف مايو  ادلويل، عقدت اللجنة ادلامئة

" الاس تثناءات والتقييدات عىل 0التوايل. وواصلت اللجنة ادلامئة النظر يف مخسة بنود مطروحة عىل جدول أأعاملها، ويه: "
" ورسية 2" والرباءات والصحة؛ "0يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "وجودة الرباءات، مبا  "5احلقوق املُكتس بة مبوجب براءة؛ "

 " ونقل التكنولوجيا.2التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم؛ "

 

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

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة
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 أأداء الفرتة الثنائيةلوحة بياانت 

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 

)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  اس تخدام
اس تخداما اسرتاتيجيا مس تنريا من قبل مجيع 
 املبتكرين اذلين يس تطيعون الانتفاع مهنا

يداع الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن  اإ
 الرباءات

حصة دخول املرحةل الوطنية من معاهدة التعاون 
 بشأأن الرباءات يف مجموع الطلبات املودعة دوليا

 2الربانمج 

 2الربانمج 

 

 

عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون 
 بشأأن الرباءات واملاكتب

رضا املاكتب والإدارات ادلولية عن الأنشطة 
 التعاونية للمعاهدة

  2الربانمج 

  2الربانمج  اتصالت هادفة مع مس تخديم املعاهدة

 
زايدة ردود الأفعال من مس تخديم املعاهدة بشأأن 

 النظام بصفة عامةأأداء 
  2الربانمج 

حتقيق مزيد من التقدم حنو تنفيذ التوصيات اليت  تعزيز نظام املعاهدة بصفة عامة
بشأأن كيفية  5101تبناها الفريق العامل للمعاهدة يف 

حتسني معل املعاهدة، فامي يتعلق بفئات القضااي 
" العمل املرتامك وحتسني جودة 0الستم التالية:  "

" ومراعاة املواعيد يف املرحةل 5املمنوحة؛ "الرباءات 
" وجودة البحث ادلويل والفحص 0ادلولية؛ "

" واحلوافز لتشجيع املودعني 2المتهيدي ادلويل؛ "
عىل اس تخدام النظام بفعالية، والنقص يف املهارات 

" والتلكفة وسائر قضااي النفاذ، 2والقوة العامةل؛ "
ساعدة " وامل 2والاتساق وتوافر الضامانت؛ "

طار  التقنية، ونقل املعلومات والتكنولوجيا يف اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

  2الربانمج 

تعزيز معليات املكتب ادلويل )انظر املرفق 
 السادس(

  2الربانمج  تلكفة وحدة معاجلة الطلبات

نتاجية حفص الرشوط الشلكية   2الربانمج  اإ

  2الربانمج  جودة حفص الرشوط الشلكية

حفص الرشوط الشلكية يف املواعيد )النس بة املئوية 
 أأسابيع من الاس تالم( 0لالإجناز خالل 

  2الربانمج 

 01النرش يف املواعيد )النس بة املئوية للنرش خالل  
 شهرا+ ثالثة أأسابيع من اترخي أأولوية التسجيل(

  2الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 

)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

اليت  جودة الرتمجة )النس بة املئوية للرتجامت 
 اجتازت تدقيق اجلودة(

  2الربانمج 

الطلبات املودعة دلى املكتب ادلويل بصفته مكتب  
 الاس تالم

  2الربانمج 

اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة اس تخداما 
أأفضل، مبا يف ذكل اس تخدامه يف البدلان النامية 

 والبدلان الأقل منوا

  2الربانمج  عدد التسجيالت اجلديدة )نظام مدريد(

  2الربانمج  عدد حالت التجديد )نظام مدريد(

النس بة املئوية للرسائل املتعلقة ابخملالفات مقارنة 
 بعدد الطلبات املس تلمة )نظام مدريد(

  2الربانمج 

النس بة املئوية من الطلبات ادلولية الواردة من  
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا )نظام مدريد(

  2الربانمج 

  2الربانمج  عدد الأطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد 

  2الربانمج  عدد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة 

عدد التسجيالت ادلولية السارية وفقا لنظام  
لش بونة فامي يتعلق بتسميات املنشأأ من البدلان 

 النامية والبدلان الأقل منوا

  2الربانمج 

جناز معليات  نظايم مدريد ولش بونة عىل حنو اإ
 أأفضل

متوسط الوقت الالزم ملعاجلة الطلبات اجلديدة غري 
 احملتوية عىل خمالفات )نظام مدريد(

  2الربانمج 

 XMLعدد املاكتب اليت ترسل طلبات يف نسق 
 )نظام مدريد( XMLوتتلقى التعيينات يف نسق 

  2الربانمج 

لكرتونيا )نظام النس بة املئوية للواثئق الواردة  اإ
 مدريد(

  2الربانمج 

خطارات ابلربيد   عدد الزابئن اذلين يتلقون اإ
 الإلكرتوين )نظام مدريد(

  2الربانمج 

دارة احلافظة   عدد الزابئن اذلين ينتفعون خبدمات اإ
 )نظام مدريد(

  2الربانمج 

  2الربانمج  عدد الإجراءات املؤمتتة ابلاكمل )نظام مدريد( 

  2الربانمج النس بة املئوية للتصحيحات مقارنة ابلعدد الإجاميل  
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 

)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

للعمليات )ابس تثناء حالت الرفض والقرارات 
 الهنائية( )نظام مدريد(

  2الربانمج  وضع جسل دويل مؤمتت )نظام لش بونة( 

زايدة عدد الإدارات اخملتصة اليت تس تخدم وسائل  
 لش بونةالتصال الإلكرتونية وفقا لإجراءات 

  2الربانمج 

اعامتد أأحاكم لرتش يد الإطار القانوين لنظام لش بونة  
 أأو حتديثه

  2الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث متصةل بنظام  زايدة الوعي بنظايم مدريد ولش بونة
مدريد اذلين عربوا عن رضامه ويبلغون عن تعزز 

 وعهيم بعد احلدث التدرييب

  2الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث متصةل بنظام 
لش بونة اذلين عربوا عن رضامه ويبلغون عن تعزز 

 وعهيم بعد الندوات/حلقات العمل

  2الربانمج 

  00الربانمج  عدد مودعي الطلبات لأول مرة الارتقاء مبس توى الوعي بنظام لهاي

  00الربانمج  عدد اللغات اليت تتاح هبا املعلومات عامة

قلميية اليت تقدم   عدد املاكتب الوطنية أأو الإ
 املعلومات املناس بة عن نظام لهاي

  00الربانمج 

عدد التسجيالت والتصاممي الواردة يف التعيينات  اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع وأأفضل
 والتجديدات والبياانت املدونة الأخرى

  00الربانمج 

الطلبات والتعيينات الواردة من البدلان النامية عدد  
 ومن أأقل البدلان منوا

  00الربانمج 

  00الربانمج  النس بة املئوية للطلبات غري القانونية 

دارة نظام لهاي   00الربانمج  همينة وثيقة جنيف عىل النظام بوصفها نظاما اكمال حتسني اإ

  00الربانمج  موعد النرشالطلبات القانونية غري املؤجةل، حىت 

  00الربانمج  عدد الإجراءات املؤمتتة متاما

النس بة املئوية لاللامتسات املقدمة عرب الواهجات 
 الإلكرتونية

  00الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 

)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن اخلدمات  
 اليت يقدهما املكتب ادلويل

  00الربانمج 

ادلولية واحمللية بشأأن تزايد عدد املنازعات 
امللكية الفكرية اليت يمت تسويهتا ويمت تفادهيا 

بفضل خدمات التحكمي والوساطة وغريها من 
 الطرق البديةل لتسوية املنازعات

تسوية ل للجوء اإىل خدمات بديةل اب تزايد الاهامتم
املنازعات يف الصفقات املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا 

جراءات الويبويف ذكل عرب اس تخدام   اإ

  1الربانمج 

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه 
 املركز يف وضعها وتنفيذها

  1الربانمج 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا 
املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من 

 رموز البدلان

املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء  القضاايعدد 
طار الس ياسة املوحدة اليت مت تسويهتا عامة  يف اإ

 لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

  1الربانمج 

حلقول العليا املكونة من رموز اباملتعلقة  القضاايعدد 
طار الس ياسة املوحدة  اليت مت تسويهتاالبدلان  يف اإ

 لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول

  1الربانمج 

تسوية املنازعات اليت سامه اخلاصة ب الس ياسات 
املركز يف وضعها وتنفيذها يف س ياق نظام أأسامء 

 احلقول

  1الربانمج 

دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من  عدد هجات اإ
دارة رموز البدلان مبساعدة  تقدهما الويبو لتصممي أأو اإ

 أ ليات حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية

  1الربانمج 

 

منوا كبريا رمغ الأزمات املالية العاملية. ومتكنت املنظمة من تقدمي خدمات  5100-5105 شهدت أأنظمة التسجيل ادلولية يف الفرتة
نتاجية عرب تنفيذ مبادرات جيدة التصممي يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت جيدة وتعزيز خربة الزابئن من هجة وحتسني  الإ

 من هجة أأخرى.

يداعات الرباءات ادلوليةوحققت  . فلأول مرة، 5100و 5105منوا قواي يف  ل من عايم  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمبوجب  اإ
، أأي بزايدة 512 011، حيث بلغ مجموع الطلبات 5100طلب يف  511 111جتاوز عدد طلبات الرباءات ادلولية الس نوية حد 

. وعالوة عىل ذكل، زادت حصة الطلبات من 5100يف املائة عام اكن عليه يف  05,2و 5105يف املائة عام اكن عليه يف  2,0قدرها 
م ملعاهدة التعاون بشأأن البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط، حيث حققت الصني زايدة كبرية وأأصبحت اثلث أأكرب مس تخد

 .5100الرباءات يف 

، صادق الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل توصيات لتعزيز معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )"خريطة 5101ويف 
( تغلب عىل جدول يف اجلوانب التالية: )أأ  5100-5105طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"(. وأأحرز تقدم ملموس أأثناء الثنائية 

أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ال ن جودة منتجات العمل، ومهنا تقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة، وأأيضا الإدارة يف 
املكتب ادلويل واملاكتب؛ )ب( يقر أأحصاب املصلحة عىل الصعيد الوطين مبنفعة منتجات معل رفيعة اجلودة ملعاهدة التعاون بشأأن 

اءات وأأمهية هذه املعاهدة يف تشغيل نظام الرباءات ادلويل؛ )ج( تفهم الأطراف املعنية بشلك أأفضل دور معاهدة التعاون بشأأن الرب 
الرباءات يف النرش الفعال للمعلومات التقنية؛ )د( يوجد فهم أأكرب لحتياج ادلول املتعاقدة اإىل طلبات دولية رفيعة اجلودة ومنتجات 
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عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ولقدرة ادلول املتعاقدة عىل أأداء البحث والفحص بنفسها بفعالية، وللحاجة اإىل معل رفيعة اجلودة مل
 مواصةل تقدمي املساعدة التقنية للبدلان النامية والأقل منوا يف هذا الصدد.

يداع الطلبات ادلولية وا 5100-5105وواصل نظام مدريد المنو يف الثنائية  لتعيينات الالحقة وحالت التجديد. فقد فامي يتعلق ابإ
يف املائة عن  2,2و 2,0عىل التوايل، أأي بزايدة قدرها  5100و 5105طلبا دوليا يف  22 159و 22 101تلقت الويبو ما مجموعه 

 5100عىل التوايل؛ أأي بزايدة يف  5100و 5105طلبا يف  22 202و 20 922الأعوام السابقة. وجسل املكتب ادلويل ما مجموعه 
. وزاد العدد اللكي لاللامتسات اليت تسلمها املكتب ادلويل، اكلتعديالت وقرارات ماكتب 5105يف املائة مقارنة بعام  2,9قدرها 

الامتسا(.  201 115) 5105الامتسا( مقارنة بعام  222 111) 5100يف املائة عام  2,2الأطراف املتعاقدة وحالت التجديد بنس بة 
يف املائة من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا.  2,1و 1، عىل التوايل، جاء ما نسبته 5100و 5105لإجاملية املتلقاة يف ومن بني الطلبات ا
، عىل التوايل، عقب انضامم 95و 90، وصل عدد الأعضاء يف بروتوكول مدريد ونظام مدريد اإىل 5100-5105وعند هناية الثنائية 

والفلبني ورواندا وتونس. وقد مثلت حالت الانضامم اجلديدة هذه تطورا كبريا من حيث  كولومبيا والهند واملكس يك ونيوزيلندا
قلمي أأمرياك الالتينية. وبقي بدل واحد عضو يف التفاق فقط.  زايدة الاتساع اجلغرايف لنظام مدريد، ول س امي بدخول بدلين من اإ

عىل  5100و 5105يف  5 102و 5 221اإىل  5100 تسجيال يف 5 020وزادت التسجيالت ادلولية مبوجب نظام لهاي من 
يداعات لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل  التوايل. ورمغ وجود منو عام يف الإيداعات ونشاط التدوين، مع زايدة ملحوظة يف الإ

وخاة. وأأثناء الثنائية، صارت منوا ومهنا، ورمغ الثبات اذلي تتسم به حالت التجديد، فقد ظلت المكيات أأقل من مس توايت المنو املت
( لتفاق لهاي. وميثل انضامم تونس خطوة 0999بروين دار السالم واجلبل الأسود وطاجيكس تان وتونس أأطرافا يف وثيقة جنيف )

ة فقط يف النظام نظرا اإىل أأنه، نتيجة لهذا الانضامم، مل تتبق أأية دوةل متعاقدة ملزتم 0999هممة حنو حتقيق هدف بسط همينة وثيقة 
هناء هذه املعاهدة الأخرية بتلقي أأربع موافقات تفيد بذكل. وحبلول هناية الثنائية، بقيت ثالث 0902بوثيقة  . وأأحرز تقدم أ خر حنو اإ

 موافقات ينبغي تلقهيا ليك ميكن احلمك ابلإهناء الرمسي.

ابلرشوع يف اس تعراض اكمل لنظام لش بونة ، 5119ولكفت مجعية احتاد لش بونة الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة، يف 
هدفه جعل النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني والأعضاء اجلدد احملمتلني، مع احلفاظ يف ذات الوقت عىل مبادئه وأأهدافه. ومبوجب 

عد 5100وأأبريل/ مايو  5105هذه الولية، ويف ضوء التقدم الكبري احملرز يف دوريت الفريق العامل يف ديسمرب  اد مرشوع يف اإ
اق اتفاق لش بونة املراَجع ومرشوع الالحئة التنفيذية لهذا التفاق املراَجع، وافقت امجلعية عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد تعديل لتف

. ووفقا خلريطة الطريق اليت اتفقت علهيا امجلعية، عقد الفريق 5102والبياانت اجلغرافية يف بشأأن حامية تسميات املنشأأ لش بونة 
 ، عىل التوايل.5102، ومن املقرر أأن يعقد دورتني أأخريني يف يونيو وأأكتوبر 5100لعامل دورة أأخرى يف ديسمرب ا

ماكنياته الإجرائية اإىل أأقىص حد ممكن من أأجل ، 5105ويف  واصل مركز الويبو للتحكمي والوساطة )املركز( العمل عىل اس تغالل اإ
التسوية  5105ة واملس تخدمني. ويف جمال الس بل البديةل لتسوية املنازعات، شهد عام تلبية احتياجات أأحصاب حقوق امللكية الفكري

الناحجة لأول قضااي مت فهيا اللجوء اإىل اإجراء للوساطة يف الاعرتاضات املتعلقة ابلعالمات التجارية دلى مكتب س نغافورة للملكية 
عداد خيار وساطة مماثل يف  جمال اإجراءات العالمات التجارية دلى املعهد الوطين للملكية الفكرية. وساعد مركز الويبو أأيضا يف اإ

. ويف جمال أأسامء احلقول عىل الإنرتنت، توىل مركز الويبو يف 5100الصناعية يف الربازيل، وقد أأصبح متاحا للأطراف يف يوليو 
دارة  5105-5100 الس ياسة املوحدة تستند اإىل اسام وفقا لالإجراءات اليت  00 510قضية للسطو الإلكرتوين تشمل  2 229اإ

واليت  0999. وقد جتاوز العدد الإجاميل لأسامء احلقول يف القضااي اليت تسلمهتا الويبو منذ لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
يق مع املسؤولني كام واصل مركز الويبو التنس  امس.  21 111 الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقولتستند اإىل 

دارة احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف أأقالمي خمتلفة ، أأصبح 5100-5105فامي يتعلق بس ياسات تسوية املنازعات. ويف  عن اإ
 PW)مايل( و ML)غرينادا( و GDاملوحدة(( و –)ميكرونزياي )ولايت  FMمركز الويبو مقدما للخدمات لأسامء احلقول التالية: 

 .11اليت تقدم لها الويبو هذه اخلدمات اإىل  احلقول العليا املكونة من رموز البدلان)تزنانيا(، ليصل مجموع  TZ)ابلو( و
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية :الثالثالهدف الاسرتاتيجي 

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة
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 الثنائيةلوحة بياانت أأداء الفرتة 

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

منائية وطنية حمددة  س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
بوضوح وعىل حنو متسق يف جمايل الابتاكر وامللكية 

منائية  الفكرية مبا يتفق مع الغاايت والأهداف الإ
  الوطنية

عدد البدلان اليت صاغت و/أأو رشعت يف تنفيذ س ياساهتا 
فريقيا(  واسرتاتيجياهتا و/أأو خططها  ل س نة )اإ

 9الربانمج 



 

دلهيا أ ليات مالمئة لوضع اسرتاتيجيات عدد البدلان اليت 
 امللكية الفكرية وتنفيذها )املنطقة العربية(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت دلهيا مبادرات متصةل ابخلطط الوطنية   
 للملكية الفكرية )املنطقة العربية(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات واسرتاتيجيات للملكية   
جراءاهتا الوطنية للقبول )أ س يا واحمليط الهادئ(الفكرية   يف اإ

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت س ياسات واسرتاتيجيات للملكية   
 الهادئ( الفكرية )أ س يا واحمليط

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت أأجنزت فهيا أأنشطة/ مرشوعات تسامه يف   
الفكرية )أأمرياك صياغة اسرتاتيجيات/ س ياسات للملكية 

 والاكرييب( الالتينية

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت أأجنزت فهيا أأنشطة/مرشوعات تسامه يف   
تنفيذ اسرتاتيجيات/ س ياسات للملكية الفكرية )أأمرياك 

 الالتينية والاكرييب(

  9الربانمج 

عدد البدلان الأقل منوا اليت أأدرجت اعتبارات ختص البدلان   
وتتعلق ابمللكية الفكرية يف اسرتاتيجياهتا و/أأو  الأقل منوا

 س ياساهتا الوطنية للملكية الفكرية )البدلان الأقل منوا(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية   
منائية  للملكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا ابلأهداف الإ

 الوطنية

  01الربانمج 

جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من  قدرات معززة يف
تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية 
الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل 
  انتقالية

عدد الاسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت 
 تشمل مكوان خاصا ابلبتاكر والتكنولوجيا

  01الربانمج 

النس بة املئوية من واضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني 
نفاذ  ووالكء امللكية الفكرية والفاحصني ومسؤويل الإ

واملنتفعني ابمللكية الفكرية اذلين اكتس بوا فهام أأحسن لقضااي 
 التمنية امللكية الفكرية والانتفاع هبا لأغراض

  9الربانمج 

امللكية عدد البدلان اليت دلهيا برامج تدريبية متاحة يف جمال 
وفرص وظائف متعلقة ابمللكية الفكرية )املنطقة الفكرية 

  9الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

 العربية(

النس بة املئوية للفاحصني املدربني اذلين يس تخدمون هماراهتم 
 الهادئ(احملس نة يف همام معلهم )أ س يا واحمليط 

  9الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني   
اذلين حتسن فهمهم لقضااي امللكية الفكرية والعاملني يف جمال 
امللكية الفكرية ، مبا يف ذكل طريقة اس تخدام امللكية الفكرية

 الهادئ( اس تخداما فعال لأغراض التمنية )أ س يا واحمليط

  9الربانمج 

 امللكية الفكريةعدد املدربني/اخلرباء الوطنيني يف جمال   
 )أأمرياك الالتينية والاكرييب(

  9الربانمج 

عدد برامج التدريب الوطنية جيدة التنظمي )أأمرياك الالتينية   
 والاكرييب(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت قُميت احتياجاهتا للمساعدة التقنية وتكوين  
 )أأقل البدلان منوا(الكفاءات 

  9الربانمج 

عدد املتدربني/املشاركني  ل س نة والتوزيع اجلغرايف )أأقل   
 البدلان منوا(

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو بشأأن تكوين   
الكفاءات اذلين أأبلغوا عن حتسن قدراهتم يف فهم واس تخدام 

املعارف وأأنظمهتا وأأدواهتا أأو حامية امللكية الفكرية مبادئ 
دارة العالقة بني  التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واإ

 املوارد الوراثيةو امللكية الفكرية 

 9الربانمج 

 2الربانمج 

 

 

النس بة املئوية ملديري ماكتب امللكية الفكرية املدربني اذلين   
 يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

  01الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية  
 اذلين يشهدون بتحسن فهمهم لقضااي امللكية الفكرية

  01الربانمج 

نفاذ   دراج املسائل املتعلقة ابلتمنية يف برامج التدريب عىل الإ اإ
 يف الويبو

  01الربانمج 

نفاذ املُدرَّبني اذلين يعربون النس بة املئوية للمسؤولني عن    الإ
م، مبا يف ذكل التوجيه اخلاص  عن رضامه عن التدريب املُقدَّ
 ابلتعاون الاسرتاتيجي، ومدى فائدته هلم يف حياهتم املهنية

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن نوعية حلقات العمل   
 وتسويقهوالندوات بشأأن الابتاكر 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 01الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن حلقات العمل اخلاصة  
 بتكوين الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف

  0الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن حلقات العمل اخلاصة  
والاس تخدام العميل بتكوين الكفاءات املتعلقة حبق املؤلف 
 للمعارف بعد حلقة العمل بس تة أأشهر

  0الربانمج 

عدد املبادرات الوطنية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت  
 بدأأت وتتعلق مبارشة مبواضيع حلقات العمل

  0الربانمج 

  

أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو املعززة 
 يف البدلان الأقل منوا

 

املنتفعني من البدلان النامية ابلأدوات والامنذج واملواد عدد 
 اليت اس تحدثهتا الويبو بشأأن الابتاكر وتسويقه

  01الربانمج 

عدد الرشااكت اليت أأقميت يف البدلان الأقل منوا بني املنظامت 
احلكومية والقطاع اخلاص واملنظامت غري احلكومية وسائر 

 منوا(رشاكء التمنية )البدلان الأقل 

  9الربانمج 

املنفذة ابلشرتاك مع هيئات أأخرى امللكية الفكرية عدد برامج 
 للأمم املتحدة وغريها من املنظامت )أأقل البدلان منوا(

  9الربانمج 

النس بة املئوية ملتدريب ماكتب امللكية الفكرية اذلين أأبلغوا   
 عن رضامه عن التدريب املقدم

  00الربانمج 

املئوية للمتدربني اذلين أأبلغوا عن اس تعانهتم فعال النس بة   
 ابملهارات املكتس بة يف معلهم

  00الربانمج 

النس بة املئوية للمرشفني اذلين شهدوا بأأن املهارات املكتس بة   
 بعد س نة من التدريب طبقت تطبيقا ُمرضيا

  00الربانمج 

 عدد املتخرجني بشهادة من أأاكدميية الويبو واملؤسسات  
 الأاكدميية الرشيكة )منح شهادات مشرتكة(

  00الربانمج 

طار مدارس الويبو الصيفية    عدد املشاركني املدربني يف اإ
 س نواي

  00الربانمج 

  00الربانمج  اذلين دربهتم الأاكدمييةعدد أأساتذة امللكية الفكرية   

  00الربانمج  عدد الأاكدمييات الرائدة املنشأأة  

  00الربانمج  اتفاقات التعاون اجلديدة بني املؤسساتعدد   

  00الربانمج  عدد التسجيالت الش بكية يف دورات التعّل عن بعد نفاذ أأيرس اإىل برانمج تعلمي امللكية الفكرية

متام دورات التعّل عن بعد     00الربانمج  نس بة اإ

اذلين النس بة املئوية للمشاركني يف دورات التعّل عن بعد   
 جنحوا يف الامتحان

  00الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

عدد ادلورات ادلراس ية للأاكدميية املدرجة يف مناجه   
 املؤسسات التعلميية

  00الربانمج 

عدد ادلورات ادلراس ية الش بكية اجلديدة / يف خمتلف   
 مس توايت التخصص

  00الربانمج 

  00 الربانمج عدد اللغات اليت تقدم هبا ادلورات ادلراس ية  

لبدلان النامية والبدلان الأقل منوا ل عدد املنح ادلراس ية   
 والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

  00الربانمج 

ثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية الفكرية النس بة املئوية للمشاركني اذلين أأبلغوا عن رضامه عن  همارات حمدم
 التدريب املقدم

  00الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني اذلين أأبلغوا عن اس تعانهتم فعال   
 ابملهارات املكتس بة يف معلهم

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد الالامتسات املتعلقة ابدلورات ادلراس ية  

معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة 
واملؤسسات ادلامعة لها من أأجل النجاح يف تسخري 

 الفكرية لأغراض دمع الابتاكر والتسويقامللكية 

النس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة اليت تلقت املساعدة واليت تقدم املعلومات وادلمع 
دارة أأصول امللكية  وخدمات املشورة/الاستشارة بشأأن اإ

 الفكرية

  01الربانمج 

قلميية بشأأن  دارة أأصول عدد برامج التدريب الوطنية/الإ اإ
 امللكية الفكرية

  01الربانمج 

النس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية  
دارة أأصول  واملتوسطة الراضية عىل التدريب املقدم لها بشأأن اإ

 امللكية الفكرية

  01الربانمج 

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج  تزايد اإ
 املنظمة وأأنشطهتا

جدول أأعامل التمنية املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة عدد توصيات 
 5101/5100الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 

  1الربانمج 

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية املرتبطة مبؤرشات الأداء 
 5101/5100الواردة يف الربانمج واملزيانية للثنائية 

  1الربانمج 

  1الربانمج  اعمتدهتا ادلول الأعضاءتنفيذ أ لية التنس يق كام   

 التمنيةوضع خطة بشأأن توصيات جدول أأعامل 
عداد تقارير بشأأهنا عىل  وتنفيذها ورصدها وتقيميها واإ

 حنو فعال

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا اللجنة املعنية 
ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل املرشوعات والأنشطة 

 وادلراسات

  1الربانمج 

عدد املرشوعات اليت وافقت علهيا اللجنة املعنية ابلتمنية 
 وامللكية الفكرية

  1الربانمج 

عدد املرشوعات اليت تقرتهحا ادلول الأعضاء وتطرح عىل 
 نظر اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

  1الربانمج 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

17 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

  1الربانمج  اليت ترصد ابنتظام النس بة املئوية للمرشوعات  

  1الربانمج  النس بة املئوية للمرشوعات اليت قميت خالل الثنائية  

ردود حول جودة التقارير املقدمة اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية   
 وامللكية الفكرية حول تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية

  1الربانمج 

ق جلدول أأعامل التمنية  دلى ادلول الأعضاء فهم معمم
واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب 

 املصاحل ال خرين

عدد البدلان اليت تلمتس املساعدة التقنية عرب مرشوعات 
جدول أأعامل التمنية وتعرب عن اهامتهما ابلأنشطة املرتبطة 

 ابجلدول املذكور

  1الربانمج 

نظامت وغريها اعرتاف ادلول الأعضاء وامجلاعات وامل 
من أأحصاب املصلحة بأأمهية موارد الويبو وبراجمها 

 وأأدواهتا وفعاليهتا

  2الربانمج  عدد طلبات احلصول عىل مساعدة الويبو املس تلمة

زايدة يف املوارد من خارج املزيانية واليت تُتاح دلى 
الويبو لأغراض التمنية يف امللكية الفكرية سواء من 

املبارشة أأو من خالل الاس تفادة خالل املساهامت 
 من أ ليات المتويل اخلارجية

زايدة يف الأموال املتاحة من خالل التفاقات بشأأن 
 الصناديق الاستامئنية

  51الربانمج 

عدد مشاريع الويبو املنفذة واملموةل بواسطة أ ليات متولها 
 هجات ماحنة خارجية والقمية املالية لهذه املشاريع

  51الربانمج 

قامة رشاكة مع   وضع املبادئ التوجهيية للويبو لأغراض اإ
 القطاع اخلاص

  51الربانمج 

 

 ظل تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف التمنية ومتكني البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل الانتقال اإىل
-5105 من أأولوايت الفرتة تعزيز الإماكانت والقدرات الوطنية يف جمال الابتاكر من تسخري امللكية الفكرية لأغراضالاقتصاد احلر 

5100. 

مساعدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل تصممي ووضع وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية  يف واس مترت الويبو
اكر والإبداع عىل حد سواء. ومن خالل املرشوع اخلاص بتحسني الفكرية تتسق مع خططها الإمنائية معوما ومتكمن من تعزيز الابت

القدرات املؤسس ية وقدرات املس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي، اذلي اس ُتمكل يف 
غة اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف ، ُوضعت مهنجية معيارية، ومرنة يف أ ن واحد، ومجموعة من الأدوات العملية لصيا5105مايو 

لس تخداهما يف معليات صياغة الاسرتاتيجيات الوطنية اخلاصة  5100يف املهنجية والأدوات وقد مُعمت هذه جمال امللكية الفكرية. 
بدلا  00كرية يف وخالل الثنائية، اعُتمدت اسرتاتيجيات/ خطط للملكية الف. يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابمللكية الفكرية

بدلا بدء  05وشهد يف أأمرياك الالتينية والاكرييب(. وثالثة يف أ س يا واحمليط الهادئ وثالثة يف املنطقة العربية واثنان يف أأفريقيا )ثالثة 
يف أ س يا انية ومثيف املنطقة العربية وثالثة يف أأفريقيا  00العمل، أأو حتقيق تقدم، يف صياغة اسرتاتيجية امللكية الفكرية وتنفيذها )

ثيوبيا( من أأقل البدلان منوا اثنان أأدرج (. و يف أأمرياك الالتينية والاكرييبومثانية واحمليط الهادئ  اعتبارات يف جمال امللكية )بنغالديش واإ
صل العدد اللكي خالل الثنائية، لي س ياساهتا الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية/ أأو الفكرية ختص تكل الفئة حتديدا يف اسرتاتيجياهتا و

)مدغشقر ونيبال( املراحل الهنائية. وقد  من أأقل البدلان منواللبدلان الأقل منوا اليت أأدرجت هذه الاعتبارات اإىل س تة، كام بلغ اثنان 
قة يف املنطوأأربعة يف أأفريقيا بدلا )مخسة  50نُفذت أأنشطة/ مرشوعات تسامه يف تنفيذ اسرتاتيجيات/ س ياسات امللكية الفكرية يف 

 (.يف أأمرياك الالتينية والاكرييب 05والعربية 
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 دول أأورواب الوسطى والبلطيق وأ س يا الوسطى وبدلان أأورواب الرشقية والقوقاز وبعض بدلان البحر الأبيض املتوسطوقد قامت 
ية الفكرية: أألبانيا، وأأرمينيا، التالية بتعديل ترشيعها الوطين اخلاص ابمللكية الفكرية ليتسق مع اسرتاتيجياهتا الوطنية اخلاصة ابمللك 

وبيالروس، والبوس نة والهرسك، وبولندا، ورومانيا، وسلوفينيا، وطاجيكس تان. وبدأأت  ل من اكزاخس تان والاحتاد الرويس 
دخال تعديالت عىل ترشيعها.  اإ

طار اجلهود املبذوةل لتعزيز القدرات الوطنية والإقلميية عىل الانتفاع الفعال ابمللكية ال فكرية من أأجل التمنية، أأنشئت منصة ويف اإ
خشصا من  10 212، اس تفاد ما مجموعه 5105. ويف 5100( يف هناية WeLCمركز جديد يعمل بشلك أأفضل للتعّل الإلكرتوين )

طار برانمج أأاكدميية الويبو للتعّل عن بعد.  00بدلا من الأنشطة متعددة اللغات ) 019 وبغية مواءمة حمتوى ادلورات لغة( يف اإ
همين من البدلان املس تفيدة الس تة اليت يشملها مرشوع الأاكدمييات  011ادلراس ية مع أأهداف جدول أأعامل التمنية، ُدرمب أأكرث من 

الناش ئة يف دورة خاصة ُعقدت "لتدريب املدربني" ُقدمت اإىل معلمني حممتلني يف برانمج التعّل عن بعد. وابلإضافة اإىل ذكل، ُعقد 
" 5" ماكتب امللكية الفكرية )الربازيل، والصني، واملكس يك، والاحتاد الرويس(؛ "0املصممة خصيصا مع: " أأيضا عدد من ادلورات

مؤسسات وطنية معنية أأخرى )الربازيل، وبلغاراي، والصني، وكرواتيا، وهندوراس، واملكس يك، ومجهورية كوراي، ورصبيا، 
ثيوبيا، والفلبني، والاحتاد الرويس، " مر 0واملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية(؛ " اكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )اإ

، اكنت أأربع أأاكدمييات وطنية جديدة للملكية الفكرية قد أأنشئت يف كولومبيا 5100جامعة. وحبلول هناية  00" 2وأأوروغواي(؛ "
نشاء مؤسسات يف ثيوبيا عند هناية  وامجلهورية ادلومينيكية وبريو وتونس. واكن العمل يسري قدما يف اإ . ومن املتوقع أأن 5100مرص واإ

 .5102-5102يس تمكل هذا العمل يف الثنائية 

الرتكزي  ،5105مايو أأنشئت يف املرشوعات اخلاصة، اليت شعبة واصلت ولتحسني تنس يق املرشوعات بني مجيع قطاعات املنظمة، 
عداد مشاريع ابتاكرية يف جمايل امللكية الفكرية والتمنية ابلتنس يق مع القطاعات املتخصصة واملاكتب الإقلميية املعنية. وقد مشل  عىل اإ
ذاكء الوعي ابعتبارات  هذا تنفيذ مهنجيات لتحديد وحامية وتوس مي املنتجات املصنفة عىل أأساس املنشأأ يف بدلان انمية خمتارة؛ واإ

عداد املل  كية الفكرية يف قطاع تصممي الأزايء الأفريقي؛ وحامية الإرث الثقايف وأأشاكل التعبري الثقايف يف منطقة البحر الاكرييب؛ واإ
دارة وتشغيل ثالث قواعد بياانت اتبعة لقطاع  5100أأدوات معلية لتقيمي امللكية الفكرية. ومُعمت يف العمل العادي للمنظمة يف  اإ

( وقاعدة ROC( وقامئة املستشارين )IP-TADالبياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية ) التمنية، ويه قاعدة
(، وذكل مبراعاة التوصيات املنبثقة عن تقياميت املرشوعات ذات IP-DMDالبياانت اخلاصة ابلتوفيق بني امللكية الفكرية والتمنية )

ة اإىل ذكل، أ عدت قاعدات بياانت جديداتن مصممتان مبواصفات خاصة ونُفذات دلمع تعممي وابلإضاف الصةل من جدول أأعامل التمنية.
حداهام قاعدة بياانت لتسجيل بياانت أأسس املقارنة ليك تس تخدم  توصيات جدول أأعامل التمنية يف معل الويبو املوجه حنو التمنية، اإ

(؛ والأخرى واهجة بينية ملرشوع جدول أأعامل NIPS-Dالفكرية )يف العمليات الوطنية لصياغة الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية 
قاعدة البياانت اخلاصة ابملساعدة التقنية يف جمال التمنية املعين ابلتعاون بني بدلان اجلنوب متكمن من تبادل املعلومات الواردة يف 

 جلنويب.( مع بدلان من نصف الكرة اIP-ROCوقامئة املستشارين ) (IP-TADامللكية الفكرية )

، وافقت خاللها عىل مرشوعني جديدين اقرتحهتام 5100-5105وقد عقدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأربع دورات يف 
بوركينا فاسو ومجهورية كوراي، ونظرت يف تقريرين س نويني أأعدهام املدير العام عن تنفيذ جدول أأعامل التمنية، وتقريرين مرحليني 

فيذ توصيات التنفيذ الفوري، ومرشوعات جدول أأعامل التمنية، وأأربعة عرش تقريرا مس تقال من تقارير تقيمي س نويني عن تن 
. وانقشت مرشوعات أأجنزت وخضعت للتقيميأأربعة وافقت اللجنة عىل املراحل الثانية فامي خيص املرشوعات. وابلإضافة اإىل ذكل، 

لهيا امجلعية العامةامأأحالهتاللجنة وثيقتني  حداهام يه وصف مسامهة هيئات الويبو املعنية عن تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية  ، اإ اإ
أأهداف ذات الصةل، والأخرى يه قرار بشأأن مسائل تتصل ابللجنة. وانقشت اللجنة أأيضا تقريرا عن تقيمي مسامهة الويبو يف حتقيق 

لفية ير عن جدوى دمج الاحتياجات/ النتاجئ املتصةل ابلأهداف الإمنائية " تقر 0، وأأحاطت علام مبا ييل: "الأمم املتحدة الإمنائية للأ
طار النتاجئ للثنائية؛ " لفية يف اإ لفية يف واكلت الأمم املتحدة الأخرى ومسامهة الويبو يف 5للأ " وثيقة عن قياس الأهداف الإمنائية للأ
لفية.  حتقيق الأهداف الإمنائية للأ
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 البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرهاتنس يق  الهدف الاسرتاتيجي الرابع:

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 الهدف الاسرتاتيجي.حتقيق هذا 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 
 )الربامج املسؤوةل(

 السري

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات 
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل 
معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها 

 يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

  05الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم معايري الويبو

  05الربانمج  عدد التعديالت املدخةل عىل تصنيف نيس

توحيد التصنيف الأورويب وتصنيف املكتب الياابين 
 للرباءات يف التصنيف ادلويل للرباءات

  05الربانمج 

تضمني تصنيف لواكرنو أأداة للبحث يف اجلوانب 
 لطلبات التصاممي الصناعيةالبرصية 

  05الربانمج 

  05الربانمج  عدد املعايري املعدةل واملعايري اجلديدة املعمتدة 

ثر املشاركة   عدد املاكتب اليت عربت عن رضاها عىل اإ
يف التدريب اخملصص لتحسني هماراهتا يف اس تخدام 

 التصنيفات

  05الربانمج 

املتعلقة ابلتصنيفات عدد املطلعني عىل املنشورات  
واملعايري ادلولية املتاحة عىل الإنرتنت ول س امي 

 املنتفعني من البدلان النامية

  05الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 
 )الربامج املسؤوةل(

 السري

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة 
ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل 
وزايدة الاطالع عىل املصنفات الرتوجي لالبتاكر 

الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل 
 العام

عدد املس تخدمني اخملتلفني يف  ل فصل/نظام )ركن 
 الرباءات/ قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي(

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد اللغات املتاح هبا حبث ما بني اللغات

الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا عدد 
 والابتاكر املنشأأة

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

عدد املس تخدمني اذلين حيصلون عىل خدمات مراكز 
 دمع التكنولوجيا والابتاكر فصليا يف  ل بدل

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

املضافة القمية  عدد مس تخديم خدمات املعلومات 
)خدمة البحث التكنولويج والتقارير عن واقع 
 الرباءات والتعاون ادلويل يف جمال الفحص(

  02الربانمج 

النس بة املئوية للمتلقني املراتحني خلدمات املعلومات  
املضافة القمية )خدمة البحث التكنولويج والتقارير 

 الفحص(عن واقع الرباءات والتعاون ادلويل يف جمال 

  02الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن خدمات  
 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

  02الربانمج 

لني يف مرشوع النفاذ اإىل الأحباث   عدد املنتفعني املسجَّ
من أأجل التمنية والابتاكر ومرشوع النفاذ اإىل 

 املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات

  02الربانمج 

طارا خاصا هبا   عدد ادلول الأعضاء اليت وضعت اإ
 للملكية الفكرية وأأنشأأت ماكتب لنقل التكنولوجيا

 01الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

عدد الوسطاء املوثوقني وأأحصاب احلقوق اذلين انضموا  
اإىل ش بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 

من البدلان النامية والبدلان  عامليا، مما يشمل من اكن
 الأقل منوا

  0الربانمج 

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت وزعت عىل  
لهيا للأشخاص معايق  الوسطاء املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ
البرص عرب احلدود من خالل ش بكة نظام الوسطاء 

  0الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 
 )الربامج املسؤوةل(

 السري

 املوثوقني للموارد املتاحة عامليا

مجموعات الرباءات املرمقنة للماكتب تزايد انتشار 
قلميية التابعة لدلول الأعضاء يف  الوطنية/الإ

 الويبو

عدد البياانت املدونة يف ركن الرباءات/ قاعدة البياانت 
 العاملية لأدوات التوس مي اليت مل ترد من املكتب ادلويل

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات 

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة البياانت العاملية  
 لأدوات التوس مي

  00الربانمج 

حتديث ركن بوابة الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات 
املودعة بناء عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات يف الوقت املناسب

التأأخر )ابلشهور( يف تنفيذ التغيريات عىل معاهدة 
 الرباءات فامي يتعلق بركن الرباءاتالتعاون بشأأن 

  00الربانمج 

عدد الأسابيع يف الس نة حيث ل تتاح املنشورات  
 عىل الساعة الثامنة بتوقيت جنيف يف يوم النرش

  00الربانمج 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية 
الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا 

اخلدمات )خدمات أأقل تلكفة يؤدي اإىل حتسني 
وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب 

 املصلحة اذلين يتعاملون معها

عدد املاكتب اليت دلهيا أأنظمة مقدمة من الويبو مؤمتتة 
لكيا لإدارة امللكية الفكرية يف مقابل املاكتب اليت دلهيا 

 أأنظمة مقدمة من الويبو مؤمتة جزئيا

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

عدد املاكتب اليت دلهيا بياانت بشأأن امللكية الفكرية  
 عىل ش بكة الإنرتنت يف قواعد بياانت الويبو

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

 02الربانمج  عدد مجموعات املاكتب اليت تشارك يف منصة مشرتكة 

 9الربانمج 

 

 

بياانت نظام مدريد ومعاهدة عدد املاكتب اليت تعاجل  
التعاون بشأأن الرباءات بدمع من الأنظمة املقدمة من 

 الويبو

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

عدد املؤسسات املس تخدمة لأنظمة البنية التحتية  
حلق املؤلف يف الويبو )نظام ويبوكوس ونظام 

 ((GDAاملعلومات بشأأن حق املؤلف )

  0الربانمج 

جيابية   النس بة املئوية للحكومات اليت قدمت تقارير اإ
عن فعالية مؤسسات حق املؤلف يف البدل وعن 

دارهتا السلمية  اإ

  0الربانمج 
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لقد مكمن الرتكزي عىل تعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية من أأجل املساعدة عىل تلبية الطلب العاملي املتنايم عىل نظام 
الفكرية وتيسري مشاركة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف ذكل النظام من اإحراز تقدم جيد يف جمالت قواعد البياانت امللكية 

 .5100-5105العاملية اخلاصة ابمللكية الفكرية، والتصنيفات، وحتديث ماكتب امللكية الفكرية، ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف 

، يف اخلضوع ملزيد من التطوير أأواخر الثنائية السابقة(، اذلي بدأأ العمل به يف PATENTSCOPEالرباءات )واس متر نظام ركن 
لتعزيز وتيسري نفاذ املس تخدمني. وأأضيف دمع ثالث لغات جديدة )الهولندية والإيطالية والسويدية( اإىل اللغات التسع القامئة ابلفعل 

توس يع النظام الإحصايئ للرتمجة ال لية لربانمج ترمجة عناوين وخمترصات الرباءات  ومت(. CLIRيف نظام البحث متعدد اللغات )
(TAPTA .م داخليا، ليشمل زوجني لغويني معقدين : الإنلكزيية والأملانية والإنلكزيية والياابنية وزاد اس تخدام ركن (، اذلي ُُصم

مس تخدما يف  ل ثالثة أأشهر  501 222اإىل  5100شهر يف مس تخدما يف  ل ثالثة أأ  502 519يف املائة من  01الرباءات بنس بة 
زايدة موعات املدرجة يف ركن الرباءات اجملكام زاد عدد . 5105، رمغ املشا ل الش بكية يف تسلمي احملتوى اليت ظهرت عام 5100يف 

املتحدة الأمريكية والصني  الولايت اتالزايدة الكبرية املُسجةل يف مجموعومشل ذكل ، 5100يف  02اإىل  5100يف  51من مطردة 
 مليوان. 02ماليني اإىل  01من ثالثة أأضعاف الياابن، ممما أأدمى اإىل مضاعفة عدد السجالت و 

ةل مبوجب نظايم مدريد  5105وأأطلقت قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي يف عام  ويه تشمل مجموعات البياانت املُسجم
 5105 أأظهرت تكل القاعدة منوا مطردا يف عدد الزائرين من خمتلف الفئات طوال عايم )اثلثا( وقد 2ولش بونة ومبوجب املادة 

ذ 5100و . 5100عام  9 111، مقارنة بعددمه اذلي بلغ يف  ل ثالثة أأشهرعىل التوايل  50 111و 00 111بلغ عدد املس تخدمني ، اإ
، اس مترت يف ثالث مجموعات وطنيةب  5105اس هُتلت عام  ، واليتمعلية اإضافة مجموعات البياانت الوطنيةوابلإضافة اإىل ذكل، فاإن 

ذ بلغ العدد اللكي للمجموعات الوطنية 5100 زايدة كبرية من  السجالت املدرجة يف النظاممجموعة. ونتيجة ذلكل، زاد عدد  05، اإ
ىل  5105يف  مليوين جسلاإىل  5100يف عام  111 111  .مليون جسل عند هناية الثنائية 05واإ

فامي خيص التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو اخلاصة ابمللكية الفكرية. ونُفمذ اإصالح تصنيف  5100-5105الثنائية وأأحرز تقدم كبري يف 
ة يف دورهتا الس نوية واعمتدت تعديالت نرُشت يف التصنيف، اذلي س ُينرش  ل عام اعتبارا من  نيس واجمتعت جلنة اخلرباء لأول مرم

نتاج بنجاح. . وأأنشئ5100عام  ت منصة جديدة للنرش تتناسب مع نرش طبعات س نوية جديدة من تصنيف نيس، ودخلت طور الإ
ابلتعاون مع مكتب التنس يق يف  5105وابلإضافة اإىل ذكل ستشمل تكل املنصة اجلديدة أأيضا التصنيف اذلي اس ُتمكل يف عام 

د. السوق ادلاخلية. كام نرُشت الطبعة اجلديدة السابعة من تصنيف واجمتعت جلنة اخلرباء املعنية بتصنيف  فيينا يف موعدها احملدم
 .5100واعمتدت تعديالت أأدخلت عىل الطبعة العارشة من التصنيف، واذلي نرُش عام  5105لواكرنو يف نومفرب 

ذ بلغ ذكل زايدة يف عدد ادلول الأعضاء اليت أأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف 5100-5105 ت الثنائيةوشهد  أأراضهيا، اإ
والتواصل الاجامتعي املنصة الإلكرتونية لإدارة املعارف وأأدى تطوير الش باكت الإلكرتونية من خالل دوةل عضوا.  09العدد اإجامل 

(eTISC) ذ بلغ عدد املس تخدمني اإىل  تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات اإىل تشجيع ،5105، واليت أ طلقت يف هناية لكرتونيا، اإ اإ
الندوات الست الأوىل عرب الإنرتنت، اليت قدمت العروض  5100. وبدأأت يف أأواسط 5100مس تخدم تقريبا عند هناية  111

 التدريبية يف املوقع وتضمنت عقد دورات مبارشة للسؤال واجلواب، واتسع نطاق الربانمج اتساعا رسيعا.

بلغ عدد ماكتب ، 5100-5105وعند هناية الثنائية املناطق.  ( يف  لIPASوتواصل نرش وحتديث نظام أأمتتة امللكية الصناعية )
النظام العريب )ويشمل ذكل نظام أأمتتة امللكية الصناعية، و  مكتبا 20أأدوات الويبو للأعامل حوايل امللكية الفكرية اليت تس تخدم 

، WIPOScanبرانمج الويبو للرمقنة ، و (EDMSنظام الإدارة الإلكرتونية للبياانت )، و (AIPMSلإدارة امللكية الصناعية )
نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ ووحدة مدريد(. وابلإضافة اإىل ذكل، اكنت هناك س بعة ماكتب للملكية الفكرية تس تخدم 

 (.DAS) خدمة النفاذ الرمقيةمكتبا للملكية الفكرية تس تخدم  00( وCASE) البحث والفحص

دارة الطلب املزتايد لأنظمة الويبو واملقرتن بأأكرث احتياجات املس تخدمني تعقدا، ُحددت اسرتاتيجية دمع جديدة أأثناء  ويف سبيل اإ
نة من مس تخديم الأنظمة، ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين  الثنائية، تركز عىل اإجراءات دمع براجمي أأكرث انتظاما، وملكية حمس َّ

الت أأكرث يف الأولوايت لتطوير الأنظمة من جممتع املس تخدمني، مع مراعاة الاحتياجات اخلاصة للك مكتب والإقلميي، ومدخ
دماج 5105يف  (IPASنظام أأمتتة امللكية الصناعية )وقدراته. وأأدخلت حتسينات كربى عىل  نظام الإدارة ، حيث مت بنجاح اإ

)نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ  WIPO CASEوير منصة أأحرز تقدم جيد يف تط. كام (EDMSالإلكرتونية للبياانت )
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)خدمة النفاذ الرمقية( ولو أأنم عدد املاكتب املشاركة وجحم النشاط الإجاميل بقيا حمدودين. وأأدخلت  DASالبحث والفحص( ومنصة 
 .5105حتديثات كبرية عىل الك النظامني يف منتصف عام 
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 املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية :اخلامسالهدف الاسرتاتيجي 

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

يسامه يف قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
الربانمج املسؤول 
 )الربامج املسؤوةل(

 السري

انتفاع أأكرب مبعلومات الويبو الإحصائية عن أأداء 
 نظام امللكية الفكرية ادلويل

  02الربانمج  عدد تزنيالت اثنني من التقارير الإحصائية الرئيس ية

  02الربانمج  تزنيالت البياانتعدد 

حتليالت اقتصادية أأكرث جترهيا الويبو مكسامهة 
 يف رمس الس ياسة العامة للملكية الفكرية

عدد الاقتباسات يف املنشورات الاقتصادية وتقارير 
 الس ياسات احلكومية

  02الربانمج 

عدد البدلان النامية اليت تعترب دراسات الويبو 
 مفيدة، ودرجة فائدة هذه ادلراساتالاقتصادية 

  02الربانمج 

نفاذ معزز اإىل املعلومات القانونية املتعلقة 
 ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا

تغطية أأفضل للمعلومات القانونية املتعلقة ابمللكية 
 WIPO Lexالفكرية يف قاعدة بياانت 

  50الربانمج 

 

ع عن مؤرشات امللكية الفكرية هذه الثنائية مشلت الإجنازات الرئيس ية احملققة يف  مضن هذا الهدف الاسرتاتيجي وضع تقرير موسم
يداعات اخلاصة بأأصناف النبااتت ة الأوىل، معلومات عن الإجراءات الرسيعة للمقاضاة يف جمال الرباءات والإ ؛ العاملية أأاتح، للمرم

نشاء مركز بياانت جديد لإحصاءات امللكية ونرش تقرير امللكية ا لفكرية العاملي الثاين عن دور التوس اميت يف الاقتصاد العاملي؛ واإ
ت هذه املنتجات الرئيس ية عددا  الفكرية يسمح بنفاذ مصمم حسب احلاجة اإىل اإحصاءات الويبو اخلاصة ابمللكية الفكرية. وقد ودلَّ

م يف أأوساط صانعي الس ياسات والأاكدمييني. وابلإضافة اإىل ذكل، أ عدت تقارير اإحصائية كبريا من التقارير الإخبارية وحظيت ابهامت
وبوجه خاص،  –جديدة عن نظايم مدريد ولهاي، ويه تمكل أأدوات الإبالغ الإحصايئ املس تخدمة يف الويبو منذ زمن طويل 

، وتقارير معاهدة التعاون بشأأن ئق وأأرقام امللكية والفكريةحقااملرتسامت القطرية الإحصائية، ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية، و 
املعهد الأورويب لإدارة الأعامل وذكل ابلتعاون مع كام اضطلعت الويبو بدور الرشيك يف نرش املؤرش العاملي لالبتاكر، الرباءات. 
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(INSEAD)  حبضور الأمني العام للأمم  5100وجامعة كورنيل. وقد جذبت الإصدارات الس نوية للمؤرش العاملي لالبتاكر، يف
عالميا كبريا.  املتحدة، اهامتما اإ

ا أأحرز املرشوع املتعدد الس نوات للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية الاقتصادية تقدموقد 
الربازيل وش ييل والصني ومرص واتيلند بدلان الس تة لكها: وطنية يف ال دراسات قطرية مع اكامتل مرشوعات ، أأثناء الثنائيةكبريا 

، حيث ُقدمت أأربع دراسات أأثناء الثنائية وبقيت دراس تان من املزمع تقدميهام اإىل ادلورة الثالثة عرشة للجنة املذكورة. وأأوروغواي
الفكرية والاقتصاد غري الرمسي وامللكية  واكن من شأأن الرباهني اليت قدهما هذا املرشوع وكذكل مرشوعا اللجنة املتعلقان ابمللكية

الفكرية وجهرة الأدمغة أأن ساعدت عىل تعزيز دور الويبو يف دمع وتيسري اإجراء حبث اقتصادي جترييب ودقيق علميا عن امللكية 
 الفكرية من أأجل التمنية.

 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية :السادسالهدف الاسرتاتيجي   التعاون ادلويل عىل اإ

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول 
ذاكء الاحرتام للملكية  يف الويبو الأعضاء حول اإ

من جدول  22الفكرية، مسرتشدًا ابلتوصية رمق 
 أأعامل التمنية

اس مترار اتفاق ادلول الأعضاء حول العمل 
نفاذ اجلوهري للجنة الويبو الاستشارية  املعنية ابلإ

خالل فرتة الس نتني، ويشمل عنارص موهجة حنو 
 التمنية

  01الربانمج 

تعاون وتنس يق منتظم وفعال بني معل الويبو 
ذاكء  ومعل املنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

 الاحرتام للملكية الفكرية

 

  01الربانمج  عدد أ ليات التعاون الرمسية املطبقة

  01الربانمج  املشرتكةعدد الأنشطة 
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بطريقة مس تدامة.  وسعت تواصل، من خالل معلية تشاورية، اإحراز تقدم مطرد حنو هتيئة بيئة تدمع اإ
نفاذا الاقتصادية، اليت تسهم يف الاجامتعية حتديد احلوافز، مبا يف ذكل املتغريات يف دورهتا الثامنة اإىل  للجنة الاستشارية املعنية ابلإ

وضع مهنجيات حتليلية لقياس أأثر التقليد والقرصنة؛ وحتليل الامنذج البديةل للتصدي و حالت التعدي عىل حقوق امللكية الفكرية؛ 
ملا نفاذ برانمج معل ادلورة التاسعة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ أأن خيصص لنتشار التقليد والقرصنة. واتفقت ادلول الأعضاء عىل 

الإجراءات والتدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة لتمكةل " 5"املامرسات البديةل لتسوية املنازعات يف جمال امللكية الفكرية " 0ييل: "
نفاذ.  تدابري الإ

 

 

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية :السابعالهدف الاسرتاتيجي 

 النتيجة املرتقبةموجز الإجنازات حبسب 

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني 
التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية 
كأساس لتحسني صناعة القرارات اخلاصة 

 ابلس ياسات العامة

الإشارات يف مسارات الس ياسات العامة الأخرى 
 اإىل معل الويبو يف جمال التحدايت العاملية

  01الربانمج 

زايدة اس تخدام املواد املوجودة عىل املوقع 
 الإلكرتوين للتحدايت العاملية

  01الربانمج 

  01الربانمج  انطباعات املشاركني يف منتدايت الس ياسات العامة

ماكنة مرخسة للويبو يف مسارات الس ياسات 
العامة املعنية ابعتبارها مصدرًا موثوقًا لدلمع 

عدد الطلبات احملددة الواردة من ادلول الأعضاء 
واملنظامت ادلولية للحصول عىل مسامهة الويبو يف 

  01الربانمج 
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للمعلومات عن الابتاكر واملساعدة ومرجعًا 
 وامللكية الفكرية

جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي الس ياسات 
 العامة العاملية، وتنوع هذه الطلبات

مس تخدمة يف نقل أأدوات امللكية الفكرية 
التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل البدلان 
النامية، ول س امي البدلان الأقل منوًا، ملواهجة 

 التحدايت العاملية

عدد املشاركني يف املنصات القامئة عىل امللكية 
 الفكرية

  01الربانمج 

عدد املعامالت اليت جتري ابس تخدام املنصة )أأو 
 املنصات(

  01الربانمج 

ماكنة مرخسة للويبو ابعتبارها املنتدى املعين 
بتحليل ومناقشة القضااي املطروحة يف جمال 

 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

عدد البدلان اليت تطلب مساهامت حمددة من 
الويبو يف جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق بقضااي 

 قوانني املنافسة

  01الربانمج 

املصاحل )ماكتب امللكية الفكرية، عدد أأحصاب   
والسلطات املعنية ابملنافسة، واملنظامت احلكومية 
ادلولية واملنظامت غري احلكومية املعنية( اذلين 

 يتحاورون مع الويبو، وتنوعهم

  01الربانمج 

 

ة، ل س امي الصحة العاملية وتغريم املناخ والأمن الغذايئ، أأحرز تقدم كبري  يف يف النطاق املشرتك بني القضااي العاملية املتداخةل وامللحم
 تعزيز فهم واضعي الس ياسات للعالقة القامئة بني التحدايت العاملية وبني الابتاكر وامللكية الفكرية. واكن من الإجنازات الكربى أأثناء

، وهو سوق تفاعلية تروج لالبتاكر ونقل التكنولوجيات اخلرضاء ونرشها عن طريق WIPO GREENالثنائية اإطالق برانمج 
. وحبلول هناية الثنائية، بلغ العدد 5100ربط مقديم اخلدمات والتكنولوجيا مبن يبحثون عن حلول مبتكرة، مكنصة تشغيلية يف نومفرب 

مقدما للتكنولوجيا وملبيا لالحتياجات( وبلغ عدد املدخالت  52رشياك و 01عضوا ) WIPO GREEN 25الإجاميل للأعضاء يف 
جناز كبري أ خر يمتثل يف نرش ادلراسة التقنية املشرتكة اليت حتمل عنوان  101يف قاعدة البياانت  ىل مدخال. ومثة اإ تعزيز فرص النفاذ اإ

، ويه نتاج تعاون ثاليث بني 5100عام  العامة وامللكية الفكرية والتجارة نقاط التقاطع بني الصحة –التكنولوجيات الطبية والابتاكر 
 الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية.

اتحة منتدى يتبادل املشاركون فيه الأفاكر واخلربات واملعلومات املتصةل ابجملالت الثالثة الرئيس ية، نُظمت ثالث ندوات  ويف سبيل اإ
 .5105ائية كجزء من سلسةل ندوات الويبو اخلاصة ابلتحدايت العاملية، واليت انطلقت يف مارس أأثناء الثن

من مؤسسات  واسعةاحتاد بني طائفة  تقدما كبريا خالل الثنائية، وذكل الربانمج عبارة عن WIPO Re:Search رانمجوأأحرز ب
اتوات اإىل أأصول امللكية الفكرية حلفز القطاعني اخلاص والعام من البدلان املتقدمة والبدلان النامية ا  الاضطالعليت تتيح النفاذ دون اإ

وصار هذا الربانمج منصة معرتفا هبا،  الأمراض املدارية املنس ية والسل واملالراي.فامي خيص تطوير ال بحث و جديدة يف جمال ال أأنشطة ب
ليه  برام  01وانضم اإ ليه 5105اتفاقا للبحث التعاوين يف  00عضوا جديدا وشهد اإ برام  09، وانضم اإ اتفاقا  00عضوا جديدا وشهد اإ

ية الثنائية؛ اتفاقا عند هنا 22عضوا وعدد اتفاقات التعاون يف ظهل  11. وبذكل بلغ العدد اللكي لأعضائه 5100جديدا للبحث يف 
. وعالوة عىل ذكل، وما يكتيس أأمهية 5100يف املائة يف عدد الأعضاء منذ اإطالق املنصة يف أأكتوبر  521وهو ما ميثل زايدة بنس بة 

 رانمجخاصة ابلنس بة لأهداف الويبو الأوسع نطاقا يف جمال الس ياسة العامة، كام هو مبنيم يف جدول أأعامل التمنية، يشمل ب
WIPO Re:Search 02 .عضوا من عرشة بدلان أأفريقية 
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 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول الأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل: الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105الثنائية  تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع 
 بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

  09الربانمج  عن معل الويبو اليت تتحدث الصحفيةعدد املقالت 

نس بة توافر منشورات الويبو الأساس ية جبميع اللغات الرمسية 
 للأمم املتحدة

  09الربانمج 

مشاهدة  ل فيديو من فيديوهات  ت)متوسط( عدد مرا  
 الويبو عىل موقع يوتيوب

  09الربانمج 

  09الربانمج  منشورات الويبو)متوسط( عدد تزنيالت  ل منشور من   

عدد البدلان اليت أأبلغت عن أأحداث اليوم العاملي للملكية   
 الفكرية وأأنشطته

  09الربانمج 

  09الربانمج  عدد الاس تفسارات اخلارجية اليت عاجلهتا مكتبة الويبو  

جيابيًا لأ النس بة املئوية    حصاب املصاحل اذلين يعرتفون اعرتافًا اإ
 الويبو وأأنشطهتا وصورهتا املؤسس يةمبهمة 

  09الربانمج 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

29 

ه اخلدمات واس تجابهتا  حتسني توجم
 لالس تفسارات

  09الربانمج  نس بة رضا الزابئن/ أأحصاب املصلحة

  09الربانمج  مدة معاجلة الاس تفسارات املقدمة عرب نظام متابعة الطلبات

تواصل الويبو وتشاركها فعليًا مع 
واملفاوضات اخلاصة ابلأمم الإجراءات 

املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية 
 ادلولية

من اس تخدام مساهامت الويبو يف التقارير والقرارات والواثئق 
 لإجراءات الهادفةا

  51الربانمج 

جراءات وحمافل  ردود الأفعال عىل مسامهة/مشاركة الويبو يف اإ
 احلكوميةالأمم املتحدة وغريها من املنظامت غري 

  51الربانمج 

النس بة املئوية من الردود عىل الالامتسات اخلارجية من أأجل 
مساهامت الأمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية وغريها املقدمة 

 يف موعدها

  51الربانمج 

عدد الأنشطة/خطط العمل املشرتكة اليت مت تنفيذها 
املنظامت الرشيكة واس تعراضها وفق التفاقات املربمة مع 

 ()مذكرات التفامه اجلديدة والقامئة مع املنظامت غري احلكومية

  51الربانمج 

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكلت الأخرى التابعة للأمم 
 املتحدة

  50الربانمج 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 
 املنظامت غري احلكومية

والاجامتعات/الأنشطة املنظمة لفائدة عدد اجللسات الإعالمية 
 املنظامت غري احلكومية

  51الربانمج 

عدد اجللسات الإعالمية والاجامتعات/الأنشطة املنظمة لفائدة  
 املنظامت غري احلكومية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

  51الربانمج 

من أأجلها  دمن اجامتعات اللجان اليت تُعقَ  النس بة املئوية الزتام ادلول الأعضاء الزتاما فعليا
عالمية لدلول الأعضاء قبل اجامتع  اللجنة اتاجامتعات اإ

  50الربانمج 

النس بة املئوية من رسائل ادلول الأعضاء اإىل املدير العام اليت   
 أأجيب عهنا خالل أأس بوعني

  50الربانمج 

عداد امجلعيات      50الربانمج  وأأداهئامس توايت رضا ادلول الأعضاء عن اإ

 نرش واثئق امجلعيات يف الوقت احملدد  

 

  50الربانمج 

 

واصلت الويبو اإحراز تقدم يف مرشوعات التحسني الاسرتاتيجية الرئيس ية اخلاصة ابلتواصل الش بيك والهوية املؤسس ية وخدمة 
ماكنية الانتفاع هبا وتوفريها؛ وزايدة فهم معل الويبو الزابئن والتواصل ادلاخيل، وهو ما ساعد عىل حتسني جودة مواد الويبو  واإ

وهويهتا املؤسس ية؛ وبناء ثقافة داخلية تقوم عىل التواصل واخلدمة. ونتيجة لالسرتاتيجيات الإعالمية اجلديدة، شهدت الثنائية 
 ملبتكرة.زايدة مطردة عىل الصعيد العاملي يف عدد الأشخاص اذلين نفذوا اإىل مواد الويبو ا 5105-5100
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واكنت ال راء  5100واكن من الإجنازات الكربى أأثناء الثنائية الإصالح اللكي ملوقع الويبو الإلكرتوين، واذلي أ طلق يف نومفرب 
الإجيابية من املس تخدمني بشأأنه أأكرث من أأن حتىص. ومشلت حتسينات املواد امجلاهريية صفحات الويبو لوصف البدلان، اليت تضم 

 قاعدة من قواعد بياانت الويبو. 51بدلا من حوايل  091ديناميكية من أأكرث من مواد 

اس ُتخدمت قنوات جديدة ، 5105واليت أ طلقت يف مارس ومع املرحةل الثانية لالسرتاتيجية اخلاصة بوسائل التواصل الاجامتعي، 
هات املعنية الواسعة واملتخصصة. فقد ارتفع العدد اللكي لمتكني املشاركة املبارشة مع أأحصاب املصاحل وحتسني توفري مواد الويبو للج 

. وأ نتج 5100عند هناية  911 111اإىل أأكرث من  5105عند هناية  021 111( من Flickrملرات مشاهدة صور الويبو عىل فليكر )
ة، ويشمل ذكل املواد اليت ( وموقعها الإلكرتوين خالل الثنائيYouTubeفيديو جديدا لقناة الويبو عىل يوتيوب ) 055ما مجموعه 

يغلب علهيا الطابع الإخباري وأأحداث الويبو، وكذكل املواد التعلميية والعروض التقدميية. وارتفع عدد مرات املشاهدة ارتفاعا هائال 
دد مرات مليون مشاهدة(، لتختمت الثنائية بزايدة عظمية يف مجموع ع 0,1عقب اإضافة رسوم "بورورو" املتحركة للأطفال )أأكرث من 

 .5100يف املائة مقارنة بهناية  5 911مشاهدة قانة الويبو قدرها 

طار محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية، ويه أأبرز أأنشطة الويبو الس نوية للتوعية العامة، ركزت الويبو اس تخداهما لوسائل  ويف اإ
ذاكء شعور أأمع اب ملسؤولية العامة. وقد زاد العدد الإجاميل لزوار صفحة التواصل الاجامتعي عىل اإرشاك قطاع عريض من امجلهور واإ

، واكن أأكرث الزوار 5105( مقارنة بعام 012 111)حيث بلغ  5100اليوم العاملي للملكية الفكرية عىل فيس بوك بأأكرث من الضعف يف 
جعاهبم من بدلان الهند والولايت املتحدة الأمريكية واملكس يك والربازيل واململ كة املتحدة. وجسل موقع الويبو الإلكرتوين اذلين أأبدوا اإ

، مقارنة بأأي يوم أ خر خالل الشهور الثين عرش السابقة. واكنت مواد 5100أأبريل  52أأكرث من ضعفي عدد الزايرات يف 
صة لربا –املوضوعات تشمل "مبتكرون ذوو بصرية" و"الإبداع  ءات اجليل التايل" وعروض اليوم العاملي للملكية الفكرية اخملصم

 (.5100( والطباعة ثالثية الأبعاد )5105ستيف جوبس )

زاء الرتوجي للتظاهرات واملنتجات والإجنازات الرئيس ية يف تعزيز رؤية امجلهور وفهمه لأنشطة الويبو. ومشل  وأأسهم هنج أأكرث تاكمال اإ
مة حسب احلاجة  نشاء مواد مبتكرة ُمصمم )مواد حتريرية ومواد برصية ومواد عىل ذكل الهنج أأطر أأكرث اتساقا لتوجيه الرسائل؛ واإ

الإنرتنت( بست لغات؛ وتمنية العالقات بني دوائر الصحافة وأأحصاب املصاحل؛ وتعزيز اس تخدام املشاهري مكتحدثني رمسيني؛ والتعممي 
معاهديت الويبو  عرب القنوات املتعددة. وُكرست هجود تواصل مشرتكة لأحداث ومنتجات ونتاجئ هممة أأثناء الثنائية، مثل اعامتد

اجلديدتني، ونرش تقارير الويبو العاملية الرئيس ية عن امللكية الفكرية، والتوسعات الفارقة يف قاعدة بياانت التوس يات العاملية وركن 
طالق مبادرة رشاكة  . وقد عزز الهنج املتاكمل أأيضا التغطية الإعالمية العاملية ملؤرشات امللكية WIPO GREENالرباءات، واإ

مادة عىل مس توى  211مليون انطباع حممتل لأعىل تغريدة(؛ ومؤرش الابتاكر العاملي )أأكرث من  5,0فكرية العاملية )واليت تشمل ال
 (.5100مقارنة بعام  5100و 5105يف املائة يف عدد مرات مشاهدة الصفحة يف  ل من  211العامل؛ وزايدة بنس بة تزيد عىل 
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داري ومايل فعاةل لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها الهدف الاسرتاتيجي التاسع:  بنية دمع اإ

 موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

  



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

32 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

قياسا ابملؤرشات احملددة يف  ل برانمج يسامه يف  5100-5105تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجناز النتاجئ املرتقبة يف الثنائية 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة 
موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني 

وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد 
البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، 
اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة 

دارة املباين(  والنرش، اإ

وفورات يف تاكليف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو 
جراءات  )النامجة عن طلبات عرض أأو مفاوضات أأو اإ

طار الأمم املتحدة(  عوملة يف اإ

  52الربانمج 

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني عن خدمات 
 املشرتايت

  52الربانمج 

النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات التحسني أأو 
 التقيمي اليت جترهيا الأمم املتحدة

  52الربانمج 

( e-TAمدة معاجلة ترصحيات السفر الإلكرتونية )
قامة التظاهرات )  e-ERوالطلبات الإلكرتونية لإ

Event)برشط احرتام املهل احملددة( ) 

  52الربانمج 

  52الربانمج  مدة معاجلة تأأشريات الغري

ختفيض تاكليف السفر نتيجة لتنظمي املؤمترات الإلكرتونية 
 واملؤمترات ابلفيديو

  52الربانمج 

تقدمي الطلبات املتعلقة ابملوارد البرشية واس تكاملها )فامي  
 يتعلق ابملنح التعلميية وابلإعالت( يف وقت وجزي

  50الربانمج 

نس بة املوظفني )ابدلوام الاكمل( مقابل املوظفني املعنيني  
 ابملوارد البرشية

  50الربانمج 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد  
 البرشية

  50الربانمج 

دخال البياانت   نتاجية ابلنس بة للحساابت واإ معدل الإ
 الربيد(ومجعها وتقدمي الإحصاءات )تسلمي 

  51الربانمج 

النس بة املئوية لواثئق الإعالم الورقية والإلكرتونية  
املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والصادرة 

 يف الوقت احملدد

  51الربانمج 

النس بة املئوية لالإخطارات الورقية بنظام مدريد الصادرة  
 يف الوقت احملدد

  51الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

النس بة املئوية لبياانت نظام مدريد احملوسب  
ROMARIN  لكرتونية يف الوقت الصادرة يف نسخ اإ

 احملدد

  51الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني ادلاخليني واخلارجيني  
 الراضني عن خدمات املؤمترات يف الويبو

  51الربانمج 

نتاجية يف جمال الرتمجة وتلكفة ترمجة  ل     51الربانمج  صفحةمعايري الإ

س ياسة شامةل معمتدة من ادلول الأعضاء والرشوط  
 املرتبطة هبا فامي يتعلق بتخصيص املوارد

  51الربانمج 

الاس تعانة ابملصادر اخلارجية يف جمايل تشغيل وتوفري  
البنية التحتية التقنية يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

 والتصالت

  52الربانمج 

النفاذ اإىل اجامتعات الويبو يف وقهتا احلقيقي عرب ميكن  
 الإنرتنت أأو بعد انهتاهئا

  52الربانمج 

  52الربانمج  عدد قنوات التصال اليت مت دجمها بشلك سلس 

استئجار أأماكن العمل الإضافية واملرافق املرتبطة هبا )مع  
افرتاض وجود نفس عدد العاملني كام اكن يف س نة 

5100) 

  52الربانمج 

عدد التجهزيات التقنية الرئيس ية )التجهزيات الكهرابئية  
والصحية وجتهزيات التسخني والتربيد( اليت مت حتسيهنا 

 عىل حنو يامتىش مع املعايري املطبقة )حتدد لحقا(

  52الربانمج 

استامثرات يف تكنولوجيا املعلومات 
والتصالت تواكب مواكبة دقيقة الأولوايت 
 الاسرتاتيجية وتدر منافع عىل قطاع الأعامل

لمشاريع اليت قميت نتاجئها بعد تنفيذ النس بة املئوية ل 
 املشاريع

  52الربانمج 

مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا مس توى النضج يف تنفيذ 
ىل التقيمي اذلايت الرمسي عىل ITIL) املعلومات ( استنادًا اإ
 2املس توى 

  52الربانمج 

ختطيط ومعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ عىل 
مس توى الربامج واملزيانية عىل حنو فعال 

 وانجع وقامئ عىل النتاجئ

النس بة املئوية لربامج الويبو اليت تس تخدم بياانت 
 الأداء لإدارة أأداء الربانمج

  55الربانمج 

النس بة املئوية للمجيبني )من الويبو( اذلين يرون 
 عن نتاجئها أأن الويبو مسؤوةل

  55الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

دارة املزيانية اليت تامتىش مع أأحاكم  العمليات املالية واإ
وقواعدها ولحئهتا  طبقةاتفاقيات ومعاهدات الويبو امل 

 التنفيذية املالية ومعايري احملاس بة املطبقة

  55الربانمج 

يؤكد التقرير املايل املريض اذلي قدمه املراجعون  
العمليات احملاسبية للواحئ التنفيذية  اخلارجيون امتثال

 والقواعد واملعايري السارية

  55الربانمج 

قوة عامةل تدار عىل حنو جيد ومتنوعة 
 ومتحمسة وذات همارات همنية مناس بة

النس بة املئوية للموظفني اذلين قُيمموا مقارنة ابلأهداف 
 والكفاءات الفردية

  50الربانمج 

  50الربانمج  التعييناتهمةل البدء يف 

النس بة املئوية من جحم الرواتب امجليل املستمثرة يف تطوير 
 املوظفني

  50الربانمج 

  50الربانمج  النس بة املئوية لدلول الأعضاء املمثةل –التنوع اجلغرايف 

النس بة املئوية للنساء الاليت تعتلني مناصب الإدارة 
 الوسطى والعليا

  50الربانمج 

  50الربانمج  اخنفاض عدد حالت التغيب

  50الربانمج  اخنفاض عدد طلبات الطعون

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني 
 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها واملندوبني دلهيا 
صابة معل أأو حادث مرتبط   ابلعملاذلين يبلغون عن اإ

  51الربانمج 

النس بة املئوية لطلبات احلصول عىل مساعدة يف جمايل 
السالمة والأمن خالل املؤمترات أأو املناس بات اليت تنظم 

 يف جنيف أأو خارهجا

  51الربانمج 

مدى مشولية مجموعة الس ياسات والإجراءات واملعايري يف 
 جمال أأمن املعلومات وصلهتا ابملوضوع

  52الربانمج 

  52الربانمج  جسل حمدث للمخاطر املتعلقة بأأمن املعلومات 

بقاء تاكليف املبىن الإداري اجلديد يف 
 مس تواها الأدىن

طار املزيانية املوحدة  اس تخدام الأموال املتبقية املتاحة يف اإ
املعمتدة والاعامتدات اخملصصة خالل فرتة الضامن املتعلقة 

 ابلبناء

  59الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

مؤمترات جديدة وما يرتبط هبا من  قاعة
 مرافق متاحة لجامتعات ادلول الأعضاء

بناء قاعة املؤمترات اجلديدة ومرافقها ابلامتيش مع معايري 
 اجلودة واملزيانية املعمتدة والإطار الزمين املعمتد

  59الربانمج 

  50الربانمج  برانمج التقومي الاسرتاتيجي اكامتل تعزيز التنس يق والاتساق داخل الأمانة

  50الربانمج  حتقيق نتاجئ مس توى قمي برانمج التقومي الاسرتاتيجي 

النس بة املئوية لطلبات احلصول عىل مشورة قانونية اليت  
 تتلقى ردودًا من مكتب املستشار القانوين

  50الربانمج 

تعاجل يف الوقت النس بة املئوية لإخطارات الانضامم اليت  
 املناسب

  50الربانمج 

 

 

طار تنظميي مالمئ  بيئة معل حمس نة يدمعها اإ
 وقنوات فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن مس توى 
 اخلدمات اليت حصلوا علهيا من مكتب أأمني املظامل

  50الربانمج 

للمبادئ والس ياسات النس بة املئوية للموظفني املدركني 
 الأخالقية للويبو

  50الربانمج 

عدد الربامج اليت تتضمن مؤرشات وأأسس مقارنة  تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة
 وأأهداف فامي يتعلق بتحسني البيئة

  52الربانمج 

النس بة املئوية للحد من انبعااثت الكربون فامي يتعلق 
 مبباين الويبو(ابس هتالك الطاقة )فامي يتعلق 

  52الربانمج 

عدد الربامج ذات الصةل اليت تتضمن مؤرشات وأأسس  نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
ماكنية النفاذ املادي  مقارنة وأأهداف فامي يتعلق ابإ

  52الربانمج 

تدقيق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي  ل 
 جمالت العمل كثرية التعرض للخطر

املنجزة يف جمالت العمل كثرية عدد معليات التدقيق 
 التعرض للخطر

  52الربانمج 

تطبيق املعايري املهنية ومدونة الأخالقيات واملشورة 
 (IIAالعملية الصادرة عن معهد املدققني ادلاخليني )

  52الربانمج 

متابعة اكمةل ودقيقة لتنفيذ التوصيات بشأأن الرقابة 
والتوصيات اجلديدة الإدارية، تبني التوصيات السابقة 

 املضافة ووضع تطبيقها

  52الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

الربانمج 
املسؤول 
)الربامج 
 املسؤوةل(

 السري

تقارير التحقيق تكفل أأساسا سلامي لمتكني 
 املدير العام من اختاذ قراراته

أأنشطة حتقيقات جتري ابلامتيش مع ميثاق الرقابة الإدارية 
واملبادئ التوجهيية املوحدة املتعلقة ابلتحقيقات يف الأمم 

جراءات  التحقيقات والس ياسة املتعلقة املتحدة ودليل اإ
 زالت يف طور الإعداد( ابلتحقيقات )اليت ما

  52الربانمج 

دارة العليا  معلومات تقيميية مثبتة متاحة لالإ
واملسؤولني عن الربامج وادلول الأعضاء 

 لختاذ القرارات

معليات التقيمي تنجز ابلامتيش مع س ياسة التقيمي ودليل 
جراءات قسم التقيمي  اإ

  52الربانمج 

 

ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل من النتاجئ اليت يتوقعها  ل من قطاع الإدارة والتدبري، عن طريق براجمه، الويبو عىل حتقيق  ساعد
يف البيئة الاقتصادية من الكبرية السائدة  مواطن الريبو  املس متر الاس تقرار املايل عدمف مع التكيم ذاته اإىل يف الوقت والسعي هجة، 
 أأخرى.هجة 

جيابية تبلغ  جاملية اإ مليون فرنك سويرسي  02,2وعىل الرمغ من مواطن الريب املذكورة، أأقفلت الويبو حساابت الثنائية بنتيجة اإ
نفيذ تدابري كفاءة استنادا اإىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام، نتيجة وصول الإيرادات اإىل مس توى أأكرب مما اكن متوقعا وت 

دارة النفقات بطريقة واعية.  التاكليف واإ

طار 5101واس مترت مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية، اليت وافقت علهيا امجلعيات العامة للويبو يف عام  ، يف اإ
حراز تقدم جيمد. وشهدت الثنائية  اإىل أأحدث  PeopleSoftانمج الارتقاء برب 5100-5105حتديث قطاع الإدارة والتدبري، يف اإ

، اكمتلت مراحل الإعداد 5100حتضريا لتنفيذ مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية. وحبلول هناية  5105( يف 9,0صيغه )
 ، ليصبح أأول نظام لتسجيل شؤون املوارد البرشية.5102وأ طلق النظام ابلتايل يف يناير  Peoplesoft HRوالاختبار لوحدة 

دخال مزيد من التحسينات عىل معليات ختطيط العمل الس نوية لعايم ومت، مض دارة الأداء املؤسيس، اإ ، 5100و 5105ن مرشوع اإ
مدعومة بأأداة لتخطيط العمل من اجليلني الأول والثاين، حبيث تامتىش املوارد مع النتاجئ املرتقبة من خالل أأنشطة خطة العمل. 

اإجراء حتليل مشل عدة منظامت لأنشطة خطط العمل عىل عدة أأبعاد، مثل النتاجئ والبدلان،  وللمرة الأوىل، مكَّن ذكل الأمانَة من
مساهام يف حتسني التنس يق بني الكياانت القامئة ابلتنفيذ. ومسح هذا النظام أأيضًا للمديرين، للمرة الأوىل، بتتبع النفقات الفعلية 

ضافة اإىل ذ دارة الأداء املؤسيس من أأجل دمع معلية التخطيط اكمتلت كل، ومقارنهتا خبطة العمل يف أأثناء التنفيذ. واإ للثنائية أأداة اإ
مت للمديرين يف بداية عام  5102-5102 كفاءة معلية التخطيط اإضافة اإىل حتسني القدرات التحليلية وقد عززت الأداة  .5100وُقدمِّ

 911سات اإعالمية ودورات تدريبية شامةل لأكرث من ومت توفري جل  للمعلومات املقدمة من املسؤولني عن الربامج حتسينا كبريا.
 موظفا خالل الثنائية بشأأن س ياق التخطيط والسلسةل الإجرائية الاكمةل واس تخدام الأنظمة اجلديدة واحملدثة.

دارة اخملاطر وأأنظمة املراقبة ادلاخل  ية يف الويبو. واكنت اإحدى املبادرات املنفذة يف س ياق برانمج التقومي الاسرتاتيجي ختص تعزيز اإ
دارة اخملاطر، وحنو  وحتققت أأثناء الثنائية بعض الإجنازات اليت دفعت املنظمة اإىل الأمام عىل الطريق املرسوم لها يف خريطة طريق اإ

دارة اخملاطر املؤسس ية تنفيذا اكمال حبلول هناية الثنائية  دارة اخملاطر يف دورة 5101-5102تنفيذ اإ . ومن هذه الإجنازات دمج اإ
وجيرى حاليا تقيمي اخملاطر . 5102-5102طيط العمل الس نوي وحتديد اخملاطر وتدابري احلد من وطأأهتا يف برانمج ومزيانية الثنائية خت 

ذا وقعت. ويريس  يف خمتلف قطاعات املنظمة لتحديد الأحداث اليت تشلك خماطرة وتقدير احامتل وقوعها وأأثرها عىل النتاجئ املرتقبة اإ
ما عن طريق التدابري الطارئة للتخفيف من وطأأهتا هذا الأساس لتطو  ير اس تجاابت مالمئة للمخاطر للتصدي كام ينبغي لهذه اخملاطر اإ

 أأو ضوابط املراقبة ادلاخلية املس مترة.
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اس تحداث ختطيط قوة العمل كنشاط أأعامل رئييس يف الويبو يتاكمل عىل حنو مهنجي مع دورات  5100-5105وشهدت الثنائية 
عمل الس نوية والثنائية. وواصلت الويبو بذل هجودها لضامن اس مترار تقيمي قوة العمل ابملنظمة مقابل احتياجات قوة العمل ختطيط ال

يف املس تقبل، مبا يضمن أأن توفق املنظمة بني مواردها البرشية واحتياجات براجمها بأأكفأأ طريقة ممكنة. وقد اس ُتخدمت خمرجات 
، مبا يضمن أأن تتوفر للك برانمج 5102-5102لتنوير ختطيط الربانمج واملزيانية للثنائية  5105ام اس تعراضات التصممي التنظميي لع

دارة الأداء املؤسيس للسامح ابلوصول اإىل  املوارد البرشية املالمئة والالزمة لتحقيق النتاجئ بفعالية. كام أ دخلت حتسينات عىل نظام اإ
 أأنشطة الربامج وحتسني أ لية رفع التقارير عن اس تخدام املوارد البرشية يف املنظمة. مس توى أأعىل من ادلقة يف توزيع الأفراد عىل

 واكمتلت تقريبا خالل الثنائية معلية تسوية أأوضاع املوظفني املؤقتني العاملني يف املنظمة لفرتة طويةل، واليت اكنت ادلول الأعضاء قد
هتا يف عام  يت، بعد اإجراء معلية تن5101أأقرم  0موظفا مممن يؤدون وظائف مس تدامة واكنوا، يف  21افس ية، أأوضاع . فقد ُسوم

، يس توفون رشط مخسة أأعوام أأو أأكرث من اخلدمة املتواصةل املرضية. وسوف تس تمكل معلية تسوية الأوضاع قبل هناية 5105 يناير
وتشكيل جملس التعيني اجلديد اذلي . وابلإضافة اإىل ذكل، فاإن تنفيذ نظام املوظفني املراَجع ولحئته بشأأن التعيني، 5102

طة أأدت لكها اإىل تقليص طول معلية التعيني بنس بة 5105اس ُتحدث عام  يف املائة ليصل متوسطها اإىل  21، ومعليات التعيني املبسَّ
 .5100أأس بوعا عند هناية  01,1أأس بوعا مقارنة مبدة  02

مفة متكمنت الويبو من حتديث نظام موظفهيا ول حئته، طبقا ملعايري جلنة اخلدمة املدنية ادلولية وأأفضل املامرسات وعقب مشاورة مكث
، مشفوعة 5100 يناير 0املُتبعة يف نظام الأمم املتحدة املوحد. ودخلت الصيغة املراجعة لنظام املوظفني ولحئته حزيم النفاذ يف 

طا يف عام بتحديث شامل لإطار التعماميت الإدارية. ونفمذت الويبو كذكل اإطارا تعاقداي مُ  ، معال بتوصيات جلنة اخلدمة 5105بسم
، املدنية ادلولية. ومنح الإطار اجلديد للعاملني املؤقتني مركز املوظف دلى املنظمة ممما أأدى اإىل تعزيز مس تحقاهتم. وابلإضافة اإىل ذكل

فة مع خمتلف أأحصاب املصلحة، أأجري اس تعراض لنظام العداةل ادلاخلية، ومشل دراسة شامةل أأجراها خبري خاريج ومشاورات مكث
دخال تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته، ودخلت هذه التعديالت حزي التنفيذ يف   .5102يناير  0وأأدى ذكل الاس تعراض اإىل اإ

ويف جمال املشرتايت والأسفار، تواصل حتقيق وفورات من املناقصات اليت أأجريت من خالل التعاون مع منظامت دولية أأخرى. 
ن أأبرز معامل الثنائية حتديث وحدات الرشاء يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ودمج طلبات سفر غري املوظفني يف نظام واكن م

جراء جديد للرشاء من أأجل اس تكامل مرشوع قاعة e-Worksالأعامل الإلكرتونية ) (. وُحدث أأيضا الإطار التنظميي وُعزز ابإ
دا رة عالقات املوردين، وس ياسة جديدة للأسفار، تتضمن تغيري احلد املقرر لس تحقاق السفر املؤمترات اجلديدة، ومدونة سلوك يف اإ

 يف درجة رجال الأعامل.

النرش الاكمل لهيلك جديد لش بكة وفامي يتعلق بتحسني تكنولوجيا املعلومات والتصالت، شهدت الثنائية حتقيق اإجنازات مهنا: 
؛ ومعاجلة تدفق الوسائط املتعددة )الصوت والفيديو والبياانت( بفعاليةوابط الأمن الش بيك البياانت ادلاخلية ممما أأسهم يف تعزيز ض

ونظام جديد للهاتف عرب الإنرتنت؛ والبثم املبارش عرب الإنرتنت )البثم الش بيك( لأربعني من اجامتعات الويبو، وكذكل مؤمتري بيجني 
نتاجية املاك تب اإىل منصات تتوفر فهيا معايري اجملال؛ وتنفيذ منصة تسجيل ادلخول ومراكش ادلبلوماس يني؛ والارتقاء بأأنظمة اإ

دارة  PeopleSoft( ممما مكمن من حتسني الاس تخدام ال من والفعال لوحدات برانمج SSOالش بيك الأحادي ) اجلديدة ووحدات اإ
طار مجموعة نظام التخطيط للموارد املؤسس   دخال حتسينات عىل عدد من الأداء املؤسيس بربانمج أأورا ل هيبرييون يف اإ ية؛ واإ

التطبيقات الإدارية اليت أأدت اإىل زايدة كفاءة العمليات الإدارية. ويف جمال أأمن املعلومات أأيضا حصلت الويبو عىل شهادة عىل 
 املتحدة . والويبو يه واحدة من ثالثة كياانت فقط اتبعة للأمم5100لإدارة أأمن املعلومات يف نومفرب  ISO 27001املقياس ادلويل 

عة للحرمان من  حتصل عىل هذه الشهادة. ومت تعزيز قدرة املنظمة عىل الصمود أأمام الهجامت اخلارجية، مبا فهيا الهجامت املوزم
نة.  اخلدمات، وذكل من خالل اعامتد ش بكة توصيل احملتوى ونرش الضوابط التكنولوجية احملس َّ

، مع 5105وبدأأت عام  5100و اللغوية، اليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف مجعيات عام وحبلول هناية الثنائية، اكمتل تنفيذ س ياسة الويب
اتحة واثئق اجامتعات  ل جلان الويبو وهيئاهتا الرئيس ية بست لغات.  اإ

، واكنت أأعامل احلفر وبناء الهيلك الرئييس 5100وافُتتح موقع العمل اخلاص مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف منتصف أأغسطس 
، رشعت الويبو يف سلسةل من املناقشات الرفيعة املس توى مع 5105. وخالل النصف الأول من عام 5100جارية حىت أأواخر عام 

هناء اخلدمة. واعتبارا من أأغسطس املقاول العام السابق أأسفرت عن ا ، أأصبح موقع العمل حتت املسؤولية 5105تفاق ودي ابإ
دارة املرشوع، ويف الإطار التعاقدي أأيضا، وأأعطيت  املبارشة للويبو. ونتيجة ذلكل، أأدخل عدد من التعديالت يف احلومكة وبنية اإ
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بغية توزيع  ل العنارص املدرجة مس بقا يف ولية املقاول العام.  تلكيفات اإضافية للمهندس املعامري وقيادة املرشوع ورشاكت الهندسة
ةل قدرا من املرونة وأأدت اإىل زايدة رسعة الاس تجابة. وسهلت الرتتيبات املذكورة أأيضا  دارة املرشوع املعدَّ وقد حققت بنية احلومكة واإ

تنفيذ املرشوع عىل حنو استبايق ويف الوقت التعامل مع عدد من التعديالت يف املرشوع ومع مسائل غري متوقعة ظهرت أأثناء 
منذ شهر سبمترب وقاعة والبدء يف اس تخدامه ( بعد جتديده AB)أأرابد بوكش تسلمي جزء من قبو مبىن  5100املناسب. وشهد عام 

 .5100منذ أأكتوبر أأرابد بوكش مبىن اجامتعات واحدة يف مزيانني 

 برانمج التقومي الاسرتاتيجي

. وقد مكمن عىل مدى الس نوات 5105، ابعتباره برانجما ملبادرات الإصالح، نقطة الهناية يف ديسمرب الاسرتاتيجي برانمج التقوميبلغ 
اإجراءات العمل وحتقيق مواءمة أأفضل بني الكفاءة يف حتسني الثالث املاضية من جلب تركزي جديد عىل ثقافة املنظمة وقميها، و 

وأأسهمت املبادرات مجيعا يف تعزيز قمي املنظمة الأساس ية الأربع، وهو سرتاتيجية التسعة. الأهداف الاوالهيلك واملوارد وبني ربامج ال
 .5105ما جتىل يف نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية للقمي الأساس ية يف هناية 

افر عىل ُدرمب املوظفون وُوضعت أأنظمة أأفضل وُحشدت املاكتب اخلارجية من أأجل ضامن تو  - التوجه حنو تقدمي اخلدماتتعزيز 
نت البالغات اخلارجية بزايدة توافر منشورات الويبو بعدد أأكرب من اللغات، وبضامن  مدار الساعة لتقدمي خدمات حمس نة. وُحسم

( Facebook( وفيس بوك )Twitterزايدة كبرية يف تأأثري املنظمة عىل وسائل التواصل الاجامتعي من خالل وجودها عىل تويرت )
 (.Scribd) ( وسكريبدFlickrوفليكر )

اس تخدام تكنولوجيا املعلومات بطريقة أأكرث اسرتاتيجية، وحتديث الإطار  - العمل يدا واحدةوأأسهمت مبادرات عديدة يف حتسني 
 التنظميي للموارد البرشية، وتنفيذ مبادرات من أأجل زايدة تقامس املعارف بني خمتلف قطاعات املنظمة.

طايبدأأ  – املساءةل عىل النتاجئتعزيز  اإىل  النتاجئ املؤسس ية املرتقبةهداف الاسرتاتيجية نزول عرب الأ من مس توى  الويبور نتاجئ اإ
دارة اخملاطر ُمدرجة 5105يف هناية عام أأهداف العمل الفردية. و الثنائية الس نوات لتخطيط ات ابشلك اكمل يف معلي، اكنت اإ

 والس نوية.

أأصدرت مدونة للأخالقيات وس ياسة محلاية املبلغني عن اخملالفات وُقدم تدريب ، املسؤولية البيئية والاجامتعية والإداريةولتحسني 
يف جمال الأخالقيات اإىل  ل موظف. واخُتذت خطوات للحد من البصمة الكربونية للمنظمة وأأدخلت حتسينات من أأجل حتسني 

 نفاذ امجليع اإىل مباين الويبو وخدماهتا.

"التحسني املتواصل" من أأجل الاس مترار يف الإجنازات احملققة مضن برانمج التقومي ، انتقلت املنظمة اإىل مرحةل 5100ويف عام 
لهيا. ويف وقت كتابة هذا التقرير، متكل الأمانة بني يدهيا اس تعراض الإدارة والتس يري يف الويبو اذلي أأجرته  الاسرتاتيجي والاستناد اإ

ية لهذا الاس تعراض عىل الاس تفادة من ماكسب برانمج التقومي وحدة التفتيش املشرتكة. وسوف يساعد تنفيذ التوصيات الرئيس  
 الاسرتاتيجي وسوف يُدمج بشلك لكي يف معل الثنائية اجلارية.
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 5100-5105اثلثا: املزيانية املوحدة والنفقات الفعلية 

 حبسب الربامج 5100-5105: موجز 0اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

نشاء  5100-5105الهنائية بعد التحويالت توحض املزيانية    0 )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات(، وهو ما  2مناصب "مرونة" للربانمج  2أأيضا اإ
 .من النظام املايل ولحئته( 2.2أألف فرنك سويرسي )املادة  915ترتب عليه زايدة يف املوارد قدرها 

  

4,8435,4274,819قانون البراءات1

6,0535,3945,311العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية2

18,59319,69918,341حق المؤلف والحقوق المجاورة3

7,9806,6776,343المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية4

178,600179,215174,154نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات5

52,09451,15449,452نظاما مدريد ولشبونة6

وساطة وأسماء الحقول7 10,58510,1649,814التحكيم وال

4,7883,9343,341تنسيق جدول أعمال التنمية8

35,10234,56232,472البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية والكاريبي وأقل البلدان نموا9

6,4396,5326,181التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا10

10,33211,91211,540أكاديمية الويبو11

6,9327,2917,196التصنيفات والمعايير الدولية12

4,5034,3164,183قواعد البيانات العالمية13

7,0387,8557,755خدمات النفاذ إلى المعارف14

7,8138,2698,042حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية15

4,5855,1824,990الدراسات االقتصادية واإلحصاءات16

2,9922,8332,804إذكاء االحترام للملكية الفكرية17

6,7687,1387,086الملكية الفكرية والتحديات العالمية18

16,59916,57616,108التواصل19

10,91210,5109,657العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية20

18,94818,83818,257اإلدارة التنفيذية21

18,90119,79419,314إدارة البرامج والموارد22

21,49321,75421,387إدارة الموارد البشرية وتطويرها23

46,27140,68838,665خدمات الدعم العامة24

50,40850,62250,581تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت25

5,0504,7924,687الرقابة اإلدارية26

لغات27 37,24037,70637,079خدمات المؤتمرات وال

12,15911,38511,026السالمة واألمن28

7,6757,2377,084مشاريع البناء29

11,2619,3427,191الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار30

6,9707,2516,950نظام الهاي31

7,50314,357غير مخصصة

647,430648,411611,811المجموع

الميزانية المعتمدة 

للثنائية 2012-

2013

ميزانية الثنائية 

2013-2012 بعد 
التحويالت1

نفقات 2013-2012
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 حبسب النتاجئ املرتقبة 5100-5105: موجز 5اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  

I.1

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير  تعاون معزز/

بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية 

وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

15,256                          15,509                               15,229                           

I.2867                                    679                               556حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها                                

I.32,687                                 2,405                            2,754اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف                             

I.48,564                               10,445                          10,080أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية                             

II.1
استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل جميع المبتكرين الذين 

يستطيعون االنتفاع منها
7,041                            6,750                                 6,379                             

II.215,505                               15,794                          16,897عالقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب                           

II.33,061                                 3,261                            3,225تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة                             

II.4150,449                             154,558                        152,098تعزيز عمليات المكتب الدولي                         

II.51,752                                 1,815                            2,185االرتقاء بمستوى الوعي بنظام الهاي                             

II.62,784                                 2,806                            2,153استخدام نظام الهاي استخداما أوسع وأفضل                             

II.72,413                                 2,630                            2,633تحسين إدارة نظام الهاي                             

II.87,696                                 7,936                            7,841استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان األقل نموا                             

II.941,109                               42,436                          43,445إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل                           

II.101,087                                 1,356                            1,546زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونة                             

II.11
تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات 

التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات
3,175                            3,541                                 3,424                             

II.126,390                                 6,623                            7,409حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان                             

III.1
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في مجالي االبتكار والملكية 

الفكرية بما يتفق مع الغايات واألهداف اإلنمائية الوطنية
10,570                          12,399                               11,441                           

III.2
قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمّكن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية 

بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
35,611                          37,428                               37,003                           

III.3941                                 1,057                            1,517آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان األقل نموا                                

III.42,393                                 2,511                            3,903نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية                             

III.51,684                                 1,813                               843مهارات محّدثة لدى الشركات إلدارة الملكية الفكرية                             

III.62,394                                 2,686                            4,199تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها                             

III.7
وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو 

فعال
1,220                            669                                    637                                

III.8
فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 

المصالح اآلخرين
1,523                            924                                    644                                

III.9
اعتراف الدول األعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية موارد الويبو 

وبرامجها وأدواتها وفعاليتها
825                               849                                    812                                

III.10
زيادة في الموارد من خارج الميزانية والتي ُتتاح لدى الويبو ألغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من 

خالل المساهمات المباشرة أو من خالل االستفادة من آليات التمويل الخارجية
1,769                            1,508                                 1,355                             

III.11
قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم  معارف/

االبتكار والتسويق
5,253                            3,724                                 3,171                             

IV.1
نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية 

الفكرية واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم
6,932                            7,291                                 7,196                             

IV.2
تعزيز نفاذ مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور على المعلومات والمعارف الخاصة بالملكية الفكرية واستخدامها 

لتشجيع االبتكار وزيادة النفاذ إلى المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية المدرجة في الملك العام
14,974                          16,790                               14,994                           

IV.3اإلقليمية التابعة للدول األعضاء في الويبو                              1,272                                 1,346                            1,210تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/

IV.4
تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في 

الوقت المناسب
2,159                            732                                    938                                

IV.5
بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية بما يقود 

إلى إتاحة خدمات أفضل )بتكلفة أقل، أسرع وجودة أعلى( لفائدة أصحاب المصلحة
16,832                          16,058                               14,521                           

V.11,748                                 1,763                            1,569انتفاع أكبر بمعلومات الويبو اإلحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدولي                             

V.22,909                                 3,044                            2,711تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية                             

V.31,992                                 2,042                            2,244نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها                             

VI.1
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في الويبو حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مسترشداً 

بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية
635                               469                                    349                                

VI.2
تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية
785                               741                                    721                                

نفقات 2013-2012
ميزانية الثنائية 2012-2013 بعد 

التحويالت
رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

الميزانية المعتمدة للثنائية 

2012-2013
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VII.1
فهم معمق لدى واضعي السياسات للعالقة بين التحديات العالمية واالبتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين 

صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة
1,168                            1,766                                 1,737                             

VII.2
مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدراً موثوقاً للدعم والمساعدة ومرجعاً 

للمعلومات عن االبتكار والملكية الفكرية
2,149                            2,528                                 2,426                             

VII.3
أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان 

األقل نمواً، لمواجهة التحديات العالمية
2,596                            2,070                                 1,594                             

VII.4
مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية 

وسياسة المنافسة
1,381                            1,428                                 1,416                             

VIII.113,487                               13,767                          13,664التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو                           

VIII.22,660                                 2,851                            2,935تحسين توّجه الخدمات واستجابتها لالستفسارات                             

VIII.3
تواصل الويبو وتشاركها فعلياً مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

الحكومية الدولية
3,652                            3,610                                 3,108                             

VIII.4980                                 1,130                            1,194تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكومية                                

VIII.54,517                                 4,531                            5,311التزام الدول األعضاء التزاما فعليا                             

IX.1

اجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين وأصحاب المصالح  خدمات دعم فعالة ون

الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، اللغات، المشتريات، األسفار، الطباعة  الخارجيين )

والنشر، إدارة المباني(

136,604                        132,884                             130,613                         

IX.2اجع وقائم على النتائج بليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال ون نفيذ وتقييم وت                            19,314                               19,794                          18,901تخطيط ومعالجة وت

IX.311,417                               11,812                          12,703قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبة                           

IX.413,791                               14,168                          15,031سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلومات                           

IX.56,674                                 6,601                            7,020بقاء تكاليف المبنى اإلداري الجديد في مستواها األدنى                             

IX.6583                                    820                               811قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة الجتماعات الدول األعضاء                                

IX.710,769                               11,213                          10,255تعزيز التنسيق واالتساق داخل األمانة                           

IX.8918                                    962                            1,038بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي مالئم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل الموظفين                                

IX.9195                                    298                               299تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئة                                

IX.10411                                    486                               439نفاذ محسن إلى مجمع الويبو                                

IX.111,834                                 1,553                            1,364تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجاالت العمل كثيرة التعرض للخطر                             

IX.121,497                                 1,641                            1,364تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراته                             

IX.131,356                                 1,598                            2,321معلومات تقييمية مثبتة متاحة لإلدارة العليا والمسؤولين عن البرامج والدول األعضاء التخاذ القرارات                             

IX.14
استثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تواكب مواكبة دقيقة األولويات االستراتيجية وتدر منافع 

على قطاع األعمال
2,147                            2,155                                 2,002                             

UA14,357                            7,503غير مخصصة                               -                                 

647,430                        254,021                             233,299                         

نفقات 2013-2012

المجموع بحسب البرنامج

ميزانية الثنائية 2012-2013 بعد 

التحويالت
رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

الميزانية المعتمدة للثنائية 

2012-2013
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 5100-5105رابعا: تقرير نفقات التمنية 

حبسب الربامج  5100-5105( تقديرا لنفقات التمنية يف الثنائية 9)اجلدول  5100-5105قدمت وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
طار النتاجئ يف الصفحة ( وحبسب 5100-5105من وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  9)اجلدول  )من  05النتاجئ املرتقبة )جدول اإ

ذا اكن املس تفيد بدلا انميا مع عدم 5100-5105النسخة الإنلكزيية( يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  ل اإ منائيا اإ نفاق اإ (. ول يعترب الإ
نفاق مماثل للبدلان املتقدمة. وتستبعد هذه املبالغ الإيرادات السا بقة الناجتة عن ختفيضات الرسوم املكفوةل مبوجب أأنظمة وجود اإ

 .1التسجيل ادلولية للطلبات الواردة من البدلان النامية

 .5100-5105ويمتثل الغرض من هذا املرفق يف التبليغ بنفقات التمنية الفعلية يف الثنائية 

عة للثنائية ويُذكر أأن التقدير الشامل لنفقات التمنية أ درج لأول مرة يف وثيقة الرب . وخالل الثنائية 5119-5111انمج واملزيانية املراجم
نشاء أ ليات مالمئة لتعقب النفقات. واكنت مهنجية  -5101املاضية، واصلت الأمانة تنقيح مهنجية نفقات التمنية والعمل من أأجل اإ

ولكن هذا الهنج خضع لكثري من  ، تستند اإىل تقديرات رفيعة املس توى عىل مس توى الربامج،5119-5111، كام اكنت يف 5100
ل تصاعدي عىل مس توى الأنشطة. وقد أأدى هذا  5100-5105التنقيح يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  استنادا اإىل هنج مفصَّ

نشاء أ ليات تعقب نفقات التمنية من خالل التخطيط للموارد5100-5105الهنج املراَجع يف الثنائية  املؤسس ية،  ، واذلي جاء مقرتان ابإ
عداد تقارير أأكرث دقة عن نفقات التمنية يف  ىل اإ مقارنة ابلتقديرات رفيعة املس توى اليت وضعت عىل مس توى الربامج  5100-5105اإ

 .5102-5102. كام خضعت هذه ال لية ملزيد من التنقيح يف الثنائية 5100-5101واليت طبقت يف 

منية املقدرة حبسب الربامج والنتاجئ املرتقبة، استنادا اإىل املزيانية بعد التحويالت، فامي ييل عرضا لنفقات الت  2و 0ويقدم اجلدولن 
. ولالطالع عىل مزيد من املعلومات عن النتاجئ الإمنائية احملققة وعن اس تخدام املزيانية يف الثنائية، 5100-5105والنفقات الفعلية يف 

ىل التقياميت الفردية لأداء الربامج   يف هذا التقرير.يرىج الرجوع اإ

مضن التعليقات عىل  5100-5105وترد تفسريات الفروق بني املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت والنفقات الفعلية يف الثنائية 
 نفقات املزيانية والنفقات الفعلية يف  ل برانمج.

                                                
1
 أ درجت البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر لغرض الربانمج واملزيانية، وذكل متاش يا مع املامرسة السابقة.  
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 حبسب الربامج 5100-5105: نفقات التمنية يف 0اجلدول 
 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

ىل المتويل من * نُقل مرشوع جدول أأعامل التمنية املعين ابلتعاون بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية والتمنية بني البدلان النامية والبدلا ن الأقل منوا، واذلي اكن مدرجا مبدئيا مضن املزيانية العادية، اإ

بشأأن حاةل اس تخدام الأموال الاحتياطية(. وهذا من شأأنه أأن يفرس التخفيض يف  WO/PBC/19/8الوثيقة  –رشوعات جدول أأعامل التمنية )املرجع اخملصصات الاحتياطية يف الرصيد املتاح لمتويل م 

 بعد التحويالت. 5100-5105يف مزيانية  9املبلغ املوحض حتت بند مرشوعات جدول أأعامل التمنية للربانمج 

نفقات 2012-2013:ميزانية الثنائية 2012-2013 بعد التحويالت:الميزانية المعتمدة للثنائية 2012-2013:البرامج )حصة التنمية من موارد البرامج(

نفقات التنميةنفقات التنميةنفقات التنمية

المشروعات الحصرية 

لجدول أعمال التنمية

مشروعات جدول 

أعمال التنمية
المجموع

المشروعات الحصرية 

لجدول أعمال التنمية

مشروعات جدول 

أعمال التنمية
المجموع

المشروعات الحصرية 

لجدول أعمال التنمية

مشروعات جدول 

أعمال التنمية
المجموع

            3,360                 42                    3,318            3,773                 50                    3,723             3,081               128                  2,953قانون البراءات    1

            1,265                    1,265            1,899                    1,899             2,486                -                  2,486العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية    2

          13,616                 37                  13,579          15,049               218                  14,831           14,492                -                14,492حق المؤلف والحقوق المجاورة    3

            5,324                    5,324            5,645                    5,645             6,322                -                  6,322المعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية    4

            4,786                    4,786            4,967                    4,967             5,453                -                  5,453نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات    5

            5,126                    5,126            5,247                    5,247             4,821                -                  4,821نظاما مدريد ولشبونة    6

وساطة وأسماء الحقول    7                262                       262               286                       286                303                -                     303التحكيم وال

            3,341                    3,341            3,934                    3,934             4,788                -                  4,788تنسيق جدول أعمال التنمية    8

9    
البلدان األفريقية والعربية وبلدان آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا 

الالتينية والكاريبي وأقل البلدان نموا
34,024                1,078            35,102           34,050                  512               34,562          32,070                  402               32,472          

            6,181                    6,181            6,532                    6,532             6,439                -                  6,439التعاون مع بعض البلدان في أوروبا وآسيا  10

          11,540               491                  11,049          11,907               509                  11,398           10,332               510                  9,822أكاديمية الويبو  11

               756                       756            1,055                    1,055             1,213                -                  1,213التصنيفات والمعايير الدولية  12

            1,046                    1,046            1,079                    1,079             1,126                -                  1,126قواعد البيانات العالمية  13

            7,755            1,902                    5,853            7,854            1,980                    5,874             7,038            1,898                  5,140خدمات النفاذ إلى المعارف  14

            6,423                 48                    6,375            6,659                 50                    6,609             5,221                -                  5,221حلول ألعمال مكاتب الملكية الفكرية  15

            1,434            1,311                       123            1,595            1,472                       123             1,508            1,149                     359الدراسات االقتصادية واإلحصاءات  16

            2,382                    2,382            2,337                    2,337             2,437                -                  2,437إذكاء االحترام للملكية الفكرية  17

            4,562                    4,562            4,569                    4,569             4,538                -                  4,538الملكية الفكرية والتحديات العالمية  18

            7,417                    7,417            7,696                    7,696             7,376                -                  7,376التواصل  19

            3,909                    3,909            4,104                    4,104             4,563                -                  4,563العالقات الخارجية والشراكات والمكاتب الخارجية  20

            1,992                    1,992            2,042                    2,042             2,102                -                  2,102اإلدارة التنفيذية  21

               379                       379               610               190                       420                605                -                     605إدارة البرامج والموارد  22

!REF!#REF!#REF!#REF#             1,741                -                  1,741الرقابة اإلدارية  26

            7,191               857                    6,334            9,342            1,896                    7,446           11,261            1,652                  9,609الشركات الصغيرة والمتوسطة واالبتكار  30

!REF!6,878            #REF!#REF!5,089            #REF#         144,347            6,415              137,932المجموع

!REF!#REF#%21.3نفقات التنمية كنسبة مئوية من مجموع الميزانية/مجموع النفقات
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 حبسب النتاجئ املرتقبة* 5100-5105: نفقات التمنية يف 2اجلدول 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 * شامةل موارد مرشوع جدول أأعامل التمنية

I.1

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ووضع القواعد والمعايير  تعاون معزز/

بشكل متوازن من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية 

وحق المؤلف والحقوق المجاورة والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي والموارد الوراثية

7,263                           7,147                              7,005                         

I.237حماية متزايدة لشعارات الدول وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتها                                -                                  -                             

I.32,505                              2,405                           2,754اتخاذ قرار قائم على البراهين بشأن قضايا حق المؤلف                         

I.48,527                            10,382                           9,840أطر تشريعية وتنظيمية وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية الفكرية                         

II.24,627                              4,769                           5,203عالقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتب                         

II.3159                                 198                              250تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامة                            

II.83,913                              3,776                           2,957استخدام نظامي مدريد ولشبونة استخداما أفضل، بما في ذلك استخدامه في البلدان النامية والبلدان األقل نموا                         

II.9320                                 347                              730إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضل                            

II.10978                              1,220                           1,133زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونة                            

II.11
تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم تفاديها بفضل خدمات 

التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية المنازعات
91                                97                                   95                              

II.12168                                 188                              212حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول العليا المكونة من رموز البلدان                            

III.1
سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في مجالي االبتكار والملكية 

الفكرية بما يتفق مع الغايات واألهداف اإلنمائية الوطنية
10,570                         12,399                            11,441                       

III.2
قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمّكن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخير الملكية الفكرية 

بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
35,146                         37,084                            36,674                       

III.3941                              1,057                           1,517آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان األقل نموا                            

III.42,392                              2,510                           3,903نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكرية                         

III.51,684                              1,813                              843مهارات محّدثة لدى الشركات إلدارة الملكية الفكرية                         

III.62,394                              2,686                           4,199تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتها                         

III.7
وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد تقارير بشأنها على نحو 

فعال
1,220                           669                                 637                            

III.8
فهم معّمق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني وأصحاب 

المصالح اآلخرين
1,523                           924                                 644                            

III.9
اعتراف الدول األعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية موارد الويبو 

وبرامجها وأدواتها وفعاليتها
771                              849                                 812                            

III.10
زيادة في الموارد من خارج الميزانية والتي ُتتاح لدى الويبو ألغراض التنمية في الملكية الفكرية سواء من 

خالل المساهمات المباشرة أو من خالل االستفادة من آليات التمويل الخارجية
1,429                           1,219                              1,097                         

III.11
قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير الملكية الفكرية ألغراض دعم  معارف/

االبتكار والتسويق
5,253                           3,724                              3,171                         

IV.1
نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ إلى معلومات الملكية 

الفكرية واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في أنحاء العالم
1,213                           1,055                              756                            

IV.2
تعزيز نفاذ مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور على المعلومات والمعارف الخاصة بالملكية الفكرية واستخدامها 

لتشجيع االبتكار وزيادة النفاذ إلى المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية المدرجة في الملك العام
12,478                         13,932                            12,261                       

IV.3اإلقليمية التابعة للدول األعضاء في الويبو                             318                                 336                              302تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/

IV.4
تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات في 

الوقت المناسب
540                              183                                 234                            

IV.5
بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لفائدة مكاتب الملكية الفكرية وغيرها من مؤسسات الملكية الفكرية بما يقود 

إلى إتاحة خدمات أفضل )بتكلفة أقل، أسرع وجودة أعلى( لفائدة أصحاب المصلحة
13,948                         14,173                            12,488                       

V.21,100                              1,220                           1,202تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية الفكرية                         

V.31,992                              2,042                           2,102نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها                         

VI.1
تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء في الويبو حول إذكاء االحترام للملكية الفكرية، مسترشداً 

بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية
276                              202                                 150                            

VI.2
تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في مجال إذكاء االحترام 

للملكية الفكرية
589                              556                                 541                            

VII.1
فهم معمق لدى واضعي السياسات للعالقة بين التحديات العالمية واالبتكار والملكية الفكرية كأساس لتحسين 

صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة
655                              1,251                              1,228                         

VII.2
مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدراً موثوقاً للدعم والمساعدة ومرجعاً 

للمعلومات عن االبتكار والملكية الفكرية
1,219                           766                                 721                            

VII.3
أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية، وال سيما البلدان 

األقل نمواً، لمواجهة التحديات العالمية
1,887                           1,777                              1,284                         

VII.4
مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة في مجال الملكية الفكرية 

وسياسة المنافسة
1,303                           1,428                              1,416                         

VIII.16,087                              6,270                           5,974التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبو                         

VIII.21,329                              1,426                           1,402تحسين توّجه الخدمات واستجابتها لالستفسارات                         

VIII.3
تواصل الويبو وتشاركها فعلياً مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

الحكومية الدولية
65                                54                                   48                              

IX.2اجع وقائم على النتائج بليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال ون نفيذ وتقييم وت                             379                                 610                              605تخطيط ومعالجة وت

IX.131,017                              1,199                           1,741معلومات تقييمية مثبتة متاحة لإلدارة العليا والمسؤولين عن البرامج والدول األعضاء التخاذ القرارات                         

144,347                       143,942                          133,535                     

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها
الميزانية المعتمدة للثنائية 

2013-2012: نفقات التنمية

ميزانية الثنائية 2012-2013 بعد 

التحويالت: نفقات التنمية

نفقات 2012-2013: نفقات 

التنمية

المجموع بحسب البرنامج
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 5100-5105خامسا: التقرير الهنايئ عن تنفيذ تدابري كفاءة التاكليف يف الثنائية 

اجلهود اليت تبذلها الأمانة مع مراعاة "، 5100-5105عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  5100وافقت مجعيات الويبو يف سبمترب 
مليون فرنك سويرسي  221,2ماليني فرنك سويرسي، لتنخفض من  01,5خلفض النفقات من خالل تدابري كفاءة التاكليف مببلغ 

دارة املباين، وس ياسات  201,5اإىل  مليون فرنك سويرسي، من خالل وسائل تشمل س ياسات أأسفار املوظفني وأأسفار الغري، واإ
جيار املباين واملعدات أأثناء ادل فع لعقود اخلدمات اخلاصة وأأتعاب اخلرباء واحملايرين، وبرامج التدريب، وحفالت الاس تقبال، واإ

 ."املؤمترات وختفيض نفقات املوظفني من خالل حتسني التصممي املؤسيس

لف تدابري كفاءة التاكليف املطبقة أأثناء الثنائية. وأأثناء الثنائية، زودت الأمانة ادلول الأعضاء بتحديثات منتظمة عن التقدم يف خمت
اليت ُقدمت اإىل  WO/PBC/19/9وبوجه خاص، قدمت الأمانة التقرير املرحيل الأويل عن تنفيذ تدابري كفاءة التاكليف يف الوثيقة 

اليت  WO/PBC/21/19يقة . وقُدمت التحديث الثاين يف الوث 5105ادلورة التاسعة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 
 .5100ُقدمت اإىل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية يف سبمترب 

. وقد اس هتدفت هذه التدابري 5100-5105ويقدم هذا التقرير العرض الهنايئ لتدابري كفاءة التاكليف اليت نفذهتا الأمانة خالل الثنائية 
يعكس الزتام الأمانة مبتابعة السري جبدية عىل  ل الس بل املمكنة لتحسني كفاءة التاكليف، مجموعة واسعة من اجملالت، وهو ما 

. 5100-5105ويشمل ذكل تدابري أأخرى غري تكل اليت صادقت علهيا ادلول الأعضاء مبوافقهتا عىل وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية 
 :وقد اتُّبعت الاسرتاتيجيات الرئيس ية التالية بوجه خاص

 نتاجية مىت أأمكن عرب الأمتتة؛  اس هتداف ماكسب اإ

 نتاجية عرب اس تخدام خدمات وأأدوات جديدة؛  اس هتداف ماكسب اإ

  اإجراء مراجعات منتظمة للعقود من أأجل احلفاظ عىل تاكليف وحدات ومس توايت تسعري تنافس ية، فضال عن الرتكزي
 ى؛املشرتكة مع منظامت الأمم املتحدة الأخر الرشاء عىل مبادرات 

 مة والفعالية املس مترة يف تقدمي النتاجئ املطلوبة؛ءاإجراء مراجعات منتظمة للخدمات الإدارية لتقيمي املال 

  اإجراء مراجعات منتظمة للس ياسات والإجراءات لتقدير املواطن اليت تؤدي املواءمة فهيا مع املنظامت الأخرى التابعة للأمم
 التاكليف؛املتحدة أأو القطاع اخلاص اإىل حتقيق كفاءة 

 تطبيق اسرتاتيجيات مصادر خارجية ابس تخدام حكمي للموارد خبالف املوظفني، لكام أأمكن. 

دارة املباين؛ وأأسفار املوظفني والغري؛ وتنظمي الاجامتعات والأحداث؛ واملشرتايت؛ وتكنولوجيا  ومشلت اجملالت احملددة املس هتدفة: اإ
يف املوظفني، واتفاقات اخلدمة اخلاصة/ اخلدمات التعاقدية الفردية؛ ومعليات الأعامل املعلومات والتصالت؛ وخدمات الربيد؛ وتاكل 

نفاق. وترد فامي ييل أأيضا معلومات عن ماكسب الكفاءة يف ظل أأنظمة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد  العامة وثقافة الإ
 ولهاي للتسجيالت ادلولية.

دارة املباين  اإ

دارة املباين:نُفذت تدابري كفاءة ال   تاكليف التالية يف جمال اإ

  تنفيذ س ياسة جديدة لتوزيع املاكتب أأدت اإىل القضاء عىل احلاجة اإىل استئجار طابقني اإضافيني من املاكتب يف مبىن
 خارج مجمع الويبو؛

 نشاء صندوق صيانة املباين؛  تأأجيل اإ

 ترش يد اس تخدام أأماكن التخزين وانتظار الس يارات؛ 

  كهرابء واملاء.ختفيض اس هتالك ال 
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نشاء صندوق لصيانة  5100-5105وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية وقد تضمنت  اعامتدات لستئجار طابقني اإضافيني من املاكتب واإ
نشاء صندوق لصيانة املباين اإىل حتقيق وفورات قدرها املباين.  ماليني فرنك  2,2وأأدى ترش يد اس تخدام املاكتب وتأأجيل اإ

 يف الثنائية. تقريباسويرسي 

. ونتيجة 5105 قبل هناية يف مجيع املباين ،5101يف ديسمرب اس ُتحدثت اليت و  ،ونُفذت ابلاكمل الس ياسة اجلديدة لتوزيع املاكتب
ماكن معل متاح يف  ل املباين جممتعة )اليت متلكها الويبو واملس تأأجرة(، وهو ما  0 251ما مجموعه  5100ذلكل، اكن هناك يف هناية 

يف املائة من هذه الأماكن  12,2(. واكن 5100ماكن معل يف  0 219ماكن معل مقارنة بهناية الثنائية السابقة ) 21زايدة قدرها ميثل 
 .5100يف املائة عند هناية  11، مقارنة بنس بة 5100مشغوةل يف 

واثئق اخملزنة واملواد واملعدات، وهو ما سامه ، مت أأثناء الثنائية التخلص من قدر ما من الرتش يد اس تخدام أأماكن التخزين يتعلق بوفامي
هناء  يف حتقيق اس تخدام أأكرث كفاءة وجدوى من حيث التاكليف لأماكن التخزين داخل مباين املنظمة وخارهجا. وأأدى هذا اإىل اإ

ماكن لنتظار استئجار عرشة أأ  5100. وابلإضافة اإىل ذكل، أأهنيي يف 5105استئجار ماكنني للتخزين خارج مباين املنظمة أأثناء 
جاملية قدرها  الس يارات. وأأدى ترش يد اس تخدام أأماكن التخزين خارج مباين املنظمة وأأماكن انتظار الس يارات اإىل حتقيق وفورات اإ

 فرنك سويرسي تقريبا. 21 521

الكهرابئية يف املبىن الأقدم " رفع مس توى التجهزيات 0واضطلعت الأمانة بتدابري خمتلفة تريم اإىل ختفيض اس هتالك الكهرابء، مهنا: "
" نرش نظام للتربيد يراعي البيئة ويتسم بكفاءة 5؛ "5100(، ويه معلية اكمتلت يف GBIمبىن بودهناوزن الأول مبجمع الويبو )
" ختفيض مصادر الضوء عىل 0؛ "5100يف  GBIIالثاين مبىن بودهناوزن ومبىن  5105عام  مبىن بودهناوزن الأولالتاكليف يف 

 أأرابد بوكش" تركيب مفاتيح أأوتوماتيكية يف أأروقة مبىن 2؛ "5100يف املائة يف عام  21بنس بة أأرابد بوكش ة ماكتب مبىن أأرضي
. وقد أأدت هذه التدابري اإىل ختفيض 5100يف عام  مبىن بودهناوزن الأولوأأهجزة استشعار ضوء الغسق يف  مبىن بودهناوزن الأولو 

، وهو ما ميثل وفورات 5100و 5105كيلووات/ساعة( بني  021 111يف املائة تقريبا ) 5س نوي يف اس هتالك الكهرابء قدره 
 فرنك سويرسي تقريبا. 02 111س نوية قدرها 

، وذكل بعد توصيل 5105مقارنة بعام  5100فرنك سويرسي تقريبا يف  05 111وُخفضت التاكليف املتصةل ابس هتالك املاء مببلغ 
(. وابلإضافة اإىل ذكل، اس ُتمكلت GLN) التربيد مبياه حبرية جنيفبنظام  أأرابد بوكشت يف مبىن اإحدى وحدات تربيد مركز البياان

ماكنية التحمك  5100يف منتصف  معلية رفع مس توى نظام التربيد والتدفئة الفردي يف ماكتب الزوااي يف املبىن اجلديد، وأأاتح ذكل اإ
 بشلك أأفضل يف درجة حرارة الغرفة يف عدد من املاكتب.

ومتاش يا مع اسرتاتيجية الويبو الرامية اإىل التخفيض التدرجيي لأسطول مركباهتا والاس تعاضة عن املركبات املوجودة ببدائل تراعي 
البيئة، بيعت أأربع من مركبات الويبو الرمسية الإحدى عرشة، واشرُتيت س يارة هجني جديدة أأثناء الثنائية. ونتيجة ذلكل، اخنفضت 

، وهو ما 5100-5105فرنك سويرسي يف  19 522اإىل  5100-5101فرنك سويرسي يف  99 552من  تلكفة صيانة الأسطول
 فرنك سويرسي تقريبا. 51 111ميثل وفورات قدرها 

دارة املباين.  ويلخص اجلدول التايل الوفورات و/ أأو ماكسب الكفاءة اليت حتققت يف جمال اإ

 وفورات التلكفة/ ماكسب الكفاءة الوصف

ضافية اإىل مبلغ  جديدة لتوزيع املاكتب تنفيذ س ياسة لغاء احلاجة اإىل استئجار ماكتب اإ مليون فرنك  5اإ
 سويرسي تقريبا

ضافيا للعمل يف هناية  21اإاتحة  -5101مقارنة بهناية  5100ماكان اإ
5100 

 5100-5105مليون فرنك سويرسي يف  5,2  تأأجيل صندوق صيانة املباين

 5100-5105فرنك سويرسي يف  21 521 وانتظار الس ياراتترش يد اس تخدام أأماكن التخزين 

كيلووات/ ساعة( يعادل  021 111يف املائة ) 5ختفيض س نوي قدره  ختفيض اس هتالك الكهرابء
 5100فرنك سويرسي تقريبا يف  02 111وفورات قدرها 

 5100فرنك سويرسي يف  05 111 ختفيض التاكليف املتصةل ابس هتالك املاء

 5100-5105و 5100-5101فرنك سويرسي بني  51 111  ف صيانة أأسطول الس ياراتختفيض تاكلي
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 سفر املوظفني وسفر غري املوظفني 

 بذلت الأمانة هجودا متضافرة لتحقيق الكفاءة يف التاكليف فامي يتعلق بسفر املوظفني وغريمه يف الثنائية. وحتقيقا لهذه الغاية، أ عدت
 اليت تتعلق ابلس ياس ية العامة خالل الثنائية:و/ أأو نُفذت التدابري التالية 

 .لزاميا ابلنس بة للرحالت اليت تصل اإىل تسع ساعات مبا يف ذكل فرتات التوقف  أأصبح السفر ابدلرجة الاقتصادية اإ

  ًلزاميا  أأكرث الطرق مبارشًة واقتصادا.السفر ب أأصبح اإ

 السفر. املطالبة برشاء تذاكر الطريان قبل عرشة أأايم عىل الأقل من اترخي 

  ابملائة لرحالت الطريان الليلية. 21ُخفضت مدفوعات بدل الإقامة اليويم اإىل 

  .جازة املوظفني لزايرة الوطن  نُقحت الس ياسة املتعلقة ابإ

جازة املوظفني لزايرة الوطن يف بداية  . وتتضمن الس ياسة رشوط سفر أأكرث رصامة، و 5102واعُتمدت الس ياسة املنقحة بشأأن اإ
 .5102/01عود عىل املنظمة بوفورات كبرية يف التاكليف خالل الثنائية يُتوقع أأن ت

" خفض 5" تنفيذ س ياسة السفر الاقتصادي للرحالت اليت تصل مدهتا اإىل تسع ساعات؛ "0وتُقدر الوفورات الناجتة عن "
فرنك سويرسي يف  950 111" تطوير نظام التذاكر بشلك أأفضل بنحو 0مدفوعات بدل الإقامة اليويم للرحالت الليلية و"

فرنك سويرسي  0,902. واخنفض متوسط أأسعار تذاكر السفر للك درجات السفر ومجليع أأنواع املسافرين والبائعني من 5105/00
ضافية حتققتكام . 5100فرنك سويرسي يف  0,151اإىل  5105يف  غري  عاجلة طلبات التأأشرياتتتعلق مب داخليا ماكسب كفاءة اإ

 .السفروطلبات  الأحداثظمي وطلبات تناملوظفني 

طار ملفاوضات املشرتكة مع رشاكت الطريانا وقد تبينت أأمهية مواصةل املنظمة املشاركة يف فريق الأمم املتحدة املعين بأأنشطة ، يف اإ
 111 111 بنحو املتحققة ذات الصةل تقدر الوفورات. و حلصول عىل أأسعار ورشوط أأفضليف ا ،(CPAGاملشرتايت املشرتكة )

 .5100فرنك سويرسي يف  121 111وحنو  5105ك سويرسي يف فرن

ابلسفر، من املرتبطة  يف التاكليف وفوراتوصف اجلهود الإضافية اليت تبذلها الأمانة لتحقيق WO/PBC/21/19 ويرد يف الوثيقة 
، هبدف حتسني اإجراءات الأعامل الراهنة واحلصول عىل أأسعار تذاكر أأفضل للحجز عىل الإنرتنت (OBTس تعانة بأأداة )قبيل الا

يف الثنائية  (OBT)بكثري نتيجة احلجز املبكر وخفض رسوم معامالت واكلت السفر. وبدأأ العمل يف أأداة احلجز عىل الإنرتنت 
من الوفورات يف التاكليف املتعلقة ابلسفر ، كام يُتوقع أأن تؤدي هذه الأداة اإىل مزيد 5102، ومن املتوقع اإطالقها يف 5105/00

 .5102بدءا من 

ابملائة يف عدد ترصحيات السفر  09,0وواصلت الويبو تعزيز الكفاءة يف اإجراءاهتا للسفر ما أأسفر عن استيعاب زايدة قدرها 
 .5100و  5105( اليت عوجلت يف الفرتة بني  ETAsالإلكرتونية )

 ماكسب الكفاءة املتأأتية من سفر املوظفني وسفر غري املوظفني يلخص اجلدول أأدانه الوفورات و/ أأو

 وفر التلكفة/ ماكسب الكفاءة الوصف

 5105/00يف  950 111 وفورات حمصةل من تدابري س ياسة السفر

اخنفاض متوسط سعر التذكرة )النظر يف مجيع درجات السفر ومجيع 
 أأنواع املسافرين والبائعني(

فرنك سويرسي يف  0,151اإىل  5105فرنك سويرسي يف  0,902من 
5100 

وفورات تتعلق ابملشاركة النشطة يف املفاوضات املشرتكة مع رشاكت 
 الطريان

 5100يف  121 111و  5105يف  111 111

%( 09,0)زايدة  استيعاب مكيات أأكرب من ترصحيات السفر الإلكرتونية ماكسب الكفاءة الناجتة عن حتسني معليات الرشاء
%( يف الفرتة ما بني 02واستيعاب طلبات الرشاء واملناقصات )زايدة 

 .5100و 5105
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 تنظمي الاجامتعات والأحداث

. ويرد وصف تفصييل 5105/00نُفذ عدد من تدابري الكفاءة يف التاكليف فامي يتعلق بتنظمي الاجامتعات والأحداث خالل الثنائية 
. وتشمل هذه التدابري تقييد عدد موظفي الويبو اذلين WO/PBC/21/19و  WO/PBC/19/9ني لهذه التدابري يف الوثيقت

حيرضون حداث معينا والإرشاد اإىل اس تخدام الفنادق الأقل تلكفة واحلد من حفالت الاس تقبال يف جنيف، فضال عن تقييد احلد 
اب املدفوعة اإىل املتحدثني واحملايرين والتوسع يف اس تخدام الأقىص ملسامهة الويبو يف الأحداث اليت جتري يف اخلارج وتقليص الأتع
س تفادة ، أأيضا الاالتوظيف )املقابالت( معلياتواس تخداهما يف  خدمات مؤمترات الفيديو وبث الأحداث والاجامتعات عرب الإنرتنت

 .يف الاجامتعات بطريقة فعاةل من حيث التلكفة املنظمة متثيلل  بصورة أأفضل وأأكرث تركزيا  لويبو اخلارجية لاكتب املمن 

متش يا مع س ياسة اللغات اللغات الست مجيع التغطية اللغوية ليشمل وعىل الرمغ من تدابري الرتش يد والضبط، فقد أأدى التوسع يف 
وعقب  .5101/00الثنائية  ابملائة ابملقارنة مع 01اإىل زايدة عبء العمل بنس بة  ،5100يف الويبو، اليت اعمتدهتا مجعيات الويبو يف

زايدة جحم/ التوسع يف الاس تعانة ابخلدمات اخلارجية وترش يد اإجراءات الأعامل سواء يف املنبع أأم أأثناء معلية الرتمجة، فضال عن 
فرنك سويرسي يف  500الاس تخدام الفعال لأدوات تكنولوجيا املعلومات املتعلقة ابلرتمجة، اخنفض متوسط تلكفة الرتمجة من 

مليون فرنك  5,5. ما أأدى اإىل حتقق كفاءة يف التاكليف مبقدار 5105/5100يف  فرنك سويرسي 090اإىل  5101/5100
 سويرسي.

 ويلخص اجلدول أأدانه  الوفورات و/ أأو ماكسب الكفاءة احملصةل من تنظمي الاجامتعات والأحداث.

 وفورات التلكفة/ ماكسب الكفاءة الوصف

أأدى  اإىل ختفيف  5100و 5105% يف 01اخنفاض  عبء العمل مبقدار  ترش يد جحم أأعامل الرتمجة عقب تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو 
 %02وقدرها  5105/00و 5101/00الزايدة يف عبء العمل يف 

اخنفاض تلكفة ترمجة الصفحة نتيجة تدابري متنوعة لرتش يد التاكليف، 
دمات وخب CAT الرتمجة مبساعدة احلاسوب والاس تعانة بأأدوات

  داخل املنظمةومن  من مصادر خارجيةالرتمجة 

فرنك سويرسي يف  090اإىل  5101/00فرنك سويرسي يف  500
مليون فرنك سويرسي كفاءة من حيث  5,5، ما أأدى اإىل 5105/00

 التاكليف.

 

 تدابري أأخرى

 عقود املشرتايت

عقود الرشاء بشأأن التفاوض  أ عيديف هذا الصدد، و. الثنائيةالسلع واخلدمات يف رشاء حتقيق وفورات يف تاكليف تعزيز  سيس متر
غطت و من أأجل احلصول عىل أأسعار ورشوط أأفضل من املوردين.  طرح مناقصات بشأأهنا أ عيداخملتلفة للسلع واخلدمات و/ أأو 

 وجتدرغري ذكل. و ، وتكنولوجيا املعلومات، وخدمات الرتمجة، وخدمات الأمن، املباين مثلواسعة من اجملالت،  طائفةهذه العقود 
عاهدة التعاون بشأأن ملخدمات الرتمجة عقود  املهمة مهناعدد من العقود  بشأأن طرح مناقصات، 5105يف  ،عيدأ   هأأن الإشارة اإىل

 ، أ برمت أأو5100خالل و الأمن املادي.  دماتوخ ،ERPالرباءات؛ تراخيص الربجميات ملرشوع نظام التخطيط للموارد املؤسس ية
 تواكلو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  لطلباترمقنة جسالت امللكية الفكرية واملسح الضويئ لعقود  أأعيد طرح مناقصات بشأأن

  .السفر

وبوصفها الويبو نشطة يف جمال التعاون مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى.  ل تزالالسابقني،  نياملرحلي ينكام هو مبني يف التقرير و 
س تفادة من املناقصات املشرتكة الا( واصلت الويبو CPAGفريق الأمم املتحدة املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة )يف  عضوا 
مدادات الكهرابء،  للفريق املكتبية  احلاسوبلوجيا املعلومات، مثل أأهجزة الرحالت اجلوية، ومعدات تكنو  وتاكليفيف جمالت مثل اإ

خدمات للوتقدر وفورات التاكليف وما اإىل ذكل. السفر، لت خدمات واكو متعددة الوظائف،  يةش بك  أأهجزةواحملموةل، واستئجار 
 .5105/00للثنائية مليون فرنك سويرسي  0,9 بنحواليت اشرتهتا الويبو 

ما أأدى  ،تبس يط اإجراءات املشرتايت املنخفضة القمية ذكل وتضمنأأجل تعزيز الكفاءة.  من ئيةالرشا اواصلت الويبو تعزيز معلياهتو 
 وأأسفرت عن ماكسب الكفاءة التالية: 5100 بدايةالإجراءات اجلديدة يف  نُفذتاخلطوات الإدارية غري الرضورية. التخلص من اإىل 
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  5100و 5105لكرتونية املعاجلة يف الفرتة بني ابملائة يف عدد ترصحيات السفر الإ  09,0استيعاب زايدة قدرها. 

  5100و 5105يف الفرتة بني  ابملائة يف عدد طلبات الرشاء واملناقصات املعاجلة 02استيعاب زايدة قدرها. 

  5100و 5101% يف املهةل الالزمة ملعاجلة الطلبات يف الفرتة بني 21اخنفاض قدره. 

  5100ابملائة يف  2,1اإىل  5101ابملائة يف  02اخنفاض معدل طلبات الرشاء امللغاة من. 

 (ICT)تكنولوجيا املعلومات والتصالت 

تكنولوجيا املعلومات ل خدمات البنية التحتية  تعزيز مس توايت اخلدمة وفعالية تلكفةيف  اكبري  اتقدم 5105/00 وشهدت الثنائية
 الإلكرتوين لعمليات، لس امي مركز الأمم املتحدة ادلويل للحسابيف اوالتصالت من خالل الاس تعانة الاسرتاتيجية مبصادر خارجية 

(UNICC .) قاييس أأداء حمددة بوضوحمب املُس تمكل ةالثابت الأسعارهنج  ُطبق، عىل نطاق أأوسع،، اتفامي يتعلق بعقود اخلدمو. 

 

اتحة تعزيز اإىل لحاجة لاس تجابة و  حتول جذري حنو  الثنائية أأثناء حدث، هتامرونزايدة تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  اتخدماإ
سهوةل أأدت ال . و 5105جديد س نواي منذ بداية  خادم افرتايض 011حنو تعممي مع  للخادم الافرتاضية احملااكةاس تخدام تكنولوجيا 

ضافة اإىل فرنك سويرسي س نواي 021 111 بنحوقدر تهذا الهنج اإىل وفورات يف التاكليف  اتباعاملرونة النامجة عن و ة يالإدار  . اإ
رشوع تطوير مل  عقود الكبريةاليع يف مج عىل حنو مزتايد واس ُتخدم  موحدا امنوذج اعُترب منوذج اخلدمات املس ندة للخارج ذكل، 

 .املوارد املتاحة اس تغالل كفاءة رفعتكنولوجيا املعلومات، ما أأدى اإىل 

ع يوق بشأأنه، وت التفاوض وأأعيد  Swisscom يسكومسو رشكة عقد التصالت املتنقةل مع الثنائية، اس تعراض خالل وجرى، 
 ثنائيةفرنك سويرسي يف  221 111 ة، اليت بلغت حنوالس نوي اللكية النفقاتخفض تن. ومن املتوقع أأن 5102خطاب نوااي يف يناير 

دارة الأهجزة  برانمجوفورات التاكليف  تنفيذ وس تتيح فرنك سويرسي.  511 111مبقدار يصل اإىل ، 5105/00   النقاةل، معاإ
  .النقاةل الأهجزةيف تلكفة وحدة اس تخدام  ملحوظاخنفاض 

، ما أأدى اإىل اخنفاض 5105اتفاق جديد مع املورد يف هناية  وأ برمش بكة. ال  عربعقود خدمات الطباعة  بشأأن أأعيد التفاوضو 
فرنك سويرسي يف  511 111ن اإىل ما يقرب م 5105فرنك سويرسي يف  011 111الش بكة من عرب طباعة ل التلكفة الس نوية ل 

5100. 

دارة هذه زايدة تبس يط  التدابري الرامية اإىل تنفيذأأدى وقد لربيد الإلكرتوين. لحساب  0 111الويبو ما يقرب من  ويعمل يف اإ
 فرنك سويرسي س نواي. 011 111 بنحوختفيض التلكفة التشغيلية ذات الصةل  احلساابت اإىل

سمح ت  اليت ”laptop as a desktop“ بوصفه حاسواب مكتبيامول احمل احلاسوب، نفذت املنظمة س ياسة "5100يف و
ما عىلللمس تخدمني   111 بنحوتنفيذ هذه الس ياسة  جراءمكتيب. وتقدر الوفورات الس نوية  حاسوبأأو  محمول حاسوب ابحلصول اإ

 فرنك سويرسي. 21

 خدمات الربيد

عناوين( من أأجل ال مع الرشاكء اخلارجيني وحتسنت املامرسات التجارية )مثل جتميع  هالربيد وخدمات تعريفةالتفاوض بشأأن واس متر 
 عناس تخدام خدمات الربيد الإلكرتوين يف معدل زايدة ب املمكةل وفد أأسفرت التعريفة اخملفضة دمات الربيد. اللكية خلتاكليف تقليص 
مليون  0,2ما مجموعه  جرى تسلمي، 5100. ويف 5105ملقارنة مع اب 5100ملائة يف اب 50 مبقداريف تاكليف الربيد  اإجاميلاخنفاض 
جاملية مادة بريديةمليون  0,1ما مجموعه  مع تسلميقارنة ابململيون فرنك سويرسي  0,1بتلكفة  يةبريد مادة مليون  5,5 قدرها بتلكفة اإ
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مليون فرنك سويرسي يف  5,2لية قدرها بتلكفة اإجام مادة بريديةمليون 0,1مع تسلمي هذا ابملقارنة ، 5105فرنك سويرسي يف 
5100. 

 تاكليف املوظفني

كام هو مبني يف الوثيقة و املوظفني.  غرياحلالية نفقات  الثنائيةخالل  نُفذتاس هتدفت غالبية تدابري احتواء التاكليف اليت و 
WO/PBC/21/19 ، اذلي املتدربنينطاق هذه التدابري فامي يتعلق بتاكليف املوظفني حمدود. ومع ذكل، أأدى ترش يد برانمج فاإن 

فرنك سويرسي يف  012 111 اخنفاض قدره، مبا يف ذكل املوظفنيوفورات يف تاكليف البعض  اإىل حتقيقاحلالية  نُفذ يف الثنائية
 ىمس تو  وقد مكن ارتفاعفرنك سويرسي.  192 111 للثنائية قدرهاعمتدة م ية قارنة مع مزيان ابملعىل املتدربني  ةالفعلي النفقات
دراج اعامتد  الثنائيةيف  الإيرادات عادة اإ  ، وذكل متش يا مع برانمج ومزيانيةا( جزئيASHI) اخلدمة هناية التأأمني الصحي بعدمن اإ
عادة يف وقبل  ل يشء  أأول املتوقعة لإيراداتامس توايت  يُقرتح اس تخدام الزايدة يف اليت تنص عىل أأن " 5105/00 الثنائية اإ

دراج هذا الاعامتد ضافة اإىل ذكل، اكنت تاكليف املوظفني أأقل مما اكن متوقعا يف الوقت املناسب". اإ ذكل يعزى ملائة، و اب 5بنس بة  اإ
عادة التصنيف فضال عن ارتفاع معدل  تثبيت املوظفنياخنفاض تلكفة اإىل أأساسا   .الوظائف الشاغرةواإ

 (ICS)/ واخلدمات التعاقدية الفردية (SSAs)اتفاقات اخلدمات اخلاصة 

طار يف املقدمة للخدمات ابلنس بة اإجاملية اعامتدات 5100‑5105لثنائية ل زيانية املربانمج و ال ت وثيقةتضمنو   اخلدمات اتفاقات اإ
ابذلكر أأن حصة هممة من مزيانية اتفاقات اخلدمات اخلاصة مرتبطة بتاكليف  وجيدر. سويرسي فرنك مليون 52 تناهز اخلاصة

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد  اخملتلفة دواتاس تخدام الأ تعزيز  الويبواصلت . ووالرتمجة، ول س امي يف اإ
 ،مليون فرنك سويرسي 55,2 تاليت بلغو  ذه التفاقاتاللكية املرتبطة هب نفقاتال  تقليص، ما أأفىض اإىل مبساعدة احلاسوب ةلرتمجل
 الرتمجة. أأعامل جحم تزايدحتقق ذكل و املزيانية املعمتدة. مع قارنة ابململيون فرنك سويرسي  0,2 قدرهخنفاض اب

نفاقفعاةل من حيث التلكفة ]كذا[ ابلنس بة جمدية و اسرتاتيجية  "وضع وتنفيذ برضورة، أأوىص املراجع اخلاريج الويبو 5100يف   لالإ
اتفاقات اخلدمة اخلاصة"، مشريا اإىل أأن العنارص الرئيس ية لهذه الاسرتاتيجية ميكن أأن تكون الاس تعانة مبصادر خمتلفة عىل عىل 

س نادهاو يعزتم أأن هممة العمل ل تشمل همام مس ندة، أأ بمدير الربانمج من وشهادة  أأساس تنافيس لتفاقات اخلدمات اخلاصة ىل اإ ، اإ
 .اثبتنيموظفني 

ادلاخلية لس تخدام اخلدمات التعاقدية الفردية  والإجراءاتاس تجابة لتوصية املراجع اخلاريج للحساابت، وهبدف تعزيز الضوابط و 
داخلدمات التعاقدية الفردية ) بشأأنلويبو لضعت س ياسة جديدة أأفضل، وُ  املنشودة عىل حنولتحقيق النتاجئ  ( 22/5100اري تعممي اإ

يقترص و املوظفني.  لغري الأخرى عقودالأأنواع ة و اخلاصة السابق اتاتفاقات اخلدمحمل الإطار اجلديد  وحيل. 5100يف هناية ومُعمت 
 اخلدمات التعاقديةاس تخدام هذه ويستند طابع غري مس متر. ب اليت تتسموظائف الهام و امل اس تخدام اخلدمات التعاقدية الفردية عىل 

؛  للنقودأأفضل قمية  "0و"فعاةل ؛ بصورة توفري اخلدمات للمنظمة "5"اإجراءات انتقائية تنافس ية وفعاةل؛  "0": يهمبادئ عامة اإىل 
ة. ومن املتوقع أأيضا مياحلك  املشاركةممارسات  "2"مصاحل الويبو؛ واحملافظة عىل  "2و"الزناهة والرسية والشفافية يف التنفيذ؛  "2و"

 .هبا التاكليف ما يرتبطاإىل حتسني رصد اس تخدام هذه املوارد و  ءات املتبعة حديثاأأن تفيض هذه الإجرا

 اإجراءات العمل وثقافة الإنفاق

طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي ) واس ُتمكل  اإىل تبس يط الربانمج  دفهي. 5105يف هناية  (SRPتنفيذ مبادرات الإصالح يف اإ
وسلط الربانمج املزيد من أأفضل املامرسات.  استنادا اإىل يف اإجراءات العملىل جعل املنظمة أأكرث همنية اإ و  ونظمها،هيا ل املنظمة 

الأهداف  مع ل واملوارد اوحتسني مواءمة الربامج والهي العمل اإجراءاتكفاءة أأدى اإىل رفع ثقافة الأمانة والقمي، و  عىل الضوء
 الربانمج ت املنظمة اإىل مرحةل "التحسني املس متر" من أأجل احلفاظ عىل منجزات، انتقل5100اعتبارا من و الاسرتاتيجية للمنظمة. 

 هيا.بناء علال و 
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اليت عمل الس نوي للتخطيط ال أأداة من ، بدمع من اجليل الأول 5100و  5105 للثنائية  خطة العمل الس نوية ممارساتركزت و 
دارة أأداء املؤسسة) مرشوع أأعدها طار(  EPMاإ الربامج  بني، عىل احلد من التداخل  ERPارد املؤسس ية ملو انظام ختطيط  يف اإ

 . 5102/02 الثنائيةعزيز أأدوات ختطيط العمل لإطالق وتواصل توتعزيز كفاءة التاكليف. 

، بصورة أأفضل فهم هيا ل التلكفةو ، الإجراءاتتوحيد من ملوارد املؤسس ية لمتكني املنظمة اختطيط  مرشوع تنفيذ وسيس متر
ويقوم . ات مس تنريةقرار لختاذ للمديرين  املزيد من الوضوحخفض التاكليف وتوفري  ؛ ومن ثَّ س تغةلامل غري  اتوالكشف عن الكفاء

، بأأمتتة العديد من املهام الإدارية املتعلقة ابملوارد 5102 من يف وقت مبكر به ي بدأأ العمل، اذل PeopleSoft HR برانمج
جكفاءة  تعزيز يسهم يف توقع أأنالبرشية، ويُ  نتاجية القوى العامةل وحتفزي املوارد البرشية  راءاتاإ  .التاكليف الإدارية واحلد مناإ

طار أأنظمة التسجيل ادلولية )نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي(  ماكسب الكفاءة يف اإ

طارمنوا كبريا يف أأنشطة التسجيالت  5105/00 الثنائيةشهدت و  مدريد ولهاي. التعاون بشأأن الرباءات ونظايم  معاهدةنظام  يف اإ
نتاجية والكفاءة من حيث  ملس تخدميه مع عالية املس توى( تقدمي خدمات IBيف الوقت نفسه، واصل املكتب ادلويل )و حتسني الإ

اليت  التحسينات ، دورا هاما يفالأمتتةاإىل زايدة ، الرامية خمتلف مبادرات تكنولوجيا املعلومات والتصالتوقد أأدت التلكفة. 
نتاجية وفعالية التلكفة عىل النحو الوارد يف الوثيقة طرأأت عىل   .WO/PBC/21/19الإ

 (PCT) الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأأن 

 ابملائة ، ما ميثل زايدة قدرها تسعة5100و  5105عايم  يف أأصليةنسخة  510,111و  092,511ما يقرب من املكتب ادلويل تلقى 
نتاجية  وقد ازدادتقارنة مع الس نوات السابقة. ابململائة عىل التوايل، ابوثالثة   من ملائةاببنس بة عرشة  ةالشلكيحفص الإجراءات اإ
ضافيةملائة ابامثنية ث ب ،5105اإىل  5100 كبري يف أأمتتة معليات ال تقدم ال . ويعزى ذكل أأساسا اإىل 5100اإىل  5105 يف الفرتة من اإ

فاملوظفني.  عددنفس ب  أأكرب بكثريمسح مبعاجلة أأعباء معل ة، ما الشلكي اتالإجراءفحص معينة تتعلق ب نتاجية حفص  تُعرَّ اإ
 لإجراء الفحص. نيعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعدد املوظفني املتاحاملنشورة مل الطلباتلنس بة بني عدد ابالإجراءات الشلكية 

. 5100يف  الطلبات املودعة اإجاميلملائة من اب 19متثل ل  5105/00 الثنائيةالارتفاع يف لكرتوين الاكمل الإ  الإيداع نس بةاصلت وو
ملائة اب 90و  ابملائة 95 حيث تلقى املكتب ادلويل ،اكتبمع املتعزيز التبادل الإلكرتوين للواثئق والبياانت  املكتب ادلويل اصلكام و 

لاملعىل التوايل من  5100و 5105 عايم من الواثئق يف النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن  وأ تيحكرتوين. اكتب يف شلك اإ
سامه اس تخدام اخلدمات و اجلديدة.  السامتمن  مجموعة واسعةأأضاف ما ، ملقديم الطلبات وأأيضاللماكتب  ePCT))الرباءات
توقيت ال  وشهدأأخطاء. حدوث  خطرمع اخنفاض  عىل حنو أأكرث اتساقا وأأفضل توقيتااملعاجلة يف املرحةل ادلولية يف أأن تمت اجلديدة 
 اكامتل مع 5100يف اليت جرت الأمتتة  جراء املحوظ حتس ناعاهدة التعاون للطلبات ادلولية مل الإجراءات الشلكيةفحص لالفعيل 
 .5100ملائة يف اب 10,01و 5105ملائة يف اب 29,22مع قارنة ابمل، اثالثة أأسابيع من اس تالهم من الطلبات خالل ملائة اب 15,21

دخال مزيد من املرونة يف الأمانة أأيضا تقدما  وحققت دارة سري  عىلاإ لإدارة  World Serverنظام ابس تخدام الرتمجة  أأعاملاإ
وفورات يف المزيد من حتقيق  اإىل املنح ادلراس يةبرانمج يف أأدى التوسع الناحج و . أ ليةش به  ها بطريقةوتوزيع  ةرتمجالمعليات ختصيص 

اإىل واكلت  ت يف السابقفعاليت دُ  الأسعارارجيني بأأسعار أأقل من خمرتمجني يعملون انمج الرب خرجيو أأصبح حيثالتاكليف 
 أأيضا الأساس ملزيد من الوفورات يف املس تقبل. قد أأرىس 5100يف املناقصات العامة خالل واكن العمل الرتمجة. 

عادة التفاوض مع وكيل خاريج بشأأن عقد  وأأسفرت ات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل مساحات ونقل ملف املاديةلأرشفة ااإ
فرنك سويرسي  01,211فرنك سويرسي اإىل  501 111 اإجاميلمن  عن وفورات كبرية يف التلكفة، حيث اخنفضت التلكفة ،ختزين

ىل اإ  عدد تدخالت املقاول بصورة كبرية، اإىل احلد من ويُعزى ذكل،(. WO/PBC/21/19س نواي )الوثيقة  حات عادة تنظمي مساواإ
عاهدة املطلبات ل لفات القدمية اململسح  الراهنةنتيجة اخلطط  يف املس تقبل وفورات تحققأأن ت التخزين ادلاخلية. ومن املتوقع أأيضا 

لكرتوني اوختزيهن   ا.اإ

 نظام مدريد
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يف  كبريةزايدة وحدثت . بصفة عامة هتانتاجياإ و هتا لرتكزي عىل زايدة كفاءهتا وفعاليا، واصلت معليات مدريد 5105/00 الثنائيةيف و
تساب احلقوق والاحتفاظ هبا؛ والقرارات اليت تتخذها لك ) 5100طلبا يف  212,120ما مجموعه  حيث مت تلقيالعمل،  عبء

زايدة يف ال معدل بلغ. و  5105 ابملقارنة معملائة اب 1,9 قدرها الأطراف املتعاقدة املعينة؛ وتعديالت السجل ادلويل(، ما ميثل زايدة
 .5100 ابملقارنة مع ملائةابثالثة  5105

و  5105بني ويف الفرتة يف جمال الرتمجة.  لس امي ، الأمتتةمن  الثنائيةلكفاءة يف معليات مدريد يف اماكسب وقد نتجت غالبية 
ىل لل، بلغ الاخنفاض يف تلكفة الوحدة 5100  .ملائةاب 1,2طلب اإ

كام النرش اإىل اخنفاض يف تاكليف الربيد. و الربيد  يتس ياس  اليت طرأأت عىلاس تخدام التصالت الالكرتونية والتغريات  تزايد ىأأدو 
يف  ملائةاب 21و 5105ملائة من الواثئق يف اب 22 حيث مت اس تالم، 5105/00 الثنائيةلمنو يف اواصلت حصة امللفات الإلكرتونية 

لكرتونيا.  5100  .مس توايت املعاجلة الإلكرتونية وصول اإىل زايدة أأكرب يفاإىل زايدة هذه النس بة  اهدةج تسعى املنظمةو اإ

 نظام لهاي

طار نظام لهاي و أأنشطة الرتوجي  اس تغالل كفاءة رفع الرامية اإىل هودوتواصلت اجل  فصل يف الوثيقة امل عىل النحوالتوعية يف اإ
WO/PBC/21/19لهاي ؛ تعزيز ومدريد نظايم بني أأنشطة  التاكملأأوجه من أأفضل  الانتفاع بصورة: الأنشطة . ومشلت هذه

لهاي ؛ التوسع يف اس تخدام أأدوات مؤمترات الفيديو؛ ومدريد اإىل نظايم خطط الانضامم  لوضعاس تخدام املستشارين الإقلمييني 
 .USB وحدة التخزين الناقةل لكرتونية مثلاإ أأهجزة بالوريق  التوثيقواستبدال 

يداع الإلكرتوين، احلديثةة داالأ  وتنطوي جتنب من  مودعي الطلباتمتكني ل ضامانت دينامية عىل ، 5100أأطلقت يف يونيو  اليت لالإ
يداعوابلتايل تشجيع  ؛الأخطاء الشلكية لكرتوني اتالطلب اإ ملائة من اإجاميل اب 12الإلكرتونية  نس بة الطلبات بلغت، 5100يف و. ااإ
ضافة اإىل ذكل، فاإن أأداة لهاي لإدارة احملافظ . و  5105ملائة يف اب 12 معقارنة ابمل عدد الطلبات من الواهجات  امزيد اخملططة س تقدماإ

لإدارة لهاي  أأداةخالل  من واملكتب ادلويلمثل وامل  واملاكلالطلب   مودعمجيع التصالت بني جتري الإلكرتونية. ومن املتوقع أأن 
وفورات يف تاكليف وما يرتبط بذكل من اخنفاض يف عدد الطلبات الورقية  عنرات هذه املباد تسفر فظ. ومن املتوقع أأن ااحمل

 .لنظام مدريداملصممة بعض أأدوات أأمتتة الرتمجة ب  الانتفاع، 5100هاي، يف منتصف لأأخريا بدأأت معليات و الربيد. 

أأي التدابري املتعلقة بعقود املشرتايت  ويلخص اجلدول أأدانه الوفورات و/ أأو ماكسب الكفاءة احملققة نتيجة تدابري أأخرى منفذة،
نفاقو اتفاقات اخلدمات اخلاصة و  تاكليف املوظفنيو  خدمات الربيدو تكنولوجيا املعلومات والتصالت و  جراءات العمل وثقافة الإ  اإ
طار و   .مدريد ولهاي(نظايم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و نظام التسجيل ادلولية ) ةنظمأأ ماكسب الكفاءة يف اإ

 وفورات التلكفة/ ماكسب الكفاءة الوصف

عادة  عادة التفاوض بشأأن العقود و/أأو اإ وفورات التلكفة الناجتة عن اإ
طرح املناقصة بشأأهنا، فضال عن التعاون الفعال مع املنظامت 

طار  الأخرى للأمم املتحدة، لس امي فريق الأمم املتحدة املعين يف اإ
 بأأنشطة املشرتايت املشرتكة

 5105/00فرنك سويرسي يف الثنائية مليون  0,9

% يف املهةل الزمنية الالزمة ملعاجلة الطلبات يف 21" اخنفاض قدره 0" ماكسب الكفاءة الناجتة عن حتسني معليات الرشاء
 5105و 5100الفرتة بني 

اإىل   5101% يف 02" اخنفاض معدل طلبات الرشاء امللغاة من 5"
 5100% يف 2,1

تكنولوجيا احملااكة " اس تخدام 0وفورات التلكفة انجتة عن :"
جراءات أأكرث تبس يطا لإدارة حساابت 5، "الافرتاضية للخادم " اإ
" تنفيذ س ياسة "احلاسوب احملمول بوصفه 0الربيد الإلكرتوين، "
 حاسواب مكتبيا".

 فرنك سويرسي س نواي 021 111" 0"

 فرنك سويرسي س نواي 011 111" حوايل 5"

 5100فرنك سويرسي يف  21 111حوايل  "0"

 5100فرنك سويرسي يف  011 111وفورات  اخنفاض التاكليف الس نوية للطباعة عرب الش بكة

 % يف التاكليف اللكية للربيد50اخنفاض مبعدل  اخنفاض التاكليف اللكية للربيد نتيجة املفاوضات مع رشاكء خارجيني 
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جراءات العمل  وحتسني اإ

 5105/00فرنك سويرسي يف الثنائية  012 111 ت الفعلية عىل املتدربني نتيجة ترش يد برانمج املتدربني اخنفاض النفقا

اخنفاض النفقات الفعلية عىل اتفاقات اخلدمات اخلاصة نتيجة زايدة 
اس تخدام أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب لس امي يف نظام معاهدة 

 التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد

 5105/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  0,2

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية )  النس بة بني عدد طلباتزايدة اإ
( نتيجة وعدد املوظفني املتاحني لإجراء الفحص املنشورةعاهدة امل

جراءات معينة  أأمتتة اإ

  5100و 5105% بني 1وزايدة  5105و 5100زايدة عرشة ابملائة بني 

جراءات الشلكية للطلبات ادلولية ملعاهدة حتسن توقيت حفص الإ 
 التعاون بشأأن الرباءات

أأسابيع من اس تالهما يف  0% خالل 15,21اس تكامل الطلبات مبعدل 
 5105% يف 29,22مقابل  5100

عادة التفاوض بشأأن عقود الأرشفة  اخنفاض يف التاكليف عقب اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملادية ونقل ملفات 

فرنك  01 211 111فرنك سويرسي س نواي اإىل  501 111من 
 سويرسي س نواي

اإىل  5105% يف تلكفة الوحدة ملعاجلة الطلب من 1,2اخنفاض قدره  وفورات يف التلكفة انجتة عن أأمتتة الرتمجة يف معليات مدريد
5100 
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جنازات الربانمج حسب الهدف الاسرتاتيجي  سادسا. اإ

 الهدف الاسرتاتيجي الأول

 متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية تطور

 

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

يف الربامج اليت تُسهم يف حتقيق هذا مبؤرشات الأداء  مقاسة 5105/00يف الثنائية  اليت حتققتلنتاجئ املرتقبة توجز أ لية املتابعة أأدانه ا
 الهدف الاسرتاتيجي

 

 

 مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
الربانمج )الربامج( 

 املس ئوةل
 السري

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن 
مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري 

بشلك متوازن من أأجل نظام الرباءات ادلويل 
والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت 

املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف اجلغرافية وحق 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 

 الوراثية

  

  

  

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

 0الربانمج 


طار تقنيين بشأأن التصاممي  اتفاق دويل حول اإ
 الصناعية 

 5الربانمج 

اإحراز تقدم حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا 
 يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة

 5الربانمج 

خالصات اتفقت علهيا ادلول الأعضاء يف  ل دورة 
من دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة

 0الربانمج 
 


  
القضااي املدرجة حاليا اإحراز تقدم حنو التفاق عىل 
 يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة

 0الربانمج 
 


 

  
تقدم يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ابجتاه 

 وضع صك )صكوك( قانوين دويل
 2الربانمج 

 5الربانمج  أأعامل بدأأهتا اللجنة ادلامئة بشأأن البياانت اجلغرافية  

  
اإىل معاهدة  عدد حالت التصديق عىل/الانضامم

 س نغافورة
 5الربانمج 
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 مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
الربانمج )الربامج( 

 املس ئوةل
 السري

حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت 
 احلكومية ادلولية وشعاراهتا

  

)اثلثا( من 2عدد طلبات التبليغ بناء عىل املادة 
 اتفاقية ابريس املعاجلة

 5الربانمج 

عدد الإشارات املنشورة يف قاعدة بياانت املادة 
 )اثلثا(2

 5الربانمج 

 5الربانمج  )اثلثا(2دلئل شامةل لتطبيق املادة   

عدد طلبات املتابعة من أأجل دراسات حمددة أأو  اختاذ قرار قامئ عىل الرباهني بشأأن قضااي حق املؤلف
مبادئ توجهيية بشأأن أأنشطة تسامه يف اختاذ القرار 

 الس يايس 
 0الربانمج 

  
بشأأن عدد البدلان املس تخدمة دلراسات الويبو 

قطاعات هذه البدلان الإبداعية من أأجل وضع 
 اسرتاتيجيات للقطاعات الإبداعية

 0الربانمج 

  
عدد التزنيالت الش بكية والطلبات ومك توزيع 
أأدوات الويبو لإدارة حق املؤلف يف قطاعات 

بداعية حمددة   اإ
 0الربانمج 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة 
 الفكريةللملكية 

صالح ترشيعي يف جمال  عدد البدلان اليت ابدرت ابإ
 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

 0الربانمج 

  

  

  

عدد حالت املشورة الترشيعية املقدمة اإىل ادلول 
الأعضاء وأأنواع  هذه املشورة فامي خيص الرباءات 
 ومناذج املنفعة والأرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل 

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 


 




  

  

  

النس بة املئوية للبدلان اليت وجدت مشورة الويبو 
الترشيعية فامي خيص الرباءات ومناذج املنفعة 

 والأرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل مشورة مفيدة

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 




 
 
 


  

النس بة املئوية لدلول الأعضاء اليت وجدت 
املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات 

القانونية لنظام الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة اليت 
ينطوي علهيا النظام والتحدايت اليت تواهجه، 

 معلومات مفيدة 

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 


 




  

  

  

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

 ابلرباءات

 0الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 


 
 


  

  

  

عدد ادلول الأعضاء اليت تلقت مشورة قانونية يف 
جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية 

 والبياانت اجلغرافية

 5الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 


 




  

  

  

جيابية بشأأن فائدة  عدد البدلان اليت قدمت ردودًا اإ
املشورة القانونية املتاحة يف جمال العالمات التجارية 

 والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية

 5الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 
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 مؤرشات الأداء املرتقبةالنتاجئ 
الربانمج )الربامج( 

 املس ئوةل
 السري

  

  

بشأأن الأطر عدد البدلان املزودة ابملساعدة التقنية 
نفاذ  الترشيعية اجلديدة أأو املس تحدثة من أأجل اإ

فعال مع الأخذ بعني الاعتبار أأوجه املرونة املتاحة 
يف اجلزء الثالث من اتفاق جوانب حقوق امللكية 

 الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(

  

 01الربانمج

 9الربانمج 
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 الرباءاتقانون  :0 الربانمج

 الس يد جميس بويل   :عن الربانمجاملسؤول 

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

يف ضوء الهدف الرايم اإىل تعزيز التعاون بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري  .0.0
بشلك متوازن من أأجل نظام الرباءات ادلويل، ُعقدت ادلوراتن الثامنة عرشة والتاسعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

عىل التوايل.  واتبعت اللجنة ادلامئة النظر يف مخسة موضوعات عىل جدول أأعاملها،  5100وفرباير  5105)اللجنة ادلامئة( يف مايو 
" 0" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "5" الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة؛ "0ويه تعيينًا: "

هيم؛ " " ورسية التواصل بني مستشاري2والرباءات والصحة؛ "  "ونقل التكنولوجيا. 2الرباءات ومولكم

وبفضل حفص دراسات موضوعية، متكنت اللجنة ادلامئة من اس تعراض نظام الرباءات ادلويل الراهن من منظور شامل،  .5.0
املشرتكة مع مراعاة الاحتياجات واملصاحل اخملتلفة مجليع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصاحل. وأأسهم الهنج التدريج يف توسعة القاعدة 

عداد دراسات  اليت تنطلق مهنا اللجنة ادلامئة يف اإجراء مناقشاهتا. عالوة عىل أأن اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات خمتلفة، مثل اإ
أأساس ية وتقامس املعلومات املتعلقة بتنفيذ قانون الرباءات والتجارب الوطنية والتحدايت اليت تواهجها عىل الصعيد الوطين، أأسهم يف 

،قدمت ادلول الأعضاء عددا من  5105/00املناقشات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف اللجنة ادلامئة. وخالل الثنائية  تقدم
املقرتحات بشأأن املوضوعات املذكورة أأعاله، ما يربهن عىل الزتام ادلول الأعضاء بعمل اللجنة ادلامئة. وبفضل املشاركة الفعاةل لدلول 

 ناقشات اليت جرت يف اللجنة ادلامئة عن تنفيذ أأنشطهتا تدرجييا.الأعضاء أأمثرت امل 

، انضمت ساموا اإىل اتفاقية ابريس، كام 5105/00وفامي يتعلق ابملعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال الرباءات، يف  .0.0
س بانيا والولايت امل  تحدة الأمريكية اإىل معاهدة قانون انضمت أأرمينيا، والبوس نة والهرسك وأأيرلندا واململكة العربية السعودية واإ

 ، كام انضمت البحرين وبروين دار السالم وبامن وقطر اإىل معاهدة بودابست.(PLT)الرباءات 

واكنت املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال الترشيع والس ياسات مستندة بشلك منتظم اإىل الإطار القانوين متعدد  .2.0
اإىل معليات تاكمل  االترشيعية تتناىم، ويرجع ذكل عىل وجه اخلصوص اإىل انضامهم الأطراف. وما زالت أأنشطة ادلول الأعضاء

ضافة اإىل ذكل،  تراجع عدد من البدلان قوانيهنا املتعلقة ابلرباءات لستيعاب قلميية وتوقيعها عىل اتفاقات جتارة تفضيلية. اإ  اقتصادي اإ
الأطراف بشأأن الرباءات ويه حتديدا، معاهدة التعاون بشأأن س ياسات عامة حملية أأو بسبب انضامهما ه اإىل معاهدات متعددة 

وغين عن القول، أأن البدلان املنضمة اإىل منظمة التجارة العاملية تراجع اإطارها الرباءات ومعاهدة بودابست ومعاهدة قانون الرباءات. 
  .والتسري طلبات املشورة الترشيعية دلهيا عىل نفس املن، ومن ثَّ القانوين بصورة مهنجية

سهاهما يف نرش وعي أأكرب ابملبادئ واملامرسات القانونية لنظام  .2.0 وعالوة عىل ما س بق، واصلت الأمانة، خالل الثنائية،  اإ
ىل هيئات الأمم املتحدة  واملنظامت غري احلكومية وأأطراف أأخرى عن  الرباءات عرب تقدمي املعلومات اإىل املنظامت احلكومية ادلولية واإ

 الربانمج .قضااي يشملها هذا 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

والتخطيط لها و الشمول والتوجيه مبعرفة الأعضاء اليت اتسمت هبا املناقشات ادلائرة  0تصممي أأنشطة الربانمج  اس متد .2.0
ة ذات حول التطوير التدرجيي لنظام الرباءات ادلويل، مع مراعاة خمتلف تنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أأعامل التمني

(. كام راعت 02الصةل، حيث اس مترت صبغة مس توايت التمنية، ما ميثل معلية تشاركية ومتش يا مع مبدأأ حياد أأمانة الويبو )التوصية 
(. واستندت أأنشطة اللجنة اإىل معليات 01املناقشات أأوجه املرونة القامئة يف التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصية 

(. عىل وجه 55( مع دمع الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة يف نفس الوقت )التوصية 25و 50توحة ومتوازنة )التوصيتان تشاور مف 
" أأوجه 5" نقل التكنولوجيا املتعلقة ابلرباءات؛ "0تناولت واثئق معل اللجنة ادلامئة قضااي مثل: " 55التحديد، متش يا مع  التوصية 
 ييدات احملمتةل لفائدة ادلول الأعضاء.املرونة  والاس تثناءات والتق 
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واكنت أأنشطة الربانمج يف جمالت بناء القدرات   واملساعدة املتعلقة ابلترشيعات والس ياسات موهجة حنو التمنية ومدفوعة  .1.0
 (.02و 00و 0ابلطلب علهيا مع تنفيذها مضن الإطار الزمين اخملطط )التوصيات 

، شارك الربانمج يف تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابلرباءات  51و 02وعالوة عىل ذكل، ووفقا للتوصيتني  .1.0
واملكل العام. ويف هذا الصدد، ُقدمت يف ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية دراسة عن الرباءات واملكل 

لكية الفكرية واملكل العام  وأأيضا املرشوعات املتعلقة ابلرباءات واملكل . و سامه الربانمج أأيضا تقيمي املرشوعات املتعلقة ابمل  (II)العام
 العام.

عنارص جديدة مقرتحة يف  -قدم الربانمج كذكل وثيقة عن برانمج العمل بشأأن أأوجه املرونة يف نظام امللكية الفكرية  .9.0
CDIP/8 ((CDIP/9/11 فكرية. كام أ عدت واثئق تقدم معلومات عن أأثناء ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال

ونُوقشت من جانب  ،(.CDIP10/11 and CDIP/10/11 Add)املوضوعات الأربعة املتعلقة بأأوجه املرونة يف جمال الرباءات
 اجلنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأثناء ادلورتني العارشة واحلادية عرشة .

ذاكء الوعي بشأأن التطبيق العميل لأوجه املرونة عىل الصعيد الوطين. ويف هذا  .01.0 نفذ الربانمج أأيضا أأنشطة هتدف اإىل اإ
فريقيا ندوة الويبو الإقلميية لبعض البدلان الإفريقية حول تطبيق واس تخدام عدة 5100الصدد، نُظمت، يف  ، يف ديرابن يف جنوب اإ

بدلان ندوة لبعض دول القوقاز وبعض بدلان أ س يا الوسطى و  يف أأس تاان، اكزاخس تان،كام نُظمت، أأوجه للمرونة املتعلقة ابلرباءات، 
أأورواب الرشقية وأأورواب الوسطى وبدلان حبر البلطيق وحوض البحر املتوسط بشأأن تنفيذ واس تخدام العديد من أأوجه املرونة 

 .املتعلقة ابلرباءات

 بياانت الأداء

معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام تعاون النتيجة املرتقبة: 
ل التعبري الثقايف الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية وأأشاك

 التقليدي واملوارد الوراثية

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التقدم احملرز يف تنفيذ 
اخلطوات/اخلطط املتفق علهيا للجنة 

 ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 

 

 

 

 

ثة هناية يف  أأسس املقارنة احملدم
: اتفاق اللجنة ادلامئة 5100

الرباءات يف املعنية بقانون 
دورهتا السابعة عرشة عىل 
مواصةل العمل عىل اجملالت 

 (5100امخلسة )ديسمرب 

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
: اتفاق 13/2012ومزيانية 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 
الرباءات يف دورهتا اخلامسة 

عرشة عىل معلها املس تقبيل يف 
أأكتوبر  02مخسة جمالت )

5101) 

تقدم يف اإحراز 
القضااي ذات 

الاهامتم املشرتك يف 
اللجنة ادلامئة املعنية 

 بقانون الرباءات

ركزت اللجنة هجودها عىل حتقيق تقدم 
يف املوضوعات امخلسة املدرجة عىل 

جدول أأعاملها، وامليض قدما مبناقشاهتا 
من خالل، عىل سبيل املثال، مجع 
عداد اس تبيان  املعلومات عن طريق اإ

دل املامرسات واخلربات ودراسات وتبا
 الوطنية

حمقق 
  لكيا
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 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكريةاملرتقبة: النتيجة 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد حالت املشورة الترشيعية 
املقدمة اإىل ادلول الأعضاء وأأنواع  

خيص الرباءات  هذه املشورة فامي
ومناذج املنفعة والأرسار التجارية 

 وادلوائر املتاكمةل

 

 

 

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
 01، قُدمت 5100: يف 5100
اإىل ادلول  مكتوبة تعليقات

ضافة اإىل تنظمي   1الأعضاء. اإ
أأحداث ملناقشة النصوص 

القانونية ومراجعهتا وصياغهتا أأو 
 لتحليل خيارات الس ياسات.

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 5105: يف 13/2012ومزيانية 
 دول أأعضاء. تعليقا اإىل 05قُدم 

تعليقا عىل  52
مرشوعات من 
عداد ادلول  اإ
 01الأعضاء و

مرشوعات قوانني 
عداد ادلول اإ من 

 الأعضاء

 

 

 

تعليقا مكتواب  09قدمت ادلول الأعضاء 
فريقيا  ؛ 0/ مرشوعا لقوانني الرباءات )اإ

؛ أأمرياك الالتينية 9أ س يا والهادي
 ( 0؛ أ خرون 2والاكرييب 

عالوة عىل ذكل، هبدف مناقشة وتنقيح 
وصياغة نصوص قانونية أأو لتحليل 
خيارات س ياسة عامة. كام نُظم عدد 
مزتايد من املشاورات مع السلطات 

فريقيا  اخملتصة وسائر أأحصاب املصاحل )اإ
؛ أأمرياك الالتينية 9؛ أ س يا والهادي 2

 (.1والاكرييب 

حمقق 
 لكيا

 

 

 

 

 

 

النس بة املئوية للبدلان اليت وجدت 
مشورة الويبو الترشيعية فامي خيص 
الرباءات ومناذج املنفعة والأرسار 
التجارية وادلوائر املتاكمةل مشورة 

 مفيدة

 

 غري متاحة

 

91% 

 

أأجرت شعبة مراجعة احلساابت ادلاخلية 
واملراقبة اس تقصاء مشل عددا متثيليا من 
ادلول الأعضاء اليت تلقت مشورة الويبو 
الترشيعية، فضال عن اس تبياانت تقيميية 

تلقهتا الأمانة تبني الرضا عن جودة 
%. 91املساعدة املقدمة مبس توى جتاوز 
للثنائية كام وضعت أ لية للتقيمي املهنجي 

5102/02. 

 

حمقق 
 لكيا

 

النس بة املئوية لدلول الأعضاء اليت 
وجدت املعلومات املقدمة بشأأن 
املبادئ واملامرسات القانونية لنظام 
الرباءات، مبا فهيا أأوجه املرونة اليت 
ينطوي علهيا النظام والتحدايت اليت 

 تواهجه، معلومات مفيدة

 

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
توفر تقارير اللجنة  :5100

ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 
واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية تعليقات من ادلول 

توجد اإحصاءات  الأعضاء )ل
 متاحة(

أأسس املقارنة الأصلية: برانمج 
 : غري متاحة13/2012ومزيانية 

توحض مجيع التعليقات الواردة أأن  91%
ة اكنت مفيدة. ووفقا املعلومات املقدم

لس تقصاء أ جري ابلشرتاك مع شعبة 
مراجعة احلساابت ادلاخلية واملراقبة 

% من اجمليبني 91، قميَّ 0لتقيمي الربانمج 
جودة الواثئق املوضوعية اليت أأعدهتا 

 الأمانة بأأهنا "ممتازة" أأو "جيدة" 

 

حمقق 
 لكيا

 

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
معل/ندوات عقدت يف حلقات 

خبصوص قضااي حمددة تتعلق 
 ابلرباءات.

 غري متاحة

 

91% 

 

% من املشاركني يف 95,2أأعرب 
حلقات العمل/ الندوات اليت نظمها 
الربانمج عن رضامه عن الأحداث 

 املُنظمة.

حمقق 
 لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 الفرناكت السويرسية()بأ لف 

بعد  5105/00مزيانية   5105/00املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 التحويالت

 5105/00نفقات الثنائية 

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء  0.0ه
بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع 

القواعد واملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام 
الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية وأأشاكل 

 .التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

0,012 5,902 5,211 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة    2.0ه
 الفكريةومتوازنة للملكية 

0,200 5,220 5,010 

فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة    0.1ه
بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية 

كأساس لتحسني صناعة القرارات اخلاصة 
 ابلس ياسات العامة

051 21 25 

 2,109 2,251 2,120 اجملموع

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5100/00مزيانية  5105/00املزيانية املعمتدة  
 التحويالت

نس بة الاس تخدام  5105/00نفقات الثنائية 
)%( 

 %011 0,902 0,902 0,011 موارد املوظفني

 %29 110 0,290 0,102 خالف موارد املوظفني

 %19 2,109 2,251 2,120 اجملموع

 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 يف الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أألف

ضافية  ختصيص املزيانية بعد التحويالت اإىلالزايدة الإجاملية يف  عزىتُ  .00.0  )املشورة الترشيعية( 2أأوًل.نتيجة اإىل ال موارد برشية اإ
 عقب زايدة طلبات ادلول الأعضاء للمشورة الترشيعية.

بعد التحويالت تسوايت ختفيضية  5105/00املبالغ اخملصصة حتت ابب خالف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية جتسد  .05.0
مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01,5 أأجريت حتقيقًا للكفاءة من حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار

5105/00. 
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 5105/0نس بة اس تخدام مزيانية  .ابء 

 أأساسا اإىل: يُعزى الاخنفاض يف معدل اس تخدام املزيانية فامي خيص خالف موارد املوظفني .00.0

رجاء دورتني من بني أأربع دورات للجنة ادلامئة مزمع عقدها يف الثنائية اإىل   -  0النتيجة أأوًل.عىل النحو اذلي تبينه   .5102اإ
 ؛ و)تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية(

قلميي   - لغاء مؤمتر اإ رجاء اجامتع بشأأن س ياسة الرباءات والتنفيذ الترشيعي، واإ  والابتاكر، والغاء مؤمتر/ بشأأن ابلرباءاتواإ
 .)املشورة الترشيعية( 2النتيجة أأوًل.ىل النحو املبني يف ع، 5102اإىل بشأأن الرباءات واملعايري  اجامتع للخرباء
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 العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية : 5 الربانمج

 بينيينغ وانغالس يدة  :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت أأحرزت اللجنة ،  خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير 0.5
برام اتفاق دويل بشأأن قانون التصاممي الصناعية وممارسات ه. ويف دورهتا اليت ُعقدت يف اجلغرافية )اللجنة ادلامئة( تقدمًا يف معلها حنو اإ

جناز معلها عىل نص لجنة ادلامئة عىلال امجلعيات العامة للويبو  تحث، 5100ديسمرب  الأسايس ملعاهدة قانون  املقرتح الإرساع ابإ
 واصلت، . وابملثل5102يف دورهتا الاس تثنائية اليت س ُتعقد يف مايو عقد مؤمتر دبلومايس اتفقت عىل اختاذ قرار  بشأأن ، و التصاممي

كام نظرت يف عدد من املقرتحات قدمهتا ادلول  ونظرت يف دراسة أأعدهتا الأمانة، اللجنة ادلامئة معلها بشأأن حامية أأسامء البدلان
عالميا حول .الأعضاء لكهنا اختذت  دور وسطاء الإنرتنت ومسؤوليهتم يف جمال العالمات التجارية، كام عقدت اللجنة ادلامئة اجامتعا اإ

تاكر ابلتصممي ابلزتامن مع اإضافة اإىل ذكل، نُظم منتدى حول الاب  .حتديدابعد ذكل قرارًا بعدم مواصةل العمل عىل هذا املوضوع 
ادلورة التاسعة والعرشين للجنة ادلامئة، ما مجع مجموعة ابرزة من ممثيل جممتع التصممي اذلين تبادلوا ال راء بشأأن أأمهية التصممي يف 

 الابتاكر والإبداع وحتفزي التمنية الاقتصادية.

)اثلثًا( من اتفاقية 2احلكومية ادلولية وشعاراهتا بناًء عىل املادة وفامي يتعلق بزايدة امحلاية لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت  5.5
ابريس، سارت اخملاطبات والاس تجاابت للطلبات سريًا حس نا وفق اخملطط طيةل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض. ويعزى التفاوت بني 

و ينطبق ذكل أأيضا  .ت خالل مرحةل التخطيطاملبالغة يف تقدير الطلبا اإىلوعدد الطلبات الفعيل  هتاعدد الطلبات املس هتدف معاجل
 ( وهو دون العدد املس هتدف، لكنه يناظر عدد الطلبات الفعلية املس تلمة واملبلغة. 050عىل العدد الفعيل للعالمات املنشورة )أأي 

ورات مس تقةل وأأما عن العمل عىل أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية فقد قدم الربانمج مش 0.5
دوةل عضو أأثناء الفرتة  52مقدم من  طلبًا يف جمال قانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية 02 ردا عىل

 .املشموةل ابلتقرير

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل،   5اس متد تصممي أأنشطة الربانمج  2.5
حيث اس مترت صبغة الشمول والتوجيه مبعرفة الأعضاء اليت اتسمت هبا أأنشطة اللجنة ادلامئة يف ميدان وضع القواعد واملعايري 

(، واكنت أأنشطة 25و 50جنة ادلامئة اإىل معليات تشاور مفتوحة ومتوازنة )التوصيتان (. واستندت مفاوضات الل 02)التوصية 
الربانمج يف جمالت املساعدة التقنية وبناء القدرات   واملساعدة الترشيعية موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب علهيا، وقد أأعدت 

 (.00و 0)التوصيتان  الثنائيةالتقارير عهنا أأثناء 

ضافة اإىل  2.5 ملرشوع املعين ابمللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية ا يف تنفيذالربانمج  أأسهم ذكل،اإ
عداد دراسة بشأأن المتكل غري املرشوع لالإشارات يف س ياق مرشوع جدول أأعامل كام ، وتقيميه والبدلان الأقل منوا دارة معلية اإ توىل اإ

الأخري، فكرية واملكل العام وعرض النتاجئ عىل اللجنة ادلامئة. وشارك الربانمج أأيضًا يف تقيمي هذا املرشوع التمنية املعين ابمللكية ال
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف دارة التصاممي لتطوير الأعاملاإ مرشوع رائد بشأأن امللكية الفكرية و وساعد يف صياغة وثيقة 

(CDIP/12/6). 5100ه مجهورية كوراي واعمتدته اللجنة ادلامئة يف دورهتا الثانية عرشة املنعقدة يف نومفرب هذا املرشوع اقرتحت. 
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 بياانت الأداء

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري بشلك متوازن من  ة:املرتقب النتيجة
والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية أأجل نظام الرباءات ادلويل 

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

طار  اتفاق دويل حول اإ
تقنيين بشأأن التصاممي 

 الصناعية

 

  يوجد أأي اتفاق دويلل

 

عقد مؤمتر دبلومايس 
لعامتد معاهدة بشأأن 
قانون الرسوم والامنذج 
الصناعية حيامن يتحقق 
التقدم الاكيف يف الأعامل 

 التحضريية

 

قرار امجلعيات العامة للويبو اذلي 
"حيث اللجنة ادلامئة عىل الإرساع 
جناز معلها عىل نص الاقرتاح  ابإ

الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي" 
(WO/GA/46/6 Prov.2 ،

 )أأ((. 19الفقرة 

حمقق 
 جزئيا

 

م حمرز حنو التفاق  تقدم
عىل القضااي املدرجة حاليا 
يف جدول أأعامل اللجنة 

 ادلامئة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املقارنة احملدثة حىت هناية  
مرشوع وثيقة  :5100

حامية أأسامء مرجعية بشأأن 
البدلان من التسجيل 
والاس تخدام كعالمات 

 جتارية

اتفاق عىل عقد اجامتع 
اإعاليم بشأأن دور وسطاء 
الإنرتنت ومسؤوليهتم يف 
 جمال العالمات التجارية

أأسس املقارنة الأصلية: 
: 13/2012برانمج ومزيانية 

توصية مشرتكة بشأأن 
العالمات التجارية عىل 

 5110الإنرتنت يف 

اللجنة ادلامئة عىل  موافقة
 النتاجئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاق اللجنة ادلامئة بشأأن عدد من 
 مرشوعات املواد والقواعد املوضوعية

 ملعاهدة قانون التصاممي.

اتفاق اللجنة ادلامئة عىل مواصةل 
 .العمل بشأأن حامية أأسامء البدلان

 

 

 

 

 

 

 

 حمقق لكيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدد حالت التصديق 
معاهدة عىل/الانضامم اإىل 

 س نغافورة

 

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: اإجاميل عدد 5100هناية  

الأطراف املتعاقدة يف هناية 
5100 :52

2
 

 أأسس املقارنة الأصلية:
 :13/2012برانمج ومزيانية 
عدد حالت 

التصديق/الانضامم يف هناية 
5100 

 

حالت  01عىل الأقل 
ضافية  تصديق/ انضامم اإ
 اإىل معاهدة س نغافورة

 

ضافية يف  1  00 /5105تصديقات اإ
ويه: أأرمينيا وأأملانيا  وأأيسلندا 

ونيوزيلندا  وليتوانيا واكزاخس تان
. ليصل بذكل العدد اململكة املتحدةو 

 00الإجاميل للأطراف املتعاقدة اإىل 
  5100يف هناية 

 

حمقق 
 جزئيا

 

                                                
2
، بدل من العدد 52هو   2012يف تقرير أأداء الربانمج الوارد  5100العدد الإجاميل للأطراف املتعاقدة يف هناية عام ذكرت أأن كتايب،  خطأأ نتيجة  :تصويب 

 .وفقا ذلكل أأساس املقارنة احملدثمت تعديل  ذلا، 24 وهو الصحيح
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أأعامل بدأأهتا اللجنة ادلامئة 
 بشأأن البياانت اجلغرافية

 

احملدثة حىت أأسس املقارنة 
ل توجد  :5100هناية  

أأعامل بشأأن البياانت 
من جانب اللجنة اجلغرافية 
 5100يف هناية ادلامئة 

 أأسس املقارنة الأصلية:
 :13/2012زيانية مبرانمج و 

وضع أأعامل اللجنة ادلامئة 
بشأأن البياانت اجلغرافية يف 

 5100هناية 

عىل رد اللجنة ادلامئة 
وثيقة القضااي املطروحة 
 بشأأن البياانت اجلغرافية

 

بشأأن  يف العملاللجنة ادلامئة  رشوع
 .5105البياانت اجلغرافية 

حمقق 
 جزئيا

 حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراته ة:املرتقب النتيجة

عدد طلبات التبليغ بناء 
)اثلثا( من 2عىل املادة 

 اتفاقية ابريس املعاجلة

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: مت اس تالم 5100هناية  
 5101/5100طلبا يف  22

 للتبليغ  25، قُبِّل مهنا 

 أأسس املقارنة الأصلية:
 :13/2012برانمج ومزيانية 

عدد طلبات التبليغ املس تلمة 
 5101/5100 الثنائيةيف 

 للتبليغطلبا  021الرد عىل 
من دول/ منظامت 

حكومية دولية مبوجب 
 )اثلثا( 2 املادة

 

طلبا للتبليغ، نرُش مهنا  052اس تالم 
52  

 حمقق لكيا

عدد الإشارات املنشورة 

يف قاعدة بياانت املادة 

 )اثلثا(2

أأسس املقارنة احملدثة حىت 

 200نرش : 5100هناية  

اإشارة يف قاعدة بياانت املادة 

 5101/5100)اثلثا( يف 2

 أأسس املقارنة الأصلية:

 :13/2012برانمج ومزيانية 

عدد الإشارات املنشورة يف 

 )اثلثا(2قاعدة بياانت املادة 

 منشورة اإشارة  011

 )ترامكي(

أأثناء الثنائية)نرش اإشارة  005نرش 

 21ونرش 5105 اإشارة فردية يف 12

 220) 5100اإشارة فردية يف 

 ترامكيًا(

 حمقق لكيا

دلئل شامةل لتطبيق 

 )اثلثا(2املادة 

دلئل لتطبيق املادة 

()ب( 0()ب( و)0)اثلثا()2

 0995لس نة 

اعامتد مجعية احتاد ابريس 

 دللئل شامةل 

نظرًا لربانمج معل اللجنة ادلامئة 

املشحون وغياب اقرتاح ملموس من 

ادلول الأعضاء، رصف النظر عن 

 النشاط.

 منقطع
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 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية ة:املرتقب النتيجة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد ادلول الأعضاء اليت 

تلقت مشورة قانونية يف 

جمال العالمات التجارية 

والتصاممي الصناعية 

 والبياانت اجلغرافية

09 (5101) 

51 (5100) 

تقدمي املشورة الترشيعية 

دوةل عضو و/أأو  21اإىل 

قلميية لدلول  مجموعات اإ

 الأعضاء

دوةل  00تقدمي املشورة اإىل : 5105

مرشوعًا ترشيعًيا  01عضو بشأأن 

؛ 0، البدلان العربية 5فريقيا اإ خمتلفة )

؛ أأمرياك 0أ س يا واحمليط الهادئ 

 (.1الالتينية والاكرييب 

دوةل  00تقدمي املشورة اإىل : 5100

مرشوعًا ترشيعًيا  01عضو بشأأن 

، أ س يا واحمليط 5فريقيا اإ خمتلفة )

؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب 1الهادئ 

0.) 

حمقق 

 جزئيا

عدد البدلان اليت قدمت 

جيابية بشأأن فائدة  ردودًا اإ

املشورة القانونية املتاحة 

يف جمال العالمات 

التجارية والتصاممي 

الصناعية والبياانت 

 اجلغرافية

جيابية من  %11 ل توجد بياانت متاحة  بدلان تسعةوردت ردود اإ

 (.أأربعة دول مل ترد) دوةل 00من بني 

 حمقق لكيا

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5105/00مزيانية   5105/00املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 التحويالت

 5105/00نفقات الثنائية 

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء   0.0ه
بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع 

القواعد واملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام 
الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف 

ورة واملعارف التقليدية وأأشاكل واحلقوق اجملا
 .التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

0,120 0,122 0,210 

حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأأسامء املنظامت   5.0ه
 احلكومية ادلولية وشعاراهتا

222 219 121 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة    2.0ه
 ومتوازنة للملكية الفكرية

0,122 0,221 922 

 2,000 2,092 2,120 اجملموع

 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

66 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5100/00مزيانية  5105/00املزيانية املعمتدة  
 التحويالت

نس بة الاس تخدام  5105/00نفقات الثنائية 
)%( 

 %011 0,992 0,992 0,902 موارد املوظفني

 %92 0,002 0,099 5,009 خالف موارد املوظفني

 %91 2,000 2,092 2,120 اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 يف الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أألف

 (متوازنة للملكية الفكريةتطوير أأطر معيارية دولية )0يف اإطار النتيجة أأوًل. تعكس املزيانية بعد التحويالت تسوية ختفيضية 2.5
من أأجل  0اإىل حتويل موارد اكنت مرصودة أأول الأمر للمؤمتر ادلبلومايس احملمتل لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي اإىل الربانمج 

 .عقد املؤمتر ادلبلومايس بشأأن معاهدة بيجني محلاية الأداء السمعي البرصي

ضافية هبذه  5ة أأوًل.تعزى الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجو  1.5 حلاق موارد برشية اإ )زايدة حامية شعارات ادلول( أأساًسا اإىل اإ
 النتيجة.

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  .ابء

ابملائة من املزيانية بعد التحويالت. ويُعزى اس تخدام موارد غري  92املزيانية لغري املوظفني يف الربانمج  بلغت نس بة اس تخدام 1.5
طار النتيجة أأول.  2املوظفني بنس بة أأقل من املتوقع بشلك أأسايس اإىل وفورات التلكفة نتيجة اخنفاض يف همامت املوظفني يف اإ

 )املشورة الترشيعية(. 

طار النتيجة أأول.تُعزى الزايدة يف ال  9.5 تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة ) 0نفقات ابملقارنة مع املزيانية بعد التحويالت يف اإ
قامة الأحداث التالية غري املتوقعة/ الطارئة خالل الثنائية:   (للملكية الفكرية ىل اإ  اإ

 (SCTذج الصناعية والبياانت اجلغرافية )لجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامندورتني اإضافيتني ل  -
رجاء املؤمتر ادلبلومايس؛  نتيجة اإ

 مارس. 59 – 51من  تايلند يف ابنكوك ب  لندوة العاملية للويبو بشأأن البياانت اجلغرافيةا -
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 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة :0 الربانمج

 الس يد تريفور الكرك :املسؤول عن الربانمج

 5105/00 الإجنازات يف الثنائية

حراز   5105/00الثنائية ركزت أأعامل هذا الربانمج خالل  .0.0 النتاجئ املرتقبة يف ثالثة جمالت رئيس ية أأل ويه: امليض عىل اإ
وتعزيز تطوير البنية التحتية حلق ، يف اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة )اللجنة ادلامئة(قدما بوضع القواعد واملعايري 

تعزيز الكفاءات املؤسس ية والبرشية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف مسعاها لغتنام املزااي الثقافية فضال عن ؤلف امل
كام يتبني من مؤرشات الأداء اليت  يف مجيع هذه اجملالت ملموسوالاقتصادية املتاحة من خالل نظام حق املؤلف. وقد أأحرز تقدم 

 تُناقش أأدانه.

 املتعلق بوضع القواعد واملعايري والس ياسات العمل

جناز يف جمال وضع القواعد واملعايري خالل  اكن  .5.0 معاهدة معاهدتني جديدتني حلق املؤلف هام:  اعامتد  5105/00الثنائية أأبرز اإ
لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص  )معاهدة بيجني( ومعاهدة مراكش بيجني محلاية الأداء السمعي البرصي

. وقد عقد املؤمتر ادلبلومايس )معاهدة مراكش(  اإىل مصنفات منشورة. قراءة املطبوعات العاجزين عناملكفوفني أأو معايق البرص أأو 
مراكش يف مراكش ابملغرب من  ملعاهدةعقد املؤمتر ادلبلومايس كام . 5105يونيو  52اإىل  51يف بيجني ابلصني من  بيجني ملعاهدة
 .5100يونيو  51اإىل  01

 5105خالل الاجامتعات الثالثة اليت ُعقدت يف يوليو أأحرز تقدم يف بنود أأخرى مضن جدول أأعامل اللجنة ادلامئة كام  .0.0
ممكنة بشأأن  وصكوك خرىثة ملعاجلة معاهدة مقرتحة أأ خطة معل حمدَّ  واعمتدت اللجنة ادلامئة أأيضا .5100وديسمرب  5105ونومفرب 

موضوعات أأخرى متعددة تتعلق ابلتقييدات والاس تثناءات ويه: معاهدة لهيئات البث وتقييدات واس تثناءات تتعلق ابملكتبات 
ثة هذه اإىل امجلعيات وقدمت خطة العمل احملدَّ  ، ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى

 وقد أ حرز تقدم يف وضع نصوص معل بشأأن هذه القضااي أأثناء  ل دورة من دورات اللجنة ادلامئة. .5105لس نة العامة 

.  بناء عىل طلهبا  عضودوةل لأربعة وعرشينوُقدمت مشورة ترشيعية بشأأن قضااي متعلقة حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة  .2.0
ومعاهدة  يًا اإىل اهامتم دول أأعضاء ابلتصديق عىل معاهدة بيجنيوتزايدت طلبات احلصول عىل هذه املشورة، ويرجع ذكل جزئ 

 .مراكش

هبدف تعزيز دور الويبو يف ميدان حق املؤلف يف البيئة الرمقية.  خمتلفةحرز تقدم جيد يف مرشوعات وعالوة عىل ذكل، أ    .2.0
ية وسطاء الإنرتنت يف أأنظمة قانونية وقد أأجرى الربانمج دراس تني يف حماوةل للوقوف عىل أأوجه التشابه بني س بل معاجلة مسؤول 

خمتلفة. وتوصلت الواكلت متعددة الأطراف املشاركة اإىل اتفاق عىل ترخيص معدل حلقوق الإبداع التوفيقية يس هتدف هتيئة هنج 
صدرت دراسة عن كام ، بيامن اس ُتمكل العمل عىل عقود املواد السمعية البرصية. املنظامت احلكومية ادلولية أأكرث مرونة لرتخيص مواد

 معاجلة أألعاب الفيديو يف نظم قوانني حق املؤلف اخملتلفة.

 البنية التحتية حلق املؤلف

 TAG“س ُيعرف املعيار ابمس  معيار طوعي دويل جديد لضامن اجلودة ملنظامت الإدارة امجلاعية.أ حرز تقدم كبري يف تطوير  .2.0
of Excellence”  (. وقد حظي هذا العمل بدمع كبري ابلفعل، كام ُشلك فريق وحسن الإدارةالمتزيم يف الشفافية واملساءةل ) أأي

لهيا املعيار.  مرجعي من أأحصاب املصاحل التقي يف عدة مناس بات لتطوير املبادئ اليت سيستند اإ

دارة البياانت ملنظامت الإدارة امجلاعية  .1.0 تقصائية . وقد كشفت دراسة اس  CMOsكام أ  حرز تقدم حنو تعزيز دمع الويبو لنظم اإ
حاليا نظام تكنولوجيا املعلومات اذلي توفره الويبو ) WIPOCOS، ملس تخديم نظام ويبوكس 5100مس تقةل ورسية، أ جريت يف 

دارة امجلاعية للأعامل الإبداعية بقاء عىل نظام12( عن درجة من الرضاء جتاوزت يف املتوسط لالإ ويبوكس  %. وتلزتم الويبو ابلإ
 نظام معزز. احلايل بيامن جيري تطوير
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عداد كتيب جترييب عن  .1.0 ومن املرشوعات الأخرى اجلديرة ابذلكر اليت هتدف اإىل حتسني أأداء منظامت الإدارة امجلاعية، اإ
الإدارة امجلاعية التفاعلية عىل الإنرتنت حيتوي حقائق وأأرقام أأساس ية عن منظامت الإدارة امجلاعية يف مجيع أأحناء العامل؛ ودراسة 

ساعة يتعلق مبنظامت الإدارة امجلاعية ؛  011عن نظم  ماكفأ ت النسخ اخلاص؛ وبرانمج جترييب للتعّل عن بعد ملدة  اس تقصائية دولية
 ، برانمج توجهييي يربط منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان املتقدمة5100وفيديو للتدريب عىل الإدارة امجلاعية. وبدأأ ،خالل 

برامج ابلفعل( أأن يسدي خرباء املنظامت  01، تس تلزم/ هذه الربامج  )أ طلق  مهنا ان الأقل منواً البدلان النامية والبدلبنظرياهتا يف 
 الإدارة امجلاعية القامئة  املشورة يف املوقع وعن بعد .

وقد أأصبحت  .املسامهة الاقتصادية للصناعات الإبداعية واس متر العمل حنو توس يع النطاق اجلغرايف دلراسات الويبو بشأأن .9.0
وقد اكمتلت  .هذه ادلراسات واحدة من أأكرث املصادر اليت يُستشهد هبا واملوثوقة عامليا بشأأن املسامهة الاقتصادية حلق املؤلف

ضافيا يف هذه الثنائية  15بدلا، مع  25ادلراسات يف  دارة حق املؤلف يف  .بدلا اإ مت حتميل منشورات الويبو للمبدعني املتعلقة ابإ
 مرة.  20 111كرث من الصناعات الإبداعية أأ 

هو قاعدة TIGAR و من املرحةل التجريبية اإىل املرحةل التشغيلية. TIGARمع خمتلف الرشاكء ، تقدم مرشوع وابلتعاون  .01.0
وهيدف املرشوع اإىل حتسني املعرفة  .بياانت مركزية حتتوي عىل عناوين الأعامل يف أأشاكل يسهل الاطالع علهيا يف مجيع أأحناء العامل

لهيا من جانب الأشخاص ضعاف البرص من خالل توس يع نطاق س بل الوصول اإىل مصنفات ابملعلوما ت  وتيسري س بل الوصول اإ
لغة يف قاعدة بياانت   45عنوان بـ   501 111هناك أأكرث من اكن   2013محمية حبق املؤلف مثل الكتب. و حبلول هناية عام 

TIGAR   الويبو أأيضا برانجما لبناء القدرات هيدف اإىل حتسني قدرات الهيئات كتاب. وبدأأت   600، كام مت حتميل ما يقرب من
املعمتدة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا لإنشاء مصنفات يف شلك يسهل الاطالع عليه وتوزيعها لفائدة الأشخاص املكفوفني، 

 .وضعاف البرص، أأو العاجزين عن قراءة املطبوعات

، وهو نظام معلومات للتسجيل  اذلي أأعدته الويبو GDA  ملعلومات بشأأن حق املؤلفانظام وأأخريا، اس متر ادلمع ل  .00.0
والتوثيق العام ملصنفات محمية حبق املؤلف، ما يساعد ماكتب حق املؤلف يف حتسني كفاءة معليات تسجيل حق املؤلف. ال ن مت 

فريقيا مكتبا حلق املؤلف يف أأمرياك الالتينية ومنطقة الاكرييب 01يف   GDAنرش    .واإ

 تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابلراكئز الأربعة للتمنية ويه: وضع  القدرات وبناءاسرتشدت برامج املساعدة التقنية و  .05.0
ر القانونية والتنظميية، وتعزيز البنية التحتية، وتطوير الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية وحتسني الأط

 .اخلربات التقنية احمللية

عىل املس توايت الوطنية والإقلميية والأقالميية. وشارك فهيا أأكرث من  برانمج تدريب 012ويف هذه الثنائية ، نُظم ما مجموعه  .00.0
بدلا من البدلان النامية  001ت أأحصاب املصلحة من مس ئول حكويم وهمين متخصص يف جمال حق املؤلف وممثل عن منظام 0,011

قلميية.  والبدلان الأقل منوا، فضال عن أأربع منظامت حكومية دولية اإ

اكتب حق املؤلف وغريها من ملاملؤسس ية والبرشية  القدراتوسامهت املعلومات واملعارف املتبادةل يف هذه الربامج يف تعزيز  .02.0
ولني احلكوميني واملديرين وغريمه من املهنيني الرئيس يني من التعامل بكفاءة أأكرب مع مجموعة واسعة املنظامت املعنية، كام مكنت املس ئ

دارة الفعاةل واس تخدام  . كام تضمن هذا العمل الهدف البالغ الأمهية وهو نظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة من املتطلبات الالزمة لالإ
ذاكء الوعي ابملاكنة والأمهية الثقافية   والاقتصادية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف البيئة الرمقية.اإ

وقد بذلت هجود لتحديد أأولوايت برامج املساعدة التقنية عىل حنو أأفضل، وحتسني التعاون ادلاخيل ومن ثَّ، تقليل  .02.0
 .ابخلرباء اخلارجيني تشجيع العمل عىل املس توى الوطين، وزايدة الاس تعانةل متابعهتا و التاكليف، ومراقبة تقدمي املساعدة 
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 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

وختطيطه وتنفيذه ابلتوصيات ذات الصةل من جدول أأعامل التمنية. ومل تفتأأ أأنشطة الربانمج  0اسرتشد تصممي الربانمج  .02.0
طار اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة تكون مشولية وقامئة عىل توج  (، 02يه الأعضاء )التوصية التقنينية املنجزة يف اإ

(، وتراعي جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية 51و 02وتدرس عىل النحو الواجب حدود "املكل العام" ودوره وسامته )التوصيتان 
 (. 01الفكرية ادلولية )التوصية 

( مع دمع الأهداف الإمنائية 25و 50واستندت مفاوضات اللجنة ادلامئة اإىل معليات تشاور مفتوحة ومتوازنة )التوصيتان  .01.0
، وقتا كبريا  للتقييدات 5100(. عالوة عىل ذكل، خصصت اللجنة ادلامئة ، يف 55للأمم املتحدة يف نفس الوقت )التوصية 

يف وضعاف البرص، أأو العاجزين عن قراءة املطبوعات. وُعقد املؤمتر ادلبلومايس  والاس تثناءات لفائدة الأشخاص املكفوفني، 
لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة واختمت أأعامهل ابعامتد معاهدة مراكش  ،5100يونيو  51اإىل  01مراكش ابملغرب من 

 الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو العاجزين عن قراءة املطبوعات.

موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب علهيا، وقد أأعدت  بناء القدراتواكنت أأنشطة الربانمج يف جمالت املساعدة التقنية و  .01.0
(. كام اكنت املساعدة الترشيعية املقدمة اإىل ادلول الأعضاء، بناء عىل طلهبا، 00و 0التقارير عهنا أأثناء مسارها العادي )التوصيتان 

وازنة ومكيفة حسب طلب  ل دوةل عضو وفقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية ومع مراعاة أأوجه املرونة القابةل موهجة حنو التمنية ومت
 (.01و 02للتطبيق يف  ل بدل حسب مس توى التمنية فيه )التوصيتان 

ضافًة اإىل ذكل، شارك الربانمج يف أأنشطة متعلقة بتنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية التالية: .09.0  واإ

عادة ت    - وجيه ملرشوع "تعزيز قدرة املؤسسات احلكومية وأأحصاب املصلحة املعنيني ابمللكية الفكرية عىل الصعيد اإ
الوطين لإدارة الصناعات الإبداعية والإرشاف علهيا وتعزيزها، وحتسني الأداء والربط الش بيك بني منظامت الإدارة 

ية ذات كفاءة أأعىل ولتعزيز توازن منصف بني امجلاعية حلق املؤلف" بتوس يع نطاقه لإنشاء مؤسسات ملكية فكر 
 حامية امللكية الفكرية وامجلاهري.

لهُنج الوطنية اخلاصة ابلتخيل الطوعي عن حق املؤلف وفق الاختصاصات اليت اعمتدهتا ل مقارن حتليلاإجراء   -
واحلقوق  )أأ( من "دراسة نطاق بشأأن حق املؤلف5)و( و0)ج( و0اللجنة ادلامئة كجزء من تنفيذ التوصيات 

 اجملاورة واملكل العام".

اس تكامل وتقيمي مرشوع امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة،  حيث  -
طار هذا املرشوع دراسة عن اس تخدام حق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل  أأعدت مجموعة من اخلرباء اخلارجيني يف اإ

طار متابعة املعلومات وامل واد الإبداعية وقدمهتا اإىل ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ويف اإ
أأنشطة هذا املرشوع، ُقدم تقيمي جدوى بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف 

ىل ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية اإ   (CDIP/11/6)للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية
أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق تنفيذي بشأأن مقرتح وعالوة عىل ذكل، ُقدم  .وامللكية الفكرية

، اإىل CDIP/11/6، استنادا اإىل الوثيقة (CDIP/12/9) املؤلف لتعزيز النفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية
وبناء عىل تكل املناقشة، أأعدت نسخة منقحة من خطة   .للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكريةالثانية عرشة ادلورة 

 .التنفيذ، مع مراعاة التعليقات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء  للنظر فهيا يف ادلورة الثالثة عرشة

ا فاسو وبعض البدلان الأفريقية اذلي عرضه اعامتد تنفيذ مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركين -
 وفد بوركينا فاصو واعمتدته ادلورة التاسعة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
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 بياانت الأداء

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري بشلك متوازن من أأجل  النتيجة املرتقبة:
وأأشاكل التعبري  نظام الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية

 لثقايف التقليدي واملوارد الوراثيةا

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

خالصات اتفقت علهيا ادلول 
الأعضاء يف  ل دورة من 

دورات اللجنة ادلامئة املعنية حبق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: خالصات 5100هناية  

لهيا  اللجنة ادلامئة توصلت اإ
املعنية حبق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة يف 

 دوراهتا.

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

:  خالصات 13/2012
لهيا اللجنة ادلامئة  توصلت اإ
يف دوراهتا خالل الثنائية 

( )مارس 0) 5101/00
5100) 

لهيا  خالصات توصلت اإ
اللجنة ادلامئة املعنية حبق 

اجملاورة املؤلف واحلقوق 
يف مجيع دوراهتا خالل 

 5105/00الثنائية 

توصلت اللجنة ادلامئة يف دوراهتا 
الثالث

3
اإىل خالصات تقتيض   

امليض قدًما يف العمل عىل مجيع 
البنود املوضوعية يف جدول الأعامل 

مبا يف ذكل التقييدات 
والاس تثناءات للأشخاص معايق 
البرص/الأشخاص العاجزين عن 

ت وحامية هيئات قراءة املطبوعا
البث والتقييدات والاس تثناءات 

للمكتبات ودور احملفوظات 
والتقييدات والاس تثناءات 

 للمؤسسات التعلميية والبحثية.

 حمقق لكيا

م حمرز حنو التفاق عىل  تقدم
القضااي املدرجة حاليا يف جدول 

 أأعامل اللجنة ادلامئة

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
م 5100هناية   حمرز : تقدم

حنو التفاق عىل القضااي 
املدرجة يف جدول أأعامل 

 اللجنة ادلامئة

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

:  معاهدة 13/2012
الويبو بشأأن حق املؤلف  

و معاهدة الأداء 
والتسجيل الصويت 

( ومعاهدة روما 0992)
 (5100( )مارس 0920)

برام صكوك دولية بشأأن  اإ
ءات التقييدات والاس تثنا
داء وهيئات البث  والأ 
 السمعي البرصي

معاهدة بيجني يف يونيو  اعامتد
. اعامتد نص معاهدة 5105

. التقدم 5105مراكش يف يونيو 
احملرز متسق مع خطة معل 

اللجنة ادلامئة بشأأن مجيع القضااي 
 املدرجة يف جدول الأعامل. 

 حمقق لكيا

 اختاذ قرار قامئ عىل الرباهني بشأأن قضااي حق املؤلف النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرش الأداء

عدد طلبات املتابعة من أأجل 
دراسات حمددة أأو مبادئ 

توجهيية بشأأن أأنشطة تسامه يف 
 اختاذ القرار الس يايس 

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: س تة  5100هناية  
 طلبات 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

:  س تة حبلول 13/2012
 5100فرباير 

بشأأن  5105/00طلبا يف  02 (5105/00)يف  02
الأداء الاقتصادي لقطاعات 

بداعية حمددة )أأفريقيا  ؛ البدلان 5اإ
؛ أ س يا واحمليط الهادئ 0العربية 

 2؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب 1
 .5وبدلان أأخرى 

 حمقق لكيا

                                                
3
وادلورة اخلامسة والعرشون  4iin://iii.iwne.w.i/.ppiw.wt/p.//piiwet./tni.ppiw.www//52102ادلورة الرابعة والعرشون للجنة ادلامئة:  

 وادلورة السادسة والعرشون للجنة ادلامئة 4iin://iii.iwne.w.i/.ppiw.wt/p.//piiwet./tni.ppiw.www//52152للجنة ادلامئة: 

4iin://iii.iwne.w.i/.ppiw.wt/p.//piiwet./tni.ppiw.www//59922. 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024
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عدد البدلان املس تخدمة 
دلراسات الويبو بشأأن قطاعات 
هذه البدلان الإبداعية من أأجل 
وضع اسرتاتيجيات للقطاعات 

 الإبداعية

 بدلان 01 ثالثة بدلان

 )ترامكي( 

)بلغاراي  5105/00بدلان يف  01
والصني وكولومبيا وكرواتيا 
وجاماياك وكينيا ومالزياي  

يلند، مجهورية تزنانيا املتحدة، واتو 
 ( .وترينيداد وتوابغو

 حمقق لكيا

عدد التزنيالت الش بكية 
والطلبات ومك توزيع أأدوات الويبو 
لإدارة حق املؤلف يف قطاعات 

بداعية حمددة(  اإ

 01زايدة التزنيالت،  حيدد لحقًا
طلبات، توزيع ما يزيد 

 نسخة 211عن 

 (5105/00)يف 

تزنيل لأدوات الويبو  20,012
ابلقطاعات الإبداعية. املتعلقة 
طلبا للنرش. توزيع  00اس تالم 
نسخة من أأدوات الويبو 0,111

 للمبدعني.

 حمقق لكيا

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

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

صالح عدد البدلان اليت ابدرت  ابإ
ترشيعي يف جمال حق املؤلف 

 واحلقوق اجملاورة

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
 بدلا 09:  5100هناية  

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية  

5105/00 : 

بدلا تلقى مشورة  09
الويبو الترشيعية يف 

)مارس  5101/00
5100) 

بدلا من املناطق التالية  52تلقى  بدلاً  01
ية يف عام مشورة ترشيع 

فريقيا )5105/00 (، 01: اإ
(، أ س يا احمليط 2البدلان العربية )

(، أ س يا واحمليط 2الهادئ )
 (.5الهادي )

 لكياحمقق 

تعزيز كفاءات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع مجموعة واسعة من رشوط الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية  النتيجة املرتقبة:
 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
 ببناءعن حلقات العمل اخلاصة 

 املتعلقة حبق املؤلف القدرات

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: حوايل  5100هناية  
11% 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 :  ل ينطبق5105/00

% وافقوا أأو 11حوايل 
 وافقوا بشدة

% من 11وجد أأكرث من 
املشاركني  التدريب اذلي مت 

 ببناءتلقيه يف الربامج اخلاصة 
املتعلقة حبق املؤلف  القدرات

 واحلقوق اجملاورة مفيدا.

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للمشاركني الراضني 
عن حلقات العمل اخلاصة ببناء 
القدرات   املتعلقة حبق املؤلف 
بعد والاس تخدام العميل للمعارف 

 حلقة العمل بس تة أأشهر

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
: حوايل  5100هناية  
11% 

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج 
:  ل 5105/00ومزيانية
 ينطبق

%  من 11ما يزيد عن  11%
املشاركني يف حلقات العمل 

واحلقوق  اخلاصة حبق املؤلف
اجملاورة أأفادوا بأأن املعلومات 
تخداهما ذات فائدة معلية بعد اس  

 بعد حلقة العمل بس تة أأشهر 

 حمقق لكيا
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عدد املبادرات الوطنية حلق 
املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت 
بدأأت وتتعلق مبارشة مبواضيع 

 حلقات العمل

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
% عىل 21:  5100هناية  
 الأقل

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 :  ل ينطبق5105/00

% من البدلان 21بدأأ أأكرث من  % 11
حلق املؤلف  وطنية مبادرات

واحلقوق اجملاورة تتعلق مبارشة 
مبوضوعات حلقات العمل أأو 
 بربامج أأخرى لبناء القدرات. 

 حمقق لكيا

 

 

تعزيز نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور عىل املعلومات واملعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية واس تخداهما لتشجيع الابتاكر  النتيجة املرتقبة:
 وزايدة النفاذ اإىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية املدرجة يف املكل العام

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد الوسطاء املوثوقني وأأحصاب 
احلقوق اذلين انضموا اإىل ش بكة 
نظام الوسطاء املوثوقني للموارد 
املتاحة عامليا، مما يشمل من اكن 
من البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
 01:  5100هناية  

 0وسطاء موثوقني و
 أأحصاب حقوق

الأصلية: أأسس املقارنة 
برانمج ومزيانية 

:  أأربعة من 5105/00
الوسطاء املوثوقني وثالثة 

 من أأحصاب احلقوق

وسطاء موثوقني  01
وأأربعة من أأحصاب احلقوق 

 (5105/00اجلدد )يف 

وس يطا  52اكن  5100بهناية 
صاحب حقوق قد  22موثوقا و
للتفامه،   TIGAR وقع مذكرة

مبن فهيم وسطاء موثوقني من 
امية والبدلان الأقل البدلان الن

منوا. واكن أأحد عرش وس يطا  
قاموا برفع العناوين ذات الأنساق 
امليرسة عىل قاعدة بياانت نظام 
الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 

 .5100عامليا بهناية عام 

 حمقق لكيا

 

عدد املصنفات احملمية حبق 
املؤلف اليت وزعت عىل الوسطاء 

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

الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 
 عامليا

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
 011:  5100هناية  

ة  كتاب يف أأنساق ميرسم
نُزلت من نظام الوسطاء 
املوثوقني للموارد املتاحة 

 عامليا

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

 مل يبدأأ بعد:  00/5105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب أأو  011اإاتحة 
 عنوان عىل الأقل

 )ترامكي(

 211مت تزنيل  5100بهناية عام 
ة نُزلت من  كتاب يف أأنساق ميرسم
نظام الوسطاء املوثوقني للموارد 
 املتاحة عامليا يف بدلان خمتلفة

 حمقق لكيا
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واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات تعزيز البنية التحتية التقنية النتيجة املرتقبة: 
 أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( اإىل أأحصاب املصلحة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد املؤسسات املس تخدمة 
لأنظمة البنية التحتية حلق املؤلف 

)نظام ويبوكوس ونظام  يف الويبو
املعلومات بشأأن حق املؤلف 

(GDA)) 

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
منظمة  51:  5100هناية  

دارة جامعية مزودة بنظام  اإ
 ويبوكوس

ماكتب حلق املؤلف  1
نظام املعلومات  تس تخدم

 بشأأن حق املؤلف

أأسس املقارنة الأصلية: 
برانمج ومزيانية 

منظمة  51:  5105/00
دارة  جامعية مزودة بنظام اإ

 (5100ويبوكوس )هناية 

ماكتب حلق املؤلف  1
( )هناية (GDA تس تخدم
5100) 

دارة جامعية  21 منظمة اإ
 مزودة بنظام ويبوكوس

 )ترامكي(

 

مكتبا حلق املؤلف  02
تس تخدم نظام املعلومات 

 بشأأن حق املؤلف

 )ترامكي(

 

 

 

دارة جامعية مزودة  52 منظمة اإ
 بنظام ويبوكوس 

 

 

مكتبًا حلق املؤلف تس تخدم  01
نظام املعلومات بشأأن حق 

 املؤلف 

 منقطع

 

 

حمقق 
 ابلاكمل

النس بة املئوية للحكومات اليت 
جيابية عن فعالية  قدمت تقارير اإ
مؤسسات حق املؤلف يف البدل 

دارهتا السلمية  وعن اإ

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
% عىل 11:  5100هناية  
 الأقل

الأصلية: أأسس املقارنة 
الربانمج واملزيانية 

 :  ل ينطبق00/5105

% من البدلان اليت 11
طلبت وتلقت املساعدة 
 التقنية يف هذا اجملال.

% من احلكومات 11ما يزيد عن 
اليت تلقت املساعدة قدمت 

جيابية عن حتسن الكفاءة  تقارير اإ
وحسن الإدارة للمؤسسات 
 املعنية يف البدل بعد التدريب.

 لكياحمقق 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5105/00مزيانية   5105/00املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 التحويالت

 5105/00نفقات الثنائية 

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء   0.0ه
مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع  بشأأن

القواعد واملعايري بشلك متوازن من أأجل نظام 
الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف 
واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية وأأشاكل 

 .التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

0,022 2,250 2,019 

اختاذ قرار قامئ عىل الرباهني بشأأن قضااي حق   0.0ه
 املؤلف

5.122 5,212 5.211 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة   2.0ه
 ومتوازنة للملكية الفكرية

0,100 0,192 901 
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قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن   5.0ه
تسخري من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات 

امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية يف البدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

0,212 0,222 0,210 

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة   5.2ه
ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات 

الفكرية وامجلهور من أأجل الرتوجي امللكية 
لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات 

الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل 
 العام

0,292 5,111 5,020 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية   2.2ه
الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا 
يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات أأقل 

تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب 
 املصلحة اذلين يتعاملون معها

0,210 2,022 0,200 

 01,020 09,299 01,290 اجملموع

 

 والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5100/00مزيانية  5105/00املزيانية املعمتدة  
 التحويالت

نس بة الاس تخدام  5105/00نفقات الثنائية 
)%( 

 %100 01,100 01,100 01,122 موارد املوظفني

 %85 1,201 1,111 1,151 خالف موارد املوظفني

 %93 01,020 09,299 01,290 اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 .يف الثنائية بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أألف

مليون فرنك سويرسي من أأجل عقد  0,1يعزى صايف الزايدة يف املوارد اخملصصة للربانمج اإىل ختصيص ما يقرب من  .51.0
)تطوير أأطر معيارية دولية  0النتيجة أأوًل.عىل النحو اذلي تبينه ، 5100ومراكش عام  5105املؤمترين ادلبلوماس يني يف بيجني عام 

 .متوازنة للملكية الفكرية(

" تسوايت 0: "مليون فرنك سويرسي حتت ابيق النتاجئ، ويرجع هذا الاخنفاض الصايف اإىل 0,1قرب من يخفض صايف  .50.0
مليون  01,5الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار  أأجريت حتقيقًا للكفاءة من حيت التلكفة وفقختفيضية ملوارد خالف املوظفني 

عادة توزيع املوارد البرشية امللكفة بتنفيذ الأنشطة املدرجة حتت خمتلف النتاجئ.5" .5105/00فرنك سويرسي يف الثنائية   " اإ
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 5105/00ابء.  نس بة اس تخدام مزيانية 

ابملائة من املزيانية بعد التحويالت.  ويُعزى اخلفض يف  12يف الربانمج   مزيانية خالف املوظفنينس بة اس تخدام  بلغت .55.0
 اإىل:أأساسا اس تخدام موارد خالف املوظفني 

حتقق وفورات يف التاكليف نتيجة جتميع املوارد يف القطاع وأأيضا يف الأقسام خارج القطاع فامي يتعلق بتقدمي املساعدة  -
 التقنية.

 فامي يتعلق بتنظمي املؤمترين ادلبلوماس يني ابملقارنة مع تقديرات التلكفة الأصلية. حتقق وفورات كبرية يف التاكليف -
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 املوارد الوراثيةو  أأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية و  :2 الربانمج

 الس يد جوهانس كريستيان وتشارد :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

حراز تقدم اثبت يف  الثنائيةشهدت  .0.2 جنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ل ل  القامئة عىل النصوص فاوضاتاملحمل الاس تعراض اإ
 س تةابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(. وقد عقدت اللجنة احلكومية ادلولية 

للجنة احلكومية ادلولية(. وقد وضعت اللجنة احلكومية ادلولية برانمج معل حمدد بوضوح  52 اإىل 51 من اجامتعات)ادلورات
ا حمس نا بصورة موحد ياتفاوض  انص السادسة يف الثنائيةوأأساليب معل سلمية. واكنت اللجنة احلكومية ادلولية قد أأعدت بهناية دورهتا 

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري و املوارد الوراثية مية ادلولية )ويه حتديدا:  ل موضوع من املواضيع الثالثة للجنة احلكو بشأأن  كبرية
 وافقت  5100أأكتوبر ويف  كام أأسهمت اجامتعات ادلول الأعضاء اليت نُظمت فامي بني ادلورات يف تعزيز العملية. .(الثقايف التقليدي

عادة جتديد الولية امجلعية العامة للويبو يف  ، كام وافقت عىل برانمج العمل لعام 2014/15 ومية ادلولية للثنائية للجنة احلكعىل اإ
معلية تقودها ادلول الأعضاء. وتمتثل هممة الأمانة يف الاس تجابة وتقدمي ادلمع والتيسري بطريقة  احلكومية ادلولية. تعد اللجنة 5102

ارتفاع معدل الرضا بني املشاركني يف  5100يف  ة يف الويبوتقيمي أأجرته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابهمنية وفعاةل وحيادية. وأأظهر 
  .اللجنة احلكومية ادلوليةعن اخلدمات اليت تقدهما الأمانة اإىل  اللجنة احلكومية ادلولية

واصلت الأمانة تعزيز أأنشطهتا لتوعية الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية هبدف  تيسري مشاركهتم  5105/00ويف الثنائية  .5.2
للجنة احلكومية  52تنظمي حلقة معل خلرباء الشعوب الأصلية قبل ادلورة  معلية اللجنة احلكومية ادلولية، وذكل من خاللةل يف الفعا

اللجنة احلكومية ادلولية اقرتاحات لتعزيز املسامهة  . وانقشت5100، وعقد حلقة معل معلية للشعوب الأصلية يف هناية ادلولية
 وعينت"بوابة امجلاعات الأصلية" عىل موقع الويبو الإلكرتوين وأأنشأأت الأمانة  لية اللجنة احلكومية ادلولية.الإجيابية للمراقبني يف مع 

مع عالقات العمل اجليدة الأمانة  كام عززت. 5100و 5105 لعايممس تفيد الشعوب الأصلية من برانمج الويبو للمنح ادلراس ية 
واسهامني قميني لأغراض مجلع الأموال   أأمانة الويبومحةل ومع ذكل، ورمغاملنتدى ادلامئ للأمم املتحدة بشأأن قضااي الساكن الأصليني، 

واصلت  صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدةفاإن موارد  للجنة احلكومية ادلوليةادلورة اخلامسة والعرشين 
 قد أأوشكت عىل النفاد تقريبا.وب، وبهناية الثنائية اكنت موارد الصندوق النض

أأيضا اإىل خلق مزيد من الوعي والقدرات بني ادلول والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وأأحصاب  2وهيدف الربانمج  .0.2
تدمع  .التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملصلحة ال خرين فامي يتعلق ابلعالقة بني امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 
وصياغة حلول معلية عىل املس توى الإقلميي والوطين هذه الأنشطة ، دلى طلهبا، وضع الترشيعات والس ياسات الوطنية والإقلميية، 

تستند اإىل  مفاوضات اإجراءيف  معل اللجنة احلكومية ادلوليةمن خالل زايدة فهم القضااي واخليارات تمكل هذه الأنشطة . و واجملمتعي
جيابيًا ملا يقرب من 5105/00 الثنائيةويف  .نص طلبًا من دول أأعضاء ومنظامت غري حكومية وشعوب  11، اس تجابت الأمانة اإ

حملية ومجعيات صناعات وجامعات بعقد جلسات اإحاطة وغري ذكل من العروض التقدميية بشأأن امللكية الفكرية  وجممتعاتأأصلية 
أأو شاركت،  / نظمت الأمانة وو واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية، سواء يف جنيف أأو خارهجا.

فريقيا واملنطقة العربية وأ س يا حسب الطلب، يف عدد من املرشوعات الهام ة لبناء القدرات واملساعدة التقنية أأو الأحداث يف اإ
مساعدة وتلقى  قلميية الإ نظامت امل بدلان و ال  طلب عدد منوقد  وأأمرياك الالتينية واحمليط الهادئ ويف البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية.

قلميية، مثل مرشوعات قين يف ملسامهة كرشيك تاالويبو  وواصلتترشيعية وس ياساتية.  قلميي بشأأن املعارف التقليدية الإ طار الإ اإ

مرشوع و  ،وخطة معل املعارف التقليدية يف منطقة احمليط الهادئ ،وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ملنطقة الاكرييب
وتقامس املنافع.  املوارد الوراثيةرييب بشأأن تنفيذ أأنظمة النفاذ اإىل يف بعض بدلان أأمرياك الالتينية والاك ممول من مرفق البيئة العاملية

ة بشأأن قضااي رئيس ية، ونرشت،  ، مرشوع مجموعة أأدوات من للتشاوروأأاتحت الويبو أأيًضا سلسةل من املنشورات القصرية وامليرسم
 املعارف التقليدية. كام أأعيد تصممي موقع الويبو لتوثيق املعارف التقليدية.

ابتفاقية العمل املتعلق وفامي يتعلق ابلتنس يق مع التطورات اليت تشهدها منتدايت أأخرى، اتبعت أأمانة الويبو عن كثب  .2.2
وبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن  (CBD)التنوع البيولويج

شاركت يف أأنشطة من تنظمي كام  للفاو.  ة بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةاملعاهدة ادلوليومعاهدة  اس تخداهما.
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اليونسكو ومنظمة الصحة العاملية ومكتب املفوضية السامية حلقوق الإنسان. وقد أأفادت هذه الأنشطة يف تعزيز التنس يق 
أأنه ينبغي أأل ختل مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية ابلعمل املنشود والتاكملية، وفقًا لولية اللجنة احلكومية ادلولية اليت تنص عىل 

جنازه يف املنتدايت الأخرى.   اإ

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

من جدول أأعامل  ذات الصةلالتوصيات التوجيه والإرشاد من يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها  2 لربانمجا واس متد .2.2
اللجنة احلكومية ادلولية يف الربانمج يف حيث اس مترت صبغة الشمول والتوجيه مبعرفة الأعضاء اليت اتسمت هبا أأنشطة  ،التمنية

(، وأ خذة 51و 02(، مراعية، كام ينبغي، حدود "املكل العام" ودوره ومعامله )التوصيتان 02ميدان وضع القواعد واملعايري )التوصية 
(. واستندت مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية 01لتفاقات ادلولية يف جمال امللكية الفكرية )التوصية املرونة يف ا أأوجهيف احلس بان 

اليت راعت مصاحل وأأولوايت مجيع ادلول الأعضاء وأأيضا وهجات نظر ( 25و 50اإىل معليات تشاور مفتوحة ومتوازنة )التوصيتان 
دمع الأهداف (، مع 25دلولية املعمتدة واملنظامت غري احلكومية )التوصية مبا يف ذكل املنظامت احلكومية ا سائر أأحصاب املصاحل

جلدول  01(. ونتيجة مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية يه موضوع التوصية 55الإمنائية للأمم املتحدة يف نفس الوقت )التوصية 
د الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، من غري أأعامل التمنية، واليت حتث اللجنة "عىل الإرساع يف مسارها بشأأن حامية املوار 

ماكنية وضع صك دويل واحد أأو أأكرث". واكنت أأنشطة الربانمج يف جمالت املساعدة التقنية وبناء القدرات   اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإ
(. وتسامه 00و 0)التوصيتان  الثنائيةأأثناء عدت التقارير عهنا واملساعدة الترشيعية موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب علهيا، وقد أ  

 حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف دمج الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ويف فهم
هام من املسائل املؤسس ية، فقد (. وفامي يتعلق مبسأأليت املشاركة والمتويل وغري 02و 05املرونة والانتفاع هبا )التوصيتان  أأوجه

ساعدت أ لية اللجنة اخملصصة لعامتد املنظامت غري احلكومية وصندوق تربعات الويبو لفائدة اجملمتعات الأصلية واحمللية املعمتدة عىل 
 (.25ضامن مشاركة واسعة للمجمتع املدين )التوصية 

ومن شأأن جتديد  .5102/02لجنة احلكومية ادلولية للثنائية ، وافقت امجلعية العامة عىل جتديد ولية ال 5100 سبمتربويف  .2.2
مواصةل التعجيل بوترية معلها مع املشاركة الاكمةل واملفتوحة لإجراء مفاوضات  "0" الولية للجنة احلكومية ادلولية أأن متكهنا من:

ضمن امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية تستند اإىل نص هبدف التوصل اإىل اتفاق عىل نص أأو أأكرث لصك قانوين دويل أأو أأكرث ، ما ي
" 0" متابعة برانمج معل واحض املعامل استنادا اإىل أأساليب العمل السلمية؛ "5واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ "

لويبو، فضال عن أأي الاس تفادة من العمل احلايل اذلي اضطلعت به اللجنة احلكومية ادلولية والانتفاع جبميع واثئق العمل ا
تقدمي نص  أأو نصوص لصك قانوين دويل  أأو أأكرث اإىل امجلعية العامة لعام  "2" مساهامت أأخرى نصية من جانب الأعضاء ؛ 

5102. 

  



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

78 

 بياانت الأداء

واملعايري بشلك متوازن من أأجل تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد  ة:املرتقب النتيجة
وأأشاكل التعبري  نظام الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملعارف التقليدية

 الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

تقدم يف مفاوضات اللجنة 
احلكومية ادلولية ابجتاه وضع صك 

 )صكوك( قانوين دويل

أأسس املقارنة احملدثة حىت 
برانمج :  5100هناية  
لثنائية اومزيانية 

، عىل النحو 13/2012
املس تمكل بولية اللجنة 
احلكومية ادلولية للثنائية 

كام وضعهتا  13/2012
امجلعية العامة يف أأكتوبر 

، وبرانمج معل 5100
اللجنة احلكومية ادلولية 

عىل النحو  5100لعام 
اذلي قررته امجلعية العامة 

 .5105يف سبمترب 
أأسس املقارنة الأصلية: 

برانمج ومزيانية 
مفاوضات   :5105/00

جارية بناء عىل ولية 
اللجنة احلكومية ادلولية 

 5101/00للفرتة 

اعامتد صك قانوين دويل 
 أأو أأكرث

 حمقق جزئيا تقدم متواصل يف املفاوضات

تعزيز كفاءات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع مجموعة واسعة من رشوط الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية ة: املرتقب النتيجة
 املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلريف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو 
لبناء القدرات   اليت تسفر عن 
تقارير حول كفاءات معززة لفهم 
مبادئ ونظم وأأدوات امللكية 
الفكرية والانتفاع هبا أأو محلاية 

وأأشاكل التعبري املعارف التقليدية 
دارة العالقة  الثقايف التقليدي واإ
بني امللكية الفكرية واملوارد 

 الوراثية

هذا  فهيا س تخدمي أأول مرة 
هذا لأداء يف لؤرش امل

 الربانمج

% )اس تخدم اس تبيان 92 12%
أأنشطة من  مخسةالتعليقات يف 

 تنظمي شعبة املعارف التقليدية(

 حمقق لكيا

 ادلول الأعضاء وامجلاعات واملنظامت وغريها من أأحصاب املصلحة بأأمهية موارد الويبو وبراجمها وأأدواهتا وفعاليهتااعرتاف  ة:املرتقب النتيجة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

لحصول لطلبات املس تلمة ال عدد 
 عىل مساعدة الويبو 

21 (5101/00) 
 

طلبًا جبلسات  11)مهنا 91 (5105/00)يف  21
حاطة وعروض تقدميية  عامة اإ

ببناء طلبات  01و
/مساعدة تقنية(. ول قدرات

تتضمن هذه الأرقام جلسات 
الإحاطة ذات الصةل ابللجنة 

احلكومية ادلولية أأو املشاركة يف 
اجامتعات الأمم املتحدة أأو غريها 
 من املنظامت احلكومية ادلولية. 

 حمقق لكيا
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 الفعليةاملزيانية والنفقات 

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
5105/00  

بعد  5105/00مزيانية 
 التحويالت

نفقات الثنائية 
5105/00 

تعاون معزز/توافق أأكرب بني ادلول الأعضاء بشأأن مواصةل   0.0ه
العامة ووضع القواعد واملعايري بشلك متوازن من  رمس الس ياسة

أأجل نظام الرباءات ادلويل والعالمات التجارية والتصاممي 
الصناعية والبياانت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد 

 .الوراثية

2,102 0,909 0,110 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية   5.0ه
الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية 
لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان 

 اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

5,050 0,919 0,221 

وامجلاعات واملنظامت وغريها من أأحصاب اعرتاف ادلول الأعضاء  9.0ه
 املصلحة بأأمهية موارد الويبو وبراجمها وأأدواهتا وفعاليهتا

152 229 105 

 2,020 2,211 1,911 اجملموع

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5100/00مزيانية  5105/00املزيانية املعمتدة  
 التحويالت

نس بة الاس تخدام  5105/00نفقات الثنائية 
)%( 

 %100 0,991 0,991 2 111 موارد املوظفني

 %81 5,025 5,211 0,911 خالف موارد املوظفني

 %92 2,020 2,211 1,911 اجملموع

 :مالحظات

جراء التحويالت يف الثنائية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 .يف الثنائية بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أألف

)تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية  0النتيجة أأوًل.  كام هو مبني يف ااملزيانية بعد التحويالت اخنفاضتعكس  .1.2
لعقد مؤمتر دبلومايس يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية   ُرصدت يف الأساسموارد  نقل ويُعزى ذكل اإىل ،الفكرية(

لتيسري النفاذ  لعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة 0، اإىل الربانمج واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(
 .قراءة املطبوعاتن عن العاجزياإىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو 

أأجريت حتقيقًا للكفاءة من بعد التحويالت تسوايت ختفيضية  5105/00تعكس خمصصات خالف املوظفني يف مزيانية   .1.2
 .5105/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01,5حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 
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 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  .ابء

طار الربانمج بلغ  .9.2 ابملائة من املزيانية بعد التحويالت. ويُعزي ضعف  11معدل اس تخدام موارد خالف املوظفني يف اإ
 الانتفاع مبوارد خالف املوظفني أأساسا اإىل:

رجاء عقد املؤمتر ادلبلومايس - وحتقيق وفورات يف التاكليف نتيجة اخنفاض تاكليف السفر دلورات اللجنة احلكومية ادلولية  اإ
 )املشورة الترشيعية(. 2النحو املبني يف النتيجة أأول. عىل

طار النتيجة اثلثا. -  ة(؛ وكفاءات معززة للموارد البرشي) 5حتقق وفورات يف التاكليف نتيجة اخنفاض همامت املوظفني يف اإ

رجاء عدة أأنشطة أأثناء الثنائية كام هو مبني يف النتيجة اثلثا. - )اعرتاف  9والنتيجة اثلثا.ة( كفاءات معززة للموارد البرشي) 5اإ
 ادلول الأعضاء(.
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 الهدف الاسرتاتيجي الثاين

 تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز الأول

 

 أ لية متابعة أأداء الثنائية

الربامج اليت تُسهم يف يف مبؤرشات الأداء  مقاسة 5105/00يف الثنائية  اليت حتققتلنتاجئ املرتقبة تقدم أ لية املتابعة أأدانه موجزا ل 
 حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

الربانمج )الربامج(  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
 املس ئوةل

 السري

اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
 اس تخدامًا اسرتاتيجيًا مس تنرياً 

  

يداع الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   2الربانمج  اإ


حصة دخول املرحةل الوطنية من معاهدة التعاون بشأأن 
 الرباءات يف مجموع الطلبات املودعة دوليا

  2الربانمج 




عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة  
 التعاون بشأأن الرباءات واملاكتب

  

  

رضا املاكتب والإدارات ادلولية عن الأنشطة التعاونية 
 للمعاهدة

  2الربانمج 


 2الربانمج  هادفة مع مس تخديم املعاهدةاتصالت 

زايدة ردود الأفعال من مس تخديم املعاهدة بشأأن أأداء النظام 
 بصفة عامة

  2الربانمج 


حتقيق مزيد من التقدم حنو تنفيذ التوصيات اليت تبناها الفريق  عامةتعزيز نظام املعاهدة بصفة  
املعاهدة،  بشأأن كيفية حتسني معل 5101العامل للمعاهدة يف 

" العمل املرتامك 0فامي يتعلق بفئات القضااي الستم التالية:  "
" ومراعاة املواعيد يف 5وحتسني جودة الرباءات املمنوحة؛ "

" وجودة البحث ادلويل والفحص المتهيدي 0املرحةل ادلولية؛ "
" واحلوافز لتشجيع املودعني عىل اس تخدام النظام 2ادلويل؛ "

" والتلكفة 2املهارات والقوة العامةل؛ " بفعالية، والنقص يف
" 2وسائر قضااي النفاذ، والاتساق وتوافر الضامانت؛ "

طار  واملساعدة التقنية، ونقل املعلومات والتكنولوجيا يف اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

  2الربانمج 


 2الربانمج  تلكفة وحدة معاجلة الطلبات تعزيز معليات املكتب ادلويل  
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الربانمج )الربامج(  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
 املس ئوةل

 السري

  

  

  

  

نتاجية حفص    2الربانمج  الشلكية الإجراءاتاإ


  2الربانمج  الشلكية الإجراءاتجودة حفص 


جناز  الإجراءاتحفص  الشلكية يف املواعيد )النس بة املئوية لالإ
 أأسابيع من الاس تالم( 0خالل 

  2الربانمج 


شهرا+  01النرش يف املواعيد )النس بة املئوية للنرش خالل 
 ثالثة أأسابيع من اترخي أأولوية التسجيل(

  2الربانمج 
 

جودة الرتمجة )النس بة املئوية للرتجامت اليت اجتازت تدقيق 
 اجلودة(

  2الربانمج 


  2الربانمج  الطلبات املودعة دلى املكتب ادلويل بصفته مكتب الاس تالم


اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة 
يف ذكل اس تخدامه اس تخداما أأفضل، مبا 

 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

  

  

  

  

  

  

  

  2الربانمج  عدد التسجيالت اجلديدة )نظام مدريد(


  2الربانمج  عدد حالت التجديد )نظام مدريد(


النس بة املئوية للرسائل املتعلقة ابخملالفات مقارنة بعدد الطلبات 
 املس تلمة )نظام مدريد(

 2الربانمج 

 

 




النس بة املئوية من الطلبات ادلولية الواردة من البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوًا )نظام مدريد(

 2الربانمج 

 

 




  2الربانمج  عدد الأطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد


 2الربانمج  عدد الأطراف املتعاقدة يف اتفاق لش بونة

 

 




ادلولية السارية وفقا لنظام لش بونة فامي يتعلق  عدد التسجيالت
 بتسميات املنشأأ من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا

 2الربانمج 

 





  

جناز معليات نظايم مدريد ولش بونة   اإ
 عىل حنو أأفضل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متوسط الوقت الالزم ملعاجلة الطلبات اجلديدة غري احملتوية 
 مدريد( عىل خمالفات )نظام

 6الربانمج 

 

 




وتتلقى  XMLعدد املاكتب اليت ترسل طلبات يف نسق 
 )نظام مدريد( XMLالتعيينات يف نسق 

 2الربانمج 

 

 


لكرتونيا )نظام مدريد(  2الربانمج  النس بة املئوية للواثئق الواردة اإ

 

 


عدد الزابئن اذلين يتلقون اإخطارات ابلربيد الإلكرتوين )نظام  
 مدريد(

  2الربانمج 

 

 




دارة احلافظة )نظام  عدد الزابئن اذلين ينتفعون خبدمات اإ
 مدريد(

 2الربانمج 

 

 




 2الربانمج  عدد الإجراءات املؤمتتة ابلاكمل )نظام مدريد(

 

 




النس بة املئوية للتصحيحات مقارنة ابلعدد الإجاميل للعمليات 
 الهنائية( )نظام مدريد()ابس تثناء حالت الرفض والقرارات 

 2الربانمج 
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الربانمج )الربامج(  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
 املس ئوةل

 السري

 2الربانمج  وضع جسل دويل مؤمتت )نظام لش بونة(

 

 
 

زايدة عدد الإدارات اخملتصة اليت تس تخدم وسائل التصال 
 الإلكرتونية وفقا لإجراءات لش بونة

 2الربانمج 

 

 
 

 2الربانمج  اعامتد أأحاكم لرتش يد الإطار القانوين لنظام لش بونة أأو حتديثه

 





النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث متصةل بنظام مدريد  زايدة الوعي بنظايم مدريد ولش بونة
اذلين عربوا عن رضامه ويبلغون عن تعزز وعهيم بعد احلدث 

 التدرييب

 2الربانمج 

 

 




النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث متصةل بنظام لش بونة 
ويبلغون عن تعزز وعهيم بعد اذلين عربوا عن رضامه 
 الندوات/حلقات العمل

 2الربانمج 

 

 




 00الربانمج  عدد مودعي الطلبات لأول مرة الارتقاء مبس توى الوعي بنظام لهاي

 

 




 00الربانمج  عدد اللغات اليت تتاح هبا املعلومات عامة

 

 




قلميية اليت تقدم املعلومات  املناس بة عدد املاكتب الوطنية أأو الإ
 عن نظام لهاي

 00الربانمج 

 





اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع 
 وأأفضل

عدد التسجيالت والتصاممي الواردة يف التعيينات والتجديدات 
 والبياانت املدونة الأخرى

 00الربانمج 

 

 


عدد الطلبات والتعيينات الواردة من البدلان النامية ومن أأقل 
 البدلان منوا

 00الربانمج 

 

 


 00الربانمج  النس بة املئوية للطلبات غري القانونية

 

 


دارة نظام لهاي  00الربانمج  همينة وثيقة جنيف عىل النظام بوصفها نظاما اكمال حتسني اإ

 

 


 00الربانمج  الطلبات القانونية غري املؤجةل، حىت موعد النرش

 

 




 00الربانمج  عدد الإجراءات املؤمتتة متاما

 




 00الربانمج  النس بة املئوية لاللامتسات املقدمة عرب الواهجات الإلكرتونية

 




النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن اخلدمات اليت يقدهما 
 املكتب ادلويل

 00الربانمج 
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الربانمج )الربامج(  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة
 املس ئوةل

 السري

تزايد عدد املنازعات ادلولية واحمللية بشأأن 
تسويهتا ويمت امللكية الفكرية اليت يمت 

تفادهيا بفضل خدمات التحكمي والوساطة 
وغريها من الطرق البديةل لتسوية 

 املنازعات

تزايد الاهامتم ابللجوء اإىل خدمات بديةل لتسوية املنازعات يف 
الصفقات املتعلقة ابمللكية الفكرية، مبا يف ذكل عرب اس تخدام 

جراءات الويبو  اإ

  1الربانمج 


البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه املركز يف الس ياسات 
 وضعها وتنفيذها

  1الربانمج 


حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول 
العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول 

 العليا املكونة من رموز البدلان

عدد القضااي املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من أأسامء عامة اليت 
طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات مت تسويهتا  يف اإ

 املتعلقة بأأسامء احلقول

  1الربانمج 


عدد القضااي املتعلقة ابحلقول العليا املكونة من رموز البدلان 
طار الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات  اليت مت تسويهتا يف اإ

 املتعلقة بأأسامء احلقول

  1الربانمج 


بتسوية املنازعات اليت سامه املركز يف الس ياسات اخلاصة 
 وضعها وتنفيذها يف س ياق نظام أأسامء احلقول

  1الربانمج 


دارة تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز  عدد هجات اإ
دارة أ ليات حامية  البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو اإ

 امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية

  1الربانمج 
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 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :2 الربانمج

 الس يد جميس بويل :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

. 5105 ، أأي بزايدة بلغت نس بة ثالثة ابملائة ابملقارنة مع5100نسخة أأصلية يف  515,111تلقى املكتب ادلويل حوايل  .0.2
% ابملائة من مجموع 19 ، ويه تبلغ يف الوقت الراهن نس بة5100الإلكرتوين الاكمل يف الزايدة يف واس مترت حصة أأساليب الإيداع 

يداعات. وتظل اللغة الإنلكزيية اإىل حد كبري أأكرث لغة مس تخدمة يف الإيداع عن غريها من اللغات، ومع ذكل فاإن أأمهيهتا قد  الإ
حيث ارتفعت حصة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  تضاءلت يف مقابل اللغات الياابنية والصينية والكورية،

.  كام حتسنت جودة حفص الإجراءات 5100ابملائة يف  02اإىل  5101ابملائة يف  59الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من 
عادة 5100الشلكية بشلك واحض يف النصف الثاين أأول من  نرش الطلبات املودعة بناًء عىل معاهدة التعاون  نتيجة لزتايد الرسعة يف اإ
رسال الإخطارات بتسلمها.  بشأأن الرباءات ويف اإ

أأحرز املكتب ادلويل تقدما كبريا يف أأمتتة بعض العمليات املتعلقة بفحص الإجراءات الشلكية لطلبات معاهدة التعاون بشأأن و  .5.2
لكرتونيا يف نسق  من الصني   XMLو PDF الرباءات ادلويل، ما مكن املكتب من زايدة كفاءة معاجلة الطلبات اجلديدة املودعة اإ

ابملائة، اذلي يتحدد ابس تخدام متوسط أأرقام الس نوات   80عدم حتقق هدف الأداء املنشود  ورمغ . والياابن ومجهورية كوراي
الثالث املاضية، حىت ال ن فاإن التوقيت الفعيل لفحص الإجراءات الشلكية لطلبات املعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ادلولية قد 

 5105ابملائة يف   69يف ثالثة أأسابيع من اس تالهما، ابملقارنة مع ابملائة من الطلبات  10، مع اكامتل  5100حتسن بشلك ملحوظ يف 
 .5100ابملائة يف  10و 

دارة سري أأعامل الرتمجة .0.2 دخال مزيد من املرونة عىل اإ  Worldابس تخدام نظام  ، وذكلكام أأحرز املكتب ادلويل تقدما يف اإ
Server .لإدارة معليات ختصيص الرتمجة وتوزيعها بطريقة ش به أ لية 

رش املكتب ادلويل مجموعة متنوعة من أأنشطة التعاون املكيفة حسب احتياجات ادلول الأعضاء يف املعاهدة واملاكتب واب .2.2
قنية والإدارات ادلولية والبدلان املهمتة ابلنضامم اإىل املعاهدة. ومشلت الأنشطة مجةل أأمور مهنا تدريب املوظفني عىل معاجلة القضااي الت 

 وُعقد أأثناءوالإدارية من أأجل تنفيذ أأفضل للمعاهدة والرتوجي لس تخداهما عىل الصعيدين الوطين والإقلميي. والقانونية والتشغيلية 
دارات، عالوًة عىل جامعات ومؤسسات حبثية  20ندوة وحلقة معل يف  19ما مجموعه  5105/00الثنائية  بدلًا مبشاركة من ماكتب واإ

قل  012وأأطراف أأخرى هممتة من  ميية. وركزت هذه الندوات وحلقات العمل بصورة خاصة عىل املاكتب يف البدلان بدلًا ومنظمة اإ
املاكتب النامية والبدلان الأقل منوًا.  كام واصل املكتب تقدمي املساعدة التقنية لتعزيز التبادل الإلكرتوين للواثئق والبياانت بينه وبني و 

لكرتونيًا من املاكتب الأخرى بلغت  الأخرى، واكنت نتيجة ذكل أأن نس بة الواثئق اليت اس تلمها ابملائة من مجموع الواثئق  90املكتب اإ
ليه يف  ، معلومات عن املساعدة 5100و 5105ابملائة(. وقد ُقدمت، يف عايم  95البالغة  5105)زايدة عن نس بة  5100الواردة اإ

لمعاهدة. واتبع املكتب ادلويل أأيًضا مجع انطباعات اإىل الفريق العامل التابع ل 5105/00 خاللالتقنية ذات الصةل مبعاهدة التعاون 
 ادلول الأعضاء يف املعاهدة واملاكتب والإدارات ادلولية ابنتظام لتقيمي النتاجئ وحتسني أأنشطة التعاون هذه يف املس تقبل.

ء الثنائية من خالل أأنشطة وقد ارتفع مس توى الوعي مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني املنتفعني هبا الفعليني واحملمتلني أأثنا .2.2
 59زايرة للمس تخدمني(. كام أأعد املكتب ادلويل  22ندوة عرب الإنرتنت و 21عرًضا تقدميًيا و 21ندوة و 055تدريب وتوعية متنوعة )

دة مقطع فيديو تدرييب )سلسةل "تعرف عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( ونرشها عىل قناة الويبو عىل موقع يوتيوب، ويه مفي
ونُفذت التعديالت اليت أ دخلت  .لرشاكت الصغرية واملتوسطةل  مجليع مودعي الطلبات، لس امي البدلان النامية والبدلان الأقل منواً و

مبراقبة طرف  مبا يسمحعىل لواحئ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوقت احملدد، جنبا اإىل جنب مع الإطار القانوين لنظام املعاهدة 
املتعلقة ابس تعادة حق  املكتب ادلويل كام عُدلت املبادئ التوجهيية ملاكتب تلقي طلبات املعاهدة لإدماج ممارسة  .لطلباتاثلث ل 

وأأطلقت مصادر جديدة للمعلومات عىل  .الأولوية، بعد النظر فهيا من جانب الفريق العامل للمعاهدة والتشاور مع ادلول الأعضاء
ضافة اإىل ذكل، رد  ,(. PCT Briefواحملامني)الانرتنت تس هتدف املديرين  اس تفسارا متعلقا ابملعاهدة من  52,091 عىل  املكتباإ
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خالل  "معاجلة خاصة"حاةل  5,150قام بتسوية ( كام اس تفسارا يف اليوم الواحد 48 مبتوسط) املس تخدمني واملس تخدمني احملمتلني
 .الثنائية

توصيات لتحسني معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  5105بشأأن الرباءات يف  وأأقر الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون .2.2
)"خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"(. وابلرمغ من احتواء خارطة طريق املعاهدة عىل بعض اخلطوات احملددة فاإن 

الطلبات واملاكتب الوطنية وامجلهور، وتشجيع الهدف العام اكن مراجعة كيفية حتقيق املعاهدة منافع مجليع الأطراف املهمتة: مودعو 
دارية وتقنية، ل اإجراء تغيريات عىل الالحئة  املنتفعني عىل تطبيق النظام بشلك أأفضل حتسينًا لنتاجئه، يتطلب هذا اإجراءات اإ

، مبا يامتىش مع خارطة طريق املعاهدة:  )أأ( أأصبحت 5105/00، أأثناء الثنائية املموس ااجلوانب التالية تقدم وشهدتابلرضورة. 
جودة منتجات العمل من املعامل البارزة جلدول أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مما يتضمن تقارير البحث ادلويل وال راء 

وتمن املناقشات بني أأحصاب املصاحل عىل املس توى الوطين املكتوبة، عالوًة عىل الإدارة يف املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى؛ )ب( 
دراج هذه املنتجات يف اإجراءات منح الرباءات عىل املس توى الوطين ؛  دراك لفائدة منتجات معل املعاهدة عالية اجلودة وأأمهية اإ عن اإ

لأطراف املهمتة فهم أأفضل دلور وبصورة أأمع، أأمهية املعاهدة ابلنس بة اإىل تس يري نظام الرباءات ادلويل كلك)ج( وأأصبح دلى ا
املعاهدة يف نرش املعلومات التقنية بفعالية؛ )د( وحتقق مس توى أأعىل من الفهم لحتياجات ادلول املتعاقدة لطلبات دولية ومنتجات 

اجات أأعامل يف نطاق املعاهدة جبودة عالية، ولقدرة ادلول املتعاقدة عىل اإجراء البحث والفحص بنفسها وبشلك فعال، ولحتي
 مواصةل املساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف هذا الصدد. 

متاحا للماكتب فضال عن مودعي الطلبات، وأأضاف   ePCT أأصبح النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتو  .1.2
ن املعاجلة يف املرحةل ادلولية أأكرث اتساقا وأأفضل وسامه اس تخدام اخلدمات اجلديدة يف أأن تكو .مجموعة واسعة من املزيات اجلديدة

يداع الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن توقيتا مع اخنفاض خطر حدوث أأخطاء. و  تتيح خدمات املكتب ادلويل املتعلقة بنظام الإ
ماكنية تقدمي خدمات الإيداع الإلكرتوين لروادها احملليني دون تلكفة وصع الرباءات وبة احلفاظ عىل البنية التحتية للماكتب الصغرية اإ

ومع أأن الاس تعامل املبارش لهذه اخلدمات غري متاح  يف هناية الثنائية، فاإن العديد من املاكتب يف البدلان   .ذات الصةل بنفسها
 النامية تقوم بتقيميها. 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

التعاون التقين واملساعدة التقنية تقدمي خدمات بشأأن الرباءات و نظام معاهدة التعاون ل  ابلرتوجيجزء همم من الربانمج  يتعلق .1.2
للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وجترى أأنشطة التدريب وبناء القدرات   هبدف مساعدة ادلول الأعضاء يف تعزيز الكفاءة الوطنية 

الأنشطة موهجة حنو التمنية ومدفوعة ابلطلب علهيا (. و 00محلاية الإبداع والابتاكر الوطنيني وفق جدول أأعامل التمنية )التوصية 
هنا مطورة ابلتنس يق مع املنظمني احملليني مع مراعاة مس توى الوعي مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو 0وشفافة )التوصية  (، حيث اإ

درات ادلول الأعضاء يف املعاهدة عىل املعرفة التقنية واملهارات ذات الصةل ابملعاهدة دلى املشاركني. وتسهم هذه الأنشطة يف تعزيز ق
 . حامية الاخرتاعات من خالل املعاهدة عن طريق تعزيز املعرفة بنظام املعاهدة واملهارات الالزمة لالنتفاع به حمليًا 

ضافة اإىل ذكل، عقد الفريق العامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دورتيه اخلامسة والسادسة خالل الثنائية  .9.2  2012/13واإ
وواصل مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني أأداء نظام املعاهدة ، وذكل متش يا مع التوصيات اليت أأقرها الفريق  .

ومشلت هذه التوصيات اليت أأقرها الفريق العامل توصيات بشأأن كيفية مواءمة التمنية املس تقبلية للمعاهدة مع   .يف دورته الثالثة
 0 -مايو   29املنعقدة يف )و جمي. ويف دورته اخلامسة  لفاملعمول هبا، ل س امي التوصيات من الفئتني أأ  جدول الأعاملتوصيات 
واكنت هذه التحسينات، اليت  .بشأأن تنفيذ تكل التوصيات ، أأحاط الفريق علام ابلتقرير املرحيل للمكتب ادلويل(2012يونيو 

ول املتعاقدة واملاكتب الوطنية )بصفتهيا الوطنية وادلولية(، مركزة عىل زايدة فعالية سيتوىل تنفيذها أأمانة الويبو ومودعو الطلبات وادل
 .نظام املعاهدة سواء من حيث معاجلة طلبات الرباءة أأو دمع نقل التكنولوجيا واملساعدة التقنية للبدلان النامية

ساعدة التقنية ومتويل مرشوعات املساعدة كام أأحاط الفريق العامل علامً بدراسة أأعدها املكتب ادلويل بشأأن تنس يق امل   .01.2
طار املادة  من املعاهدة وأأحاط علًما مبضمون دراسة قيَّمت معل نظام املعاهدة من حيث حتقيق هدفه  20التقنية للبدلان النامية يف اإ

 ية للبدلان النامية. املمتثل يف نرش املعلومات التقنية وتيسري النفاذ اإىل التكنولوجيا، عالوًة عىل تنظمي املساعدة التقن 
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أأعدها علام، مضن مجةل أأمور، بورقة مناقشة  أأحاط الفريق العامل(، 2013مايو  24-21املنعقدة من (دورته السادسة ويف  .00.2
بشأأن مسأأةل خفض رسوم معاهدة التعاون ومعاجلة مسأأةل ختفيض الرسوم للرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات املكتب ادلويل 
غري الهادفة للرحب، لس امي عىل سبيل املثال ل احلرص تكل التابعة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، وأأيضا مسأأةل ومعاهد البحوث 

 .معايري الأهلية للحصول عىل ختفيضات يف الرسوم لبعض مودعي الطلبات من البدلان النامية وأأقل البدلان منوا

مرشوعات املساعدة التقنية املتعلقة ابملعاهدة، اليت نُفذت  ملكتب ادلويل بشأأنأأعده ا أأيضا بتقرير علام أأحاط الفريق العاملو  .05.2
، جنبا اإىل جنب مع أأنشطة املساعدة التقنية اخملططة 5100حىت مارس  5105البدلان النامية وأأقل البدلان منوا يف الفرتة من لفائدة 

 .5100للفرتة الباقية من 

 بياانت الأداء

 اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخداما اسرتاتيجيا مس تنريا من قبل مجيع املبتكرين اذلين يس تطيعون الانتفاع مهنا النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

يداع الطلبات مبوجب معاهدة  اإ
 التعاون بشأأن الرباءات

أأسس املقارنة احملدثة 
: 5100يف هناية 
010,911 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 

يداع :  00/5105 اإ
الطلبات مبوجب 

معاهدة التعاون بشأأن 
 (5100الرباءات )

يداع الطلبات مبوجب  اإ
معاهدة التعاون بشأأن 

كام  للعام احلايل الرباءات
 اكن متوقعا

092,005 (5105)
4
 

512,011 (5100) 

 حمقق لكيا

حصة دخول املرحةل الوطنية من 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 

 مجموع الطلبات املودعة دوليا

أأسس املقارنة احملدثة 
: 5100يف هناية 
22,9( %5100)

5
 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 

حصة : 00/5105
دخول املرحةل الوطنية 
من معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات يف 

مجموع الطلبات املودعة 
 (5100دوليا )بهناية 

حصة دخول تزايد 
املرحةل الوطنية من 

معاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات يف الطلبات 

 املودعة دوليا

 حمقق لكيا (5105) %  22,5

                                                
4
 5105قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو، مارس املصدر:  
5
 فاإن أ خر بياانت رجاء مالحظة أأن الويبو تتلقى بياانت دخول املرحةل الوطنية من ماكتب الرباءات الوطنية والإقلميية بعد هناية  ل س نة بعدة أأشهر. وذلكل 

 5100تشري اإىل  5105وبداية  5100دخول املرحةل الوطنية املتاحة يف هناية 
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 عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملاكتب النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء لأهدافا املقارنةأأسس  مؤرشات الأداء

رضا املاكتب والإدارات ادلولية عن 
 الأنشطة التعاونية للمعاهدة

أأسس املقارنة احملدثة 
 29 :5100يف هناية 

 25% من أأصل 92)
انتفعوا من الأنشطة 
طار  التعاونية يف اإ

% من 12املعاهدة، 
ممن  29مجموع 

اس تجابوا 
 لالس تقصاء(

 
أأسس املقارنة 

الأصلية: برانمج 
 :00/5105زيانية مو 
دارة دولية 01 مكتبا واإ

أأعربوا عن رضامه عن 
أأنشطة التعاون يف 

طار املعاهدة  اإ
% 90( )أأي 5101)

انتفعوا  00من أأصل 
من أأنشطة التعاون 
طار املعاهدة  يف اإ

 22% من مجموع 22و
 ممن اس تجابوا(

احلفاظ عىل مس توى 
رضا املاكتب  من 5101

 ةوالإدارات ادلولي

انتفعوا  29% من أأصل 92) 22
طار  من الأنشطة التعاونية يف اإ

 22% من مجموع 12املعاهدة، 
 ممن اس تجابوا لالس تقصاء(

 (5105)اس تقصاء 
جُيرى اس تقصاء الرضا مرة  ل 

 س نتني

 حمقق لكيا

اتصالت هادفة مع مس تخديم 
 املعاهدة

أأسس املقارنة احملدثة 
 11: 5100يف هناية 

أأسس املقارنة 
الأصلية: برانمج 

 :00/5105زيانية مو 
دد لحقا بهناية حت

5100 

اتصالت منظمة مع عدد 
كبري من مس تخديم 

 املعاهدة 

مثال لالتصالت الهادفة  مع  12
 مس تخديم املعاهدة 

 حمقق لكيا

من مس تخديم  التعليقاتزايدة 
املعاهدة بشأأن أأداء النظام بصفة 

 عامة

ثة  أأسس املقارنة احملدم
 002: 5100يف هناية 
 للتعليقاتطلبًا 

أأسس املقارنة 
الأصلية: برانمج 

 :5105/00زيانية مو 
دد لحقا بهناية حت

5100 

طلبات غري رمسية 
للتعليقات يف عقد  ل 

 مس تخدم

مس تخديم  لتعليقات اطلب 501
 ملعاهدة ا
 

 حمقق لكيا
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 بصفة عامةتعزيز نظام املعاهدة  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

حتقيق مزيد من التقدم حنو تنفيذ 
الفريق العامل  أأقرهاالتوصيات اليت 
بشأأن كيفية  5101للمعاهدة يف 

حتسني معل املعاهدة، فامي يتعلق 
" 0بفئات القضااي الستم التالية:  "
العمل املرتامك وحتسني جودة 

" ومراعاة 5الرباءات املمنوحة؛ "
" 0يف املرحةل ادلولية؛ " التوقيت

وجودة البحث ادلويل والفحص 
" واحلوافز 2المتهيدي ادلويل؛ "

لتشجيع املودعني عىل اس تخدام 
النظام بفعالية، والنقص يف املهارات 

" والتلكفة وسائر 2والقوة العامةل؛ "
قضااي النفاذ، والاتساق وتوافر 

" واملساعدة التقنية، 2الضامانت؛ "
والتكنولوجيا يف  ونقل املعلومات

طار معاهدة التعاون بشأأن  اإ
  الرباءات.

القرارات الصادرة عن 
هيئات املعاهدة اخملتصة 

 .5100 يف

القرارات الصادرة عن 
هيئات املعاهدة اخملتصة 

 .5100 يف

،  5105/00أ حرز، أأثناء الثنائية 
 اجلوانب التاليةتقدم ملموس يف 

خارطة طريق  مبا يامتىش مع
أأ( أأصبحت جودة :  )ةاملعاهد

منتجات العمل من املعامل البارزة 
جلدول أأعامل معاهدة التعاون 

بشأأن الرباءات، مما يتضمن تقارير 
البحث ادلويل وال راء املكتوبة، 
عالوًة عىل الإدارة يف املكتب 

)ب(  ؛ادلويل واملاكتب الأخرى
تمن املناقشات بني أأحصاب و 

املصاحل عىل املس توى الوطين 
دراك لف ائدة منتجات معل عن اإ

املعاهدة عالية اجلودة وأأمهية 
دراج هذه املنتجات يف  اإ

جراءات منح الرباءات عىل  اإ
املس توى الوطين ؛ وبصورة أأمع، 
أأمهية املعاهدة ابلنس بة اإىل تس يري 

)ج( كلكنظام الرباءات ادلويل 
أأصبح دلى الأطراف املهمتة فهم و 

أأفضل دلور املعاهدة يف نرش 
)د(  ؛بفعاليةاملعلومات التقنية 

حتقق مس توى أأعىل من الفهم و 
لحتياجات ادلول املتعاقدة 

لطلبات دولية ومنتجات أأعامل 
يف نطاق املعاهدة جبودة عالية، 

جراء  ولقدرة ادلول املتعاقدة عىل اإ
البحث والفحص بنفسها وبشلك 

 مواصةلفعال، ولحتياجات 
املساعدة التقنية للبدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا يف هذا 

 الصدد. 

النظام الإلكرتوين ملعاهدة أأصبح  
متاحا  التعاون بشأأن الرباءات

للماكتب فضال عن املتقدمني، 
وأأضاف مجموعة واسعة من 

سامه اس تخدام و  .املزيات اجلديدة
يف أأن تكون اخلدمات اجلديدة 
أأكرث ادلولية  املعاجلة يف املرحةل

مع اخنفاض  اتساقا وأأفضل توقيتا
 أأخطاء.حدوث  خطر

 

 حمقق لكيا



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

90 

 تعزيز معليات املكتب ادلويل )انظر املرفق السادس( النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

ثة يف  تلكفة وحدة معاجلة الطلبات أأسس املقارنة احملدم
 121: 5100هناية 

 فرناكً سويرسايً 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
5105/00: 

 5100 يفتلكفة الوحدة 

فرناكً  105 حتسن خالل الثنائية
فرناك  155(/5105)سويرسايً 
(5100سويرساي )

6
 

 حمقق لكيا

نتاجية حفص  ثة يف  الشلكية الإجراءاتاإ أأسس املقارنة احملدم
 %1: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
5105/00: 

نتاجية يف   5100الإ

 (5105ابملائة )01 حتسن خالل الثنائية 

1( %5100) 

 حمقق لكيا

ثة يف  الشلكية الإجراءاتجودة حفص  أأسس املقارنة احملدم
 %91,22: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
5105/00: 

معدل الس نوات الثالث 
 الأخرية

% )متوسط 91
الس نوات الثالث 

 السابقة(

 (05-5101)متوسط  91,12%

 (00-5100% )متوسط 11,12

 حمقق لكيا

حفص الرشوط الشلكية توقيت 
جناز خالل   0)النس بة املئوية لالإ

 (الطلبات أأسابيع من اس تالم

ثة يف  أأسس املقارنة احملدم
 %11,15: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
5105/00: 

معدل الس نوات الثالث 
 الأخرية

% )متوسط 11
الس نوات الثالث 

 السابقة(

 (05-5101% )متوسط 12,22

 (00-5100% )متوسط 12,21

 حمقق لكيا

النرش )النس بة املئوية توقيت 
 01خالل  للطلبات املنشورة

شهرا+ ثالثة أأسابيع من اترخي أأولوية 
 التسجيل(

ثة يف  أأسس املقارنة احملدم
 %91,12: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
5105/00 : 

الس نوات  متوسط
 الثالث الأخرية 

)متوسط  92,12%
الس نوات الثالث 

 الأخرية(

 (05-5101)متوسط  91,91%

 (00-5100% )متوسط 91,21

 حمقق لكيا

                                                
6
الاتساق مع مهنجية لضامن  5100ابس تخدام املهنجية املنقحة لتلكفة الوحدة. نُقحت املهنجية يف  5100و 5105لعايم  لكفة وحدة معاجلة الطلباتحُتسب ت 

 . تاكليف الاحتادات
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جودة الرتمجة )النس بة املئوية 
للرتجامت اليت اجتازت تدقيق 

 اجلودة(

ثة يف  أأسس املقارنة احملدم
 %12,2: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
مس توى : 5105/00

 5100اجلودة يف 

11% 11,5% (5105) 

11,0( %5100) 

 قق لكياحم

الطلبات املودعة دلى املكتب 
 مكتب الاس تالم بوصفهادلويل 

ثة يف  أأسس املقارنة احملدم
 %1,120: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية: 
زيانية مبرانمج و 
لطلبات : ا5105/00

 5100املودعة يف 

9,111 (5105) 

01,011 (5100) 

9,100 (5105) 

01,000 (5100) 

 قق لكياحم

 الفعليةاملزيانية والنفقات 

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5105/00مزيانية   5105/00املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 التحويالت

 5105/00نفقات الثنائية 

اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  0.5ه
اس تخداما اسرتاتيجيا مس تنريا من قبل مجيع 
 املبتكرين اذلين يس تطيعون الانتفاع مهنا

2,011 2,215 2,009 

عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون   5.5ه
 بشأأن الرباءات واملاكتب

02,191 02,192 02,212 

 0.120 0,520 0,552 عامةتعزيز نظام املعاهدة بصفة   0.5ه

 021,229 022,221 025,119 تعزيز معليات املكتب ادلويل  2.5ه

 012,022 019,502 011,211 اجملموع

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وموارد خالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

بعد  5100/00مزيانية  5105/00املزيانية املعمتدة  
 التحويالت

نس بة الاس تخدام  5105/00نفقات الثنائية 
)%( 

 100% 001,211 001,211 001,112 موارد املوظفني

 %95 22,212 20,202 29,192 خالف موارد املوظفني

 %91 012,022 019,502 011,211 اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 .يف الثنائية بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)
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 5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أألف

يعزى الاخنفاض يف موارد املوظفني، الظاهر يف مجيع النتاجئ، أأساسا اإىل شغور عدد من الوظائف يف الربانمج خالل  .00.2
ىل الثنائية. أأما الزايدة يف املوارد خالف املوظفني فهيي النتيجة الصافية لتخصيص ما يلزم الربانمج من أأموال خلدمات  اإس ناد الرتمجة اإ

 5105/00هجات خارجية وعقد ادلورة الاس تثنائية مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ما أأسفر عن زايدة عامة يف مزيانية 
 بعد التحويالت.

طار النتيجة ه  .02.2 الاخنفاض يف )اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخداما اسرتاتيجيا مس تنريا(، يعزى  0.5ويف اإ
املوارد خالف املوظفني أأساسا اإىل الوفورات احملققة مس بقا يف التاكليف املرتبطة ابلأسفار اخلاصة ابجامتعات مجعية معاهدة التعاون 

طار النتيجة ه  )عالقات أأقوى مع مس تخديم معاهدة التعاون  5.5بشأأن الرباءات. وتظهر هذه التعديالت يف اخنفاض املوارد يف اإ
 )تعزيز نظام املعاهدة بصفة عامة(. 0.5رباءات واملاكتب(، والنتيجة ه بشأأن ال

 5105/00نس بة اس تخدام املزيانية  ابء.

نتاجية اإىل حتقيق ماكسب من حيث الفعالية  2.5ابلنس بة اإىل النتيجة ه  02.2 )تعزيز معليات املكتب ادلويل(، أأدت زايدة الإ
نفاق العام عىل الرتمجة واكن أأقل من املزيانية بعد وختفيض التاكليف العامة ملعاجلة الطلبات ادل ولية. وعالوة عىل ذكل اخنفض الإ

 التحويالت.

  



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

93 

 مؤرشات قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملرفق: 

 لنتيجة املرتقبةا أأداءمؤرشات 

 "تعزيز معليات املكتب ادلويل"

 معلومات عامة

 مكعلومات أأساس ية: من املهم معرفة تطورات الأمور التالية،

 أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ 

 التوزيع اللغوي لهذه الأعباء؛ 

 .عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه الأعباء 

 أأعباء العمل

.تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإىل عدد النسخ الأصلية اليت يس تلمها املكتب ادلويل يف  ل عام
7
 

 

  5105 % مقارنة بس نة0، أأي بزايدة بلغت نسبهتا 5100نسخة أأصلية يف س نة  515 111اس تّل املكتب ادلويل . 

  يداع الإلكرتوين الاكمل تزداد يف س نة % من 19ويه وتبلغ نسبهتا يف الوقت الراهن  5100مل تفتأأ حصة أأساليب الإ
يداعات.  مجموع الإ

 التوزيع اللغوي

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

                                                
7
جله. وتتأأثر تكل النسخة الأصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حيوهل مكتب تسّل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد أأن يتسلمه ويعا 

ا يف مكتب تسّل الطلبات. الأرقام كثريا ابلفرتة املس تغرقة يف املعاجلة دلى ماكتب تسّل الطلبات لأن النسخ الأصلية ل تصل اإىل املكتب ادلويل اإل بعد معاجلهت
يداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون  ن اكنت سلمية فامي وذلكل السبب، ل تتوافق التوهجات يف تسّل النسخ الأصلية بدقة مع توهجات اإ بشأأن الرباءات، واإ

 يتعلق بعبء معل املكتب ادلويل.



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

94 

 

ذكل فاإن أأمهيهتا قد تضاءلت وكام يالحظ فاإن اللغة الإنلكزيية تظل أأكرث لغة مس تخدمة بكثري يف الإيداع عن غريها من اللغات، ومع 
يف مقابل اللغات الياابنية والصينية والكورية. وقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 

خرى . وابلرتكزي عىل تطور اللغات الأ 5100% يف س نة 02اإىل نس بة  5101% يف س نة 59ابلياابنية والصينية والكورية من نس بة 
 خبالف اللغة الإنلكزيية، خنرج ابلصورة التالية:

 

وتفرض هذه التطورات ضغطا هائال عىل املكتب ادلويل لأن الأمر يس تغرق العديد من الأعوام لتطويع التشكيل اللغوي للموظفني 
 امللكفني بأأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 املوظفون

املبنيم مباكئف عدد املوظفني املتفرغني  5110منذ س نة  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيبنيم الرمس التايل عدد موظفي قطاع أأعامل 
 )أأي عدد املوظفني املتفرغني زائد عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني(.
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 مقارنة بس نة  5100% يف س نة 0الرباءات بنس بة تبلغ تقريبا  اخنفض عدد موظفي قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن
5105. 

 تلكفة وحدة معاجلة الطلبات

نتاجية املكتب ادلويل يف معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة الطلبات، اليت تعرف  ميكن قياس اإ
د متوسط التلكفة الإجاملية  هدة التعاون بشأأن الرباءات.لنرش طلب من طلبات معامبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة  جاميل وحيدَّ ابإ

تلكفة الوحدة مجيع ابلتايل تشمل أأنشطة ادلمع والإدارة. و حصة معينة من نفقاتزائد التعاون بشأأن الرباءات قطاع معاهدة  نفقات
 من الأنشطة. أأنشطة املعاهدة مبا فهيا الرتمجة والتبليغ والإدارة وغريها

يه عبارة عن النفقات اليت يتكبدها املكتب التلكفة املبارشة و التلكفة املبارشة والتلكفة غري املبارشة. وتتأألف التاكليف من جزأأين هام 
دمع الوحدات )مثل قسم املباين، وقسم  فتشمل نفقاتالتلكفة غري املبارشة  أأما. والربامج املرتبطة بهنظام املعاهدة  ادلويل لإدارة

حىت ل تؤخذ يف احلس بان اإل احلصة اخملصصة مهنا لنظام وحتسب التلكفة غري املبارشة . يا املعلومات وأأقسام أأخرى(تكنولوج 
 املعاهدة. 

ملواءمته مع سائر حساابت تلكفة الوحدة/الاحتاد يف الويبو ولتوضيح البيئة  5100ونقح أأسلوب حساب تلكفة الوحدة يف س نة 
عاما(  01، يشمل تلكفة التخزين )ملدة تزيد عىل 5111ثال اكن الأسلوب القدمي اذلي ُصم يف س نة الرسيعة التغري. وعىل سبيل امل 

يداعات الورقية )مبا فهيا نظام الإيداع امليرس بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( أأقل من  يف اخملازن، يف حني بلغت نس بة الإ
يداعات يف س نة  ابس تخدام الأسلوبني. وبلغت  5105بت تاكليف الوحدة للمعاهدة يف س نة . وحس 5100عرشة يف املائة من الإ

فرناك سويرساي. ويعزى  105فرناك سويرساي وابلأسلوب اجلديد  211حبساهبا ابلأسلوب القدمي  5105تلكفة الوحدة يف س نة 
 فرناك سويرساي اإىل الأسلوب اجلديد لتخصيص التاكليف غري املبارشة. 05الفارق البالغ 

ف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل:وتع  رم

 

 

 

 5105ابلأسلوب القدمي ومن س نة  5105اإىل س نة  5112تطور تلكفة وحدة معاجلة الطلبات من س نة  9.0ويوحض الرمس ابء 
 تفاصيل اإسهام التاكليف املبارشة والتاكليف غري املبارشة.ابلأسلوب اجلديد، مبا يف ذكل  5100وس نة 

نتاج   التلكفة الإجاملية لالإ

 عدد املنشورات 
  تلكفة الوحدة /
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 : تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات0.9الشلك ابء 

 
Old method New method 

  
Source: WIPO Statistics Database, March 2014 

Note: The average cost of published PCT application is an estimation which is calculated by dividing the total processing cost by the number of 

published PCT applications. Historical data have been revised and may differ from previous reported data. 

  القدمي  ابلأسلوباخنفض متوسط تلكفة معاجلة الطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احملسوب
فرناك سويرساي  211اإىل مبلغ  5112فرناك سويرساي يف س نة  0 125% يف الس نة من مبلغ 2بنس بة متوسطة قدرها 

 . 5105يف س نة 

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احملسوب ابلأسلوب اجلديدة  وزاد متوسط تلكفة معاجلة الطلبات املنشورة
فرناك سويرساي. وتعزى هذه الزايدة الطفيفة اإىل زايدة  155، وبلغ 5105مقارنة بس نة  5100% يف س نة 0,2بنس بة 

 . 5100/00ويه الس نة الثانية من الثنائية  5100التاكليف املبارشة وغري املبارشة عىل حد سواء يف س نة 

نتاجية حفص الإجراءات الشلكية  اإ

نتاجية املوظفني عىل أأهنا اخمل )أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( مقسمة عىل عدد املوظفني املتاحني رجات تعرف اإ
 لإجراء حفص الإجراءات الشلكية.

 

  نتاجية حفص الإجراءات الشلكية اترخييا وذكل يف الأساس بسبب أأمتتة هذه الإجراءات، ما أأاتح معاجلة مك ارتفعت اإ
 أأكرب من أأعباء العمل بعدد أأقل من املوظفني.
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 اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية

مؤرش حيسب و  بطريقة بس يطة وشامةل جودة العمل اذلي ينجزه املكتب ادلويللقياس  ا للجودة الإجامليةمؤرشاملكتب ادلويل  طور
قرار اس تالم طلب الأربعة الرئيس ية اليت تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية اجلودة مؤرشاتمتوسط  عىل أأنهاجلودة  : اإ

عادة النرش املرتكبة أأثناء معاجلة طلبات معاهدة  الأخطاءاملؤرش الرئييس الرابع  ويبني. معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والنرش واإ
 التعاون بشأأن الرباءات.

 

 وظلت زايدة 5100اإىل الربع الثاين من س نة  5111اسة ابملؤرش املركمب حتس نا ملحوظا من س نة حتسنت اجلودة املق .
عادة نرش طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع تقرير البحث ادلويل السبب الرئييس يف الاخنفاض  التأأخريات يف اإ

 . 5100املالحظ يف النصف الثاين مع س نة 

  لكهنا اخنفضت جمددا خالل الربعني الثانيني. واكن  5105يف الربع الأول من س نة حتسنت اجلودة حتس نا ملحوظا
السبب الرئييس يف هذا الاخنفاض هو تراجع حصة اإخطارات تسّل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املرسةل اإىل 

% يف الربع الثالث من 12,0% يف الربع الأول اإىل نس بة 91,1املودعني خالل مخسة أأسابيع اليت اخنفضت من نس بة 
 .5105س نة 

  عادة نرش طلبات معاهدة التعاون  5100حتسن املؤرش حتس نا ملحوظا يف النصف الثاين من س نة نتيجة لالإرساع يف اإ
مع تقارير البحث ادلويل اخلاصة هبا ونتيجة لأمتتة جزء من معلية حفص الطلبات املس تلمة يف نسق  الرباءاتبشأأن 
XML رسال اإخطارات تسّل طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف خالل أأايم من ، ما مكمن املكتب ادلويل من اإ

 تسّل الطلب.

 توقيت حفص الإجراءات الشلكية

يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركمب، أأل وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل ليك يصدر 
س امترة بعد اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف . وتصدر هذه الا010الاس امترة 

 أأرسع وقت ممكن لأهنا تسمح هلم مبعرفة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.
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 توقيت النرش

زم للمكتب ادلويل ليك ينرش الطلب. يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركمب، أأل وهو الوقت الال
 01جُيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء ( )أأ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل ما ييل: "... 5) 50وتنص املادة 

 "شهرًا من اترخي أأولوية هذا الطلب

 

عادة النرش  توقيت اإ

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

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

ختضع ترمجة امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لختبار للجودة قامئ عىل منوذج. وتُصنف النتاجئ اإىل 
هذا يتتبع جودة الرتجامت كام هو وارد  صنفني: صنف الرتمجة اليت تعترب مقبوةل وصنف الرتمجة اليت تعترب غري مقبوةل. ومؤرش الأداء

 يف الامنذج.

 

 املكتب ادلويل بوصفته مكتبا لتسّل الطلبات

يداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسّل الطلبات خالل الأعوام  يوحض هذا اجلدول الإ
طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب الرباءات . ومن حيث املبدأأ يودع أأي 5100امخلسة املاضية وحىت س نة 

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

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



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

100 

 س نة الإيداع ادلويل

 5100حصة  5100 5105 5100 5101 5119 ماكتب التسّل
)%( 

التغيري مقارنة 
 5105بس نة 

)%( 

 00,5 51,5 21 190 20 992 29 022 22 551 22 122 الولايت املتحد الأمريكية

 1,1 50,1 20 112 25 111 01 915 00 250 59 590 الياابن

 -0,5 02,2 05 101 05 259 01 190 51 911 51 021 مكتب الرباءات الأورويب

 02,0 00,5 55 925 09 952 01 210 05 901 1 111 الصني

 2,1 2,0 05 225 00 129 01 200 9 209 1 152 كورايمجهورية 

 2,2 2,1 01 000 9 111 1 115 1 219 1 212 املكتب ادلويل

 -2,1 0,9 0 190 2 051 2 552 2 200 2 251 اململكة املتحدة

 0,2 0,2 0 005 0 522 0 291 0 220 0 110 فرنسا

 -0,1 0,1 5 191 5 002 5 090 5 121 0 192 كندا

 2,5 1,9 0 109 0 100 0 122 0 112 5 122 السويد

 0,2 1,2 02 212 02 511 02 112 02 129 02 221 مجيع ادلول الأخر

 2,0 011 512 011 092 005 015 202 022 021 022 215 الإجاميل

 5102املصدر: قاعدة بياانت الويبو الإحصائية 

 مقدرة 5100مالحظة: بياانت 

 

 ]هناية املرفق[
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 نظاما مدريد ولش بونة :2 الربانمج

 الس يدة بينينغ وانغ :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات احملققة يف الثنائية 

 نظام مدريد

 حقق نظام مدريد منوا هائال من حيث عدد الأعضاء يف بروتوكول مدريد واس تخدام النظام عىل حد سواء. .0.2

عالمة هممة يف زايدة توس يع  5105يف س نة  بروتوكول مدريدانضامم كولومبيا واملكس يك ونيوزيلندا والفلبني اإىل وشلك  .5.2
ابنضامم الهند  5100النطاق اجلغرايف لنظام مدريد، وخاصة ابنضامم بدلين من أأمرياك الالتينية. وزادت التغطية اجلغرافية يف س نة 

ماكنية احلصول عىل امحلاية عضوا يتيح لأحصاب العالمات التجار  95مض نظام مدريد  5100ورواندا وتونس. ويف هناية س نة  ية اإ
بدلا عضوا ويف منظمة  90ملنتجاهتم وخدماهتم املوسومة بعالمة جتارية يف أأقالمي البدلان الأعضاء اليت يغطهيا الربوتوكول وعددها 

ضوا يف عضوا اإىل بروتوكول مدريد ول يزال بدل واحد ع 90عضوا، انضم  95حكومية دولية عضو )الاحتاد الأورويب(. ومن أأصل 
 التفاق فقط.

دلى الأعضاء احلاليني والأعضاء احملمتلني مع زايدة الرتكزي عىل البدلان اليت يعترب أأن نظام وشهد الرتوجي لنظام مدريد تكثيفا  .0.2
ابلنظام مدريد ل يس تخدم ابلقدر الاكيف فهيا. وركزت اجلهود املبذوةل للتشجيع عىل حتسني انتفاع املس تخدمني احلاليني أأو احملمتلني 

رفع اإىل  وسعيا عىل الصني والياابن والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأمريكية ورابط أأمم جنوب رشق أ س يا والأقالمي الأوروبية.
خبارية  5105س نة أأحصاب املصاحل بأ خر املعلومات والتطورات املتعلقة بنظام مدريد، بدأأ يف  مشاركةمس توى  تصدر اإصدار نرشة اإ
 بلغات الأمم املتحدة الرمسية الست. 5100ويه متاحة اعتبارا من س نة حول نظام مدريد ابمس "معامل نظام مدريد".  ل فصل 

يف املس تقبل احملمتل يف أأعاملها التحضريية حنو الانضامم ، واملنظامت غري احلكومية، وقد ساعد املكتب ادلويل عددا من ادلول .2.2
ندونيس يا و ابكس تان وبرابدوس وبروين دار السالم واتيلند وترينيداد وتوابغو وتونس وجاماياك واجلزائر اإىل بروتوكول مدريد، خاصة اإ

وامجلهورية ادلومينيكية وجنوب أأفريقيا وزمبابوي ورسي لناك وغامبيا والفلبني ومكبوداي وكوس تارياك وكولومبيا ومالزياي واملكس يك 
واملنظمة الأفريقية  (ARIPOاملنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية )تني هام ومنظمتني حكوميتني دولي  ونيجرياي ونيوزيلندا والهند

املس تقبلية احملمتةل اإىل العضوية أأن تعزز النطاق اجلغرايف لنظام مدريد بشلك  الانضامماتومن شأأن هذه . (OAPI)للملكية الفكرية 
اتحته  خيارا يتسم ابلبساطة والكفاءة والفعالية من حيث التلكفة لأحصاب كبري وأأن تزيد من جاذبية النظام يف أأعني املنتفعني ابإ

 العالمات التجارية حيصلوا من خالهل عىل حامية لعالماهتم التجارية يف منطقة جغرافية موسعة عىل حنو  مس تدام. 

ساسا عىل البدلان وعالوة عىل ذكل نظم املكتب ادلويل أأربع حلقات معل ملاكتب امللكية الفكرية، وركزت هذه احللقات أأ  .2.2
 النامية وأأقل البدلان منوا، وأأاتحت التدريب عىل الإجراءات العملية يف نظام مدريد.

يداع الطلبات ادلولية،  5100واكنت س نة  .2.2 اثلث س نة عىل التوايل حيقق فهيا نظام مدريد منوا متواصال، من حيث اإ
املائة يف  2,2طلبا دوليا ما شلك زايدة بنس بة  22 159ويل تسّل املكتب ادل 5100والتعيينات الالحقة والتجديدات. ويف س نة 

. وتأأكدت 5105مقارنة بس نة املائة يف  2,9طلبا، ما شلك زايدة بنس بة  22 202وجسل املكتب ادلويل . 5105مقارنة بس نة 
يف املائة  2,2د زادت بنس بة الزايدة يف الانتفاع بنظام مدريد من خالل عدد القرارات اليت اختذهتا ماكتب الأطراف املتعاقدة، وق

 2,0وفضال عن ذكل زادت جتديدات التسجيالت ادلولية بنس بة  (.201 115) 5105( مقارنة بس نة 222 111) 5100يف س نة 
 .5105مقارنة بس نة املائة يف 

البدلان منوا  ، بلغت نس بة الطلبات املس تلمة من البدلان النامية وأأقل5100و 5105ومن مجموع الطلبات املس تلمة يف سنيت  .1.2
 يف املائة عىل التوايل. 2,1يف املائة و 1

يف  05,2. كام اكن معدل اخملالفات يف الطلبات 5100س نة يف  معليوم  52وبلع متوسط زمن معاجلة الطلبات اجلديدة  .1.2
قوامئ السلع واخلدمات،  خاصةو الطلبات،  ومل تفتأأ تتعلق بأأمور التصنيف.  يف املائة 52,9، من بيهنا من اإجاميل عدد الطلبات املائة

س نة مليون لكمة يف  9,2اإىل  5101 س نة مليون لكمة يف 2,2تزداد طول. وقد زاد عدد اللكامت املطلوب تصنيفها وترمجهتا من 
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ىل أأكرث  5100لكمة يف س نة  011اإىل  0999لكمة يف س نة  11وزاد متوسط عدد اللكامت يف قوامئ السلع واخلدمات من . 5100 اإ
 . 5100ة يف س نة لكم 515من 

وتنطوي املرحةل الثانية من برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات عىل ترحيل مجيع وظائف أأعامل مدريد ولهاي من النظام  .9.2
. وبلغ التقدم لكرتونيةنرتنت وهميأأة للأعامل التجارية الإ تقنية حديثة جاهزة لالس تخدام عىل الإ  بنيةالتكنولويج القدمي املعمول به اإىل 

تنفيذ املرحةل الثانية مس توى متقدم خالل الثنائية. وعقب تعممي الربانمج، س تعزز املرحةل الثالثة من برانمج حتديث تكنولوجيا يف 
 املعلومات واهجة املس تخدم الهنايئ، وتصل بسري العمل اإىل القدر الأمثل وتبسط الإجراءات ادلاخلية.

ة عىل الإنرتنت، ويه أأداة التنبيه الإلكرتوين لنظام مدريد وأأداة الوضع وشهدت مجموعة أأدوات تكنولوجيا املعلومات القامئ .01.2
دارة السلع  دارة حافظات نظام مدريد زايدة يف الاس تخدام وحتس نا يف سريها. ومل يفتأأ يتطور برانمج اإ ال ين لنظام مدريد وأأداة اإ

 مل لتصنيف نيس.واخلدمات لنظام مدريد متاش يا مع املتطلبات التشغيلية ومهنا الامتثال الاك

ماكنيات اإضفاء  .00.2 وابلنظر اإىل التطور القانوين لنظام مدريد، تواصلت املناقشات يف الفريق العامل خالل الثنائية، لس تطالع اإ
 املزيد من الفاعلية واملرونة عىل النظام وتيسري اس تخدامه.

 نظام لش بونة

 .5100البوس نة والهرسك يف أأبريل عضوا، عقب انضامم  51زاد عدد الأعضاء يف اتفاق لش بونة اإىل  .05.2

جراء اس تعراض شامل  5119 س نة أأصدرت مجعية احتاد لش بونة يفو  .00.2 تلكيفا للفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ابإ
 لنظام لش بونة هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني والأعضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ عىل مبادئه وأأهدافه. وأأنيط ابلفريق
العامل، وهو مفتوح مجليع أأعضاء الويبو ومراقبهيا، مبقتىض هذا التلكيف اس تكشاف ما قد يلزم اإجراؤه من التغيريات عىل نظام 

يف ديسمرب  انعقدات اللتنيه ييف دورت  من تقدم معتربالفريق العامل  ونظرا اإىل ما أأحرزهلش بونة لتحسني فرص زايدة عضويته. 
، وافقت مرشوع تعديل لتفاق لش بونة ومرشوع لحئة مبقتىض اتفاق لش بونة املعدل هذا اإعداديف ، 5100وأأبريل/مايو  5105

وطبقا . 5102امجلعية عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املنقح بشأأن تسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية يف س نة 
ومن املزمع عقد جلس تني اإضافيتني يف  5100جلسة اإضافية يف ديسمرب  خلارطة الطريق اليت وافقت علهيا امجلعية عقد الفريق العامل

عىل التوايل، وس تجمع اجللسة الأخرية مع اجامتع اللجنة التحضريية للمؤمتر ادلبلومايس. وابلزتامن مع دورة  5102يونيو وأأكتوبر 
ية املنازعات يف اإطار نظام لش بونة، من أأجل عقد مؤمتر ملدة نصف يوم بشأأن مسأأةل تسو  5102الفريق العامل املنعقدة يف ديسمرب 

 اس تطالع احلالت والأشاكل اليت قد يكون من املالمئ فهيا تسوية املنازعات يف اإطار نظام لش بونة.

املكتب ادلويل معليات حتديث منتظمة عىل املعلومات املدرجة يف موقع الويبو الإلكرتوين بشأأن نظام لش بونة  وأأجرى .02.2
ج ضافًة اإىل ذكل، حرص املكتب عىل أأن تضم الأحداث املتعلقة حبامية تسميات املنشأأ واملراجعة اخملطط اإ راؤها عىل النظام. واإ

 والبياانت اجلغرافية اليت شارك فهيا تناول لنظام لش بونة ومعلية مراجعته اجلارية كذكل. 

طار اتفاق لش بونة، واليت اعمتدهت .02.2 ا مجعية احتاد لش بونة يف وقد دخلت التعديالت اليت أأجريت عىل الالحئة يف اإ
. واس هتدفت هذه التعديالت تعزيز الشفافية فامي يتعلق مبحتوايت السجل 5105، حزي التنفيذ يف الأول من يناير 5100 سبمترب

كسربس عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. ويتيح التعديل عىل املادة  املنشأأ ( من الالحئة لبدل 0)2ادلويل، ومن ث قاعدة بياانت لش بونة اإ
( من 0)02خيار بيان املعلومات الوقائعية اليت مسحت مبنح امحلاية ابلنس بة اإىل تسمية املنشأأ حمل النظر. وأأما التعديل عىل املادة 

بطال أ اثر تسجيل دويل عىل أأراضهيا بأأن تبني يف ذكل  دارة خمتصة يف دوةل عضو يف نظام لش بونة تقدم اإخطارًا ابإ الالحئة فيلزم أأي اإ
لهيا يف اختاذ قرار الإبطال. وس تدون البياانت املقدمة مبقتىض هذه الأحاكم اجلديدة يف  الإخطار السبب/الأس باب اليت استندت اإ

 السجل ادلويل بلغات معل نظام لش بونة الثالث. 

لكرتوين ، مل يعد املنشور الرمسي لنظام لش بونة، وهو نرشة الويبو لتسميات املنشأأ، متاحا اإل يف نسق 5105ومنذ يناير  .02.2 اإ
، زاد عدد الإدارات اخملتصة اليت قدمت موافقهتا عىل اس تخدام الوسائل 5105 س نة عىل املوقع الإلكرتوين للويبو. وحبلول هناية

دارة 50الإلكرتونية لالتصال يف اإطار اإجراءات نظام لش بونة اإىل  لكرتوين من خالل اإ نشاء جسل دويل اإ . كام أأحرز تقدم معترب حنو اإ
لكرتوين تطوير برانمج وبُسط اإجراء حتديث  تكنولوجيا معلومات ذلكل الغرض ولتحويل حمتوايت السجل ادلويل الوريق اإىل نسق اإ
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كسربس عىل موقع الويبو الإلكرتوين . كام خضعت صفحات نظام لش بونة مضن املوقع الإلكرتوين للويبو قاعدة بياانت لش بونة اإ
 سهوةل.ب زايدة اس تخداهما  هبدفعىل حد سواء  5100و 5105يف سنيت لتعديالت 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل،  2اس متد تصممي أأنشطة الربانمج  .01.2
التمنية ومدفوعة ابلطلب . وعالوة عىل ذكل، اكنت املساعدة الترشيعية املقدمة لدلول الأعضاء موهجة حنو 2و 0خاصة التوصيتني 

(، ومراعية ملواطن 00)التوصية ، وفقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية علهيا ومتوازنة ومفصةل حسب الطلبات املعينة لدلول الأعضاء
(. انهيك عن أأن تطوير أأداة واهجة 01و 02)التوصيتان  املرونة املنطبقة ذات الصةل ابلبدلان عىل اختالف مس توايت التمنية هبا

للعالمات ادلولية عىل  الإلكرتوينماكتب مدريد القامئة عىل الإنرتنت مكمنت مجيع ادلول الأعضاء من النفاذ لكيا اإىل السجل 
نرتنت.  الإنرتنت، ابس تخدام احلد الأدىن من البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، أأي طريقة اتصال ابلإنرتنت ومتصفح اإ

دريد أأيضا املاكتب من الوفاء ابلزتاماهتا الأساس ية ابعتبارها ماكتب منشأأ وماكتب أأطراف متعاقدة معينة ومكنت واهجة ماكتب م
 ابلتفاعل مع السجل ادلويل عىل الإنرتنت.

 بياانت الأداء

 ان الأقل منوااس تخدام نظايم مدريد ولش بونة اس تخداما أأفضل، مبا يف ذكل اس تخدامه يف البدلان النامية والبدل النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد التسجيالت 
 اجلديدة )نظام مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

100 21 (5100) 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

200 01 (5101) 
911 21 (5100) 

 (؛5105) 25 011

211 20 (5100) 

922 20 (5105) 

202 22 (5100) 

 حمقق ابلاكمل

عدد حالت التجديد 
 )نظام مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

122 50 (5100) 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

929 50 (5101) 
911 50 (5100) 

 (؛5105) 50 011

111 55 (5100) 

 ؛(5105) 50 129

102 50 (5100) 

 حمقق ابلاكمل
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النس بة املئوية للرسائل 
املتعلقة ابخملالفات 

مقارنة بعدد الطلبات 
 املس تلمة )نظام مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

(5100% )هناية 50
8

 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

(5101% )هناية 9,0
9

 

يف  55,9يف املائة، مهنا نس بة  05,0: 5105 02%
 املائة تتعلق مبسائل التصنيف

يف  52,9يف املائة، مهنا نس بة  05,2: 5100
 املائة تتعلق مبسائل التصنيف

 غري حمقق

النس بة املئوية من 
الطلبات ادلولية الواردة 

من البدلان النامية 
والبدلان الأقل منوًا 

 )نظام مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

1,2( %5100) 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 % طلبات دولية 1

عىل الأقل عرشة يف 
 املائة

 الطلبات ادلولية

1( %5105) 

2,1( %5100) 

 غري حمقق

عدد الأطراف املتعاقدة 
 يف بروتوكول مدريد

طرفا متعاقدا يف  12
 نظام مدريد

أأطراف  1يف نظام مدريد ) طرفا متعاقدا 95 90
ضافية: كولومبيا واملكس يك ونيوزلندا  متعاقدة اإ

والهند ورواندا وتونس يف  5105والفلبني يف 
5100.) 

 حمقق ابلاكمل

عدد الأطراف املتعاقدة 
 يف اتفاق لش بونة

طرفا متعاقدا )طرف متعاقد واحد اإضايف:  51 01 (5100)مارس  51
 البوس نة والهرسك(

 حمقق جزئيا

عدد التسجيالت 
ادلولية السارية وفقا 
لنظام لش بونة فامي 

يتعلق بتسميات املنشأأ 
من البدلان النامية 
 والبدلان الأقل منوا

أأساس املقارنة املنقح 
 12: 5100لهناية 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 (192)من أأصل  21

 حمقق ابلاكمل (102)من أأصل  21 75

                                                
8
 املرجع ذاته 
9
 نس بة اخملالفات تتعلق ابلتصنيف. 
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جناز معليات نظايم مدريد ولش بونة عىل حنو أأفضل النتيجة املرتقبة:  اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

متوسط الوقت الالزم 
ملعاجلة الطلبات 

اجلديدة غري احملتوية 
عىل خمالفات )نظام 

 مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 : 5100لهناية 

 (5100يوما )هناية  52

 

 أأساس املقارنة الأصيل:

يوما )يف هناية  52
5101) 

 (5105يوم معل ) 02 يوما 51

 (5100يوم معل ) 52

 حمقق جزئيا

عدد املاكتب اليت 
ترسل طلبات يف نسق 

XML  وتتلقى
التعيينات يف نسق 

XML )نظام مدريد( 

 (5105ماكتب ) 01 مثانية ماكتب مخسة ماكتب

 (5100مكتبا ) 02

 ابلاكملحمقق 

النس بة املئوية للواثئق 
لكرتونيا )نظام  الواردة اإ

 مدريد(

22% 21% 22( %5105) 

21( %5100) 

 حمقق ابلاكمل

عدد الزابئن اذلين 
يتلقون اإخطارات 
ابلربيد الإلكرتوين 
 )نظام مدريد(

 عدد العالمات املسجةل يف الإخطارات ابلربيد 52 111 50 111

 (؛5105) 21 111

101 021 (5100) 

 حمقق ابلاكمل
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عدد الزابئن اذلين 
دارة  ينتفعون خبدمات اإ
 احلافظة )نظام مدريد(

 (5105) 211 211 ل يشء

102 (5100) 

 حمقق ابلاكمل

عدد الإجراءات 
املؤمتتة ابلاكمل )نظام 

 مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

% 20قرارات املاكتب: 
  (5100مؤمتت )

 

 الأصيل:أأساس املقارنة 

حالت الرفض املؤقت 
والتجديد والرتمجة 

املؤمتتة )القرار الهنايئ 
 ومنح امحلاية(

حالت الرفض 
املؤقت والتجديد 
والرتمجة املؤمتتة 

)القرار الهنايئ ومنح 
امحلاية( والشطب 
 والتعيينات الالحقة

 قرارات املاكتب

%22: نس بة 5105
10
من التعامالت معاجلة من  

 (5105ؤمتتة لكيا )خالل العمليات امل

% من املعامالت معاجلة من 20: نس بة 5100
 خالل العمليات املؤمتتة لكيا 

 

% من التعامالت معاجلة 22التجديدات: نس بة 
(؛ 5105من خالل العمليات املؤمتتة لكيا )

من خالل  معاجلة% من التعامالت 29ونس بة 
 (5100العمليات املؤمتة لكيا )

 حمقق ابلاكمل

املئوية للتصحيحات النس بة 
مقارنة ابلعدد الإجاميل للعمليات 
)ابس تثناء حالت الرفض 
والقرارات الهنائية( )نظام 

 مدريد(

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

2,1( %5100) 

 

 أأساس املقارنة الأصيل:

2,01% 

 (5105% )0,2 %2أأقل من 

2,0( %5100) 

 حمقق جزئيا

وضع جسل دويل 
 لش بونة(مؤمتت )نظام 

حاةل معلية الأمتتة يف 
 5100هناية 

خطار  جراءات اإ اإ
وتسجيل مؤمتتة 

 ابلاكمل

الإيداع ابس تخدام تكنولوجيا املعلومات 
للتسجيل ادلويل الإلكرتوين مس تخدم منذ 

 5100صيف 

 حمقق ابلاكمل

زايدة عدد الإدارات 
اخملتصة اليت تس تخدم 

وسائل التصال 
الإلكرتونية وفقا 

 لش بونةلإجراءات 

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

 (5100)هناية  02

 

 أأساس املقارنة الأصيل:

 (5100)مارس  02

دارة خمتصة من ادلول الأعضاء يف  50أأعطت  اللك اإ
نظام لش بونة موافقهتا عىل اس تخدام الوسائل 

 الإلكرتونية.

 حمقق ابلاكمل

                                                
10
 املنشور غري حصيح. 21، فاإن رمق 5105تصويب: نتيجة للعجز يف معايري البياانت املس تخدمة يف حساب بياانت الأداء يف تقرير أأداء الربانمج  
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اعامتد أأحاكم لرتش يد 
الإطار القانوين لنظام 

 أأو حتديثه لش بونة

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

جراءات نظام لش بونة  اإ
عقب دخول 

التعديالت حزي النفاذ 
 5105يناير  0يف 

 

 أأساس املقارنة الأصيل:

جراءات نظام لش بونة  اإ
 5100يف هناية 

 

التوصيات بتعديالت 
الإجراءات املتبعة 
بناء عىل اتفاق 

لش بونة و/أأو لواحئ 
 لش بونة

عداد  مراجعة لتفاق لش بونة وتعديالت جاري اإ
عىل لحئة لش بونة مبعرفة الفريق العامل املعين 

 .بتطوير نظام لش بونة

 حمقق جزئيا

 زايدة الوعي بنظايم مدريد ولش بونة النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمشاركني يف أأحداث 

بنظام مدريد متصةل 
اذلين عربوا عن رضامه 

ويبلغون عن تعزز 
وعهيم بعد احلدث 

 التدرييب

أأربع ندوات داخلية عن نظام مدريد عقدت يف  %12عىل الأقل  ل توجد بياانت متاحة
جنيف. وأأظهرت اس تبياانت التقيمي معدل رضا 

 %91يزيد عىل 

 

 البياانت غري متاحة –أأربع أأنشطة خماطبة 

 

 

 حمقق ابلاكمل

النس بة املئوية 
للمشاركني يف أأحداث 
متصةل بنظام لش بونة 
اذلين عربوا عن رضامه 

ويبلغون عن تعزز 
وعهيم بعد 

 الندوات/حلقات العمل

اس تبياانت التقيمي معدل رضا يزيد عىل أأظهرت  %12عىل الأقل  ل توجد بياانت متاحة
91% 

 

 حمقق ابلاكمل
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 املزيانية والنفقات الفعلية

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

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
نفقات 

5105/5100 

انتفاع البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بنظايم مدريد ولش بونة  1.5ه 
 عىل حنو أأفضل

010 1 025 1 522 1 

جناز معليات نظايم مدريد ولش بونة عىل حنو أأفضل 9.5ه   20 019 25 202 20 222 اإ

 0 111 0 022 0 222 زايدة الوعي بنظام مدريد ولش بونة 01.5ه 

 29 225 20 022 25 192 اجملموع  

 

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

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
نس بة الاس تخدام  5105/5100نفقات 

)%( 

 %011 09 021 09 021 01 201 موارد املوظفني

 %12 01 595 00 992 00 211 خالف موارد املوظفني

 %91 29 225 20 022 25 192 اجملموع

 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائيةتعكس  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00 املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 خالل الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  ف.أأل

تعديال ابلزايدة يعزى أأساسا لتثبيت بعد التحويالت  13/2012لثنائية مزيانية ا املبالغ اخملصصة للموظفني يف تعكس .01.2
 .5101املوظفني املؤقتني لفرتة طويةل معال بقرار امجلعيات يف س نة 

تعديال ابخلفض بعد التحويالت  13/2012لثنائية مزيانية ا املبالغ اخملصصة حتت بند خالف موارد املوظفني يف تعكسو  .09.2
مليون فرنك سويرسي خالل  01,5لتحقيق ماكسب من حيث التاكليف، وفقا للزتام املنظمة خبفض النفقات مببلغ 

 .5105/00الثنائية 
 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

يف املائة من املزيانية بعد التحويالت.  12فني يف الربانمج بلغت نس بة اس تخدام املزيانية حتت بند خالف موارد املوظ .51.2
 وتعزى قةل اس تخدام املزيانية حتت بند خالف موارد املوظفني أأساسا اإىل ما ييل:

)انتفاع  1.5خفض بعثات املوظفني والوفورات احملققة يف التاكليف نتيجة للحجز مبكرا للأسفار بناء عىل النتيجة ه  -
)زايدة الوعي بنظام مدريد  01.5بدلان الأقل منوا بنظايم مدريد ولش بونة عىل حنو أأفضل( والنتيجة ه البدلان النامية وال 

 ولش بونة(؛
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" تاكليف الرتمجة الفورية نظرا لقرص فرتات دورات الفريق العامل لنظام 0وحتقيق وفورات يف التاكليف فامي ييل: " -
س تخدام اخلادم احلاسويب العاملي وخدمات الرتمجة اخلارجية؛ مدريد، أأي ثالثة أأايم بدل من مخسة أأايم، وزايدة ا

طار النتيجة ه  "5" )اإجناز معليات نظايم مدريد ولش بونة عىل حنو أأفضل( نتيجة  9.5وخفض املعامالت الربيدية يف اإ
 لزايدة اس تخدام الوسائل الإلكرتونية.
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 نظام لهاي :00 لربانمجا

 وانغ الس يدة بينينغ :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات احملققة يف الثنائية 

وثيقة جنيف  ، أأصبحت بروين دار السالم واجلبل الأسود وطاجيكس تان وتونس أأطرافا يف5105/00خالل الثنائية  0.00
لهيا أأدانه بعبارة "وثيقة 0999) انضامم "(. ويعد 0999( التابعة لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية )املشار اإ

عىل النظام. وبفضل هذا الانضامم، لن توجد دوةل متعاقدة  0999تونس اإىل الوثيقة خطوة هامة لتحقيق هدف ترس يخ همينة وثيقة 
هناء هذه التفاقية الأخرية بتسّل أأربع موافقات عىل ذكل. ويف  0902ملزتمة بوثيقة عام  وحدها. وقد أأحرز املزيد من التقدم حنو اإ

 اكن يلزم تسّل ثالث موافقات أأخرى قبل أأن يضحى من املمكن الإعالن عن الإهناء رمسيا.هناية الثنائية 

عدد من التعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة والتوجهيات الإدارية حزي النفاذ أأو اعمتد خالل الثنائية، ما أأسفر  ودخل 5.00
جيابية   5105 خالل دورتيه الثانية والثالثة املنعقدتني يف جنيف يف نومفربعن حتديث الإطار القانوين معوما. ونظر الفريق العامل ابإ

دارة حافظة نظام  5100وأأكتوبر  يف ال اثر الترشيعية املرتتبة عىل تقدمي ابتاكرات جديدة تستند اإىل تكنولوجيا املعلومات، مثل اإ
دارة نظام لهاي، ما يتوقع أأن حيقق املزيد من التعديالت. وفضال عن ذكل أأخذت النرشة ادلولية للتصاممي الصناعية  لهاي، يف اإ

، ما قلص متوسط مدة معاجلة الطلبات القانونية غري املؤجةل منذ الإيداع حىت النرش من 5105تصدر أأس بوعيا اعتبارا من يناير 
ىل أأربعة أأسابيع. وعالوة عىل ذكل فقد أأودع ما يناهز  من خالل الواهجات يف املائة من الطلبات والتجديدات  11تسعة أأسابيع اإ

أأن نس بة رضا مس تخديم نظام لهاي عن  5105الإلكرتونية املعنية. وأأخريا، أأظهرت دراسة اس تقصائية مس تقةل أأجريت يف س نة 
 ابملائة. 92النظام بلغت 

ذاكء الوعي بنظام ليه، مل يفتأأ يزداد عدد املنشورات املتاحة بلغات أأخرى غري لغات معل النظام ال  0.00 ىل اإ ثالث وابلنظر اإ
 خالل الثنائية. كام تزايد عدد املاكتب املعنية بتقدمي معلومات عامة مناس بة عن نظام لهاي.

يداعات وتعيينات البدلان النامية وأأقل البدلان  2.00 يداعات ونشاط التسجيل، والزايدة امللحوظة يف اإ ، منواورمغ المنو العام يف الإ
أأجحام الإيداعات دلى النظام أأقل كثريا من مس توايت المنو املتوخاة. ورمغ ختطي الهدف املنشود من حيث التجديدات، ظلت 
، ومع ذكل يشلك هذا العام الأخري أأساس التوقعات للثنائية 5101/00ويُفرس ذكل بأأن النتاجئ اكنت أأقل مما اكن متوقعا يف الثنائية 

ىل أأقل مما اكن متوقعا 5101/00. وميكن عزو اخنفاض نتاجئ الثنائية 5100/00 اس مترار الأزمة  (0اإىل تضافر عنرصين خارجيني: ) اإ
مل يزد كام اكن متوقعا، وابلنظر اإىل اخنفاض عدد الطلبات اخملالفة دون  0999وحقيقة أأن عدد أأعضاء وثيقة  (5الاقتصادية العاملية، )

يداع الإلكرتوين اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل ختفيض الأ  خطاء الشلكية يف الطلبات ولن املس توى املتوقع، تأأخر تطوير واهجة الإ
 .5100يس تمكل يف هناية املطاف حىت منتصف س نة 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

وُخططت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجيه التوصيات ذات الصةل يف جدول أأعامل التمنية،  00ُُصمت أأنشطة الربانمج  2.00
 من اجلدول. 2و 0وخباصة التوصيتني 
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 بياانت الأداء

 الارتقاء مبس توى الوعي بنظام لهاية: املرتقب النتيجة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد مودعي الطلبات لأول 
 مرة

 منقطع غري متاحة 5100حتدد خالل س نة  غري متاحة

عدد اللغات اليت تتاح هبا 
 املعلومات عامة

% من املعلومات 11تتوافر  لكهااللغات الرمسية  لغات العمل الثالث للنظام
العامة ابللغات الست الرمسية 

 للأمم املتحدة

 حمقق لكيا

عدد املاكتب الوطنية أأو 
قلميية اليت تقدم املعلومات  الإ
 املناس بة عن نظام لهاي

 من املاكتب املعنية 0/5حنو 

 

قلمييا قدم  25 املاكتب املعنية لكها مكتبا وطنيا أأو اإ
عن نظام املعلومات املناس بة 

لهاي. ومل يكن دلى تسعة 
لكرتونيا.  ماكتب موقعا اإ

 حمقق جزئيا

 اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع وأأفضلة: املرتقب النتيجة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد التسجيالت والتصاممي 
الواردة يف التعيينات 

والتجديدات والبياانت 
 الأخرىاملدونة 

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
5100: 

 

 التسجيالت اجلديدة

020 5 

 

 

 التصاممي الواردة

111 00 

 

 

 التجديدات

150 5 

 

 

 البياانت املدونة الأخرى

 

 

 

 اجلديدةالتسجيالت 

111 2 (5105) 

211 1 (5100) 

 

 التصاممي الواردة

111 51 (5105) 

111 52 (5100) 

 

 التجديدات

111 5 (5105) 

211 5 (5100) 

 

 البياانت املدونة الأخرى

 

 

 

 التسجيالت اجلديدة

221 5 (5105) 

102 5 (5100) 

 

 التصاممي الواردة

910 00 (5105) 

112 05 (5100) 

 

 التجديدات

051 0 (5105) 

129 5 (5100) 

 

 البياانت املدونة الأخرى

 

 

 

 غري حمقق

 

 

 

 غري حمقق

 

 

 

 حمقق لكيا

 

 

 

 غري حمقق
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052 2 

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 التسجيالت اجلديدة
502 5 (5101) 

911 5 (5100) 

111 1 (5105) 

111 05 (5100) 

220 0 (5105) 

200 0 (5100) 

 

 التصاممي الواردة 

501 00 (5101) 

111 02 (5100) 

   

 التجديدات 

190 5 (5101) 

111 5 (5100) 

   

 الأخرىالبياانت املدونة  

522 2 (5101) 

011 2 (5100) 

   

عدد الطلبات والتعيينات 
الواردة من البدلان النامية 

 ومن أأقل البدلان منوا

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
 5 129طلبا و 51 :5100

تعيينا واردا من البدلان 
 النامية ومن أأقل البدلان منوا

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

 122طلبا و 05 :5105/00
تعيينا واردا من البدلان  5

النامية ومن أأقل البدلان منوا 
(5101) 

تعيني  1 211طلبا و 11
وارد من البدلان النامية 
 ومن أأقل البدلان منوا

 

5 502طلبا و 02
11
تعيينا  

واردا من البدلان النامية وأأقل 
 (5105البدلان منوا )

 

تعيينا واردا  5 111طلبا و 55
البدلان النامية وأأقل البدلان من 
 (5100منوا )

 غري حمقق

 

                                                
11
ل  ( ليشمل الأرقام اخلاصة ابلنيجر، اليت حذفت 5 500) 5105واملزيانية  جعدد تعيينات البدلان النامية وأأقل البدلان منوا الوارد يف تقرير الربانم تصويب: عُدم

 نتيجة خلطئ مكتيب.  5105دون قصد يف س نة 
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النس بة املئوية للطلبات غري 
 القانونية

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
5100: 21% 

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

% )يف 21: 5105/00
5101) 

 (5105% )25 (5100% )يف 21

20,12( %5100) 

 غري حمقق

 

دارة نظام لهاي ة: املرتقب النتيجة  حتسني اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

همينة وثيقة جنيف عىل 

 النظام بوصفها نظاما اكمال
أأساس املقارنة املنقح لهناية 

طرفا متعاقدا  20 :5100
 01يف وثيقة جنيف و

طرفا متعاقدا حفسب 
ملزما بواثئق أأخرى يف 

 فقط 5100

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

5105/00:  
طرفا متعاقدا يف وثيقة  09

طرفا متعاقدا  01جنيف و
حفسب ملزما بواثئق 

 5101أأخرى عام 

طرفا متعاقدا يف وثيقة  22
هناء وثيقة   0902جنيف واإ

ول بدل ملزم حفسب بوثيقة 
خارج الاحتاد  0921

الأورويب أأو املنظمة 
 ملكية الفكريةالأفريقية لل 

 

طرفا متعاقدا يف وثيقة  22
جنيف )اجلبل الأسود 

وطاجيكس تان وتونس يف 
وبروين دار السالم يف  5105
5100) 

 

اكن يلزم ، 5100يف ديسمرب 
 تسّل ثالث موافقات أأخرى

، وظل أأبرعة 0902لإان وثيقة 
أأطراف متعاقدة من خارج 
الاحتاد الأورويب واملنظمة 

الأفريقية للملكية الفكرية ملزمة 
 0921بوثيقة 

 حمقق جزئيا

الطلبات القانونية غري 
 املؤجةل، حىت موعد النرش

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
 أأربعة أأسابيع :5100

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

 تسعة أأسابيع: 5105/00

 (5105أأربعة أأسابيع ) ثالثة أأسابيع

 (5100أأس بوعان )

 حمقق لكيا

أأساس املقارنة املنقح لهناية  عدد الإجراءات املؤمتتة متاما
 واحد :5100

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

 صفر: 5105/00

 حمقق لكيا اثنان )جتديد امحلاية ومنحها(  اثنان

النس بة املئوية لاللامتسات 
املقدمة عرب الواهجات 

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
5100:  

% من الطلبات 11
والامتسات التجديد مودعة 

 حمقق لكيا (5105% من الطلبات )10
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 % من الطلبات11 الإلكرتونية

 % من التجديدات21

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 
% من الطلبات 22

خالل ادلولية مودعة من 
الواهجات الإلكرتونية يف 

، وما من الامتسات 5101
أأخرى جارية ابلإجراءات 

 الإلكرتونية

لكرتونيا  اإ

 

 (5100% من الطلبات )12

 

% من التجديدات 22
(5105) 

% من التجديدات 22
(5100) 

للمس تخدمني النس بة املئوية 
الراضني عن اخلدمات اليت 

 يقدهما املكتب ادلويل

عرشة يف املائة من  0.1 5100حتدد يف هناية  5100حتدد يف هناية 
املس تخدمني راضني 

% 25للغاية؛ و
راضني جدا؛ 

% راضني؛ 25و
% راضني 2و

بصورة معتدةل 
)أأجريت ادلراسة 
الاس تقصائية يف 

 (5105مايو  55

 

اس تقصائية يف مل جتر أأية دراسة 
5100 

 غري قابل للقياس

 املزيانية والنفقات الفعلية

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

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
 5105/00نفقات 

 0 125 0 102 5 012 الوعي بنظام لهايالارتقاء مبس توى  2.5ه 

 5 112 5 112 5 020 اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع وأأفضل 2.5ه 

دارة نظام لهاي 1.5ه   5 200 5 201 5 200 حتسني اإ

 2 921 1 520 2 911 اجملموع  
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 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(
 الفرناكت السويرسية()بأ لف 

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 5105/00نفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %011 2 102 2 102 2 010 موارد املوظفني

 %19 0 002 0 201 0 291 خالف موارد املوظفني

 %92 2 921 1 520 2 911 اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية  (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00 بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 خالل الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00ية بعد التحويالت املزيان  أألف.

" زايدة موارد املوظفني املوزعة عىل أأنشطة الإعالم 0تعكس املزيانية بعد التحويالت تعديال عاما ابلزايدة نظرا ملا ييل: " 2.00
والزتام  "5(؛ "اس تخدام نظام لهاي اس تخداما أأوسع وأأفضل) 2.5والرتوجي فامي يتعلق بنظام لهاي. ويظهر ذكل يف النتيجة ه 

عادة حساب الأموال اخملصصة ملس تحقات املوظفني بعد انهتاء اخلدمة احملسوبة  املنظمة يف حاةل زايدة مس توايت ادلخل املتوقع، ابإ
 مبدئيا عند مس توايت أأدىن خالل الثنائية السابقة.

ماكسب من تعديالت ابخلفض لتحقيق  5105/00وتعكس املبالغ اخملصصة حتت بند خالف موارد املوظفني يف مزيانية  1.00
 .5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5الفاعلية من حيث التاكليف، وفقا للزتام املنظمة خبفض النفقات مببلغ 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

أأدى أأساسا  يف املائة من املزيانية بعد التحويالت، ما 19ت نس بة اس تخدام مزيانية خالف موارد املوظفني يف الربانمج بلغ 1.00
ىل طار النتيجة  اإ حتقيق وفورات والتأأخر يف الأعامل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات نظرا لتأأجيل انضامم بعض الأطراف املتعاقدة يف اإ
دارة نظام لهاي) 1.5ه   (.حتسني اإ
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 التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول :1 الربانمج

 وتشاردالس يد يوهانس كريستيان  :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات احملققة يف الثنائية 

أأصبح مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز الويبو( املصدر ادلويل الرئييس للبدائل املناس بة من حيث الوقت والفعالية من  0.1
د للخربات القانونية دارة  حيث التلكفة لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف احملامك، بوصفه املورم والتنظميية واملسؤول عن اإ

 القضااي. ويشمل ذكل تقدمي اخلدمات يف حالت املنازعات عىل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت.

جراءاته اإىل املس توى الأمثل لتلبية احتياجات أأحصاب حقوق 5105/00وخالل الثنائية  5.1 ، واصل املركز العمل للوصول ابإ
تقريرا بعنوان نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ادلولية  5100ا الصدد نرش مركز الويبو يف س نة امللكية الفكرية واملنتفعني هبا. ويف هذ

وحيتوي التقرير عىل بياانت عن توقعات  12ملركز الويبو للتحكمي والوساطة عن تسوية املنازعات يف املعامالت التكنولوجية ادلولية.
املس تخدمني وجتارهبم وحتليال لها. وعقد مركز الويبو أأيضا حلقات معل عن التحكمي والوساطة، وأأدار بفعالية قضااي الويبو مس تعينا 

دارية حمدثة لإدارة احلالت، وخاصة مرفق الويبو لتسوية  لكرتونيا. القضاايببنية حتتية اإ  اإ

مع سامت  أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية عىل وضع اإجراءات بديةل لتسوية املنازعات تتالءموساعد املركز  0.1
أأول حالت نزاع تمت تسويهتا بنجاح مبوجب اإجراء جديد مشرتك  5105يف جمالت نشاطهم. وشهدت س نة ملنازعات املكررة ا

التجارية يف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية. وساعد مركز الويبو  لتسوية املنازعات للوساطة يف الاعرتاضات املتعلقة ابلعالمات
عىل تطوير خيار تسوية مماثل لإجراءات العالمات أأمام املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية، وأأحضى هذا اخليار متاحا اعتبارا 

 .5100من يوليو 

مذكرات تفامه بني الويبو والواكةل الكورية  5105ُوقعت يف س نة وفامي خيص تسوية املنازعات يف جمال السيامن والإعالم،  2.1
للمحتوى الإبداعي ووزارة الثقافة والرايضة والس ياحة يف مجهورية كوراي، هبدف تعزيز اس تخدام خدمات الإجراءات البديةل لتسوية 

 املنازعات يف القطاعات اليت تغطهيا أأنشطة  ل مهنم.

مناذج اتفاقات مصممة تصمامي  5100رويب ملعايري التصالت، أأاتح مركز الويبو يف ديسمرب وابلتعاون مع أأمانة املعهد الأو  2.1
خاصا ميكن للرشاكت العامةل يف جمال التصالت اس تخداهما لإحاةل أأية منازعة بشأأن رشوط الرتاخيص العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية 

طة والتحكمي املعجل، هبدف تيسري اإصدار الأحاكم بفعالية من حيث التلكفة لس تخدام براءة مبعيار صناعي اإىل مركز الويبو للوسا
 والوقت يف رشوط الرتخيص العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية.

ويف س ياق س ياسة تعاون مركز الويبو يف جمال منازعات البحث والتطوير، دشن ادلليل الاسرتايل لتفاقات امللكية الفكرية  2.1
جراءات الويبو البديةل لتسوية املنازعات.مجموعة م 5100يف س نة   ن التفاقات المنوذجية ومهنا البنود اخلاصة ابإ

لكرتوين تغطي  2 229ما قدره  5105/00ويف جمال أأسامء احلقول، أأدار مركز الويبو يف  1.1 اسام يف  00 510قضية سطو اإ
طار الإجراءات القامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة   5105 بأأسامء احلقول. وأأعد مركز الويبو ودشن يف س نةاإ

لكرتونيا، وهو عبارة عن منصة للمرافعة يف املنازعات دلى الويبو. وختطى عدد أأسامء احلقول  مرفق النفاذ اإىل قضااي أأسامء احلقول اإ
 امس.  21 111ات املتعلقة بأأسامء حلقول يف القضااي القامئة عىل الس ياسة املوحدة لتسوية املنازع 0999 اليت تسلمهتا الويبو منذ س نة

وابلرتكزي خصوصا عىل ال ليات اجلديدة محلاية احلقوق اليت اعمتدهتا هيئة الإنرتنت املعنية ابلأسامء والأرقام املعينة )الإياكن(،  1.1
امس من أأسامء احلقول  0 211شاركت الويبو يف نشاط ابرز من أأنشطة رمس الس ياسة العامة اس تجابة لعامتد الإياكن املزمع ملا يبلغ 

اإجراءات الاعرتاض املتعلقة ابحلقوق قضية ابعتباره مورد خدمات تسوية املنازعات مبوجب  29العليا اجلديدة. وقد أأدار مركز الويبو 
 5100.13 "السابقة للمنح" اليت أأعدهتا الويبو فامي خيص العالمات التجارية، ث نرشت الويبو تقريرا عن ذكل يف ديسمرب القانونية

                                                
12
 <.http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdfانظر املوقع الإلكرتوين: > 
13
 <.http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/lroreport.pdfانظر املوقع الإلكرتوين: > 
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دارة احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف مناطق خمتلفة لرمس الس ياسات لتسوية  9.1 وتواصل املركز مع املسؤولني عن اإ
)غرينادا(  GD.ة(( واملتحد –ونزياي )ولايت )ميكر  FM.أأحضى مركز الويبو موردا للخدمات للحقول  5105/00املنازعات، ويف 

)ومجهورية تزنانيا املتحدة(، وبذكل أأحضى مجموع احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت  TZ.)ابلو( و PW.)مايل( و ML.و
لهيا   حقال. 11تقدم الويبو هذه اخلدمات اإ

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

أأعامل التمنية،  وُُصمت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجهيات التوصيات ذات الصةل يف جدول 1ُوضعت خطة أأنشطة الربانمج  01.1
من اجلدول. ويف هذا الصدد، نظم املركز برامج خمصصة يف جمال التحكمي والوساطة ملسؤويل امللكية  01و 2و 0وخباصة التوصيات 

ليه، وساعد أأيضا  عداد أأطر اختيارية بديةل لتسوية املنازعات املرفوعة اإ الفكرية وممارس هيا. كام ساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل اإ
عداد جسل لأفضل املامرسات وأ ليات تسوية املنازعات حسب أأمهيهتا ابلنس بة اإىل الإ  دارات الوطنية املعنية بأأسامء احلقول عىل اإ

 البدلان النامية والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر. 

 بياانت الأداء

الفكرية اليت يمت تسويهتا ويمت تفادهيا بفضل خدمات التحكمي والوساطة وغريها من تزايد عدد املنازعات ادلولية واحمللية بشأأن امللكية  ة:املرتقب النتيجة
 الطرق البديةل لتسوية املنازعات

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

 تزايد الاهامتم
ىل اب للجوء اإ

خدمات بديةل 
تسوية املنازعات ل 

يف الصفقات 
املتعلقة ابمللكية 
الفكرية، مبا يف 

ذكل عرب 
اس تخدام 

جراءات الويبو  اإ

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
 22منازعة و 529: 5100

من املساعي امحليدة )هناية 
5100)  

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

منازعة  552 :5105/00
من املساعي امحليدة  21و

 (5101)يف هناية 

منازعة ومسعى  51
ضافيامحيدا   اإ

 

من املساعي امحليدة  92منازعة و 012
 (5100)الإجاميل يف هناية 

 

منازعة )وساطة وحتكمي وقرارات من  002
ضافيا   خرباء( ومسعى محيدا اإ

 حمقق لكيا

نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية  
 اليت قام هبا املركز

نتاجئ ادلراسات 
الاس تقصائية اليت قام 

 هبا املركز

ادلراسة الاس تقصائية نتاجئ تقرير منشور: 
ادلولية ملركز الويبو للتحكمي والوساطة عن 
تسوية املنازعات يف املعامالت التكنولوجية 

ادلولية
14

 

 حمقق لكيا

أأساس املقارنة املنقح لهناية  
سؤال وارد  2 111 :5100

(5101/00 ) 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

سؤال  5 111: 5105/00
 (5101)وارد 

سؤال اإضايف  2 111
 وارد

 حمقق لكيا سؤال اإضايف وارد 2 111

                                                
14
 <.http://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/surveyresults.pdfانظر املوقع الإلكرتوين: > 
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أأساس املقارنة املنقح لهناية  
مليون زايرة  01 :5100

 (5101/00ملواقع الإنرتنت )

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

مليون زايرة  02 :5105/00
 (5101ملواقع الإنرتنت )

ضافيةمليون زايرة  0,2 مليون 01  غري حمقق اإ

أأساس املقارنة املنقح لهناية  
مشاراك يف  512: 5100

املناس بات الس نوية للمركز 
 0 111(؛ و5101/00)

مشارك يف املناس بات 
اخلارجية للمركز 

(5101/00) 

مشاراك يف  521
املناس بات الس نوية 

 2 111للمركز؛ و
مشارك يف املناس بات 

 اخلارجية للمركز

يف املناس بات الس نوية ملركز  مشاراك 211
 الويبو

 

مشارك يف املناس بات اخلارجية  2 111
 للمركز

 حمقق جزئيا

أأساس املقارنة الأصيل يف  
الربانمج واملزيانية 

مشاراك يف  052 :5105/00
املناس بات الس نوية للمركز 

مشارك  0 111(؛ و5101)
يف املناس بات اخلارجية 

 (5101للمركز )

   

الس ياسات 
البديةل لتسوية 
املنازعات اليت 
سامه املركز يف 
 وضعها وتنفيذها

مجعية الأنظمة املعمتدة )
دارة امجلاعية ادلولية الإ 

، للمصنفات السمعية البرصية
وهيئة والسيامن والإعالم، 

دارة حقوق منتجي الأداء  اإ
 (السمعي البرصي

من نظام واحد اإىل 
ضافية  ثالثة أأنظمة اإ

)املعهد الأورويب ملعايري أأربعة أأنظمة معمتدة 
التصالت واملعهد الوطين الربازييل للملكية 
الصناعية وادلليل الأسرتايل لتفاقات امللكية 
 الفكرية ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية(

 حمقق لكيا

 العليا املكونة من رموز البدلانحامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول ة: املرتقب النتيجة

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

 القضاايعدد 
املتعلقة ابحلقول 
العليا املكونة من 

اليت أأسامء عامة 
يف مت تسويهتا 

طار الس ياسة  اإ
املوحدة لتسوية 
املنازعات املتعلقة 
 بأأسامء احلقول 

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
قضية  51 192 :5100

متعلقة ابحلقول العليا املكونة 
من أأسامء عامة )يف هناية 

5100) 

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

قضية  01 115: 5105/00

ضافية 0 211 املكونة قضية متعلقة ابحلقول العليا  52 910 قضية اإ
 (5100من أأسامء عامة )الإجاميل يف هناية 

ضافية متعلقة ابحلقول العليا  2 112 قضية اإ
 املكونة من أأسامء عامة

 

 حمقق لكيا
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حلقول العليا املكونة متعلقة اب
)يف هناية من أأسامء عامة 

5101) 

 القضاايعدد 
حلقول اباملتعلقة 

العليا املكونة من 
اليت رموز البدلان 
يف  مت تسويهتا

طار الس ياسة  اإ
املوحدة لتسوية 
املنازعات املتعلقة 
 بأأسامء احلقول

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
قضية  5 002تسوية : 5100

متعلقة ابحلقول العليا املكونة 
من رموز البدلان يف املركز 

 (5100فقط )يف هناية 

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

قضية متعلقة  0 292تسوية 
ابحلقول العليا املكونة من 

رموز البدلان يف املركز فقط 
 (5101)يف هناية 

ضافية 021  قضية اإ

 

قضية متعلقة ابحلقول العلية املكونة  5 111
من رموز البدلان فقط )الإجاميل يف هناية 

5100) 

 

ضافية متعلقة ابحلقول العليا  200 قضية اإ
 املكونة من رموز البدلان فقط

 حمقق لكيا

الس ياسات 
تسوية اخلاصة ب 

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

أأساس املقارنة املنقح لهناية 
الس ياسة املوحدة : 5100

، مل تعمتد 5100)يف هناية 
ل لعدد  الس ياسة املوحدة اإ

 من الس نوات(

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
واملزيانية الربانمج 
الس ياسة  :5105/00

، مل 5101املوحدة )يف هناية 
ل  تعمتد الس ياسة املوحدة اإ

 لعدد من الس نوات(

تنفيذ توصيات الويبو 
اخلاصة ابلس ياسات 
والإجراءات يف نظام 

 أأسامء احلقول

 

اعامتد مركز الويبو لإجراءات الأياكن 
 لالعرتاض املتعلقة ابحلقوق السابقة للمنح 

 

ز الويبو لإجراءات الأياكن لتسوية اعامتد مرك
املنازعات الالحقة للمنح القامئة عىل العالمات 

 التجارية

 حمقق لكيا

دارة  عدد هجات اإ
تسجيل احلقول 
العليا املكونة من 
رموز البدلان 
مبساعدة تقدهما 
الويبو لتصممي أأو 
دارة أ ليات حامية  اإ
امللكية الفكرية 
وفقا للمعايري 

 ادلولية

املقارنة املنقح لهناية أأساس 
هجات هجة من  22 :5100

دارة تسجيل احلقول العليا  اإ
)يف  املكونة من رموز البدلان

 (5100هناية 

 

أأساس املقارنة الأصيل يف 
الربانمج واملزيانية 

هجة من  22 :5105/00
دارة تسجيل احلقول  هجات اإ

العليا املكونة من رموز 
 (5101)يف هناية  البدلان

دارة  ست هجات اإ
ضافية   اإ

دارة تسجيل احلقول هجة من  11 هجات اإ
)الإجاميل يف هناية  العليا املكونة من رموز

5100) 

 

ضافية من  دارة تسجيل مخسة هجات اإ هجات اإ
 احلقول العليا املكونة من رموز

 حمقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

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

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
 5105/00نفقات 

تزايد عدد املنازعات ادلولية واحمللية بشأأن امللكية الفكرية اليت  00.5ه 
يمت تسويهتا ويمت تفادهيا بفضل خدمات التحكمي والوساطة 

 من الطرق البديةل لتسوية املنازعات وغريها
012 0 220 0 252 0 

حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء  05.5ه 
 عامة واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان

219 1 250 2 091 2 

 9 102 01 022 01 212 اجملموع  

 

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

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام )%( 5105/00نفقات 

 %011 1 292 1 212 9 202 موارد املوظفني

 %12 0 051 0 211 920 خالف موارد املوظفني

 %91 9 102 01 022 01 212 اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 خالل الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

عادة توزيع املبالغ اخملصصة حتت بند موارد املوظفني اإىل املبالغ اخملصصة حتت ابب خالف  00.1 تبني املزيانية بعد التحويالت اإ
طار تنفيذ معلية اإصالح العق ُادرج  5105/00. ومتش يا مع املزيانية املعمتدة 5100ود ابتداء من يناير موارد املوظفني، وذكل يف اإ

أأحصاب عقود العمل قصرية الأجل حتت بند املبالغ اخملصصة ملوارد املوظفني. ويف س ياق اإصالح العقود، أ عد برانمج لزماةل الويبو يف 
دارة احلالت لإقرار الرتتيبات اليت من خاللها  5100مركز التحكمي والوساطة يف س نة  تزود املنظمة املهنيني الش باب خبربات يف اإ

لتعزيز معرفهتم وكفاءاهتم املهنية يف اجملالت الواقعة يف نطاق مسؤولية مركز التحكمي والوساطة؛ وبناء عىل ذكل، ُحولت مزيانية هذه 
 .5100الزماةل اإىل خمصصات خالف املوظفني يف س نة 

طار  05.1 تزايد عدد املنازعات ادلولية واحمللية بشأأن امللكية الفكرية اليت يمت ) 00.5النتيجة ه ويعكس التعديل ابلزايدة يف اإ
( حتول موارد املوظفني يف املركز تسويهتا ويمت تفادهيا بفضل خدمات التحكمي والوساطة وغريها من الطرق البديةل لتسوية املنازعات

دارة الطلب عىل خدمات الإجراءات البديةل لت   سوية املنازعات اليت تقدهما الويبو.اإىل حتسني اإ
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 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

اتباع  "0يعكس الاخنفاض الأدىن بقليل من املتوقع يف اس تخدام املوارد خالف املوظفني وفورات التاكليف الناجتة عن: " 00.1
تاكليف بعثات املوظفني وأأسفارمه نتيجة  " وختفيض5مقاربة أأكرث اسرتاتيجية يف تعيني الزمالء )مديرو قضااي أأسامء احلقول(؛ "

لغاء بعض املناس بات اليت اكنت خمططة نتيجة لتحول الأولوايت عىل املس توى الوطين.  تأأجيل أأو اإ
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 الهدف الاسرتاتيجي الثالث

 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

جنازات النتاجئ املرتقبة خالل الثنائية حيتوي السجل الوارد  مقاسة عىل أأساس املؤرشات يف  5105/00أأدانه عىل ملخص اإ
طار الربامج املشاركة يف هذا الهدف الاسرتاتيجي  اإ

 

 مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

منائية س ياسات واسرتاتيجيات  وطنية وخطط اإ
امللكية الفكرية بشأأن حمددة بوضوح ومتسقة 

منائية الوطنيةتامتىش  والابتاكر  مع الأهداف الإ

عدد البدلان اليت صاغت س ياسات امللكية الفكرية 
واسرتاتيجياهتا وخططها و/أأو تعمل عىل تنفيذها س نواي 

 )أأفريقيا(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت دلهيا أ ليات مالمئة تعىن بوضع اسرتاتيجيات 
 الفكرية وتنفيذها )املنطقة العربية(امللكية 

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت دلهيا مرشوعات مرتبطة ابخلطط الوطنية   
 )املنطقة العربية( للملكية الفكرية

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت دلهيا س ياسات واسرتاتيجيات يف جمال امللكية   
)أ س يا واحمليط الفكرية اخلاضعة لإجراءات املوافقة الوطنية 

 الهادئ(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت اعمتدت س ياسات واسرتاتيجيات يف جمال   
 امللكية الفكرية )أ س يا واحمليط الهادئ(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت أأجنزت فهيا أأنشطة ومرشوعات تسهم يف   
صياغة اسرتاتيجيات وس ياسات يف جمال امللكية الفكرية )أأمرياك 

 الالتينية والاكرييب(

  9الربانمج 

عدد البدلان اليت أأجنزت فهيا أأنشطة ومرشوعات تسهم يف تنفيذ   
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وس ياساهتا )أأمرياك الالتينية 

 والاكرييب(

  9الربانمج 

عدد البدلان الأقل منوا اليت أأدرجت اعتبارات امللكية الفكرية   
يف اسرتاتيجياهتا وس ياساهتا الوطنية يف اخلاصة هبذه البدلان 

 جمال امللكية الفكرية )البدلان الأقل منوا(

  9الربانمج 

85%

7%

6% 1%
1%
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 مؤرشات الأداء النتيجة املرتقبة
الربامج 
 املسؤوةل

 السري

عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خططا وطنية   
منائية الوطنية  للملكية الفكرية ترتبط ارتباطا وثيقا ابلأهداف الإ

  01الربانمج 

القادرة عىل تناول كفاءات معززة للموارد البرشية 
طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال 
ابمللكية الفكرية لأغراض التمنية يف البدلان النامية 

ل نظام  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ
 الاقتصاد احلر

عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اليت تشمل عنرصا 
 لالبتاكر والتكنولوجيا

  01الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني 
والعاملني يف جمال امللكية الفكرية ممن دليه فهم معمق لقضااي 

امللكية الفكرية ومن مضهنا س بل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 
 يف سبيل التمنية

  9الربانمج 

وفرص معل يف جمال  عدد البدلان اليت تتيح برامج للتدريب
 امللكية الفكرية )املنطقة العربية(

  9الربانمج 

النس بة املئوية للفاحصني املدربني اذلين يس تخدمون همارات 
 حمس نة يف جمال معلهم )أ س يا واحمليط الهادئ(

  9الربانمج 

النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني   
امللكية الفكرية ممن دليه فهم معمق لقضااي والعاملني يف جمال 

امللكية الفكرية ومن مضهنا س بل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية 
 يف سبيل التمنية )أ س يا واحمليط الهادئ(

  9الربانمج 

عدد املدربني /اخلرباء عىل املس توى الوطين يف جمال امللكية   
 الفكرية )أأمرياك الالتينية والاكرييب(

  9الربانمج 

  9الربانمج  عدد برامج التدريب الوطنية املنظمة )أأمرياك الالتينية والاكرييب(  

عدد البدلان اليت شهدت تقيمي احتياجاهتا اإىل املساعدة التقنية  
 وتكوين الكفاءات )البدلان الأقل منوا(

  9الربانمج 

والتوزيع عدد املتدربني/املشاركني موزعني حبسب الس نة   
 اجلغرايف )البدلان الأقل منوا(

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمشاركني يف أأنشطة الويبو لتكوين الكفاءات   
اذلين يبلغون عن تعزز قدرهتم عىل فهم مبادئ امللكية الفكرية 

وأأنظمهتا وأأدواهتا والانتفاع هبا أأو حامية املعارف التقليدية 
دارة العالقة بني امللكية وأأشاكل التعبري الثقايف  التقليدي واإ
 الفكرية واملوارد الوراثية

 9الربانمج 

 2الربانمج 

 

 

النس بة املئوية ملسؤويل ماكتب امللكية الفكرية املدربني اذلين   
 يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

  01الربانمج 

النس بة املئوية للمهنيني املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية  
 اذلين يشهدون بتحسن فهمهم لقضااي امللكية الفكرية 

  01الربانمج 

دماج القضااي املتعلقة ابلتمنية يف برامج الويبو التدريبية يف جمال   اإ
نفاذ  الإ

  01الربانمج 

نفاذ القوانني املدربني اذلين    النس بة املئوية للمسؤولني عن اإ
يبلمغون عن رضامه عن التدريب املتاح وفائدته ابلنس بة اإىل 

 حياهتم املهنية 

 9الربانمج 

 01الربانمج 
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النس بة املئوية للمشاركني الراضني عن جودة حلقات العمل   
 والندوات املتعلقة ابلبتاكر وتسويقه

 9 الربانمج

 01الربانمج 

 01الربانمج 

 

 

 

زاء فائدة ندوات   النس بة املئوية لالنطباع الإجيايب من املشاركني اإ
 تكوين الكفاءات يف جمال حق املؤلف

  0الربانمج 

زاء فائدة ندوات   النس بة املئوية لالنطباع الإجيايب من املشاركني اإ
 2مرور حق املؤلف والتطبيق العميل للمعارف املكتس بة بعد 

 أأشهر عىل الندوة

  0الربانمج 

عدد املبادرات الوطنية حول حق املؤلف واحلقوق اجملاورة اليت  
 واملتصةل مبارشة مبحاور الندوات ابتدأأت

  0الربانمج 

 

 

 

 

 

أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو 
 املعززة يف البدلان الأقل منوا

النامية للأدوات والامنذج واملواد عدد املس تخدمني من البدلان 
 اليت أأعدهتا الويبو عن الابتاكر وتسويقه

  01الربانمج 

عدد الرشااكت املنشأأة يف البدلان الأقل منوا فامي بني املنظامت 
احلكومية والقطاع اخلاص وغريمه من رشاكء التمنية )البدلان 

 الأقل منوا(

  9الربانمج 

الفكرية املنفمذة ابلشرتاك مع سائر هيئات عدد برامج امللكية 
 الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية )البدلان الأقل منوا(

  9الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني يف ماكتب امللكية الفكرية اذلين يبلغون   
 عن رضامه عن التدريب املتاح

  00الربانمج 

يبلغون عن الانتفاع الفعيل  النس بة املئوية للمتدربني اذلين  
 ابملهارات املكتس بة يف معلهم

  00الربانمج 

النس بة املئوية للمديرين اذلين يقرون بتطبيق املهارات املكتس بة   
 عىل حنو مرض بعد مرور س نة عىل التدريب

  00الربانمج 

عدد خرجيي أأاكدميية الويبو واملؤسسات الأاكدميية الرشيكة   
 )برانمج مشرتك(

  00 الربانمج

طار مدارس الويبو    عدد املشاركني اذلين تلقوا التدريب يف اإ
 الصيفية س نواي

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد مدريس امللكية الفكرية اذلين تدربوا يف الأاكدميية  

  00الربانمج  عدد الأاكدمييات احلديثة املنشأأة  

  00الربانمج  عدد اتفاقات التعاون اجلديدة بني املؤسسات   

  00الربانمج  دورات التعلمي عن بعدعدد التسجيالت الإلكرتونية يف  نفاذ أأيرس اإىل برانمج تعلمي امللكية الفكرية

متام دورات التعلمي عن بعد     00الربانمج  معدل اإ

  00الربانمج التعلمي عن بعد اذلين النس بة املئوية للمشاركني يف دورات   
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 جنحوا يف الامتحان

  00الربانمج  عدد دورات الأاكدميية املدرجة يف مناجه املؤسسات التعلميية   

  00الربانمج  عدد ادلورات اجلديدة عىل الإنرتنت عىل اختالف اختصاصاهتا  

  00الربانمج  عدد اللغات املس تخدمة  

ادلراس ية املتاحة للمشاركني من البدلان النامية عدد املنح   
ىل نظام الاقتصاد احلر  والبدلان الأقل منوا والبدلان املنتقةل اإ

  00الربانمج 

دارة امللكية الفكرية لفائدة قطاع  همارات حمس نة يف اإ
 الأعامل 

النس بة املئوية للمشاركني اذلين يبلغون عن رضامه عن التدريب 
 املتاح

  00الربانمج 

النس بة املئوية للمتدربني اذلين يبلغون عن الاس تخدام الفعيل   
 للمهارات املكتس بة يف معلهم

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد الطلبات املقدمة لاللتحاق ابدلورات  

فهم أأحسن وقدرة أأكرب دلى الرشاكت الصغرية 
واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها عىل الانتفاع 

الفكرية بنجاح من أأجل دمع الابتاكر  ابمللكية
 والتسويق

النس بة املئوية ملؤسسات ادلمع اليت اس تفادت من املساعدة 
دارة أأصول  وتتيح املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة حول اإ

 امللكية الفكرية

  01الربانمج 

دارة أأصول امللكية  قلميية بشأأن اإ عدد برامج التدريب الوطنية/الإ
 الفكرية

  01الربانمج 

النس بة املئوية ملؤسسات دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة  
دارة أأصول امللكية الفكرية  املراتحة للتدريب املقدم بشأأن اإ

  01الربانمج 

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج  تزايد اإ
 املنظمة وأأنشطهتا

املرتقبة يف عدد توصيات جدول أأعامل التمنية املرتبطة ابلنتاجئ 
 5100-5101الربانمج واملزيانية للفرتة 

  1الربانمج 

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية املرتبطة مبؤرشات الأداء يف 
 5100-5101الربانمج واملزيانية للفرتة 

  1الربانمج 

  1الربانمج  تنفيذ أ لية التنس يق كام اعمتدهتا ادلول الأعضاء  

جدول أأعامل التمنية وضع خطة بشأأن توصيات 
عداد تقارير بشأأهنا  وتنفيذها ورصدها وتقيميها واإ

 عىل حنو فعال

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا اللجنة املعنية 
ابلتمنية وامللكية الفكرية من خالل املرشوعات والأنشطة 

 وادلراسات

  1الربانمج 

  1الربانمج  التمنيةعدد املرشوعات اليت وافقت علهيا جلنة 

عدد املرشوعات اليت اقرتحهتا ادلول الأعضاء وُعرضت عىل 
 جلنة التمنية للنظر فهيا

  1الربانمج 

  1الربانمج  النس بة املئوية للمرشوعات اليت ترصد ابنتظام  

  1الربانمج  النس بة املئوية للمرشوعات اليت قميت خالل فرتة الس نتني  

جودة التقارير املقدمة اإىل جلنة التمنية بشأأن تنفيذ ردود حول   
 توصيات جدول أأعامل التمنية

  1الربانمج 
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ق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء  فهم معمم
واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب 

 املصاحل ال خرين

جدول عدد البدلان اليت تلمتس املساعدة التقنية عرب مرشوعات 
أأعامل التمنية وتعرب عن اهامتهما ابلأنشطة املرتبطة ابجلدول 

 املذكور

  1الربانمج 

قرار ادلول الأعضاء وامجلاعات واملنظامت وغريمه  اإ
من أأحصاب املصاحل بفائدة موارد الويبو وبراجمها 

 وأأدواهتا وفعاليهتا

  2الربانمج  عدد الالامتسات املس تلمة اليت تطلب مساعدة الويبو

دلى  املتاحةمن خارج املزيانية زايدة يف املوارد 
لأغراض التمنية يف امللكية الفكرية سواء من  الويبو

من خالل الاس تفادة خالل املساهامت املبارشة أأو 
 من أ ليات المتويل اخلارجية 

زايدة يف الأموال املتاحة من خالل التفاقات بشأأن الصناديق 
 الاستامئنية

  51الربانمج 

عدد مرشوعات الويبو املنفذة واملموةل بواسطة أ ليات متولها 
 هجات ماحنة خارجية

  51الربانمج 

قامة رشاكة مع القطاع   وضع املبادئ التوجهيية للويبو لأغراض اإ
 اخلاص

  51الربانمج 
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 تنس يق جدول أأعامل التمنية :1 الربانمج

 الس يد جوفري أأونياما :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات احملققة يف الثنائية 

عامل الأ جدول ، وخباصة من خالل تنفيذ توصيات تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنيةواصل الربانمج التنس يق من أأجل  0.1
دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية بفاعلية مضن معل املنظمة، اإضافة اإىل اضطالع الربانمج بعدد من  ابلستناد اإىل املرشوعات واإ

 كنشاط أأسايس، معل . كام يرسَّ الربانمج،تنفيذ جدول أأعامل التمنية من حتقيق فوائددمع ادلول الأعضاء يف الرامية اإىل  الأنشطة
 .5105/00يف أأربع دورات للجنة عقدت يف الثنائية  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

عىل مرشوعني اللجنة . ووافقت 5105/00ات جدول أأعامل التمنية خالل الثنائية وقد أأحرز تقدم هائل يف تنفيذ توصي 5.1
تنفيذ جدول  بشأأنمدير العام لل التقريرين الس نوينيونظرت يف جديدين جلدول أأعامل التمنية اقرتحهتام بوركينا فاصو ومجهورية كوراي، 

، ويف أأربعة عرش تقريرا التنفيذ ومرشوعات جدول أأعامل التمنية تنفيذ التوصيات الفورية بشأأن ويف تقريرين مرحليني ،أأعامل التمنية
ضافة اإىل  وثيقتنيوانقشت اعمتدت اللجنة املرحةل الثانية من أأربعة مرشوعات أ جنزت وُقميت. ذكل  لتقياميت مس تقةل للمرشوعات. واإ

لهيا من امجلعية العامة عن وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يع  اأأحيلت وقرارات  نهيا من توصيات جدول أأعامل التمنيةاإ
لفيةالأمم املتحدة مسامهة الويبو يف حتقيق أأهداف  تقيمي وانقشت اللجنة أأيضا تقارير عناللجنة املتعلقة هبا.  وأأحاطت علام  الإمنائية للأ

دماج الاحتياجات/احلصائل املتعلقة ابلأهداف الإمنائية0مبا ييل: " لفية يف أأطر نتاجئ الويبو اليت تصدر  " تقرير عن تقيمي جدوى اإ للأ
لفية يف سائر واكلت الأمم املتحدة ومسامهة الويبو يف الأهداف الإمنائية 5 ل س نتني؛ " " ووثيقة عن قياس الأهداف الإمنائية للأ

لفية. يف تعزيز النفاذ اإىل املعلومات كام انقشت اللجنة جدوى تقيمي أأنشطة الويبو اجلديدة احملمتةل املتعلقة ابلنتفاع حبق املؤلف  للأ
عن مواطن املرونة  واثئق الإبداعي ونظرت يف اقرتاح لتنفيذ الأنشطة اجلديدة احملمتةل املذكورة. وواصلت أأيضا مناقشة واحملتوى

 برانمج العمل املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد الأطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيد الوطين والإقلميي، ووافقت عىل
ليت تقدهما التقنية اارجية للمساعدة اخلراجعة حول امل وواصلت أأيضا مناقشاهتا املقبل بشأأن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية.

ة البدلان جنبا اإىل جنب مع رد الإدارة واملقرتح املشرتك من مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعالويبو يف جمال التعاون لأغراض التمنية 
عادة  الإفريقية. وفضال عن ذكل، وبشأأن هذه املسأأةل، أأحاطت اللجنة علام بدليل تقدمي مساعدة الويبو التقنية والعروض املقدمة عن اإ

عداد هيلكة قاعدة بياانت مساعدة الويبو التقنية. وحبسب ما هو مطلوب يف اإطار  جراءات الرصد والتقيمي واإ أ ليات التنس يق واإ
وابلنظر اإىل خمرجات مرشوعات ، اس هتلت اللجنة مناقشة الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. التقارير

طار مرشوعات امللكية الفكرية واملكل العام والرباءات  جدول أأعامل التمنية، انقشت اللجنة ولحظت أأربع عرشة دراسة أأجنزت يف اإ
 امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهوة الرمقية والنفاذ اإىل املعارفاملنافسة و واملكل العام وامللكية الفكرية وس ياسة 

وامللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وامللكية الفكرية وجهرة الأدمغة ومرشوع عن تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره 
 مراقبا يف أأعامل اللجنة. 15ويف هناية الثنائية شارك  .يف بوركينا فاصو وبعض البدلان الأفريقية

عداد التقارير عهناتنفيذ الأنشطة واملرشوعات املتعلقة جبدول أأعامل التمنية ورصدها وتقيميها  ضامنالربانمج  وواصل 0.1 عىل  واإ
 . عىل حنو فعال توصية فورية التنفيذ 09ضامن تنفيذ املبذوةل ل اجلهود مبا يف ذكلحنو سلمي. 

 نفيذ جدول أأعامل التمنيةت 

 .دول أأعامل الويبو بشأأن التمنيةمجيع التوصيات امخلسة والأربعني جل تنفيذمن أأجل تنس يق ال  1يتوىل الربانمج  2.1
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 بياانت الأداء

دماج مبادئ جدول أأعامل ة: املرتقب النتيجة  يف برامج املنظمة وأأنشطهتا التمنيةتزايد اإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد توصيات جدول 
أأعامل التمنية املرتبطة 
ابلنتاجئ املرتقبة الواردة 
يف الربانمج واملزيانية 

 5101/5100للثنائية 

توصية من  52
توصيات جدول أأعامل 
التمنية مرتبطة بنتيجة 
مرتقبة واحدة عىل 

 الأقل

توصية من  22
توصيات جدول أأعامل 

بنتيجة التمنية مرتبطة 
مرتقبة واحدة عىل 
الأقل يف الربانمج 
واملزيانية للثنائية 

5102/02  

توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية  22
 مرتبطة بنتيجة مرتقبة واحدة عىل الأقل

 حمقق لكيا

عدد توصيات جدول 
أأعامل التمنية املرتبطة 
مبؤرشات الأداء 

الواردة يف الربانمج 
واملزيانية للثنائية 

5101/00 

توصية من  02
توصيات جدول أأعامل 

 التمنية

توصية من  22
توصيات جدول أأعامل 
التمنية مرتبطة مبؤرشات 

الأداء يف الربانمج 
واملزيانية للثنائية 

5102/02 

 حمقق لكيا توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية 22

تنفيذ أ لية التنس يق كام 
اعمتدهتا ادلول 

 الأعضاء

أ ليات التنس يق 
جراءات الرصد  واإ

عداد التقارير  والتقيمي واإ
اليت وافقت علهيا اللجنة 
املعنية ابلتمنية وامللكية 

 5101الفكرية يف أأبريل 

أ ليات التنس يق منفذة 
وفقا لقرار ادلول 

 الأعضاء

تقريران س نواين مقدمان اإىل امجلعيات 
لوصف مسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما 

التمنية،  يعنهيا من توصيات جدول أأعامل
انقش هتام اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

 WO/GA/41/12الفكرية )
(WO/GA/43/10و

15
 

 حمقق لكيا

عداد تقارير بشأأهنا عىل حنو فعال التمنيةوضع خطة بشأأن توصيات جدول أأعامل ة: املرتقب النتيجة  وتنفيذها ورصدها وتقيميها واإ

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد توصيات جدول 
أأعامل التمنية اليت 

تناولهتا اللجنة املعنية 
ابلتمنية وامللكية الفكرية 
من خالل املرشوعات 
 والأنشطة وادلراسات

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 
ن مل  توصية 25 )واإ

تستنفد باكملها( 
 (5100)ديسمرب 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية يف 

5105/00: 

توصية )مل تستنفد  25
 باكملها(

 حمقق لكيا توصية من توصيات جدول أأعامل التمنية 22  توصية 22
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 (5101)ديسمرب 

عدد املرشوعات اليت 
وافقت علهيا اللجنة 

املعنية ابلتمنية وامللكية 
 الفكرية

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 
مرشوعا )هناية  50

5100) 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

مرشوعا )هناية  09
5101) 

ضافية )اإجاميل  2 غري متاحة مرشوعا  59مرشوعات اإ
توصية من توصيات جدول أأعامل  00تنفذ 

التمنية اعمتدهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
 الفكرية

 حمقق لكيا

عدد املرشوعات اليت 
تقرتهحا ادلول الأعضاء 

وتطرح عىل نظر 
اللجنة املعنية ابلتمنية 

 وامللكية الفكرية

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 

مرشوع واحد )هناية 
5100 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 حتدد لحقا

قلمي واحد  مرشوع/اإ
عىل الأقل )يف 

5105/00) 

من بوركينا فاصو مرشوعان مقرتحان 
 ومجهورية كوراي

 

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
اليت  للمرشوعات
 ترصد ابنتظام

أأساس املقارنة املنقح 
 :5100لهناية 
 مرشوعا( %50 )011

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 مرشوعا( %01 )011

مرشوعا. وتقارير  59% من 011يمت رصد  011%
أأعدت وقدمت اإىل اللجنة املعنية مرحلية 

 ابلتمنية وامللكية الفكرية

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمرشوعات اليت 
 قميت خالل الثنائية

أأساس املقارنة لهناية 
5100: 
 مرشوعا( %05 )011

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 مرشوعا( %01 )011

تقيمييا انقش ته اللجنة تقريرا  02%؛ 011 011%

 املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
 حمقق لكيا
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ردود حول جودة 
التقارير املقدمة اإىل 
اللجنة املعنية ابلتمنية 
وامللكية الفكرية حول 
تنفيذ توصيات جدول 

 أأعامل التمنية

أأساس املقارنة لهناية 
5100: 

جيابية من اللجنة  ردود اإ
املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية. والامتس حمدد 
للحصول عىل املزيد من 
املعلومات التحليلية يف 

 التقارير

 

أأساس املقارنة الأصيل 
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 ل يوجد

 

جيابية من اللجنة  ردود اإ
املعنية ابلتمنية وامللكية 

 الفكرية

جيابية من اللجنة املعنية ابلتمنية  ردود اإ
ومواصةل تقدمي الامتس حمدد وامللكية الفكرية. 

للحصول عىل املزيد من املعلومات التحليلية 
 يف التقارير

 حمقق لكيا

ق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرينة: املرتقب النتيجة  فهم معمم

 السري بياانت الأداء الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت 
تلمتس املساعدة التقنية 

عرب مرشوعات جدول 
أأعامل التمنية وتعرب عن 

اهامتهما ابلأنشطة 
املرتبطة ابجلدول 

 املذكور

أأساس املقارنة لهناية 
5100: 

مرشوعات وأأنشطة 
مرتبطة جبدول أأعامل 

 بدلا 21التمنية يف 

 

 أأساس املقارنة:

وأأنشطة  مرشوعات
مرتبطة جبدول أأعامل 

 بدلا  21التمنية يف 

وأأنشطة  مرشوعات
مرتبطة جبدول أأعامل 

 بدلا 21التمنية يف 

وأأنشطة مرتبطة جبدول أأعامل  مرشوعات
 بدلا 21التمنية يف 

 حمقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

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

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
 5105/00نفقات 

دماج مبادئ جدول أأعامل  2.0ه  يف برامج املنظمة  التمنيةتزايد اإ
 وأأنشطهتا

212 5 020 5 121 5 

وتنفيذها  التمنيةوضع خطة بشأأن توصيات جدول أأعامل  1.0ه 
عداد تقارير بشأأهنا عىل حنو فعال  ورصدها وتقيميها واإ

129  229  201 

ق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول الأعضاء واملنظامت  1.0ه  فهم معمم
 احلكومية ادلولية واجملمتع املدين وأأحصاب املصاحل ال خرين

250 0 952  222  

 0 020 0 902 2 111 اجملموع  

 
 (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفنيوالنفقات الفعلية )املزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام )%( 5105/00نفقات 

 %011 5 510 5 510 5 100 موارد املوظفني

 %22 0 121 0 255 0 912 خالف موارد املوظفني

 %12 0 020 0 902 2 111  اجملموع

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية (0)  .من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 خالل الثنائية. بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

بعد التحويالت تعديالت ابخلفض لتحقيق ماكسب  5105/00تعكس املبالغ اخملصصة حتت بند خالف موارد املوظفني يف مزيانية  2.1
. 5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5النفقات مببلغ من الفعالية من حيث التلكفة، وفقا للزتام املنظمة خبفض 

وفضال عن ذكل أأجل املؤمتر املعين ابمللكية الفكرية والتمنية اذلي اكن من املزمع عقده خالل الثنائية، بناء عىل طلب من رئيس 
 تحدثني أأثناء املؤمتر.اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، نظرا لعدم اتفاق ادلول الأعضاء عىل امل 

 ويعزى اخنفاض املبالغ اخملصصة حتت بند موارد املوظفني أأساسا اإىل تأأجيل التعيينات يف مناصب شاغرة يف الربانمج. 2.1

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

" اللجنة املعنية ابلتمنية 0ييل: "يف املائة أأساسا اإىل اخنفاض النفقات اإىل ما دون املتوقع عىل ما  22يعزى اس تخدام املزيانية بنس بة  1.1
والرتوجي جلدول أأعامل  "5(؛ "2.0وامللكية الفكرية لتحقيق وفورات يف التاكليف عىل مس توى الأطراف الأخرى )النتيجة املرتقبة ه 

(؛ 1.0 بة هالتمنية والتواصل بشأأنه نظرا لتنظمي عدد أأقل من الندوات الوطنية والإقلميية عن املتوقع أأصال )النتيجة املرتق 
 (.1.0والوفورات احملققة من اخلدمات التعاقدية لتقيمي اس تكامل مرشوعات جدول أأعامل التمنية )النتيجة ه  "0"
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 البدلان الأفريقية والعربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب وأأقل البدلان منوا :9 الربانمج

 جوفري أأونياماالس يد  :املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات احملققة يف الثنائية 

ظل هدف تيسري الانتفاع ابمللكية الفكرية، ومتكني البدلان النامية وأأقل البدلان منوا من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز  0.9
ابعتباره واهجة التفاعل الأساس ية بني طاقاهتا وقدراهتا الوطنية عىل الابتاكر هو ادلافع وراء معل الربانمج خالل الثنائية. والربانمج 

نه يؤدي دورا حاسام يف ضامن  تقدمي املساعدة التقنية عىل تكل ادلول الأعضاء من انحية وبرامج الويبو اخملتلفة من انحية أأخرى، فاإ
 أأساس الاحتياجات اخلاصة بلك بدل وبطريقة مامتسكة ومنسقة تنس يقا جيدا.

الأدوات اخملتلفة مثل بعثات تقيمي الاحتياجات والتخطيط من أأجل اإرشاد اخلطط القطرية وخالل الثنائية أأسفر اس تخدام  5.9
عن تعزيز برانمج التعاون التقين وحتسني طرق تقدمي الأنشطة املوهجة حنو التمنية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا، وراعى، يف 

دماج التمنية يف خمتلف الربامج الوقت ذاته، الاحتياجات املتنوعة واملزتايدة للبدلان ا ملس تفيدة مجيعها. وبصفة عامة، تزايد اإ
 املتخصصة التابعة للمنظمة مبا يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية.

قلميية ومؤسسات  0.9 وفضال عن مواصةل تعزيز الرشااكت القامئة، أأقميت رشااكت جديدة خالل الثنائية مع جممتعات اقتصادية اإ
واملنظمة ادلولية  (UEMOA)يه حتديدا جملس التعاون اخلليجي والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا حكومية دولية، و

منائية أأفضل.AUFوالواكةل اجلامعية للفرنكفونية )  (OIF)للفرنكوفونية نشاء و/أأو تعزيز أأوجه التأ زر لتحقيق نتاجئ اإ  ( بغية اإ

ضافة اإىل ما س بق، واصل الربانمج تركزيه عىل  2.9 الراكئز الأربع الرئيس ية احملددة يف اخلطة الاسرتاتيجية املتوسطة الأجل واإ
بوصفه املسؤول الرئييس عن الاسرتاتيجيات والس ياسات الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية وتكوين كفاءات املوارد  5101/02

 التنظميية والترشيعية.البرشية، وتنس يق الأنشطة املرتبطة ابلبنية التحتية املؤسس ية والتقنية والأطر 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية  وواصلت الويبو خالل الثنائية، مساعدة البدلان النامية وأأقل البدلان منوا عىل تصممي 2.9
. وقد خطط التمنية العامة وقادرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع الاسرتاتيجيات متسقة مع هذهها، حبيث تكون وتنفيذ هاوتطوير 
تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من الصعيد الوطين ودون ، من خالل مرشوع ُوضعت

 اسرتاتيجيات، مهنجية موحدة لكهنا مرنة، ومجموعة من الأدوات العملية لصياغة 5105 ، اذلي اكمتل يف مايوالإقلميي والإقلميي
تعممي اس تخدام هذه املهنجية والأدوات يف معليات صياغة اسرتاتيجيات  5100ة . وجرى يف س نوطنية للملكية الفكرية وخطط

 01تتعلق ابمللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا. وخالل الثنائية اعمتدت اسرتاتيجيات/خطط للملكية الفكرية يف 
قلمي أأمرياك  واحد بدلان يف أأفريقيا وبدل ة)ثالث بدلان قلمي أ س يا واحمليط الهادئ وثالث بدلان يف اإ يف املنطقة العربية وثالث بدلان يف اإ

بدلان من  وأأربعةبدلا من أأفريقيا  00بدلا ) 00الالتينية والاكرييب(. وقد رُشع يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتنفيذها يف 
قلمي أ س يا قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب(. كام أأدرج اثنان من أأقل  املنطقة العربية ومثانية بدلان من اإ واحمليط الهادئ ومثانية بدلان من اإ

ثيوبيا( خالل الثنائية يف اسرتاتيجياهتام و/أأو س ياساهتام الوطنية للملكية الفكرية اعتبارات للملكية الفك رية البدلان منوا )بنغالديش واإ
اميل عدد أأقل البدلان منوا اليت أأدرجت هذه الاعتبارات س تة بدلان، كام مير بدلان اثنان خاصة بأأقل البدلان منوا، وبذكل أأحضى اإج

)مدغشقر ونيبال( من أأقل البدلان منوا ابملرحةل الهنائية. ونفذت أأنشطة/مرشوعات سامهت يف تنفيذ اسرتاتيجيات/س ياسات امللكية 
قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب( 05طقة العربية وبدلا )مخسة بدلان يف أأفريقيا وأأربعة يف املن 50الفكرية يف   بدلا يف اإ

ومل يفتأأ الربانمج يركز أأيضا تركزيا شديدا عىل تعزيز قدرات املوارد البرشية للتعامل مع مجموعة كبرية من متطلبات الاس تخدام  2.9
املنفذة اإىل زايدة يف عدد املدربني عىل الصعيد الفعال للملكية الفكرية لأغراض التمنية وتشجيع الابتاكر والإبداع. وقد أأدت الأنشطة 

ىل تنوع اختصاصاهتم. وخالل الثنائية  تراوح نطاق وهيلك أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات بني برامج لبناء  5105/00الوطين واإ
ة الفكرية والباحثني الوعي وبرامج تركز عىل تكوين كفاءات فئات معينة مس هتدفة مثل واضعي الس ياسة والعاملني يف جمال امللكي

 .عىل  ل من الصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي والأاكدمييني واملقاولني والصناعيني

وظل أأيضا تيسري النفاذ اإىل قواعد بياانت تكنولوجيا املعلومات عىل مس توى العامل من الأوليات العليا خالل الثنائية. وأأقميت  1.9
ضافيا خالل ثنائية  09 مراكز دلمع الابتاكر والتكنولوجيا يف  .5105/00بدلا اإ
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وقد واصلت الويبو خالل الثنائية تقدمي مساعدهتا ملاكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوا لمتكيهنا من  1.9
ج مثل نظام أأمتتة تقدمي خدمات أأكرث فاعلية من حيث التلكفة وأأكرث جودة لأحصاب املصاحل املس تفيدين مهنا. وقد أأسفر تنفيذ برام

دارة الإلكرتونية  WIPOScanاإجراءات امللكية الصناعية وبرانمج  احلاسويب اإىل جانب تعزيز النظم القامئة مثل نظام الويبو لالإ
 (.02للواثئق وخدمة الويبو للنفاذ الرمقي عن حتقيق نتاجئ هائةل )انظر الربانمج 

عديد من البدلان اإىل املعاهدات والتفاقيات اليت تديرها الويبو: بدلان وخالل الثنائية يرس الربانمج ونسق مبدئيا نفاذ ال 9.9
ة اثنان يف أأفريقيا )بوتسواان ورواندا(؛ وس تة بدلان يف املنطقة العربية )اجلزائر والبحرين وقطر واململكة العربية السعودية وامجلهوري

قلمي أ س يا واحمليط ال  يران الإسالمية(؛ وثالثة العربية السورية وتونس(؛ وثالثة بدلان يف اإ هادئ )بروين دار السالم والهند ومجهورية اإ
قلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب )كولومبيا واملكس يك وبامن(. وأأدرج بدلان اثنان من املنطقة العربية، وهام مرص وتونس،  بدلان يف اإ

 أأحاكما بشأأن امللكية الفكرية يف دس تورهام اجلديدين. 

ىل أأقل البدلان منوا لصياغة ترشيعات يف جمال امللكية الفكرية وواصلت الويبو تقدمي 01.9  املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية واإ
وحتديهثا، مع مراعاة املتطلبات الوطنية اخلاصة وأأوجه املرونة اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية عىل املس توى ادلويل. ولتوضيح 

، ومن املتوقع نرشه 5100يف صيغته الهنائية يف س نة  16دليل تقدمي مساعدة الويبو التقنيةجمالت أأولوية الويبو بشلك أأفضل، وضع 
. والهدف من ادلليل هو أأن يكون واهجة لأنشطة وخدمات املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو اإىل ادلول الأعضاء، 5102يف س نة 

ان النامية وأأقل البدلان منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر. واملؤسسات والأفراد املهمتني مبساعدة الويبو التقنية يف البدل
وعالوة عىل ذكل مشلت أأوجه الاهامتم اخلاص بأأقل البدلان منوا أأنشطة التعاون املس هتدفة يف جمالت الابتاكر والإبداع والتمنية. 

ا"وواصل برانمج " مبناس بة عقد مؤمتر الأمم املتحدة الرابع بشأأن أأقل  5100س نة  اذلي اعمتد يف مرشوعات الويبو للبدلان الأقلم منوم
ىل أأقل البدلان منوا. (UN - LDC IV)البدلان منوا   العمل عىل تعزيز الاتساق والرتكزي يف تقدمي املساعدة التقنية اإ

ومرشوعات التمنية لأغراض تطوير امللكية الفكرية املبتكرة  5105وركزت شعبة املرشوعات اخلاصة اليت أأنشئت يف مايو  00.9
ابلتنس يق مع القطاعات والشعبات واملاكتب الإقلميية املتخصصة املعنية، عىل تنفيذ مهنجيات لتحديد وحامية وتوس مي املنتجات القامئة 

زاكء الوعي ابعتبارات امللكية الفكرية يف دوائر أأعامل الأزايء العرصية الأفريقية؛ وحامية الرتاث  عىل املنشأأ يف بدلان انمية خمتارة؛ مع اإ
قلمي الاكرييب؛ وتطوير أأدوات معلية لتقيمي امللكية الفكرية. ويف س ياق هذه املرشوعات، وحيامث  الثقايف وأأشاكل التعبري الثقايف يف اإ

أأمكن، أأعدت مواد تدريبية ليك تنطوي عىل حمتوايت قمية ودروس مس تفادة يف برامج تكوين الكفاءات املتكررة اليت ينجزها قطاع 
 تمنية.ال 

ضافة اإىل قواعد البياانت الثالث  05.9 وتواصل حتقيق الفوائد من نرش وحتسني قواعد البياانت املتخصصة يف الوقت الراهن. واإ
 بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية الفكريةال  احلالية املوسعة عن املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية، وعن

، أأعدت قاعدات بياانت مصممتان خصيصا ونفذات 5105ء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية، اليت أأدرجت يف س نة وقامئة اخلربا
دماج توصيات جدول أأعامل التمنية يف مساعدة الويبو التقنية وأأعاملها املوضوعية، أأي قاعدة بياانت حتتوي عىل البياانت  دلمع اإ

مليات الوطنية لصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية؛ وواهجة ملرشوع من مرشوعات الأساس ية اليت يتعني اس تخداهما يف الع 
بياانت للمساعدة التقنية يف ال قاعدة جدول أأعامل التمنية بشأأن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب، مبا يتيح تبادل املعلومات الواردة يف 

 يف جمال امللكية الفكرية مع بدلان من نصف الكرة الأرضية اجلنويب. وقامئة اخلرباء الاستشاريني جمال امللكية الفكرية

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

أأحد الربامج الرئيس ية الُمنفِّذة جلدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. وقد ُُصمت أأنشطة الربانمج وُخططت  9ل يزال الربانمج   00.9
ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجهيات التوصيات ذات الصةل يف جدول أأعامل التمنية، وخباصة التوصيات املندرجة يف الفئة أألف بشأأن 

 لكفاءات اليت تضطلع هبا الويبو.املساعدة التقنية وتكوين ا

                                                
16
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، قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية DA_05_01وقد أأنشئت، يف اإطار مرشوع جدول أأعامل التمنية  02.9
(IP-TAD)17اللجنة ، وقد ُقميمِّ املرشوع تقيامي مس تقال، وُقدم التقرير التقيميي اإىل 18، وأ دجمت متاما يف قامئة اخلرباء الاستشاريني

ضافة اإىل ذكل، ُدشنت قاعدة بياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ونوقش فهيا، واإ
 . وُقمي املرشوع وقامت اللجنة مبراجعة التقيمي.19(IP-DMDالفكرية )

طار مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تعزيز قدرات املؤسسات  02.9 واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من ويف اإ
ومجهورية مودلوفا ومنغوليا و مايل و امجلهورية ادلومينيكية و جلزائر االصعيد الوطين ودون الإقلميي والإقلميي، أأمكلت س تة بدلان رائدة )

جية اليت اقرتحهتا الويبو، تزنانيا املتحدة( صياغة الاسرتاتيجيات وخطط العمل الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ابس تخدام املهن 
مجموعة من اخلرباء الوطنيني وادلوليني  وقدمت واثئق الاسرتاتيجية اإىل حكوماهتا املعنية لعامتدها. وعالوة عىل ذكل، أ نشئت

 ة الفكرية.قامي ملساعدة البدلان الأخرى اليت من احملمتل أأن هتمت بعملية صياغة اسرتاتيجية للملكي مصدرا لتكون مبثابةاملمترسني، 

واس متر تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات لتطوير الأعامل يف البدلان النامية وأأقل  02.9
. وقد ُُصمت اسرتاتيجيات 5100البدلان منوا يف البدلان الثالثة الرائدة اخملتارة، ويه بامن واتيلند وأأوغندا واس تمكل تنفيذه يف س نة 

ىل الإماكانت القوية للحصول عىل امللكي ة الفكرية والتوس مي اخلاصة بلك منتج هبدف اإضافة قمية اإىل اخلصائص الفريدة للمنتج واإ
 عالمات جتارية.

طار مرشوع 01.9 جدول أأعامل التمنية بشأأن بناء القدرات يف جمال اس تعامل املعلومات العلمية والتقنية املالمئة جملالت  ويف اإ
منائية حمددة، اس تمكل تنفيذ املرشوع وُقميم ابس تقالل. وجرى تنفيذ املرشوع يف ثالثة بدلان رائدة تكنولوجية حمددة كح ل لتحدايت اإ

من أأقل البدلان منوا ويه بنغالديش ونيبال وزامبيا. وقد حددت أأفرقة اخلرباء الوطنية يف  ل بدل مهنا الاحتياجات الوطنية ذات 
ات، قامت الويبو ابلتنس يق مع املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات الأولوية. واستنادا اإىل هذه الاحتياج

أأملانيا والهند، بتحديد احللول التكنولوجية املالمئة للمجالت احملددة اليت خرباء من والعالمات التجارية ومكتب الياابن للرباءات و 
عداد التقارير التقنية لأوضاع الرب  اءات. وعقب حتديد اخلرباء الوطنيني للتكنولوجيا الأكرث مالءمة، أ عدت تنطوي عىل مشا ل بغية اإ

خطط معل للك جمال من اجملالت اليت تبلورت فهيا الاحتياجات لتنفيذ املرشوعات. وخضعت هذه العملية ملشاورات عىل 
قراره. ووافقت اللجنة املعنية الصعيد الوطين ويف منتدايت متعددة اجلهات صاحبة املصلحة لإجراء دراسة دقيقة للهنج املت  بع واإ

عداد مرحةل اثنية، توسع نطاقه عىل بدلان اإضافية من أأقل البدلان منوا، وعرضها عىل اللجنة يف س نة  ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل اإ
5102. 

وأأقل البدلان تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية ب  املتعلقرشوع واس تمكل امل  01.9
قلمييني عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف برازيليا يف أأغسطس5100منوا، يف س نة  ويف  5105 . وعقدت الويبو اجامتعني دون اإ
عن امللكية الفكرية والتمنية يف جنيف. وعالوة عىل ذكل أأحرز تقدم هائل يف ، كام عقد اجامتعان س نواين 5100القاهرة يف مايو 

دخال همام عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف  قاعدة بياانت للمساعدة التقنية يف جمال تنفيذ أأنشطة الربانمج عىل الإنرتنت، أأي اإ
نشاء ، وقاعدة البياانت ملطابقة الاحتياجات الإمنائية يفامللكية الفكرية  جمال امللكية الفكرية وقامئة الويبو للخرباء الاستشاريني؛ واإ

صفحة للويبو عىل الإنرتنت وش بكة افرتاضية عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب. وعُني منسق للمرشوع يف أأمانة الويبو أأيضا يف س نة 
  بني بدلان اجلنوب.لتعزيز تعاون الويبو يف أأنشطة منظمة الأمم املتحدة بشأأن التعاون فامي 5100

دارة القامئة عىل النتاجئ  09.9 طار الويبو لالإ واكن الربانمج أأيضا رشياك رئيس يا يف تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تعزيز اإ
 .5100بغية دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائية وتقيميها، اذلي اس تمكل وُقميم عىل حنو مس تقل يف س نة 

                                                
17
 .</http://www.wipo.int/tad/enاملوقع الإلكرتوين: >انظر  
18
 .</http://www.wipo.int/roc/enاملوقع الإلكرتوين: >انظر  
19
 .<www.wipo.int/dmdاملوقع الإلكرتوين: >انظر  
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 بياانت الأداء

منائية وطنية حمددة بوضوح وعىل حنو متسق يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية مبا النتيجة املرتقبة:  س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
 يتفق مع الغاايت والأهداف الإمنائية الوطنية

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت 
صاغت و/أأو 

يف تنفيذ رشعت 
س ياساهتا 

واسرتاتيجياهتا و/أأو 
خططها  ل س نة 

فريقيا(  )اإ

بدلان اثنان اعمتدا 
س ياسات للملكية 

 الفكرية 

اعمتدت أأربعة 
بدلان عىل الأقل 
س ياسات امللكية 

 الفكرية

ثيوبيا )اعمتدت(. -  اإ
غاان )اعمتدت  -

وصدق علهيا 
 الربملان(

توقيع الس نغال) -
مذكرة تفامه يف 

؛ جاري 5100
 (التنفيذ

اكمتلت الصياغة  -
وابنتظار الاعامتد 
يف تشاد وغامبيا 
وكينيا ومالوي 
وموريش يوس 

وسيشل 
وسرياليون 

ومجهورية تزنانيا 
 املتحدة

 حمقق جزئيا

اعمتدت أأربعة  
منائية  بدلان خططا اإ

وطنية للملكية 
 الفكرية

اعمتدت مثانية 
بدلان عىل الأقل 
منائية  خططا اإ
وطنية للملكية 

 الفكرية

القمر جزر 
)اعمتدت خطة 
منائية للملكية  اإ

 الفكرية(
تأأخرت العملية يف 
البدلان التالية: 

بوروندي، غامبيا، 
ليسوتو، 

 موريش يوس

 غري حمقق
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أأمكلت ثالثة بدلان  
صياغة 

الاسرتاتيجيات 
والس ياسات 

الوطنية للملكية 
 الفكرية

أأمكلت س تة بدلان 
عىل الأقل صياغة 
الاسرتاتيجيات 
والس ياسات 

الوطنية للملكية 
 الفكرية

 مثانية بدلان
بتسواان  -

)اسرتاتيجية 
 امللكية الفكرية(

تشاد )س ياس ية  -
 امللكية الفكرية(

الكونغو  -
)اسرتاتيجية 

 امللكية الفكرية(
غامبيا )س ياسة  -

امللكية الفكرية 
 واسرتاتيجيهتا(

كينيا )س ياسة  -
 امللكية الفكرية(

موريش يوس  -
)س ياسة امللكية 

 الفكرية(
)س ياسة سيشل  -

امللكية الفكرية 
 واسرتاتيجيهتا(

مجهورية تزنانيا  -
املتحدة )س ياسة 
امللكية الفكرية 
 واسرتاتيجيهتا(

 

عدد البدلان اليت 
دلهيا أ ليات مالمئة 
لوضع اسرتاتيجيات 

امللكية الفكرية 
وتنفيذها )املنطقة 

 العربية(

مخسة بدلان )يف  مخسة بدلان
5105/00) 

اعمتدت الاسرتاتيجية 
الوطنية لالبتاكر اخلاصة 

 عامنابمللكية الفكرية يف 
  .اجلزائروجيري اعامتدها يف 

الاسرتاتيجية الوطنية 
لالبتاكر اخلاصة ابمللكية 

الفكرية قيد الإعداد يف ثالثة 
بدلان: قطر وتونس 

 والإمارات العربية املتحدة 

 حمقق جزئيا

عدد البدلان اليت 
مبادرات متصةل دلهيا 

ابخلطط الوطنية 
للملكية الفكرية 
 )املنطقة العربية(

أأربعة بدلان )يف  بدلان اثنان
5105/00) 

أأربعة بدلان )اجلزائر ومرص 
وقطر المين( واحتاد واحد 
 )جملس التعاون اخلليجي(

 حمقق لكيا
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عدد البدلان اليت 
دلهيا س ياسات 
واسرتاتيجيات 

للملكية الفكرية يف 
الوطنية اإجراءاهتا 

للقبول )أ س يا واحمليط 
 الهادئ(

أأسس للمقارنة 
: 5100حمدثة هناية 
 أأربعة بدلان

أأسس للمقارنة 
 أأصلية

الربانمج واملزيانية 
: ل 5105/00
 يوجد

أأربعة بدلان )مكبوداي،  س تة بدلان
رسيالناك، تونغا، وفانواتو( 
دلهيا س ياسات و/ أأو 
اسرتاتيجيات للملكية 
الوطنية الفكرية يف اإجراءاهتا 

 للقبول
ومثة مرشوع للس ياسة 

اخلاصة ابمللكية الفكرية قيد 
الاس تعراض يف بدل واحد 

 )فيت انم(
والعمل سار يف بدلين )نيبال 

 وجزر سلامين(
بدل واحد )كوك أ يالند( أأجل 

خطته لوضع اسرتاتيجية 
 للملكية الفكرية

 حمقق جزئيا

عدد البدلان اليت 
اعمتدت س ياسات 
واسرتاتيجيات 
للملكية الفكرية 
)أ س يا واحمليط 

 الهادئ(

أأسس للمقارنة 
: 5100حمدثة هناية 
 بدلان اثنان

أأسس للمقارنة 
 أأصلية

الربانمج واملزيانية 
: ل 5105/00
 يوجد

اعمتدت ثالثة بدلان  ثالثة بدلان
)بنغالديش، ومكبوداي، 
وساموا( اسرتاتيجية 

وس ياسة للملكية الفكرية 
وهناك بدلان مس هتدفان 

)بواتن ومنغوليا( يف املرحةل 
الهنائية من الإجراءات 

 الوطنية للقبول.

 حمقق لكيا

عدد البدلان اليت  
نفذ هبا مشاريع/ 
أأنشطة تسهم يف 

صياغة  س ياسات/ 
اسرتاتيجيات للملكية 

الفكرية )أأمرياك 
 الالتينية والاكرييب(

مثانية بدلان )يف  س بعة بدلان
5105/00 ) 

)كوس تارايك، عرشة بدلان 
مجهورية ادلومينياكن، 
كوادور، السلفادور،  اإ
غواتاميل، هوندوراس، 

نياكراغوا، بامن، سانت كيتس 
 ونيفس، ترينيداد وتوابغو(

 حمقق لكيا

عدد البدلان اليت نفذ 
هبا مشاريع/ أأنشطة 

تسهم يف تنفيذ 
س ياسات/ 

اسرتاتيجيات للملكية 
الفكرية )أأمرياك 

 الالتينية والاكرييب(

أأسس للمقارنة 
 :5100حمدثة هناية 
 أأربعة بدلان

أأسس للمقارنة 
 أأصلية

الربانمج واملزيانية 
5105/00: 

 س بعة بدلان

بدلا )الأرجنتني،  05 بدلا 02
وبرابدوس، وكولومبيا، 
وكوس تارياك، ومجهورية 

ادلومينياكن، والسلفادور، 
وهوندوراس، واملكس يك، 
ونياكراغوا، وبامن، وترينيداد 

 وأأوروغواي(وتوابغو، 

 حمقق جزئيا
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عدد البدلان الأقل 
منوا اليت أأدرجت 
اعتبارات ختص 
البدلان الأقل منوا 
وتتعلق ابمللكية 

الفكرية يف 
اسرتاتيجياهتا و/أأو 
س ياساهتا الوطنية 
للملكية الفكرية 

 )البدلان الأقل منوا(

أأربعة من البدلان 
 الأقل منوا

عىل الأقل مثانية 
من البدلان الأقل 

 )ترامكي(منوا 

ضافيان من  اعمتد بدلان اإ
البدلان الأقل منوا 

ثيوبيا(  )بنغالديش واإ
وطنيا للس ياسات  امرشوع

و/ أأو الاسرتاتيجيات 
اخلاصة ابمللكية الفكرية 
 والابتاكر اليت تضمنت
اعتبارات ملكية فكرية 

خاصة ابلبدلان الأقل منوا، 
 2وصلت ابلرمق الرتامكي اإىل 
 من البدلان الأقل منوا.

ثنان من البدلان الأقل منوا ا
)مدغشقر ونيبال(  يف 

كامل من  املراحل الهنائية من اإ
مرشوع الس ياسات الوطنية 
للملكية الفكرية اذلي يتضمن 

اعتبارات ملكية فكرية 
 خاصة ابلبدلان الأقل منوا.
فضال عن ذكل، واصلت 

( العمل WIPOاملنظمة )
مع موزامبيق، ورواندا، 
يل والس نغال وزامبيا لتسه 
تنفيذ توصيات الس ياسة 

املرتبطة ابمللكية الفكرية عىل 
 املس توى الوطين.

 أأجلت جيبويت العملية.

 حمقق لكيا

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية  النتيجة املرتقبة:
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةبفعالية لأغراض التمنية يف 

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

نس بة مئوية من 
واضعي الس ياسات 

واملسؤولني 
احلكوميني ووالكء 
امللكية الفكرية 
والفاحصني 

نفاذ  ومسؤويل الإ
ابمللكية واملنتفعني 

الفكرية اذلين 
اكتس بوا فهام أأحسن 
لقضااي امللكية الفكرية 

والانتفاع هبا 
 التمنية لأغراض
 )أأفريقيا(

( 0002من  951% )11 %21 البياانت غري متاحة
من حمرتيف امللكية الفكرية، 
ومديري امللكية الفكرية، 
وماكتب حقوق النرش، 
وفاحصني، وحمامني، 

وموظفي الصياغة القانونية، 
ومسؤولني حكوميني، 

ومبدعني فنيني، وخمرتعني، 
وابحثني، وأأعضاء الهيئة 
نفاذ القانون،  القضائية واإ

واملشاريع الصغرية 
طاع اخلاص واملتوسطة، والق

والصناعات الغذائية الزراعية 
 والزراعة، والأاكدميني اذلين 

 حمقق لكيا
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تلقوا تدريبا من البدلان    
التالية: أأنغول، وبنني، 

وبوركينافاسو، وبوروندي، 
وبتسواان، والاكمريون، 

والرأأس الأخرض، ومجهورية 
أأفريقيا الوسطى، وتشاد، 
وجزر القمر، والكنغو، 

ومجهورية وساحل العاج، 
الكنغو ادلميقراطية، وغينيا 
الاس توائية، وأأريرتاي، 

ثيوبيا، والغابون، وغامبيا،  واإ
وغاان، وغيينا، وغينيا 

بيساو، وكينيا، وليسوتو، 
وليرباي، ومدغشقر، 
ومالوي، ومايل، 

وموريش يوس، وموريتانيا، 
وموزامبيق، وانميبيا، 

والنيجر، ونيجراي، ورواندا، 
، وساو تويم وبرنسييب
والس نغال، وسيشل، 

وسرياليون، وجنوب أأفريقيا، 
وسوازيالند، ومجهورية تزنانيا 
املتحدة، وتوغو، وأأوغندا، 

 وزامبيا، وزمبابوي.

 

عدد البدلان اليت 
دلهيا برامج تدريب 
عىل امللكية الفكرية 
وفرص همنية مرتبطة 

ابمللكية الفكرية 
 )املنطقة العربية(

ثالثة بدلان )يف  مخسة بدلان
5105/00) 

أأسس بدل واحد أأاكدميية 
انش ئة للملكية الفكرية 
)تونس( واس تحدث بدل 
واحد أأاكدميية انش ئة 

 )مرص(.
يقدم املعهد الوطين اجلزائري 

للملكية الصناعية 
(INAPI برامج تدريبية )

متصةل ابمللكية الفكرية يف 
جمال حبوث ومعلومات 

 الرباءات.

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
املدربني للفاحصني 

اذلين يس تخدمون 
هماراهتم احملس نة يف 
همام معلهم )أ س يا 
 واحمليط الهادئ(

% من  91حوايل  %11 البياانت غري متاحة
الفاحصني املدربني اذلين مت 
تقيميهم يس تخدمون همارات 

 احملس نة يف همام معلهم.

 حمقق لكيا
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النس بة املئوية 
لواضعي الس ياسات 

واملسؤولني 
والعاملني احلكوميني 

يف جمال امللكية 
الفكرية اذلين حتسن 
فهمهم لقضااي امللكية 
الفكرية، مبا يف ذكل 
طريقة اس تخدام 
امللكية الفكرية 
اس تخداما فعال 
لأغراض التمنية 

)أ س يا 
 الهادئ( واحمليط

% من املشاركني 11حوايل  %21 البياانت غري متاحة
اذلين مت تقيميهم أأظهروا فهام 

امللكية أأفضل لقضااي 
 الفكرية.

 حمقق لكيا

عدد املدربني/اخلرباء 
الوطنيني يف جمال 
امللكية الفكرية 
)أأمرياك الالتينية 

 والاكرييب(

خبريا/مدراب  020
 وطنيا

خبريا /  501
مدراب وطنيا 

 )ترامكي(

اإجاميل اخلرباء / املدربني 
 521الوطنيني يف العامني: 

- 11 (5105) 
- 011 (5100) 

 حمقق لكيا

برامج التدريب عدد 
الوطنية جيدة التنظمي 

)أأمرياك الالتينية 
 والاكرييب(

أأسس للمقارنة 
 حمدثة 
 : 5100هناية 
نشاًطا )برامج  00

 غري وطنية(
أأسس مقارنة 
أأصيةل الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 : 
 برانجًما وطنًيا 00

 12 –اإجاميل الأنشطة  برانجًما وطنًيا  29
 00الأنشطة الوطنية: 

 (5100) 00( و 5105)
 02الأنشطة دون الإقلميية: 

 (5100) 01( و 5105)

 حمقق لكيا

عدد البدلان اليت 
ُقميت احتياجاهتا 
للمساعدة التقنية 
وتكوين الكفاءات 
 )أأقل البدلان منوا(

 2تقيمي احتياجات 
من أأقل البدلان 

 منوا

تقيمي الاحتياجات 
مخلسة عرش بدلا 
عىل الأقل من 
منوا  البدلان الأقل

 )ترامكي(

 من البدلان الأقل منوا  52
 أأفريقيا: 

ملنظمة ادلول الأعضاء اب
الإقلميية الأفريقية للملكية 

: غامبيا، الفكرية )الأريبو(
وليسوتو، ومالوي، 
وموزمبيق، ورواندا، 

وسرياليون، والسودان، 
وأأوغندا، ومجهورية تزنانيا 
ثيوبيا  املتحدة، وزامبيا + اإ

 )مراقب(؛ 
ادلول الأعضاء  -

 املنظمة الأفريقية 

 حمقق لكيا
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: للملكية الفكرية -   
بنني، وبوركينا 

فاسو، 
وبوروندي، 

وتشاد، وغينيا، 
ومدغشقر، 

ومايل، وموريتانيا، 
والنيجر، 

ومجهورية أأفريقيا 
الوسطى، 

 والس نغال، وتوغو
أ س يا واحمليط الهادئ: 
بنغالديش، ومجهورية 

لو ادلميقراطية 
 ونيبالالشعبية، 

 

عدد 
املتدربني/املشاركني 
 ل س نة والتوزيع 

اجلغرايف )أأقل البدلان 
 منوا(

 215اإجاميل 
متدراب/مشاراك من 

 مجيع الأقالمي

زايدة يف عدد 
املتدربني / 
 املشاركني 

متدرب /  0911اإجاميل 
مشارك من  ل الأقالمي 
املس تفيدة من برامج بناء 

القدرات والتدريب وتطوير 
املهارات التابعة للويبو. 

 )عامني( 
- 0122 (5105 )

من البدلان  50)
الأقل منوا من 

أأفريقيا ومخسة من 
البدلان الأقل منوا 

 من أ س يا(
- 125 (5100 )

من البدلان  51)
الأقل منوا من 

من  2و  أأفريقيا
البدلان الأقل منوا 

 من أ س يا(

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمشاركني يف أأنشطة 
الويبو بشأأن تكوين 

الكفاءات اذلين أأبلغوا 
عن حتسن قدراهتم 
يف فهم واس تخدام 

مبادئ امللكية الفكرية 
وأأنظمهتا وأأدواهتا أأو 

حامية املعارف 
التقليدية وأأشاكل 
التعبري الثقايف 
دارة  التقليدي واإ

 العالقة بني امللكية 

لأول مرة يس تخدم 
داء هذا مؤرش الأ 

 يف هذا الربانمج 

% )اس تقصاء مرجتع 92 % 12
مس تخدم يف مخسة أأنشطة 

نظمها قسم املعارف 
 التقليدية(. 

 حمقق لكيا
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الفكرية واملوارد 
 الوراثية

    

النس بة املئوية 
نفاذ  ملسؤويل الإ

املدربني اذلين أأبلغوا 
عن رضامه عن 
التدريب املقدم 
وجدواه ملسريهتم 
ذكل املهنية، مبا يف 

املشورة املقدمة 
بشأأن التعاون 
 الاسرتاتيجي

البياانت غري متاحة 
 حاليا

املعدل املتوسط للرضاء  % 12
املعرب عنه من جانب 

املشاركني بشأأن أأنشطة بناء 
القدرات من منظور 
املوضوعات والفائدة 

للمشاركني يف املوضوع 
وجودة العروض اكنت أأكرث 

 برانجما( 01%. ) 12من 

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمشاركني الراضني 
عن نوعية حلقات 
العمل والندوات 
بشأأن الابتاكر 

 وتسويقه

ردود أأفعال عامة 
متاحة، لكن ما من 

 بياانت حمددة

 5100استناًدا لتقياميت  % 91
لأربعة فعاليات تدريبية 

ضافية )مس تخدمة مسًحا  اإ
% من 011مبلور حديثا(، 

املشاركني اكنوا يف حاةل رضا 
جودة حلقات العمل  عن
% اعتربهتا ذات 90.1)

جودة عالية جدا وجودة 
% أأن 011عالية(. ورأأى 

العروض واملتحدثني حققوا 
 جودة عالية جدا وعالية 

 حمقق لكيا 
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الفكرية نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية  النتيجة املرتقبة:
وامجلهور من أأجل الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف 

 املكل العام

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد ش باكت مراكز 
دمع التكنولوجيا 

والابتاكر الوطنية 
 اليت أأطلقت

أأساس للمقارنة 
: 5100حمدث هناية 

ش بكة ملراكز  01
دمع التكنولوجيا 

والابتاكر
20
  

 (، 1أأفريقيا )
 (2املنطقة العربية )

أأس يا واحمليط الهادئ 
(5) 

 ( 2أأمرياك الالتينية )
أأسس مقارنة أأصلية 
الربانمج واملزيانية 

5105 /00 : 
اإطالق تسع 

ش باكت ملراكز دمع 
التكنولوجيا 

والابتاكر وطنية 
)الربع الأول من 

5100 :) 
 ( 0أأفريقيا )

 ( 0املنطقة العربية )
أأس يا واحمليط الهادئ 

(0) 
أأمرياك الالتينية 
 (5والاكرييب )

ش بكة ملراكز  01اإطالق 
دمع التكنولوجيا 

والابتاكر الوطنية 
ضافية:   اإ
(، لكها يف 9أأفريقيا )

 دلان الاقل منوا الب
 (5املنطقة العربية )

أأس يا واحمليط الهادئ 
(، لكها يف البدلان 0)

 الأقل منوا 
 ( 2أأمرياك الالتينية )

ضافية ملراكز دمع  01اإطالق  ش بكة اإ
: 5105/00التكنولوجيا والابتاكر يف 

(، 5(، املنطقة العربية )05أأفريقيا )
 (.2أأمرياك الالتينية والاكرييب )

نشاء  كة ملراكز دمع ش ب 02اإ
 التكنولوجيا والابتاكر:

(، 2(، املنطقة العربية )09أأفريقيا )
(، أأمرياك 5أ س يا واحمليط الهادئ )
 ( )ترامكي(9الالتينية والاكرييب )

 حمقق لكيا

عدد املس تخدمني 
اذلين حصلوا عىل 
خدمة من ش بكة 

ملراكز دمع 
التكنولوجيا 

والابتاكر حسب 
 ربع العام والبدل

أأساس مقارنة حمدث 
 511: 5100هناية 

 201)حد أأدىن( ـ 
)حد أأقىص( متوسط 
عدد املس تخدمني 
اذلين حصلوا عىل 

خدمة من مراكز دمع 
 التكنولوجيا 

بهناية  ))حيدد لحقا((
5100 

)حد  0011)حد أأدىن( اإىل   205
أأقىص( متوسط عدد املس تخدمني 

اذلين حصلوا عىل خدمات مراكز دمع 
بتاكر يف اليوم خالل التكنولوجيا والا

5100. 

 ل ميكن تقيميه

                                                
20
(. هذه ا WO/PBC/2012) 5105تصويب: وردت الأرقام اخلاصة بأأساس املقارنة احملدثة لأفريقيا واملناطق العربية معكوسة يف مطبوع تقرير أأداء الربانمج  

 لأرقام حُصحت ال ن.
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 والابتاكر يف اليوم 
أأساس مقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

هناء 5105/00 : لالإ
))حيدد لحقا(( 

 5100بهناية 

   

عدد ادلول الأعضاء  
طار  اليت طورت اإ
امللكية الفكرية 

اخلاص هبا وأأنشأأت 
ماكتب نقل 
 التكنولوجيا

اعامتد مرشوع رائد 
طاري والالزتام  اإ

 ابلمتويل

قلميية  مس هتدفات اإ
 )حيدد لحقا(

وهجت املساعدة مبارشة للجامعات/ 
املعاهد التالية يف وضع نظمها 

الاقتصادية لنقل املعرفة، وس ياس هتا، 
( مخسة يف ش ييل: iوبنيهتا التحتية: )

املعهد الوطين للبحوث الزراعية 
(INA ؛ جامعة ش ييل الاكثوليكية)

انتياجو(؛ جامعة البونتية )س
كونسبس يون؛ اجلامعة البونتية 
الاكثوليكية بفالباريزو وجامعة 

مخسة   (iiلفرونتريا؛ )
UNESCWA( ؛iii س تة يف )

( vالفلبني؛ و) ( مخسة يفivاملغرب؛ )
 واحد يف غاان.

فضال عن ذكل، أأمكل تقيمي 
الاحتياجات لتنفيذ مرشوع ماكتب 

يف تونس، التصدي  نقل التكنولوجيا
حتياجات التكنولوجية للمعاهد لال

التالية: معهد ابس تري، جامعة 
موانس تري، مركز التكنولوجيا احليوية 

، املركز الوطين للجلود بسفاكس
والأحذية، وتكنوابرك الغزاةل. واعمتدت 

 أأيضا خطة معل لتونس.

 ل ميكن تقيميه

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

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد املاكتب املؤمتتة 
متاما مقابل أأنظمة 

دارة امللكية الفكرية  اإ
جزئيا اليت املؤمتتة 

 توفرها الويبو

 (02أأفريقيا )
 (00املنطقة العربية )

ال س يوية وابحمليط 
 (1الهادي )

أأمرياك الالتينية 
 (05والاكرييب )

ضافية( 2أأفريقيا )  اإ
 2املنطقة العربية )

ضافية(  اإ
 2أ س يا واحمليط الهادئ )

ضافية(  اإ
أأمرياك الالتينية والاكرييب 

ضافية( 1)  اإ

متاما هناية فرتة عدد املاكتب املؤمتتة 
 01: 5105/00الس نتني 
( )بتسواان، 01أأفريقيا ) -

وكينيا، ومدغشقر، ومالوي، 
وموزامبيق، وانميبيا، 

وسيشل، ومجهورية تزنانيا 
 املتحدة، وزامبيا، وزمبابوي(

( 01املنطقة العربية ) -
)اجلزائر، والبحرين، ومرص، 
والكويت، وليبيا، وعامن، 

 وفلسطني، وقطر، وسوراي، 

 قق لكياحم
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 وتونس( -   
( 9أ س يا واحمليط الهادئ ) -

)بنغالديش، وبواتن، 
وبرواني دار السالم، 
ندونيس يا، ونيبال،  واإ

وابكس تان، واببوا غينيا 
اجلديدة، والفلبني، 

 ورسيالناك(
( 9أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

)برابدوسا، وبلزي، ش ييل، 
وكواب، ومجهورية ادلومينياكن، 

لوس يا، وجاماياك، وسانت 
وترينيداد وتوابغو، وأأروغواي 

) 
عدد املاكتب املؤمتتة جزئيا بهناية فرتة 

 51: 5105/00العامني 
املنظمة الأفريقية ( )9أأفريقيا ) -

، غامبيا، غاان، للملكية الفكرية
موريش يوس، رواندا، جنوب 

أأفريقيا، أأوغندا، مجهورية 
 تزنانيا املتحدة، زمبابوي(

ويت، ( )جيب2املنطقة العربية ) -
الأردن، لبنان، املغرب، 
عامن، الإمارات املنطقة 

 العربية املتحدة(
(  5أ س يا واحمليط الهادئ ) -

)مكبوداي، مجهورية لو 
 ادلميقراطية( ةالشعبي

( 2أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -
)الأرجنتني، الهباما، الربازيل، 

 كوس تارياك، بامن(
دارة مكتبا  21الإجاميل:  تس تخدم نظم اإ

الويبو للملكية الفكرية بهناية فرتة العامني 
5105/00 
 (09أأفريقيا ) -
 (02املنطقة العربية ) -
منطقة أ س يا واحمليط الهادئ  -

(00) 
أأمرياك الالتينية واحمليط  -

 (02الهادئ )
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عدد املاكتب املزودة 
ببياانت ش بكية عن 
امللكية الفكرية يف 
 قواعد بياانت الويبو

مكتبا  51اإجاميل 
 لحقا()حيدد 

مكتبا )حيدد  21اإجاميل 
 لحقا(

يف نظام ركن الرباءات وس تة  51) 02
يف قاعدة البياانت العاملية لأدوات 

ماكتب مزودة ببياانت ش بكية التوس مي( 
عن امللكية الفكرية يف قواعد بياانت 

 الويبو )ترامكي(
 نظام ركن الرباءات:

املنظمة الأفريقية ( )0أأفريقيا ) -
كينيا، جنوب  للملكية الفكرية،

 أأفريقيا(
( )البحرين، 2املنطقة العربية ) -

مرص، الأردن، املغرب، 
الإمارات املنطقة العربية 

 املتحدة(
( 2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

)الصني، ومجهورية كوراي، 
 وس نغافورة، وفيت انم(

أأمرياك الالتينية والاكرييب  -
( )الأرجنتني، والربازيل، 02)

وش ييل، وكولومبيا، 
ياك، وكواب، ومجهورية وكوس تار 

ادلومينياكن، والإكوادور، 
والسلفادور، وغواتاميل، 

وهندوراس، واملكس يك، 
ونياكراغوا، وبامن، وبريو، 

 وأأورغواي(
 قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي:

( )اجلزائر، 2املنطقة العربية ) -
مرص، املغرب، الإمارات 
 املنطقة العربية املتحدة(

( 5الهادئ )أ س يا واحمليط  -
 )الفلبني وس نغافورة(

 حمقق لكيا

عدد مجموعات 
املاكتب املشاركة يف 

 املنتدى املشرتك

س بعة ماكتب مشاركة من أأقالمي خمتلفة.  ثالثة )ترامكي( واحد
ومل تعد قضية املشاركة من مجموعات 
خمتلفة للماكتب أأمر ذو صةل. وتلزتم 

املاكتب ابملنتدى املشرتك من  ل أأحناء 
قلميية. العامل  وليس يف مجموعات اإ

 حمقق لكيا

عدد املاكتب 
املتعامةل مع بياانت 
معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات 
ومدريد بدمع من 

 الأنظمة اليت توفرها 

)حيدد  2الإجاميل 
 لحقا(

 )ترامكي( 51اإجاميل 
 )حيدد لحقا(

مكتبا متعامال مع بياانت معاهدة  05
بدمع من التعاون بشأأن الرباءات ومدريد 

 الأنظمة اليت توفرها الويبو
 بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:

( )بتسواان، وكينيا، 2أأفريقيا ) -
 ومدغشقر، وموزامبيق، 

 حمقق لكيا
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ومجهورية تزنانيا املتحدة،  -   الويبو
 وزامبيا(

( )اجلزائر، 2املنطقة العربية ) -
والبحرين، ومرص، واملغرب، 

 وتونس(
( 2الهادئ )أ س يا واحمليط  -

ندونيس يا، واببوا غينيا  )اإ
اجلديدة، والفلبني، 

 ورسيالناك(
( 1أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

)برابدوس، وبلزي، وش ييل، 
وكواب، ومجهورية ادلومينياكن، 

وسانت لوس يا، وترينيداد 
 وتوابغو(

 55الإجاميل: 
 بياانت مدريد:

( )بتسواان، وغاان، 1أأفريقيا ) -
وكينيا، ومدغشقر، 

موزامبيق، وانميبيا، و 
 وزامبيا(

 ( )اجلزائر(0املنطقة العربية ) -
( 0أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 )بواتن(
( 0أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 )كواب(
 01الإجاميل: 

 

 

  أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية ُمصممة حسب احلاجة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة الأداءمؤرشات 

عدد الامتسات 
املشورة الترشيعية 
وأأنواعها فامي يتعلق 
ابلرباءات وبامنذج 
املنفعة والأرسار 
التجارية وادلوائر 

املتاكمةل، مبا يف ذكل 
مواطن املرونة 
الوجهية يف جمال 
 امللكية الفكرية

 

أأساس مقارنة حمدث 
: يف 5100هناية 
 01، ُقدمت 5100

تعليقات مكتوبة 
لدلول الأعضاء. 
فضال عن ذكل، 

نُظمت مثاين فعاليات، 
ملناقشة النصوص 
القانونية ومراجعهتا 
وصياغهتا أأو لتحليل 
 خيارات الس ياسة

 أأساس مقارنة أأصلية 
 الربانمج واملزيانية 

أأعدت ادلول الأعضاء 
تعليقا عىل  52

املسودات وأأعدت 
الأمانة عرشة مشاريع 

 (5105/00قوانني )يف 
 )حيدد لحقا(

تعليق/  01قدمت لدلول الأعضاء 
 مسودة مدونة لقوانني الرباءات

 (0أأفريقيا ) -
 (9أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (2أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

عالوة عىل ذكل، وهبدف مناقشة 
النصوص القانونية ومراجعهتا وصياغهتا 
أأو لتحليل خيارات الس ياسة، نُظم عدد 

مع السلطات  املشاوراتمزتايد من 
 ال خرين املصلحةوأأحصاب 
 (2أأفريقيا ) -
 (9أ س يا واحمليط الهادئ ) -
 (1أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 حمقق لكيا
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 5105/00 
تعليقا ُقدم اثنا عرش 
 لدلول الأعضاء

 -   

عدد البدلان اليت 
رأأت فائدة يف 
مشورة الويبو 

الترشيعية فامي يتعلق 
ابلرباءات وبامنذج 
املنفعة والأرسار 
التجارية وادلوائر 

 املتاكمةل

شعبة التدقيق وكشف مسح أأجرته  %91 غري متاحة
( IAOD) ادلاخيل والرقابة الإدارية
اليت  الأعضاءيغطي عددا ممثال لدلول 

اكنت متلقية ملشورة الويبو الترشيعية، 
وكذا اس تقصاءات التقيمي اليت تلقهتا 
الأمانة العامة قدرا من الرضا يربو عىل 

يف املائة فامي خيص جودة املساعدة  91
املقدمة. واس تحدثت أ لية للتقيمي املهنجي 

 .5102/02لفرتة العامني 

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
 للبدلان اليت رأأت

فائدة يف املعلومات 
املتوفرة خبصوص 
املبادئ واملامرسات 

القانونية لنظام 
الرباءات، مبا يف 

ذكل مواطن املرونة 
املوجودة يف النظام 

والتحدايت 
 املطروحة

أأساس مقارنة حمدث 
تتضمن : 5100هناية 

تقارير جلنيت الرباءات 
من  والتمنية تعليقات

ادلول الأعضاء )ل 
 توجد اإحصاءات(

مقارنة أأصيل  أأساس
الربانمج واملزيانية 

 : غري متاح5105/00

أأشارت  ل التعليقات املس تلمة اإىل أأن  91%
املعلومات املقدمة اكنت مفيدة. وطبقا 

ملسح أأجري ابملشاركة مع تقيمي الربانمج 
شعبة التدقيق ادلاخيل التابع ل  0

(، صنف IAOD) والرقابة الإدارية
% من املس تجيبني جودة 91أأكرث من 

الواثئق الأساس ية اليت أأعدهتا الأمانة 
 العامة بأأهنا "ممتازة" أأو "جيدة".

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمشاركني الراضني 

يف حلقات 
معل/ندوات عقدت 

خبصوص قضااي 
حمددة تتعلق 
 ابلرباءات

يف املائة من املشاركني يف حلقات  95.2 %91 غري متاحة
معل/ ندوات نظمها الربانمج اكنوا 

 راضني عن الفعاليات املنظمة

 حمقق لكيا

عدد ادلول الأعضاء 
اليت تلقت مشورة 
ترشيعية يف جمالت 
العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
 والبياانت اجلغرافية

أأساس مقارنة حمدث 
5100 : 
09 (5101) 
51 (5100) 

أأساس مقارنة أأصيل 
 الربانمج واملزيانية:

01 (5101) 
09 (5100) 

ترشيعية مقدمة مشورة 
دوةل عضو و/  01اإىل 

قلميية لدلول  أأو مجموعات اإ
الأعضاء )يف 

5105/5100) 
 )حيدد لحقا(

دوةل  00: ُقدمت املشورة اإىل 5105
 عضو
جزءا منفردا من مرشوع  01بشأأن 

؛ 0؛ املنطقة العربية 5القانون )أأفريقيا 
؛ أأمرياك الالتينية 0أ س يا واحمليط الهادئ 

 (. 1والاكرييب 
 

دوةل  00: ُقدمت املشورة اإىل 5100
 عضو
جزءا منفردا من مرشوع  01بشأأن 

؛ 0؛ أأمرياكن الالتينية 5القانون )أأفريقيا 
 .5100( يف 1وأ س يا واحمليط الهادئ 

 حمقق جزئيا
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عدد البدلان اليت 
تقدم ردود أأفعال 
جيابية عن جدوى  اإ
املشورة الترشيعية 
املقدمة يف جمالت 

التجارية العالمات 
والتصاممي الصناعية 
 والبياانت اجلغرافية

جيابية متلقاة من تسع بدلان  %11 البياانت غري متاحة  ردود أأفعال اإ
 . مل تس تجب أأربعة بدلان.00من أأصل 

 حمقق لكيا

عدد البدلان اليت 
حصلت عىل 

املساعدة التقنية 
بشأأن أأطر ترشيعية 
ثة  جديدة أأو حمدَّ
نفاذ  لأغراض الإ

مع مراعاة الفعال، 
مواطن املرونة يف 
اجلزء الثالث من 
 اتفاق تريبس

قلميية واحدة  مجموعة اإ
 )أأفريقيا(

 بدل واحد )أ س يا(

أأربعة بدلان )يف 
5105/00) 

(i)  قلميية واحدة مجموعة اإ
وتسعة بدلان   )أأفريقيا(

(،  أ س يا 0أأفريقيا ) –
(، 2واحمليط الهادئ )

أأمرياك الالتينية والاكرييب 
( قُدمت لها تعليقات 0)

 ترشيعية؛
(ii)  مت الاضطالع مبهمة

 –تشخيصية يف بدلين 
( أ س يا واحمليط 0أأفريقيا )
(؛ معدو 0الهادئ )

صياغة قانونية من أأربعة 
دول أأعضاء ـ أأفريقيا 

( وأ س يا واحمليط 5)
( وهجت هلم 5دئ )الها

 ادلعوة اإىل جنيف.

 حمقق لكيا

 أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو املعززة يف البدلان الأقل منوا النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد الرشااكت اليت 
أأقميت يف البدلان 
الأقل منوا بني 

احلكومية املنظامت 
والقطاع اخلاص 
واملنظامت غري 
احلكومية وسائر 
رشاكء التمنية 

 )البدلان الأقل منوا(

أأساس للمقارنة حمدث 
طار  :5100هناية  يف اإ

مرشوع جدول أأعامل 
التمنية بشأأن 

 التكنولوجيا املالمئة
أأنشئت ثالثة 

مجموعات خرباء، ثالثة 
مجموعات لأحصاب 
املصلحة املتعددين 

يف  (2)من اإجاميل 
بنغالديش، ونيبال، 
وزامبيا تتشلك من 
 القطاع العام واخلاص
 أأسس مقارنة أأصلية 

نشاء رشااكت يف مخسة  اإ
من البدلان الأقل منوا 

 عىل الأقل

أأطلقت مبادراتن جديداتن  5100يف 
ثيوبيا  بشأأن التكنولوجيات املالمئة يف اإ

 وأأوغندا
جرى تعزيز الرشااكت اليت أأطلقت يف 

ونيبال وزامبيا يف  يف بنغالديش 5100
نشاء مجموعات  5105/00 من خالل اإ

خرباء ومجموعات أأحصاب مصلحة 
 متعددين بشأأن التكنولوجيات املالمئة.

 حمقق لكيا
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الربانمج واملزيانية  
 : ل يوجد5105/00

   

عدد برامج امللكية 
الفكرية املنفذة 

ابلشرتاك مع هيئات 
أأخرى للأمم املتحدة 
وغريها من املنظامت 
 )أأقل البدلان منوا(

التعاون مع الأمم 
املتحدة ومع منظامت 

مؤمتر  "0أأخرى: "
الأمم املتحدة الرابع 
املعين بأأقل البدلان 
منوا، اسطنبول، 

اجامتعات  "5تركيا؛ "
منظمة التجارة العاملية 
بشأأن اتفاق تريبس 
اليت عقدت يف 
الس نغال وأأوغندا 

 وبنغالديش

قلمييان ابلتعاون  منتداين اإ
الأمم املتحدة مع 

قلمييان  ومنتداين اإ
ابلتعاون مع منظمة 

 التجارة العاملية

تعاونت الويبو مع منظامت أأخرى يف 
 تنفيذ أأنشطة لصاحل البدلان الأقل منوا.
حلقة معل بشأأن امللكية الفكرية وتقيمي 
الاحتياجات ذات الأولوية، أأروشا، 

، 2-0مجهورية تزنانيا املتحدة، يونيو 
)الويبو ومنظمة التجارة العاملية  5100

 وحكومة تزنانيا(. 
مائدة مس تديرة بشأأن الرشاكة بني 
القطاع العام واخلاص يف تطوير 
، التكنولوجيا املالمئة وتروجيها جتاراي

ثيوبيا )الويبو، مجهورية  أأديس أأاباب، اإ
ثيوبيا(.  كوراي، وحكومة اإ

اجملموعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا 
(ECWAS والويبو وحكومة ساحل )

، 2-2اجامتع وزاري، ديسمرب  –العاج 
5100. 

شاركت الويبو يف اجامتعات اجملموعة 
التشاورية املشرتكة بني الواكلت اليت نظمها 

املتحدة للممثل السايم املعين مكتب الأمم 
بأأقل البدلان منوا والبدلان النامية غري 
النامية  الساحلية وادلول اجلزرية الصغرية

UN-OHRLLS) )-  ويه معلية تشاورية
اتبعة ملنظومة الأمم املتحدة تتعلق بتعاون الأمم 

 املتحدة مع أأقل البدلان منوا.

 املساعدة التقنية والاستشارية قدمت الويبو
طار معلية تقيمي  ىل أأقل البدلان منوا يف اإ اإ

الاحتياجات اليت قامت هبا منظمة التجارة 
العاملية للتصدي لحتياجات هذه البدلان 
وأأولوايهتا لتنفيذ اتفاق تريبس أأثناء فرتة 

السامح اخلاصة هبم. وشاركت الويبو بفعالية 
قلميية والوطنية  قلميية ودون الإ يف الربامج الإ

ا منظمة التجارة العاملية لفائدة أأقل اليت نظمهت
 البدلان منوا.

 
 

 حمقق جزئيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة والوصف
املزيانية املعمتدة 

5105/00  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت

 نفقات

05/5100 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية ُمصممة حسب احلاجة   0.2
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية 

0200 0210 0021 

منائية وطنية حمددة  0.0 س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع 

منائية الوطنية   املس هتدف الإ

 

1020 01502 9022 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية   0.5
الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية 

لأغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت 
  متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

02251 02109 02950 

أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو املعززة يف  0.0
 البدلان الأقل منوا 

0201 0121 920 

ثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية الفكرية 0.2  0012 0022 051 همارات حمدم

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج املنظمة  0.2 تزايد اإ
 وأأنشطهتا

0201 1 1 

توصيات جدول أأعامل التمنية وتنفيذها وضع خطة بشأأن  0.1
عداد تقارير بشأأهنا عىل حنو فعال   ورصدها وتقيميها واإ

220 1 1 

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية  2.5
وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل 

املصنفات الإبداعية احملمية  الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل
 واملصنفات الإبداعية يف املكل العام

 0122 922 

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية  2.2
ىل تقدمي خدمات  وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية، مما يؤدي اإ

 أأحسن )أأرخص وأأرسع وأأجود( اإىل أأحصاب املصلحة

0291 5259 0102 

 02215 02225 02015 اجملموع
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 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املعمتدة 5105/00مزيانية  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام )%( 5105/00نفقات عام 

 %011 50211 50211 55205 موارد املوظفني 

 %10 1110 01195 05291 موارد املوظفنيخالف 

 %92 05215 02225 02015 اجملموع

 مالحظات: 

من  2.2وفقا للامدة  5105/00 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف الثنائية (0)
  .النظام املايل

 بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف الس نتني. 5105/00ميثل اخملصص للموظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

  5105/00املزيانية بعد التحويالت  -أ

بعد التحويالت تصحيحات يف الاجتاه الزنويل أأجريت  5105/00تعكس مزيانية الإجاملية خلالف املوظفني للثنائية  9-51
نفاق   5105/00مليون فرنك سويرسي لفرتة العامني  01.5مبقدار ملقابةل ماكتب كفاءة التاكليف، وفق الزتام املنظمة بتقليل الإ

 أأجريت التصحيحات التالية يف العامني املذكورين، فامي يتعلق ابملزيانية بعد التحويل حسب النتيجة: 9-50

بني  حتويل موارد فامي يتعلق مبرشوع جدول الأعامل اخلاص ابلتعاون بني اجلنوب واجلنوب بشأأن امللكية الفكرية والتمنية -
دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية( اإىل صناديق الاحتياط؛ 0.2البدلان النامية والبدلان الأقل منوا مبوجب النتيجة   )اإ

ضافية لتمنية الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية مبوجب النتيجة  - )اسرتاتيجيات امللكية  0.0ختصيص موارد اإ
 هذه الأنشطة، مبا يف ذكل تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املعين الفكرية الوطنية( مبوجب الرتكزي املعزز عىل

 ابسرتاتيجيات امللكية الفكرية؛

)أ ليات وبرامج التعاون والرشااكت اجلديدة أأو املعززة يف البدلان الأقل منوا( اإىل النتيجة  0.0حتويل املوارد من النتيجة  -
قة ابمللكية الفكرية واس تخداهما( مما يعكس زايدة الرتكزي عىل توفري )تعزيز النفاذ اإىل املعلومات واملعارف املتعل 2.5

مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان الأقل منوا وتنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املعين ابلتكنولوجيات املالمئة 
 يف البدلان الأقل منوا؛

ثة دلى الرشاكت ) 0.2أأعامل التمنية( اإىل النتيجة  )الرصد الفعال لنتاجئ جدول 0.1حتويل موارد من النتيجة  - همارات حمدم
نشاء العالمات التجارية؛لإدارة امللكية الفكرية  ( مما يعكس تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابإ

 5105/00اس تخدام مزيانية  -ب

ن املزيانية بعد التحويالت. وقد جنم النقص يف املائة م 10بلغ معدل اس تخدام املزيانية لغري املوظفني من أأجل الربانمج   9-55
 يف اس تخدام املوارد لغري املوظفني يف احملل الأول عن:

تأأجيل أأنشطة خمططة بعيهنا تتعلق ابلنضامم اإىل الويبو واملعاهدات والتفاقيات اليت تديرها، املساعدة الترشيعية والبنية  -
 عامل التحضري املطلوبة لتنفيذ نتاجئ معينة عام هو متوقع؛الأساس ية العاملية للملكية الفكرية بسبب طول مدة أأ 

شاعة  - رجاء أأنشطة معينة تتعلق بوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات/ س ياسات للملكية الفكرية، أأنشطة ترشيعية واإ لغاء أأو اإ اإ
 الاحرتام للملكية الفكرية بسبب اس مترار شواغل أأمنية و / أأو أأوضاع س ياس ية يف بدلان معينة؛

ليف بسبب تغيريات يف منوذج حتقيق أأنشطة معينة تتعلق بوضع اسرتاتيجيات / س ياسات للملكية وفورات التاك -
 الفكرية.
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 التعاون مع بدلان معينة يف أأوراب وأ س يا  01الربانمج 

 املدير العام   مدير الربانمج 

جنازات يف العامني   5105/00اإ

تطوير وتنس يق تنفيذ أأنشطة قطرية للتعاون يف دول أأورواب ابلتعاون مع  ل القطاعات ذات الصةل  01واصل الربانمج  .0.01
 الوسطى والبلطيق، وأ س يا الوسطى، ورشيق أأورواب وبالد القوقاز، وذكل يف بدلان البحر املتوسط.

زاء امللكية الفكرية يف البدلان املعنية، بغية  .5.01 عزز الربانمج بدرجة أأكرب ختطيطه متوسط املدى واعمتد مهنجا اسرتاتيجيا اإ
 الاحتياجات احلقيقية لدلول الأعضاء بدل من املس هتدف قصرية الأجل. رتكزي عىلال

التعاون مع البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية، اس مترت الويبو يف تعزيز أأمهية وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات للملكية الفكرية  وابعتبار .0.01
دت البدلان التالية اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية خالل الوطنية يف املنطقة، و / أأو املساعدة يف ذكل. ونتيجة ذلكل، اعمت

العامني: بيالروس يا، قريغزيس تان، مونتنغرو، مودلوفا، رومانيا، سلوفينيا، ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقا. واس هتلت 
ضافة ذلكل مت توقيع مذكرات تفامه بني  الويبو وعدة رشاكء وطنيني حددت طاجيكس تان وضع اسرتاتيجية جديدة للملكية الفكرية. واإ

 التعاون عىل مدى س نوات عدة.

نشاء القسم اجلديد للتنس يق بني  حتسنيبغية  .2.01 التنس يق والرتوجي خلدمات الويبو وبراجمها وتقدميها يف البدلان املتقدمة، مت اإ
ية توس يع نطاق وصول الويبو وخلق . ويركز القسم عىل تدعمي العالقات املؤسس ية يف هذه البدلان بغ 5100البالد املتقدمة يف 

التأ زر بني الرشاكت، وادلوائر الأاكدميية، ومؤسسات البحوث، واحملامني، ومديري العموم، واملبدعني واملبتكرين. وعقدت سلسةل 
ا( خالل النصف من الندوات املتجوةل عن خدمات الويبو ومبادراهتا يف مخسة بدلان )اسرتاليا، ادلامنارك، أأيسلندا، الرنوجي، وأأس باني

ذ أأشار5100الأخري لعام  جيابية، اإ % ممن ردوا أأن هذه الندوات اكنت مفيدة 92.9. واكنت التغذية املرتدة من هذه الندوات اإ
 ومرتبطة بعملهم املهين.

ابمللكية الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ومساعدات الويبو، عدلت البدلان التالية ترشيعها الوطين اخلاص  معاتساقا  .2.01
الفكرية: أألبانيا، أأرمينيا، بيالروس يا، البوس نة والهرسك، بولندا، رومانيا، سلوفينيا، وطاجيكس تان. واس هتلت اكزاخس تان والاحتاد 

 الرويس تعديالت يف ترشيعهام.

والأساس املعريف  الربانمج دمع بدلان يف املنطقة يف بناء قدرهتا الوطنية اخلاصة ابملوارد البرشية وتعزيز الوعي واصلكام  .2.01
 2111لالس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية. ومت خالل العامني تدريب ما يربو عىل 

أأخصايئ وخبري يف برامج مفصةل خصيصا للملكية الفكرية، مبا يف ذكل نقل التكنولوجيا، وتعزيز املرشوعات الصغرية واملتوسطة، 
جيابية، وتلقوا وح قوق امللكية الفكرية، وتعلمي أأصول امللكية الفكرية وخدمات الويبو. ومد املشاركون يف هذه الوقائع تغذية مرتدية اإ

 تعليقات ستساعد يف زايدة حتسني جودة املرشوعات املامثةل مس تقبال.

لفكرية يف س ياسات الابتاكر وكخطوة مبادرة لإدماج امللكية ا 5100مع القطاعات ذات الصةل، اس هتلت يف  وابلتعاون .1.01
أأوىل، مت الاضطالع بتحليل أأسايس لتحديد اجلهود اليت مت الاضطالع هبا فعال لوضع س ياسة لالبتاكر يف بدل رائد )رصبيا(. وعقب 

ة لتشمل بدلاان وسيمت توس يع نطاق املبادر  5102/02تلقي التغذية املرتدة الإجيابية، سيس متر اختاذ مزيد من اخلطوات خالل العامني 
ضافية.  اإ

ومت تنظمي مدارس الويبو الصيفية يف كرواتيا والاحتاد الرويس وأأوكرانيا. ونشأأ تعاون رائع بني الويبو والرابطة العاملية للنساء  .1.01
 املرشوعات، مما أأسفر عن املشاركة يف تنظمي برانمج تدريب س نوي للنساء يف أ س يا الوسطى. ومتثلت واقعة ومنظامتاخملرتعات 

دارة امللكية الفكرية يف س نغافورة ملسؤولني من بدلان  هممة أأخرى انلت اهامتما خاصا يف الزايرة ادلراس ية حول أأفضل ممارسات اإ
 أ س يا الوسطى.
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 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

يف أأورواب وأ س يا. القيام بدور رئييس يف تنفيذ جدول أأعامل الويبو للتمنية يف تعاونه مع بدلان معينة  01يواصل الربانمج رمق  .9.01
واكن هذا بصفة خاصة هو حال توصيات جدول أأعامل التمنية املتعلقة بأأنشطة مساعدة الويبو التقنية وبناء القدرة، ويه التوصيات 

 .01مبوجب الفئة أأ، اليت تواصل تشكيل تصممي وتنفيذ الأنشطة املتوخاة مبوجب الربانمج 

 

 بياانت الأداء

منائية وطنية حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع س ياسات  النتيجة املرتقبة: واسرتاتيجيات وخطط اإ
منائية الوطنية  الأهداف الإ

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد البدلان اليت وضعت 
اسرتاتيجيات أأو خطط 
وطنية للملكية الفكرية 

وثيقا ترتبط ارتباطا 
منائية الوطنية  ابلأهداف الإ

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
 أأحد عرش بدلا: 5100

أأساس مقارنة أأصيل: 
 5105/00الربانمج واملزيانية 

 (5111/19س تة بدلان )

ضافية  س بعة بدلان )بيالروس يا،  مثانية بدلان اإ
قريغزيس تان، مونتنغرو، مودلوفا، 
رومانيا، سلوفينيا، ومجهورية 

اليوغوسالفية سابقا( مقدونيا 
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية. 

ورُشع يف وضع اسرتاتيجية 
 طاجيكس تان

 حمقق لكيا

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية  النتيجة املرتقبة:
 النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةلأغراض التمنية يف البدلان 

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

النس بة املئوية ملديري 
ماكتب امللكية الفكرية 

املدربني اذلين يس تخدمون 
 همارات حمس نة يف معلهم

)بياانت متاحة من % 29 %21 البياانت غري متاحة 
اس تبياانت مسحية يف هناية 

حدث، اس تبياانت مسحية فامي  
بعد احلدث والتعليقات املبارشة 

 من املشاركني(

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للمهنيني 
املتخصصني يف جمال 
امللكية الفكرية اذلين 

يشهدون بتحسن فهمهم 
 لقضااي امللكية الفكرية

% )بياانت متاحة من 22 %01 البياانت غري متاحة 
اس تبياانت مسحية يف هناية 

حدث، اس تبياانت مسحية فامي  
بعد احلدث والتعليقات املبارشة 

 من املشاركني(

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للمشاركني 
ممن عرب عن رضاه عن 
جودة حلقات العمل 

والندوات املتعلقة ابلبتاكر 
  وتسويقه

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
التعليقات العامة  :5100

متوفرة، لكن ليست هناك 
 بياانت حمددة

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

تعليقات عامة متاحة، لكن 
 ليس هناك بياانت حمددة

% )بياانت متاحة من 92 91%
اس تبياانت مسحية يف هناية 

حدث، اس تبياانت مسحية فامي  
بعد احلدث والتعليقات املبارشة 

 املشاركني( من

 حمقق لكيا
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نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من  النتيجة املرتقبة:
 لعامأأجل الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل ا

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء 

عدد ش باكت مراكز دمع 
التكنولوجيا والابتاكر 
 الوطنية اليت أأطلقت 

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
ش بكتان وطنيتان  :5100

ملراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر اس تحدثت

أأساس مقارنة أأصيل: 
الربانمج واملزيانية 

: اس تحداث 5105/00
ش بكة وطنية واحدة مراكز 
دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 (5100)الفصل الأول  

اس تحداث أأربع ش باكت 
ضافية ملراكز دمع  اإ

 التكنولوجيا والابتاكر 

اس تحداث ش بكة وطنية واحدة 
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 
ابلاكمل يف الاحتاد الرويس، مما 

ش باكت وصل ابلعدد الإجاميل ل 
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر 

 يف املنطقة اإىل ثالث

 غري حمقق

عدد املنتفعني اذلين يتلقون 
خدمات من ش باكت 
مراكز دمع التكنولوجيا 

والابتاكر موزعني حبسب 
 الفصل والبدل

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
 -)حد أأدىن(  511 :5100
)حد أأقىص( متوسط  201

عدد املس تخدمني اذلين 
ختدهمم مراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر يوميا

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

: حيدد لحقا 5105/00
 5100حبلول هناية 

حيدد لحقا حبلول هناية 
5100 

)حد  0011)حد أأدىن( اإىل  205
أأقىص( عدد املس تخدمني اذلين 
ختدهمم مراكز دمع التكنولوجيا 

 5100والابتاكر يوميا خالل 

 ل ميكن تقيميه

عدد ادلول الأعضاء اليت 
وضعت أأطرها اخلاصة 
ابمللكية الفكرية وأأنشأأت 
 ماكتب نقل التكنولويج

طاري رائد مت  مرشوع اإ
اعامتده وجرى الارتباط 

 ابلتحويل 

مثانية ماكتب لنقل 
التكنولوجيا )يف 

5105/00)
21
 

متت مساعدة جامعتني/ مؤسس تني  
يف جورجيا يف تطوير نظاهمام 
الأيكولويج لنقل املعرفة، 

والس ياسة والبنية الأساس ية يف 
يفان CCEAمنطقة  : جامعة اإ

جافاخيشفييل احلكومية ومركز 
جورجيا لنقل التكنولوجيا، 
 وأأعقبت ذكل خطة معل 

 حمقق لكيا

                                                
21
 طقتشري أأهداف ماكتب نقل التكنولوجيا الامثنية اإىل مجيع املنا 
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ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات بنية حتتية تقنية  النتيجة املرتقبة:
  )خدمات أأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها

 السري بياانت الأداء  املس هتدف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

النظم عدد املاكتب ذات 
الإدارية املؤمتتة ابلاكمل 
مقابل عدد املاكتب ذات 
النظم الإدارية املؤمتتة 

جزئيا اليت أأاتحهتا قواعد 
 بياانت الويبو

 أأربعة أأربعة 

 (5105/00)يف 

عدد املاكتب ال لية ابلاكمل يف 
( 2) 5105/00هناية الس نتني 

)أألبانيا، بيالروس يا، مجهورية 
، لسابقةامقدونيا اليوغوسالفية 

 رصبيا(

 

 

 ماكتب تس تخدم  ربعةأأ الإجاميل: 

 حمقق لكيا

نظم الويبو لإدارة امللكية الفكرية    
 5105/00يف هناية عايم 

 

عدد املاكتب اليت ميكن 
احلصول مهنا عىل بياانت 
امللكية الفكرية يف الويبو 

 عن طريق الإنرتنت 

 ل ميكن تقيميه ثالثة ماكتب  حيدد لحقا حيدد لحقا

عدد املاكتب اليت تعاجل 
بياانت نظام معاهدة 

التعاون بشأأن الرباءات 
ونظام مدريد بدمع من نظم 

  أأاتحهتا الويبو

 ست ماكتب حيدد لحقا حيدد لحقا

بياانت نظام معاهدة التعاون بشأأن 
( )أألبانيا، مقدونيا 2: )الرباءات

 اليوغوسالفية سابقا رصبيا( 

، ( )أألبانيا5بياانت مدريد: )
 رصبيا(

  ل ميكن تقيميه

 الفكريةأأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية ُمصممة حسب احلاجة ومتوازنة يف جمال امللكية  النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  املس هتدف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد البدلان اليت دلهيا 
قوانني و/أأو لواحئ وطنية 
حمدثة يف جمال امللكية 

 الفكرية

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
 عرشة بدلان :5100

أأساس للمقارنة أأصيل: 
الربانمج واملزيانية 

: مثانية بدلان 5105/00
(5111/19 ) 

 

ضافية  01  بدلان اإ

 

 

نقحت أألبانيا، أأرمينيا، بيالروس يا، 
البوس نة والهرسك، بولندا، 

رومانيا، سلوفينيا، طاجيكس تان 
 ترشيع امللكية الفكرية الوطين هبا 

اس هتلت اكزاخس تان والاحتاد 
 يعهامالرويس تعديل ترش 

 

 حمقق لكيا

عدد وأأنواع املشورة 
القانونية املقدمة اإىل ادلول 
الأعضاء فامي يتعلق برباءات 
الاخرتاع ومناذج املنفعة 

والأرسار التجارية وادلوائر 
 املتاكمةل

تلقت ثالثة بدلان مساعدات  حيدد لحقا حيدد لحقا
الويبو املتعلقة ابلرباءات، ومناذج 

املنفعة، والأرسار التجارية وادلوائر 
 املتاكمةل: 

بيالروس يا )أأرسار  -
 جتارية(

اكزاخس تان )قانون  -
 براءات(

 بولندا )قانون براءات( -

 ل ميكن تقيميه
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عدد البدلان اليت اعتربت 
املشورة القانونية املتعلقة 
ابلرباءات ومناذج املنفعة 

وادلوائر  والأرسار التجارية
 املتاكمةل، مفيدة

لهيا  %91 بياانت غري متاحة  وجدت البدلان الثالثة املشار اإ
أ نفا أأن دمع الويبو بشأأن الرباءات 
ومناذج املنفعة، والأرسار التجارية 

 وادلوائر املتاكمةل مفيدا

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للبدلان اليت 
اعتربت املعلومات املقدمة 

فامي يتعلق ابملبادئ 
واملامرسات القانونية لنظام 
الرباءات مبا يف ذكل أأوجه 
املرونة اليت ينطوي علهيا 
النظام وما يواهجه من 

 حتدايت، مفيدة

أأساس للمقارنة حمدث يف 
وفرت تقارير  :5100هناية 

اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 
واللجنة  SCPالرباءات 

عنية ابلتمنية وامللكية امل 
ردود أأفعال  CDIPالفكرية 

من ادلول الأعضاء )ليست 
 هناك اإحصاءات متاحة(

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

: بياانت غري 5105/00
 متاحة

أأشارت  ل التعليقات املس تلمة  91%
ىل أأن املعلومات املقدمة اكنت  اإ
مفيدة. وطبقا ملسح أأجري 

التابع  0تقيمي الربانمج ابملشاركة مع 
شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة ل 

(، صنف أأكرث IAOD) الإدارية
% من املس تجيبني جودة 91من 

الواثئق الأساس ية اليت أأعدهتا 
الأمانة العامة بأأهنا "ممتازة" أأو 

  "جيدة".

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للمشاركني 
اذلين عربوا عن رضامه يف 

حلقات معل/ندوات 
موهجة، حول املسائل اليت 
تتناول الرباءات عىل وجه 

 التحديد

% من املشاركني يف 95.2اكن  % 91 بياانت غري متاحة 
حلقات العمل / الندوات اليت 
نظمها الربانمج راضني عن 

 الفعاليات املنظمة 

 حمقق لكيا 

عدد ادلول الأعضاء اليت 
تلقت مشورة قانونية يف 
جمال العالمات التجارية 

التصاممي الصناعية و 
 والبياانت اجلغرافية

قدمت مشورة ترشيعية  5
 دلولتني عضوتني 

تلقت أأربعة بدلان مساعدة من 
الويبو تتعلق ابلعالمات التجارية، 
التصماميت الصناعية وادلللت 

 اجلغرافية:
البوس نة والهرسك  -

 )العالمات التجارية(
بولندا )التصماميت  -

 الصناعية(
الاحتاد الرويس  -

 )التصماميت الصناعية(
طاجيكس تان  -

 )التصماميت الصناعية(

 حمقق لكيا 

عدد البدلان اليت قدمت 
جيابية بشأأن فائدة  ردودا اإ
املشورة القانونية املتاحة يف 
جمال العالمات التجارية 
والتصاممي الصناعية 
 والبياانت اجلغرافية

% من البدلان بأأن 011قد أأفاد  %11 بياانت غري متاحة 
الويبو يف جمال العالمات دمع 

التجارية، والتصماميت الصناعية، 
 والبياانت اجلغرافية اكن مفيدا

 حمقق لكيا

 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

158 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

  5105/00املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة ووصفها:
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت

 نفقات

5105/00 

الأطر الترشيعية والتنظميية والس ياس ية للملكية  0-2
 الفكرية املفصةل خصيصا واملتوازنة 

0529 0025 0000 

منائية احملددة  0-0 الس ياسات والاسرتاتيجيات واخلطط الإ
بوضوح واملامتثةل اخلاصة ابمللكية الفكرية املتسقة مع غاايت 

 وأأهداف التمنية الوطنية 

5511 0911 0111 

قدرات املوارد البرشية املعززة القادرة عىل التصدي  0-5
لطائفة واسعة من متطلبات الاس تخدام الفعال للملكية 
الفكرية من أأجل التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقال

0220 5012 5050 

البنية الأساس ية التقنية واملعرفية املعززة ملاكتب امللكية  2-2
ىل  الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية املؤدية اإ

ص، أأرسع، أأكرث جودة( تقدمي خدمات أأفضل )أأرخ
 لأحصاب املصلحة فهيا 

0255 0111 0120 

 2010 2205 2209 اجملموع

 

 وغري املوظفني( للموظفنياملزيانية والنفقات الفعلية )

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املعمتدة 5105/00مزيانية  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت

 نفقات

5105/00 
 نس بة الاس تخدام )%(

 %011 2292 2292 2510 موارد املوظفني 

 %15 0211 0909 5022 موار غري املوظفني 

 %92 2010 2205 2209 اجملموع

 

 مالحظات:

 من النظام املايل 2.2وفقا للامدة  5105/00تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املصححة للربامج، عقب التحويالت خالل  (0)

نفاق الفعيل املتكبد يف العامني. 5105/00ملزيانية ميثل خمصص املوظفني  (5)  بعد التحويالت الإ

 بعد التحويالت 5105/00مزيانية  .أ

بعد التحويل تصحيحات نزولية أأجريت مقابل ماكسب كفاءة  5105/00التخصيص لغري املوظفني يف مزيانية  يعكس .01.01
نفاق مبقدار   5105/00مليون فرنك سويرسي يف العامني  01.5التلكفة وفق الزتام املنظمة بتقليل الإ



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

159 

نشاء حمور ارتباط يف الربانمج مكرس ل  01.00 تنس يق الهنوض خبدمات وبرامج الويبو وتقدميها تعكس الزايدة يف خمصص املوظفني اإ
 للبدلان املتقدمة.

)قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية( زايدة  0.5)املشورة الترشيعية( و  0.2حتويل املوارد اإىل النتيجتني  يعكس .00.01
لفكرية من أأجل تمنية أأطر ترشيعية الرتكزي عىل الأنشطة املوهجة لقدرات املوارد البرشية عىل املس توى الوطين لس تخدام امللكية ا

 وتنظميية ذات صةل، اتساقا مع تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية.

 5105/00اس تخدام مزيانية  .ب

دماج منوذج الأنشطة املتعلقة  15اس تخدام املزيانية بنس بة  يعكس .05.01 يف املائة من موارد غري املوظفني يف احملل الأول تنفيذ اإ
(. ومن ث  اس متر 2.2لأساس ية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية )النتيجة بتعزيز البنية ا

 التنفيذ الفعيل حللول الأمتتة. 02الربانمج يف تنس يق هذه الأنشطة يف حني قدم الربانمج 
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 أأاكدميية الويبو    00الربانمج 

 أأونميباالس يد ج.    مدير الربانمج 

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

يف تنظمي طائفة متنوعة من أأنشطة التدريب والتعلمي للوفاء مبتطلبات بناء القدرة للبدلان  5105/00اس مترت الأاكدميية يف  00-0
وهجا لوجه للمسؤولني ( أأنشطة تدريب تمت 0النامية، والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال من خالل توليفة من: )

احلكوميني من ماكتب امللكية الصناعية وحقوق امللكية وغريها من مؤسسات القطاع العام املنخرطة بصورة مبارشة أأو غري مبارشة 
دارة املفاوضات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية )برانمج التعّل عن بعد(؛ ) حدى عرش  02حمفظة من  55يف اإ ة دورة للتعّل عن بعد ابإ

( وعدد من برامج املاجس تري املشرتكة عن قانون امللكية الفكرية والأنشطة الأخرى من أأجل الهنوض 0لغة )برانمج التعّل عن بعد؛ )
ابلتعلمي العايل بشأأن امللكية الفكرية )برانمج املؤسسات الأاكدميية( وكذكل أأنشطة حمددة من أأجل الطالب واملهنيني الش بان يف 

دارة امللكية الفكرية )الربانمج التنفيذي(جمال امللكية الف  كرية )برانمج املدارس الصيفية( والتنفيذيني املنخرطني يف اإ

دورة تدريبية يف رشاكة مع سلطات امللكية الصناعية وحقوق امللكية  22وفامي يتعلق بربانمج التمنية املهنية، نظمت الأاكدميية  00.5
رسائيل، واملكس يك، واملغرب، يف اجلزائر، والمنسا، وكندا، وكواب، و  امجلهورية التش يكية، ومرص، وفرنسا، وأأملانيا، وهندوراس، واإ

والرنوجي، والربتغال، وأأس بانيا، والسويد، وسويرسا، واتيلند،  واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي وكذكل 
مشاراك من  212كية الفكرية" يف سرتاس بورغ يف فرنسا. واس تفاد ما مجموعه منظمة التجارة العاملية و "مركز ادلراسات ادلولية للمل 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقال من هذه الأنشطة. وغطت ادلورات املوضوعات 
، معلومات الرباءات وتوثيقها، قضااي امللكية الفكرية الرئيس ية التالية: حقوق امللكية واحلقوق ذات الصةل، حبوث الرباءات وحفصها

دارة ماكتب امللكية الفكرية. وركز الربانمج يف  الناش ئة ابلنس بة اإىل واضعو الس ياسة، وقانون وممارسات العالمات التجارية، واإ
ني تنس يق أأنشطة الويبو عىل اس تعراض هيلك ومضمون حافظهتا، حمددا الرشاكء اجلدد، خاصة يف املناطق النامية، وحتس 5100

 لبناء القدرة البرشية عرب املنظمة.

 5100-5105التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج التمنية املهنية 

 

2012   2013 

 

 
 

 

 

 

33% 

24% 
19% 

13% 

11% 

:  أمريكا الالتينية والكاريبي
 %33؛ 77

 %24؛ 56: أفريقيا

؛ 45: آسيا والمحيط الهادئ
19% 

 %13؛ 30: البلدان العربية

: بلدان معينة في أوروبا وآسيا
 %11؛ 25

30% 

23% 
21% 

14% 

12% 

:  أمريكا الالتينية والكاريبي
 %30؛ 75

 %23؛ 58: أفريقيا

؛ 53: آسيا والمحيط الهادئ
21% 

 %14؛ 35: البلدان العربية

: بلدان معينة في أوروبا وآسيا
 %12؛ 30
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 10212اس متر برانمج التعّل عن بعد جيذب الطالب وغريمه من املشاركني من  ل أأحناء العامل. وخالل الثنائية، اس تفاد حنو  00.0
بدل من أأنشطة متعددة اللغات  019مبوجب دوراته املتقدمة( من  2111تقريبا، مبوجب دوراته المتهيدية و  12111خشصا )

. واس مترت الأاكدميية تنقح مضمون 5100لغة(، ومركز التعلمي الإلكرتوين املساير لأحدث املواصفات، وهو برانمج نفذ يف هناية 00)
همين من ست  011ثه ومسايرته لأهداف جدول التمنية. ويف هذا الصدد مت تدريب ما يربو عىل دورات التعّل عن بعد بغية حتدي 

بدلان مس تفيدة مشلهم املرشوع الأاكدميي للمبتدئني مبوجب دورة خاصة لتدريب املدربني من أأجل معلمي التعلمي الإلكرتوين. كام مت 
)الربازيل، بلغاراي، الصني، كرواتيا، هندوراس، املكس يك، مجهورية  ( ماكتب امللكية الفكرية0تنظمي دورات مفصةل خصيصا مع: )

ثيوبيا، الفلبني، الاحتاد الرويس، 0كوراي، رصبيا واملنظمة الإفريقية للملكية الفكرية؛  ) ( مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر )اإ
ديدة عن الإدارة امجلاعية حلقوق امللكية جامعة. كام مت الاضطالع بأأعامل من أأجل وضع ثالث دورات ج 00( 2وأأوروغواي(؛ )

واحلقوق ذات الصةل؛ وامللكية الفكرية والصحة، واقتصادايت امللكية الفكرية. وقد اكن التقدم جوهراي لكن لعقد القضااي املتضمنة، 
ت اإىل لغات الأمم املتحدة والأولوايت الضاغطة الأخرى، مثل الاس تعراض والتنقيح املس متر للوحدات المنطية القامئة، وترمجة ادلورا
كامل ادلورات اجلديدة حبلول هناية الثنائية.  وزايدة الطلب عىل دورات خمصصة لأغراض، حال دون اإ

 

 5100-5105التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج التعلمي عن بعد، 

 

 

 

واصل برانمج املؤسسات الأاكدميية تقدمي دورات مشرتكة للحصول عىل درجة ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية لصاحل رعااي  00.2
 11طالبا من  005البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال ابلتعاون مع عدد من اجلامعات. وخالل الثنائية، مت منح ما مجموعه 

لهتم الويبو ابلاكمل( درجة مبوجب واحد من س بعة برامج للحصول عىل ماجس تري قانون امللكية الفكرية اليت قدمهتا مهنم مو 021بدلا )
يطاليا( جامعة أأفريقيا )الاحتاد الأفريقي( وجامعة أأريبو  )زميبابوي(، وجامعة  ARIPOأأاكدميية الويبو ابلشرتاك مع: جامعة تورين )اإ

ا( وجامعة ايوندي الثانية واملنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، وجامعة س يول الوطنية واملكتب الكوري كوينسلند للتكنولوجيا )اسرتالي
للملكية الفكرية. )مجهورية كوراي( وجامعة أأوسرتال ومؤسسة الأرجنتني الوطنية للملكية الفكرية )الأرجنتني( وجامعة حيفا 

مي املساعدة للمؤسسات الأاكدميية يف ست من البدلان النامية والأقل تطورا )اإرسائيل(. وعالوة عىل ذكل، واصلت الأاكدميية تقد
ندونيس يا، جاماياك، ليرباي، ومجهورية تزنانيا  وفزنويال( يف وضع برامج دراس ية جديدة وتنقيح الربامج القامئة للتعلمي  )بنغالديش، اإ

لق ابمللكية الفكرية، أأاتحت الأاكدميية لعرشة أأاكدمييني من بدلان انمية العايل املتعلق ابمللكية الفكرية. وللهنوض ابلتعلمي العايل املتع
رة وبدلان متر مبرحةل انتقال فرصة املشاركة يف أأنشطة الرابطة ادلولية لتقدمي التعلمي والبحوث يف جمال امللكية الفكرية ومت تنظمي حماو 

أأاكدمييا من البدلان  022لصاحل ما مجموعه  5100و  5105  ل من ملعلمي امللكية الفكرية ابلتعاون مع منظمة التجارة العاملية يف
ية النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال. وتوفر احملاورات منتدى للحوار واملناقشة بشأأن التطورات احلديثة يف جمالت امللكية الفكر 

خشص يف املقر الرئييس  011وعات بعيهنا ملا يربو عن الأساس ية وقضااي التعلمي والرتبية. كام مت تنظمي عروض موجزة خمصصة ملوض
 دبلوماس يا يتخذون من جنيف مقرا هلم. 01للويبو، مبا يف ذكل ما يزيد عىل 

2012   2013 

48% 

26% 

10% 

6% 
5% 

4% 
:  أمريكا الالتينية والكاريبي

 %48؛ 19641

؛ 10678: آسيا والمحيط الهادئ
26% 

: بلدان معينة في أوروبا وآسيا
 %10؛ 3849

؛ 2255: بلدان متقدمة أخرى
6% 

 %5؛ 2210: أفريقيا

 %4؛ 1677: البلدان العربية

؛ أقل من 321: مناطق أخرى
1% 

49% 

32% 

7% 

5% 
4% 3% 

:  أمريكا الالتينية والكاريبي
 %49؛ 2007

؛ 13056: آسيا والمحيط الهادئ
32% 

: بلدان معينة في أوروبا وآسيا
 %7؛ 2937

؛ 1972: بلدان متقدمة أخرى
5% 

 %4؛ 1600: أفريقيا

 %3؛ 1264: البلدان العربية

 %1؛ أقل من 8: مناطق أخرى
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 01من التنفيذيني من  21دورتني تدريبيتني لثالثة أأايم مبوجب برانجمها التنفيذي ابلنس بة اإىل  5105/00نظمت الأاكدميية يف  00.2
عىل التوايل. واس متر رفع الوعي ابمللكية الفكرية بني خرجيي  5105بدلا، يف سانتياجو دي ش ييل ويف كيب اتون يف مارس وديسمرب 

دورة مبوجب برانجمها للمدارس الصيفية  01يني الش بان يشلك أأولوية خالل الثنائية. ونظمت الأاكدميية ادلراسات العليا واملهن 
، اتيلند ابلتعاون مع عرشة حكومات مضيفة )كرواتيا، املكس يك، مجهورية كوراي، الاحتاد الرويس، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، 

ضافة ذلكل، مت تنظمي دورتني )واحدة يف  ل س نة من الثنائية( ابلتعاون مع جامعة تركيا، أأوكرانيا، والولايت املتحدة الأمريكية(. واإ 
طالبا وهمنيا شااب لتقدير أأمهية امللكية الفكرية  201جنيف، عقدت يف مقر الويبو الرئييس. ووفرت ادلورات فرصة ملا مجموعه 

الفكرية. ومن هذه ادلورات العرشين، ركزت أأربع دورات عىل ابلنس بة للتمنية ودور الويبو يف التعاون متعدد الأطراف بشأأن امللكية 
 العالمات التجارية، حقوق امللكية واحلقوق ذات الصةل، وامللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا. –جمالت حمددة للملكية الفكرية 

مرشوع الأاكدمييني املبتدئني اذلي مشل س تة  من ، اعمتدت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املرحةل الثانية5105يف مايو  00.2
بدلان. ونتيجة ذلكل اكنت أأربع مؤسسات وطنية للتدريب عىل امللكية الفكرية قد أأنشئت يف أأربعة بدلان تعطي املرحةل الأوىل من 

 Academia“؛ ومجهورية ادلومينياكن )(”Aula de Propiedad Intelectual (API)“)املرشوع، أأل ويه كولومبيا 
Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI)” وبريو  )(“Escuela de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual (ECPI)”)  وتونس )الأاكدميية التونس ية للملكية الفكرية(. كام رشعت الأاكدميية يف مد نطاق أأنشطهتا
ثيوبيا( املشموةل مبوجب املرح . وركزت الأنشطة 5102ةل الثانية من املرشوع، بتارخي مرتقب لالكامتل يف لبدلين اإضافيني )مرص واإ

 عىل تدريب املدربني عن طريق ورش العمل احمللية ومشاركة مدربني وطنيني خمتارين يف برامج املاجس تري املشرتكة.

 تنفيذ جول أأعامل التمنية

وتنفيذها بتوصيات جدول الأعامل ذات الصةل. واكنت برامج وختطيطها  00اسرتشد تصممي الأنشطة اليت يتضمهنا الربانمج  00.1
دخال امللكية الفكرية عىل خمتلف 0الأاكدميية موهجة حنو التمنية ومتجاوبة مع مطالب أأحصاب املصلحة )التوصية  ىل اإ ( وسعت اإ

، مت نرش أأول حمافظ 2التوصية  (. واتساقا مع0املس توايت الأاكدميية بغية توليد وعي عام أأكرب بشأأن امللكية الفكرية )التوصية 
، مبا ميثل بطريقة واحضة وشفافة حمتوايت ورشاكء  ل برامج 5100و  5105أأاكدميية الويبو لربامج التعلمي والتدريب يف هناية 

، وبرانمج التدريب يف أأاكدميية الويبو ويدلل عىل العروض املتباينة واملتنامية لربانمج التمنية املهنية، وبرانمج التعلمي عن بعد
املؤسسات الأاكدميية، وبرانمج تعلمي التنفيذيني وبرانمج مدارس الويبو الصيفية ومت تدعمي وتوس يع الرشاكت الاسرتاتيجية مع 
املؤسسات الأاكدميية، خاصة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال، وهو ما انطوى عىل تعاون 

ضافة اإىل ذكل، طور برانمج التعلمي عن بعد وحدات منطية مشرتك بشأأ  ن برامج املاجس تري ودورات امللكية الفكرية الأخرى. واإ
حمددة للتعلمي عن بعد دلوراته ابلتشاور مع برامج الويبو، وادلوائر الأاكدميية، والسلطات الوطنية. كام اس تخدمت مؤسسات أأاكدميية 

عادة هيلكة  ل مناجه  ومقررات التعلمي اليت تقدهما برامج أأاكدميية الويبو اكفة ليك تتضمن مهنجا  رشيكة هذه ادلورات.  وجترى اإ
زاء البعد اخلاص ابلتعلمي عن بعد.  ديناميا اإ

وقد جرى اس تكامل وتقيمي املرحةل الأوىل من املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية للملكية الفكرية للمبتدئني. واعمتدت  00.1
عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املرحةل الثانية من املرشوع ليك يشمل ست بدلان: البدلان الرائدة الأربعة )كولومبيا، وامجلهورية جلنة امل 

ادلومينيكية، وبريو  وتونس(
22
ثيوبيا(. وأأقميت أأربع مؤسسات للتدريب عىل امللكية الفكرية ويه تقدم   وبدلين جديدين )مرص واإ

ة، وهناك أأاكدمييتان رائداتن يف مراحل تنفيذهام. ومشلت الأنشطة برامج تدريب املدربني، والوحدات المنطية حاليا برامج تدريبي
الإقلميية للمنسقني الأاكدمييني ومنح لربامج املاجس تري عن امللكية الفكرية وخلق مواد اإضافية للتدريب وخطط للأعامل وبناء القدرة 

 ضاء يف الش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية الفكرية.ومجيع الأاكدمييات الرائدة الست أأع

                                                
22
 .5105داء لعام تصحيح: البدلان الرائدة الأربعة يه كولومبيا، وامجلهورية ادلومينيكية وبريو  وتونس، وليس الإكوادور كام ورد يف تقرير الربانمج والأ  
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تعزيز كفاءات املوارد البرشية القادرة عىل التعامل مع مجموعة واسعة من رشوط الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية يف النتيجة املرتقبة: 
 ا مبرحةل انتقال والبدلان اليت متر اقتصاداهتالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا 

 السري بياانت الأداء  املس هتدف أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء 

النس بة املئوية ملتدريب ماكتب 
امللكية الفكرية اذلين أأبلغوا عن 
 رضامه عن التدريب املقدم 

أأساس للمقارنة حمدث يف 
أأساس % 92 :5100هناية 

للمقارنة أأصيل الربانمج 
: 5105/00واملزيانية 

11% 

 حمقق لكيا  92% 91%

النس بة املئوية للمتدربني اذلين 
 أأبلغوا عن اس تعانهتم فعال 

أأساس للمقارنة حمدث يف 
 %12 :5100هناية 

 حمقق لكيا 12% 11%

أأساس للمقارنة أأصيل  ابملهارات املكتس بة يف معلهم
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 21% 

   

النس بة املئوية للمرشفني اذلين 
بأأن املهارات املكتس بة شهدوا 

بعد س نة من التدريب طبقت 
 تطبيقا ُمرضيا

أأساس للمقارنة حمدث يف 
 %11 :5100هناية 

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :21% 

 حمقق لكيا  12% 11%

عدد املتخرجني بشهادة من 
أأاكدميية الويبو واملؤسسات 
الأاكدميية الرشيكة )منح 

 مشرتكة(شهادات 

أأساس للمقارنة حمدث يف 
 %11: 5100هناية 

أأساس مقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :21% 

(5105/00)يف  12
23
 )يف الثنائية( 021 

- 15 (5105) 

- 92 (5100) 

 حمقق لكيا

عدد املشاركني املدربني يف 
طار مدارس الويبو الصيفية  اإ

 س نواي

أأساس للمقارنة حمدث يف 
  221 :5100هناية 

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :211 

 )يف الثنائية( 201 (5105/00)يف  211

- 010 (5105) 

- 059 (5100) 

 حمقق لكيا 

عدد أأساتذة امللكية الفكرية 
 املدربني

أأساس للمقارنة حمدث يف 
 01 :5100هناية 

أأساس للمقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :01 

 22شارك ما مجموعه  5105/00يف  (5105/00)يف  02
أأس تاذا يف احملاورة املشرتكة بني منظمة 
التجارة العاملية والويبو لأساتذة امللكية 

 س نواي:  ATRIPالفكرية ومؤمتر 

- 51 (5105)
24
  

- 51 (5100) 

 حمقق لكيا 

                                                
23
 أأنيشء املس هتدف عىل أأساس س نوي 
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عدد الأاكدمييات الرائدة املنشأأة 
 )مرشوع جدول أأعامل التمنية(

أأساس للمقارنة حمدث يف 
 2 :5100هناية 

أأساس للمقارنة أأصيل 
برانمج الربانمج واملزيانية 

5105/00 :5 

قامة أأربعة أأاكدمييات وطنية جديدة  (5105/00)يف  2 متت اإ
يف  5100للملكية الفكرية حبلول هناية 

كولومبيان وامجلهورية ادلومينيكية، وبريو 
نشاء مؤسس تني يف مرص وتونس.  واكن اإ

ثيوبيا  جاراي حبلول هناية  مع  5100واإ
متام الأنشطة خالل الثنائية  اس هتداف اإ

5105/00 

 حمقق لكيا 

عدد اتفاقات التعاون اجلديدة 
 بني املؤسسات

أأساس للمقارنة حمدث يف 
  0 :5100هناية 

أأساس مقارنة أأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :5  

 )يف هناية 0
5105/00) 

حبلول هناية الثنائية اكنت مخسة 
مؤسسات وطنية جديدة للتدريب )يف 

أأذربيجان، امجلهورية ادلومينيكية، 
املغرب، تونس وفيتنام( قد انضمت 
للش بكة العاملية لأاكدمييات امللكية 

الفكرية. مشاركة امجلهورية ادلومينيكية 
وتونس واحدة من النتاجئ املتوقعة مبوجب 

 دمييات املبتدئني مرشوع أأاك

 

 نفاذ أأيرس اإىل برانمج تعلمي امللكية الفكرية :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء  املس هتدف أأسس للمقارنة  مؤرشات الأداء 

عدد التسجيالت الش بكية 
 يف دورات التعّل عن بعد

 :5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
10111  

واملزيانية أأساس للمقارنة أأصيل الربانمج 
5105/00 :011111 

011111 
 (5105/00)يف

تسجيال عن طريق  10212
الإنرتنت )علقت التسجيالت 

بناء عىل  5100بصورة مؤقتة يف 
مكتب امللكية الفكرية يف الصني 
دخال تصحيحات يف  للمتكني من اإ

برانمج املعلومات والتكنولوجيا 
عادة تدريب العاملني(  واإ

- 21122 (5105) 

- 21221 (5100) 

 حمقق لكيا

متام دورات التعلمي عن  معدل اإ
 بعد 

 :5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
21% 

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :21% 

 حمقق لكيا  10% 12%

النس بة املئوية للمشاركني يف 
دورات التعّل عن بعد اذلين 

 جنحوا يف الامتحان

 :5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
22% 

خط أأساس الربانمج واملزيانية 
5105/00 :22% 

 حمقق لكيا  21% 12%

عدد ادلورات ادلراس ية 
للأاكدميية املدرجة يف مناجه 

 املؤسسات التعلميية

 أأساس للمقارنة حمدث يف

 01 :5100هناية  

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :1 (5101/00) 

 حمقق لكيا 00 (5105/00)يف  1
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عدد ادلورات ادلراس ية 
الش بكية اجلديدة / يف خمتلف 

 مس توايت التخصص 

 أأساس للمقارنة حمدث يف

 5 :5100هناية 

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :5 (5101/00) 

 

يف الثنائية بدأأ العمل لإطالق  (5105/00)يف  0
ثالثة دورات جديدة )الإدارة 

امللكية الفكرية امجلاعية حلقوق 
واحلقوق ذات الصةل؛ امللكية 
الفكرية والصحة العامة، 
اقتصادايت امللكية الفكرية(. بيد 
أأن تطوير احملتوى وتطويع التعلمي 
الإلكرتوين اس تغرق وقتا أأطول 

 من املتوقع

 مل تتحقق

عدد اللغات اليت تقدم هبا 
 ادلورات ادلراس ية 

 أأساس للمقارنة حمدث يف

 00 :5100هناية  

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :00 

 حمقق لكيا   00 00

عدد املنح املقدمة للبدلان 
النامية والبدلان الأقل منوا 
والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 

 مبرحةل انتقال 

 :5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
951 

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :0111 (5101/00 ) 

 )يف الثنائية( 5202 0211

- 122 (5105) 

- 0211 (5100) 

 

ثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية الفكرية  النتيجة املرتقبة: همارات حمدم

 السري بياانت الأداء  املس هتدف أأسس للمقارنة  مؤرشات الأداء 

للمشاركني اذلين النس بة املئوية 
أأبلغوا عن رضامه عن التدريب 

 املقدم

: 5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
11% 

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :11% 

 حمقق لكيا  011% 91%

النس بة املئوية للمتدربني اذلين 
أأبلغوا عن اس تعانهتم فعال 
 ابملهارات املكتس بة يف معلهم

 :5100حمدث يف هناية  أأساس للمقارنة
11% 

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
5105/00 :21% 

 حمقق لكيا 011% 11%

عدد الالامتسات املتعلقة 
 ابدلورات ادلراس ية

: 5100أأساس للمقارنة حمدث يف هناية 
  دوراتن س نواي

أأساس مقارنة أأصيل الربانمج واملزيانية 
 : دوراتن س نواي5105/00

ثالث دورات 
س نواي )يف 

5105/00) 

، توقف برانمج 5105اثنان يف 
جامل مل 5100التنفيذيني يف  ، واإ

ضافية  تعقد دورات اإ

 غري حمقق
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق ا لنتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 5105/00نفقات 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكن من تلبية الطائفة  0.5
الواسعة من متطلبات تسخري للملكية الفكرية بعالية لأغراض التمنية 

ر اقتصاداهتا يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت مت
 مبرحةل انتقال 

2011 1922 1129 

 5090 5200 0555 نفاذ أأيرس اإىل برانمج تعلمي امللكية الفكرية  0.2

 019 221 150 همارات حمدثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية الفكرية  0.2

 00221 00905 01005 اجملموع

 املزيانية والنفقات الفعلية )للموظفني وغري املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املعمتدة 5105/00مزيانية  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 5105نفقات عام 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %011 2121 2121 2112 موارد املوظفني

 %90 2191 2025 2211 خالف موارد املوظفني

 %91 00221 00905 01005 اجملموع

 مالحظات:

من  2.2وفقا للامدة  5105/00 التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد  (0)
 .النظام املايل

 بعد التحويالت النفقات الفعلية يف الثنائية. 5105/00ميثل خمصص املوظفني يف مزيانية  (5)

 بعد التحويالت 5105/00مزيانية  .أ

بعد التحويالت تصحيحا صعوداي يرجع يف اجملل الأول اإىل املوارد الإضافية  5105/00يعكس خمصص املوظفني ملزيانية  00.9
 0-0اخملصصة لربانمج تدعمي معلها بشأأن الربامج املشرتكة للحصول عىل درجة املاجس تري وتدريب التطوير املهين مبوجب النتيجة 

 )قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية(.

بعد التحويالت تصحيحا نزوليا أأجرى من أأجل ماكتب كفاءة التاكليف،  5105/00ظفني ملزيانية يعكس خمصص غري املو  00.01
نفاقها مبقدار   5105/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01.5وفق الزتام املنظمة بتقليل اإ

 5105/00اس تخدام مزيانية  .ب

( الوفورات مبوجب 0اكن ذكل راجعا يف احملل الأول اإىل: )يف املائة و  90بلغت نس بة اس تخدام املزيانية )لغري املوظفني(  00.00
)قدرات معززة يف جمال املوارد  0.5بعض برامج التدريب للتمنية املهنية يف حقوق امللكية وحقوق امللكية الصناعية مبوجب النتيجة 

)نفاذ أأيرس اإىل برانمج  0.2نتيجة  ( تأأجيل اإطالق ثالث دورات جديدة ابلإنرتنت يف برانمج التعلمي عن بعد مبوجب5البرشية(؛ )
)همارات حمدثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية  0.2مبوجب النتيجة  5100( وقف برانمج التنفيذيني يف 0تعلمي امللكية الفكرية(؛ )

 الفكرية(.
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر    01الربانمج 

 الس يد ج بويل    املسؤول عن الربانمج

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

  املرشوعات الصغرية واملتوسطة

اس متر العمل مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية وغريها من املؤسسات ملساعدة منظمي املرشوعات واملرشوعات  01.0
مون املعين ابمللكية الفكرية من أأجل الصغرية واملتوسطة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من خالل )أأ( تطويع و/ أأو ترمجة املض

دارة  59مرشوعات الأعامل مبا يتفق مع الس ياق احمليل، )ب( برامج تدريب املدربني. وفامي يتعلق ابلأخرية، مت تنظمي  برانجما حول اإ
حرجة من املدربني مشرتاك، هبدف خلق كتةل  0252املرشوعات الصغرية واملتوسطة لأصول امللكية الفكرية بطريقة فعاهل، مما أأفاد 

دارة أأصول  يف بدلان معينة دلهيم املعرفة واملهارات واخلربة الالزمة لتقدمي مساعدة أأساس ية للمرشوعات الصغرية واملتوسطة بشأأن اإ
امللكية الفكرية. كام أأسهم الربانمج يف دمع الس ياسات  السلمية ومتاسك الس ياسات املعنية ابمللكية الفكرية من أأجل املرشوعات 

قلميي يف الهند يف ا لصغرية واملتوسطة عىل الأصعدة الوطنية ودون الإقلميية والإقلميية. وحتقيقا لهذه الغاية، مت تنظمي منتدى دون اإ
5105. 

اس تخدام الأصول غري امللموسة للوصول لسوق ، والإدارة الاسرتاتيجية لأصول امللكية الفكريةمت نرش كتب جديدة عن  01.5
دارة  –، خالل الثنائية. ومت نرش كتاب يف حصبة جيدة ار التجارية من أأجل املرشوعات الصغرية واملتوسطةوالأرس ، رأأس املال اإ

قضااي قضااي امللكية الفكرية يف حقوق الامتياز وجرت ترمجته اإىل لغات الأمم املتحدة. ينتظر الاعامتد للنرش، مطبوع جديد أ خر هو 
غذية الزراع  ، اخرتاع املس تقبل، وترك عالمة، والنسخ املنقحة من ثالثة مطبوعات سابقة، أأل ويه يةامللكية الفكرية يف قطاع الأ

 .اخلياطة يف الوقت املناسبو

IP PANORAMAمت توس يع نطاق مجموعة أأدوات متعددة الوسائل الإعالمية  01.0
TM

بوحدة منطية جديدة )الثالثة عرش عن  
ترمجته اإىل اللغات الألبانية والفرنس ية والبولندية والروس ية ولغة الرصب والبوس نة  قضااي امللكية الفكرية يف حقوق الامتياز، وجرت

دارة أأصول امللكية الفكرية من  0520وكرواتيا، واللغة الأس بانية. واشرتك  طالب يف دورة ابلإنرتنت للحصول عىل شهادة دولية عن اإ
IP PANORAMAأأجل جناح املرشوعات استنادا اإىل 

TM
دارة أأصول  22، وشارك  طالبا بعد ذكل يف برانمج منفصل حول اإ

 امللكية الفكرية.

واس مترت اجلهود املبذوةل للوصول مبارشة للمرشوعات الصغرية واملتوسطة من خالل موقع املرشوعات الصغرية واملتوسطة  01.2
مشرتك عىل  21111توزع عىل ما يربو عىل  عىل الإنرتنت بست من لغات الأمم املتحدة والرساةل الإخبارية الإلكرتونية الشهرية اليت

 النطاق القويم.

 س ياسة الابتاكر

نشائه يف أأول أأكتوبر  01.2 الأساس لعمهل املس متر، حمددا اجملالت اليت تتفاعل فهيا س ياسة  5105أأعد قسم س ياسة الابتاكر منذ اإ
وعة من اخلرباء يف جنيف ملناقشة دور امللكية مجم 5100الابتاكر مع امللكية الفكرية ومش يمدا ش بكة من اخلرباء. واجمتعت يف 

سهام الويبو يف الش بكة القامئة املعنية بس ياسة الابتاكر وزايدة قميهتا. وابلتايل مت  الفكرية يف صياغة س ياسة الابتاكر وحتديد كيفية اإ
دماج امللكية الفكرية يف صياغة س ياسة الابتاكر لختيار تصممي م عني ومهنجية حمددة لتنفيذ هذه ارتياد مرشوع وطين بشأأن اإ

دماج امللكية الفكرية يف صياغة  املرشوعات يف هذا اجملال.  وأأسفر املرشوع عن مجموعة من التوصيات قدمت للحكومات بشأأن اإ
 س ياساهتا لالبتاكر.

 هيا ل الابتاكر

تقال لوضع أأطر الابتاكر هبا وبناء القدرة لتعزيز اس متر تقدمي املساعدة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا واليت متر مبرحةل ان  01.2
بداع وتمنية واس تغالل امللكية الفكرية من أأجل التمنية. ويف هذا الس ياق مت تدريب ما يقرب من  و  5105يف  0021) 5021اإ

هنوض ابلبتاكر ونقل ( من املسؤولني احلكوميني، ومديري التكنولوجيا، والعلامء ووالكء الرباءات، ابلرتكزي عىل ال5100يف  0090
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املعرفة وتسويق امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحوث والتطوير يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وتكل اليت متر 
 مبرحةل انتقال. ويف هذا الس ياق، مت تنفيذ الربامج واملرشوعات التالية:

نشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية" يف  اس تحداث املرحةل الثانية من املرشوع اذلي يدور حول .0 موضوع "اإ
تونس واس تحداث تقرير تقيمي الاحتياجات الوطنية، استنادا لبعثة خرباء لتقيص احلقائق مت الاضطالع هبا ابلتعاون مع 

CERNكام مت اعامتد خطة معل لتونس؛ . 

مت اس تكامل س بعة تقارير جديدة  –جامعة عىل النطاق العاملي  51اس مترار برانمج املبادرة اجلامعية من خالل التعاون مع  .5
 لتقيمي الاحتياجات )مخسة جامعات يف ش ييل وجامعتان يف جورجيا(؛

ممارسة للتعلمي  02ورشة معل لصياغة مرشوعات الرباءات أأعقبهتا  02برامج بناء القدرة يف جمال الإجتار يف امللكية الفكرية:  .0
ورشة معل للهنوض ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا، وأأربعة برامج انحجة للتدريب عىل  02(، خشص اإجاميل 211عن بعد )

الرتخيص ابلتكنولوجيا. ومخسة دورات لتقيمي امللكية الفكرية. كام قدم الربانمج املشورة، وأأسهم يف و/ أأو شارك يف تنظمي 
 واقعة مع برامج الويبو الأخرى. 01

مع التعاون ادلويل بشأأن امللكية الفكرية )التفاوض عىل مذكرات تفامه مع مركز البحوث تمنية رشااكت داخلية وخارجية دل .2
حول مرشوع نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية والتعاون مع  CERNاملشرتكة ابملفوضية الأوروبية(؛ اس مترار التعاون مع 

سهامات منتظمة يف برامج أأاكدميية الويبو.، وتقدPCTُشعب الويبو الأخرى بشأأن الهنوض ابلبتاكر والتدريب عىل   مي اإ

 تنفيذ جدول التمنية 

قلميية حول "امللكية الفكرية ونقل 51، 52، 52، 09وفقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية أأرقام  01.1 ، أأجريت مخس مشاورات اإ
ابلنس بة للمنطقة ال س يوية، ويف اجلزائر يف يناير  5105وضع احللول" يف س نغافورة يف يوليو  –التكنولوجيا: حتدايت مشرتكة 

للبدلان اليت متر مبرحةل انتقال، ويف جنيف يف نومفرب  5100فريقية، ويف اسطنبول يف أأكتوبر ابلنس بة للمنطقتني العربية والإ  5100
ملنطقة أأمرياك الالتينية والاكرييب. ومت اس تحداث ست دراسات بشأأن  5100للبدلان املتقدمة ويف مونرتي يف ديسمرب  5100

. وفامي يتعلق بتوصية جدول 5102س تعراض النظراء يف جوانب نقل التكنولوجيا واس تمكلت مخس، عىل أأن تعقب ذكل مرحةل ا
يونيو  01وكذكل خالل الاجامتع الرمسي املفتوح يف  CDIP/9، قدمت ادلراسة التحليلية التصنيفية املعمتدة يف 02أأعامل التمنية رمق 

عداد اجامتع اخلرباء يف شلك مؤمتر للويبو بشأأن الابتاكر املفتوح: املرشوعات الت5105  5100عاونية ومس تقبل املعرفة يف . ومت اإ
 . وأأخريا، بدأأ العمل حول دراسة التقيمي املعمق واملضمون من أأجل برانمج تفاعيل.5102وجرى يف مطلع 

ضافة ذلكل، واتساقا مع توصيات جدول أأعامل التمنية  01.1 ، مت تعزيز الوعي ابلإماكنيات اليت يوفرها نظام 00و  01، 2، 0واإ
دارة امللكية الفكرية  59ل الثنائية، أأساسا من خالل امللكية الفكرية خال برانجما لتدريب املدربينن مت الاضطالع هبا بشان اإ

دارة امللكية الفكرية  للمرشوعات الصغرية واملتوسطة بناء عىل طلب ادلول الأعضاء عرب مناطق ش ىت، مما أأكسب معارف وهمارات اإ
وسطة ومرشوعات دمع املرشوعات الصغرية واملتوسطة. كام متت ترمجة حمتوى مشاراك من املرشوعات الصغرية واملت 0252لنحو 

يتعلق ابس تغالل امللكية الفكرية من أأجل مرشوعات الأعامل وتطويعه مبا يتفق  والس ياق احمليل. كام مت اإرشاك ماكتب امللكية الفكرية 
سهامات جوهرية خالل و/ أأو غرف التجارة يف البدلان الأعضاء املعنية يف التخطيط بصورة وثيق ة وقامت بدور قيادي وقدمت اإ

ضافة ذلكل واس تمكلت مجموعة أأدوات  وضع الربامج وتنفيذها، مبا يف ذكل اختيار املتحدثني احملليني وادلوليني وموضوعات الربامج. واإ
IP PANORAMA

TM
لبانية، والفرنس ية، املتعددة الوسائط بوحدة عن قضااي امللكية الفكرية املتعلقة بعقود الامتياز؛ وتر   مجت للأ

طالبا عىل دورة للحصول عىل شهادة  0520والبولندية، والروس ية ولغة رصبيا والبوس نة وكرواتيا واللغة الإس بانية. وحصل حنو 
دارة أأصول امللكية الفكرية من أأجل جناح مرشوعات الأعامل استنادا اإىل   IPدولية عن طريق الإنرتنت بشأأن اإ

PANORAMA
TM

دارة أأصول امللكية الفكرية. 22، وشارك   طالبا بعد ذكل يف برانمج عىل الإنرتنت حول اإ

 بياانت الأداء 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

169 

تعزيز نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور عىل املعلومات واملعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية واس تخداهما لتشجيع الابتاكر وزايدة النتيجة املرتقبة: 
 الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية املدرجة يف املكل العامالنفاذ اإىل املصنفات 

 السري بياانت الأداء املس هتدف أأسس للمقارنة مؤرشات الأداء

عدد ادلول الأعضاء 
طارها  اليت وضعت اإ

للملكية الفكرية 
وأأنشأأت ماكتب 
 لنقل التكنولوجيا

طاري رائد  اعامتد مرشوع اإ
 والالزتام ابلمتويل 

متت مساعدة اجلامعات/  ماكتب لنقل التكنولوجيا  1
املؤسسات التالية بصورة 
مبارشة يف تطوير نظاهما 
الأيكولويج لنقل املعرفة، 

والس ياسة والبنية 
( مخسة يف 0الأساس ية: )

ش ييل: املعهد الوطين 
للبحوث الزراعية، جامعة 
البحر الأسود يف ش ييل 
)سانتياغو(، جامعة 

، جامعة كونسيس يون
فالربايزو الاكثوليكية للبحر 
الأسود وجامعة لفونتريا 

( اثنتان يف جورجيا: 5)
يفان جافاخيشفيليل  جامعة اإ
احلكومية يف تبلزيي ومركز 
جورجيا لنقل التكنولوجيا، 
وتيل ذكل خطة للعمل؛ 

( مخسة يف 0)
UNESWA( ،2 س تة )
( مخسة يف 2يف املغرب )
( وواحد يف 2الفلبني، )

 غاان.

ضافة ذلكل، مت اس تكامل و  اإ
تقيمي لالحتياجات لتنفيذ 
مرشوع مكتب لنقل 
التكنولوجيا يف تونس، 

يعاجل احتياجات 
التكنولوجيا دلى 

املؤسسات التالية: معهد 
ابس تري، جامعة املنس تري، 
مركز صفاقس للتكنولوجيا 

احليوية. روضة الغزاةل 
التقنية. كام مت اعامتد خطة 
 معل ابلنس بة لتونس. 

لتايل فاإن عرش بدلان واب
طارها  عىل الأقل وضعت اإ
للملكية الفكرية كام هو 

 .منصوص عليه

 حمقق جزئيا
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منائية النتيجة املرتقبة:  منائية وطنية حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف الإ س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
 الوطنية

 السري بياانت الأداء  املس هتدف  أأسس للمقارنة  مؤرشات الأداء

عدد اسرتاتيجيات 
امللكية الفكرية اليت 
تنطوي عىل مكون 

لالبتاكر 
 والتكنولوجيا 

الإسهام يف الابتاكر والتكنولوجيا 
يف ثالث خطط اسرتاتيجية 

 وطنية 

الإسهام يف الابتاكر 
والتكنولوجيا يف مثاين 

 خطط اسرتاتيجية وطنية 

مت تصممي مرشوع وطين 
لإدماج امللكية الفكرية يف 
صياغة س ياسة الابتاكر 

ابلنس بة اإىل رصبيا لختبار 
تصممي ومهنجية معينني 

لتطبيق مثل هذه 
املرشوعات يف هذه 

املنطقة مس تقبال. وأأسفر 
نتاج مجموعة  املرشوع عن اإ
من التوصيات الشامةل عن  
دماج امللكية الفكرية يف  اإ

 صياغة الس ياسة 

ن  عالوة عىل ذكل، فاإ
بدلاان أأخرى أأعطيت 

مساهامت، مشورات و/ 
 أأو تدريب 

 ل ميكن تقيميه

ة قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنيالنتيجة املرتقبة: 
 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية 

 السري ت الأداء بياان املس هتدف  أأسس للمقارنة  مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمشاركني الراضني 
عن جودة حلقات 
العمل والندوات 
املتعلقة ابلبتاكر 

 وتسويقه

تعليقات عامة متاحة، لكن ل 
 توجد بياانت حمددة 

% ممن 12، اكن 5105يف  91%
أأجريت مقابالت معهم 
راضني عن نوعية ورش 
العمل والتدريبات استنادا 

ابلنس بة  5100اإىل تقياميت 
ضافية  ىل أأربعة وقائع اإ اإ

للتدريب )ابس تخدام مسح 
وضع حديثا(،أأعرب 

% من املشاركني عن 011
رضامه بنوعية حلقات 

% أأهنا 09.1العمل )رأأي 
"ذات جودة عالية جدا" 

ات جودة عالية"( و"ذ
% أأن العروض 011وقدر 

واملتحدثني اكنوا عىل درجة 
عالية وعالية جدا من 

 الكفاءة. 

 حمقق لكيا
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عدد املنتفعني من 
البدلان النامية 

ابلأدوات والامنذج 
واملواد اليت 

اس تحدثهتا الويبو 
بشأأن الابتاكر 

 وتسويقه

أأساس للمقارنة حمدث هناية 
5100 : 

 مس تخدم  0021 -

أأساس للمقارنة أأصيل الربانمج 
  5105/00واملزيانية 

 مس تخدم  5211 -

، و 5105يف  0021 مس تخدم  0511
ضافة 5100يف  0090 ، اإ
متدرب من  211اإىل 

خالل املامرسات العملية 
للتدريب من خالل 

املامرسات العملية للتدريب 
عن بعد، مع مدربني، ملا 

مس تخدما  5121مجموعه 
واد للأدوات والامنذج وامل

)يف هذا الس ياق يشري 
املس تخدمون اإىل 

املس تخدمني يف وقت 
 التدريب وعقبه مبارشة(

 حمقق لكيا 

     

معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع النتيجة املرتقبة: 
 الابتاكر والتسويق

 السري بياانت الأداء  املس هتدف  أأسس للمقارنة  الأداء مؤرشات

النس بة املئوية 
للمؤسسات ادلامعة 
للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة اليت 

تلقت املساعدة واليت 
تقدم املعلومات 
وادلمع وخدمات 

املشورة/الاستشارة 
دارة أأصول  بشأأن اإ

 امللكية الفكرية

مؤسسة  02% )من 11 غري متاح 
 املساعدة لها(دمع يتوقع 

مؤسسة  02% من 011
دمع للمرشوعات الصغرية 

واملتوسطة تقدم معلومات، 
ودعام و/ أأو خدمات 

رشادية عن  استشارية/ اإ
دارة أأصول امللكية الفكرية   اإ

 حمقق لكيا 

عدد برامج التدريب 
قلميية  الوطنية/الإ
دارة أأصول  بشأأن اإ

 امللكية الفكرية

برانمج  59مت تنفيذ  (5105/00)يف  52  52
دارة أأصول  تدريب عن اإ
امللكية الفكرية خالل 
الثنائية يف بدلان يف 

، واملنطقة العربية، أأفريقيا
 الهادئوأ س يا واحمليط 

وأأمرياك الالتينية والاكرييب 
والبدلان اليت متر مبرحةل 

 0252انتقال، واكن 
مشرتاك مه املس تفيدين 

 املبارشين من هذه الربامج 

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمؤسسات ادلامعة 
للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة الراضية 
عىل التدريب املقدم 

دارة  لها بشأأن اإ
أأصول امللكية 

 الفكرية

)من الـ  52يف مسوح  حيدد لحقا  البياانت غري متاحة 
( برانجما للتدريب، اكن 59
% من مؤسسات دمع 011

املرشوعات الصغرية 
واملتوسطة راضيا عن 

دارة ا لتدريب املقدم بشأأن اإ
 أأصول امللكية الفكرية 

 حمقق لكيا 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 )حبسب النتيجة( والنفقات الفعليةاملزيانية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00  
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
نفقات 
5105/00 

منائية وطنية حمددة بوضوح  0-0 س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
منائية  ومتسقة بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع املس هتدف الإ

 الوطنية

 521 091 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة  0-5
لأغراض التمنية يف الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل 
 انتقالية 

5200 0902 0119 

معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات  0-00
ادلامعة لها من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية لأغراض دمع 

 الابتاكر والتسويق

2520 0152 0010 

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع  2-5
أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل الرتوجي 

لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات 
 الإبداعية يف املكل العام 

0511 5110 0921 

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل التكنولوجيا من البدلان  1-0
املتقدمة اإىل البدلان النامية، ولس امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 

 التحدايت العاملية

021 212 22 

 1090 9205 00520 اجملموع 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
 5105/00مزيانية 

 املعمتدة
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام )%( 5105/00نفقات 

 %011 2011 2011 5221 موارد املوظفني

 %22 0229 0101 0292 خالف موارد املوظفني 

 %11 1090 9025 00520 اجملموع

 مالحظات:

 من النظام املايل 2-2وفقا للامدة  5105/00التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت خالل تعكس املزيانية بعد (0)

نفاق املتكبد يف الثنائية. 5105/00ميثل خمصص املوظفني ملزيانية (5)  بعد التحويالت، الإ
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  5105/00املزيانية بعد التحويالت  .أ

عادة توزيع املوظفني عىل برامج أأخرى؛ )0اخملصصة للربانمج توليفة من )يعكس النقص الصايف الشامل يف املوارد  01-9 ( 5( اإ
( زايدة يف موارد غري املوظفني تتعلق مبرشوع جلدول أأعامل التمنية املسمى امللكية الفكرية ونقل 0املواقع واملناصب الشاغرة؛ )

 00-0)قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية(،  5-0يجة التكنولوجيا: وضع حلول للتحدايت املشرتكة. وقد انعكس هذا مبوجب النت 
 )نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية(. 5-2)معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة(، و 

يف نقل التكنولوجيا( راجعا اإىل  )أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة 0-1اكنت الزايدة يف موارد غري العاملني مبوجب النتيجة  01-01
عادة ختصيص أأنشطة معينة تتعلق ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج املستندة للملكية الفكرية مبوجب هذه النتيجة، وهو ما  اإ

 )نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية(. 5-2اكن مندرجا من قبل حتت النتيجة 

 5105/00اس تخدام مزيانية  –ب 

اكن الاس تخدام املنخفض ملوارد مبوجب موارد غري العاملني راجعا يف احملل الأول اإىل وترية لتنفيذ الأنشطة أأبطأأ من املتوقع  01-00
عادة هيلكة شعبة الابتاكر. كام تأأجل تنفيذ الأنشطة املتعلقة مبرشوعات جدول أأعامل التمنية مبوجب النتيجة  عىل حنو شامل بسبب اإ

)زايدة فهم/ قدرة املرشوعات  0.00)قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية( واملرشوعات الصغرية واملتوسطة مبوجب النتيجة  0-5
تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية يف الويبو املعين ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:  5102الصغرية واملتوسطة(. وسيس متر يف 

، "واملرشوع التعاوين املفتوح والامنذج املستندة للملكية 51، و 52، 52، 09التوصيات  -وضع احللول" –كة "حتدايت مشرت 
 ، لكن س يديرها الربانمج اخلامس.02التوصية  –الفكرية" 
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 الهدف الاسرتاتيجي الرابع

 تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

 

 نيمؤرشات قياس أأداء الس نت

 

طار الربامج اليت تسهم  5105/00توفر مؤرشات القياس أأدانه ملخصا لتحقيق النتاجئ املرتقبة يف فرتة الس نتني  مقاسة مبؤرشات يف اإ
 يف هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 
 

 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 
الربانمج )الربامج( 

 املسؤولية
 السري

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات 
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل 
معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها 

 يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

  05الربانمج  عدد املاكتب اليت تس تخدم معايري الويبو

  05الربانمج  عدد التعديالت املدخةل عىل تصنيف نيس

وتصنيف املكتب الياابين  توحيد التصنيف الأورويب
 للرباءات يف التصنيف ادلويل للرباءات

  05الربانمج 

تضمني تصنيف لواكرنو أأداة للبحث يف اجلوانب 
 البرصية لطلبات التصاممي الصناعية

  05الربانمج 

  05الربانمج  عدد املعايري املعدةل واملعايري اجلديدة املعمتدة 

ثر املشاركة عدد املاكتب اليت عربت عن   رضاها عىل اإ
يف التدريب اخملصص لتحسني هماراهتا يف اس تخدام 

 التصنيفات

  05الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 
الربانمج )الربامج( 

 املسؤولية
 السري

عدد املطلعني عىل املنشورات املتعلقة ابلتصنيفات  
واملعايري ادلولية املتاحة عىل الإنرتنت ول س امي 

 املنتفعني من البدلان النامية

  05الربانمج 

واملعارف املتعلقة  نفاذ معزز اإىل املعلومات
ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة 

مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل 
الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات 
الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل 

 العام

عدد املس تخدمني اخملتلفني يف  ل فصل/نظام )ركن 
 ة البياانت العاملية لأدوات التوس مي(الرباءات/ قاعد

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد اللغات املتاح هبا حبث ما بني اللغات

عدد الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا 
 والابتاكر املنشأأة

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 

عدد املس تخدمني املس تفيدين من مراكز دمع 
 التكنولوجيا والابتاكر فصليا يف  ل بدل

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 

عدد مس تخديم خدمات املعلومات املضافة القمية  
)خدمة البحث التكنولويج والتقارير عن واقع 
 الرباءات والتعاون ادلويل يف جمال الفحص(

  02الربانمج 

عن خدمات النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني  
املعلومات املضافة القمية )خدمة البحث التكنولويج 
والتقارير عن واقع الرباءات والتعاون ادلويل يف جمال 

 الفحص(

  02الربانمج 

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن خدمات  
 مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

  02الربانمج 

لني يف مرشوع  النفاذ اإىل الأحباث  عدد املنتفعني املسجَّ
ىل  من أأجل التمنية والابتاكر ومرشوع النفاذ اإ

 املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات

  02الربانمج 

طارا للملكية   عدد ادلول الأعضاء اليت وضعت اإ
 الفكرية وأأنشأأت ماكتب نقل التكنولوجيا

 01الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 
 
 

املوثوقني وأأحصاب احلقوق اذلين انضموا عدد الوسطاء  
اإىل ش بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة 

عامليا، مما يشمل من اكن من البدلان النامية والبدلان 
 الأقل منوا

  0الربانمج 

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت وزعت عىل  
لهيا للأشخاص  معايق الوسطاء املوثوقني وأأتيح النفاذ اإ

  0الربانمج 
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 مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 
الربانمج )الربامج( 

 املسؤولية
 السري

البرص عرب احلدود من خالل ش بكة نظام الوسطاء 
 املوثوقني للموارد املتاحة عامليا

تزايد انتشار مجموعات الرباءات املرمقنة للماكتب 
قلميية التابعة لدلول الأعضاء يف  الوطنية/الإ

 الويبو

عدد البياانت املدونة يف ركن الرباءات/قاعدة البياانت 
 دوات التوس مي اليت مل ترد من املكتب ادلويلالعاملية لأ 

  00الربانمج 

  00الربانمج  عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات 

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة البياانت العاملية  
 لأدوات التوس مي

  00الربانمج 

حتديث ركن بوابة الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات 
نظام معاهدة التعاون بشأأن املودعة بناء عىل 

 الرباءات يف الوقت املناسب

التأأخر )ابلشهور( يف تنفيذ التغيريات عىل معاهدة 
 التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق بركن الرباءات

  00الربانمج 

عدد الأسابيع يف الس نة حيث ل تتاح املنشورات  
 عىل الساعة الثامنة بتوقيت جنيف يف يوم النرش

  00الربانمج 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية 
الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا 

يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات أأقل تلكفة 
وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب 

 املصلحة اذلين يتعاملون معها

دارة  امللكية عدد املاكتب املؤمتتة متاما مقابل أأنظمة اإ
 الفكرية املؤمتتة جزئيا اليت توفرها الويبو

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 

عدد املاكتب املزودة ببياانت ش بكية عن امللكية  
 الفكرية يف قواعد بياانت الويبو

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 

 02الربانمج  املشرتكعدد مجموعات املاكتب املشاركة يف املنتدى  

 9الربانمج 

 
 

عدد املاكتب املتعامةل مع بياانت معاهدة التعاون  
بشأأن الرباءات ومدريد بدمع من الأنظمة اليت توفرها 

 الويبو

 02الربانمج 

 9الربانمج 

 01الربانمج 

 
 
 

عدد املؤسسات املس تخدمة لأنظمة البنية التحتية  
ويبوكوس ونظام حلق املؤلف يف الويبو )نظام 
 ((GDAاملعلومات بشأأن حق املؤلف )

  0الربانمج 

جيابية   النس بة املئوية للحكومات اليت قدمت تقارير اإ
عن فعالية مؤسسات حق املؤلف يف البدل وعن 

دارهتا السلمية  اإ

  0الربانمج 
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 التصنيفات واملعايري ادلولية :05الربانمج 

 يوش يويك اتاكغيالس يد   املسؤول عن الربانمج:

  5105/00اس تعراض الإجنازات يف ثنائية 

 فامي خيص التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو بشأأن امللكية الفكرية. 5105/00. لقد أأحرز تقدم هائل خالل ثنائية 0.05

التعديالت املعمتدة يف . نُفذت معلية اإصالح تصنيف نيس، وعقدت جلنة اخلرباء اجامتعها الأول يف دورهتا الس نوية. ونرشت 5.05
. واعمتدت اللجنة اإجراءات جديدة ملناقشة الاقرتاحات بشأأن تعديل التصنيف 5100التصنيف، اذلي سرياجع س نواي اعتبارا من 

حبيث تسمح جبوةل واحدة من النقاش عرب الإنرتنت، من خالل املنتدى الإلكرتوين، وذكل قبل النظر يف الاقرتاحات يف اجللسة 
ن ث من املتوقع أأن تكون املناقشات اجلارية يف اجللسة العامة أأيرس وأأكرث فعالية. ووضعت منصة جديدة لنرش تصنيف العامة. وم

نيس قيد التنفيذ بنجاح، وتس توعب املنصة نرش نسخ جديدة س نواي. كام ستتضمن هذه املنصة اجلديدة الفرز اذلي س ينهتيي يف 
 دلاخلية.ابلتعاون مع مكتب التنس يق يف السوق ا 5105

. وعقدت جلنة اخلرباء املعنية بتصنيف لواكرنو 5105. وقد نرُشت الطبعة السابعة اجلديدة لتصنيف فيينا كام اكن مقررا عام 0.05
. واعرتفت جلنة لواكرنو أأنه 5100واعمتدت التعديالت عىل الطبعة العارشة من التصنيف املنشورة يف  5105اجامتعها يف نومفرب 
فق مل تلتق اجملموعة الرائدة، اليت تعمل عىل تطوير أأداة للبحث يف السامت البرصية لتطبيقات التصاممي، خالل مدة بسبب عدم التوا

ل املرشوع.  الس نتني. وابلتايل أ جمِّ

. نقص عدد التعديالت عىل التصنيف ادلويل للرباءات يف العام املايض بسبب الصعوابت اليت حالت دون اتفاق املاكتب 2.05
، بعد اعامتد 5100( يف IPCحول اإطار مرشوع التصنيف الهجني املشرتك. وجتددت احلاجة اإىل تصنيف الرباءات ادلويل ) امخلسة

عادة تنش يط التعاون فامي بني ماكتب امللكية  خارطة طريق من قبل جلنة اخلرباء التابعة للتصنيف ادلويل للرباءات، الناجتة عن اإ
ى مكتب التصنيف ادلويل للرباءات عددا مزتايدا من الطلبات املنقحة، اليت يقدهما عدد مزتايد من الفكرية امخلسة. ونتيجة ذلكل، تلق

عادة التصنيف اجلديدة، اليت أأنتجت يف  . ومن أأجل تقدمي مزيد من 5105املاكتب. واس مترت املاكتب بنشاط يف اس تخدام منصة اإ
 IPC/CPC/FIرش معدةل تشمل أأداة حبث جديدة وكذكل قدمت التيسري لس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات، ُطورت منصة ن 

parallel viewer  5102واختربت داخليا. وأأصبحت منصة النرش املنقحة متاحة للعامة يف أأبريل . 

. اجمتعت اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الثانية، وحققت نتاجئ جيدة يف معلها التقين، عىل الرمق من التحدايت 2.05
( XMLلس تخدام موارد لغة الرتمزي املوسعة ) ST.96املؤسس ية، خاصة عن طريق اعامتد النسخة الأوىل من معيار الويبو 

وقد اس هتلت اجللسة الثالثة ابلنقاش حول املعيار اجلديد عىل أأساس قانوين وأأظهر تقدما جيدا.  لأغراض امللكية الفكرية.
دارة معايري ال   ( يف مجع البياانت ونرش الاس تقصاءات.WIPOSTADويبو )واس ُتخدمت قاعدة بياانت اإ

  تنفيذ جدول أأعامل التمنية

من جدول أأعامل التمنية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية اإىل  00و  01و  1تنفيذ التوصيات  05. يدمع معل الربانمج 2.05
 اجلهود املتعلقة بنقل التكنولوجيا.املعلومات املتاحة للعامة بشأأن الرباءات. ومن ث فهو يسهم أأيضا يف 
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 بياانت الأداء .0

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية  النتيجة املرتقبة:
 والانتفاع هبا ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املاكتب اليت 
 تس تخدم معايري الويبو

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 22: قدم 5100هناية 

تقريرا تقنيا يف الس نة. 
مكتبا  01وشارك 

للرباءات يف أأحد 
 الاس تقصاءات

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 :

 5100س يحدد يف هناية 

 5100هناية حتدد يف 

 

م  تقريرا تقنيا  15قدم
 11(؛ و5105س نواي )

تقريرا تقنيا س نواي 
(5100) 

مكتبا يف  02شارك 
 اس تقصاء أأنظمة الرتقمي

 ل ميكن تقيميه

عدد التعديالت املدخةل 
 عىل تصنيف نيس

تعديل س نواي يف  011
اللغتني )معدل الفرتة 

5112-5101) 

مصطلح اإضايف   5111
من قامئة ثالثية 

 2111وتصحيح 
مصطلح من التحسني 

 اللغوي

 

 5105تعديال يف  009

تعديال يف  250 .5
5100 

 غري حمقق

توحيد التصنيف 
الأورويب وتصنيف 

املكتب الياابين للرباءات 
يف التصنيف ادلويل 

 للرباءات

منشورات منفصةل 
للتصنيف الأورويب 

وتصنيف املكتب 
الياابين للرباءات يف 

 قواعد البياانت الوطنية

أأضيف التصنيف 
الأورويب وتصنيف 
املكتب الياابين 

للرباءات اإىل منشورات 
التصنيف ادلويل 

 للرباءات

 

اكمتل تطوير 
IPC/CPC/FI 

parallel viewer 

وانهتيى تصحيح الأخطاء 
دخالها  الصغرية قبل اإ
عىل املنتج يف أأبريل 

5102. 

 

 حمقق جزئيا
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تضمني تصنيف لواكرنو 
أأداة للبحث يف اجلوانب 

البرصية لطلبات 
 التصاممي الصناعية

تطوير اإحدى اخلطط  ل توجد أأية أأداة
 القامئة لأجل لواكرنو

 

 

مل تلتق اجملموعة  .0
الرائدة املسؤوةل 
عن هذا التطوير 
 خالل الس نتني

 غري حمقق

عدد املعايري املعدةل 
 واملعايري اجلديدة املعمتدة

 

أأسس املقارنة احملدثة يف 
: عُدل 5100هناية 

معياران. ل توجد معايري 
 جديدة

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 : 

: 5101/00معدل الفرتة 
 5100س يحدد يف هناية 

 5100س يحدد يف هناية 

2.  

اعمتد معيار واحد  .2
ل اثنان  جديد وعُدم

. 5105أ خران يف 
ل معيار وكذكل  عُدم

 .5100املرسد يف 

 ل ميكن تقيميه

عدد املاكتب اليت عربت 
ثر عن  رضاها عىل اإ

املشاركة يف التدريب 
اخملصص لتحسني 

هماراهتا يف اس تخدام 
 التصنيفات

أأسس املقارنة احملدثة يف 
: بناء عىل 5100هناية 

تقدمي مخس دورات 
تدريبية، أأعطت  ل 
التقياميت أأفضل درجة 
 للك الأس ئةل الأربعة.

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 : 

 5100س يحدد يف هناية 

 
اس تجابت س تة  .2

ماكتب 
لس تقصاءات 

التقيمي ما يدل عىل 
ما أأهنا راضية  أأهنا اإ
"متاما" أأو "لكية" 
عن التدريب 

 املتاح.

 ل ميكن تقيميه
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عدد املطلعني عىل 
املنشورات املتعلقة 
ابلتصنيفات واملعايري 
ادلولية املتاحة عىل 
الإنرتنت ول س امي 

املنتفعني من البدلان 
 النامية

املقارنة احملدثة يف أأسس 
 :5100هناية 

الصفحة الرئيس ية 
للتصنيف ادلويل 

 020210 للرباءات:

الصفحة الرئيس ية لنظام 
 011210نيس: 

الصفحة الرئيس ية لنظام 
 50210لواكرنو: 

الصفحة الرئيس ية لنظام 
 09290فيينا: 

منشورات التصنيف 
ادلويل للرباءات: 

22020 

 معايري الويبو

 92050)كتيمب(: 

أأسس املقارنة  .1
 P&Bالأصلية 
: حتدد 5105/00
 5100يف هناية 

% زايدة مقارنة 2
 بأأساس املقارنة

زايرات املواقع عىل  .1
الإنرتنت 
5105/5100 

الصفحة الرئيس ية  -
للتصنيف ادلويل 

/  011502للرباءات: 
 زايرة 011190

الصفحة الرئيس ية لنظام 
/  219221نيس: 

 زايرة 200122

م الصفحة الرئيس ية لنظا
/  51051لواكرنو: 
 زايرة 02151

الصفحة الرئيس ية لنظام 
/  52110فيينا: 
 زايرة 05202

منشورات التصنيف 
ادلويل للرباءات: 

22251  /19112 
)مس تقاة من بياانت 

 (5100مايو -يناير

معايري الويبو  .9
 91019)كتيمب(: 

 زايرة 92220/ 

 حمقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية
 

 والنفقات الفعلية )حبسب النتيجة( املزيانية
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 5105/00مزيانية 

 املعمتدة
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
 5105/00نفقات 

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري  0.2ه  
الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع 

 هبا ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
6,932 7,291 7,196 

 7,196 7,291 6,932 اجملموع  

 
 

 البرشية وخالف املوارد البرشية(املزيانية والنفقات الفعلية )املوارد 
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املعمتدة 5105/00مزيانية   
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام ) % ( 5105/00نفقات عام 

 % 100 5,833 5,833 5,302 املوارد البرشية

خالف املوارد 
 البرشية

1,630 1,458 1,363 93 % 

 % 99 7,196 7,291 6,932 اجملموع

 مالحظات:

من النظام  2.2وفقا للامدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف عام 0)
 املايل. 

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف فرتة  5105/00( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب  املوارد البرشية يف مزيانية عام 5)
 الس نتني. 
  5105/00املزيانية بعد التحويالت أألف. 
التحويالت تسوايت ختفيضية بعد  5105/00. تسجد املبالغ اخملصصة حتت ابب خالف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية 1.05

مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01,5أأجريت حتقيقًا لوفورات كفاءة التاكليف وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 
5105/00. 
عادة تصنيف املنصب؛ "0العوامل التالية: ". تعزى الزايدة يف املوارد البرشية اإىل تضافر 1.05 ملدة  املنيتثبيت املؤقتني الع" 5" اإ
عادة الأحاكم ملنافع ما بعد خدمة املوظفني اليت أأدرجت  " الزتام املنظمة، يف حاةل انتعاش مس توايت0؛ "طويةل ادلخل اخملططة، ابإ

 يف املزيانية من قبل يف مس توى أأدىن من الثنائية السابقة.
 5105/00اس تخدام املزيانية ابء. 
املائة اخنفاضا طفيفا عن النفقات املتوقعة دلمع تكنولوجيا املعلومات للتصنيفات  يف 90. يعكس اس تخدام املزيانية لنس بة 9.05
 ادلولية.
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 قواعد البياانت العاملية :00الربانمج 

 الس يد يوش يويك اتاكغي  املسؤول عن الربانمج:

  5105/00اس تعراض التقدم يف الثنائية 

( اجلديد املس تحدث بهناية الثنائية السابقة لتحسني PATENTSCOPE. اس متر الربانمج يف تطوير نظام ركن الرباءات )0.00
ضافة  نفاذ املس تخدمني والتيسري علهيم. ومت هذا عن طريق حتقيق تنفيذ عديد من اخلدمات اليت تشمل حتسني قواعد البحث، واإ

ضافة حساابNEARحساابت املس تخدمني، عن طريق حتسني قواعد البحث من خالل اإضافة خاصية " ت املس تخدمني " واإ
ضافة معلومات التصنيف ادلويل للرباءات، واليت توفر املعلومات حول  والسامح للمس تخدمني بتخزين خيارات البحث اخلاصة هبم واإ
ضافة اإىل ذكل، متت اإضافة دمع ثالث لغات جديدة )الهولندية  رموز التصنيف ادلويل للرباءات عن طريق الوقوف عىل الأيقونة. واإ

لغة. ومت توس يع أأداة الرتمجة  05لسويدية( يف نظام البحث متعدد اللغات لسرتجاع املعلومات، ليصبح الإجاميل والإيطالية وا
املساعدة لرتمجة عناوين الرباءات وملخصاهتا، واليت تعد أأداة ترمجة أ لية اإحصائية مصممة داخليا، لتشمل زوجني لغويني متسمني 

 والياابنية. نلكزييةالإنلكزيية والأملانية، والإ  ابلصعوبة:

، وذكل 5105 5100مس تخدم يف الفصل يف  501222( زايدة من PATENTSCOPE. وقد شهد نظام ركن الرباءات )5.00
. وزاد عدد اجملموعات الوطنية املوجودة يف نظام ركن الرباءات 5105ابلرمغ من مشا ل ش بكة توصيل احملتوى يف 

(PATENTSCOPE زايدة مطردة من )مبا يف ذكل الإضافة الهامة جملموعات الولايت املتحدة 5100يف  02اإىل  5100يف  51 ،
مليون. وجترى  02والياابن والصني، اليت ضاعفت عدد السجالت )الواثئق( أأكرث من ثالثة أأضعاف من عرشة ماليني اإىل 

لهي  " يف الرمس التايل(.non-PCTا ابمس "اس تعدادات كبرية لإضافة املزيد من مجموعات البياانت الوطنية والإقلميية )املشار اإ

 

 5105/00ركن الرباءات قاعدة بياانت بياانت 

 

 

 

)اثلثا( وشهدت تقدما 2مع مجموعات نظايم مدريد ولش بونة واملادة  5105. أأطلقت قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي يف 0.00
مس تخدم يف الفصل عىل التوايل. كام  50111و  00111بلغ العدد ، حيث 5100و  5105مطردا يف عدد الزائرين اخملتلفني خالل 

لهيا ابمس  ضافة ثالثة مجموعات وطنية، حىت بلغ العدد الإجاميل للمجموعات الوطنية )املشار اإ بدأأت معلية اإضافة اجملموعات الوطنية ابإ
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"non-Madrid )يف عدد السجالت املسجةل يف  تطورا كبريا 5105.  وشهدت س نة 5100مجموعة يف  05" يف الرمس التايل
 مليون جسل. 05اإىل  111111النظام خالل الثنائية، حيث زادت من 

 

 5105/00بياانت قاعدة بياانت العالمات العاملية 

 

 

  تنفيذ جدول أأعامل التمنية

بردم الهوة الرمقية وتسهيل نفاذ من جدول أأعامل التمنية املعنيتني  00و 52. اس متر هذا الربانمج يف الإسهام يف تنفيذ التوصيتني 2.00
ن اإىل املعلومات العلنية الواردة يف س ندات الرباءات عن طريق الاس مترار يف زايدة جسالت امللكية الفكرية املتاحة للبحث  حمسم

 وتوس يع وظائف البحث وادلمع متعدد اللغات.

 بياانت الأداء

وجي نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل الرت   النتيجة املرتقبة:
 لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل العام

 السري بياانت الأداء الأهداف  أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املس تخدمني اخملتلفني 
يف  ل فصل/نظام )ركن 
الرباءات/ قاعدة البياانت 
 العاملية لأدوات التوس مي(

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 : 5100هناية 

ركن الرباءات 
(PATENTSCOPE :)

502519 

 + عرشة يف املائة

 

ركن الرباءات 
(PATENTSCOPE :) 

509111 (5105) 

501222 (5100) 

قاعدة البياانت العاملية 
 9111لأدوات التوس مي: 

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00: 

  012111ركن الرباءات: 

 حمقق لكيا



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

184 

، نظامان 5100)بداية    
حديث وقدمي لركن 

 الرباءات(

قاعدة البياانت العاملية 
لأدوات التوس مي: غري 

 مطبقة

 

املتاح هبا عدد اللغات 
 حبث ما بني اللغات

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 9: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 :2 

 )ترامكي( 9

 

 حمقق لكيا )ترامكي( 05 .01

قلميية التابعة لدلول الأعضاء يف الويبو النتيجة املرتقبة:  تزايد انتشار مجموعات الرباءات املرمقنة للماكتب الوطنية/الإ

 السري بياانت الأداء .00 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد البياانت املدونة يف 
ركن الرباءات/ قاعدة 

البياانت العاملية لأدوات 
التوس مي اليت مل ترد من 

 املكتب ادلويل 

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 : 5100هناية 

ركن الرباءات 
(PATENTSCOPE): 01 

 مليون وثيقة

البياانت العاملية قاعدة 
 111111لأدوات التوس مي: 

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 : 

مليون  1ركن الرباءات: 
 (5100وثيقة )فرباير 

قاعدة البياانت العاملية 
 1لأدوات التوس مي: 

ركن الرباءات 
(PATENTSCOPE :)
 مليون وثيقة 01

 

قاعدة البياانت العاملية  .05
لأدوات التوس مي: 

 مليوانن

الرباءات ركن 
(PATENTSCOPE :)
 مليون وثيقة 02

قاعدة البياانت العاملية  .00
 05لأدوات التوس مي: 

 مليون

 حمقق لكيا

عدد اجملموعات الوطنية 
 يف ركن الرباءات

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 51: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 :01 

 )ترامكي( 21

 

 )ترامكي( 02

02.  

 حمقق لكيا

اجملموعات الوطنية عدد 
يف قاعدة البياانت العاملية 

 لأدوات التوس مي

أأسس املقارنة احملدثة يف 
 1: 5100هناية 

أأسس املقارنة الأصلية 
P&B 5105/00 غري :
 متاح

 حمقق لكيا 05 .02 01
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 التعاون بشأأن الرباءات يف الوقت املناسبحتديث ركن بوابة الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات املودعة بناء عىل نظام معاهدة  :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء .02 الأهداف أأسس املقارنة مؤرشات الأداء
التأأخر )ابلشهور( يف 
تنفيذ التغيريات عىل 
معاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات فامي يتعلق بركن 

 الرباءات

 حمقق لكيا 1 1 1

عدد الأسابيع يف الس نة 
حيث ل تتاح املنشورات 

الساعة الثامنة عىل 
بتوقيت جنيف يف يوم 

 النرش

 حمقق لكيا 0 1 1

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
 5105/00مزيانية 

 املعمتدة
 5105/00مزيانية 

 بعد التحويالت
 5105/00نفقات 

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية  5رابعا.
وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من 

أأجل الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية 
 احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل العام

0002 5501 0910 

قلميية  0رابعا. تزايد انتشار مجموعات الرباءات املرمقنة للماكتب الوطنية/الإ
 0515 0022 0501 التابعة لدلول الأعضاء يف الويبو

حتديث ركن بوابة الرباءات فامي يتعلق ابلطلبات املودعة بناء عىل  2رابعا.
 901 105 5029 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوقت املناسب

 2010 2002 2210 اجملموع  

 

  )موارد املوظفني وخالف املوظفني( املزيانية والنفقات الفعلية

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 املعمتدة 5105/00مزيانية   
بعد  5105/00مزيانية 

 التحويالت
 نس بة الاس تخدام ) % ( 5105/00نفقات عام 

 % 011 0120 0120 5991 موارد املوظفني

 % 19 0050 0522 0212 املوظفنيخالف 

 % 91 2010 2002 2210 اجملموع
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 مالحظات:

من  2.2وفقا للامدة  5105/00 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف الثنائية (0)
 .النظام املايل

 بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف الثنائية. 5105/00متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  (5)

 

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

وفق الزتام املنظمة خبفض تسوايت ختفيضية أأجريت حتقيقا لوفورات كفاءة التاكليف  5105/00. تبني املزيانية بعد التحويالت 2.00
 .5105/00مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01,5النفقات مبقدار 

. تبني التسوايت فامي بني النتاجئ الإقرار ابلأنشطة احملددة حسب  ل نتيجة عىل حنو أأكرث مالءمة. وتعزى زايدة املوارد 2.00
عادة توزيع بعض الأنشطة من  )نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف 5اخملصصة للنتيجة رابعا. املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما( اإىل اإ

 )حتديث ركن بوابة الرباءات يف الوقت املناسب(. 2)انتشار مجموعات الرباءات( اإىل النتيجة رابعا. 0النتيجة رابعا.

 

 5105نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

ب خالف املوارد البرشية بأأقل من املتوقع مبقدار ضئيل يف املقام الأوىل اإىل . يعزى اخنفاض نس بة اس تخدام املزيانية حتت اب1.00
 بصورة مركزية. 52ختفيض النفقات عىل خوادم قواعد البياانت، اليت حصل علهيا الربانمج 
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 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف :02 الربانمج

 الس يد يوش يويك اتاكغي  املسؤول عن الربانمج:

 5105/00يف الثنائية  الإجنازات

 09زايدة يف عدد ادلول الأعضاء اليت أأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأقطارها اإىل  5105/00شهدت الثنائية  0.02
قلميي، لفائدة موظفي املراكز املذكورة. 1نشاط تدريب وطين و 22، مت تنظمي ذاهتا اإجامل. وخالل الثنائية  أأنشطة تدريب اإ

ج عىل تعزيز اس تدامة الش باكت عىل املدى الطويل، من خالل برانمج هميلك لتكوين الكفاءات عىل املس توى وركز الربانم 5.02
ضافية لتدريب املدربني والإعداد للمرشوع،  ذاكء الوعي والتدريب، ودورات اإ احمليل، يتضمن بعض الأنشطة امليدانية املتعلقة ابإ

 ابلإضافة اإىل تطوير مواد تدريبية جديدة.

، اليت 25تطوير الش باكت الالكرتونية من خالل املنصة الالكرتونية لإدارة املعارف ووسائل الإعالم الاجامتعيةوسامه  0.02
، يف تشجيع جتارب التبادل الالكرتوين وأأفضل املامرسات، ويف زايدة عدد املس تخدمني املسجلني 5105أأطلقهتا املنظمة يف هناية 

، 5100. وقد اس هتل الربانمج الندوات الالكرتونية الست الأوىل يف منتصف 5100مس تخدم يف هناية  111 يقاربليبلغ ما 
واس تنسخت تكل الندوات عروض التدريب عىل عني املاكن وتضمنت جلسات أأس ئةل وأأجوبة مبارشة، وجيري توس يع الربانمج 

قلميية لتطوير ش باكت مراكز دمع التكنو  5100بشلك رسيع. كام شهد  لوجيا والابتاكر، ابلتعاون مع املنظامت البدء يف اعامتد مقاربة اإ
واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية( وأ س يا )رابطة أأمم جنوب املنظمة الإقلميية الأفريقية للملكية الفكرية احلكومية ادلولية يف أأفريقيا )

 رشيق أ س يا( والبدلان العربية )منظمة التعاون الإساليم(.

اتحة  دورة تعلميية 5105وأأطلقت يف هناية  2.02 ادلورة التعلميية الكرتونية بشأأن اس تخدام معلومات الرباءات واس تغاللها. ومتت اإ
، وتشمل أأقساما عن أأساس يات الرباءات والبحث عن الرباءات واسرتجاعها وحتليل 26عىل أأقراص مدجمة وعىل املوقع الإلكرتوين

 .5100يف هناية  27زيية ث أأضيفت اللغة الفرنس يةالرباءات. واقترص الإصدار الأول لدلورة التعلميية عىل اللغة الإنلك

ليه يف  2.02 برانمج النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر وتزايد جحم حمتوى اجملالت العلمية والتقنية اذلي ميكن النفاذ اإ
(ARDI بشلك كبري، خالل الثنائية املعنية، لينتقل من ،)كتاب الكرتوين يف  55 111جمةل و 00 111اإىل  5105جمةل يف  521

كام اس متر عدد املس تخدمني املسجلني النشطني يف مس تخدما.  521، وبلغ عدد املؤسسات املسجةل اليت تس تخدم الربانمج 5100
(، يف الزتايد ابطراد، ويسهل الربانمج النفاذ اإىل قواعد البياانت ASPIن الرباءات )برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأ 

 مؤسسة. 51التجارية اخلاصة ابلرباءات، غري أأن عدد املؤسسات املس تخدمة النشطة اكن متواضعا وبلغ 

ان النامية والبدلان الأقل س نة، تقدمي خدمتني متعلقتني مبعلومات الرباءات، لفائدة البدل 01وتواصل الويبو منذ ما يفوق  2.02
يعرف ، اكن ICE( وبرانمج الويبو بشأأن التعاون ادلويل لفحص الرباءات )WPISمنوا، وهام خدمات الويبو ملعلومات الرباءات )

وتقدم هذه اخلدمات تقارير البحث بشأأن التكنولوجيا، قصد الاس تجابة لطلبات من القطاع اخلاص (. ICSEIسابقا ابمس 
لعامة وتقارير البحث والفحص بشأأن طلبات الرباءات املعلقة، قصد الاس تجابة لطلبات من ماكتب الرباءات يف واملؤسسات ا

% ابملقارنة 02,2البدلان النامية. وقد اخنفض عدد الطلبات املتعلقة بتقارير البحث بشأأن التكنولوجيا، خالل الثنائية املعنية، بنس بة 
ئيا اإىل تنفيذ ش باكت املراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر، واليت ستتحول تدرجييا اإىل أ لية التنفيذ مع الثنائية السابقة، ويعود ذكل جز 

طلبا خبصوص البحث والفحص،  502وقد اس تلمت خدمة برانمج الويبو بشأأن التعاون ادلويل لفحص الرباءات لتكل اخلدمات. 
التعاون ادلويل لفحص الرباءات تقدمي حلقات معل تدريبية حول  % يف الطلب. وواصل برانمج الويبو بشأأن1,2أأي بزايدة تعادل 

قلميية حول  اس تخدام نتاجئ حفص الرباءات اليت أأجنزهتا ماكتب الرباءات يف البدلان النامية. وعقدت ثالثة حلقات معل دون اإ
( 5105، يف هراري )يوليو اس تخدام نتاجئ حفص الرباءات اليت تنجزها املاكتب الوطنية الأخرى خالل مرحةل خفص الرباءات

مشاراك من ماكتب امللكية الفكرية من البدلان  52(، وحرضها عىل التوايل 5100( والرايض )ديسمرب 5100وايوندي )يناير 

                                                
25
 http://etisc.wipo.org 
26
 http://www.wipo.int/tisc/etutorial 
27
 http://www.wipo.int/tisc/fr/etutorial 
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مشاراك من عرشة بدلان عربية. وعالوة عىل ذكل، نظمت ثالث حلقات معل لفائدة ماكتب  05ابلنلكزيية والفرنس ية و الناطقة
 مشاراك(. 21مشاراك( وفيتنام ) 02مكبوداي )ثالثة مشاركني( واتيلند )الرباءات يف 

عداد أأربعة تقارير واقع الرباءات، اليت  1.02 وقام برانمج خدمات الويبو ملعلومات الرباءات، خالل الثنائية قيد الاس تعراض، ابإ
عدادهااس هتل  عادة تدوير، ويه5100يف  اإ ابلتعاون مع برانمج  28اخمللفات الإلكرتونية : تقرير واقع الرباءات يف جمال تكنولوجيات اإ

ر واقع الأمم املتحدة للبيئة وأأمانة معاهدة ابسل؛ تقرير واقع الرباءات يف جمال منح الرباءات املتعلقة ابملوارد الوراثية احليوانية؛ وتقري
مع املنظمة الأوروبية للبحوث النووية الرباءات يف جمال تكنولوجيات ترسيع اجلس اميت واس تخداماهتا الصناعية والطبية ابلتعاون 

(CERN ؛ وتقرير واقع الرباءات يف جمال الأهجزة والتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية. ومت حتديث تقريرين)
ية حتسني املوقع مراض املهمةل. وشهدت الثنائ عدد خمتار من الأ اكمتال ونرُشا ابلفعل من تقارير واقع الرباءات بشأأن ريتوانفري و 

عداد عروض بيانية تصور أأمه النتاجئ اليت خلصت  الإلكرتوين لتقارير واقع الرباءات، وجرى اإضافة واحد ومخسني تقريرا جديدا. ومت اإ
عداد تقارير و  ضافًة اإىل ذكل، أأمت الربانمج صياغة مرشوع املبادئ التوجهيية ملهنجية اإ لهيا مثانية تقارير عن واقع الرباءات. واإ اقع اإ

. واكنت املبادئ التوجهيية املذكورة قد 5102الرباءات، ابلتعاون مع خبري خاريج وينتظر أأن تنرش الوثيقة خالل الربع الثاين من 
قلمييتني بشأأن حتليالت الرباءات ُعقدات يف  طار حلقيت معل اإ يف الربازيل )ريو دي جانريو(، ويف الفلبني )مانيال(  5100نوقشت يف اإ

(، عىل التوايل. كام IPOPHL( يف الربازيل ومكتب الفلبني للملكية الفكرية )INPIاملعهد الوطين للملكية الصناعية )ابلتعاون مع 
 011يف الربازيل )سيبو ومانيال( وحرضها اإجامل  5100نظمت حلقتا معل عىل املس توى الوطين بشأأن حتليالت الرباءات يف 

 يف الفلبني. مشارك من ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكر

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية، وخاصة مهنا  02اسرتشد الربانمج  1.02
. وخصص جزء كبري من معل الربانمج خالل الثنائية قيد النظر لتنفيذ مرشوعني من مشاريع 00و 01و 09و 1و 0التوصيات 
امل التمنية وهام: النفاذ اإىل قواعد البياانت املتخصصة وأأدوات ادلمع والتطوير يف جمال النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة جدول أأع

. واس تعرضت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التقارير التقيميية املعنية 5105ابلرباءات. واكمتل املرشوعان وجرى تقيميهام يف 
 . 5100فقت جلنة التمنية عىل املرحةل الثانية من الك املرشوعني، وقد اكمتلت املرحلتان املذكوراتن يف ونظرت فهيا. ووا
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 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/948/wipo_pub_948_4.pdf 
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 بياانت الأداء

نفاذ معزز اإىل املعلومات واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من   :النتيجة املرتقبة
 أأجل الرتوجي لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية يف املكل العام

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد الش باكت 
الوطنية ملراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 
 املنشأأة

أأسس املقارنة احملدثة، 
نشاء : 5100يف هناية  اإ

ش بكة ملراكز دمع  51
التكنولوجيا 
والابتاكر

29
:  

( املنطقة 2أأفريقيا )
( أ س يا 1العربية )

( 5واحمليط الهادئ )
أأمرياك الالتينية 

( بعض 2والاكرييب )
وأ س يا  بدلان أأورواب

(5) 

أأسس املقارنة الأصلية، 
الربانمج واملزيانية 

نشاء : 5105/00  05اإ
ش بكة وطنية ملراكز 

دمع التكنولوجيا 
والابتاكر )يف الربع 
الأول من س نة 

( 2(: أأفريقيا )5100
( 0املنطقة العربية )

أ س يا واحمليط الهادئ 
( أأمرياك الالتينية 5)

( بعض 5والاكرييب )
بدلان أأورواب وأ س يا 

(0) 

ش بكة  55أأطلقت 
ضافية ملراكز دمع  اإ

  التكنولوجيا والابتاكر:

( املنطقة 9أأفريقيا )
( أ س يا 5العربية )

( 0واحمليط الهادئ )
أأمرياك الالتينية 

( بعض 2والاكرييب )
بدلان أأورواب وأ س يا 

(2) 

ضافية ملراكز دمع  55أأطلقت  ش بكة اإ
أأفريقيا  :5105/00الابتاكر، يف التكنولوجيا و

( أأمرياك الالتينية 5( املنطقة العربية )05)
 (.0( بعض بدلان أأورواب وأ س يا )2والاكرييب )

ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا  55وأأنشئت 
  والابتاكر:

( أ س يا واحمليط 2( املنطقة العربية )09أأفريقيا )
( 9( أأمرياك الالتينية والاكرييب )5الهادئ )
( )العدد 0بدلان أأورواب وأ س يا )بعض 

 الرتامكي(.

 

 حتقق لكيا

 

عدد املس تخدمني 
اذلين حيصلون عىل 
خدمات مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 
  فصليا يف  ل بدل

أأسس املقارنة احملدثة، 
 511: 5100يف هناية 
 201 –الأقل(  )عىل

)عىل الأكرث( مكتوسط 
عدد املنتفعني من 
خدمات مراكز دمع 

التكنولوجيا والابتاكر 
 يف اليوم

أأسس املقارنة الأصلية، 
الربانمج واملزيانية 

: حيدد 5105/00
 5100لحقا يف هناية 

حدد لحقا يف هناية 
5100 

)عىل الأكرث(  0011 –)عىل الأقل(  205
مكتوسط عدد املنتفعني من خدمات مراكز دمع 

 .5100التكنولوجيا والابتاكر يف اليوم، خالل 

 

 ميكن تقيميهل 
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اذلي نرش  5105تصويب: وردت الأرقام يف أأسس املقارنة احملدثة معكوسة بني أأفريقيا واملنطقة العربية يف تقرير التقومي الاسرتاتيجي  
(WO/PBC/2012.ومت ال ن تصويب تكل الأرقام .) 
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النس بة املئوية 
للمس تخدمني 

الراضني عن خدمات 
مراكز دمع 

 التكنولوجيا والابتاكر

اتحة  %11 ل ينطبق مل تقم مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابإ
 البياانت قبل النرش بوقت اكف.

 

 مل يكمتل بعد

 

 

عدد مس تخديم 
خدمات املعلومات 
املضافة القمية )خدمة 

التكنولويج البحث 
والتقارير عن واقع 
الرباءات والتعاون 
ادلويل يف جمال 

 الفحص(

أأسس املقارنة احملدثة، 
: 5100يف هناية 

ابلنس بة خلدمة 
املعلومات املتعلقة 
ابلرباءات/التعاون 
ادلويل لفحص 

الاخرتاعات: تلقى 
 5100الربانمج يف 

طلب حبث من  512
 011بدلا، تشمل  02

طلبا لفحص 
 الاخرتاعات

ابلنس بة لتقارير واقع 
 الرباءات:

حوايل  رشاكء التعاون:
، عدد زوار 51

زائر  5 111الصفحات 
 فريد 

 0 211عدد التزنيالت 

أأسس املقارنة الأصلية، 
الربانمج واملزيانية 

س يحدد : 5105/00
 5100يف هناية 

ابلنس بة خلدمة املعلومات املتعلقة  5100حيدد يف هناية 
ادلويل لفحص الاخرتاعات: ابلرباءات/التعاون 

 09من  5105/00طلب حبث يف  202ورد 
  طلبا لفحص الاخرتاعات 502بدلا، مشلت 

 

 ابلنس بة لتقارير واقع الرباءات:

 رشياك 51عدد الرشاكء املتعاونني: ما يقارب 

 زائرا )زائر فريد( 09 210 -

  PDFتزنيال لواثئق  52 211 -

اخمللفات نرش تقرير واقع الرباءات بشأأن  -
ظهر يف ، و 5100يف ديسمرب  05الالكرتونية، 
 مرة يف أأس بوعني. 0 111نتاجئ البحث 

 ل ميكن تقيميه

 

 

 

 ل ميكن تقيميه
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النس بة املئوية ملتلقي 
اخلدمة الراضني عن 
خدمات املعلومات 
املضافة القمية )خدمة 
البحث التكنولويج 
والتقارير عن واقع 
الرباءات والتعاون 

يف جمال ادلويل 
 الفحص(

، أأسس املقارنة احملدثة
 :5100يف هناية 

ابلنس بة خلدمة 
املعلومات املتعلقة 
ابلرباءات/التعاون 
ادلويل لفحص 
 70%الاخرتاعات: 

ابلنس بة لتقارير واقع 
 الرباءات:

املنتفعون من املس توى 
 70%الأول:

املنتفعون من املس توى 
 %21الثاين 

أأسس املقارنة الأصلية، 
الربانمج واملزيانية 

 ل ينطبق: 5105/00

70% 

 

مل يمت القيام بأأية دراسات اس تقصائية لتقيمي رضا 
املنتفعني من تقارير املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
والتعاون ادلويل لفحص الاخرتاعات. وجتري 

مناقشات مع املاكتب املاحنة لىقيمي ومجع 
املنتفعني من العمل املنجز أأو قيد انطباعات 
 الإجناز.

 

مت القيام بدراسة اس تقصائية عن تقارير واقع 
جابة  09، ووردت 5102الرباءات يف مارس  اإ

من املنتفعني من املس توى  0عىل ادلراسة )
من املنتفعني من املس توى الثاين(.  02الأول و

% من 11وأأظهرت النتاجئ أأن ما يقارب 
 عن جودة التقارير:املس تخدمني راضون 

% من املنتفعني يرون أأن عرض القضااي 11 -
 التقنية اكن ممتازا أأو جيدا جدا؛

% من املنتفعني يرون أأن عرض النتاجئ اكن 29
 ممتازا أأو جيدا جدا؛

% من املنتفعني يرون أأن التقارير مفيدة 29-
 جدا أأو مفيدة لعملهم

 

 مل يكمتل بعد

 

 

 

 

 حتقق لكيا

عدد املنتفعني 
لني يف مرشوع  املسجَّ
النفاذ اإىل الأحباث 
من أأجل التمنية 

والابتاكر ومرشوع 
النفاذ اإىل املعلومات 
املتخصصة بشأأن 

 الرباءات

مرشوع النفاذ اإىل 
الأحباث من أأجل التمنية 

 (52والابتاكر )

مرشوع النفاذ اإىل 
املعلومات املتخصصة 

 (2بشأأن الرباءات )

مرشوع النفاذ اإىل 
الأحباث من أأجل 
 21التمنية والابتاكر، 

مس تخدما قبل هناية 
5100  

مرشوع النفاذ اإىل 
املعلومات املتخصصة 

 51بشأأن الرباءات، 
مس تخدما قبل هناية 

5100 

مرشوع النفاذ اإىل الأحباث من أأجل التمنية 
 منتفعا فاعال( 511والابتاكر )

مرشوع النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن 
 ال(منتفعا فاع 51الرباءات )

 

 حتقق لكيا

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

واملعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع نفاذ معزز اإىل املعلومات  5رابعا.
أأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من أأجل الرتوجي 
لالبتاكر وزايدة الاطالع عىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات 

 الإبداعية يف املكل العام

101 1 122 1 122 1 

 

 1 122 1 122 1 101 اجملموع 
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 الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(النفقات 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية املعمتدة 
5105/00 

املزيانية بعد التحويالت 
5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

س بة الاس تخدام ن 
(%) 

 %011 2 212 2 212 2 221 موارد املوظفني 

 %95 0 011 0 511 0 011 موارد املوظفنيخالف  

 %99 1 122 1 122 1 101 اجملموع

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية 0)
 لحئة النظام املايل.

 الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر.بعد التحويالت، النفقات  5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

" زايدة يف موارد املوظفني نظرا لإعادة توزيع املوظفني داخل املنظمة دلمع العمل املرتبط 0تعكس املزيانية بعد التحويالت: " 9.02
املعارف املتعلقة ابمللكية الفكرية وابحملتوي وابلنفاذ اإىل املنشورات الالكرتونية ابلندوات وحلقات العمل بشأأن النفاذ اإىل املعلومات و 

" وتثبيت املوظفني املؤقتني العاملني يف الربانمج لفرتة طويةل 5والورقية ومبراكز ادلمع للتكنولوجيا والابتاكر يف ادلول الأعضاء؛ "
 واذلين يؤدون همام متواصةل.

تسوايت التخفيض واليت هتدف  5105/00ظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية اخملصصات خلالف املو  وتعكس 01.02
 .5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5اإىل بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

% وتعكس أأن النفقات املرتقبة اكنت أأدىن بقليل من املتوقع، وذكل أأساسا 95ية يف حدود اكنت نس بة اس تخدام املزيان  00.02
" موافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل املرحةل الثانية من مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابلنفاذ اإىل 0بسبب: "

" وفورات التاكليف املتعلقة ابلسفر واخلدمات التعاقدية 5؛ و"5105 معلومات الرباءات، فقط خالل دورهتا العارشة يف نومفرب
 الأخرى واملرتبطة ابملرشوع املذكور.
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 حلول لأعامل ماكتب امللكية الفكرية :02 الربانمج

 الس يد يوش يويك اتاكغي املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

الثنائية قيد النظر تغري الرشوط الهيلكية اليت يعمل مضهنا الربانمج، وخاصة فامي يتعلق بدمع الطلب املزتايد، واذلي ل  أأكدت 0.02
يقترص عىل الطلب الوارد من أأنظمة الويبو الأساس ية يف ماكتب امللكية الفكرية، بل يتضمن الطلب الوارد من أأنظمة الويبو 

تب امللكية الفكرية، واليت تتيح مجيعها ملاكتب امللكية الفكرية حلول للأعامل وأأدوات ومنصات تقنية الإضافية والأكرث تعقيدا يف ماك
دارة طلبات امللكية الفكرية بفعالية وبأأقل تلكفة. واكنت الويبو تضم فريقا أأصغر عندما ُصم مثال النرش وادلمع املتعلق  لدلمع، هبدف اإ

اإىل تشغيل عدد أأقل من املاكتب، ومل تكن احتياجات تكل املاكتب بنفس درجة التطور. ابلربانمج املذكور، واكن املثال هيدف 
، مت التعرف عىل طلب مزتايد من أأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية، ابلإضافة اإىل تعقيدات 5105/5100وخالل الثنائية 

ات ضافية يف احتياجات املس تخدمني. ومن أأجل معاجلة تكل الاحتياجات واإ حة البيئة املواتية جملمتع مس تخديم خدمات الويبو، مت اإ
حتديد اسرتاتيجية دمع جديدة، واكن الرتكزي عىل زايدة اإجراءات ادلمع املهنجي للربجميات، وتعزيز متكل املس تخدمني للأنظمة، ونقل 

سهامات جممتع مس تخديم خدمات الويبو يف نظمة، مع املعارف عىل الصعيد الوطين والإقلميي، وعىل زايدة اإ  الأولوايت الإمنائية للأ
الأخذ بعني الاعتبار دامئا لالحتياجات اخلصوصية للك مكتب وقدرته. ومايزال تغيري اسرتاتيجية ادلمع قيد الإجناز، وسيتواصل 

 .5102/02تنفيذها خالل الثنائية 

العمل عىل تطوير وحدات جديدة تتالءم مع أأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية اليت مت اقرتاهحا من أأجل  واس هتل 5.02
الأعامل اجلوهرية ملاكتب امللكية الفكرية، وتتضمن تكل الوحدات نظام الويبو للملفات، وهو نظام ميكن مودعي الطلب أأو والكهئم 

ر  يداع طلبات امللكية الفكرية ومن اإ سال الواثئق ادلامعة عىل الانرتنت، ابلإضافة اإىل خدوم الويبو للمنشورات من أأجل من اإ
اتحة النفاذ اإىل الواثئق اليت س بق نرشها وتسهيل تبادل البياانت والواثئق اليت س بق نرشها.  مساعدة املاكتب عىل اإ

 عىل أأوجه التطوير الرئيس ية املتعلقة بأأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية، ويه كام ييل: العملواكمتل  0.02

( اذلي يدمع  ل مسارات الأعامل الرئيس ية يف ماكتب امللكية IPAS" نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية )0"
تواصل اإىل تعزيز النظام بشلك ملحوظ الفكرية، من تسجيل جسالت امللكية الفكرية اإىل نرشها: وأأدى التطوير امل 

 (.EDMS) ، واذلي أأدرج فيه بنجاح نظام الويبو الالكرتوين لإدارة الواثئق5105مضن الإصدار اذلي أأطلق يف 

( اليت متكن من التبادل ال من لواثئق الأولوية أأو ما شاهبها، بني ماكتب DAS" وخدمات الويبو للنفاذ الرمقي )5"
، ومت تنفيذ اإجراء مبسط لتبادل واثئق الأولوية 5105وأأطلق الإصدار اجلديد للنظام يف منتصف  الرباءات املشاركة:

بني املاكتب املشاركة، من أأجل دمع التبادل ال من لواثئق الأولوية املرتبطة ابلرباءات، ولامنذج املنفعة والتصاممي 
مضن الفريق العامل املعين خبدمات الويبو للنفاذ الصناعية والعالمات التجارية، والتحسينات الأخرى املتفق علهيا 

 .5100الرمقي يف 

( اذلي ميكن من التبادل ال من للواثئق املتعلقة CASE" ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص )0"
امة يف ابلبحث والفحص، من أأجل تسهيل تقامس العمل بني ماكتب الرباءات: واكمتل العمل عىل أأحد التطويرات اله

، وأأضيفت وظيفة البحث يف أأرسة الرباءة ابلإضافة اإىل النفاذ عن بعد للمكتبات الرمقية ملاكتب امللكية 5105منتصف 
اتحة واثئقها عىل الانرتنت.  الفكرية، مما ميكن املاكتب من اإ

تقامس املعارف والتجارب يف جمال ، مبساعدة املكتب الياابين للرباءات، تظاهراتن هامتان، جرى خالهلام الرتكزي عىل ونظمت 2.02
حتديث ماكتب امللكية الفكرية. واس هتدفت التظاهرة الأوىل املنطقة الأفريقية، وحدد مضموهنا ابلتعاون مع املنظمة الأفريقية للملكية 

 ادلول الأعضاء يف (، من أأجل تكوين الكفاءات واملهارات التقنية ملنسقي نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية يفARIPOالفكرية )
قلميية دلمع النظام وتقامس املعلومات والتجارب  املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، ومن أأجل تعميق فهمهم لبنية النظام، وبناء ش بكة اإ

رابطة أأمم ضاء يف املتعلقة بدمع نظام الويبو لإدارة امللكية الفكرية، يف املنطقة، وحبل مشالكه. واس هتدفت التظاهرة الثانية ادلول الأع
جنوب رشق أ س يا، وحدد مضموهنا ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني. واكنت التظاهرة هتدف اإىل تقامس املعارف 
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قامة الش باكت  ذاكء الوعي مببادرات تقامس العمل، وتسهيل اإ والتجارب بني ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، واإ
خارطة الطريق املتعلقة بتكنولوجيات التصال داخل رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا. وقد أأكد تقيمي التظاهرتني القمية وتسهيل  الإقلميية

 املضافة اليت قدمتاها يف جمال تكوين الكفاءات.

وبرانمج  ظام الويبو لإدارة امللكية الفكريةلفائدة مديري نتنظمي حلقة معل تقنية يف املقر الرئييس للويبو جبنيف،  جرىكام  2.02
نظمة.  الويبو للمسح الضويئ، من املناطق اخملتلفة قصد تعزيز متكل املس تخدمني للأ

الرمس البياين أأسفهل مس توى اس تخدام أأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية الفكرية خالل الس نوات امخلسة املنقضية.  ويس تعرض 2.02
 .5101/00مقارنة بثنائية  5105/00ويبني الرمس املذكور بلك وضوح تزايد اس تخدام الأنظمة خالل ثنائية 

دارة  وبلغ عدد املاكتب اليت تس تخدم أأنظمة الويبو يف ماكتب امللكية 1.02 الفكرية )ومهنا نظام الويبو لإدارة امللكية الفكرية ونظام اإ
 .5105/00مكتبا يف هناية  22امللكية الصناعية العربية ونظام الإدارة الالكرتونية للواثئق ونظام الويبو للمسح الضويئ ونظام مدريد( 

 00( ويس تخدم CASE البحث والفحص )عىل ذكل، تس تخدم س بعة ماكتب ملكية فكرية نظام النفاذ املركزي اإىل وعالوة 1.02
 مكتبا نظام النفاذ الرمقي.

اتفاق تعاون جديد، هبدف تطوير خدمات الأعامل يف ماكتب امللكية  01وعزز التعاون والرشااكت من خالل الإمضاء عىل  9.02
 قيد النظر. الثنائيةالفكرية خالل 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية، وخاصة مهنا  02 الربانمجاسرتشد  01.02
. كام شارك الربانمج يف تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن مؤسسات امللكية الفكرية اذلكية ومرشوع 01و 5و 0التوصيات 

وخضعا  5100ة الرمقية والنفاذ اإىل املعرفة. واكمتل هذان املرشوعان يف هناية امللكية الفكرية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت والهو 
 . وقد انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية تقارير التقيمي.5105للتقيمي يف 

لفكرية الأخرى، مبا عن ذكل، وبغية تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية ومؤسسات امللكية ا وفضال 00.02
يؤدي اإىل حتسني اخلدمات املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها، اس متر الربانمج يف توفري املساعدة التقنية ملاكتب 

ابلنس بة  امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منَوا لتحسني أأنظمة الأعامل القامئة عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت
دارهتا وحفصها وتسجيلها ونرشها.  لإجراءات تلقي س ندات امللكية الفكرية واإ
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 بياانت الأداء

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات  :النتيجة املرتقبة
 ملقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معهاأأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( ا

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املاكتب اليت 
دلهيا أأنظمة مقدمة 
من الويبو مؤمتتة 
لكيا لإدارة امللكية 
الفكرية يف مقابل 
املاكتب اليت دلهيا 
أأنظمة مقدمة من 
  الويبو مؤمتتة جزئيا

 

املقارنة احملدثة يف أأسس 
 010 911: 5100هناية 

عدد املاكتب املؤمتتة 
: 5100لكيا يف هناية 

00 

عدد املاكتب املؤمتتة 
: 5100يف هناية  جزئيا
52 

جامليا:  مكتبا اإجامل  21اإ
يس تخدم أأنظمة الويبو 
لإدارة امللكية الفكرية 

 (.5100)يف هناية 

أأساس املقارنة الأصيل، 
الربانمج واملزيانية 

مكتبا  01: 5105/00
دليه أأنظمة مؤمتتة لكيا 

مكتبا دليه  52مقابل 
 21أأنظمة مؤمتتة جزئيا. 

مكتبا اإجامل يس تخدم 
أأنظمة الويبو لإدارة 

 امللكية الفكرية.

21\11
30

 

 

 

: 5105/00عدد املاكتب املؤمتتة لكيا يف هناية 
20  

 (01أأفريقيا ) -

 (01املنطقة العربية ) -

 (9الهادئ )أ س يا واحمليط  -

 (2بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (9أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 ( 0بدلان أأخرى ) -

 :5105/00عدد املاكتب املؤمتتة جزئيا يف هناية 
50 

 (9أأفريقيا ) -

 (2املنطقة العربية ) -

 (5أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (0بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (2يب )أأمرياك الالتينية والاكري -

بلغ اإجاميل عدد املاكتب اليت تس تخدم أأنظمة 
الويبو لإدارة امللكية الفكرية يف هناية 

 مكتبا 22: 5105/00

 (09أأفريقيا ) -

 (02املنطقة العربية ) -

 (00أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (2بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (02أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 ( 0بدلان أأخرى ) -

 لكياحتقق 

 

 

                                                
30
 مكتبا. 11مكتبا من أأصل  21جيب أأمتتة الأنظمة لكيا يف  
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عدد املاكتب اليت 
دلهيا بياانت بشأأن 
امللكية الفكرية عىل 
ش بكة الإنرتنت يف 

قواعد بياانت 
 الويبو

20 

 

مكتبا )العدد الرتامكي( دليه بياانت بشأأن  21 )العدد الرتامكي( 21
امللكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت يف قواعد 
بياانت الويبو )قاعدة بياانت ركن الرباءات 
 وقاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي(

 ركن الرباءات:

 (0أأفريقيا ) -

 (2املنطقة العربية ) -

 (2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (0بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (02أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

 ( 2بدلان أأخرى ) -

 قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس مي

 (2املنطقة العربية ) -

 (5أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (0بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (2بدلان أأخرى ) -

  حتقق لكيا

عدد مجموعات 
املاكتب اليت 

تشارك يف منصة 
 مشرتكة

ماكتب من املناطق اخملتلفة. ومل يعد  1شاركت  )العدد الرتامكي( 0 1
السؤال حول اختالف مجموعات املاكتب حيمل 
أأي وجاهة. وصارت املاكتب من مجيع أأحناء 

تتبع منصة مشرتكة ومل تعد مصنفة مضن العامل 
قلميية.  مجموعات اإ

 حتقق لكيا

عدد املاكتب اليت 
تعاجل بياانت نظام 
مدريد ومعاهدة 
التعاون بشأأن 

الرباءات بدمع من 
الأنظمة املقدمة من 

 الويبو

مكتبا يعاجل بياانت نظام مدريد ومعاهدة  21 )العدد امجليل( 51 5
التعاون بشأأن الرباءات بدمع من الأنظمة املقدمة 

 من الويبو 

املاكتب اليت تعاجل بياانت معاهدة التعاون بشأأن 
 الرباءات حسب املناطق:

 (2أأفريقيا ) -

 (2ربية )املنطقة الع -

 (2أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (2بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (1أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

جامليا:   51اإ

املاكتب اليت تعاجل بياانت نظام مدريد حسب 
 املناطق:

 (1أأفريقيا ) -

 (0املنطقة العربية ) -

 (0أ س يا واحمليط الهادئ ) -

 (0بعض بدلان أأورواب وأ س يا ) -

 (0أأمرياك الالتينية والاكرييب ) -

جامليا:   00اإ

 

 حتقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر  2رابعا.
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات 
)خدمات أأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل 

 أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها

100 1 012 1 900, 0 

 1 125 1 529 1 100 اجملموع  

 

 النفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية املعمتدة 
5105/00 

املزيانية بعد التحويالت 
5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

س بة الاس تخدام ن 
(%) 

 %011 2 292 2 292 0 190 موارد املوظفني 

 %92 0 222 0 210 0 909 موارد املوظفنيخالف  

 %91 1 125 1 529 1 100 اجملموع

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية 0)
 لحئة النظام املايل.

 النفقات الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر.بعد التحويالت،  5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

تسوايت التخفيض واليت هتدف اإىل  5105/00( وتعكس اخملصصات خلالف املوظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية 0)
 .5105/00سويرسي خالل الثنائية  مليون فرنك 01,5بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

يف الربانمج من أأجل دمع تصممي وبدأأ العمل عىل تطوير برجميات الويبو وحتديهثا، جسلت زايدة يف خمصصات موارد املوظفني  05.02
اذلي يدمع  ل مسارات الأعامل الرئيس ية يف ماكتب امللكية الفكرية.  (IPAS) نظام الويبو لإدارة امللكية الصناعية ابلإضافة اإىل نرش

مكتبا حسب الغاية املربجمة  51مكتبا، حاليا، من أأنظمة الويبو لدلمع، مقابل  21ونظرا للطلب املزتايد عىل هذه اخلدمات، يس تفيد 
 خالل الثنائية. 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

% وتعكس أأن النفقات املرتقبة اكنت أأدىن بقليل من املتوقع، ويعود ذكل أأساسا 92انية يف حدود اكنت نس بة اس تخدام املزي  00.02
 اإىل وفورات التاكليف املتعلقة ابلسفر )همامت املوظفني( واخلدمات التعاقدية الأخرى.
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 الهدف الاسرتاتيجي اخلامس

 الفكريةاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية 

 

 لوحة متابعة النتاجئ يف الثنائية

، وفقا لقياسات مؤرشات الربامج اليت 5105/00تقدم لوحة املتابعة الواردة فامي ييل ملخصا لإجنازات النتاجئ املرتقبة خالل الثنائية 
 سامهت يف هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

 السري الربانمج املسؤول مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

انتفاع أأكرب مبعلومات الويبو الإحصائية عن 
 أأداء نظام امللكية الفكرية ادلويل

عدد مرات تزنيل اثنني من التقارير الإحصائية 
 الرئيس ية

  02الربانمج 

  02الربانمج  عدد مرات تزنيل البياانت

حتليالت اقتصادية أأكرث جترهيا الويبو مكسامهة 
 الفكريةيف رمس الس ياسة العامة للملكية 

عدد الاقتباسات يف املنشورات الاقتصادية 
 ويف التقارير احلكومية عن الس ياسة العامة

  02الربانمج 

عدد البدلان النامية اليت تعترب أأن دراسات 
 الويبو الاقتصادية مفيدة ودرجة الاس تفادة

  02الربانمج 

نفاذ معزز اإىل املعلومات القانونية املتعلقة 
 الفكرية وانتفاع أأكرب هباابمللكية 

تغطية معززة يف قاعدة بياانت الويبو القانونية 
اخلاصة ابملعلومات القانونية املتعلقة ابمللكية 

 الفكرية

  50الربانمج 
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 ادلراسات الاقتصادية والإحصاءات :02 الربانمج

 املدير العام املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الإجنازات يف الثنائية 

الأعامل الإحصائية هدفها ابلاكمل يف تعزيز املعلومات الإحصائية ادلقيقة والشامةل املتاحة يف الوقت املناسب، حققت  0.01
واملتعلقة بأأداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل. ومثلام جرت العادة يف الس نوات السابقة، أأجرى الربانمج دراسات 

لفكرية الوطنية والإقلميية. وواصلت البياانت تغطية أأكرب الأنظمة القضائية اليت تنتفع من اس تقصائية شامةل عن ماكتب امللكية ا
نشاء مركز الويبو للبياانت الإحصائية عن امللكية  امللكية الفكرية، وحتسنت التغطية بشلك طفيف مقارنة ابلثنائية املنقضية. ويعد اإ

ذ ميكن املركز اجلديد من النفاذ اإىل اإحصاءات الويبو عن امللكية الفكرية  الفكرية اجلديد أأحد أأبرز الإجنازات يف الثنائية قيد النظر، اإ
حسب الاحتياجات. وعالوة عىل ذكل، طور الربانمج بعض التقارير الإحصائية اجلديدة عن نظايم مدريد ولهاي، قصد تمكةل 

عداد التقارير الإحصائية اليت تس تخدهما الويبو منذ فرتة طويةل  خاصة مهنا املرتسامت القطرية الإحصائية واملؤرشات و –أأدوات اإ
العاملية للملكية الفكرية وحقائق وأأرقام حول امللكية الفكرية العاملية والتقارير املعدة مبوجب معاهدة التعاون يف جمال الرباءات. 

جامليا، تس تجيب اخلدمات املوسعة اليت يقدهما الربانمج لالحتياجات املتعلقة ابلبياانت  وادلراسات الإحصائية دلى طيف واسع واإ
سواء الأخصائيون العاملون يف ماكتب امللكية الفكرية أأو يف الأوساط الأاكدميية أأو بشلك عام املس تخدمون من –من املس تخدمني 

ناحية الزمنية، خارج جممتع امللكية الفكرية. ويصعب تعقب اإحصاءات امللكية الفكرية والتقارير الإحصائية اليت تصدرها الويبو من ال 
غري أأهنا تبقى مس تخدمة عىل نطاق واسع وتقتبس يف ادلراسات الأاكدميية وتقارير الس ياسة العامة واملقالت الواردة يف وسائل 

 الإعالم واملنشورات الأخرى يف مجيع أأحناء العامل.

. ويعد نرش تقرير امللكية الفكرية وبلغت أأعامل التحليل الاقتصادي يف الربانمج مرحةل النضج وتوسعت حنو توهجات جديدة 5.01
العاملي الثاين عن دور العالمات التجارية يف الاقتصاد العاملي أأحد أأبرز أأعامل التحليل املذكورة، وشلك ذكل التقرير موضوع العديد 

بو بدور الرشيك يف من التقارير الإخبارية وشد انتباه واضعي الس ياسات العامة والأوساط الأاكدميية. وفضال عن ذكل اضطلعت الوي 
نرش املؤرش العاملي لالبتاكر، اإىل جانب جامعة كورنيل واملعهد الأورويب لإدارة الأعامل. وقد جلب حضور الأمني العام للأمم املتحدة 

خالل اإطالق املؤرش العاملي لالبتاكر اهامتم وسائل الإعالم بشلك كبري. وتزايد اس تخدام املؤرش العاملي لالبتاكر من طرف 
ل حلكومات الوطنية واملنظامت احلكومية ادلولية، ومهنا املنظامت التابعة لنظام الأمم املتحدة، مكصدر ملراجع املعلومات املتعلقة بتحليا

 أأداء الابتاكر الوطين، ويس تدل عىل ذكل من الاقتباسات والاس تفسارات حول البياانت وطلبات اخلدمات الاستشارية. 

انمج يف تعممي ادلراسات الاقتصادية يف نقاشات الس ياسات العامة املتعلقة ابمللكية الفكرية، وعالوة عىل ذكل، سامه الرب 0.01
سواء داخل الويبو أأو خارهجا. وسامه الربانمج خاصة يف دمع نقاشات ادلول الأعضاء حول الاقرتاح املتعلق ابملعاهدة بشأأن قانون 

ن ال اثر احملمتةل للمعاهدة املذكورة عىل مس تخديم ماكتب امللكية الفكرية. ، ع5التصممي، من خالل ادلراسة املشرتكة مع الربانمج 
 وعىل حنو مماثل، اسرتشدت نقاشات ادلول الأعضاء حول الأبعاد الإمنائية للملكية الفكرية ابلقرائن اليت أأفرزهتا ثالثة مشاريع أأجنزهتا

الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وامللكية الفكرية والاقتصاد غري  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ويه مشاريع امللكية
الرمسي وامللكية الفكرية وجهرة الأدمغة. وقد ساعدت تكل املشاريع، ابلتوازي مع سلسةل الندوات اليت ينظمها الربانمج منذ فرتة 

ية الفكرية، يف تعزيز دور الويبو يف احتضان البحوث طويةل، ومشاركة الربانمج مضن ش بكة أأخصائييي الاقتصاد يف ماكتب امللك 
 الاقتصادية التجريبية وادلقيقة علميا يف جمال امللكية الفكرية، ودور املنظمة يف تسهيل تكل البحوث.

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

تمنية، حتديدا التوصيات يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية من جدول أأعامل ال  02 الربانمجاسرتشد  2.01

مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية  من مرشوعات جدول أأعامل التمنية، ويه 0. كام شارك الربانمج يف تنفيذ 01و 02و 0
ذكورة والاقتصادية ومرشوع امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة ومرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي. وقد اكمتلت املشاريع امل

 ، وأأجنزت مضهنا العديد من الأنشطة ويه كام ييل:5100يف 
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طار مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية، عرضت ادلراسات القطرية يف ش ييل والربازيل  - يف اإ

فكرية. وأأحدثت واتيلند وأأوروغواي خالل ادلورتني احلادية عرشة والثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية ال

تكل ادلراسات موارد جديدة للبياانت، واس تفادت فرق البحث من تكل البياانت يف دراسة أأمناط اس تخدام 

امللكية الفكرية عىل املس توى اجلزيئ. وعقد اجامتع خرباء بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف 

يف ادلراسات القطرية الست رفقة عدد من اخلرباء ادلوليني . وانقش املسامهون الرئيس يون 5100ديسمرب 

اخملتارين ادلروس الرئيس ية املس تقاة من ادلراسات اخملتلفة، وقابليهتا للتطبيق بشلك أأوسع وأ اثراها عىل صنع 

 الس ياسة العامة عىل الصعيدين الوطين وادلويل.

طار مرشوع امللكية الفكرية وجهرة الأدمغة أأعدت دراسة  - للمسح اجلغرايف لتدفقات جهرة العلامء، ث عرضت ويف اإ

خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقد أأجنزت ادلراسة ابلستناد اإىل قاعدة البياانت 

لعاملني يف اجلديدة لتدفقات جهرة اخملرتعني. كام عقدت حلقة معل للخرباء بشأأن امللكية الفكرية والتنقالت ادلولية ل

 . وعرضت نتاجئ حلقة العمل خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة.5100جمال املعرفة وجهرة الأدمغة، يف أأبريل 

طار مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، مت الانهتاء من املسودة ادلاخلية لدلراسة التصورية عن  - ويف اإ

رمسي، ث عرضت خالل ادلورة احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري ال

وامللكية الفكرية، وعالوة عىل ذكل نظمت الويبو مع معهد البحوث الاقتصادية عىل الابتاكر حلقة العمل ادلولية 

 50اإىل  09فرتة من الأوىل بشأأن الابتاكر وامللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي، يف بريتوراي جبنوب أأفريقيا يف ال

 . 5105نومفرب 

 31بياانت الأداء

 انتفاع أأكرب مبعلومات الويبو الإحصائية عن أأداء نظام امللكية الفكرية ادلويل :النتيجة املرتقبة

 السري بياانت الأداء الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد مرات تزنيل 
اثنني من التقارير 
 الإحصائية الرئيس ية

% زايدة يف 01 فامي بعدحتدد 
 الانتفاع

، مت تزنيل الطبعتني الأخريتني 5100يف 
( ملؤرشات 5100و 5105املتاحتني )طبعات 

(920امللكية الفكرية العاملية )املنشور رمق 
32
 

(920وحقائق وأأرقام امللكية والفكرية )رمق 
33
 

 مرة، معا. 25 211

 

 ل ميكن تقيميه

 

عدد مرات تزنيل 
 البياانت

 % زايدة يف01 فامي بعدحتدد 
 الانتفاع

، انتفع من مركز الويبو للبياانت 5100يف 
زائر فريد، اس تعرضوا  50 292الإحصائية 

 صفحة. 025 220

 ل ميكن تقيميه

 

                                                
31
 مل يكن من املمكن التوصل اإىل مؤرشات الأداء نظرا لغياب أأداة تتبع اإحصايئ عىل الانرتنت. 
32
 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2013.pdf 
33
 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/statistics/943/wipo_pub_943_2013.pdf 
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 حتليالت اقتصادية أأكرث جترهيا الويبو مكسامهة يف رمس الس ياسة العامة للملكية الفكرية النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد الاقتباسات يف 
املنشورات 

الاقتصادية ويف 
التقارير احلكومية عن 

 الس ياسة العامة

أأساس املقارنة احملدث 
 :5100يف هناية 

نرش أأول تقرير عاملي  
بشأأن امللكية الفكرية 

، ذلكل 5100يف نومفرب 
من املبكر جدا حساب 

عدد الاقتباسات 
 5100 اعتبارا من هناية

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

نظرا جلدة هذا 
الربانمج، فاإن أأسس 
 املقارنة غري متوفرة

 نظرا جلدة هذا
الربانمج، فاإن أأسس 
 املقارنة غري متوفرة 

 

 

 

، مت تزنيل الطبعتني الأخريتني 5100يف 
( لتقرير 5100و 5105املتاحتني )طبعات 

(922امللكية الفكرية العاملي )املنشور رمق 
34
 

جامليا   مرة 01 202اإ

ونرش تقرير امللكية الفكرية العاملي الثاين يف 
 .5100نومفرب 

 ل ميكن تقيميه

 

 

عدد البدلان النامية 
اليت تعترب أأن 
دراسات الويبو 

الاقتصادية مفيدة 
ودرجة فائدة هذه 

 ادلراسات

أأساس املقارنة احملدث 
 :5100هناية يف 

نظرا لأن ادلراسات  
القطرية للبدلان النامية 

س تكمتل فقط يف 

، فاإن أأسس 5100
 املقارنة غري متوفرة

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 

نظرا لأن دراسات 
البدلان النامية س تكمتل 

، فاإن أأسس 5100يف 
 املقارنة غري متوفرة.

قطرية حبلول دراسات  2اكمتل العمل عىل 
 .5100هناية 

عرضت ثالث دراسات مهنا خالل ادلورة  -
احلادية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 

 الفكرية

وعرضت دراسة خالل ادلورة الثانية عرشة  -
 للجنة التمنية وامللكية الفكرية

وس تعرض ادلراس تان اللتان اكمتل العمل  -
عرشة  ، خالل ادلورة الثالثة5100علهيام يف 

 للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية

 ل ميكن تقيميه

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(
 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

املزيانية املعمتدة  رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

ثنائية نفقات 
5105/00 

دماج مبادئ جدول أأعامل التمنية يف برامج املنظمة  2.0ه  تزايد اإ
 وأأنشطهتا

512 022 002 

انتفاع أأكرب مبعلومات الويبو الإحصائية عن أأداء نظام امللكية   0.2ه 
 0 121 0 120 0 229 الفكرية ادلويل

الس ياسة حتليالت اقتصادية أأكرث جترهيا الويبو مكسامهة يف رمس   5.2ه 
 5 919 0 122 5 100 العامة للملكية الفكرية

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل التكنولوجيا من   0.1ه 
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، 

 ملواهجة التحدايت العاملية
30 30   

 2 991 2 015 2 212 اجملموع 

                                                
34
 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2013.pdf 
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 )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(النفقات الفعلية 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

 (%)س بة الاس تخدام ن 

 %011 0 112 0 112 0 222 موارد املوظفني 

 %12 0 502 0 211 0 001 موارد املوظفنيخالف  

 %92 2 991 2 015 2 212 اجملموع

 

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية 0)
 لحئة النظام املايل.

 اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر.بعد التحويالت، النفقات الفعلية  5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

تسوايت التخفيض واليت هتدف اإىل  5105/00( وتعكس اخملصصات خلالف املوظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية 0)
 .5105/00نائية مليون فرنك سويرسي خالل الث  01,5بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

 5( وخامسا.انتفاع أأكرب مبعلومات الويبو الإحصائية) 0يف النتاجئ خامسا.زايدة يف خمصصات موارد املوظفني  جسلت 2.01
( من أأجل تعزيز الرتكزي عىل ادلراسات الاقتصادية والتحاليل اليت تتضمهنا مشاريع جدول حتليالت اقتصادية أأكرث جترهيا الويبو)

 أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية وامللكية الفكرية والاقتصاد املوازي، ابلإضافة اإىل نرش تقرير
 امللكية الفكرية العاملي ومؤرش الابتاكر العاملي. 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

" تأأخريا طفيفا يف تنفيذ مرشوعني دلراس تني قطرتني من بني 0% وتعكس: "86اس تخدام املزيانية يف حدود  نس بةاكنت  2.01
ليف " وفورات التاك5ادلراسات الس تة مضن مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق ابلتمنية الاجامتعية والاقتصادية وامللكية الفكرية، "

 املتعلقة ابخلدمات التعاقدية الأخرى، بفضل التخفيض يف اللكفة.



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

203 

 الهدف الاسرتاتيجي السادس

 التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

 لوحة متابعة النتاجئ يف الثنائية

، وفقا لقياسات مؤرشات الربامج اليت 5105/00تقدم لوحة املتابعة الواردة فامي ييل ملخصا لإجنازات النتاجئ املرتقبة خالل الثنائية 
 سامهت يف هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 

 

 السري الربانمج املسؤول مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول 
ذاكء الاحرتام للملكية  الأعضاء حول اإ

من  22الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية رمق 
 التمنيةجدول أأعامل 

التفاق املتواصل لدلول الأعضاء بشأأن العمل 
املوضوعي للجنة الويبو الاستشارية املعنية 

نفاذ، خالل الثنائية، ودمج عنارص موهجة  ابلإ
 حنو التمنية

  01الربانمج 

 

تعاون وتنس يق منتظم وفعال بني معل 
الويبو ومعل املنظامت ادلولية الأخرى يف 

ذاكء الاحرتام   للملكية الفكريةجمال اإ

  01الربانمج  عدد أ ليات التعاون الرمسية املطبقة

  01الربانمج  عدد الأنشطة املشرتكة
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ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية :01 الربانمج  اإ

 الس يد يوهانس كريستيان وتشارد املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الإجنازات يف الفرتة 

نفاذ 01عزز الربانمج  0.01 ، من خالل مسار تشاوري، ثقة ادلول الأعضاء واملراقبني يف جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإ
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. ومعلت اللجنة،  مكحفل للحوار البناء بشأأن الس ياسة العامة ولتبادل املعلومات والتجارب يف جمال اإ

مع مراعاة تباين مس توايت التمنية الاجامتعية دوافع التعدي عىل امللكية الفكرية، جل التعرف عىل خالل دورهتا الثامنة، من أأ 
، ومن أأجل تطوير مهنجيات حتليلية تقيس أأثر التقليد والقرصنة، ابلإضافة اإىل حتليل الامنذج البديةل ملواهجة التقليد والاقتصادية
" للامرسات البديةل حلل املنازعات يف جمال 0مج معل اللجنة يف ادلورة التاسعة "واتفقت ادلول الأعضاء عىل ختصيص برانوالقرصنة. 

نفاذ.5امللكية الفكرية، "  " والأعامل أأو التدابري الوقائية أأو التجارب الناحجة اليت تس تمكل تدابري الإ

للمساعدة التقنية، مبا يف ذكل  طلبات مزتايدة من ادلول الأعضاء )ادلول النامية وادلول الأقل منوا( 01وتلقى الربانمج  5.01
قلميية أأو تعزيز تكل الأطر، بشلك يس تجيب للمعايري والالزتامات اليت  املساعدة القانونية املتعلقة ابعامتد أأطر قانونية وطنية أأو اإ

ذكل، بشأأن البنية  وردت يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، ابلإضافة اإىل املساعدة املتعلقة بتقدمي املشورة، لكام دعت احلاجة اإىل
نفاذ يف جمال امللكية الفكرية. ومتكن املساعدة املذكورة، الربانمج  من توضيح، مواطن املرونة واخليارات اليت أأاتهحا  01املؤسس ية لالإ

بعني  اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، بشلك مهنجي، ومن لفت الانتباه اإىل املشاغل الأوسع ذات التوجه الإمنايئ، واليت جيب أأخذها
نفاذ، طبقا للتوصية   يف جدول أأعامل التمنية. 22الاعتبار عند تنفيذ الأحاكم املتعلقة ابلإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية، وحرص الربانمج عىل أأن يعكس حمتوى  0.01 كام تعهد الربانمج بعدد مزتايد من الأنشطة يف جمال اإ
عضاء املشاركة والوقائع الاجامتعية والاقتصادية يف تكل ادلول، ابلإضافة الأنشطة املذكورة الاحتياجات اليت عربت عهنا ادلول الأ 

 يف جدول أأعامل التمنية. 22اإىل حتقيق التوازن املناسب بني احلقوق اخلاصة واملصلحة العامة، ابلمتيش مع التوصية 

ذاكء الوعي العام هبا، اإىل الطلب املزتايد من ادلول الأعضاء، مشلت الأنشطة املذكورة جمال تعلمي امل  واس تجابة 2.01 لكية الفكرية واإ
ىل خلق بيئة تفيض اإىل  نفاذ امللكية الفكرية، واإ وسعت اإىل تشجيع املس هتكل عىل املشاركة يف بناء فهم مشرتك للفوائد الاجامتعية لإ

نفاذ احرتام حقوق امللكية الفكرية. وهتدف تكل الأنشطة اإىل رفع مس توى الوعي العام كتدبري وقايئ ُممَكِّل للأ  نشطة اجلارية املتعلقة ابإ
ذاكء الوعي الوطين،  القوانني، وتزويد السلطات الوطنية وأأحصاب املصلحة ابملعلومات املتعلقة بكيفية تطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات اإ

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. وعقب نقل برانمج  رى تسلمي ، ج01وبعض أأنشطة التوعية الأخرى اإىل الربانمج  اجلوائزمن أأجل اإ
 جائزة من جوائز الويبو دلمع اسرتاتيجيات التوعية الوطنية. 521حوايل 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية. 2.01 نفاذ تقريرا شامال عن أأنشطهتا يف جمال اإ  وقدمت الأمانة للجنة الويبو الاستشارية بشأأن الإ

احلكومية ومجعيات أأحصاب املصاحل، ابلإضافة اإىل  تعاونه وتنس يقه مع املنظامت احلكومية ادلولية وغري 01وواصل الربانمج  2.01
دراج املشاغل ذات التوجه الإمنايئ يف مسار معل املنظامت الرشيكة. وحظيت املقاربة اليت انهتجها  املؤسسات الأاكدميية، هبدف اإ

دين، بدمع املؤسسات الربانمج لتحقيق التوازن يف مجيع أأنشطته بشلك يعكس مصاحل أأحصاب احلقوق اخلاصة ومصاحل اجملمتع امل
 (.5100بول )أأبريل م الرشيكة، مثلام اكن عليه احلال خالل املؤمتر العاملي السابع بشأأن حماربة التقليد والقرصنة، اذلي عقد يف اإسط 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

ذات الصةل واهتدى يف تصممي مجيع أأنشطته والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية  01اسرتشد الربانمج  1.01
 .22و 0هبا، ول س امي التوصيتني 

وعىل الأخص، اكنت أأنشطة الربانمج يف جمالت املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية موهجًة حنو التمنية  1.01
. كام اسرتشد 01و 02و 00و 05و 2وقامئة عىل الطلب وحمايدة وشفافة، وذكل متاش يًا مع التوصيات املذكورة أ نفًا والتوصيات 

نفاذ دلورهتا الثامنة ابلتوصية   من توصيات جدول أأعامل التمنية. 22برانمَج العمل اذلي اتفقت عليه اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ
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 بياانت الأداء

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية النتيجة املرتقبة: من  22، مسرتشدا ابلتوصية رمق تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء حول اإ
 جدول أأعامل التمنية

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

اس مترار اتفاق ادلول 
الأعضاء حول العمل 
اجلوهري للجنة الويبو 
الاستشارية املعنية 

نفاذ خالل الثنائية،  ابلإ
ويشمل عنارص موهجة 

 حنو التمنية

برانمج العمل 
 لراهنا

معل  التفاق عىل برامج
معينة لدلورتني الثامنة 
والتاسعة للجنة الويبو 
الاستشارية املعنية 

نفاذ  ابلإ

عرضت خالل ادلورة الثامنة للجنة الويبو 
نفاذ، اليت عقدت يف  الاستشارية املعنية ابلإ

، مثاين ورقات قامئة عىل الهدف 5105ديسمرب 
الأعضاء الاسرتاتيجي السادس. واتفقت ادلول 

خالل ادلورة املذكورة عىل برانمج العمل خالل 
" املامرسات 0ادلورة التاسعة، وهو كام ييل: "

والعمليات البديةل لأنظمة تسوية املنازعات يف 
" والإجراءات أأو 5جمالت امللكية الفكرية، "

نفاذ، هبدف  التدابري الوقائية لس تكامل تدابري الإ
ة واملقرصنة احلد من جحم سوق السلع املقدل

(WIP/ACE/8/12.) 

 حتقق لكيا

 

 

 أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية ُمصممة حسب احلاجة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد البدلان املزودة 
ابملساعدة التقنية بشأأن 

 الأطر الترشيعية
اجلديدة أأو 

املس تحدثة من أأجل 
نفاذ فعال مع الأخذ  اإ
بعني الاعتبار أأوجه 
املرونة املتاحة يف 

اجلزء الثالث من اتفاق 
جوانب حقوق امللكية 

الفكرية املتصةل 
ابلتجارة )اتفاق 

 تريبس(

 أأسس املقارنة احملدثة
 :5100يف هناية 

قلميية واحدة  مجموعة اإ
)يف  )أأفريقيا( وبدلان

5101/00) 

أأسس املقارنة 
الأصلية يف الربانمج 

واملزيانية 
5105/00: 

قلميية واحدة  مجموعة اإ
)أأفريقيا( وبدل واحد 

 )أ س يا(

 أأربعة بدلان )يف
5105/00) 

" قدمت التعليقات الترشيعية اإيل مجموعة 0"
قلميية واحدة )أأفريقيا( وتسعة بدلان  أأفريقيا  -اإ

ية ( وأأمرياك الالتين 2( وأ س يا واحمليط الهادئ )0)
 (؛0والاكرييب )

" وأأجنزت بعثتان لتشخيص الوضع الراهن يف 5"
( وأ س يا واحمليط الهادئ 0أأفريقيا ) –بدلين 

 (؛0)

" ودعي القامئون عىل صياغة القوانني يف أأربع 0"
( وأ س يا واحمليط 5أأفريقيا ) –دول أأعضاء 
ىل جنيف.5الهادئ )  (، اإ

 حتقق لكيا
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جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض قدرات معززة يف  النتيجة املرتقبة:
 التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

دراج املسائل املتعلقة  اإ
ابلتمنية يف برامج 

نفاذ  التدريب عىل الإ
 يف الويبو

ل توجد بياانت 
 متاحة حالياً 

011% 011% 

تضمنت  ل الأنشطة قضااي متعلقة ابلتمنية وفقا 
 من جدول أأعامل التمنية: 22للتوصية 

قلمييا و 55" 0" نشاطا  02نشاطا )دون( اإ
 الكفاءاتوطنيا أأنشطة وطنية لتكوين 

ذاكء 5" " وأأربعة اجامتعات تشاورية بشأأن اإ
 الاحرتام لسرتاتيجيات امللكية الفكرية

برانجما  00يف  01 الربانمج" كام شارك 0"
ذاكء  تدريبيا عاما للويبو، مع الرتكزي عىل اإ

 .الاحرتام للملكية الفكرية

 حتقق لكيا

 

 

النس بة املئوية 
نفاذ  للمسؤولني عن الإ

اذلين يعربون املُدرَّبني 
عن رضامه عن 

م، مبا يف  التدريب املُقدَّ
ذكل التوجيه اخلاص 

ابلتعاون 
الاسرتاتيجي، ومدى 
فائدته هلم يف حياهتم 

 املهنية

ل توجد بياانت 
 متاحة حالياً 

متوسط نس بة الرضا دلى املشاركني أأكرث من  12%
 % فامي خيص أأنشطة تكوين الكفاءات.12

 

 حتقق لكيا

 

 

ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية النتيجة املرتقبة:   تعاون وتنس يق منتظم وفعال بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية الأخرى يف جمال اإ

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد أ ليات التعاون 
 الرمسية املطبقة

 حتقق لكيا أأربعة أأربعة ثالثة

أأسس املقارنة احملدثة  الأنشطة املشرتكةعدد 
 02: 5100يف هناية 
 (5101/5100يف )

أأسس املقارنة 
الأصلية يف الربانمج 

واملزيانية 
5105/00: 

 

م  (5105/00)يف  01 نشاطًا ابلشرتاك مع املنظامت الرشيكة  01نُظمِّ
 .فهيا 01وأأحصاب املصلحة، شارك الربانمج 

 حتقق لكيا
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 والنفقات الفعليةاملزيانية 

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية ُمصممة حسب احلاجة  2أأول.
 ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية

000 515 595 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة  5اثلثا.
الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 
التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 انتقاليةاقتصاداهتا مبرحةل 

520 0 011 0  210 0 

ذاكء  0سادسا. تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء حول اإ
من  22الاحرتام للملكية الفكرية، مسرتشدا ابلتوصية رمق 

 جدول أأعامل التمنية
202 229 029 

تعاون وتنس يق منتظم وفعال بني معل الويبو ومعل املنظامت  5سادسا.
ذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ادلولية الأخرى  يف جمال اإ

112 120 150 

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية  0اثمنا.
 ودور الويبو

1 25 01 

 5 112 5 100 5 995 اجملموع 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
املزيانية بعد التحويالت 

5105/00 
 (%)س بة الاس تخدام ن  5105/00نفقات ثنائية 

 %011 0 112 0 112 0 222 موارد املوظفني 

 %12 1,214 1,407 0 0001 موارد املوظفنيخالف  

 %92 5 112 5 100 5 995 اجملموع

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية ( تعكس 0)
 لحئة النظام املايل.

 بعد التحويالت، النفقات الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر. 5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

 5105/00زيانية بعد التحويالت امل أألف.

تسوايت التخفيض واليت هتدف  5105/00وتعكس اخملصصات خلالف املوظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية  9.01
 .5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5اإىل بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 
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مع موارد  09زايدة صافية طفيفة يف خمصصات موارد املوظفني، ويعكس ذكل نقل برانمج اجلوائز من الربانمج  وجسلت 01.01
 .9املوظفني املرتبطة به، ابلإضافة اإىل نقل وظيفة مؤقتة من الربانمج، قصد دمع وحدة الاكرييب يف الربانمج 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

% وتعكس أأن النفقات املرتقبة اكنت أأدىن بقليل من املتوقع، فامي يتعلق بتنظمي 92اس تخدام املزيانية يف حدود  نس بةاكنت  00.01
 جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ، ويعود ذكل أأساسا اإىل وفورات التاكليف املتعلقة بأأسفار الغري.
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 الهدف الاسرتاتيجي السابع

 اسات العامة العامليةامللكية الفكرية وقضااي الس ي

 لوحة متابعة النتاجئ يف الثنائية

، وفقا لقياسات مؤرشات الربامج اليت 5105/00تقدم لوحة املتابعة الواردة فامي ييل ملخصا لإجنازات النتاجئ املرتقبة خالل الثنائية 
 سامهت يف هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 
 

 السري املسؤولالربانمج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة 
بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية 
الفكرية كأساس لتحسني صناعة القرارات 

 اخلاصة ابلس ياسات العامة

الإشارات يف مسارات الس ياسات العامة 
الأخرى اإىل معل الويبو يف جمال التحدايت 

 العاملية

  01الربانمج 

اس تخدام املواد املوجودة عىل املوقع  زايدة
 الإلكرتوين للتحدايت العاملية

  01الربانمج 

انطباعات املشاركني يف منتدايت الس ياسات 
 العامة

  01الربانمج 

ماكنة مرخسة للويبو يف مسارات 
الس ياسات العامة املعنية ابعتبارها مصدرا 
موثوقا لدلمع واملساعدة ومرجعا للمعلومات 

 الابتاكر وامللكية الفكريةعن 

عدد الطلبات احملددة الواردة من ادلول 
الأعضاء واملنظامت ادلولية للحصول عىل 
مسامهة الويبو يف جمال امللكية الفكرية فامي 

يتعلق بقضااي الس ياسات العامة العاملية، وتنوع 
 هذه الطلبات

  01الربانمج 
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 السري املسؤولالربانمج  مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل 
التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل البدلان 
النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، ملواهجة 

 التحدايت العاملية

عدد املشاركني يف املنصات القامئة عىل امللكية 
 الفكرية

  01الربانمج 

عدد املعامالت اليت جتري ابس تخدام املنصة 
 )أأو املنصات(

  01الربانمج 

للويبو ابعتبارها املنتدى املعين  ماكنة مرخسة
بتحليل ومناقشة القضااي املطروحة يف جمال 

 امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

عدد البدلان اليت تطلب مساهامت حمددة من 
الويبو يف جمال امللكية الفكرية فامي يتعلق 

 بقضااي قوانني املنافسة

  01الربانمج 

امللكية الفكرية، عدد أأحصاب املصاحل )ماكتب 
والسلطات املعنية ابملنافسة، واملنظامت 
احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية 
 املعنية( اذلين يتحاورون مع الويبو، وتنوعهم

  01الربانمج 
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 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية :01 الربانمج

 الس يد يوهانس كريستيان وتشارد املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الثنائية الإجنازات يف 

الابتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة وامللحة، ول س امي قضااي الصحة  01يعاجل الربانمج  0.01
رساءتقدمًا كبرياً يف وأأحرز الربانمج العاملية وتغري املناخ والأمن الغذايئ.  لعالقة بني التحدايت فهم معمق دلى واضعي الس ياسات ل اإ

ا العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية، مبا يف ذكل اثنان منصتان جتمعان أأحصاب املصاحل املتعددين أأي منصتا الابتاكر ونقل التكنولوجي
ة التجارة العاملية، )قاعدة بياانت الويبو للبحث ومبادرة الويبو البيئية(، ابلإضافة اإىل التعاون اجلاري مع منظمة الصحة العاملية ومنظم

واس متر الربانمج يف تلقي الانطباعات الإجيابية من طيف واسع  خبصوص القضااي املتعلقة ابلصحة وامللكية الفكرية والابتاكر والتجارة.
 من أأحصاب املصلحة يف معل الويبو املتعلق ابمللكية الفكرية والتحدايت العاملية.

، وأأدت اجلهود اإىل 51الربانمج التعاون عن كثب مع عدد من القطاعات الوجهية يف الويبو، وخاصة مع الربانمج  وواصل 5.01
كية زايدة الاعرتاف ابلويبو ابعتبارها مصدراً موثوقًا به لدلمع والتعاون ومرجعًا للحصول عىل املعلومات املتعلقة بقضااي الابتاكر واملل 

ار الطلب عىل مسامهة الويبو ومشاركهتا يف احملافل الأخرى الوجهية للس ياسة العامة، من جانب املنظامت الفكرية، مما أأدى اإىل اس متر 
ادلولية الأخرى، ومهنا منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت غري احلكومية واجلامعات واملؤسسات من سبيل 

مت ثالث حلقات دراس ية يف عام معهد ادلراسات العليا ادلولية والإمنائية. و  ، أأاتحت للمشاركني حمفال لتبادل الأفاكر 5105نُظمِّ
واخلربات واملعلومات املتعلقة بلك جمال من اجملالت الأساس ية الثالثة للربانمج. وعالوة عىل ذكل، عقدت ندوة تقنية مشرتكة بني 

، ولفتت الندوة 5100مناذج العمل املتغرية، يف يوليو  –بتاكر الطيب منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن الا
ىل أأمهية التعاون بني أأحصاب املصلحة يف مجيع القطاعات، من أأجل حتقيق أأفضل النتاجئ.  الانتباه اإ

رساء فهم معمق دلى واضعي الس   وركز 0.01 ياسات العامة التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية عىل اإ
تعزيز ، اإىل نرش دراسة تقنية مشرتكة بعنوان 5100للتفاعل بني الصحة وامللكية الفكرية والتجارة. وأأدى التعاون، ابلأخص، يف 

ماكنية النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة ، ويه دراسة 35اإ
بشلك شامل الوضعية الراهنة، وتتيح مصدرا شامال للمعلومات التجريبية بشأأن مجيع اجلوانب الرئيس ية املتعلقة ابلقضااي تس تعرض 

يف  املذكورة. كام تشلك ادلراسة دليال للأطر املؤسس ية والقانونية املتاحة ملعاجلة نقاط الالتقاء بني اجملالت الثالثة املذكورة، وخاصة
 امت الثالثة، ومن أأجل دمع مبادرات تكوين الكفاءات اليت أأطلقهتا تكل املنظامت.س ياق ولايت املنظ

وحقق الربانمج عددا من الإجنازات خالل الثنائية قيد النظر، واكن من أأمهها اإطالق مبادرة الويبو البيئية مكنصة فعاةل يف  2.01
تعزيز ابتاكر التكنولوجيات احملافظة عىل البيئة ونقلها ونرشها،  . وهتدف مبادرة الويبو البيئية ابعتبارها سوقا تفاعلية اإىل5100نومفرب 

من خالل ربط مزودي التكنولوجيا واخلدمات ابلأشخاص الباحثني عن حلول ابتاكرية. وتشارك يف هذه املبادرة العديد من 
خ، ابلإضافة اإىل بعض املؤسسات من املنظامت غري احلكومية، من سبيل برانمج الأمم املتحدة للبيئة ومركز وش بكة تكنولوجيا املنا

القطاع اخلاص والرشاكت الصغرية واملتوسطة، واملنظامت غري احلكومية. وأأثبت العدد املزتايد من الرشاكء ورغبهتم يف حتسني جودة 
الويبو البيئية يف جمال دمع  املعلومات املدخةل يف قاعدة بياانت مبادرة الويبو البيئية ويف زايدة عددها، الإماكنيات اليت تمتتع هبا مبادرة

، بلغ عدد 5100نقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ويف جمال دمع أأوجه التعاون بني بدلان اجلنوب. ويف هناية 
بناء عدد من  مسامهة. و تركز الاهامتم خالل املرحةل التأأسيس ية املذكورة عىل 101املساهامت يف قاعدة بياانت مبادرة الويبو 

الرشااكت املتينة وزايدة عدد املساهامت يف قاعدة البياانت، هبدف تعزيز التفاعل املزتايد يف السوق، عىل اختالف مس توايته، 
متام أأي معامةل يف حد ذاهتا، خالل الثنائية قيد النظر.  وامليض قدما بعدد املعامالت اليت تنتفع من املنصة. غري أأنه مل يمت اإ

، تقدما ملحوظا خالل تبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة الأمراض املدارية املهمةل -دة بياانت الويبو للبحث وحققت قاع 2.01
الاعرتاف ابعتبارها منصة دلمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا املتعلقة ابلبحث يف جمال الأمراض املدارية املهمةل  واكتسبتالثنائية، 

برام  01، تسجيل 5105الاحتاد يف والسل واملالراي. ومن بني اإجنازات  اتفاق بشأأن البحوث التعاونية، ويف  00عضوا جديدا واإ
 22مس تخدما، وأأوجه التعاون  11اتفاق حبث جديد، فبلغ عدد املس تخدمني الإجاميل  00عضوا جديدا وعقد  09، انضم 5100
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، اترخي اإطالق املنصة. وابلإضافة اإىل ذكل، صارت قاعدة 5100% مقارنة بأأكتوبر 521، يف هناية الثنائية املعنية، أأي بزايدة تعاوان
بدلان أأفريقية، وهو أأمر يمتتع بأأمهية ابلغة من انحية الأهداف املوسعة للس ياسة العامة  01عضوا من  02بياانت الويبو للبحث تضم 

ىل جانب الزايدة يف عدد مشاريع التعاون يف جم ماكنياهتا الهائةل للويبو واملبينة يف جدول أأعامل التمنية. واإ ال البحوث، أأثبتت املنصة اإ
يف جمال نقل أأصول امللكية الفكرية من ادلول املتقدمة اإىل البدلان النامية، مبا يف ذكل نقل ادلراية واخلربة، عرب تسهيل حصول مخسة 

جازات لغرض البحث يف مؤسسات حبثية يف اخلارج، و  اليت أأمكن القيام هبا بفضل ابحثني أأفريقيني يف جمال الطب البيولويج عىل اإ
 الصندوق الاستامئين اذلي أأاتحته احلكومة الأسرتالية.

امللكية الفكرية والس ياسة العامة للمنافسة، شهد عدد ادلول الأعضاء اليت طلبت من الأمانة املشاركة يف احلوار،  وخبصوص 2.01
دة ملحوظة خالل الثنائية قيد النظر. كام أأرىس الربانمج ومساعدهتا عىل تعميق فهمها للعالقة بني امللكية الفكرية واملنافسة، زاي

أأسسا للتعاون املهيلك مع بعض املنظامت الأخرى الوجهية يف هذا اجملال، وابلأخص مع منظمة التعاون الاقتصادي والتمنية 
ن يبقى غري رمسي. وجنح الربانمج، والأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية، ابلإضافة اإىل الش بكة ادلولية للمنافسة، غري أأن هذا التعاو 

خالل الثنائية املعنية يف حتقيق مجيع غاايته لكيا، حسب ماهو خمطط هل، ابس تثناء اإحدى ادلراس تني الاس تقصائيتني، بسبب تأأخر 
 اس تالم أأجوبة بعض ادلول الأعضاء عىل الاس تبياانت بعد الوقت املتوقع، مما أأخر مسار ادلراس تني.

 لتمنيةتنفيذ جدول أأعامل ا

واس متر الربانمج يف  يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية. 01اسرتشد الربانمج  1.01
تنفيذ جدول أأعامل التمنية من خالل املسامهة يف مبادرات جرد الرباءات لأغراض الس ياسة العامة يف جمالت الصحة وتغري املناخ 
ثانية والأمن الغذايئ، يف س ياق املرشوع املتعلق بتطوير أأدوات النفاذ اإىل معلومات الرباءات. واكمتل العمل عىل املرحلتني الأوىل وال 

املرشوع يف تنفيذ املرشوع تقيمي املرحةل الأوىل، ابلإضافة اإىل مشاركة  5105، وجرى يف 5100و 5105للمرشوع عىل التوايل يف 
ومعم يف العمل الرئييس  5105املتعلق ابمللكية الفكرية والس ياسة العامة للمنافسة. ومت الانهتاء من املرشوع املذكور يف 

التفاعل بني الإدارات املعنية ابمللكية انهتيى العمل عىل بعض ادلراسات ث نوقشت، ويه كام ييل: . كام 5100للربانمج يف 
(؛ والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة CDIP/8/INF/4الفكرية والإدارات املعنية بقانون املنافسة )

(CDIP/8/INF/5؛ وحتليل الإصدارات الاقتصادية أأو الق) انونية بشأأن أ اثر حقوق امللكية الفكرية كحاجز للعبور
(CDIP/8/INF/6 Corr نفاذ حقوق امللكية الفكرية مبا ينايف املنافسة املرشوعة: ادلعاوى الصورية. وسامه .(؛ ودراسة عن اإ

التكنولوجيا: التحدايت  الربانمج أأيضا يف تنفيذ املرشوعات التالية من جدول أأعامل التمنية، ويه مرشوع امللكية الفكرية ونقل
 .املشرتكة وبناء احللول، واملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية ومرشوع امللكية الفكرية جهرة الأدمغة
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 بياانت الأداء

كية الفكرية كأساس لتحسني صناعة القرارات فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر واملل   النتيجة املرتقبة:
 اخلاصة ابلس ياسات العامة

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

الإشارات يف 
مسارات الس ياسات 
العامة الأخرى اإىل 
معل الويبو يف جمال 
 التحدايت العاملية

أأسس املقارنة احملدثة 
 :5100يف 

اإشارات من ادلول 
الأعضاء يف اجامتعات 
الويبو )مثل امجلعيات 
العامة، أأو اللجنة 

املعنية ابلتمنية وامللكية 
الفكرية، أأو اللجنة 
ادلامئة املعنية بقانون 
الرباءات(، واجمللس 
التنفيذي ملنظمة 

الصحة العاملية، ومجعية 
الصحة العاملية، 

 وجملس تريبس ملنظمة
 التجارة العاملية

 ةأأسس املقارنة الأصلي
يف الربانمج واملزيانية 

5105/00: 

 حيدد لحقا

أأعرب املندوبون يف منتدايت الس ياسات  
مثل جلنة الويبو ادلامئة املعنية بقانون  –الرئيس ية 

الرباءات، واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، 
واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج، واتفاقية 

ة بشأأن تغري املناخ، واللجنة الأمم املتحدة الإطاري
التنفيذية التكنولوجية، وامجلعيات العامة للويبو، 
وكذكل اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية، 
ومجعية الصحة العاملية، وجملس منظمة التجارة 

عن دمعهم  –العاملية املعين ابتفاق تريبس 
املتواصل لعمل الويبو بشأأن امللكية الفكرية 

العاملية. وتشارك يف الفريق العامل والتحدايت 
املعين بتغري املناخ التابع للجنة الرفيعة املس توى 

يف منظومة الأمم  (HLCP) املعنية ابلربامج
املتحدة، ويركز معل الفريق عىل مبادرة الويبو 

 .البيئية

 حتقق لكيا

 

 

زايدة اس تخدام املواد 
املوجودة عىل املوقع 
الإلكرتوين للتحدايت 

 العاملية

لأن  1عدد التزنيالت )
املوقع الإلكرتوين أ طلق 

 (5105يف مطلع عام 

 زايرة لصفحات املوقع 2 212 %21زايدة 

  PDF تزنياًل مللفات 0 110

زايرة لصفحات موقع مبادرة الويبو  10 221
 البيئية

زايرة لصفحات موقع قاعدة بياانت  21 105
 الويبو للبحث

 حتقق لكيا

 

املشاركني انطباعات 
يف منتدايت 

 الس ياسات العامة

جيابية من  انطباعات اإ
 املشاركني الرئيس يني

جيابية  انطباعات اإ
مس مترة من 

 املشاركني الرئيس يني

جيابية وأأعرب املشارك خبصوص ن عن انطباعات اإ
اإطالق مبادرة الويبو البيئية واجامتع اجمللس 

 (.5100الاستشاري )نومفرب 

يف حلقات العمل  كام أأعرب أأغلب املشاركني
لناك( وأأربعة  الثالث )الربازيل واتيلند ورسي

عن تظاهرات جانبية خالل بعض الندوات ادلولية 
جيابية.  انطباعات اإ

وأأعرب املشاركون يف الندوة التقنية املشرتكة 
للويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة 

، عن 5100العاملية، اليت عقدت يف يوليو 
الإجيابية خالل، خالل اللقاءات  انطباعاهتم

 املبارشة أأو عرب الربيد الالكرتوين.

 حتقق لكيا
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ماكنة مرخسة للويبو يف مسارات الس ياسات العامة املعنية ابعتبارها مصدرا موثوقا لدلمع واملساعدة ومرجعا للمعلومات عن  النتيجة املرتقبة: 
 وامللكية الفكرية الابتاكر

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد الطلبات احملددة 
الواردة من ادلول 
الأعضاء واملنظامت 
ادلولية للحصول عىل 
مسامهة الويبو يف 

جمال امللكية الفكرية 
فامي يتعلق بقضااي 
الس ياسات العامة 
العاملية، وتنوع هذه 

 الطلبات

طلب رمسي واحد 
)منظمة الصحة 

 العاملية(

من طلب اإىل طلبني 
 يف الس نة

الربانمج تظاهرة مشرتكة بشأأن امللكية  نظم
 الفكرية وتغري املناخ مع برانمج تمنية املعلومات

(infoDev)  التابع للبنك ادلويل، ومبشاركة مركز
كينيا لالبتاكر يف جمال املناخ، وبناء عىل طلب 
منه. وتضمنت التظاهرة برانمج الويبو التدرييب 

 خيص الناحج للتكنولوجيا.بشأأن الرت 

وقدم عرضان خالل معرض الصني للرشاكت 
(، بغوانغزو يف CISMEFالصغرية واملتوسطة )

الصني، وخالل املعرض العاميل للتمنية القامئة عىل 
التعاون بني بدلان اجلنوب، بنريويب، بناء عىل 
طلب من بوابة تبادل الأصول والتكنولوجيا عىل 

 SS بدلان اجلنوب )الصعيد العاملي فامي بني
Gate وهو مبادرة أأطلقها برانمج الأمم املتحدة ،)
 الإمنايئ.

كام قدم عرض يف بلغراد، بناء عىل طلب من 
قلميي للبيئة يف أأورواب الوسطى والرشقية.  املركز الإ

وعالوة عىل ذكل، نظمت تظاهرات وطنية يف 
اتيلند والربازيل، بناء عىل طلب من البدلين 

 .9شاركة الربانمج املعنيني، ومب 

وابلتعاون مع الش بكة الأفريقية لالبتاكر يف جمال 
، نظمت (ANDI) الأدوية ووسائل التشخيص

ندوة تدريبية بشأأن امللكية الفكرية لفائدة أأعضاء 
 .5105الش بكة يف جنيف يف 

ووفقا ملذكرة تفامه، وابلتعاون مع منظمة التجارة 
ادلعوة اإىل العاملية ومنظمة الصحة العاملية، جرت 

، بشأأن مناذج العمل 5100يف يوليو ندوة تقنية، 
 املتغرية يف جمال الابتاكرات الطبية.

، نرشت دراسة ثالثية مشرتكة 5100ويف يناير 
بني منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية 
والويبو، حتت عنوان "تعزيز فرص النفاذ اإىل 

هوامش  –التكنولوجيات الطبية والابتاكر 
التقاطع بني الصحة العامة وامللكية الفكرية 

والتجارة
36
. 

 حتقق لكيا

 

                                                
36
 http://www.wipo.int/policy/en/global_health/trilateral_cooperation.html 
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أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل التكنولوجيا من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا،  النتيجة املرتقبة: 
 ملواهجة التحدايت العاملية

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املشاركني يف 
املنصات القامئة عىل 

 امللكية الفكرية
 
 

أأسس املقارنة احملدثة 
 :5100يف هناية 

قاعدة بياانت الويبو 
 مشاراك 00للبحث: 

مبادرة الويبو البيئية: 
 مشاراك 02

أأسس املقارنة الأصلية، 
الربانمج واملزيانية 

5105/00 :1 

انضم اإىل قاعدة بياانت الويبو للبحث، خالل  مشاركني 01اإىل  1من 
عضوا جديدا )مزودون  29الثنائية، 

 021ومس تخدمون ودامعون( وأأضيفت لها 
 ملف معلومات جديد:

ملف معلومات  91عضوا جديدا و 01 -
 ،5105جديد يف 

ملف معلومات  11عضوا جديدا و 09و -
 5100جديد يف 

عضوا  11الرتامكي الإجاميل وعليه، بلغ العدد 
 ملف معلومات. 521و

منظمة  01عضوا ) 25مبادرة الويبو البيئية: 
مزود تكنولوجيا واحتياجات  52متعاونة و
 أأخرى(.

 حتقق لكيا

 

عدد املعامالت اليت 
جتري ابس تخدام 

 املنصة )أأو املنصات(

برام  1 ، سهلت قاعدة بياانت 5100حبلول هناية  معامالت 01اإ
تعاوان يف جمال البحوث  22الويبو للبحث 

يف  00)
37

( وأأمت 5100يف  00و 5105
ترتيبات اس تضافة العلامء الأفريقيني يف جمال 

 الطب البيولويج.

 5105وأأبرمت مبادرة الويبو البيئية، بني 
 :5100و

دراج  - اتفاقني مع رشاكء خارجيني بشأأن اإ
 البياانت

عداد مذكريت تفامه وتبادل رسائل مت  - اإ
 رشاكة

برام أأي معامالت -  مل يمت اإ

 جزئياحتقق 

 

 ماكنة مرخسة للويبو ابعتبارها املنتدى املعين بتحليل ومناقشة القضااي املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسةالنتيجة املرتقبة: 

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد البدلان اليت 
تطلب مساهامت 

حمددة من الويبو يف 
جمال امللكية الفكرية 
فامي يتعلق بقضااي 
 قوانني املنافسة

طلبان )حبلول ديسمرب 
5101) 

س تة طلبات )يف 
5105/00) 

اس تّل الربانمج س تة طلبات نقاشات ثنائية 
كوادور، والهند،  )ش ييل، والربازيل، واإ

ية ادلومينيكية، ومجهورية مودلوفا( وامجلهور
 وطلب للمساعدة القانونية )بواتن(.

حلقة معل يف ادلول الأعضاء  09ونظمت 
بشأأن القضااي اخلصوصية للملكية الفكرية أأو 

 املنافسة.

 حتقق لكيا

 

                                                
37
(، غري أأن مرشوعي تعاون من بيهنا مل تكن قد أأبرمت 5105)مثلام هو مبني يف تقرير الربانمج والأداء  5105تعاوان قيد الإجناز يف هناية  00تصويب: اكن  

مضاء اتفاق التعاون يف حد ذاته سوى يف بعد سوى   . وعليه، جرى تعديل البياانت لتعكس ذكل.5100اتفاق الرسية. ومل يمت اإ
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عدد أأحصاب املصاحل 
)ماكتب امللكية 

الفكرية، والسلطات 
املعنية ابملنافسة، 

احلكومية واملنظامت 
ادلولية واملنظامت غري 

احلكومية املعنية( 
اذلين يتحاورون مع 

 الويبو، وتنوعهم

التحاور مع مخس من 
السلطات الوطنية 

املعنية ابملنافسة )من 
ثالث دول أأعضاء( 
وثالثة من املنظامت 
 احلكومية ادلولية

شارك أأحصاب املصلحة 
منتدى الويبو العاملي: يف 
 2سلطة وطنية و 02

 منظامت غري حكومية

حلقة معل واجامتع، حتاورت  09نظمت 
 2سلطة معنية ابملنافسة و 01خاللها 

رساء تنس يق غري  منظامت غري حكومية. ومت اإ
رمسي مع الأونكتاد ومنظمة التجارة العاملية 

التعاون الاقتصادي والتمنية. ومت ومنظمة 
حتقيق مشاركة فعاةل يف ش بكة املنافسة 

فة اإىل التعاون مع السوق ادلولية. ابلإضا
املشرتكة لرشق أأفريقيا وأأفريقيا اجلنوبية 

(COMESA). 

 حتقق لكيا

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت  0سابعا.
العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية كأساس لتحسني صناعة 

 القرارات اخلاصة ابلس ياسات العامة
121 0 102 0 292 0 

املعنية ماكنة مرخسة للويبو يف مسارات الس ياسات العامة  5سابعا
ابعتبارها مصدرا موثوقا لدلمع واملساعدة ومرجعا للمعلومات عن 

 الابتاكر وامللكية الفكرية
029 5 251 5 252 5 

أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل التكنولوجيا من  0سابعا.
البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان الأقل منوا، 

 العامليةملواهجة التحدايت 
091 5  222 0 229 0 

ماكنة مرخسة للويبو ابعتبارها املنتدى املعين بتحليل ومناقشة  2سابعا.
 القضااي املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

010 0 251 0 202 0  

 1 112 1 001 2 121 اجملموع 

 

 البرشية(النفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

املزيانية املعمتدة 
5105/00 

املزيانية بعد التحويالت 
5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

س بة الاس تخدام ن 
(%) 

 %011 2 100 2 100 2 200 موارد املوظفني 

 %92 0 115 0 052 0 522 موارد املوظفنيخالف  

 %99 1 112 1 001 2 121 اجملموع
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 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية 0)
 لحئة النظام املايل.

 قيد النظر. بعد التحويالت، النفقات الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية 5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

تسوايت التخفيض واليت هتدف  5105/00اخملصصات خلالف املوظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية  تعكس 1.01
 .5105/00ائية مليون فرنك سويرسي خالل الثن 01,5اإىل بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

زايدة يف موارد املوظفني وتنبع أأساسا من املوارد الإضافية اخملصصة دلمع العمل عىل منصات الويبو وتطبيقات  وجسلت 9.01
 تكنولوجيا التصال يف اكمل قطاع القضااي العاملية.

)ماكنة مرخسة للويبو  5)فهم معمق للتحدايت العاملية وامللكية الفكرية( وسابعا. 0خمصصات املوارد يف النتاجئ سابعا. نقلومت  01.01
يف مسارات الس ياسات العامة املعنية ابعتبارها مصدرا موثوقا لدلمع واملساعدة ومرجعا للمعلومات عن الابتاكر وامللكية الفكرية( 

القامئة عىل امللكية الفكرية لنقل التكنولوجيا(، ويعود ذكل أأساسا اإىل أأ( الزايدة يف املوارد اخملصصة )اس تخدام الأدوات  0وسابعا.
للنتيجتني الثانية والثالثة، قصد الاس تجابة للطلبات املس مترة من أأجل املسامهة واملشاركة يف مسارات الس ياسة العامة والندوات 

املوارد الرضورية لتطوير املنصة القامئة عىل امللكية الفكرية وتنفيذها، نظرا لبعض وحلقات العمل واملؤمترات، ب( والتخفيض يف 
 التأأخري مقارنة ابخلطط الأصلية، وهو ما تعكسه النتيجة الأوىل املذكورة فامي س بق.

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

فاض الطفيف وفورات التاكليف املتعلقة خاصة نس بة اس تخدام خالف املوارد البرشية أأقل من املتوقع، ويعكس الاخن اكنت 00.01
 ابلسفر وتنظمي الاجامتعات.
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 الهدف الاسرتاتيجي الثامن

 أ لية تواصل متجاوب بني الويبو والأعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

 لوحة متابعة النتاجئ يف الثنائية

، وفقا لقياسات مؤرشات الربامج اليت 5105/00خالل الثنائية تقدم لوحة املتابعة الواردة فامي ييل ملخصا لإجنازات النتاجئ املرتقبة 
 سامهت يف هذا الهدف الاسرتاتيجي.

 
 

 السري الربانمج املسؤول مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن 
 امللكية الفكرية ودور الويبو

عدد املقالت الصحفية اليت تتحدث عن معل 
 الويبو

  09الربانمج 

نس بة توافر منشورات الويبو الأساس ية جبميع 
 اللغات الرمسية للأمم املتحدة

  09الربانمج 

)متوسط( عدد مرات مشاهدة  ل فيديو من 
  فيديوهات الويبو عىل موقع يوتيوب

  09الربانمج 

)متوسط( عدد تزنيالت  ل منشور من 
  منشورات الويبو

  09الربانمج 

عدد البدلان اليت أأبلغت عن أأحداث اليوم 
 العاملي للملكية الفكرية وأأنشطته

  09الربانمج 

عدد الاس تفسارات اخلارجية اليت عاجلهتا 
 مكتبة الويبو

  09الربانمج 

النس بة املئوية لأحصاب املصاحل اذلين يعرتفون 
جيابيًا مبهمة الويبو وأأنشطهتا وصورهتا  اعرتافًا اإ

  املؤسس ية

  09الربانمج 
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 السري الربانمج املسؤول مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة

طار تنظميي مالمئ  بيئة معل حمس نة يدمعها اإ
 وقنوات فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني

  09الربانمج  نس بة رضا الزابئن/ أأحصاب املصلحة

مدة معاجلة الاس تفسارات املقدمة عرب نظام 
 متابعة الطلبات

  09الربانمج 

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات 
واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها 

 من املنظامت احلكومية ادلولية

اس تخدام مساهامت الويبو يف التقارير 
 والقرارات والواثئق من الإجراءات الهادفة

  51الربانمج 

ردود الأفعال عىل مسامهة/مشاركة الويبو يف 
جراءات وحمافل الأمم املتحدة وغريها من  اإ

 احلكوميةاملنظامت غري 

  51الربانمج 

النس بة املئوية من الردود عىل الالامتسات 
اخلارجية من أأجل مساهامت الأمم املتحدة 
واملنظامت غري احلكومية وغريها املقدمة يف 

 موعدها

  51الربانمج 

عدد الأنشطة/خطط العمل املشرتكة اليت مت 
تنفيذها واس تعراضها وفق التفاقات املربمة مع 
املنظامت الرشيكة )مذكرات التفامه اجلديدة 

 والقامئة مع املنظامت غري احلكومية(

  51الربانمج 

املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكلت 
 الأخرى التابعة للأمم املتحدة

  50الربانمج 

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع 
 املنظامت غري احلكومية

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة املنظمة لفائدة املنظامت 

 غري احلكومية

  51الربانمج 

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة املنظمة لفائدة املنظامت 
غري احلكومية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

 منواً 

  51الربانمج 

من اجامتعات اللجان اليت تُعَقد  النس بة املئوية الزتام ادلول الأعضاء الزتاما فعليا
عالمية لدلول الأعضاء  من أأجلها اجامتعات اإ

 قبل اجامتعات اللجنة

  50الربانمج 

النس بة املئوية من رسائل ادلول الأعضاء اإىل 
 املدير العام اليت أأجيب عهنا خالل أأس بوعني

  50الربانمج 

عداد  مس توايت رضا ادلول الأعضاء عن اإ
 وأأداهئاامجلعيات 

  50الربانمج 

  50الربانمج  نرش واثئق امجلعيات يف الوقت احملدد
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 التواصل :09 الربانمج

 الس يد يوهانس كريستيان وتشارد املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الثنائية الإجنازات يف 

، عددا من املشاريع الاسرتاتيجية الهامة يف مجيع قطاعات املنظمة، وساعد عىل حتسني 5105/00، خالل 09أأجنز الربانمج  0.09
 جودة املواد اليت تنرشها الويبو واس تخدام تكل املواد وتسلميها، وتعزيز فهم معل الويبو وهويهتا املؤسس ية، وبناء ثقافة داخلية قامئة

زايدات متسارعة يف عدد الأشخاص و اخلدمة. وحقق الربانمج، بفضل الاسرتاتيجيات الإعالمية اجلديدة، عىل التواصل وموهجة حن
 اذلين متكنوا من النفاذ اإىل مواد الويبو، عرب العامل.

عا موق 5100أأهنت الويبو تعديل موقعها الالكرتوين بشلك اكمل. وأأطلقت يف نومفرب  تعزيز تسلمي املواد اذلي تنرشها الويبو. 5.09
جيابيا يف أأغلبه دلى املس تخدمني. وتضمن املرشوع تنقية املضمون يف اكمل أأجزاء املوقع   الإلكرتوينالكرتونيا جديدا أأحدث انطباعا اإ

وزايدة املواد الرئيس ية املتاحة ابللغات الس تة، بشلك كبري، وتطوير اسرتاتيجية جديدة لتجربة املس تخدمني، أأي اإاتحة مجيع 
عادة هيلكة بنية املعلومات يف املوقع لتامتىش مع الصفحات الرئيس ية  ىل اإ يف املوقع بست لغات، بشلك مس متر، ابلإضافة اإ

الاحتياجات اخملتلفة جملموعات أأحصاب املصاحل، ووضع تصممي متطور حيسن جتاوب املوقع الالكرتوين، ويعرض مضمون املوقع 
اذ اإىل موقع الويب. ولقت الصفحات اجلديدة املتعلقة مبرتسامت الويبو ابلشلك املثايل حسب جحم الشاشة يف اجلهاز املس تخدم للنف

القطرية، اإجعاب املس تخدمني، وتعد تكل الصفحات اإحدى التحسينات اليت أأدخلت عىل املضمون، وتضم مواد تفاعلية تتعلق مبا 
 قاعدة بياانت من قواعد بياانت الويبو الاكمنة. 51بدلا من  091يفوق 

شهرا من  50حضورها يف مواد الإعالم الاجامتعية. وبلغت "الانطباعات" احملمتةل لتغريدات الويبو بعد  وبكام عززت الوي  0.09
 55مليون انطباعا حممتال اإىل  1,1ظهور الويبو الرمسي الأول عىل تويرت وفليكر )تقامس الصور( وسكريبد )تقامس املنشورات( من 

، متجاوزا القياس اذلي حققته مؤسسات 22جامتعي )حسب مقياس الكوت( اإىل . وارتقى قياس تأأثري الويبو الا5100مليوان يف 
وطنية ودولية مماثةل جسلت حضورها عىل وسائل الإعالم الاجامتعي منذ وقت أأطول بكثري. ووسعت الويبو قناة املنظمة عىل 

واملبارش للندوات والاجامتعات يوتيوب، ووسعت بذكل اس تخدام الفيديو كأحد الوسائل الرئيس ية لتسهيل النفاذ املفتوح 
 والتظاهرات اليت تنظمها الويبو.

اس هتل جملس املنشورات املشرتكة بني القطاعات اجلديد العمل من أأجل ضامن أأن تس تجيب مجيع جودة املضمون:  2.09
تزنيل مجيع املنشورات  منشورات الويبو اجلديدة اإىل معايري اجلودة والوجاهة والفائدة. ومت اإدراج س ياسة عامة جديدة تتيح اإماكنية

جماان عىل الانرتنت، قصد تسهيل النفاذ اإىل منشورات الويبو. كام أأطلقت الويبو جتربة رائدة لنظام الطباعة حسب الطلب، عن 
 طريق مزود خاريج، لالس تجابة اإىل الطلبات مدفوعة الأجر خبصوص النسخ الورقية.

رسوم البيانية، من تعزيز النفاذ اإىل التقارير الإحصائية والاقتصادية ومكنت اجلودة العالية للتصممي البرصي، من سبيل ال 2.09
الرئيس ية للويبو، وتقرير املدير العام الس نوي اإىل امجلعيات العامة، وعدد من املواد الرتوجيية والإعالمية، وجمةل الويبو، واليت 

جيابية يف أأغلهبا عىل التويرت وخالل ادلراسة الاس تقصائية دلى القراء، كام مكنت من تعزيز أأثر املنشورات  حصدت تعليقات اإ
% من القراء أأن اجملةل )ابلنلكزيية( جيدة أأو جيدة جدا(. وعالوة عىل ذكل، قامت الويبو 92، رأأى 5100املذكورة. )يف هناية 

نتاج مواد فوتوغرافية أأصلية ومعارض صور عىل فليكر، هبدف تقدمي رؤية تصويرية لأنش طة املنظمة ابلستامثر من أأجل اإ
والتظاهرات اليت تنظمها الويبو، وهبدف جلب فئات أأخرى من الزائرين ملوقع الويب. وازداد عدد املس تخدمني اذلين تصفحوا صور 

جامليا، أأجنزت الويبو، خالل الثنائية املعنية، 5100يف هناية  911 111اإىل  5105يف هناية  021 111الويبو عىل فليكر من  . واإ
، أأنتجت من أأجل قناة اليوتيوب اخلاصة ابلويبو وموقع املنظمة الالكرتوين، وتضمنت مقاطع الفيديو بعض املواد مقطع فيديو 055

خباري وقصصا عن امللكية الفكرية، ابلإضافة اإىل بعض ادلروس والعروض. وجسلت أأعداد املشاهدة ارتفاعا كبريا  الواردة يف أأسلوب اإ
ضافة الصور املتحركة "بورورو" للأ  مشاهدة(، وخمتت الثنائية بزايدة متسارعة يف عدد املشاهدات  0,1طفال )ما يفوق بعض اإ

 .5100% مقارنة بهناية 5 911عىل قناة الويبو، وجتاوزت نس بة الزايدة الإجاملية يف عدد املشاهدات 

اجئ الهامة، خالل . تظافرت هجود التواصل من أأجل اإجناح التظاهرات واملنتجات والنتتعزيز احلضور يف وسائل الإعالم 2.09
رية، الثنائية قيد النظر، من سبيل املعاهدتني اجلديدتني اللتني اعمتدهتام املنظمة ونرش الويبو للتقارير الرائدة عامليا عن امللكية الفك
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طالق مبادرة الرشاك ة ملبادرة الويبو والتوس يعات الهامة اليت شهدهتا قاعدة بياانت الويبو العاملية لأدوات التوس مي وركن الرباءات، واإ
البيئية. وطورت مقاربة متاكمةل، بشلك هيدف اإىل تعزيز التظاهرات الهامة املذكورة، وتضمنت تطوير أأطر متسقة للرسائل، 

رساء  ومقالت حتريرية خصوصية، ومواد مرئية والكرتونية بست لغات، ابلإضافة اإىل نرش تكل املواد عرب مجيع قنوات التصال، واإ
 للعالقات مع الصحافة وأأحصاب املصلحة. أأسس استباقية 

ومتت الاس تفادة من اس تضافة املشاهري للتحدث ابمس املنظمة، من سبيل املمثل خافيري ابردمي من أأجل الرتوجي لهدف  1.09
املؤمتر ادلبلومايس بشأأن حامية أأوجه الأداء السمعي البرصي، واملغين ستيفي ووندر أأثناء املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش، وحظي 

خالل مقالت حصفية خمصصة للموضوع، نرشت يف أأربعة من بني أأمه عرشة مواقع  توقيع معاهدة مراكش بتغطية حصفية من
 VIPDC#الكرتونية يف العامل، رافقهتا جضة كبرية عىل ش بكة تويرت، وبلغ عدد الانطباعات احملمتةل للتغريدات اليت اس تخدمت ومس 

 5,0عالمية العاملية ملؤرشات امللكية الفكرية العاملية )مشلت . وجنحت املقاربة املتاكمةل أأيضا يف دفع التغطية الإ مليون 0,2ما يقارب 
% يف 211مقال من مجيع أأحناء العامل وزايدة تفوق  211مليون انطباعا حممتال لأفضل تغريدة(، ومؤرش الابتاكر العاملي )أأكرث من 

 (.5100مقارنة بس نة  5100و 5105عدد زائري صفحات املوقع يف 

ة محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية، كثفت الويبو اس تخداهما لوسائل الإعالم الاجامتعية من أأجل . مبناس بخماطبة امجلهور 1.09
التحاور مع امجلهور العريض وترس يخ اإحساس امللكية العامة دلى عدد أأكرب من امجلهور. وتضاعفت الأرقام اليت حققهتا صفحة اليوم 

. 5105مس تخدم( مقارنة بس نة  012 111)اطلع عىل الصفحة  5100جامليا، يف العاملي للملكية الفكرية عىل ش بكة الفايس بوك، اإ 
واكنت معظم املس تخدمني اذلين عربوا عن اإجعاهبم ابلصفحة عىل الفايس بوك من الهند والولايت املتحدة الأمريكية، واملكس يك، 

ف الزائرين يف أأي يوم من الأايم الأخرى، خالل ، أأكرث من ضع5100أأبريل  52واململكة املتحدة. وزار موقع الويبو الالكرتوين يف 
ثنا عرش شهرا اليت س بقت ذكل. وتضمنت املواد مواضيعا من سبيل "املبتكرون امللهمون" و"الابتاكر  اجليل القادم" ومعارض  –الإ

 (.5100( والطباعة الثالثية الأبعاد )5105اليوم العاملي للملكية الفكرية بشأأن براءات ستيف جوبز )

يداع جديدة خالل الثنائية لالس تجابة اإىل طلبات ادلول الأعضاء يف البدلان النامية والبدلان املنتقةل  22ت ئش وأأن  9.09 مكتبة اإ
اإىل نظام الاقتصاد احلر. ويف جنيف، جرى التحاور مع اجملمتعات احمللية وادلبلوماس ية خالل التظاهرات الثقافية من سبيل همرجان 

نتاج الثقايف.الفيّل الهندي والأداء املذه  ل للرقص اجلوريج، هبدف توضيح الصةل بني امللكية الفكرية والإ

. أأهنت الويبو، خالل الثنائية قيد النظر، العمل عىل املرشوع الاسرتاتيجي املتعلق بتعريف العنارص املكونة الهوية املؤسس ية 01.09
دراسة اس تقصائية بشأأن  5105مة وتعزيزها. وأأجريت يف لهوية "عالمة" للويبو، وتوضيح تكل العنارص اليت تنبين علهيا مسعة املنظ

التصورات أأاتحت مدخالت أأولية قمية عن تصورات أأحصاب املصلحة من خارج وداخل الويبو حول املنظمة، وساعدت عىل 
لكامت أأو سواء ابس تخدام ال–، عىل التعبري بشلك أأوحض وأأكرث اتساقا 5100التعرف عىل أأمه حتدايت التواصل. وتركز العمل، يف 

عن هوية الويبو ودورها وهممهتا وقميها؛ يف مجيع أأنشطة التواصل داخل املنظمة وخارهجا. ويف هذا الصدد، أأجنزت الويبو  -الصور
"كتاب العالمة" بشلك جذاب ونظمت معرضا لتعزيز مشاركة املوظفني. واس تخدم املوقع الالكرتوين، ابلإضافة اإىل الكتيب 

جناح امللكية الفكرية –الويبو نوان المتهيدي اجلديد، حتت ع   ، من أأجل تقدمي أأمثةل عن الهوية املؤسس ية للمنظمة.اإ

طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي )وخارجه(، اإىل تنفيذ التوصيات الأساس ية، اليت التواصل ادلاخيل 00.09 . أأدى الربانمج، يف اإ
ني التصال ادلاخيل يف الويبو. وركزت الأعامل، يف مرحةل تستند اإىل املدخالت اليت قدهما موظفو الويبو، واليت هتدف اإىل حتس

أأوىل، عىل ال ليات امللموسة للمساعدة عىل ختطي ثقافة الانغالق داخل املؤسسة وتشجيع التواصل الأفقي غري الرمسي، ث يف 
% من املوظفني خالل 12وأأعرب مرحةل اثنية، عىل تعزيز التصال العمودي املبارش بني املديرين واملوظفني يف مجيع املس توايت. 

جيابيا عىل التصال ادلاخيل. وبينت ادلراسة الاس تقصائية عن  اس تطالع أ راهئم، عىل أأن الربانمج الشهري "ما اجلديد" أأحدث فرقا اإ
 % يف عدد املوظفني اذلين يعتربون أأن املنظمة تتواصل معهم بشلك فعال.21زايدة  5105القمي الأساس ية يف 

موظفا تدريبا جيدا هيدف اإىل تعزيز توجه الويبو حنو اخلدمات، وتناول  211. تلقى ما يقارب و اخلدماتثقافة موهجة حن 05.09
التدريب رسعة التجاوب دلى التعامل مع الاس تفسارات الواردة عن طريق الهاتف والويب والربيد الالكرتوين. وأأعلمت فرق العمل 

الهاتفية. وأأتيحت للموظفني أأدوات معلية للمساعدة عىل حتسني الأداء، واس تفاد  ابلإحصاءات املتعلقة بنس بة جتاوهبا مع التصالت
عدادات الهاتف بشلك أأمثل من أأجل تعقب اخلدمات. كام طورت الويبو "أأصول التعامل عىل  55 فريق خدمة معالء من ضبط اإ

دارهتا يف مخسة خدمات " لتعقب الاس تفسWINSالانرتنت" خاصة ابلربيد الالكرتوين. واس هتلت اس تخدام نظام " ارات واإ
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جابة عىل الاس تفسارات الواردة ، أأطلقت خدمة الويبو عىل مدار الساع5105أأخرى. ويف  ، ابلس تعانة مباكتب الويبو اخلارجية، لالإ
خارج أأوقات العمل. كام أأجرت الويبو أأول دراسة اس تقصائية لقياس رضا العمالء اخلارجيني بشأأن "التوجه حنو اخلدمات" يف 

جديدة لتقيمي نطاق حاصل الرضا دلى معالء نظايم مدريد ولهاي ومعالء اخلدمات املالية. الويبو، واس تخدمت ادلراسة مهنجية 
ويتجىل الأثر الإجيايب لربانمج خدمة العمالء يف نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية ادلاخلية واخلارجية، ويف حتسن نس بة رسعة التجاوب 

ابلتصالت الهاتفية، ويف اخنفاض عدد الشاكوى الواردة عىل الويبو واملرتبطة جبودة اخلدمة. وعكست يف الإحصاءات املتعلقة 
ادلاراسات الاس تقصائية عن القمي الأساس ية يف برانمج التقومي الاسرتاتيجي، تغريات ثقافية منتظمة، وزادت التصورات الإجيابية 

 .5100% يف 20مقارنة مع  5105% يف 20، لتبلغ دلى املوظفني بشأأن التوجه حنو اخلدمة يف الويبو

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

يف تصممي أأنشطته وختطيطها وتنفيذها ابلتوصيات الوجهية من جدول أأعامل التمنية. وأأعدت أأنشطة  09اسرتشد الربانمج  00.09
. واس متر الربانمج هياامللكية الفكرية والفوائد املرتتبة علخاصة لإذاكء وعي امجلهور يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، بأأمهية حقوق 

دد يف بناء قاعدة بياانت ادلراسات الإفرادية )اإحدى مبادرات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف جدول أأعامل التمنية(، وبلغ ع
 ةالإلكرتونيت والتصاممي ومقاطع الفيديو واملواد املقالصفحة، كام أأاتح الربانمج  050 111ما يفوق  5105/00زائري املنصة يف 

ىل نتاجئ الربامج الأخرى يف مجيع  ووسائل دمع التواصل الأخرى بشأأن العديد من املنتجات املرتبطة جبدول أأعامل التمنية، ابلإضافة اإ
 أأقسام املنظمة. 

 بياانت الأداء

 بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبوالتواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع  النتيجة املرتقبة: 

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد املقالت 
الصحفية اليت 

تتحدث عن معل 
 الويبو

: 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
250 1 (5101/00) 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
5105/00 :552 2 08/2009)) 

، أأي 5105/00مقاًل يف  01 190 %2زايدة 
% مقارنة بثنائية 02بزايدة تفوق 

5101/00. 

 

 حتقق لكيا

 

 

نس بة توافر 
منشورات الويبو 
الأساس ية جبميع 

اللغات الرمسية للأمم 
 املتحدة

: 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
20,1% 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
5105/00 :20,1% 

 نس بة تفوق
11% 

% من منشورات 10,5أأتيحت 
الويبو الأساس ية بست لغات يف 

. وحلت الس ياسة العامة 5105
حمل  5100اجلديدة بشأأن اللغات يف 

 مقاربة "املنشورات الأساس ية".

 حتقق لكيا

)متوسط( عدد 
مرات مشاهدة  ل 
فيديو من فيديوهات 

الويبو عىل موقع 
  يوتيوب

: 5100احملدثة يف هناية أأسس املقارنة 
 5101أأبريل  52للك فيديو )من  0 201
 (5100 ديسمرب 00اإىل 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
 52للك فيديو )من  202: 5105/00
 (5100ديسمرب  00اإىل  5101أأبريل 

 552اإجاميل عدد مرات مشاهدة  01%
يبلغ  5105/00فيديو يف 

يف  ، وهو ما يعادل2 550 005
مشاهدة للك 01 211املتوسط 

%، 0111فيديو أأو زايدة تفوق 
 مقارنة ابلثنائية اليت س بقهتا.

 حتقق لكيا

)متوسط( عدد 
مرات تزنيل  ل 

منشور من 
  منشورات الويبو

: 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
لحقا )مل يمت بعد وضع أأدوات  حيدد

 الويب( حتليالت

الربانمج واملزيانية أأسس املقارنة الأصلية، 
 : حيدد لحقا5105/00

 زايدة تبلغ
 %2نسبهتا 

جسلت عدد زايرات منشورات 
ذ  الويبو عىل موقع سكريبد زايدة، اإ

، مقارنة 5100يف  522 110بلغت 
، أأي بلغت 5105يف  90 111بعدد 

نس بة الزايدة الس نوية خالل الثنائية 
012.% 

 حتقق لكيا

 حتقق لكياأأحداث اليوم العاملي بدلًا عن  12أأبلغ  12 أأكرث من: أأبلغ 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية عدد البدلان اليت 
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أأحداث أأبلغت عن 
اليوم العاملي للملكية 
 الفكرية وأأنشطته

بدلًا عن أأحداث اليوم العاملي  005
يف  12و 5101يف  21للملكية الفكرية )

5100) 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
 : حيدد لحقا5105/00

 .5105للملكية الفكرية يف  بدلا

بدلًا عن أأحداث اليوم  19وأأبلغ 
 (.5100العاملي للملكية الفكرية يف 

عدد الاس تفسارات 
اخلارجية اليت عاجلهتا 

 مكتبة الويبو

 :5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
202 (5101/00) 

واملزيانية أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج 
5105/00 :511 (5111/5119) 

تبلغ  زايدة
 %01نسبهتا 

 0 502عاجلت مكتبة الويبو 
اس تفسارا أأي بنس بة زايدة بلغت 

% مقارنة بأأسس املقارنة 021
5101/00: 

- 201 (5105) 

- 252 (5100) 

 حتقق لكيا

النس بة املئوية 
لأحصاب املصاحل 
اذلين يعرتفون 

جيابيًا مبهمة  اعرتافًا اإ
الويبو وأأنشطهتا 

  وصورهتا املؤسس ية

يرى : 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
% من املشاركني يف ادلراسة 22

الاس تقصائية أأن الويبو يه الرائدة عامليًا 
يف جمال حامية امللكية الفكرية وتعزيزها 
)ادلراسة الاس تقصائية عن تصورات 

 (5105أأحصاب املصاحل، يناير 

صلية، الربانمج واملزيانية أأسس املقارنة الأ 
 : حيدد لحقا5105/00

 نس بة تفوق
11% 

% من املشاركني يف ادلراسة 11يرى 
الاس تقصائية أأن صورة الويبو دلى 
امجلهور جيدة أأو جيدة جدا أأو ممتازة. 

% من املشاركني أأن الويبو 10ويرى 
يه احملفل العاملي لتعزيز امللكية 
ية الفكرية )نتاجئ ادلراسة الاس تقصائ 
عن توجه اخلدمات يف الويبو، 

 (.5100أأغسطس 

 حتقق لكيا

ه اخلدمات واس تجابهتا لالس تفسارات النتيجة املرتقبة:   حتسني توجم

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

نس بة رضا الزابئن/ 
 أأحصاب املصلحة

 :5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
مدريد ولهاي راضون % من زابئن 12

أأو راضون للغاية )نتاجئ ادلراسة 
 (5105الاس تقصائية مارس 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
 حيدد لحقا: 5105/00

زابئن نس بة 
نظايم مدريد 

ولهاي 
الراضني أأو 
 الراضني للغاية

 %11تفوق 

% من زابئن نظايم مدريد 12
ولهاي راضون أأو راضون للغاية 
)نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية يف 

(. وينقسمون 5105أأغسطس 
 حسب اخلدمتني، كام ييل:

 %11: نظام مدريد/5105

 %11نظام لهاي/ 

 %11: نظام مدريد/5105

 %11نظام لهاي/ 

 حتقق لكيا

مدة معاجلة 
الاس تفسارات 
املقدمة عرب نظام 
 متابعة الطلبات

: 5100أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 
11% 

أأسس املقارنة الأصلية، الربانمج واملزيانية 
: البياانت من سبمترب اإىل 5105/00
 5100ديسمرب 

نس بة تفوق 
يف  91%

أأايم  0 غضون
 معل

أأايم معل معاجلة  0مت يف غضون 
% من الاس تفسارات اليت تلقاها 91

مركز خدمة الزابئن من أأبريل اإىل 
% من 99و 5105ديسمرب 

ديسمرب الاس تفسارات من يناير اإىل 
5100. 

 حتقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املزيانية املعمتدة 

5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية التواصل بفعالية  0اثمنا.
 ودور الويبو

222 00  152 00 229 00 

ه اخلدمات واس تجابهتا لالس تفسارات 5اثمنا.  5 221 5 120 5 902 حتسني توجم

 

 02 011 02 212 02 299 اجملموع 

 

 النفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
املزيانية بعد التحويالت 

5105/00 
نفقات ثنائية 

5105/00 
س بة الاس تخدام ن 

(%) 

 %011 00 110 00 110 00 599 موارد املوظفني 

 %12 5 211 5 112 0 011 موارد املوظفنيخالف  

 %91 02 011 02 212 02 299 اجملموع

 

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية ( تعكس 0)
 لحئة النظام املايل.

 بعد التحويالت، النفقات الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر. 5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

 5105/00زيانية بعد التحويالت امل أألف.

تسوايت التخفيض واليت هتدف  5105/00وتعكس اخملصصات خلالف املوظفني يف املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية  02.09
 .5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5اإىل بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

، ونقل مسؤوليات التواصل 5105يف  01الزايدة الصافية يف خمصصات املوظفني نقل برانمج اجلوائز اإىل الربانمج  وتعكس 02.09
 .5100يف  09اإىل الربانمج  52الالكرتوين من الربانمج 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

ت أأدىن بقليل من املتوقع، وذكل أأساسا % وتعكس أأن النفقات املرتقبة اكن12اكنت نس بة اس تخدام املزيانية يف حدود  02.09
)حتسني توجه  5" تنفيذ املبادرات املتعلقة بتوجه اخلدمات يف تقرير التقومي الاسرتاتيجي، واليت عكس هتا النتيجة خامسا.0بسبب: "

)التواصل  0اثمنا." والأنشطة املتعلقة بوسائل الإعالم واليت عكس هتا النتيجة 0" وتوس يع املكتبة الالكرتونية، "5اخلدمات(، "
 بفعالية أأكرب(.
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية :51 الربانمج

 الس يد يوهانس كريستيان وتشارد املسؤول عن الربانمج:

 5105/00الإجنازات يف الثنائية

 العالقات اخلارجية والرشااكت

يف طائفة من املسارات والأنشطة يف الأمم املتحدة وسائر  اس مترت الويبو، خالل الثنائية قيد النظر، يف تعزيز مشاركهتا 0.51
املنظامت احلكومية ادلولية. وسامه العمل املذكور يف حتقيق الهدف الاسرتاتيجي الإجاميل الهادف اإىل منح الويبو ماكنة ابعتبارها 

اجلهود حلشد موارد من خارج املزيانية واليت نقطة مرجعية يف جمال امللكية الفكرية وحتدايت الس ياسة العامة. وقام الربانمج بتنس يق 
جاملية يف المتويل من خارج املزيانية. وحقق الربانمج العديد من الإجنازات خالل الثنائية   ، ومن أأمهها:5105/00أأدت اإىل زايدة اإ

مم املتحدة، يف يوليو 5100اإطالق مؤرش الابتاكر العاملي " 0" الاجامتع رفيع ، خالل 5100، مبشاركة الأمني العام للأ
مم املتحدة: يف مرحةل الإعداد لالجامتع، نظم الربانمج أأيضا  املس توى للمجلس الاقتصادي والاجامتعي التابع للأ

الاس تعراض الوزاري الس نوي للمجلس الاقتصادي والاجامتعي التابع للأمم املتحدة: الاجامتع الإقلميي التحضريي يف 
وزيرا واتفقوا عىل الرسائل الهامة لالس تعراض الوزاري الس نوي للمجلس  51 أأفريقيا. وشارك يف الاجامتع أأكرث من

الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة. وقد لعب مكتب الويبو يف نيويورك دورا هاما يف التواصل مع أأمانة الأمم 
 املتحدة.

لفية وتطوير جدول أأعامل التمنية ملا بعد" 5" واإعداد الأهداف الإمنائية  5102 ترسيع تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ
لفية  5105: انضمت الويبو يف املس تدامة اإىل فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ الأهداف الإمنائية للأ

عداد التقارير لسنيت  . كام سامهت املنظمة يف أأنشطة فريق العمل للأمم املتحدة املعين 5100و 5105وسامهت يف اإ
للفريق العامل املفتوح ابب العضوية واملعين ، ويف معل فريق ادلمع التقين التابع 5102ملتحدة ملا بعد خبطة التمنية للأمم ا

، ابلإضافة اإىل مسامههتا يف التقرير املوجز واملذكرة الإحصائية عن حتدايت الفريق العامل بأأهداف التمنية املس تدامة
 بتاكر وتقامس املعارف وتكوين الكفاءات".املفتوح ابب العضوية، بشأأن "العلوم والتكنولوجيا والا

دارة الانرتنت )WSISمنتدى القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات )" 0" : أألقى املدير العام لكمة (IGF( ومنتدى اإ
احلوار الرفيع املس توى ويف  5100و 5105خالل حفل افتتاح منتدى القمة العاملي بشأأن جممتع املعلومات يف مايو 

ابتاكرات ومعايري تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الاقتصادات الناش ئة، يف منتدى القمة العاملي بشأأن بشأأن 
دارة الانرتنت يف  51جممتع املعلومات. كام قام الربانمج   .5100و 5105بتنس يق املشاركة الفعاةل للويبو يف منتدى اإ

مم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املنا "2" رسال ممثل لها مكراقب يف الاجامتعات الوجهية خاتفاقية الأ : اس مترت الويبو يف اإ
لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، وركزت بشلك مزتايد عىل دمع ال لية التكنولوجية لتفاقية الأمم 

ة الويبو البيئية دلى ادلول املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ. ولعب الربانمج دورا أأساس يا يف اإذاكء الوعي مببادر 
الأعضاء يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشــأأن تغري املناخ، وبصفة عامة سامه الربانمج يف مض رشاكء جدد اإىل مبادرة 

 الويبو البيئية.

بشلك فعال  : يسامه الربانمج يف ضامن أأن تشارك الويبوالتعاون مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية" 2"
يف جملس تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية ويف الاجامتعات واملسارات الوجهية ملنظمة الصحة العاملية، وقام 

بتنس يق مشاركة املنظمة يف حلقات العمل الإقلميية ملنظمة الصحة العاملية بشأأن مواضيع خمتلفة. كام مكن الربانمج من 
امتعات الفرقة العامةل املشرتكة بني الواكلت املعنية مبحاربة الأمراض غري املعدية ضامن مشاركة الويبو يف سلسةل اج

 واحلد مهنا.

: شاركت الويبو، ابلتعاون مع الأونكتاد ومعهد الأمم املتحدة للتدريب (GEWالأس بوع العاملي لرايدة الأعامل )" 2"
(، وجامعة جنيف ITCادلولية ) (، ومركز التجارةILO(، ومنظمة العمل ادلولية )UNITARوالبحث )

(UNIGE/UNITEC ،) دارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف، واحتاد الرشاكت السويرسية يف تنظمي واإ
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، وقد عكست التظاهرة الاس تخدام الناحج لأدوات امللكية 5100و 5105الأس بوع العاملي لرايدة الأعامل لعايم 
 الصغرية واملتوسطة يف البدل املعين ومساعدة رائدي الأعامل الش بان والنساء.الفكرية املتنوعة بفضل تطوير املؤسسات 

حلقة العمل بشأأن اليوم العاملي للمياه حول "دور  5105: نظمت الويبو يف التعاون يف الأمم املتحدة يف جمال املياه" 1"
( IRENAةل ادلولية للطاقة املتجددة )معلومات الرباءات يف دمع النفاذ املس تدام ملياه رشب أ منة"، ابلتعاون مع الواك

 .5100(. وواصلت القيام ببعض مبادرات املتابعة خالل GIWEHواملعهد العاملي للمياه والبيئة والصحة )

دور الربانمج املركزي امللكف بتنس يق حشد املوارد من خارج املزيانية. وجنح الربانمج، خالل الثنائية  51الربانمج  ويؤدي 5.51
% مقارنة 22,2يف زايدة الأموال الاختيارية املتاحة من خالل اتفاقات الصناديق الاستامئنية. وبلغت نس بة الزايدة  5105/00
  لصيق مع الربامج الوجهية الأخرى من أأجل دمع هجود حشد املوارد وتعزيزها.. ومعل الربانمج بشلك5101/00بثنائية 

 مكتب الويبو يف نيويورك

مكتب الويبو يف نيويورك امتدادا لوظائف العالقات اخلارجية يف املنظمة، فامي يتعلق بأأمانة الأمم املتحدة ومنظامت  يشلك 0.51
، لعب املكتب دورا جوهراي يف املسامهة الفعاةل يف التظاهرات الوجهية املبينة فامي الأمم املتحدة املوجودة يف نيويورك. ويف هذا اجملال

، لتعزيز 5100س بق. وعىل سبيل املثال، نظم مكتب الويبو يف نيويورك تظاهرة جانبية يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك يف ديسمرب 
مم املتحدة لالحتفاء ابليوم العاملي للأشخاص ذوي املشاركة يف معاهدة مراكش لضعاف البرص، عىل هامش تظاهرات الأ 

 الاحتياجات اخلاصة.

 املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة

الويبو يف العمل عىل تعزيز املشاركة الفعاةل لأحصاب املصلحة من املنظامت غري احلكومة يف برامج الويبو، وعىل  اس مترت 2.51
داد الثنائية قيد النظر، التعرف عىل الفرص املتاحة وتعزيزها، وواصلت دمع التدابري تسهيل تكل املشاركة. وواصلت الويبو، عىل امت

من جدول أأعامل التمنية. وحتقق ذكل، عن  25اليت تضمن املشاركة الواسعة للمجمتع املدين يف أأنشطة املنظمة، متاش يا مع التوصية 
للجان ادلامئة اخملتلفة، ابلإضافة اإىل اجللسات الإعالمية أأو طريق حلقات العمل والندوات وتنظمي التظاهرات عىل هامش دورات ا

 املنتدايت اليت متكن من تبادل التجارب واملعلومات القمية مع املنظامت غري احلكومية املشاركة.

أأول اجامتع حرصي بني املدير العام واملنظامت غري احلكومية، واذلي مكن من تبادل  5105واس تضافت الويبو يف  2.51
ويظل الاجامتع  القمية بشأأن اإجنازات الويبو اإىل حد اترخي الاجامتع، وبشأأن الأولوايت خالل الس نة املقبةل. والتجارباملعلومات 

ضفاء الطابع املؤسيس عىل الاجامتع كتظاهرة  الثاين بني املدير العام واملنظامت غري احلكومية املعمتدة اذلي اس تضافته الويبو واإ
 س نوية، هو أأحد املالمح البارزة لهذا احلوار الهام ويؤكد الأمهية البالغة اليت تولهيا الويبو ملصاحل أأحصاب املصلحة من املنظامت غري

 ل مع تكل املنظامت بشلك مفتوح وشفاف ومتجاوب.احلكومية ومشاغلها، ويربز الزتام املنظمة ابلتفاع

، أأقرت ادلول الأعضاء احلاجة اإىل مشاركة أأمشل للطيف الواسع من أأحصاب املصلحة غري احلكوميني، مبا يف 5105ويف  2.51
فامي  ذكل الرشاكت اخلاصة. وجنحت الويبو يف زايدة فعالية النقاشات اليت أأرشفت علهيا مع أأحصاب املصلحة املذكورين، وخاصة

والتعاون والتنس يق الرضورية ملعاجلة قضااي امللكية الفكرية العاملية عىل حنو أأفضل. وأأاتح  التأ زربيهنم، وسامهت بذكل يف تعزيز أأوجه 
املبتكرين البارزين وامللهمني ، اذلي عقدته املنظمة يف س ياق امجلعيات العامة لدلول الأعضاء، منصة للحوار مع 5100منتدى الويبو 

زة للحياة؛ وبشأأن كيفية نرشمه للمعرفة وفوائد اكتشافاهتم وتطويراهتم؛ وبشأأن كيفية بشأأ  ماكانت معزم ن ما تنطوي عليه أأفاكرمه من اإ
 هتيئة بيئة تشجع عىل نوع العمل املُبتَكر اذلي يؤدونه.

 املاكتب اخلارجية

 مكتب الويبو يف الربازيل

مكتب الويبو يف الربازيل يف تركزي هجوده عىل دمع الكفاءات الوطنية وتعزيز الانتفاع من خدمات الويبو خالل  اس متر 1.51
الثنائية قيد النظر. ويف هذا الصدد، زادت مشاركة املكتب يف املبادرات اليت أأطلقهتا دوائر الصناعة والواكلت احلكومية يف 

رساء فهم أأمعق لنظام امللكية الفكرية. كام شارك الربازيل، ويف البدلان النامية الأخرى ا ليت تربطها ابلربازيل برامج تعاون، هبدف اإ
املكتب دوراي يف الاجامتعات اليت ينظمها أأمه أأحصاب املصلحة من املنظامت، من سبيل ش بكة ريو دي جانريو التكنولوجية 
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(REDETEC( واملنتدى الوطين ملديري التكنولوجيا )FORTECوادلورة )  الثامنة لالجامتع الس نوي للجمعية الوطنية للرشاكت
(، وواكةل CNI(، ورابطة الصناعات الربازيلية )ABPI(، وامجلعية الربازيلية للملكية الفكرية )ANPEIاملبتكرة للبحث والتطوير )

قتصادية والاجامتعية، ونظام التعاون (، والبنك الربازييل للتمنية الاAPEXالابتاكر الربازيلية، وواكةل تعزيز الصادرات والاستامثر )
 (.PROSURالإقلميي بشأأن امللكية الصناعية )

(، وبناء INPI-Brazilعىل مذكرة تفامه مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل ) 5105واكنت الويبو قد أأمضت يف  1.51
نازعات، بني املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ، أأسس لإجراء مشرتك يف حل امل 5100املذكرة، أأطلق مرشوع رائد يف  تكلعىل 

الربازيل ومركز الويبو للتحكمي والوساطة، هبدف تسهيل الوساطة يف منازعات امللكية الفكرية اليت تشمل العالمات التجارية )انظر 
خدمات ذكل الإجراء يك (. وأأجرى فريق اخلرباء العامل نقاشات اإضافية من أأجل املساعدة عىل توس يع نطاق 1أأيضا الربانمج 

 تشمل الرباءات وعقود نقل التكنولوجيا.

مكتب الويبو يف الربازيل يف تعزيز مبادرة الويبو البيئية دلى املؤسسات الربازيلية. واكن املعهد الوطين للملكية  وشارك 9.51
، وحرضا 5105الصناعية يف الربازيل واملنتدى الوطين ملديري التكنولوجيا قد انضام اإىل عضوية منصة مباردة الويبو البيئية منذ 

يعمل املنتدى الوطين ملديري التكنولوجيا، حاليا، عىل مجموعة تكنولوجيات يك يمت حتميلها يف . و 5105حفل اإطالقها يف جنيف يف 
قاعدة بياانت مبادرة الويبو البيئية. كام قام الصندوق الاستامئين يف الربازيل بتنظمي ومتويل حلقة العمل بشأأن امللكية الفكرية 

 دلان أأمرياك اجلنوبية.والتكنولوجيات احملافظة عىل البيئة، وشاركت فهيا ب

، يف فرقة العمل املعنية بتنظمي مؤمتر 02وعالوة عىل ذكل، شارك مكتب الويبو يف الربازيل، ابلتنس يق مع الربانمج  01.51
(، واذلي عقد يف ريو دي جانريو. ومضت التظاهرة خرباء من PSDBM 2013املوهجة حنو صانعي القرار ) الرباءاتاإحصاءات 

  القيام بامثنية ورقات حبث أأقرهتا اللجنة العلمية.س بع عرشة بدلا وأأدى اإىل

دارة الصناديق الاستامئنية هبدف دمع مشاريع التعاون بني بدلان اجلنوب، اليت تعاقدت علهيا الويبو مع  واس متر 00.51 املكتب يف اإ
" املنتدى 0ام ييل: ". ويف هذا الس ياق، نظم املكتب عددا من الأنشطة ونفذها، ويه ك5105احلكومة الربازيلية فيث سبمترب 

" وادلراسة عن بدائل 5، "9الأقالميي لرؤساء ماكتب امللكية الصناعية يف أأمرياك اجلنوبية والبدلان العربية، ابلتعاون مع الربانمج 
 " ودورة املس توى املتوسط يف التصنيف والبحث0اإضفاء الطابع املؤسيس عىل نظام التعاون الإقلميي بشأأن امللكية الصناعية، "

 والفحص يف جمال املنتجات الكمييائية والصيدلنية.

املكتب، ابلتعاون مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل، اجامتع جدول الأعامل العاملي جمللس امللكية  واس تضاف 05.51
العام والعام واجملمتع املدين، يف  ، وشارك اخلرباء واملهنيون من املناطق اخملتلفة، ابلإضافة اإىل ممثلني من القطاعني5100الفكرية يف 

 مناقشة القضااي الناش ئة املتعلقة ابمللكية الفكرية.

 املكتب يف املسامهة يف خدمة الويبو عىل مدار الساعة. واس متر 00.51

 مكتب الويبو يف الياابن

دمني من الياابن ، تقدمي خدماته يف الوقت املناسب وبفعالية، لفائدة املس تخ5100مكتب الويبو يف الياابن، يف  واصل 02.51
وأأنظمة حامية امللكية الفكرية العاملية من سبيل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد، ابلإضافة اإىل مركز الويبو للتحكمي 

والوساطة. واس تغل املكتب موقعه اجلديد، ابلقرب من أأحصاب املصلحة املتنوعني، ومهنم حكومة البدل املضيف والعاملني يف القطاع 
احملامني والأوساط الأاكدميية، وكثف الأنشطة الرتوجيية وقدم عددا من احملايرات والندوات يف اكمل أأحناء الياابن، حرضها ما و 

 مشارك. 2 211يفوق 

طار الصندوق الاستامئين  02.51 وشارك املكتب يف أأنشطة تكوين الكفاءات يف املنطقة، ابلتعاون مع حكومة البدل املضيف، يف اإ
، ويه قاعدة بياانت تسلط الضوء عىل IP Advantageارتفاع يف عدد احلالت اليت تغطهيا قاعدة بياانت  وجسلللياابن. 

حاةل، كام شهد أأيضا عدد البدلان ارتفاعا. وأأرشف املكتب عىل  011اس تخدامات امللكية الفكرية الناحجة، وبلغ عدد احلالت املذكورة 
والقرصنة، وس تكون متاحة بلغات أأخرى، بعد أأن اكنت يف البداية متاحة ابلجنلزيية  الانهتاء من ترمجة قصة ماجنا بشأأن التقليد

يف خمتلف جمالت امللكية  الناميةمن أأجل تعزيز كفاءة البدلان  بالتدريوالياابنية. وعالوة عىل ذكل، نظمت الندوات ودروس 
 الفكرية.
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ذاكء الوعي خبدمات الويبو والارتقاء بصور 02.51 ة املنظمة، وأأجرى سلسةل من العروض حول خدمات وسعى املكتب اإىل اإ
الويبو. وتناولت العروض منصات الويبو العاملية من سبيل مبادرة الويبو البيئة وقاعدة بياانت الويوب للبحث ومعل الويبو يف 

ازعات. ويتيح املكتب جمالت امللكية الصناعية وحق املؤلف والتحكمي والوساطة، ومن تكل املنتدايت الندوة بشأأن بدائل حل املن
ابلياابنية والإنلكزيية، وقد قام بتعزيز مضمون املوقع من أأجل توفري معلومات حمدثة عن الويبو ومكتهبا يف الياابن.  الالكرتوينموقعه 

نصة ركن وبذل املكتب بعض اجلهود لإاتحة مزيد املعلومات ابلياابنية لأحصاب املصلحة يف الياابن، ومتت ترمجة دليل املس تخدم مل 
. وشارك املكتب أأيضا يف أأنشطة مع منظامت الأمم املتحدة الأخرى 5105الرباءات ابلياابنية لتعزيز اس تخدام املبادرة اليت أأطلقت يف 

يف الياابن ويف عدد أ خر من الاجامتعات والندوات ادلولية الهامة، من سبيل مؤمتر طوكيو ادلويل بشأأن التمنية الأفريقية 
(TICAD.) 

 الويبو يف س نغافورةمكتب 

قلميي للملكية الفكرية، لدلول الأعضاء واملنظامت ادلولية واملنظامت غري  01.51 عزز املكتب تواجده مكركز خلدمات الويبو ومنتدى اإ
والرشاكت التجارية يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، خاصة يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا. وحقق معل املكتب  احلكومية

، يف عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من منطقة رابطة أأمم 5105اإىل  5100%، من 2نتاجئ ملموسة، مهنا زايدة بنسة 
 .5100اإىل  5100ت نظام مدريد من % يف عدد طلبا51جنوب رشيق أ س يا، وبنس بة 

يف تعزيز مبادرة الويبو البيئية، وقواعد بياانت الويبو العاملية، ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر،  كبرياً  املكتب دوراً  أأدىو  01.51
لعاملي. وسعى املكتب وتقرير امللكية الفكرية العاملي، ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص، ويف اإطالق مؤرش الابتاكر ا

ذاكء الوعي بنظام امللكية الفكرية العاملي، ونظم ندوة دع ىل اإ لهيا الصحفيون، وأأدى ذكل اإىل تغطية اإعالمية سامهت يف تروجي  ااإ اإ
ندونيس يا امللكية الفكرية دلى الرشاكت التجارية يف بروين دار السالم غ الصينية منطقة هونغ كونمبا يف ذكل الصني، مالزياي و و  والهند واإ

 الإدارية اخلاصة.

رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا، ولعب دورا مركزاي متناميا يف تنس يق الأنشطة اليت المتسها وعزز املكتب مشاركته يف أأنشطة  09.51
(، خبصوص تنفيذ خطة معل رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا يف AWGIPCالفريق العامل بشأأن التعاون يف جمال امللكية الفكرية )

. ونظمت العديد من حلقات العمل يف  ل ادلول الأعضاء يف الرابطة تقريبا، 5102اإىل  5100امللكية الفكرية للفرتة من جمال حقوق 
من أأجل امليض قدما جبهود انضامم ادلول الأعضاء اإىل نظايم مدريد ولهاي، ملا يكتس يه ذكل النشاط من أأولوية وفقا للتقيمي اذلي 

اون يف جمال امللكية الفكرية. كام أأرىس املكتب مشاريع تعاون مع أأحصاب املصلحة الهامني من أأجل أأجراه الفريق العامل بشأأن التع
جناز النتاجئ الرئيس ية. وتضمنت تكل املشاريع، التعاون بني مكتب الويبو يف س نغافورة وبني الفريق املعين ابتفاق التبادل احلر  ترسيع اإ

(، وأأدى ذكل اإىل عقد حلقة العمل املشرتكة بني الويبو AANZFTAيوزيالندا )بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا وأأسرتاليا ون 
ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا والفريق املعين ابتفاق التبادل احلر بني رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا وأأسرتاليا ونيوزيالندا، بشأأن 

أأمم جنوب رشق أ س يا، يف مكتب الويبو  معليات بروتوكول مدريد، واليت شارك فهيا فاحصو العالمات التجارية يف رابطة
 بس نغافورة.

دارة مذكرة التفامه بني الويبو وحكومة س نغافورة، وتنفيذها، وأأكد عىل تعزيز املهارات واملعارف املتعلقة  51.51 واس متر املكتب يف اإ
امليا، ست حلقات معل ابمللكية الفكرية دلى املوظفني الرمسيني وأأحصاب املصلحة من منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. ونظمت، اإج

تشمل مبادرات الويبو العاملية املتنوعة. كام اس هتل املكتب العمل عىل منتدى يضم بعض ادلول الأعضاء )أأسرتاليا، وفرنسا، 
والياابن، ونيوزيالندا، ومجهورية كوراي، والولايت املتحدة الأمريكية، واململكة املتحدة( واملنظامت )رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا 

، ابلإضافة اإىل املرحةل الثالثة من املرشوع املشرتك بني الاحتاد الأورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أ س يا بشأأن حتاد الأورويبوالا
( اليت تقدم املساعدة (OHIM-ECAP IIIحامية حقوق امللكية الفكرية واذلي يرشف عليه مكتب مواءمة السوق ادلاخلية )

ق أ س يا. ومكن املنتدى من اإرساء مقاربة منسقة وتعاونية أأكرث للمساعدة. وأأدى اإىل اتفاق التقنية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رش 
املكتب مع املرشوع املشرتك بني الاحتاد الأورويب والرابطة هبدف الاشرتاك يف تنظمي تظاهرة يف س نغافورة بشأأن التصاممي 

 الصناعية ونظام لهاي.

دارة امللكية الفكرية الفعاةل،  02فائدة وشارك املكتب يف تقدمي املساعدة التقنية ل 50.51 دوةل عضو، يف جمال تنفيذ أأنظمة اإ
( )واذلي سامه املكتب من CMOواملساعدة املرتبطة بنظايم مدريد ولهاي، وحق املؤلف، وأأنظمة الإدارة امجلاعية للرباءات )
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دارة امجلاعية للرباءات يف مجهورية لو ادلميق ذاكء الوعي وتكوين خاللها يف اإحداث نظام وطين لالإ راطية الشعبية(، والتعلمي، واإ
الكفاءات. كام سامه املكتب يف تنظمي ادلروس الصيفية لأاكدميية الويبو يف أ س يا و برانمج املاجس تري يف القانون يف جمال امللكية 

 املشرتك بني الويبو وجامعة كويزنلند للتكنولوجيا. الفكرية

المية اليت حتظى هبا املنظمة وتعزبز اتساق التواصل الهادف اإىل تروجي خدمات الويبو املكتب اإىل دفع التغطية الإع وسعى 55.51
ىل اإحداث مضمون  العاملية دلى ادلول الأعضاء والرشاكت التجارية يف املنطقة، وأأطلق برانجما لتعزيز التصال. وأأدى الربانمج اإ

ملباين والتصال الرمسي العادي مع أأحصاب املصلحة يف املنطقة. جديد عىل موقع الويب ومواد تسويقية جديدة وحتسني الالفتات يف ا
 كام اس متر الويبو يف لعب دور رئييس يف خدمة الويبو عىل مدار الساعة.

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

 من جدول أأعامل التمنية. 25و 21و 01و 52و 55و 02و 9و 5اإىل تنفيذ التوصيات  51يريم تصممي أأنشطة الربانمج  50.51

هذا الصدد، اس متر الربانمج يف أأداء دوره مكسؤول تنس يق داخل الويبو دلمع حشد املوارد من خارج املزيانية )التوصية ويف  52.51
 (.9بشأأن تنفيذ مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق بقاعدة بياانت الويبو للمطابقة )التوصية  9( ويف التعاون مع الربانمج 5

قطاعات الويبو املوضوعية، عىل أأن تعكس الأنشطة اليت أأجنزهتا املنظمة مع منظمة التجارة وحرص الربانمج، ابلتعاون مع  52.51
، اليت تتعلق بتقدمي املشورة اإىل ادلول النامية وادلول الأقل منوا بشأأن تنفيذ احلقوق 02العاملية ومنظمة الصحة العاملية التوصية 

دارهتا، وفهم مواطن املرونة اليت نص علهي  ا اتفاق تريبس واس تخداهما.والواجبات واإ

مع قطاعات الويبو الوجهية من أأجل تعزيز تعاون تكل القطاعات مع املنظامت ادلولية احلكومية  51كام معل الربانمج  52.51
 الأخرى. واس متر الربانمج، خالل الثنائية، يف تعزيز مشاركة الويبو يف معل الأمم املتحدة، ولعب بفعالية دوره كواكةل خمتصة يف نظام

(. ويف هذا الصدد، سامه الربانمج يف املسارات املتنوعة 21و 01الأمم املتحدة، كام هو مبني يف جدول أأعامل التمنية )التوصيتان 
طار التمنية ملا بعد  خاصة فامي يتعلق  – 51الفريق العامل املفتوح ابب العضوية، وتنفيذ مؤمتر ريو+، ويف معل 5102املرتبطة ابإ

حداث أ لية تسهيل  فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ وب( 51من الوثيقة اخلتامية لريو+ 510نقل التكنولوجيا )الفقرة ابإ
لفية.  اجمللس الاقتصادي والاجامتعي التابع للأمم املتحدة، خالل ادلورة املوضوعية كام شارك الربانمج بفعالية يف الأهداف الإمنائية للأ

اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، يف وارسو، ابلإضافة اإىل مشاركته راف املتعاقدة يف للأط 09، ويف املؤمتر 5100يف 
يف اللجنة التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا التابعة لتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ، واجمللس الاستشاري لش بكة 

والاجامتع الاس تعرايض الرفيع املس توى للقمة العاملية جملمتع لعاملي املعين مبجمتع املعلومات، التكنولوجيا املناخية، ومنتدى القمة ا
دارةWSIS+10املعلومات )  الإنرتنت. (، ومنتدى اإ

وابلإضافة اإىل ذكل، معل الربانمج عىل تعزيز مشاركة اجملمتع املدين يف اجامتعات الويبو وعىل مواصةل التعاون اللصيق  51.51
أأحصاب املصلحة غري احلكوميني، سواء من خالل حلقات العمل والندوات اليت حرضها ممثلون عن اجملمتع املدين، أأو والتنس يق مع 

سامهوا فهيا خبرباهتم، أأو من خالل تنظمي التظاهرات اجلانبية واجللسات الإعالمية واملنتدايت الأخرى اليت متكن من اإجراء تبادلت 
 5105ويظل الاجامتعان بني املدير العام واملنظامت غري احلكومية املعمتدة والذلين عقدا يف  .قمية مع املشاركني غري احلكوميني

، أأحد العنارص البارزة للمسار املذكور، ويؤكدان الأمهية البالغة اليت تولهيا الويبو ملصاحل جممتع املنظامت غري احلكومية 5100و
 ومشاغلها.
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 بياانت الأداء

 الويبو وتشاركها فعليًا مع الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية تواصل النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

اس تخدام مساهامت الويبو يف 
التقارير والقرارات والواثئق من 

 الإجراءات الهادفة

أأسس املقارنة 
احملدثة يف هناية 

من  51: 5100
وثيقة  52أأصل 

(5101/5100) 

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

البياانت غري 
 متاحة

مة يف وثيقة مقدَّ  01 011%
، ُدرست لكها 5105/00

  عىل حنو ُمْرض  

 حتقق لكيا

ردود الأفعال عىل 
مسامهة/مشاركة الويبو يف 

جراءات وحمافل  الأمم املتحدة اإ
 وغريها من املنظامت غري احلكومية

البياانت غري 
 متاحة

تقيمي اإجيايب ملسامهة الويبو 
 ومشاركهتا

 البياانت غري متاحة

 

 

 

 منقطع

النس بة املئوية من الردود عىل 
الالامتسات اخلارجية من أأجل 

مساهامت الأمم املتحدة واملنظامت 
غري احلكومية وغريها املقدمة يف 

 موعدها

أأسس املقارنة 
احملدثة يف هناية 

5100 :11% 

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

البياانت غري 
 متاحة

% يف 91,2متمت معاجلة  011%
 أأايم معل 2غضون 

 حتقق لكيا

عدد الأنشطة/خطط العمل 
املشرتكة اليت مت تنفيذها 

واس تعراضها وفق التفاقات املربمة 
املنظامت الرشيكة )مذكرات مع 

التفامه اجلديدة والقامئة مع 
 املنظامت غري احلكومية(

ة أأسس املقارن
 احملدثة يف هناية

 : ذكر يف5100
 الربامج الوجهية

للثنائية 
5101/00 

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

البياانت غري 
 متاحة

 1الأنشطة: 

 2خطط العمل: 

 01الأنشطة: 

 2خطط العمل: 

 حتقق لكيا
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  تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع املنظامت غري احلكومية النتيجة املرتقبة:

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة املنظمة 
 لفائدة املنظامت غري احلكومية

أأسس املقارنة 
يف هناية احملدثة 
5100 :2 

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

البياانت غري 
 متوفرة

 حتقق لكيا 9 2

عدد اجللسات الإعالمية 
والاجامتعات/الأنشطة املنظمة 
لفائدة املنظامت غري احلكومية يف 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منواً 

البياانت غري 
 متاحة

 

 متاحة البياانت غري 2

 

 منقطع

زايدة يف املوارد من خارج املزيانية واليت تُتاح دلى الويبو لأغراض التمنية يف امللكية الفكرية سواء من خالل املساهامت املبارشة  النتيجة املرتقبة:
 أأو من خالل الاس تفادة من أ ليات المتويل اخلارجية

 السري بياانت الأداء  الغاايت أأسس املقارنة  مؤرشات الأداء

زايدة يف الأموال املتاحة من 
خالل التفاقات بشأأن الصناديق 

 الاستامئنية

أأسس املقارنة 
احملدثة يف هناية 

5100 :00,9 
مليون فرنك 
 سويرسي يف

الثنائية 
5101/00 

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
: انظر 5105/00

تقرير الإدارة املالية 
5101/00 

يرادات الصناديق بلغ مجموع  01% اإ
مليون  01,5الاستامئنية 

فرنك سويرسي يف 
. وبلغ مجموع 5105/00

يرادات الصناديق  اإ
مليون  00,9الاستامئنية 

فرنك سويرسي يف 
، أأي بزايدة 5101/00
مليون فرنك  2,0قدرها 

سويرسي أأو ما يقارب 
22,2.% 

 حتقق لكيا

عدد مشاريع الويبو املنفذة واملموةل 
متولها هجات ماحنة بواسطة أ ليات 

 خارجية والقمية املالية لهذه املشاريع

أأسس املقارنة 
احملدثة يف هناية 

 : صفر5100

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

البياانت غري 
 متاحة

مخسة مشاريع، القمية الإجاملية: 
 مليوان فرنك سويرسي

 البياانت غري متاحة 

 

 

 منقطع

التوجهيية للويبو وضع املبادئ 
قامة رشاكة مع القطاع  لأغراض اإ

أأسس املقارنة 
احملدثة يف هناية 

ت : 5100 أ عِّدَّ

موافقة ادلول الأعضاء عىل 
 التوجهيية للويبو. املبادئ

 املسار ادلاخيل قيد الإجناز.

 

 مل يكمتل بعد
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املسودة  اخلاص
وروجعت داخليًا. 

وستشلك 
املسودة الهنائية 

أأساسا 
للمشاورات مع 
 ادلول الأعضاء

أأسس املقارنة 
الأصلية، الربانمج 

واملزيانية 
5105/00 :

املسودة اليت 
ستس تخدم 

للمشاورات، قيد 
 الإجناز.

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )حسب النتاجئ(

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 رمق النتيجة املرتقبة و وصفها
املعمتدة املزيانية 
5105/00 

املزيانية بعد 
التحويالت 

5105/00 

نفقات ثنائية 
5105/00 

 0.5ه 
اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخداما اسرتاتيجيا 
 مس تنريا من قبل مجيع املبتكرين اذلين يس تطيعون الانتفاع مهنا

220 021 0 521 0 

1.5ه  منوا بنظايم مدريد ولش بونة عىل انتفاع البدلان النامية والبدلان الأقل  
 حنو أأفضل

101 212  221 

5.0ه  قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة  
الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمنية 
يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا 

 مبرحةل انتقالية

120 0 290 5 201 5 

01.0ه  زايدة يف املوارد من خارج املزيانية املتاحة دلى الويبو لأغراض التمنية  
يف امللكية الفكرية سواء من خالل املساهامت املبارشة أأو من خالل 

 الاس تفادة من أ ليات المتويل اخلارجية
129 0 211 0 022 0 

2.2ه  ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر بنية حتتية تقنية  
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات 
أأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين 

 يتعاملون معها

002 011 92 

0.1ه  تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع الإجراءات واملفاوضات اخلاصة  
 ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية

025 0 021 0 901 5 

2.1ه   911 0 001 0 092 تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع املنظامت غري احلكومية 

 

 9 221 01 201 01 905 اجملموع
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 النفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

  
املزيانية املعمتدة 

5105/00 
املزيانية بعد التحويالت 

5105/00 
 (%)س بة الاس تخدام ن  5105/00نفقات ثنائية 

 %011 1 501 1 501 1 222 موارد املوظفني 

 %12 5 251 0 510 0 021 موارد املوظفنيخالف  

 %92 9 221 01 201 01 905 اجملموع

 املالحظات:

من  2,2وفقا للقاعدة  5105/00املزيانية بعد التحويالت مزيانية الربامج بعد تسويهتا عقب التحويالت خالل الثنائية ( تعكس 0)
 لحئة النظام املايل.

 بعد التحويالت، النفقات الفعلية اليت تكبدهتا الويبو خالل الثنائية قيد النظر. 5105/00( ومتثل تاكليف املوظفني للثنائية 5)

 5105/00زيانية بعد التحويالت امل أألف.

تسوايت التخفيض واليت هتدف اإىل بلوغ تلكفة فعاةل ومرحبة وفقا  5105/00املزيانية بعد التحويالت خالل الثنائية  يف 51.51
 .5105/00مليون فرنك سويرسي خالل الثنائية  01,5للزتام املنظمة للحد من النفقات مببلغ 

ة، خاصة توزيع املوارد عىل النتاجئ الرتكزي عىل املاكتب اخلارجية العامةل، دلمع خدمات الويبو العاملية للملكية الفكري ويعكس 59.51
( وانتقال الرتكزي من أأجل اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخداما اسرتاتيجيا مس تنريا) 5.0ه ة جاخلدمات املتعلقة ابلنتي
 (.زايدة يف املوارد من خارج املزيانية) 3.01 ه املزيانية مضن النتيجةحشد املوارد من خارج 

 5105/00نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

 % وتعزى خاصة اإىل:92نس بة اس تخدام املزيانية يف حدود  اكنت 01.51

الرتكزي عىل حشد املوارد، )زايدة يف املوارد من خارج املزيانية(: وتغري  01" حشد موارد من خارج املزيانية مضن النتيجة اثلثا.0"
 ابلإضافة اإىل تغري املقاربة، مما أأدى اإىل احلد من النفقات،

)تواصل الويبو وتشاركها  0" واحلوار مع الأمم املتحدة واملنظامت احلكومية وغري احلكومية الأخرى، اذلي عكس ته النتيجتان اثمنا.5"
)تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع  2ملنظامت احلكومية ادلولية( واثمنا.فعليا مع الإجراءات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها من ا

 املنظامت غري احلكومية(: وقد تأأثر تنفيذ النتيجتني نظرا لنقص يف املوظفني خالل نصف الثنائية الأول.
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 التاسعالهدف الاسرتاتيجي 

داري ومايل فعاةل  بنية دمع اإ

 لوحة قياس الأداء للثنائية 

 

حسب قياسها مبوجب املؤرشات اخلاصة ابلربامج  2012/13توحض لوحة القياس ال تية ملخًصا لإجناز النتاجئ املرتقبة للثنائية 

 . الاسرتاتيجياملسامهة يف هذا الهدف 

 
 

 

 

 

 

 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة 
الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني موهجة حنو 

وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد 
البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، 
اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة 

دارة املباين(  والنرش، اإ

حتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت اشرتهتا 
الويبو )مس متدة من طلبات العطاءات واملفاوضات 

 أأنشطة الأمم املتحدة يف جمال العوملة( و 

 24برانمج 
 

 

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني عن خدمات 
 املشرتايت 

 24برانمج 
 

النس بة املئوية للمصاريف اخلاضعة للتسوية مع الأمم 
 املتحدة

 24برانمج 
 

57%

15%

11%

15%

2%

محقق كليا محقق جزئيا غير محقق  غير قابل لالقتطاع اإللزامي منقطع
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 

الوقت املس تغرق ملعاجلة ترصحيات السفر الإلكرتونية 
الإلكرتونية لتنظمي تظاهرات )مع مراعاة املهةل  والطلبات

 الزمنية املطبقة(

  24برانمج 
 

 24برانمج  الوقت املس تغرق ملعاجلة ترصحيات سفر الغري
 

ختفيض تاكليف السفر نتيجة لتنظمي املؤمترات 
 الإلكرتونية واملؤمترات ابلفيديو

 24برانمج 
 

البرشية واس تكاملها )فامي تقدمي الطلبات املتعلقة ابملوارد  
 يتعلق ابملنح التعلميية ابلإعالت( يف وقت وجزي

 23برانمج 
 

نس بة املوظفني )ابدلوام الاكمل( اإىل املوظفني املعنيني  
 ابملوارد البرشية

 23برانمج 
 

النس بة املئوية للموظفني الراضني عن اخلدمات املتعلقة  
 ابملوارد البرشية

 23برانمج 
 

اتحة  معدل  نتاجية احلساابت وتوفري البياانت ومجعها واإ اإ
 الإحصائيات )خدمات الربيد(

 27برانمج 
 

النس بة املئوية للمواد الإعالمية ملعاهدة التعاون بشأأن  
لكرتوين يف املوعد  الرباءات يف نسق وريق ونسق اإ

 27برانمج 
 

النس بة املئوية لإخطارات مدريد يف نسق وريق يف  
 املوعد 

 27برانمج 
 

( لنظام ROMARINالنس بة املئوية لقاعدة بياانت ) 
لكرتوين يف املوعد  مدريد يف نسق اإ

 27برانمج 
 

النس بة املئوية للمنتفعني ادلاخليني واخلارجيني الراضني  
 عن خدمات املؤمترات يف الويبو 

 27برانمج 
 

نتاجية يف جمال الرتمجة وتلكفة الرتمجة للك   معايري الإ
 صفحة

 27برانمج 
 

اعامتد ادلول الأعضاء س ياسة لغوية شامةل اإىل جانب  
 ما يتعلق هبا من متطلبات يف جمال ختصيص املوارد

 27برانمج 
 

التعاقد مع هجات خارجية يف جمال تشغيل البنية  
اتحهتا  التحتية لتكنولوجيا املعلومات واإ

 25برانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 

مبارشة عرب الإنرتنت أأو بعد اجامتعات الويبو قابةل للنفاذ  
 التظاهرة

 25برانمج 
 

 25برانمج  عدد قنوات التصال املدجمة عىل حنو سلس 
 

ضافية وما يرتبط هبا من مرافق   استئجار أأماكن معل اإ
 (2011)يفرتض أأن يكون نفس عدد العاملني يف هناية 

 

 24برانمج 
 

عدد التجهزيات التقنية الرئيس ية )الكهرابئية،  
والصحية، وأأهجزة التدفئة والتربيد( احملس نة وفقا للمعايري 

 املطبقة )س تحدد لحقا(

  24برانمج 
 

استامثرات يف تكنولوجيا املعلومات 
والتصالت تواكب مواكبة دقيقة الأولوايت 
 الاسرتاتيجية وتدر منافع عىل قطاع الأعامل

 النس بة املئوية للمرشوعات اليت قميت فوائدها احملققة
 بعد تنفيذ املرشوع

 25برانمج 
 

مس توى النضج اذلي بلغه تنفيذ برانمج مكتبة البىن 
التحتية لتكنولوجيا املعلومات عىل أأساس التقيمي اذلايت 

 الرمسي عىل سّل ذي مخس درجات

 25برانمج 
 

ختطيط ومعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ عىل 
مس توى الربامج واملزيانية عىل حنو فعال 

 وانجع وقامئ عىل النتاجئ 

النس بة املئوية لربامج الويبو اليت تس تخدم البياانت 
 املتعلقة ابلأداء لإدارة أأداء الربانمج

  22برانمج 
 

النس بة املئوية ملن أأجابوا عىل الاس تبيان اذلين 
 يعتربون الويبو مسؤوةل عن النتاجئ اليت حتققها

  22برانمج 
 

دارة املزيانية متتثل لأحاكم معاهدات  املعامالت املالية واإ
واتفاقيات الويبو املطبقة ونظام الويبو املايل ولحئته 

 ومعايري احملاس بة املطبقة

  22برانمج 
 

تقرير مايل مرض من مراجعي احلساابت اخلارجيني  
 يؤكد امتثال معليات احملاس بة للقواعد واملعايري املطبقة

  22برانمج 
 

قوة عامةل تدار عىل حنو جيد ومتنوعة 
 ومتحمسة وذات همارات همنية مناس بة

مع  أأداؤمه مقارنةالنس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي 
 أأهدافهم وكفاءاهتم الفردية

 23برانمج 
 

جراءات   23برانمج  التعينيالوقت املس تغرق يف اإ
 

النس بة املئوية حلجم الرواتب املستمثر يف رفع كفاءات 
 املوظفني

 23برانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 

النس بة املئوية لمتثيل  ل دوةل  –التوزيع اجلغرايف 
 عضو

 23برانمج 
 

النس بة املئوية للنساء يف مناصب من الفئة املهنية 
 والعليا

 23برانمج 
 

 23برانمج  اخنفاض عدد حالت التغيب
 

 23برانمج  اخنفاض عدد طلبات الطعون
 

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني 
 والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

النس بة املئوية ملوظفي الويبو واملندوبني والزائرين اذلين 
 يبلغون عن اإصابة أأو حادث يف العمل

 28برانمج 
 

املقدمة يف الوقت املناسب النس بة املئوية للطلبات 
بشأأن املساعدة عىل تأأمني السالمة والأمن خالل 

 املؤمترات أأو التظاهرات اليت تعقد يف جنيف أأو خارهجا

 28برانمج 
 

مجموعة شامةل ومفيدة من الس ياسات والإجراءات 
 واملعايري املتعلقة بأأمن املعلومات 

 25برانمج 
 

املعلومات من  جسل حمدث بشأأن ما يتعرض هل أأمن 
 خماطر

 25برانمج 
 

بقاء تاكليف املبىن الإداري اجلديد يف 
 مس تواها الأدىن

طار املزيانية  اس تخدام الأموال املتبقية املتاحة يف اإ
 املوحدة املعمتدة أأثناء فرتة الضامن املتعلقة ابلبناء

 29برانمج 
 

قاعة مؤمترات جديدة وما يرتبط هبا من 
 مرافق متاحة لجامتعات ادلول الأعضاء 

تشييد قاعة مؤمترات جديدة وما يرتبط هبا من مرافق 
وفقا خليارات اجلودة واملزيانية واجلدول الزمين املوافق 

 علهيا

 29برانمج 
 

 والاتساق داخل الأمانةالتنس يق  تعزيز

 

 21برانمج  برانمج التقومي الاسرتاتيجي اس تكامل
 

النتاجئ عىل مس توى قمي برانمج التقومي  حتقيق 
 الاسرتاتيجي

 21برانمج 
 

النس بة املئوية للطلبات عىل املشورة القانونية اليت  
 تلقت ردودا من مكتب املستشار القانوين 

 21برانمج 
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 السري الربامج املسؤوةل مؤرشات الأداء النتاجئ املرتقبة 

يف الوقت النس بة املئوية لإخطارات الانضامم املعاجلة  
 املناسب

 21برانمج 
 

 

 

طار تنظميي  بيئة معل حمس نة يدمعها اإ
 مالمئ وقنوات فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني

 النس بة املئوية للمنتفعني الراضني عن مس توى اخلدمة
 مكتب أأمني املظاملاليت يقدهما 

 21برانمج 
 

النس بة املئوية للموظفني املطلعني عىل املبادئ 
 الأخالقية يف الويبووالس ياسات 

 21برانمج 
 

عدد الربامج اليت تنطوي عىل مؤرشات وأأسس مقارنة  تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة 
 وأأهداف خاصة بتحسني البيئة 

 24برانمج 
 

النس بة املئوية من اخنفاض انبعاث الكربون املرتبط 
 ابس هتالك الطاقة )فامي يتصل مبباين الويبو(

 24برانمج 
 

عدد الربامج املعنية اليت تنطوي عىل مؤرشات وأأسس  نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو 
 مقارنة وأأهداف تتعلق ابلنفاذ 

 24برانمج 
 

تدقيق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي 
  ل جمالت العمل كثرية التعرض للخطر

عدد معليات التدقيق املنفذة يف اجملالت كثرية التعرض 
 للخطر 

 26برانمج 
 

املعايري املهنية ومدونة أأخالقيات العمل واملشورة 
 العملية الصادرة عن معهد املدققني ادلاخليني تطبق

 26برانمج 
 

التتبع الاكمل وادلقيق لتنفيذ توصيات الرقابة، مع بيان 
 مجيع التوصيات املرفوعة والتوصيات اجلديدة ووضعها

 26برانمج 
 

سلامي لمتكني تقارير التحقيق تكفل أأساسا 
 املدير العام من اختاذ قراراته

أأنشطة التحقيق منجزة وفقا مليثاق التدقيق ادلاخيل 
واملبادئ التوجهيية املوحدة للأمم املتحدة بشأأن التحقيق 

جراءات التحقيق وس ياسة التحقيق )قيد  ودليل اإ
 الإعداد(

 26برانمج 
 

دارة العليا  معلومات تقيميية مثبتة متاحة لالإ
ومديري الربامج وادلول الأعضاء لختاذ 

 القرارات

 

جراءات  تقياميت منجزة وفقا لس ياسة التقيمي ودلليل اإ
 قسم التقيمي

 26برانمج 
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 الإدارة التنفيذية  21الربانمج 

 

 املدير العام   املسؤول عن الربانمج 

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

مكتب املدير العام ومكتب املستشار القانوين والشعبة املعنية بشؤون امجلعيات وواثئقها  21يغطي الربانمج  0.50

 ومكتب أأمني املظامل ومكتب أأخالقيات املهنة ودائرة املرامس.

ول يزال الاخنراط الناجع مع ادلول الأعضاء وغريمه من أأحصاب املصاحل هو جحر الزاوية ملواصةل التقدم حنو حتقيق  5.50

التسعة للمنظمة. وسامهت هذه املشاركة مسامهة هممة عىل مدار الثنائية يف دمع التغيري امللحوظ  الاسرتاتيجيةالأهداف 

اذلي شهدته املنظمة عىل صعيد الإصالح املؤسيس وحتسيهنا، دلمع التقدم عىل صعيد القواعد التنظميية من انحية وتنفيذ 

ير العام لقاءات ابنتظام مع السفراء وعقد اجامتعات مع ادلول الأعضاء، ما الربامج من انحية أأخرى. ولهذه الغاية أأجرى املد

 اكن هل عظمي الأثر يف احلصول عىل ردود فعلهم والاس امتع اإىل مشورهتم لتعزيز التقدم بشأأن العديد من املسائل. 

دارة التغيري وحشد دمع 0.50 ه عىل مس توى املنظمة. وكذكل حظيت املشاركة ادلاخلية ابهامتم مماثل س امي فامي يتعلق ابإ

ىل واقع  ويف هذا الصدد منحت ادلورات العادية لفريق الإدارة العليا توهًجا للوحدات داخل املنظمة اليت ترمجت قرارته اإ

معيل. وأأوىل املدير العام اهامتًما ملحوًظا ابلتواصل مع املديرين واملوظفني بشلك عام بغية ضامن اتساق الرسائل املوهجة عىل 

 املنظمة لكها.مس توى 

للويبو بنجاح بوصفه  الاسرتاتيجيبربانمج التقومي ومن العنارص الأساس ية ملسار التغيري عىل مدار الثنائية اختتام  2.50

ىل حتسني شامل عىل مس توى املنظمة. واش متل برانمج التقومي الاسرتاتيجي عىل  نشاًطا  19حافظة من املبادرات تؤدي اإ

جراء اس تقصاء بني املوظفني ووضع مرتابًطا مجموعًا حتت القمي الأ  ربع الأساس ية الطموحة للمنظمة، وقيست نتاجئه من خالل اإ

لوحة قياس للنتاجئ )ميكن أأن تطلع ادلول الأعضاء عىل لكهيام عىل ش بكة الإنرتنت(. واكنت النتاجئ مبرشة فأأوحضت أأن برانمج 

وقميها، وأأضفى كفاءة أأكرب عىل مسارات معلها بل وكفل اتساق اس تحرض اهامتًما جديًدا بثقافة الأمانة  الاسرتاتيجيالتقومي 

 للمنظمة. الاسرتاتيجيةعىل حنو أأفضل للربامج والهيلك التنظميي واملوارد مع الأهداف 

ل تزال تعمل، واكنت فوائد  ومت هذا أأثناء الثنائية الأوىل عندما اكنت الشعبة املعنية بشؤون امجلعيات وواثئقها 2.50

متام امجلعيات. ومن بني الأمثةل عىل ذكل التنظمي اذلي اتسم ابلفعالية لدلورة تأأسيس وحدة مرك دارة اإ زية خمصصة ملواصةل اإ

نت الابتاكرات والرتش يدات  2013الاس تثنائية للجمعيات يف هناية عام  اتحة شهرين فقط لالإعالم عهنا. واس مترت وحتسم مع اإ

مت الواثئق مس بقًا ومبكرًا  التنظميية مثل بث الوقائع عرب الإنرتنت، والتسجيل جراءات السفر اجلديدة. وقُدمِّ الإلكرتوين، واإ

عن ذي قبل بكثري، واس تحدثت أأداة جديدة ملساعدة الوفود عىل حتديد الأجزاء الأساس ية من التقارير. وازداد عدد 

امتمًا بتحسني الكفاءة وخربة ادلول الأحداث اجلانبية ونوعيهتا. والارتفاع الكبري ملس توايت الرضا يف اس تقصاء للوفود أأظهر اه

 الأعضاء ابمجلعيات. 

َّسمت بزايدة الطلب عىل خدمات املكتب. وواصل  2.50 وواجه مكتب املستشار القانوين ثنائية مليئة ابلتحدايت ات

ىل املدير العام والأمانة وادلول الأعضاء ب  شأأن القضااي املكتب تقدمي مشورة وخدمات  قانونية رسيعة ومس تقةل وجديرة ابلثقة اإ
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ادلس تورية والقضااي القانونية العامة، والعقود، وقانون املعاهدات، واملسائل الإدارية واملتعلقة ابملوارد البرشية، وقانون امللكية 

 WIPOالفكرية. وظلمت وظائف الإيداع املتعلقة ابملعاهدات اليت تديرها الويبو تعمل بكفاءة كبرية. وتوسعت قاعدة بياانت 

Lex وانني واملعاهدات املتعلقة ابمللكية الفكرية لتشمل اللغات الست العامةل ابلأمم املتحدة. ويف الوقت نفسه، اكنت توجد للق

ىل مؤمتر بيجني  زايدة كبرية يف مكية العمل املرتبطة ابجامتعات ادلول الأعضاء. ونُفذ تنفيًذا فعاًل تقدمي املشورة واخلدمات اإ

مبا يف ذكل تقدميها يف الفرتة اليت تس بق اجللسة. واس مترار تقدمي املشورة القانونية الفعاةل املرتبطة ومؤمتر مراكش ادلبلومايس، 

طار جودة مناس بة.  بقاعة املؤمترات اجلديدة يف الوقت املناسب قد سامه أأيضًا يف التقدم اجليد اذلي أأحرزه املرشوع مضن اإ

تحدة، مبا يف ذكل مشاركهتا يف جملس الرؤساء التنفيذيني ويف وواصلت الويبو املشاركة بنشاط يف منظومة الأمم امل  1.50

جلنتيه: اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى، واللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج. واملدير العام هو الرئيس احلايل للجنة 

 املسامهة بصورة  جوهرية بشأأن القضااي الإدارية الرفيعة املس توى. وتتعاون الويبو بنشاط مع هيئات الأمم املتحدة الأخرى يف

 .2015اليت يعاجلها جملس الرؤساء التنفيذيني، ول س امي ما يتعلمق خبطة التمنية ملا بعد عام 

قامة نظام شامل للأخالقيات والزناهة يف الويبو. وأأعقبت  1.50 وحتقَّقت نتاجئ جوهرية حنو الوفاء بتعهد املدير العام ابإ

نة الويبو للأخالقيات منصة مشرتكة مشاورات داخلية شامةل  طار الأخالق والزناهة. وتقدم مدوم تطبيق عنرصين هممني من اإ

من القمي واملبادئ التوجهيية اليت ينبغي أأن يراعهيا موظفو الويبو يف أأداء وظائفهم. وتوحض س ياسة الويبو محلاية املبلغني عن 

ضون الأعامل غري القانونية تقدير املنظمة ملشاركة موظفي  الويبو يف أأنشطة الرقابة هبا، وامحلاية اليت تُمنَح للموظفني اذلين يتعرم

جباري، وتشري الانطباعات الواردة من اس تقصاء  ضافة اإىل ذكل، أ طلِّق برانمج تدرييب اإ لالنتقام بسبب هذه املشاركة. واإ

ىل ارتفاع مس توايت الوعي ابملبادئ والأخالقيات بل وابلإجراءات امل  تبعة للتبليغ عن سوء السلوك. وتزايد عدد املوظفني اإ

شارة مبرشة بزايدة  املوظفني اذلين يس تفيدون من اخلدمات الاستشارية املقدمة من مكتب الويبو للأخالقيات. واكنت هذه اإ

 الوعي بأأمهية مراعاة مبادئ الأخالقيات يف املنظمة والالزتام هبا.

طار الويبو للمساءةل والزناهة. وظل املكتب يعمل بنشاط  وأأثناء الثنائية أأصبح مكتب أأمني املظامل جزءاً  9.50 أأساس يًا يف اإ

م خدمات التوجيه  م محالت توعية منتظمة للموظفني، وقدَّ للتشجيع عىل اتباع هنج  بديل جتاه الزناع يف أأماكن العمل، فنظَّ

ىل  ية ودامئة. وتشري اإحصائيات الزوار عن الفرتة اإ جياد حلول ُودم جيايب حنو تقبل املوظفني والوساطة من أأجل اإ وجود ميل اإ

 للحلم غري الرمسي للزناع من خالل مكتب أأمني املظامل.

 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية

 

دورًا رئيس يًا يف توفري مجمل خدمات التوجيه  –اذلي يتضمن معل مكتب املدير العام  – 21يؤدي الربانمج  21.10

امل الويبو للتمنية وتنفيذه من قبل مجيع القطاعات املعنية داخل الويبو. وأ نشئ والإرشاف الاسرتاتيجية لتيسري تعممي جدول أأع

من توصيات جدول أأعامل التمنية، وصدرت مدونة أأخالقيات بعد  6مكتب الويبو للأخالقيات من أأجل تنفيذ التوصية 

جراء مشاورات مع جملس موظفي الويبو ومع مجيع املوظفني. وبدأأ تعممي هذه التوصية يف عقب  2013أأنشطة الويبو س نة  اإ

ذكل املتعلق  2013الانهتاء ممن برانمج التقومي الاسرتاتيجي. ومن بني أأبرز معامل أأنشطة مكتب الويبو للأخالقيات يف س نة 

 .2013واكمتل س نة  2012ابلربانمج التدرييب الشامل عىل الأخالقيات والزناهة اذلي بُدئ يف 
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 البياانت املتعلقة ابلأداء

 الزتام ادلول الأعضاء الزتاما فعليا النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية من 
اجامتعات اللجان 

اليت تُعَقد من أأجلها 
عالمية  اجامتعات اإ
لدلول الأعضاء قبل 
 اجامتعات اللجنة

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 
عدد الاجامتعات 

الإعالمية قبل اجامتعات 
: 2011اللجان يف 

80% 

 
أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013 :) 
د لحقًا: عدد  حيدَّ

الاجامتعات الإعالمية 
قبل اجامتعات اللجان 

 2010/11يف 

 % من اجامتعات90

 اللجان

 حمقق لكيا  اس تقصاء لأمناء اللجان% من 81

النس بة املئوية من 
رسائل ادلول 

الأعضاء اإىل املدير 
العام اليت أأجيب 

عهنا خالل 
 أأس بوعني

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

80% 
 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

د (:2012/2013 حيدَّ
 لحقاً 

 حمقق لكيا للمراسالت الواردة والصادرة% من تقدير 81 % يف املتوسط80

مس توايت رضا 
ادلول الأعضاء عن 
عداد امجلعيات  اإ

 وأأداهئا
 

البياانت غري متاحة 
 حالياً 

% راضون عن 85
 الرتتيبات

)مل  2012% من اس تقصاء مجعيات الويبو لعام 88
جراء اس تقصاء لعام  نتيجة للظروف  2013يتسن اإ

الاس تثنائية، وسوف جُيرى الاس تقصاء جمدًدا يف 
2014.) 

 حمقق لكيا

نرش واثئق 
امجلعيات يف الوقت 

 احملدد

% من 90نرُشت 
الواثئق قبل انعقاد 

امجلعيات بشهرين عىل 
 الأقل

نرُشت مجيع واثئق 
امجلعيات قبل انعقاد 
امجلعيات بشهرين 

 عىل الأقل. 

الواثئق قبل انعقاد % من مجيع 95نرُشت 
امجلعيات بشهرين عىل الأقل يف حاةل امجلعيات 
العادية. وهذا ل يشمل تكل الواثئق اليت، حبمك 
طبيعهتا، تُنرَش دامئًا عند اقرتاب موعد انعقاد 

امجلعيات )مثل قامئة املشاركني، وقامئة الواثئق، 
وقامئة أأسامء أأعضاء ماكتب امجلعيات، وموجز 

 لجنة الربانمج واملزيانية(.قرارات سبمترب ل 

 

 

 

 

 

 

 حمقق لكيا
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 تعزيز التنس يق والاتساق داخل الأمانة النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

اس تكامل برانمج 
 التقومي الاسرتاتيجي 

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

اكامتل مبادرة واحدة من 
مبادرة )اخلطة  19أأصل 

الاسرتاتيجية للأجل 
 املتوسط(

 
أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/13:) 
اكامتل مبادرة واحدة من 

مبادرة يف  19أأصل 
2010 

 مجيع املبادرات

 اكمتلت

مبادرة ومت دمج  19مبادرة من أأصل  17اكمتلت 
 ل مرشوع يف خطط العمل اخلاصة ابملنظمة. مت 
تسلمي نطاق برانمج التقومي الاسرتاتيجي ابلنس بة 
للمرشوعني ال خرين املتبقيني، ومرشوع نظام 

التخطيط للموارد املؤسس ية ومرشوع التصالت 
ادلاخلية. ويس متر تنفيذ هذه املرشوعات مس تقةل 

 تيجي عن برانمج التقومي الاسرتا

 حمقق لكيا

حتقيق نتاجئ مس توى 
قمي برانمج التقومي 
الاسرتاتيجي تصور 
املوظفني أأن الويبو 
جيدة أأو ممتازة يف 

دة  قمية ُمحدَّ

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

التوجه حنو تقدمي 
%45اخلدمات: 

38
 

العمل يدًا واحدة: 
37*% 

املساءةل عن النتاجئ: 
68*% 

املسؤولية البيئية 
والاجامتعية والإدارية: 

63*% 
 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

2012/13: 
انظر املرفق املتعلق 
ابلتقرير الأسايس عن 

برانمج التقومي 
 الاسرتاتيجي 

(URL) 

 % من النتاجئ 75

حتقق )أأنظر: لوحة 
طار نتاجئ   قياس اإ

برانمج التقومي 
 (الاسرتاتيجي

 

%56التوجه حنو تقدمي اخلدمات: 
[1]

 

 %55العمل يدًا واحدة: 

 %80املساءةل عن النتاجئ: 

 املسؤولية البيئية والاجامتعية والإدارية: 

 70%
[2]

 

 حمقق لكيا

                                                

 
[1] 

ر موظفي الويبو للتوجه حنو اخلدمات ادلاخلية ) ابملائة( والتوجه حنو اخلدمات اخلارجية  20,2متوسط الردود عىل اس تقصاء القمي الأساس ية املتعلق بتصوم
  2012ابملائة( بأأنه ممتاز أأو جيد وفقًا لإطار نتاجئ برانمج التقومي الاسرتاتيجي لعام  20,2)

(wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html-http://www.wipo.int/about) 
[2]

ابملائة( وفقًا لإطار نتاجئ برانمج التقومي الاسرتاتيجي  29,1ابملائة( والبيئة ) 11,0ئةل اس تقصاء القمي الأساس ية املتعلقة ابلأخالقيات )متوسط الردود عىل أأس   
 (wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html-http://www.wipo.int/about) 2012لعام 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html
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النس بة املئوية 
لطلبات احلصول 

عىل مشورة قانونية 
اليت تتلقى ردودًا 
رسيعة ومس تقةل 
من  وجديرة ابلثقة

مكتب املستشار 
 القانوين

% من الاس تفسارات اليت وردت ردودًا 98تلقى  95% 100%
رسيعة وجديرة ابلثقة من مكتب املستشار 

القانوين، رمغ وجود زايدة يف عدد طلبات احلصول 
 عىل مشورة وكذكل يف عدد اجملالت املشموةل.

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
لإخطارات الانضامم 

الوقت  املعاجلة يف
 املناسب

% من 100
الإخطارات تعاجل يف 
 غضون ثالثة أأايم

95% 

من اإخطارات 
الانضامم ُعوجلت يف 
 غضون ثالثة أأايم

% من اإخطارات الانضامم والإجراءات 98
الأخرى املتعلقة ابملعاهدات عوجلت يف غضون 

 ثالثة أأايم.

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمنتفعني الراضني 

عن مس توى اخلدمة 
اليت يقدهما مكتب 

 أأمني املظامل

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

76% 
 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

2012/13: 
 البياانت غري متاحة

 

% وفقًا لس تطالع رأأي املس تخدمني )اذلي 77 70%
 (.2013أأجري يف مارس 

 حمقق لكيا

طار تنظميي مالمئ وقنوات فعاةل ملعاجلة شواغل املوظفني  بيئة معل حمس نة  يدمعها اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للموظفني املطلعني 

عىل املبادئ 
والس ياسات 

 الأخالقية يف الويبو

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

74% 
 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:)64% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من اس تقصاء القمي الأساس ية لربانمج 98 + عرشة ابملائة
التقومي الاسرتاتيجي )اذلي أأجري يف الفرتة من 

 (.2013يناير اإىل فرباير 

 حمقق لكيا
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 تواصل الويبو تشاركها فعليًا مع الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية  النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

املبادرات اجلديدة 
املشرتكة مع 

الواكلت الأخرى 
 التابعة للأمم املتحدة

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

اثنتان يف فرتة الس نتني 
2012/2013 

 
أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

ل (:2012/2013
 تنطبق

 

مبادراتن تعهد هبام املدير العام )رأأس املدير العام  اثنتان
، 2012اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى يف 

طالق املدير العام املؤرش العاملي لالبتاكر يف  واإ
اجمللس الاقتصادي والاجامتعي يف جنيف 

2013.) 

 حمقق لكيا

 اإىل املعلومات القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع أأكرب هبانفاذ معزز  النتيجة املرتقبة: 

 السري ابلأداءالبياانت املتعلقة  الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

تغطية أأفضل 
للمعلومات القانونية 
املتعلقة ابمللكية 
الفكرية يف قاعدة 

 WIPOبياانت 
Lex 

تغطية حمدودة 
ملعاهدات التاكمل 
قلميية  الاقتصادي الإ

رت  23) معاهدة أ خطِّ
منظمة التجارة العاملية 
بثالث عرشة معاهدة 
مهنا( وللمعاهدات 
الثنائية اليت تتضمن 
أأحاكمًا تتعلق ابمللكية 
الفكرية )يبلغ عددها 

معاهدة  90حاليًا 
رت منظمة التجارة  أ خطِّ
 العاملية بأأربعني مهنا( 

تغطية جوهرية ملا 
 200يربو عىل 

معاهدة من 
معاهدات التاكمل 

الاقتصادي 
واملعاهدات الثنائية 
أأدرجت يف قاعدة 

بياانت منظمة التجارة 
العاملية. بعضها مغطى 
 خارج قاعدة البياانت 

معاهدة متعلقة  735تش متل قاعدة البياانت عىل 
 ابمللكية الفكرية:

 623  قلميية وثنائية للتاكمل معاهدة اإ
قلميية للتاكمل  56الاقتصادي ) معاهدة اإ
 معاهدة ثنائية(؛ 567الاقتصادي و

 26  معاهدة تديرها الويبو؛ 

 59  معاهدة متعددة الأطراف؛ 

 27 .قلميية تتعلق ابمللكية الفكرية  معاهدة اإ

 

 000 12ويش متل مكون القوانني عىل اكرث من 
 نص قانوين.

 

 651 013 2اإىل  2013ووصل عدد الزائرين يف 
 . 2012يف  969 128 1لزائرين البالغ مقارنة بعدد ا

 

 4اإىل  2013ووصل عدد زوار الصفحات يف 
 2مقارنة بعدد زورا الصفحات البالغ  030 315
 .2012يف  905 880

 

 حمقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 املرتقبة ووصفهارمق النتيجة 
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 نفقات

2012/13 

نفاذ معزز اإىل املعلومات القانونية املتعلقة ابمللكية الفكرية وانتفاع   3.5هـ 
 أأكرب هبا

2,244  2,042  1,992 

اخلاصة تواصل الويبو تشاركها فعليًا مع الإجراءات واملفاوضات  3.8هـ 
 ابلأمم املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية

100  90  61  

  4,517  4,531  5,311 الزتام ادلول الأعضاء الزتاما فعليا 5.8هـ 

  10,769  11,213  10,255 تعزيز التنس يق والاتساق داخل الأمانة 7.9هـ 

طار تنظميي مالمئ  8.9هـ  وقنوات فعاةل ملعاجلة بيئة معل حمس نة يدمعها اإ
 شواغل املوظفني

1,038  962  918  

 18,257 18,838 18,948 اجملموع  

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية 1) من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2)

 الس نتني. 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت   أألف.

بعد التحويالت زايدة صافية يف خالف موارد املوظفني قميهتا مليون فرنك  2012/2013تعكس مزيانية الفرتة  21.11

(. تعزيز التنس يق والاتساق داخل الأمانة) 1سويرسي خمصصة لتنفيذ برانمج التقومي الاسرتاتيجي مبوجب النتيجة اتسًعا

ىل الثنائية  2010/2011ونتج هذا جزئًيا عن تأأجيل أأنشطة بعيهنا من الثنائية  ، وجزئًيا عن اتساع نطاق 2012/2013اإ

 2012/13مبادرات بعيهنا، س امي تعزيز الرقابة ادلاخلية والتصممي املنظمي. وكذكل تعكس املزيانية بعد التحويالت الثنائية 

 فرنك سويرسي أأساًسا بسبب عدد من املناصب الشاغرة يف مكتب املدير العام. 1,2نقص يف موارد املوظفني بقرابة 

 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
 2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 نس بة الاس تخدام )%( 2012/13النفقات 

 %100 15,253 15,253 16,420 موارد املوظفني  

 %84 3,005 3,585 2,528 خالف موارد املوظفني  

 %97 18,257 18,838 18,948 اجملموع  



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

246 

 2012/13تخدام مزيانية نس بة اس    ابء.

 

ىل الوفورات يف ظل برانمج التقومي  84بلغت نس بة اس تخدام املزيانية  21.12 يف املائة ويرجع ذكل يف املقام الأول اإ

 (.تعزيز التنس يق والاتساق داخل الأمانة) 1الاسرتاتيجي اليت تنعكس مبوجب النتيجة اتسعا
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دارة الربامج واملوارد  :22الربانمج   اإ

 

 الس يد أألف. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

وضعت الأساس لس مترار ما أ جري عام  2012/2013املنصة الأقوى للتخطيط الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية  22.1

 من حتسينات للربانمج والإدارة املالية.  2012

ضافية عىل معليات ختطيط العمل الس نوية لعايم  22.2 ت بأأول واثين جيل 2013و 2012وأ دخلت حتسيناٌت اإ ، وُدمعمِّ

حاكم بني املوارد والنتاجئ املرتقبة من  مة من مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية، ابلتنس يق ابإ من أأداة ختطيط العمل املُقدَّ

جراء حتليل مشل عدة منظامت لأنشطة خطط العمل عىل خالل أأنشطة خطط العمل. وللمرة الأوىل، مكَّن ذ كل الأمانَة من اإ

عدة أأبعاد، مثل النتاجئ والبدلان، مساهامً يف حتسني التنس يق بني الكياانت القامئة ابلتنفيذ ويف متاسك تقدمي الويبو خلدماهتا. 

 رنهتا خبطة العمل يف أأثناء التنفيذ. ومسح هذا النظام أأيضًا للمديرين، للمرة الأوىل، بتتبع النفقات الفعلية ومقا

عداد أأداة لإدارة الأداء املؤسيس من أأجل دمع معلية التخطيط لفرتة الس نتني  22.3 ضافة اإىل ذكل، أ حرز تقدٌم كبرٌي يف اإ واإ

مت الأداة للمديرين يف بداية عام  2014/2015 ضافة اإىل حتسني 2013وقُدمِّ . وعززت الأداة كفاءة معلية التخطيط اإ

 درات التحليلية للمعلومات املقدمة من املسؤولني عن الربامج حتسينًا كبريًا. الق

دت للفرتة  22.4 ، أ حرز تقدٌم جيٌد أأيضًا يف الس نتني فامي يتعلق مبا 2012/2013وفامي خيص الأولوايت الرئيس ية اليت ُحدمِّ

 ييل: 

يرادات الويبو والتنبؤ هبا، يف .0 دارة اإ طار التحضري لتقدمي وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  مراجعة العمليات املتعلقة ابإ اإ

 ؛ 2014/2015

دارية ُمنقَّحة وجديدة لتعكس تدابري كفاءة  .5 صدار تعماميت اإ نفاق املسؤول، مع اإ ضفاء الطابع املؤسيس عىل ثقافة الإ واإ

والرسوم للمتحدثني وأأحصاب التلكفة اليت تشمل من بني مجةل أأمور التدريب ادلاخيل، والضيافة، واملاكفأأة الرشفية 

ىل وفورات كبرية دون أأن يؤثر هذا سلًبا عىل أأداء  اتفاقات اخلدمات اخلاصة، والسفر. وأأدى تنفيذ هذه التدابري اإ

 الربانمج ونتاجئه وأأهدافه؛

 وتعزيز قدرة املنظمة عىل تتبع النفقات املرتبطة ابلتمنية؛  .0

دارة املوارد؛وحتديد اجملالت اليت ميكن أأن تُدَخل فهيا ضوا .2  بط أأقوى لضامن الامتثال للك من الإدارة الربانجمية واإ

وتنفيذ وحدة املوارد البرشية وكشوف الأجور مضن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية اليت مت تدشيهنا يف يناير  .2

2014 . 

صدار النسخة اجلديدة املُنقَّحة من نظام املوظفني ولحئته، سامه الرب 22.5 قرار واإ انمج يف تنفيذ النسخة املُنقحة من وبعد اإ

جراز تقدم كبري يف توضيح  ىل اإ النظام، مبا يف ذكل مراجعة الإجراءات وواثئق الس ياسات ذات الصةل وحتديهثا، مما أأدى اإ

 ردية(.العمليات والأدوار واملسؤوليات وصياغة التعماميت الإدارية ملعاجلة أأمور )املتدربني، والزمالت، واخلدمات التعاقدية الف

ىل تقدمي  22.6 وُدشنت دراسة شامةل للمامرسات اليت تمت داخل الويبو بشان اخلزانة وخماطرها، وهتدف ادلراسة اإ

مع توقع تسّل التقرير اخلتايم يف  2013توصيات تتعلق بتطوير خزانة الويبو لحقًا. وبدأأ العمل يف هذه ادلراسة يف نومفرب 
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رى املنفذة يف جمال اخلزانة ما ييل: )أأ( تأأسيس وحدة مركزية لدلفع خمصصة للنفقات، . ومن بني املبادرات الأخ2014مارس 

حداث  ىل املصارف واإ ما زاد يف الفصل بني املهام وعزز ابلتايل الرقابة ادلاخلية؛ )ب( حتسني الأمن احمليط بنقل ملفات ادلفع اإ

جيايب عىل احلد حدى احلالت وقلل الرسوم  تغيريات متعددة يف أأساليب ادلفع، ما اكن هل أأثر اإ من خماطر تغيري العمل يف اإ

املرصفية يف حالت أأخرى؛ )ج( مد ميكنة التسوايت املرصفية اإىل حساابت الصندوق الاستامئين وحتليل أأمناط ادلفع 

ن اخلاصة مباكتب تسّل الطلبات بوصفه جزء من هممة معنية بتعزيز المنوذج املس تخدم يف احتساب تأأجيل الإيرادات م

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مبوجب املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. 

دارة اخملاطر والرقابة ادلاخلية يف الويبو يف س ياق برانمج التقومي الاسرتاتيجي. وحتقق  22.7 وسوف يس متر تعزيز نظم اإ

دارة اخملاطر مع دورة التخطيط للعمل ا لس نوي، وكذكل حتديد اخملاطر وتدابري احلد من عدد من املعامل مبا يف ذكل دمج اإ

تصال لإدارة اخملاطر مجليع القطاعات، وتأأسست جسالت 2014/15اخملاطر يف الربانمج واملزيانية للثنائية  . ومت تعيني نقاط اإ

جناز النتا جئ املرتقبة للمنظمة و/أأو اخملاطر مجليع الربامج، حبيث تبني بوضوح الأحداث احملمتةل اليت من شأأهنا التأأثري سلًبا عىل اإ

 . الاسرتاتيجيةأأهدافها 

ويتواصل العمل يف جمال الرقابة ادلاخلية مع بذل اجلهود يف توثيق الضوابط واخملاطر اخلاصة بشعبة الشؤون املالية.  22.8

الرباءات، ما يرس التوفيق وكذكل وفقت الإجراءات العملية املشرتكة فامي بني شعبة الشؤون املالية ومعاهدة التعاون بشأأن 

 عىل التوايل(. Bibadmin( ونظام AIMSبني النظامني الذلين يديرهام  ل مهنام )أأل وهام نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات )

واخُتربت بنجاح الرشوط الوظيفية لإحدى مذكرات التفامه اليت مت التفاوض بشأأهنا يف الثنائية فامي بني مكتب  22.9

(. IB( واملكتب ادلويل)EPO( واملكتب الأورويب للرباءات )UPSTOاملتحدة للرباءات والعالمات التجارية )الولايت 

ماكنية حتسني 2014وأأصبحت املذكرة انفذة اعتباًرا من يناير  . ومتثل مذكرة التفامه فرتة اختبار قواهما س نة بغية حسم مدى اإ

دارة خماطر أأسعار الرصف املرتبطة بسداد رسوم ا  لبحث. اإ

 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية 

 

عىل  2013ركز مرشوع الإدارة القامئة عىل النتاجئ اذلي انهتت من تنفيذه اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف  22.10

تعزيز أأطر النتاجئ لفرتة الس نتني، ومقاييس حتقيق الأهداف، مما يوفر أأساسا أأقوى لرصد وتقيمي أأنشطة الويبو، ومن بيهنا تكل 

للمنظمة مبا يتوافق مع  الاسرتاتيجيةالأنشطة يف جمال التعاون من أأجل التمنية. وتتغلغل أأغراض التمنية يف مجيع الأهداف 

 ية. توصيات جدول أأعامل التمن 

حدى أ ليات التقيمي املس تقةل مجليع مرشوعات  8ودمع املرشوع كذكل الربانمج  22.11 ضفاء الطابع املؤسيس عىل اإ يف اإ

 جدول أأعامل التمنية اليت اكمتل تنفيذها. وقُدمت تقارير التقيمي ونوقشت فامي بعد يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بغية

 دمع اختاذ القرار فهيا.
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 البياانت املتعلقة ابلأداء

 ختطيط ومعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ عىل مس توى الربامج واملزيانية عىل حنو فعال وانجع وقامئ عىل النتاجئ املرتقبة:النتيجة 

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية لربامج 
الويبو اليت تس تخدم 
البياانت املتعلقة 
أأداء ابلأداء لإدارة 

 الربانمج

 حمقق لكيا  53% 50% 20%

النس بة املئوية ملن 
أأجابوا عىل الاس تبيان 
اذلين يعتربون الويبو 
مسؤوةل عن النتاجئ 

 اليت حتققها

 حمقق لكيا 80,7% 75% 59%

املعامالت املالية 
دارة املزيانية متتثل  واإ
لأحاكم معاهدات 
واتفاقيات الويبو 

املطبقة ونظام الويبو 
ولحئته ومعايري املايل 

 احملاس بة املطبقة

أأساس املقارنة بعد التحديث يف 
 : 2011هناية 

مت  2010/2011يف الفرتة 
داري بشأأن  حتديث تعممي اإ

مت اإىل  الضيافة الرمسية. وقُدمِّ
مجعيات الويبو حتديثات للنظام 

املايل ولحئته. واكن من 
الس ياسات اليت اعُتمدت 

جراء  وصدرت ما ييل: تطبيق اإ
عداد املزيانية عىل املرشوعات  اإ
املقرتحة من جلنة التمنية وامللكية 
الفكرية لتنفيذ توصيات جدول 

لتمنية؛ والس ياسة املتبعة أأعامل ا

يف جمال الاحتياطيات واملبادئ 
املطبقة يف اس تخدام الأموال 
الاحتياطية؛ والس ياسة العامة 
طار  بشأأن الاستامثرات؛ واإ
الويبو بشأأن التخطيط لرأأس 

دارته.  املال واإ
 

أأساس املقارنة الأصيل) الربانمج 
اجملموعة (:2012/13واملزيانية 

اعد احلالية للس ياسات والقو 
 والإجراءات املوثقة

 

سد الثغرات 
اليت حددها 

ختطيط املوارد 
املؤسس ية من 
 خالل رؤيته

ينبغي مواصةل العمل اذلي بدأأ يف 
ملراجعة الضوابط وحتديهثا  2012

. واس ُتعرضت 2013وتنفيذها يف 
التعماميت الإدارية والإجراءات والأدةل 

أأو روجعت أأو صدرت مصحوبة 
ابلتدريب والتصال املطلوبني لكفاةل 
نرشها وفهمها عرب خمتلف اجملمتعات 

 احمللية. 

 

ومشلت التعماميت الإدارية السفر يف 
همام رمسية والنفقات ذات الصةل، 

والضيافة الرمسية، ودفع ماكفأ ت رشفية 
متحدثني، واخلدمات التعاقدية لل 

الفردية، وكذكل املسامهة يف مراجعة 
الس ياسات اخلاصة ابلتدريب ادلاخيل 
والزماةل وغري ذكل من الس ياسات 

 املتعلقة ابملوارد البرشية. 

 حمقق جزئيا

تقرير مايل مرض من 
مراجعي احلساابت 

اخلارجيني يؤكد امتثال 
معليات احملاس بة 
للقواعد واملعايري 

 املطبقة

 

تقرير غري مشفوع بتحفظات من 
 املراجع اخلاريج

تقرير غري 
مشفوع 

بتحفظات من 
املراجع 
 اخلاريج

مت تسّل تقرير غري مشفوع بتحفظات 
من املراجعني اخلارجيني عن عام 

. ويف اترخي النرش مل تكن نتاجئ 2012
 قد صدرت بعد.  2013التدقيق لعام 

 ل ختضع لالقتطاع الإلزايم
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
  
 2012/13النفقات

ختطيط ومعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ عىل مس توى الربامج واملزيانية  2.9هـ 
 عىل حنو فعال وانجع وقامئ عىل النتاجئ 

18,901  19,794  19,314  

 19,314 19,794 18,901 اجملموع  

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 2012/13النفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %100 17,498 17,498 16,760 موارد املوظفني 

 %79 1,816 2,296 2,141 خالف موارد املوظفني 

 %98 19,314 19,794 18,901 اجملموع  
 

 مالحظات:

 

جراء التحويالت يف الثنائية 1) من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

 

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2)

 . الس نتني

 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت   أألف.

 

جراء التحويالت زايدة يف خالف موارد املوظفني اليت خصصت ملا ييل: ) 22.10 ( مرشوع 1تعكس زايدة املزيانية بعد اإ

دارة القامئة عىل النتاجئ بغية دمع معلية رصد الأنشطة الإمنائي طار الويبو لالإ ( 2ة وتقيميها؛ و)جدول أأعامل التمنية بشأأن تعزيز اإ

دارهتا شعبة التدقيق  Team Centralرشاء رخص  )ويه عبارة عن قاعدة بياانت لتوصيات التدقيق، وس تقوم عىل اإ

( زايدة يف التاكليف املرصفية. وزادت هذه التاكليف ابنتظام 3ادلاخيل والرقابة الإدارية( ملراجعي احلساابت اخلارجيني؛ و)
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عىل مدار الثنائية، ما يعكس زايدة يف التعريفات املرصفية ويف مس توايت أأنشطة الويبو، وكذكل القرار الصادر عن البنوك 

 اليت تتعامل معها الويبو ابلمتناع عن تقدمي خدمات "مرصفية ابجملان". 

صات ملس تحقات املوظفني وتنبع الزايدة  22.11 يف موارد املوظفني يف الأساس من الزتام املنظمة بأأن تفتح من جديد خمصم

بداية مبس توايت أأدىن من تكل اليت اكنت علهيا يف فرتة الس نتني السابقة،  ةاملزيانيبعد هناية اخلدمة اكنت قد أأدرجت يف 

 رشيطة حدوث زايدة يف مس توايت الإيرادات املتوقعة.

 

 2012/13نس بة اس تخدام مزيانية   ابء.

 

( نفقات أأدىن من النفقات املتوقعة عىل 1% ما ييل: )79عكس نس بة اس تخدام املزيانية خلالف املوظفني البالغة ت  55.05

قلميية  دارة القامئة عىل النتاجئ نتيجة لالس تعاضة عن الندوات الإ طار الويبو لالإ مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تعزيز اإ

( اخنفاض تاكليف سفر أأعضاء اللجنة 2بتظاهرات أأخرى مشاهبة منفذة من خالل املزيانية العادية والصناديق الاستامئنية؛ و)

 الاستشارية املس تقةل للرقابة عن التاكليف املقدرة.
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دارة املوارد البرشية وتطويرها   50الربانمج   اإ

 

 املدير العام   املسؤول عن الربانمج 

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

طار برانمج التقومي الاسرتاتيجي. ويف هناية عام  23.1 اعمتدت  2013تواصل تنفيذ عدد من مبادرات املوارد البرشية يف اإ

سرتاتيجية للموارد البرشية تشلك الأساس للك من خطة العمل اخلاصة ابملوارد البرشية للس نتني   2014/15ادلول الأعضاء اإ

 عىل املدى القصري واملتوسط.

تزايد رضا الزبون واعرتافا بأأن جتاوب فرق املوارد البرشية مع حاجات املوظفني قد  2012/13وشهدت فرتة الثنائية  23.2

 حتسن، مثلام تؤكده مقابالت املغادرة وادلراسة الاس تقصائية اخلاصة ابلقمي الأساس ية.

طار زمين للرد واحلل للك معامالت املوارد البرشية الروتينية  23.3 ومتكنت مسارات املوارد البرشية من احلفاظ عىل اإ

خالل أأربعة أأايم عىل مدار الثنائية السابقة، عىل الرمغ من صعوبة س ياق التنفيذ املتعلق بنظام التخطيط للموارد املؤسس ية 

، ل يزال الهدف املرجو الرايم 2014ق" نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف وبتنفيذ اإصالحات نظام التعاقد. ومع "انطال

ىل زمن معاجلة قوامه يومني هو موضع الاهامتم لس نة   .2015اإ

وعقب التوصية مبراجعة خدمات الصحة والسالمة املهنية يف الويبو، تأأسست جلنة الصحة والسالمة املهنية يف  23.5

من ممثلني من قطاع الإدارة والتس يري ومن املوظفني ومن اخلدمات الصحية والاجامتعية . وتتكون اللجنة 2013ديسمرب 

ومن السالمة والأمن. وسوف تضطلع اللجنة برصد تنفيذ الأنشطة بغية الهنوض ببيئة معل حصية وأ منة، تشمل الصحة 

 البدنية والنفس ية الاجامتعية. وسوف تتناول اللجنة كذكل مسأأةل حالت التغيب.

ته ادلول الأعضاء  23.5 وتاكد تكون معلية تسوية أأوضاع املوظفني املؤقتني العاملني يف املنظمة لفرتة طويةل بنجاح كام أأقرم

جراء معلية تنافس ية، أأوضاع ما يزيد عن  2010يف عام  يت، بعد اإ موظفا مممن  67قد اكمتلت ابلفعل. ونتيجة ذلكل ُسوم

، يس توفون رشط مخسة أأعوام أأو أأكرث من اخلدمة املتواصةل املرضية. 2012ر يناي 1يؤدون وظائف مس تدامة واكنوا، يف 

 . 2014وسوف تكمتل معلية تسوية الأوضاع مع هناية عام 

تقدمي التخطيط للقوة العامةل بوصفه نشاط أأعامل رئييس وجزء ل يتجزأأ من دورة  2012/13وشهدت الثنائية  23.6

، 2012ي. وعقب اختتام مبادرة برانمج التقومي الاسرتاتيجي مع هناية عام ختطيط العمل للثنائيات والتخطيط الس نو 

واصلت الويبو هجودها لضامن اس مترار تقيمي القوة العامةل يف املنظمة عىل خلفية الاحتياجات املقبةل من القوة العامةل، ما يكفل 

 2014/15من الفعالية. واسرتشد التخطيط للثنائية  اتساق املوارد البرشية يف املنظمة مع تلبية احتياجات براجمها بأأكرب قدر

، ما يكفل توفري املوارد البرشية املناس بة للك برانمج بغية 2012ابخملرجات املتحققة من اس تعراضات التصممي املنظمي لس نة 

دارة الأداء املؤسيس بغية تويخ املزيد من ادلقة  ىل نتاجئ فعاةل. وأأدخلت حتسينات عىل نظام اإ يف ختصيص املوظفني التوصل اإ

 وفقًا لأنشطة الربامج وحتسني التبليغ خبصوص اس تخدام املوارد البرشية للمنظمة. 
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وقلص تنفيذ نظام املوظفني ولحئته املنقح يف جمال التعيينات والتشكيل اجلديد جمللس التعيينات املطروح يف س نة  23.7

ىل وتبس يط بعض املسارات عىل حنو ملحوظ طول مسار التع  2012  37,7يف املتوسط مقارنة بفرتة قواهما  16,03يني اإ

 . 2011أأس بوع مع هناية عام 

دارة الأداء وتطوير املوظفني ) 23.8 ومت تنقيحه يف  2009( اذلي طرح للمرة الأوىل يف PMSDSوشهد حتسني نظام اإ

أأكد هذا امليل الإجيايب من خالل نضًجا عىل مس توى نطاقه وقبوهل وتطبيقه عىل مدار الس نتني املاضيتني. وت 2012و 2011

أأحدث دراسة اس تقصائية خاصة ابلقمي الأساس ية، اليت أأفاد فهيا عدد أأكرب من املوظفني بأأن أأهدافهم الشخصية تسامه يف 

كثفت املنظمة  2013النتاجئ املرتقبة للربامج اليت يعملون مضهنا، وبأأهنم يتلقون ردود فعل من املرشف بشأأن أأداهئم. ويف س نة 

ن هجودها الرامية اإىل حل مواطن القصور يف الأداء عىل حنو استبايق. وروجع الكتيب اخلاص ابلتصدي لأوجه القصور م

 وصدرت قوالب جديدة لوضع خطط لإدارة حتسني الأداء للك من املوظفني واملديرين. 

مبا  2013وخبصوص تطوير املوظفني ُدشنت س ياسة جديدة للتعّل والتطوير ومبادئ توجهيية جديدة للتدريب يف  23.9

اخلاصة ابملوارد البرشية بغية تيسري التعّل وتطوير املوظفني مع سد الثغرات القامئة يف هماراهتم.  الاسرتاتيجيةيتوافق مع 

دارة الأداء وتطوير املوظفني، مت حتديد الاحتياجات التدريبية وجبانب حتديد الاحتياجات التدريبية الفردية م ن خالل نظام اإ

امجلاعية احلامسة أأثناء مسار الربانمج واملزيانية. وأ درجت هذه الاحتياجات يف خطط التدريب الشامةل. وأأثناء الثنائية 

دارة الأداء وتطوير ، واصلت املنظمة توفري التدريب املؤسيس )اذلي مشل توجيه خدمة الزابئ2012/13 ن والأخالق ونظام اإ

جيابيا عىل نتاجئ برانمج التقومي  املوظفني( طبقا للمبادرات اليت تضمهنا برانمج التقومي الاسرتاتيجي، بشلك يؤثر اإ

دارة الأشخاص(، وتزايد التعاون مع مكتب ا لأمم الاسرتاتيجي. وتدريبات الفرق ما بني القطاعات )مبا فهيا تسوية املنازعات واإ

املتحدة يف جنيف يف جمال التدريب، والاس مترار يف عقد برانمج الويبو للتدريب عىل اللغات )الاحتاد ادلويل لالتصالت 

ومنظمة العمل ادلولية ومنظمة الصحة العاملية والويبو( وكذكل برانمج داخيل جديد بشان املوضوعات اليت ختتص هبا الويبو، 

م بكفاءة التلكفة والتناسب مع الاحتياجات الفردية. وجُسل ارتفاع ملحوظ يف النس بة املئوية لكها كفلت فرًصا للموظفني تتس

للموظفني اذلين عربوا، يف ادلراسة الاس تقصائية اخلاصة ابلقمي الأساس ية، عن رضامه بفرص التعّل اليت أأاتحهتا الويبو. 

 .2013اكر يف وأ طلق برانمج جترييب ملاكفأأة الأداء املمتزي والكفاءة والابت

العديد من التحسينات املتعلقة بتنوع املوظفني عىل مس توى اجلنس وتنوعهم اجلغرايف. ومت  2013وجسلت خالل  23.10

ىل زايدة عدد املتقدمني 2013تعيني أأخصايئ متايز اجلنسني والتنوع يف يوليو  . وأأطلقت محةل اس تطالعية للتنوع هتدف اإ

 املمثةل يف املنظمة أأو اليت ل حتظى ابلمتثيل الاكيف. وصيغت س ياسة شامةل حول بطلبات شغل وظائف من الأقالمي غري

املساواة بني اجلنسني وخطة معل متعلقة هبا ومت تداولها عىل نطاق واسع للتداول بشأأهنا. وتأأسس نظام لتنس يق الشؤون 

  برامج الويبو.اجلنسانية عىل مس توى املنظمة بغية تيسري التقدم حنو تعممي البعد اجلنساين يف

بغية تأأسيس أأفضل املامرسات لتامتىش مع املعايري  2012وطورت املنظمة س ياساهتا دلمع الإصالحات التعاقدية يف  23.11

طار جديد ومبادئ توجهيية جديدة للربامج  ادلولية للجنة اخلدمة املدنية ادلولية وأأفضل املامرسات. ومن بني مجةل برامج وضع اإ

جراءات لتنفيذ هنج جديد اخملصصة لغري امل وظفني مثل برامج التدريب ادلاخيل والزماةل. وتأأسست كذكل س ياسات واإ

عادة تصنيفها، وُضبط سن التقاعد ليك يتوافق مع توصية جلنة اخلدمة املدنية ادلولية واعُتمدت  لتخطيط املناصب وتصنيفها واإ

 املعايري املنقحة لسلوك ملوظفي اخلدمة املدنية ادلولية. 

جراء دراسة شامةل من خبري أأجنيب وعىل  23.12 وأأدى كذكل اس تعراض نظام العداةل ادلاخلية، اذلي اش متل عىل اإ

دخال تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته اذلي دخل حزي النفاذ يف  ىل اإ مشاورات موسعة مع خمتلف أأحصاب املصاحل، اإ

جراءات جديدة تتسم ابلشفافية  . وينص حتسني نظام العداةل ادلاخلية عىل2014مطلع يناير  تبس يط ال ليات الرمسية وعىل اإ
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تنظم معاجلة التظلامت. وللمرة الأوىل تعزز بفعالية تسوية املنازعات بشلك غري رمسي وفقا لنظام املوظفني ولحئته مع تقوية 

 مكتب أأمني املظامل.

 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية 

 

طار نظام وظلت معايري السلوك ملوظفي اخلد 23.13 مة املدنية ادلولية مدرجة يف  ل عقود الويبو. وعالوة عىل ذكل، ويف اإ

الويبو املتعلق ابلأخالقيات والزناهة مت تطوير الس ياسة العامة محلاية املبلغني عن اخملالفات ومت الانهتاء من برانمج تدرييب 

لزايم بشأأن الأخالقيات والزناهة مجليع املوظفني يف اكمل أأقسام ال . كام أأدرجت قامئة اخلرباء الاستشاريني 2013ويبو يف اإ

(ROC اليت عرضت خالل ادلورة الثالثة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، مضن مرشوع قاعدة بياانت الويبو )

 (، ويس متر حتديهثا دوراي.IP-TADللمساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية )

 

 البياانت املتعلقة ابلأداء
 

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد البرشية،  النتيجة املرتقبة:
دارة املباين(  تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة والنرش، اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  ةأأسس املقارن مؤرشات الأداء

تقدمي الطلبات 
املوحدة املتعلقة 
ابملوارد البرشية 

واس تكاملها )فامي يتعلق 
ابملنح التعلميية 

ابلإعالت( يف وقت 
 وجزي

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

 أأربعة أأايم 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

 (:ثالثة أأايم2012/2013

أأربعة أأايم من املتوقع حتقيق الهدف عقب  يومان
مرور الس نة الأوىل من تدشني وحدة املوارد 
البرشية من نظام التخطيط للموارد املؤسس ية 

 (2015)أأي يف 

 غري حمقق

نس بة املوظفني 
)ابدلوام الاكمل( اإىل 
املوظفني املعنيني 
 ابملوارد البرشية

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

29,3 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)اللربانمج واملزيانية 

(:موظف واحد 2012/13
البرشية للك  ابملواردمعين 

موظفا يف املنظمة  31
 (2011)يناير 

موظف واحد معين 
البرشية للك  ابملوارد

موظفا يف  50
 املنظمة 

 

 30,75الثنائية: 

 2012 :31 

 2013 :30,5 

 غري حمقق

النس بة املئوية 
للموظفني الراضني عن 

اخلدمات املتعلقة 
 ابملوارد البرشية

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

 %، 31,8راض جًدا:  
%، غري راض 45,5راض: 

 الثنائية: % راض جًدا:50

 %، 31,2راض جًدا:  
 %47,45راض: 

 %18,05، غري راض 

 حمقق جزئيا
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%، غري راض جدا: 18,2
4,5% 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/13:) 
 %30,8راض جًدا 
%، غري راض 48,2راض: 
17,9 % 

 %3,1غري راض مطلقا: 

 %3,3، غري راض مطلقا: 

 :2012يف 

 %، 31,2راض جًدا: 
 %48,7راض: 

 %17,2، غري راض: 
 %2.9، غري راض مطلقا: 

 :2013يف 

 

 %، 31,2راض جًدا: 
 %46,2راض: 

 %18,9، غري راض: 
 %3,7، غري راض مطلقا: 

 

 قوة عامةل تدار عىل حنو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات همارات همنية مناس بة  النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للموظفني اذلين يقمي 

مع  مقارنةأأداؤمه 
أأهدافهم وكفاءاهتم 

 الفردية

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

92% 

 

أأساس املقارنة الأصيل وفقا 
للربانمج واملزيانية 

2012/2013:62% 

% من املوظفني 90,75الثنائية: قُميم  90%
دارة الأداء وتطوير املوظفني  املشمولني بنظام اإ

 الفردية.مقارنة بأأهدافهم وكفاءاهتم 
 

 2012 من املوظفني 91: قُميم %
دارة الأداء وتطوير  املشمولني بنظام اإ
املوظفني مقارنة بأأهدافهم وكفاءاهتم 

بريل   (.2012الفردية )يف هناية شهر اإ

 2013 من املوظفني 90,5: قُميم %
دارة الأداء وتطوير  املشمولني بنظام اإ
املوظفني مقارنة بأأهدافهم وكفاءاهتم 

بريل   (.2013الفردية )يف هناية شهر اإ

 حمقق لكيا

الوقت املس تغرق يف 
جراءات التعيني  اإ

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

 أأس بوع  37,7

 

أأساس املقارنة الأصيل وفقا 
للربانمج واملزيانية 

 أأس بوع 24: 2012/2013

 

أأس بوع  16,03املتوسط يف فرتة الس نتني:  أأس بوع 21
 (2014مارس  19)اعتباًرا من 

 

 2012 :16,5  أأس بوع 

 2013 :15,56  أأس بوع 

 

 حمقق لكيا 

النس بة املئوية حلجم 
الرواتب املستمثر يف 
 رفع كفاءات املوظفني

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

دارة 0,46 % )قسم اإ

دارة املوارد البرشية 0,74: 2012 1% % )قسم اإ
وأأنشطة التدريب اليت تلقت متويال من 

تكنولوجيا املعلومات والتصالت والتخطيط 

 حمقق جزئيا 
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 املوارد البرشية(

 

أأساس املقارنة الأصيل وفقا 
للربانمج واملزيانية 

2012/2013:0<44 %
دارة 2011)يناير  ، قسم اإ

 املوارد البرشية

للموارد املؤسس ية وبرانمج التقومي 
الاسرتاتيجي(. ول تأأخذ هذه الأرقام بعني 
الاعتبار التدريبات اليت أأجراها مدربون 

 داخليون(
 

% )وتشمل نفقات تدريب 0,78: 2013
القطاعات الأخرى وتاكليف املوظفني من 

 املدربني ادلاخليني(

 –التوزيع اجلغرايف 
النس بة املئوية لمتثيل 

  ل دوةل عضو

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

57,8% 

 

أأساس املقارنة الأصيل وفقا 
للربانمج واملزيانية 

2012/2013 :56,7% 

% )وتشمل موظفي اخلدمات 58,9: 2012 60%
 العامة واللغات(

 

اخلدمات % )وتشمل موظفي 59,3: 2013
 العامة واللغات(

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للنساء 
يف مناصب من الفئة 

 املهنية والعليا

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

 P4  20,9% 
P5   00,9% 
D1   02,2% 
 D2   1.52% 

 

أأساس املقارنة الأصيل وفقا 
للربانمج واملزيانية 

2012/13: 
P4 44,2% 
P5 30,9% 
D1 12,1 % 

D2 9.1% 

% )أأقرهتا 50
امجلعية العامة للأمم 
املتحدة مبوجب 

 توصية مقدمة من 

جلنة اخلدمة املدنية 
 ادلولية(

 2012: 2013: 

P4 -  44,4% 43,4% 

P5 -  30,3% 34,3% 

D1-  24,4% 26,8% 

D2-  23,1% 33,3% 

 

 غري حمقق

اخنفاض عدد حالت 
 التغيب

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

11,3 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
مبوجب الربانمج واملزيانية 

متوسط عدد :2012/13
أأايم الغياب بسبب املرض 

 أأايم  9,6للك موظف: 

عدد الأايم/ 
 للموظف 

 5,5يف املتوسط 
 أأايم

 يوم 10,34يف فرتة الس نتني: 

 2012 :9,07 أأايم 

 2013 :11,6  أأايم 

  غري حمقق

عدد طلبات  ضاخنفا
 الطعون

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

  54الطعون دلى جملس الويبو للطعون:  حاةل 22

ملنظمة العمل ادلولية دلى احملمكة الإدارية 

 غري حمقق 
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 الطعون دلى جملس
 14الويبو للطعون:  

دلى احملمكة الإدارية ملنظمة 
(: ILOATالعمل ادلولية )

12 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

 حاةل 27 :2012/2013

 

(ILOAT :)21 

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 

 2012/13النفقات

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة  1.9هـ 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد البرشية، 
تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، 

دارة املباين(  الطباعة والنرش، اإ

8,790  9,942  9,970  

عىل حنو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات همارات همنية قوة عامةل تدار  3.9هـ 
 مناس بة

12,703  11,812  11,417 

 21,387 21,754 21,493 اجملموع  

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 2012/13النفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %100 17,294 17,294 16,832 موارد املوظفني 

 %92 4,093 4,461 4,661 خالف موارد املوظفني 

 %98 21,387 21,754 21,493 اجملموع  
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 مالحظات:

 

جراء التحويالت يف الثنائية 1) من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2)

 . الس نتني

 

 بعد التحويالت  2012/13مزيانية  أأ. 

 

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات  1تؤثر الزايدة الإجاملية يف املوارد اخملصصة للربانمج أأساسا عىل النتيجة اتسعا.  23.14

ىل ما ييل:   جودة موهجة حنو الزابئن(، ويرجع ذكل يف الأساس اإ

  صالح النظام التعاقدي التاكليف التدرجيية للموظفني واملتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الويبو ولواحئ موظفهيا واإ

 والتخطيط للموارد املؤسس ية؛ 

  وتنايم التوجيه حنو الزابئن وتعزيز خدمات ادلمع املقدمة للمديرين واملوظفني عىل حد سواء؛ 

  اخلدمات الطبية؛ والتاكليف املزتايدة النامجة عن اتفاق الويبو مع مكتب الأمم املتحدة يف جنيف بشأأن توفري 

  .وتعزيز ادلمع املتعلق ابلتوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف يف املنظمة 

ىل حتويل املوارد من النتيجة اتسعا. )قوة عامةل تدار عىل حنو جيد وذات همارات همنية مناس بة( للنتيجة  3وأأدى ما س بق اإ

 )خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن(. 1اتسعا.

 

 2012/13نس بة اس تخدام مزيانية  ابء. 

نفاقًا أأدىن من املتوقع عىل ما ييل: توفري موظفني احتياطيني يف حاةل 92تعكس نس بة اس تخدام املزيانية البالغة  23.15 % اإ

 الإدارية ملنظمة العمل ادلولية، وأأنشطة التنصيف.املرض أأو رعاية الطفل، وجملس الويبو للطعون واحملمكة 
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 خدمات ادلمع العامة  :24الربانمج 

 

 الس يد أأ. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

عىل النحو املبنيم يف ، تقدما مرضيا يف اجتاه حتقيق النتاجئ املرتقبة 2012/13أأحرزت خدمات الرشاء والسفر، يف   24.1

بياانت الأداء الواردة يف جدول الأداء أأدانه. واكن من بني أأبرز معامل الثنائية فامي يتعلق ابلنظم التشغيلية دلمع أأنشطة الرشاء 

دراج طلبات سفر غري املوظفني يف نظام العمل  والسفر حتديث وحدات الرشاء اخلاصة ابلتخطيط للموارد املؤسس ية واإ

جراءات رشاء جديدة لإمتام مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة، فضال عن الالكرتوين . كام مت حتديث الإطار التنظميي وتعزيزه ابإ

 مدونة لقواعد السلوك تدير العالقات مع املزودين وس ياسة سفر جديدة، ورد فهيا تعديل لعتبة اس تحقاق درجة الأعامل.

ملنجزة ومن خالل التعاون مع املنظامت ادلولية الأخرى، فبلغت كام تواصل حتقيق وفورات بفضل املناقصات ا  24.2

فرنك سويرسي لفرتة الثنائية. وبتنفيذ العتبة اجلديدة دلرجة الأعامل )تسعة ساعات(  500 911 1الوفوروات امجللية 

قامة اليويم لرحالت الطريان الليلية، وتطوير نظام التذاكر بشلك أأفضل حتققت وفورات قميهتا  وختفيض دفوعات بدل الإ

ضافية، من سبيل خفض زمن معاجلة طلبات  000 923 فرنك سويرسي لفرتة الثنائية. كام مت داخليا حتقيق ماكسب كفاءة اإ

ىل  التأأشريات من خارج املنظمة وطلبات تنظمي التظاهرات وطلبات الأسفار. وكذكل اخنفض من معاجلة طلبات الرشاء اإ

 ابملائة لفرتة الثنائية.  30اء امللغاة بنس بة النصف يف حني اخنفض عدد طلبات الرش 

دارة املباين، مت توفري   24.3 ماكن معل يف  ل املباين جممتعة )املباين اليت متلكها الويبو أأو تؤجرها( مع  1 627وخبصوص اإ

ضايف مقارنة بهناية  48، وهو ما ميثل 2013هناية  (. وبلغت نس بة 2011ماكن معل يف  1 579السابقة ) الثنائيةماكن معل اإ

. كام ارتفع عدد الأماكن الفارغة 2011ابملائة يف هناية  87ابملائة، مقارنة بنس بة  85.6 2013استنفاذ الأماكن املذكورة يف 

 ( يف  ل املباين. 2010أأساسا كنتيجة لتنفيذ س ياسة أأكرث رصامة بشأأن توزيع أأماكن العمل )صدرت يف ديسمرب 

ىل استئجار  ومتكمنت الأمانة، بفضل  24.4 التدابري املذكورة أأعاله، من تلبية الطلب عىل أأماكن العمل وابلتايل تاليف اللجوء اإ

ضافية خارج مباين املنظمة. وعالوة عىل ذكل، سامه التخلص من مكية معينة من الواثئق واملواد واملعدات اخملزنة، يف  أأماكن اإ

هناء عقود استئجار فضايئ اس تخدام أأجنع ومردودية أأكرب لفضاءات التخزين داخل مب ىل اإ اين املنظمة وخارهجا. وأأدى هذا اإ

هناء عقود استئجار عرشة ساحات انتظار يف 2012ختزين خارج مباين املنظمة خالل   . 2013، وكذكل اإ

زاةل بعض  24.5 وقصد تعزيز الأمن، نفذت يف  ل املباين )مثلام مت القيام به منذ البداية يف املبىن اجلديد( س ياسة تقتيض اإ

مدادات الورق من الفضاءات املفتوحة املشرتكة وعزلها يف فضاءات  معدات تكنولوجيا التصال الكبرية وخزائن امللفات واإ

حالت احلريق أأو احلوادث الأخرى. كام جحز عدد من أأماكن العمل يف نفس مغلقة، يك يتس ىن التخفيف من حدة خماطر 

نشاء "الفضاء املؤقت" الرضوري، واذلي يدخل مضن التحضريات املتعلقة ابلتجديد املهم PCTالطابق من مبىن  ، قصد اإ

 . 2014/15لواهجات املبىن ونظام التربيد/التدفئة املنتظرة يف الثنائية 

صون منتظمة للتجهزيات التقنية وظلت مجيع املباين تؤدي وظائفها عىل النحو املناسب. ومت تسّل  وأأجريت معليات 24.6

، وسوف يمت استبدال نظام التربيد/التدفئة وجتديد PCTفامي يتعلق مببىن  2013نتاجئ تقيمي الأخصايئ التقين الثاين يف 
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طار اخلطة الرئيس ية للأصول اليت . وعالوة عىل ذكل مت 2013أأقرهتا ادلول الأعضاء يف  الواهجات يف املبىن، مبوجب اإ

 .GBIIو GBIممن بديل صديق للبيئة وهو نظام التربيد مبياه حبرية جنيف لتربيد املبىن 2013الانهتاء يف منتصف 

ك  000 140ونتج عن تدابري احلد من اس هتالك الكهرابء اخنفاًضا س نواًي بلغ اثنني يف املائة تقريًبا )أأي ما يعادل  24.7

فرنك سويرسي. واش متلت هذه التدابري عىل  000 15، ما مثل وفورات بلغت حاويل 2013و 2012واط/ ساعة( فامي بني 

( نرش 2؛ و)2013(، اذلي مت يف GBI( حتديث التجهزيات الكهرابئية يف أأقدم املباين داخل مجمع الويبو )1ما ييل: )

( 3؛ و)2013يف  GBIIويف مبىن  2012يف  GBIة التاكليف يف مبىن اس تخدام نظام تربيد صديق للبيئة ويتسم بكفاء

( تركيب مفاتيح حتمك ذايت يف 4؛ و)2013يف  ABابملائة يف مبىن  50احلد من مصادر الكهرابء يف طوابق املاكتب بنس بة 

  GBIوكذكل مستشعرات للغسق يف مبىن  GBIومبىن  ABممرات مبىن 

حدى وحدات التربيدات يف مركز  2013واخنفض اس هتالك املاء بنس بة س بعة يف املائة منذ أأغسطس  24.8 نتيجة لربط اإ

. 2013فرنك سويرسي يف  000 12بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف، ما ميثل وفورات تزيد عىل  ABالبياانت يف مبىن 

ماكنية التحمك عىل حنو 2013يف الأراكن يف منتصف واكمتل حتديث نظام التربيد والتدفئة يف املاكتب الواقعة  ، ما وفر اإ

 مكتب. 19أأفضل يف درجة حرارة الغريف يف 

مقعد وثالث  80ومت البدء يف حتسني وتوسعة واحدة من قاعات الاجامتعات يف الطابق الأريض ابملبىن اجلديد )سعة  24.9

مقعد  45. وأأنشأأت قاعة لالجامتعات املؤقتة )سعة 2014 واكمتل العمل يف يناير 2013مقصورات للرتمجة الفورية( يف 

، خمصصة يف بداية الأمر للتعويض عن نقص قاعات ABوثالث مقصورات للرتمجة( يف الطابق الثالث عرش من مبىن 

ىل أأن هذه القاعة تليب عدًدا كبرًيا من الاحتياجات نتيج ة لفعاليهتا الاجامتعات أأثناء العمل يف املبىن اجلديد. ولكن ابلنظر اإ

، مع تقيمي املوقف جمدًدا عقب الانهتاء من مجيع مرافق الاجامتعات 2014واملرافق املتاحة فهيا، اخُتذ قرار ابلحتفاظ هبا يف 

 اجلديدة مبجرد تسلمي مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة.

دارة الأصول، أأهنيى جملس مراقبة املمتلاكت مراجعته اليت هتدف اإ  24.10 جراءات جرد أأكرث بساطة وفامي خيص اإ ىل وضع اإ

ىل رفع عتبة تتبع املواد اليت ترتاوح قميهتا بني  2012واتساقا. وأأصدرت يف  فرنك  100تدابري جديدة هتدف أأساسا اإ

فرنك  5 000فرنك سويرسي و 1 000فرنك سويرسي وعتبة رمسةل املواد اليت ترتاوح قميهتا بني  1 000سويرسي و

الأمم املتحدة(، مما يبسط املسارات اليت تنتج قمية مضافة منخفضة. واس تمكل تنفيذ التعامل  سويرسي )مثل سائر منظامت

دخال البياانت املزدوج، وما يتطلبه ذكل بطبيعة احلال من  دارة الأصول، ومت ابلتايل وضع حد لعمل اإ مع اجلوانب املالية من اإ

 تسوايت دورية. 

ىل مباين الويبو، أأجري يف وكجزء من برانمج التقومي الاسرتاتيج 24.11 ماكنية النفاذ اإ تقيمي اكمل  2012ي، ومضن مرشوع اإ

لإماكنية النفاذ الفعيل اإىل اكمل املباين احلالية يف مجمع الويبو، من طرف همندس معامري خمتص. واس تعرضت القامئة املفصةل 

. ومت تنفيذ تقيمي أ خر مشابه 2013من هناية  ، بقصد وضع قامئة تدابري التحسني ذات الأولوية اعتباًرا2013ابلتوصيات يف 

يف  2013فامي يتعلق بقاعة املؤمترات اجلديدة املس تقبلية. ومت تنفيذ عدد من التدابري يف  2103يف النصف الأول من عام 

)واش متلت عىل مسارات لنفاذ الكرايس  ABاملباين القامئة ويف القاعة اجلديدة )أأثناء الإنشاء( وأأثناء جتديد أأجزاء من مبىن 

 املتحركة ورشائط لصقة ملنع الانزلق عىل درجات السالمل، من بني مجةل تدابري أأخرى(.

ذاكء الوعي دلى املوظفني و/أأو القيام بأأعامل 2013و 2012وقامت الويبو، يف  24.12 ىل اإ ، بعدد من الأنشطة اليت هتدف اإ

طار املسؤولي ة البيئية للويبو، ويه أأحد املبادرات الأخرى لربانمج التقومي الاسرتاتيجي. وترتبط هذه ملموسة ومعلية، يف اإ

الأعامل ابلقضااي املتعلقة ابملباين )من سبيل حتديث التجهزيات التقنية واستبدالها حبلول أأكرث حفاظا عىل البيئة، وحتديث 

برام الت فاق مع مزود الطاقة احمليل وجتديد تعريفة الكهرابء لتشمل املبىن التجهزيات الكهرابئية واحلد من اس هتالك الكهرابء واإ
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دراج املعايري البيئية يف بعض  نتاج الكهرابء املتجددة يف اكنتون جنيف(، واإ اجلديد ابعامتد أأعىل نس بة مئوية من املسامهة يف اإ

خدمة يف املطعم والصاحلة ملرة واحدة املناقصات )من سبيل خدمات املطعم وأ لت بيع املرشوابت واملأأكولت واملواد املس ت

ىل العمل يف الاجتاهني )حتديد  عادة التدوير(، واس تخدام الوسائل البديةل للتنقل من البيت اإ ومنتجات التنظيف وحتسني اإ

صالهحا(. كام شاركت  أأايم أأو شهر لس تخدام وسائل النقل العمويم، وتقدمي خدمات جمانية لستئجار ادلراجات الكهرابئية واإ

الويبو يف عدد من املبادرات املشرتكة بني واكلت الأمم املتحدة، عن طريق برانمج الأمم املتحدة للبيئة ومبادرة الأمم املتحدة 

بدرجة أأوىل، من سبيل املشاركة يف امجلع الس نوي للبياانت لأغراض حساب غازات الاحتباس ”( SUN)“املس تدامة 

 ي لإدارة املرافق املشرتكة بني الواكلت.احلراري، واملشاركة يف الاجامتع الس نو 

ىل احلد تدرجييا يف أأسطول املركبات واستبدال املركبات ببدائل أأكرث حفاظا  24.13 ومتاش يا مع اسرتاتيجية الويبو الهادفة اإ

ت الكربون. للحد من انبعااث 2013مركبة خالل الثنائية. واشرتت املنظمة س يارة جهينة واحدة جديدة يف  11عىل البيئة، ببيع 

دارة اس تخدام  ل الس يارات الرمسية يف اكمل أأقسام املنظمة.  وقد اضطلع الربانمج مبسؤولية اإ
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 البياانت املتعلقة ابلأداء

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد  النتيجة املرتقبة:
دارة املباين(  البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة والنرش، اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

حتقيق وفورات يف 
السلع واخلدمات اليت 

 اشرتهتا الويبو 
)مس متدة من طلبات 

العطاءات 
واملفاوضات وأأنشطة 
الأمم املتحدة يف جمال 

 العوملة( 

فرنك  000 500
سويرسي )قمية مزيانية 

 (10/11الثنائية 

 500عىل الأقل 
فرنك  000

 سويرسي

)قمية مزيانية  
 (10/11الثنائية 

فرنك سويرسي حسب تقدير تفادي  500 911 1
التلكفة اذلي نرشه فريق الأمم املتحدة املعين 

 (.CPAGبأأنشطة املشرتايت املشرتكة )

 حمقق لكيا

النس بة املئوية للزابئن 
ادلاخليني الراضني 

عن خدمات 
 املشرتايت

أأساس املقارنة بعد 
التحديث هناية 

2011:75% 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
د لحقًا )هناية  حيدَّ

2011) 

حتدد لحقا )هناية 
2011) 

غري قابل  73%
لالقتطاع 
لزايم  الإ

النس بة املئوية 
للمصاريف اخلاضعة 
للتسوية مع الأمم 

 املتحدة

أأساس القياس احملدث 
عرشة :2011يف هناية 
 ابملائة

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
د لحقًا )هناية  حيدَّ

2011) 

حتدد لحقا )هناية 
2011) 

 غري قابل  4%
لالقتطاع 
لزايم  الإ

الوقت املس تغرق 
ملعاجلة ترصحيات 
السفر الإلكرتونية 

والطلبات الإلكرتونية 
لتنظمي تظاهرات )مع 
مراعاة املهةل الزمنية 

 املطبقة(

e-TA يوم واحد / 
e-ERساعتان / 

e-TA  يوم /
 واحد

e-ERساعتان / 

e-TA يوم واحد < 

 e-ER ساعتان < 

 حمقق لكيا

الوقت املس تغرق 
ملعاجلة ترصحيات 

 سفر الغري

 حمقق لكيا > يومان  أأايم 3-2 أأايم 4-5
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ختفيض تاكليف 
السفر نتيجة لتنظمي 
املؤمترات الإلكرتونية 
 واملؤمترات ابلفيديو

د لحقاً  د لحقاً  حيدَّ واتساقًا مع الزتام الويبو ابحلد من تاكليف السفر،  حيدَّ
بذلت هجود متضافرة أأثناء الثنائية لزايدة اس تخدام 

 تكنولوجيات املؤمترات الإلكرتونية:

 

 املؤمترات ابلفيديو:

 2012 :49  ساعة  73ماكملة مدهتا الإجاملية 

 2013 :57  ساعة  94ماكملة مدهتا الإجاملية 

 

 :WebEx/GoToMeetingsاس تخدام برانجمي 

 2012 :51 ( مقابةل  36اجامتع؛  15تظاهرة
جراءات التعيني املتبعة يف املوارد  لأغراض اإ

 البرشية(

 2013 :63 ( مقابةل  37اجامتع؛  26تظاهرة
جراءات التعيني املتبعة يف املوارد  لأغراض اإ

 البرشية( 

 غري قابل 
لالقتطاع 
لزايم  الإ

استئجار أأماكن معل 
ضافية وما يرتبط هبا  اإ
من مرافق )يفرتض 
أأن يكون نفس عدد 
العاملني يف هناية 

2011 ) 

 

 لستئجارماكن معل )مل تكن هناك حاجة  80 ماكن معل 80 ماكن معل 80
 فضاء اإضايف للماكتب أأثناء الثنائية(

 حمقق لكيا

عدد التجهزيات 
التقنية الرئيس ية 
)الكهرابئية، 

والصحية، وأأهجزة 
التدفئة والتربيد( 

احملس نة وفقا للمعايري 
املطبقة )س تحدد 

 لحقا(

 

أأساس مقارنة حمدث مع 
حتديث : 2011هناية 

أأو استبدال جتهزيات 
التربيد يف مبىن واحد 
عىل الأقل لالس تجابة 

اإىل املعايري اليت 
وضعت بناء عىل 

متطلبات "مياه حبرية 
جنيف". وحتدد املعايري 
الأخرى للتجهزيات 

 الأخرى، وحتدد لحقا.

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

ل (:2012/2013
 تنطبق

 

واملبىن  GBIمت حتديث جتهزيات التربيد يف املبىن  ل تنطبق
GBII  ابس تخدام نظام مياه حبرية جنيف واكمتلت
 عىل التوايل. 2013ويونيه  2012يف 

 

وانطلق حتديث التجهزيات الكهرابئية يف أأقدم 
( هبدف الاس تجابة اإىل الترشيع GBIمبىن )املبىن 

ضافية عن  احمليل املعمتد مؤخرا، مما حقق فائدة اإ
طار تقين للحد من اس هتالك  طريق وضع اإ

 .2013الكهرابء. اكمتل يف 

غري قابل 
لالقتطاع 
لزايم  الإ
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 الويبو يف البيئةتقليص أأثر أأنشطة  النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد الربامج اليت 
تنطوي عىل 

مؤرشات وأأسس 
مقارنة وأأهداف 

 خاصة بتحسني البيئة 

أأساس مقارنة حمدث 
أأربعة  :2011يف هناية 
 2011برامج يف 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
د لحقًا )هناية  حيدَّ

2011) 

املسؤولية البيئية  2012عكست أأربعة برامج يف  مجيع الربامج
 ويه:

 

: مت نرش نظام مياه حبرية جنيف يف 24الربانمج 
، 2013و 2012يف GBIIواملبىن  GBIاملبىن 

وتواصل اختيار تعريفة الكهرابء اليت توفر أأعىل 
مسامهة يف متويل الطاقات املتجددة )عىل مس توى 
املبىن اجلديد(، وتقليص اس هتالك الكهرابء بنس بة 

% نتيجة لتنفيذ توليفة من التدابري الهادفة اإىل 2
، وتقليص اس هتالك املاء نتيجة التجهزياتحتديث 

د مراكز البياانت، لتحديث جتهزيات التربيد يف أأح
دراج معايري احلفاظ عىل البيئة يف متطلبات  واإ
املناقصات ويف ثالث عقود جديدة عىل الأقل 

)خدمات املطعم وأ لت بيع املرشوابت واملأأكولت 
 ومنتجات التنظيف اخل...(.

 

: مت خالل مرحةل بناء قاعة املؤمترات 29الربانمج 
اجلديدة والعديد من الفضاءات اليت جددت يف 

دراج نظام مياه حبرية جنيف.ABاملبىن   ، اإ

 

: اختاذ هنج استبايق من سبيل 28الربانمج 
الاس تعاضة عن املركبات الأقدم مبركبات جهينة بغية 

 احلد من انبعااثت الكربون واس هتالك الطاقة.

 

: نرشت العديد من املقالت بشأأن 19الربانمج 
 جمةل الويبو. البيئية" يفالقضااي "

 غري حمقق 

النس بة املئوية من 
اخنفاض انبعاث 
الكربون املرتبط 

ابس هتالك الطاقة )فامي 
 يتصل مبباين الويبو(

أأساس املقارنة بعد 
 :2011التحديث هناية 

احلد من انبعااثت 
% أأو 2الكربون بنس بة 
من التعويض عهنا 

خالل الاستامثر يف 
نتاج الطاقة املس تدامة  اإ
 عىل املس توى احمليل.

 
أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
د لحقًا )هناية  حيدَّ

2011) 

حتدد لحقا )هناية 
2011) 

نتاج الطاقة املتجددة  التعويض عرب الاستامثر يف اإ
فة عىل املس توى احملىل، عن طريق اختيار تعري
الكهرابء اليت متنح أأعىل نس بة مئوية من قمية 

 الاستامثر مكسامهة.
 

من ثالث مركبات ذات  2012التخلص س نة 
طرز قدمية من أأسطول املركبات يف الويبو 

ما أأدى  2013والتخلص من مركبة أأخرى يف يناير 
. 2013اإىل خفض انبعااثت الكربون اعتباًرا من 

 .2013ومت رشاء س يارة جديدة جهينة يف 
 

غري قابل 
لالقتطاع 
لزايم  الإ
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ىل مجمع الويبو  النتيجة املرتقبة:  نفاذ حمسن اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد الربامج املعنية 
اليت تنطوي عىل 
مؤرشات وأأسس 
مقارنة وأأهداف 
 تتعلق ابلنفاذ 

أأساس املقارنة بعد 
التحديث يف هناية 

عىل الأقل :2011
برانمج واحد يف  ل 

 س نة يف الثنائية

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
د لحقًا )هناية  حيدَّ

2011) 

مجيع الربامج 
 ذات الصةل

 ثالثة برامج من مجةل س تة برامج ذات صةل:

 

( 2012فعيل للمباين احلالية ): أأجري تقيمي 24الربانمج 
 :2013ومت تنفيذ التدابري ال تية يف 

 

( تركيب رشائط لصقة ملنع الانزلق عىل مجيع 1)
درجات السّل يف مجيع املباين مع حتسيهنا يف مبىن 

PCT حبيث تسهل رؤيهتا 

 

( وضع مسارات لنفاذ الكرايس املتحركة اإىل 2)
مقصورات املرتمجني الفوريني يف قاعة الاجامتعات 

 الكبرية اجلديدة يف الطابق الأريض من املبىن اجلديد 

 

عقب تقيمي  2013: نُفذت التدابري ال تية يف 29الربانمج 
 النفاذ الفعيل يف مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة:

 

( وضع مسارات لنفاذ الكرايس املتحركة يف قاعات 1)
 ABالاجامتعات اجلديدة يف طابق املزيانني يف املبىن 

 

( اس تعراض مسارات الهرب يف حاةل اإخالء قاعة 2)
ضافة مسار  املؤمترات اجلديدة واملرافق اجملاورة مع اإ

 لالإخالء عىل الكرايس املتحركة

 

نشاء خمرج اإضايف داخ3) ل قاعة ( اختاذ قرار ابإ
املؤمترات اجلديدة يؤدي اإىل خارج املبىن مبارشة 

 (2014)التنفيذ عىل مدار 

 

: تشلك التدابري املذكورة حتسينات عىل 28الربانمج 
مس توى الأمن كذكل. وعالوة عىل ذكل وضعت أأهجزة 
قراءة شارات الهوية يف العديد من املناطق يف عدد كبري 

التجديد( أأو نُزعت بغية من املباين )أأثناء أأعامل البناء أأو 
تغيري ماكهنا مبا يتناسب مع ارتفاع الشخص اجلالس عىل 

 مقعد متحرك

 

  حمقق
 جزئيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 نفقات 

 2012/13النفقات

هـ 
3.8 

تواصل الويبو تشاركها فعليًا مع الإجراءات واملفاوضات اخلاصة ابلأمم 
 املتحدة وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية

190  169  137  

هـ 
1.9 

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة 
الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد البرشية، 
تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، 

دارة املباين(  الطباعة والنرش، اإ

44,747  39,036  37,223  

هـ 
4.9 

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية 
 واملعلومات

393  466  466 

هـ 
6.9 

قاعة مؤمترات جديدة وما يرتبط هبا من مرافق متاحة لجامتعات ادلول 
 الأعضاء

202  233  233 

هـ 
9.9 

 تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة
299  298  195  

هـ 
10.9 

 نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
439  486 411  

 38,665 40,688 46,271 اجملموع  

 

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 2012/13النفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %100 18,780 18,780 17,351 موارد املوظفني 

 %91 19,885 21,908 28,920 خالف موارد املوظفني 

 %95 38,665 40,688 46,271 اجملموع  

 

 مالحظات:
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جراء التحويالت يف الثنائية 1) من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2) 

 يف الس نتني. 

 

  2012/2013املزيانية بعد التحويالت   أألف.

ت التعاقدية وعقود بعد التحويالت اخنفاًضا يف خالف موارد املوظفني، س امي يف اخلدما 2012/13تعكس مزيانية  24.14

)خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة  1الصيانة، وينعكس ذكل خاصة يف خفض املوارد اخملصصة للنتيجة اتسعا.

 حنو الزابئن( نتيجة ملا ييل: 

  مليون فرنك سويرسي يف  10,2املاكسب املتحققة من كفاءة التلكفة وفقا للزتام املنظمة خبفض نفقاهتا مبقدار

 ؛2012/13ائية الثن

  ىل استئجار فضاء مكتيب خارج ىل تراجع احلاجة اإ وتنفيذ س ياسة أأكرث رصامة بشأأن توزيع أأماكن العمل ما أأدى اإ

 مباين مجمع الويبو. 

وترجع الزايدة يف املوارد اخملصصة للموظفني اإىل معلية تسوية أأوضاع املوظفني املؤقتني العاملني يف املنظمة لفرتة  24.15

 طويةل يف الربانمج ممن يؤدون وظائف مس تدامة. 

 

 2012/13نس بة اس تخدام مزيانية   ابء.

ائة يف الأساس نتيجة لتحقيق وفورات يف ابمل 91بلغت نس بة اس تخدام املزيانية )خالف موارد املوظفني( نس بة  24.17

التلكفة بفضل املناقصات املنجزة من خالل التعاون مع املنظامت ادلولية الأخرى، والوفورات يف اس هتالك الطاقة )الطاقة 

هناء استئجار فضايئ ختزين خارج مباين املنظمة.   واملاء(، واإ
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 تكنولوجيا املعلومات والتصالت  :25الربانمج 

 

 الس يد أأ. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

عداد التقارير  0.52 أأحرز جملس تكنولوجيا املعلومات والتصالت اجلديد، برئاسة املدير العام، تقدًما هائاًل أأثناء فرتة اإ

فامي يتعلق بتطوير بيئة تكنولوجيا املعلومات والتصالت تكون موهجة حنو الزابئن، وقادرة عىل توفري جتربة اس تخدام موحدة، 

ىل البيئة املذكور ة وقابليهتا للتشغيل املتبادل واتساقها، سواء داخل الويبو أأو فامي يتعلق بأأحصاب املصاحل تمني النفاذ اإ

 اخلارجيني. 

عادة تصممي  5.52 كام حتقق تقدم هام يف تقوية القدرة عىل اس مترارية العمل عىل حنو يتسم بفعالية التلكفة من خالل اإ

س تعانة مبصادر خارجية لإجناز معليات اسرتاتيجية. واكن من البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، بفضل الا

ىل منوذج الاس تعانة ابملصادر اخلارجية اس تخدم املوارد بكثافة  دارة اخلدمات اإ عادة هندسة البنية التحتية وانتقال اإ اجليل أأن اإ

 خالل الفرتة الانتقالية. 

دارة اخملاطر املرتبطة ومتاش ًيا مع تنايم اعامتد املنظمة عىل تكنولوجيا املعلومات و  0.52 التصالت، نضجت ممارسات اإ

لإدارة أأمن املعلومات تغطي معليات  ISO 27001ابملعلومات عىل حنو رسيع. ويف هذا الصدد حصلت الويبو عىل شهادة 

يداع الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاجلة البياانت.  ونظم اإ

أأجنز تقيمي مفصل خملاطر املعلومات مصحواًب ابس تعراضات  ISOوكجزء من مسار احلصول عىل شهادة  2.52

ىل تطوع   30وحتديث اكمل لس ياسات أأمن املعلومات يف الويبو. وكذكل ُكثفت محالت الوعي بأأمن املعلومات ما أأدى اإ

 ابملائة من موظفي الويبو حلضور دورة تدريبية جتريبية عرب ش بكة الإنرتنت عن املوضوع.

الية مؤرشات عىل التقدم اجليد اذلي أأحرز يف جمالت اخلدمات اخلاصة ابلبنية التحتية، الت املعاملومتثمل  2.52

دارة خدمات تكنولوجيا املعلومات،  واخلدمات املتعلقة ابحللول املؤسس ية )مبا يف ذكل خدمات الإنرتنت(، وخدمات اإ

 واخلدمات املرتبطة بأأمن املعلومات:

، مما عزز ضوابط الأمن 2012اجلديد يف مجيع أأقسام املنظمة يف  اكمتل نرش هيلك ش بكة البياانت ادلاخلية .0

 الش بيك ومعاجلة تدفق الوسائط املتعددة )الصوت والفيديو والبياانت( بفعالية.

 ومتت بعض التجديدات والتحسينات يف جمال التكنولوجيا. واش متلت هذه املراجعة عىل ما ييل: .5

، ونرش نظام الهاتف اجلديد عرب الانرتنت، ما قىض اخملاطر استبدال نظام نورتل لتبادل التصال القدمي -

التشغيلية املتعلقة ابس تخدام تكنولوجيات قدمية. تعزيز توفر اخلدمة واحلد من التاكليف التشغيلية من 

دماج  اتحة خدمات جديدة من سبيل اإ خالل تاليف احلاجة لصيانة ش بكة اتصال هاتفي منفصةل وكذكل اإ

 ة احلاسوب املكتيب؛خدمات الهاتف مع بيئ
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نتاجية املاكتب مبا يتواكب مع املنصات املتعارف علهيا يف اجملال، واش متل هذا الإجراء عىل  - حتديث نظم اإ

حالل الربجميات العتيقة، اليت اكنت تعيق تنفيذ  استبدال احلواسيب احملموةل واحلواسيب املكتبية، واإ

 معل املنظمة بكفاءة مع الكياانت اخلارجية؛

مضن التحضريات لتنفيذ مجموعة املشاريع املتعلقة ابلتخطيط للموارد املؤسس ية.  PeopleSoftحتديث  -

وساعد هذا عىل توفري املساعدة اليت يوفرها املزود وتعىل مكني املس تخدمني من مزيات ووظائف 

 جديدة؛

الية (، مما مكن من تعزيز أأمن وفعSSOوتطوير منصة ش بكية بنظام دخول املس تخدمني الأحادي ) -

طار  Oracle Hyperionو PeopleSoftاس تخدام الوحدات اجلديدة من برانمج  اليت نرشت يف اإ

 مرشوع التخطيط للموارد املؤسس ية؛

( ونرش CDNوتعززت مرونة املنظمة أأمام الهجامت اخلارجية بفضل اعامتد ش بكة توفري املواد ) -

 الضوابط التكنولوجية.

ىل زايدة كفاءة العمليات الإدارية التنظميية. ومشل هذا دمج مجيع زايدة عدد الطلبات الإدارية ما أأدى  - اإ

طلبات السفر من غري املوظفني مضن مسار النظام الالكرتوين للترصحي ابلسفر، وحتسنت جتربة 

دارة AIMSمس تخدم نظام الإدارة املتاكمةل للمعلومات ) ( ومس تخدم بوابة التسديد، وحتسن نظام اإ

 .الأداء وتطوير املوظفني

س نة  22و 2012س نة  18جلسة من جلسات الويبو ) 40واس تجابة لطلب ادلول الأعضاء مت بث  .0

( وكذكل مؤمتري بيجني ومراكش ادلبلوماس يني، بثًا حيًا عرب ش بكة الإنرتنت )من خالل خاصية 2013

لإنرتنت البث عرب الإنرتنت(. وتوافرت ادلورات املسجةل عىل الفيديو كذكل من خالل موقع الويبو عىل ا

 عىل هيئة "فيديو حسب الطلب". ومت تنس يق فين يروري دمًعا للمؤمترين ادلبلوماس يني الذلين انعقدا.

وتواصل العمل التحضريي اخلاص بتكنولوجيا املعلومات والتصالت لأغراض قاعة املؤمترات اجلديدة،  .2

د. ومت نرش بعض التكنولوجيات ابلرتكزي أأساسا، عىل اختيار التكنولوجيا ورشاهئا والتفاوض عىل العقو 

، Bو Aداخل القاعتني  2013( يف Wi-Fiاجلديدة مثل خدمات ش بكة تواصل ل سليك عرب الانرتنت )

ما همد الطريق أأمام تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل حنو سلس داخل قاعة املؤمترات 

 اجلديدة ويف املنطقة احمليطة هبا.

اطر النامجة عن الكوارث احمللية ذات ال اثر احملمتةل عىل الأعامل عىل حنو ملحوظ من خالل ومت احلد من اخمل .2

عادة توزيع نظم ختزين البياانت، واحلفظ  تأأسيس مركزين للبياانت مرتبطني ببعضهام ارتباًطا وثيقًا، واإ

عالوة عىل ذكل مت الاحتياطي، والبنية التحتية للخادم وهيلك الش بكة للك واحد من هذين املركزين. و 

خدمة أأساس ية من خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت مع تنفيذ التدابري املناس بة للتخفيف  38تقدير 

 من حدة اخملاطر املرتبطة هبا مبا يضمن حتسن توافرها. 

ضايف يف عدد من املشاريع املوهجة حنو خدمة الزابئن من خارج املنظمة، من سبيل  .2 حراز تقدم اإ ومت اإ

( والتحسينات اليت أأدخلت عىل قاعدة TIGARرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم )م 

، والإيداع الإلكرتوين للشاكوى دلى مركز التحكمي والوساطة، وقاعدة WIPO Re :Searchبياانت

 . 18و 16و 7و 3، بفضل التعاون الوثيق مع الربامج IP Statsبياانت 

 اخلدمة. واش متلت هذه املراجعة عىل ما ييل:وروجعت أأمه عقود  .1
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عادة التفاوض بشأأن خدمات الطباعة الش بكية، ما مكن املنظمة من حتقيق وفورات تلكفة هامة؛ -  اإ

عادة فتح املناقصات املتعلقة بعقد دمع نظام  - ىل عقد دمع تكنولوجيا PeopleSoftمتت اإ ، ابلإضافة اإ

 املعلومات والتصالت للأغراض العامة؛

عادة فتح املناقصات املتعلقة بعقد التصالت الالسلكية ما أأاتح توفري خدمات حمس نة بتلكفة ومت - ت اإ

 أأقل.

 البياانت املتعلقة ابلأداء

 استامثرات يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت تواكب مواكبة دقيقة الأولوايت الاسرتاتيجية وتدر منافع عىل قطاع الأعامل النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمرشوعات اليت قميت 
فوائدها احملققة بعد 

 تنفيذ املرشوع

خضع ثالثة مرشوعات لس تعراض الفائدة  20%  0
 مرشوع بدأأ عقب  16من بني 

وخضع  ل مهنا لإدارة مكتب  2012مايو  1
املرشوع اخلاص به مبوجب اس تخدام مناذج 

الويبو املطوعة اليت يوفرها نظام 
PRINCE2 مبا يف ذكل معلية الإغالق ،

 الرمسي. 

  حمقق
 جزئيا

مس توى النضج اذلي 
بلغه تنفيذ برانمج 
مكتبة البىن التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات 
عىل أأساس التقيمي 

الرمسي عىل سّل اذلايت 
 ذي مخس درجات

 

يف املتوسط، اثنان من 
 خدمات ادلمع

ارتقى مس توى النضج 
 درجة واحدة 

دارة احلوادث  ارتقى مس توى النضج يف اإ
دارة التغريات درجة واحدة )اإىل املس توى  واإ

دارة  الثالث(؛ ومل حيدث أأي تقدم يف اإ
دارة املواصفات.  املشالكت واإ

  حمقق
 جزئيا

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد  املرتقبة:النتيجة 
دارة املباين(  البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة والنرش، اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

التعاقد مع هجات 
خارجية يف جمال 

تشغيل البنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات 

اتحهتا  واإ

 % من اخلادم30 تطبيقان مس تضافان

وحدة معلوماتية 
مس تضافة دلى املركز 

ادلويل للحساب 
 الإلكرتوين

% من وحدات اخلدمة املعلوماتية 75
الأمم املتحدة ادلويل مس تضافة دلى مركز 

للحساب الإلكرتوين وتزود حاليا مجيع 
وحدات اخلدمة املعلوماتية ابخلدمات من 

 خالل املركز

 حمقق لكيا
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اجامتعات الويبو قابةل 
للنفاذ مبارشة عرب 
الإنرتنت أأو بعد 

 التظاهرة

امجلعيات اليت مت بهثا عرب 
 الانرتنت

 اجامتع عىل الأقل 20

 بهثاعدد الأايم اليت مت 

يوم من اجامتعات الويبو  186ومت بثم 
( 2013يف  98و 2012يف  88الرئيس ية )

ابس تخدام البث عرب الإنرتنت، مبا يف ذكل 
اجامتعات امجلعيات واملؤمترات ادلبلوماس ية. 
ويتوافر جسل حمفوظات بتسجيالت فيديو 
عند الطلب لالجامتعات اليت بُثت عرب 

ش بكة الإنرتنت عىل موقع الويبو عىل 
 الإنرتنت.

 حمقق لكيا

عدد قنوات التصال 
 املدجمة عىل حنو سلس

 

الربيد الإلكرتوين 
 والهاتف منفصالن

الربيد الإلكرتوين 
والهاتف، عرب ش بكة 

 الإنرتنت

عقد املؤمترات، عرب 
 ش بكة الإنرتنت

عقد الاجامتعات، 
ليكرتونية  الندوات الإ

 مدجمة

 

دمج الربيد الالكرتوين والهاتف يف الهاتف 
والاجامتعات عرب الإنرتنت بنجاح. سوف يمت 
تناول دمج املؤمترات عرب الإنرتنت والندوات 

ليكرتونية يف الثنائية   .2014/15الإ

 جزئياحمقق 

 

 سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات  النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

مجموعة شامةل ومفيدة 
من الس ياسات 

والإجراءات واملعايري 
 املتعلقة بأأمن املعلومات 

مثاين س ياسات خاضعة 
 للتنقيح

س ياسة خضعت  12
 للتحديث

اس تعرضت الس ياسات الأمنية ومت حتديهثا 
واعامتدها من جملس تكنولوجيا املعلومات 

س ياسة حمدثة  20والتصالت، ما أأدى اإىل 
 منشورة عىل الش بكة ادلاخلية للويبو.

 حمقق لكيا

جسل حمدث بشأأن ما 
يتعرض هل أأمن 

 املعلومات من خماطر

نشاء جسل اخملاطر  مراجعة جسل متت  مت اإ
 اخملاطر

 مرتني يف الس نة

 

مت حتديث جسل خماطر أأمن املعلومات مرتني 
يف الس نة مع اس تعراضه ابلتفصيل يف معرض 

لعمليات  ISO 27001احلصول عىل شهادة 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 

 حمقق لكيا
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 نفقات 

 2012/13النفقات

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن  1.9هـ 
ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد لفائدة الزابئن 

البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، 
دارة املباين(  الأسفار، الطباعة والنرش، اإ

45,827  46,199  46,340  

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت  4.9هـ 
 املادية واملعلومات

2,433  2,268  2,239  

استامثرات يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت تواكب مواكبة  14.9هـ 
 دقيقة الأولوايت الاسرتاتيجية وتدر منافع عىل قطاع الأعامل

2,147  2,155  2,002  

 50,581 50,622 50,408 اجملموع  

 

 املوظفني(املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 نس بة الاس تخدام )%( 2012/13النفقات 

 %100 20,260 20,260 19,128 موارد املوظفني 

 %100 30,321 30,363 31,279 خالف موارد املوظفني 

 %100 50,581 50,622 50,408 اجملموع  
 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية 1)  من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2) 

 يف الس نتني. 

A.  بعد التحويالت  2012/13مزيانية 

بعد التحويالت اخنفاًضا يف خالف موارد املوظفني نتيجة للتعديالت يف الوفورات  2012/13تعكس مزيانية  25.6

 .2012/13مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  10,2 املتعلقة بفعالية التلكفة، ما يتوافق مع الزتام املنظمة خبفض نفقاهتا مببلغ

وقابل هذا الوفر زايدة يف موارد املوظفني يف الأساس نتيجة لإعادة تصنيف عدد من املناصب اليت اش متلت عىل  25.7

 تعزيز وظيفة هيلك تكنولوجيا املعلومات يف املنظمة وتسوية أأوضاع املوظفني العاملني يف املنظمة لفرتة طويةل.
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سالمة ) 4وميكن أأن نلحظ يف املزيانية الإجاملية خالف مزيانية املوظفني حتوًل عن املوارد اخملصصة للنتيجة اتسعا. 25.8

استامثرات يف تكنولوجيا املعلومات )14والنتيجة اتسعا.وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات(

، ما يعكس زايدة يف التعاقد مع هجات 1يقة الأولوايت الاسرتاتيجية( اإىل النتيجة اتسعا.والتصالت تواكب مواكبة دق 

 خارجية مثل مركز الأمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين.

 

 2012/13نس بة اس تخدام مزيانية   ابء.

 . 2012/13توافقت نس بة اس تخدام املزيانية للربانمج يف فرتة الس نتني مع املزيانية بعد التحويالت  25.9
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 الرقابة الإدارية   26الربانمج 

 

 الس يد ت. راجاوبيلينا  املسؤول عن الربانمج:

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

قامت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بتعديالت هامة يف املوظفني مع قدوم املدير اجلديد لشعبة التدقيق  26.1

ادلاخيل والرقابة الإدارية وتعيني رئيس جديد لقسم التحقيق. وشغلت  ل املناصب كام فرغت الشعبة من بعض التعيينات مع 

دراج برجميات جديدة واس تخداهما ويه معنية ابلإدارة الإلكرتونية هناية الثنائية. وشهدت الشعبة تعديالت هام ثر اإ ة أأخرى اإ

لأوراق العمل لتسجيل معليات الرقابة اليت تشمل التخطيط والعمل امليداين والاس تعراض والتبليغ. ويرس هذا الربانمج 

ىل فرتة زمنية مطوةل لتنفيذه، مما أأدى بدرجة بس يطة  ىل تأأخري تنفيذ اخلطة للثنائية. مسارات العمل ولكنه احتاج اإ  اإ

توصية ابلتحسينات. ومت تطوير خطة الرقابة  161وأأصدرت الشعبة تسعة عرش تقرير تدقيق وتقيمي تضمنت  26.2

ابس تخدام تقيمي اخملاطر اذلي أأعدته شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية ابس تخدام املساهامت اليت أأرسلهتا ادلول الأعضاء 

(، وكبار املسؤولني واملدقق اخلاريج. وغطت أأنشطة التدقيق والتقيمي جمالت IAOCالاستشارية املس تقةل للرقابة ) واللجنة

دارة الربامج واملشاريع، مبا يف ذكل الربامج واملشاريع املرتبطة جبدول أأعامل التمنية، والإدارة القامئة عىل النتاجئ،  من سبيل اإ

دارة املوارد البرشية وقسم ا ملؤمترات واللغات وتكنولوجيا املعلومات والتصالت، والأسفار واملداخيل الناجتة عن معاهدة واإ

 التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد ولهاي.

نشاء ثقافة التعّل وصوهنا، ابلإضافة اإىل خلق الزتام كبري  26.3 وسامهت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية يف اإ

 مس توايت الويبو، فضال عن مسامههتا يف حتسني املسارات والعمليات املنظمية.ابملساءةل يف  ل 

دارة عدد القضااي بشلك قد يعرض خطة التدقيق اإىل  26.4 ومتكنت الشعبة من الس يطرة عىل ترامك القضااي العالقة، دون اإ

جراءات قضية جديدة أأثناء فرتة الس نتني. وتبني أأن س ياسات الت  40النقد، عىل الرمغ من فتح  حقيقات ومراجعة دليل اإ

 التحقيق اكان من الأدوات املهمة لتتعامل مع عدد القضااي املتنايم عىل حنو أأفضل.

صدار دراسات اس تقصائية بشأأن رضا الزابئن، قصد فهم توقعات الزمالء بشلك أأفضل، ويك  26.5 وبدأأت الشعبة يف اإ

ه ادلراسات الاس تقصائية الشعبة من قياس توقعات أأحصاب تلمتس ال راء والتعليقات خبصوص معل الرقابة. ومكنت هذ

 املصاحل من أأداهئا بصورة أأفضل والتعرف عىل اجملالت اليت ميكن حتسيهنا.

واس مترت الشعبة يف مد أأوارص التصال مع املوظفني واملديرين وادلول الأعضاء من خالل خمتلف العروض اليت  26.6

ذاكء الوعي ابلوظيفة التقميية اليت تلعهبا الويبو وحشد التأأييد للامرسات اجليدة قدمهتا. ونظمت حلقة دراس ية هبدف مز  يد اإ

 بشأأن التقيمي والفائدة اليت تقدهما للمديرين ولصنع القرار.

وقامت الشعبة مبتابعة توصيات الس نوات املاضية لتتأأكد من متابعة املديرين لها بفعالية. وظل مديرو الويبو  26.7

دوري مع شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية بشأأن القضااي الأخرى من سبيل صياغة الس ياسات  يتشاورون بشلك

 العامة ومراجعهتا والتحضري لالس تعراض اخلاريج.
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وواصلت جلنة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية اس تعراض أأعامل الشعبة بشلك لصيق عىل مدار الثنائية. وطبقا  26.8

لتدقيق ادلاخيل والرقابة فامي س بق صنفت طريقة معل الشعبة مضن اجملالت كثرية التعرض للخطر. وشددت لتصنيف جلنة ا

2012اللجنة يف تقريرها الس نوي اذلي قدمته اإىل جلنة الربانمج واملزيانية يف 
39  ،

عىل اعتقادها أأن التقدم اذلي أأحرزته 

معل شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية مضن اخملاطر، بل  الشعبة يف سبيل معاجلة نقائصها اكن اكفيا ليخفض تصنيف

وأأثنت عىل جودة بعض تقارير الرقابة الصادرة عهنا.
40

 

 

 تنفيذ جدول أأعامل التمنية 

 

 أأجريت أأربعة تقياميت للمرشوعات املتصةل جبدول أأعامل التمنية ويه: 26.9

  ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات؛مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن اس تحداث أأدوات للنفاذ  اإ

 مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن النفاذ وادلمع لقواعد البياانت املتخصصة؛ 

 املرشوع الرائد لإنشاء أأاكدمييات وطنية جديدة يف جمال امللكية الفكرية؛ 

  طين ودون مرشوع تعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال امللكية الفكرية عىل  ل من الصعيد الو

 الإقلميي والإقلميي.

وكذكل أأدرجت شعبة التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية الانشغالت املتعلقة جبدول أأعامل التمنية عىل تقيمي مجموعة  26.10

 الأنشطة القطرية وبراجمها مىت اكن هذا ممكنا.

 

 البياانت املتعلقة ابلأداء
 

 جاهز ويغطي  ل جمالت العمل كثرية التعرض للخطرتدقيق داخيل فعال وهمين  النتيجة املرتقبة:

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

عدد معليات التدقيق 
املنفذة يف اجملالت 

 كثرية التعرض للخطر 

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

اس تمكلت ست 
معليات تدقيق يف 
كثرية جمالت العمل 
 التعرض للخطر

 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

2012/13: 
اس تمكلت ست 

 معلية تدقيق 12

 (2012/13)يف 

: اس تمكلت اإحدى عرشة معلية 2012/13
 تدقيق 

 

اس تمكلت أأربع معليات تدقيق ي جمالت العمل 
 . 2012كثرية التعرض للخطر يف 

 

اس تمكلت س بع معليات تدقيق ي جمالت 
 . 2012العمل كثرية التعرض للخطر يف 

 حمققق لكيا

                                                
39

 40إلى  30الفقرات  -يوليو  31بتاريخ  WO/PBC/19/10 -تصنيفها في السابق بوصفها "كثيرة التعرض للخطر"  
40

 WO/IAOC/31/2  26الفقرة  - 2013ديسمبر  6بتاريخ. 
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معليات تدقيق 
(2010) 

املعايري املهنية ومدونة 
أأخالقيات العمل 
واملشورة العملية 
الصادرة عن معهد 
املدققني ادلاخليني 

 تطبق

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

قام املدقق اخلاريج 
ابس تعراض ضامن 

لوظيفة التدقيق اجلودة 
 ادلاخيل

 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

2012/13: 
حصل قسم التدقيق 
ادلاخيل عىل تصنيف 
"تطابق أأنشطة شعبة 
التدقيق ادلاخيل بشلك 
عام مع معايري معهد 
املدققني ادلاخليني" 
)اس تعراض ضامن 
اجلودة اذلي أأجراه 
املدقق اخلاريج فامي 
خيص شعبة التدقيق 

دلاخيل يف س نة ا
2009) 

 احلفاظ عىل تصنيف

 "التطابق بشلك عام 

مع معايري معهد 
 املدققني ادلاخليني"

 يف 

اس تعراض ضامن 
 اجلودة 

 اخلاريج فامي بعد

خيضع معل التدقيق اإىل مس تويني من الإرشاف 
وتضمن ضوابط اجلودة الاس تجابة ملعايري معهد 

 املدققني ادلاخليني واملشورة العملية. 

 

اس تعداًدا للتقيمي اخلاريج للجودة أأجرت شعبة 
التدقيق ادلاخيل والرقابة الإدارية تقيامي ذاتيا 
يتوافق مع معايري معهد املدققني ادلاخليني. 
وخلص التقرير اإىل امتثال شعبة التدقيق 

ىل معايري  ادلاخيل والرقابة الإدارية بشلك عام اإ
 معهد املدققني ادلاخليني.

 حمقق لكيا

التتبع الاكمل وادلقيق 
لتنفيذ توصيات 

الرقابة، مع بيان مجيع 
التوصيات املرفوعة 
والتوصيات اجلديدة 

 ووضعها

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

عداد تقرير  ل س تة  اإ
أأشهر بشأأن حاةل تنفيذ 
التوصية املتعلقة ابلرقابة 

 املفتوحة.

 

أأساس املقارنة الأصيل 
الربانمج واملزيانية 

2012/13: 
اس تعرضت شعبة 
التدقيق ادلاخيل 

والرقابة الإدارية حاةل 
تنفيذ التوصيات بشأأن 

الرقابة، مرتني يف 
2010 

 

متابعة اكمةل ودقيقة 
لتنفيذ توصيات شعبة 

التدقيق ادلاخيل 
والرقابة الإدارية مرة 

  ل س تة أأشهر.

عداد تقارير دورية  ىل اإ  ل س تة أأشهر، تقدم اإ
ىل اللجنة الاستشارية املس تقةل  املدير العام، واإ
 للرقابة مبا يف ذكل  ل توصيات الرقابة املتعلقة.

 حمقق لكيا 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
 نفقات 

 2012/13النفقات

تدقيق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي  ل جمالت العمل كثرية  11.9هـ 
 التعرض للخطر

1,364  1,553 1,834 

تقارير التحقيق تكفل أأساسا سلامي لمتكني املدير العام من اختاذ  12.9هـ 
 قراراته

1,364  1,641 1,497 

دارة العليا ومديري الربامج  13.9هـ  معلومات تقيميية مثبتة متاحة لالإ
 وادلول الأعضاء لختاذ القرارات

2,321  1,598 1,356  

 4,687 4,792 5,050 اجملموع  

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( 

 السويرسية()بأ لف الفرناكت 

 

   
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 2012/13النفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %100 3,987 3,987 4,250 موارد املوظفني 

 %87 699 805 800 خالف موارد املوظفني 

 %98 4,687 4,792 5,050 اجملموع  

 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية 1)  من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2) 

 يف الس نتني. 

 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت   أألف.
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بعد التحويالت اخنفاًضا يف خالف موارد املوظفني نتيجة للتعديالت يف الوفورات  2012/13تعكس مزيانية  26.11

. 2012/13مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  10,2قاهتا مببلغ املتعلقة بفعالية التلكفة، ما يتوافق مع الزتام املنظمة خبفض نف

ىل الربانمج لإجراء الاس تعراض اخلاريج املس تقل لربانمج الويبو لتقدمي  وتعادل هذا الاخنفاض ابملوارد الإضافية احملوةل اإ

ىل ادلول اخلاضعة لعقوابت الأمم املتحدة.   املساعدة التقنية اإ

 

 2012/13 نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

تعكس نس بة اس تخدام املزيانية زايدة طفيفة يف املوارد اخملصصة للأنشطة ذات الصةل ابلتدقيق مبوجب النتيجة  26.12

لعدة أأس باب من بيهنا تلكفة دقيق داخيل فعال وهمين جاهز ويغطي  ل جمالت العمل كثرية التعرض للخطر( )ت 11اتسعا.

معليات تدقيق وحتقيق متخصصة. وتعادلت هذه الزايدة ابخنفاض يف املوارد املس تخدمة يف اخلرباء اخلارجيني املعينني لإجراء 

دارة العليا ومديري الربامج وادلول الأعضاء لختاذ  13التقياميت مبوجب النتيجة اتسعا. )معلومات تقيميية مثبتة متاحة لالإ

 ن الأفراد عام اكن متوقع لها بداية. القرارات( يف الأساس بسبب اخنفاض تلكفة مزودي اخلدمة اخلارجيني م
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 خدمات املؤمترات واللغات  :27الربانمج 

 

 الس يد أألف. سوندارام  املسؤول عن الربانمج:

 

 

 2012/13الإجنازات املتحققة يف الثنائية 

 

 

، 2011تنفيذ س ياسة اللغات يف الويبو، واليت اعمتدهتا ادلول الأعضاء يف امجلعيات العامة لس نة  2012انطلق يف  27.1

ووفر الربانمج التغطية ابللغات الست للواثئق الصادرة عن اجامتعات مجيع جلان الويبو وأأغلب الهيئات الرئيس ية، واكمتل 

ىل ارتفاع هام يف جحم أأعامل الرتمجة يف الثنائية. التنفيذ مع هناية فرتة الس نتني. وأأدى توس يع نطاق التغطية  ابللغات الست اإ

331 74مليون لكمة )أأي  24,52ومقارنة بعدد اللكامت الإجاميل البالغ 
41

صفحة حسب معايري الأمم املتحدة( ترمجت يف 

 524 100مليون لكمة )أأي  33,17، تُرمجت 2010/11
42
ما ميثل  ،2012/13صفحة حسب معايري الأمم املتحدة( يف  

 2012ابملائة للثنائية. وخضعت أ اثر س ياسة اللغة اجلديدة للمراقبة الوثيقة عىل مدار  35زايدة يف عبء العمل بنس بة 

، نقص 2012و 2011ابملائة زايدة مقارنة بني  53لحتواء الزايدة. ومع رصد  2013وطبقت تدابري صارمة وترش يدية يف 

 . 2012ابملائة مقارنة بس نة  18 بنس بة 2013عدد اللكامت املرتمجة يف 

ابملائة من مكية  56وواصلت الأمانة الاعامتد بقدر كبري عىل التعاقد مع هجات خارجية خلدمات الرتمجة، مع التعاقد عىل  27.2

عىل أأدوات الرتمجة مبساعدة  2012العمل مع مرتمجني أأفراد ومؤسسات ترمجة يف فرتة الس نتني. ومت التعرف يف هناية 

احلاسوب املناس بة، قصد تعزيز جودة الرتمجة وتبس يط مسارات العمل وتطوير قواعد بياانت متعددة اللغات، ونرُشت 

 . وأأصبحت أأداة الرتمجة مبساعد احلاسوب جزء ل يتجزأأ من معل الربانمج يف الوقت احلايل.2013بنجاح يف 

ت الرتمجة الفورية للك اجامتعات الويبو، سواء يف املقر الرئييس أأو يف املواقع الأخرى، وواصل الربانمج توفري خدما 27.3

 حسب ما تقتضيه احلاجة. 

وشارك الربانمج بشلك فعال يف تنظمي املؤمتر ادلبلومايس بشأأن أأوجه الأداء السمعية البرصية يف بيجني ابلصني يف  27.4

برام معاهدة لتيسري نفاذ الأشخاص معايق البرص والأشخاص العاجزين عن ، ويف املؤمتر ادلبلومايس املعين2012يونيو   ابإ

ىل املصنفات املنشورة املعقود يف مراكش ابملغرب يف يونيو  . وقدم الربانمج خدمات ترمجة حتريرية 2013قراءة املطبوعات اإ

 مشارك. 900وفورية لهاتني التظاهرتني اللتني حرضهام قرابة 

مج حتسني اخلدمات املقدمة للوفود من سبيل البث عرب الإنرتنت والفيديو حسب الطلب والتسجيل كام واصل الربان 27.5

عرب الإنرتنت. وامتد اس تخدام التسجيل عرب الإنرتنت اإىل مجيع اللجان الأساس ية والهيئات الرئيس ية التابعة للويبو، وأأدرجت 

تيسري التسجيل ابلنس بة للوفود العائدة ابلنس بة دلوريت  نسخة حمدثة من نظام التسجيل عرب الإنرتنت اليت تشمل همام

 2013امجلعيات العامة املعقودة يف 

. وزاد عدد 2010/11اجامتع منعقد يف  250اجامتعًا حكوميًا دولًيا يف جنيف مقابل  260ويف فرتة الثنائية انعقد قرابة  27.6

)الزايرات ادلراس ية واملشاورات وفرق العمل والعروض والاجامتعات ادلاخلية( اليت غطهتا خدمات  اخملصصة الاجامتعات
                                                

 وهذا باستثناء الكلمات التي تراجع في إطار عملية ضبط الجودة )المراجعة والتنقيح والتصحيح( للوثائق المترجمة. 41
 كما ورد أعاله. 42



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

280 

ىل 2010/11يف  560 6اجامتعا مقابل  11 200الربانمج لتبلغ  اجامتع خارج  167. وفضال عن ذكل قدمت اخلدمات اإ

 اية الأس بوع عىل مدار فرتة الس نتني. ساعات الاجامتع املعتادة، أأي ما بعد السادسة والنصف أأو أأثناء عطالت هن

دارة السجالت وحفظ الأرش يف. وهتدف الس ياسة املذكورة اإىل وضع مبادئ 2012يف   27.7 ، اعمتدت املنظمة س ياسة اإ

عامة ومبادئ توجهيية لإدارة جسالت الويبو وحفظ الأرش يف، عىل مس توى املنظمة. وتلعب دور الإطار العام لتطوير 

جراءات الويبو  يف املس تقبل، ابلإضافة اإىل جداول الاحتفاظ املتعلقة ابس تخدام جسالت الويبو وضبطها وأأمهنا وصوهنا اإ

 والتخلص مهنا.

 الربيد خدمة مبزودي املتعلقة التعريفة بشأأن التفاوض تواصل التلكفة، كفاءة تدابري بتطبيق الويبو الزتام مع واتساقًا 27.8

 .5105بس نة  مقارنة 2013 يف ابملائة 23 بنس بة الربيدية املراسالت تلكفة يف شامل اخنفاض اإىل هذا وأأدى .اخلارجية

 عن الناجة العمل مكية زايدة من الرمغ عىل املناسب الوقت ويف فعال حنو عىل والنرش الطباعة خدمات تقدمي اس مترو  27.9

 للجمعيات الاستثائية وادلورات ادلبلوماس يني املؤمترين س امي الس نتني، فرتة أأثناء الويبو نظمهتا اليت الاجامتعات عدد زايدة

 .العامة

 

 البياانت املتعلقة ابلأداء
 

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد  النتيجة املرتقبة:
دارة املباين( البرشية، تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات،  اللغات، املشرتايت، الأسفار، الطباعة والنرش، اإ

 السري البياانت املتعلقة ابلأداء الأهداف  أأسس املقارنة مؤرشات الأداء

النس بة املئوية 
للمنتفعني 
ادلاخليني 
واخلارجيني 
الراضني عن 

خدمات املؤمترات 
 يف الويبو 

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

من ردود الفعل % 89
جيابية  اكنت اإ

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
 2011املعدل يف هناية 

% زايدة يف 10
 املعدل 

 2013مع هناية 

اجامتعا حكوميًا دولًيا يف جنيف  260وعقد ما مجموعه 
أأثناء فرتة الس نتني. كام قدمت خدمات دمع املؤمترات ملا 

اهرة أأخرى، من سبيل الزايرات تظ 200 11يقارب 
ادلراس ية واملشاورات وفرق العمل والاجامتعات 
الثنائية والتظاهرات اجلانبية والزايرات الرمسية 
حدى  والاجامتعات ادلاخلية. وأأوحضت نتاجئ اإ

ادلراسات الاس تقصائية بشأأن رضا الزابئن التأأن ي 
% من املس تخدمني يعتربون 98أأن  2013أأجريت يف 
ما ممتازة )اجلودة الإ  %( أأو 64جاملية خلدمات الويبو اإ
 %(.34جيدة )

 حمقق لكيا
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نتاجية  معايري الإ
يف جمال الرتمجة 
وتلكفة الرتمجة 
 للك صفحة

أأساس املقارنة بعد 
التحديث يف هناية 

2011:11 911 276 
 لكمة 

)ما  2011يف عام 
صفحة  36 161يقارب 

 مبعايري الأمم املتحدة( 

فرنك سويرسي  213
 للك صفحة 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/13:) 
نتاجية  معايري الإ

ومس توايت التلكفة يف 
 2011هناية 

 10زايدة بنس بة 
 ابملائة عن 

 أأساس املقارنة

 282 55مليون لكمة )أأي  18,24تُرمج ما مجموعه 
وما مجموعه  2012صفحة مبعايري الأمم املتحدة( يف 

صفحة مبعايري الأمم  242 45مليون لكمة )أأي  14,93
 .2013املتحدة( يف 

 

 191وبلغت تلكفة الصفحة )املتوسط املرحج للثنائية( 
 فرنك سويرسي.

 حمقق لكيا

اعامتد ادلول 
الأعضاء س ياسة 
لغوية شامةل اإىل 
جانب ما يتعلق 
هبا من متطلبات 
يف جمال ختصيص 

 املوارد

أأساس املقارنة بعد 
: 2011التحديث هناية 

الس ياسة اللغوية املعدة 
لتوثيق  2011يف س نة 

اللجان ادلامئة والهيئات 
 الرئيس ية

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/13:) 
الس ياسة اللغوية املعدة 

لتوثيق  2010يف س نة 
اللجان ادلامئة للويبو 

 حفسب

تغطي الس ياس ية 
 اللغوية

توثيق مجيع 
 اجامتعات الويبو 

وتشمل كذكل 
 تغطية

 منشورات الويبو 

وموقعها عىل 
 ش بكة الإنرتنت

ومدت الس ياسة اللغوية لتشمل توثيق مجيع اللجان 
 ادلامئة والهيئات الرئيس ية.

 حمقق لكيا
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نتاجية  معدل اإ
احلساابت وتوفري 
البياانت ومجعها 

اتحة  واإ
الإحصائيات 

 )خدمات الربيد(

أأساس املقارنة بعد 
 : 2011التحديث هناية 

 1 694 940مت تسلمي 
طرد بريدي بتلكفة 

جاملية بلغت   669اإ
فرنك سويرسي  2 495
 . 2011يف 

 

أأساس املقارنة الأصيل 
)الربانمج واملزيانية 

2012/2013:) 
نتاجية يف هناية  معدل الإ

2011 

 10زايدة بنس بة 
ابملائة عن أأسس 

 املقارنة

عادة التفاوض بشأأن العقود املربمة مع مزودي  أأدى اإ
ىل  خدمة الربيد ووضع العناوين الربيدية يف مجموعات اإ

جامل، بنس بة  رسال الربيد، اإ % يف 23اخنفاض تلكفة اإ
 :2012مقارنة بس نة  2013

طردا بريداي بتلكفة مجلية بلغت  1 803 346 -
 (. 2012فرنك سويرسي ) 2 216 038

 1يداي بتلكفة مجلية بلغت طردا بر  1 439 000 -
 (.2013فرنك سويرسي ) 981 705

 

% من الربيد املسجل لنظام مدريد ابلربيد 18أأرسلت 
 ، ما سامه كذكل يف احلد من التلكفة.2013العادي يف 

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
للمواد الإعالمية 
ملعاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات 
يف نسق وريق 
لكرتوين  ونسق اإ

 املوعديف 

 

املعدلت يف هناية 
2011 

حدث حتسن 
ابملائة  10بنس بة 
 عن 

 أأساس املقارنة

النس بة املئوية للمواد الإعالمية ملعاهدة التعاون بشأأن 
 %98 -الرباءات يف نسق وريق يف املوعد 

 

النس بة املئوية للمواد الإعالمية ملعاهدة التعاون بشأأن 
لكرتوين يف املوعد   %100 -الرباءات يف نسق اإ

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
لإخطارات مدريد 
يف نسق وريق 

 يف املوعد 

 

املعدلت يف هناية 
2011 

حدث حتسن 
ابملائة  10بنس بة 

 عن أأساس املقارنة

 

النس بة املئوية لإخطارات مدريد يف نسق وريق يف 
 املوعد

 حمقق لكيا

النس بة املئوية 
لقاعدة بياانت 

(ROMARIN
( لنظام مدريد 

نسق يف 
لكرتوين يف  اإ

 املوعد

 

املعدلت يف هناية 
2011 

حدث حتسن 
ابملائة  10بنس بة 

 عن أأساس املقارنة

املتاحة  ROMARINبياانت نظام مدريد احملوسب 
 (2012%)يف مطلع 100 –يف الوقت احملدد 

 

 . 2012توقفت هذه اخلدمة يف مطلع 

  منقطع
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 املزيانية والنفقات الفعلية )ابلنتاجئ( 

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(

 

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
  2012/13مزيانية 

 بعد التحويالت 
  
 2012/13النفقات

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة  1.9هـ 
وأأحصاب املصاحل اخلارجيني )املوارد البرشية، الزابئن ادلاخليني 

تكنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرتايت، الأسفار، 
دارة املباين(  الطباعة والنرش، اإ

37,240  37,706  37,079  

 37,079 37,706 37,240 اجملموع  
 

 ملزيانية والنفقات الفعلية )موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني( ا

 )بأ لف الفرناكت السويرسية(
 

  
املزيانية املعمتدة 

2012/13 
بعد  2012/13مزيانية 

 التحويالت 
 2012/13النفقات 

نس بة الاس تخدام 
)%( 

 %100 28,022 28,022 28,090 موارد املوظفني  

 %94 9,057 9,684 9,150 خالف موارد املوظفني  

 %98 37,079 37,706 37,240 اجملموع  
 

 مالحظات:

جراء التحويالت يف الثنائية 1)  من  5.5وفقا للامدة  2012/13( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإ

 النظام املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة  2012/13( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 2) 

 يف الس نتني. 

 بعد التحويالت  2012/13مزيانية  أألف. 

 غراض ال تية: تعكس الزايدة يف املزيانية بعد التحويالت الزايدة الصافية يف املوارد اخملصصة للربانمج للأ  27.11

 تنفيذ الس ياسة اللغوية يف الويبو س امي للتعامل مع زايدة جحم الرتمجة نتيجة ملد التغطية اللغوية؛  -

 . 2013وتوفري خدمات الرتمجة الفورية لجامتع امجلعية العامة الاس تثنائية يف ديسمرب  -

 

 2012/13نس بة اس تخدام مزيانية   ابء.

الطفيف ابملوارد يف فرتة الس نتني مقارنة ابملزيانية بعد التحويالت بطء تطوير أأدوات يعكس عدم الانتفاع الاكمل  27.12
رسال بريد رسيع  تكنولوجيا املعلومات املس تخدمة يف جمال الرتمجة عام اكن متوقعا، وكذكل وفورات يف التلكفة فامي يتعلق ابإ

دارة السجالت واحملفوظات.  وخدمات الطباعة واإ
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 مة والأمن السال   51الربانمج 

 الس يد أأ. سوندارام  مدير الربانمج 

جنازات الفرتة   5100-5105اإ

متسقة مع تاكليف الأعوام السابقة كنس بة مئوية من اإجاميل نفقات  5105ظلت تاكليف خدمات السالمة والأمن يف  0.51
دارة  ل أأنظمة وجتهزيات السالمة والأمن يف مجيع أأقسام  املنظمة، واس توعب الربانمج املنظمة. وتوىل الربانمج مسؤولية اإ

دارة أأنظمة وجتهزيات السالمة يف املبىن اجلديد واليت اكنت حتت الضامن سابقا.  تدرجييا اإ

تنفيذ س ياسات جديدة تتعلق بسالمة املوظفني وأأمهنم يف الأسفار الرمسية  أأيضاً  5100-5105فرتة الوشهدت  5.51
دراج قياسات حيوية حمس نة ملراقبة ادلخول يف مركز  ومواءمة تصممي الشارات طبقا لنظام الأمم املتحدة لإدارة الأمن، واإ

دمت ا خارج جنيف. وعىل الأخص، قُ بياانت املبىن اجلديد. فضال عن حتسني الأمن يف الاجامتعات اليت تولت الويبو رعايهت
املؤمتر ادلبلومايس  -وهام  فرتة انعقادهام وخالل نيهام نيدبلوماس ي يناليت س بقت مؤمتر يف الفرتة خدمات الأمن الشامل 

 معاهدة لإبرامواملؤمتر ادلبلومايس  5105يونيو  52-51املعين حبامية الأداء السمعي البرصي يف بكني ابلصني يف الفرتة من 
ىل املصنفات املنشورة  اتعو طبالعاجزين عن قراءة امل والأشخاص معايق البرص الأشخاص لتيسري نفاذ  يف مراكش ابملغرب اإ
. وعالوة عىل ذكل، عقب قرار جملس الرؤساء التنفيذيني التابع للأمم املتحدة يف نومفرب 5100يونيو  51-01يف الفرتة من 

 . ونتيجةً الرفيعة املس توىأأمن هذه الأحداث ملُثىل لسالمة و االإدارة ث لضامن احدلأ ل، مت تعزيز الإجراءات الأمنية 5105
جراء معليات  نة ل ذلكل، مت اإ بروتوكولت السالمة والإخالء وتعزيز اخلدمات الأمنية لعدة ضع وو كن ماتقيمي خماطر الأ حمس م

مهية الاسرتاتيجية لس ياسات حول الأ فريقي املؤمتر الأ  ، ويه5100الويبو يف عام رعهتا أأحداث/مؤمترات خارجية رئيس ية 
يف الفرتة مجهورية تزنانيا املتحدة  ،يف دار السالماذلي ُعقد الابتاكر وخلق القمية والقدرة التنافس ية يف تعزيز امللكية الفكرية 

اجامتع و مارس؛  59-51من يف الفرتة ، اتيلند  ،املؤرشات اجلغرافية يف ابنكوكادلولية عن ندوة وال مارس؛  00-05 من
املؤلف يف أأبيدجان، حق سؤولية ممن يضطلعون مب وزراء موريتانيا ( و ECOWASامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا )

  يف مراكش )املغرب(.سالف اذلكر ديسمرب، وكذكل املؤمتر ادلبلومايس  2-2من يف الفرتة كوت ديفوار، 

يف عام ابلشلك املطلوب تب الويبو اخلارجية يف س نغافورة وطوكيو باين ماكمل  يةتقيمي ال تدقيق ال معليات وأ جريت  0.51
جراؤها قرر يف الأصل من املاكن اليت اكتب يف ريو دي جانريو ونيويورك، امل، ولكن مت تأأجيل معليات تدقيق تقيمي 5105 اإ
 ر ادلبلومايس يف مراكش، فضالً ، ويرجع ذكل اإىل الاس تعدادات املكثفة اليت س بقت املؤمت5100لنصف الأول من عام يف ا

. وابلإضافة اإىل ذكل، قدم هاوالطلبات املزتايدة الالزمة ل  5100قدت يف ديسمرب عام عن امجلعيات العامة غري العادية اليت عُ 
دارة اس مترارية الأعامل BCRPاس مترارية الأعامل )ملتطلبات يف خطة الاس تجابة كبرية الربانمج مدخالت  ( واسرتاتيجية اإ

(BCMS.لعمليات الويبو ) 

حيث وقعت يف الك العامني،  اً خالل فرتة الس نتني منخفضاملبلغ عهنا السالمة و وادث الأمن حلالعدد الإجاميل وظل  2.51
صااب تتعلق بسالمة املوظفني أأدت س تة حوادث  ىل اإ وبلغت النس بة  .5100يف عام حوادث وأأربعة  5105يف عام  تاإ

صاابت أأقل من اثنني يف املائة خالل واليت أأسفرت عن ملوظفني ابلحوادث ذات الصةل لالإجاملية   .5100-5105اإ

حراز تقدم اثبت طوال فرتة الس نتني و 2.51 ملركز معليات ابلنس بة لسالمة/الأمن ل  ةنظمة التقنيالأ البناء و يف جمال مت اإ
يف فرباير اء مركز العمليات يف بنبدأأ العمل و . GB1مبجمع قع يف الطابق الأريض اذلي ي( اجلديد SCOC) التنس يق الأمين

قامة التعقيد التقين واس تلزم . 5105 مس تقل بشلك ، 5105(، مت تركيهبا يف هناية عام LANش بكة حملية منفصةل )للمركز اإ
ضامن أأعىل و الربط  بس بلهذه النظم متتع املتاحة لبقية املنظمة من أأجل ضامن اليت تغطي مجمل املنطقة و ش بكة ال عن 
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مثل التصالت يف حالت الطوارئ  نمالأ لسالمة/حمددة ل ابلإضافة اإىل ذكل، مت تركيب تقنيات و. هال الأداء مس توايت 
 .5102حبلول هناية عام  املرشوعهذا ، ومن املتوقع الانهتاء من 5100وأأنظمة الكشف عن احلرائق حبلول هناية عام 

طار ، وعالوة عىل ذكل 2.51 بشأأن  س ياسة الأمنودليل الاكنتون ل لأمم املتحدة اليل دلضامن الامتثال بالزتام الويبو ويف اإ
جراء السالمة من احلرائق،  خالل فرتة  اخلطوات التالية ذلكل، مت تنفيذ اس تعراض شامل لالإجراءات احلالية. ونتيجةً مت اإ

( رفع 0؛ )تلقايئال لتحمك اباًب مقاومًا للحريق اب 21( تركيب 5ق؛ )ائلسالمة من احلر ل لفتات جديدة وضع ( 0الس نتني: )
نذار ورشاشات جديدة يف بعض املرافق؛ )2؛ )طفاية حريق 521مس توى  جراء ( 2( تركيب صفارات اإ معليات التفتيش اإ
يف مجيع مباين أأدوار  ( تعيني مرشيف2؛ )خاصاً  دربني تدريباً املراس احلأأحد عىل يد السالمة من احلريق عىل الروتينية 
هذا التدريب أأولوية واكتسب . هتاماكحفو برانمج تدرييب ملوظفي الويبو عىل تقنيات الوقاية من احلرائق تقدمي ( 1الويبو؛ )
 05دمت لسالمة، قُ ل تحسني التأأهب ب مع الزتام الويبو  ياً متاش  و ، عالوة عىل ذكلالويبو. و يف مباين  رادو الأ  ملرشيفابلنس بة 

ىل الإسعافات الأولية الأساس ية عن تدريبية  ةدور مجموعات الإسعافات الأولية وأأهجزة  مت توزيعموظفي الويبو، ومن  511اإ
 حرم الويبو. داخل باين امل تنظمي يرابت القلب يف مجيع 

 بياانت الأداء

 أأمن وسالمة موظفي الويبو وزوارها واملندوبني دلهيا وكذكل أأمن وسالمة معلوماهتا وأأصولها املاديةالنتيجة املرتقبة: 

نظام 
اإشارات 
 السري

 الأهداف الأداء بياانت
أأسس 
 املقارنة

 مؤرشات الأداء

مت التنفيذ 
 ابلاكمل

ن أأقل من اثنني وموظفاليت أ صيب فهيا النس بة الإجاملية للحوادث 
 :5105/5100يف املائة خالل 

 ( 5105س تة حوادث تتعلق بسالمة املوظفني) 

 ( 5100أأربعة حوادث تتعلق بسالمة املوظفني) 

% أأو 5
 أأقل

النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها  5%
واملندوبني دلهيا اذلين يبلغون عن 
 اإصابة معل أأو حادث مرتبط ابلعمل
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مت التنفيذ 
 ابلاكمل

 

 

 

 

 

 

 

 

مت التنفيذ 
 جزئياً 

 

جراء ما مجموعه س بع معليات تدقيق  خالل فرتة الس نتني، مت اإ
املعنية ملؤمترات/اجامتعات خارجية مبساعدة من املاكتب القطرية 

دلائرة تنس يق الأمن والسالمة وقد امتثلت لاكفة معايري الأمم 
دارة السالمة/الأمن:  املتحدة لنظم اإ

 ( 5105ثالثة) 

 ( 5100أأربعة) 

عالوة عىل ذكل، أ جريت معليات التدقيق عىل حدثني خارجيني 
% من الطلبات 011لأأدارهتام الويبو بشلك مبارش.)متت الاس تجابة 

 (.يف الوقت املناسب

)س نغافورة  معليتا تدقيق ملباين املكتب اخلاريج 5105جنزت يف أ  
 وطوكيو(.

، مت تأأجيل معليات تدقيق مباين املاكتب اخلارجية يف ريو 5100يف 
دي جانريو ونيويورك بسبب الاس تعدادات املكثفة اليت س بقت 
املؤمتر ادلبلومايس يف مراكش، فضاًل عن امجلعيات العامة غري 

 .5100 ُعقدت يف ديسمرب عام العادية اليت

النس بة املئوية لطلبات احلصول عىل  22% 11%
مساعدة يف جمايل السالمة والأمن 
خالل املؤمترات أأو املناس بات اليت 

 تنظم يف جنيف أأو خارهجا

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 )حبسب النتيجة(  املزيانية والنفقات الفعلية

 )بأ لف الفرناكت السويرسية( 

 5100-5105 نفقات

الصيغة اجلديدة ملزيانية 
بعد  5105-5100

 التحويالت

 5100-5105مزيانية 
 املعمتدة

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

152 00 
012 00 029 05 

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 ه  9.2

152 00 
  عاجملمو  05 029 00 012

 

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

معدل 
الاس تخدام 

)%( 
 5100-5105 نفقات

الصيغة اجلديدة ملزيانية 
بعد  5105-5100

 التحويالت

 5100-5105مزيانية 
 املعمتدة

 

 موارد املوظفني 5 290 5 511 5 511 011%

 موارد خالف املوظفني 9 222 9 012 1 122 92%

 اجملموع 05 029 00 012 00 152 91%
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 مالحظات: 

من النظام  2.2وفقا للامدة  5105/00( تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف الثنائية 0)
 املايل. 

 بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة.  5105/00( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 5)

 

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

رجع املوظفني واملوارد خالف املوظفني، عىل التوايل، ويبعد التحويالت اخنفاضًا يف  ل من موارد املزيانية تعكس  1.51
ىل:  ذكل   اإ

 02الربانمج يف الاقتصادية  تتحليالال ادلراسات و يف معل املنظمة تدعمي نقل الوظائف الشاغرة من الربانمج ل   –
  ؛ 51ربانمج اليف  ويةاللغالويبو مع تنفيذ س ياسة دلو

 01،5مبقدار حلد من النفقات ابمع الزتام املنظمة مبا يامتىش  لتحقيق الكفاءة من حيث التلكفةاليت متت تعديالت ال   –
 . 5100-5105مليون فرنك سويرسي يف فرتة الس نتني 

 5105نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

ىل تأأخري بس يط يف دمع تنفيذ مرشوع  يف املائة ويرجع ذكل أأساساً  92املوظفني( خالف بلغ اس تخدام املزيانية ) 1.51 اإ
ابلإضافة وللمرشوع. جديد ( ريامث يمت تعيني مدير H-MOSSلأمم املتحدة )معايري الأمن التشغييل ادلنيا للأمم املتحدة ملقار ا

س تخدم بشلك تُ مل  اخملطط لهالأحداث غري لصصة اخمل يةملتطلبات الأمن لتلبية ا ةتوقعامل قدرة أأرندت فالزايدة يف اإىل ذكل، 
  اكمل. 
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 مرشوعات البناء  59الربانمج 

 الس يد أأ. سوندارام  مدير الربانمج 

جنازات الفرتة   5100-5105اإ

 مرشوعات البناء اجلديد

، مل يمكل املقاول العام السابق بعض أأعامل الإصالح والاستبدال والأعامل الهنائية. ونظرا للتأأخري املتكرر، 5100حبلول هناية  0.59
. 5105اإىل يوليو  5100رب شاركت الأمانة يف سلسةل من النقاشات عىل مس توى رفيع مع املقاول العام السابق يف الفرتة من ديسم

ثر هذه النقاشات، عىل فسخ العقد وداي من الطرفني. وتولت املنظمة، انطالقا من أأغسطس  دارة 5105واتفقت الويبو معه، اإ ، اإ
مت واكمل أأعامل الإصالح والأعامل الهنائية، ابس تخدام الأموال اليت مت الاحتفاظ هبا من املدفوعات الأخرية للمقاول العام السابق. 

أأما يف أأحناء املبىن خالل فرتة الس نتني. بعض البنود الصغرية اخملتلفة اهجات و ابلو تعلق املتأأخرة واليت ت الانهتاء من معظم الأعامل 
يف وهو ما مت اإىل مزيد من التقيمي،  تحتاجفقد اديقة املؤدية اإىل احللطابق الأريض والنوافذ اب املتعلقة أأساساً و الأعامل املتبقية 

السطح من زراعة مت تأأجيل و. 5102-5102فرتة الالالزمة يف الإصالح رى أأعامل ، ومن املتوقع أأن جتُ 5100الثاين من النصف 
 .5102حىت ربيع عام  5100خريف 

 مرشوع بناء قاعة مؤمترات جديدة

وبناء الهيلك ، واس تؤنفت أأعامل احلفر 5100بدأأت الأشغال بورشة مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف منتصف أأغسطس  5.59
ر اذلي تسبمب فيه املقاول العام يف بداية عام 5100الرئييس حىت أأواخر عام  وعدم امتثاهل ابلتايل لبعض من  5105. ونظرا للتأأخم

. وعقب 5105 الرشوط التعاقدية، رشعت الأمانة يف سلسةل من املناقشات الرفيعة املس توى مع املقاول العام السابق حىت يوليو
هناء العقد برضا الطرفني وبطريقة ودية. واعتبارا من أأغسطس تكل الاجامت عات اتفق  ل من الويبو واملقاول العام السابق عىل اإ

دارة املرشوع من أأجل 5105 ، أأصبحت ورشة الأشغال حتت املسؤولية املبارشة للويبو. وأأدخل عدد من التغيريات عىل هيلك اإ
نشاء ضافية للمهندس املعامري وقيادة املرشوع ورشاكت  التكيمف مع انعدام مقاول عام، ل س امي اإ عطاء تلكيفات اإ صة واإ جلان خمصم

، أأدير املرشوع استنادا اإىل هذا الهيلك 5105الهندسة حىت يتس ىن توزيع  ل عنارص تلكيف املقاول العام. ومنذ أأغسطس 
، 5105هبذا النطاق واحلجم. وحبلول أأواخر عام  الإداري املعدل اذلي يتيح املزيد من املرونة ويضمن اس تجابة فورية لتنفيذ مرشوع

دة، ممما يعادل حنو  51اس تخدمت الويبو ما يقارب  ابملائة من  25ابملائة من املتعاقدين ومقديم اخلدمات عقب اإجراءات رشاء حمدم
طار، 21، بلغ اإجاميل عدد املقاولني يف املوقع حوايل 5100حبلول هناية عام مجمل تلكفة البناء. و  العقد املمنوح اذلي بلغت قميته  يف اإ

سابقة اذلكر اكن من شأأهنا أأن رتتيبات كام أأن اليف املائة من تلكفة البناء.  91وهو ما ميثل حنو مليون فرنك سويرسي،  21حوايل 
تنفيذ بطريقة استباقية ويف الوقت ال واملسائل غري املتوقعة اليت مت حتديدها أأثناء يف املرشوع لتعامل مع عدد من التعديالت يرست ا
 املناسب. 

يف موقع العمل، متت مراجعة اجلدول احملرز والتقدم  وكنتيجة للتأأخري اذلي أأحدثه املقاول العام السابق ولفسخ العقد وداي 0.59
لأويل حسب العقد املربم تسلمي اوهو موعد ال ، 5102اإىل فرباير  5100أأبريل من الزمين املؤقت وتغيري التارخي املرتقب لإمتام الأعامل 

  5102.43بريل عام أأ اىل  5102فرباير مرة أأخرى من لالنهتاء املرتقب مت تعديل املوعد ث مع املقاول العام السابق. 

 ةقاعكذكل دخلت . 5100س تخدام منذ سبمترب ودخل نطاق الا ABاملبىن القبو اذلي مت جتديده يف ومت تسلمي جزء من  2.59
 .5100اس تخدام منذ أأكتوبر حزي يف  ABابملبىن زيانني املجديدة يف طابق اجامتعات 

 

                                                
43
 .5102اإىل يوليو  5102مت تعديل موعد الانهتاء مرة أأخرى يف بداية  
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 بياانت الأداء 

 اإاتحة قاعة مؤمترات جديدة ومرافقها لجامتعات ادلول الأعضاءالنتيجة املرتقبة: 

 الأهداف الأداء بياانت السري
أأسس 
 املقارنة

 مؤرشات الأداء

مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف الانهتاء من مرحةل البناء تأأجل  غري اثبت
 نيطابقني املتبقيالتعديالت عىل وال )قاعة املؤمترات اجلديدة يف ذاهتا، 

اإىل حرم الويبو( حىت أأبريل النفاذ اجلديد ومركز  ABمن املبىن 
5102

44
يف سبمترب لأول مرة س تخدام ومن املتوقع أأن يدخل حزي الا 
5102 . 

وكذكل قاعة  ABيف قبو املبىن تعديالت ال الانهتاء من وحيل موعد 
 5100يف سبمترب وأأكتوبر  ABملبىن اباملزيانني طابق يف  اتجامتعالا

 عىل التوايل. 

وظلت قيادة املرشوع وجلنة البناء ترصدان مدى الامتثال ملعايري 
 اجلودة املعمتدة والرضورية وحلدود املزيانية.

ل 
 ينطبق

ل 
 ينطبق

مرافقها بناء قاعة املؤمترات اجلديدة و 
متاش يًا مع معايري اجلودة واملزيانية 
 املعمتدة والإطار الزمين املعمتد

بقاء عىل احلد الأدىن للتاكليف املرتبطة ابملبىن الإداري اجلديدالنتيجة املرتقبة:   الإ

نظام 
اإشارات 
 السري

 الأهداف الأداء بياانت
أأسس 
 املقارنة

 مؤرشات الأداء

ل  مضن حدود املزيانية 5105ظلت النفقات يف هناية  اثبت
 ينطبق

ل 
 ينطبق

اس تخدام الأموال املتبقية املتاحة يف 
طار املزيانية املوحدة املعمتدة  اإ

والاعامتدات اخملصصة خالل فرتة 
 الضامن املتعلقة ابلبناء
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 املرجع نفسه 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

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

 5100-5105نفقات 

الصيغة اجلديدة ملزيانية 
بعد  5105-5100

 التحويالت

 5100-5105مزيانية 
 املعمتدة

 رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

21 
21 22 

سالمة وأأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين 
 واملمتلاكت املادية واملعلومات

 ه 9,2

212 2 
210 2 151 1 

بقاء عىل  احلد الأدىن للتاكليف املرتبطة ابملبىن الإ
 الإداري اجلديد

 ه 9,2

021 
211 211 

اإاتحة قاعة مؤمترات جديدة ومرافقها لجامتعات ادلول 
 الأعضاء

 ه 9,2

112 1 
  اجملموع 1 212 1 501

 

 

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

معدل 
الاس تخدام 

)%( 
 5100-5105 نفقات

الصيغة اجلديدة ملزيانية 
بعد  5105-5100

 التحويالت

 5100-5105مزيانية 
 املعمتدة

 

 موارد املوظفني 022 021 021 011%

 موارد خالف املوظفني 1 001 2 111 2 101 91%

 اجملموع 1 212 1 501 1 112 91%

 

 مالحظات: 

من النظام  2.2وفقا للامدة  5105/00املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعدةل للربامج بعد اإجراء التحويالت يف الثنائية ( تعكس 0)
 املايل.

بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة يف فرتة  5105/00( متثل املبالغ اخملصصة حتت ابب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية 5)
 الس نتني. 

 



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

291 

 5105/00املزيانية بعد التحويالت  أألف.

بعد التحويالت تسوايت ختفيضية  5105/00تسجد املبالغ اخملصصة حتت ابب خالف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  2.59
مليون فرنك سويرسي يف الثنائية  01,5أأجريت حتقيقًا للكفاءة من حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

5105/00. 

 5105نس بة اس تخدام مزيانية  ابء.

 .5100-5105للربانمج يف فرتة الس نتني مامتش يًا مع املزيانية بعد التحويالت للفرتة اس تخدام املزيانية جاء اإجاميل  2.59

 [0]ييل ذكل امللحق 
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 انحق. امللسابعا

 0امللحق 

 توزيع لتقياميت الأداء للك برانمج

 

 عىل ما ييل: 5105/00برانمج وارد يف تقرير أأداء الربانمج وتش متل تقياميت الأداء للك 

 

جنازات الثنائيةاجلزء الأول:   5105/00 اإ

أأثناء الفرتة املطروحة تحدايت ال و  للك برانمج 5105/00 الثنائيةيف  موجز حتلييل يعرض التقدم اذلي أأحرز ذا اجلزء عبارة عنه
 الاس تعراض. قيد

 

 الويبو بشأأن التمنية اجلزء الثاين: تنفيذ جدول أأعامل

يتضمن هذا اجلزء معلومات عن دور  ل برانمج ومسامهته يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ومتش يا مع معلية وضع املزيانية للمرشوعات 
 يف عاميبو اليت اقرتحهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية واليت وافقت علهيا مجعيات الو 

5101
45
تقارير مفصةل عن تنفيذ مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتوصياته عىل حد عىل جدول أأعامل التمنية الإبالغ عن  ينطوي، 

 سواء.

 

داء  اجلزء الثالث: بياانت الأ

الربانمج ومؤرشات الأداء اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء يف  اليت يسهم فهياص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء النتاجئ املرتقبة يلخم 
ثت أأسس املقارنة، حسب الاقتضاء، لتجسد الوضع يف هناية 5105/5100وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  . 5100 عام. وُحدم

زت اجلداول لتجس يد أأسس املقارنة الأصلية )بناء عىل وثيقةو  ( 5105/5100الربانمج واملزيانية  اس تجابة لطلب ادلول الأعضاء ُعزم
( لأغراض 5105/5100)بناء عىل وثيقة الربانمج واملزيانية ( والأهداف 5100وأأسس املقارنة احملدثة )بناء عىل الوضع يف هناية عام 

 اخلامس مؤرش. أأما العمود املتعلقة بلك 5105لعام بياانت الأداء  الرابعالعمود يف  . وترداملقارنة فامي يتعلق ببياانت الأداء والتقياميت
  ".السريفيتضمن تقيامي للأداء ابس تخدام "نظام اإشارات 

 

 5105/00للثنائية اجلزء الرابع: املزيانية والنفقات الفعلية 

والنفقات الفعلية  5105/5100واملزيانية الهنائية بعد التحويالت  5105/5100يقدم اجلزء الأخري معلومات عن املزيانية املعمتدة 
ن الإبالغ فامي خيص هذا اجلزء ويشمل ال ن جدولني لعام 5105واس تخدام املزيانية يف عام   :5105. وقد حتسم

ة، معلومات عن املزيانية املعمتدة  ل مرم واملزيانية الهنائية بعد  5105/5100املزيانية والنفقات الفعلية )حبسب النتاجئ( يوفر، لأوم
 ية حبسب النتاجئ.والنفقات الفعل  5105/5100التحويالت 

واملزيانية الهنائية  5105/5100املزيانية والنفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية( يوفر معلومات عن املزيانية املعمتدة 
ح بشأأن . وترد رشو5105/00 للثنائيةوالنفقات الفعلية )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(  5105/5100بعد التحويالت 

                                                
45
 ول أأعامل التمنيةس تعراض معلية وضع املزيانية املطبقة عىل املرشوعات اليت تقرتهحا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لأغراض تنفيذ توصيات جدا 

 (..A/48/5 REV )الوثيقة



 5105/00تقرير أأداء الربانمج 

 

293 

مع الأخذ بعني الاعتبار لعرض  الفروق املوجودة بني املزيانية املعمتدة واملزيانية الهنائية بعد التحويالت، وبشأأن اس تخدام املزيانية
  )املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية(.النتاجئ وعرض نوع النفقات 

 

 [5]ييل ذكل امللحق 

 5امللحق 

 5100تنفيذ الصناديق الاستامئنية 

دارة القامئة عىل النتاجئ، أأاي اكن مصدر  طار املنظمة لالإ دراج مجيع الأنشطة مضن اإ طار اجلهود اليت تُبذل من أأجل تعزيز اإ يف اإ
الأموال، يوفر هذا امللحق نبذة عامة عن الأنشطة املُنفذة مضن صناديق الويبو الاستامئنية. ويف الوقت ذاته يس تجيب هذا التقرير 

هات املاحنة والمتست فيه تقريرا أأمشل عن مجيع الصناديق الاستامئنية، مبا يف ذكل املعلومات الربجمية واملالية عىل حد لطلب قدمته اجل 
سواء. ولرتش يد الإبالغ أأدرج التقرير اخلاص ابلصناديق الاستامئنية يف تقرير أأداء الربانمج وأأصبح جزءا ل يتجزأأ منه، وحيتوي عىل 

. وس يدرج التقرير الس نوي املقبل عن الصناديق الاستامئنية يف تقرير أأداء الربانمج 5100املنفذة يف عام حملة س نوية عن الأنشطة 
لكنه ل يشمل الصناديق ، . وحيتوي املرفق عىل تقرير عن الصناديق الاستامئنية الواردة يف القامئة أأدانه5102ملنتصف املدة لعام 

 الاستامئنية للموظفني الفنيني املبتدئني.

ُ  الصندوق الاستامئين  ذفِّ نَ القطاع امل

 مكتب املدير العام أأسرتاليا

 البنية التحتية العاملية الربازيل

 قطاع التمنية الاحتاد الأورويب/ابكس تان

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية III حق املؤلففنلندا/

 قطاع التمنية  امللكية الفكريةفرنسا 

 قطاع التمنية للملكية الصناعيةبرانمج أأمرياك الالتينية 

يطاليا  قطاع التمنية اإ

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية الياابن/حق املؤلف

 قطاع التمنية الياابن/امللكية الفكرية

 قطاع التمنية أأفريقيا/امللكية الفكريةالياابن/

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية مجهورية كوراي/حق املؤلف

 قطاع التمنية كوراي/التعلميمجهورية 

 قطاع التمنية كية الفكريةل امل مجهورية كوراي/

س بانيا  قطاع التمنية اإ

 قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية حق املؤلفالولايت املتحدة الأمريكية/
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 أأسرتاليا

منائية وطنية حمددة بوضوح ومتسقة بشأأن امللكية  :النتيجة الفكرية والابتاكر تامتىش مع الأهداف س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
منائية الوطنية  الإ

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

بعثات اسرتاتيجية امللكية 
 الفكرية 

ىل أأبريل  يناير اإ
5100 

ساعدة مكبوداي يف صياغة اسرتاتيجية وطنية م  مكبوداي
للملكية الفكرية هبدف تسخري القدرات الوطنية 

مللكية الفكرية وذكل لتحقيق أأهداف يف ا
 وس ياسات التمنية

بعثة اجلرد وتقيمي 
 الاحتياجات

 2اإىل  5من 
 5100أأبريل 

عداد تقرير حول "امللكية الفكرية يف جزر  جزر سلامين اإ
لوضع احلايل للملكية ل تقياميً  يعرض ،سلامين"

 وضعل اً أأساس أأيضاً يُعد الفكرية يف البالد و 
 لملكية الفكريةل اسرتاتيجية 

بعثة تقيمي الاحتياجات 
ووضع اسرتاتيجية للملكية 

 الفكرية

اإىل  00من 
 مايو 02

5100 

جراء تقيمي شامل لتحديث نظام امللكية الفكرية   فانواتو اإ
الأوىل لسرتاتيجية عداد املسودة واإ الوطين 

وطنية للملكية الفكرية من أأجل متكني 
الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية الوطين 

 لتمنية الاقتصاديةغراض الأ 

بعثة تقيمي الاحتياجات 
ووضع اسرتاتيجية للملكية 

 الفكرية

اإىل  51من 
 مايو 50

5100 

جراء تقيمي شامل لتحديث نظام امللكية الفكرية  تونغا اإ
عداد املسودة الأوىل لسرتاتيجية واإ الوطين 

وطنية للملكية الفكرية من أأجل متكني 
الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية الوطين 

 لتمنية الاقتصاديةغراض الأ 

اهنا وتتحىل الانضامم والعمليات الالزمة لتنفيذ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلتطلبات مل  فهم أأفضل اماكتب امللكية الفكرية دلهي النتيجة:
 مبزيد من الثقة بشأأن ذكل

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

قلميية بشأأن  ندوة دون اإ
 معاهدة الرباءات

 51و 09
 5100فرباير 

أأفريقيا/رواندا وأأوغندا ومجهورية جنوب 
 تزنانيا املتحدة

تقدمي حملة عامة عن معاهدة التعاون بشأأن 
نظمة الوطنية الأ وس بل حتسني  ،الرباءات

لرباءات يف س ياق النظام ادلويل، لرؤساء ل
 من عدة بدلان أأفريقية مؤخراً  نيعينامل املاكتب 

قلميية  دونورشة معل  اإ
حول معاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات لبدلان 
 أ س يا واحمليط الهادئ

اإىل  02من 
أأبريل  01

5100 

س نغافورة/مكبوداي ومجهورية لو 
ادلميقراطية الشعبية وميامنار والفلبني 

 )اس تضافها مكتب الويبو يف س نغافورة(

نظام معاهدة التعاون حول تقدمي تدريب شامل 
ومزااي معاهدة التعاون  أأداءو بشأأن الرباءات 
لبدلان النامية يف أ س يا ومنطقة ل بشأأن الرباءات 
تقدمي املشورة بشأأن الانضامم و احمليط الهادئ. 

 اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وأ اثرها

اإىل  01من  تدريب حفص الرباءات
يونيو  50

5100 

حفص املوضوعي والعميل عىل توفري التدريب  أأسرتاليا/مرص
مكتب براءات الاخرتاع يف لفاحصني لت الرباءا

البحث ادلويل بشأأن ( EgPOاملرصي )
جراءات وممارسات الفحص المتهيدي. قدم ت واإ

تزويد عىل فيه هذا التدريب وركزت  أأسرتاليا
مبثابة سلطة  واابملهارات الالزمة ليكونالفاحصني 

دولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
جراءو   عاهدةاملالعمليات املطلوبة مبوجب  ليتولوا اإ
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اهنا وتتحىل تطلبات الانضامم والعمليات الالزمة لتنفيذ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلمل  فهم أأفضل اماكتب امللكية الفكرية دلهي النتيجة:
 مبزيد من الثقة بشأأن ذكل

 ()الأغراض(/الوصف )الأوصافالغرض  البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

  [5100]ل يوجد نشاط يف   

ة قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمني النتيجة:
 اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةيف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر 

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

ندوة وطنية حول حق 
واجامتع تشاوري  املؤلف

  مع حكومة تونغا

اإىل  02من 
يناير  01

5100 

زايدة القدرات والوعي حبق املؤلف واحلقوق  تونغا
بني املسؤولني احلكوميني وأأحصاب ذات الصةل 
حق دور . وركزت الندوة عىل املعنينياملصلحة 

يف تعزيز التمنية الثقافية  تهاملؤلف وأأمهي 
 والاقتصادية

زايرة دراس ية حول حق 
 املؤلف

 02و 02
 01أأبريل، 

أأبريل  09و
5100 

ف يتض ساموا وجزر سلامين وتونغا )اس ُ 
ن من ادلول املذكورة أأعاله يف ومسؤول

 سرتاليا(أأ 

، وكذكل هوتعزيز فهماملؤلف ق حبزايدة املعرفة 
حتسني قدرات رؤساء ماكتب حق املؤلف 

لتعامل مع عىل امن كبار املسؤولني  وغريمه
 املؤلف س ياسات واسرتاتيجيات حق

بعثة خرباء من قبل 
مسؤول من مكتب 

 أأسرتاليا للملكية الفكرية

اإىل  01من 
يونيو  02

5100 

ل ممارسات الفحص يف نظام العالمات تقدمي أأفض مكبوداي
  لقانوناملعدةل واحئ مكبودايلالتجارية يف س ياق 
 العالمات التجارية

بعثة خرباء من قبل 
مسؤول من مكتب 

 أأسرتاليا للملكية الفكرية

 05اإىل  1من 
 5100يوليو 

أأثناء توفري التدريب لفاحيص العالمات التجارية  مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
العمل هبدف تعزيز معارفهم وهماراهتم فامي يتعلق 

  عىل أأسس مطلقة ونسبيةامئقاللفحص اب

توفري متحدث ملنتدى 
دويل حول تقيمي امللكية 

 الفكرية

نومفرب  1و 2
5100 

اس تضافت مالزياي املنتدى وجاء املتحدث 
مشارك من  211ادلويل من الربازيل / 

(، 0الاحتاد الأورويب )و(، 0الصني )
(، ومالزياي 2(، والياابن )0فرنسا )و 

(، 0الفلبني )و (، 010 - ة)املضيف
اململكة و (، 0) اتيلند و ،(5وس نغافورة )
الولايت املتحدة الأمريكية و (، 0املتحدة )

 (0وفييت انم ) ،(5)

توفري اخلربات بشأأن تقيمي امللكية الفكرية ومتويل 
قامة امللكية الفكرية و  يكولويج اإ مس تدام نظام اإ
 للملكية الفكرية

والتدريب لتعزيز نقل املعرفة من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية، ول س امي البدلان امللكية الفكرية م الأدوات القامئة عىل اس تخدا النتيجة:
 ملواهجة التحدايت العاملية الأقل منواً 

 ()الأغراض(/الوصف )الأوصافالغرض  البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

ترتيبات اس تضافة علامء 
يف  ارقةالطب احليوي الأف

املنظامت البحثية خارج 
 أأفريقيا

يناير اإىل 
ديسمرب 
5100 

الاكمريون ومرص وغاان ونيجرياي وجنوب 
يف الهند  املضيفةأأفريقيا )املؤسسات 

 وسويرسا والولايت املتحدة الأمريكية(

 "0"افة هو: الغرض من ترتيبات الاس تض
تشجيع الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية 

 املداريةعاملي )الأمراض حصي للتصدي لتحد 
قل الأ ؤثر عىل العديد من البدلان ت يتاملهمةل(، ال

تعزيز نقل املعرفة للعلامء، ول س امي  "5"؛ ومنواً 
ضعت برامج . وقد وُ أأقل البدلان منواً أأولئك يف 

برتقية املشاركني قيام خمصصة لضامن  يةحبث 
عىل تقدمي  ةقادر متتعهم ابلالبحثية و  مهماراهت
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 ثو حبيف جمال يف بدلاهنم ملموسة مسامهة 
 أأمراض املناطق املدارية املهمةل

ورشة معل وطنية حول 
دارة  امللكية الفكرية واإ
التكنولوجيا للجامعات 
ومؤسسات البحث 

 والتطوير 

اإىل  51من 
مايو  50

5100 

ندونيس يا دارة حقوق امللكية ذات الصةل ابإ هارات امل تطوير  اإ
 وطنيني منالالفكرية ونقل التكنولوجيا للمهنيني 

 امعات ومؤسسات البحث والتطويراجل

التدريب الوطين املعين 
 حانجب بنقل التكنولوجيا 

اإىل  51من 
مايو  00

5100 

يف تطوير رأأس املال البرشي  اتيلند مساعدة  اتيلند 
الكفاءات الرضورية يف اجملالت ذات من ذوي 
نقل التكنولوجيا، مثل اس تخدام اتفاقات ب الصةل 

 الرتخيص كأداة لنقل التكنولوجيا

ورشة معل وطنية حول 
 تقيمي امللكية الفكرية

 1اإىل  2من 
 5100يونيو 

نشاء نواة انم  تيدمع في  (هانويفييت انم ) املهنيني من يف اإ
دارة التكنولو املتخصصني يف  جيا وامللكية الفكرية اإ

ذوي املهارات الالزمة يف جمال تقيمي امللكية من 
 الفكرية

ورشة معل وطنية حول 
 تقيمي امللكية الفكرية

اإىل  01من 
يونيو  05

5100 

نشاء نواة انم  تيدمع في  فييت انم )مدينة هويش منه( املهنيني من يف اإ
دارة التكنولوجيا وامللكية الفكرية املتخصصني يف  اإ

ذوي املهارات الالزمة يف جمال تقيمي امللكية من 
 الفكرية

الويبو لصياغة دليل ترمجة 
اإىل الرباءات طلبات 
 الفيتنامية

نرش املعرفة من خالل تيسري قدر أأكرب من  فييت انم 5100سبمترب 
قبل التدريب املقدم من يف ليل ادلاس تخدام 

املشاركني يف دورة صناديق الويبو الاستامئنية 
 ظر أأدانه( يف بيئة معلهم)ان

ورشة معل وطنية حول 
 الرباءاتطلبات صياغة 

 00اإىل  9من 
 5100سبمترب 

نظام الرباءات ب توفري املعرفة الاسرتاتيجية  فييت انم
والتدريب العميل عىل صياغة طلبات براءات 

تلفة اخمل سرتاتيجيات بشأأن الاالاخرتاع، وخاصة 
 تصممي املطالباتل 

 5100أأكتوبر  "صندوق أأدوات"
ىل أأبريل  اإ
5102 

مجيع البدلان املس تفيدة من الصناديق 
 الاستامئنية

امللكية الفكرية وضع مناذج لالتفاقات القامئة عىل 
اليت من شأأهنا تسهيل التعاون بني املؤسسات 
الأاكدميية يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، يف 

البحث البحوث والأعامل، مع مؤسسات س ياق 
 الصناعاتو حتادات الاخرى والأ والتطوير 

الوطين برانمج التدريب 
املتقدم بشأأن ترخيص 

 بنجاحالتكنولوجيا 

 1اإىل  2من 
 5100نومفرب 

ملهنيني ى ارفع مس توى املعرفة واملهارات دل اتيلند 
يف جمال الرتخيص، ول س امي يف تطبيق  نيوطنيال

أأساليب تقيمي امللكية الفكرية يف س ياق التفاوض 
 الرتخيص اتصياغة اتفاقو خيص الرت بشأأن 
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ىل املعلومات واملعارف اخلاصة ابمللكية الفكرية واس تخداهما لتشجيع الابتاكر وزايدة اإ تعزيز نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور  النتيجة:
 النفاذ اإىل املصنفات الإبداعية احملمية واملصنفات الإبداعية املدرجة يف املكل العام

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

بعثة من قبل مستشاري 
الويبو اإىل انميبيا 

 وبنغالديش ورسي لناك

 5100فرباير 
 )انميبيا( 

 5100أأبريل 
)بنغالديش( 

ديسمرب 
)رسي  5100
 لناك(

ماكنية اس تطالع  بنغالديش وانميبيا ورسي لناك براماإ مذكرة تفامه مع منظمة  اإ
غري حكومية حملية وذكل لبناء قدرات هذه 

املنظمة احمللية اليت تدمع الأشخاص اذلين يعانون 
من ضعف البرص، وكذكل لبناء قدرة صناعة 

الوطين واخلدمات احلكومية عىل الصعيد النرش 
نتاج أأو حتويل وتوزيع اإصدارات من الكتب  لإ

النصوص و شلك يسهل الاطالع عليه )برايل ب 
 الطباعة الكبرية(حروف و  يةصوت ال

 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  -أأسرتاليا 
0

 

يرادات عام  5105ديسمرب  00الرصيد يف   5100ديسمرب  00الرصيد يف  املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ

211 120 0 250 00- 212 292 - 001 000 0 

0.
 (.)املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية  
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 الربازيل

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض  :النتيجة
 التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

اإطالق مركز خدمات 
لمعهد الوساطة التابع ل 

، الوطين للملكية الصناعية
 ويشمل ذكل حلقة معل

اإىل  05من 
مارس  02

5100 

ً  الربازيل  لمعهد الوطين التابع ل طلق مركز الوساطة أأ
ة معل يف حلق تهحفل تل خالل للملكية الصناعية 

قلميي ةمدرسة القضاء الاحتادي (، EMARF) ةالإ
شارك مكتب و . 5100 مارس 00و 05يف 

الويبو يف الربازيل يف حفل الافتتاح للتأأكيد عىل 
أأمهية الرشاكة بني الويبو واملعهد الوطين يف 

نشاء  عالوة عىل و . التابع للمعهدديد اجلركز املاإ
ات الوساطة الويبو خلدممركز قدم ذكل، 

بشأأن أأنشطة بناء تقاريره ( AMCالتحكمي )و 
 املعهد الوطين مؤخراً الويبو و القدرات اليت نظمهتا 

لتسليط الضوء عىل أأمهية التدريب وتشجيع 
البديةل لتسوية وابجلهود لوساطة ابالاهامتم 
 املنازعات.

التعاون نظام اجامتع ادلول 
الإقلميي بشأأن امللكية 

( PROSURالفكرية )
مع مرصف التمنية للبدلان 

الأمريكية ومكتب 
الولايت املتحدة 

الامريكية للرباءات 
 والعالمات التجارية

واملكتب الكندي للملكية 
 الفكرية.

 2اإىل  5من 
 5100أأبريل 

الولايت املتحدة الأمريكية / الأرجنتني 
كوادور  والربازيل وش ييل وكولومبيا والإ
 وايوابراغواي وبريو وسورينام وأأوروغ

اجامتع ملناقشة الاسرتاتيجيات املس تقبلية 
التعاون الإقلميي بشأأن منصة نظام رشوع مل 

 (PROSUR)امللكية الفكرية 

ندوة احلادية والثالثني ال 
ماكتب  يفللموظفني 

بدلان يف امللكية الفكرية 
 أأمرياك الالتينية

اإىل  02من 
أأبريل  09

5100 

بوليفيا و الربازيل و الربازيل / الأرجنتني 
كواب و كوس تارياك و كولومبيا و تش ييل و 
كوادور و مجهورية ادلومينياكن و  اإ
هندوراس و غواتاميل و السلفادور و 
ابراغواي وبامن و نياكراغوا و املكس يك و 
 أأوروغوايو بريو و 

نشاء منتدى ملمثيل ماكتب امللكية الفكرية يف  اإ
أأمرياك الالتينية لزايدة تبادل اخلربات والرشاكة 

لكية الفكرية من أأجل تعزيز اس تخدام يف جمال امل 
 الأصول غري امللموسة
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" PI em questão" 1  أأبريل
5100 

شاريع امل حمايرة عن اجلوانب املتعلقة بتطوير  الربازيل
اقتصادايت امللكية الفكرية لطالب حول  يةالبحث 

برانمج املاجس تري يف جمال امللكية الفكرية 
من الباحثني والابتاكر والتمنية وكذكل جملموعة 

 نيالربازيلي

برانمج التدريب عىل 
 تسويق امللكية الفكرية

مايو  02و 00
5100 

بناء القدرات يف القطاع اخلاص واملؤسسات  الربازيل
 دارة الأصول غري امللموسة ابإ ذات الصةل البحثية 

اجامتع جملس جدول 
الأعامل العاملي حول 

 امللكية الفكرية

يونيو  05و 00
5100 

نشاء منتدى للنقاش حول مس تقبل نظام  الربازيل / كولومبيا وبريو وأأوروغواي اإ
امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل التمنية، ول س امي 

التابعة ش بكة املواضيعية للمجالس ال يف س ياق 
أأكرث من يضم للمنتدى الاقتصادي العاملي 

مبعاجلة القضااي امللحة  نيلزتماملقادة من ال 0211
وتقدمي أأفاكر وحلول جديدة للتمنية الاقتصادية 

 املس تدامة

 الأقالمييالثاين املنتدى 
رؤساء ماكتب امللكية ل

يف بدلان أأمرياك  الصناعية
 اجلنوبية والبدلان العربية

اإىل  52من 
يونيو  51

5100 

كولومبيا و ش ييل و الربازيل/الأرجنتني 
كوادور و  أأوروغواي و بريو و ابراغواي والإ
الصندوق بمتويل من املشاركون )

ليبيا و الربازيل(؛ مرص الاستامئين يف 
اململكة و قطر و فلسطني و عامن و املغرب و 

المين و تونس و السودان و العربية السعودية 
 (01ربانمج ال)بمتويل من 

مناقشة الأمهية املزتايدة  "0" بغرض
لسرتاتيجيات الابتاكر من أأجل التنافس ية 

تعزيز  "5"الاقتصادية والتمنية الاجامتعية؛ 
تسهيل تبادل  "0"التعاون بني املنطقتني؛ 

امثةل بشأأن مسائل امللكية املتحدايت ال اخلربات و 
 الفكرية
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معل حول امللكية حلقتا 
الفكرية ونقل التكنولوجيا 

اجلامعة الاكثوليكية  امهتنظم
يف ريو دي جانريو 

واجلامعة الاكثوليكية يف 
 ريو غراندي دو سول 

 2اإىل  0من 
 5100يوليو 

الربازيل )ريو دي جانريو وبورتو أأليغري( 
 / الربازيل

مناقشة اجلوانب املتعلقة ابلس ياسات العامة 
الابتاكر وامللكية الفكرية من حيث صلهتا  بشأأن

اليت تواهجها ماكتب نقل  تحدايت نقل املعرفةب 
 التكنولوجيا يف اجلامعات واملؤسسات البحثية

مؤمتر حول الانتفاع 
الاسرتاتيجي ابمللكية 

الفكرية من قبل صناعة 
 الرايضة

يوليو  00و 01
5100 

هنج اسرتاتيجي خللق " اتباع 0"تعزيز فهم أأمهية:  الربازيل
بعد الأحداث الرايضية من امللكية الفكرية اإرث 

لعالمات املس تنري لس تخدام الاو "5"الكربى؛ 
التجارية وبراءات الاخرتاع لنجاح املعامالت 

يف س ياق الأحداث الرايضية جُترى التجارية اليت 
 الكربى.

املؤمتر ادلويل السادس 
حول الربجميات احلرة 
واحلكومة الإلكرتونية 

(CONSEGUI) 

 02و 00
أأغسطس 
5100 

تعزيز منتدى للنقاش بني ممثيل احلكومة الربازيلية  الربازيل
املشاريع واملبادرات املتعلقة حول واجملمتع املدين 

تقامس املعرفة واعامتد املعايري املفتوحة املصدر ب 
وتعزيز حلول الربجميات احلرة من أأجل املسامهة 

تكنولوجيا املعلومات ل يف تعزيز الس ياسات العامة 
 والتصالت

حلقة معل الويبو الأقالميية 
بشأأن حتليالت براءات 

 الاخرتاع

اإىل  52من 
أأغسطس  51

5100 

املكس يك و كواب و كولومبيا و الربازيل/ش ييل 
 الفلبنيو 

براءات يف واقع مناقشة التحدايت  "0"
 "0"تبادل أأفضل املامرسات؛  "5"الاخرتاع؛ 

حتديد الفرص املتاحة لتعزيز التعاون يف جمال 
 "2"اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات؛ 

مرشوع  التعليقات حولتوفري منصة للنقاش و 
رشادات   الرباءاتواقع الويبو بشأأن تقارير اإ
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استشارات حول نظام 
التعاون الإقلميي بشأأن 

امللكية الفكرية 
(PROSUR) 

سبمترب  0من 

 أأكتوبر 0اإىل 
5100 

كوادور و كولومبيا و ش ييل و الأرجنتني  الإ
 أأوروغوايو سورينام و بريو و ابراغواي و

جراء  ضفاء الطابع املؤسيس حول دراسة تقيميية اإ اإ
التعاون الإقلميي بشأأن امللكية نظام عىل منصة 
 (PROSURالفكرية )

معل حول الانتفاع حلقة 
الاسرتاتيجي ابمللكية 

الفكرية لأغراض املشاريع 
 الصغرية واملتوسطة

 00و 01
 سبمترب 

نظام امللكية الأفضل ل س تخدام الافهم ولتيسري ال  الربازيل
 الفكرية من قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة 

الاجامتع الس نوي لش بكة 
للملكية ريو دي جانريو 

 (REPICT)الفكرية 

 00اإىل  5من 
 5100سبمترب 

للملكية الفكرية ش بكة ريو دي جانريو اكنت  الربازيل
(REPICT ) منوذج لتحسني تقدمي مبثابة

خدمات امللكية الفكرية، وكذكل للمسامهة يف 
مناقشة أأكرث مشول بني اجملمتع العلمي 

والتكنولويج الربازييل بشأأن قضااي مثل قانون 
الابتاكر وحوافز استامثرات البحث والتطوير 

رية مناذج حامية امللكية الفكأأيضًا املسامهة يف و 
 والابتاكر والتسويق. 

 اتالجامتعلالسادس عرش الاجامتع هو اكن و 
الأحداث  أأمهحد أأ  هو، و للش بكة ةالس نوي

لملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا يف املنتظمة ل 
 الربازيل.

معل حول امللكية حلقة 
الفكرية ونقل التكنولوجيا 

تكنولوجيا ال يف س ياق 
 اخلرضاء

اإىل  55من 
أأكتوبر  52

5100 

لوصول اإىل التكنولوجيا امناقشة أ ليات  "0" الربازيل
اخلرضاء يف س ياق منصة الويبو البيئية 

(WIPO Green ) ذات الصةل التحدايت و
نقل التكنولوجيات اخلرضاء؛  لتفاوض بشأأناب
اكنت حيث  ةناحجعرض مناذج الأعامل ال  "5"

دارة امللكية الفكرية  لتطوير منحوريًة فهيا اإ
 ومس تدامة تكنولوجيات نظيفة
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رباءات المؤمتر اإحصاء 
 PSDBMلصناع القرار )

2013) 

اإىل  00من 
نومفرب  00

5100 

رباءات لصناع المؤمتر اإحصاء شارك يف تنظمي  الربازيل
منظمة  ل من  (PSDBM 2013القرار )

التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي 
(OECD واملكتب الأورويب للرباءات )
(EPOواملعهد الوطين )  للملكية الصناعية
(INPI ) دارة املتناول و الربازيل والويبو. يف ؤمتر اإ

طلبات براءات الاخرتاع من قبل ماكتب امللكية 
الفكرية، والعالقة بني امللكية الفكرية واحلراك 
العاملي لرأأس املال البرشي، وجغرافيا الابتاكر 
والتغري التكنولويج، من بني موضوعات أأخرى. 

، قدم املؤمتر فرصة لتوس يع وعالوة عىل ذكل
 اوكيف ميكهن اإحصاء براءات الاخرتاعنطاق فهم 

 .اتأأن تكون مبثابة أأداة للس ياس

جامتع الأاكدميي الا
السادس بشأأن امللكية 

الفكرية والابتاكر والتمنية 
(ENAPID) 

اإىل  52من 
نومفرب  51

5100 

 حول البياانتتوفري منتدى للمناقشات الأاكدميية  الربازيل
(، وبراءات الاخرتاع اخلرضاء، GISاجلغرافية )

(، TTOsماكتب نقل التكنولوجيا )و 
. امللكية الفكريةواسرتاتيجيات الأعامل وتعلمي 

ثالثة خرباء دوليني من كولومبيا وشارك 
قدموا و واملكس يك وأأوروغواي يف الاجامتع. 

دارة ش باكت تتعلق جتارب خمتلفة  امللكية ابإ
املاكسب الاقتصادية ًا يف تناقشوا أأيضو الفكرية 

 اجلغرافية. حامية البياانتمن اليت تتحقق 

دورة متوسطة للتصنيف 
فحص يف البحث و وال 

جمال املس تحرضات 
 الصيدلنية والكمييائية

نومفرب  52من 
 2اإىل 

ديسمرب 
5100 

كولومبيا و ش ييل و الربازيل / الأرجنتني 
كوادور و كواب و  بريو و ابراغواي والإ

 أأوروغواي

من منطقة الفاحصني تعزيز تبادل اخلربات بني 
 أأمرياك الالتينية

 

 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  -الربازيل 
0

 

يرادات عام  5105ديسمرب  00الرصيد يف   5100ديسمرب  00الرصيد يف  املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ

521 222 221 590 122 529 - 101 291 

0.
 (.)املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية  
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 الاحتاد الأورويب )مرشوع ابكس تان(

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

 الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف( البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

املشاورات الهنائية مع 
املصلحة الوطنيني  أأحصاب

 حول حامية منوذج املنفعة

اإىل  52من 
فرباير  52

5100 

 ابكس تان

 مشاراكً  01

تقدمي الورقة الهنائية "حامية منوذج املنفعة  "0" 
خيار لتحفزي الابتاكر املزتايد"؛  -يف ابكس تان 

 مناقشة توصيات الورقة وس بل امليض قدماً  "5"

بعثة اخلرباء لوضع املناجه 

حول امللكية  ادلراس ية

القانون  الفكرية جلامعات

والأعامل التجارية 

 والهندسة

 

فرباير  52من 
مارس  0اإىل 

5100 

 ابكس تان

 مشاراكً  00

التشاور مع السلطات التعلميية وهيئات  "0"
امللكية الفكرية حول الوضع الراهن لتدريس 
امللكية الفكرية يف جامعات القانون والأعامل 

حتديد  "5"التجارية والهندسة يف ابكس تان؛ 
الاحتياجات من هذه اجلامعات فامي يتعلق بوضع 

وضع مناجه مناس بة  "0"مناجه امللكية الفكرية؛ 
ىل النتاجئ، مبا يف ذكل للملكية ا لفكرية، استنادًا اإ

 أأهداف التدريب وحمتوى ادلورة وهيلكها

املشاورات الهنائية مع 

أأحصاب املصلحة الوطنيني 

حول خيارات التوس مي 

ملنتج بس تاين 

(KINNOW من )

خالل اس تخدام أأدوات 

 امللكية الفكرية

 00اإىل  1من 
 5100مارس 

 ابسكتان

 مشارك 21أأكرث من 

 "5"؛ Kinnowتقدمي مرشوع ورقة عن  "0"
ضافية لالنهتاء من  اس تعراض وحتليل بياانت اإ
ماكانت التسويق وال ليات  الورقة مبا يف ذكل اإ

ماكنية اس تخدام  "0"املؤسس ية؛  مناقشة اإ
العالمات امجلاعية/عالمات الرقابة )التصديق( 

مناقشة خطة العمل  "2"والبياانت اجلغرافية؛ 
 واخلطوات املقبةل

املشاورات الهنائية مع 

أأحصاب املصلحة الوطنيني 

نشاء منظمة  حول اإ

دارة امجلاعية  لالإ

اإىل  05من 
سبمترب  00

5100 

 ابكس تان

 مشاراكً  20

قامة منظمة  "0"  ثة بشأأن اإ تقدمي دراسة حمدم

دارة امجلاعية  تبادل  "5"يف ابكس تان؛  لالإ

دارة امجلاعية  نشاء منظامت لالإ اخلربات حول اإ

مناقشة  "0"فيذ يف املنطقة وخارهجا؛ قابةل للتن 

مناقشة خطوات حمددة  "2"توصيات ادلراسة؛ 

دارة امجلاعية   يف ابكس تان لإنشاء منظمة فعاةل لالإ

 

اجامتع مائدة مس تديرة 

دارة  نشاء ماكتب اإ حول اإ

  التكنولوجيا

 

 01اإىل  9من 
ديسمرب 
5100 

 ابكس تان

 مشاراكً  01

دارة التكنولوجيا تقيمي احلاةل الراهنة  "0" ملاكتب اإ

تبادل وهجات النظر حول  "5"يف ابكس تان؛ 

دارة التكنولوجيا همام   "0"؛ هاوهيلك ماكتب اإ

نشاء اليت ينطوي علهيا حتديد التحدايت  اإ

دارة التكنولوجيا عىل حنو وتشغيل  ماكتب اإ

طريق لإنشاء الحتديد عنارص خارطة  "2"فعال؛ 

دارة التكنولوجيا وتعزيز    ابكس تانيفماكتب اإ
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 ة قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض التمني النتيجة:

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

التسجيل يف ماجس تري 

 امللكية الفكريةيف جمال 

 امعة تورينو الويبوجب

 

يونيو اإىل 
ديسمرب 
5100

46
 

 ابكس تان

املنظمة الباكس تانية مسؤول واحد من 
 للملكية الفكرية

املنظمة الباكس تانية مسؤويل تطوير قدرات  "0"

ذات سائل امل مع  ونتعاملممن ي للملكية الفكرية 

فهم أأمعق لقانون اعامتدًا عىل  ساتلس ياالصةل اب

من متكني املسؤول املدرب  "5"امللكية الفكرية؛ 

لس ياسات، ل توفري املدخالت )ورقات، وموجز 

امللكية  قانونيف حمددة حول مسائل ( اتوتعليق

 الفكرية

حول  املواد املرجعيةرشاء 

امللكية الفكرية لبعض 

املؤسسات اخملتارة العامةل 

تدريس امللكية يف جمال 

 والتدريب علهياالفكرية 

ديسمرب 
5100 

 ابكس تان

 املنظمة الباكس تانية للملكية الفكرية
 الباكس تاين للتجارة والتمنية واملعهد

(PITAD ) 

عىل بناء القدرات يف جمال التدريس والتدريب 

 ابكس تان امللكية الفكرية يف 

مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر  :النتيجة
 أأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

تقنيات التدريب عىل 

خادم تطبيقات افا و اجل

GlassFish  

اإىل  51من 
مايو  52

5100 

 ابكس تان

املنظمة الباكس تانية س بعة مسؤولني من 

 للملكية الفكرية

فريق  ات دلىرب اخلحتسني املهارات التقنية و 

املنظمة الباكس تانية للملكية يف تقنية املعلومات 

دامة نظم أأمتتة مكتب  الفكرية رباءات الدلمع واإ

 العالمات التجارية دائرة تسجيل و 

 IPASتدريب عىل دورات 

Java  دارة نظام و الواثئق اإ

 الإلكرتونية 

 51من  "0"
 7مايو اإىل 
 ،5100يونيو 

 52من  "5"
نومفرب  59اإىل 

5100 

 ابكس تان

مخسة مسؤولني من املنظمة  "0"

 الباكس تانية للملكية الفكرية

مثانية مسؤولني من املنظمة  "5"

 الباكس تانية للملكية الفكرية

املنظمة يف تدريب فريق تقنية املعلومات 

التثبيت  "0": عىل الباكس تانية للملكية الفكرية

دار  IPAS Javaل البس يط  ؛ اس تخدام أأداة تهواإ

 "5"التخصيص؛ لأغراض  IPAS يمصمم

  EDMSو WIPOScanتطبيقات تكوين 

                                                
46
 5102فرباير  51ينهتيي الربانمج يف  
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جسالت امللكية حتويل 

املنظمة يف الفكرية 

الباكس تانية للملكية 

 اإىل الصيغة الرمقية  الفكرية

بدأأت يف يوليو 
)يُتوقع  5100

الانهتاء بهناية 
5102) 

 ابكس تان

مكتب الرباءات ودائرة تسجيل العالمات 

املنظمة الباكس تانية للملكية التجارية يف 

 الفكرية

 يفمسح أأكرث من س تة ماليني صفحة  "0"

 "5"رباءات و العالمات التجارية؛ جسالت ال

جسل مفقود يف قواعد   52 111التقاط حوايل

 "0"بياانت الرباءات والعالمات التجارية؛ 

التحقق من حصة السجالت يف قواعد بياانت 

 الرباءات والعالمات التجارية 

 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  -الاحتاد الأورويب  )مرشوع ابكس تان( 
0

 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

222 209 291 512 100 591 - 200 212 

0.
 (.)املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية  
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 III فنلندا/حق املؤلف

ىل الرباهني حول شؤون حق املؤلف :النتيجة  اختاذ قرارات مستندة اإ

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

حتضري مهنجية بشأأن 
قياس الوقع الاقتصادي 
والاجامتعي والثقايف حلق 
املؤلف يف الصناعات 

 الإبداعية

من يناير اإىل 
ديسمرب 
5100  

منذ )مس متر 
5105) 

 توفري مهنجية راخسة لقياس وقع حق املؤلف مجيع املس تخدمني

مرشوع جترييب  اإطالق
لقياس الوقع الاقتصادي 
والاجامتعي والثقايف حلق 
املؤلف يف الصناعات 

 الإبداعية

بشأأن تطبيق املهنجية  ءربااخلتقدمي مشورة  فنلندا 5100يوليو 
 املؤلفحلق عىل قياس التأأثريات الأوسع 

اإطالق مرشوع جترييب 
 لقياس قرصنة حق املؤلف

 5105يونيو 
اإىل يوليو 
5100 

بشأأن تطبيق املبادئ  ءربااخلتقدمي مشورة  الفلبني
قياس قرصنة حق عىل التوجهيية املهنجية 

 املؤلف

مراجعة املبادئ التوجهيية 
قياس بشأأن للويبو 

املسامهة الاقتصادية 
 لصناعات حق املؤلف

اإىل  يونيومن 
ديسمرب 
5100 

وضع مبادئ توجهيية منقحة بشأأن قياس  مجيع البدلان
املسامهة الاقتصادية لصناعات حق املؤلف 
استنادا اإىل اخلربة املكتس بة من خالل 

 ادلراسات الاس تقصائية الوطنية

 
 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  - IIIفنلندا/حق املؤلف 

0
 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

202 015 511 09 121 20 - 001 011 

0.
 (.)املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية  
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 فرنسا/امللكية الصناعية

الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة  :النتيجة
 التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

امللكية تقيمي متويل و مؤمتر 
نظمه املعهد الفكرية 

الوطين للملكية الصناعية 
(INPI )فرنسا، ب

ومكتب امللكية الفكرية 
 (IPOSيف س نغافورة )

أأغسطس  59
5100 

اس تكشاف تطور تقيمي ومتويل امللكية الفكرية يف  س نغافورة

طار   @ IP Weekيف س نغافورة )امللكية س بوع أأ اإ

SG( ) 5100أأغسطس  01اإىل  52من  ) 

قلميية لإذاكء  ندوة دون اإ
الوعي ابحرتام امللكية 

املعهد الفكرية نظمها 
الوطين للملكية الصناعية 

(INPI )و فرنساب 
 الأفريقية للملكية الفكرية

 والويبو 

اإىل  52من 
نومفرب  51

5100 

 

اإىل  52من 
نومفرب  51

5100 

 مسؤولً  51الاكمريون )دوالا( / 
 من الكونغو واجلابون 

 

من  مسؤولً  02الس نغال)داكر( / 
 كوت ديفوار وبوركينا فاسو

" تعزيز قدرات 0اكن الغرضان من الندوة هام: "
نفاذ حقوق امللكية  القضاة واملسؤولني بشأأن مسائل اإ

اتحة الفرصة للمسؤولني من البدلان 5الفكرية؛ " " واإ
الأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية لاللتقاء 

موضوع احرتام حقوق امللكية الفكرية ومناقشة 
 وتبادل اخلربات يف هذا الشأأن

 
 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  -فرنسا/امللكية الصناعية 

0
 

يرادات عام  5105ديسمرب  00الرصيد يف   5100ديسمرب  00الرصيد يف  املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ

511 221 512 010 151 92 - 212 125 

0.
 )املرفق الثالث(. 5100بياانت الويبو املالية  
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 47برانمج أأمرياك الالتينية للملكية الصناعية

ثة دلى الرشاكت لإدارة امللكية الفكرية :النتيجة  همارات حمدم

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

تنفيذ منصة ابلإس بانية 
خلدمات وحمتوايت امللكية 
الصناعية، تكون مطوعة 

لحتياجات قطاع 
املقاولت يف أأمرياك 
الالتينية مع الرتكزي 

خصوصا عىل الرشاكت 
 الصغرية واملتوسطة.

من يناير اإىل 
ديسمرب 
5100 

 تشجيع اس تخدام امللكية الفكرية كأداة هممة مجيع بدلان أأمرياك الالتينية
 للرشاكت

حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات بنية  :النتيجة
 أأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها

 ( )الأوصافالغرض )الأغراض(/الوصف  البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

عداد حتليل  لوضع وخطة لاإ
خبري يقرتهحا معل 

 استشاري خاريج

نومفرب 
وديسمرب 
5100

48
 

 مجيع بدلان أأمرياك الالتينية

 

التعاون الأفقي بني ماكتب امللكية الفكرية 
دارة اجلودة  للحد من الاختاللت فامي يتعلق ابإ

همام وتمتثل يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 
ت ختالللكشف عن الاا "0": يفاملستشار 

دارة  بني ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق ابإ
وضع  "5"اجلودة وتكنولوجيا املعلومات؛ 

برانمج معل هيدف اإىل القضاء عىل 
 "0"الاختاللت من خالل التدريب؛ 

 تنس يق تنفيذ هذا املرشوع

 

 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  - برانمج أأمرياك الالتينية للملكية الصناعية
0

 

يرادات عام  5105ديسمرب  00الرصيد يف   5100ديسمرب  00الرصيد يف  املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ

211 22 002 22 12 - 151 011 

0.
 )املرفق الثالث(. 5100بياانت الويبو املالية  

  

                                                
47
نشاء الصندوق الاستامئين لربانمج أأمرياك ال   ليكون أأداًة ماليًة للربانمج. 5105التينية للملكية الصناعية يف أأكتوبر وقمعت مذكرة اإ
48
 5102يُتوقع الانهتاء من معلية التعيني يف يونيو  
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يطاليا  اإ

 الوعي بنظام لهايالارتقاء مبس توى  :النتيجة

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

مائدة مس تديرة جامتع ا
 ةممي الإيطاليالتصل ومعرض 

 يف مقر الويبو يف جنيف

من سبمترب اإىل 
 5100نومفرب 

وحشد ادلمع من  ةممي الصناعياتعزيز أأمهية التص سويرسا/ ل البدلان
ادلول الأعضاء لالتفاق عىل معاهدة جانب 

املعرض ومض ممي. اقانون التصجديدة بشأأن 
من أأحدث مجموعات  الأكرث متثيالً الأعامل بعض 
 .ةممي الإيطالياالتص

 

يطاليا  5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  - اإ
0

 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املسددةاملبالغ  5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

121 101 501 291 005 - 211 252 

0 .
 ()املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية 
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 الياابن/حق املؤلف

ذاكء وعي ادلول الأعضاء حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وزايدة قدراهتا يف هذا اجملال :النتيجة  اإ

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف املس تفيدة البدل املضيف/اجلهات التارخي النشاط

ندوة وطنية حول دور 
التمنية  يفاملؤلف حقوق 
 الاقتصاديةوالثقافية 

مايو  59و 51
5100 

املؤلف واحلقوق حق تعزيز فهم أأفضل دلور  مشاراكً حملياً  01بواتن/
اجملاورة يف التمنية الثقافية والاقتصادية، 

الفعال  واملساعدة يف تشجيع الاس تغالل
للأعامل الثقافية من خالل حق املؤلف 

 واحلقوق ذات الصةل

 معل وطنية حول بناءحلقة 
 القدرات

يوليو  0
5100 

ذاكء ال مشاراكً حملياً  21نيبال/ وعي وحتسني القدرات يف جمال حق اإ
طالق كتيب بشأأن اإ املؤلف واحلقوق اجملاورة و 

، يةنيبال ابللغة ال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 
طار ي اذلو  صندوق الياابن  خطة معلأ عد يف اإ

 5105الاستامئين 

قلميية لإقلمي أ س يا  ندوة اإ
واحمليط الهادئ بشأأن تطوير 

اسرتاتيجيات وتنفيذ 
وس ياسات حق املؤلف 

 الوطنية

 01و 02
 5100سبمترب 

دول  51مشاراكً أأجنبيًا من  51/اتيلند 
قلمي أ س يا واحمليط الهادئ  يف اإ

ال راء واملعلومات بني  لتبادلاإاتحة منتدى 
بدلان يف املسؤولني من ماكتب حق املؤلف 

يرورة تطوير س ياسات حول املنطقة 
حق املؤلف واليت بشأأن واسرتاتيجيات وطنية 

 تكتيس أأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية

تقيمي واس تعراض صندوق 
 الياابن الاستامئين

يوليو  2و 2
5100 ،01 
 5100سبمترب 

اليت مولها صندوق تقيمي فعالية وتأأثري الأنشطة  اتيلند نيبال و
عىل بناء القدرات والتوعية  الياابن الاستامئين

عىل مدى الس نوات  ؤلفوحتسني نظم حق امل
 املاضية

التوعية ندوة وطنية حول 
ق املؤلف واحلقوق حب

 اجملاورة

نومفرب  1 و  2
5100 

وأأمهية نظام حق املؤلف  قميةحتسني فهم  اً حملي مشاراكً  21برواني دار السالم/
ذاكء الومناقشة طرق وأأساليب  وعي بني اإ

املسؤولني احلكوميني وأأحصاب املصلحة 
 الرئيس يني

ندوة وطنية عن حامية حق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

اإىل  01من 
نومفرب  59

5100 

من مكبوداي والصني  مشاراكً  05الياابن/
جزر و عبية ومجهورية لو ادلميقراطية الش 
 املادليف ومنغوليا وميامنار

تبادل املعلومات واخلربات بني املسؤولني من 
ماكتب حق املؤلف يف املنطقة حول أأمهية 

 اجملاورةحامية حق املؤلف واحلقوق 

دارة  زايرة دراس ية ملنظامت اإ
 املؤلف حق

اإىل  52من 
نومفرب  59

5100 

ندونيس يا ني من اإ مشارك 2الياابن/
 لند اتي ومالزياي و

قضااي وفهمهم لتعميق معرفة املشاركني  "0"
دارة حق املؤلف؛  تسهيل التعاون  "5"اإ

والتنس يق بني ماكتب حق املؤلف ومنظامت 
دارة حق معرفة املزيد عن  "0"؛ املؤلف اإ

التجربة الياابنية يف جمال حق املؤلف واحلقوق 
 اجملاورة

ترمجة منشورات الويبو 
بشأأن حق املؤلف واحلقوق 

 اللغة احملليةاإىل اجملاورة 
 هتاوطباع

ديسمرب 
5100

49
 

تعزيز زايدة الوعي حبق املؤلف واحلقوق  ميامنار
اجملاورة بني املسؤولني احلكوميني واملبدعني 

ق املؤلف، احملمية حبصنفات امل ومس تخديم 
 امجلهور يف البدلأأفراد فضال عن 

                                                
49
 5102 أأكتوبريُتوقع الانهتاء منه يف   
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 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  الياابن/حق املؤلف

0
 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

922 515 510 229 152 212 - 215 511 

0 .
 ()املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية 

 الصناعيةالياابن/امللكية 

منائية وطنية حمددة بوضوح وعىل حنو متسق يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع  :النتيجة س ياسات واسرتاتيجيات وخطط اإ
منائية الوطنية  الغاايت والأهداف الإ

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

اإىل دراس ية دمع زايرة 
اسرتاتيجيات وضع الياابن ل

لملكية ل وطنية  وس ياسات
 الفكرية

اإىل  51من 
مايو  01

5100 

 

 /ميامنارالياابن

 

 

 

ميامنار ملراقبة جتربة يف اإاتحة الفرصة لكبار املسؤولني 
 الياابن يف جمال تطوير واس تخدام نظام امللكية الفكرية

 مهنا والتعّل

اإىل دراس ية دمع زايرة 
اسرتاتيجيات وضع الياابن ل

لملكية ل وطنية  وس ياسات
 الفكرية

 59من 
 0أأكتوبر اإىل 

 5100نومفرب 

 

 /مكبودايالياابن

 

 

 

تعّل من يف مكبوداي لل اإاتحة الفرصة لكبار املسؤولني 
جتربة الياابن يف صياغة وتنفيذ اسرتاتيجية امللكية 

، ويف الاس تفادة بشلك فعال من دلهيا الفكرية الوطنية
 الاقتصادي  المنو لأغراضظام امللكية الفكرية ن

 بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات :النتيجة

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

والتقاط  مرشوع الرمقنة
بياانت واثئق امللكية 

 الفكرية

 1اإىل  2من 
 5100مارس 

حتليل مجيع أأعامل املكتب ووضعه احلايل فامي خيص  مكبوداي
جراء مشاورات مع  الواثئق املتعلقة ابمللكية الفكرية، واإ

املسؤولني املعنيني يف املكتب لوضع خطة معلية 
 ومس تدامة للرمقنة.
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تطوير منصة برجميات 
 WIPOبني والربط 
CASE  نظام ملف و

  البوابة الواحدة

 5100أأبريل  
 (اترخي البدء)

مكبوداي و برواني دار السالم 
مجهورية لو و ندونيس يا واإ 

مالزياي و ادلميقراطية الشعبية 
س نغافورة و الفلبني و ميامنار و 
 فييت انمو  اتيلند و

نشاء نظام ميكن أأن  "0" دمع ش بكة عاملية من ياإ
التشارك يف ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف برامج 

املرتبطة  WIPO CASEمنصة من خالل العمل 
 IP5 One Portalنظام ملف البوابة الواحدةب 

Dossier (OPD)  توفري  "5"؛ جترييبمكرشوع
من ماكتب امللكية  أأعامل الفحص سهوةل الوصول اإىل
اليت و ة أأمم جنوب رشيق أ س يا رابطيف الفكرية الوطنية 
يف الاس تفادة من املعلومات العلمية  قد تسهم أأيضاً 

 والتقنية املضمنة يف قاعدة بياانت براءات الاخرتاع
اكتب تزويد امل "0"؛ اواس تخداهمهذه الأعامل وتعزيز 

ملعلومات التفصيلية اليت ميكن اس تخداهما لصياغة اب
قلميية ملنصات  تكنولوجيا املعلومات اسرتاتيجيات اإ

 العمل لتسهيل تبادل

دون معل الويبو حلقة 
قلميية  خارطة حول الإ

طريق تكنولوجيا 
رابطة أأمم ل املعلومات

 جنوب رشيق أ س يا

 1اإىل  2من 
 5100نومفرب 

الفلبني/برواني دار السالم 
مجهورية لو و ندونيس يا واإ مكبوداي و 

مالزياي و ادلميقراطية الشعبية 
 اتيلند وفورة س نغاو ميامنار و 
 فييت انمو 

تبادل اخلربات وأأفضل املامرسات بني ماكتب  "0"
حول  امللكية الفكرية يف رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا

تكنولوجيا املعمتدة عىل كفاءة اخلدمات التجارية 
تسهيل وتشجيع اس تخدام منتجات  "5"املعلومات؛ 

 ،WIPO CASE،IPASوخدمات الويبو التجارية )
WIPOScan اكتب املمتكني  "0"( لصاحل املنطقة؛

اإىل الوصول بشلك أأفضل من ملس تخدمني االوطنية و 
 لبتاكر والأنشطة التجاريةاباملعلومات القمية املتعلقة 

 اوالاس تفادة مهن

الويبو الأساس ية بوابو 
 ويبلل

من أأغسطس 
اإىل  5105
 5100مارس 

رباءات البناء منصة مهنجية ومعلية لتقدمي معلومات عن  مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو
لحكومات وواكلت يُتاح لابلصحة بكفاءة حىت املتعلقة 
ىل املعلومات ذات غريها الرشاء و  سهوةل الوصول اإ
 الصةل

 WIPOقاعدة بياانت 
GREEN 

من يوليو 
اإىل  5100
 5100مارس 

ضافية اإىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو ضافة مزيات اإ  WIPOقاعدة بياانت  اإ
GREEN  املس تخدمنيأ راء عىل أأساس 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض  :النتيجة
 التمنية

 ()الأوصافالغرض )الأغراض(/الوصف  البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

بشأأن  دورة تدريبية
ممارسات الفحص احملددة 
يف الربانمج الأسايس 

  للملكية الصناعية

اإىل  01من 
يناير  00

5105 

مساعدة املشاركني عىل اكتساب معرفة أأساس ية  الياابن
جراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص  ابلقوانني واإ
حقوق امللكية الصناعية وذكل من خالل حمايرات 

فرادية  ومتارين معلية ودراسات اإ
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قلميية حلقة  لويبو لمعل اإ
لملكية ل حول بناء احرتام 

 الفكرية

 02و 00
 5100فرباير 

بواتن و جزر املادليف/بنغالديش 
 رسي لناكوابكس تان ومالزياي و 

تعزيز فهم دور امللكية الفكرية يف التمنية  "0"
، هودوافع الاقتصادية والاجامتعية، ومواقف املس هتكل

عن دور الرشاكت يف حتقيق التوازن بني حقوق  فضالً 
تزويد أأحصاب املصلحة  "5"؛ هاامللكية الفكرية ومصاحل 

ابملعلومات الالزمة حول كيفية تطوير وتنفيذ 
اسرتاتيجيات وطنية للتوعية بغية احلد من الطلب عىل 

تعزيز التعاون الاسرتاتيجي بني  "0"السلع املقدلة؛ 
 القطاعني العام واخلاصأأحصاب املصلحة من 

قلميية حلقة  لويبو لمعل اإ
حول الاس تخدام الفعال 
لنتاجئ البحث والتصالت 

ش تقة من نظام معاهدة امل 
التعاون بشأأن الرباءات يف 

قلميية االوطنية/املرحةل   لإ

فرباير  51من 
مارس  0اإىل 

5100 

ندونيس يا واإ مرص و الياابن/بوروندي 
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية و 
منغوليا و مالزياي و مدغشقر و 
رسيالناك وس نغافورة و الفلبني و 
 فييت انمو  اتيلند و

حول التحدايت وأأفضل املامرسات تبادل  "0"
معليات حفص الاس تخدام الفعال للمعلومات عن 

خرى؛ الأ  ماكتب امللكية الفكريةجترهيا رباءات اليت ال
نشاء "5" منصة لتسهيل احلصول عىل  دراسة س بل اإ

تعميق فهم فائدة تقنية  "0"هذه املعلومات؛ مثل 
املعلومات يف تطوير منصات للتعاون الإقلميي وادلويل 

 حفص الرباءاتجمال يف 

قلميية بشأأن  ندوة الويبو الإ
الاس تخدام الفعال 

ملعاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات واملبادرات 

 العملللتشارك يف ادلولية 

اإىل  52من 
نومفرب  51

5100 

الياابن/برواني دار السالم 
ندونيس يا اإ ومكبوداي ومرص و 

 مجهورية لو ادلميقراطية الشعبيةو 
يامنار والفلبني وكينيا ومالزياي وم 
 ند وفييت انموس نغافورة واتيل 

 املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو 
 والأريبو

وظائف معاهدة التعاون بشأأن  "0": فهمتعميق 
كيفية احلصول عىل تقارير  "5"؛ هاالرباءات ومزااي

جيابية من هيئة البحث ادلويل/هيئة الفحص المتهيدي اإ 
لماكتب الوطنية الاس تفادة لميكن كيف  "0"ادلاخيل؛ 

 هذه التقاريرمن بشلك فعال 

قلميية بشأأن  ندوة الويبو الإ
نظم ل الاس تخدام الفعال 

 لرباءاتا تصنيف

 05و 00
ديسمرب 
5100 

الياابن/برواني دار السالم 
ندونيس يا اإ ومكبوداي والهند و 

ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية 
ومالزياي ومنغوليا وميامنار وابكس تان 

 اتيلندووالفلبني ورسي لناك 
 وفييت انم

أأنظمة تصنيف للتعرف عىل فرصة بتزويد املشاركني 
نظام التصنيف ادلويل للرباءات الرباءات، مبا يف ذكل 

 ونظم التصنيف الأخرى املفيدة

قلميية بشأأن  ندوة الويبو الإ
الاس تخدام الفعال 

للبياانت الإحصائية يف 
 جمال امللكية الفكرية

اإىل  01من 
ديسمرب  09

5100 

برواني دار و  شبنغالديالفلبني/
ندونيس يا اإ السالم ومكبوداي والهند و 

ادلميقراطية الشعبية ومجهورية لو 
 ومالزياي وابكس تان وس نغافورة

 وفييت انم اتيلندو ورسي لناك

اإحصاءات امللكية تعميق الفهم حول أأمهية  "0"
الاختالفات حول تبادل وهجات النظر  "5"؛ الفكرية

من ماكتب  يف البياانت الإحصائية يف  ل مكتب
امللكية الفكرية والاس تفادة من هذه البياانت 

مناقشة التدابري املمكنة لتطوير  "0"ئية؛ الإحصا
الإحصاءات وتبادل الإحصاءات والبياانت فامي بني 

 ماكتب امللكية الفكرية

بعثة اخلرباء للتدريب عىل 
نيس وفيينا تصنيفات 
 ولواكرنو

اإىل  51من 
مايو  00

5100 

ندونيس يا/مالزياي وبرواني دار اإ 
 السالم

تصنيفي نيس تدريب فاحيص العالمات التجارية عىل 
 تصنيف لواكرنو ممي عىلاالتصتدريب فاحيص وفيينا و 
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 ةعىل ممارس دورة تدريبية
 مللكية الصناعيةاحفص 

 (أأسايسبرانمج )

يناير  50من 
فرباير  0اإىل 

5100 

الياابن/بواتن وبروانيدار السالم 
ثيوبيا  ومكبوداي والصني واإ
ندونيس يا ومجهورية لو  واإ

ادلميقراطية الشعبية ومالزياي  
نيجرياي و املغرب و منغوليا و 
اببوا غينيا اجلديدة وابكس تان و

 انم تيوبريو ورسي لناك وفي 

جراءات حول اتعزيز املعرفة الأساس ية الهامة  لقوانني واإ
حقوق امللكية  املوضوعي يف جمال حفصالفحص 
 الصناعية

دار حول  دورة تدريبية  ةاإ
 مللكية الصناعيةا

 1اإىل  2من 
 5100فرباير 

الهند و الصني و الياابن/بنغالديش 
ندونيس يا و  ابكس تان ومالزياي و اإ
 اتيلند ورسيالناك والفلبني و 

 انم يتي وتونس وف 

رف كبار مديري ماكتب امللكية الفكرية اتعزيز مع "0"
ماكتب  ةدار لإ دوات احلديثة الأ املامرسات و بشأأن 

دارة  "5"امللكية الفكرية؛  زايدة قدرة املشاركني عىل اإ
ملامرسات الإدارة  نظام امللكية الفكرية بفعالية وفقاً 

ة اليت من يج الإدار هُنُ ابل نياملشاركتعريف  "0"احلديثة؛ 
يف  من الإسهامشأأهنا متكني ماكتب امللكية الفكرية 

منائية الوطنية اإجامل  الس ياسات والأهداف الإ

دورة تدريبية لفاحيص 
الرباءات عىل تقنيات 

 مكبيوتر(ال )برامج  ةحمدد

اإىل  00من 
فرباير  51

5100 

ندونيس يا وكينيا اإ الياابن/الصني و 
ومالزياي واملغرب والفلبني 

 رة وتركيا وفييت انموس نغافو 

لجتاهات احلالية واملامرسات ابتعريف املشاركني  "0"
؛ بربامج المكبيوتررباءات املتعلقة الاحلديثة يف حفص 

حول مهنجيات الرؤى نقل املعرفة العملية و  "5"
تبادل اخلربات وال راء بني املشاركني  "0"الفحص؛ 
تعزيز قدرات  "2"حفص الرباءات؛ جوانب حول 

 مكبيوترال برامج  لفحص يف جمالاملهنية عىل ااملشاركني 

لفاحيص  دورة تدريبية
تقنيات حول الرباءات 
 (الأهجزة البرصيةحمدد )

اإىل  50من 
فرباير  51

5100 

ندونيس يا اإ الياابن/الصني ومرص و 
ومالزياي واملكس يك واملغرب 

 اتيلند وابكس تان و الفلبني و
الأفريقية للملكية املنظمة و وفيتنام 
 الفكرية

اإطالع املشاركني عىل الاجتاهات الراهنة  "0"
واملامرسات احلديثة املُتبعة فامي خيص حفص الرباءات 

ونقل املعارف وال راء  "5"املتعلقة ابلأهجزة البرصية؛ 
اتحة الفرصة اإ و " 0"العملية بشأأن مهنجيات الفحص؛ 

للمشاركني لتبادل التجارب ووهجات النظر خبصوص 
وتعزيز قدرة املشاركني  "2"قضااي حفص الرباءات؛ 

 املهنية عىل الفحص يف جمال الأهجزة البرصية.

دورة تدريبية عىل 
اس تخدام تكنولوجيا 

دارة امللكية  املعلومات يف اإ
 الصناعية

 51من 
 1أأكتوبر اإىل 

 5100نومفرب 

وبروين  الربازيلبنغالديش و الياابن/
ندونيس يا اإ والهند و ومكبوداي وش ييل 

ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية 
والفلبني ومنغوليا و املغرب ومالزياي 

 وتونس اتيلندوورسي لناك 

التطورات الأخرية يف عىل أ اثر املشاركني اإطالع  "0"
دارة امللكية الصناعية؛  تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق ابإ

اس تخدام تكنولوجيا حول نقل املعرفة العملية  "5"
تبادل  "0"املعلومات من خالل جلسات تفاعلية؛ 

وهجات النظر حول قضااي الساعة ذات الصةل، وابلتايل 
دارة اإ و  تخطيطل ملشاركني دلى اتعزيز القدرات املهنية 

دارة امللكية  اس تخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإ
 الصناعية

دورة تدريبية بشأأن 
امللكية حفص  ةممارس

 (متقدم برانمجالصناعية )

اإىل  00من 
نومفرب  55

5100 

 والهند والصنيالربازيل الياابن/
ومالزياي وابكس تان ندونيس يا اإ و 

 انم تيوفي  وتركيااتيلند والفلبني و

مساعدة املشاركني عىل اكتساب معرفة ابلقوانني 
جراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص حقوق  واإ

 امللكية الصناعية 
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نفاذ  دورة تدريبية بشأأن اإ
 حقوق امللكية الفكرية

 00اإىل  5من 
ديسمرب 
5100 

 اجلزائر وبواتن ومكبودايالياابن/
ندونيس يا ومجهورية لو والصني  واإ

 ومالزيايادلميقراطية الشعبية 
وابكس تان والفلبني  روميامنا واملغرب

 انم تيوفي  اتيلندو

اس تعراض التوهجات واملامرسات الراهنة يف جمال  "0"
نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛  دراسة مسوغات  "5"اإ

اجلرامئ واخملالفات يف جمال امللكية الفكرية وأأراكهنا 
شة مناق " 0"والتحقيق فهيا ومالحقهتا واملسؤولية عهنا؛ 

نفاذ  خمتلف القضااي الس ياس ية املوضوعية املتعلقة ابإ
 حقوق امللكية الفكرية.

مكتب الويبو أأجراه  حبث
الامنذج الياابن عىل يف 

 تالرشاكلربط الناحجة 
 مللكية الفكريةاب

من يناير اإىل 
ديسمرب 
5100 

جراء الياابن يف مكتب الويبو قيام  مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو البحوث ومجع ابإ
مللكية الرشاكت التجارية ابربط لاحلالت الناحجة 

الفكرية، مع الرتكزي بشلك خاص عىل احلالت املرتبطة 
ثراء قاعدة  من شأأنه أأيضاً  ذكلابلبدلان النامية. و  اإ

 IP Advantage بياانت

من يناير اإىل  ترمجة منشورات الويبو
ديسمرب 
5100 

ىل الفيتنامية: ملنشورات الويبو س مترة أأعامل الرتمجة امل  فييت انم اإ
للأعامل )منشور الويبو رمق امللكية الفكرية مالمئة  جعل
922) 

من يناير اإىل  ترمجة منشورات الويبو
ديسمرب 
5100 

اإىل لغة امخلري: ملنشورات الويبو س مترة أأعامل الرتمجة امل  مكبوداي
)منشور الويبو رمق دليل التسجيل ادلويل للعالمات 

 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات: (222
 (512)منشور الويبو رمق 

من يناير اإىل  ترمجة منشورات الويبو
ديسمرب 
5100  

مجيع ادلول الأعضاء يف رابطة أأمم 
 جنوب رشيق أ س يا

اإىل لغات  HONMONOجاري ترمجة وطباعة 
)منشور الويبو رمق بدلان رابطة أأمم جنوب رشيق أ س يا 

0151) 

اإىل يوليو من  ترمجة القوانني
ديسمرب 
5100 

ترمجة مشاريع القوانني الوطنية بشأأن العالمات جتري  جزر املادليف
 اللغة احملليةاإىل  اجلغرافية البياانتالتجارية 

توفري مواد مرجعية يف 
 جمال امللكية الفكرية

يف جمل امللكية مجموعة من املواد املرجعية  دمتقُ  مكبوداي وميامنار 5100نومفرب 
وزارة العلوم والتكنولوجيا يف ميامنار، الفكرية اإىل 

 وجيري تقدمي مجموعة أأخرى اإىل وزارة التجارة يف مكبوداي
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 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  الياابن/امللكية الصناعية
0

 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   5100ديسمرب  00الرصيد يف  املسددةاملبالغ  5100نفقات عام  5100اإ

012 902 0 000 005 2 102 921 0 - 210 511 2 

0 .
 ()املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية 
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 أأقل البدلان منوا -الياابن/امللكية الفكرية/أأفريقيا 

 امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدماتبنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات  :النتيجة

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

قلميية لفائدة  حلقة معل اإ
فاحيص الرباءات يف 
ية فرنس  البدلان الناطقة ابل

بشأأن الانتفاع بنتاجئ 
الفحص يف سائر ماكتب 

 الفكريةامللكية 

اإىل يناير  01من 
 5100فرباير  0

 01مشاراك من  01الاكمريون /
 بدلا أأفريقيا

اتحة الفرصة  "0": يه اكنت أأغراض حلقة العمل اإ
للمشاركني لفهم فعالية اس تخدام نتاجئ الفحص المتهيدي 
)تقارير البحث و/أأو الفحص( املعدة يف سائر ماكتب 

خالل املرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة  الفكريةامللكية 
التعاون بشأأن الرباءات، أأو نتاجئ الفحص الهنايئ 

)املطالبات أأو الاعرتاضات النامجة عن ذكل( لتقليل 
وتبس يط  الفكريةعبء العمل يف ماكتب امللكية 

جراءات منح الرباءات؛  صقل املهارات من أأجل  "5"اإ
دلويل يف جمال الانتفاع ابخلدمات مثل خدمة التعاون ا

الفحص اليت تقدهما الويبو وخدمة الش بكة املتقدمة 
للملكية الصناعية اليت يقدهما مكتب الياابن للرباءات؛ 

يف حتليل املطالبات تبادل أأفضل املامرسات  "0"
وصياغة مطالبات منقحة يف جمالت تكنولوجية بعيهنا؛ 

 الفكريةبني خمتلف ماكتب امللكية " ابدل اخلربات 2"
الفاحصني بشأأن التحدايت املطروحة أأمام معليات و 

 الإرساع يف الفحص وزايدة جودة الرباءات.

نرش مشاريع التقاط 
 البياانت

يناير اإىل 
 5100ديسمرب 

الإلكرتوين مللفات العالمات يف الالتقاط ساعدة امل  موريش يوس وزميبابوي
وحتويلها احملتفظ هبا يف شلك وريق و التجارية املرتامكة 

لنرش نظام أأمتتة امللكية الصناعية  متهيداً  ةرمقياإىل صيغة 
مقاول متخصص حميل. خبدمات من خالل الاس تعانة 

وجودة املبياانت ال قاعدة تغذية بناء و يف الهدف ويمتثل 
حتتوي عىل معلومات نصية ببليوغرافية وصور واليت 

سري العمل مللفات امللكية عن رمقية خمتارة ومعلومات 
 تب امللكية الفكريةماكتفظ هبا حت الصناعية اليت 

راكز حلقة العمل الثانية مل
دمع التكنولوجيا 

تطوير حول والابتاكر 
 مراكز ادلمعمرشوع 

يف قواعد بياانت بحث ال و 
ادلورايت رباءات و ال

طالقو العلمية والفنية   اإ
 مع ادلمراكز 

 51اإىل  52من 
 5100مارس 

مراكز دمع التكنولوجيا مرشوع ختطيط  ةناقشم  "0" مشاراكً حملياً  21رواندا/
زايدة الوعي  "5"والابتاكر مع السلطات الوطنية؛ 

عىل البحث  مالباحثني والأساتذة والطالب وتدريهبدلى 
واسرتجاع املعلومات املتعلقة ابلرباءات ومجموعة الواثئق 

تقدمي عىل تدريب املدربني  "0"خالف الرباءات؛ 
طالق ش بكة تقدميية عن مراكز ادلمع عروض  مراكز واإ
 البالد يفادلمع 

قلميية حلقة  معل الويبو الإ
دارة  للتدريب عىل نظام اإ

يف امللكية الصناعية 
 الأعضاء دلول الأفريقيةا

 01اإىل  02من 
 5100أأكتوبر 

نقاط التصال يف بناء القدرات واملهارات التقنية  "0" مشاراكً أأفريقياً  50زميبابوي/
دارة امللكية الصناعية ب  الأعامل فامي خيص نظام اإ
الك لتعميق فهم بنية النظام  "5"التقنية؛ اجلوانب و 

قلميي النظامني تبادل  "0"للنظام؛  ةوبناء ش بكة دمع اإ
دارة امللكية  املعارف واخلربات يف جمال دمع نظام اإ
صالهحا يف  نطقةامل  الصناعية واس تكشاف الأخطاء واإ
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نشاء مراكز دمع  اإ
التكنولوجيا والابتاكر يف 
مجهورية تزنانيا املتحدة، 

 دار السالم

يوليو  01من 
أأغسطس  0اإىل 

5100 

 21/مجهورية تزنانيا املتحدة
 مشاراكً 

لوصول اإىل عىل اتوفري البنية التحتية الأساس ية القادرة 
الإنرتنت وتدريب املوظفني يف مراكز دمع التكنولوجيا 

احملليني يف البدلان  والابتاكر ملساعدة املس تخدمني
النامية عىل الاس تخدام الفعال واس تغالل التقنيات 

 الإنرتنت يف قواعد بياانت ةدو وجامل

مراكز دمع اجامتع 
التكنولوجيا والابتاكر 

تطوير مرشوع بشأأن 
يف بحث ال و  مراكز ادلمع

رباءات قواعد بياانت ال
العلمية  وادلورايت
 والفنية 

 01اإىل  02من 
 5100يوليو 

مراكز دمع يف مع أأحصاب املصلحة الاجامتع  "0" مشاراكً حملياً  02زامبيا/
مراكز التكنولوجيا والابتاكر ملراجعة وثيقة مرشوع 

ومناقشة تفاصيل التخطيط والتنفيذ عىل ادلمع 
جراء حلقة تدريبية  "5"املس توى الوطين يف زامبيا؛  اإ

احد يوم و  ملدة راكز دمع التكنولوجيا والابتاكرملاثنية 
عىل و البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات،  حول

وجه اخلصوص، أأنواع البحث يف قواعد بياانت 
عن البحث يف قواعد بياانت ادلورايت  الرباءات فضالً 

جراء  "0"العلمية والتقنية؛  يوم املدربني ل تدريب حلقة اإ
واحد لتوفري التدريب املتعمق ملوظفي مراكز دمع 

 تاكر وممثيل خمتلف أأحصاب املصلحةالتكنولوجيا والاب 

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض  :النتيجة
 التمنية

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

دورة تدريبية بشأأن 
مللكية احفص  ةممارس

برانمج ) الصناعية
 (أأسايس

يناير  50من 
فرباير  0اإىل 

5100 

يقيا من أأفر من مشاركني  0/الياابن
ثيوبيا واملغرب ونيجرياي  اإ

مساعدة املشاركني عىل اكتساب معرفة أأساس ية 
جراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص  ابلقوانني واإ

وذكل من خالل حمايرات  حقوق امللكية الصناعية
فرادية  ومتارين معلية ودراسات اإ

 ةدار دورة تدريبية بشأأن اإ 
 لكية الصناعية امل 

 1اإىل  2من 
 5100فرباير 

من  ن من أأفريقيا/مشاراكالياابن
 املغرب وكينيا

بشأأن املامرسات احلديثة املشاركني معارف " توس يع 0"
زايدة قدرة  "5"لإدارة ماكتب امللكية الفكرية؛ 

صياغة خطط ملاكتب امللكية الفكرية املشاركني عىل 
وتنفيذها وتقيميها عىل أأن تكون حمددة الوقت وموهجة 

 حنو النتاجئ ولها أأثر قابل للقياس.

دورة تدريبية لفاحيص 
الرباءات عىل تقنيات 

 مكبيوتر(ال )برامج  ةحمدد

اإىل  00من 
فرباير  51

5100 

لجتاهات احلالية واملامرسات ابتعريف املشاركني  "0" مشاراكن أأفريقيانالياابن/
؛ بربامج المكبيوتررباءات املتعلقة الاحلديثة يف حفص 

حول مهنجيات الرؤى نقل املعرفة العملية و  "5"
تبادل اخلربات وال راء بني اإاتحة الفرصة ل  "0"الفحص؛ 

تعزيز  "2"حفص الرباءات؛ جوانب املشاركني حول 
برامج  لفحص يف جمالاملهنية عىل اقدرات املشاركني 

 مكبيوترال 
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لفاحيص  دورة تدريبية
تقنيات حول الرباءات 
 (الأهجزة البرصيةحمدد )

اإىل  50من 
فرباير  51

5100 

من  مشاركني أأفارقة 0الياابن/
مرص واملغرب واملنظمة الأفريقية 

 للملكية الفكرية

اإطالع املشاركني عىل الاجتاهات الراهنة  "0"
واملامرسات احلديثة املُتبعة فامي خيص حفص الرباءات 

نقل املعارف وال راء  "5"املتعلقة ابلأهجزة البرصية؛ 
اتحة الفرصة " اإ 0"العملية بشأأن مهنجيات الفحص؛ 

للمشاركني لتبادل التجارب ووهجات النظر خبصوص 
يز قدرة املشاركني تعز  "2"قضااي حفص الرباءات؛ 

 املهنية عىل الفحص يف جمال الأهجزة البرصية.

قلميية حلقة  لويبو لمعل اإ
حول الاس تخدام الفعال 
لنتاجئ البحث والتصالت 

ش تقة من نظام معاهدة امل 
التعاون بشأأن الرباءات يف 

 الوطنية املرحةل 

فرباير  52من 
مارس  0اإىل 

5100 

مشاركني أأفارقة من  0الياابن/
 مدغشقر و بوروندي  ومرص 

حول التحدايت وأأفضل املامرسات تبادل  "0"
معليات حفص الاس تخدام الفعال للمعلومات عن 

خرى؛ الأ  ماكتب امللكية الفكريةجترهيا رباءات اليت ال
نشاء منصة لتسهيل احلصول عىل  "5" دراسة س بل اإ

، مع الإشارة بشلك خاص اإىل هذه املعلوماتمثل 
تعميق فهم فائدة تقنية  "0"؛ ة اجلاريةاملرشوعات ادلولي

املعلومات يف تطوير منصات للتعاون الإقلميي وادلويل 
 حفص الرباءاتجمال يف 

حول املؤمتر الأفريقي 
مهية الاسرتاتيجية الأ 

لس ياسات امللكية الفكرية 
الابتاكر وخلق يف تعزيز 

القمية والقدرة التنافس ية 
التحضريي جامتع والا

للجامعة الاقتصادية دلول 
 غرب أأفريقيا 

اإىل  05من 
مارس  02

5100 

/أأكرث من مجهورية تزنانيا املتحدة
 مشارك أأفريقي 511

براز أأمهية املل  كية الفكرية لتمنية اكن الهدف من املؤمتر اإ
ضافة  الأعامل وتوليد الرثوة والمنو الاقتصادي الشامل اإ

رية عىل املس توى اإىل فعالية س ياسات امللكية الفك
الوطين واملؤسيس والتعاوين يف اغتنام الفرص اليت 

 يتيحها نظام امللكية الفكرية.

احلاةل الراهنة وأأمهية الابتاكر من  "0"تناول الاجامتع: و 
جياد حلول ملواهجة حتدايت التمنية؛  كيفية  "5"أأجل اإ

دامة بيئة مبتكرة؛  نشاء وتعزيز واإ كيفية حتويل  "0"اإ
 حلول الابتاكر اإىل منتجات قابةل للتسويق

WIPO GREEN - 
تغري املناخ والابتاكر يف 
أأفريقيا: املناخ من أأجل 

 التمنية املس تدامة

اإىل  52من 
يونيو  52

5100 

دوةل  00مشارك ميثلون  511كينيا/
 يف أأفريقيا

منتدى للحوار مع خمتلف أأحصاب املصلحة اإاتحة 
  املناخ والابتاكر والتطوير يف أأفريقيااملشاركني يف تغري

التكنولوجيات تبادل املعرفة وربط  "0": بغرض
بتكرة امل تشجيع املبادرات  "5"؛ هاوتسهيل نقل  اخلرضاء

ذاكء  "0"والتعاون يف التصدي لتغري املناخ يف أأفريقيا؛  اإ
بشلك فعال امللكية الفكرية م اس تخداالوعي بشأأن كيفية 

ادلعوة اإىل  "2"دلمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا؛ 
املتكيف مع تطوير ال الاس تعجال واحلاجة اإىل مواصةل 

لمناخ يف أأفريقيا وحتديدا يف رشق أأفريقيا املقاوم ل ملناخ و ا
 استنارةً أأكرث  من خالل س ياسات وممارسات وابتاكرات

قلميية  عاهدة ملندوة اإ
  التعاون بشأأن الرباءات

 الأريبويف دلول الأعضاء ل

اإىل  52من 
يونيو  51

5100 

معاهدة يف تبادل اخلربات بني ادلول الأعضاء تعزيز  مشاراكً أأفريقياً  01انميبيا/
تكل ادلول اليت تدرس التعاون بشأأن الرباءات و 

عن أأحدث املس تجدات عاهدة، وتقدمي املالانضامم اإىل 
طار يف التطورات  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
قلمييةبوصفها الأريبو   للرباءات  منظمة اإ
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رشاكة بني الويبو/املنظمة 
الأفريقية للملكية الفكرية 
ياكين للتدريب(  )مركز اإ
 .وجامعة ايوندي الثانية

أأكتوبر  0من 
 01اإىل  5105
 5100يونيو 

منح دراس ية  01الاكمريون/
 لطالب أأفارقة

من بناء القدرات طوير املوارد البرشية و فرص تاإاتحة 
خالل التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية لصاحل 
جراء  الأشخاص املشاركني يف تعلمي امللكية الفكرية واإ
حبوث بشأأهنا عىل مس توى اجلامعات واملؤسسات 

 الأخرى

رشاكة بني الويبو/الأريبو 
واجلامعة الأفريقية يف 

 مواتري بزمبابوي

 02من 
أأغسطس 
 51اإىل  5105
 5100يوليو 

منح دراس ية لطالب  1زميبابوي/
 أأفارقة

من بناء القدرات فرص تطوير املوارد البرشية و اإاتحة 
خالل التدريب والتعلمي يف جمال امللكية الفكرية لصاحل 
جراء  الأشخاص املشاركني يف تعلمي امللكية الفكرية واإ

ات حبوث بشأأهنا عىل مس توى اجلامعات واملؤسس
 الأخرى

قلميية دون دورة تدريبية  اإ
دارة امللكية الفكرية  حول اإ
وصياغة وتنفيذ خطط 

 تباكمل قامئة عىل النتاجئ
  امللكية الفكرية

اإىل  52من 
أأغسطس  01

5100 

مكتبًا من  02الاكمريون/رؤساء 
ملنظمة الأفريقية ماكتب التنس يق اب
 للملكية الفكرية

 اليت تواهجها ماكتبتناولت ادلورة التحدايت الرئيس ية 
مهنا: تقدمي خدمات امللكية الفكرية و  امللكية الفكرية
املسامهة يف وضع وتنفيذ و بفعالية وكفاءة؛ 

لملكية الفكرية والابتاكر؛ ل سرتاتيجيات الوطنية الا
تعزيز امللكية الفكرية بني الرشاكت الصغرية واملتوسطة و 

فكرية تعزيز اس تخدام امللكية الو واملؤسسات البحثية؛ 
القدرة التنافس ية للمؤسسات الصغرية  قويةلت

تعزيز الاس تفادة من و تشجيع الابتاكر؛ و واملتوسطة؛ 
التوس مي امللكية الفكرية يف القطاع الزراعي من خالل 

)العروض اليت قدهما مركز التجارة ادلولية(؛ وممارسات 
اليت تركز عىل صياغة املعمتدة عىل النتاجئ و الإدارة 
مضن  هاوتقيمي  هاامللكية الفكرية ورصدتب ماكخطط 

 السرتاتيجيات الوطنية امللكية الفكرية لالس ياق العام 

قلميية لإذاكء الوعي  ندوة اإ
ابحرتام امللكية الفكرية بني 

نفاذ القضاة  ومسؤويل اإ
يف ادلول الأعضاء القانون 

يف رابطة أأفريقيا اجلنوبية 
 والأريبو للتمنية

 00و 01
 5100أأكتوبر 

طار الهدف الاسرتاتيجي السادس  مشاراكً أأفريقياً  21انميبيا/ اذلي لويبو ليف اإ
النظر يف أأثر حامية امللكية الفكرية  "0"اإىل: يسعى 
نفاذها  التمنية الاجامتعية والاقتصادية من البدلان عىل واإ
املرونة جوانب دراسة املعايري ادلنيا و  "5"املشاركة؛ 

النظر  "0"تفاق تريبس؛ الواردة يف اجلزء الثالث من ا
دلى ، مبا يف ذكل رفع مس توى الوعي امللحةقضااي اليف 
اكإجراء وقايئ والتخلص العادل من السلع  كلس هتمل ا

قلميية للتعاون رمس  "2"اخملالفة؛  اسرتاتيجيات وطنية واإ
 رشاكة عامة/خاصة الفعال، مبا يف ذكل

جورة تدريبية حول 
اس تخدام تكنولوجيا 

دارة امللكية املعلومات يف  اإ
 الصناعية

 51من 
 1أأكتوبر اإىل 

 5100نومفرب 

من  ن من أأفريقياالياابن/مشاراك
 املغرب وتونس

لتطورات احلديثة يف جمال ابتعريف املشاركني 
دارة امللكية  "0": خيصتكنولوجيا املعلومات فامي  اإ

الصناعية ونرش املعلومات املتعلقة ابمللكية الصناعية 
نقل املعرفة العملية  "5"؛ الإنرتنت عربوتوفري اخلدمات 

ن أأحدث الأدوات والتقنيات عرب جلسات تفاعلية، ع
كياانت القطاع اخلاص اإىل وكذكل من خالل زايرات 

توفري فرصة لتبادل وهجات النظر  "0"؛ املعنية
والاهامتمات بني املشاركني حول قضااي الساعة ذات 

عىل شاركني الصةل، وابلتايل تعزيز القدرات املهنية للم 
دارة  دارة اس تخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإ ختطيط واإ

 امللكية الصناعية
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قلميية دون معل حلقة  اإ
دارة  ودورة تدريبية حول اإ
امللكية الفكرية وصياغة 

مستندة اإىل خطط وتنفيذ 
امللكية تب اكملنتاجئ ال 

)ابلنس بة لدلول الفكرية 
الأعضاء يف الأريبو 
ابلإجنلزيية وادلول الناطقة 

 يف أأفريقيا(

اإىل  09من 
نومفرب  55

5100 

لإدارة احلديثة ابملامرسات زايدة معرفة املشاركني  "0" مشاراكً أأفريقياً  51أأوغندا/
صياغة تعزيز قدرة املشاركني عىل  "5"؛ امللكية الفكرية

خطط ملاكتب امللكية الفكرية وتنفيذها وتقيميها عىل أأن 
حنو النتاجئ ولها أأثر قابل تكون حمددة الوقت وموهجة 

 للقياس

قلميية بشأأن  ندوة الويبو الإ
الاس تخدام الفعال 

ملعاهدة التعاون بشأأن 
الرباءات واملبادرات 

 العملللتشارك يف ادلولية 

اإىل  52من 
نومفرب  51

5100 

وظائف معاهدة التعاون بشأأن  "0": فهمتعميق  مشاركني أأفارقة 2الياابن/
كيفية احلصول عىل تقارير  "5"؛ هاالرباءات ومزااي

جيابية من هيئة البحث ادلويل/هيئة الفحص المتهيدي اإ 
لماكتب الوطنية الاس تفادة لميكن كيف  "0"ادلاخيل؛ 

ابلإضافة اإىل ذكل، . وهذه التقاريرمن بشلك فعال 
احلدث فرصة لتبادل ال راء واخلربات بشأأن أأاتح 

، مبا يف ذكل للتشارك يف العمل طر ادلوليةالأ اس تخدام 
ملتابعة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والطريق الرسيع 

 .الرباءات

مدرسة صيفية متقدمة 
مشرتكة بني الويبو 

وجنوب أأفريقيا بشأأن 
امللكية الفكرية ونقل 

 التكنولوجيا

نومفرب  52من 
 2اإىل 

ديسمرب 
5100 

 

وطالب  رجينياخلاإاتحة الفرصة للطالب ) "0" مشاركني أأفارقة 01/جنوب أأفريقيا
ادلراسات العليا( واملهنيني الش باب لكتساب املعرفة 

 "5"العميقة حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ 
دارة وتسويق امللكية  مناقشة القضااي الراهنة املتعلقة ابإ

دلور اذلي تلعبه الويبو ابالطالب ريف تع "0"الفكرية؛ 
تعزيز نقل  يف الإدارة العاملية للملكية الفكرية يف

 التكنولوجيا

نفاذ دورة تدريبية بشأأن  اإ
 حقوق امللكية الفكرية

 00اإىل  5من 
ديسمرب 
5100 

من  الياابن/مشاراكن أأفريقيان
 اجلزائر واملغرب

النظر يف احلد الأدىن من املعايري " 0": بغرض
واخليارات الواردة يف اجلزء الثالث من اجلوانب املتصةل 

حقوق امللكية الفكرية )تريبس(؛ يف اتفاقية ابلتجارة 
مناقشة خمتلف القضااي املتعلقة ببناء احرتام امللكية  "5"

نفاذ حقوق امللكية الفكرية، مثل الامنذج اإ و  الفكرية
لتقليد والقرصنة والتخلص من السلع للتصدي ل البديةل 

التقليد من اخملالفة وتدمريها ومواقف املس هتلكني 
دماج لأخرية يف والقرصنة وخمتلف التطورات ا اإ

دراسة مسوغات اجلرامئ  "0"السوابق القضائية؛ 
واخملالفات يف جمال امللكية الفكرية وأأراكهنا والتحقيق فهيا 

 "2"؛ ، مبا يف ذكل الأحاكم الصادرة وتناس هباومالحقهتا
التعاون لصاحل حتليل دور خمتلف أأحصاب املصلحة 

 الاسرتاتيجي والفعال
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 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف عام  - أأقل البدلان منوا -الفكرية/أأفريقيا الياابن/امللكية 
0

 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

110 211 0 222 011 0 212 502 0 - 110 090 0 

0 .
 (الثالث )املرفق 5100بياانت الويبو املالية 
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 مجهورية كوراي/حق املؤلف

ذاكء وعي ادلول الأعضاء حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وزايدة قدراهتا يف هذا اجملال :النتيجة  اإ

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض 
 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقاليةالتمنية يف 

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

 يةقلمي حلقة معل دون اإ 
بناء حول للخرباء احملليني 

القدرات يف جمال حقوق 
 املؤلف

اإىل  55من 
أأبريل  52

5100 

من  اً أأجنبي مشاراكً  05كوراي/مجهورية 
الربازيل والصني ومرص والهند والأردن 

 اتيلند وكينيا وموزامبيق والس نغال و
 واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية

بناء القدرات يف جمال حق يف توفري اخلرباء احملليني 
املتعلقة املؤلف لتحديث معارفهم وتبادل خرباهتم 

حول خمتلف  مهوهجات نظروتبادل  بناء القدراتب 
، ومناقشة كيفية همهنجياتو  برامج بناء القدرات

عىل يف جمال حق املؤلف تعزيز برامج بناء القدرات 
قلميية وادلولية  املس توايت الوطنية والإ

ندوة وطنية بشأأن حق 
 املؤلف واحلقوق اجملاورة

مايو  52و 50
5100 

املسؤولني احلكوميني واخلرباء القانونيني فهم تعزيز  حمليا مشاراك 12منغوليا/
وطرق ؤلف مهية حق امللأ وكذكل أأحصاب احلقوق 

وأأساليب تعزيز الوعي حبق املؤلف بني خمتلف 
 الفئات املس هتدفة

وطنية بشأأن حلقة معل 
حق املؤلف واحلقوق 

 اجملاورة

يونيو  1و  2
5100 

 ؤلف دلهياحق امل مساعدة البالد يف تعزيز مكتب مشاراك حمليا 12اكمبوداي:
وتوفري املعلومات حول احملتوى وفوائد املعاهدات 

 ادلولية يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

معل وطنية حول حلقة 
والصناعات املؤلف  حق

 الإبداعية

يوليو  52و 50
5100 

ذاكء  مشارك حميل 011الفلبني/ واضعي الس ياسات وأأحصاب بني الوعي اإ
حول الصناعات الإبداعية املصلحة الرئيس يني يف 

أأمهية حق املؤلف يف ضامن المنو املس تدام 
وتزويدمه للصناعات الإبداعية والازدهار الثقايف، 

س ياسات وضع عىل  مملعرفة العملية ملساعدهتاب
 بقاءوالإ يف جمال حق املؤلف  واسرتاتيجيات مالمئة

 هياعل

قلميية دون معل حلقة  اإ
جمال حول التعاون يف 

واحلقوق حق املؤلف 
 اجملاورة

أأغسطس  51
5100 

مشاركني من منغوليا  9الصني/
 05 وومجهورية كوراي والاحتاد الرويس 

 احملي مشاراك

فرصة لتبادل املعلومات واخلربات بني ادلول اإاتحة 
ق حلنظام  وضعو شالكت اجملاورة فامي يتعلق ابمل 
مزيد من التعاون يف حتقيق املؤلف والسعي اإىل 
 واحلقوق اجملاورةجمال حق املؤلف 

ذاكء وعي ادلول الأعضاء حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة وزايدة قدراهتا يف هذا اجملال :النتيجة  اإ

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل حتسني اخلدمات )خدمات 
 املقدمة اإىل أأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معهاأأقل تلكفة وأأكرث رسعة وجودة( 

 (الغرض )الأغراض(/الوصف )الأوصاف البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

لويبو لالرتمجة منشورات 
بعنوان "من الفنان اإىل 
امجلهور" و"تعّل من 

املايض وابتكر املس تقبل: 
 الاخرتاعات والرباءات"

البنغالية  ةاإىل اللغ
  هتاوطباع

 5105يوليو 
اإىل يوليو 
5100 

املؤلف واحلقوق اجملاورة بني حبق تعزيز الوعي  بنغالديش
املسؤولني احلكوميني واخلرباء القانونيني وكذكل 
أأحصاب احلقوق واملس تخدمني، من خالل ترمجة 

حق املؤلف واحلقوق حول منشورات الويبو 
ىل اللغات احمللية  اجملاورة اإ
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ترمجة وطباعة معاهدة 
الويبو بشأأن حق املؤلف 
ومعاهدة الويبو بشأأن 

الأداء والتسجيل الصويت 
 مكبوداييف اللغة احمللية  اإىل

من مارس 
اإىل  5100
 5100يونيو 

تعزيز الوعي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بني  مكبوداي
املسؤولني احلكوميني واخلرباء القانونيني وكذكل 

واملس تخدمني من خالل ترمجة أأحصاب احلقوق 
معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف واحلقوق 

ىل اللغات احمللية  اجملاورة اإ

زايرة دراس ية اإىل اللجنة 
الكورية املعنية حبق 

 املؤلف

اإىل  55من 
أأكتوبر  52

5100 

مشاراك أأجنبيًا من  05مجهورية كوراي/

البحرين والربازيل وتش ييل والاكوادور 

دونيس يا ومالزياي وغاان والهند وان

 والفلبني والسودان واتيلند والمين

التجربة لالطالع عىل اإاتحة الفرصة للمشاركني 
دارة حق املؤلف واحلقوق اجملاورة  مما الكورية يف اإ

عىل صياغة س ياسات  مهتاكهنم من تعزيز قدر مي
وحتديث الأطر الترشيعية والإدارية  املؤلف حق

دارة حق املؤلف يف  وكذكل حتسني أأداء منظامت اإ
 بدلاهنم

ترمجة وطباعة منشورات 
ىل اللغة احمللية  يف الويبو اإ

ثيوبيا  اإ

من نومفرب 
اإىل  5100
 5102أأبريل 

ثيوبيا تعزيز الوعي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة بني  اإ
القانونيني وكذكل املسؤولني احلكوميني واخلرباء 

أأحصاب احلقوق واملس تخدمني من خالل ترمجة 
منشورات الويبو بشأأن حق املؤلف واحلقوق 

ىل اللغات احمللية  اجملاورة اإ

 ذاكءلإ  لقطريرشوع اامل 
الوعي حبق املؤلف 
 بواتنواحلقوق اجملاورة يف 

من نومفرب اإىل 
ديسمرب 
5100

50
 

هنجية امل ربامج الاضطالع ابلعىل  ادلوةلتعزيز قدرة  بواتن
بيئة مواتية ما يمثر عن لتوعية وبناء القدرات، ل 

 احلقوق اجملاورةو  املؤلف لس تخدام وحامية حق
 عىل حنو فعال

حق املؤلف جتميع لقضااي 
واحلقوق اجملاورة يف 
يف  صناعة املوس يقى

منطقة أ س يا واحمليط 
 الهادئ

من أأكتوبر اإىل 
ديسمرب 
5100

51
 

للبدلان النامية يف منطقة حديثة تقدمي معلومات  دول أ س يا واحمليط الهادئ
أأحدث القضااي املتعلقة عن أ س يا واحمليط الهادئ 

 حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف صناعة املوس يقى

 

 5100مساهامت املاحنني والنفقات يف س نة   - مجهورية كوراي/امللكية الفكرية
0

 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

912 205 522 009 052 012 - 152 222 

0 .
 ()املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية 

                                                
50
 5102اترخي الانهتاء املرتقب: أأبريل  
51
 املرجع السابق 
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 املنح ادلراس ية يف جمال امللكية الفكرية )الأاكدميية( –مجهورية كوراي )التعلمي( 

البرشية مبا ميكمن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات تسخري امللكية الفكرية بفعالية لأغراض قدرات معززة يف جمال املوارد  :النتيجة
 التمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية

 ()الأوصافالغرض )الأغراض(/الوصف  البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة التارخي النشاط

منح دراس ية لربانمج 
WIPO-QUT MIP 

فرباير  52من 
 51اإىل 

 5100أأكتوبر 

( ومالزياي 2أأسرتاليا / مجهورية كوراي )
 (0) اتيلند ( و0)

سة مخل دراس ية  اً منحقدم الصندوق الاستامئين 
للملكية املكتب الكوري  يفمسؤولني حكوميني 

من البدلان النامية طالبني مهورية كوراي الفكرية جب 
يف لنيل املاجيس تري يف امللكية الفكرية يف أ س يا 

طا الويبو وجامعة كويزنلند التعاون بني برانمج  راإ
 للتكنولوجيا.

منح دراس ية لربانمج 
WIPO-SNU MIP 

من يناير اإىل 
ديسمرب 
5100 

امجلهورية كوراي/الصني ومالزياي ومنغوليا 
 (5والفلبني وأأوزبكس تان )

الصندوق الاستامئين  ،  واصل5100 خالل عام
طالب من منطقة أ س يا لس تة منح دراس ية تقدمي 

لمشاركة يف الربانمج املشرتك بني ل واحمليط الهادئ 
مهورية جب الويبو وجامعة سول الوطنية يف س يول، 

 5105ن )سبمترب اسنت تههو برانمج مدو كوراي، 
 .(5102وحىت يونيو 

 

مساهامت املاحنني والنفقات يف س نة / املنح ادلراس ية يف جمال امللكية الفكرية )الأاكدميية( –)التعلمي(  مجهورية كوراي
5100 

0
 

ديسمرب  00الرصيد يف 
5105 

يرادات عام   املبالغ املسددة 5100نفقات عام  5100اإ
ديسمرب  00الرصيد يف 

5100 

151 559 255 015 920 022 - 219 521 

0 .
 ()املرفق الثالث 5100بياانت الويبو املالية 

 ]هناية امللحق الثاين والوثيقة[


