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 74 .................................................................................. التعاون مع بعض الب�ان يف أٔورو� وأٓس�يا :10 الرب�مج

 80 .....................................................................................................................ٔأاكدميية الويبو :11الرب�مج 

 86 ......................................................................................الرشاكت الصغرية واملتوسطة و�بتاكر :30الرب�مج 

 92 .................................................................................................... التصنيفات واملعايري ا�ولية :12الرب�مج 

 96 .......................................................................................................... قوا�د البيا�ت العاملية :13الرب�مج 

 100 .................................................................................... �دمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف :14الرب�مج 

 105 ....................................................................................... �لول ٔ�عامل ماكتب امللكية الفكرية :15الرب�مج 

 109 ....................................................................................... ا�راسات �قتصادية وإالحصاءات :16الرب�مج 
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 مقدمة أٔوال:

للويبو، وهو جزء ال يتجزأٔ من ٕاطار الويبو  املؤسيستقر�ر ٔأداء الرب�مج هو ٔأداة املساء� الرئيس�ية اليت تُطلع ا�ول أ�عضاء �ىل أ�داء 
ٔأداة تعّمل �مة تضمن �س�تفادة من ا�روس املس�ت�لصة من أ�داء يف الفرتات السابقة، مبثابة لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ. وهو ٔأيضا 

ا�روس كام ينبغي يف تنفيذ ٔأ�شطة الويبو يف املس�تقبل. و�ستند تقر�ر ٔأداء الرب�مج ٕاىل تقيمي ذايت جيريه املسؤولون  ت�وتضمن ٕادراج 
يف هذا التقر�ر تثبت شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية بيا�ت أ�داء لك  عن الربامج. وسعيا ٕاىل تعز�ز حصة املعلومات الواردة

 .2012/2013ٔأداء الرب�مج لتقر�ر  املقبلتثبيت س�تجري الشعبة ال س�نتني. و 

اسا مبؤرشات أ�داء يقّمي التقدم احملرز و/ٔأو النتاجئ املرتقبة احملققة، قي الثنائيةهو تقر�ر صادر يف منتصف  2012تقر�ر ٔأداء الرب�مج و 
 .2012/2013لثنائية و�ملوارد املعمتدة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية ل 

 ما ييل:�ىل  2012يف تقر�ر ٔأداء الرب�مج وارد ل تقي�ت أ�داء للك �ر�مج متو�ش� 

 2012يف اس�تعراض التقدم اجلزء أ�ول: 

 �س�تعراض. ٔأثناء الفرتة قيداملطرو�ة ت�د�ت ال و  2012�ام  يف موجز حتلييل يعرض التقدم ا�ي أٔحرز ذا اجلزء عبارة عنه

 اجلزء الثاين: تنفيذ �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية

يتضمن هذا اجلزء معلومات عن دور لك �ر�مج ومسامهته يف تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية. ومتش�يا مع معلية وضع املزيانية للمرشو�ات 
 يف �ام�لتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية واليت وافقت �لهيا مجعيات الويبو اليت اقرتحهتا اللجنة املعنية 

20100F

 تقار�ر مفص� عن تنفيذ مرشو�ات �دول ٔأعامل التمنية وتوصياته �ىل �د سواء.�ىل �دول ٔأعامل التمنية إالبالغ عن  ينطوي، 1

 اجلزء الثالث: بيا�ت أ�داء

الرب�مج ومؤرشات أ�داء اليت وافقت �لهيا ا�ول أ�عضاء يف وثيقة  اليت �سهم فهياص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء النتاجئ املرتقبة يلخّ 
اس�ت�ابة لطلب . و 2011 �ام. وُ�ّدثت ٔأسس املقارنة، حسب �قتضاء، لتجسد الوضع يف هناية 2012/2013الرب�مج واملزيانية للفرتة 

) ؤأسس املقارنة احملدثة 2012/2013ء ُعّززت اجلداول لتجس�يد ٔأسس املقارنة أ�صلية (بناء �ىل وثيقة الرب�مج واملزيانية ا�ول أ�عضا
فيتضمن  اخلامساملتعلقة �لك مؤرش. أٔما العمود  2012لعام بيا�ت أ�داء  الرابعالعمود يف  ). و�رد2011(بناء �ىل الوضع يف هناية �ام 

 :2012 اس�ت�دمت املعايري التالية يف تقر�ر ٔأداء الرب�مجومعال �ملامرسة السابقة  ".السريس�ت�دام "نظام ٕاشارات تقي� لٔ�داء �

 :مفتاح نظام ٕاشارات السري

 .تنفيذ الرب�مج �بت �ىل الطريق حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف الثنائية أٔنٕاىل  2012لعام بيا�ت أ�داء �شري �س�ت�دم عندما  "�بت"

ٕاىل أٔن تنفيذ الرب�مج قد ال �كون �بتا �ىل الطريق حنو حتقيق النتاجئ  2012عندما �شري بيا�ت أ�داء لعام  �س�ت�دم "�ري �بت"
 .2013املرتقبة حبلول هناية �ام 

 الثنائية.ولكن يُتوقّع توافرها يف هناية  2012ال تتوافر بيا�ت أ�داء لعام �س�ت�دم عندما  "2012ال ينطبق يف "

 �س�ت�دم عندما يصبح أٔ�د مؤرشات أ�داء �ري مناسب لقياس ٔأداء الرب�مج. "منقطع"

�ىل ٔأنه ا مؤرش 239، قُّمي ٔأداء 2012/2013مؤرش من مؤرشات أ�داء الواردة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية للفرتة  300ومن مجموع 
"، �ري �بت�ىل ٔأنه "ملائة، � 12مؤرشا، ٔأي ما �سبته  35ّمي ٔأداء ما مجمو�ه ملائة من مؤرشات أ�داء. وقُ � 80"، ٔأي ما �سبته �بت"

�ىل ، ملائة� 2ٔأي ما �سبته  مؤرشات، 6 ٔأداء". وُقّمي 2012ال ينطبق يف ، �ىل ٔأنه "تقريبا ملائة� 6مؤرشا، ٔأي ما �سبته  20وُقّمي ٔأداء 
 ٔأنه "منقطع".

 2012لعام  املزيانية والنفقات الفعليةاجلزء الرابع: 
                                                           

 ٔ�غراض تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنيةس�تعراض معلية وضع املزيانية املطبقة �ىل املرشو�ات اليت تقرت�ا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ا 1
 )..A/48/5 REV (الوثيقة
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والنفقات الفعلية  2012/2013بعد التحويالت ا�هنائية واملزيانية  2012/2013عن املزيانية املعمتدة  يقدم اجلزء أ��ري معلومات
 :2012. وقد حتّسن إالبالغ ف� خيص هذا اجلزء و�شمل ا�ٓن �دولني لعام 2012واس�ت�دام املزيانية يف �ام 

واملزيانية ا�هنائية بعد التحويالت  2012/2013يوفر، ٔ�ّول مّرة، معلومات عن املزيانية املعمتدة  حبسب النتاجئ)املزيانية والنفقات الفعلية (
 والنفقات الفعلية حبسب النتاجئ. 2012/2013

واملزيانية ا�هنائية بعد  2012/2013يوفر معلومات عن املزيانية املعمتدة  (املوارد البرشية و�الف املوارد البرشية) املزيانية والنفقات الفعلية
ق وفر ال رشوح �شأٔن. و�رد 2012والنفقات الفعلية (املوارد البرشية و�الف املوارد البرشية) يف �ام  2012/2013التحويالت 

ف� خيص الربامج اليت خترج نفقاهتا الفعلية عن  اس�ت�دام املزيانية، و�شأٔن بني املزيانية املعمتدة واملزيانية ا�هنائية بعد التحويالتاملوجودة 
 �ملائة من مزيانية الثنائية. 60-40النطاق 

 امللحق

كجزء ال يتجزأٔ من تقر�ر ٔأداء  2012 �امتنفيذ الصناديق �ست�نية يف ل  شامالعرضا هذا  من تقر�ر ٔأداء الرب�مج امللحق أ�ول يتضمن
اليت اجلهود )، واعتربته تطورا ٕاجيابيا يف 2011العرض الشامل، يف العام أ�ول من ٕادرا�ه (رحبت ا�ول أ�عضاء بذ� الرب�مج. و 
 أ�موال. مصدر، ٔأ� اكن ٕالدارة القامئة �ىل النتاجئاملنظمة لٕادراج مجيع أ��شطة حتت ٕاطار بغرض  تبذلها الويبو

 2012�ام موجز إالجنازات يف  .�نيا

كام ٔأّهنا �شهد املّرة أ�وىل اليت . 2015 - 2010�شهد تنفيذ اخلطة �سرتاتيجية لٔ��ل املتوسط  يةثنائ  �ينيه  2012/2013 الثنائية
�ىل �دة حتسينات يف  2012نتي�ة �� حيتوي تقر�ر ٔأداء الرب�مج و �متكّن فهيا املنظمة من إالبالغ عن ٔأداهئا من منظور نتاجئ املزيانية. 

 الفعلية حبسب النتاجئ املرتقبة. جمال إالبالغ مهنا بيا�ت �لنفقات

 حنو حتقيق أ�هداف �سرتاتيجية التسعة. 2012�ام �رد ٔأد�ه تلخيص ٔ��رز معامل التقدم احملرز يف و 

 �ر�مج التقومي �سرتاتيجي

�ىل مدى الس�نوات . وقد مكّن 2012، �عتباره مجمو�ة من مبادرات إالصالح، نقطة ا�هناية يف �ام �ر�مج التقومي �سرتاتيجيبلغ 
ربامج الٕاجراءات العمل وحتقيق مواءمة ٔأفضل بني الكفاءة يف حتسني الثالث املاضية من �لب �ركزي �ديد �ىل ثقافة املنظمة وقميها، و 

 ؤأسهمت املبادرات مجيعا يف تعز�ز قمي املنظمة أ�ساس�ية أ�ربع.أ�هداف �سرتاتيجية التسعة. والهيلك واملوارد وبني 

ُدّرب املوظفون وُوضعت ٔأنظمة أٔفضل وُحشدت املاكتب اخلارجية من أٔ�ل ضامن توافر �ىل مدار  -التو�ه حنو تقدمي اخلدمات تعز�ز 
السا�ة لتقدمي �دمات حمس�نة. وُحّسنت البال�ات اخلارجية �ز�دة توافر منشورات الويبو بعدد أٔكرب من اللغات، وبضامن ز�دة �برية 

) وفليكر Facebook) وفيس�بوك (Twitterئل التواصل �ج�عي من �الل وجودها �ىل تويرت (يف تأٔثري املنظمة �ىل وسا
)Flickr) وسكريبد (Scribd.( 

اس�ت�دام �كنولوجيا املعلومات بطريقة ٔأكرث اسرتاتيجية، وحتديث إالطار  -ؤأسهمت مبادرات �ديدة يف حتسني العمل يدا وا�دة 
 مبادرات من ٔأ�ل ز�دة تقامس املعارف بني خمتلف قطا�ات املنظمة.التنظميي للموارد البرشية، وتنفيذ 

ٕاىل أٔهداف  النتاجئ املؤسس�ية املرتقبةهداف �سرتاتيجية نزوال �رب ا�ٔ من مس�توى  الويبوٕاطار نتاجئ يبدأٔ  –تعز�ز املساء� �ىل النتاجئ 
 الثنائية الس�نوات والس�نوية.لتخطيط ات امل يف معلي�شلك اك، اكنت ٕادارة ا�اطر ُمدر�ة 2012يف هناية �ام العمل الفردية. و

ولتحسني املسؤولية البيئية و�ج�عية وإالدارية ٔأصدرت مدونة لٔ��القيات وس�ياسة محلاية املبلغني عن ا�الفات وُقدم تدريب يف 
سينات من ٔأ�ل حتسني نفاذ امجليع جمال أ��القيات ٕاىل لك موظف. واُختذت خطوات لل�د من البصمة الكربونية للمنظمة ؤأد�لت حت 

 ٕاىل مباين الويبو و�دماهتا.

، س�تنتقل املنظمة ٕاىل مر�� "التحسني املتواصل" من ٔأ�ل �س�مترار يف إالجنازات احملققة مضن �ر�مج التقومي 2013واعتبارا من �ام 
 �سرتاتيجي و�ستناد ٕا�هيا.

 ا�د واملعايري ا�ولية �شأٔن امللكية الفكريةالهدف �سرتاتيجي أ�ول: تطور متوازن لوضع القو 
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مضن هذا الهدف �سرتاتيجي مع اع�د معاهدة بي�ني محلاية أ�داء السمعي البرصي. ؤأّدت املداوالت  2012ٔأحرز تقدم �بري يف �ام 
عنية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة، مع البناءة ٕاىل ٕاحراز املزيد من التقدم يف البنود أ�خرى املدر�ة يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة امل 

من ٔأ�ل ٕا�رام  2013�ىل ا�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس يف �ام  2012موافقة امجلعية العامة يف دورة اس�تثنائية عقدهتا يف د�سمرب 
كام اعمتدت اللجنة  معاهدة لتيسري نفاذ أ�ش�اص معايق البرص وأ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل املصنفات املنشورة.

خطة معل حمدثة لتناول معاهدة مقرت�ة ٔأخرى و�دة مواضيع أٔخرى  2012ا�امئة املذ�ورة وعرضت �ىل امجلعيات العامة للويبو لعام 
تتعلق �لتقييدات و�س�تثناءات: معاهدة خبصوص هيئات البث، والتقييدات و�س�تثناءات املتعلقة �ملكتبات ودور احملفوظات 

 أ�خرى. ت التعلمي والبحث وأ�ش�اص ذوي إال�اقاتومؤسسا

وفقا لوال�هتا اجلديدة املعمتدة ، اللجنة احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد والوراثية واملعارف التقليدية والفوللكوروعقدت 
للجنة احلكومية ا�ولية). ووضعت اللجنة احلكومية ا�ولية  22و 21و 20ثالث دورات (ا�ورات  ،2011 �ام ٔأواخريف للثنائية 

�ر�مج معل واحض املعامل وأٔساليب معل سلمية ؤأحرزت تقدما يف "مفاوضاهتا القامئة �ىل النصوص" كام تقتضيه وال�هتا. و�هناية ا�ورة 
نت اللجنة من وضع نص مو�د للتفاوض �شأٔن املوارد الوراثية وٕاحراز املزيد من التقدم للجنة احلكومية ا�ولية) متكّ  22الثالثة (ا�ورة 

، 2012/2013يف النصني اخلاصني �ملعارف التقليدية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وطبقا لوالية اللجنة احلكومية ا�ولية يف الثنائية 
 .2013لنصوص ودر�ة التقدم احملرز ونظرت فهيا، ووافقت �ىل �ر�مج معل لعام ، �2012ٔأ�اطت امجلعية العامة للويبو، يف أٔكتو�ر 

الصناعية والبيا�ت اجلغرافية تقدما جيدا يف معلها الرايم ٕاىل ٕا�رام  التصامميؤأحرزت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية و 
حثّت امجلعيات العامة للويبو اللجنة ا�امئة �ىل �رسيع معلها �متكني امجلعيات الصناعية وممارساته، ٕاذ  التصاممياتفاق دويل حول قانون 

 �شأٔن ا�عوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس. كام اتفقت اللجنة ا�امئة �ىل مواص� معلها يف جمال حامية ٔأسامء الب�ان. 2013من البّت يف �ام 

س�ياسة العامة ؤأطر القوا�د واملعايري �شلك متوازن لنظام الرباءات ا�ويل، ولتعز�ز التعاون بني ا�ول أ�عضاء �ىل امليض يف وضع ال 
. وواصلت اللجنة ا�امئة النظر يف مخسة بنود مطرو�ة 2012عقدت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات دورهتا الثامنة عرشة يف مايو 

وجودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة  "2ق املُكتس�بة مبوجب �راءة؛ "" �س�تثناءات والتقييدات �ىل احلقو 1�ىل �دول أٔعاملها، ويه: "
 " ونقل التكنولوجيا.5" ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم؛ "4" والرباءات والص�ة؛ "3��رتاض؛ "

 الهدف �سرتاتيجي الثاين: تقدمي �دمات �املية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز أ�ول

منوا �بريا يف ٔأنظمة التسجيل ا�ولية �ىل الرمغ من اس�مترار هشاشة �قتصاد العاملي. ومتكّنت املنظمة من  2012/2013الثنائية شهدت 
توفري �دمات جيدة وحتسني جتربة الز��ن من �ة وحتسني إالنتاجية بفضل مبادرات �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت احملمكة التصممي 

 من �ة أٔخرى.

 196 200 ، ٕاذ بلغ �دد الطلبات2012هدت ٕايدا�ات الرباءات ا�ولية بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات منوا قو� يف �ام وش 
. كام ُجسّلت ز�دة يف حصة الطلبات الواردة من الب�ان املنخفضة ا��ل والب�ان 2011�ملائة مقارنة بعام  9طلب، ّمما يُعد منوا بنس�بة 

 ��ل، واكنت ت� الز�دة �برية ف� خيص الصني.املتوسطة ا

 وتواصل تعز�ز نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ٕاطار خريطة الطريق اخلاصة بت� املعاهدة واملمتث� يف مجمو�ة من التوصيات اليت
لتالية: (ٔأ) ٕا�راز �دول ٔأعامل نظام الرباءات الفريق العامل للمعاهدة املذ�ورة. وقد أٔحرز تقدم �بري يف اجلوانب ا 2010اعمتدها يف �ام 

ا�ٓن جلودة منت�ات العمل، مبا يف ذ� تقار�ر البحث ا�ويل وا�ٓراء املكتوبة، فضال عن إالدارة يف املكتب ا�ويل واملاكتب؛ (ب) 
لتعاون �شأٔن الرباءات ؤأمهية ت� وا�رتاف ٔأحصاب املصاحل �ىل الصعيد الوطين بفائدة اجلودة العالية ملنت�ات العمل اخلاصة مبعاهدة ا

(د) املعاهدة يف معل نظام الرباءات ا�ويل؛ (ج) وحتّسن فهم أ�طراف املهمتة �ور معاهدة التعاون يف تعممي املعلومات التقنية بفعالية؛ 
اقدة �ىل القيام بعمليات البحث وز�دة الوعي حبا�ة ا�ول املتعاقدة ٕاىل طلبات دولية ومنت�ات معل �الية اجلودة، وبقدرة ا�ول املتع

 والفحص الفعا� بنفسها، و�حلا�ة ٕاىل تقدمي املسا�دة التقنية يف هذا ا�ال ٕاىل الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوا.

بات �اما قياس�يا أٓخر �لنس�بة للويبو من حيث �دد الطل  2012واس�متر نظام العالمات الت�ارية ا�ويل يف التنايم بقوة، واكن �ام 
�ملائة مقارنة بعام  4,1طلبا دوليا، ّمما يُعد ز�دة بنس�بة  44 018ا�ولية اليت مت تلقهيا و�دد التسجيالت ا�ولية املُدونة. وتلقت الويبو 

�سجيال دوليا. وّجسل العدد إالجاميل للطلبات اليت تلقاها املكتب ا�ويل، مثل التعديالت وقرارات ماكتب  41 954، ودّونت 2011
�ملائة من  7. ومن أٔصل مجموع الطلبات اليت اس�ُتلمت وردت 2012�ملائة يف �ام  3أ�طراف املتعاقدة والت�ديدات، ز�دة بنس�بة 
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انضامم �ولومبيا واملكس�يك ونيوزيلندا والفلبني ٕاىل �روتو�ول  2012الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� شهد �ام 
عضوا. وميثّل انضامم  89عضوا، ووصل العدد إالجاميل ٔ�عضاء نظام مدريد ٕاىل  88ايل وصل �دد ٔأعضاء الربوتو�ول ٕاىل مدريد، و�لت

س�� مع انضامم ب��ن من منطقة ٔأمر�اك الالتينية. وبقي ب� وا�د عضوا يف  ت� الب�ان خطوة �مة يف التوّسع اجلغرايف لنظام مدريد، ال
 االتفاق فقط.

�سجيال. و�ىل الرمغ من ا�منو  2 440�سجيال ٕاىل  2 363منوا من  2012التسجيالت ا�ولية مبوجب نظام الهاي يف �ام  وشهد �دد
س�� مع ز�دة �دد إاليدا�ات لفائدة الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا وإاليدا�ات الواردة  العام يف إاليدا�ات و�شاط التسجيل، ال

، أٔصبح لك من اجلبل أ�سود وتو�س 2012ّ�ل يف �دد الت�ديدات، فٕاّن احلجم اكن أٔقّل من املتو�. ويف �ام مهنا، ومن الثبوت املُس
يف النظام حيث مل  1999) امللحقة �تفاق الهاي. وميثّل انضامم تو�س خطوة �مة حنو �رس�يخ �لبة وثيقة 1999طرفا يف وثيقة جنيف (

 فقط. 1934زتمة بوثيقة �ام تبق، بعد انضام�ا، ٔأية دو� متعاقدة مل

، �لرشوع يف مراجعة اكم� لنظام لش�بونة بغرض جع� 2009، يف �ام لفريق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونةولكّفت مجعية لش�بونة ا
ريق العامل تقدما ٔأكرث اس�تقطا� للمس�ت�دمني وأ�عضاء اجلدد احملمتلني، مع احلفاظ �ىل مبادئه وأٔهدافه. ويف ظّل ت� الوالية ٔأحرز الف

واليت الُتمس من املكتب ا�ويل فهيا ٕا�داد مرشوع صيغة مراجعة التفاق لش�بونة  2012�بريا �الل ا�ورة اليت عقدها يف د�سمرب 
 .2013ومرشوع الحئة تنفيذية لت� الصيغة املراجعة ٔ�غراض ا�ورة القادمة للفريق العامل يف ٔأ�ريل/مايو 

الويبو للتحكمي والوساطة مع� �ىل �رتقاء ٕ�جراءاته ٕاىل املس�توى أ�مثل من أٔ�ل تلبية احتيا�ات ، واصل مركز 2012ويف �ام 
، �ددا قياس�يا 2012 ٔأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومس�ت�دمهيا. ويف جمال ٔأسامء احلقول، ٔأودع أٔحصاب العالمات الت�ارية، يف �ام

اسام من ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت احملا� ٕاىل مركز  5 084قضية، ّمما يغطي  2 884من قضا� السطو إاللكرتوين ٕاذ بلغ ذ� العدد 
�ملائة  4,5. وميثّل ذ� ز�دة بنس�بة س�ياسة املو�دة لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقولالويبو للنظر فهيا استنادا ٕاىل ٕاجراءات ال 

 الع�دمع املسؤولني عن ٕادارة احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان يف ٔأقالمي خمتلفة . كام واصل مركز الويبو التنس�يق 2011مقارنة بعام 
قول العليا املكونة من ، ٕاىل قامئة أٔسامء احل2012(تزنانيا)، يف �ام  TZ (�الو) و PW، مع انضامم امسي س�ياسات لتسوية املناز�ات

 اسام من ت� أ�سامء. 67ملناز�ات واليت �تت �شمل ، اليت �س�تفيد من �دمات الويبو لتسوية ارموز الب�ان

 الهدف �سرتاتيجي الثالث: �سهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية

تعز�ز  ظل �سهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية ومتكني الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا من �س�ري امللكية الفكرية ٔ�غراض
 .2012ٕالماك�ت والقدرات الوطنية يف جمال �بتاكر من أ�ولو�ت يف �ام ا

يف واس�مترت الويبو، �تباع ا�هنج �سرتاتيجي املُعّزز وأ�سلوب ا�ي اعمتدته يف الثنائية السابقة لتحسني التنس�يق مع سا�ر املنظامت، 
تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية تتسق مع خططها مسا�دة الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا �ىل تصممي ووضع و 

إالمنائية معوما ومتكّن من تعز�ز �بتاكر وإالبداع �ىل �د سواء. ومن �الل املرشوع اخلاص بتحسني القدرات املؤسس�ية وقدرات 
، ُوضعت مهنجية 2012ا�ي اس�ُتمكل يف مايو  املس�ت�دمني يف جمال امللكية الفكرية �ىل الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي،

ة الفكرية. وجيري دمج يك ل معيارية، ومرنة يف أٓن وا�د، ومجمو�ة من أ�دوات العملية لصيا�ة اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمال امل 
واس�ُهتلت ٔأ�شطة صوغ ت� املهنجية وأ�دوات الس�ت�دا�ا يف معليات صيا�ة �سرتاتيجيات الوطنية اخلاصة �مللكية الفكرية. 

ب�ا (مخسة ب�ان يف ٔأفريقيا ومخسة ب�ان يف املنطقة العربية و�سعة ب�ان يف  32 �سرتاتيجيات اخلاصة �مللكية الفكرية وتنفيذها يف
بارات يف جمال ب�ا يف ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب). وقد أٔدرجت ثالثة ب�ان من فئة ٔأقل الب�ان منوا اعت  13أٓس�يا واحمليط الهادئ و

 امللكية الفكرية ختص ت� الفئة حتديدا يف اسرتاتيجياهتا وس�ياساهتا الوطنية اخلاصة �مللكية الفكرية.

، 2011 ويف سبيل تعز�ز القدرات الوطنية وإالقلميية الالزمة الس�ت�دام امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض التمنية ٔأ�شئت، يف ٔأواخر �ام
ب�ا من أ��شطة  186 خشصا من 40 844، اس�تفاد 2012). ويف �ام WeLCمركز التعّمل إاللكرتوين ( منصة �ديدة وحمس�نة مضن

. ومشلت 2011خشصا يف �ام  33 019)، مقابل DLاملتعددة اللغات (ٕا�دى عرشة لغة) لرب�مج ٔأاكدميية الويبو للتعّمل عن بعد (
خشصا) ومثاين دورات متقدمة من دورات التعّمل عن بعد  36 236فهيا  أ��شطة ثالث دورات �امة من دورات التعّمل عن بعد (شارك

دورة �اصة ُمصّممة خصيصا وفق احتيا�ات املؤسسات الوطنية (يف الربازيل والصني و�رواتيا  22خشصا) و 1 624(شارك فهيا 
ة الفكرية (أ�ريبو)، وثالثة مراكز �مع وهندوراس واملكس�يك ومجهورية �ور� ورصبيا، فضال عن املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكي

) (يف ٕاثيوبيا و�حتاد الرويس ؤأوروغواي) ومثاين �امعات. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� نُّظمت دورة �اصة TISCsالتكنولوجيا و�بتاكر (
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 2 500رث من لفائدة �ولومبيا يف س�ياق مرشوع �دول ٔأعامل اس�ت�داث ٔأاكدمييات �ش�ئة. واس�تفاد من ت� ا�ورات اخلاصة ٔأك
 خشص.

بغرض وضع مرشو�ات ابتاكرية يف جمايل  2012ولتحسني تنس�يق املرشو�ات بني مجيع قطا�ات املنظمة، ٔأ�شئت شعبة �ديدة يف �ام 
ة يضا مسؤولية �رش�يد معلييت ٕادار أٔ امللكية الفكرية والتمنية  �لتنس�يق مع القطا�ات والُشعب واملاكتب إالقلميية املعنية. وتولت الشعبة 

) IP-TADو�شغيل ثالث قوا�د بيا�ت �بعة لقطاع التمنية، ويه قا�دة البيا�ت اخلاصة �ملسا�دة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (
)، وذ� مبرا�اة التوصيات املنبثقة IP-DMDوقا�دة البيا�ت اخلاصة �لتوفيق بني امللكية الفكرية والتمنية () ROCوقامئة املستشار�ن (

 تقي�ت املرشو�ات ذات الص� من �دول ٔأعامل التمنية.عن 

اعمتدت فهيام مرشو�ا �ديدا مضن �دول ٔأعامل التمنية اقرتحته  2012وعقدت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية دورتني يف �ام 
مر�يل عن تنفيذ التوصيات املعمتدة للتنفيذ  بور�ينا فاسو، ونظرت يف تقر�ر املد�ر العام �شأٔن تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية، ويف تقر�ر

واثين عرش تقر�را مس�تقال من تقار�ر تقيمي املرشو�ات. و�الوة �ىل ذ� وافقت اللجنة �ىل ، ومرشو�ات �دول ٔأعامل التمنية الفوري
مجلعية العامة �شأٔن وصف املرا�ل الثانية ف� خيص ثالثة مرشو�ات ٔأجنزت وخضعت للتقيمي. و�قشت اللجنة وثيقة ٔأ�ا�هتا ٕا�هيا ا

ملسامهة خمتلف هيئات الويبو املعنية يف تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�، و�قشت تقر�را �شأٔن تقيمي مسامهة الويبو يف 
 حتقيق ٔأهداف أ�مم املت�دة إالمنائية لٔ�لفية.

 لفكرية وتطو�رهاالهدف �سرتاتيجي الرابع: تنس�يق البنية التحتية العاملية للملكية ا

امللكية لقد مكّن الرتكزي �ىل تعز�ز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية من ٔأ�ل املسا�دة �ىل تلبية الطلب العاملي املتنايم �ىل نظام 
لبيا�ت العاملية اخلاصة قل منوا يف ذ� النظام من ٕاحراز تقدم جيد يف جماالت قوا�د االفكرية وتيسري مشاركة الب�ان النامية والب�ان ا�ٔ 

 .2012�مللكية الفكرية، والتصنيفات، وحتديث ماكتب امللكية الفكرية، ومراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف �ام 

، يف اخلضوع ملزيد من التحسني والتطو�ر �الل 2011)، ا�ي بدٔأ العمل به يف �ام PATENTSCOPEواس�متر نظام ر�ن الرباءات (
م دا�ليا، TAPTAتوس�يع النظام إالحصايئ للرتمجة ا�ٓلية لرب�مج �رمجة عناو�ن وخمترصات الرباءات (. ومت 2012�ام  )، ا�ي ُمصّ

. كام زاد �دد مجمو�ات البيا�ت الوطنية املدر�ة يف ر�ن الرباءات يا�نيةإالنلكزيية وال و : إالنلكزيية وأ�ملانية  معقد�ن نيلغوي نيليشمل زو�
�ة، مبا يف ذ� الز�دة الكبرية املُس�� يف مجمو�ة البيا�ت اليا�نية، ّمما ٔأّدى ٕاىل مضاعفة �دد الس�الت تقريبا يف مجمو  30ٕاىل  28من 

 مليو�. 18ماليني ٕاىل  10قا�دة البيا�ت من 

نظايم مدريد ولش�بونة ويه �شمل مجمو�ات البيا�ت املُسّ�� مبوجب  2012ؤأطلقت قا�دة البيا�ت العاملية ٔ�دوات التوس�مي يف �ام 
، ٕاذ زاد ذ� العدد 2012ة منوا مطردا يف �دد الزا�ر�ن من خمتلف الفئات طوال �ام �د(�لثا) وقد ٔأظهرت ت� القا 6ومبوجب املادة 

مس�ت�دم يف لك ثالثة ٔأشهر. كام اس�ُهتلت معلية ٕاضافة مجمو�ات البيا�ت الوطنية ٕ�دراج ثالث  13 000مس�ت�دم ٕاىل  9 000من 
جسل ٕاىل  700 000منوا قو� يف �دد الس�الت املدر�ة يف النظام، حيث ارتفع ذ� العدد من  2012و�ات وطنية. وشهد �ام مجم

 مليوين جسل.

ف� خيص التصنيفات ا�ولية ومعايري الويبو اخلاصة �مللكية الفكرية. ونُفّذ ٕاصالح تصنيف نيس  2012ؤأحرز تقدم �بري يف �ام 
رباء ٔ�ول مّرة يف دورهتا الس�نوية واعمتدت تعديالت �ُرشت يف التصنيف، ا�ي س�ُينرش لك �ام اعتبارا من �ام واجمتعت جلنة اخل

. ؤأ�شئت منصة �ديدة للنرش تتناسب مع �رش طبعات س�نوية �ديدة من تصنيف نيس، ود�لت طور إالنتاج بن�اح. 2013
السوق  التنس�يق يف�لتعاون مع مكتب  2012ف ا�ي اس�ُتمكل يف �ام و�ٕالضافة ٕاىل ذ� ستشمل ت� املنصة اجلديدة ٔأيضا التصني

ُ ا�ا�لية.   رشت الطبعة اجلديدة السابعة من تصنيف فيينا يف مو�دها احملّدد.كام �

 36ال ذ بلغ ذ� العدد ٕاجامإ ز�دة يف �دد ا�ول أ�عضاء اليت ٔأ�شأٔت مراكز �مع التكنولوجيا و�بتاكر يف أٔراضهيا،  2012وشهد �ام 
) اليت توفر ٔأدوات متطورة للتواصل �ج�عي eTISCكرتونية ٕالدارة املعارف (إالل، أٔطلقت املنصة 2012دو� عضوا. ويف نومفرب 

و�ش�متل �ىل �دمات �ديدة �ريم ٕاىل تعز�ز ٔأ�شطة الويبو يف جمال دمع ٕا�شاء مراكز �مع التكنولوجيا و�بتاكر يف لك ٔأر�اء العامل، 
 سواء.ال �شجيع تبادل املعلومات واخلربات ؤأفضل املامرسات بني ت� املراكز وطنيا ودوليا �ىل  وذ� من أٔ�ل

) يف لك املناطق. وبلغ العدد إالجاميل ملاكتب امللكية الفكرية اليت �س�ت�دم IPASوتواصل �رش وحتديث نظام ٔأمتتة امللكية الصناعية (
 .2012مكتبا يف �ام  66بية مجمو�ة وا�دة �ىل أ�قل من �رامج الويو احلاسو 
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(�دمة  DAS(نظام الويبو للنفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحص) ومنصة  WIPO CASEحرز تقدم جيد يف تطو�ر منصة أٔ و 
وجحم النشاط إالجاميل بقيا حمدود�ن. ؤأد�لت حتديثات �برية �ىل � النظامني يف منتصف  ةالنفاذ الرمقية) ولو ٔأّن �دد املاكتب املشارك

 .2012�ام 

 الهدف �سرتاتيجي اخلامس: املصدر العاملي ملراجع املعلومات وا�راسات املتعلقة �مللكية الفكرية

وضع تقر�ر موّسع عن مؤرشات امللكية الفكرية العاملية  مضن هذا الهدف �سرتاتيجي 2012مشلت إالجنازات الرئيس�ية احملققة يف �ام 
يف ٔأيضا ُرشع ؤأ�ح، للمّرة أ�وىل، معلومات عن إالجراءات الرسيعة للمقاضاة يف جمال الرباءات وإاليدا�ات اخلاصة بأٔصناف النبا�ت. 

 عّمقة.امل اس�تعراض ٕاحصايئ س�نوي �ديد لنظام الهاي ٔأ�ح طائفة ٔأوسع من املعلومات والت�ليالت

كام اضطلعت الويبو بدور الرشيك يف �رش املؤرش العاملي لالبتاكر، وشار�ت �لتايل �ىل حنو ٔأ�رز يف وضع و�رش ت� املؤرشات مقارنة 
 يف ذ� العمل املعريف. سامهواحيث اكنت من بني رشاكء �دة  2011بعام 

يف ٕاطار مرشو�ات  - ري الرمسي وامللكية الفكرية وجهرة أ�دمغة�شأٔن امللكية الفكرية و�قتصاد � -واس�ُهتل ٔأيضا معل درايس �ديد
. كام ٔأحرز املرشوع املتعدد الس�نوات للجنة املذ�ورة �شأٔن امللكية 2012اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية اليت بدٔأ تنفيذها يف �ام 

ع البدء يف ٕاجراء دراسات قطرية يف الربازيل وش�ييل والصني ومرص ، م2012الفكرية والتمنية �ج�عية �قتصادية تقدما �بريا يف �ام 
 و�يلند ؤأوروغواي.

 الهدف �سرتاتيجي السادس: التعاون ا�ويل �ىل ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية

ة مس�تدامة. وا�سمت قتواصل، من �الل معلية �شاورية، ٕاحراز تقدم مطرد حنو هتيئة بيئة تدمع ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية بطري
حتديد احلوافز، مبا يف ذ� املتغريات �قتصادية، اليت  ا�ورة الثامنة للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ �روح التعاون واكن الهدف مهنا

ليل ال�ذج �سهم يف �االت التعدي �ىل حقوق امللكية الفكرية؛ ومناقشة وضع مهنجيات حتليلية لقياس ٔأ�ر التقليد والقرصنة؛ وحت 
 البدي� للتصدي النتشار التقليد والقرصنة. واتفقت ا�ول أ�عضاء �ىل �ر�مج معل ا�ورة التاسعة للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ

الناحجة لتمك� بتبين املامرسات البدي� لتسوية املناز�ات يف جمال امللكية الفكرية وإالجراءات والتدابري الوقائية �ىل �د سواء أٔو الت�ارب 
 تدابري إالنفاذ.

 الهدف �سرتاتيجي السابع: امللكية الفكرية وقضا� الس�ياسات العامة العاملية

 يف تعز�ز يف النطاق املشرتك بني القضا� العاملية املتدا�� وامللّ�ة، ال س�� الص�ة العاملية وتغّري املناخ وأ�من الغذايئ، ٔأحرز تقدم �بري
دعام فهم واضعي الس�ياسات للعالقة القامئة بني الت�د�ت العاملية وبني �بتاكر وامللكية الفكرية. ومن اخلطوات املهمة اليت اُختذت 

، يف تنظمي سلس� ندوات الويبو اخلاصة 2012للرشاكة مع سا�ر اجلهات الرئيس�ية الفا�� يف هذا امليدان الرشوع، يف مارس 
 �لت�د�ت العاملية 

من مؤسسات  واسعةاحتاد بني طائفة  ، وذ� الرب�مج عبارة عن2012تقدما �بريا يف �ام  WIPO Re:Search ر�مجؤأحرز �
 �ضطالعاص والعام من الب�ان املتقدمة والب�ان النامية اليت تتيح النفاذ دون ٕا�وات ٕاىل ٔأصول امللكية الفكرية حلفز القطا�ني اخل

وشهد ذ� �حتاد، ا�ي ٔأطلق يف  أ�مراض املدارية املنس�ية والسل واملالر�.ف� خيص تطو�ر ال بحث و �ديدة يف جمال ال أٔ�شطة ب
تعاو� مس�تقال بني مجمو�ة من أٔعضائه �الل �امه أ�ول. و�الوة �ىل ذ� وما  13، تضاعف �دد ٔأعضائه واس�هتالل 2011ٔأكتو�ر 

 ر�مجاش��ل � �كتيس ٔأمهية �اصة �لنس�بة ٔ�هداف الويبو أ�وسع نطاقا يف جمال الس�ياسة العامة، كام هو مبّني يف �دول ٔأعامل التمنية،
WIPO Re:Search .ىل عرشة ٔأعضاء من �سعة ب�ان ٔأفريقية� 

، وهو عبارة عن منصة لترسيع نقل التكنولوجيات السلمية )WIPO GREENرشوع الويبو املتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء (ؤأحرز م 
 من التكنولوجيات و�حتيا�ات. 40 ، حتميل حنو2012بيئيا و�كييفها واع�دها، تقدما بوصفه مرشو�ا رائدا. وُجسّل، حبلول هناية �ام 

 الهدف �سرتاتيجي الثامن: أٓلية تواصل مت�اوب بني الويبو وا�ول أ�عضاء ومجيع أٔحصاب املصاحل

 واصلت الويبو ٕاحراز تقدم يف مرشو�ات التحسني �سرتاتيجية الرئيس�ية اخلاصة �لتواصل الش�بيك والهوية املؤسس�ية و�دمة الز��ن
 ز�دة مطردة �ىل الصعيد العاملي يف �دد أ�ش�اص ا��ن نفذوا ٕاىل مواد الويبو املبتكرة. 2012والتواصل ا�ا�يل. وشهد �ام 
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ومع املر�� الثانية لالسرتاتيجية اخلاصة بوسائل التواصل �ج�عي اس�ُت�دمت قنوات �ديدة �متكني املشاركة املبارشة مع ٔأحصاب 
 مواد الويبو للجهات املعنية الواسعة واملتخصصة، مبا يف ذ� اس�هتالل ٔأول حضور رمسي للويبو �ىل تويرت املصاحل وحتسني توفري

)Twitter) وفليكر (Flickr) (تقامس الصور) وسكريبد (Scribd 2012) (تقامس املنشورات) يف مارس. 

س�نوية للتوعية العامة، ٕاىل تعز�ز الشعور �اللزتام وتوس�يع وقد ٔأّدت مح� اليوم العاملي للملكية الفكرية، ويه ٔأ�رز ٔأ�شطة الويبو ال 
من الهواة ٕاىل مح� اليوم العاملي  5 000مسامهة امجلهور من �الل ز�دة الرتكزي �ىل وسائل التواصل �ج�عي. وانضم ٔأكرث من 

من الب�ان النامية. ووصل "العدد  )، مبا يف ذ� �س�بة �الية2011للملكية الفكرية �ىل فيس�بوك (ضعف العدد املسّ�ل يف �ام 
 1,05زا�را، كام ٔأ�دثت أٔش�يع تغريدة خبصوص ذ� اليوم  86 000أ�س�بوعي لزوار صف�ة اليوم العاملي للملكية الفكرية �ىل فيس�بوك" 

ت سلس� من مليون مّرة ظهور حممت�. وعّززت الويبو من صدى العرض ا�ّصص لرباءات ستيف جو�س يف ٕاطار اليوم العاملي ؤأ�شأٔ 
املبتكر�ن من ذوي املواد املس�تقطبة لاله�م (مواد حتر�رية وتصاممي وصور ؤأرشطة فيديو وحمتو�ت �ىل إالنرتنت) حول موضوع 

 مت تناولها �ىل نطاق واسع يف الصحف و�ىل إالنرتنت ووسائل التواصل �ج�عي.البصرية 

ملنت�ات وإالجنازات الرئيس�ية يف تعز�ز رؤية امجلهور وفهمه ٔ��شطة الويبو. ومشل ذ� ؤأسهم هنج ٔأكرث �اكمال ٕازاء الرتوجي للتظاهرات وا
ا�هنج ٔأطر أٔكرث ا�ساقا لتوجيه الرسائل؛ وٕا�شاء مواد مبتكرة ُمصّممة حسب احلا�ة (مواد حتر�رية ومواد برصية ومواد �ىل إالنرتنت) 

صاحل؛ وتعز�ز اس�ت�دام املشاهري مكت�دثني رمسيني؛ والتعممي �رب القنوات �ست لغات؛ و�منية العالقات بني دوا�ر الص�افة ؤأحصاب امل
املتعددة. ونتي�ة �� مت حتقيق �س�بة �الية من التغطية إالجيابية بوسائل إال�الم العاملية �ى اع�د معاهدة بي�ني و�رش املؤرشات 

)؛ واملؤرش 2011طالع �ىل النرشة إالخبارية ذات الص� مقارنة بعام �ملائة يف معدالت � 230العاملية للملكية الفكرية (ز�دة بنس�بة 
 ).2011 �ملائة مقارنة بعام 435العاملي لالبتاكر (ز�دة بنس�بة 

، العمل أ�سايس اخلاص ٕ�د�ال تغيري شامل �ىل موقع الويبو إاللكرتوين لتحسني قدرته 2012و�ٕالضافة ٕاىل ذ� اس�ُتمكل، يف �ام 
 ا�ات مس�ت�دميه.�ىل تلبية احتي

 الهدف �سرتاتيجي التاسع: بنية دمع ٕاداري ومايل فعا� �متكني الويبو من تنفيذ �راجمها

ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصاحل من �ة، النتاجئ اليت يتوقعها لك من قطاع إالدارة والتدبري، عن طريق �راجمه، الويبو �ىل حتقيق  سا�د
يف البيئة �قتصادية من �ة الكبرية السائدة  مواطن الريبو  املس�متر �س�تقرار املايل �دمف مع التكيّ ذاته ٕاىل يف الوقت والسعي 
 ٔأخرى.

1Fمليون فرنك سو�رسي 15,7و�ىل الرمغ من مواطن الريب املذ�ورة، ٔأقفلت الويبو احلسا�ت الس�نوية بنتي�ة ٕاجاملية ٕاجيابية تبلغ 

2 ،
 اكن متوقعا وٕادارة النفقات بطريقة واعية.نتي�ة وصول إال�رادات ٕاىل مس�توى ٔأكرب مما 

. ونتي�ة 2010ونُفّذت معلية �سوية ٔأوضاع املوظفني املؤقتني العاملني يف املنظمة لفرتة طوي� بن�اح كام ٔأقّرته ا�ول أ�عضاء يف �ام 
، �س�توفون رشط 2012 ينا�ر 1موظفا ممّن يؤدون وظائف مس�تدامة واكنوا، يف  30�� ُسّويت، بعد ٕاجراء معلية تنافس�ية، ٔأوضاع 
 مخسة ٔأعوام أٔو ٔأكرث من اخلدمة املتواص� املرضية.

. ؤأسفرت التشكيالت اجلديدة �الس التعيني 2012ينا�ر  1ونُفّذ الفصل الرابع املراَجع اخلاص �لتعيني من نظام املوظفني والحئته يف 
 �ملائة. 29الس�تكامل التعيينات بنس�بة وإالجراءات املُبّسطة يف هذا اخلصوص عن خفض املدد الالزمة 

 ُ تبعة وعقب مشاورة مكثّفة متكّنت الويبو من حتديث نظام موظفهيا والحئته، طبقا ملعايري جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية ؤأفضل املامرسات امل
، مشفو�ة بت�ديث شامل 2013 ينا�ر 1 يف نظام أ�مم املت�دة املو�د. ود�لت الصيغة املراجعة لنظام املوظفني والحئته �ّزي النفاذ يف

، معال بتوصيات جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية. ومنح 2012ٕالطار التعم�ت إالدارية. ونفّذت الويبو كذ� ٕاطارا تعاقد� ُمبّسطا يف �ام 
 إالطار اجلديد للعاملني املؤقتني مركز املوظف �ى املنظمة ّمما ٔأدى ٕاىل تعز�ز مس�تحقاهتم.

، مع ٕا��ة و�ئق اج��ات لك جلان 2011تنفيذ س�ياسة الويبو اللغوية اليت اعمتدهتا ا�ول أ�عضاء يف مجعيات �ام  2012ام وبدٔأ يف �
 الويبو ومعظم هيئاهتا الرئيس�ية �ست لغات.

                                                           
 .رمق �اضع للتدقيق 2
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، يف ٕاطار 2010واس�مترت مجمو�ة مرشو�ات نظام التخطيط للموارد املؤسس�ية، اليت وافقت �لهيا امجلعيات العامة للويبو يف �ام 
) حتضريا 9,1ٕاىل ٔأ�دث صيغه ( PeopleSoft�رتقاء برب�مج  2012حتديث قطاع إالدارة والتدبري، يف ٕاحراز تقدم جيّد. وشهد �ام 

لتنفيذ مرشو�ات نظام التخطيط للموارد املؤسس�ية، ال س�� اس�تعدادا �مج الو�دات احلاسوبية اخلاصة �ملوارد البرشية. ومت توفري 
،  تقدم �بري يف 2012موظفا �شأٔن السلس� إالجرائية الاكم� واس�ت�دام النظام احملدث. وُجسّل، يف �ام  250يب شامل �ٔكرث من تدر 

التخطيط والتحضري لتنفيذ الو�دات احلاسوبية اخلاصة �ملوارد البرشية. ومت، مضن مرشوع ٕادارة أ�داء املؤسيس، اس�تكامل أ�داة 
ختطيط العمل الس�نوي واكن العمل �ىل اس�ت�داث ٔأداة التخطيط الثنايئ الس�نوات يف مر�� تقدم جيدة يف هناية  أ�وىل من نوعها �مع

 .2014/2015 العام دعام لعملية التخطيط للثنائية القادمة

يد لش�بكة البيا�ت ومن إالجنازات أ�خرى اليت حتققت يف جمال �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت ما ييل: اس�تكامل �رش الهيلك اجلد
ومعاجلة تدفق الوسائط املتعددة (الصوت والفيديو ا�ا�لية �ىل صعيد املنظمة بأٔرسها ّمما ٔأسهم يف تعز�ز ضوابط أ�من الش�بيك 

ية ؛ ونظام �ديد للهاتف �رب إالنرتنت؛ والبّث املبارش �رب إالنرتنت (البّث الش�بيك) للك اج��ات الويبو الرئيس� والبيا�ت) بفعالية
ال�نية عرش، مبا يف ذ� مؤمتر بي�ني ا�بلومايس؛ واس�تكامل التحضريات التقنية لنقل ٔأنظمة ٔأمتتة املاكتب �ملنظمة ٕاىل بيئة 

) ّمما مكّن من حتسني �س�ت�دام SSOميكروسوفت املعيارية اخلاصة �ملؤسسات؛ وتنفيذ منصة �سجيل ا�خول الش�بيك أ��ادي (
احلاسوبية اليت �ُرشت يف ٕاطار مرشوع التخطيط للموارد البرشية. ويف جمال أٔمن  PeopleSoft�ر�مج ا�ٓمن والفعال لو�دات 

، واُختذت ٕاجراءات مناو� بيا�ت ISO 27001املعلومات بدٔأ �ضطالع ٔأيضا �لعمل الالزم للحصول �ىل تصديق �ىل املقياس
يل �� النشاط. ومت تعز�ز قدرة املنظمة �ىل الصمود أٔمام الهجامت الطلبات بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات كنطاق أٔو

 اخلارجية، مبا فهيا الهجامت املوّز�ة للحرمان من اخلدمات، وذ� من �الل �رش الضوابط التكنولوجية.

الهيلك الرئييس  ، واكنت ٔأعامل احلفر وبناء2011وافُتتح موقع العمل اخلاص مبرشوع قا�ة املؤمترات اجلديدة يف منتصف ٔأغسطس 
، رشعت الويبو يف سلس� من املناقشات الرفيعة املس�توى مع 2012. و�الل النصف أ�ول من �ام 2011�ارية حىت ٔأواخر �ام 

املقاول العام السابق ٔأسفرت عن اتفاق ودي ٕ�هناء اخلدمة. ونتي�ة �� ٔأدرج �دد من التعديالت يف بنية ٕادارة املرشوع، وخباصة 
، 2012خمصصة وٕاعطاء �لكيفات ٕاضافية للمهندس املعامري وقيادة املرشوع ورشاكت الهندسة. وجتري، منذ اغسطس ٕا�شاء جلان 

ٕادارة املرشوع �ىل أٔساس هيلك إالدارة املُعّدل، ا�ي يتيح مرونة ٕاضافية واس�ت�ابة فورية مبا ميكّن من تنفيذ مرشوع �بري كهذا من 
 حيث النطاق واحلجم.
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 الرباءاتقانون  :1 الرب�مج

 الس�يد جميس بويل :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

يف ظل الهدف الرايم ٕاىل تعز�ز  2012عقدت ا�ورة الثامنة عرشة للجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة ا�امئة) يف مايو  .1.1
ووضع القوا�د واملعايري �شلك متوازن من أٔ�ل نظام الرباءات ا�ويل.  التعاون بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن مواص� رمس الس�ياسة العامة 

" �س�تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة؛ 1و�بعت اللجنة ا�امئة النظر يف مخسة موضو�ات �ىل �دول أٔعاملها، ويه تعيينًا: "
" ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموّلكهيم؛ 4�ة؛ "" والرباءات والص3" وجودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض؛ "2"
 "ونقل التكنولوجيا.5"

وبفضل هنج التدرج وحفص دراسات موضوعية، متكنت اللجنة ا�امئة من اس�تعراض نظام الرباءات ا�ويل الراهن من منظور  .2.1
صاحل.  ودمع ذ� ا�هنج كذ� املناقشات اليت ٔأجرهتا شامل، مع مرا�اة �حتيا�ات واملصاحل ا�تلفة مجليع ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب امل

اللجنة ا�امئة كعملية �شار�ية، ويربهن �دد املقرت�ات املقدمة من ا�ول أ�عضاء �شأٔن املوضو�ات املذ�ورة ٔأ�اله �ىل ٔأن املناقشات 
 ا�ورة الثامنة عرشة، بي� معقت اللجنة ا�امئة اليت ٔأجرهتا اللجنة ا�امئة ٔأدت ٕاىل تنفيذ ٔأ�شطهتا تدرجييا �ىل ٔأساس توافق ا�ٓراء. ويف

فهمها للموضو�ات اليت نوقشت، فقد اتفقت �ىل مواص� املناقشات �الل دورهتا التالية استنادا ٕاىل �دول ٔأعامل دورهتا الثامنة عرشة. 
  احلوار بني ا�ول أ�عضاء.بغية تيسري 2012وعقد رئيس اللجنة ا�امئة ٔأول اج�ع �شاوري �ري رمسي يف جنيف يف نومفرب 

�رلندا ٕاىل معاهدة قانون الرباءات، كام إ وف� يتعلق �ملعاهدات اليت تد�رها الويبو يف جمال الرباءات، انضمت البوس�نة والهرسك و  .3.1
 انضمت ثالثة ب�ان (البحر�ن و�روين دار السالم وب�) ٕاىل معاهدة بودا�ست.

يف جمال الترشيع والس�ياسات مستندة �شلك منتظم ٕاىل إالطار القانوين متعدد أ�طراف، واكنت املسا�دة اليت تقد�ا الويبو  .4.1
املشورة من الويبو �شأٔن �يفية اس�ت�دام مواطن املرونة متعددة أ�طراف املتا�ة يف  2012حيث ا�متس �دد من الب�ان �الل �ام 

ن الصكوك القانونية ثنائية أ�طراف وإالقلميية �شمل �شلك مزتايد سبيل استيعاب مصاحل وطنية حمددة تتعلق تعيينًا بت� البدان. و�ٔ 
ٔأموراً تتعلق �مللكية الفكرية، فٕان املسا�دة الترشيعية اليت تقد�ا الويبو متتد كذ� لتشمل �لزتامات املتعهد هبا يف ٕاطار ت� 

 و�ه اخلصوص ٕاىل انضامم ب�ان ٕاىل معليات �اكمل زالت ٔأ�شطة ا�ول أ�عضاء الترشيعية تتناىم، و�رجع ذ� �ىل االتفاقات. وما
اقتصادي ٕاقلميية وتوقيع ب�ان �ىل اتفاقات جتارة حرة ثنائية أ�طراف ومراجعة ب�ان لقوانيهنا املتعلقة �لرباءات الستيعاب س�ياسات 

 �امة حملية وانضامم ب�ان ٕاىل معاهدات متعددة أ�طراف �شأٔن الرباءات.

بع مسامهة أ�مانة يف حتقيق مزيٍد من الوعي �ملبادئ القانونية لنظام الرباءات ومبامرساته من �الل �زويد تتا 2012وشهد �ام  .5.1
منظامت حكومية دولية وأٔ�زة �بعة لٔ�مم املت�دة ومنظامت �ري حكومية ؤأطراف ٔأخرى مبعلومات ذات ص� �لقضا� اليت يغطهيا هذا 

 الرب�مج.

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه وإالرشاد من توصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�، حيث  1اس�متد تصممي ٔأ�شطة الرب�مج  .6.1
اس�مترت صبغة الشمول والتوجيه مبعرفة أ�عضاء اليت ا�سمت هبا املناقشات ا�ا�رة حول التطو�ر التدرجيي لنظام الرباءات ا�ويل، مع 

). كام راعت املناقشات مواطن 15التمنية، مما ميثل معلية �شار�ية ومتش�يا مع مبدٔأ حياد أٔمانة الويبو (التوصية مرا�اة خمتلف مس�تو�ت 
). واستندت ٔأ�شطة اللجنة ٕاىل معليات �شاور مفتو�ة ومتوازنة 17التوصية (املرونة القامئة يف االتفاقات ا�ولية املتعلقة �مللكية الفكرية 

 ).22دمع أ�هداف إالمنائية لٔ�مم املت�دة يف نفس الوقت (التوصية  ) مع42و 21(التوصيتان 

واكنت ٔأ�شطة الرب�مج يف جماالت �كو�ن الكفاءات واملسا�دة املتعلقة �لترشيعات والس�ياسات مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة  .7.1
 ).14و 13و 1�لطلب �لهيا مع تنفيذها مضن إالطار الزمين ا�طط (التوصيات 

 ذ�، شارك الرب�مج يف تنفيذ املرشوع املتعلق �لرباءات وامل� العام وسامه يف تقيمي املرشوع املتعلق �مللكية و�الوة �ىل .8.1
 .20و 16الفكرية وامل� العام وفق التوصيتني 
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�ة والعمل عنارص �ديدة مقرت  -ؤأ�د الرب�مج كذ� وثيقتني عن �ر�مج العمل �شأٔن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية  .9.1
 �ىل الرتتيب. CDIP/10/11و CDIP/8املقبل �شأٔن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أ�طراف �ملرجع 

 بيا�ت أ�داء

�شلك متوازن من ٔأ�ل نظام تعاون معزز/توافق ٔأكرب بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن مواص� رمس الس�ياسة العامة ووضع القوا�د واملعايري  ة:املرتقب النتي�ة
الصناعية والبيا�ت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق ا�اورة واملعارف التقليدية ؤأشاكل  التصامميالرباءات ا�ويل والعالمات الت�ارية و 

 التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 احملدثةٔأسس املقارنة 

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

التقدم احملرز يف تنفيذ 
اخلطوات/اخلطط املتفق �لهيا 

للجنة ا�امئة املعنية بقانون 
 الرباءات

اتفاق اللجنة ا�امئة املعنية 
بقانون الرباءات يف دورهتا 
اخلامسة عرشة �ىل معلها 

املس�تقبيل يف مخسة 
ٔأكتو�ر  15جماالت (

2010( 

اتفاق اللجنة ا�امئة 
املعنية بقانون الرباءات 

يف دورهتا السابعة 
عرشة �ىل مواص� 
العمل �ىل ا�االت 

امخلسة (د�سمرب 
2011( 

اتفاق اللجنة ا�امئة املعنية بقانون 
الرباءات يف دورهتا الثامنة عرشة 

�ىل متابعة املناقشات �الل دورهتا 
 التاسعة عرشة استنادًا ٕاىل �دول

 ٔأعامل ا�ورة الثامنة عرشة.

 �ري �بت

 أٔطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية مناس�بة ومتوازنة للملكية الفكريةة: املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 احملدثةٔأسس املقارنة 

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد �االت املشورة الترشيعية 
املقدمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء ؤأنواع  

هذه املشورة ف� خيص الرباءات 
ومناذج املنفعة وأ�رسار الت�ارية 

  وا�وا�ر املتاكم�

 12، قُدم 2010يف س�نة 
 تعليقا ٕاىل ا�ول أ�عضاء

، قُدمت 2011يف س�نة 
تعليقات ٕاىل ا�ول  10

أ�عضاء. و�الوًة �ىل 
ٔأ�داث  8ذ�، نظمت 

 ملناقشة النصوص
القانونية ومراجعهتا 

وصياغهتا ٔأو لت�ليل 
 خيارات الس�ياسات.

تعليقًا ٕاىل  11، قُدم 2012يف س�نة 
ا�ول أ�عضاء. و�الوًة �ىل ذ�، 

ٔأ�داث هبدف مناقشة  7نظمت 
نصوص قانونية ومراجعهتا وصياغهتا 

 ٔأو لت�ليل خيارات الس�ياسات.

 �بت

النس�بة املئوية للب�ان اليت و�دت 
الويبو الترشيعية ف� خيص مشورة 

الرباءات ومناذج املنفعة وأ�رسار 
الت�ارية وا�وا�ر املتاكم� مشورة 

 مفيدة

قيد  2012�س�تقصاء لس�نة  �ري متا�ة �ري متا�ة
 إال�داد

ال ينطبق يف 
2012 
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النس�بة املئوية ل�ول أ�عضاء اليت 
و�دت املعلومات املقدمة �شأٔن 

القانونية لنظام املبادئ واملامرسات 
الرباءات، مبا فهيا مواطن املرونة 

اليت ينطوي �لهيا النظام 
والت�د�ت اليت توا�ه، معلومات 

 مفيدة

توفر تقار�ر اللجنة ا�امئة  �ري متا�ة
املعنية بقانون الرباءات 
واللجنة املعنية �لتمنية 

وامللكية الفكرية تعليقات 
من ا�ول أ�عضاء 

تو�د ٕاحصاءات  (ال
 متا�ة)

ٔأعربت ٔأ�لبية ا�ول أ�عضاء عن 
 رضاها عن جودة املعلومات املقدمة.

 �بت

النس�بة املئوية للمشاركني الراضني 
يف �لقات معل/ندوات عقدت 

خبصوص قضا� حمددة تتعلق 
 �لرباءات

�لقة العمل الوطنية �شأٔن س�ياسة  �ري متا�ة �ري متا�ة
الرباءات وتنفيذها �رشيعًيا 

) 2012سبمترب (�وس�تار�اك، 
)93,5(% 

 

�لقة العمل دون إالقلميية �شأٔن 
حامية ��رتاع يف القطاع ا�وايئ: 
الرباءات واملعلومات �ري املكشوف 

عهنا والس�ياسات الصحية (الر�ض، 
اململكة العربية السعودية، ٔأكتو�ر 

2012) (96,7(% 

 

الندوة إالقلميية �شأٔن اجلوانب 
والس�ياساتية الترشيعية و�قتصادية 

امية مناذج املنفعة لنظام ح
) 2012مالزي�، سبمترب  (�و�ملبور،

)100(% 

 

ا�ورة التدريبية �شأٔن قانون 
الرباءات والفحص (مجهورية �ور�)؛ 

الندوة املشرتكة بني الويبو ومنظمة 
الت�ارة العاملية ٔ�ساتذة قانون امللكية 

الفكرية (جنيف)؛ الندوة أ�قا�ميية 
ة �شأٔن امللكية الصناعية املتوسط

(جنيف). ٔأعرب مجيع املشاركني 
عن رضامه عن �لقات 

 %).100العمل/الندوات املناظرة (

 �بت
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 13/2012املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

(املشورة  4تعزى الز�دة إالجاملية يف املوارد ا�صصة للرب�مج ٕاىل املوارد البرشية إالضافية ا�صصة ٔأساًسا للنتي�ة ٔأوًال. .10.1
 الترشيعية).

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

لس�نة أ�وىل من الثنائية و�سري وفق �ملائة �لنس�بة ٕاىل ا 60-40تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية �شلك �ام مضن املدى املتوقع وهو  .11.1
 2012ا�طط. واخنفضت �س�بة اس�ت�دام املزيانية ف� خيص �الف املوارد البرشية نتي�ة ٕالر�اء ا�ورة التاسعة عرشة للجنة من نومفرب 

 .2013ٕاىل ٔأوائل �ام  2012 فريقيا من نومفربأٔ وٕار�اء ندوة ٕاقلميية �شأٔن مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف جنوب  2013ٕاىل فربا�ر 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ه1.1 تعاون معزز/
ووضع اإلطار القانوني من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم 

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

                          3'105                         2'815               1'280 

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
الفكرية

                          1'611                         2'298                  871 

فهم معمق لدى واضعي السياسات للعالقة بين التحديات العالمية واالبتكار ه1.7
 50                               128                             والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة

151'1632'8435'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012      
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%81049'6721'1073'3 موارد الموظفين

%49134123'7361'1 خالف موارد الموظفين

%15142'1632'8435'4المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 الصناعية والبيا�ت اجلغرافية تصامميالعالمات الت�ارية وال  : 2 الرب�مج

 بينيينغ وانغالس�يدة  :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

الصناعية والبيا�ت اجلغرافية (اللجنة ا�امئة) تقدمًا جيدًا يف  التصاممئأحرزت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون العالمات الت�ارية و  1.2
الصناعية وممارساته، وذ� يف ظل ما تو�ت امجلعيات العامة للويبو به من حث  التصامميمعلها حنو ٕا�رام اتفاق دويل �شأٔن قانون 

�شأٔن عقد مؤمتر دبلومايس. و�ىل نفس املنوال،  2013 �ام للجنة ا�امئة �ىل إالرساع ٕ�جناز معلها بغية متكني امجلعيات من اختاذ قرار يف
نرتنت وافقت اللجنة ا�امئة �ىل مواص� معلها �شأٔن حامية ٔأسامء الب�ان.  كام عقدت اللجنة ا�امئة  اج��ًا ٕا�الميًا �شأٔن دور وسطاء االٕ 

 مواص� العمل �ىل هذا املوضوع تعيينًا.ومسؤوليهتم يف جمال العالمات الت�ارية، لكهنا اختذت بعد ذ� قرارًا بعدم 

(�لثًا) من اتفاقية �ر�س، 6وف� يتعلق �ز�دة امحلاية لشعارات ا�ول ؤأسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وشعاراهتا بناًء �ىل املادة  2.2
يعزى التفاوت بني �دد سارت ا�اطبات و�س�ت�ا�ت للطلبات سريًا حس�نا وفق ا�طط طي� الفرتة اخلاضعة لالس�تعراض. و 

 املبالغة يف تقد�ر الطلبات �الل مر�� التخطيط. ٕاىلالطلبات املعاجلة املس�هتدف و�دد الطلبات الفعيل 

ؤأما عن العمل �ىل ٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية مناس�بة ومتوازنة للملكية الفكرية فقد قدم الرب�مج مشورات مس�تق�  3.2
 الصناعية والبيا�ت اجلغرافية. التصامميالعالمات الت�ارية و طلبًا يف جمال قانون  18مقابل 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه وإالرشاد من توصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�،  حيث  2اس�متد تصممي ٔأ�شطة الرب�مج  4.2
). 15شطة اللجنة ا�امئة يف ميدان وضع القوا�د واملعايري (التوصية اس�مترت صبغة الشمول والتوجيه مبعرفة أ�عضاء اليت ا�سمت هبا ٔأ� 

)، واكنت ٔأ�شطة الرب�مج يف جماالت 42و 21واستندت مفاوضات اللجنة ا�امئة ٕاىل معليات �شاور مفتو�ة ومتوازنة (التوصيتان 
ة �لطلب �لهيا، وقد ٔأ�دت التقار�ر عهنا ٔأثناء مسارها املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات واملسا�دة الترشيعية مو�ة حنو التمنية ومدفو�

 ).13و 1العادي (التوصيتان 

كام قدم الرب�مج املشورة للمرشوع املعين �مللكية الفكرية وتوس�مي املنت�ات لتطو�ر أ�عامل يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل  5.2
وع لٕالشارات يف س�ياق مرشوع �دول ٔأعامل التمنية املعين �مللكية الفكرية منوا، وتوىل ٕادارة معلية ٕا�داد دراسة �شأٔن ا�مت� �ري املرش 

 وامل� العام وعرض النتاجئ �ىل اللجنة ا�امئة. وشارك الرب�مج ٔأيضًا يف تقيمي هذا املرشوع املذ�ور أٔ�ًريا.
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 بيا�ت أ�داء

مواص� رمس الس�ياسة العامة ووضع القوا�د واملعايري �شلك متوازن من ٔأ�ل نظام تعاون معزز/توافق ٔأكرب بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن   ة:املرتقب النتي�ة
الصناعية والبيا�ت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق ا�اورة واملعارف التقليدية ؤأشاكل  التصامميالرباءات ا�ويل والعالمات الت�ارية و 

 التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

 ٔأسس املقارنة أ�داءمؤرشات 

 )13/2012(الرب�مج واملزيانية 

 احملدثةٔأسس املقارنة 

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

اتفاق دويل حول 
ٕاطار تقنيين �شأٔن 

 الصناعية التصاممي

قرار امجلعيات العامة للويبو ا�ي "حيث اللجنة   دويل ال يو�د ٔأي اتفاق
ا�امئة �ىل إالرساع ٕ�جناز معلها �روح �لزتام من 

ٔأ�ل حتقيق تقدم ملموس يف �قرتا�ات 
" التصامميأ�ساس�ية ملعاهدة قانون 

)WO/GA/41/18 231، الفقرة.( 

 �بت

تقّدم حمرز حنو االتفاق 
�ىل القضا� املدر�ة 
ل �اليا يف �دول ٔأعام

 اللجنة ا�امئة

التوصية املشرتكة �شأٔن العالمات 
 2001الت�ارية �ىل إالنرتنت لعام 

مرشوع وثيقة 
مرجعية �شأٔن حامية 

ٔأسامء الب�ان من 
التسجيل 

و�س�ت�دام 
 كعالمات جتارية

 

اتفاق �ىل عقد 
اج�ع ٕا�اليم �شأٔن 
دور وسطاء إالنرتنت 
ومسؤوليهتم يف جمال 

 العالمات الت�ارية

تقدم حمرز �شأٔن مرشوع مواد وقوا�د لقانون 
 الصناعية وممارساته. التصاممي

 

 اس�مترار العمل �شأٔن حامية ٔأسامء الب�ان.

 

 

 

عقدت اللجنة ا�امئة  اج��ًا ٕا�الميًا �شأٔن دور 
وسطاء إالنرتنت ومسؤوليهتم يف جمال العالمات 

الت�ارية، لكهنا اختذت بعد ذ� قرارًا بعدم 
 مل �ىل هذا املوضوع تعيينًا.مواص� الع

 �بت

 تصاممي(ال 
الصناعية 
ؤأسامء 
 الب�ان)

 

 

 

 موقَف

دور (
وسطاء 
إالنرتنت 
 ومسؤوليهتم
يف جمال 

العالمات 
 )الت�ارية

�دد �االت التصديق 
�ىل/�نضامم ٕاىل 
 معاهدة س�نغافورة

�دد �االت التصديق/�نضامم 
 2011يف هناية س�نة 

مجموع �دد أ�طراف 
املتعاقدة �هناية 

2011  :25 

(اململكة املت�دة  2012تصديقات ٕاضافية يف  4
 واكزاخس�تان ونيوزيلندا ؤأ�سلندا).

 �بت

ٔأعامل بدٔأهتا اللجنة 
ا�امئة �شأٔن البيا�ت 

 اجلغرافية

وضع ٔأعامل اللجنة ا�امئة �شأٔن 
 2011البيا�ت اجلغرافية يف هناية 

ال تو�د ٔأعامل �شأٔن 
اجلغرافية البيا�ت 
 2011يف هناية 

مل تبدٔأ اللجنة ا�امئة ٔأي ٔأعامل �شأٔن البيا�ت 
 .2012اجلغرافية �ام 

 �ري �بت

 حامية مزتايدة لشعارات ا�ول ؤأسامء املنظامت احلكومية ا�ولية وشعاراهتا  ة:املرتقب النتي�ة
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 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

 )13/2012(الرب�مج واملزيانية 

 احملدثةٔأسس املقارنة 

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد طلبات التبليغ 
(�لثا) 6بناء �ىل املادة 

من اتفاقية �ر�س 
 املعاجلة

�دد طلبات التبليغ املس�تلمة يف 
 2010/2011سنيت 

طلبًا يف  65ورد 
 2010/11الثنائية 

 للتبليغ 52قبل مهنا 

ٕاىل النرش مهنا  12طلبًا للتبليغ، ٔأدى  69ورد 
 .2012س�نة 

 �بت

�دد إالشارات 
املنشورة يف قا�دة 

 (�لثا)6بيا�ت املادة 

�دد إالشارات املنشورة يف قا�دة 
(�لثا) يف 6بيا�ت املادة 

2010/2011 

ٕاشارة يف  411�رش 
قا�دة بيا�ت املادة 

(�لثا) يف 6
2010/2011 

 486( 2012ٕاشارة فردية ٕاضافية  يف  75�رش 
 �رامكيًا)

 �بت

دالئل شام� لتطبيق 
 (�لثا)6املادة 

دالئل لتطبيق املادة 
)(ب) لس�نة 3)(ب) و(1(�لثا)(6

1992 

نظرًا لرب�مج معل اللجنة ا�امئة املشحون وغياب  
اقرتاح ملموس من ا�ول أ�عضاء، رصف النظر 

 عن النشاط.

 موقَف

 ومتوازنة للملكية الفكريةٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية مناس�بة   ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

 )13/2012(الرب�مج واملزيانية 

 احملدثةٔأسس املقارنة 

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد ا�ول أ�عضاء 
اليت تلقت مشورة 

قانونية يف جمال 
العالمات الت�ارية 

الصناعية  التصامميو 
 والبيا�ت اجلغرافية

19 )2010( 

20 )2011( 

دو� عضو ومجمو�ات ٕاقلميية  11تقدمي املشورة ٕاىل  
مرشو�ًا �رشيعًيا خمتلفة  18ل�ول أ�عضاء �شأٔن 

؛ أٓس�يا واحمليط الهادئ 1، الب�ان العربية 2(ٔأفريقيا 
 ).7؛ ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب 1

 �بت

�دد الب�ان اليت 
قدمت ردودًا ٕاجيابية 
�شأٔن فائدة املشورة 

القانونية املتا�ة يف 
جمال العالمات 

 التصامميالت�ارية و 
الصناعية والبيا�ت 

 اجلغرافية

 3وردت ردود ٕاجيابية من ثالثة ب�ان (من   ال تو�د بيا�ت متا�ة
 ٔأطراف مس�توجبني).

 �بت
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013 ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13ي يف الثنائية مليون فرنك سو�رس  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2120/31املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

(تطو�ر ٔأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية) ٕاىل حتويل موارد اكنت  1يعزى �خنفاض يف املوارد يف ٕاطار النتي�ة ٔأوًال. 6.2
من أٔ�ل عقد املؤمتر ا�بلومايس �شأٔن  3ٕاىل الرب�مج  التصامميمرصودة ٔأول أ�مر للمؤمتر ا�بلومايس احملمتل الع�د معاهدة �شأٔن قانون 

 معاهدة بي�ني محلاية أ�داء السمعي البرصي.

(ز�دة حامية شعارات ا�ول) ٔأساًسا ٕاىل ٕاحلاق موارد �رشية ٕاضافية هبذه  2وتعزى الز�دة يف املوارد ا�صصة للنتي�ة ٔأوًال. 7.2
 النتي�ة.

 2201�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

 ا�طط. �ملائة �لنس�بة ٕاىل الس�نة أ�وىل من الثنائية و�سري وفق 60-40تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن املدى املتوقع وهو  8.2

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ه1.1 تعاون معزز/
ووضع اإلطار القانوني من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم 

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

                          3'753                         3'211               1'659 

حماية متزايدة لشعارات وأسماء المنظمات الحكومية الدولية وشعاراتهاه2.1
                             556                            718                  573 

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
الفكرية

                          1'744                         1'725                  458 

690'6542'0535'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%05248'2552'9344'3 موارد الموظفين

%39963746'1191'2 خالف موارد الموظفين

%69048'6542'0535'6المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 حق املؤلف واحلقوق ا�اورة :3 الرب�مج

 الس�يد �ريفور �رك :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

�شلك ٔأسايس �ىل ٕاحراز تقدم يف أٔعامل وضع القوا�د واملعايري يف اللجنة ا�امئة  2012ركزت ٔأعامل هذا الرب�مج �الل �ام  .1.3
يف  املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة (اللجنة ا�امئة) وتعز�ز تطو�ر البنية التحتية حلق املؤلف وتعز�ز الكفاءات املؤسس�ية والبرشية

الغتنام املزا� الثقافية و�قتصادية املتا�ة من �الل نظام حق املؤلف. وقد ٔأحرز تقدم الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف مسعاها 
 معترب يف مجيع هذه ا�االت.

 العمل املتعلق بوضع القوا�د واملعايري والس�ياسات

ي البرصي. وقد عقد اع�د معاهدة بي�ني محلاية أ�داء السمع 2012اكن ٔأ�رز ٕاجناز يف جمال وضع القوا�د واملعايري �الل �ام  .2.3
 .2012يونيو  26ٕاىل  20املؤمتر ا�بلومايس لهذه املعاهدة يف بي�ني �لصني من 

�ني اعمتدت مجعية �امة اس�تثنائية اقرتاح  2012كام ٔأحرز تقدم يف بنود ٔأخرى مضن �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة يف د�سمرب  .3.3
فاذ أ�ش�اص معايق البرص وأ�ش�اص العاجز�ن عن قراءة املطبو�ات ٕاىل ٕال�رام معاهدة لتيسري ن 2013عقد مؤمتر دبلومايس يف �ام 

ثة ملعاجلة معاهدة مقرت�ة ٔأخرى وموضو�ات ٔأخرى متعددة تتعلق مصنفات منشورة. واعمتدت اللجنة ا�امئة ٔأيضا خطة معل حمد� 
�ملكتبات ودور احملفوظات واملؤسسات التعلميية �لتقييدات و�س�تثناءات ويه: معاهدة لهيئات البث وتقييدات واس�تثناءات تتعلق 

 .2012ثة هذه ٕاىل امجلعيات العامة لس�نة والبحثية وأ�ش�اص ذوي إال�اقات أ�خرى، وقدمت خطة العمل احملد� 

.  و�زايدت طلبات 2012وُقدمت مشورة �رشيعية �شأٔن قضا� متعلقة حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة لتسع دول ٔأعضاء يف �ام  .4.3
 حلصول �ىل هذه املشورة، و�رجع ذ� جزئيًا ٕاىل اه�م دول ٔأعضاء �لتصديق �ىل معاهدة بي�ني.ا

و�الوة �ىل ذ�، ٔأحرز تقدم جيد يف مرشو�ات متنو�ة هبدف تعز�ز دور الويبو يف ميدان حق املؤلف يف البيئة الرمقية. وقد  .5.3
بني س�بل معاجلة مسؤولية وسطاء إالنرتنت يف ٔأنظمة قانونية خمتلفة. ٔأجرى الرب�مج دراس�تني يف حماو� للوقوف �ىل ٔأو�ه التشابه 

وتوصلت الواكالت متعددة أ�طراف املشاركة ٕاىل اتفاق �ىل �رخيص معدل حلقوق إالبداع التوفيقية �س�هتدف هتيئة هنج ٔأكرث مرونة 
ل احلوار مع قطاع املوس�يقى، حيث تلمتس الويبو لرتخيص موادها، بي� اس�ُتمكل العمل �ىل عقود املواد السمعية البرصية. كام تواص

 تيسري تنس�يق خمتلف مبادرات القطا�ات.

 البنية التحتية حلق املؤلف

 شهدت مجيع مبادرات البنية التحتية حلق املؤلف تقدًما �الل الس�نة. .6.3

)، حيث أٔ�ح هذا املرشوع TIGARوقد اس�ُتمكلت املر�� التجريبية ملرشوع نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتا�ة �امليا ( .7.3
التجرييب �مو�ة منتقاة من الوسطاء املوثوقني (مكتبات وطنية ومؤسسات أٔخرى تليب احتيا�ات أ�ش�اص معايق البرص) تزنيل كتب 

هناية �ام يف ٔأ�ساق ميّرسة من �الل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت �ى الويبو. وزاد �دد الكتب املزن� حبلول 
 كتاً�. وبدا ا�مع املزتايد من بعض �بار ٔأحصاب املصاحل من القطاع اخلاص مشجعًا. 450�ىل  2012

) مبشاركة من هيئتني معنيتني بوضع املعايري هام احتاد ETFومن املبادرات ذات الص� مرشوع ٕاطار التكنولوجيات ا�امعة ( .8.3
). والهدف من هذا املرشوع هو تطو�ر تعممي معليات النرش حبيث �كون EDItEURوين (د�زي وا�مو�ة ا�ولية لتنظمي النرش إاللكرت 

 قادرة �ىل تنفيذ منشورات رمقية ميّرسة �شلك اكمل لٔ�ش�اص معايق البرص.

وقني وقد ٔأعيد �شكيل فريق معل �كو�ن الكفاءات �الل العام. ويبقى هدفه ممتثًال يف توس�يع دا�رة �نتفاع بنظام الوسطاء املوث .9.3
 .للموارد املتا�ة �امليا ومرشوع ٕاطار التكنولوجيات ا�امعة لتشمل الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 
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) ما اكن مس�هتدفًا، بي� WIPOCOSوجتاوز القدر احملقق من �رش �ر�مج الويبو ٕالدارة البيا�ت ملنظامت إالدارة امجلاعية ( .10.3
يف هذه أ�ثناء، حقق �رش نظام معلومات الويبو �شأٔن حق املؤلف ا�ي �س�ت�دمه ا�ول ٔأرجئ ٕاصدار �س�ة حمس�نة من الرب�مج. و

 أ�عضاء للتسجيل الطوعي للمصنفات إالبداعية املس�هتدف �. 

وشهدت مبادرة �متياز يف الشفافية واملساء� وإالدارة احملتفى هبا �ىل نطاق واسع اه�مًا مزتايدًا، ويه �ريم ٕاىل تعز�ز  .11.3
فية واملساء� وإالدارة �ى منظامت إالدارة امجلاعية. و�الوًة �ىل ذ�، واصل الرب�مج ٕاجراء دراسات تقيمي لٔ��ر �قتصادي الشفا

 للقطا�ات إالبداعية.

 تقدمي املسا�دة التقنية ٕاىل الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا

ءات يف جمال حق املؤلف واحلقوق ا�اورة �لس�ياسات اسرتشدت �رامج املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفا 2012يف �ام  .12.3
و�سرتاتيجيات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية اليت �ددهتا ا�ول أ�عضاء اليت ا�متست املسا�دة. ومصمت أ��شطة اس�ت�ابة لطلب 

 والبرشية. ن وحتسني الكفاءات املؤسس�يةالب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا واحتيا�اهتا من حيث املسا�دة، و�اصة يف جمال �كو�

�ر�مج تدريب ومرشو�ا �ىل املس�تو�ت الوطنية وإالقلميية وأ�قا�ميية، وشارك فهيا ٔأكرث من  49ويف هذا الس�ياق نُّظم ما مجمو�ه  .13.3
النامية ب�ا من الب�ان  96موظف حكويم و�ين متخصص يف جمال حق املؤلف وممثل عن منظامت ٔأحصاب املصل�ة من  1 400

والب�ان أ�قل منوا، فضال عن منظمة �ري حكومية وا�دة. وسامهت املعلومات واملعارف املتباد� يف هذه أ��داث يف تعز�ز الكفاءات 
املؤسس�ية والبرشية �ى ماكتب حق املؤلف و�ريها من املنظامت املعنية. واكن الهدف يف ٔأ�لب احلاالت ٔأيضا ٕاذاكء الوعي بو�اهة حق 

 �ملائة من املشاركني هذه الربامج التدريبية �ىل ٔأهنا وجهية ومفيدة. 80�قتصادية والثقافية وبأٔمهيته. وقمي ٔأكرث من  املؤلف

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

وختطيطه وتنفيذه �لتوصيات الوجهية من �دول ٔأعامل التمنية. ومل تفتأٔ ٔأ�شطة الرب�مج التقنينية  3اسرتشد تصممي الرب�مج  .14.3
)، وتدرس �ىل 15 (التوصية مشولية وقامئة �ىل توجيه أ�عضاءنجزة يف ٕاطار اللجنة ا�امئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة �كون امل 

)، و�راعي جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ا�ولية 20و 16النحو الواجب �دود "امل� العام" ودوره وسامته (التوصيتان 
). و�الوة �ىل ذ� اكنت املسا�دة الترشيعية املقدمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء مو�ة حنو التمنية ومتوازنة ومصممة لتلبية 17(التوصية 

)، وال تغفل جوانب املرونة الوجهية 13 الطلبات اخلاصة للك دو� من ا�ول أ�عضاء، متاش�يا مع مبادئ �دول ٔأعامل التمنية (التوصية
 )17و 14اختالف مس�تو�هتا إالمنائية (التوصيتان  املطبقة �ىل الب�ان �ىل

) مع دمع أ�هداف إالمنائية لٔ�مم 42و 21واستندت مفاوضات اللجنة ا�امئة ٕاىل معليات �شاور مفتو�ة ومتوازنة (التوصيتان  .15.3
ءات واملسا�دة الترشيعية ). واكنت ٔأ�شطة الرب�مج يف جماالت املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفا22املت�دة يف نفس الوقت (التوصية 

 ).13و 1مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة �لطلب �لهيا، وقد ٔأ�دت التقار�ر عهنا ٔأثناء مسارها العادي (التوصيتان 

 وٕاضافًة ٕاىل ذ�، شارك الرب�مج يف ٔأ�شطة متعلقة بتنفيذ مرشو�ات �دول أٔعامل التمنية التالية: .16.3

ٕا�ادة توجيه ملرشوع "تعز�ز قدرة املؤسسات احلكومية ؤأحصاب املصل�ة املعنيني �مللكية الفكرية �ىل الصعيد الوطين  -
ٕالدارة الصنا�ات إالبداعية وإالرشاف �لهيا وتعز�زها، وحتسني أ�داء والربط الش�بيك بني منظامت إالدارة امجلاعية حلق 

كية فكرية ذات كفاءة أٔ�ىل ولتعز�ز توازن منصف بني حامية امللكية الفكرية املؤلف" بتوس�يع نطاقه ٕال�شاء مؤسسات مل 
 وامجلاهري �ىل النحو املعمتد يف ا�ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. 

ناريوهات واخليارات تقيمي مرشوع امللكية الفكرية وامل� العام واملتابعة التالية لهذا املرشوع �ىل هيئة دراسة �شأٔن السي  -
من دراسة النطاق عن حق املؤلف واحلقوق ا�اورة وامل� العام.  (أٔ)2و (و)1و (ج)1احملمت� املتعلقة �لتوصيات 

 و�الوًة �ىل ذ�، ٔأ�دت مواصفات �راسة مقارنة �شأٔن الت�يل عن حق املؤلف.

التصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة،   حيث اس�تكامل وتقيمي مرشوع امللكية الفكرية و�كنولوجيا املعلومات وا -
ٔأ�دت مجمو�ة من اخلرباء اخلارجيني يف ٕاطار هذا املرشوع دراسة عن اس�ت�دام حق املؤلف للهنوض �لنفاذ ٕاىل 

 املعلومات واملواد إالبداعية وقدمهتا ٕاىل ا�ورة التاسعة من اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. 
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عراض واس�تكامل مرشوع تعز�ز القطاع السمعي البرصي وتطو�ره يف بور�ينا فاسو وبعض الب�ان أ�فريقية ا�ي اس�ت -
 و واعمتدته ا�ورة التاسعة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية.صعرضه وفد بور�ينا فا

 بيا�ت أ�داء

أ�عضاء �شأٔن مواص� رمس الس�ياسة العامة ووضع القوا�د واملعايري �شلك متوازن من ٔأ�ل نظام تعاون معزز/توافق ٔأكرب بني ا�ول   ة:املرتقب النتي�ة
الصناعية والبيا�ت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق ا�اورة واملعارف التقليدية ؤأشاكل  التصامميالرباءات ا�ويل والعالمات الت�ارية و 

 التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�الصات اتفقت �لهيا 
ا�ول أ�عضاء يف لك دورة 

من دورات اللجنة ا�امئة 
املعنية حبق املؤلف واحلقوق 

 ا�اورة

�الصات توصلت ٕا�هيا 
املعنية حبق اللجنة ا�امئة 

املؤلف واحلقوق ا�اورة 
يف دوراهتا �الل الثنائية 

) (مارس 3( 2010/11
2011( 

�الصات توصلت ٕا�هيا اللجنة 
ا�امئة املعنية حبق املؤلف 

 واحلقوق ا�اورة يف دوراهتا

2Fتوصلت اللجنة ا�امئة يف دور�هيا

ٕاىل   3
�الصات تقتيض امليض قدًما يف العمل �ىل 
مجيع البنود املوضوعية يف �دول أ�عامل مبا 

يف ذ� التقييدات و�س�تثناءات 
لٔ�ش�اص معايق البرص/أ�ش�اص العاجز�ن 

عن قراءة املطبو�ات وحامية هيئات البث 
والتقييدات و�س�تثناءات للمكتبات ودور 

ناءات احملفوظات والتقييدات و�س�تث 
 للمؤسسات التعلميية والبحثية.

 �بت

تقّدم حمرز حنو االتفاق �ىل 
القضا� املدر�ة �اليا يف 

 �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة

معاهدة الويبو �شأٔن حق 
املؤلف  و معاهدة أ�داء 

والتسجيل الصويت 
) ومعاهدة روما 1996(
 )2011) (مارس 1961(

التقدم احملرز يف �دول ٔأعامل 
 �امئةاللجنة ا

. 2012اعمتدت معاهدة بي�ني يف يونيو 
بعقد مؤمتر  2012اختذ قرار يف د�سمرب 

دبلومايس يف مراكش. التقدم احملرز متسق 
مع خطة معل اللجنة ا�امئة �شأٔن مجيع 

 القضا� املدر�ة يف �دول أ�عامل.

 �بت

 املؤلفاختاذ قرار قامئ �ىل الرباهني �شأٔن قضا� حق   ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد طلبات املتابعة من 
ٔأ�ل دراسات حمددة ٔأو 

مبادئ توجهيية �شأٔن 
ٔأ�شطة �سامه يف اختاذ 

 القرار الس�يايس 

متابعة وردت حبلول هناية �ام طلب  28 س�تة طلبات 2011س�تة حبلول فربا�ر 
�راسات �شأٔن القطا�ات إالبداعية  2012

قطا�ات ٕابداعية معينة وتنظمي �لقات معل ل
أٓس�يا واحمليط  ؛3الب�ان العربية  ؛5(ٔأفريقيا 
 ؛3 ب�ان معينة يف ٔأورو� وأٓس�يا ؛9الهادئ 

 ).8ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب 

 �بت

                                                           
3
وا�ورة اخلامسة والعرشون للجنة  http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014: ا�ورة الرابعة والعرشون للجنة ا�امئة 

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25024: ا�امئة

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=25014
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 �دد الب�ان املس�ت�دمة �راسات
الويبو �شأٔن قطا�ات هذه الب�ان 

االٕبداعية من أٔ�ل وضع 
 اسرتاتيجيات للقطا�ات االٕبداعية

 
 ثالثة ب�ان

  
اكنت ثالثة ب�ان (بلغار� و�اما�اك و�يلند) 
قد اس�ت�دمت دراسات الويبو حبلول هناية 

من ٔأ�ل وضع اسرتاتيجيات  2012�ام 
 للقطا�ات إالبداعية.

 
 �بت

الش�بكية �دد التزنيالت 
والطلبات ومك توزيع ٔأدوات 

الويبو ٕالدارة حق املؤلف 
 يف قطا�ات ٕابداعية حمددة

 14 732�دد التزنيالت:   حيدد الحقًا
 تقريًبا 3 000�دد الو�ئق املوز�ة: 

 �بت

 ٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية مناس�بة ومتوازنة للملكية الفكرية  ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الب�ان اليت �درت 
ٕ�صالح �رشيعي يف جمال 

حق املؤلف واحلقوق 
 ا�اورة

ب�ا تلقى مشورة  19
الويبو الترشيعية يف 

(مارس  2010/11
2011( 

املناطق التالية تلقت �سعة ب�ان من  ب�اً  19
: ٔأفريقيا 2012مشورة �رشيعية يف �ام 

)، أٓس�يا احمليط 4)، الب�ان العربية (3(
 ).1)، ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب (1الهادئ (

 �بت

الفكرية من ٔأ�ل التمنية يف تعز�ز كفاءات املوارد البرشية القادرة �ىل التعامل مع مجمو�ة واسعة من رشوط �س�ت�دام الفعال للملكية  ة:املرتقب النتي�ة
 الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية للمشاركني 
العمل الراضني عن �لقات 

اخلاصة بتكو�ن الكفاءات 
 املتعلقة حبق املؤلف

% من املشاركني �لقات 80و�د ٔأكرث من  %70حوايل  ال ينطبق
 العمل مفيدة.

 �بت

النس�بة املئوية للمشاركني 
الراضني عن �لقات العمل 
اخلاصة بتكو�ن الكفاءات 

املتعلقة حبق املؤلف 
و�س�ت�دام العميل 

للمعارف بعد �لقة العمل 
 �س�تة ٔأشهر

% ٔأفادوا ٔأهنم اس�ت�دموا 80حوايل  %70حوايل  ال ينطبق
 املعلومات فعليًا.

 �بت

�دد املبادرات الوطنية حلق 
املؤلف واحلقوق ا�اورة 

اليت بدٔأت وتتعلق مبارشة 
 مبواضيع �لقات العمل

الب�ان مبادرات من % 50بدٔأ ٔأكرث من  % �ىل أ�قل50 ال ينطبق
�رامج التوعية وتعز�ز ٕا�ر �لقات العمل مثل 

الكفاءات املؤسس�ية والبرشية وحتسني 
 ٔأنظمة حق املؤلف.

 �بت
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تعز�ز نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور �ىل املعلومات واملعارف اخلاصة �مللكية الفكرية واس�ت�دا�ا لتشجيع �بتاكر وز�دة  ة:املرتقب النتي�ة
 احملمية واملصنفات إالبداعية املدر�ة يف امل� العامالنفاذ ٕاىل املصنفات إالبداعية 

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الوسطاء املوثوقني 
ؤأحصاب احلقوق ا��ن 
انضموا ٕاىل ش�بكة نظام 

الوسطاء املوثوقني للموارد 
املتا�ة �امليا، مما �شمل من 

اكن من الب�ان النامية 
 والب�ان أ�قل منوا

ٔأربعة من الوسطاء 
املوثوقني وثالثة من 

 ٔأحصاب احلقوق

ٔأحصاب  3وسطاء موثوقني و 4
 حقوق

صاحب  20وسطاء موثوقني و 10اكن 
حقوق قد انضموا ٕاىل نظام الوسطاء 

ة املوثوقني للموارد املتا�ة �امليا حبلول هناي
 .2012�ام 

 �بت

�دد املصنفات احملمية حبق املؤلف 
اليت وزعت �ىل الوسطاء املوثوقني 
وأٔتيح النفاذ ٕا�هيا ل�ٔش�اص معايق 

البرص �رب احلدود من �الل 
ش�بكة نظام الوسطاء املوثوقني 

 للموارد املتا�ة �امليا

كتاب يف ٔأ�ساق ميّرسة  300 مل يبدٔأ بعد
نُزلت من نظام الوسطاء 

 املوثوقني للموارد املتا�ة �امليا

كتاً� يف ٔأ�ساق ميّرسة نُزلت من نظام  450
الوسطاء املوثوقني للموارد املتا�ة �امليا يف 

  2012�ام 

 �بت

لتشجيع �بتاكر وز�دة تعز�ز نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور �ىل املعلومات واملعارف اخلاصة �مللكية الفكرية واس�ت�دا�ا  ة:املرتقب النتي�ة
 النفاذ ٕاىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية املدر�ة يف امل� العام

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد املؤسسات املس�ت�دمة 
ٔ�نظمة البنية التحتية حلق 

املؤلف يف الويبو (نظام 
ويبو�وس ونظام املعلومات 

�شأٔن حق املؤلف 
)GDA(( 

منظمة ٕادارة جامعية  20
مزودة بنظام ويبو�وس 

 )2011(هناية 
 
ماكتب حلق املؤلف  8

�س�ت�دم نظام املعلومات 
�شأٔن حق املؤلف (هناية 

2011( 

ة جامعية مزودة منظمة ٕادار  20
 بنظام ويبو�وس

 
 
ماكتب حلق املؤلف �س�ت�دم  8

نظام املعلومات �شأٔن حق 
 املؤلف

منظمة ٕادارة جامعية مزودة بنظام  26
 2012ويبو�وس حبلول هناية 

 
 

مكتبًا حلق املؤلف �س�ت�دم نظام  15
املعلومات �شأٔن حق املؤلف حبلول هناية 

2012 

 �بت
 
 
 
 

 �بت

للحكومات النس�بة املئوية 
اليت قدمت تقار�ر ٕاجيابية 

عن فعالية مؤسسات حق 
املؤلف يف الب� وعن ٕادارهتا 

 السلمية

 ال ينطبق

 �بت % من الب�ان قدمت تقار�ر ٕاجيابية.80 % �ىل أ�قل70
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013املعيارية، لبايق ٔأشهر  واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2120/31املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

مليون فرنك سو�رسي من  1,8" ختصيص ما يقرب من 1يعزى صايف الز�دة يف املوارد ا�صصة للرب�مج ٕاىل ما ييل:  " .17.3
معيارية (تطو�ر ٔأطر  1، انعكس حتت النتي�ة ٔأوًال.2013ومراكش �ام  2012ٔأ�ل عقد املؤمتر�ن ا�بلوماس�يني يف بي�ني �ام 

مليون فرنك سو�رسي حتت �يق النتاجئ، و�رجع هذا  1,0خفض بقمية صافية تقرب من و " 2" ؛دولية متوازنة للملكية الفكرية)
" ٕا�ادة توزيع 2" التسو�ت املبينة يف املالحظات املذ�ورة ٔأ�اله، �الوًة �ىل: "1�خنفاض الصايف ٕاىل العاملني التاليني معًا: "

 امللكفة بتنفيذ أ��شطة املدر�ة حتت خمتلف النتاجئ. املوارد البرشية

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ه1.1 تعاون معزز/
ووضع اإلطار القانوني من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم 

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

                          3'364                         5'685               2'457 

 789'1               341'2                         754'2                          اتخاذ قرارات مسندة بالبينات في مجال قضايا حق المؤلفه3.1

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
الفكرية

                          1'733                         1'115                  594 

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          3'475                         3'619               1'756 

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة ه2.4
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على 

المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام
                          3'595                         2'709                  998 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه5.4
خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة)  الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (

المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها
                          3'673                         3'956                  951 

545'4258'59319'18المجموع  

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%38151'5335'86610'10 موارد الموظفين

%16436'8923'7278'7 خالف موارد الموظفين

%54544'4258'59319'18المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

�ملائة �لنس�بة ٕاىل الس�نة أ�وىل من الثنائية و�سري وفق  60-40تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن املدى املتوقع وهو  .18.3
ا ٕاىل التنفيذ أ�بطأٔ من املتوقع ٔ��شطة معينة متعلقة بنظام س�ت�دام املوارد �ري البرشية ٔأساسا�طط.  و�رجع اخنفاض �س�بة ا

 ويبو�وس ونظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتا�ة �امليا ونظام املعلومات �شأٔن حق املؤلف.
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 املوارد الوراثيةو  ٔأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملعارف التقليدية و  :4 الرب�مج

 ا�س �ر�ستيان و�شاردالس�يد جوه :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

شهدت الس�نة حمل �س�تعراض ٕاحراز تقدم متواصل و�بت يف مفاوضات جلنة الويبو احلكومية ا�ولية املعنية �مللكية الفكرية  .1.4
رات يف واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ا�ولية). وقد عقدت اللجنة احلكومية ا�ولية اج��اهتا ثالث م

للجنة احلكومية ا�ولية). وقد وضعت اللجنة  22و 21و 20(ا�ورات  2011اجلديدة للثنائية اليت تقررت يف ٔأواخر �ام  ظل وال�هتا
احلكومية ا�ولية �ر�مج معل حمدد بوضوح وأٔساليب معل سلمية، كام ٔأحرزت تقدمًا يف "املفاوضات �ىل ٔأساس النصوص" اليت عقدهتا 

واكنت اللجنة احلكومية ا�ولية قد أٔ�دت �هناية دورهتا الثالثة نص تفاوض مو�د �شأٔن املوارد الوراثية �ىل النحو املطلوب يف الوالية. 
و ؤأحرزت مزيداً من التقدم يف النصوص املتعلقة �ملعارف التقليدية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد راجعت امجلعية العامة للويب

، وذ� وفق والية اللجنة احلكومية 2013تقدم وتوصلت ٕاىل اتفاق �شأٔن �ر�مج معل لعام  النصوص وما ٔأحرز من 2012يف ٔأكتو�ر 
 .2013/2012ا�ولية للثنائية 

و�قشت اللجنة احلكومية ا�ولية كذ� مشاركة املراقبني يف اج��اهتا، و�ىل أ�خص مشاركة الشعوب أ�صلية وامجلا�ات  .2.4
ية يف دراسة حتتوي �ىل �دة اقرتا�ات لتعز�ز املسامهة إالجيابية للمراقبني يف معلية اللجنة احلكومية احمللية. ونظرت اللجنة احلكومية ا�ول 

 ا�ولية، �الوًة �ىل اقرتا�ات من جتمع الشعوب أ�صلية يف اللجنة احلكومية ا�ولية. ؤأيدت اللجنة احلكومية ا�ولية بعض �قرتا�ات.
شعوب أ�صلية وامجلا�ات احمللية ٕاىل ٔأبعد �د ممكن، وذ� مثًال من �الل محلهتا مجلع أ�موال واس�مترت أ�مانة يف تيسري مشاركة ال 

يني لصندوق ترب�ات الويبو لفائدة امجلا�ات أ�صلية واحمللية املعمتدة وٕا�شاء "بوابة امجلا�ات أ�صلية" �ىل موقع الويبو إاللكرتوين وتع 
. كام شار�ت أ�مانة يف "حوار شامل" مع املنتدى ا�امئ التابع 2012للمنح ا�راس�ية لعام مس�تفيد الشعوب أ�صلية من �ر�مج الويبو 

، واكنت هذه مناس�بة مفيدة للغاية من أٔ�ل التفا�ل مع منظامت للجام�ات أ�صلية واحمللية، واليت انتقد �دد 2012لٔ�مم املت�دة يف مايو 
ولية �ىل أ�خص. ورخست أ�مانة �القة العمل الطيبة اليت �ربطها �ملنتدى ا�امئ، مهنا ٔأعامل الويبو �شلك �ام واللجنة احلكومية ا�

 وا�ي و�ه �دة توصيات بناءة للويبو.

طلبًا من دول ٔأعضاء ومنظامت �ري حكومية وشعوب ٔأصلية  45، اس�ت�ابت أ�مانة ٕاجيابيًا ملا يقرب من 2012ويف �ام  .3.4
عقد �لسات ٕا�اطة و�ري ذ� من العروض التقدميية �شأٔن امللكية الفكرية واملعارف وجام�ات حملية ومجعيات صنا�ات و�امعات ب

ا�ولية  التقليدية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدية واملوارد الوراثية، سواء يف جنيف ٔأو �ار�ا. و�لنظر ٕاىل كثافة معلية اللجنة احلكومية
، فقد حرصت املرشو�ات وأ��داث الكبرية املتعلقة بتكو�ن الكفاءات أٔو 2013ىل والرتكزي �لهيا وٕار�اء �دث أٔكرب وا�د �ىل أ�قل إ 

ة املسا�دة التقنية مضن احلدود ا�نيا. وقد تلقت ٔأربعة ب�ان ومنظامت ٕاقلميية مسا�دة �رشيعية وس�ياساتية. وبقيت الويبو متا�ة للمسامه
ارف التقليدية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ملنطقة كرشيك تقين يف مرشو�ات ٕاقلميية، مثل ٕاطار ٕاقلميي �شأٔن املع

الاكرييب وخطة معل املعارف التقليدية يف منطقة احمليط الهادئ ومرشوع يف بعض ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب لتنفيذ النفاذ ٕاىل 
ت�دة للبيئة ومرفق البيئة العاملية. كام قدمت الويبو، �لتعاون مع أٔمانة جام�ة املوارد الوراثية وأٔنظمة تقامس املنافع ممول من �ر�مج أ�مم امل 

ا احمليط الهادئ، مشورة �شأٔن ٕادارة امللكية الفكرية ملنظمي �ر�ان احمليط الهادئ للفنون ا�ي ٔأقمي يف جزر سل�ن. ؤأ�حت الويبو ٔأيضً 
س�ية، و�رشت، من ٔأ�ل عقد مشاورات، مرشوع مجمو�ة ٔأدوات من الويبو سلس� من املنشورات القصرية وامليّرسة �شأٔن قضا� رئي 

لتوثيق املعارف التقليدية. وقد ٔأفادت هذه أ��شطة يف ز�دة فهم القضا� ووضع �رشيعات وس�ياسات، ويف صيا�ة �لول معلية �ىل 
 ية يف جمال وضع القوا�د واملعايري.املس�تو�ت إالقلميية والوطنية واحمللية �ىل حنٍو �مكل ٔأعامل اللجنة احلكومية ا�ول 

وف� يتعلق �لتنس�يق مع التطورات اليت �شهدها منتد�ت ٔأخرى، شار�ت أٔمانة الويبو بصفة مراقب يف اج��ات تتعلق �تفاقية  .4.4
عن اس�ت�دا�ا. وشار�ت التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو� �شأٔن احلصول �ىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش�ئة 

كذ� يف ٔأ�شطة من تنظمي اليو�سكو ومنظمة الص�ة العاملية ومكتب املفوضية السامية حلقوق إال�سان. وقد ٔأفادت هذه أ��شطة يف 
ا�ولية تعز�ز التنس�يق والتاكملية، وفقًا لوالية اللجنة احلكومية ا�ولية اليت تنص �ىل ٔأنه ينبغي ٔأال ختل مفاوضات اللجنة احلكومية 

 �لعمل املنشود ٕاجنازه يف املنتد�ت أ�خرى. 
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 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

اس�متد تصممي ٔأ�شطة الرب�مج والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه وإالرشاد من توصيات �دول أٔعامل التمنية ذات الص�، حيث  .5.4
ة احلكومية ا�ولية يف ميدان وضع القوا�د واملعايري اس�مترت صبغة الشمول والتوجيه مبعرفة أ�عضاء اليت ا�سمت هبا ٔأ�شطة اللجن

)، وأٓ�ذة يف احلس�بان مواطن املرونة يف 20و 16)، مراعية، كام ينبغي، �دود "امل� العام" ودوره ومعامله (التوصيتان 15(التوصية 
ة ا�ولية ٕاىل معليات �شاور مفتو�ة ). واستندت مفاوضات اللجنة احلكومي17االتفاقات ا�ولية يف جمال امللكية الفكرية (التوصية 

). ونتي�ة مفاوضات اللجنة 22) مع دمع أ�هداف إالمنائية لٔ�مم املت�دة يف نفس الوقت (التوصية 42و 21ومتوازنة (التوصيتان 
ية املوارد الوراثية جلدول ٔأعامل التمنية، واليت حتث اللجنة "�ىل إالرساع يف مسارها �شأٔن حام 18احلكومية ا�ولية يه موضوع التوصية 

واملعارف التقليدية والفوللكور، من �ري ٕا�الل بأٔي نتاجئ مبا فهيا ٕاماكنية وضع صك دويل وا�د ٔأو ٔأكرث". واكنت ٔأ�شطة الرب�مج يف 
ر�ر عهنا ٔأثناء جماالت املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات واملسا�دة الترشيعية مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة �لطلب �لهيا، وقد ٔأ�دت التقا

). و�سامه حامية املعارف التقليدية واملوارد الوراثية ؤأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف دمج 13و 1مسارها العادي (التوصيتان 
ة وا�متويل ). وف� يتعلق مبسأٔليت املشارك14و 12�عتبارات إالمنائية يف ٔأ�شطة الويبو ويف فهم مواطن املرونة و�نتفاع هبا (التوصيتان 

و�ريهام من املسائل املؤسس�ية، فقد سا�دت أٓلية اللجنة ا�صصة الع�د املنظامت �ري احلكومية وصندوق ترب�ات الويبو لفائدة 
 ). 42ا�متعات أ�صلية واحمللية املعمتدة �ىل ضامن مشاركة واسعة للمجمتع املدين (التوصية 

 بيا�ت أ�داء

زز/توافق ٔأكرب بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن مواص� رمس الس�ياسة العامة ووضع القوا�د واملعايري �شلك متوازن من ٔأ�ل نظام تعاون مع ة:املرتقب النتي�ة
الصناعية والبيا�ت اجلغرافية وحق املؤلف واحلقوق ا�اورة واملعارف التقليدية ؤأشاكل  التصامميالرباءات ا�ويل والعالمات الت�ارية و 

 التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

اللجنة تقدم يف مفاوضات 
احلكومية ا�ولية �جتاه وضع 

صك (صكوك) قانوين 
 دويل

مفاوضات �ارية بناء 
�ىل والية اللجنة 

احلكومية ا�ولية للفرتة 
2010/11 

الرب�مج واملزيانية للثنائية 
، �ىل النحو 13/2012

املس�تمكل بوالية اللجنة 
احلكومية ا�ولية للثنائية 

كام وضعهتا امجلعية  13/2012
، 2011يف ٔأكتو�ر العامة 

و�ر�مج معل اللجنة احلكومية 
�ىل النحو  2013ا�ولية لعام 

ا�ي قررته امجلعية العامة يف 
 . 2012سبمترب 

 �بت تقدم متواصل يف املفاوضات
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للملكية الفكرية من ٔأ�ل التمنية يف تعز�ز كفاءات املوارد البرشية القادرة �ىل التعامل مع مجمو�ة واسعة من رشوط �س�ت�دام الفعال  ة:املرتقب النتي�ة
 الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�س�بة املشاركني يف ٔأ�شطة 
لتكو�ن الكفاءات الويبو 

اليت �سفر عن تقار�ر حول 
كفاءات معززة لفهم مبادئ 

ونظم ؤأدوات امللكية 
الفكرية و�نتفاع هبا ٔأو 
محلاية املعارف التقليدية 
ؤأشاكل التعبري الثقايف 

التقليدي وٕادارة العالقة بني 
امللكية الفكرية واملوارد 

 الوراثية

اس�ت�دم مؤرش أ�داء 
ٔ�ول مرة يف هذا 

 رب�مجال

% (اس�ت�دم اس�تبيان التعليقات يف ثالثة 80 
 ٔأ�شطة من تنظمي شعبة املعارف التقليدية)

 �بت

 ا�رتاف ا�ول أ�عضاء وامجلا�ات واملنظامت و�ريها من ٔأحصاب املصل�ة بأٔمهية موارد الويبو و�راجمها ؤأدواهتا وفعاليهتا ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد طلبات احلصول �ىل 
 مسا�دة الويبو املس�تلمة

60 )2010/11( 
 

طلبًا جبلسات ٕا�اطة وعروض  43(مهنا  50 
طلبات بتكو�ن كفاءات/مسا�دة  7تقدميية و

أ�رقام �لسات وال تتضمن هذه . تقنية)
إال�اطة ذات الص� �للجنة احلكومية ا�ولية ٔأو 
املشاركة يف اج��ات أ�مم املت�دة ٔأو �ريها من 

 . املنظامت احلكومية ا�ولية

 �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

توافق أكبر بين الدول األعضاء بشأن مواصلة رسم السياسة العامة ه1.1 تعاون معزز/
ووضع اإلطار القانوني من أجل نظام البراءات الدولي والعالمات التجارية والتصاميم 

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

                          5'034                         3'883               1'888 

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          2'121                         1'885                  725 

اعتراف الدول األعضاء والجماعات والمنظمات وغيرها من أصحاب المصلحة بأهمية ه9.3
 320                  861                            825                             موارد الويبو وبرامجها وأدواتها وفعاليتها

934'6302'9806'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013لبايق ٔأشهر  واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية،

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 13/2012املزيانية بعد التحويالت  . ٔألف

(تطو�ر ٔأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية) خفًضا  1املزيانية بعد التحويالت حتت النتي�ة ٔأوًال.  يعكس �خنفاض يق .6.4
قليدية يتعلق بتخصيص املوارد ا�ي اكن خمططًا � ٔأول أ�مر لعقد مؤمتر دبلومايس يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية  واملعارف الت 

 كومية ا�ولية). والفوللكور (اللجنة احل

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  . �ء

 ا�طط.  �ملائة �لنس�بة ٕاىل الس�نة أ�وىل من الثنائية و�سري وفق 60-40تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن املدى املتوقع وهو  .7.4

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%85847'9391'0003'4 موارد الموظفين

%07640'6911'9802'3 خالف موارد الموظفين

%93444'6302'9806'7المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات :5 الرب�مج

 الس�يد جميس بويل :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

. 2011 ملائة مقارنة �س�نة�، ٔأي �ز�دة بلغت �س�بة �سعة 2012�س�ة ٔأصلية يف س�نة  196 200تلقى املكتب ا�ويل حوايل  .1.5
ملائة من مجموع � 90,5 ، ويه تبلغ يف الوقت الراهن �س�بة2012واس�مترت حصة أٔساليب إاليداع إاللكرتوين الاكمل يف الز�دة يف س�نة 

دا�ات. وتظل اللغة إالنلكزيية أٔكرث لغة مس�ت�دمة �كثري يف إاليداع عن �ريها من اللغات، ومع ذ� فٕان ٔأمهيهتا قد تضاءلت يف إالي
مقابل اللغات اليا�نية والصينية والكورية، حيث وارتفعت حصة الطلبات املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �للغات 

. واخنفض معدل �لكفة معاجلة الطلبات املنشورة بناء �ىل 2012ملائة يف � 35ٕاىل  2011ملائة يف � 33الكورية من اليا�نية والصينية و 
فرناك سو�رس� للطلب. ويعزى ذ� �خنفاض ٕاىل  680 ووصلت ٕاىل 2011مقارنة �س�نة  2012ملائة يف � 9املعاهدة املذ�ورة بنس�بة 

، ف� اخنفض ٕاجاميل التاكليف اخنفاضا طفيفا. 2011مقارنة �س�نة  2012يف املائة يف س�نة  8,9ارتفاع �دد الطلبات املنشورة بنس�بة 
لكهنا اخنفضت �نية �الل الربعني التاليني، واكن  2012وحتسنت جودة حفص الرشوط الشلكية �شلك واحض يف الربع أ�ول من س�نة 

املود�ة بناًء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ويف ٕارسال إالخطارات ذ� يف �البه نتي�ة لزتايد التأٔ�ري يف ٕا�ادة �رش الطلبات 
 بتسلمها.

و�رش املكتب ا�ويل مجمو�ة متنو�ة من ٔأ�شطة التعاون املكيفة حسب احتيا�ات ا�ول أ�عضاء يف املعاهدة واملاكتب  .2.5
مج� ٔأمور مهنا تدريب املوظفني ومعاجلة القضا� التقنية وإالدارات ا�ولية والب�ان املهمتة �النضامم ٕاىل املعاهدة. ومشلت أ��شطة 

 2012 والقانونية والتشغيلية وإالدارية من ٔأ�ل تنفيذ ٔأفضل للمعاهدة والرتوجي الس�ت�دا�ا �ىل الصعيد�ن الوطين وإالقلميي. وشهد �ام
�امعات ومؤسسات حبثية ؤأطراف ٔأخرى  ب�ًا مبشاركة من ماكتب وٕادارات، �الوًة �ىل 28ندوة و�لقة معل يف  47عقد حنٍو من 

ب�ًا ومنظامت دولية. وركزت هذه أ��داث �ىل و�ه اخلصوص �ىل املاكتب يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا.  كام  62�متة من 
اكنت نتي�ة ذ� ٔأن وصلت واصل املكتب ا�ويل تعز�ز التبادل إاللكرتوين للو�ئق والبيا�ت بني املكتب ا�ويل واملاكتب أ�خرى، و 

. وقد 2012ملائة من مجموع الو�ئق الواردة يف س�نة � 92�س�بة الو�ئق اليت اس�تلمها املكتب ا�ويل ٕالكرتونيًا من املاكتب أ�خرى ٕاىل 
لعامل التابع ٕاىل الفريق ا 2010/11قدمت تفاصيل ٔأ�شطة املسا�دة التقنية ذات الص� مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف الثنائية 

. و�بع املكتب ا�ويل ٔأيًضا مجع انطبا�ات ا�ول أ�عضاء يف املعاهدة واملاكتب وإالدارات 2012ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف 
 ا�ولية �نتظام لتقيمي النتاجئ وحتسني ٔأ�شطة التعاون هذه يف املس�تقبل.

من �الل وسائل متنو�ة  2012وقد ارتفع مس�توى الوعي مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بني املنتفعني هبا الفعليني واحملمتلني يف  .3.5
ندوة �رب إالنرتنت وتوا�د للمعاهدة يف معرضني). كام تواصل املكتب ا�ويل مع �حثني  15عرًضا تقدميًيا و 39ندوة و�لقة معل و 67(

�ا� معاجلة �اصة، مما  1 279اس�تعالمًا وتعامل مع  12 584ني يف بعض اجلامعات واملعاهد التقنية ؤأ�اب �ىل وحمارض�ن وخمرت�
 148طالبًا من  4 572طلبًا �س�تعادة مطالبة أ�ولوية نيابًة عن مكتب �سمل الطلبات يف املكتب ا�ويل. والتحق حنو من  87يتضمن 

ة مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات (متا�ة بعرش لغات). ومن حيث إال�الم املتعلق مبعاهدة التعاون بً�ا بدورة التعلمي عن بعد التعريفي
 73�ددًا من إالخطارات الرمسية (جم� املعاهدة) و 48�ددًا من �رشة معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات و 11�شأٔن الرباءات، صدر 

ة من الالحئة التنفيذية للمعاهدة والتعل�ت إالدارية يف ٕاطار املعاهدة واملبادئ ثحتديثا �ليل مودعي الطلبات، �الوًة �ىل �سخ حمد� 
التوجهيية ملاكتب التسمل واملبادئ التوجهيية للبحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي ا�ويل واالتفاقات مع ٕادارات البحث ا�ويل والفحص 

 ا�متهيدي ا�ويل.

توصيات لتحسني معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ("�ارطة  2012ن �شأٔن الرباءات يف وتبىن الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاو  .4.5
طريق معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات"). و�لرمغ من احتواء �ارطة طريق املعاهدة �ىل بعض اخلطوات احملددة فٕان الهدف العام اكن 

الطلبات واملاكتب الوطنية وامجلهور، و�شجيع املنتفعني �ىل تطبيق  مراجعة �يفية حتقيق املعاهدة منافع مجليع أ�طراف املهمتة: مودعو
النظام �شلك ٔأفضل حتسينًا لنتاجئه، وهذا يتطلب ٕاجراءات ٕادارية وتقنية، ال ٕاجراء تغيريات �ىل الالحئة �لرضورة. و�سري �ارطة 

لية:  (أٔ) ٔأصبحت جودة منت�ات العمل من املعامل طريق املعاهدة حسب ا�طط لها ("�بت")، وقد أٔحرز تقدم معترب يف اجلوانب التا
ب البارزة جلدول ٔأعامل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، مما يتضمن تقار�ر البحث ا�ويل وا�ٓراء املكتوبة، �الوًة �ىل إالدارة يف املكت
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دراك لفائدة منت�ات معل املعاهدة �الية تمن املناقشات بني ٔأحصاب املصاحل �ىل املس�توى الوطين عن إ و (ب)  ؛ا�ويل واملاكتب أ�خرى
ٔأصبح �ى أ�طراف املهمتة فهم ٔأفضل �ور املعاهدة يف �رش و (ج)  ؛اجلودة ؤأمهية املعاهدة �لنس�بة ٕاىل �س�يري نظام الرباءات ا�ويل

ومنت�ات أٔعامل يف نطاق  حتقق مس�توى ٔأ�ىل من الفهم الحتيا�ات ا�ول املتعاقدة لطلبات دوليةو (د)  ؛املعلومات التقنية بفعالية
املعاهدة جبودة �الية، ولقدرة ا�ول املتعاقدة �ىل ٕاجراء البحث والفحص بنفسها و�شلك فعال، والحتيا�ات تواصل املسا�دة التقنية 

 للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف هذا الصدد. 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

ز نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والتعاون واملسا�دة التقنيني للب�ان النامية يتعلق جزء �م من معل الرب�مج بتعز� .5.5
والب�ان أ�قل منواً.  وجترى ٔأ�شطة التدريب و�كو�ن الكفاءات هبدف مسا�دة ا�ول أ�عضاء يف تعز�ز الكفاءة الوطنية محلاية إالبداع 

)، 1). وأ��شطة مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة �لطلب �لهيا وشفافة (التوصية 11و�بتاكر الوطنيني وفق �دول ٔأعامل التمنية (التوصية 
 حيث ٕاهنا مطورة �لتنس�يق مع املنظمني احملليني مع مرا�اة مس�توى الوعي مبعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٔأو املعرفة التقنية واملهارات

عز�ز قدرات ا�ول أ�عضاء يف املعاهدة �ىل حامية ��رتا�ات من ذات الص� �ملعاهدة �ى املشاركني. و�سهم هذه أ��شطة يف ت
 �الل املعاهدة عن طريق تعز�ز املعرفة بنظام املعاهدة واملهارات الالزمة لالنتفاع به حمليًا. 

ويل عن تنفيذ و�الوًة �ىل ذ�، ٔأ�اط الفريق العامل التابع للمعاهدة يف دورته اخلامسة �لام بتقر�ر مر�يل من ٕا�داد املكتب ا� .6.5
التوصيات اليت اكن الفريق العامل قد تبناها يف دورته الثالثة لتحسني معل املعاهدة.  وتتعلق هذه التوصيات �لكيفية اليت ميكن هبا 

حتقيق ا�ساق التطورات املس�تقبلية للمعاهدة مع توصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�، �اصة توصيات الفئتني ٔألف وجمي.  واكنت 
هذه التحسينات، اليت سيتوىل تنفيذها ٔأمانة الويبو ومودعو الطلبات وا�ول املتعاقدة واملاكتب الوطنية (بصفتهيا الوطنية وا�ولية)، 

ة.  مركزة �ىل ز�دة فعالية نظام املعاهدة سواء من حيث معاجلة طلبات الرباءة ٔأو دمع نقل التكنولوجيا واملسا�دة التقنية للب�ان النامي
 ٔأ�اط الفريق العامل �لامً بدراسة ٔأ�دها املكتب ا�ويل �شأٔن تنس�يق املسا�دة التقنية ومتويل مرشو�ات املسا�دة التقنية للب�ان كام

من املعاهدة ؤأ�اط �لًما مبضمون دراسة قي�مت معل نظام املعاهدة من حيث حتقيق هدفه املمتثل يف �رش  51النامية يف ٕاطار املادة 
 قنية وتيسري النفاذ ٕاىل التكنولوجيا، �الوًة �ىل تنظمي املسا�دة التقنية للب�ان النامية. املعلومات الت 

 بيا�ت أ�داء

 اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اس�ت�داما اسرتاتيجيا مس�تنريا من قبل مجيع املبتكر�ن ا��ن �س�تطيعون �نتفاع مهنا ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

إيداع الطلبات مبوجب معاهدة 
 التعاون �شأٔن الرباءات

إيداع الطلبات مبوجب 
معاهدة التعاون �شأٔن 

 )2011الرباءات (

 �بت )2012( 196 200 181 900

من حصة دخول املر�� الوطنية 
معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف 

 مجموع الطلبات املود�ة دوليا

حصة دخول املر�� الوطنية 
من معاهدة التعاون �شأٔن 

الرباءات يف مجموع الطلبات 
 )2011املود�ة دوليا (�هناية 

20103F% يف 54,2

 �بت 2011% يف 54,9 4

                                                           
و�� فٕان أٓخر بيا�ت دخول . بعد هناية لك س�نة بعدة ٔأشهر ر�اء مالحظة ٔأن الويبو تتلقى بيا�ت دخول املر�� الوطنية من ماكتب الرباءات الوطنية وإالقلميية4

 .2010�شري ٕاىل  2012وبداية  2011املر�� الوطنية املتا�ة يف هناية 
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 �شأٔن الرباءات واملاكتب�القات ٔأقوى مع مس�ت�ديم معاهدة التعاون  ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

رضا املاكتب وإالدارات 
ا�ولية عن أ��شطة 

 التعاونية للمعاهدة

مكتبا وٕادارة دولية  30
ٔأعربوا عن رضامه عن 
أ��شطة التعاونية يف 

) 2010ٕاطار املعاهدة (
% من ٔأصل 91(ٔأي 
انتفعوا من أ��شطة  33

التعاونية يف ٕاطار 
% من 46املعاهدة و

ممن  65مجموع 
 اس�ت�ابوا)

 62% من ٔأصل 95( 59
انتفعوا من أ��شطة 

التعاونية يف ٕاطار املعاهدة، 
ممن  69% من مجموع 86

 اس�ت�ابوا لالس�تقصاء)

أ��شطة انتفعوا من  59% من ٔأصل 95( 56
ممن  66% من مجموع 85التعاونية يف ٕاطار املعاهدة، 

 اس�ت�ابوا لالس�تقصاء)

 �بت

اتصاالت هادفة مع 
 مس�ت�ديم املعاهدة

حيدد الحقا �هناية 
2011 

عرضًا تقدمييًا ملس�ت�دمني �مني للمعاهدة من  39 70
 رشاكت/�يا�ت و/ٔأو مناقشات تفصيلية معهم

 �بت

ز�دة ردود أ�فعال من 
مس�ت�ديم املعاهدة �شأٔن 

 ٔأداء النظام بصفة �امة

حيدد الحقا �هناية 
2011 

طلب لردود ٔأفعال قدمت يف مجيع الندوات  101 طلبًا لردود ٔأفعال 116
 )39) والعروض التقدميية (62(

وردت ردود ٔأفعال من مس�ت�دمني للمعاهدة �شأٔن 
 مناس�بة 15ٔأداء النظام بصفة �امة يف حوايل 

 

 

 

 �بت

 تعز�ز نظام املعاهدة بصفة �امة ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

حتقيق مزيد من التقدم حنو تنفيذ 
التوصيات اليت تبناها الفريق العامل 

�شأٔن �يفية  2010للمعاهدة يف 
حتسني معل املعاهدة، ف� يتعلق 

" 1بفئات القضا� السّت التالية:  "
العمل املرتامك وحتسني جودة 

" ومرا�اة 2الرباءات املمنو�ة؛ "
" 3املواعيد يف املر�� ا�ولية؛ "

البحث ا�ويل والفحص وجودة 
" واحلوافز 4ا�متهيدي ا�ويل؛ "

لتشجيع املود�ني �ىل اس�ت�دام 
النظام بفعالية، والنقص يف املهارات 

" والتلكفة وسا�ر 5والقوة العام�؛ "
قضا� النفاذ، و��ساق وتوافر 

" واملسا�دة التقنية، 6الضام�ت؛ "
ونقل املعلومات والتكنولوجيا يف 

تعاون �شأٔن إطار معاهدة ال 
 الرباءات. 

قرارات تت�ذها هيئات 
املعاهدة املالمئة يف 

2011 

�سري �ارطة طريق املعاهدة حسب ا�طط لها  
("�بت")، وقد ٔأحرز تقدم معترب يف اجلوانب التالية: 
(ٔأ) ٔأصبحت جودة منت�ات العمل من املعامل البارزة 

جلدول ٔأعامل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، مما 
ن تقار�ر البحث ا�ويل وا�ٓراء املكتوبة، �الوًة يتضم

 ؛ املكتب ا�ويل واملاكتب أ�خرى�ىل إالدارة يف
تمن املناقشات بني ٔأحصاب املصاحل �ىل و (ب) 

املس�توى الوطين عن ٕادراك لفائدة منت�ات معل 
ٕاىل  املعاهدة �الية اجلودة ؤأمهية املعاهدة �لنس�بة

ٔأصبح �ى و ) (ج ؛�س�يري نظام الرباءات ا�ويل
 �رش أ�طراف املهمتة فهم ٔأفضل �ور املعاهدة يف

حتقق مس�توى ٔأ�ىل و (د)  ؛املعلومات التقنية بفعالية
من الفهم الحتيا�ات ا�ول املتعاقدة لطلبات دولية 

ومنت�ات ٔأعامل يف نطاق املعاهدة جبودة �الية، 
ولقدرة ا�ول املتعاقدة �ىل ٕاجراء البحث والفحص 

فعال، والحتيا�ات تواصل املسا�دة  بنفسها و�شلك
التقنية للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف هذا 

 . الصدد

 �بت
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 تعز�ز معليات املكتب ا�ويل (انظر املرفق السادس) ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�لكفة و�دة معاجلة 
 الطلبات

�لكفة الو�دة يق 
2011 

 �بت فرناكً سو�رس�ً  680 فرناكً سو�رس�ً  747

ٕانتاجية حفص الرشوط 
 الشلكية

 �بت %10 %7 2011إالنتاجية يف 

جودة حفص الرشوط 
 الشلكية

معدل الس�نوات 
 الثالث أ��رية

 �بت 90,06% 90,56%

الشلكية حفص الرشوط 
يف املواعيد (النس�بة 
 3املئوية لٕالجناز �الل 
 ٔأسابيع من �س�تالم)

معدل الس�نوات 
 الثالث أ��رية

�ري  74,56% 77,02%
 �بت

النرش يف املواعيد (النس�بة 
 18املئوية للنرش �الل 

شهرا+ ثالثة ٔأسابيع من 
 �رخي ٔأولوية التسجيل)

معدل الس�نوات 
 الثالث أ��رية

 �بت 97,98% 97,04%

جودة الرتمجة (النس�بة 
املئوية للرتجامت اليت 

 اجتازت تدقيق اجلودة)

مس�توى اجلودة يف 
2011 

 �بت 87,2% 84,4%

الطلبات املود�ة �ى 
املكتب ا�ويل بصفته 

 مكتب �س�تالم

الطلبات املود�ة يف 
2011 

 �بت 9 711 8 753

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل ه1.2
 435'2               339'5                         380'6                          جميع المبتكرين الذين يستطيعون االنتفاع منها

 565'7               358'16                       897'16                       عالقات أقوى مع مستخدمي معاهدة التعاون بشأن البراءات والمكاتبه2.2

 441'1               263'3                         225'3                          تعزيز نظام المعاهدة بصفة عامةه3.2

 092'72             932'150                     098'152                     تعزيز عمليات المكتب الدوليه4.2

533'89383'600175'178المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2نفقات مبقدار حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض ال 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  . ٔألف

" اخنفاض صاف يف املوارد البرشية نتي�ة لعدد 1نتج صايف �خنفاض يف ٕاجاميل املوارد للرب�مج عن اج�ع العوامل التالية: " .7.5
وذ� �لرمغ من الز�دة يف الوظائف ا�صصة للرب�مج من �الل أٓلية املرونة (مخسة ، 2012من الوظائف الشاغرة يف الرب�مج �الل 

ٔألف فرنك سو�رسي)، و�ىل اجلانب ا�ٓخر اخنفاض يف �دد الوظائف الشاغرة يف الرب�مج �الل  982وظائف بتلكفة ٕاجاملية قدرها 
مية ٕاىل حتقيق وفورات كفاءة التاكليف. وتظهر هذه التغريات �ىل اخنفاض يف املوارد �ري البرشية متش�يًا مع التسو�ت الراو " 2" ؛2012

 هيئة اخنفاضات �رب مجيع النتاجئ. 

(اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اس�ت�دامًا اسرتاتيجيًا مس�تنرياً) و�نًيا.  1و�رجع �خنفاض �لنس�بة ٕاىل النتي�ة �نًيا.  .8.5
ن �شأٔن الرباءات واملاكتب) ٔأساسًا ٕاىل مكتس�بات كفاءة التاكليف يف السفر ف� يتعلق (�القات ٔأقوى مع مس�ت�ديم معاهدة التعاو  2

 �ج��ات مجعية احتاد املعاهدة للثنائية وبعثات املوظفني لتعز�ز العالقات مع منتفعي نظام املعاهدة.

دات يف إالنتاجية واخنفاض �اكليف الو�دات (تعز�ز معليات املكتب ا�ويل)، فقد أٔسهمت الز� 4ٔأما ف� يتعلق �لنتي�ة �نيًا.  .9.5
يف تواصل مكتس�بات الكفاءة ؤأدت ٕاىل اخنفاض التاكليف إالجاملية ملعاجلة الطلبات ا�ولية، وٕان اكنت الز�دة يف �اكليف الرتمجة قد 

 ٔأضعفت ذ� أ��ر ٕاىل �د ما. 

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  . �ء

�ملائة �لنس�بة ٕاىل الس�نة أ�وىل من الثنائية و�سري وفق  60-40ام مضن املدى املتوقع وهو تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية �شلك � .10.5
 ا�طط. 

  

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%00149'52757'705117'118 موارد الموظفين

%53145'36526'89558'59 خالف موارد الموظفين

%53347'89383'600175'178المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مؤرشات قطاع أٔعامل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات: 5مرفق الرب�مج 

 لنتي�ة املرتقبةا أٔداءمؤرشات 
 "تعز�ز معليات املكتب ا�ويل"

 معلومات �امة

 :أ�مور التالية، مكعلومات أٔساس�يةمن املهم معرفة تطورات 

 ٔأعباء معل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات؛ •

 التوزيع اللغوي لهذه أ�عباء؛ •

 �دد املوظفني امللكفني بتناول هذه أ�عباء. •

 ٔأعباء العمل

 4F5.تُتابع ٔأعباء العمل �الستناد ٕاىل �دد النسخ أ�صلية اليت �س�تلمها املكتب ا�ويل يف لك �ام

 

 

  2011 مقارنة �س�نة %9، ٔأي �ز�دة بلغت �سبهتا 2012�س�ة ٔأصلية يف س�نة  196 200املكتب ا�ويل زهاء اس�تمل . 

  من مجموع  %82ويه وتبلغ �سبهتا يف الوقت الراهن  2011مل تفتأٔ حصة ٔأساليب إاليداع إاللكرتوين الاكمل �زداد يف س�نة
 إاليدا�ات.

 التوزيع اللغوي

اليت تؤدي ٕاىل ٕاد�ال تغيريات �ىل املكتب ا�ويل يه �زايد التنوع اللغوي للطلبات املود�ة، النامج �ىل ٕان ٔأ�د التطورات أ�ساس�ية 
 و�ه اخلصوص عن ز�دة �نتفاع بنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف ب�ان رشق أٓس�يا.

                                                           
5

أٔ�ر ت� جله. وتتالنس�ة أ�صلية يه طلب مودع بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات حيو� مكتب �سمل الطلبات ٕاىل املكتب ا�ويل بعد ٔأن يتسلمه ويعا 
ا يف مكتب �سمل الطلبات. و�� أ�رقام كثريا �لفرتة املس�تغرقة يف املعاجلة �ى ماكتب �سمل الطلبات �ٔن النسخ ا�ٔصلية ال تصل ٕاىل املكتب ا�ويل ٕاال بعد معاجلهت

التعاون �شأٔن الرباءات، وٕان اكنت سلمية ف� يتعلق بعبء السبب، ال تتوافق التو�ات يف �سمل النسخ أ�صلية بدقة مع تو�ات ٕايداع الطلبات بناء �ىل معاهدة 
 معل املكتب ا�ويل.
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سنة اإلستالم في المكتب الدولي

تطور عدد النسخ األصلية بحسب طريقة اإليداع

إيداع ورقي (EASY(إيداع ورقي وإلكتروني  إيداع إلكتروني بالكامل

2013قاعدة بيانات احصاءات الويبو، مارس : المصدر
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ريها من اللغات، ومع ذ� فٕان ٔأمهيهتا قد تضاءلت يف وكام يالحظ فٕان اللغة إالنلكزيية تظل ٔأكرث لغة مس�ت�دمة �كثري يف إاليداع عن �

نية مقابل اللغات اليا�نية والصينية والكورية. وقد زادت احلصة ا�معة للطلبات املود�ة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ليا�
. و�لرتكزي �ىل تطور اللغات أ�خرى خبالف اللغة 2012يف س�نة  %35ٕاىل �س�بة  2011يف س�نة  %33والصينية والكورية من �س�بة 
 :ةإالنلكزيية، خنرج �لصورة التالي

 
وتفرض هذه التطورات ضغطا هائال �ىل املكتب ا�ويل ٔ�ن أ�مر �س�تغرق العديد من أ�عوام لتطويع التشكيل اللغوي للموظفني 

 امللكفني بأٔعامل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات.

 ملوظفونا

املبّني مباك� �دد املوظفني املتفر�ني (أٔي  2001منذ س�نة  معاهدة التعاون �شأٔن الرباءاتيبّني الرمس التايل �دد موظفي قطاع ٔأعامل 
 �دد املوظفني املتفر�ني زائد �دد املتفر�ني ا�ي �اك� مجموع املوظفني �ري املتفر�ني).
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 2011مقارنة �س�نة  2012�شأٔن الرباءات �بتا يف س�نة  ظل �دد موظفي قطاع ٔأعامل معاهدة التعاون . 

 �لكفة و�دة معاجلة الطلبات

مبتوسط ميكن قياس ٕانتاجية املكتب ا�ويل يف معاجلة طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بتلكفة و�دة معاجلة الطلبات، اليت تعرف 
د متوسط التلكفة إالجاملية  التعاون �شأٔن الرباءات.لنرش طلب من طلبات معاهدة التلكفة إالجاملية الالزمة  قطاع  ٕ�جاميل نفقاتوحيد�

5Fٔأ�شطة ا�مع وإالدارة. حصة معينة من نفقاتزائد التعاون �شأٔن الرباءات معاهدة 

�لكفة الو�دة مجيع ٔأ�شطة املعاهدة �لتايل �شمل و 6
 من أ��شطة. مبا فهيا الرتمجة والتبليغ وإالدارة و�ريها

يه عبارة عن النفقات اليت التلكفة املبارشة و التلكفة املبارشة والتلكفة �ري املبارشة. حساب �لكفة الو�دة، فٕاهنا تتأٔلف من جزٔأ�ن وعند 
دمع الو�دات (مثل قسم  فتشمل نفقاتالتلكفة �ري املبارشة  أٔما). والربامج املرتبطة بهنظام املعاهدة  يتكبدها املكتب ا�ويل (ٕالدارة

حىت ال تؤ�ذ يف احلس�بان ٕاال احلصة ا�صصة مهنا وحتسب التلكفة �ري املبارشة . وقسم �كنولوجيا املعلومات ؤأقسام ٔأخرى) املباين،
 .�اما 30ملدة  هافظ أٔن حي نظام املعاهدة �ىل  ٕانٕاذ  �لكفة الو�دةلنظام املعاهدة. وتضاف �لكفة ختز�ن الطلبات املنشورة ٕاىل 

 على النحو التايل:وتعّرف تكلفة الوحدة رمسيا 

 

 

، كام ٔأنه �شمل تفاصيل ٕاسهام التاكليف 2012ٕاىل س�نة  2004تطور �لكفة و�دة معاجلة الطلبات من س�نة  9.1�ء ويوحض الرمس 
 املبارشة والتاكليف �ري املبارشة.

                                                           
 .>www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/a_42/a_42_10-annex3.pdf< �رد املهنجية الاكم� �ىل املوقع التايل: 6
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
.ُحسب عدد الموظفين على أساس عدد الموظفين غير المتفرغين الذي يكافئ عدد الموظفين المتفرغين من قوائم الموظفين في ديسمبر:مالحظة

تعزى إلى دمج وحدتين في شعبة قطاع أعمال معاهدة التعاون بشأن البراءات لم  2009يرجى مالحظة أن الزيادة في عدد الموظفين في سنة * 
وهاتان الوحدتان هما خدمة ). وبالتالي لم يحسب موظفو هاتين الوحدتين كجزء من موظفي الشعبة قبل ذلك الوقت( 2009تكونا جزءا منها قبل سنة 

).  موظفان(وفريق معالجة الرسوم في قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات ) موظفا 30( أنظمة المعلومات في قطاع معاهدة التعاون بشأن البراءات 
.2009موظفا في سنة  335إلى  2008موظفا في سنة  356ولو لم تدمج هاتان الوحدتان، النخفض عدد الموظفين في تلك الشعبة من 

 التلكفة إالجاملية لٕالنتاج 

 �دد املنشورات 
 + �لكفة التخز�ن �لكفة الو�دة =
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 تكلفة وحدة معالجة طلب منشور بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات: 9.1الرسم باء 

 
  2012 يف س�نة %9اخنفض متوسط �لكفة معاجلة الطلبات املنشورة بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بنس�بة 

6Fفرناك سو�رس�. 680، وبلغت 2011مقارنة �س�نة 

ٕاىل الز�دة يف �رش طلبات معاهدة  �ٔ�ساسويُعزى هذا �خنفاض  7
، يف �ني اخنفضت التاكليف إالجاملية اخنفاضا 2011مقارنة �س�نة  2012يف س�نة  %8,9التعاون �شأٔن الرباءات بنس�بة 

 طفيفا (و�اصة التاكليف �ري املبارشة) 

 ٕانتاجية حفص إالجراءات الشلكية

منشورات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات) مقسمة �ىل �دد املوظفني املتا�ني (ٔأي �دد ر�ات تعرف ٕانتاجية املوظفني �ىل ٔأهنا ا�
 ٕالجراء حفص إالجراءات الشلكية.

 

                                                           
نقّحت املهنجية لضامن  2013. واعتبارا من س�نة 2012ُحسبت ٔأرقام �لكفة الو�دة يف الرمس استنادا ٕاىل مهنجية �لكفة الو�دة املس�ت�دمة حىت هناية س�نة  7

فرناك سو�رس�، منه مبلغ  712مببلغ  2012��ساق مع مهنجية �اكليف �حتادات (املرفق الثالث). واستنادا ٕاىل املهنجية املنق�ة، قُّدر مجموع �لكفة الو�دة يف س�نة 
 فرناك سو�رس� للتاكليف �ري املبارشة. 248فرناك سو�رس� للتاكليف املبارشة و 464
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
متوسط تكلفة طلب منشور بناء على المعاهدة هو رقم تقديري ُيحسب بتقسيم التكلفة اإلجمالية للمعالجة على عدد الطلبات المنشورة بناء : مالحظة

.وقد تمت مراجعة بيانات سابقة قد تختلف عن البيانات المقدمة من قبل. على المعاهدة

1,042 934 833 833 680821821780

)بالفرنك السويسري(مجموع تكاليف المعالجة 
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%)النمو السنوي (إنتاجية الموظفين 

.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
ُحسب عدد الموظفين على أساس عدد الموظفين غير المتفرغين الذي يكافئ عدد الموظفين :مالحظة

.المتفرغين من قوائم الموظفين في ديسمبر
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  ارتفعت ٕانتاجية حفص إالجراءات الشلكية �رخييا وذ� يف أ�ساس �سبب ٔأمتتة هذه إالجراءات، ما ٔأ�ح معاجلة مك أٔكرب
 من أٔعباء العمل بعدد ٔأقل من املوظفني.

 ٕالجاملية لفحص إالجراءات الشلكيةاجلودة ا

مؤرش حيسب و  بطريقة �س�يطة وشام� جودة العمل ا�ي ينجزه املكتب ا�ويللقياس  ا للجودة إالجامليةمؤرشاملكتب ا�ويل  طور
س�تالم طلب : ٕاقرار اأ�ربعة الرئيس�ية اليت تقوم ثالثة مهنا �ىل توقيت املعامالت الرئيس�ية مؤرشات اجلودةمتوسط  �ىل ٔأنهاجلودة 

املر�كبة ٔأثناء معاجلة طلبات معاهدة التعاون  أ�خطاءاملؤرش الرئييس الرابع  ويبني. معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات والنرش وٕا�ادة النرش
 �شأٔن الرباءات.

 
  وظلت ز�دة 2011ٕاىل الربع الثاين من س�نة  2007حتسنت اجلودة املقاسة �ملؤرش املركّب حتس�نا ملحوظا من س�نة .

التأٔ�ريات يف ٕا�ادة �رش طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مع تقر�ر البحث ا�ويل السبب الرئييس يف �خنفاض 
 . 2011املالحظ يف النصف الثاين مع س�نة 

 لكهنا اخنفضت جمددا �الل الربعني الثانيني. واكن السبب  2012ودة حتس�نا ملحوظا يف الربع أ�ول من س�نة حتسنت اجل
الرئييس يف هذا �خنفاض هو �راجع حصة ٕاخطارات �سمل طلبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات املرس� ٕاىل املود�ني 

. ومع ذ� منذ الثالثيف الربع  %76,3ٕاىل �س�بة  ٔ�ولايف الربع  %90,8�الل مخسة أٔسابيع اليت اخنفضت من �س�بة 
ٔأرسل جزء من هذه إالخطارات تلقائيا ٕاىل املود�ني بعد فرتة و�زية من �سمل طلباهتم، ما يعلل بلوغ حصة  الرابعالربع 

 يف هناية العام. %93,7إالخطارات �س�بة 

 2012 �الل النصف الثاين من س�نة �برياا فضال عن ذ� اخنفضت حصة الطلبات املعاد �رشها �الل شهر�ن اخنفاض .
من الطلبات �الل شهر�ن؛ ٕاال أٔن هذه النس�بة  %76,6ٔأعيد �رش �س�بة تبلغ زهاء  2012ويف الربع الثاين من س�نة 

 .2012يف الربع أ��ري من س�نة  %57,7اخنفضت ٕاىل 

 توقيت حفص إالجراءات الشلكية

مؤرش اجلودة املركّب، ٔأال وهو الوقت الالزم للمكتب ا�ويل ليك يصدر �س��رة  يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل ٔأ�د عنارص
. وتصدر هذه �س��رة بعد اس�تكامل حفص إالجراءات الشلكية للطلب. وحيبذ املودعون تلقي هذه �س��رة يف ٔأرسع وقت ممكن 301

 ٔ�هنا �سمح هلم مبعرفة ٕان اكن طلهبم تت�ل� ٔأية نواقص شلكية.
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.2013قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس : المصدر
.بيانات مؤقتة وغير كاملة 2011بيانات : مالحظة
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 قيت النرشتو 

يعكس هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل ٔأ�د عنارص مؤرش اجلودة املركّب، ٔأال وهو الوقت الالزم للمكتب ا�ويل ليك ينرش الطلب. 
شهرًا  18ُجيرى النرش ا�ويل للطلب ا�ويل فور انقضاء ) (أٔ) من معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ىل ما ييل: "... 2( 21وتنص املادة 

 "خي ٔأولوية هذا الطلبمن �ر

 
 توقيت ٕا�ادة النرش

يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل ٔأ�د عنارص مؤرش اجلودة املر�ب، وهو الوقت الالزم للمكتب ا�ويل ٕال�ادة �رش الطلب مع تقر�ر 
ا�ولية دون هذه التقار�ر.  البحث ا�ويل. ونظرا لتأٔخر ٕادارات البحث ا�ويل يف تقدمي تقار�ر البحث ا�ويل، �رش �دد من الطلبات

 وعندما تتاح هذه التقار�ر، س�يلزم ٕا�ادة �رش الطلبات ا�ولية معها يف ٔأرسع وقت ممكن، الس�تكامل النرش ا�ويل.
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 جودة الرتمجة

ٕاىل صنفني:  وتُصنف النتاجئ. قامئ �ىل منوذج جودةللامللخصات والتقار�ر اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ا�ويل الختبار ختضع �رمجة 
 الرتجامت كام هو وارد يف ال�ذج. جودةأ�داء هذا يتتبع  �ري مقبو�. ومؤرشوصنف الرتمجة اليت تعترب قبو� اليت تعترب م  الرتمجةصنف 

 
 .2012املصدر: قا�دة بيا�ت ٕاحصاءات الويبو، مارس 
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 املكتب ا�ويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات

بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ى أٔكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات �الل أ�عوام امخلسة يوحض هذا اجلدول إاليدا�ات 
. ومن حيث املبدأٔ يودع ٔأي طلب بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات �ى مكتب الرباءات الوطين يف 2012املاضية وحىت س�نة 

اختصاص هذا املكتب. واملكتب ا�ويل خمتص بتسمل الطلبات من مجيع وطن املودع أٔو �ى ٔأي مكتب �راءات ٕاقلميي ينوب عن 
ا�ول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وميكن �طالع يف هذا اجلدول كذ� �ىل تطور إاليدا�ات �ى املكتب 

  الطلبات فضال عن حصته يف السوق.ا�ويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات و�رتيبه من حيث �دد إاليدا�ات بني سا�ر ماكتب �سمل

 
 [هناية املرفق]

  

تغيّرتاريخ اإليداع الدولي
مقارنةحصة

بعام 2008200920102011201220122011مكاتب تسلم الطلبات
(%)(%)

52,05346,05545,22649,31351,67726.64.8الواليات المتحدة األمريكية
28,02729,29131,52337,97242,78722.012.7اليابان

29,49427,36028,90030,89332,59316.85.5المكتب األوروبي للبراءات
6,0818,00012,91717,47119,93010.314.1الصين

7,9118,0259,63910,41311,8696.114.0جمهورية كوريا
9,0508,6888,6798,7729,7115.010.7المكتب الدولي

1.8-5,2734,6274,4114,2264,1492.1المملكة المتحدة
7.4-3,8053,7713,4413,4983,2401.7فرنسا

3.3-2,2991,8952,0582,1932,1211.1كندا
6.7-2,3172,0461,7751,8451,7210.9السويد

7.5-16,93015,64815,76915,78114,6027.5كل المكاتب األخرى
163,240155,406164,338182,377194,4001006.6المجموع

المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات الويبو، مارس 2013.

مالحظة: بيانات 2012 هي تقديرات
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 ولش�بونةنظاما مدريد  :6 الرب�مج

 الس�يدة بينينغ وانغ :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 نظام مدريد

أ�عضاء يف الربوتو�ول انضامم �ولومبيا واملكس�يك ونيوزيلندا والفلبني ٕاىل �روتو�ول مدريد، مما زاد �دد ا�ول  2012شهد �ام  .1.6
. ومثلت هذه إالضافات اجلديدة معلامً معترباً يف سبيل ز�دة نظام مدريد 89وٕاجاميل �دد ا�ول أ�عضاء يف احتاد مدريد ٕاىل  88ٕاىل 

ن احملمتل . وقد نظمت ٔأ�شطة د�ائية رفيعة املس�توى ل�ول أ�عضاء و �ول ٔأخرى مل ب��ن من ٔأمر�اك الالتينيةتوسعًا، �اصة مع دخو 
 س�� يف ا�ول اليت لوحظ فهيا قصور يف اس�ت�دامه.  انضام�ا.  وانصب الرتكزي �ىل حتسني اس�ت�دام نظام مدريد، وال

وشهد الرتوجي لنظام مدريد �كثيفًا يف مناطق مس�هتدفة من احتاد مدريد، �اصة ٔأورو� و�حتاد الرويس والصني واليا�ن  .2.6
 والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وتضمن ذ� �لتقاء مبئات من املنتفعني واملشاركة يف الكثري من أ��داث احمللية ذات الص� �لعالمات

د ٔأفعال ذات ٔأمهية حيوية �شأٔن معليات مدريد وتنفيذ النظام يف ٔأر�اء العامل اكفة، واس�مترت �ود التواصل مع الت�ارية. وُمجعت ردو 
ب�ًا ندوات عقدت دا�ليًا �شأٔن نظام مدريد يف  36مشاراكً من  85منتفعني �دد حممتلني، �اصة الرشاكت الصغرية. وحرض حنو من 

ٕاصدار  2012يف أٔحصاب املصاحل بأٓخر املعلومات والتطورات املتعلقة بنظام مدريد، بدٔأ يف يونيو ونومفرب. وسعيًا يف رفع مس�توى تعر 
�رشة ٕاخبارية حول نظام مدريد �مس "معامل نظام مدريد". كام بدٔأ من العدد الرابع ٕاصدارها مرتمجة ٕاىل اللغات الفر�س�ية وإالس�بانية 

 والصينية والعربية والروس�ية. 

�ددًا من ا�ول يف ٔأعاملها التحضريية حنو �نضامم يف املس�تقبل ٕاىل �روتو�ول مدريد، �اصة �روين  وقد سا�د املكتب ا�ويل .3.6
يقيا و�ولومبيا و�وس�تا ر�اك وامجلهورية ا�ومينيكية والهند و�امبيا و�اما�اك ومالزي� واملكس�يك ونيوزيلندا وني�ري� والفلبني وجنوب ٔأفر 

يداد وتو�غو وتو�س وزميبابوي ومنظمة حكومية دولية وا�دة يه املنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية ورسي الناك و��س�تان و�يلند و�رين 
). ومن شأٔن هذه إالضافات املس�تقبلية احملمت� ٕاىل العضوية أٔن تعزز النطاق اجلغرايف لنظام مدريد �شلك �بري ؤأن ARIPOالفكرية (

�حته خياراً يتسم �لبساطة والكفاءة والفعالية من حيث التلكفة ٔ�حصاب العالمات الت�ارية �زيد من �اذبية النظام يف ٔأ�ني املنتفعني �ٕ 
 حيصلوا من �ال� �ىل حامية لعالماهتم الت�ارية يف منطقة جغرافية موسعة �ىل حنٍو مس�تدام. 

ردة دوليًا و�دد التسجيالت �ام ٔأرقام قياس�ية أٓخر للويبو من حيث �دد الطلبات الوا 2012و�الوًة �ىل ذ� فقد اكن �ام  .4.6
�سجيًال دوليًا. وزاد ٕاجاميل  41 954، وقيدت �ملائة 4,1طلبًا دوليًا، مما ميثل ز�دة بنس�بة  44 018ا�ولية املقيدة، حيث تلقت الويبو 

ديدات، بنس�بة ثالثة �دد الطلبات الواردة للمكتب ا�ويل، مثل التعديالت والقرارات اليت ٔأصدرهتا ماكتب أ�طراف املتعاقدة والت�
 . 2012ملائة يف �

 ملائة صادرة من ب�ان �مية وب�ان ٔأقل منوًا. �واكن من مجموع الطلبات الواردة س�بعة  .5.6

ملائة، من بيهنا � 32,1. كام اكن معدل ا�الفات يف الطلبات 2012يوم تقومي يف  48وبلع متوسط زمن معاجلة الطلبات اجلديدة  .6.6
مور التصنيف. وجتدر يف هذا الس�ياق مالحظة أٔن الطلبات، �اصة يف قوامئ السلع واخلدمات، �زداد طوًال. وقد زاد تتعلق بأٔ  �ملائة 23

 . 2012مليون لكمة يف  8ٕاىل  2010مليون لكمة يف  5,5�دد اللكامت املطلوب تصنيفها و�رمجهتا من 

 2012يف  �ملائة 25,7الرفض و بيا�ت منح امحلاية) بنس�بة  وارتفع �دد قرارات املاكتب الوطنية وإالقلميية (مبا يف ذ� قرارات .7.6
 ملائة من هذه ٕالكرتونيًا. � 76مهنا ببيا�ت منح امحلاية. وورد حنو من  �ملائة 40قراراً) يتصل حوايل  437 082(ٕ�جاميل 

دة �دد البيا�ت املعيارية للسلع ، مما ٔأدى ٕاىل ز�2012وبدٔأ املكتب ا�ويل يف اس�ت�دام قا�دة بيا�ت �رمجة �ديدة يف يوليو  .8.6
 . 2011 �هناية �ملائة 35واخلدمات يف الطلبات اجلديدة املعاجلة أٓليًا. و�ليه، وصلت �س�بة ماكسب الكفاءة للرتمجة ٕاىل حنٍو من 

) IRPIزال مرشوع دمج معليات التسجيل ا�ويل ( واس�تمكلت املر�� أ�وىل من �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات، وما .9.6
،  ومشل ذ� ٕاماكنية �سجيل دخول مو�د، IRPIدمج متطلبات معقدة من مكتبني مشاركني يف �ر�مج  2012مس�مترًا. وشهد �ام 
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حبيث تفوض الويبو املكتب الوطين يف معلية �ستيقان من املس�ت�دم.  واقتىض دمج رسوم معاجلة املكتب الوطين مع الرسوم ا�ولية 
 جعة رئيس�ية يف معلية السداد. يف سداد مو�د تنفيذ مرا

وبدٔأت الويبو كذ� يف بناء بنية إالنتاج التحتية لنظام دمج معليات التسجيل ا�ويل، وا�ي سيس�تضيفه مركز أ�مم املت�دة  .10.6
طلب تقدمي عروض �مع نظام دمج معليات التسجيل ا�ويل وتطو�ره للفرتة  2012ا�ويل للحساب إاللكرتوين. وصدر يف د�سمرب 

2013-2015 . 

وتنطوي املر�� الثانية من �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات �ىل �رحيل مجيع وظائف ٔأعامل مدريد والهاي من النظام  .11.6
لكرتونية. وقد اس�تمكل نرتنت و�يأٔة لٔ�عامل الت�ارية االٕ التكنولو� القدمي املعمول به ٕاىل معامرية تقنية �ديثة �اهزة لالس�ت�دام �ىل االٕ 

. ؤأثبت الرشيك اخلار� بن�اح معلية 2012اخلار� مر�ليت وضع املواصفات الوظيفية والتصممي للرتحيل التقين يف د�سمرب  الرشيك
، �ىل أٔن �كون جزءا من املر�� الثالثة من املرشوع. ومن املتوقع أٔن تتواصل معلية Javaٕاىل  Naturalحتويل متناظر للربجميات من 

. وستشهد املر�� الثالثة التالية يف �ر�مج حتديث �كنولوجيا املعلومات حتسينا يف وا�ة �س�ت�دام 2014و 2013الرتحيل التقين يف 
 وتوظيفًا ٔأمثل لتدفقات العمل ومعليات أ�داء ذات الص� و�رش�يدًا لٕالجراءات ا�ا�لية. 

ها أٔد� تعلميية �لفيديو. ومن ذ� ، تلقى مس�ت�دمو نظام مدريد ٔأدوات �ديدة �س�ت�دم �ىل إالنرتنت ومع 2012ويف مايو  .12.6
"تنبيه مدريد إاللكرتوين"، وهو عبارة عن "�دمة مراقبة" جمانية مصممة لزتويد املس�ت�دمني املهمتني �رصد وضع �سجيالت �المات 

اخلاضعة للمعاجلة يف  جتارية دولية معينة مبعلومات عن ذ�. ؤأما "�ا� مدريد اللحظية" فهيي ٔأداة مس�تق� تعرض احلا� اللحظية للو�ئق
املكتب ا�ويل. ومن ذ� ٔأيضا "ٕادارة �افظة مدريد"، ويه �دمة �ىل إالنرتنت مصممة من ٔأ�ل أٔحصاب التسجيالت ا�ولية وممثلهيم 

 ممن �رغبون يف النفاذ ٕاىل حمافظ �الماهتم الت�ارية ا�ولية بغية تقدمي طلبات �ديدة للقيد يف جسل الويبو ا�ويل. 

كتب ا�ويل العملية اليت بدٔأت يف الثنائية املاضية، واملمتث� يف تبس�يط العمليات ا�ا�لية من أٔ�ل حتسني كفاءة وواصل امل  .13.6
نظام مدريد ومرونته وسهو� اس�ت�دامه. وقد دمع هذا العمل مزيد من املناقشات يف الفريق العامل للتمنية القانونية لنظام مدريد �شأٔن 

طلبات والتوضيح �شأٔن مسائل الرتمجة املتعلقة بأٔنواع حمددة من الو�ئق وتعديل حممتل �ىل املادة اح�ل ٕاد�ال قضية تقس�مي ال 
 من �روتو�ول مدريد.  )سادساً (9

 نظام لش�بونة

�لكيفًا للفريق العامل املعين بتطو�ر نظام لش�بونة ٕ�جراء اس�تعراض شامل لنظام لش�بونة  2009ٔأصدرت مجعية احتاد لش�بونة يف  .14.6
هبدف جعل النظام أٔكرث �اذبية للمس�ت�دمني وأ�عضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ �ىل مبادئه ؤأهدافه. ؤأنيط �لفريق العامل، وهو 

بو ومراقبهيا، مبقتىض هذا التلكيف اس�تكشاف ما قد يلزم ٕاجراؤه من التغيريات �ىل نظام لش�بونة لتحسني مفتوح مجليع ٔأعضاء الوي 
، مما اقتىض ٕا�داد املكتب ا�ويل 2012فرص ز�دة عضويته. ؤأحرز الفريق العامل تقدمًا معتربًا يف دورته اليت انعقدت يف د�سمرب 

�ريل/مايو أٔ قتىض اتفاق لش�بونة املعدل هذا من أٔ�ل ا�ورة التالية للفريق العامل يف مرشوع تعديل التفاق لش�بونة ومرشوع الحئة مب 
الرايم ٕاىل حتديث ٕاطاره القانوين والتأٔ�يد �ىل ٕاماكنية  -. ويف ضوء ذ� التقدم، ميكن تو� �نهتاء من تعديل نظام لش�بونة 2013

زال الفريق العامل  �الل الثنائية التالية. وما -منظامت حكومية دولية ٕاليه  تطبيقه �لنس�بة ٕاىل البيا�ت اجلغرافية وفتح الباب النضامم
ٔأيضًا خيطط للبدء، يف التوقيت املناسب، يف اس�تكشاف مسأٔ� ٕاد�ال �سوية الزنا�ات مضن نظام لش�بونة من حيث أ�حوال 

 وأ�شاكل املالمئة ��. 

ات املدر�ة يف موقع الويبو إاللكرتوين �شأٔن نظام لش�بونة واملراجعة وجيري املكتب ا�ويل معليات حتديث منتظمة �ىل املعلوم .15.6
ا�طط ٕاجراؤها �ىل النظام. وٕاضافًة ٕاىل ذ�، حرص املكتب �ىل أٔن تضم أ��داث املتعلقة حبامية �سميات املنشأٔ والبيا�ت اجلغرافية 

 اليت شارك فهيا تناوًال لنظام لش�بونة ومعلية مراجعته اجلارية كذ�. 

، 2011د د�لت التعديالت اليت ٔأجريت �ىل الالحئة يف ٕاطار اتفاق لش�بونة، واليت اعمتدهتا مجعية احتاد لش�بونة يف سبمترب وق .16.6
. واس�هتدفت هذه التعديالت تعز�ز الشفافية ف� يتعلق مبحتو�ت الس�ل ا�ويل، ومن مث قا�دة 2012�زي التنفيذ يف أ�ول من ينا�ر 

) من الالحئة لب� املنشأٔ خيار بيان املعلومات 3(5 املوقع إاللكرتوين للويبو. ويتيح التعديل �ىل املادة بيا�ت لش�بونة ٕا�سربس �ىل
) من الالحئة فيلزم ٔأي ٕادارة 1(16الوقائعية اليت مسحت مبنح امحلاية �لنس�بة ٕاىل �سمية املنشأٔ حمل النظر. وأٔما التعديل �ىل املادة 

نة تقدم ٕاخطارًا ٕ�بطال أٓ�ر �سجيل دويل �ىل ٔأراضهيا بأٔن تبني يف ذ� إالخطار السبب/أ�س�باب خمتصة يف دو� عضو يف نظام لش�بو 
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اليت استندت ٕا�هيا يف اختاذ قرار إالبطال. وس�تدون البيا�ت املقدمة مبقتىض هذه أ�حاكم اجلديدة يف الس�ل ا�ويل بلغات معل نظام 
 لش�بونة الثالث. 

شور الرمسي لنظام لش�بونة، وهو �رشة الويبو لتسميات املنشأٔ، متا�ًا ٕاال يف �سق ٕالكرتوين �ىل ، مل يعد املن 2012ومنذ ينا�ر  .17.6
، زاد �دد إالدارات ا�تصة اليت قدمت موافقهتا �ىل اس�ت�دام الوسائل إاللكرتونية 2012املوقع إاللكرتوين للويبو. وحبلول هناية 

ٔأحرز تقدم معترب حنو ٕا�شاء جسل دويل ٕالكرتوين من �الل تطو�ر �ر�مج  . كام21لالتصال يف ٕاطار ٕاجراءات نظام لش�بونة ٕاىل 
�كنولوجيا معلومات �� الغرض ولتحويل حمتو�ت الس�ل ا�ويل الوريق ٕاىل �سق ٕالكرتوين. كام خضعت صف�ات نظام لش�بونة مضن 

 املوقع إاللكرتوين للويبو لتعديالت هبدف ز�دة اس�ت�دا�ا سهو�. 

 امل التمنيةتنفيذ �دول ٔأع

والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه وإالرشاد من توصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�، �اصة  6اس�متد تصممي ٔأ�شطة الرب�مج  .18.6
. و�الوًة �ىل ذ�، اكنت املسا�دة الترشيعية املقدمة ل�ول أ�عضاء مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة �لطلب �لهيا ومتوازنة 6و 1التوصيتني 

)، ومراعية ملواطن املرونة املنطبقة ذات الص� �لب�ان �ىل اختالف 13� حسب الطلبات املعينة ل�ول أ�عضاء (التوصية ومفص
 مس�تو�ت التمنية هبا. 

 بيا�ت أ�داء

 والب�ان أ�قل منوااس�ت�دام نظايم مدريد ولش�بونة اس�ت�داما ٔأفضل، مبا يف ذ� اس�ت�دامه يف الب�ان النامية  ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد التسجيالت اجلديدة 
 (نظام مدريد)

533 37 )2010       ،( 

900 40 )2011( 

 �بت )2012( 41 954 )2011( 40 711

�دد �االت الت�ديد 
 (نظام مدريد)

949 21 )2010       ،( 
900 21 )2011( 

 �بت )2012( 21 859 )2011( 21 754

النس�بة املئوية للرسائل 
املتعلقة ��الفات مقارنة 
بعدد الطلبات املس�تلمة 

 (نظام مدريد)

% (هناية 19,3
2010( 

�ري  %22,9 )2011% (هناية 23
 �بت

النس�بة املئوية من الطلبات ا�ولية 
الواردة من الب�ان النامية والب�ان 

 ا�ٔقل منواً (نظام مدريد)

% من الطلبات 7
 ا�ولية

�ري  )%2012 (7 )%2011 (7,4
 �بت

�دد أ�طراف املتعاقدة 
 يف �روتو�ول مدريد

طرفًا متعاقدًا يف  85
 نظام مدريد

ب�ان ٕاضافية:  4طرفًا متعاقدًا يف نظام مدريد ( 89 
 ونيوزيلندا والفلبني)�ولومبيا واملكس�يك 

 �بت

�دد أ�طراف املتعاقدة 
 يف اتفاق لش�بونة

�ري  �دد �االت �نضامم  )2011(مارس  27
 �بت

�دد التسجيالت ا�ولية 
السارية وفقا لنظام لش�بونة 
ف� يتعلق بتسميات املنشأٔ 

من الب�ان النامية 
 والب�ان أ�قل منوا

 �بت )804(من  62 75 )795(من  58
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 ٕاجناز معليات نظايم مدريد ولش�بونة �ىل حنو ٔأفضل ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

متوسط الوقت الالزم 
ملعاجلة الطلبات اجلديدة 
�ري احملتوية �ىل خمالفات 

 (نظام مدريد)

�ري  )2012يوما (هناية  34 )2011يوما (هناية  25 )2010يوما (هناية  24
 �بت

�دد املاكتب اليت �رسل 
 XMLطلبات يف �سق 

وتتلقى التعيينات يف �سق 
XML (نظام مدريد) 

 �بت )2012ماكتب (هناية  10  مخسة ماكتب

النس�بة املئوية للو�ئق 
الواردة ٕالكرتونيا (نظام 

 مدريد)

 �بت 65%  46%

 

 

�دد الز��ن ا��ن يتلقون 
ٕاخطارات �لربيد 

 إاللكرتوين (نظام مدريد)

 �بت )2012( 50 000  23 800

�دد الز��ن ا��ن ينتفعون 
خبدمات ٕادارة احلافظة 

 (نظام مدريد)

 �بت )2012( 400  ال يشء

�دد إالجراءات املؤمتتة 
 �لاكمل (نظام مدريد)

�االت الرفض املؤقت، 
الت�ديد،  وطلبات

والرتمجة ا�ٓلية (القرار 
 ا�هنايئ ومنح امحلاية)

% 53قرارات من املاكتب: 
 )2011مؤمتت (

 �بت )2012% مؤمتت (68

النس�بة املئوية للتصحي�ات مقارنة 
�لعدد االٕجاميل للعمليات (�س�تثناء 
�االت الرفض والقرارات ا�هنائية) 

 (نظام مدريد)

 �بت )%2012 (3,6 )%2011 (4,7 5,30%

وضع جسل دويل مؤمتت 
 (نظام لش�بونة)

�ا� معلية أ�متتة يف 
 2011هناية 

تطو�ر تطبيق �كنولوجيا معلومات لس�ل دويل  
 ٕالكرتوين واختباره �الياً 

 �بت

ز�دة �دد إالدارات 
ا�تصة اليت �س�ت�دم 

وسائل االتصال 
إاللكرتونية وفقا ٕالجراءات 

 لش�بونة

ٕادارة خمتصة موافقهتا �ىل اس�ت�دام  21ٔأعطت  )2011(هناية  16 )2011(مارس  14
 . الوسائل إاللكرتونية

 �بت

اع�د ٔأحاكم لرتش�يد 
إالطار القانوين لنظام 

 لش�بونة ٔأو حتديثه

ٕاجراءات نظام لش�بونة 
 2011يف هناية 

ٕاجراءات نظام لش�بونة 
عقب التعديالت اليت 
 1د�لت �زي التنفيذ يف 

 2012ينا�ر 

مراجعة التفاق لش�بونة وتعديالت �ىل �اري ٕا�داد 
الحئة لش�بونة مبعرفة الفريق العامل املعين بتطو�ر نظام 

 لش�بونة

 �بت
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 ز�دة الوعي بنظايم مدريد ولش�بونة ة:املرتقب النتي�ة

ٔأسس املقارنة (الرب�مج  مؤرشات أ�داء
 )13/2012واملزيانية 

 ٔأسس املقارنة احملدثة

 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية للمشاركني 
يف ٔأ�داث متص� بنظام 
مدريد ا��ن �ربوا عن 

رضامه ويبلغون عن تعزز 
 وعهيم بعد احلدث التدرييب

 �بت %90اس�تبيا�ت التقيمي تظهر معدل رضا �زيد �ىل   ال تو�د بيا�ت متا�ة

النس�بة املئوية للمشاركني 
يف ٔأ�داث متص� بنظام 

�ربوا عن لش�بونة ا��ن 
رضامه ويبلغون عن تعزز 

وعهيم بعد 
 الندوات/�لقات العمل

 �بت %90اس�تبيا�ت التقيمي تظهر معدل رضا �زيد �ىل   ال تو�د بيا�ت متا�ة

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 الثنائية تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

انتفاع البلدان النامية والبلدان األقل نموا بنظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضله8.2
                          7'103                         6'994               3'470 

 844'19             183'42                       445'43                       إنجاز عمليات نظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضله9.2

 537                  445'1                         546'1                          زيادة الوعي بنظامي مدريد ولشبونةه10.2

851'62223'09450'52المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012     ميزانية 13/2012 المعتمدة
بعد التحويالت

نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012

%85349'62818'61738'38 موارد الموظفين

%99842'9944'47711'13 خالف موارد الموظفين

%85147'62223'09450'52المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 13/2012املزيانية بعد التحويالت  ٔألف. 

 التعديالت املفص� يف املالحظات الواردة ٔأ�اله. 13/2012تعكس املزيانية بعد التحويالت للثنائية  .19.6

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء. 

 ا�طط. و�سري وفق�ملائة �لنس�بة ٕاىل الس�نة أ�وىل من الثنائية  60-40تقع �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن املدى املتوقع وهو  .20.6
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 نظام الهاي  :31 لرب�مجا

 الس�يدة بينينغ وانغ :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

التفاق الهاي �شأٔن التسجيل ا�ويل  التابعة )1999وثيقة جنيف ( ، ٔأصبح اجلبل أ�سود وتو�س طرفني يف2012يف �ام  1.31
خطوة هامة لتحقيق هدف �رس�يخ همينة  ٕاىل الوثيقة "). ويعد انضامم تو�س1999الصناعية (املشار ٕا�هيا أٔد�ه بعبارة "وثيقة  تصامميلل 

 .و�دها 1934 �امهذا �نضامم، لن تو�د دو� متعاقدة ملزتمة بوثيقة  وبفضل .النظام�ىل  1999وثيقة 

 القانونيةالطلبات معاجلة الصناعية أٔس�بوعيا، ما قلص متوسط مدة  للتصامميالنرشة ا�ولية  صدرت، 2012من ينا�ر  وابتداء 2.31
من الطلبات اجلديدة  �ملائة 80 ذ� ٔأودع ما يناهز�الوة �ىل و  ،ٕاىل ٔأربعة أٔسابيع إاليداع حىت النرش من �سعة أٔسابيع �ري املؤ�� منذ

ٕاىل  ةأ��ري  هؤدي هذ�ىل التوايل، وتلكرتوين وا�ة الت�ديد االٕ إاليداع إاللكرتوين ٔأو  وا�ةمن الت�ديدات من �الل  �ملائة 60و
 �ملائة. 95عن النظام بلغت نظام الهاي  مس�ت�ديمرضا  أٔن �س�بة مس�تق� دراسة اس�تقصائية ت. ؤأ�ريا، ٔأظهر متامامؤمتتة  ٕاجراءات

حتديث  ٔأسفر عن ما إالدارية، اتوالتوجهي�دد من التعديالت �ىل الالحئة التنفيذية املشرتكة  أ�جري، 2012ينا�ر  1يف و 3.31
 يففريق العمل نتي�ة ما قام به  ٕاد�ال مزيد من التعديالت يف املس�تقبل القريب ومن املتوقعإالطار القانوين وحتسني ٕادارة نظام الهاي. 

ا�ٓ�ر الترشيعية املرتتبة �ىل تقدمي  من النظر ٕ�جيابية يف 2012نومفرب  7ٕاىل  5يف جنيف يف الفرتة من اليت ُعقدت الثانية  دورته
 .الهاينظام �افظة  ٕادارةابتاكرات �ديدة �ستند ٕاىل �كنولوجيا املعلومات، مثل 

ٕاضافة ٕاىل التوسع يف �دد املنشورات املتا�ة  ،�زايد �دد املود�ني ٔ�ول مرة جّراء، 2012واصل نظام الهاي ا�منو يف �ام و  4.31
 عن نظام الهاي. مناس�بةب املعنية بتقدمي معلومات �امة تكام �زايد �دد املاك لنظام،ا معلمن لغات  ثالث لغاتمن  أٔكرثب

ورمغ أٔن  ،منوا الب�انأٔقل و النامية  الب�انالتعيينات من يف لحوظة املز�دة والورمغ ا�منو العام يف إاليدا�ات و�شاط التسجيل،  5.31
أٔجحام إاليدا�ات �ى النظام ٔأقل كثريا مما اكن متوقعا يف أ�صل.  تظللت�ديدات، � ف� يتعلق�ىل الطريق الصحيح  �سري النظام

. 2012 �شلك هذا العام أ��ري ٔأساس التوقعات لعامومع ذ�  ،2010/11 يف الثنائية اأٔن النتاجئ اكنت ٔأقل مما اكن متوقعب ويُفرس ذ�
اس�مترار أ�زمة �قتصادية  )1افر عنرص�ن �ارجيني: (ٔأقل مما اكن متوقعا ٕاىل تضٕاىل  2010/11الثنائية نتاجئ اخنفاض وميكن عزو 

وا�ة إاليداع إاللكرتوين، اليت  ٕا�داد�الوة �ىل تأٔخر  ،كام اكن متوقعا مل �زد 1999وثيقة س�نة  حقيقة أٔن �دد ٔأعضاءو  )2العاملية، (
، مما ٔأسفر عن �دم اخنفاض 2012�ام يف يف هناية املطاف  واليت مل �كمتلؤدي ٕاىل تقليص أ�خطاء الشلكية يف الطلبات، تس�  تاكن

 �س�بة الطلبات ا�الفة كام اكن متوقعا.

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

�دول ٔأعامل التمنية، وخباصة ذات الص� يف وتوجيه التوصيات  اتنُفذت وفقا ٕالرشادُخططت و و  31ٔأ�شطة الرب�مج ُمصمت  6.31
  من اجلدول. 6و 1التوصيتني 
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 بيا�ت أ�داء

 �رتقاء مبس�توى الوعي بنظام الهاية: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

 توقف البيا�ت �ري متا�ة  �ري متا�ة �دد مودعي الطلبات ٔ�ول مرة

% من املعلومات 60تتوافر   لغات العمل الثالث للنظام املعلومات �امة�دد اللغات اليت تتاح هبا 
العامة �للغات الست 

 الرمسية لٔ�مم املت�دة

 �بت

�دد املاكتب الوطنية ٔأو إالقلميية اليت 
 تقدم املعلومات املناس�بة عن نظام الهاي

 من املاكتب املعنية 2/3حنو 

 

مكتبا وطنيا ٔأو ٕاقلمييا  42 
املعلومات املناس�بة يقدم 

 عن نظام الهاي

 �بت

 اس�ت�دام نظام الهاي اس�ت�داما ٔأوسع ؤأفضلة: املرتقب النتي�ة

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

الواردة يف  والتصاممي�دد التسجيالت 
التعيينات والت�ديدات والبيا�ت املدونة 

 أ�خرى

2010       2011 

 التسجيالت اجلديدة

216 2     900 2
  

 2011يف هناية 

 التسجيالت اجلديدة

2 363 

 

 التسجيالت اجلديدة

2 440 

 �ري �بت

 الواردة التصاممي 
238 11       000 15 

 التصاممي الواردة
11 077 

 الواردة التصاممي
11 971 

 �ري �بت

 الت�ديدات 
793 2  700 2 

 الت�ديدات
2 821 

 الت�ديدات
3 120 

 �بت

 البيا�ت املدونة أ�خرى 
244 4  100 5 

 البيا�ت املدونة أ�خرى
4 326 

 البيا�ت املدونة أ�خرى
3 643 

 �ري �بت

�دد الطلبات والتعيينات الواردة من 
 الب�ان منوامن ٔأقل الب�ان النامية و 

 تعيينا 2 065طلبا و 12
من من الب�ان النامية و 

 )2010( ٔأقل الب�ان منوا

 اتعيين 059 2طلبا و 20
من الب�ان النامية ومن 

 ٔأقل الب�ان منوا

من طلبا من الب�ان النامية و  16
 ٔأقل الب�ان منوا

من الب�ان النامية  اتعيين 211 2
 من ٔأقل الب�ان منواو 

 �ري �بت

 �ري �بت %62 % 60 )2010% (يف 57 �ري القانونيةالنس�بة املئوية للطلبات 
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 ٕادارة نظام الهاي حتسني  ة:املرتقب النتي�ة

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

بوصفها  همينة وثيقة جنيف �ىل النظام
 نظاما اكمال

طرفا متعاقدا يف وثيقة  39
طرفا متعاقدا  18جنيف و

حفسب ملزما بو�ئق 
 2010ٔأخرى �ام 

طرفا متعاقدا يف وثيقة  43
طرفا  17جنيف، و

متعاقدا حفسب ملزما 
 2011بو�ئق ٔأخرى �ام 

طرفا متعاقدا يف وثيقة  45
(ٔأصبح اجلبل أ�سود  جنيف

 )2012وتو�س طرفني يف �ام 
طرفا متعاقدا حفسب ملزما  15و

 د�سمرب 31يف  بو�ئق ٔأخرى
2012 

 �بت

، حىت مو�د الطلبات القانونية �ري املؤ��
 النرش

 �بت ٔأربعة ٔأسابيع ٔأربعة ٔأسابيع �سعة ٔأسابيع

 �بت اثنان (جتديد امحلاية ومنحها) وا�د صفر �دد إالجراءات املؤمتتة متاما

املقدمة �رب  الل�ساتلالنس�بة املئوية 
 إاللكرتونية الوا�ات

% من الطلبات 64
ا�ولية قدمت �رب 

إاللكرتونية  الوا�ات
، وما من 2010 �ام

ال�سات ٔأخرى �ارية 
 �ٕالجراءات إاللكرتونية

 % من الطلبات 80

 

 % من الت�ديدات60

 % من الطلبات83

 

 % من الت�ديدات54

 �بت

 

 �ري �بت

الراضني عن النس�بة املئوية للمس�ت�دمني 
 اخلدمات اليت يقد�ا املكتب ا�ويل

% من املس�ت�دمني راضني 10  2011اية تت�دد يف هن
% 5% راضني، و42للغاية، و

راضني بصورة معتد� (أ�جريت 
 22ا�راسة �س�تقصائية يف 

 )2012 مايو

 �بت
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013ودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرص

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

ايدة ؤأ�شطة التعز�ز ) ملعاجلة املعلومات املزت اس�ت�دام نظام الهاي اس�ت�داما ٔأوسع ؤأفضل( 6.2ٔأعيد توزيع املوارد ٕاىل النتي�ة  7.31
 املتعلقة بنظام الهاي

 2012يف املزيانية �س�بة اس�ت�دام  �ء.

 �ملائة للعام أ�ول من الثنائية ويه �سري �ىل الطريق الصحيح. 60�ملائة ٕاىل  40اس�ُت�دمت املزيانية يف احلدود املتوقعة من  8.31

  

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

 829                  675'1                         185'2                          االرتقاء بمستوى الوعي بنظام الهايه5.2

استخدام نظام الهاي استخداما أوسع وأفضله6.2
                          2'153                         2'719               1'321 

 143'1               512'2                         633'2                          تحسين إدارة نظام الهايه7.2

293'9063'9706'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%72150'4682'3735'5 موارد الموظفين

%43757240'5971'1 خالف موارد الموظفين

%29348'9063'9706'6المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 التحكمي والوساطة وأٔسامء احلقول :7 الرب�مج

 الس�يد يوها�س �ر�ستيان و�شارد :الرب�مجاملسؤول عن 

 2012اس�تعراض التقدم يف 

الوقت والفعا� من حيث التلكفة  ة من حيثا�ويل الرئييس للبدائل املناس�ب هو املصدرحكمي والوساطة ٔأصبح مركز الويبو للت 1.7
و�شمل ذ� لتسوية املناز�ات املتعلقة �مللكية الفكرية يف احملامك، بوصفه املوّرد لل�ربات القانونية والتنظميية واملسؤول عن ٕادارة القضا�. 

 تقدمي اخلدمات يف �االت املناز�ات �ىل ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت.

جراءاته ٕاىل املس�توى أ�مثل لتلبية احتيا�ات ٔأحصاب حقوق امللكية الفكرية �ٕ لوصول لعمل لواصل املركز ا 2012�ام ويف  2.7
تدريب حممكني وهو ما يتطلب إالجراءات،  ت�القضا� مبوجب  جودة معاجلةواملنتفعني هبا. ولعل العنرص الرئييس يف هذه املساعي هو 

د �دد أ�طراف يف يايزت وٕادارة قضا� الويبو بفعالية. و  ،دارة القضا�ية التحتية الٕ للبن  املس�متر ت�ديثال و  م ودمعهمووسطاء مؤهلني وتعييهن
 مبوجب قوا�د الويبو. رفق الويبو لتسوية القضا� ٕالكرتونيامب اليت تنتفعلرباءات والعالمات الت�ارية والربجميات � املتعلقةاملناز�ات 

�سوية املناز�ات �شأٔن دراسة اس�تقصائية  عن طريق ٕاجراء �رباهتم�لبحث يف توقعات املس�ت�دمني و وقد قام مركز الويبو  3.7
 . 2013. وس�يقوم املركز بنرش تقر�ر حول نتاجئ هذه ا�راسة يف الربع أ�ول من �ام �لصفقات التكنولوجية ا�وليةاملتعلقة 

ملناز�ات امع سامت  تتالءموسا�د املركز ٔأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية �ىل وضع ٕاجراءات بدي� لتسوية املناز�ات  4.7
ز�ات انمت �سو�هتا بن�اح مبوجب ٕاجراء �ديد مشرتك لتسوية امل تٔأول �االت نزاع  2012يف جماالت �شاطهم. وشهد �ام املكررة 

لملكية الفكرية. ومبوجب مذ�رة تفامه بني الويبو واملعهد ل قة �لعالمات الت�ارية يف مكتب س�نغافورة للوساطة يف ��رتاضات املتعل
الت�ارية اليت  الوطين الربازييل للملكية الصناعية، تعاون املركز مع املعهد ٕال�داد خيار مماثل للوساطة ف� يتعلق ٕ�جراءات العالمات

 ربازييل الويبو ٕالدارة هذه احلاالت عندما يقمي ٔأ�د أ�طراف ٔأو �هام �ارج الربازيل.تُعرض �ىل املعهد. وقد �ني املعهد ال

مذ�رات تفامه بني الويبو والواك� الكورية للمحتوى  2012وف� خيص �سوية املناز�ات يف جمال السي� وإال�الم، ُوقعت يف �ام  5.7
يف  بدي� لتسوية املناز�اتال جراءات ر�، هبدف تعز�ز اس�ت�دام �دمات االٕ إالبداعي ووزارة الثقافة والر�ضة والس�يا�ة يف مجهورية �و 

 القطا�ات اليت تغطهيا ٔأ�شطة لك مهنم.

رمقا قياس�يا من ا��اوى يف جمال  2012وف� يتعلق مب�ال ٔأسامء احلقول، أٔودع ٔأحصاب حقوق العالمات الت�ارية يف �ام  6.7
الس�ياسة امس حقل �ىل إالنرتنت ��ركز الويبو مبوجب ٕاجراءات �ستند ٕاىل  5 048ي قضية تغط 2 884القرصنة إاللكرتونية بلغ �ددها

. وقد ٔأ�شأٔ املركز، ٕاضافة 2011�ملائة �ملقارنة مع �ام  4,5، وميثل هذا ز�دة قدرها املو�دة لتسوية مناز�ات ٔأسامء احلقول �ىل إالنرتنت
، مرفقا لٕالطالع �ىل القضا� القانونية املتعلقة بأٔسامء احلقول، وهو منرب أٓمن للويبو 2011ٕاىل أٓلية إاليداع إاللكرتوين اليت أٔطلقها يف �ام 

 �ُس�ت�دم لوضع مرافعات املناز�ات املتعلقة بأٔسامء احلقول.

نت دون ويعمل املركز �اهدا لتويل الر�دة يف ٕا�داد �لول بدي� لتسوية املناز�ات ف� يتعلق �النتفاع �مللكية الفكرية �ىل إالنرت  7.7
ن)، ترصحي. و�لرتكزي خصوصا �ىل ا�ٓليات اجلديدة محلاية احلقوق اليت اعمتدهتا هيئة إالنرتنت املعنية �ٔ�سامء وأ�رقام املعينة (إال�اك

جلديدة. شار�ت الويبو يف �شاط �رز من ٔأ�شطة رمس الس�ياسة العامة اس�ت�ابة الع�د إال�اكن املزمع لعدد �بري من ٔأسامء احلقول العليا ا
 ٕاجراءات ��رتاض املتعلقة �حلقوق القانونيةويف هذا الصدد اس�تعانت إال�اكن �ملركز لتقدمي �دمات �سوية املناز�ات مبوجب 

��رتاض املتعلقة �حلقوق  قضا� ٕاجراءات معاجلة ومن املزمع أٔن تبدأٔ  "السابقة للمنح" اليت ٔأ�دها املركز يف ما خيص العالمات الت�ارية.
 ، بعد انهتاء فرتة تقدمي ��رتاض.2013يف الربع أ�ول من �ام  قانونيةال

لرمس الس�ياسات  خمتلفة مناطقوواصل املركز االتصال مع املسؤولني عن ٕادارة احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان يف  8.7
(تزنانيا) ٕاىل قامئة احلقول العليا املكونة من رموز الب�ان يف �ام  TZ.(�الو) و PW.حقول مثل لتسوية املناز�ات، ٕاضافة ٕاىل انضامم 

 حقال �اليا مكو� من رموز ب�ان. 67اليت �س�تعني خبدمات الويبو البدي� لتسوية املناز�ات واليت تبلغ ا�ٓن  2012
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 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية 

�دول ٔأعامل التمنية، ذات الص� يف التوصيات  اتوجهيوت اتونُفذت وفقا ٕالرشادوُمصمت  7ٔأ�شطة الرب�مج  ُوضعت خطة 9.7
سؤويل امللكية نظم املركز �رامج خمصصة يف جمال التحكمي والوساطة مل ويف هذا الصدد،  من اجلدول. 10و 6و 1 التوصياتوخباصة 

�ات املرفو�ة ٕاليه، وسا�د أٔيضا إالدارات سا�د ماكتب امللكية الفكرية �ىل ٕا�داد ٔأطر اختيارية بدي� لتسوية املناز الفكرية وممارس�هيا. كام 
الوطنية املعنية بأٔسامء احلقول �ىل ٕا�داد جسل ٔ�فضل املامرسات وأٓليات �سوية املناز�ات حسب ٔأمهيهتا �لنس�بة ٕاىل الب�ان النامية 

 والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر. 

 بيا�ت أ�داء

ا�ولية واحمللية �شأٔن امللكية الفكرية اليت يمت �سو�هتا ويمت تفادهيا بفضل �دمات التحكمي والوساطة و�ريها من  �زايد �دد املناز�ات ة:املرتقب النتي�ة
 الطرق البدي� لتسوية املناز�ات

(الرب�مج  املقارنة ٔأسس مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

�ة يف  ٔأسس للمقارنة ُم�دث
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء
 

 السري

للجوء ٕاىل � �زايد �ه�م
تسوية املناز�ات ل �دمات بدي� 

يف الصفقات املتعلقة �مللكية 
الفكرية، مبا يف ذ� �رب 
 اس�ت�دام ٕاجراءات الويبو

من  50مناز�ة و 225
هناية املساعي امحليدة (يف 

2010( 

من  65مناز�ة و 269
املساعي امحليدة (يف هناية 

2011( 

من  14مناز�ة ٕاضافية و 15
 امحليدة  املساعي

 �بت

اسات �س�تقصائية نتاجئ ا�ر  
 ملركزاليت قام هبا ا

اليت نتاجئ ا�راسات �س�تقصائية  
 قام هبا املركز

(http://www.wipo.int/am
c/en/center/survey/result

s.html) 

 �بت

 سؤال وارد  4 000 )2010سؤال وارد ( 2 000 
)2010/11( 

 �بت  ٕاضايفسؤال  2 000

قع او مل ةز�ر مليون  15 
 )2010(إالنرتنت 

مليون ز�رة ملواقع  30
 )2010/11إالنرتنت (

ز�رة ٕاضافية ملواقع  750 000
 إالنرتنت

 �بت

مشاراك يف املناس�بات  125 
 ؛)2010الس�نوية للمركز (

مشارك يف  3 000و
املناس�بات اخلارجية للمركز 

)2010( 

مشاراك يف املناس�بات  276
 للمركزالس�نوية 

 )؛2010/11(
مشارك يف  3 000و

 املناس�بات اخلارجية للمركز 

مشاراك يف املناس�بات  122
 الس�نوية للمركز

مشارك يف املناس�بات  2 400
 الس�نوية للمركز

 �بت

الس�ياسات البدي� لتسوية 
املناز�ات اليت سامه املركز يف 

 وضعها وتنفيذها

مجعية أ�نظمة املعمتدة (
ا�ولية دارة امجلاعية االٕ 

للمصنفات السمعية البرصية 
)AGICOA( ،�السي 

وهيئة ٕادارة حقوق وإال�الم، 
منتجي أ�داء السمعي 

 )البرصي

نظام وا�د معمتد يف ماكتب امللكية  
  2012الفكرية يف 

 �بت
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 العليا املكونة من رموز الب�انحامية فعا� للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من ٔأسامء �امة واحلقول ة: املرتقب النتي�ة

(الرب�مج  املقارنة ٔأسس مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

�ة يف  ٔأسس للمقارنة ُم�دث
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

املتعلقة �حلقول العليا  القضا��دد 
اليت مت املكونة من ٔأسامء �امة 

يف ٕاطار الس�ياسة املو�دة �سو�هتا 
لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء 

 احلقول 

متعلقة  قضية 17 772
حلقول العليا املكونة من �

هناية (يف ٔأسامء �امة 
2010( 

قضية متعلقة  095 20
حلقول العليا املكونة من �

(يف هناية ٔأسامء �امة 
2010( 

 �بت ٕاضافية قضية 2 549

حلقول العليا �املتعلقة  القضا��دد 
اليت مت املكونة من رموز الب�ان 

يف ٕاطار الس�ياسة املو�دة  �سو�هتا
لتسوية املناز�ات املتعلقة بأٔسامء 

 احلقول

 قضية 1 694 �سوية
حلقول العليا متعلقة �

املكونة من رموز الب�ان 
هناية فقط (يف يف املركز 

2010( 

قضية  2 135�سوية 
متعلقة �حلقول العليا 

ة من رموز الب�ان املكون
يف املركز فقط (يف هناية 

2010( 

 �بت ٕاضافية قضية 335

تسوية اخلاصة ب الس�ياسات 
املناز�ات اليت سامه املركز يف 

وضعها وتنفيذها يف س�ياق نظام 
 ٔأسامء احلقول

الس�ياسة املو�دة (يف هناية 
، مل تعمتد الس�ياسة 2010

املو�دة ٕاال لعدد من 
 الس�نوات) 

املو�دة (يف هناية الس�ياسة 
، مل تعمتد الس�ياسة 2011

املو�دة ٕاال لعدد من 
 الس�نوات)

تنفيذ ٕاجراء ��رتاضات املتعلقة 
�حلقوق القانونية ف� خيص 

��رتاضات القامئة �ىل العالمات 
اجلديدة احلقول العليا الت�ارية ضد 

  املكونة من ٔأسامء �امة املقرت�ة

 �بت

احلقول �دد �ات ٕادارة �سجيل 
العليا املكونة من رموز الب�ان 

مبسا�دة تقد�ا الويبو لتصممي ٔأو 
ٕادارة أٓليات حامية امللكية الفكرية 

 وفقا للمعايري ا�ولية

�ات ٕادارة �ة من  65
�سجيل احلقول العليا 

 املكونة من رموز الب�ان
 )2010هناية (يف 

�ات ٕادارة �ة من  65
�سجيل احلقول العليا 

 من رموز الب�اناملكونة 
 )2011(يف هناية 

 �بت تانٕاضافي  �تان

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تزايد عدد المنازعات الدولية والمحلية بشأن الملكية الفكرية التي يتم تسويتها ويتم ه11.2
تفاديها بفضل خدمات التحكيم والوساطة وغيرها من الطرق البديلة لتسوية 

المنازعات
                          3'175                         3'260               1'508 

حماية فعالة للملكية الفكرية في الحقول العليا المكونة من أسماء عامة والحقول ه12.2
العليا المكونة من رموز البلدان

                          7'409                         6'715               3'201 

710'9754'9 585'10                       المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

توزيع خمصصات املوظفني ٕاىل خمصصات �ري املوظفني، وذ� يف ٕاطار تنفيذ معلية ٕاصالح  تبني املزيانية بعد التحويالت ٕا�ادة 10.7
. ومتش�يا مع املزيانية املعمتدة ُادرج أٔحصاب عقود العمل قصرية أ��ل حتت بند خمصصات املوظفني يف 2013العقود ابتداء من ينا�ر 

ٕالقرار الرتتيبات اليت من  2013و يف مركز التحكمي والوساطة يف �ام . ويف س�ياق ٕاصالح العقود، أ��د �ر�مج لزما� الويب2012 �ام
لية �اللها �زود املنظمة املهنيني الش�باب خبربات يف ٕادارة احلاالت لتعز�ز معرفهتم وكفاءاهتم املهنية يف ا�االت الواقعة يف نطاق مسؤو

 . 2013ٕاىل خمصصات �ري املوظفني يف �ام  مركز التحكمي والوساطة؛ وبناء �ىل ذ�، ُحولت مزيانية هذه الزما�

 :2012مزيانية  �س�بة اس�ت�دام .�ء

 �ملائة للعام أ�ول من الثنائية ويه �سري �ىل الطريق الصحيح. 60�ملائة ٕاىل  40اس�ُت�دمت املزيانية يف احلدود املتوقعة من  11.7

  

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%37155'9724'6347'9 موارد الموظفين

%00333917'9512 خالف موارد الموظفين

%71047'9754'5859'10المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 تنس�يق �دول أٔعامل التمنية :8 الرب�مج

 الس�يد جوفري أٔونياما :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

، وخباصة من �الل تنفيذ توصيات تنفيذ �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنيةمن ٔأ�ل واصل الرب�مج التنس�يق  2012يف �ام  1.8
الرب�مج  اضطالعٕاضافة ٕاىل  ،وٕادماج مبادئ �دول ٔأعامل التمنية بفا�لية مضن معل املنظمة اتمرشو� �الستناد ٕاىلعامل ا�ٔ �دول 

كنشاط ٔأسايس،  ،الرب�مج. كام �رس� تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية من حتقيق فوائددمع ا�ول أ�عضاء يف الرامية ٕاىل  بعدد من أ��شطة
 .2012قد� �ام يف دورتني للجنة عُ  اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية معل

 التقر�ر الس�نويونظرت يف د جلدول ٔأعامل التمنية اقرتحته بور�ينا فاصو، �ىل مرشوع �دياللجنة وافقت  2012 يف �امو 2.8
 ،تنفيذ التوصيات الفورية التنفيذ ومرشو�ات �دول ٔأعامل التمنية �شأٔنمر�يل  يف تقر�رو ،تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية �شأٔنمد�ر العام لل

أ�جنزت وُقميت.  مرشو�اتثالثة من  اعمتدت اللجنة املر�� الثانيةذ�  وٕاضافة ٕاىل. للمرشو�اتويف اثين عرش تقر�را لتقي�ت مس�تق� 
و�قشت وثيقة ٔأحيلت ٕا�هيا من امجلعية العامة عن وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات �دول ٔأعامل 

عن مواطن  و�ئق وواصلت ٔأيضا مناقشة .لٔ�لفية و�قشت اللجنة ٔأيضا تقار�ر عن مسامهة الويبو يف حتقيق أ�هداف إالمنائية. التمنية
املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد أ�طراف وتنفيذها الترشيعي �ىل الصعيد الوطين وإالقلميي، ووافقت �ىل �ر�مج 

 ليت تقد�االتقنية اللمسا�دة ارجية اخلاجعة ر امل حول وواصلت ٔأيضا مناقشاهتا العمل املقبل �شأٔن مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية.
الب�ان �دول ٔأعامل التمنية ومجمو�ة  مجمو�ة مع رد إالدارة واملقرتح املشرتك منجنبا ٕاىل جنب الويبو يف جمال التعاون ٔ�غراض التمنية 

 املرشو�اتيف ٕاطار  وست دراسات أ�جريت ة وامللكية الفكرية،إالفريقية. و�قشت اللجنة، فضال عن ذ� وثيقتني تتعلقان مبؤمتر التمني
الرمقية  والفجوةامللكية الفكرية واملعلومات و�كنولوجيا االتصاالت وامللكية الفكرية وس�ياسة املنافسة و مللكيةالفكرية وامل� العام � املتعلقة

 مراقبا يف ٔأعامل اللجنة. 58زهاء  ، شارك2012 �ام والنفاذ ٕاىل املعرفة. وحبلول هناية

�ىل حنو  وٕا�داد التقار�ر عهناتنفيذ أ��شطة واملرشو�ات املتعلقة جبدول ٔأعامل التمنية ورصدها وتقيميها  ضامنالرب�مج  اصلوو 3.8
ق رصد تنفيذ ينس� ت الرب�مج  كام واصل. �ىل حنو فعال توصية فورية التنفيذ 19ضامن تنفيذ ل اجلهود تواصلتسلمي. ويف هذا الس�ياق 

 منذ ا�ورة الثالثة للجنة وتقيميها وٕا�داد التقار�ر عهنا.املرشو�ات املعمتدة 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

 .دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنيةمجيع التوصيات امخلسة وأ�ربعني جل تنفيذمن أٔ�ل تنس�يق ال  8يتوىل الرب�مج  4.8
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 بيا�ت أ�داء

 يف �رامج املنظمة ؤأ�شطهتا التمنية�زايد ٕادماج مبادئ �دول ٔأعامل ة: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

 التمنية�دد توصيات �دول ٔأعامل 
املرتبطة �لنتاجئ املرتقبة الواردة يف 

 للثنائيةالرب�مج واملزيانية 
2010/2011 

توصية من توصيات  26
مرتبطة  التمنية�دول ٔأعامل 

بنتي�ة مرتقبة وا�دة �ىل 
 أ�قل

توصية من توصيات  26
�دول ٔأعامل التمنية مرتبطة 
بنتي�ة مرتقبة وا�دة �ىل 

 أ�قل

توصية من توصيات �دول  26
مرتبطة بنتي�ة مرتقبة  التمنيةٔأعامل 

 وا�دة �ىل أ�قل

 �بت

�دد توصيات �دول ٔأعامل التمنية 
املرتبطة مبؤرشات أ�داء الواردة يف 

 للثنائيةالرب�مج واملزيانية 
2010/11 

توصية من توصيات  16
 �دول ٔأعامل التمنية

توصية من توصيات  16
 �دول ٔأعامل التمنية

توصية من توصيات �دول  16
 ٔأعامل التمنية

 �بت

تنفيذ أٓلية التنس�يق كام اعمتدهتا 
 ا�ول أ�عضاء

أٓليات التنس�يق وٕاجراءات 
الرصد والتقيمي وٕا�داد 

اليت وافقت �لهيا  التقار�ر
اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 

 2010الفكرية يف ٔأ�ريل 

أٓليات التنس�يق وٕاجراءات 
الرصد والتقيمي وٕا�داد 

اليت وافقت �لهيا  التقار�ر
اللجنة املعنية �لتمنية 
�ريل وامللكية الفكرية يف أٔ 

2010 

اللجنة املعنية �لتمنية مناقشة 
للتقر�ر الس�نوي وامللكية الفكرية 

املقدم ٕاىل امجلعيات العمومية �شأٔن 
وصف مسامهة خمتلف هيئات 

الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من 
 توصيات �دول ٔأعامل التمنية

)WO/GA/41/12(7F8 

 �بت

 وتنفيذها ورصدها وتقيميها وٕا�داد تقار�ر �شأٔهنا �ىل حنو فعال التمنيةوضع خطة �شأٔن توصيات �دول ٔأعامل ة: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة يف  مقارنةللٔأسس  حمد�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

 التمنية�دد توصيات �دول ٔأعامل 
اليت تناو�هتا اللجنة املعنية �لتمنية 

وامللكية الفكرية من �الل 
 املرشو�ات وأ��شطة وا�راسات

(مل �ستنفد توصية  42
 �اكملها)

 )2010(د�سمرب 

توصية (مل �ستنفد  42
 �اكملها)

 )2011(د�سمرب 

تقدمي التقر�ر املر�يل والتقر�ر 
اللجنة ٕاىل  الس�نوي للمد�ر العام

 �لتمنية وامللكية الفكريةاملعنية 

 �بت

�دد املرشو�ات اليت وافقت �لهيا 
 اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية

مرشو�ا (يف هناية  19
2010( 

مرشو�ا (يف هناية  23
2011( 

 27مرشو�ات ٕاضافية (ٕاجاميل  4
 من توصية 31مرشو�ا، تنفذ 

اعمتدهتا  توصيات �دول ٔأعامل التمنية
املعنية �لتمنية وامللكية اللجنة 
 )الفكرية

 �بت

                                                           
  <http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882> :انظر املوقع إاللكرتوين التايل 8

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=20888%3e2
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تقرت�ا ا�ول �دد املرشو�ات اليت 
اللجنة أ�عضاء وتطرح �ىل نظر 

 املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية

مرشوع وا�د (يف هناية  حتّدد الحقا
2011( 

 �بت مرشوع وا�د اقرتحته بور�ينا فاصو

اليت  النس�بة املئوية للمرشو�ات
 �رصد �نتظام

 مرشو�ا. 27% من 100يمت رصد  مرشو�ا) 23( %100 مرشو�ا) 17( 100%

تقار�ر مر�لية أ��دت وقُدمت ٕاىل 
 اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية

 �بت

النس�بة املئوية للمرشو�ات اليت 
 الثنائيةقميت �الل 

تقر�را تقيمييا �قش�ته  12%؛ 100 مرشو�ا) 12(%100 مرشو�ا) 14( 100%
 اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية

 �بت

ردود حول جودة التقار�ر املقدمة ٕاىل 
اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية 

حول تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل 
 التمنية

ردود ٕاجيابية من اللجنة  ال يو�د
املعنية �لتمنية وامللكية 
الفكرية. وال�س حمدد 

من للحصول �ىل املزيد 
املعلومات الت�ليلية يف 

 التقار�ر

ردود ٕاجيابية من اللجنة املعنية 
مواص� و �لتمنية وامللكية الفكرية. 

للحصول �ىل ال�س حمدد تقدمي 
يف املزيد من املعلومات الت�ليلية 

(�ر� النظر ٕاىل التقر�ر�ن التقار�ر
للجنة املعنية �لتمنية وامللكية  ا�هنائيني
 CDIP/10و CDIP/9 الفكرية

 ملزيد من التفاصيل)

 �بت

 فهم معّمق جلدول ٔأعامل التمنية �ى ا�ول أ�عضاء واملنظامت احلكومية ا�ولية وا�متع املدين ؤأحصاب املصاحل ا�ٓخر�نة: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة يف  مقارنةللٔأسس  حمد�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد الب�ان اليت تلمتس املسا�دة 
�دول ٔأعامل  مرشو�اتالتقنية �رب 

التمنية وتعرب عن اه��ا �ٔ��شطة 
 املرتبطة �جلدول املذ�ور

ؤأ�شطة  مرشو�ات
مرتبطة جبدول ٔأعامل التمنية 

  ب�ا 50يف 

مرشو�ات ؤأ�شطة 
التمنية مرتبطة جبدول ٔأعامل 

 ب�ا 50يف 

مرشو�ات ؤأ�شطة مرتبطة 
 ب�ا 43جبدول ٔأعامل التمنية يف 

 �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتهاه6.3
                          2'505                         2'450               1'022 

وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد ه7.3
 300                  722                            759                             تقارير بشأنها على نحو فعال

فهم معمّق لجدول أعمال التنمية لدى الدول األعضاء والمنظمات الحكومية الدولية ه8.3
والمجتمع المدني وأصحاب المصالح اآلخرين

                          1'523                            960                  435 

757'1321'7884'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

 التعديالت املفص� يف املالحظات ٔأ�اله. 2012/13ئية تبني املزيانية بعد التحويالت للثنا 5.8

 :0122مزيانية  �س�بة اس�ت�دام �ء.

 �ملائة للعام أ�ول من الثنائية ويه �سري �ىل الطريق الصحيح. 60�ملائة ٕاىل  40اس�ُت�دمت املزيانية يف احلدود املتوقعة من  6.8

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%11045'4691'8132'2 موارد الموظفين

%66364739'9751'1 خالف موارد الموظفين

%75743'1321'7884'4المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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واحمليط الهادئ وأٔمر�اك الالتينية والاكرييب وأٔقل الب�ان أ�فريقية والعربية وب�ان أٓس�يا  :9 الرب�مج
 الب�ان منوا

 الس�يد جوفري أٔونياما :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

هتا اأٔقل الب�ان منوا من �س�ري امللكية الفكرية لتعز�ز طاقو مللكية الفكرية، ومتكني الب�ان النامية � �نتفاعهدف تيسري  ظل 1.9
ول . والرب�مج �عتباره وا�ة التفا�ل أ�ساس�ية بني ت� ا�2012 يف �ام رب�مجهو ا�افع وراء معل ال الوطنية �ىل �بتاكروقدراهتا 
�ىل ٔأساس  تقدمي املسا�دة التقنيةضامن يف  �اسام ادور فٕانه يؤدي من �حية و�رامج الويبو ا�تلفة من �حية أٔخرى، أ�عضاء

 بطريقة م�سكة ومنسقة تنس�يقا جيدا.و  ب��حتيا�ات اخلاصة �لك 

ٕالبالغ عن أٔن اخلطط القطرية ٔأسفرت عن والتخطيط من ٔأ�ل اتقيمي �حتيا�ات بعثات اس�ت�دام أ�دوات ا�تلفة مثل و  2.9
يف الوقت ، و�راعي ،منواؤأقل الب�ان لب�ان النامية يف ا ة حنو التمنيةتعز�ز �ر�مج التعاون التقين وحتسني طرق تقدمي أ��شطة املو�

�امة، �زايد ٕادماج التمنية يف خمتلف الربامج املتخصصة التابعة للمنظمة  وبصفةذاته، �حتيا�ات املتنو�ة واملزتايدة للب�ان املس�تفيدة. 
 مبا ي�ىش مع توصيات �دول ٔأعامل التمنية.

 جممتعات اقتصادية ٕاقلميية ومؤسسات حكومية دولية،وفضال عن مواص� تعز�ز الرشااكت القامئة، ٔأقميت رشااكت �ديدة مع  3.9
  (OIF)واملنظمة ا�ولية للفرنكوفونية (UEMOA)فريقيا أٔ حتديدا جملس التعاون اخلليجي و�حتاد �قتصادي والنقدي لغرب  ويه

 فضل.أٔ  ٕامنائية بغية ٕا�شاء و/ٔأو تعز�ز ٔأو�ه التأٓزر لتحقيق نتاجئ

�ركزيه �ىل الراك�ز أ�ربع الرئيس�ية احملددة يف اخلطة �سرتاتيجية املتوسطة أ��ل  ٕاضافة ٕاىل ما س�بق، واصل الرب�مجو  4.9
بوصفه املس�ئول الرئييس عن �سرتاتيجيات والس�ياسات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية و�كو�ن كفاءات املوارد البرشية،  2010/15

 قنية وأ�طر التنظميية والترشيعية.وتنس�يق أ��شطة املرتبطة �لبنية التحتية املؤسس�ية والت 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية  ، مسا�دة الب�ان النامية وأٔقل الب�ان منوا �ىل تصممي2012وواصلت الويبو ٔأثناء �ام  5.9
تعز�ز  . وقد ُوضعت، من �الل مرشوعخطط التمنية العامة وقادرة �ىل �شجيع �بتاكر وإالبداع ها، متسقة معوتنفيذ هاوتطو�ر 

، ا�ي اكمتل يف قدرات املؤسسات واملس�ت�دمني يف جمال امللكية الفكرية �ىل لك من الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي
. وجيري يف وطنية للملكية الفكرية وخطط اسرتاتيجيات، مهنجية مو�دة لكهنا مرنة، ومجمو�ة من أ�دوات العملية لصيا�ة 2012 مايو

مي اس�ت�دام هذه املهنجية وأ�دوات يف معليات صيا�ة اسرتاتيجيات تتعلق �مللكية الفكرية يف الب�ان النامية ؤأقل الوقت الراهن تعم
ب�ا (مخسة ب�ان من أٔفريقيا ومخسة ب�ان من املنطقة  32الب�ان منوا. وقد ُرشع يف صيا�ة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتنفيذها يف 

ب�ا من ٕاقلمي ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب). كام أٔدرجت ثالثة من ٔأقل الب�ان منوا  13ٕاقلمي أٓس�يا واحمليط الهادئ و العربية و�سعة ب�ان من
 يف اسرتاتيجياهتا و/أٔو س�ياساهتا الوطنية للملكية الفكرية اعتبارات للملكية الفكرية �اصة بأٔقل الب�ان منوا. 

قدرات املوارد البرشية للتعامل مع مجمو�ة �برية من متطلبات �س�ت�دام الفعال  وركز الرب�مج ٔأيضا �ركزيا شديدا �ىل تعز�ز 6.9
للملكية الفكرية ٔ�غراض التمنية و�شجيع �بتاكر وإالبداع. وقد أٔدت أ��شطة املنفذة ٕاىل ز�دة يف �دد املدربني �ىل الصعيد الوطين 

ة التدريب و�كو�ن الكفاءات بني �رامج لبناء الوعي و�رامج �ركز �ىل �راوح نطاق وهيلك ٔأ�شط 2012وٕاىل تنوع اختصاصاهتم. ويف �ام 
�كو�ن كفاءات فئات معينة مس�هتدفة مثل واضعي الس�ياسة والعاملني يف جمال امللكية الفكرية والباحثني وا�ٔاكدمييني واملقاولني 

 .�ىل لك من الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي والصناعيني

 ٔأاكدمييتني �ديدتني يف املنطقة العربية (مرص وتو�س). وُرشع يف ٕاقامة 7.9

وظل أٔيضا تيسري النفاذ ٕاىل قوا�د بيا�ت �كنولوجيا املعلومات �ىل مس�توى العامل من أ�وليات العليا. ؤأقميت مراكز �مع  8.9
 ب�ا. 12يف   (TISCs)�بتاكر والتكنولوجيا
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كرية يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوا �متكيهنا من تقدمي �دمات ٔأكرث وقد عززت الويبو أٔيضا مسا�دهتا ملاكتب امللكية الف 9.9
فا�لية من حيث التلكفة وأٔكرث جودة ٔ�حصاب املصاحل املس�تفيد�ن مهنا. وقد ٔأسفر تنفيذ �رامج مثل نظام ٔأمتتة ٕاجراءات امللكية 

 احلاسويب عن نتاجئ هائ�. WIPOScanو�ر�مج  (IPAS)الصناعية 

يبو تقدمي املسا�دة التقنية ٕاىل الب�ان النامية وٕاىل ؤأقل الب�ان منوا لصيا�ة �رشيعات يف جمال امللكية الفكرية وواصلت الو  10.9
وحتد�هثا، مع مرا�اة املتطلبات الوطنية اخلاصة ؤأو�ه املرونة اليت يتيحها نظام امللكية الفكرية �ىل املس�توى ا�ويل. ومشلت ٔأو�ه 

مرشو�ات الويبو ان منوا ٔأ�شطة التعاون املس�هتدفة يف جماالت �بتاكر وإالبداع والتمنية. وواصل �ر�مج "�ه�م اخلاص بأٔقل الب�
العمل  (UN - LDC IV)مبناس�بة عقد مؤمتر أ�مم املت�دة الرابع �شأٔن أٔقل الب�ان منوا  2011ا�ي اعمتد يف �ام  للب�ان أ�قّل منّوا"

 تقدمي املسا�دة التقنية ٕاىل ٔأقل الب�ان منوا.�ىل تعز�ز ��ساق والرتكزي يف 

، شعبة �ديدة هبدف وضع مرشو�ات لالبتاكر والتمنية يف جمال امللكية الفكرية 9أ��شئت، يف ٕاطار الرب�مج  2012ويف مايو  11.9
د بيا�ت لقطاع التمنية، �لتنس�يق مع القطا�ات والُشعب املتخصصة واملاكتب إالقلميية املعنية. وتواصل دمج ٕادارة و�شغيل ثالث قوا�

وقا�دة بيا�ت ملطابقة  (ROC)) وقامئة اخلرباء �ستشاريني IP-TADويه قا�دة بيا�ت للمسا�دة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (
بيا�ت تضم ). كام مت حبث �دوى ٕا�شاء قا�ديت بيا�ت �ديدتني، هام قا�دة IP-DMD�حتيا�ات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية (

البيا�ت أ�ساس�ية للعمليات الوطنية اليت تؤدي ٕاىل صيا�ة �سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية وقا�دة بيا�ت ملرشوع 
 التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب.

ب�ا  153التقنية نُفذ يف  �شاطا للمسا�دة 794جسلت قا�دة بيا�ت املسا�دة التقنية يف جمال امللكية الفكرية  2012ويف �ام  12.9
خبريا  1 426بنحو  2012من الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر. كام اس�تعانت املنظمة يف �ام 

 بأٔ�شطة لقطاع التمنية.مت�د� واستشار� مس�لني يف قا�دة بيا�ت ملطابقة �حتيا�ات إالمنائية يف جمال امللكية الفكرية لالضطالع 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

نُفذت وقد ُمصمت ٔأ�شطة الرب�مج وُخططت و  ٔأ�د الربامج الرئيس�ية املنفذة جلدول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية. 9الرب�مج يعد   13.9
املسا�دة �شأٔن  الفئة ٔألف املندر�ة يفالتوصيات ذات الص� يف �دول ٔأعامل التمنية، وخباصة التوصيات  اتوتوجهي اتوفقا ٕالرشاد

 .التقنية و�كو�ن الكفاءات اليت تضطلع هبا الويبو

، قا�دة بيا�ت للمسا�دة التقنية يف جمال امللكية الفكرية DA_05_01 �دول ٔأعامل التمنية مرشوعيف ٕاطار  وقد ٔأ�شئت، 14.9
)IP-TAD :متا�ة �ىل املوقع إاللكرتوين التايل) ،"(<http://www.wipo.int/tad/en/> وأ�دجمت متاما يف قامئة اخلرباء ،(

)، وقد ُقّميِ املرشوع تقي� مس�تقال، وُقدم </http://www.wipo.int/roc/en>�ستشاريني (املتا�ة �ىل املوقع إاللكرتوين التايل: 
�دة بيا�ت ملطابقة �حتيا�ات ونوقش فهيا، وٕاضافة ٕاىل ذ�، ُدشنت قا اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكريةالتقر�ر التقيميي ٕاىل 

). وُقمي املرشوع <www.wipo.int/dmd>) (املتا�ة �ىل املوقع إاللكرتوين التايل: IP-DMDإالمنائية يف جمال امللكية الفكرية (
 التقيمي.وقامت اللجنة مبراجعة 

ل امللكية الفكرية �ىل لك من �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن "تعز�ز قدرات املؤسسات واملس�ت�دمني يف جمايف ٕاطار مرشوع و 15.9
الوطنية يف جمال امللكية  وخطط العمل �سرتاتيجيات ٔأمكلت س�تة ب�ان رائدة صيا�ة الصعيد الوطين ودون إالقلميي وإالقلميي"،

 ذ�، أ��شئت�ىل  اليت اقرتحهتا الويبو، وقدمت و�ئق �سرتاتيجية ٕاىل حكوماهتا املعنية الع�دها. و�الوة �س�ت�دام املهنجية الفكرية
ق� ملسا�دة الب�ان أ�خرى اليت من احملمتل أٔن هتمت بعملية صيا�ة  مصدرا لتكون مبثابةمجمو�ة من اخلرباء الوطنيني وا�وليني املمترسني، 

 اسرتاتيجية للملكية الفكرية.

�ر أ�عامل يف الب�ان النامية وأٔقل الب�ان �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن امللكية الفكرية وتوس�مي املنت�ات لتطو مرشوع واس�متر تنفيذ  16.9
منتج  منوا يف الب�ان الثالثة الرائدة ا�تارة، ويه ب� و�يلند ؤأوغندا. وقد ُمصمت اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والتوس�مي اخلاصة �لك

 جتارية. هبدف ٕاضافة قمية ٕاىل اخلصائص الفريدة للمنتج وٕاىل إالماك�ت القوية للحصول �ىل �المات

�دول ٔأعامل التمنية �شأٔن بناء القدرات يف جمال اس�تعامل املعلومات العلمية والتقنية املالمئة �االت �كنولوجية  مرشوعويف ٕاطار  17.9
حمددة ك�ل لت�د�ت ٕامنائية حمددة، بدٔأ تنفيذ املرشوع يف ثالثة ب�ان رائدة من ٔأقل الب�ان منوا ويه بنغالد�ش ونيبال وزامبيا. وقد 
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�ددت ٔأفرقة اخلرباء الوطنية يف لك ب� مهنا �حتيا�ات الوطنية ذات أ�ولوية. واستنادا ٕاىل هذه �حتيا�ات، قامت الويبو 
ومكتب اليا�ن  (USPTO)ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�ارية  (EPO)�لتنس�يق مع املكتب أ�ورويب للرباءات 

والهند، بت�ديد احللول التكنولوجية املالمئة للم�االت احملددة اليت تنطوي �ىل مشالك بغية ٕا�داد التقار�ر وأٔملانيا  (JPO)للرباءات 
التقنية ٔ�وضاع الرباءات. وعقب حتديد اخلرباء الوطنيني للتكنولوجيا ا�ٔكرث مالءمة، أ��دت خطط معل للك جمال من ا�االت اليت 

و�ات. وخضعت هذه العملية ملشاورات �ىل الصعيد الوطين ويف منتد�ت متعددة اجلهات تبلورت فهيا �حتيا�ات لتنفيذ املرش 
 صاحبة املصل�ة ٕالجراء دراسة دقيقة للهنج املتبع وٕاقراره. 

ؤأقل الب�ان منوا، تعز�ز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية ف� بني ب�ان اجلنوب من ب�ان �مية ب  املتعلقرشوع ويف ٕاطار امل  18.9
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحق املؤلف واحلقوق  ؛ول �شأٔن ٕادارة امللكية الفكريةا�ٔ قلميي االٕ ج�ع دون �ُعقد 

ية ف� بني ب�ان التعاون حول امللكية الفكرية والتمن . ٕاضافة ٕاىل عقد املؤمتر الس�نوي أ�ول �شأٔن 2012 يف أٔغسطس يا�رازيل  يفا�اورة 
، ا�ي أٔ�ح الفرصة للتأٔ�يد �ىل ٔأمهية تعز�ز التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب يف جماالت حامية املعارف 2012يف جنيف يف سبمترب  اجلنوب

 ز�ز هذا التعاون.ومواص� مناقشة ٔأمهية تع ٕادارة امللكية الفكرية وحق املؤلف واحلقوق ا�اورةالتقليدية والفللكور واملواد الوراثية و 

تعز�ز ٕاطار الويبو لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ بغية  �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن مرشوعمج ٔأيضا رش�اك رئيس�يا يف تنفيذ واكن الرب� 19.9
 دمع معلية رصد أ��شطة إالمنائية وتقيميها.

 بيا�ت أ�داء

حمددة بوضوح و�ىل حنو متسق يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع الغا�ت س�ياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية ة: املرتقب النتي�ة
 وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد الب�ان اليت صاغت 
يف تنفيذ  و/ٔأو رشعت

س�ياساهتا واسرتاتيجياهتا و/ٔأو 
 فريقيا)إ خططها لك س�نة (

اعمتدا س�ياسات  اثنان ب�ان
 للملكية الفكرية 

مور�ش�يوس (يف انتظار اع�د  - 
 الربملان)

يف  (توقيع مذ�رة تفامه الس�نغال -
 ؛ �اري التنفيذ)2011

قيد  مذ�رة تفامهسيشل ( -
 النظر)

 تزنانيا (�اري التنفيذ) -
 التنفيذ)�ا� (�اري  -

 �بت

ٔأربعة ب�ان اعمتدت خططا  
 ٕامنائية وطنية للملكية الفكرية 

جتري املشاورات مع مثانية ب�ان  
(بو�سوا� وبوروندي و�شاد 

والكونغو و�امبيا ومور�ش�يوس 
 )وسيشل وتزنانيا

 �بت
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ثالثة ب�ان ٔأمكلت صيا�ة  
س�ياسات واسرتاتيجيات 

 وطنية للملكية الفكرية 

للملكية  (اسرتاتيجية بو�سوا� - 
 )الفكرية

س�ياسة و اسرتاتيجية �امبيا ( -
 )للملكية الفكرية

س�ياسة للملكية سيشل ( -
 الفكرية)

س�ياسة و اسرتاتيجية تزنانيا ( -
 للملكية الفكرية)

 �بت

�هيا أٓليات �دد الب�ان اليت 
وضع اسرتاتيجيات مالمئة ل

وتنفيذها امللكية الفكرية 
 العربية) (املنطقة

 �بت ثالثة ب�ان (اجلزا�ر وعامن وقطر)  ب�انمخسة 

�هيا �دد الب�ان اليت 
متص� �خلطط مبادرات 

لملكية الفكرية لوطنية ل ا
 العربية) (املنطقة

 �بت (اجلزا�ر ومرص وا�مين)ب�ان ثالثة  اثنان ب�ان

�هيا �دد الب�ان اليت 
س�ياسات واسرتاتيجيات 

للملكية الفكرية يف ٕاجراءاهتا 
الوطنية للقبول (أٓس�يا واحمليط 

 الهادئ)

�اري العمل يف س�تة ب�ان، ويه  ٔأربعة ب�ان يو�دال 
ا غتونو سل�ن وجزر  نيبالو مكبود� 

 �م. فيتو  فانواتوو 
 

 �بت

�دد الب�ان اليت اعمتدت 
س�ياسات واسرتاتيجيات 

للملكية الفكرية (أٓس�يا 
 الهادئ) واحمليط

مس�هتدفة متيض يف ثالثة ب�ان  بَ�ان يو�دال 
بو�ن ومنغوليا  معليات �ع�د ويه

 وساموا.
 

 �بت

�دد الب�ان اليت ٔأجنزت فهيا 
مرشو�ات �سامه يف  ٔأ�شطة/
 اسرتاتيجيات/صيا�ة 

س�ياسات للملكية الفكرية 
 والاكرييب) الالتينية(ٔأمر�اك 

(امجلهورية ا�ومينيكية  مثانية ب�ان  س�بعة ب�ان
غوات�ال و  السلفادورو  ٕا�وادورو 
وب� و�رينيداد  نياكراغواو  هندوراسو 

 ووتو�غ

 �بت

�دد الب�ان اليت ٔأجنزت فهيا 
ٔأ�شطة/مرشو�ات �سامه يف 

س�ياسات  تنفيذ اسرتاتيجيات/
للملكية الفكرية (ٔأمر�اك 

 الالتينية والاكرييب)

�ر�دوس و (أ�رجنتني  مخسة ب�ان ٔأربعة ب�ان س�بعة ب�ان
 ٔأوروغواي)و  �وس�تار�اكو  �ولومبياو 
 

 �بت

�دد الب�ان أ�قل منوا اليت 
 ختصٔأدرجت اعتبارات 
 وتتعلقالب�ان أ�قل منوا 

�مللكية الفكرية يف 
اسرتاتيجياهتا و/ٔأو س�ياساهتا 

الوطنية للملكية الفكرية 
 (الب�ان أ�قل منوا)

من الب�ان أ�قل منوا  ثالثة  منوا ٔأربعة من الب�ان أ�قل
 مدغشقر)و  ٕاثيوبياو (بنغالد�ش 

 

 �بت
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ة قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض التمنية: املرتقب النتي�ة
 انتقاليةيف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� 

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

النس�بة املئوية من واضعي 
الس�ياسات واملسؤولني احلكوميني 
وو�ء امللكية الفكرية والفاحصني 
ومسؤويل إالنفاذ واملنتفعني �مللكية 

ا��ن اكتس�بوا فهام ٔأحسن  الفكرية
لقضا� امللكية الفكرية و�نتفاع 

 التمنية هبا ٔ�غراض

مشارك  800ما يقرب من  :فريقياأٔ   بيا�ت �ري متا�ة
من واضعي الس�ياسات ومس�ئولني 

ء امللكية الفكرية حكوميني وو�
ورشاكت ويل إالنفاذ وفاحصني ومس�ئ

 ومتوسطة والقطاع اخلاص صغرية
مؤسسات البحث وأ�وساط و 

 إالنفاذ ٔأ�شطةحرضوا ا�ٔاكدميية 
ندوات امللكية الفكرية و 

التمنية، الس�� يف س�ياق  ٔ�غراض
س�ياسات / صيا�ة اسرتاتيجيات

امللكية الفكرية، ومرشو�ات امللكية 
 الفكرية للتوس�مي اليت ينظمها املكتب

حبلول  ٕا�حهتاتوقع : يُ املنطقة العربية
 2013هناية 

 

 �بت

 

 

 

 

 

 

ال ينطبق 
 2012يف 

�رامج �هيا �دد الب�ان اليت 
امللكية تدريبية متا�ة يف جمال 

وفرص وظائف متعلقة الفكرية 
 �مللكية الفكرية (املنطقة العربية)

يف ٕا�شاء ٔأاكدمييات  �انرشع ب  مخسة ب�ان
�ديدة للملكية الفكرية (مرص 

 وتو�س)

 �بت

املدربني النس�بة املئوية للفاحصني 
ا��ن �س�ت�دمون �اراهتم احملس�نة 

يف �ام معلهم (أٓس�يا واحمليط 
 الهادئ)

ال ينطبق  2013يتوقع توافرها حبلول هناية   بيا�ت �ري متا�ةال 
 2012يف 

 

النس�بة املئوية لواضعي الس�ياسات 
واملسؤولني احلكوميني والعاملني 

ا��ن امللكية الفكرية يف جمال 
امللكية حتسن فهمهم لقضا� 

، مبا يف ذ� طريقة الفكرية
امللكية الفكرية اس�ت�دام 

التمنية  ٔ�غراضاس�ت�داما فعاال 
 الهادئ) (أٓس�يا واحمليط

 2013يتوقع توافرها حبلول هناية   بيا�ت �ري متا�ةال 
 

(�ستند البيا�ت اليت مت احلصول 
اس�تبيا�ت  ٕاىل�لهيا بصورة ٔأساس�ية 

تقيمي ُوزعت عقب �دد من 
ال �زال هذه والندوات، 

�س�تبيا�ت قيد التعديل 
الس�ت�الص بيا�ت حمددة لعام 

2013 

ال ينطبق 
 2012 يف

 

�دد املدربني/اخلرباء الوطنيني يف 
(ٔأمر�اك  امللكية الفكريةجمال 

 الالتينية والاكرييب)

 131�ديدا ( وطنياخبريا/مدر�  80  خبريا/مدر� وطنيا 151
 يف ا�موع) خبريا/مدر� وطنيا

 �بت

جيدة �دد �رامج التدريب الوطنية 
 (ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب) التنظمي

�شاطا (ال تو�د  31 �ر�جما وطنيا 31
 �رامج وطنية)

 �بت وطنيا �شاطا 45
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ميت احتيا�اهتا �دد الب�ان اليت قُ 
 و�كو�ن الكفاءاتللمسا�دة التقنية 

 )ٔأقل الب�ان منوا(

ٔأقل من  5تقيمي احتيا�ات 
 الب�ان منوا

 ٔأقل الب�ان منوامن ب�ا  25 
�امبيا وليسوتو ومالوي  :فريقياأٔ 

سرياليون و  مبيق وروانداوموز
مجهورية تزنانيا و  ٔأوغنداو  السودان
بور�ينا و  بننو  ٕاثيوبياو  زامبياو  املت�دة

 مدغشقرو  غينياو  بورونديو  وصفا
مجهورية و  النيجرو  موريتانياو مايل و 

 �شادو  الس�نغالو  ٔأفريقيا الوسطى
 وتوغو

 
: بنغالد�ش أٓس�يا واحمليط الهادئ

 ونيبال

 �بت

�دد املتدربني/املشاركني لك س�نة 
ٔأقل الب�ان والتوزيع اجلغرايف (

 )منوا

 502 ٕاجاميل
مجيع  منمتدر�/مشاراك 

 أ�قالمي

 منمتدر�/مشاراك  065 1 ٕاجاميل 
ٔأقل الب�ان منوا من  23أ�قالمي (مجيع 
يف  ٔأقل الب�ان منوامن  5و ٔأفريقيايف 

 أٓس�يا 

 �بت

النس�بة املئوية للمشاركني يف 
�كو�ن ٔأ�شطة الويبو �شأٔن 

ا��ن ٔأبلغوا عن حتسن الكفاءات 
قدراهتم يف فهم واس�ت�دام مبادئ 

ؤأنظمهتا ؤأدواهتا ٔأو امللكية الفكرية 
ؤأشاكل  املعارف التقليديةحامية 

التعبري الثقايف التقليدي وٕادارة 
املوارد و امللكية الفكرية العالقة بني 

 الوراثية

�س�ت�دم مؤرش أ�داء هذا 
 ٔ�ول مرة يف هذا الرب�مج

% (اس�ُت�دمت ردود أ�فعال 80 
�ىل �س�تبيان يف ثالثة ٔأ�شطة 

 )نظمهتا شعبة املعارف التقليدية

 �بت

إالنفاذ النس�بة املئوية ملسؤويل 
املدربني ا��ن ٔأبلغوا عن رضامه 

عن التدريب املقدم و�دواه 
، مبا يف ذ� ملسريهتم املهنية

املشورة املقدمة �شأٔن التعاون 
 �سرتاتيجي

% عن مدى 80�س�بة رضا تتخطى   متا�ة �اليا�ري بيا�ت ال 
مالءمة املوضوع، واه�م املشاركني 

 �ملوضوع، وجودة العروض 

 �بت

املئوية للمشاركني الراضني  النس�بة
عن نوعية �لقات العمل والندوات 

 �شأٔن �بتاكر و�سويقه

ردود ٔأفعال �امة متا�ة، 
 لكن ما من بيا�ت حمددة

% من املشاركني ا��ن 85ٔأعرب  
أ�جريت معهم مقابالت عن رضامه 

 عن جودة �لقات العمل والتدريبات.

 �بت
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املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل الرتوجي نفاذ معزز ٕاىل ة: املرتقب النتي�ة
 لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
(الرب�مج واملزيانية 

2012/13( 

ثة  مقارنةللٔأسس  ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء
 

 السري

مراكز دمع �دد ش�باكت 
الوطنية اليت  التكنولوجيا و�بتاكر

 ٔأطلقت 

�سعة من ش�باكت ٔأطلقت 
مراكز دمع التكنولوجيا 

الوطنية (الربع  و�بتاكر
 ٔأفريقيا): 2011أ�ول من 

)3 ( 
 ) 3واملنطقة العربية (

 )1واحمليط الهادئ (وأٓس�يا 
ؤأمر�اك الالتينية والاكرييب 

)2( 

ش�بكة  18ٔأطلقت 
 وطنية ٕاضافية: 

 )4ٔأفريقيا (
) 7واملنطقة العربية (

 )2وأٓس�يا واحمليط الهادئ (
ؤأمر�اك الالتينية 

 )5والاكرييب (

 ش�بكة وطنية ٕاضافية:  15ٔأطلقت 
 ) 10فريقيا (أٔ  -
 )1( املنطقة العربية -
والاكرييب ٔأمر�اك الالتينية  -

)4( 
 

 �بت

�دد املس�ت�دمني املس�تفيد�ن من 
 مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر

 فصليا يف لك ب�

متوسط �دد  2011اية حتدد يف هن
املس�تفيد�ن من 

اخلدمات اليت تقد�ا 
 200 هذه املراكز يوميا

(�د  630 -(�د ٔأدىن) 
 ٔأقىص)

املس�تفيد�ن من متوسط �دد 
املراكز  هذهاخلدمات اليت تقد�ا 

�د ( 750 -ٔأدىن) �د ( 300 يوميا
 ٔأقىص)

 �بت

�دد ا�ول أ�عضاء اليت وضعت 
ٕاطارا للملكية الفكرية ؤأ�شأٔت 

 ماكتب نقل التكنولوجيا

 الرائدرشوع امل د ٕاطار اع�
 ورصد متويل �

مرشوع ماكتب نقل التقنية يف بدء  
: ٕانفاذ بعثة يف تو�س العربية املنطقة

تقيص احلقائق وتقيمي �حتيا�ات 
يف تو�س ٕال�شاء  2012يف د�سمرب 

ٔأساس خلطة معل تنظر فهيا احلكومة 
رهنا بتوافر  2013وتعمتدها يف 

 أ�موال 
 

يف ٕاطار مبادرة �امعة الويبو، قدم 
مكتبا لنقل التكنولوجيا املسا�دة  20

�ىل تطو�ر س�ياسات مؤسس�ية 
اللجنة  5رية (تتعلق �مللكية الفك

�قتصادية و�ج�عية لغريب أٓس�يا، 
الفلبني،  3ش�ييل، و 5املغرب، و 6و
 �ا�) 1و
 

: ٕا�داد ٔأول ش�باكت منا�ر �بتاكر
ش�باكت �شأٔن مسودة لوثيقة ٕاطارية 

�بتاكر اليت �س�ت�دم التصو�ر 
�لساتل لتحري املاء حتت أ�رض، 

وا�هنوض �لتكنولوجيات احمللية لضخ 
وس�ُتعد وثيقة ٕاطارية ٔأكرث املياه. 

�ركزيا للتاكمل املعياري لتقار�ر 
) ٔأ�شطة رئيس�يةٔأوضاع الرباءات (

مسابقات يف جمال التكنولوجيا و 
ومراكز دمع التكنولوجيا 

و�بتاكر(ٔأ�شطة رئيس�ية) 
السلمية  والتكنولوجيات

املتعلق الويبو �س�ت�دام مرشوع ابيئي
(منتصف  اخلرضاء�لتكنولوجيا 

الطريق) و�رامج �كو�ن الكفاءات 
املتعلقة �مللكية الفكرية (ٔأ�شطة 

مرشوع  وضع فرعية) هتدف ٕاىل
دور امليرس  بأٔدىن التاكليف ويدمع

 ٔ�عامل الويبو 

 �بت
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يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات ٔأقل بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا ة: املرتقب النتي�ة
 �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

حمّدثة يف  مقارنةللٔأسس 
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد املاكتب املؤمتتة متاما مقابل 
املؤمتتة امللكية الفكرية ٔأنظمة ٕادارة 

 جزئيا اليت توفرها الويبو

 )14( ٔأفريقيا
 )13املنطقة العربية (

 )7أٓس�يا واحمليط الهادئ (
والاكرييب  ٔأمر�اك الالتينية

)12( 

يف هناية  املاكتب املؤمتتة متاما �دد 
 مكتبا 32: 2012
العربية املنطقة )8فريقيا (أٔ  -

)9( 
 )7أٓس�يا واحمليط الهادئ ( -
ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب  -

)8( 

 

يف هناية  جزئيا�دد املاكتب املؤمتتة 
2012 :22 

 )9فريقيا (أٔ  -

 )6املنطقة العربية ( -

 )2أٓس�يا واحمليط الهادئ ( -

ٔأمر�اك الالتينية  -
 )5( والاكرييب

بلغ ٕاجاميل �دد املاكتب اليت 
للملكية �س�ت�دم نظم ٕادارة الويبو 

 2012يف هناية  مكتبا 54الفكرية 

 �بت

�دد املاكتب املزودة ببيا�ت 
يف امللكية الفكرية ش�بكية عن 

 قوا�د بيا�ت الويبو

(حيدد مكتبا  20 ٕاجاميل
 التوزيع إالقلميي الحقا)

ببيا�ت ش�بكية عن مكتبا  28زّود  
يف قوا�د بيا�ت امللكية الفكرية 

(ر�ن الرباءات وقا�دة البيا�ت  الويبو
 العاملية ٔ�دوات التوس�مي)

 )3فريقيا (أٔ  -
 )6املنطقة العربية ( -
 )3أٓس�يا واحمليط الهادئ ( -
ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب  -

)16( 

 �بت

�دد مجمو�ات املاكتب املشاركة يف 
 املنتدى املشرتك

ماكتب:  4مجمو�ة وا�دة (تتأٔلف من   ةوا�د
ٔأسرتاليا وكندا واململكة املت�دة 

 ونيوزالندا)

 �ري �بت
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�دد املاكتب املتعام� مع بيا�ت 
 معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات
ومدريد بدمع من أ�نظمة اليت 

 توفرها الويبو 

يف ا�موع (حيّدد  مخسة
 التوزيع إالقلميي الحقا)

 مكتبا يف ا�موع: 20 
 -معاهدة التعاون فريقيا (أٔ  -
 )6 -؛ مدريد 1
معاهدة املنطقة العربية ( -

 )1 -؛ مدريد 5 -التعاون 
 مدريد(أٓس�يا واحمليط الهادئ -
- 2( 
ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب  -
 )2-مدريد ؛3 -معاهدة التعاون (

 �بت

 حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةأٔطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية ُمصممة ة: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد ال�سات املشورة الترشيعية 
ؤأنواعها ف� يتعلق �لرباءات 

 ب�ذج املنفعة وأ�رسار الت�اريةو 
، مبا يف ذ� ا�وا�ر املتاكم�و 

مواطن املرونة الوجهية يف جمال 
 امللكية الفكرية

 12 دمقُ  2010�ام  يف
 ا�ول أ�عضاء ٕاىلتعليقا 

 10قُدمت  2011يف �ام 
تعليقات مكتوبة ٕاىل 

ا�ول أ�عضاء، ٕاضافة 
ٔأ�داث  8ٕاىل تنظمي 

ملناقشة ومراجعة وصيا�ة 
نصوص قانونية لت�ليل 

 الس�ياس�يةاخليارات 

 4الترشيعية ٕاىل قُدمت املشورة 
�رباء قانونيني من ليبري� ٔأثناء 

ز�رهتم ا�راس�ية للمقر الرئييس 
 للويبو.

 تعليقا مكتو� 11قُدم  2012يف �ام 
، ونُظمت ثالث ٕاىل ا�ول أ�عضاء

بعثات قصرية أ��ل ٕاىل العوامص، 
ملقر يف ا ؤأربعة اج��ات �شاورية

ية مناقشة ومراجعة بغ  الرئييس للويبو
وصيا�ة نصوص قانونية ٔأو لت�ليل 

 اخليارات الس�ياس�ية.

 �بت

�دد الب�ان اليت رٔأت فائدة يف 
مشورة الويبو الترشيعية ف� يتعلق 

ب�ذج املنفعة وأ�رسار �لرباءات و 
 ا�وا�ر املتاكم�و  الت�ارية

�اري تنفيذ دراسة اس�تقصائية لعام   �ري متا�ة
2012  

ينطبق ال 
 2012يف 

اليت رٔأت  للب�انالنس�بة املئوية 
فائدة يف املعلومات املتوفرة 

خبصوص املبادئ واملامرسات 
القانونية لنظام الرباءات، مبا يف 

ذ� مواطن املرونة املوجودة يف 
 النظام والت�د�ت املطرو�ة

 يتجلنتتضمن تقار�ر  ة�ري متا�البيا�ت 
 تعليقات التمنيةو الرباءات 

ا�ول أ�عضاء (ال من 
 تو�د ٕاحصاءات)

ٔأعربت معظم ا�ول أ�عضاء عن 
 رضاها عن جودة املعلومات املقدمة

 �بت
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النس�بة املئوية للمشاركني الراضني 
�لقات العمل/الندوات  عن

الهادفة اليت نظمت �شأٔن املسائل 
 احملددة املتعلقة �لرباءات

�لقات معل �شأٔن س�ياسات   ة�ري متا�
وتنفيذها �رشيعيا الرباءات 

 %)92) (2012(�وس�تار�اك، سبمترب 
�لقات معل دون ٕاقلميية �شأٔن حامية 

��رتا�ات يف قطاع الصنا�ات 
ا�وائية:الرباءات، املعلومات �ري 

املفصح عهنا والس�ياسات الصحية 
(الر�ض، اململكة العربية السعودية، 

 %).96,7) (2012ٔأكتو�ر 
ندوات ٕاقلميية �شأٔن اجلوانب 

لترشيعية و�قتصادية والس�ياس�ية ا
لنظام حامية مناذج املنفعة (�و�ملبور 

 %).100) (2012ومالزي�، سبمترب 
دورة تدريبية حول قانون الرباءات 
والفحص (مجهورية �ور�)؛ الندوة 

املشرتكة بني الويبو ومنظمة الت�ارة 
العاملية ملدريس امللكية الفكرية 

 (جنيف)؛ 
عن  ني أ�قالمياملشرتكة بالندوة 

امللكي�ة الفكرية اليت نُظمت �ىل 
 املس�توى املتوسط

 ٔأعرب مجيع املشاركني عن رضامه
�لقات العمل/ الندوات  عن جودة
 %).100املعنية (

 �بت

�دد ا�ول أ�عضاء اليت تلقت 
مشورة �رشيعية يف جماالت 

 والتصامميالعالمات الت�ارية 
 الصناعية والبيا�ت اجلغرافية

18 )2010( 
19 )2011( 

19 )2010( 
20 )2011( 

عضوا  دو� 11مشورة مقدمة ٕاىل 
جزءا منفردا من مرشوع  18�شأٔن 

 القانون 
 )2فريقيا (أٔ  -

 )1املنطقة العربية ( -
 )1أٓس�يا واحمليط الهادئ ( -
ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب  -

)7( 

 �بت

�دد الب�ان اليت تقدم ردود أٔفعال 
ٕاجيابية عن �دوى املشورة 

الترشيعية املقدمة يف جماالت 
 التصامميالعالمات الت�ارية و 

 الصناعية والبيا�ت اجلغرافية 

 3وصلت ردود فعل ٕاجيابية من   بيا�ت �ري متا�ةال 
ممن ٔأ�ابوا �ىل ا�راسة  3ب�ان (

 �س�تقصائية)

 �بت

حصلت �ىل �دد الب�ان اليت 
املسا�دة التقنية �شأٔن ٔأطر 

ثة ٔ�غراض �رشيعية �ديدة ٔأو  حمد�
إالنفاذ الفعال، مع مرا�اة مواطن 

املرونة يف اجلزء الثالث من اتفاق 
 �ريبس

مجمو�ة ٕاقلميية وا�دة 
 (ٔأفريقيا)

 ب� وا�د (أٓس�يا)

قدمت املسا�دة الترشيعية ٕاىل  
مجمو�ة ٕاقلميية وا�دة وٕاىل ٔأربعة ب�ان 
(اثنان يف ٔأفريقيا واثنان يف أٓس�يا) يف 

2012 . 

 �بت
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 أٓليات و�رامج التعاون والرشااكت اجلديدة ٔأو املعززة يف الب�ان أ�قل منواة: املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011حىت هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد الرشااكت اليت ٔأقميت يف 
الب�ان أ�قل منوا بني املنظامت 

احلكومية والقطاع اخلاص 
سا�ر و واملنظامت �ري احلكومية 

 رشاكء التمنية (الب�ان أ�قل منوا)

يف ٕاطار مرشوع �دول  يو�دال 
ٔأعامل التمنية �شأٔن 

التكنولوجيا املالمئة، مت 
ٔأفرقة لل�رباء  3�شكيل 

 مجمو�ات ٔ�حصاب 3و
املصل�ة املتعدد�ن 

) يف بنغالد�ش 6(ا�موع 
ونيبال وزامبيا مؤلفة من 
 القطا�ني العام واخلاص.

مت تعز�ز الرشاكة اليت بدٔأت يف 
بنغالد�ش ونيبال وزامبيا يف �ام 

من �الل ٕا�شاء مجمو�ات  2011
لل�رباء ؤأحصاب املصل�ة املتعدد�ن 

 ن التكنولوجيا املالمئةأٔ �ش

 �بت

املنفذة امللكية الفكرية �دد �رامج 
مع هيئات ٔأخرى لٔ�مم  �الشرتاك

ٔأقل ة و�ريها من املنظامت (املت�د
 منوا)الب�ان 

التعاون مع أ�مم املت�دة 
منظامت ٔأخرى: مع و 
 مؤمتر أ�مم املت�دة "1"

 املعين بأٔقل الب�ان الرابع
 ؛، اسطنبول، �ر�يامنوا
اج��ات منظمة  "2"

الت�ارة العاملية �شأٔن 
اتفاق �ريبس اليت عقدت 

يف الس�نغال ؤأوغندا 
 وبنغالد�ش 

شار�ت الويبو يف اج��ات ا�مو�ة  
التشاورية املشرتكة بني الواكالت 

اليت نظمها مكتب أ�مم املت�دة 
للممثل السايم املعين بأٔقل الب�ان 
منوا والب�ان النامية �ري السا�لية 

-UNالنامية  وا�ول اجلزرية الصغرية
OHRLLS) (-  ويه معلية

�شاورية �بعة ملنظومة أ�مم املت�دة 
تتعلق بتعاون أ�مم املت�دة مع ٔأقل 

 الب�ان منوا.
املسا�دة التقنية  قدمت الويبو

و�ستشارية ٕاىل ٔأقل الب�ان منوا يف 
ٕاطار معلية تقيمي �حتيا�ات اليت 

قامت هبا منظمة الت�ارة العاملية 
ذه الب�ان للتصدي الحتيا�ات ه

ؤأولو�هتا لتنفيذ اتفاق �ريبس ٔأثناء 
فرتة السامح اخلاصة هبم. وشار�ت 
الويبو بفعالية يف الربامج إالقلميية 

ودون إالقلميية والوطنية اليت نظمهتا 
منظمة الت�ارة العاملية لفائدة ٔأقل 

 الب�ان منوا. 

 �بت
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2فض النفقات مبقدار حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خب

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
الفكرية

                          3'433                         3'541               1'764 

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في ه1.3
 878'4               682'9                         363'8                          مجالي االبتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات واألهداف اإلنمائية الوطنية

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                       15'420                       14'262               6'686 

آليات وبرامج التعاون والشراكات الجديدة أو المعززة في البلدان األقل نمواه3.3
                          1'517                         1'018                  608 

 681                             نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكريةه4.3

 122                  214'1                         120                             مهارات محدّثة لدى الشركات إلدارة الملكية الفكرية ه5.3

تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتهاه6.3
                          1'418                    14 

وضع خطة بشأن توصيات جدول أعمال التنمية وتنفيذها ورصدها وتقييمها وإعداد ه7.3
 461                             تقارير بشأنها على نحو فعال

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة ه2.4
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على 

المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام
                        1'045                  492 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه5.4
خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة)  الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (

المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها
                          3'690                         2'364                  588 

153'12615'10233'35المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%20250'26311'51222'22 موارد الموظفين

%95136'8633'59010'12 خالف موارد الموظفين

%15346'12615'10233'35المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

" اخنفاض املوارد املتعلقة برب�مج �دول ٔأعامل 1التاليني: " العاملنيميثل صايف اخلفض يف املوارد يف ٕاطار الرب�مج مثرة تضافر  20.9
بني الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، حيث ُحولت أ�موال التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب حول امللكية الفكرية والتمنية التمنية �شأٔن 

" التعديالت 2(ٕادماج مبادئ �دول ٔأعامل التمنية)؛ و" 6.3ا�صصة للمرشوع ٕاىل بند أ�موال �حتياطية، وهو ما انعكس يف النتي�ة 
 يف املالحظات أٔ�اله.�ىل النحو املبني 

(قدرات معززة للموارد  2.3(�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية) والنتي�ة  1.3ويعكس حتويل املوارد بني النتي�ة  21.9
 كو�ن الكفاءات.البرشية) الرتكزي املزتايد �ىل تطو�ر �سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية يف الس�ياق ا�ي تُنفذ فيه ٔأ�شطة �

(ٕادماج مبادئ  6.3)، والنتي�ة �ارات حمّدثة �ى الرشاكت ٕالدارة امللكية الفكرية( 5.3ويبني التغيري ا�ي �دث يف النتي�ة  22.9
 (الرصد الفعال لتوصيات �دول ٔأعامل التمنية) حتويل املوارد املتعلقة ٕ��شاء قسم للمشاريع اخلاصة 7.3�دول ٔأعامل التمنية)؛ والنتي�ة 

 دا�ل الرب�مج. 

(بنية حتية معززة للتقنية واملعارف) ٕاىل مواص� ٕادماج أ��شطة املتعلقة �لبنية  5.4ويُعزى اخنفاض املوارد يف ٕاطار النتي�ة  23.9
 .15التحتية ملاكتب امللكية الفكرية يف الرب�مج 

 :2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

 �ملائة للعام أ�ول من الثنائية، ويه �سري �ىل الطريق الصحيح. 60�ملائة ٕاىل  40اس�ُت�دمت املزيانية يف النطاق املتوقع من  24.9
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 التعاون مع بعض الب�ان يف أٔورو� وأٓس�يا :10 الرب�مج

 املد�ر العام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 دول يف هاتنفيذ ٔأ�شطة التعاون القطري وتنس�يق طرق  تطو�ر، �لتعاون مع مجيع القطا�ات ذات الص�، 10واصل الرب�مج  1.10
 املتوسط. دول البحر أ�بيضٔأورو� الرشقية والقوقاز وبعض ب�ان ب�ان البلطيق وأٓس�يا الوسطى و و ٔأورو� الوسطى 

ن ٔأ�ل الرتكزي اعمتد هن�ا اسرتاتيجيا للملكية الفكرية يف الب�ان املعنية م، كام التخطيط طويل أ��ل�ز�دة تعز�ز الرب�مج  وقام 2.10
 �ىل �حتيا�ات احلقيقية ل�ول أ�عضاء بدال من أ�هداف قصرية أ��ل.

 هاتطو�ر  �ىل�سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية و/ٔأو املسا�دة واصلت الويبو تعز�ز ٔأمهية  ويف هذا الس�ياق، 3.10
اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية: بيالروس واجلبل  ،طط الع�داكنت ختيف املنطقة. و�ليه اعمتدت الب�ان التالية، ٔأو  هاوتنفيذ

. وٕاضافة ٕاىل ذ�، رشعت الب�ان التالية يف تطو�ر ٔأو رومانيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةأ�سود ومجهورية مولودفا و 
. ويف بعض احلاالت ُوقعت مذ�رات تفامه بني الويبو رانياسلوفا�يا ؤأو�و طاجيكس�تان ية و هورية التش�يك حتديث �سرتاتيجية القامئة: امجل 

 والرشاكء الوطنيني لرمس ٔأطر للتعاون متعدد الس�نوات.

ووفقا لالسرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية، وعقب املسا�دة اليت قدمهتا الويبو، �ّدلت ٔأربعة ب�ان �رشيعاهتا الوطنية  4.10
 س�تونيا والتفيا ومو�وفالبانيا وبيالروس والبوس�نة والهرسك ورومانيا) كام ٔأ�لنت س�تة ب�ان ٔأخرى (إ املتعلقة �مللكية الفكرية (أٔ 

 .2013) عن عز�ا ٕاجراء تعديالت �رشيعية يف �ام رصبيا وسلوفينياو�حتاد الرويس و

تعز�ز الوعي والقا�دة املعرفية �هيا و يف جمال املوارد البرشية  يف املنطقة لتكو�ن كفاءاهتا دمع الب�انوواصل الرب�مج أٔيضا  5.10
متخصص وخبري يف  1 200لالس�تعانة �مللكية الفكرية �ىل حنو فعال لتحقيق التمنية �قتصادية و�ج�عية والثقافية. وحصل ٔأكرث من 

نفاذ وحق املؤلف وتدر�س جمال امللكية الفكرية �ىل التدريب يف �رامج متخصصة يف جمال امللكية الفكرية �شأٔن نقل التكنولوجيا واالٕ 
 امللكية الفكرية واملعارف التقليدية. وفضال عن ذ� نُّظمت مدارس الويبو الصيفية يف �رواتيا و�حتاد الرويس ؤأو�رانيا.

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

عاون مع بعض الب�ان يف �ضطالع بدور ٔأسايس يف تنفيذ �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنية ف� يتعلق �لت 10واصل الرب�مج  6.10
– �كو�ن الكفاءاتٔأورو� وأٓس�يا، و�اصة تنفيذ توصيات �دول ٔأعامل التمنية املتعلقة مبسا�دة الويبو التقنية ؤأ�شطهتا الرامية ٕاىل 

 وتنفيذها. 10توصيات الفئة ٔألف اليت ظلت �رمس مالمح تصممي ٔأ�شطة الرب�مج  
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 بيا�ت أ�داء

واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية حمددة بوضوح و�ىل حنو متسق يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع الغا�ت س�ياسات ة: املرتقب النتي�ة
 وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد الب�ان اليت وضعت 
اسرتاتيجيات ٔأو خطط وطنية 

للملكية الفكرية �رتبط ارتباطا وثيقا 
 �ٔ�هداف إالمنائية الوطنية

 س�تة ب�ان
)2008/09( 

اجلبل و  بيالروسمخسة ب�ان ( ٔأ�د عرش ب�ا
رومانيا و مجهورية مو�وفا و أ�سود 

ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
ٔأو �نتظار اع�د  اعمتدت )السابقة

. اسرتاتيجيات امللكية الفكرية
اسرتاتيجيات  وضع وُرشع يف

و حتد�هثا يف: أٔ امللكية الفكرية 
طاجيكس�تان و  يةهورية التش�يك امجل 
 سلوفا�يا ؤأو�رانياو 

 �بت

متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض التمنية قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ة: املرتقب النتي�ة
 يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

النس�بة املئوية ملد�ري ماكتب 
امللكية الفكرية املدربني ا��ن 

�س�ت�دمون �ارات حمس�نة يف 
 معلهم

 2013ا�ت يف هناية يستتاح الب   ا�ت �ري متا�ةيالب 
 بعد احلدث) ما (اس��رات تقيمي

ال ينطبق 
 2012يف 

النس�بة املئوية للمهنيني 
املتخصصني يف جمال امللكية 

�شهدون بتحسن الفكرية ا��ن 
 فهمهم لقضا� امللكية الفكرية

 2013ا�ت يف هناية يستتاح الب   البيا�ت �ري متا�ة
 بعد احلدث) ما (اس��رات تقيمي

ال ينطبق 
 2012يف 

النس�بة املئوية للمشاركني ممن �رب 
عن رضاه عن جودة �لقات العمل 

والندوات املتعلقة �البتاكر 
 و�سويقه

�امة متا�ة  ٔأفعال ردود
ولكن ال تو�د بيا�ت 

 حمددة

ردود ٔأفعال �امة متا�ة 
ولكن ال تو�د بيا�ت 

 حمددة

 2013ا�ت يف هناية يستتاح الب 
 بعد احلدث) ما (اس��رات تقيمي

ال ينطبق 
 2012يف 

لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل الرتوجي  نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هباة: املرتقب النتي�ة
 لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

مراكز دمع �دد ش�باكت 
املنشأٔة �ىل  التكنولوجيا و�بتاكر

 الصعيد الوطين 

ٔأ�شئت ش�بكة وطنية 
وا�دة (الربع أ�ول من 

2011( 

ٕا�شاء ش�بكتني 
 وطنيتني ٕاضافيتني

ٔأ�شئت ش�بكة وطنية وا�دة يف 
 �حتاد الرويس 

 �بت
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�دد املنتفعني ا��ن يتلقون 
�دمات من ش�باكت مراكز دمع 
التكنولوجيا و�بتاكر موز�ني 

 حبسب الفصل والب�

متوسط �دد املنتفعني  2011س�ت�دد يف هناية 
خبدمات ش�باكت مراكز 

دمع التكنولوجيا و�بتاكر 
 –(�د ٔأدىن)  200يوميا 
 (�د ٔأقىص) 630

متوسط �دد املنتفعني خبدمات 
ش�باكت مراكز دمع التكنولوجيا 

ىن) ٔأد �د( 300يوميا و�بتاكر 
 قىص)أٔ  �د( 750 –

 �بت

�دد ا�ول أ�عضاء اليت وضعت 
ٔأطرها اخلاصة �مللكية الفكرية 

 ماكتب نقل التكنولوجياؤأ�شأٔت 

اع�د ٕاطار املرشوع الرائد 
 � ا�متويلوختصيص 

 �ري �بت ال يو�د 

امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات ٔأقل بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات ة: املرتقب النتي�ة
 �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

النظم إالدارية  �دد املاكتب ذات
املؤمتتة �لاكمل مقابل �دد املاكتب 

ذات النظم إالدارية املؤمتتة جزئيا 
 الويبو قوا�د بيا�ت اليت ٔأ�حهتا

 ماكتب ٔأربعة

 

�دد املاكتب املؤمتتة �لاكمل يف  
 4: 2012هناية 

�دد املاكتب املؤمتتة جزئيا يف 
 3: 2012هناية 

ماكتب تعمل وفقا للنظم  7ٕاجاميل 
إالدارية اليت ٔأ�حهتا الويبو يف هناية 

2012 

 �بت

�دد املاكتب اليت تنفذ ٕاىل بيا�ت 
امللكية الفكرية املتا�ة �ىل قوا�د 

 بيا�ت الويبو إاللكرتونية

 �بت مكتب وا�د  حتّدد الحقا

�دد املاكتب اليت تعاجل بيا�ت 
معاهدة التعاون �شأٔن نظام 

ونظام مدريد بدمع من  الرباءات
 نظم ٔأ�حهتا الويبو

 -ٔأربعة ماكتب (معاهدة التعاون   حتدد الحقا
 )3 -؛ مدريد 1

 �بت

 أٔطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية ُمصممة حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكريةة: املرتقب النتي�ة

(الرب�مج  ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء
 )2012/13واملزيانية 

ثة حىت  ٔأسس للمقارنة ُم�د�
 2011هناية 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

و/ٔأو  �دد الب�ان اليت �هيا قوانني
لواحئ وطنية حمدثة يف جمال امللكية 

 الفكرية

 مثانية ب�ان
)2008/09( 

ٔأربعة ب�ان �دلت �رشيعاهتا  عرشة ب�ان 
املعاهدات الوطنية مبا ي�ىش مع 

الفكرية واخلطط ا�ولية للملكية 
 ٔألبانيا إالمنائية الوطنية ويه:

 والهرسكالبوس�نة و  بيالروسو 
 ورومانيا

 تعديلختطط ل دول  ةس�ت
التفيا وس�تونيا إ : �رشيعاهتا ويه

ومو�وفا و�حتاد الرويس 
 ورصبيا وسلوفينيا.

  �بت
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 القانونيةؤأنواع املشورة  �دد
ف� املقدمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء 

برباءات ��رتاع ومناذج  يتعلق
املنفعة وأ�رسار الت�ارية وا�وا�ر 

 املتاكم�

 �ري �بت ال يو�د  حتدد الحقا

�دد الب�ان اليت اعتربت املشورة 
القانونية املتعلقة �لرباءات ومناذج 

وا�وا�ر  املنفعة وأ�رسار الت�ارية
 ، مفيدةاملتاكم�

ينطبق ال  ال ينطبق  ة�ري متا�البيا�ت 
 2012يف 

النس�بة املئوية للب�ان اليت اعتربت 
املعلومات املقدمة ف� يتعلق 

�ملبادئ واملامرسات القانونية لنظام 
الرباءات مبا يف ذ� ٔأو�ه املرونة 

اليت ينطوي �لهيا النظام وما 
 يوا�ه من حتد�ت، مفيدة

 يتجلنتتضمن تقار�ر  �ري متا�ةالبيا�ت 
 ردود التمنيةو الرباءات 

ٔأفعال ا�ول أ�عضاء (ال 
 تو�د ٕاحصاءات)

ٔأعربت �البية ا�ول أ�عضاء عن 
رضاها عن جودة املعلومات 

 املقدمة

 

 �بت

للمشاركني ا��ن النس�بة املئوية 
يف �لقات  �ربوا عن رضامه

معل/ندوات مو�ة، حول 
املسائل اليت تتناول الرباءات �ىل 

 و�ه الت�ديد 

العاملية  الت�ارةندوة الويبو ومنظمة   �ري متا�ةالبيا�ت 
 ملدريس امللكية الفكرية (جنيف)؛ 

الندوة أ�قا�ميية عن امللكي�ة 
الفكرية اليت نُظمت �ىل املس�توى 

  .املتوسط

ٔأعرب مجيع املشاركني عن رضامه 
الندوات /�لقات العمل عن جودة
 %).100املعنية (

 �بت

�دد ا�ول أ�عضاء اليت تلقت 
مشورة قانونية يف جمال العالمات 

الصناعية  والتصامميالت�ارية 
 والبيا�ت اجلغرافية

 �ري �بت ال يو�د  دولتان

�دد الب�ان اليت قدمت ردودا 
ٕاجيابية �شأٔن فائدة املشورة 

القانونية املتا�ة يف جمال العالمات 
الصناعية  والتصامميالت�ارية 

 والبيا�ت اجلغرافية

ال ينطبق  ال ينطبق  بيا�ت �ري متا�ةال 
 2012يف 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13وارد املوظفني ملزيانية الثنائية �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف م )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

من �الل توفري موارد ٕاضافية من املوظفني، مبا يف ذ� ٕا�شاء قسم يف بداية  2012/13الثنائية اس�متر تعز�ز الرب�مج يف  7.10
 لتنس�يق أ��شطة مع الب�ان املتقدمة. 2013 �ام

(تعز�ز القدرات يف جمال املوارد البرشية)  2.3(املشورة القانونية) والنتي�ة  4.1وتعكس الز�دة يف املوارد حتت بند النتي�ة  8.10
الرتكزي �ىل أ��شطة اليت هتدف ٕاىل تعز�ز القدرات يف جمال املوارد البرشية �ىل الصعيد الوطين لالنتفاع �مللكية الفكرية ٔ�غراض ز�دة 

 التمنية، ووضع أ�طر الترشيعية والتنظميية املناس�بة مبا ي�ىش مع تنفيذ �سرتاتيجيات الوطنية املتعلقة �مللكية الفكرية.

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
ية الفك

                          1'249                         1'325                  424 

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في ه1.3
 865                  843'1                         207'2                          مجالي االبتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات واألهداف اإلنمائية الوطنية

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          1'461                         2'130               1'004 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه5.4
خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة)  الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (

المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها
                          1'522                         1'050                  522 

815'3482'4396'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%06047'4092'2834'4 موارد الموظفين

%93975539'1561'2 خالف موارد الموظفين

%81544'3482'4396'6المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012 يف زيانيةاملدام اس�ت��س�بة  .�ء

�ملائة للس�نة  60�ملائة و 40�ملائة) ٔأدىن بقليل من النس�بة املتوقعة اليت ترتاوح ما بني  39اكنت �س�بة اس�ت�دام املزيانية ( 9.10
 .2012أ�وىل من الثنائية نظرا ٕاىل مواص� اس�تكامل �دة ٔأ�شطة بدٔأت يف �ام 

  



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

80 

 ٔأاكدميية الويبو :11 الرب�مج

 الس�يد جوفري أٔونياما :الرب�مجاملسؤول عن 

  2012اس�تعراض التقدم يف 

لتلبية متطلبات �كو�ن الكفاءات يف  2012التدريب والتدر�س �الل س�نة  ٔأ�شطةظلت ا�ٔاكدميية تنظم مجمو�ة متنو�ة من  .1.11
ٔأ�شطة تدريب مبارش  "1" يل:الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر، وذ� من �الل ما ي

ولني احلكوميني من ماكتب امللكية الصناعية وماكتب حق املؤلف و�ريها من مؤسسات القطاع العام املرتبطة بصورة مبارشة أٔو ؤ للمس
دورة تعلمي عن بُعد بـ  14و "2"�ري مبارشة ٕ�دارة امللكية الفكرية واملفاوضات املتعلقة هبا �ىل الصعيد ا�ويل (�ر�مج التطو�ر املهين)؛ 

�دد من �رامج املاجس�تري املشرتكة يف قانون امللكية الفكرية ؤأ�شطة ٔأخرى للهنوض �لتعلمي و  "3"لغة (�ر�مج التعلمي عن بعد)؛  11
ال امللكية العايل يف جمال امللكية الفكرية (�ر�مج املؤسسات ا�ٔاكدميية)، فضال عن ٔأ�شطة خمصصة للطالب واملهنيني الش�باب يف جم

 .الفكرية (�ر�مج املدارس الصيفية) واملوظفني التنفيذيني املرتبطني ٕ�دارة امللكية الفكرية (�ر�مج املوظفني التنفيذيني)

دورة تدريبية �الشرتاك مع ٕادارات حق املؤلف وامللكية الصناعية يف  22ويف ٕاطار �ر�مج التطو�ر املهين، نظمت ا�ٔاكدميية  .2.11
سا وكندا وامجلهورية التش�يكية ومرص وفنلندا وفر�سا وهندوراس وٕارسائيل واملكس�يك واملغرب والرنوجي والفلبني والربتغال اجلزا�ر وا�من 

ة س�بانيا والسويد وسو�رسا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ٕالضافة ٕاىل منظمة الت�ارة العاملية ومركز ا�راسات ا�وليإ و 
مشاراك ٕاجامال من الب�ان النامية والب�ان أ�قل منَوا والب�ان  233رغ. وشارك يف هذه أ��شطة و )، سرتاس�بCEIPIة (للملكية الفكري

امللكية الصناعية يف �قتصاد العاملي واجلوانب القانونية  وتضمنت ا�ورات املواضيع أ�ساس�ية التالية: املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر.
تصادية للملكية الفكرية والبحث يف الرباءات وٕاجراءات الفحص والعالمات الت�ارية واجلوانب املشرتكة للملكية الصناعية وإالدارية و�ق 

 وحق املؤلف واحلقوق ا�اورة.

 2012التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف �ر�مج التطو�ر املهين 

 2012). ويف س�نة WeLCركز التعلمي إاللكرتوين (، ٔأ�شئت منصة �ديدة وذات ٔأداء ٔأفضل، ويه م2011يف هناية س�نة و .3.11
خشص  33 019لغة) لرب�مج التعلمي عن بعد، مقارنة بـ  11ب�ا من أ��شطة املتعددة اللغات ( 186خشص ٕاجامال من  40 844اس�تفاد 

عن بعد متقدمة دورات تعلمي  8خشص) و 36 236دورات تعلمي عن بعد �امة (جسل فهيا  3. وتضمنت أ��شطة 2011ٕاجامال يف 
دورة �اصة معدة خصيصا لتناسب احتيا�ات املؤسسات الوطنية (يف الربازيل والصني و�رواتيا  22خشص) و 1 624(جسل فهيا 

من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر (  3وهندوراس واملكس�يك ومجهورية �ور� ورصبيا واملنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الفكرية) و
�امعات. كام نُظمت �لسة �اصة لكولومبيا يف ٕاطار مرشوع ا�ٔاكدمييات اجلديدة.  8يا و�حتاد الرويس وأٔوروغواي) ويف ٕاثيوب 

ؤأ�ريا، ظلت ا�ٔاكدميية �راجع �نتظام حمتوى دورات التعلمي عن بعد  خشص من مثل هذه ا�ورات اخلاصة. 2 500واس�تفاد أٔكرث من 
شاركني وتبادل ا�ٓراء بني أ�قران من مرشدي التعلمي عن بعد) بغية حتديثه ومواءمته مع (�شلك ٔأسايس من �الل ردود أٔفعال امل 

 التمنية. ٔأهداف �دول ٔأعامل

 2012التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف �ر�مج التعلمي عن بعد 
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امللكية الفكرية لفائدة مواطين وظل �ر�مج املؤسسات ا�ٔاكدميية يقدم ا�ورات املشرتكة للحصول �ىل املاجس�تري يف قانون  .4.11
طالب  140، خترج 2012ويف س�نة  الب�ان النامية والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر، وذ� �لتعاون مع �دد من اجلامعات.

شرتاك مع �امعة �اصلون �ىل متويل من الويبو ـ يف �رامج املاجس�تري املقدمة من ٔأاكدميية الويبو �ال 72ب�ا ـ مهنم  86ٕاجامال من 
ليا؛ و�امعة تورينو ٕ�يطاليا؛ واجلامعة أ�فريقية واملنظمة إالقلميية أ�فريقية للملكية الفكرية �زمبابوي؛ و�امعة �وينسلند للتكنولوجيا بأٔسرتا

ية الفكرية جبمهورية �ور�. �وندي الثانية واملنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية �لاكمريون؛ و�امعة سيئول الوطنية واملكتب الكوري للملك 
�ٔ�رجنتني ٕالطالق �ر�مج  اتفاقا �ديدا مع �امعة أٔسرتال واملعهد الوطين للملكية الصناعية 2012كام وقعت الويبو يف س�نة 

 5. كام سا�دت ا�ٔاكدميية 2013س�بانية) يف ماجس�تري مشرتك يف امللكية الفكرية �لنس�بة �ول ٔأمر�اك الالتينية (�للغة االٕ 
ؤسسات ٔأاكدميية يف الب�ان النامية يف ٕا�داد مناجه �ديدة ٔأو مراجعة املناجه احلالية للتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية. م

ٔأاكدميية من الب�ان  22ونظمت ا�ٔاكدميية �الشرتاك مع منظمة الت�ارة ا�ولية ندوة ملدريس امللكية الفكرية يف جنيف لفائدة 
ٔأاكدمييات من ب�ان �مية للمشاركة يف املؤمتر  5و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، مت متويل  املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر.النامية والب�ان 

ٔأ�شطة تدريبية �اصة  7)، كام مت تنظمي ATRIPالس�نوي للجمعية ا�ولية �مع التدر�س والبحث يف جمال امللكية الفكرية (
 من ا�بلوماس�يني القامئني يف جنيف. 31ٕاجامال، مبن فهيم خشص  228حول امللكية الفكرية شارك فهيا 

 48ٔأ�م يف ٕاطار �ر�مج املوظفني التنفيذيني شارك فهيا  3، نظمت ا�ٔاكدميية دورتني تدريبيتني مدة لك مهنا 2012ويف س�نة  .5.11
جبنوب ٔأفريقيا يف د�سمرب �ىل وقد ٔأقميت ا�ورات يف س�نتياغو دي ش�ييل يف شهر مارس ويف �يب �ون  ب�ا. 18موظفا تنفيذ� من 

 وقد ٔأسهم أ�ش�اص املرجعيون ذوو اخلربة والكفاءات العالية واملهنجية التعلميية املصممة خصيصا يف جناح هذه أ��شطة. التوايل.

ا حكومات مضيفة (�رواتي 7دورات يف ٕاطار �ر�مج املدارس الصيفية �لتعاون مع  8أٔيضا  2012ونظمت ٔأاكدميية الويبو يف  .6.11
وقد  واملكس�يك ومجهورية �ور� و�حتاد الرويس وجنوب ٔأفريقيا ؤأو�رانيا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية) و�امعة وا�دة (�امعة جنيف).

من الطالب واملهنيني الش�باب ٕاجامال لتقد�ر دور امللكية الفكرية يف التمنية ودور الويبو يف التعاون  301وفرت ا�ورات الفرصة لـ 
ومن بني هذه ا�ورات ال�ين، انصب الرتكزي يف ٕا�داها (املقامة يف واش�نطن العامصة) �ىل  أ�طراف حول امللكية الفكرية.املتعدد 

 التكنولوجيا. العالمات الت�ارية، بي� ركزت ٔأخرى (املقامة يف �يب �ون) �ىل نقل

 6ر�� الثانية من مرشوع ا�ٔاكدمييات اجلديدة وا�ي مشل امل 2012واعمتدت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف مايو  .7.11
وىل ب�ان. ومن مث بدٔأت ا�ٔاكدميية و/أٔو اس�مترت يف ٕاجراء ٔأ�شطة املشاريع يف الب�ان أ�ربع اليت بدٔأت فهيا ٔأ�شطة �لفعل يف املر�� ا�ٔ 

وتو�س). و�ركزت أ��شطة �ىل تدريب املدربني عن طريق (�ولومبيا وامجلهورية ا�ومينيكية وٕا�وادور وبريو) والب��ن اجلديد�ن (مرص 
 ٕاقامة �لقات معل حملية ومشاركة مدربني وطنيني خمتار�ن يف �ر�مج املاجس�تري املشرتك. 

  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

واكنت �رامج ا�ٔاكدميية مو�ة  يف تصممي ٔأ�شطته والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات �دول ٔأعامل التمنية. 11اسرتشد الرب�مج  .8.11
) وسعت ٕاىل ٕادراج امللكية الفكرية يف خمتلف املس�تو�ت التعلميية بغية ٕاذاكء 1حنو التمنية وملبية الحتيا�ات أٔحصاب املصل�ة (التوصية 

، 2012تعلميية والتدريبية يف هناية ، �ُرشت مجمو�ة �رامج أٔاكدميية الويبو ال 5). ومتاش�يا مع التوصية 3الوعي العام �مللكية الفكرية (التوصية 
وعرضت �شلك واحض وشفاف حمتو�ت مجيع الربامج التدريبية ل�ٔاكدميية واجلهات الرش�كة وجسدت العروض املتنو�ة واملزتايدة 
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ني، و�ر�مج دورات لرب�مج التطو�ر املهين، و�ر�مج التعمل عن بعد، و�ر�مج املؤسسات ا�ٔاكدميية، و�ر�مج التعلمي للمد�ر�ن التنفيذي
الويبو الصيفية. و�الوة �ىل ذ�، ٔأضاف �ر�مج التعمل عن بعد و�دات �اصة جبدول أٔعامل التمنية ٕاىل دوراته �لتشاور مع اخلرباء 

 توصيات هبا.ا�ا�ليني وأ�وساط ا�ٔاكدميية وإالدارات الوطنية. كام بدٔأ العمل �ىل مراجعة مجمو�ة ٔأ�شطة التدريب احلالية لز�دة تعممي ال 

وُقدم  واكمتلت املر�� أ�وىل من املرشوع الرائد ٕال�شاء ٔأاكدمييات وطنية �ديدة يف جمال امللكية الفكرية وخضعت للتقيمي. .9.11
�ىل املرشوع (مرص  التقر�ر التقيميي ٕاىل اللجنة. واعمتدت اللجنة املر�� الثانية من املرشوع �لنس�بة لس�تة ب�ان، مهنا ب�ان �ديدان

 �س) ؤأربع ب�ان (�ولومبيا وامجلهورية ا�ومينيكية وٕا�وادور وبريو) س�تمكل أ��شطة اليت بدٔأهتا يف املر�� أ�وىل.وتو 

 بيا�ت أ�داء

غراض التمنية يف قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية �ٔ  :النتي�ة املرتقبة
 الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية ملتدريب 
ماكتب امللكية الفكرية 
ا��ن ٔأبلغوا عن رضامه 

 عن التدريب املقدم 

80% 95% 95% 
 
 

 

 �بت
 
 

النس�بة املئوية للمتدربني 
ا��ن ٔأبلغوا عن 
اس�تعانهتم فعال 

�ملهارات املكتس�بة يف 
 معلهم

60% 75% 75% 
 
 
 

 

 �بت
 

النس�بة املئوية للمرشفني 
ا��ن شهدوا بأٔن 

املهارات املكتس�بة بعد 
س�نة من التدريب 

 طبقت تطبيقا ُمرضيا 

60% 70% 70% 
 
 
 

 

 �بت
 

�دد املتخر�ني �شهادة 
من ٔأاكدميية الويبو 

واملؤسسات ا�ٔاكدميية 
الرش�كة (منح شهادات 

 مشرتكة)

60 68 72 
 
 
 

 

 
 �بت
 

�دد املشاركني املدربني 
ٕاطار مدارس الويبو يف 

 الصيفية س�نو�

 2012مشارك يف  301 640 600
 

 

 �بت
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�دد ٔأساتذة امللكية 
  الفكرية املدربني

وفقا للندوة  2012ٔأس�تاذ ملكية فكرية مدرب يف  27 30 30
املشرتكة للويبو ومنظمة الت�ارة العاملية واملؤمتر 

الس�نوي للجمعية ا�ولية �مع التدر�س والبحث يف 
 ).ATRIPامللكية الفكرية ( جمال

 �بت
 

�دد ا�ٔاكدمييات الرائدة 
املنشأٔة (مرشوع �دول 

  ٔأعامل التمنية)

" ٕاىل �دد ا�ٔاكدمييات الرائدة 2�شري ٔأساس املقارنة " 4 2
املنشأٔة منذ �رخي ٕا�داد مسودة الرب�مج واملزيانية 

 4، بدٔأ العمل يف 2011. يف هناية 2012/13للثنائية 
 املشاريع ولكن مل �كمتل.من هذه 

 �ري �بت
 
 

�دد اتفاقات التعاون 
 اجلديدة بني املؤسسات

؛ انضم لك من مركز ٕانفاذ حقوق 2012ٕاضافية يف  3 3 2
امللكية الفكرية يف ٔأذربي�ان، وا�ٔاكدميية املغربية للملكية 

الفكرية والت�ارية ومعهد ٔأحباث امللكية الفكرية يف 
�م ٕاىل الش�بكة العاملية �ٔاكدمييات امللكية  فييت

 )GNIPAالفكرية (

 �بت
 
 

 نفاذ ٔأ�رس ٕاىل �ر�مج تعلمي امللكية الفكرية :النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد التسجيالت 
الش�بكية يف دورات 

 التعمل عن بعد

 2012�سجيال ش�بكيا يف  40 844 000 83 000 100
 
 

 �بت
 
 

�س�بة ٕامتام دورات 

 التعمل عن بعد
 �بت %70 %68 %60

 

النس�بة املئوية 
للمشاركني يف دورات 

التعمل عن بعد ا��ن 
 جنحوا يف �مت�ان

%65 %64 %66  
 �ري �بت

 

�دد ا�ورات ا�راس�ية 
ل�ٔاكدميية املدر�ة يف 

مناجه املؤسسات 
 التعلميية

8 
)11/2010( 

�امعات دورات الويبو للتعلمي  10، ٔأدرجت 2012يف  10
عن بعد يف مناجهها وتولت �عتبار الالزم عند حتديد 

 مس�توى الطّالب امللتحقني ��ورات
 

 �بت
 
 

�دد ا�ورات ا�راس�ية 
الش�بكية اجلديدة / يف 

خمتلف مس�تو�ت 
 التخصص

2 
)11/2010( 

دورات �ديدة  3، بدٔأ العمل �ىل ٕا�داد 2012يف  2
 حول اقتصاد امللكية الفكرية 

 

 
 �بت
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�دد اللغات اليت تقدم 
 هبا ا�ورات ا�راس�ية

 �بت  11 11 11
 
 

�دد املنح ا�راس�ية 
الب�ان النامية والب�ان 

أ�قل منوا والب�ان 
املنتق� ٕاىل نظام 

 احلر�قتصاد 

1 000 
)11/2010( 

  2012من�ة دراس�ية منحت يف س�نة  845 920
 
 
 

 �بت
 
 

 �ارات حمّدثة �ى الرشاكت ٕالدارة امللكية الفكرية النتي�ة املرتقبة:

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2012بداية 

 السري بيا�ت أ�داء

املئوية  النس�بة
للمشاركني ا��ن ٔأبلغوا 

عن رضامه عن التدريب 
 املقدم

% من املشاركني ٔأبلغوا ٔأهنم راضون �دا ٔأو 100 %80 %80
 42رد من بني  41بدر�ة �برية (البيا�ت مبنية �ىل 

  مشارك)

 �بت
 
 

النس�بة املئوية للمتدربني 
ا��ن ٔأبلغوا عن 
اس�تعانهتم فعال 

�ملهارات املكتس�بة يف 
 معلهم

 42رد من بني  14% ( البيا�ت مبنية �ىل 100 %70 %60
 مشارك)

 

 �بت
 

�دد �ل�سات املتعلقة 
 ��ورات ا�راس�ية

 دور�ن يف الس�نة
 

 �بت اثنتان دور�ن يف الس�نة
 
[ 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد�  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13ثنائية مليون فرنك سو�رسي يف ال  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2013-2012املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

(قدرات معززة  3.2�شلك ٔأسايس ٕاىل املوارد البرشية إالضافية ا�صصة للنتي�ة  11تعزى الز�دة يف املوارد ا�صصة للرب�مج  .10.11
(نفاذ  3.4ا املوارد ا�صصة سابقا للنتي�ة يف جمال املوارد البرشية) لربامج املاجس�تري املشرتكة وتدريب التطو�ر املهين. ؤأضيفت ٕا�هي

  الفكرية). (�ارات حمّدثة �ى الرشاكت ٕالدارة امللكية 3.5ٔأ�رس ٕاىل �ر�مج تعلمي امللكية الفكرية) والنتي�ة 

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

 للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �بتة. �ملائة 60-40تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .11.11

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          6'387                         8'942               4'262 

 110'1               467'2                         222'3                          نفاذ أيسر إلى برنامج تعليم الملكية الفكريةه4.3

 379                  448                            723                             مهارات محدّثة لدى الشركات إلدارة الملكية الفكرية ه5.3

751'8565'33211'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%44851'6973'7556'4 موارد الموظفين

%30245'1592'5775'5 خالف موارد الموظفين

%75149'8565'33211'10المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 الرشاكت الصغرية واملتوسطة و�بتاكر :30الرب�مج 

 الس�يد جميس بويل املسؤول عن الرب�مج:

 2012اس�تعراض التقدم يف 

بنيات �بتاكر والرشاكت الصغرية واملتوسطة وس�ياسة  جماالت ٔأساس�ية للعمل: 3�ىل  2012ركز الرب�مج يف س�نة  .1.30
 �بتاكر.

ظل الرب�مج �سا�د الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر يف  بنيات �بتاكر .2.30
تطو�ر بنيات �بتاكر اخلاصة هبا وقدراهتا �ىل اس�ت�دام هذه البنيات لتعز�ز إالبداع والتمنية واس�تغالل امللكية الفكرية ٔ�غراض 

ولني عن التكنولوجيا والعلامء وو�ء الرباءات من ؤ ال من املوظفني احلكوميني واملسٕاجام 1 167هذا إالطار اس�تفاد  التمنية. ويف
 التدريب ا�ي ركز �ىل:

مرشو�ات مواضيعية وقطرية حمددة، مبا يف ذ� ٕا�شاء ماكتب نقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية و�ر�مج مبادرة  -
دة لل�امعات ومؤسسات البحث املمو� متويال �اما، �اصة يف الب�ان النامية، وذ� لتطو�ر اجلامعات لتقدمي املسا�

  �امعة يف ٕاطار �ر�مج مبادرة اجلامعات)؛ 20بنيات �بتاكر ومنظامته هبا، مبا يف ذ� ٔأكرث من 

�لقة معل حول  12 نامية:�رامج �كو�ن الكفاءات لتطو�ر رأٔس املال البرشي يف ا�ول أ�عضاء �اصة يف الب�ان ال و  -
�رامج  6و�لقة معل حول ا�هنوض �البتاكر ونقل التكنولوجيا؛  13ٔأ�شطة تدريب عن بعد؛ و 8صيا�ة الرباءات تلهيا 

  تدريب �ىل الرتخيص الناحج للتكنولوجيا ودور�ن حول تقيمي امللكية الفكرية؛

ٕا�شاء الرشااكت ا�ا�لية واخلارجية عن طريق دمع التعاون ا�ويل يف جمال امللكية الفكرية (التفاوض �شأٔن مذ�رة و  -
؛ واس�مترار التعاون مع املنظمة أ�وروبية للبحوث النووية أ�وروبية للمفوضية التابع املشرتكة البحوث مركزتفامه مع 

ربية والتعاون مع �رامج الويبو أ�خرى �شأٔن مشاريع ؤأ�شطة حمددة مثل: �شأٔن مرشوع نقل التكنولوجيا يف املنطقة الع
وا�هنوض �البتاكر واس�ت�دام تدريبات معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات وإالسهام  WIPO Re:Search�ر�مج 

  املنتظم يف �رامج أٔاكدميية الويبو.

ة من �الل نظام امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية �لفرص املتا� 2012تعزز الوعي يف  الرشاكت الصغرية واملتوسطة: .3.30
�رامج لتدريب املدربني و�رمجة حمتوى ٔأد� امللكية الفكرية لقطاع أ�عامل وتطويعه مع الس�ياق  7واملتوسطة يف املقام أ�ول من �الل 
لفكرية املتعلقة بعقود املتعددة الوسائط بو�دة عن قضا� امللكية ا IP PANORAMATMالوطين. واس�تمكلت مجمو�ة ٔأدوات 

طالبا من دورة  618�متياز، و�رمجت ٕاىل البولندية والفر�س�ية وإالس�بانية (والرتمجة الروس�ية ٔأيضا يف مر�� متقدمة). واس�تفاد حوايل 
، IP PANORAMATMدراس�ية دولية �ىل إالنرتنت عن ٕادارة ٔأصول امللكية الفكرية لن�اح الرشاكت �الستناد ٕاىل مجمو�ة ٔأدوات 

طالبا بعد ذ� يف �ر�مج �ارج ش�بكة إالنرتنت عن ٕادارة أٔصول امللكية الفكرية. ومن �حية املعلومات املتعلقة ٕ�دارة ٔأصول  12وشارك 
مشرتاك،  42 258�ددا من �رشة ٔأخبار الرشاكت الصغرية واملتوسطة �ىل  12امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة، ُوزع 

ملوقع إاللكرتوين للرشاكت الصغرية واملتوسطة وٕا�حته �للغات الرمسية الست لٔ�مم املت�دة و�ُرش منشور �ديد حول قضا� ومت حتديث ا
�ذية امللكية الفكرية املتعلقة بعقود �متياز. وجيري �اليا اس�تكامل منشور �ديد أٓخر، بعنوان "قضا� امللكية الفكرية املتعلقة بقطاع ا�ٔ 

 عن النسخ احملدثة من املنشورات الثالثة السابقة، بعنوان "تصممي العالمة وا�رتاع املس�تقبل واستباق الزمن". وأٔسهم الزراعي"، فضال
الرب�مج أٔيضا يف تعز�ز الس�ياسات املالمئة وحتقيق ��ساق بني س�ياسات امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة �ىل 

  قلميية وإالقلميية. ولهذا الغرض نُظم منتدى دون ٕاقلميي يف الهند.املس�تو�ت الوطنية ودون االٕ 

: ركز العمل املتعلق �س�ياسات �بتاكر يف املقام أ�ول �ىل مجع املعلومات حول املبادرات ا�ا�لية س�ياسات �بتاكر .4.30
ر مع امللكية الفكرية و�شكيل ش�بكة من واخلارجية يف جمال س�ياسات �بتاكر واس�تعراض ا�االت اليت تتدا�ل فهيا س�ياسات �بتاك

  اخلرباء ٕالرشاد العمل املقبل وليك �كونوا موردا �اهزا لل�ربة املتعلقة �البتاكر والس�ياسات.
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  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

من �دول ٔأعامل التمنية، ُعقدت مشاورات ٕاقلميية حول "امللكية الفكرية ونقل  28و 26و 25و 19تنفيذا للتوصيات  .5.30
دراسات حول  6، وبدٔأ العمل يف 2012يوليو  17ٕاىل  16الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول" يف س�نغافورة يف الفرتة من  تكنولوجيا:ال 

من �دول ٔأعامل التمنية، عرضت ا�راسة الفرزية الت�ليلية املعمتدة يف ا�ورة الثامنة  36جوانب نقل التكنولوجيا. و�لنس�بة للتوصية 
لتمنية وامللكية الفكرية �ىل ا�ول أ�عضاء يف اج�ع �ري رمسي مفتوح ُعقد �الل ا�ورة التاسعة للجنة املعنية �لتمنية للجنة املعنية �

 . 2012يونيو  18وامللكية الفكرية وأٔيضا �الل اج�ع رمسي مفتوح يف 

 بيا�ت أ�داء

�مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل الرتوجي نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة   :النتي�ة املرتقبة
 لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

احملدثة، ٔأسس املقارنة 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد ا�ول أ�عضاء 
اليت وضعت ٕاطارا 
�اصا هبا للملكية 

الفكرية ؤأ�شأٔت ماكتب 
 لنقل التكنولوجيا 

اع�د مرشوع ٕاطاري 
 رائد وضامن متوي�

 5يف تو�س مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا لفائدة  أٔ بد 
تقيمي ؤأجري  دول ٔأعضاء يف املنطقة العربية.

ليكون ٔأساسا خلطة  2012لالحتيا�ات يف د�سمرب 
العمل الرمسية اليت ستنظر فهيا احلكومة وتعمتدها يف 

  حسب توفر أ�موال. 2013

يعد مرشوع ماكتب نقل التكنولوجيا يف  ملحوظة:
املنطقة العربية مت�لفا عن اجلدول الزمين ويعزى ذ� 

وقد  ا�ٓن.ٕاىل �دم توفر ا�متويل اخلار� املرجو حىت 
�سقت الويبو اج��ات حول هذا أ�مر ويه متفائ� 
 �شأٔن احلصول �ىل ا�متويل وامليض قدما يف املرشوع. 

من  20ويف ٕاطار مبادرة الويبو لل�امعات، سا�د 
ماكتب نقل التكنولوجيا يف وضع الس�ياسات املؤسس�ية 
يف جمال امللكية الفكرية (جلنة أ�مم املت�دة �قتصادية 

) وش�ييل 6) واملغرب (5ج�عية لغريب أٓس�يا (و�
 )).1) و�ا� (5) والفلبني (5(

 �ري �بت

 

 



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

88 

س�ياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية حمددة بوضوح و�ىل حنو متسق يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع الغا�ت  :النتي�ة املرتقبة
 وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 أ�داءمؤرشات 
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد �سرتاتيجيات 
الوطنية املتعلقة �مللكية 

الفكرية اليت �شمل 
مكو� �اصا �البتاكر 

  والتكنولوجيا

مسامهة �شأٔن 
�بتاكر والتكنولوجيا 

يف ثالث خطط 
 اسرتاتيجية وطنية

�ري   �ري متا�ة 
 �بت

 

ة يف قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض التمني النتي�ة املرتقبة:
 مبر�� انتقاليةالب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا 

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية 
للمشاركني الراضني عن 

جودة �لقات العمل 
والندوات املتعلقة 
 �البتاكر و�سويقه

تعليقات �امة متا�ة، 
 دون بيا�ت حمددة

% من املشاركني ا��ن جرت معهم املقابالت اكنوا 85 
  راضني عن جودة �لقات العمل ؤأ�شطة التدريب

 

 

 �بت

 

 

�دد املنتفعني من 
الب�ان النامية �ٔ�دوات 

وال�ذج واملواد اليت 
اس�ت�د�هتا الويبو �شأٔن 

 �بتاكر و�سويقه

ٔأ�شطة  8�لقة معل حول صيا�ة الرباءات تلهيا  12  منتفع 1 167  منتفع 2 400
 تدريب عن بعد

�لقة معل حول ا�هنوض �البتاكر ونقل  13
 التكنولوجيا

  �رامج تدريب �ىل الرتخيص الناحج للتكنولوجيا 6

 دور�ن حول تقيمي امللكية الفكرية

 مشارك تقريبا 1 167حوايل 

، مل يُعد �س�تقصاء املطلوب 2012يف  ملحوظة:
لت�ديد �دد املنتفعني، ومن مث فٕان املعلومات املتوفرة 

. وقد مت 2012مل �كن اكفية لتقيمي �دد املنتفعني يف 
 .2013ا�ٓن ٕا�داد �س�تقصاء لالس�تعانة به يف س�نة 

 �ري �بت
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الن�اح يف �س�ري امللكية الفكرية ٔ�غراض دمع معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ا�امعة لها من ٔأ�ل  :النتي�ة املرتقبة
 �بتاكر والتسويق

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية 
للمؤسسات ا�امعة 

للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة اليت تلقت 

تقدم  املسا�دة واليت
املعلومات وا�مع 

و�دمات 
املشورة/�ستشارة 

�شأٔن ٕادارة ٔأصول 
 امللكية الفكرية

 البيا�ت �ري متوفرة   �ري متا�ة

 

 

 

 

 

ال ينطبق يف 
2012  

 
 

�دد �رامج التدريب 
الوطنية/إالقلميية �شأٔن 

ٕادارة ٔأصول امللكية 
  الفكرية

 �رامج لتدريب املدربني 7اكمتلت  24 24

 )2013الربامج املقرر اس�تكاملها يف  من 17(يتبقى 

 �ري �بت

 

النس�بة املئوية 
للمؤسسات ا�امعة 

للرشاكت الصغرية 
واملتوسطة الراضية �ىل 

التدريب املقدم لها 
�شأٔن ٕادارة ٔأصول 

 امللكية الفكرية 

 البيا�ت �ري متوفرة  البيا�ت �ري متوفرة

 

 

 

 

 

ال ينطبق يف 
2012  
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 الفعليةاملزيانية والنفقات 

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

حتقيقًا للكفاءة من ٔأجريت  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

  

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

سياسات واستراتيجيات وخطط إنمائية وطنية محددة بوضوح وعلى نحو متسق في ه1.3
 267                           مجالي االبتكار والملكية الفكرية بما يتفق مع الغايات واألهداف اإلنمائية الوطنية

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          2'433                         1'794               1'042 

قدرات معززة للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل النجاح في تسخير ه11.3 معارف/
 466'1               547'4                         253'5                          الملكية الفكرية ألغراض دعم االبتكار والتسويق

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة ه2.4
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على 

المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام
                          3'207                         2'574                  886 

أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى ه3.7
 45                    634                            368                             البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

439'8163'2619'11المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%80247'0072'5676'7 موارد الموظفين

%81063717'6943'3 خالف موارد الموظفين

%43935'8163'2619'11المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

صايف �خنفاض �سبب ٕا�ادة توزيع املوارد البرشية �ىل  "1" يبني صايف �خنفاض اللكي يف املوارد ا�صصة للرب�مج ما ييل: .6.30
�رامج ٔأخرى والوظائف اخلالية والز�دة يف املوارد �ري البرشية املرتبطة مبرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن امللكية الفكرية ونقل 

رات معززة يف جمال املوارد البرشية) والنتي�ة (قد 2�لثا.ويتبني ذ� من �الل النتي�ة  الت�د�ت املشرتكة وبناء احللول. التكنولوجيا:
(نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية  2رابعا.(معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة) والنتي�ة  11�لثا.

فكرية مس�ت�دمة يف نقل التكنولوجيا) (ٔأدوات امللكية ال 3سابعا.الز�دة يف �الف املوارد البرشية ا�صصة للنتي�ة و  "2"الفكرية)؛ 
 �سبب ٕا�ادة توزيع ٔأ�شطة معينة متعلقة �ملرشو�ات التعاونية املفتو�ة وال�ذج القامئة �ىل امللكية الفكرية حتت هذه النتي�ة، واليت

 (نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية). 2رابعا.اكنت مس�بقا حتت النتي�ة 

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

تعزى النس�بة املنخفضة الس�ت�دام املوارد �ري البرشية �ٔ�ساس ٕاىل تغيري �ركزي أ�عامل املتعلقة �س�ياسات �بتاكر حسب  .7.30
ل التمنية عام هو (نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية) وتباطؤ وترية تنفيذ مرشو�ات �دول أٔعام 2رابعا.النتي�ة 

(معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية  11�لثا.(قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية) والنتي�ة  2�لثا.متوقع حسب النتي�ة 
 واملتوسطة).
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 التصنيفات واملعايري ا�ولية :12الرب�مج 

 الس�يد يوش�يويك �اكغي املسؤول عن الرب�مج:

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 ف� خيص التصنيفات ا�ولية ومعايري الويبو �شأٔن امللكية الفكرية. 2012لقد ٔأحرز تقدم هائل �الل س�نة  .1.12

نُفذت معلية ٕاصالح تصنيف نيس، وعقدت جلنة اخلرباء اج�عها أ�ول يف دورهتا الس�نوية واعمتدت التعديالت املنشورة يف  .2.12
دت اللجنة ٕاجراءات �ديدة ملناقشة �قرتا�ات �شأٔن تعديل التصنيف . واعمت2013التصنيف، ا�ي س�ينرش س�نو� اعتبارا من 

حبيث �سمح جبو� وا�دة من النقاش �رب إالنرتنت، من �الل املنتدى إاللكرتوين، وذ� قبل النظر يف �قرتا�ات يف اجللسة العامة. 
عالية. ووضعت منصة �ديدة لنرش تصنيف نيس قيد ومن مث من املتوقع ٔأن �كون املناقشات اجلارية يف اجللسة العامة أٔ�رس وأٔكرث ف

�لتعاون  2012التنفيذ بن�اح، و�س�توعب املنصة �رش �سخ �ديدة س�نو�. كام ستتضمن هذه املنصة اجلديدة الفرز ا�ي س�ينهتيي يف 
 مع مكتب التنس�يق يف السوق ا�ا�لية.

عقدت جلنة اخلرباء املعنية بتصنيف لواكرنو اج�عها يف نومفرب وقد �ُرشت الطبعة السابعة اجلديدة لتصنيف فيينا كام اكن مقررا. و  .3.12
. وطلبت جلنة لواكرنو أٔيضا ٕا�ادة �شاط ا�مو�ة الرائدة، 2013واعمتدت التعديالت �ىل الطبعة العارشة من التصنيف املنشورة يف 

داة للبحث يف السامت البرصية لتطبيقات اليت مل تلتق ملدة �زيد �ىل �ام �سبب تأٔخر املرشوع، ليك �س�تمكل معلها �شأٔن وضع أٔ 
 الصناعية. التصاممي

نقص �دد التعديالت �ىل التصنيف ا�ويل للرباءات يف العام املايض �سبب الصعو�ت اليت �الت دون اتفاق املاكتب امخلسة و  .4.12
كويم الصيين للملكية الفكرية ومكتب (املكتب أ�ورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب �راءات اليا�ن واملكتب احل

الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات) حول ٕاطار �شأٔن مرشوع التصنيف اله�ني املشرتك. ونظرا لهذه الصعو�ت واحلا�ة ٕاىل تطو�ر 
ق لوضع أ�ولو�ت التصنيف ا�ويل للرباءات يف ا�االت اليت �شهد �زايد أ��شطة يف ا�ول الناش�ئة، اقرتحت أ�مانة �ارطة طري

. كام بدٔأت املاكتب يف اس�ت�دام منصة ٕا�ادة التصنيف اجلديدة اس�ت�داما مكثفا، واليت 2013�لنس�بة لهذه ا�االت للنظر فهيا يف 
 اكنت قد د�لت �زي التنفيذ �الل الس�نة. 

يف معلها التقين، �اصة عن طريق اع�د واجمتعت اللجنة املعنية مبعايري الويبو يف دورهتا الثانية العادية، وحققت نتاجئ جيدة  .5.12
واتفقت اللجنة �ىل ٔأنه  ) ٔ�غراض امللكية الفكرية.XMLالس�ت�دام موارد لغة الرتمزي املوسعة ( ST.96النس�ة أ�وىل من معيار الويبو 

ُت�دمت قا�دة بيا�ت ٕادارة ينبغي اس�تكامل التشاور �شأٔن النوا� التنظميية وإالجرائية �ىل أٔن ينسق ذ� رئيس امجلعية العامة. واس� 
  ) يف مجع البيا�ت و�رش �س�تقصاءات.WIPOSTADمعايري الويبو (

  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

من �دول ٔأعامل التمنية عن طريق �سهيل نفاذ الب�ان النامية ٕاىل  31و 30و 8تنفيذ التوصيات  12يدمع معل الرب�مج  .6.12
 الرباءات. ومن مث فهو �سهم ٔأيضا يف اجلهود املتعلقة بنقل التكنولوجيا.املعلومات املتا�ة للعامة �شأٔن 
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 بيا�ت أ�داء

 نظام مس�ت�دث ومقبول �امليا للتصنيفات ا�ولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ ٕاىل معلومات امللكية الفكرية و�نتفاع هبا و�رشها النتي�ة املرتقبة:
 العامل يف صفوف ٔأحصاب املصل�ة يف ٔأحناء

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2012بداية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد املاكتب اليت 
 �س�ت�دم معايري الويبو

س�ي�دد يف هناية 
2011 

تقر�ر تقين  65قّدم 
 س�نوي

مكتب �راءات  30شارك 
 يف اس�تقصاء وا�د

 تقين س�نويتقر�ر  82قّدم 

 مكتب يف اس�تقصاء ٔأنظمة الرتقمي 25شارك 

 �بت

�دد التعديالت املد�� 
 �ىل تصنيف نيس

تعديل س�نو�  300
يف اللغتني (معدل 

 )2010-2006الفرتة 

 2012تعديل يف  339 

 

 �بت

توحيد التصنيف 
أ�ورويب وتصنيف 

املكتب اليا�ين للرباءات 
يف التصنيف ا�ويل 

 للرباءات

منفص�  منشورات
للتصنيف أ�ورويب 

وتصنيف املكتب 
اليا�ين للرباءات يف 

قوا�د البيا�ت 
 الوطنية

بعد النرش  2013من املقرر ٕامتام �ام التطو�ر يف  
 أ�ول للتصنيف التعاوين للرباءات.

 �بت

تضمني تصنيف لواكرنو 
ٔأداة للبحث يف اجلوانب 

البرصية لطلبات 
 الصناعية التصاممي

 2012و� عن ذ� يف ؤ مل جتمتع ا�مو�ة الرائدة املس  ٔأداة ال تو�د ٔأية

 

 

 

 

 

 �ري �بت

�دد املعايري املعد� 
 واملعايري اجلديدة املعمتدة

 

-2010معدل الفرتة 
: س�ي�دد يف 2011
 2011هناية 

ال تو�د  �دل معياران.
 معايري �ديدة

 اعمتد معيار �ديد و�دل معياران

 

 

 �بت

 

�ربت �دد املاكتب اليت 
عن رضاها �ىل ٕا�ر 

املشاركة يف التدريب 
ا�صص لتحسني 

�اراهتا يف اس�ت�دام 
 التصنيفات

س�ي�دد يف هناية 
2011 

بناء �ىل ا�ورات 
التدريبية امخلس املنفذة، 

ٔأعطت مجيع التقي�ت 
ٔأفضل در�ة مجليع 
 أ�س�ئ� أ�ربعة. 

�شأٔن  2012ٔأ�شطة تدريب يف  10ٕاجامال، ٔأجريت 
ولية. وسرتسل اس�تقصاءات التقيمي ٕاىل التصنيفات ا�

. وستتاح النتاجئ يف 2013املشاركني يف ٔأ�ريل/مايو 
 .2013يونيو 

 

 

 

ال ينطبق يف 
2012 
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�دد املطلعني �ىل 
املنشورات املتعلقة 

�لتصنيفات واملعايري 
ا�ولية املتا�ة �ىل 
إالنرتنت وال س�� 

املنتفعني من الب�ان 
 النامية

 س�ي�دد يف هناية
2011 

الصف�ة الرئيس�ية 
للتصنيف ا�ويل 

 341 583 للرباءات:

الصف�ة الرئيس�ية لنظام 
 307 403 نيس:

الصف�ة الرئيس�ية لنظام 
 21 481 لواكرنو:

الصف�ة الرئيس�ية لنظام 
 19 691 فيينا:

منشورات التصنيف 
ا�ويل للرباءات: 

153 55 

 معايري الويبو

 95 323(كتيّب): 

 للتصنيف ا�ويل للرباءات:الصف�ة الرئيس�ية 
215 370 

 409 458 الصف�ة الرئيس�ية لنظام نيس:

 27 327 الصف�ة الرئيس�ية لنظام لواكرنو:

 25 703 الصف�ة الرئيس�ية لنظام فيينا:

 66 628منشورات التصنيف ا�ويل للرباءات: 

 90 189معايري الويبو (كتيّب): 

 ):WIPOSTADقا�دة بيا�ت ٕادارة معايري الويبو (
572 40  

 �بت

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

نظام مستحدث ومقبول عالميا للتصنيفات الدولية ومعايير الويبو بهدف تيسير النفاذ ه1.4
إلى معلومات الملكية الفكرية واالنتفاع بها ونشرها في صفوف أصحاب المصلحة في 

أنحاء العالم
                          6'932                         6'976               3'361 

361'9763'9326'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%75450'5182'3025'5 موارد الموظفين

%45860742'6301'1 خالف موارد الموظفين

%36148'9763'9326'6المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

 التسو�ت املوحضة يف املالحظات ٔأ�اله. 2012/13تبني املزيانية بعد التحويالت  .7.12

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

 للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �بتة. �ملائة 60-40تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .8.12
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 قوا�د البيا�ت العاملية :13الرب�مج 

 الس�يد يوش�يويك �اكغي املسؤول عن الرب�مج:

 2012التقدم يف  اس�تعراض

عن طريق حتسني قوا�د  2011) اجلديد املس�ت�دث يف PATENTSCOPEاس�متر الرب�مج يف تطو�ر نظام ر�ن الرباءات ( .1.13
" وٕاضافة حسا�ت املس�ت�دمني والسامح للمس�ت�دمني بتخز�ن خيارات البحث اخلاصة هبم NEARالبحث من �الل ٕاضافة �اصية "

رباءات بلغات متعددة (ا�ٓن متاح �ست لغات خمتلفة)، واس�ت�داث ٔأداة مسا�دة التصنيف ا�ويل وٕاضافة معلومات التصنيف ا�ويل لل
لغات �ديدة (الهولندية وإاليطالية والسويدية) يف  3اليت توفر املعلومات حول رموز التصنيف ا�ويل للرباءات، وٕاضافة و للرباءات، 

لغة. ومت توس�يع ٔأداة  12 نظام اسرت�اع املعلومات املتعدد اللغات، ليصبح إالجاميل إالصدار التجرييب ٕاىل اللغات التسع املتا�ة �لفعل يف
الرتمجة املسا�دة لرتمجة عناو�ن الرباءات وملخصاهتا، واليت تعد ٔأداة �رمجة أٓلية ٕاحصائية مصممة دا�ليا، لتشمل زو�ني لغويني متسمني 

 نية.واليا� زييةلكزيية وأ�ملانية، وإالنلكإالن �لصعوبة:

) ز�دة طفيفة يف �دد املس�ت�دمني ا�تلفني يف لك فصل، حيث زادت PATENTSCOPEوقد شهد نظام ر�ن الرباءات ( .2.13
. 2012، وذ� �لرمغ من مشالك ش�بكة توصيل احملتوى يف 2012يف الفصل يف  219 000ٕاىل  2011يف الفصل يف  216 289من 

، مبا يف ذ� 30ٕاىل  28) ز�دة طفيفة من PATENTSCOPEر�ن الرباءات (وزاد �دد ا�مو�ات الوطنية املوجودة يف نظام 
مليون. وقد ٔأجريت اس�تعدادات  18ٕاىل  10إالضافة الهامة للمجمو�ة اليا�نية، اليت ضاعفت �دد الس�الت تقريبا، حيث زادت من 

 .2013�برية ٕالضافة املزيد من ا�مو�ات الوطنية يف 

 
(�لثا) وشهدت تقدما 6مع مجمو�ات نظايم مدريد ولش�بونة واملادة  2012ٔأطلقت قا�دة البيا�ت العاملية ٔ�دوات التوس�مي يف  .3.13

مس�ت�دم يف الفصل. كام بدأٔت  13 000مس�ت�دم ٕاىل  9 000، حيث زاد العدد من 2012مطردا يف �دد الزا�ر�ن ا�تلفني �الل 
تطورا �بريا يف �دد الس�الت املس�� يف النظام،  2012مجمو�ات وطنية. وشهدت س�نة  3افة معلية ٕاضافة ا�مو�ات الوطنية ٕ�ض

 ٕاىل مليوين جسل. 700 000حيث زادت من 

  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

ل نفاذ من �دول ٔأعامل التمنية املعنيتني �ردم الهوة الرمقية و�سهي 31و 24اس�متر هذا الرب�مج يف إالسهام يف تنفيذ التوصيتني  .4.13
حمّسن ٕاىل املعلومات العلنية الواردة يف س�ندات الرباءات عن طريق �س�مترار يف ز�دة جسالت امللكية الفكرية املتا�ة للبحث وتوس�يع 

 وظائف البحث وا�مع املتعدد اللغات.
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 بيا�ت أ�داء

وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل الرتوجي  نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية النتي�ة املرتقبة:
 لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام

ٔأسس املقارنة  مؤرشات أ�داء
(الرب�مج واملزيانية 

2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، هناية 
2011 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

�دد املس�ت�دمني ا�تلفني 
يف لك فصل/نظام (ر�ن 
الرباءات/ قا�دة البيا�ت 
 العاملية ٔ�دوات التوس�مي) 

ر�ن الرباءات 
)PATENTSCOPE:( 

(بداية  175 000
، ٔأنظمة ر�ن 2011

الرباءات 
)PATENTSCOPE ( 

 القدمية واحلديثة)

قا�دة البيا�ت العاملية 
 التوس�مي:ٔ�دوات 

 ينطبق ال

ر�ن الرباءات 
)PATENTSCOPE(: 

289 216 

 

قا�دة البيا�ت العاملية 
 ٔ�دوات التوس�مي:

000 9 

000 219 

 

 

000 13 

 �بت

 

 

�دد اللغات املتاح هبا حبث 
 ما بني اللغات

 يف إالصدار التجرييب (�رامكي) 12 9 5

 

 

 

  �بت

 

 �زايد انتشار مجمو�ات الرباءات املرمقنة للماكتب الوطنية/إالقلميية التابعة ل�ول أ�عضاء يف الويبو النتي�ة املرتقبة:

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، هناية 
2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد البيا�ت املدونة يف ر�ن 
البيا�ت الرباءات/ قا�دة 

العاملية ٔ�دوات التوس�مي اليت 
 مل �رد من املكتب ا�ويل

ر�ن الرباءات 
)PATENTSCOPE(: 
مليون وثيقة (فربا�ر  7

) قا�دة 2011
البيا�ت العاملية 
 0 ٔ�دوات التوس�مي:

ر�ن الرباءات 
)PATENTSCOPE(: 

 مليون وثيقة 10

 

قا�دة البيا�ت العاملية 
 ٔ�دوات التوس�مي:

000 700 

 مليون وثيقة 18

 

 

 

 قا�دة البيا�ت العاملية ٔ�دوات التوس�مي: مليو�ن

 �بت

 

 

�دد ا�مو�ات الوطنية يف 
 ر�ن الرباءات

18 28 30 

 

 �بت

 

�دد ا�مو�ات الوطنية يف 
قا�دة البيا�ت العاملية 

 ٔ�دوات التوس�مي

 3  ال ينطبق

 

 

 

 �بت

 

 



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

98 

 ف� يتعلق �لطلبات املود�ة بناء �ىل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف الوقت املناسبحتديث ر�ن بوابة الرباءات  :النتي�ة املرتقبة

ٔأسس املقارنة  مؤرشات أ�داء
(الرب�مج واملزيانية 

2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، هناية 
2011 

 بيا�ت أ�داء

 

 السري

التأٔخر (�لشهور) يف تنفيذ 
التغيريات �ىل معاهدة 

�شأٔن الرباءات ف� التعاون 
 يتعلق �ر�ن الرباءات

0  0 

 

 

 �بت

 

 

�دد أ�سابيع يف الس�نة 
حيث ال تتاح املنشورات 

�ىل السا�ة الثامنة بتوقيت 
 جنيف يف يوم النرش

0  0 

 

 

 �بت

 

 
 
 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد�  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013لتاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس ا

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة ه2.4
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على 

المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام
                          1'135                         2'230                  950 

تزايد انتشار مجموعات البراءات المرقمنة للمكاتب الوطنية/اإلقليمية التابعة للدول ه3.4
 586                  341'1                         210'1                          األعضاء في الويبو

تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة ه4.4
التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب

                          2'159                            730                  434 

970'3021'5034'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%55051'0471'9983'2 موارد الموظفين

%25542033'5051'1 خالف موارد الموظفين

%97046'3021'5034'4المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

النتاجئ إالقرار التسو�ت املوحضة يف املالحظات ٔأ�اله. وتبني التسو�ت ف� بني  2012/13تبني املزيانية بعد التحويالت  .5.13
(نفاذ معزز ٕاىل املعلومات  2رابعا.مة. وتعزى ز�دة املوارد ا�صصة للنتي�ة ء�ٔ��شطة احملددة حسب لك نتي�ة �ىل حنو ٔأكرث مال

 4رابعا. (انتشار مجمو�ات الرباءات) ٕاىل النتي�ة 3رابعا.واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية) ٕاىل ٕا�ادة توزيع بعض أ��شطة من النتي�ة 
 (حتديث ر�ن بوابة الرباءات يف الوقت املناسب).

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �بتة. وتعزى �س�بة اس�ت�دام  �ملائة 60-40تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .6.13
قام أ�ول ٕاىل ختفيض النفقات نتي�ة للتأٔخر يف رشاء املعدات الالزمة ملرشوع �الف املوارد البرشية أ�قل من املتوقع مبقدار ضئيل يف امل

 ر�ن الرباءات. 
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 �دمات النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف :14الرب�مج 

 الس�يد يوش�يويك �اكغي املسؤول عن الرب�مج:

 2012اس�تعراض التقدم يف 

ٕاجامال. و�الل  36�مع التكنولوجيا و�بتاكر يف ٔأقطارها ٕاىل  ز�دة �دد ا�ول أ�عضاء اليت تنشئ مراكز 2012شهدت س�نة  .1.14
ٔأ�شطة تدريب دون ٕاقلميي، واكن ٕاجاميل �دد ش�باكت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر  3�شاط تدريب وطين و 31، مت تنظمي 2012

 يف هناية الس�نة. 35املنشأٔة 
حباث من أٔ�ل التمنية و�بتاكر، ا�ي يتيح النفاذ ٕاىل ا�الت العلمية وزاد �دد املس�لني يف �ر�مج الويبو �شأٔن النفاذ ٕاىل ا�ٔ  .2.14

من املس�ت�دمني الفا�لني من املؤسسات. وشهد الرب�مج ٔأيَضا ز�دة �دد ا�الت اخلاضعة  110، مهنم 230والتقنية، ٕاىل ما �ربو �ىل 
كتا�  7 000. كام ٔأنه يوفر ٔأيضا النفاذ ٕاىل 2012 هناية يف 3 000ٕاىل قرابة  250الس�تعراض أ�قران املتا�ة للمؤسسات املؤه� من 

 ٕالكرتونيا تقريبا.
واس�متر �ر�مج الويبو �شأٔن النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة �شأٔن الرباءات، ا�ي يتيح النفاذ ٕاىل قوا�د البيا�ت الت�ارية  .3.14

ة �ر�مج النفاذ ٕاىل أ�حباث من ٔأ�ل التمنية و�بتاكر، �ىل للرباءات، يف �ذب املزيد من املس�ت�دمني، ولكن وتريته اكنت ٔأبطأٔ من وتري 
 30. وقد جسل ما �زيد قليال �ىل 2012الرمغ من ٕاطالق مح� �روجيية �س�هتدف ماكتب امللكية الفكرية يف ا�ول أ�عضاء يف 

ل �ر�مج النفاذ ٕاىل املعلومات مؤسسة من املس�ت�دمني الفا�لني �اليا لقوا�د البيا�ت املتا�ة من �ال 12مس�ت�دم، من بيهنم 
 املتخصصة �شأٔن الرباءات.

8Fواس�ُهتلت منصة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر إاللكرتونية ٕالدارة املعارف .4.14

للتشجيع �ىل تبادل املعلومات  2012يف نومفرب  9
وا�ويل. وتقدم منصة مراكز دمع  واخلربات ؤأفضل املامرسات ف� بني مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر �ىل الصعيد�ن الوطين

التكنولوجيا و�بتاكر إاللكرتونية ٔأدوات متقدمة يف جمال وسائل إال�الم �ج�عية وتقدم �دمات �ديدة �ريم ٕاىل تعز�ز أ��شطة 
علمي إاللكرتوين والندوات اليت تضطلع هبا الويبو لتعز�ز تطو�ر مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف العامل بأٔرسه، مبا يف ذ� و�دات الت

 �ىل إالنرتنت.
عن اس�ت�دام املعلومات املتعلقة �لرباءات واس�تغاللها.  2012فضال عن ذ�، أ�طلقت دورة تعلميية ٕالكرتونية تفا�لية يف نومفرب  .5.14

الرباءات والبحث عن ، و�شمل ٔأقسام عن ٔأساس�يات 9F10وهذه ا�ورة التعلميية متا�ة �ىل ٔأقراص مدجمة و�ىل املوقع إاللكرتوين
 الرباءات واسرت�اعها وحتليل الرباءات.

من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر ٕاىل اس�مترار التأٔثري إالجيايب �ىل مؤسساهتا  2012و�شري ردود أ�فعال الواردة يف هناية  .6.14
10Fلتقدم وتقيمي �حتيا�اتومس�ت�دمهيا، حس�� ورد يف التقر�ر املوجز عن ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن �س�تبيان عن ا

و�شري  .11
�هتا اس�مترار احلا�ة القوية لتنفيذ ش�باكت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف ا�ول أ�عضاء ٕاىل أٔن مفهوم املرشوع ال �زال مالمئا ٔ�ولو

 واحتيا�اهتا.
�اما، وهام  30اءات ملدة �زيد �ىل وقد قدمت الويبو للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا �دمتني للمعلومات اخلاصة �لرب  .7.14

 "�دمات املعلومات املتعلقة �لرباءات" و"التعاون ا�ويل لفحص ��رتا�ات" (سابقا التعاون ا�ويل للبحث وحفص ��رتا�ات).
�لنس�بة  وتقدم هذه اخلدمات تقار�ر حبث يف التقنيات اس�ت�ابة لطلبات من القطاع اخلاص واملؤسسات العامة وتقار�ر حبث وحفص

اخنفاضا يف الطلب �ىل  2012 وقد شهدت س�نة لطلبات الرباءات املعلقة اس�ت�ابة لطلبات من ماكتب الرباءات يف الب�ان النامية.
تقار�ر البحث يف التقنيات، ويعزى ذ� جزئيا ٕاىل تنفيذ ش�باكت مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، اليت س�تصري تدرجييا أٓلية �سلمي 

مشاراك من  25�لقة معل دون ٕاقلميية وا�دة لفائدة  2012�ر. ٔأما عن التعاون ا�ويل لفحص ��رتا�ات، فقد ٔأقميت يف هذه التقار 
مشاراك) وفييت �م  35زيية و�لقتا معل �ىل الصعيد الوطين ملاكتب الرباءات يف �يلند (لكماكتب امللكية الفكرية أ�فريقية الناطقة �ٕالن

 مشاراك).  60(

                                                           
9 http://etisc.wipo.org 

10 http://wipo.int/tisc/etutorial 
11 http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/TISC_2012_Survey_Summary_Report.pdf 

http://etisc.wipo.org/
http://wipo.int/tisc/etutorial
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/TISC_2012_Survey_Summary_Report.pdf
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 2011ت "�دمات املعلومات املتعلقة �لرباءات" تقر�ر�ن �ديد�ن عن واقع الرباءات اكنت قد بدأٔت يف ٕا�دادهام يف ؤأمكل .8.14
ى �لتعاون مع املؤسسات العامة يف الب�ان النامية واملنظامت احلكومية ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية بوصفها �ات منتفعة من املس�تو 

11Fجما� من �الل موقع ٕالكرتوين خمصص للمنتفعني من املس�توى الثاينوالتقر�ران متا�ان  أ�ول.

ؤأ�ريا، ٔأقميت �لقتا معل وطنيتان  .12
مشاراك من مراكز دمع  36�لتعاون مع مكتب �راءات الفلبني حول ٔأدوات حتليل الرباءات واس�تطالع واقعها شارك فهيا قرابة 

 التكنولوجيا و�بتاكر واجلامعات يف الفلبني.

  �دول ٔأعامل التمنية تنفيذ

 1يف تصممي ٔأ�شطته وختطيطها وتنفيذها �لتوصيات الوجهية من �دول ٔأعامل التمنية، حتديدا التوصيات  14اسرتشد الرب�مج  .9.14
. وخصص جزء �بري من ٔأعامل الرب�مج يف الفرتة قيد النظر لتنفيذ مرشو�ني من مرشو�ات �دول أٔعامل التمنية 31و 30و 19و 8و

واكمتل  مرشوع النفاذ ٕاىل قوا�د البيا�ت املتخصصة ودمعه ومرشوع اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات.وهام: 
اللجنة أٔيضا  ت. واس�تعرضت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تقار�ر التقيمي. واعمتد2012هذان املرشو�ان وخضعا للتقيمي يف 

 من لك من هذ�ن املرشو�ني. املر�� الثانية 

 بيا�ت أ�داء

وجي نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل الرت   :النتي�ة املرتقبة
 بداعية يف امل� العاملالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات االٕ 

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الش�باكت الوطنية 
ملراكز دمع التكنولوجيا 

 و�بتاكر املنشأٔة

ش�بكة  12ٕا�شاء 
وطنية ملراكز دمع 

التكنولوجيا و�بتاكر 
الربع أ�ول من (يف 

): ٔأفريقيا 2011س�نة 
املنطقة العربية  )4(
أٓس�يا واحمليط  )32(

ٔأمر�اك  )2الهادئ (
الالتينية والاكرييب 

بعض ب�ان  )2(
 )1ٔأورو� وأٓس�يا (

ش�بكة ملراكز  20ٕا�شاء 
دمع التكنولوجيا 

  و�بتاكر:

املنطقة  )4ٔأفريقيا (
أٓس�يا واحمليط  )7العربية (
ٔأمر�اك  )2الهادئ (

 )5الالتينية والاكرييب (
بعض ب�ان ٔأورو� 

 )2وأٓس�يا (

ش�بكة ٕاضافية ملراكز دمع التكنولوجيا  16ٔأ�شئت 
ٔأمر�اك  )1املنطقة العربية ( )10ٔأفريقيا ( و�بتاكر:

 )1بعض ب�ان ٔأورو� وأٓس�يا ( )4الالتينية والاكرييب (

 

 

 �بت

 

 

�دد املس�ت�دمني ا��ن 
حيصلون �ىل �دمات 

التكنولوجيا مراكز دمع 
و�بتاكر فصليا يف لك 

  ب�

س�ي�دد يف هناية 
2011 

 –(�ىل أ�قل)  200
(�ىل ا�ٔكرث)  630

مكتوسط �دد املنتفعني 
من �دمات مراكز دمع 

التكنولوجيا و�بتاكر يف 
 اليوم

 

(�ىل ا�ٔكرث) مكتوسط  750 –(�ىل أ�قل)  300
�دد املنتفعني من �دمات مراكز دمع التكنولوجيا 

 و�بتاكر يف اليوم

 

 

 �بت

 

 

                                                           
12 www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html). 
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النس�بة املئوية 
للمس�ت�دمني الراضني 

عن �دمات مراكز دمع 
 التكنولوجيا و�بتاكر

 % راضون للغاية33  ال ينطبق

 % راضون ٕاىل �د ما44

 

 �بت

 

 

�دد مس�ت�ديم �دمات 
املعلومات املضافة القمية 

(�دمة البحث 
التكنولو� والتقار�ر عن 

والتعاون واقع الرباءات 
 ا�ويل يف جمال الفحص)

س�ي�دد يف هناية 
2011 

�لنس�بة خلدمة املعلومات 
املتعلقة �لرباءات/التعاون 

ا�ويل لفحص 
 ��رتا�ات:

طلب حبث  284
ب�ا،  16) من 2011(

طلبا لفحص  107�شمل 
 ��رتا�ات

 

�لنس�بة لتقار�ر واقع 
 الرباءات:

حوايل  رشاكء التعاون:
، �دد زوار 20
زا�ر  2 000ف�ات الص

 فريد 

 1 500�دد التزنيالت 

�لنس�بة خلدمة املعلومات املتعلقة �لرباءات/التعاون 
طلب حبث يف  241ا�ويل لفحص ��رتا�ات: ورد 

طلبا لفحص  101ب�ا، مشلت  19من  2012
  ��رتا�ات

 

 

 

 

 

 

 �لنس�بة لتقار�ر واقع الرباءات:

 

 زا�ر فريد 13 102

  PDFق تزنيل لو�ئ 8 930

 

 �بت

 

 

النس�بة املئوية للمتلقني 
املر��ني خلدمات 

املعلومات املضافة القمية 
(�دمة البحث 

التكنولو� والتقار�ر عن 
واقع الرباءات والتعاون 

 ا�ويل يف جمال الفحص)

�لنس�بة خلدمة املعلومات  ال ينطبق
املتعلقة �لرباءات/التعاون 

ا�ويل لفحص 
 70%��رتا�ات:

 

 

 

 

�لنس�بة لتقار�ر واقع 
 الرباءات:

املنتفعون من املس�توى 
 70%أ�ول:

املنتفعون من املس�توى 
 %50الثاين 

 

جتري �اليا مناقشة اس�تقصاءات تقيمي رضا املنتفعني 
من تقار�ر املعلومات املتعلقة �لرباءات/التعاون ا�ويل 
لفحص ��رتا�ات مع املاكتب املاحنة. من املتوقع بدء 

 .2013يف التنفيذ 

 

% من املنتفعني من 88 �لنس�بة لتقار�ر واقع الرباءات:
 املس�تويني أ�ول والثاين اكنوا راضني عن التقار�ر؛

 % من املنتفعني و�دوا التقار�ر مفيدة لعملهم.67

 

ال ينطبق يف 
2012 

 

 

 

 

 �بت
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لني  �دد املنتفعني املس��
يف مرشوع النفاذ ٕاىل 

أ�حباث من ٔأ�ل التمنية 
و�بتاكر ومرشوع 
النفاذ ٕاىل املعلومات 

املتخصصة �شأٔن 
 الرباءات

مرشوع النفاذ ٕاىل 
أ�حباث من ٔأ�ل 
التمنية و�بتاكر 

)، مرشوع النفاذ 24(
ٕاىل املعلومات 

املتخصصة �شأٔن 
 )6الرباءات (

اكن �ى مرشوع النفاذ ٕاىل أ�حباث من ٔأ�ل التمنية  
واكن  �لون.فا 110منتفع مس�ل مهنم  230و�بتاكر 

�ى مرشوع النفاذ ٕاىل املعلومات املتخصصة �شأٔن 
 فا�لون 12منتفع مس�ل مهنم  30الرباءات 

 

 �بت

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2201/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

ز�دة يف املوارد البرشية نتي�ة ٕال�ادة التوزيع ا�ا�يل ٔ�عامل ا�مع املتعلقة  2012/13تبني املزيانية بعد التحويالت  .10.14
�لندوات/�لقات العمل حول النفاذ ٕاىل املعلومات واملعارف واحملتوى املتعلق �مللكية الفكرية والنفاذ ٕاىل املنشورات الورقية 

 دمع التكنولوجيا و�بتاكر يف ا�ول أ�عضاء. وإاللكرتونية ومراكز

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

نفاذ معزز إلى المعلومات والمعارف المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بها لفائدة ه2.4
مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور من أجل الترويج لالبتكار وزيادة االطالع على 

المصنفات اإلبداعية المحمية والمصنفات اإلبداعية في الملك العام
                          7'038                         7'634               3'444 

444'6343'0387'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%99148'2882'6506'5 موارد الموظفين

%34745334'3881'1 خالف موارد الموظفين

%44445'6343'0387'7المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

وتعزى �س�بة  للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �بتة. �ملائة 60-40بو�ه �ام، تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .11.14
ىل حقيقة أٔن املر�� الثانية من مرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن اس�ت�دام �الف املوارد البرشية أ�قل من املتوقع يف املقام أ�ول إ 

ومفرب اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتعلقة �لرباءات قد اعمتد يف ا�ورة العارشة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف ن
 وليس قبل ذ�.  2012
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 الفكرية�لول ٔ�عامل ماكتب امللكية  :15الرب�مج 

 الس�يد يوش�يويك �اكغي املسؤول عن الرب�مج:

 2012اس�تعراض التقدم يف 

اس�مترار الز�دة يف الطلب �ىل املسا�دة التقنية من ماكتب امللكية الفكرية، سواء من �حية �دد املاكتب  2012شهدت س�نة  .1.15
�ىل حنو مزتايد يف ٕادارة الو�ئق إاللكرتونية وإاليداع فاملاكتب تتوقع املسا�دة  اليت تطلب املسا�دة ٔأو نطاق املسا�دة املطلوبة.

 إاللكرتوين والنرش إاللكرتوين.

(نظام الويبو للنفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحص) ومنصة  WIPO CASEوقد ٔأحرز تقدم جيد �ىل صعيد تطو�ر منصة  .2.15
 ط بو�ه �ام ال �ز� حمدود�ن.النفاذ الرمقي ٕاىل و�ئق أ�ولوية رمغ أٔن �دد املاكتب املشاركة والنشا

 حسب إالقلمي. 2012وتعرض اجلداول التالية ٔأ�رز معامل التقدم احملرز يف  .3.15

 منصات ماكتب امللكية الفكرية ـ ٔأ�رز املعامل

من ماكتب امللكية الفكرية بأٔفريقيا. ومل �كن  10امللكية الفكرية يف  اكمتل حتديث نظام ٔأمتتة ٕاقلمي ٔأفريقيا
الت�ديثات عبارة عن تغيريات يف النظام وحسب، بل مشلت ٔأيضا ٕا�ادة هندسة ٕاجراءات 

 العمل و�كو�ن الكفاءات ونقل املعارف.

امللكية الفكرية يف ٕاندونيس�يا �لنس�بة للعالمات الت�ارية. واكمتل مرشوع  ٔأطلق نظام ٔأمتتة ٕاقلمي أٓس�يا واحمليط الهادئ
نظام ٔأمتتة امللكية الفكرية يف الفلبني �لنس�بة للرباءات ومناذج املنفعة والعالمات الت�ارية، مبا 

 ).EDMSيف ذ� اس�ت�دام نظام إالدارة إاللكرتونية للبيا�ت (

�شأٔن إالدارة إاللكرتونية للبيا�ت يف املغرب، ودجمه مع أٔنظمة إالدارة  اس�ت�دام نظام الويبو إالقلمي العريب
اس�ت�دام حزمة الويبو الاكم� يف اجلزا�ر �لنس�بة للعالمات الت�ارية (نظام ٔأمتتة  املنشأٔة حمليا.

 وو�دة مدريد). WIPOScanامللكية الفكرية ونظام إالدارة إاللكرتونية للبيا�ت و�ر�مج 
 ٔأمتتة امللكية الفكرية �لنس�بة للعالمات الت�ارية يف إالمارات العربية املت�دة.اس�ت�دام نظام 

ٕاقلمي ٔأمر�اك الالتينية 
 والاكرييب

 اك�ل مرشوع نظام ٔأمتتة امللكية الفكرية يف ش�ييل �لنس�بة للرباءات والعالمات الت�ارية.
ة للعالمات الت�ارية يف اس�مترار �س�تعداد الس�ت�دام نظام ٔأمتتة امللكية الفكرية �لنس�ب

 اك�ل مشاريع الرمقنة يف �ولومبيا وأ�رجنتني. الربازيل.

اس�ت�دام منصات الربامج 
 احلاسوبية

دمج نظام الويبو �شأٔن إالدارة إاللكرتونية للبيا�ت بن�اح مع نظام أٔمتتة امللكية الفكرية 
مللكية الفكرية وٕاطالق حتسني واس�ت�دامه يف العديد من املاكتب. اس�مترار تطو�ر نظام ٔأمتتة ا

 . ومن املقرر تطو�ر مزا� �مة �ديدة.2012�بري يف 

يظهر الرمس التوضيحي أٔد�ه احلا� احلالية الس�ت�دام حزم �رامج الويبو احلاسوبية يف ماكتب امللكية الفكرية حول العامل. ويبلغ  .4.15
 مكتبا. 66�ات الويبو ٕاجاميل �دد املاكتب اليت �س�تعني مبنتج وا�د �ىل أ�قل من منت
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  منصات البنية التحتية ـ ٔأ�رز املعامل

منصة الويبو للنفاذ 
الرمقي ٕاىل و�ئق 

  أ�ولوية

 DAS. وتطبق النس�ة اجلديدة من النظام (2012اكمتلت معلية حتديث �برية يف منتصف س�نة 
نظام النفاذ الرمقي ٕاىل ) أٓلية مبسطة لضامن أ�من وحتسينات ٔأخرى متفق �لهيا يف مجمو�ة معل 2.0

. وينبغي أٔن �كون النظام اجلديد ٔأكرث قبوال ملودعي الطلبات واملاكتب. 2011و�ئق أ�ولوية يف 
 مكتبا مشاراك �اليا. 11ومثة 

نظام الويبو للنفاذ 
املركزي ٕاىل نتاجئ البحث 

 والفحص

ديث �اصية البحث . ؤأضاف هذا الت�2012اكمتلت معلية حتديث �برية للنظام يف منتصف س�نة 
عن ٔأرس الرباءات فضال عن النفاذ عن بعد ٕاىل املكتبات الرمقية ملاكتب امللكية الفكرية، اليت 

 �سمح للماكتب ٕ���ة و�ئقها �رب إالنرتنت بدال من حتميلها يف �ادم مركزي �ى الويبو. 

يا وكندا ونيوزيلندا �س�ت�دم النظام اس�ت�داما مكثفا من قبل املاكتب أ�ربعة املشاركة (أٔسرتال 
 واململكة املت�دة).

 

  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية
 1يف تصممي ٔأ�شطته وختطيطها وتنفيذها �لتوصيات الوجهية من �دول ٔأعامل التمنية، حتديدا التوصيات  15اسرتشد الرب�مج  .5.15

امللكية الفكرية ا��ية ومرشوع امللكية الفكرية . كام شارك الرب�مج يف تنفيذ مرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن مؤسسات 10و 2و
. 2012وخضعا للتقيمي يف  2011واكمتل هذان املرشو�ان يف هناية  و�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت والهوة الرمقية والنفاذ ٕاىل املعرفة.

 و�قشت اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية تقار�ر التقيمي.

تعز�ز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل فضال عن ذ�، بغية و  .6.15
يف حتسني اخلدمات املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها، اس�متر الرب�مج يف توفري املسا�دة التقنية ملاكتب امللكية الفكرية 

أ�قل منَوا لتحسني ٔأنظمة أ�عامل القامئة �ىل �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت �لنس�بة ٕالجراءات تلقي س�ندات  الب�ان النامية والب�ان
مكتبا من ماكتب امللكية الفكرية ٕاجامال �س�ت�دم ٔأنظمة  66، اكن 2012امللكية الفكرية وٕادارهتا وحفصها و�سجيلها و�رشها. ويف هناية 

  ب�ا يف مجيع أ�قالمي. 54، نفذت ٔأ�شطة يف 2012ملدعومة مهنا يف ٕاطار هذا الرب�مج، و�الل س�نة إالدارة املقدمة من الويبو وا
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 بيا�ت أ�داء

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات ٔأقل   :النتي�ة املرتقبة
  رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها�لكفة ؤأكرث

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2012بداية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد املاكتب اليت �هيا 
ٔأنظمة مقدمة من الويبو 
مؤمتتة لكيا ٕالدارة امللكية 

الفكرية يف مقابل 
املاكتب اليت �هيا ٔأنظمة 
مقدمة من الويبو مؤمتة 

  جزئيا

 

مكتبا �يه ٔأنظمة  38
 25مؤمتتة لكيا مقابل 
مكتبا �يه ٔأنظمة 

 58مؤمتتة جزئيا. 
مكتبا ٕاجامال �س�ت�دم 

رة ٔأنظمة الويبو ٕالدا
 امللكية الفكرية.

�دد املاكتب املؤمتتة لكيا 
  33 :2011يف هناية 

�دد املاكتب املؤمتتة 
 :2011جزئيا يف هناية 

25 

مكتبا  58 إالجاميل:
�س�ت�دم ٔأنظمة الويبو 

ٕالدارة امللكية الفكرية (يف 
 )2011هناية 

 

  36 :2012�دد املاكتب املؤمتتة لكيا يف هناية 

  25 :2012جزئيا يف هناية �دد املاكتب املؤمتتة 

�دد املاكتب اليت �س�ت�دم منصة نظام الويبو للنفاذ 
  4 املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحص:

بلغ ٕاجاميل �دد املاكتب اليت �س�ت�دم ٔأنظمة الويبو 
 .2012مكتبا يف هناية  65ٕالدارة امللكية الفكرية 

 �بت

 

 

�دد املاكتب اليت �هيا 
بيا�ت �شأٔن امللكية 
الفكرية �ىل ش�بكة 
إالنرتنت يف قوا�د 

 بيا�ت الويبو

20 

 

مكتبا �يه بيا�ت �شأٔن امللكية الفكرية �ىل  38 
ش�بكة إالنرتنت يف قوا�د بيا�ت الويبو (ر�ن الرباءات 

 وقا�دة البيا�ت العاملية ٔ�دوات التوس�مي)

  �بت

�دد مجمو�ات املاكتب 
اليت �شارك يف منصة 

 مشرتكة

ٔأسرتاليا وكندا  ماكتب: 4وا�دة (تتأٔلف من مجمو�ة   1
 واململكة املت�دة ونيوزيلندا)

 

 �ري �بت

 

�دد املاكتب اليت تعاجل 
بيا�ت نظام مدريد 

ومعاهدة التعاون �شأٔن 
الرباءات بدمع من 

أ�نظمة املقدمة من 
 الويبو

  �بت  مكتبا 24  5
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2فض النفقات مبقدار حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خب

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

(بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة) �مع تصممي �لول �رامج  5رابعا.ُخصصت موارد �رشية ٕاضافية للرب�مج يف ٕاطار النتي�ة  .7.15
 الويبو احلاسوبية ومنصات البنية التحتية املقدمة ملاكتب امللكية الفكرية حول العامل.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

  �بتة.للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �ملائة 60-40تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .8.15

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه5.4
خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة)  الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (

المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها
                          7'813                         8'104               3'911 

911'1043'8138'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%15349'4272'8934'3 موارد الموظفين

%75848'6771'9193'3 خالف موارد الموظفين

%91148'1043'8138'7المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 ا�راسات �قتصادية وإالحصاءات :16الرب�مج 

 املد�ر العام املسؤول عن الرب�مج:

 2012اس�تعراض التقدم يف 

حققت أ�عامل إالحصائية هدفها �لاكمل يف إالسهام مبد�الت �لمية �الية اجلودة يف معلية رمس الس�ياسات. وكام �دث يف  .1.16
دراسة اس�تقصائية ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية. ومقارنة �ٔ�عوام املاضية، حتسنت تغطية الب�ان، أ�عوام املاضية، ٔأجرى الرب�مج 

وال س�� �لنس�بة للب�ان ذات ا��ل املتوسط، مبا يف ذ� ـ ٔ�ول مرة ـ الهند. ؤأتيحت البيا�ت ا�معة جما� �ىل موقع الويبو 
ر�اء العامل، و�ري دليل �ىل ذ� �دد مرات تزنيل البيا�ت وطلبات املس�ت�دمني لٕالحصاءات، ٕاذ �س�ت�د�ا الباحثون من ش�ىت أٔ 

، ٔأطلق الرب�مج وا�ة �ديدة �ىل إالنرتنت 2012و�قتباسات يف املقاالت البحثية وتقار�ر وسائل إال�الم. ويف الربع أ��ري لس�نة 
كية الفكرية". وقد عززت هذه أ�داة اجلديدة من مرونة النفاذ ٕاىل ٕالحصاءات امللكية الفكرية ـ "مركز البيا�ت إالحصائية �شأٔن املل 

 بيا�ت الويبو إالحصائية وسهو� اس�ت�دا�ا.

وكام يف الس�نوات السابقة، �رش الرب�مج تقار�ر ٕاحصائية �ديدة حول ٔأمناط ٕايداع الطلبات املتعلقة �مللكية الفكرية حول العامل  .2.16
الطلبات املتعلقة �مللكية الفكرية. وتضمنت إالجنازات الرئيس�ية تقر�ر مؤرشات امللكية الفكرية ؤأداء معاهدات الويبو �شأٔن ٕايداع 

العاملية املوسع ا�ي قدم ٔ�ول مرة معلومات حول الطرق الرسيعة لتسوية املناز�ات املتعلقة �لرباءات وطلبات أ�صناف النباتية. كام 
ول نظام الهاي تقدم مجمو�ة ٔأوسع نطاقا من البيا�ت والت�ليالت املعمقة مقارنة ٔأطلق الرب�مج دراسة ٕاحصائية س�نوية �ديدة ح

 �جلداول إالحصائية املنشورة مس�بقا. 

ويف أ�وقات اليت مل ينقطع فهيا الشعور �نعدام اليقني �قتصادي قدم الرب�مج يف الوقت املناسب تقار�ر وتوقعات عن أ�داء  .3.16
 ون املالية وفريق الويبو لٕالدارة العليا، ما أٔ�ح اختاذ قرارات �شغيلية ومالية واعية.ؤ لرباءات وٕادارة الشلقطاع معاهدة التعاون �شأٔن ا

 2011ويف جمال الت�ليل �قتصادي، قدم الرب�مج مد�الت لل�ان الويبو، �ىل و�ه اخلصوص ملحق ل�راسة املعدة يف  .4.16
الصناعية  التصامميديدة �شأٔن تأٔثري تبس�يط وتنس�يق الرشوط الشلكية لتسجيل �شأٔن الز�دة املفاجئة يف طلبات الرباءات، ودراسة �

وبدٔأ العمل �ىل ٕاجراء دراسة �ديدة ـ �شأٔن امللكية الفكرية و�قتصاد �ري الرمسي وامللكية الفكرية وجهرة ). 2(�لتعاون مع الرب�مج 
ويعد املرشوع �لتوصل ٕاىل  .2012الفكرية اليت د�لت �زي التنفيذ يف أ�دمغة ـ كجزء من مرشو�ات اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 

  ٔأد� �ديدة حول ٔأو�ه ارتباط س�ياسات امللكية الفكرية �لتمنية.

، تولت الويبو دور النارش املشارك يف مؤرش �بتاكر العاملي، ومن مث شار�ت يف تطو�ر مؤرش �بتاكر العاملي 2012ويف  .5.16
، حيث اكنت الويبو حيهنا ٔأ�د الرشاكء املعرفيني العديد�ن. ؤأسهم الرب�مج بفعالية يف 2011عالية مقارنة �س�نة و�رشه �ىل حنو ٔأكرث ف

تنقيح مهنجية مؤرش �بتاكر العاملي، �اصة تعز�ز قياس ٔأ�شطة �بتاكر يف املؤرش. وحظي ٕاطالق مؤرش �بتاكر العاملي يف صيف 
ت ووسائل إال�الم حول العامل. ومنذ ذ� احلني، ٔأشار العديد من الوزراء ٕاىل مؤرش �بتاكر �ه�م �بري من واضعي الس�ياسا 2012

 العاملي يف خطا�هتم ومناقشاهتم الس�ياس�ية.

ؤأ�ريا، اس�متر الرب�مج يف ا�هنوض �لت�ليل �قتصادي يف اخلطاب الس�يايس �شأٔن امللكية الفكرية، وال س�� من �الل  .6.16
ات �قتصادية و�رش أٔوراق البحث اجلديدة والنسخ املرتمجة من التقر�ر العاملي �شأٔن امللكية الفكرية، وٕادارة اس�تضافة مجمو�ة الندو 

 ش�بكة �رباء ماكتب امللكية الفكرية �قتصاديني. وقد أٔشري ٕاىل دراسات الرب�مج �قتصادية ـ وال س�� التقر�ر العاملي �شأٔن امللكية
تقار�ر الس�ياسات واملقاالت ا�ٔاكدميية؛ ورمغ قرص فرتة وجوده، �رز الرب�مج بوصفه ٔأداة حتليل وس�يطة متتاز الفكرية ـ مرارا و�كرارا يف 

 �ملصداقية يف جمال اقتصاد�ت امللكية الفكرية.

  تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

 1ل التمنية، حتديدا التوصيات يف تصممي ٔأ�شطته وختطيطها وتنفيذها �لتوصيات الوجهية من �دول ٔأعام 16اسرتشد الرب�مج  .7.16
مرشوع امللكية الفكرية والتمنية �ج�عية و�قتصادية  من مرشو�ات �دول أٔعامل التمنية. 3. كام شارك الرب�مج يف تنفيذ 37و 35و

 ومرشوع امللكية الفكرية وجهرة أ�دمغة ومرشوع امللكية الفكرية و�قتصاد �ري الرمسي:
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الفكرية والتمنية �ج�عية و�قتصادية، انهتت ا�راسات القطرية يف ش�ييل والربازيل من يف ٕاطار مرشوع امللكية  -
�لق سعة بيا�ت امللكية الفكرية الرضورية واس�تفادت فرق البحث من البيا�ت يف دراسة ٔأمناط اس�ت�دام امللكية 

  الفكرية �ىل املس�توى اجلزيئ.

، ٔأ�دت دراسة للمسح اجلغرايف لتدفقات جهرة DA_39_40_01مغة يف ٕاطار مرشوع امللكية الفكرية وجهرة أ�د -
 العلامء، ووضعت قا�دة بيا�ت لتدفقات جهرة ا�رت�ني.

، مت �نهتاء من املسودة ا�ا�لية ل�راسة DA_34_01يف ٕاطار مرشوع امللكية الفكرية و�قتصاد �ري الرمسي  -
د �ري الرمسي"، وأٔقميت �لقة العمل العاملية أ�وىل �شأٔن "�بتاكر التصورية عن "�بتاكر وامللكية الفكرية و�قتصا

وامللكية الفكرية و�قتصاد �ري الرمسي"، اليت تنظمها الويبو ومعهد البحوث �قتصادية �ىل �بتاكر، يف �ريتور� 
 .2012نومفرب  21ٕاىل  19جبنوب ٔأفريقيا يف الفرتة من 

 بيا�ت أ�داء

 انتفاع ٔأكرب مبعلومات الويبو إالحصائية عن ٔأداء نظام امللكية الفكرية ا�ويل :النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد تزنيالت اثنني من 
التقار�ر إالحصائية 

 الرئيس�ية

، مت تزنيل الطبعات أ��رية املتا�ة (طبعات 2012يف   حتدد ف� بعد
) ملؤرشات امللكية الفكرية العاملية 2012و 2011

) وحقائق ؤأرقام امللكية والفكرية 941(املنشور رمق 
 مرة معا. 48 321) 943(رمق 

 

 �بت

 

 

، مت ٕاطالق مركز الويبو للبيا�ت إالحصائية 2012يف   حتدد ف� بعد �دد تزنيالت البيا�ت
 Excelلي�ل حمل مجمو�ة ملفات  2012يف سبمترب 

زا�ر فريد، حيث  6 253القاب� للتزنيل، وانتفع به 
 صف�ة. 89 189اس�تعرضوا 

 �بت
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 للملكية الفكريةحتليالت اقتصادية ٔأكرث جترهيا الويبو مكسامهة يف رمس الس�ياسة العامة  النتي�ة املرتقبة:

 مؤرشات أ�داء
ٔأسس املقارنة 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة احملدثة، 
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد �قتباسات يف 
املنشورات �قتصادية 

وتقار�ر الس�ياسات 
 احلكومية

نظرا جلدة هذا 
الرب�مج، فٕان ٔأسس 

 املقارنة �ري متوفرة

تقر�ر �املي �رش ٔأول 
�شأٔن امللكية الفكرية يف 

، �� من 2011نومفرب 
املبكر �دا حساب �دد 
�قتباسات اعتبارا من 

  2011هناية 

 

 

 

ٔأشري ٕاىل التقر�ر العاملي �شأٔن امللكية الفكرية يف 
التقار�ر الس�ياس�ية واملقاالت ا�ٔاكدميية، رمغ ٔأنه من 

الت�لييل الصعب تتبع اس�ت�دام املنشور �قتصادي 
 مبختلف اللغات �ىل حنو موثوق.

ؤأشري ٕاىل تقر�ر مؤرش �بتاكر العاملي مرات �دة من 
  قبل الوزراء واملناقشات الربملانية.

و�رشت مقاالت وسائل إال�الم اليت ٔأشارت ٕاىل 
 Theمؤرش �بتاكر العاملي �ىل سبيل املثال يف 

Economist وForbes وBusiness Week 
 The Huffington Postو Science Businessو
 Leو Le Mondeو El Paisو the IPKatو

Figaro وVedomosti وThe Australian 
 China’s People’sو Nikkei Businessو

Daily وThe Times وJornal do Brasil 
والصحف الرئيس�ية يف الرشق أ�وسط والب�ان 

  .Bloombergالعربية أ�خرى وواكالت أ�نباء مثل 

ٔأنه  Fisheye Analyticsؤأشار حتليل ٔأ�اليم ٔأجرته 
، �رش 2012د�سمرب  14يونيو ٕاىل  1يف الفرتة من 

مقاال حيتوي �ىل ٕاشارة ٕاىل مؤرش  5 181قرابة 
مليون  434�بتاكر العاملي، وقرٔأ املقاالت قرابة 

  قارئ.

 �بت

 

 

�دد الب�ان النامية اليت 
تعترب دراسات الويبو 

مفيدة، �قتصادية 
ودر�ة فائدة هذه 

 ا�راسات

نظرا ٔ�ن دراسات  --
الب�ان النامية س�تكمتل 

، فٕان ٔأسس 2013يف 
 املقارنة �ري متوفرة.

دراسات قطرية؛ وقدمت النتاجئ  6�اري العمل �ىل 
؛ وس�تكمتل 2012أ�ولية ٕاىل واضعي الس�ياسات يف 

من املبكر �دا تقيمي در�ة و . 2013ا�راسات يف 
 ا�راسات للحكومات.فائدة هذه 

 

ال ينطبق يف 
2012 
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تزايد إدماج مبادئ جدول أعمال التنمية في برامج المنظمة وأنشطتهاه6.3
                             276                            234                  101 

انتفاع أكبر بمعلومات الويبو اإلحصائية عن أداء نظام الملكية الفكرية الدوليه1.5
                          1'569                         1'875                  782 

تحديث ركن بوابة البراءات فيما يتعلق بالطلبات المودعة بناء على نظام معاهدة ه2.5
 338'1               059'3                         711'2                          التعاون بشأن البراءات في الوقت المناسب

أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى ه3.7
   -                      30                               30                               البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

222'1982'5855'4المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%75946'7871'4553'3 موارد الموظفين

%41146233'1301'1 خالف موارد الموظفين

%22243'1982'5855'4المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012/13املزيانية بعد التحويالت  ٔألف.

(التصنيفات ا�ولية  1�امسا.(ٕادماج �دول ٔأعامل التمنية) والنتي�ة  6�لثا.خصصت موارد ٕاضافية للرب�مج يف ٕاطار النتي�ة  .8.16
ل �لنس�بة ملرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن امللكية الفكرية وجهرة أ�دمغة، حس��  ومعايري الويبو) من ٔأ�ل اقرتاح املرشوع املعد�

 1�امسا.. كام خصصت موارد ٕاضافية ٔأيضا للنتيجتني 2012نية �لتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا املنعقدة يف مايو اعمتدته اللجنة املع 
(نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية و�نتفاع هبا) لتعكس ز�دة الرتكزي �ىل أ��شطة املتعلقة  2�امسا.و 

قتصادية و�رش التقر�ر العاملي �شأٔن امللكية الفكرية ومؤرش �بتاكر العاملي، فضال عن مرشوعي �دول ��راسات والت�ليالت �
 ٔأعامل التمنية �شأٔن "امللكية الفكرية والتمنية �ج�عية و�قتصادية" و"امللكية الفكرية و�قتصاد �ري الرمسي".

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  �ء.

وتتعلق �س�بة �س�ت�دام  للس�نة أ�وىل من الثنائية ويه �بتة. �ملائة 60-40تعد �س�بة اس�ت�دام املزيانية مضن النطاق املتوقع  .9.16
من  املنخفضة خلالف املوارد البرشية يف املقام أ�ول مبرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن امللكية الفكرية وجهرة أ�دمغة، حيث اجلزء ا�ٔكرب

 ملقرر تنفيذها يف الس�نة الثانية من الثنائية.أ��شطة ا

  



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

114 

 ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية :17الرب�مج 

 الس�يد يوها�س �ر�ستيان و�شارد :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

�ستشارية املعنية �ٕالنفاذ جنح الرب�مج، من �الل معلية �شاور، يف جتديد ثقة ا�ول أ�عضاء واملراقبني يف جلنة الويبو  .1.17
. بوصفها منتدى للحوار البنّاء �شأٔن الس�ياسات، مبا يف ذ� توفري بيئة مواتية لتبادل اخلربات يف س�ياق ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية

ىل ز�دة انهتااكت حقوق ومتزيت ا�ورة الثامنة للجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ �روح التعاون من ٔأ�ل حتديد ا�وافع اليت تؤدي إ 
 ،ومناقشة تطو�ر املهنجيات الت�ليلية اليت تقيس ٔأ�ر التقليد والقرصنة ،امللكية الفكرية، مبا يف ذ� املتغريات �ج�عية و�قتصادية

جنة �ستشارية وحتليل مناذج بدي� للتصدي النتشار التقليد والقرصنة. واتفقت ا�ول أ�عضاء �ىل �ر�مج معل ا�ورة التاسعة لل 
الت�ارب املعنية �ٕالنفاذ، ا�ي جيمع بني املامرسات البدي� لتسوية املناز�ات يف جمال امللكية الفكرية، وإالجراءات والتدابري الوقائية ٔأو 

 الناحجة الس�تكامل ٕاجراءات إالنفاذ.

مية والب�ان أ�قل منواً) للحصول �ىل للطلب املزتايد من �انب ا�ول أ�عضاء (الب�ان النا تهوواصل الرب�مج اس�ت�اب  .2.17
تفاق املسا�دة الترشيعية لتعز�ز أ�طر القانونية الوطنية ٔأو إالقلميية من أٔ�ل تلبية املعايري و�لزتامات الواردة يف اجلزء الثالث من ا

ش�يًا مع امت –د اردة يف اجلزء الثالث وشدّ �ريبس. وف� خيص تقدمي هذه املسا�دة، ٔأشار الرب�مج �نتظام ٕاىل أٔو�ه املرونة واخليارات الو 
�ىل مرا�اة الشوا�ل أ�وسع املعنية �لتمنية عند تنفيذ أ�حاكم املتعلقة �ٕالنفاذ. واس�ت�اب  –من �دول ٔأعامل التمنية  45التوصية 

الشوا�ل  حنو اكٍف  حمتوى هذه أ��شطة يعكس �ىل مع حرصه �ىل �ونالرب�مج أٔيضًا لطلبات �ديدة ٔ��شطة �كو�ن الكفاءات، 
�ددًا مزتايدًا من طلبات املسا�دة  17�ج�عية و�قتصادية والتوازن املناسب بني احلقوق اخلاصة واملصل�ة العامة. وتلق�ى الرب�مج 

 .يف جمال التوعية العامة، مبا يف ذ� أ�دوات واملنشورات واملواد التواصلية

يف مسارات معل املنظامت الرش�كة، اس�متر الرب�مج يف التعاون والتنس�يق مع منائية التو�ه االٕ ومن أٔ�ل دمج الشوا�ل  .3.17
املنظامت احلكومية ا�ولية واملنظامت �ري احلكومية، ومجعيات ٔأحصاب املصل�ة، فضًال عن املؤسسات ا�ٔاكدميية. ودفعت مصاُحل لك 

 يف مجيع ٔأ�شطته؛ وهو هنج اكنت تدمعه املنظامت الرش�كة.من ا�متع املدين وقطاع أ�عامل الرب�مَج ٕاىل حماو� حتقيق التوازن 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

ها وتنفيذها بتوصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص� واهتدى هبا، ل  تخطيطال يف تصممي مجيع ٔأ�شطته و  17اسرتشد الرب�مج  .4.17
 .45و 1وال س�� التوصيتني 

املسا�دة التقنية و�كو�ن الكفاءات واملسا�دة الترشيعية مو�ًة حنو التمنية  و�ىل أ�خص، اكنت ٔأ�شطة الرب�مج يف جماالت .5.17
 وّ�ْت . وٕاضافة ٕاىل ذ�، 17و 14و 13و 12و 6ش�يًا مع التوصيات املذ�ورة أٓنفًا والتوصيات اوقامئة �ىل الطلب وشفافة، وذ� مت

 ليه اللجنة �ستشارية املعنية �ٕالنفاذ �ورهتا الثامنة.العمل ا�ي اتفقت �  من توصيات �دول أٔعامل التمنية �ر�مجَ  45التوصية 
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 بيا�ت أ�داء

من  45حول ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية، مسرتشدًا �لتوصية رمق  يف الويبو تقدم يف احلوار الس�يايس ا�ويل بني ا�ول أ�عضاء النتي�ة املرتقبة:
 �دول ٔأعامل التمنية

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

اس�مترار اتفاق ا�ول أ�عضاء 
حول العمل اجلوهري للجنة 

الويبو �ستشارية املعنية 
�ٕالنفاذ �الل فرتة الس�نتني، 
و�شمل عنارص مو�ة حنو 

 التمنية

اتفقت ا�ول أ�عضاء �ىل الرب�مج املقبل لهذه   �ر�مج العمل احلايل
�شمل ممارسات بدي� لتسوية  بأٔناللجنة، 

املناز�ات وٕاجراءات ٔأو تدابري وقائية الس�تكامل 
من مرشوع  34تدابري إالنفاذ (انظر الفقرة 

الوثيقة  –ملخص الرئيس 
WIP/ACE/8/12/PROV.( 

 �بت

 

 

 وس�ياس�ية ُمصممة حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية أٔطر �رشيعية وتنظميية: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

هناية  ٔأسس املقارنة املُ�دثة
2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الب�ان املزودة 
�ملسا�دة التقنية �شأٔن أ�طر 

 وأٔ الترشيعية اجلديدة 
ٔأ�ل ٕانفاذ  املس�ت�دثة من

فعال مع أ��ذ بعني �عتبار 
ٔأو�ه املرونة املتا�ة يف اجلزء 

الثالث من اتفاق جوانب 
حقوق امللكية الفكرية املتص� 

 �لت�ارة (اتفاق �ريبس)

مجمو�ة ٕاقلميية وا�دة 
 (ٔأفريقيا)

 ب� وا�د (أٓس�يا)

مجمو�ة ٕاقلميية وا�دة 
(ٔأفريقيا) وب��ن (يف 

2010/2011( 

مت املسا �دة الترشيعية ٕاىل مجمو�ة ٕاقلميية قُّدِ
وا�دة ؤأربعة ب�ان (اثنان يف ٔأفريقيا واثنان يف 

 .2012أٓس�يا) يف �ام 

 

 

 

 

 

 �بت

 

 

يف  ةقدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض التمني: النتي�ة املرتقبة
 والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً 

 مؤرشات أ�داء
  ٔأسس املقارنة

الرب�مج واملزيانية (
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

ٕادراج املسائل املتعلقة �لتمنية 
يف �رامج التدريب �ىل 

 إالنفاذ يف الويبو

ال تو�د بيا�ت متا�ة 
 �الياً 

�شاطًا (دون) ٕاقلميي و�سعة ٔأ�شطة وطنية  11 
لتكو�ن الكفاءات، فضًال عن ٕاجراء مخس 

ز�رات دراس�ية للمسؤولني عن ٕانفاذ القانون 
والقضاة وموظفي ماكتب امللكية الفكرية ٔأو 

؛ 2012لقاءات معهم يف مقر الويبو يف �ام 
مجيع هذه أ��شطة من التوصية  وتنطلق �رامج

 .من توصيات �دول ٔأعامل التمنية 45

 �بت
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النس�بة املئوية للمسؤولني 
عن إالنفاذ املُدر�بني ا��ن 

يعربون عن رضامه عن 
م، مبا يف ذ�  التدريب املُقد�

التوجيه اخلاص �لتعاون 
�سرتاتيجي، ومدى فائدته 

 هلم يف حياهتم املهنية

بيا�ت متا�ة ال تو�د 
 �الياً 

% من حيث مالءمة 80�س�بة الرضا ٔأكرث من  
املواضيع، واه�م املشاركني �ملوضوع، ونوعية 

 العروض.

 

 �بت

 

 

 تعاون وتنس�يق منتظم وفعال بني معل الويبو ومعل املنظامت ا�ولية أ�خرى يف جمال ٕاذاكء ��رتام للملكية الفكرية: النتي�ة املرتقبة

 أ�داءمؤرشات 
  ٔأسس املقارنة

الرب�مج واملزيانية (
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد أٓليات التعاون الرمسية 
 املطبقة

 �بت ثالثة  ثالثة

م  )2010/2011(يف  35 30 �دد أ��شطة املشرتكة نظامت الرش�كة �شاطًا �الشرتاك مع امل  17نُّظِ
 .فهيا 17 الرب�مج شارك ؤأحصاب املصل�ة، 

 �بت

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تحليالت اقتصادية أكثر تجريها الويبو كمساهمة في رسم السياسة العامة للملكية ه4.1
الفكرية

                             311                            288                  123 

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          1'261                         1'330                  559 

تقدم في الحوار السياسي الدولي بين الدول األعضاء حول إذكاء االحترام للملكية ه1.6
 217                  468                            635                             الفكرية، مسترشدا بالتوصية رقم 45 من جدول أعمال التنمية

تعاون وتنسيق منتظم وفعال بين عمل الويبو وعمل المنظمات الدولية األخرى في ه2.6
 349                  798                            785                             مجال إذكاء االحترام للملكية الفكرية

248'8841'9922'2المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%10496346'1922'2 موارد الموظفين

%80078028537 خالف موارد الموظفين

%24843'8841'9922'2المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:
 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

 �لتفصيل يف املالحظات أٔ�اله. حويالت تعكس التعديالت املذ�ورةبعد الت 2012/2013مزيانية الفرتة  .6.17

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

ملائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة الس�نتني، � 60ٕاىل  40�س�بة اس�ت�دام املزيانية ال تت�اوز النطاق املتوقع ا�ي يرتاوح من  .7.17
 و�سري يف �جتاه الصحيح.
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 الفكرية والت�د�ت العامليةامللكية  :18الرب�مج 

 الس�يد يوها�س �ر�ستيان و�شارد :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

�بتاكر وامللكية الفكرية عند نقطة �لتقاء بني القضا� العاملية املرتابطة واملل�ة، وال س�� قضا� الص�ة  18يتناول الرب�مج  .1.18
تقدمًا �برياً يف دمع وجود فهم معمق �ى واضعي الس�ياسات  2012الغذايئ. وقد ٔأحرز الرب�مج يف �ام العاملية وتغري املناخ وأ�من 

الفكرية للعالقة بني الت�د�ت العاملية و�بتاكر وامللكية الفكرية. وظل الرب�مج يتلقى تعليقات ٕاجيابية ودعامً لعمل الويبو �شأٔن امللكية 
 اسعة من ٔأحصاب املصل�ة.والت�د�ت العاملية من مجمو�ة و 

ل�مع والتعاون  ، ٔأدت اجلهود ٕاىل ز�دة ��رتاف �لويبو �عتبارها مصدرًا موثوقًا به20و�لتعاون عن كثب مع الرب�مج  .2.18
ار الطلب ومرجعًا للحصول �ىل معلومات عن �بتاكر وامللكية الفكرية ف� يتعلق �لت�د�ت العاملية املذ�ورة ٔأ�اله، مما ٔأدى ٕاىل اس�متر 

�ىل املسامهة واملشاركة يف مسارات الس�ياسات العامة ذات الص� واحللقات ا�راس�ية و�لقات العمل واملؤمترات من �انب املنظامت 
ا�ولية أ�خرى، مبا يف ذ� منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية واملنظامت �ري احلكومية واجلامعات ومؤسسات مثل معهد 

خطوًة �مًة يف  2012ت العليا ا�ولية وإالمنائية. واكن ٕاطالق الويبو لسلس� �لقات دراس�ية عن الت�د�ت العاملية يف مارس ا�راسا
مت ثالث �لقات دراس�ية يف �ام يدمع هذه املساع ، فأٔ�حت للمشاركني منتدى لتبادل أ�فاكر واخلربات واملعلومات 2012. ونُّظِ

 .االت أ�ساس�ية الثالثة للرب�مجاملتعلقة �لك جمال من ا�

. وشهد �حتاد ا�ي أ�طلق يف 2012تقدمًا �بريًا يف �ام  (WIPO Re:Search) ؤأحرزت قا�دة بيا�ت الويبو للبحث .3.18
تعاون حبيث منفصل بني مجمو�ة من أ�عضاء �الل �امه أ�ول. و�الوة  13ٕاجنازات مهنا تضاعف �دد أ�عضاء والبدء يف  2011ٔأكتو�ر 

�ىل ذ�، �شمل قا�دة بيا�ت الويبو للبحث عرشة أٔعضاء من �سعة ب�ان ٔأفريقية، وهو أٔمر ذو أٔمهية �اصة �لنس�بة ٔ�هداف الويبو 
يقيا، أ�مع يف جمال الس�ياسة العامة �ىل النحو املُبني� يف �دول ٔأعامل التمنية. وٕاضافًة ٕاىل تعدد التعاون البحيث مع مراكز حبثية يف ٔأفر 

ي �لامء ٔأفارقة من الاكمريون ومرص و�ا� �اراهتم البحثية يف مرافق الب�ان املتقدمة أ�عضاء يف قا�دة بيا�ت الويبو للبحث سوف �ُمن
 .بفضل صندوق است�ين قدمته احلكومة أ�سرتالية

لوجيات السلمية بيئيًا وهو منصة لترسيع نقل التكنو  – (WIPO GREEN)ؤأحرز �ر�مج الويبو املتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء  .4.18
. و�الوة �ىل ذ�، أ�ضيفت 2012تقنيًة واحتيا�ًا حبلول هناية �ام  40تقدمًا بوصفه مرشو�ًا رائداً. ومت حتميل حنو  –و�كيفها واع�دها 

لتكنولوجيا اخلرضاء ٕاىل وظائف �ديدة ٕاىل قا�دة البيا�ت وازداد �دد املشرتكني يف النرشات إالخبارية الشهرية لرب�مج الويبو املتعلق �
العديد من املناقشات مع ٔأجريت و  ،مشرتك. و�ُرشت ٔأيضًا دراس�تان ٕافراديتان تُظهران جناح نقل التكنولوجيا اخلرضاء 500ٔأكرث من 

منايئ، ومنظمة أ�مم رشاكء اسرتاتيجيني، مبا يف ذ� االتفاق العاملي لٔ�مم املت�دة، و�ر�مج أ�مم املت�دة للبيئة، و�ر�مج أ�مم املت�دة االٕ 
 .املت�دة للتمنية الصناعية، وكذ� مع مؤسسات ا�متويل، مثل مبادرة املعلومات من ٔأ�ل التمنية، ومرصف التمنية ا�ٓس�يوي

واكن العمل �ىل العالقة بني امللكية الفكرية وأ�من الغذايئ مييض قدمًا من �الل مواص� حبث دراسة ٕافرادية عن امللكية  .5.18
 و�بتاكر وأ�من الغذايئ، �الشرتاك مع حكومة تزنانيا و�ريها من ٔأحصاب املصل�ة املعنيني.الفكرية 

 2012والتعاون الثاليث مع منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية �شأٔن الص�ة وامللكية الفكرية والت�ارة رك�ز يف �ام  .6.18
ز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر: الصالت القامئة بني الص�ة العامة �ىل صيا�ة ا�راسة التقنية املشرتكة املعنونة "تعز�

12Fوامللكية الفكرية والت�ارة"

 .2013فربا�ر  5، واليت �ُرشت بتارخي 13

مة من ا�ول أ�عضاء مطا 2012وف� يتعلق �مللكية الفكرية وس�ياسة املنافسة، اس�متر يف �ام  .7.18 لبًة �زايد �دد الطلبات املُقد�
م ، أ�مانة ��خول يف حوار، وكذ� مسا�دهتم يف حتسني فهم العالقة بني امللكية الفكرية واملنافسة. و�الوة �ىل ذ�، بدٔأ تعاون ُمنظ�
مم وٕان اكن �ري رمسي، مع املنظامت أ�خرى ذات الص� يف هذا ا�ال، ٔأ�رزها منظمة التعاون والتمنية يف امليدان �قتصادي، ومؤمتر ا�ٔ 

 املت�دة للت�ارة والتمنية، ومنظمة الت�ارة العاملية، وكذ� مع ش�بكة املنافسة ا�ولية.

                                                           
13 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/global_challenges/628/wipo_pub_628.pdf. 
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 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

ها وتنفيذها بتوصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�. وسامه الرب�مج يف ل  تخطيطال يف تصممي ٔأ�شطته و  18اسرتشد الرب�مج  .8.18
تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية من �الل املسامهة يف مبادرات جرد الرباءات ٔ�غراض الس�ياسة العامة ف� يتعلق �ٔ�من الغذايئ والص�ة 

لقة �لرباءات. وٕاضافة ٕاىل ذ�، اكن الرب�مج مشاراكً ٔأيضًا وتغري املناخ يف س�ياق مرشوع اس�ت�داث ٔأدوات للنفاذ ٕاىل املعلومات املتع
يف تنفيذ مرشوع امللكية الفكرية وس�ياسة املنافسة، وقد مت ٕاجناز هذا املرشوع وتقيميه. ويف ٕاطار هذا املرشوع، اس�ُتمكلت ا�راسات 

 ؛(CDIP/8/INF/4)دارات املعنية بقانون املنافسة التالية ونُوقشت يف اللجنة: التفا�ل بني إالدارات املعنية �مللكية الفكرية واالٕ 
وحتليل إالصدارات �قتصادية أٔو القانونية �شأٔن  ؛(CDIP/8/INF/5)والعالقة بني استنفاد حقوق امللكية الفكرية وقانون املنافسة 

ودراسة عن ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية مبا ينايف املنافسة  ؛(.CDIP/8/INF/6 Corr)أٓ�ر حقوق امللكية الفكرية ك�اجز للعبور 
 ).CDIP/9/INF/6املرشو�ة: ا��اوى الصورية (الوثيقة 

 بيا�ت أ�داء

صة فهم معمق �ى واضعي الس�ياسات للعالقة بني الت�د�ت العاملية و�بتاكر وامللكية الفكرية ٔ�ساس لتحسني صنا�ة القرارات اخلا: النتي�ة املرتقبة
 �لس�ياسات العامة

 مؤرشات أ�داء
  ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

إالشارات يف مسارات 
الس�ياسات العامة 

أ�خرى ٕاىل معل الويبو 
يف جمال الت�د�ت 

 العاملية
 
 

ٕاشارات من ا�ول  دد الحقاً حتُ 
أ�عضاء يف اج��ات 
الويبو (مثل امجلعيات 

العامة، ٔأو اللجنة املعنية 
�لتمنية وامللكية الفكرية، 
ٔأو اللجنة ا�امئة املعنية 

بقانون الرباءات)، 
وا�لس التنفيذي ملنظمة 
الص�ة العاملية، ومجعية 
الص�ة العاملية، وجملس 
�ريبس ملنظمة الت�ارة 

 العاملية

 –ٔأعرب املندوبون يف منتد�ت الس�ياسات الرئيس�ية 
مثل جلنة الويبو ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، واللجنة 

املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، وامجلعيات العامة 
للويبو، وكذ� ا�لس التنفيذي ملنظمة الص�ة 

جملس منظمة الت�ارة و العاملية، ومجعية الص�ة العاملية، 
عن دمعهم املتواصل  –ية املعين �تفاق �ريبس العامل 

لعمل الويبو �شأٔن امللكية الفكرية والت�د�ت العاملية. 
 WIPO) و�ر�مج الويبو املتعلق �لتكنولوجيا اخلرضاء

Green)  جزٌء من الفريق العامل املعين بتغري املناخ
 رفيعة املس�توى املعنية �لربامجالالتابع للجنة 
(HLCP)  مة أ�مم املت�دةيف منظو. 

 �بت

 

 

ز�دة اس�ت�دام املواد 
املوجودة �ىل املوقع 

إاللكرتوين للت�د�ت 
 العاملية

 0�دد التزنيالت (
ٔ�ن املوقع إاللكرتوين 
أ�طلق يف ٔأوائل �ام 

2012( 

 :البيا�ت 

 ز�رة لصف�ات املوقع 928 10

  PDF تزنيًال مللفات 463

 �بت

 

 

انطبا�ات املشاركني يف 
منتد�ت الس�ياسات 

 العامة

نطبا�ات ٕاجيابية من ا
 املشاركني الرئيس�يني

ٔأعرب معظم املشاركني يف �لقيت معل و�ر�مج تدرييب  
عن "الرضا" يف �س�تبيا�ت، وقدموا انطبا�ات 

 .خشصية ٕاجيابية

 �بت
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�عتبارها مصدرًا موثوقًا ل�مع واملسا�دة ومرجعًا للمعلومات عن �بتاكر ماكنة مرخسة للويبو يف مسارات الس�ياسات العامة املعنية : النتي�ة املرتقبة
 وامللكية الفكرية

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

الرب�مج واملزيانية (
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الطلبات احملددة 
الواردة من ا�ول 
 أ�عضاء واملنظامت

ا�ولية للحصول �ىل 
مسامهة الويبو يف جمال 

امللكية الفكرية ف� 
يتعلق بقضا� 

الس�ياسات العامة 
العاملية، وتنوع هذه 

 الطلبات

طلب رمسي وا�د 
(منظمة الص�ة 

 العاملية)

تلقى الرب�مج طلبًا ٕالقامة �دث مشرتك �شأٔن امللكية  
الفكرية وتغري املناخ من مبادرة املعلومات من ٔأ�ل 

التابعة للبنك ا�ويل، ومركز �ينيا  (infoDev) التمنية
م �ر�مج الويبو التدرييب  لالبتاكر يف جمال املناخ. ونُّظِ

ا�صص �شأٔن الرتخيص الناحج للتكنولوجيا يف جنيف 
، بناًء �ىل طلب من 2012نومفرب  2و 1يف يويم 

مركز متزي �بع للش�بكة أ�فريقية لالبتاكر يف جمال 
و�لتعاون مع  (ANDI) وسائل التشخيصأ�دوية و 
 .30الرب�مج 

 �بت

 

 

ة ٔأدوات امللكية الفكرية مس�ت�دمة يف نقل التكنولوجيا من الب�ان املتقدمة ٕاىل الب�ان النامية، وال س�� الب�ان أ�قل منوًا، ملوا�: النتي�ة املرتقبة
 الت�د�ت العاملية

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

واملزيانية  الرب�مج(
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد املشاركني يف 
املنصات القامئة �ىل 

 امللكية الفكرية
 
 

0 WIPO Re:Search: 
 مشاراكً  31

WIPO GREEN:  
 مشاراكً  14

 

WIPO Re:Search :61  ،عضوًا (مقدمو �دمات
 )ومس�ت�دمون، ومؤيدون) (�رامكي

WIPO GREEN :20  مشاراكً (املنظامت املتعاونة
 )) (�رامكيوطالبوهاوموردو التكنولوجيا 

 �بت

 

 

�دد املعامالت اليت 
جتري �س�ت�دام املنصة 

 (ٔأو املنصات)

0  WIPO Re:Search :13  ًمن هناية  تعاوً� اعتبارا
2012 

WIPO GREEN :ال تو�د معامالت 

 �بت

 

 

 مرخسة للويبو �عتبارها املنتدى املعين بت�ليل ومناقشة القضا� املطرو�ة يف جمال امللكية الفكرية وس�ياسة املنافسةماكنة : النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الب�ان اليت تطلب 
حمددة من مساهامت 

الويبو يف جمال امللكية 
الفكرية ف� يتعلق 

 بقضا� قوانني املنافسة

طلبان (اعتبارًا من 
 )2010د�سمرب 

مت مخسة اج��ات يف ا�ول أ�عضاء �شأٔن قضا�   نُّظِ
حمددة تتعلق �مللكية الفكرية ٔأو املنافسة، ومرشوع 

قانون وا�د �شأٔن املنافسة �ري املرشو�ة وقانون 
 فسةاملنا

 �بت
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�دد ٔأحصاب املصاحل 
(ماكتب امللكية 

الفكرية، والسلطات 
املعنية �ملنافسة، 

واملنظامت احلكومية 
ا�ولية واملنظامت �ري 

احلكومية املعنية) ا��ن 
يت�اورون مع الويبو، 

 وتنوعهم

الت�اور مع مخس من 
السلطات الوطنية 

املعنية �ملنافسة (من 
ثالث دول ٔأعضاء) 

املنظامت  وثالثة من
 احلكومية ا�ولية

من  10�لقة معل واج�ع، �الشرتاك مع  13 
امللكية  السلطات املعنية �ملنافسة. وٕا�شاء �دي

ا�ويل (مع مؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة الفكرية واملنافسة 
والتمنية، ومنظمة الت�ارة العاملية، ومنظمة التعاون 

ٔأساس �ري رمسي  والتمنية يف امليدان �قتصادي) �ىل
 .ومس�متر

 �بت

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 

 

 

 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

فهم معمق لدى واضعي السياسات للعالقة بين التحديات العالمية واالبتكار ه1.7
 876                  714'1                         040'1                          والملكية الفكرية كأساس لتحسين صناعة القرارات الخاصة بالسياسات العامة

مكانة مرسخة للويبو في مسارات السياسات العامة المعنية باعتبارها مصدرا موثوقا ه2.7
 219'1               499'2                         149'2                          للدعم والمساعدة ومرجعا للمعلومات عن االبتكار والملكية الفكرية

أدوات الملكية الفكرية مستخدمة في نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى ه3.7
 754                  440'1                         198'2                          البلدان النامية، وال سيما البلدان األقل نموا، لمواجهة التحديات العالمية

مكانة مرسخة للويبو باعتبارها المنتدى المعني بتحليل ومناقشة القضايا المطروحة ه4.7
 666                  396'1                         381'1                          في مجال الملكية الفكرية وسياسة المنافسة

516'0483'7687'6المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%03151'9233'5135'5 موارد الموظفين

%12548543'2551'1 خالف موارد الموظفين

%51650'0483'7687'6المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13املوظفني ملزيانية الثنائية  �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

ل ملوارد النتاجئ سابعًا. .9.18 (ماكنة مرخسة للويبو  2(فهم معّمق للت�د�ت العاملية وامللكية الفكرية) وسابعًا. 1�رجع التخصيص املُعد�
(اس�ت�دام أ�دوات القامئة �ىل امللكية  3للحصول �ىل معلومات عن �بتاكر وامللكية الفكرية) وسابعًا.به �عتبارها مصدرًا موثوقًا 

(فهم معّمق للت�د�ت العاملية وامللكية الفكرية)؛ وز�دة  1من أٔ�ل نقل التكنولوجيا) ٕاىل: ز�دة املوارد ا�صصة للنتي�ة سابعًا.الفكرية 
للحصول �ىل معلومات عن �بتاكر وامللكية الفكرية)  به (ماكنة مرخسة للويبو �عتبارها مصدرًا موثوقاً  2املوارد ا�صصة للنتي�ة سابعًا.

�ىل إالسهام واملشاركة يف مسارات الس�ياسة العامة واحللقات ا�راس�ية و�لقات العمل واملؤمترات. ورمغ التقدم  ةاملس�متر  اتبية الطلبلتل 
الفكرية وتنفيذها بعض التأٔ�ري مقارنًة �خلطط أ�صلية، وهو ما ينعكس يف  امللكيةالكبري املُحَرز، شهد ٕا�داد املنصات القامئة �ىل 

 (اس�ت�دام أ�دوات القامئة �ىل امللكية الفكرية من أٔ�ل نقل التكنولوجيا). 3ختفيض املوارد ا�صصة للنتي�ة سابعًا.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

ملائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة الس�نتني، � 60ٕاىل  40ع ا�ي يرتاوح من �س�بة اس�ت�دام املزيانية ال تت�اوز النطاق املتوق .10.18
 و�سري يف �جتاه الصحيح.
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 التواصل :19الرب�مج 

 الس�يد يوها�س �ر�ستيان و�شارد :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

الرئيس�ية اليت هتدف ٕاىل حتسني ٔأداء حمتوى الويبو وجودة يف تنفيذ �سرتاتيجيات  2012شوطًا �بريًا �ام  19قطع الرب�مج  .1.19
ز تقدٌم يف أ�حرِ قد و�كو�ن ثقافة دا�لية للتواصل وتقدمي اخلدمات. و  ؛هذا احملتوى؛ ورفع مس�توى وضوح معل الويبو ومس�توى فهمه

�ن، واالتصاالت ا�ا�لية. و�الوة مشاريع التحسني �سرتاتيجية أ�ساس�ية �شأٔن اتصاالت الويب، والهوية املؤسس�ية، و�دمة الز�
 �ىل ذ�، حتققت ز�دات هائ� يف �دد أ�ش�اص ا��ن ٔأطلعوا �ىل حمتوى الويبو الفريد من لك أٔحناء العامل.

ويف املر�� الثانية من اسرتاتيجية الويبو لوسائل التواصل �ج�عي، فُتحت قنوات �ديدة ٕال��ة التفا�ل املبارش مع ٔأحصاب  .2.19
حمتوى الويبو ٕاىل جامهري عريضة ومتخصصة. وعقب ٕاطالق ٔأول وجود رمسي للويبو �ىل تويرت، وفليكر (لتبادل  وحتسني تقدمي املصل�ة

ماليني، وارتفع  5,5، وصل "�دد مرات العرض" احملمتل لتغريدات الويبو ٕاىل 2012الصور) واسكريبد (لتبادل املنشورات) يف مارس 
، مت�اوزًا العديد من املؤسسات 2012حبلول هناية �ام  62) ٕاىل Kloutللويبو (ا�ي يقيسه موقع  تقد�ر در�ة التأٔثري �ج�عي

املشاهبة اليت لها �ع ٔأطول يف اس�ت�دام وسائل التواصل �ج�عي. وتوسعت ٔأيضًا قناة الويبو �ىل موقع يوتيوب، وا�سع اس�ت�دامنا 
 لويبو واج��اهتا ولقاءاهتا الصحفية للجميع.أٔساس�ية لتسهيل ٕا��ة ندوات ا عرضللفيديو �وس�ي� 

واكمتلت أ�عامل ا�متهيدية ٕالجراء ٕاصالح شامل ملوقع الويبو إاللكرتوين من ٔأ�ل تلبية الويبو الحتيا�ات أٔحصاب املصل�ة �ىل  .3.19
نة من ٔأ�ل  الزائدة عن احلا�ة؛ وٕا�شاء مواقع�ت حنو ٔأفضل. وتضمنت املر�� اجلارية ملراجعة احملتوى ٕازا� احملتو  14�ديدة ٔأو ُمحس��

ع هذه  جماًال (مبا يف ذ� قا�ديت بيا�ت)؛ وٕا�شاء صف�ات �ديدة حتتوي �ىل حملات خمترصة عن الب�ان أ�عضاء يف الويبو، حبيث ُجتّمِ
واس�ت�دام قا�دة بيا�ت �ى الويبو، مبا يف ذ� إالحصاءات،  20ب�ًا من حنو  190عن ٔأكرث من  اً الصف�ات حمتوى ديناميكي

خل. ومت التعاقد أٔيضًا مع ثالثة �رباء �بار لتوجيه وضع وتنفيذ إ اخلدمات، ؤأ�شطة التعاون، وا�راسات إالفرادية، وصور أ��داث، 
 .2013اسرتاتيجية �ديدة ٔ�سلوب معل املس�ت�دم، وهيلكة املعلومات، والتصممي املت�اوب يف �ام 

. ووضعت س�ياسة منشورات ؤأ�شئ جملس جودة فائقة ياملنال وذ فريد وسهل حمتوىوظل من أ�وليات اس�ت�داث  .4.19
منشورات هبدف التأٔكد من ٔأن مجيع منشورات الويبو اجلديدة تليب معايري اجلودة واملالءمة واجلدوى. واس�ت�ابًة للطلب العاملي �ىل 

ز�ز ٕاماكنية النفاذ ٕاىل بيا�ت فريدة يف تقار�ر ز�دة االتصال البرصي، ٔأ�شئت مواد معلوماتية برصية غنية �ملعلومات والفتة للنظر لتع
الويبو الرئيس�ية. واستمثر الرب�مج يف ٕانتاج حمتوى فوتوغرايف فائق اجلودة، فأٔ�شأٔ ٔألبومات صور �ىل موقع فليكر لتقدمي نظرة تصو�رية 

رة �الل أ�شهر التسعة أ�وىل منذ ٔألف م 150 000 بدي� �ىل أ��شطة وأ��داث اليت تقميها الويبو. وُعرضت هذه الصور ٔأكرث من
م ٕاىل امجلعيات  عن  –متضمنًا رسدًا موازً� �مس "الس�نة يف صور"  –وضعها. ؤأسفر مفهوم التصممي اجلديد لتقر�ر املد�ر العام املُقد�

بو الرائدة، اليت حظيت بتعليقات منشور ٔأكرب تأٔثريًا لعرض ٕاجنازات العام. واكن للتصممي التخطيطي أٔيضًا دوٌر رئيٌيس يف �رقية جم� الوي 
فيديو �ديد، مبا يف ذ� مزيد من احملتوى �ىل غرار  24ٕاجيابية كثرية من زا�ري موقع تويرت ومن قراء النس�ة املطبو�ة. واس�ُت�دث 

وم "بورورو" عن امللكية الفكرية. وارتفعت ٔأ�داد مشاهدي قناة اليوتيوب ارتفا�ًا رسيعًا بعد ٕاضافة رس قصصأ�خبار ٕاضافة ٕاىل 
 .2011يف املائة من ٕاجاميل مشاهدات القناة مقارنًة بعام  400املتحركة لٔ�طفال، حبيث انهتيى العام �ز�دة ٔأكرث من 

�امة الناس بعمل الويبو  وعيوواصلنا اتباع هنج ٔأكرث �اكمًال لرتوجي أ��داث واملنت�ات وإالجنازات الكربى، من ٔأ�ل ز�دة  .5.19
 خصيصًا �ست لغات؛ و�منية (نيص وبرصي وٕالكرتوين) ٔأصيل ُمعدّ  طر �راسل ٔأكرث ا�ساقًا؛ وٕاجياد حمتوىوفهمهم �. ومشل ذ� أٔ 

ٔأحصاب املصل�ة؛ و�س�تفادة من �س�تعانة �لشخصيات املشهورة مكت�دثني؛ والنرش �رب قنوات متعددة. العالقة ما بني الص�افة و 
ة �برية الع�د معاهدة بي�ني؛ و�رش مؤرشات امللكية الفكرية العاملية (ز�دة بنس�بة ونتي�ة ��، حتققت تغطية ٕا�المية �املية ٕاجيابي

ملائة عن � 435)؛ ومؤرش �بتاكر العاملي (ز�دة بنس�بة 2011 مقارنة بعام 2012ملائة يف �دد مشاهدي البيان الصحفي لعام � 230
 ).2011�ام 

تقوم به الويبو. وكث�فت الويبو �ركزيها �ىل التواصل  �اطبة امجلهورشاط س�نوي ومح� اليوم العاملي للملكية الفكرية يه ٔأ�رز �  .6.19
ُمعَجب ٕاىل مح�  5 000 القامئ �ىل وسائل التواصل �ج�عي، من ٔأ�ل ٕاجياد شعور ٔأكرب �الرتباط وامللكية العامة. وانضم أٔكرث من

العدد ")، مبا يف ذ� �س�بة �برية من الب�ان النامية. وارتفع 2011اليوم العاملي للملكية الفكرية �ىل موقع فيس�بوك (ضعف �دد 
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خشص، ووصل �دد مرات العرض احملمتل  86 000ٕاىل  "أ�س�بوعي لزوار صف�ة اليوم العاملي للملكية الفكرية �ىل موقع فيس�بوك
معرض اليوم العاملي للملكية الفكرية عن ن مالويبو واس�تفادت مليون عرضًا.  1,05ٔ�شهر تغريدة عن اليوم العاملي للملكية الفكرية ٕاىل 

اس�ت�دثت فيضًا من احملتوى اجلذاب (نصوص، وتصم�ت، وصور فوتوغرافية، وفيديو، وحمتوى ٕالكرتوين) عن ف�راءات ستيف جو�ز 
عي. وقدم موضوع "مبتكرون ملهمون"، ا�ي مت تناو� �ىل نطاق واسع يف الصحف و�ىل ش�بكة إالنرتنت ويف وسائل التواصل �ج�

مكتبة ٕايداع �ديدة يف الب�ان  26. وأ��شئت 2012�ا�زة �مع ٔأ�شطة التوعية الوطنية يف �ام  220�ر�مج "جوا�ز الويبو" ٔأيضًا حنو 
 النامية والب�ان اليت متر مبر�� انتقالية اس�ت�ابًة لطلبات ا�ول أ�عضاء. ؤأرش�ت الويبو ٔأهايل جنيف يف ٔأ�داث التوعية الثقافية

ملدة ٔأربع لياٍل  "قا�ة ٔألف"لتوضيح الص� بني امللكية الفكرية وإالنتاج الثقايف، ؤأ�رز هذه أ��داث �ر�ان لٔ�فالم الهندية شغل 
 متوالية.

. الهوية املؤسس�يةوقام الرب�مج مبرشوع اسرتاتيجي لت�ديد وتوضيح العنارص اليت تتكون مهنا "العالمة الت�ارية" للويبو ٔأو  .7.19
من ٔأ�ل فهم �يفية نظر ٔأحصاب املصل�ة  –وهو ٔأول اس�تقصاء للتصورات ُجيرى يف �رخي الويبو  –�س�تقصاء للتصورات  وبدٔأ ذ�

 2013اخلارجيني وا�ا�ليني للمنظمة فهامً ٔأفضل، ولت�ديد حتد�ت التواصل الرئيس�ية. وُوضعت خطة اسرتاتيجية لبدء التنفيذ يف �ام 
ما �هيا من عن هوية الويبو ودورها ورسا�هتا ورؤ�هتا وقميها �رب  –لفظيًا وبرصً�  –يف التعبري  هتدف ٕاىل تعز�ز الوضوح و��ساق

 وسائل اتصال �ارجية ودا�لية.

يف لك ٔأحناء املنظمة من �الل تنفيذ التوصيات اليت وضعها املوظفون يف ٕاطار  التواصل ا�ا�يلوسا�د الرب�مج �ىل حتسني  .8.19
مبادرة االتصاالت ا�ا�لية لرب�مج التقومي �سرتاتيجي. ويف البداية ركزت إالجراءات الناجتة �ىل ٕارشاك املوظفني من �الل أٓليات 

دة �شجّ  ات و�سا�د �ىل التغلب �ىل ثقافة العمل الفردي، مث ركزت �ىل ٕاجياد ع �ىل التواصل أ�فقي �ري الرمسي بني خمتلف القطا�ُم�د�
 75تواصل معودي مبارش أٔكرث بني إالدارة واملوظفني �ىل مجيع املس�تو�ت. واكنت أٓراء املوظفني وتعقيباهتم مفعمًة �محلاس؛ فقد رٔأى 

وقمي�  ؛د ٔأ�دثت تغيريًا ٕاجيابيًا يف التواصل ا�ا�يل يف الويبوملائة من املُجيبني �ىل اس�تفتاء دا�يل أٔن مبادرة "ما اجلديد" الشهرية ق�
 ًا.يٕاجياب  معظم املُجيبني أٔيضًا تنفيذ عرش مبادرات أٔخرى تقي�ً 

ز تقدٌم �بٌري يف حتسني تعامل املوظفني مع �س�تفسارات اس�تفسار. وُاحرِ  6 000مع ٔأكرث من  �دمة الز��نوتعامل مركز  .9.19
كة إالنرتنت والربيد إاللكرتوين، مع الرتكزي �ىل الت�اوب، وأ�طلقت �دمة �ىل مدار السا�ة �س�ت�دام ماكتب الواردة �رب الهاتف وش�ب

م �ر�مج لتدريب املوظفني من ٔأ�ل ٕاذاكء الوعي وبناء  مة �ارج سا�ات العمل. وُقّدِ الويبو اخلارجية للتعامل مع �س�تفسارات املُقد�
موظفًا  250دمت ٔأدوات معلية وٕارشاد للمسا�دة يف حتسني أ�داء. وقد جرى تدريب أٔكرث من وقد حظي �الس�تحسان، وق ؛املهارات
سواء؛ ويف حتسن  . وقد انعكس أ��ر إالجيايب لرب�مج �دمة الز��ن يف نتاجئ �س�تقصاءات ا�ا�لية واخلارجية �ىل �دٍ 2012يف �ام 

ض �دد الشاكوى املس�تلمة املتعلقة �خلدمة. ومع أٔن �فتقار ٕاىل حومكة �سب الت�اوب يف ٕاحصاءات املاكملات الهاتفية؛ ويف اخنفا
شام� �شأٔن املسائل املتعلقة خبدمة الز��ن ٔأو�د ضعفًا يف التنس�يق بني القطا�ات، ٕاال أٔن نتاجئ اس�تقصاء القمي أ�ساس�ية ا�ي ٔأجراه 

�انب ازد�د التصورات إالجيابية للموظفني جتاه تو�ه الويبو حنو �ر�مج التقومي �سرتاتيجي أٔشارت ٕاىل �دوث تغري ثقايف منتظم، ٕاىل 
اس�تقصاء من نو�ه جتريه الويبو لقياس رضا  ٔأول�  مَ اس�ت�دَ . و 2012ملائة يف �ام � 61ٕاىل  2011ملائة يف �ام � 53تقدمي اخلدمات من 

مجمو�ة من �سب رضا ز��ن نظام مدريد ونظام الهاي  الز��ن اخلارجيني عن تو�ه الويبو حنو تقدمي اخلدمات مهنجيًة �ديدًة لتقيمي
م ٔأسس  ة للمقارنة للعديد من املؤرشات.يحقيق  اً ونظام املالية، وقد�
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 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

ها وتنفيذها بتوصيات �دول ٔأعامل التمنية ذات الص�. وُمصِّمت خصيصًا ل  تخطيطال يف تصممي ٔأ�شطته و  19اسرتشد الرب�مج  .10.19
و ٕا�شاء ٔأ�شطة حمددة لتعز�ز الوعي العام يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا بأٔمهية نظام حقوق امللكية الفكرية وفوائده. وواصلت الويب

هتا اللجنة املعنية �لتمنية بادرات �دول ٔأعامل التمنية اليت ٔأقرّ ويه ٕا�دى م  – IP Advantageقا�دة بيا�ت ا�راسات إالفرادية 
مت الويبو دعامً يف جمال التحر�ر والتصممي والفيديو والويب و�ريها من جماالت االتصاالت ٕاىل العديد من وقدّ  –وامللكية الفكرية 

 يع ٔأحناء املنظمة.املنت�ات وا�ر�ات املتعلقة جبدول ٔأعامل التمنية عن طريق �رامج أٔخرى يف مج 

 بيا�ت أ�داء

 التواصل بفعالية ٔأكرب مع مجهور ٔأوسع �شأٔن امللكية الفكرية ودور الويبو: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

 �دد املقاالت الصحفية
عن معل  اليت تت�دث

 الويبو

226 6 
)2008/2009( 

 %35، ٔأي �ز�دة قدرها 2012مقاًال يف  5 016 )2010/2011( 7 423

نزالق لرمق ٔأساس املقارنة الس�نوي متوسط �عن (
 )3 711,5البالغ  2010/2011للفرتة 

 �بت

 

 

�س�بة توافر منشورات 
الويبو أ�ساس�ية جبميع 

اللغات الرمسية لٔ�مم 
 املت�دة

 �بت 71.2% 63.8% 63.8%

 ت(متوسط) �دد مرا
مشاهدة لك فيديو من 
فيديوهات الويبو �ىل 

  موقع يوتيوب

للك فيديو  414
 ٕاىل ٔأ�ريل 26(من 

 )2010 د�سمرب 31

للك فيديو (من  1 618
 31ٕاىل  2010ٔأ�ريل  26

 )2011د�سمرب 

 2012 فيديو يف 146ٕاجاميل �دد مرات مشاهدة 
 3 280، وهو ما يعادل يف املتوسط 478 888يبلغ 

 %203 قدرها ز�دة ٔأو الفيديو للك مشاهدة

 �بت

(متوسط) �دد تزنيالت 
لك منشور من منشورات 

  الويبو

د الحقاً  د الحقاً  ُحتد� (أ�دوات  ُحتد�
الت�ليلية ليست �اهزة 

 بعد)

منشور مطبوع، ولكن مل تتوفر  112 000مت توزيع 
ٔأدوات حتليالت الويب املتوقعة لتسجيل التزنيالت 

. وجيري ا�ٓن ٕا�داد منصة �ديدة 2012يف 
 للمنشورات إاللكرتونية

ال ينطبق يف 
2012 

�دد الب�ان اليت ٔأبلغت 
عن ٔأ�داث اليوم العاملي 
 للملكية الفكرية ؤأ�شطته

د الحقاً  ب�ًا عن  132ٔأبلغ  ُحتد�
ٔأ�داث اليوم العاملي 

يف  58للملكية الفكرية (
 )2011يف  74، 2010

 �بت ب�ًا عن ٔأ�داث اليوم العاملي للملكية الفكرية 76ٔأبلغ 

�دد �س�تفسارات 
اخلارجية اليت �اجلهتا 

 مكتبة الويبو

270 
)2008/2009( 

 %)18,5(ز�دة بنس�بة  610 )2010/2011( 514

 

 �بت
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حصاب �ٔ النس�بة املئوية 
املصاحل ا��ن يعرتفون 

ا�رتافًا ٕاجيابيًا مبهمة الويبو 
ؤأ�شطهتا وصورهتا 

  املؤسس�ية

د الحقاً  % من 65�رى  ُحتد�
املشاركني يف 

�س�تقصاء ٔأن الويبو 
يه الرائدة �امليًا يف جمال 

حامية امللكية الفكرية 
وتعز�زها (اس�تقصاء 

الويبو لتصورات ٔأحصاب 
 )2012املصاحل، ينا�ر 

وا�دة لك س�نتني. �س�تقصاء املقبل حيني  تقاس مرة
 .2013مو�ده يف هناية �ام 

 

 

 

 

ال ينطبق يف 
2012 

 
 

 حتسني توّ�ه اخلدمات واس�ت�ا�هتا لالس�تفسارات: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
 2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

/ �س�بة رضا الز��ن
 ٔأحصاب املصل�ة

د الحقاً  % من ز��ن نظايم مدريد والهاي راضون ٔأو 86 )2012% (مارس 86 ُحتد�
 ).2012راضون للغاية (نتاجئ اس�تقصاء 

 �بت

مدة معاجلة �س�تفسارات 
املقدمة �رب نظام متابعة 

 الطلبات

البيا�ت من سبمترب 
 2011ٕاىل د�سمرب 

% من 90ٔأ�م معل معاجلة  3 مت يف غضون 70%
�س�تفسارات اليت تلقاها مركز �دمة الز��ن من 

 .2013مارس  27ٕاىل  2012مارس  27

 �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

التواصل بفعالية أكبر مع جمهور أوسع بشأن الملكية الفكرية ودور الويبوه1.8
                       13'664                       13'571               6'394 

 292'1               698'2                         935'2                          تحسين توجّه الخدمات واستجابتها لالستفساراته2.8

686'2697'59916'16المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%62650'3796'29913'13 موارد الموظفين

%06037'8901'3002'3 خالف موارد الموظفين

%68647'2697'59916'16المجموع

(بآالف الفرنكات السويسرية)
موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
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 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

 .�لتفصيل يف املالحظات أٔ�اله بعد التحويالت تعكس التعديالت املذ�ورة 2012/2013مزيانية الفرتة  .11.19

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

يف املائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة الس�نتني،  60ٕاىل  40�س�بة اس�ت�دام املزيانية ال تت�اوز النطاق املتوقع ا�ي يرتاوح من  .12.19
 يف �جتاه الصحيح.و�سري 
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 العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية :20الرب�مج 

 الس�يد يوها�س �ر�ستيان و�شارد :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 العالقات اخلارجية

واك� متخصصة يف وصفها تعز�ز مشاركهتا يف معل أ�مم املت�دة، ؤأداء دورها بنشاط ب 2012واصلت الويبو طوال �ام  .1.20
الطويل أ�مد مع املنظامت الرش�كة مثل منظمة الص�ة العاملية ). وٕاضافة ٕاىل تعاون الويبو 40و 30منظومة أ�مم املت�دة (التوصيتان 

عت املنظمة يف الس�نوات أ��رية نطاق تعاوهنا مع �ريها من منظامت أ�مم املت�دة واملنظ امت احلكومية ومنظمة الت�ارة العاملية، وس�
 ا�ولية، و�شارك يف لك مؤمترات أ�مم املت�دة ومعلياهتا ومبادراهتا ذات الص�.

 :ما ييل 2012ويف هذا الصدد، �شمل إالجنازات الرئيس�ية يف �ام  .2.20

مت الويبو �الشرتاك مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل �دً� �انبيًا بعنوان  :20مؤمتر ريو +  "1" نظ�
"�بتاكرات والتكنولوجيات اخلرضاء: �لول معلية"، وشار�ت أٔيضًا يف اس�تضافة مقصورة اس�تعالمات مع املعهد 

 WIPO)�لتكنولوجيا اخلرضاء  ع الويبو املتعلقالوطين للملكية الصناعية يف الربازيل لتعز�ز مشاريع الويبو مثل مرشو
GREEN) .وتقار�ر عن واقع الرباءات، ومرشوع مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، و�دول ٔأعامل الويبو للتمنية ،

ويف �لسة نقاش  ،وشار�ت الويبو ٔأيضًا يف يوم أ�مم املت�دة مبدينة ريو ا�ي نظمته حكومة والية ريو ومنظمة اليو�سكو
نظمته ش�بكة أ�عامل الت�ارية من ٔأ�ل التمنية املس�تدامة  نظمها فريق أ�مم املت�دة املعين مبجمتع املعلومات، ويف يوم معلٍ 

(BASD). 

مسؤوًال عن ضامن دور الويبو الر�دي يف ا�لس  2012طوال �ام  20ا�لس �قتصادي و�ج�عي: اكن الرب�مج  "2"
وٕاماك�ت الثقافة، لتعز�ز التمنية  –وموضو�ه هو: العمل والتكنولوجيا و�بتاكر  – 2013لعام �قتصادي و�ج�عي 

سامهت الويبو يف �دد من �ج��ات التحضريية للم�لس  2012املس�تدامة وحتقيق أ�هداف إالمنائية لٔ�لفية. ويف �ام 
 .2013�قتصادي و�ج�عي لعام 

 2011 : شلك� أ�مني العام لٔ�مم املت�دة يف سبمترب2015لٔ�لفية و�دول أٔعامل التمنية ملا بعد �ام أ�هداف إالمنائية  "3"
. والويبو عضٌو يف هذا الفريق، 2015فريق معل منظومة أ�مم املت�دة املعين خبطة التمنية لٔ�مم املت�دة ملا بعد �ام 

فيني حتليليني بني الواكالت لفريق معل منظومة أ�مم واضطلعت ��ور الر�دي يف �شرتاك يف تأٔليف مقالني حص 
العمل والتكنولوجيا " و2" ؛العمل والتكنولوجيا و�بتاكر وحقوق امللكية الفكرية: رؤية للتمنية" 1املت�دة بعنوان: "

�ورة العارشة . ويف ٔأعقاب ا2015و�بتاكر من أٔ�ل التمنية املس�تدامة يف الرشاكة العاملية من أٔ�ل التمنية بعد �ام 
، انضمت الويبو ٔأيضًا ٕاىل فرقة العمل املعنية �رصد الثغرات يف 2012للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يف نومفرب 

فرقة معل مجمو�ة أ�مم املت�دة إالمنائية املعنية �ٕالرساع يف  ٕاىل بصفة مراقبانضّمت تنفيذ أ�هداف إالمنائية لٔ�لفية، و 
 ف إالمنائية لٔ�لفية.حتقيق أ�هدا

: ٔألقى املد�ر العام لكمة رئيس�ية يف مرامس افتتاح منتدى القمة العاملية منتدى القمة العاملية �متع املعلومات وٕادارة إالنرتنت "4"
ِّلت الويبو ٔأيضًا يف �ج�ع الس�نوي السابع ملنتدى ٕادارة إالنرتنت ا�ي عُ 2012�متع املعلومات يف مايو  د يف قِ . وُمث
 ، وشار�ت يف �لقيت معل، نّظمت مجعية إالنرتنت وا�دة مهنام.2012��و بأٔذربي�ان يف نومفرب 

مت الويبو ا�مع بصفة مراقب يف مؤمتر أ�طراف الثامن عرش : قدّ ٔأمانة اتفاقية أ�مم املت�دة إالطارية �شأٔن تغري املناخ "5"
ويف الس�نوات أ��رية، قامت الويبو مبهام املنظم الرئييس لٔ��داث ٔ�مانة االتفاقية إالطارية ا�ي ُعقد يف ا�و�ة. 

اجلانبية اخلاصة مبنظومة أ�مم املت�دة �شأٔن نقل التكنولوجيا. وتدمع الويبو ٔأيضًا بصفة مراقب املناقشات اليت تدور يف 
ت ٕا�هيا اس�  –اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا التابعة ٔ�مانة االتفاقية إالطارية، وقدمت الويبو  مسامهًة  –ت�ابًة �عوة ُوّ�ِ

 وعرضًا تقدمييًا عن أ�عامل اليت تقوم هبا الويبو ف� يتعلق بأٔهداف اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا.
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: �شارك الويبو �نتظام يف جملس �ريبس ملنظمة الت�ارة العاملية من أٔ�ل ضامن وجود تنس�يق منظمة الت�ارة العاملية "6"
جلدول ٔأعامل الويبو للتمنية، تواصل الويبو  14وثيق. وبناًء �ىل طلب من منظمة الت�ارة العاملية، ومتاش�يًا مع التوصية 

ظمة الت�ارة العاملية �شأٔن مواضيع خمتلفة (مثل امللكية تقدمي مت�دثني حللقات العمل إالقلميية والوطنية اليت تقميها من
الفكرية والص�ة العامة، والصنا�ات إالبداعية، وس�ياسات امللكية الفكرية والس�ياسات العامة، ؤأو�ه املرونة يف اتفاق 

ية �شأٔن تقيمي أ�قل منوًا). وسامهت الويبو ٔأيضًا يف ندوة منظمة الت�ارة العامل �ريبس، وتقي�ت احتيا�ات الب�ان 
، ويف �لقة دراس�ية عن امللكية الفكرية ودمع الت�ارة 2012نومفرب  2ٔأكتو�ر ٕاىل  31احتيا�ات الب�ان أ�قل منوًا، من 

أ�قميت يف شهر نومفرب ؤأ�حت فرصة لتسليط الضوء �ىل مرشوع اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية �شأٔن امللكية 
�شأٔن هذه القضا�، وال س�� �شأٔن  18ات. وتعاون هذا الرب�مج أٔيضًا تعاوً� وثيقًا مع الرب�مج الفكرية وتوس�مي املنت�

 ا�راسة الثالثية اليت اشرت�ت فهيا منظمة الت�ارة العاملية ومنظمة الص�ة العاملية والويبو.

ىل العمل املضطلع به يف ٕاطار ا�راسة : منظمة الص�ة العاملية رشيٌك رئيٌيس للويبو. وٕاضافة إ منظمة الص�ة العاملية "7"
الثالثية، يضمن هذا الرب�مج أٔيضًا مشاركة الويبو مشاركًة فعاً� يف ا�لس التنفيذي ملنظمة الص�ة العاملية ويف مجعية 
مم الص�ة العاملية. و�الوة �ىل ذ�، سامهت الويبو يف سلس� من �ج��ات يف جمال الص�ة العامة يف ٕاطار معلية ا�ٔ 

 املت�دة �شأٔن أ�مراض �ري املعدية.

: اس�تضافت الويبو �ج�ع أ�ول للتعاون بني الويبو وأ�ونكتاد مكتابعة لنتاجئ ا�ورة الثالثة عرشة ملؤمتر أ�مم أ�ونكتاد "8"
 من �زدواجية. املت�دة للت�ارة والتمنية، وذ� من ٔأ�ل تعز�ز التعاون وحتديد ٔأو�ه التأٓزر واحلدّ 

يف جنيف �لتعاون  2012: شار�ت الويبو يف تنظمي أ�س�بوع العاملي لر�دة أ�عامل لعام أ�س�بوع العاملي لر�دة أ�عامل "9"
مع أ�ونكتاد، ومعهد أ�مم املت�دة للتدريب والبحث، ومنظمة العمل ا�ولية، ومركز الت�ارة ا�ولية، و�امعة جنيف، 

ا أ�س�بوع سلط الضوء �ىل اس�ت�دام الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف الب�ان وٕادارة جنيف للتمنية �قتصادية، وهذ
 النامية للملكية الفكرية اس�ت�دامًا �حجًا.

مبناس�بة يوم املياه العاملي موضوعها "دور  �لقة معلٍ  –للمرة أ�وىل  – 2012: اس�تضافت الويبو يف �ام يوم املياه العاملي "10"
مت �لقة العمل �لتعاون مع املعلومات املتعلقة �لرباء ات يف دمع احلصول املس�تدام �ىل مياه الرشب ا�ٓمنة". وقد نُّظِ

الواك� ا�ولية للطاقة املت�ددة واملعهد العاملي للمياه والبيئة والص�ة. وقد حرض ممثلون عن �سع دول ٔأعضاء، ؤأ�د 
من املشاركني من ا�متع  دميية، و�ريمهعرش منظمة حكومية دولية، ومخس منظامت �ري حكومية، وأ�وساط ا�ٔاك

 املدين، ورحب احلضور مببادرة الويبو ومعلها يف جمال التكنولوجيات املتعلقة �ملياه واملعلومات املتعلقة �لرباءات.

فت �ود ، ُكثِّ 2012واس�متر العمل ٔأيضًا لضامن مشاركة اجلهات املعنية �ري احلكومية يف معل الويبو مشاركًة فعاً�. ويف �ام  .3.20
مت ٔأ�شطة لتيسري ٕاجراء مزيد من املناقشات الفعا�، وُدعيت �شلك مزتايد املنظامت �ري احلكومية للمشاركة يف مجمو�ة  التوعية، ونُّظِ

�برية من ٔأ�شطة الويبو، مبا يف ذ�، �ىل و�ه اخلصوص، ت� أ��شطة املتعلقة جبدول ٔأعامل الويبو للتمنية و�لسات إال�اطة اليت 
، اس�تضافت الويبو مع املد�ر العام ٔأوىل هذه 2012ت يف املقام أ�ول �ىل تبادل املعلومات خبصوص �رامج الويبو. ويف �ام ركز 

لتقدمي ا�مع ل�ول أ�عضاء يف احلصول �ىل  2012اجللسات اليت اقترصت �ىل املنظامت �ري احلكومية. واس�متر العمل ٔأيضًا طوال �ام 
 مللكية الفكرية من أٔ�ل مشاريع التمنية.رشااكت وموارد يف جمال ا

 املاكتب اخلارجية

 مكتب الويبو يف الربازيل

واصل مكتب الويبو يف الربازيل الرتكزي �ىل تعز�ز القدرات الوطنية والتشجيع �ىل اس�ت�دام �دمات الويبو. ويف هذا  .4.20
عت مذ�رة تفامه بني الويبو واملعهد الوطين للملكية الصناعية  يف الربازيل ٕال�شاء مركز خلدمات الوساطة يف جمال امللكية الصدد، ُوقِّ

) وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأصبح املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل واملنتدى الوطين 7الفكرية يف الربازيل. (انظر ٔأيضًا الرب�مج 
). وتفاوضت الويبو WIPO GREENاء (يف مرشوع الويبو املتعلق �لتكنولوجيا اخلرض  رش�كني) FORTECملد�ري التكنولوجيا (

ع اتفاق تعاوين يف  ٔأيضًا مع احلكومة الربازيلية �شأٔن صندوق است�ين �ٍن من ٔأ�ل دمع مشاريع التعاون ف� بني ب�ان اجلنوب. وُوقِّ
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وسوف تُد�ر الويبو ٔأ�شطة التعاون  بني املعهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيل، والواك� الربازيلية للتعاون، والويبو. 2012سبمترب 
 ف� بني ب�ان اجلنوب مبقتىض هذا االتفاق.

وشارك مكتب الويبو يف الربازيل يف العديد من أ��شطة الوطنية وإالقلميية الس�ت�دام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ولتعز�ز  .5.20
يف تنظمي مناقشات حول  بصفة �اصةلصناعي الربازييل اخلدمات أ�خرى، مع الرتكزي �شلك �اص �ىل نظام مدريد. و�شط القطاع ا

 .مزا� �روتو�ول مدريد يف ز�دة القدرة التنافس�ية للرشاكت الربازيلية العاملية

وٕاضافة ٕاىل ذ�، سامه مكتب الويبو يف الربازيل يف معل جلنة تقنية لت�ديد املبادئ التوجهيية أ�ساس�ية ٕالقامة نظام �المات  .6.20
لناطقة �لربتغالية. وانهتيى ممثلو الب�ان ال�ين ومكتب الويبو يف الربازيل من صيا�ة اقرتاح رمسي. ونظم مكتب الويبو يف جتارية للب�ان ا

�ر الربازيل �لتعاون مع رشاكء �رازيليني �لقة دراس�ية دولية حول �نتفاع �سرتاتيجي �مللكية الفكرية يف صنا�ة الر�ضة، حرضها املد
تغطية ٕا�المية �برية. و�ىل نفس املنوال، سامه املكتب يف الرتوجي لنقاش ٔأقا�ميي �شأٔن أٔفضل املامرسات لنظام ب  وحظيت، العام للويبو

 ٔأمتتة امللكية الصناعية بني ماكتب امللكية الفكرية يف ٔأمر�اك الالتينية والب�ان أ�فريقية الناطقة �لربتغالية.

اج��ًا تقنيًا �ىل مدار  40ٔأكرث من عرش�ن �دً� وطنيًا ودوليًا، واس�تضاف أٔكرث من  ؤأ�ريًا، نظم مكتب الويبو يف الربازيل .7.20
 العام.

 مكتب الويبو يف اليا�ن

ٔأحرز مكتب الويبو يف اليا�ن تقدمًا �برياً حنو حتوي� ٕاىل مركز �دمة �بع للويبو يقدم �دمات فعا� يف الوقت املناسب  .8.20
للملكية الفكرية يف اليا�ن مثل نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ونظام مدريد، ومركز التحكمي ملس�ت�ديم ٔأنظمة الويبو العاملية 

والوساطة. ونُقل مكتب الويبو يف اليا�ن ٕاىل مركز ٔأ�شطة امللكية الفكرية يك �كون ٔأقرب ٕاىل ش�ىت أٔحصاب املصل�ة، مبا يف ذ� 
ٔ�وساط ا�ٔاكدميية. ومن �الل هذه القنوات، توسع مكتب الويبو يف اليا�ن يف ٔأ�شطته ، واحملامني، واصنا�ةاحلكومة املُِضيفة، وقطاع ال 

م �ددًا من احملارضات واحللقات ا�راس�ية يف ٔأكرث من  ماكً� يف اليا�ن، مما ٔأفاد مجمو�ة متنو�ة من ٔأحصاب املصل�ة  30الرتوجيية، وقد�
 مي مزيد من أ��شطة �شأٔن �دمات الويبو يف العام القادم.مشارك). و�� يُنظر يف تقد 6 000(فقد حرض أٔكرث من 

وشارك املكتب أٔيضًا يف ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات يف املنطقة �لتعاون مع احلكومة املُِضيفة يف ٕاطار الصندوق �ست�ين  .9.20
يف تغطيهتا من  –ملكية الفكرية ويه مثال �ىل �س�ت�دام الناحج لل  –املنشأٔة �ديثًا  IP Advantage لليا�ن. وتوسعت قا�دة بيا�ت

، فضًال عن �دد الب�ان. وبدٔأت �رمجة قصص مصورة (ماجنا) عن الزتو�ر 170حيث �دد احلاالت، اليت وصل �ددها ٕاىل ٔأكرث من 
�نية. والقرصنة ٕاىل لغات أٔخرى يف حماو� للوصول ٕاىل مجهور أٔكرب، وقد �ُرشت هذه القصص يف ٔأول أ�مر �للغتني إالنلكزيية واليا

مت ٔأيضًا �لقات معل ودورات تدريبية لتعز�ز قدرة الب�ان النامية يف ش�ىت جماالت امللكية الفكرية.  ونُّظِ

وقام مكتب الويبو يف اليا�ن �سلس� من املناقشات والعروض التقدميية �شأٔن ٔأ�شطة الويبو، من أٔ�ل ز�دة �سليط الضوء  .10.20
، ومشل أٔيضًا معل WIPO Re:Searchو WIPO GREEN صات الويبو العاملية مثل�ىل الويبو وز�دة الوعي هبا. ومشل ذ� من

ن املكتُب حمتوى موقعه إاللكرتوين املتوفر �للغتني اليا� نية الويبو يف جمال امللكية الصناعية، وحق املؤلف، والتحكمي والوساطة. وحس�
من املعلومات �للغة اليا�نية ٔ�حصاب  اليا�ن. ويف حماو� لتقدمي مزيدٍ وإالنلكزيية، لتقدمي معلومات �ديثة عن الويبو ومكتب الويبو يف 

ٕاىل اللغة اليا�نية، لتعز�ز انتفاع املس�ت�دمني  (PATENTSCOPE) املصل�ة يف اليا�ن، �رمج املكتُب دليل اس�ت�دام ر�ن الرباءات
 .2012خلدمة الز��ن �ىل مدار السا�ة اليت أ�طلقت �ام  ةاجلديداليا�نيني بقا�دة البيا�ت. وشارك املكتب أٔيضًا يف مبادرة الويبو 

 مكتب الويبو يف س�نغافورة

مًا ا�مع واخلدمات ملس�ت�ديم  .11.20 ز مكتب الويبو يف س�نغافورة وجوده مكركز �دمات يف منطقة أٓس�يا واحمليط الهادئ، ُمقّدِ عز�
ة، وكذ� منت�ات الويبو و�دماهتا أ�خرى. ونتي�ة ��، ٔأ�ذ املكتب ٔأنظمة الويبو العاملية للملكية الفكرية، ومركز التحكمي والوساط

�زيد �نتظام ظهوره �ىل السا�ة، و�روز �دمات الويبو مع �دد من الرشاكء اجلدد، واملؤسسات احمللية، فضًال عن العديد من امجلعيات 
 س�ت�دام �دمات الويبو.ا�ولية يف س�نغافورة واملنطقة، ال س�� ف� يتعلق بقطاع أ�عامل خبصوص ا

ز املكتب أٔيضًا تعاونه مع رابطة ٔأمم جنوب رشق أٓس�يا، ؤأدى دورًا حمورً� مزتايداً يف تنس�يق أ��شطة اليت يطلهبا الفريق  .12.20 وعز�
عند تنفيذ خطة معل حقوق امللكية الفكرية لرابطة ٔأمم جنوب رشيق  (AWGIPC) العامل املعين �لتعاون يف جمال امللكية الفكرية

 ، ال س�� يف بعض جماالت التعاون مع الويبو.2015-2011أٓس�يا 
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ٔأ�داث ٕاقلميية  ةوقام املكتب، كعادته لك �ام، ٕ��رام وتنفيذ مذ�رة تفامه بني الويبو وحكومة س�نغافورة تتأٔلف من ثالث .13.20
مللكية الفكرية و�سويقها، واس�تثناءات �راءات ��رتاع، وٕادارة ٔأصول ا�شأٔن عمل المبادرات تقامس ما ييل �ىل التوايل: مواضيعية �شأٔن 

 حق املؤلف وتقييداته من أٔ�ل ذوي إال�اقة البرصية �ىل التوايل.

ٔأ�د� مكتب الويبو يف س�نغافورة، من بني أٔمور أٔخرى، مرشوع نظام ٔأسايس طلبته حكومة مكبود� مجلعية حتصيل ٕا�وات و  .14.20
م ز�رات دراس�ية ٕاىل  لني من مكبود� ومجهورية الو املؤسسات املرتبطة �مللكية الفكرية يف س�نغافورة ملمثّ س�ُتنشأٔ قريبًا يف مكبود�، ونظ�

ا�ميقراطية الشعبية وميامنار و��س�تان وفييت �م، وٕاىل ماكتب دمع �بتاكر والتكنولوجيا ملمثلني من الفلبني، وَعقد �ج�ع 
ية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وَعقد ندوة لقضاة ��س�تانيني عن ٕانفاذ حقوق التشاوري إالقلميي جلدول ٔأعامل الويبو للتمنية �شأٔن امللك 

 امللكية الفكرية.

مت �ىل الصعيد الوطين يف ش�ىت الب�ان  449وٕاجامًال، تواصل مكتب الويبو يف س�نغافورة مع ٔأكرث من  .15.20 مشاراكً يف فعاليات نُّظِ
واملسؤولني احلكوميني، واملتخصصني واملامرسني يف جمال امللكية الفكرية،  مما ٔأدى ٕاىل تعز�ز القدرة واملعرفة �ى واضعي الس�ياسات،

 مكتب س�نغافورة ووظيفته. يفؤأحصاب امللكية الفكرية، ؤأوساط املنتفعني، مبا يف ذ� ما يتعلق بدور مركز التحكمي والوساطة 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

من توصيات  42و 40و 30و 24و 22و 14و 9و 2فيذ التوصيات رمق ٕاىل تن  20وهيدف تصممي أ��شطة يف ٕاطار الرب�مج  .16.20
 �دول ٔأعامل التمنية.

القيام بدور نقطة التنس�يق دا�ل الويبو �مع تعبئة موارد من �ارج املزيانية (التوصية  20ويف هذا الصدد، يواصل الرب�مج  .17.20
 ).9ذ قا�دة بيا�ت الويبو ملطابقة �حتيا�ات (التوصية �ىل تنفيذ مرشوع �دول ٔأعامل التمنية لتنفي 9)، ويتعاون مع الرب�مج 2

�شأٔن تقدمي املشورة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منواً ف� يتعلق بتنفيذ احلقوق و�لزتامات وٕاعاملها  14وف� خيص التوصية  .18.20
َن الرب�مج  لتعاون مع قطا�ات الويبو الرئيس�ية، أٔن أ��شطة ، �20وفهم مواطن املرونة الواردة يف اتفاق �ريبس و�نتفاع هبا، َمضِ

 املضطلع هبا مع منظمة الت�ارة العاملية �راعي هذه التوصية.

أٔيضًا مع قطا�ات الويبو املعنية لتعز�ز تعاوهنا مع املنظامت احلكومية ا�ولية أ�خرى. وواصل الرب�مج طوال  20ومعل الرب�مج  .19.20
ل أ�مم املت�دة ؤأداء دورها بنشاط بوصفها واك� متخصصة �بعة ملنظومة أ�مم املت�دة، حس�� تعز�ز مشاركة الويبو يف مع 2012�ام 

يه: ٕاقامة  2012). واكنت ا�االت الرئيس�ية الثالثة لٔ��شطة يف هذا الصدد يف �ام 40و 30يقتضيه �دول ٔأعامل التمنية (التوصيتان 
 ،2015 الواكالت املتعلقة �ٔ�هداف إالمنائية لٔ�لفية و�دول ٔأعامل التمنية ملا بعد والعمليات املشرتكة بني ،ومتابعته 20مؤمتر ريو + 

 .2013�ورة ا�لس �قتصادي و�ج�عي لعام  اتوالتحضري 

م ٔأول اج�ع  20ومعل الرب�مج  .20.20 أٔيضًا �ىل تعز�ز مشاركة ا�متع املدين يف العديد من اج��ات الويبو. ويف هذا الصدد، نُّظِ
أٔ�ح فرصة ٕالجراء حوار مع املد�ر العام عن ٔأولو�ت الويبو مما  2012س�نوي مفتوح مع مجيع املنظامت �ري احلكومية املعمتدة يف ٔأ�ريل 

 فضًال عن القضا� املتعلقة بنظام امللكية الفكرية ا�ويل. 2012م ؤأهدافها يف �ا
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 بيا�ت أ�داء

 تواصل الويبو و�شاركها فعليًا مع إالجراءات واملفاوضات اخلاصة �ٔ�مم املت�دة و�ريها من املنظامت احلكومية ا�ولية: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

اس�ت�دام مساهامت الويبو 
يف التقار�ر والقرارات 

ٕالجراءات من اوالو�ئق 
 الهادفة

البيا�ت �ري 
 متا�ة

وثيقة  24من ٔأصل  20
)2010/2011( 

، ُدرست لكها �ىل حنو 2012مة يف وثيقة مقد�  16
  ٍض رْ مُ 

 �بت

 

 

أ�فعال �ىل  ردود
مسامهة/مشاركة الويبو يف 

ٕاجراءات وحمافل أ�مم املت�دة 
و�ريها من املنظامت �ري 

 احلكومية

البيا�ت �ري 
 متا�ة

 البيا�ت �ري متا�ة 

 

 

 

 منقطع

النس�بة املئوية من الردود �ىل 
اخلارجية من ٔأ�ل  �ل�سات

مساهامت أ�مم املت�دة 
واملنظامت �ري احلكومية 

 و�ريها املقدمة يف مو�دها

البيا�ت �ري 
 متا�ة

80%  ّ  �بت ٔأ�م معل 5% يف غضون 83معاجلة  تمت

�دد أ��شطة/خطط العمل 
املشرتكة اليت مت تنفيذها 

واس�تعراضها وفق االتفاقات 
املربمة مع املنظامت الرش�كة 

(مذ�رات التفامه اجلديدة 
والقامئة مع املنظامت �ري 

 )احلكومية

البيا�ت �ري 
 متا�ة

ُذ�رت يف الربامج ذات 
الص� للفرتة 

2010/2011 

 �شاطًا مشرتاكً  12

 – 2012(مثل: أ�س�بوع العاملي لر�دة أ�عامل لعام 
�دث مشرتك لٔ�مم املت�دة (الويبو، أ�ونكتاد، 

هد أ�مم املت�دة للتدريب منظمة العمل ا�ولية، مع 
والبحث)؛ و�دث �انيب ملنظومة أ�مم املت�دة عن 
التكنولوجيا يف مؤمتر أ�طراف الثامن عرش ٔ�مانة 

  االتفاقية إالطارية ا�ي ُعقد يف ا�و�ة)

 �بت

 

 

 تفا�ل منفتح وشفاف ومت�اوب مع املنظامت �ري احلكومية: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
 املقارنةٔأسس 

(الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد اجللسات إال�المية 
و�ج��ات/أ��شطة 

املنظمة لفائدة املنظامت �ري 
 احلكومية

البيا�ت �ري 
 متا�ة

 �بت 3 4

 

 

�دد اجللسات إال�المية 
و�ج��ات/أ��شطة 

لفائدة املنظامت �ري املنظمة 
احلكومية يف الب�ان النامية 

 والب�ان أ�قل منواً 

البيا�ت �ري 
 متا�ة

 البيا�ت �ري متا�ة 

 

 منقطع
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�ى الويبو ٔ�غراض التمنية يف امللكية الفكرية سواء من �الل املساهامت املبارشة ٔأو من  واليت تُتاحز�دة يف املوارد من �ارج املزيانية : النتي�ة املرتقبة
 �الل �س�تفادة من أٓليات ا�متويل اخلارجية

 مؤرشات أ�داء
 ٔأسس املقارنة

الرب�مج واملزيانية 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

املتا�ة من ز�دة يف أ�موال 
�الل االتفاقات �شأٔن 

 الصناديق �ست�نية

انظر تقر�ر إالدارة 
املالية للفرتة 

2010/2011 

مليون فرنك  11,9
سو�رسي يف الفرتة 

)2010/2011( 

مليون  8,8بلغ مجموع ٕا�رادات الصناديق �ست�نية 
، بي� بلغ مجموع ٕا�رادات 2012فرنك سو�رسي يف 

مليون فرنك سو�رسي يف  6,2الصناديق �ست�نية 
مليون فرنك  2,6، ٔأي �دثت ز�دة قدرها 2011

 %.42سو�رسي ٔأو ما يقرب من 

 �بت

 

 

�دد مشاريع الويبو املنفذة 
واملمو� بواسطة أٓليات متولها 
�ات ماحنة �ارجية والقمية 

 املالية لهذه املشاريع

 البيا�ت �ري متا�ة  صفر ال تو�د بيا�ت

 

 

 منقطع

املبادئ التوجهيية للويبو وضع 
ٔ�غراض ٕاقامة رشاكة مع 

 القطاع اخلاص

مسودة قيد 
إال�داد للتشاور 

 �شأٔهنا

جعت و ت املسودة ورد� أ��ِ 
دا�ليًا. املسودة ا�هنائية 
لوضع أ�ساس ٕالجراء 
مشاورات مع ا�ول 

 أ�عضاء

العملية ا�ا�لية �ارية. والهدف هو بدء املشاورات 
ل، يف �ا� التوصل ٕاىل ، وإالرسا2013يف مايو 

 .2013نتي�ة، ٕاىل جلنة الرب�مج واملزيانية يف سبمترب 

 

 �بت

 

 

 

 املزيانية والنفقات الفعلية

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

استخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات استخداما استراتيجيا مستنيرا من قبل ه1.2
 545                  151'1                         661                             جميع المبتكرين الذين يستطيعون االنتفاع منها

انتفاع البلدان النامية والبلدان األقل نموا بنظامي مدريد ولشبونة على نحو أفضله8.2
                             738                            618                  189 

قدرات معززة في مجال الموارد البشرية بما يمكّن من تلبية الطائفة الواسعة من ه2.3
متطلبات تسخير الملكية الفكرية بفعالية ألغراض التنمية في البلدان النامية والبلدان 

األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
                          3'053                         2'660               1'188 

زيادة في الموارد من خارج الميزانية المتاحة لدى الويبو ألغراض التنمية في الملكية ه10.3
الفكرية سواء من خالل المساهمات المباشرة أو من خالل االستفادة من آليات 

التمويل الخارجية
                          1'769                         1'507                  658 

بنية تحتية تقنية ومعرفية معززة لمكاتب الملكية الفكرية وسائر مؤسسات الملكية ه5.4
خدمات أقل تكلفة وأكثر سرعة وجودة)  الفكرية بما يؤدي إلى تحسين الخدمات (

المقدمة إلى أصحاب المصلحة الذين يتعاملون معها
                             135                            112                    34 

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم المتحدة ه3.8
 206'1               124'3                         362'3                          وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع المنظمات غير الحكوميةه4.8
                          1'194                         1'177                  426 

245'3494'91210'10المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13موارد املوظفني ملزيانية الثنائية �س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

لفردية يعكس �ركزي املاكتب اخلارجية �ىل اخلدمات املقدمة �مع �دمات الويبو العاملية للملكية توزيع املوارد �ىل النتاجئ ا .21.20
(اس�ت�دام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات اس�ت�دامًا اسرتاتيجيًا مس�تنريًا). وقد ٔأدت كفاءة  1الفكرية، وال س�� يف النتي�ة �نيًا.

 (قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية). 2�لثًا. التاكليف ٕاىل اخنفاض املوارد ا�صصة للنتي�ة

(ز�دة يف املوارد من �ارج املزيانية) حتوًال يف اسرتاتيجية تعبئة املوارد من  10ويعكس �خنفاض الطفيف يف النتي�ة �لثًا. .22.20
قامة رشااكت مع أ�مم املت�دة واملنظامت (إ  3�ارج املزيانية ٕاىل الرتكزي �ىل مشاريع حمددة. ويعكس �خنفاض الصايف يف النتي�ة �منًا.

 احلكومية ا�ولية) اخنفاضًا �رجع يف املقام أ�ول ٕاىل وفورات تتعلق �كفاءة التاكليف.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

الس�نتني،  ملائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة� 60ٕاىل  40�س�بة اس�ت�دام املزيانية ال تت�اوز النطاق املتوقع ا�ي يرتاوح من  .23.20
 و�سري يف �جتاه الصحيح.

  

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%20545'1503'5547'7 موارد الموظفين

%04033'1981'3583'3 خالف موارد الموظفين

%24541'3494'91210'10المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 إالدارة التنفيذية 21الرب�مج 

 املد�ر العام املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

مكتب املد�ر العام، ومكتب املستشار القانوين، وشعبة شؤون امجلعيات والو�ئق، ومكتب أٔمني املظامل،  21�شمل الرب�مج  .1.21
 ودا�رة املرامس.ومكتب أ��القيات، 

وال �زال املشاركة الفعا� مع ا�ول أ�عضاء وأٔحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن ركزيًة ٔأساس�يًة الس�مترار التقدم حنو حتقيق أ�هداف  .2.21
يف دمع التغري الكبري ا�ي �دث يف املنظمة �ىل مس�توى  2012�سرتاتيجية التسعة للمنظمة. واكنت هذه املشاركة �مًة يف �ام 

ت والتحسني التنظمييني، دعامً للتقدم احملرز �ىل اجلهبة املعيارية ويف تنفيذ الرب�مج. وحتقيقًا لهذه الغاية، عقد املد�ر العام �لساإالصالح 
زت ي تعقيبات ومالحظات ونصاحئ عزّ ٕا�اطة منتظمة للسفراء، وعقد اج��ات مع ا�ول أ�عضاء، مما ثبت ٔأيضًا ٔأنه وس�ي� قمية لتلقّ 

 أٔن العديد من القضا�.التقدم �ش

، ال س�� ف� يتعلق ٕ�دارة التغيري وحشد ا�مع � يف مجيع ٔأحناء املنظمة. ويف نفسه واكنت املشاركة ا�ا�لية موضع �ركزي �لقدر .3.21
مت ا�ورات العادية لفريق إالدارة العليا توجهيًا للو�دات التنظميية فضًال عن وسائل �ُرمجت من �الله ا القرارات هذا الصدد، قد�

صغرية لضامن ا�ساق  العام اه�مًا �برياً للتواصل مع املد�ر�ن واملوظفني معومًا ويف مجمو�اٍت  ىل املد�رُ وْ . وأ� ةع معليائ�سرتاتيجية ٕاىل وق
 الرسا� �ىل نطاق املنظمة ولتشجيع القبول الالزم ٕالجراء ٕاصال�ات.

ار الس�نة �لكيل �ر�مج الويبو للتقومي �سرتاتيجي �لن�اح بوصفه مجمو�ة واكن من العنارص الرئيس�ية لعملية التغيري �ىل مد .4.21
مبادرة مرتابطة مصنفة حسب قمي  19من املبادرات اليت ينتج عهنا حتسني تنظميي شامل. واش�متل �ر�مج التقومي �سرتاتيجي �ىل 

فني ولو�ة ملتابعة النتاجئ (و�هام متاح ل�ول أ�عضاء املنظمة أ�ساس�ية أ�ربعة املنشودة، وقيست نتاجئه عن طريق اس�تقصاء للموظ
عًة، وأٔشارت ٕاىل أٔن �ر�مج التقومي �سرتاتيجي، يف كثري من الوجوه، ٔأدى ٕاىل الرتكزي جمد داً �ىل ش�بكة إالنرتنت). واكنت النتاجئ ُمشّجِ

يلك واملوارد �شلك أٔفضل مع أ�هداف �سرتاتيجية �ىل ثقافة أ�مانة وقميها، وز�دة كفاءة ٔأساليب معلها، ومواءمة الربامج واله 
 للمنظمة.

واكنت هذه ٔأول س�نة اكم� تعمل �اللها شعبة شؤون امجلعيات والو�ئق، واس�متر حتق�ق فوائد ٕا�شاء و�دة خمصصة ومركزية  .5.21
إالنرتنت، والتسجيل إاللكرتوين، نت �بتاكرات والرتش�يدات التنظميية مثل بث الوقائع �رب ٕالدارة ٕاقامة امجلعيات. واس�مترت وحتسّ 

مت الو�ئق  ومبكرًا عن ذي قبل �كثري. وازداد �دد أ��داث اجلانبية ونوعيهتا. و�رتفاع الكبري  مس�بقاً وٕاجراءات السفر اجلديدة. وُقّدِ
 .عياتيف اس�تقصاء للمشاركني أٔظهر اه�مًا بتحسني الكفاءة و�ربة ا�ول أ�عضاء �مجل  2012ملس�تو�ت الرضا �ام 

�سم �ز�دة الطلب �ىل �دمات املكتب. وواصل املكتب تقدمي  .6.21 ووا�ه مكتب املستشار القانوين �امًا مليئًا �لت�د�ت ا�
قانونية رسيعة ومس�تق� و�د�رة �لثقة ٕاىل املد�ر العام وأ�مانة وا�ول أ�عضاء �شأٔن القضا� ا�س�تورية والقضا�  مشورة و�دماٍت 

ت وظائف إاليداع القانونية العامة، والعقود، وقانون املعاهدات، واملسائل إالدارية واملتعلقة �ملوارد البرشية، وقانون امللكية الفكرية. وظلّ 
ملعاهدات اليت تد�رها الويبو تعمل �كفاءة �برية. ويف الوقت نفسه، اكنت تو�د ز�دة �برية يف مكية العمل املرتبطة �ج��ات املتعلقة �

ا�ول أ�عضاء. واكن تقدمي املشورة واخلدمات ٕاىل مؤمتر بي�ني ا�بلومايس، مبا يف ذ� تقدميها يف الفرتة اليت �س�بق اجللسة، �د�رًا 
 ذ تنفيذًا فعاًال. واس�مترار تقدمي املشورة القانونية الفعا� املرتبطة بقا�ة املؤمترات اجلديدة يف الوقت املناسب قد سامه ٔأيضًا يف�لتقد�ر ونُفِّ 

 مناس�بة. التقدم اجليد ا�ي أٔحرزه املرشوع مضن ٕاطار جودة

يف جملس الرؤساء التنفيذيني ويف جلنتيه: وواصلت الويبو املشاركة بنشاط يف منظومة أ�مم املت�دة، مبا يف ذ� مشاركهتا  .7.21
يعة اللجنة إالدارية الرفيعة املس�توى، واللجنة الرفيعة املس�توى املعنية �لربامج. واملد�ر العام هو الرئيس احلايل للجنة إالدارية الرف 

جوهرية �شأٔن القضا� اليت  ة بصورةٍ ). وتتعاون الويبو بنشاط مع هيئات أ�مم املت�دة أ�خرى يف املسامه2012املس�توى (منذ سبمترب 
 .2015ق خبطة التمنية ملا بعد �ام يعاجلها جملس الرؤساء التنفيذيني، وال س�� ما يتعلّ 

عنرصان  2012وحتق�ق تقدٌم �بٌري حنو الوفاء بتعهد املد�ر العام ٕ�قامة نظام شامل لٔ��القيات والزناهة يف الويبو. و�ُرش �ام  .8.21
توفر منصة مشرتكة يه و ،نة الويبو لٔ��القيات اليت ُوضعت بعد مشاورات دا�لية شام�ق والزناهة هام: مدوّ �امن من ٕاطار أ��ال
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القانونية من القمي واملبادئ التوجهيية اليت ينبغي أٔن �راعهيا موظفو الويبو يف أٔداء وظائفهم، وس�ياسة الويبو محلاية املبلغني عن أ�عامل �ري 
ضون لالنتقام �سبب هذه ح للموظفني ا��ن يتعرّ مة ملشاركة موظفي الويبو يف ٔأ�شطة الرقابة هبا، وامحلاية اليت تُمنَ اليت توحض تقد�ر املنظ

ق �ر�مج تدرييب شامل، و�شري �نطبا�ات أ�ولية ٕاىل وجود ز�دة �برية يف الوعي مببادئ أ��الق املشاركة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، أ�طلِ 
 �لزتام ��رتام هذه املبادئ. املهنية يف الويبو وز�دة

�ىل مدار العام،  ،يعمل بنشاط ؤأصبح مكتب ٔأمني املظامل جزءًا أٔساس�يًا يف ٕاطار الويبو للمساء� والزناهة. وظل املكتب .9.21
م �دمات التوجيه و  للتشجيع �ىل اتباع هنجٍ  م محالت توعية منتظمة للموظفني، وقد� الوساطة من بديل جتاه الزناع يف أٔما�ن العمل، فنظ�

ٕاجيايب حنو تقبل  ميلٕاىل وجود  2012 وكذ� اس�تطالع ا�ٓراء لعام 2012ية ودامئة. و�شري ٕاحصائيات الزوار لعام دّ ٔأ�ل ٕاجياد �لول وُ 
 �ري الرمسي للزناع. املوظفني لل�لّ 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

إالداري واملايل الفعا� �متكني الويبو من تنفيذ �راجمها) ا�مع ٔأو توفر لك الربامج املتعلقة �لهدف �سرتاتيجي التاسع (بنية ا�مع  .10.21
ا�ي يتضمن معل  – 21 اخلدمات أ�خرى للمنظمة بأٔرسها يك �متكن من حتقيق نتاجئها املرتقبة. ويف هذا اخلصوص، يؤدي الرب�مج

رتاتيجية لتيسري تعممي �دول ٔأعامل الويبو للتمنية دورًا رئيس�يًا يف توفري مجمل �دمات التوجيه وإالرشاف �س –مكتب املد�ر العام 
من توصيات �دول  6�شئ مكتب الويبو لٔ��القيات من أٔ�ل تنفيذ التوصية أ� و وتنفيذه من قبل مجيع القطا�ات املعنية دا�ل الويبو. 

 ني.ٔأعامل التمنية، وصدرت مدونة أٔ�القيات بعد ٕاجراء مشاورات مع جملس موظفي الويبو ومع مجيع املوظف

 بيا�ت أ�داء

 الزتام ا�ول أ�عضاء الزتاما فعليا: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
(الرب�مج   ٔأسس املقارنة

 )2012/2013واملزيانية 
 ٔأسس املقارنة املُ�دثة

  2011هناية 
 السري بيا�ت أ�داء       

النس�بة املئوية من 
 داج��ات الل�ان اليت تُعقَ 

اج��ات من ٔأ�لها 
ٕا�المية ل�ول أ�عضاء 

 اللجنة اتقبل اج��

د الحقًا: �دد �ج��ات حيد� 
إال�المية قبل اج��ات الل�ان 

 2010/2011يف الفرتة 

�دد �ج��ات 
إال�المية قبل اج��ات 

: 2011الل�ان يف 
80% 

 �بت % من اس�تقصاء ٔ�مناء الل�ان83

النس�بة املئوية من رسائل 
أ�عضاء ٕاىل املد�ر ا�ول 

العام اليت ٔأجيب عهنا 
 �الل ٔأس�بو�ني

د الحقاً  % من تقد�ر للمراسالت الواردة 82 %80 ُحتد�
 والصادرة

 �بت

 

 

مس�تو�ت رضا ا�ول 
أ�عضاء عن ٕا�داد 

 امجلعيات ؤأداهئا

الويبو لعام  مجعيات% من اس�تقصاء 88  البيا�ت �ري متا�ة �الياً 
2012 

 �بت

 

 

امجلعيات يف �رش و�ئق 
 الوقت احملدد

% من الو�ئق قبل 90�ُرشت 
انعقاد امجلعيات �شهر�ن �ىل 

 أ�قل

قبل  2012�ُرشت مجيع و�ئق مجعيات  
انعقاد امجلعيات �شهر�ن �ىل أ�قل. وهذا ال 

�شمل ت� الو�ئق اليت، حبمك طبيعهتا، 
 دامئًا عند اقرتاب مو�د انعقاد امجلعيات تُنَرش 

شاركني، وقامئة الو�ئق، وقامئة (مثل قامئة امل 
ٔأسامء ٔأعضاء ماكتب امجلعيات، وموجز 
 قرارات سبمترب للجنة الرب�مج واملزيانية).

 �بت
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 تعز�ز التنس�يق و��ساق دا�ل أ�مانة: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
(الرب�مج  ٔأسس املقارنة

 )2012/2013واملزيانية 
 ٔأسس املقارنة املُ�دثة

  2011 هناية
 السري بيا�ت أ�داء

�ر�مج التقومي  اك�ل
 �سرتاتيجي

اك�ل مبادرة وا�دة من ٔأصل 
 2010مبادرة يف س�نة  19

اك�ل مبادرة وا�دة من 
مبادرة (اخلطة  19ٔأصل 

�سرتاتيجية املتوسطة 
 أ��ل)

مبادرة  19مبادرة من ٔأصل  16اكمتلت 
(اس�مترار التخطيط للموارد املؤسس�ية، 

واالتصاالت ا�ا�لية وٕادارة ا�اطر، 
 والضوابط الرقابية ا�ا�لية).

 �بت

 

 

حتقيق نتاجئ مس�توى قمي 
�ر�مج التقومي 

 �سرتاتيجي

تصور املوظفني ٔأن الويبو 
جيدة ٔأو ممتازة يف قمية 

دة  ُم�د�

انظر املرفق املتعلق �لتقر�ر 
أ�سايس عن �ر�مج التقومي 

 )URL�سرتاتيجي (

التو�ه حنو تقدمي 
 %*45اخلدمات: 

 :العمل يدًا وا�دة
37*% 

 :املساء� عن النتاجئ
68*% 

املسؤولية البيئية 
 :و�ج�عية وإالدارية

63*% 

13F%56: التو�ه حنو تقدمي اخلدمات

14 

 %55العمل يدًا وا�دة: 

 %80املساء� عن النتاجئ: 

املسؤولية البيئية و�ج�عية وإالدارية: 
70%14F

15 

 

 

 �بت

 

 

النس�بة املئوية لطلبات 
احلصول �ىل مشورة 

قانونية اليت تتلقى ردودًا 
رسيعة ومس�تق� و�د�رة 

�لثقة من مكتب 
 املستشار القانوين

% من �س�تفسارات اليت وردت 95تلقى   100%
ردودًا رسيعة و�د�رة �لثقة من مكتب 

املستشار القانوين، رمغ وجود ز�دة يف �دد 
 مشورة وكذ� يفطلبات احلصول �ىل 

 ا�االت املشمو�. �دد

 �بت

 

 

النس�بة املئوية ٕالخطارات 
�نضامم اليت تعاجل يف 

 الوقت املناسب

% من إالخطارات تعاجل 100
 يف غضون ثالثة ٔأ�م

% من ٕاخطارات �نضامم ُعوجلت يف 95 
 غضون ثالثة ٔأ�م

 �بت

النس�بة املئوية 
للمس�ت�دمني الراضني عن 

اخلدمات اليت مس�توى 
حصلوا �لهيا من مكتب 

 ٔأمني املظامل

% وفقًا الس�تطالع رٔأي املس�ت�دمني 77  %76 البيا�ت �ري متا�ة
 2012لعام 

 

 

 �بت

 

 

                                                           
 61.5�ملائة) والتو�ه حنو اخلدمات اخلارجية ( 51.4متوسط الردود �ىل اس�تقصاء القمي أ�ساس�ية املتعلق بتصّور موظفي الويبو للتو�ه حنو اخلدمات ا�ا�لية ( 14

 2012نه ممتاز ٔأو جيد وفقًا ٕالطار نتاجئ �ر�مج التقومي �سرتاتيجي لعام �ملائة) بأٔ 
 (http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html) 

�ملائة) وفقًا ٕالطار نتاجئ �ر�مج التقومي �سرتاتيجي لعام  69.8�ملائة) والبيئة ( 70.3متوسط الردود �ىل ٔأس�ئ� اس�تقصاء القمي أ�ساس�ية املتعلقة �ٔ��القيات ( 15
2012 (http://www.wipo.int/about-wipo/en/strategic_realignment/results_framework.html) 

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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 بيئة معل حمس�نة يدمعها ٕاطار تنظميي مالمئ وقنوات فعا� ملعاجلة شوا�ل املوظفني: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
(الرب�مج  ٔأسس املقارنة

 )2012/2013واملزيانية 
 ٔأسس املقارنة املُ�دثة

  2011هناية 
 السري بيا�ت أ�داء 

النس�بة املئوية للموظفني 
املدركني للمبادئ 

والس�ياسات أ��القية 
 للويبو

% من اس�تقصاء القمي أ�ساس�ية لرب�مج 96  74% 64%
 �سرتاتيجيالتقومي 

 �بت

 

 

 مع إالجراءات واملفاوضات اخلاصة �ٔ�مم املت�دة و�ريها من املنظامت احلكومية ا�ولية و�شاركها فعلياً تواصل الويبو : النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
(الرب�مج   ٔأسس املقارنة

 )2012/2013واملزيانية 
 ٔأسس املقارنة املُ�دثة

  2011هناية 
 السري بيا�ت أ�داء

املبادرات اجلديدة املشرتكة 
أ�خرى مع الواكالت 

 التابعة لٔ�مم املت�دة

اثنتان يف فرتة الس�نتني  نطبقت ال 
2012/2013 

 2012وا�دة يف 

 

 

 �بت

 

 

 نفاذ معزز ٕاىل املعلومات القانونية املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
(الرب�مج  ٔأسس املقارنة

 )2012/2013واملزيانية 
 املقارنة املُ�دثةٔأسس 
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

تغطية ٔأفضل للمعلومات 
القانونية املتعلقة �مللكية 
الفكرية يف قا�دة بيا�ت 

WIPO Lex 

تغطية حمدودة ملعاهدات 
التاكمل �قتصادي إالقلميية 

رت منظمة معاهدة أ�خطِ  23(
الت�ارة العاملية بثالث عرشة 

وللمعاهدات معاهدة مهنا) 
الثنائية اليت تتضمن ٔأحاكمًا 
تتعلق �مللكية الفكرية (يبلغ 

معاهدة  90�ددها �اليًا 
رت منظمة الت�ارة العاملية أ�خطِ 

 بأٔربعني مهنا) 

 484معاهدة �اكمل اقتصادي ٕاقلميية و 56 
معاهدة ثنائية تتضمن ٔأحاكمًا تتعلق �مللكية 

 الفكرية

 

 

 �بت
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 الفعليةاملزيانية والنفقات 

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

حتقيقًا للكفاءة من ٔأجريت  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

 �لتفصيل يف املالحظات أٔ�اله. بعد التحويالت تعكس التعديالت املذ�ورة 2012/2013مزيانية الفرتة  .11.21

 2012اس�ت�دام مزيانية �س�بة  .�ء

يف املائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة الس�نتني،  60ٕاىل  40�س�بة اس�ت�دام املزيانية ال تت�اوز النطاق املتوقع ا�ي يرتاوح من  .12.21
 و�سري يف �جتاه الصحيح.

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

 897                  082'2                         244'2                          نفاذ معزز إلى المعلومات القانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وانتفاع أكبر بهاه3.5

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم المتحدة ه3.8
 31                    90                               100                             وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية

 983'1               400'4                         311'5                          التزام الدول األعضاء التزاما فعلياه5.8

 345'5               777'10                       255'10                       تعزيز التنسيق واالتساق داخل األمانةه7.9

بيئة عمل محسنة يدعمها إطار تنظيمي مالئم وقنوات فعالة لمعالجة شواغل ه8.9
 446                  988                            038'1                          الموظفين

703'3388'94818'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%26049'8437'42014'16 موارد الموظفين

%44341'4951'5283'2 خالف موارد الموظفين

%70347'3388'94818'18المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 ٕادارة الربامج واملوارد :22الرب�مج 

 الس�يد أٔميب سوندارام :املسؤول عن الرب�مج

 2012يف اس�تعراض التقدم 

من  2012 وضعت أ�ساس الس�مترار ما أ�جري �ام 2012/2013املنصة أ�قوى للتخطيط الواردة يف وثيقة الرب�مج واملزيانية  .1.22
 حتسينات للرب�مج وإالدارة املالية.

ت بأٔول جيل من ٔأداة ختطيط العمل2012وأ�د�لت حتسيناٌت ٕاضافية �ىل معلية ختطيط العمل الس�نوية لعام  .2.22 مة  ، وُدّمعِ املُقد�
ٕ�حاكم بني املوارد والنتاجئ املرتقبة من �الل ٔأ�شطة خطط العمل. وللمرة أ�وىل،  �لتنس�يقمن مرشوع التخطيط للموارد املؤسس�ية، 

يف حتسني  مساهامً مك�ن ذ� أ�مانَة من ٕاجراء حتليل مشل �دة منظامت ٔ��شطة خطط العمل �ىل �دة ٔأبعاد، مثل النتاجئ والب�ان، 
 يف نس�يق بني الكيا�ت القامئة �لتنفيذ. ومسح هذا النظام ٔأيضًا للمد�ر�ن، للمرة أ�وىل، بتتبع النفقات الفعلية ومقارنهتا خبطة العملالت 

 ٔأثناء التنفيذ.

وٕاضافة ٕاىل ذ�، أ�حرز تقدٌم �بٌري يف ٕا�داد ٔأداة ٕالدارة أ�داء املؤسيس من أٔ�ل دمع معلية التخطيط لفرتة الس�نتني  .3.22
مت أ�داة للمد�ر�ن يف بداية �ام 2014/2015 ، واكن من املتوقع أٔن تعزز كفاءة معلية التخطيط ٕاضافة ٕاىل حتسني 2013. وُقّدِ

 القدرات الت�ليلية للمعلومات املقدمة من املسؤولني عن الربامج حتسينًا �بريًا.

دت للفرتة  .4.22  ف� يتعلق مبا ييل: 2012ٌم جيٌد أٔيضًا يف �ام ، أ�حرز تقد2012/2013وف� خيص أ�ولو�ت الرئيس�ية اليت ُ�ّدِ

مراجعة العمليات املتعلقة ٕ�دارة ٕا�رادات الويبو والتنبؤ هبا، يف ٕاطار التحضري لتقدمي وثيقة الرب�مج واملزيانية للفرتة  "1"
 ؛2014/2015

نق��ة و�ديدة لتعكس تدابري كفاءة ٕادارية مُ  تعم�توٕاضفاء الطابع املؤسيس �ىل ثقافة إالنفاق املسؤول، مع ٕاصدار  "2"
 التلكفة؛

 وتعز�ز قدرة املنظمة �ىل تتبع النفقات املرتبطة �لتمنية؛ "3"

 وحتديد ا�االت اليت ميكن ٔأن تُدَ�ل فهيا ضوابط ٔأقوى لضامن �متثال للك من إالدارة الرب�جمية وٕادارة املوارد؛ "4"

 ).2013ا�ٔجور مضن نظام التخطيط للموارد املؤسس�ية (من املتوقع تدشيهنا �ام وتنفيذ و�دة املوارد البرشية وكشوف  "5"

 وبعد ٕاقرار وٕاصدار النس�ة اجلديدة املُنق��ة من نظام املوظفني والحئته، سامه الرب�مج يف تنفيذ النس�ة املُنق�ة من النظام، مبا يف .5.22
مما ٔأدى ٕاىل ٕاجراز تقدم �بري يف توضيح العمليات وأ�دوار واملسؤوليات ذ� مراجعة إالجراءات وو�ئق الس�ياسات ذات الص� وحتد�هثا، 

 الفردية). ملعاجلة ٔأمور (املتدربني، والزماالت، واخلدمات التعاقدية إالدارية التعم�توصيا�ة 

دة اعُتربت يف �ا�ة ٕاىل حتديثات ٔأو تغيريات.  .6.22 ة لس�ياسات وٕاجراءات ُم�د� ومشل ذ� مراجعًة وأ�جريت ٔأيضًا مراجعاٌت ُمو��
 خبصوص معاجلة أ�عباء املالية السابقة و�لزتامات يف نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف جمال �دمات الرتمجة. ومن املتوقع ظهور

 ، ورمبا تؤدي ٕاىل ٕاد�ال تغيريات وحتسينات �ىل العمليات وإالجراءات احلالية.2013اس�تنتا�ات املراجعة وتوصياهتا �ام 

تنفيذ تدابري كفاءة التلكفة بنشاط، مع ٕاصدار التوجهيات والتعل�ت املناس�بة لهذا الغرض ف� يتعلق �لتدريب  متابعةوجرت  .7.22
 ا�ا�يل، والضيافة، واملاكفأٔة الرشفية والرسوم للمت�دثني ؤأحصاب اتفاقات اخلدمات اخلاصة، والسفر، ٕاخل.

الكفاءة وأ�من �الل العام. مفعظم املبالغ اليت اكنت تُدفع يف املايض بأٔساليب وأ�د�لت حتسينات �ىل معليات ا�فع من حيث  .8.22
ن ٕاىل �د �بري أٔمن معلية نقل ملفات ا�فع ٕاىل البنوك. وأ��دت خطٌة الس�مترارية ترصيف أ�عامل  يدوية تُدفع ا�ٓن ٕالكرتونيًا، وحتس�

مت اخلطة �الل �ام �شمل الوظائف املالية احلر�ة، وال س�� ما يتعلق �ملدفو�ات من العمل يف  مزيدٌ  ُجيرى ، وسوف2012، وقُّدِ
 .2013هذا الشأٔن �ام 

 بيا�ت أ�داء
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 ختطيط ومعاجلة وتنفيذ وتقيمي وتبليغ �ىل مس�توى الربامج واملزيانية �ىل حنو فعال و�جع وقامئ �ىل النتاجئ: النتي�ة املرتقبة

 مؤرشات أ�داء
  ٔأسس املقارنة

واملزيانية (الرب�مج 
2012/2013( 

 ٔأسس املقارنة املُ�دثة
  2011هناية 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية لربامج الويبو اليت 
�س�ت�دم بيا�ت ا�ٔداء الٕدارة 

 أٔداء الرب�مج

20%  53% 

 

 �بت

 منالنس�بة املئوية للمجيبني (
لويبو) ا��ن �رون أٔن الويبو ا

 مسؤو� عن نتاجئها

 �بت 80,7%  59%

 

العمليات املالية وٕادارة 
املزيانية اليت ت�ىش مع 

ٔأحاكم اتفاقيات 
ومعاهدات الويبو 

وقوا�دها  طبقةامل 
والحئهتا التنفيذية املالية 
 ومعايري احملاس�بة املطبقة

ا�مو�ة احلالية 
للس�ياسات والقوا�د 

 وإالجراءات املوثقة

مت  2010/2011يف الفرتة 
ٕاداري �شأٔن تعممي حتديث 

مت  الضيافة الرمسية. وُقّدِ
ٕاىل مجعيات الويبو 

حتديثات للنظام املايل 
والحئته. واكن من 

الس�ياسات اليت اعُتمدت 
وصدرت ما ييل: تطبيق 
ٕاجراء ٕا�داد املزيانية �ىل 
املرشو�ات املقرت�ة من 

جلنة التمنية وامللكية الفكرية 
لتنفيذ توصيات �دول 

ٔأعامل التمنية؛ والس�ياسة 
جمال  املتبعة يف

�حتياطيات واملبادئ 
املطبقة يف اس�ت�دام 
أ�موال �حتياطية؛ 

والس�ياسة العامة �شأٔن 
�ست�رات؛ وٕاطار الويبو 

�شأٔن التخطيط لرٔأس 
 .املال وٕادارته

بعد ٕاقرار وٕاصدار النس�ة اجلديدة املُنق��ة من نظام 
املوظفني والحئته، سامه الرب�مج يف تنفيذ النس�ة 

النظام، مبا يف ذ� مراجعة إالجراءات  املُنق�ة من
 وو�ئق الس�ياسات ذات الص� وحتد�هثا.

سامه الرب�مج يف مراجعة ش�ىت عنارص حزمة ٕاصالح 
العقود (لك من فئة املوظفني وفئة �ري املوظفني)، مما 

ٔأسفر عن توضيح العمليات وأ�دوار واملسؤوليات 
تدربني، ملعاجلة ٔأمور (امل  إالدارية التعم�توصيا�ة 

 والزماالت، واخلدمات التعاقدية الفردية).

دة اعتُربت يف �ا�ة  ة لس�ياسات وٕاجراءات ُم�د� أ�جريت مراجعاٌت ُمو��
إىل حتديثات أٔو تغيريات، مبا يف ذ� مراجعة خبصوص معاجلة ا�ٔعباء املالية 

السابقة و�لزتامات يف نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات يف جمال 
الرتمجة. ومن املتوقع ظهور اس�تنتا�ات املراجعة وتوصياهتا يف �ام  �دمات
، ورمبا تؤدي إىل إد�ال تغيريات وحتسينات �ىل العمليات 2013

 واالٕجراءات احلالية.

ٕادارية  تعم�ت 2012نُقِّحت وصدرت يف ٔأوائل �ام 
�شأٔن السفر يف �ام رمسية والنفقات ذات الص�، 

والضيافة الرمسية، ودفع ماكفأٓت رشفية للمت�دثني، مما 
 .يعكس ٔأيضًا تدابري كفاءة التلكفة اليت طبقهتا أ�مانة

م ٕاىل مجعيات الويبو مزيد من الت�ديثات للنظام  وقُّدِ
 املايل والحئته، واكنت هذه الت�ديثات رضورية نتي�ة
الع�د املنظمة للمعايري احملاسبية ا�ولية للقطاع العام. 

ووفقًا للس�ياسة العامة �شأٔن �ست�رات، عقدت 
اللجنة �ستشارية لالست�ر اج�عها أ�ول �ام 

 واتفقت �ىل اختصاصاهتا. 2012

 �بت

 

يؤكد التقر�ر املايل 
املريض ا�ي قدمه 

املراجعون اخلارجيون 
العمليات امتثال 

احملاسبية للواحئ التنفيذية 
والقوا�د واملعايري 

 السارية

تقر�ر �ري مشفوع 
م من  بتحفظات ُمقد�

 املراجع اخلار�

�رخي النرش، اكنت املراجعة اخلارجية للبيا�ت ويف  
املالية قد اكمتلت، وُ�ل�ت مجيع املسائل اليت ٔأ�رها 

 املراجع اخلار�.

 �بت
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 والنفقات الفعليةاملزيانية 

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

حتقيقًا للكفاءة من ٔأجريت  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/2013املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

صة للرب�مج تعكس �اكليف مرشوع �دول ٔأعامل التمنية �شأٔن تعز�ز ٕاطار الويبو لٕالدارة  .9.22 القامئة �ىل النتاجئ ز�دة املوارد املُخص�
 بغية دمع معلية الرصد والتقيمي لٔ��شطة إالمنائية.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

ملائة يف الس�نة أ�وىل من فرتة الس�نتني، � 60ٕاىل  40�س�ت�دام العام للمزيانية ال يت�اوز النطاق املتوقع ا�ي يرتاوح من  .10.22
س�ت�دام موارد �ري املوظفني يعكس تأٔجيل بعض أ��شطة املتعلقة �ٕالدارة القامئة �ىل و�سري يف �جتاه الصحيح. واخنفاض �س�بة ا

 .2013النتاجئ لعام 

  

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تخطيط ومعالجة وتنفيذ وتقييم وتبليغ على مستوى البرامج والميزانية على نحو فعال ه2.9
 987'8               074'19                       901'18                       وناجع وقائم على النتائج

987'0748'90119'18المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%19949'7788'76016'16 موارد الموظفين

%29678834'1412'2 خالف موارد الموظفين

%98747'0748'90119'18المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 ٕادارة املوارد البرشية وتطو�رها : 23 الرب�مج

 املد�ر العام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 ٕاىلاملبادرات و�سعى ت� �ر�مج التقومي �سرتاتيجي. يف ٕاطار  �دد من مبادرات املوارد البرشية تنفيذ، 2012تواصل، يف  .1.23
 وكفاءهتا. املوارد البرشيةٕادارة  حتسني فعالية وظيفة

�زايد رضا الزبون وا�رتافا بأٔن جتاوب فرق املوارد البرشية مع �ا�ات املوظفني قد حتسن، مثلام تؤكده مقابالت  2012وشهدت  .2.23
 اخلاصة �لقمي أ�ساس�ية.املغادرة وا�راسة �س�تقصائية 

وطور الرب�مج لو�ة متابعة فعا� لٕالدارة، �س�ت�د�ا �اليا �بار املد�ر�ن يف الويبو. وتقدم أ�داة املذ�ورة حتديثات شهرية  .3.23
وفصلية للمؤرشات من سبيل �دد املوظفني و�دد املوظفني املقبلني �ىل التقا�د وإالحصائيات �شأٔن التوازن بني اجلنسني و�دد 

رة لغيا�ت و�دد السا�ات إالضافية، فضال عن التعيينات اجلارية. وقد ٔأظهرت هذه أ�داة فعال تأٔثريا ٕاجيابيا يف دمع املد�ر�ن ووظيفة ٕاداا
 املوارد البرشية، بفضل مسامههتا يف صنع القرار.

، فقد تولت مسارات املوارد ورمغ تنايم عبء العمل املتعلق بتنفيذ ٕاصال�ات نظام التعاقد والتخطيط للموارد املؤسس�ية .4.23
 البرشية ٕامتام لك معامالت املوارد البرشية الروتينية �الل ٔأربعة ٔأ�م.

كام ٔأقرت ا�ول أ�عضاء مسار �سوية وضع املوظفني املؤقتني العاملني يف الويبو ملدة طوي�، ونفذ بن�اح. وكنتي�ة للمسار  .5.23
ٔأكرث من اخلدمة  ظفا يؤدون وظائف مس�مترة و�كون قد قضوا مخسة س�نوات ٔأومو  30املذ�ور، متت، طبقا ملسار تنافيس، �سوية وضع 

 .2014 ، ٕاىل أٔن �كمتل �الل2013. وسيتواصل املسار �الل 2012�شلك متواصل ومريض، حبلول مطلع ينا�ر 

 جمايل ، وتبعته �ود شام� يف2012) ؤأطلق يف مطلع ينا�ر PMSDSومت حتسني نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني ( .6.23
) ePMSDSاالتصال والتدريب هتدف ٕاىل �مكلته. و�الوة �ىل ذ�، أٔعيد تصممي النظام إاللكرتوين ٕالدارة أ�داء وتطو�ر املوظفني (

قصد �سهيل اس�ت�دام التطبيق وز�دة فعالية مسارات نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني. ؤأكدت ا�راسة �س�تقصائية اخلاصة �لقمي 
التأٔثري إالجيايب ا�ي حتقق بفضل حتسني النظام املذ�ور، ٕاذ ارتفع �دد املوظفني ا��ن ٔأ�ابوا بأٔن ٔأهدافهم الشخصية �سامه يف  أ�ساس�ية

 ٔأداهئم. النتاجئ املرتقبة للربامج اليت يعملون مضهنا، بأٔهنم يتلقون ردود فعل من املرشف �شأٔن

مؤسيس (مبا فيه توجيه �دمة الز��ن وأ��الق ونظام ٕادارة أ�داء  وخبصوص تطو�ر املوظفني، واصلت املنظمة تقدمي تدريب .7.23
ي. وتطو�ر املوظفني) طبقا للمبادرات اليت تضمهنا �ر�مج التقومي �سرتاتيجي، �شلك يؤ�ر ٕاجيابيا �ىل نتاجئ �ر�مج التقومي �سرتاتيج

وٕادارة أ�ش�اص) مل �كن ملكفة، ؤأعطت أ�ولوية الحتيا�ات  كام ٔأجريت تدريبات للفرق ما بني القطا�ات (مبا فهيا �سوية املناز�ات
 التدريب اليت تعرف ٕا�هيا نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني. وجسل ارتفاع ملحوظ يف النس�بة املئوية للموظفني ا��ن �ربوا مؤخرا، يف

 هتا الويبو.ا�راسة �س�تقصائية اخلاصة �لقمي أ�ساس�ية، عن رضامه بفرص التعمل اليت أٔ�ح

وواصلت املنظمة امليض قدما يف مبادرة التصممي املنظمي والتخطيط �سرتاتيجي للقوة العام�، اليت س�تضمن ٔأن ختضع هيلكة  .8.23
ي املنظمة ووظائفها �شلك استبايق ومتواصل، يك تقدم أٔفضل دمع لعمل املنظمة مع الرتكزي �ىل النتاجئ املنشودة. وٕاذ ميثل التصممي املنظم

تطورا ملحوظا يف هذا ا�ال، مبا يف  2012خطيط �سرتاتيجي للقوة العام� جزء ال يتجزٔأ من إالدارة القامئة �ىل النتاجئ، شهدت والت 
" ومجع بيا�ت التخطيط 2" تقومي هيالك املنظمة ومواردها طبقا لٔ�هداف �سرتاتيجية اليت �كون أٔ�ل تنفيذها أٔطول؛ "1ذ� "

" وتطو�ر ٕاطار التصممي 3؛ "2014/15وختطيط ثنائية  2013املعلومات الرضورية لتخطيط العمل الس�نوي لس�نة  للقوة العام� لتوفري
املنظمي، �رب وضع الس�ياسات العامة والتعرف �ىل بعض العنارص اليت ستشلك �سرتاتيجية اجلديدة للموارد البرشية. وستسعى 

سرتاتيجي للموارد البرشية �شاط أٔعامل رئييس وجزء ال يتجزٔأ من التخطيط ٕاىل ضامن أٔن يصبح التخطيط � 2013املنظمة �الل 
 للثنائيات، يك �متكن الويبو من ٔأن تتطلع حنو املس�تقبل ؤأن تتوقع �شلك استبايق �حتيا�ات اليت ال تنفك تتطور.

ولواحئ موظفهيا املتعلق �لتعيينات. ، تنفيذ الصيغة املعد� من الفصل الرابع من نظام موظفي الويبو 2012ومت، يف مطلع ينا�ر  .9.23
وقد ٔأدت الرت�يبة اجلديدة �الس التعيينات، �ٕالضافة ٕاىل تبس�يط بعض املسارات، ٕاىل اخنفاض �� البدء يف التعيينات بنس�بة 
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�ىل اجلوانب النوعية يك ٔأس�بو�ا. �ري ٔأنه جيري الرتكزي ٔأكرث  21�ملائة. وينتظر أٔن تزنل امله� املذ�ورة دون امله� املس�هتدفة ويه 29
 تضمن الويبو تعيني موظفني �متتعون مبجمو�ة املهارات املالمئة واليت �س�تجيب لالحتيا�ات املس�تقبلية.

العديد من التحسينات املتعلقة بتنوع املوظفني �ىل مس�توى اجلنس وتنوعهم اجلغرايف. ؤأ�دثت وظيفة  2012وجسلت �الل  .10.23
 .2013تطور املنظمة مزيد الس�ياسات العامة �ىل امتداد ٔأخصايئ متا�ز اجلنسني والتنوع وس� 

وٕا�ر معلية استشارية مكثفة، قامت الويبو بت�ديث نظام موظفي الويبو ولواحئ موظفهيا، لت�ىش مع معايري جلنة اخلدمة املدنية  .11.23
الويبو ولواحئ موظفهيا �زي التنفيذ يف ا�ولية ؤأفضل املامرسات يف نظام أ�مم املت�دة املو�د. ود�لت الصيغة اجلديدة لنظام موظفي 

ٕاطار التعاقد املبسط، �ل�يش  2012، بدمع من ٕاطار التعممي إالداري بعد حتديثه �شلك شامل. كام نفذت الويبو يف 2013مطلع ينا�ر 
 امتيازاهتم. مما عززمع توصيات جلنة اخلدمة املدنية ا�ولية. وقد منح ٕاطار العمل اجلديد املوظفني املؤقتني وضع املوظفني، 

ومت أٔيضا البدء يف اس�تعراض نظام العدا� ا�ا�لية، �عتباره اخلطوة أ�وىل يف اس�تعراض اكمل النظام. وينتظر أٔن يؤدي ذ�  .12.23
 .2013ٕاىل مراجعات ٕاضافية لنظام موظفي الويبو ولواحئ موظفهيا يف 

 تنفيذ �دول ٔأعامل التمنية

يك �متكن الويبو من  بأٔرسهاا�مع أٔو اخلدمات أ�خرى للمنظمة التاسع �دمات  �سرتاتيجيتوفر لك الربامج املتعلقة �لهدف  .13.23
التمنية.  الويبو �شأٔنتنفيذ �دول أٔعامل  ، يف تيسريمن منظور ٕادارة املوارد البرشية، 23الرب�مج سهم � ويف هذا الصدد املرتقبة.  نتاجئهاحتقيق 

. و�الوة �ىل ذ�، أٔجري تدريب ٕالزايم �شأٔن ا�ٔ�القيات يف لك عقود الويبومدر�ة ية ا�ولية املدن  وظفي اخلدمةمعايري السلوك ملوظلت 
ا. كام أٔدرجت والزناهة مجليع املوظفني يف اكمل أٔقسام الويبو، ومت تطو�ر الس�ياسة العامة محلاية املبلغني عن ا�الفات والبدء يف املشاورات �شأٔهن

قا�دة بيا�ت الويبو اليت عرضت �الل ا�ورة الثالثة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، مضن مرشوع ) ROCقامئة اخلرباء �ستشاريني (
 ، و�س�متر حتد�هثا دور�.)IP-TADللمسا�دة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (

 بيا�ت أ�داء

الز��ن لفائدة الز��ن ا�ا�ليني ؤأحصاب املصاحل اخلارجيني (املوارد �دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو  النتي�ة املرتقبة: 
 البرشية، �كنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرت�ت، أ�سفار، الطبا�ة والنرش، ٕادارة املباين)

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
هناية الت�ديث يف 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

تقدمي الطلبات املتعلقة 
�ملوارد البرشية 

واس�تكاملها (ف� يتعلق 
�ملنح التعلميية 

و�ٕال�االت) يف وقت 
 و�زي

ٔأربعة ٔأ�م. ينتظر بلوغ أ�داء املس�هتدف �املا  ٔأربعة ٔأ�م ثالثة ٔأ�م
بو�دات التخطيط  2013ينطلق العمل يف 

 املتعلقة �ملوارد البرشية.للموارد املؤسس�ية 

 �ري �بت

�س�بة املوظفني 
(��وام الاكمل) 
مقابل املوظفني 
املعنيني �ملوارد 

 البرشية

موظف وا�د معين 
�ملوراد البرشية للك 

موظفا يف املنظمة  31
 )2011(ينا�ر 

�املا  2013. ينتظر بلوغ أ�داء املس�هتدف يف 31 29,3
للموارد املؤسس�ية يبدٔأ العمل بو�دات التخطيط 

 املتعلقة �ملوارد البرشية.

 �ري �بت
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النس�بة املئوية 
للموظفني الراضني عن 

�دمات املوارد 
 البرشية

% 30,8راض �دا: 
% و�ري 48,2وراض: 
% و�ري 17,9راض: 

 %3,1راض مطلقا: 

% 31,8راض �دا: 
% و�ري 45,5وراض: 
% و�ري 18,2راض: 

 %4,5راض مطلقا: 

% وراض: 31,2راض �دا:  مقابالت املغادرة:
% و�ري راض مطلقا: 17,2% و�ري راض: 48,7
2,9.% 

نتاجئ ا�راسة �س�تقصائية اخلاصة �لقمي 
% وقابل 44% وجيد 8أ�ساس�ية: ممتاز: 

 %3% وال ٔأعرف: 5% وضعيف: 41للتحسن: 

 �بت

 .�نية مناس�بةقوة �ام� تدار �ىل حنو جيد ومتنو�ة ومتحمسة وذات �ارات  النتي�ة املرتقبة:

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية 
للموظفني ا��ن قُيّموا 

مقارنة �ٔ�هداف 
 والكفاءات الفردية

% من املوظفني املشمولني بنظام ٕادارة 91قُّمي  92% 62%
 أ�داء وتطو�ر املوظفني مقارنة بأٔهدافهم الفردية.

 �بت

�� البدء يف 
 التعيينات

 �بت ٔأس�بو�ا 16,5 ٔأس�بو�ا 37,7 ٔأس�بو�ا 24

النس�بة املئوية من جحم 
الرواتب امجليل 

املستمثرة يف تطو�ر 
 املوظفني

 

% (ينا�ر 0,44
، قسم ٕادارة 2011

 املوارد البرشية)

% (قسم ٕادارة 0,46
 البرشية)املوارد 

 (قسم ٕادارة املوارد البرشية) 0,43: 2012

% (قسم ٕادارة املوارد البرشية 0,74: 2012
ؤأ�شطة التدريب اليت تلقت متويال من �كنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والتخطيط للموارد 
 املؤسس�ية و�ر�مج التقومي �سرتاتيجي).

وال تأٔ�ذ هذه أ�رقام بعني �عتبار التدريبات 
 يت ٔأجراها مدربون دا�ليون.ال

 �بت

 –التنوع اجلغرايف 
النس�بة املئوية ل�ول 

 أ�عضاء املمث�

 �بت نقطة مئوية يف التنوع اجلغرايف. 1,1ارتفاع بنس�بة  57,8% 56,70%

النس�بة املئوية للنساء 
الاليت تعتلني مناصب 

إالدارة الوسطى 
 والعليا.

P4 – 44,2% 

P5 – 30,9% 

D1 – 12,1% 

D2 – 9,1% 

P4 – 43,9% 

P5 – 31,9% 

D1 – 14,6% 

D2 – 25,0% 

P4 – 44,4% 

P5 – 30,3% 

D1 – 24,4% 

D2 – 23,1% 

 �ري �بت

اخنفاض �دد �االت 
 التغيب

متوسط �دد ٔأ�م 
الغياب �سبب املرض 

 ٔأ�م 9,6للك موظف: 

 �ري �بت 9,07 11,3



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

146 

اخنفاض �دد طلبات 
 الطعون

الطعون �ى لبات ‘ �ا� 27
الويبو للطعون: جملس 

14 

�ى احملمكة إالدارية 
ملنظمة العمل ا�ولية 

)ILOAT :(12 

 32الطعون �ى جملس الويبو للطعون: 

�ى احملمكة إالدارية ملنظمة العمل ا�ولية 
)ILOAT :(14 

يعود �رتفاع يف �دد �االت طلب الطعن ٔأساسا 
ٕاىل ٕاصالح نظام التعاقد طبقا للصيغة املعد� من 

موظفي الويبو ولواحئ موظفهيا، وحتسن در�ة نظام 
 نضج مسار نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني.

 

 �ري �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2201/13التحويالت املزيانية بعد  .ٔألف

�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة ( 1تنعكس الز�دة إالجاملية يف املوارد ا�صصة للرب�مج ٔأساسا �ىل النتي�ة �سعا. .14.23
" التاكليف التدرجيية للموظفني واملتعلقة بتنفيذ نظام موظفي الويبو ولواحئ موظفهيا وٕاصالح النظام 1: ") وتتضمنمو�ة حنو الز��ن

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9
وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، 

 774'4               109'10                       790'8                          اللغات، المشتريات، األسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني)

قوة عاملة تدار على نحو جيد ومتنوعة ومتحمسة وذات مهارات مهنية مناسبةه3.9
                       12'703                       11'798               5'225 

998'9079'49321'21المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%21147'4848'83217'16 موارد الموظفين

%78740'4241'6614'4 خالف موارد الموظفين

%99846'9079'49321'21المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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" وتنايم التوجيه حنو الز��ن وتعز�ز �دمات ا�مع املقدمة للمد�ر�ن واملوظفني �ىل �د 2التعاقدي والتخطيط للموارد املؤسس�ية؛ "
" وتعز�ز 4" والتاكليف املزتايدة النامجة عن اتفاق الويبو مع مكتب أ�مم املت�دة يف جنيف �شأٔن توفري اخلدمات الطبية؛ "3سواء؛ "

�لتوازن بني اجلنسني والتنوع اجلغرايف يف املنظمة. كام مت توفري موارد تدرجيية خلالف املوظفني هبدف تنفيذ النتي�ة ا�مع املتعلق 
) ودمع ٔأ�شطة التدريب وٕادارة أ�داء، اليت مت تعويضها �رب ٕا�ادة قوة �ام� تدار �ىل حنو جيد وذات �ارات �نية مناس�بة( 3�سعا.

 ).�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن( 1نتي�ة �سعا.ٕاس�ناد موارد املوظفني لل 

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

�ملائة، ويه �س�بة  60�ملائة و 40مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  .15.23
 اس�ت�دام �بتة.
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 العامة�دمات ا�مع  :24 الرب�مج

 سوندارامأٔ. الس�يد  :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

، تقدما مرضيا يف اجتاه حتقيق النتاجئ املرتقبة �ىل النحو املبّني يف بيا�ت أ�داء 2012ٔأحرزت �دمات الرشاء والسفر، يف  .1.24
ٔأيضا حتديث و�دات الرشاء اخلاصة �لتخطيط  2012هدت الواردة يف �دول أ�داء ٔأد�ه، �لرمغ من التغريات اليت �شهدها البيئة. وش 

، وٕادراج طلبات سفر �ري املوظفني يف نظام العمل �لكرتوين. كام مت حتديث إالطار التنظميي 9.1للموارد املؤسس�ية ٕاىل إالصدار 
سلوك تد�ر العالقات مع املزود�ن وتعز�زه ٕ�جراءات رشاء �ديدة ٕالمتام مرشوع قا�ة املؤمترات اجلديدة، فضال عن مدونة لقوا�د ال 

 وس�ياسة سفر �ديدة، ورد فهيا تعديل لعتبة اس�تحقاق در�ة أ�عامل.

كام تواصل حتقيق وفورات بفضل املناقصات املنجزة ومن �الل التعاون مع املنظامت ا�ولية أ�خرى. وقد بلغت الوفورات  .2.24
العتبة اجلديدة �ر�ة أ�عامل (�سعة سا�ات) وختفيض دفو�ات  فرنك سو�رسي، نتجت عن تنفيذ 600 000مبلغ  2012امجللية يف 

بدل إالقامة اليويم لر�الت الطريان الليلية، وتطو�ر نظام التذا�ر �شلك ٔأفضل. ومكن تبس�يط معلية جحز أ�سفار من �س�تفادة من 
دا�ليا حتقيق ماكسب كفاءة ٕاضافية، من  ٔأسعار تذا�ر طريان ٔأرخص، ويتوقع أٔن يؤدي ذ� ٕاىل حتسينات ٕاضافية يف التلكفة. كام مت

 سبيل خفض زمن معاجلة طلبات التأٔشريات من �ارج املنظمة وطلبات تنظمي التظاهرات وطلبات أ�سفار.

ماكن معل يف لك املباين جممتعة (املباين اليت متلكها الويبو ٔأو تؤجرها)، وهو ما ميثل  1 616وخبصوص ٕادارة املباين، مت توفري  .3.24
 87مقابل  �ملائة 84 2012ماكن معل). وبلغت �س�بة استنفاذ أ�ما�ن املذ�ورة يف  1 579( 2011ماكن معل ٕاضايف مقارنة �س�نة  37

سا كنتي�ة لتنفيذ س�ياسة ٔأكرث رصامة �شأٔن توزيع ٔأما�ن العمل (صدرت يف . كام ارتفع �دد أ�ما�ن الفار�ة ٔأسا2011يف هناية  �ملائة
 ) يف لك املباين.2010د�سمرب 

وقصد تعز�ز أ�من، نفذت يف لك املباين (مثلام مت القيام به منذ البداية يف املبىن اجلديد) س�ياسة تقتيض أٔن توضع بعض معدات  .4.24
ادات الورق يف فضاءات مغلقة، يك يتس�ىن عزلها يف �االت احلريق ٔأو احلوادث �كنولوجيا االتصال الكبرية وخزا�ن امللفات وٕامد

أ�خرى. وتبعا ��، سيمت حتويل �دد من ٔأما�ن العمل املتا�ة �اليا ٕاىل فضاءات مكرسة لتكنولوجيا االتصال ٔأو للتخز�ن احمليل، مما 
ة املتبقية من هذه الثنائية والثنائية القادمة. كام جحز �دد من أٔما�ن س�يقلص تدرجييا العدد امجليل ٔ�ما�ن العمل املتا�ة �ىل امتداد الفرت 

، قصد ٕا�شاء "الفضاء املؤقت" الرضوري، وا�ي يد�ل مضن التحضريات املتعلقة �لت�ديد املهم PCTالعمل يف نفس الطابق من مبىن 
 .2014/15لوا�ات املبىن ونظام التربيد/التدفئة املنتظرة يف الثنائية 

نت أ�مانة، بفضل التدابري املذ�ورة ٔأ�اله، من تلبية الطلب �ىل أٔما�ن العمل و�لتايل تاليف اللجوء ٕاىل استئ�ار أٔما�ن ومتكّ  .5.24
. و�الوة �ىل ذ�، سامه الت�لص من مكية معينة من الو�ئق واملواد واملعدات ا�زنة، يف اس�ت�دام ٔأجنع ٕاضافية �ارج مباين املنظمة

ت التخز�ن دا�ل مباين املنظمة و�ار�ا. مما أٔدى ٕاىل ٕاهناء عقود استئ�ار فضايئ ختز�ن �ارج مباين املنظمة ومردودية أٔكرب لفضاءا
 ، طبقا ملا اكن خمططا.2012�الل 

 PCTمبىن ؤأجريت معليات صون منتظمة للتجهزيات التقنية وظلت مجيع املباين تؤدي وظائفها �ىل النحو املناسب، �س�تثناء  .6.24
، وال��ن PCTيقوم ٔأخصايئ تقين �ين �اليا بتقيمي معلية استبدال نظام التربيد/التدفئة وجتديد الوا�ات يف مبىن  . ٕاذGBIIومبىن 

نظام . وقد تعطل 2013ميثالن ٔأول مرشوع جتديد �م يف املباين احلالية، ومن املنتظر اس�تالم نتاجئ التقيمي �الل النصف الثاين من 
، وتقرر استبدا� بنظام بديل ٔأقل رضرا �لبيئة. ونظرا لالتصال الفعيل بني املبىن 2011ئ يف منتصف �شلك مفاج GBIIتربيد املبىن 

PCT  املبىن وGBII  ىل مس�توى لك الطوابق، س�ميدد نظام التربيد مبياه حبرية جنيف (املس�ت�دم فعال يف املبىن اجلديد وا�ي جيري�
 PCTوس�تكمتل معلية �ر�يب نظام التربيد اجلديد يف املبىن لية) ويمت �ر�يبه يف املبنيني. �ر�يبه ٔأيضا يف قا�ة املؤمترات اجلديدة املس�تقب 

 .2013يف منتصف  GBIIاملبىن و 

، ويتوقع تنفيذ بعض أ�عامل أ�خرى 2012تقريبا �شلك اكمل يف  GBIونفذت تدابري احلد من اس�هتالك الكهر�ء يف املبىن  .7.24
ويتوقع أٔن حتد ت� �ىل استبدال التجهزيات واملعدات أ�صلية حبلول �كنولوجية �ديدة، ت� التدابري تنطوي . و 2013املتبقية يف 

. وسيمت �الل الثنائية مجع البيا�ت املتعلقة خبفض �ر الكربوينا�ٔ فضال عن حتسني  ،من �اكليف اس�هتالك الكهر�ء ٕاجامالاحللول 
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) مع مزود الطاقة احمليل، يتضمن قياسات 2013ميثاقا (وس�يوقع يف  2012لويبو يف �س�هتالك وخفض انبعا�ت الكربون. كام �قشت ا
ٔأخرى كجزء ال يتجزٔأ من امليثاق، مبا يف ذ� احلد من اس�هتالك الكهر�ء واملاء تدرجييا �ىل امتداد العديد من الس�نوات، فيقدم املزود 

تقدمي املسا�دة للتأٔكد من اس�ت�ابة مس�تو�ت �س�هتالك للتنظ�ت احمللية  احمليل التدريب التقين للموظفني التقنيني املعنيني، فضال عن
 املعمتدة ٔأ�ريا، واليت تعد أ�شد رصامة �شأٔن جنا�ة اس�هتالك املباين.

، �اصة وا�ساقااملمتلاكت مراجعة هتدف ٕاىل وضع ٕاجراءات جرد ٔأكرث �ساطة  مراقبةجملس واصل وف� خيص ٕادارة أ�صول،  .8.24
. واستنادا ٕاىل توصية ا�لس، ٔأجرت تتبع املواد والت�لص مهنا والتعامل �شلك ٔأفضل مع اجلوانب املالية من ٕادارة أ�صولف� يتعلق ب 
تدابري �ديدة هتدف ٔأساسا ٕاىل رفع عتبة تتبع املواد اليت ترتاوح قميهتا بني  2012اس�تعراضا شامال، ؤأصدرت يف  2011املنظمة يف 

فرنك  5 000فرنك سو�رسي و 1 000نك سو�رسي وعتبة رمس� املواد اليت ترتاوح قميهتا بني فر  1 000فرنك سو�رسي و 100
التعامل مع اجلوانب سو�رسي (مثل سا�ر منظامت أ�مم املت�دة)، مما يبسط املسارات اليت تنتج قمية مضافة منخفضة. واس�تمكل تنفيذ 

البيا�ت املزدوج، وما يتطلبه ذ� بطبيعة احلال من �سو�ت دورية.  ، ومت �لتايل وضع �د لعمل ٕاد�الاملالية من ٕادارة أ�صول
ؤأ�ريا، ٔأقر ا�لس ٕا�ادة تدو�ر �دد من املواد القدمية �دا من أ��ث ومعدات �كنولوجيا االتصال، فضال عن ثالثة س�يارات رمسية 

 قدمية، مما قلص ٔأسطول الس�يارات.

تقيمي اكمل ٕالماكنية  2012مرشوع ٕاماكنية النفاذ ٕاىل مباين الويبو، ٔأجري يف  وكجزء من �ر�مج التقومي �سرتاتيجي، ومضن .9.24
النفاذ الفعيل ٕاىل اكمل املباين احلالية يف مجمع الويبو، من طرف �ندس معامري خمتص. ؤأدى التقيمي ٕاىل وضع قامئة مفص� للتوصيات، 

ية، فضال عن اجلدول الزمين وتقد�رات اللكفة. كام سينجز تقيمي ، قصد وضع قامئة تدابري التحسني ذات أ�ولو 2012سينظر فهيا يف 
خبصوص قا�ة املؤمترات اجلديدة املس�تقبلية وأ�جزاء املتعددة للمبىن الرئييس للمقر الرمسي، وا�ي  2013مماثل يف النصف أ�ول من 

 جيري ٕاد�ال تعديالت �ليه كجزء من ٔأعامل البناء.

ن أ��شطة اليت هتدف ٕاىل ٕاذاكء الوعي �ى املوظفني و/ٔأو القيام بأٔعامل ملموسة ومعلية، ، بعدد م2012وقامت الويبو، يف  .10.24
يف ٕاطار املسؤولية البيئية للويبو، ويه ٔأ�د املبادرات أ�خرى لرب�مج التقومي �سرتاتيجي. و�رتبط هذه أ�عامل �لقضا� املتعلقة 

الها حبلول ٔأكرث حفاظا �ىل البيئة، وحتديث التجهزيات الكهر�ئية واحلد من �ملباين (من سبيل حتديث التجهزيات التقنية واستبد
اس�هتالك الكهر�ء وٕا�رام االتفاق مع مزود الطاقة احمليل وجتديد تعريفة الكهر�ء لتشمل املبىن اجلديد �ع�د ٔأ�ىل �س�بة مئوية من 

ملعايري البيئية يف بعض املناقصات (من سبيل �دمات املطعم وأٓالت املسامهة يف ٕانتاج الكهر�ء املت�ددة يف اكنتون جنيف)، وٕادراج ا
بيع املرشو�ت واملأٔ�والت واملواد املس�ت�دمة يف املطعم والصاحلة ملرة وا�دة ومنت�ات التنظيف وحتسني ٕا�ادة التدو�ر)، واس�ت�دام 

الس�ت�دام وسائل النقل العمويم، وتقدمي �دمات جمانية الوسائل البدي� للتنقل من البيت ٕاىل العمل يف �جتاهني (حتديد أٔ�م ٔأو شهر 
الستئ�ار ا�را�ات الكهر�ئية وٕاصال�ا). كام شار�ت الويبو يف �دد من املبادرات املشرتكة بني واكالت أ�مم املت�دة، عن طريق 

ل املشاركة يف امجلع الس�نوي للبيا�ت ) بدر�ة ٔأوىل، من سبي”SUN“�ر�مج أ�مم املت�دة للبيئة ومبادرة أ�مم املت�دة املس�تدامة (
 ٔ�غراض حساب �ازات �حتباس احلراري، واملشاركة يف �ج�ع الس�نوي ٕالدارة املرافق املشرتكة بني الواكالت.

ة، ومتاش�يا مع اسرتاتيجية الويبو الهادفة ٕاىل احلد تدرجييا يف ٔأسطول املر�بات واستبدال املر�بات ببدائل أٔكرث حفاظا �ىل البيئ .11.24
. و�الوة �ىل ذ�، من املتوقع أٔن �شرتي املنظمة س�يارة جهينة وا�دة �ىل أ�قل، مع اح�ل رشاء س�يارة 2012مر�بة �الل  11ببيع 

 املنظمة. . وقد اضطلع الرب�مج مبسؤولية ٕادارة اس�ت�دام لك الس�يارات الرمسية يف اكمل ٔأقسام2013كهر�ئية صغرية يف 
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 بيا�ت أ�داء

�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن لفائدة الز��ن ا�ا�ليني ؤأحصاب املصاحل اخلارجيني (املوارد  ة:املرتقب النتي�ة
 البرشية، �كنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرت�ت، أ�سفار، الطبا�ة والنرش، ٕادارة املباين)

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

مج واملزيانية (الرب�
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

وفورات يف �اكليف 
السلع واخلدمات اليت 
�شرتهيا الويبو (النامجة 
عن طلبات عرض ٔأو 

مفاوضات ٔأو 
ٕاجراءات عوملة يف 
 ٕاطار أ�مم املت�دة)

فرنك  500 000
سو�رسي (قمية مزيانية 

 )2010/11الثنائية 
 

فرنك سو�رسي، حسب تقد�ر  1 747 000 
ٔ�مم املت�دة املعين �ي �رشه فريق ااتفادي التلكفة 

 .)CPAGبأٔ�شطة املشرت�ت املشرتكة (

 �بت

النس�بة املئوية للز��ن 
ا�ا�ليني الراضني عن 

 �دمات املشرت�ت

حتدد الحقا (يف هناية 
2011( 

 �بت 73% 75%

للنفقات النس�بة املئوية 
اخلاضعة لعمليات 

التحسني ٔأو التقيمي 
اليت جترهيا أ�مم 

 املت�دة

حتدد الحقا (هناية 
2011( 

 �ري �بت 3% 10%

مدة معاجلة ترصحيات 
-e(السفر إاللكرتونية 

TA ( والطلبات
إاللكرتونية ٕالقامة 

 e-ER(التظاهرات 
Event ( رشط�)

 ا�رتام املهل احملددة)

e-TA يوم وا�د = 
e-ER =ساعتان 

 ٔأقل من يوم 
 ساعتان

 �بت

مدة معاجلة تأٔشريات 
 الغري

 �بت   ٔأ�م 3من يومني ٕاىل   ٔأ�م 4-5

ختفيض �اكليف 
السفر نتي�ة لتنظمي 
املؤمترات إاللكرتونية 

 واملؤمترات �لفيديو

 ال ينطبق   حتدد الحقا
 2012 يف

ٔأما�ن العمل  استئ�ار
إالضافية واملرافق 
املرتبطة هبا (مع 

افرتاض وجود نفس 
�دد العاملني كام اكن 

 )2011يف س�نة 

ماكن معل (ال �ا�ة لفضاء ٕاضايف خبالف  80 ماكن معل 80 ماكن معل 80
 الفضاءات املس�تأٔجرة احلالية)

 �بت
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�دد التجهزيات التقنية 
الرئيس�ية (التجهزيات 

صحية الكهر�ئية وال 
وجتهزيات التس�ني 

) اليت مت والتربيد
حتسيهنا �ىل حنو 
ي�ىش مع املعايري 

 )حتدد الحقااملطبقة (

حتديث ٔأو استبدال  ال ينطبق
جتهزيات التربيد يف 

مبىن وا�د �ىل أ�قل 
لالس�ت�ابة ٕاىل املعايري 
اليت وضعت بناء �ىل 
متطلبات "مياه حبرية 

جنيف". وحتدد 
املعايري أ�خرى 

أ�خرى،  للتجهزيات
 وحتدد الحقا.

، قرار حتديث جتهزيات التربيد يف 2012اختذ يف 
�س�ت�دام نظام مياه حبرية جنيف  GBIIاملبىن 

(بدل استبدال التجهزيات اليت تعطبت). ونظرا 
، اختذ قرار حتديث جتهزيات GBIلقرب املبىن 

يف نفس الوقت لالس�تفادة من  GBIاملبىن 
وفورات التلكفة (معلية مناقصة وا�دة وتد�ل 

وحيد). وس�تكون التجهزيات اكم� وسرتبط 
 .2013�ش�بكة حبرية جنيف يف صيف 

وانطلق حتديث التجهزيات الكهر�ئية يف ٔأقدم 
) هبدف �س�ت�ابة ٕاىل GBIمبىن (املبىن 

ة الترشيع احمليل املعمتد مؤخرا، مما حقق فائد
ٕاضافية عن طريق وضع ٕاطار تقين لل�د من 

�ملائة من العمل يف  50اس�هتالك الكهر�ء. ؤأجنز 
 .2013، وستنجز البقية يف 2012

 �بت

 .تقليص ٔأ�ر ٔأ�شطة الويبو يف البيئة ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
يف هناية الت�ديث 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الربامج اليت 
تتضمن مؤرشات 

ؤأسس مقارنة 
ؤأهداف ف� يتعلق 

 بتحسني البيئة

حتدد الحقا يف هناية 
2011 

املسؤولية البيئية،  2012عكست ٔأربعة �رامج يف  2011ٔأربعة �رامج يف 
 ويه:

مت �رش نظام مياه حبرية جنيف يف  :24الرب�مج 
، 2012، طبقا للقرار الصادر يف 2013مبنيني يف 

وتواصل اختيار تعريفة الكهر�ء اليت توفر ٔأ�ىل 
مسامهة يف متويل الطاقات املت�ددة (�ىل مس�توى 

املبىن اجلديد)، وٕادراج معايري احلفاظ �ىل البيئة 
 يف متطلبات املناقصات؛

مر�� بناء قا�ة املؤمترات مت �الل  :29الرب�مج 
اجلديدة والعديد من الفضاءات اليت �ددت يف 

 ٕادراج نظام مياه حبرية جنيف؛ ،ABاملبىن 
ص من ثالثة الت�ل 2012مت يف  :28الرب�مج 

مر�بات من طرازات قدمية اكنت مضن ٔأسطول 
 .2013س�يارات الويبو، ومر�بة ٔأخرى يف ينا�ر 

املقاالت �شأٔن : �رشت العديد من 19الرب�مج 
 القضا� "البيئية"يف جم� الويبو.

 �ري �بت

النس�بة املئوية لل�د 
من انبعا�ت الكربون 
ف� يتعلق �س�هتالك 

 الطاقة
 

حتدد الحقا يف هناية 
2011 

احلد من انبعا�ت 
% 2الكربون بنس�بة 

ٔأو التعويض عهنا من 
�الل �ست�ر يف 

ٕانتاج الطاقة املس�تدامة 
 احمليل.�ىل املس�توى 

التعويض �رب �ست�ر يف ٕانتاج الطاقة املت�ددة 
�ىل املس�توى احملىل، عن طريق اختيار تعريفة 

قمية اليت متنح ٔأ�ىل �س�بة مئوية من الكهر�ء 
 .سامهة�ست�ر مك 

، 2012يف  11س�يارات من ٔأصل  3ومت بيع 
هبدف خفض انبعا�ت الكربون. كام بلغ اخنفاض 

فرنك سو�رسي يف  1 500اس�هتالك الوقود 
 .2011مقارنة �س�نة  2012

 �بت
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 نفاذ حمسن ٕاىل مجمع الويبو ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد الربامج ذات 
الص� اليت تتضمن 
مؤرشات ؤأسس 

مقارنة ؤأهداف ف� 
يتعلق ٕ�ماكنية النفاذ 

 املادي

حتدد الحقا يف هناية 
2011 

�ىل أ�قل �ر�مج 
وا�د يف لك س�نة يف 

 الثنائية

النفاذ الفعيل، رمغ ٔأنه  2012عكس �ر�جمان يف 
�كن من املمكن تقيمي املؤرشات ؤأسس املقارنة  مل

 �الل الثنائية.

للمباين احلالية يف ٔأجري تقيمي فعيل : 24الرب�مج 
وسيس�ت�دم ذ� ٔ�ساس لوضع  2012خريف 

 خطة التنفيذ؛

قررت املنظمة ٔأن تطلب تقي�  :29الرب�مج 
ملرشوع قا�ة املؤمترات اجلديدة، �ىل ٔأساس 
ا�طط، وس�يجرى التقيمي يف الربع أ�ول من 

2013. 

 �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تواصل الويبو وتشاركها فعليا مع اإلجراءات والمفاوضات الخاصة باألمم المتحدة ه3.8
 70                    179                            190                             وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9
وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، 

 128'17             423'38                       747'44                       اللغات، المشتريات، األسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني)

سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلوماته4.9
                             393                            433                  215 

قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة الجتماعات الدول األعضاءه6.9
                             202                            217                  111 

 83                    289                            299                             تقليص أثر أنشطة الويبو في البيئةه9.9

 185                  459                            439                             نفاذ محسن إلى مجمع الويبوه10.9

792'00017'27140'46المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2نفقات مبقدار حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض ال 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

يعكس خفض املوارد ا�صصة للرب�مج الوفورات املتعلقة بفعالية التلكفة، احلاص� من القضاء �ىل احلا�ة ٕاىل استئ�ار  .12.24
 1نعكس ذ� �اصة يف خفض املوارد ا�صصة للنتي�ة �سعا.بىن. وي طابقني ٕاضافيني كفضاء للماكتب، وٕا�شاء صندوق صيانة امل 

). و�الوة �ىل ذ�، ومبا ٔأن ٔأ�لب اخلدمات التعاقدية وعقود الصيانة �سامه �دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن(
املوارد يف بداية الثنائية تعكس وفورات فعالية التلكفة اليت يف النتي�ة املذ�ورة، فٕان التسوية املتعلقة بفعالية التلكفة واليت خفضت 

 �س�هتدف ت� النتي�ة.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

�ملائة، ويه �س�بة  60�ملائة و 40مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  .13.24
 اس�ت�دام �بتة.

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%02850'0179'35118'17 موارد الموظفين

%76440'9838'92021'28 خالف موارد الموظفين

%79244'00017'27140'46المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 ولوجيا املعلومات واالتصاالت�كن :25 الرب�مج

 الس�يد أٔ. سوندارام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

ٕادارة البنية التحتية واصل جملس �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت اجلديد، �رئاسة املد�ر العام، ٕاعطاء التوجهيات املتعلقة بتقومي  .1.25
 الويبو. يفاملعلومات  لتكنولوجيا

تقدما ملحوظا �شأٔن تطو�ر بيئة �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت �كون مو�ة حنو الز��ن، وقادرة �ىل توفري  2012وشهدت  .2.25
�هنا جتربة اس�ت�دام مو�دة، �مني النفاذ ٕاىل البيئة املذ�ورة وقابليهتا للتشغيل املتبادل وا�ساقها، سواء دا�ل الويبو ٔأو ف� يتعلق �ز�

 اخلارجيني.

هام يف توفري البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، بفضل �س�تعانة مبصادر �ارجية ٕالجناز معليات كام حتقق تقدم  .3.25
اسرتاتيجية، هبدف ضامن �دمات من ٔأرفع مس�توى، فضال عن فعالية التلكفة. واكن من اجليل ٔأن انتقال ٕادارة البنية التحتية واخلدمات 

 ارجية اس�ت�دم املوارد �كثافة �الل الفرتة �نتقالية.ٕاىل منوذج �س�تعانة �ملصادر اخل

ومتثّل النقاط التقنية التالية مؤرشات �ىل التقدم اجليد ا�ي أٔحرز �الل الثنائية يف جماالت اخلدمات اخلاصة �لبنية التحتية،  .4.25
�كنولوجيا املعلومات، واخلدمات املرتبطة واخلدمات املتعلقة �حللول املؤسس�ية (مبا يف ذ� �دمات إالنرتنت)، و�دمات ٕادارة �دمات 

 بأٔمن املعلومات:

 ، مما عزز ضوابط أ�من الش�بيك2012اجلديد يف مجيع ٔأقسام املنظمة يف ش�بكة البيا�ت ا�ا�لية  هيلكاكمتل �رش  "1"
 .الوسائط املتعددة (الصوت والفيديو والبيا�ت) بفعاليةتدفق معاجلة و 

نورتل لتبادل االتصال القدمي، و�رش نظام الهاتف اجلديد �رب �نرتنت. ؤأجنزت لك استبدال نظام  2012وشهدت  "2"
 ٔأهداف أ�عامل اليت �ددت، �اصة:

 القضاء �ىل ا�اطر التشغيلية املتعلقة �س�ت�دام �كنولوجيات قدمية وما قد حتتا�ه من �لول دمع موازية كثرية؛ -

من النظام وتوزيع مكو�ت النظام الرئيس�ية بني خمتلف املواقع يف وتعز�ز توفر اخلدمة من �الل ٕادراج �سخ مماث�  -
 مبىن الويبو؛

وٕادراج وظائف �ديدة قصد حتسني فعالية االتصاالت ا�ا�لية، من سبيل االتصاالت �لصوت والصورة وٕادماج  -
 �دمات الهاتف مع بيئة احلاسوب املكتيب (�شار ٕا�هيا معوما �مس �دمات االتصاالت املو�دة)؛

 وتدريب املوظفني �شلك شامل �ىل اس�ت�دام التكنولوجيات اجلديدة بفعالية. -

(�س�ت�دام البث �رب �نرتنت)، مبا يف  2012، �رب إالنرتنت يف 18ومت بّث مجيع اج��ات الويبو الرئيس�ية، و�ددها  "3"
�رب موقع الويبو إاللكرتوين يف شلك ذ� مؤمتر بي�ني ا�بلومايس. وأٔ�حت الويبو اجللسات املُس�� �ىل الفيديو ٔأيضا 

"فيديو حسب الطلب". وأٔ�حت الويبو �سجيالت الفيديو املتعلقة �جللسات �ىل موقع الويبو إاللكرتوين ، �ىل شلك 
"فيديو حسب الطلب". وقد سامه هذا الرب�مج �شلك فا�ل يف توفري البنية أ�ساس�ية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 

 لرضورية ملؤمتر بي�ني ا�بلومايس.واالتصاالت ا

وتواصل ٕاجناز أ�عامل التحضريية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لقا�ة املؤمترات اجلديدة، و�ركز �ه�م  "4"
تقدم �بري، من ذ�  2012ٔأساسا �ىل اختيار التكنولوجيا، واملفاوضات �شأٔن معليات الرشاء والعقود. وجسل يف 

) يف دا�ل قا�ة املؤمترات اجلديدة Wi-Fi�ل مناسب لنرش �دمات ش�بكة تواصل ال سليك �رب �نرتنت (اختيار 
 ارتباط �لش�بكة يف نفس الوقت. 2 000ويف حميطها، قادرة �ىل تأٔمني 
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وفت ، ٔأ�لب التحضريات التقنية لالنتقال من نظم أ�متتة املكتبية للمنظمة ٕاىل بيئة ميكروس2012واس�تمكلت، يف  "5"
. وستبدأٔ يف بداية Microsoft Active Directory�س�تجيب للمعايري القطاعية، مبا يف ذ� �نتقال ٕاىل اس�ت�دام 

 ، وس�تنهتيي قبل هناية الس�نة.2010ؤأوفيس  7معلية استبدال مراكز العمل القدمية و�نتقال ٕاىل ويندوز  2013

من بني اخلدمات  38لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، �رب تقيمي  وحتقق تقدم يف تنفيذ اسرتاتيجية اس�مترارية العمل "6"
أ�ساس�ية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتنفيذ تدابري مناس�بة لتخفيف ا�اطر وضامن تعز�ز ٕاماكنية النفاذ 

 ٕاىل اخلدمات املذ�ورة.

و�يو، من أٔ�ل ٕادماج نظام الهاتف �رب �نرتنت وطورت رزمة ملكتب فرع �ديد، ونفذت يف املكتب اخلار� يف ط "7"
 .2013 و�دمات االتصال �ٕالنرتنت. وس�ينرش احلل القيايس ذاته ىف ماكتب الويبو اخلارجية أ�خرى، �الل

ؤأ�ادت الويبو التفاوض �شأٔن �دمات الطبا�ة الش�بكية. ؤأ�رمت اتفاقا �ديدا مع املزود مكن املنظمة من حتقيق  "8"
 هامة. وفورات �لكفة

) مضن التحضريات لتنفيذ مجمو�ة 9.1لٕالصدار أ��ري ( PeopleSoftكام �رشت املنظمة مرشو�ا هاما هبدف حتديث  "9"
، �اصة التحضري �مج و�دات املوارد البرشية. وسيسا�د ذ� �ىل حامية املشاريع املتعلقة �لتخطيط للموارد املؤسس�ية

 وفرها املزود ومتكني املس�ت�دمني من مزيات ووظائف �ديدة.�ست�ر بفضل حتسني املسا�دة اليت ي

)، مما مكن من تعز�ز ٔأمن وفعالية SSOواس�تلمت الويبو بن�اح منصة ش�بكية بنظام دخول املس�ت�دمني أ��ادي ( "10"
 واليت �رشت يف ٕاطار مرشوع التخطيط للموارد املؤسس�ية. PeopleSoftاس�ت�دام الو�دات اجلديدة من �ر�مج 

ومت دمج مجيع طلبات السفر من �ري املوظفني مضن مسار النظام �لكرتوين للترصحي �لسفر، ؤأمتتة معاجلة الفواتري،  "11"
 مما ٔأدى ٕاىل تنايم فعالية املسار إالداري.

وفعالية النظام، �رب تنفيذ رزم تعز�ز النظام. كام مت  )AIMSنظام إالدارة املتاكم� للمعلومات (وحتسنت جتربة مس�ت�دم  "12"
 استبدال بوابة التسديد خبدمة أٔكرث أٔمنا.

) لتزتامن مع دورة نظام ٕادارة أ�داء PMSDSوطورت الويبو ٕاصدارا �ديدا من نظام ٕادارة أ�داء وتطو�ر املوظفني ( "13"
 .2013وتطو�ر املوظفني لس�نة 

مرشوع املوارد �دد من املشاريع املو�ة حنو �دمة الز��ن من �ارج املنظمة، من سبيل  ومت ٕاحراز تقدم ٕاضايف يف "14"
، WIPO Re :Search) والتحسينات اليت أٔد�لت �ىل قا�دة بيا�تTIGAR( العاملية املتا�ة للوسطاء املوثوق هبم

، بفضل التعاون الوثيق مع IP Statsوإاليداع إاللكرتوين للشاكوى �ى مركز التحكمي والوساطة، وقا�دة بيا�ت 
 .18و 16و 7و 3الربامج 

 ).CDNوبدٔأ العمل �ش�بكة توفري املواد ( "15"

، �ٕالضافة ٕاىل عقد دمع PeopleSoftويف جمال ٕادارة العقود، متت ٕا�ادة فتح املناقصات املتعلقة بعقد دمع نظام  "16"
 معليتا اختيار املزود والتفاوض �شأٔن العقد�ن �حجتني.�كنولوجيا املعلومات واالتصاالت لٔ�غراض العامة. واكنت 

ويف جمال ٕادارة املشاريع، بدٔأت مشاريع �كنولوجيا االتصال يف اس�ت�دام مناذج الويبو املطو�ة اليت يوفرها نظام  "17"
PRINCE2.واليت تتالءم مع جحم املرشوع ، 

شأٔن الس�ياسة العامة املتعلقة �س�ت�دام أ��زة احملمو�، واس�تمل جملس �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت اقرتا�ا �  "18"
 تقتىض اع�د مقاربة �ختيار احلر للجهاز. ووافق جملس �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت �ىل هذه املقاربة.

اجلة بيا�ت ، ومتثل نطاقها أ�ويل يف معليات معISO 27001ويف جمال ٔأمن املعلومات، بدٔأ العمل للحصول �ىل شهادة  "19"
ٔأجنز تقيمي مفصل ISO الطلب املودع بناء �ىل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. وكجزء من مسار احلصول �ىل شهادة 

 �اطر املعلومات.

 ومت تطو�ر �ر�مج الوعي بأٔمن املعلومات القامئ �ىل احلاسوب، واكنت جتربة التشغيل �حجة. "20"
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 هجامت اخلارجية، مبا فهيا جهامت جحب اخلدمة املوزع، بفضل �رش الضوابط التكنولوجية.وتعززت مرونة املنظمة أٔمام ال  "21"

 بيا�ت أ�داء

 است�رات يف �كنولوجيا املعلومات واالتصاالت توا�ب موا�بة دقيقة أ�ولو�ت �سرتاتيجية وتدر منافع �ىل قطاع أ�عامل ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية 
لمشاريع اليت قميت ل 

نتاجئها بعد تنفيذ 
 املشاريع

 .2013يتوقع ٔأن �كون متا�ة يف هناية   0
 

وقد رحشت لك املشاريع اليت انطلقت بعد مطلع 
، لتخضع 2012هناية ، واكمتلت قبل 2012مايو 

% 20الس�تعراض الفائدة. وقد مت اس�تعراض 
 تقريبا مهنا.

ال ينطبق 
2012 

مس�توى النضج يف 
مكتبة البنية تنفيذ 

التحتية لتكنولوجيا 
) ITIL( املعلومات

استنادًا ٕاىل التقيمي 
ا�ايت الرمسي �ىل 

 5املس�توى 

يف املتوسط، اثنان من 
 �دمات ا�مع

ٕادارة احلوادث وٕادارة  ارتقى مس�توى النضج يف 
 التغريات در�ة وا�دة (ٕاىل املس�توى الثالث)

 �بت

�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن لفائدة الز��ن ا�ا�ليني ؤأحصاب املصاحل اخلارجيني (املوارد  ة:املرتقب النتي�ة
 أ�سفار، الطبا�ة والنرش، ٕادارة املباين) البرشية، �كنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرت�ت،

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�ملصادر �س�تعانة 
ارجية يف جمايل اخل

�شغيل وتوفري البنية 
التحتية التقنية يف 

جمال �كنولوجيا 
 املعلومات واالتصاالت

متت �س�تعانة �ملصادر اخلارجية �شلك اكمل   تطبيقان مس�تضافان
لتشغيل نظام الهاتف �رب �نرتنت والش�بكة، 

وٕاحراز تقدم يف اس�تضافة التطبيقات (تقريبا ثلث 
 البنية التحتية ونظم التشغيل والتطبيقات)

 �بت 

ميكن النفاذ ٕاىل 
اج��ات الويبو يف 

احلقيقي �رب وقهتا 
 إالنرتنت ٔأو بعد انهتاهئا

امجلعيات اليت مت �هثا 
 �رب �نرتنت

ومت بّث مجيع اج��ات الويبو الرئيس�ية، و�ددها  
(�س�ت�دام البث  2012ت يف ، �رب إالنرتن18

 ا�بلومايسبي�ني نرتنت)، مبا يف ذ� مؤمتر �رب االٕ 

 �بت

�دد قنوات االتصال 
اليت مت دجمها �شلك 

 سلس

الربيد إاللكرتوين 
 والهاتف منفصالن

مت دمج الربيد �لكرتوين والهاتف يف الهاتف �رب  
 CISCO Jabberإالنرتنت، و�ر�يب نظام 

 �بت
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 سالمة ؤأمن موظفي الويبو واملندوبني والزا�ر�ن واملمتلاكت املادية واملعلومات ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

واملزيانية (الرب�مج 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

مدى مشولية مجمو�ة 
الس�ياسات 

وإالجراءات واملعايري 
يف جمال ٔأمن 

املعلومات وصلهتا 
 �ملوضوع

مثاين س�ياسات �اضعة 
 للتنقيح

 مت �رش س�تة س�ياسات �امة بعد مراجعهتا. 
 �امة.اس�تعراض مخس س�ياسات مت 

للحصول ، 2012يف النصف الثاين من  ،بدٔأ العمل
ؤأدى ذ� ٕاىل ، ISO 27001�ىل شهادة 

مراجعة �ر�مج ٔأمن املعلومات �شلك اكمل. ومل 
يمت �لتايل �رش ٔأي حتديث للس�ياسات العامة. 

 18و 15وس�يؤدي املسار احلايل ٕاىل ما بني 
س�ياسة �امة �شمل مجيع جماالت ضوابط املعيار 

ISO�جماالت تطلبت  6، مهنا 133ددها ، و
 معال هاما ٕال�ادة العمل �لهيا.

 �بت

جسل حمدث للم�اطر 
املتعلقة بأٔمن 

 املعلومات

 �بت مت ٕا�شاء جسل ا�اطر وحتديثه  مت ٕا�شاء جسل ا�اطر

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9
وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، 

 236'21             533'43                       827'45                       اللغات، المشتريات، األسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني)

سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلوماته4.9
                          2'433                         2'200                  936 

استثمارات في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تواكب مواكبة دقيقة األولويات ه14.9
 961                  244'2                         147'2                          االستراتيجية وتدر منافع على قطاع األعمال

133'97723'40847'50المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%94850'8309'12819'19 موارد الموظفين

%18547'14713'27928'31 خالف موارد الموظفين

%13348'97723'40847'50المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائيةتعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد�  )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013لتاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس ا

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13نائية مليون فرنك سو�رسي يف الث  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

بيئة ( 4) و�سعا.�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن( 1للنتي�ة �سعا.يعكس خفض املوارد ا�صصة  .5.25
املتعلقة بفعالية التلكفة، احلاص� �ىل التوايل من لك نتي�ة من النتيجتني. ومتيل بنية �لكفة الرب�مج �شلك �بري  الوفورات )سلمية وأٓمنة

ركز أ�مم املت�دة ، نظرا ٔ�هنا تتضمن عقود �س�تضافة التابعة مل1يف اجتاه �اكليف �الف املوظفني، �اصة ف� يتعلق �لنتي�ة �سعا.
، و�دمات اس�مترارية العمل، ومكتب املسا�دة، مما يعكس �سرتاتيجية القامئة �ىل �س�تعانة �ملصادر ينا�ويل للحساب إاللكرتو

اخلارجية لتوفري اخلدمات، لكام اكن ذ� مناس�با وحيقق فعالية التلكفة. و�لتايل تعكس املصادر ا�صصة لهاتني النتيجتني التسوية 
املذ�ورة. و�لتايل تعكس املوارد ا�صصة للنتيجتني املذ�ورتني التسوية  القيام هبا يف بداية الثنائية املتعلقة خبفض فعالية التلكفة واليت مت

 املتعلقة بفعالية التلكفة واليت خفضت املوارد يف بداية الثنائية.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

�ملائة، ويه �س�بة  60�ملائة و 40ىل من الثنائية بني مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�و .6.25
 اس�ت�دام �بتة.
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 الرقابة إالدارية :26 الرب�مج

 الس�يد ت. را�اوبيلينا :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

لشعبة التدقيق ا�ا�يل قامت شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية بتعديالت هامة يف املوظفني مع قدوم املد�ر اجلديد  .1.26
، وشغلت بذ� لك املناصب قبل 2012والرقابة إالدارية وتعيني رئيس �ديد لقسم التحقيق. كام فرغت الشعبة من بعض التعيينات يف 

هناية الس�نة. وشهدت الشعبة تعديالت هامة أٔخرى ٕا�ر ٕادراج �رجميات �ديدة واس�ت�دا�ا، هبدف �سجيل العمل ا�ي تنجزه الشعبة 
نظمي إالثبا�ت اليت تدمع �س�تنتا�ات والتوصيات. وقد احتاج تنفيذ الربجميات ٕاىل فرتة زمنية مطو�، مما ٔأدى بدر�ة �س�يطة ٕاىل وت 

 تأٔ�ري تنفيذ اخلطة. �ري ٔأنه ينتظر أٔن متكن الربجميات اجلديدة من تعز�ز مسارات العمل.

ؤأدرجت ا�االت ا�تارة للتقيمي يف خطة الرقابة اليت مت  توصية. 96ؤأصدرت الشعبة عرشة تقار�ر تدقيق وتقيمي تضمنت  .2.26
ل تطو�رها �س�ت�دام تقيمي ا�اطر ا�ي ٔأ�دته شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية �شأٔن الو�دات التشغيلية للويبو ومسارات أ�عام

)، و�بار املسؤولني واملدقق IAOCية املس�تق� للرقابة (الوجهية، و�س�ت�دام املساهامت اليت ٔأرسلهتا ا�ول أ�عضاء واللجنة �ستشار 
، اخلار�. وغطى تدقيق التقيمي جماالت من سبيل ٕادارة الربامج واملشاريع، مبا يف ذ� الربامج واملشاريع املرتبطة جبدول ٔأعامل التمنية

تصاالت، وأ�سفار واملداخيل الناجتة عن معاهدة التعاون وإالدارة القامئة �ىل النتاجئ، وٕادارة املوارد البرشية و�كنولوجيا املعلومات واال
 �شأٔن الرباءات.

وسامهت شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية يف ٕا�شاء ثقافة التعمل وصوهنا، �ٕالضافة ٕاىل �لق الزتام �بري �ملساء� يف لك  .3.26
 مية.مس�تو�ت الويبو، فضال عن مسامههتا يف حتسني املسارات والعمليات املنظ 

ومتكنت الشعبة من الس�يطرة �ىل �رامك القضا� العالقة، دون ٕادارة �دد القضا� �شلك قد يعرض خطة التدقيق ٕاىل النقد.  .4.26
وس�تواصل شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة ا�ا�لية بذل �ودها لضامن أٔن تتناول فقط القضا� اليت �شملها والية الشعبة والقضا� اليت 

 بفعالية أٔكرب من �الل س�بل بدي� و/ٔأو �ري رمسية.ال ميكن تناولها 

ٕاصدار دراسات اس�تقصائية �شأٔن رضا الز��ن، قصد فهم توقعات الزمالء �شلك ٔأفضل، ويك تلمتس  2012وبدٔأت الشعبة يف  .5.26
 ميكن حتسيهنا. ا�ٓراء والتعليقات خبصوص معل الرقابة. وس�متكن هذه ا�راسات �س�تقصائية الشعبة من التعرف �ىل ا�االت اليت

واس�مترت الشعبة يف مد ٔأوارص االتصال مع املوظفني واملد�ر�ن وا�ول أ�عضاء. ونظمت �لقة دراس�ية هبدف مزيد ٕاذاكء الوعي  .6.26
 �لوظيفة التقميية اليت تلعهبا الويبو وحشد التأٔييد للامرسات اجليدة �شأٔن التقيمي والفائدة اليت تقد�ا للمد�ر�ن ولصنع القرار.

الشعبة مبتابعة توصيات الس�نوات املاضية لتتأٔكد من معاجلهتا بفعالية. وظل مد�رو الويبو يتشاورون �شلك دوري مع  وقامت .7.26
شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية �شأٔن القضا� أ�خرى من سبيل صيا�ة الس�ياسات العامة ومراجعهتا والتحضري لالس�تعراض 

 اخلار�.

ا�يل والرقابة إالدارية اس�تعراض ٔأعامل الشعبة �شلك لصيق. ومنذ انطالق ٔأعاملها، �ربت اللجنة عن وواصلت جلنة التدقيق ا� .8.26
قلقها حيال �دد من القضا� املتعلقة �شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة ا�ا�لية، مبا فهيا الوظائف الشاغرة، وخطط العمل وتنفيذ ت� 

ت كثرية التعرض للخطر، �ٕالضافة ٕاىل ٕاجراءات املتابعة. وطبقا لتصنيف جلنة التدقيق اخلطط وتغطيهتا �شلك ٔأقل من املطلوب للم�اال
ا�ا�يل والرقابة صنفت طريقة معل الشعبة مضن ا�االت كثرية التعرض للخطر. وشددت اللجنة يف تقر�رها الس�نوي ا�ي قدمته ٕاىل 

201215Fجلنة الرب�مج واملزيانية يف 

ا�ي أٔحرزته الشعبة يف سبيل معاجلة نقائصها اكن اكفيا ليخفض تصنيف ، �ىل اعتقادها أٔن التقدم 16
 معل شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة إالدارية مضن ا�اطر.

                                                           
 يوليو 31بتارخي  WO/PBC/19/10الوثيقة  16
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 بيا�ت أ�داء

 تدقيق دا�يل فعال و�ين �اهز ويغطي لك جماالت العمل كثرية التعرض للخطر النتي�ة املرتقبة:

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

�دد معليات التدقيق 
املنجزة يف جماالت 

العمل كثرية التعرض 
 للخطر

ست معليات تدقيق 
)2010( 

اس�تمكلت ست 
معليات تدقيق يف 

جماالت العمل كثرية 
 التعرض للخطر

يف  2012تدقيق يف اس�تمكلت ٔأربع معليات 
 جماالت العمل كثرية التعرض للخطر

 �ري �بت

تطبيق املعايري املهنية 
ومدونة أ��القيات 

واملشورة العملية 
الصادرة عن معهد 
املدققني ا�ا�ليني 

)IIA .( 

ت�ىش ٔأ�شطة شعبة 
التدقيق ا�ا�يل 

�شلك �ام مع معايري 
معهد املدققني 

ا�ا�ليني (اس�تعراض 
اجلودة ا�ي ضامن 

ٔأجراه املدقق اخلار� 
ف� خيص شعبة 

التدقيق ا�ا�يل يف 
 )2009س�نة 

قام املدقق اخلار� 
�س�تعراض ضامن 

اجلودة لوظيفة التدقيق 
 ا�ا�يل.

خيضع معل التدقيق ٕاىل مس�تويني من إالرشاف 
وتضمن ضوابط اجلودة �س�ت�ابة ملعايري معهد 

 العملية.املدققني ا�ا�ليني املشورة 

 �بت

متابعة اكم� ودقيقة 
لتنفيذ التوصيات 

�شأٔن الرقابة إالدارية، 
تبني التوصيات 

السابقة والتوصيات 
اجلديدة املضافة ووضع 

 تطبيقها

اس�تعرضت شعبة 
التدقيق ا�ا�يل 

والرقابة إالدارية �ا� 
تنفيذ التوصيات �شأٔن 

الرقابة، مرتني يف 
2010 

ٕا�داد تقر�ر لك س�تة 
�شأٔن �ا� تنفيذ ٔأشهر 

التوصية املتعلقة 
 �لرقابة املفتو�ة.

ٕا�داد تقار�ر دورية لك س�تة ٔأشهر، تقدم ٕاىل 
املد�ر العام، مبا يف ذ� لك توصيات الرقابة 

 املتعلقة 

 �بت
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 تقار�ر التحقيق �كفل ٔأساسا سل� �متكني املد�ر العام من اختاذ قراراته النتي�ة املرتقبة:

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

ٔأ�شطة حتقيقات جتري 
مع ميثاق  �ل�يش

الرقابة إالدارية 
واملبادئ التوجهيية 

املو�دة املتعلقة 
�لتحقيقات يف أ�مم 

املت�دة ودليل 
ٕاجراءات التحقيقات 

والس�ياسة املتعلقة 
 �لتحقيقات (اليت ما

زالت يف طور 
 إال�داد)

ٔأجنزت التحقيقات 
وفقا دون تأٔ�ري، 

مليثاق الرقابة ا�ا�لية 
واملبادئ التوجهيية 

للتحقيق  املو�دة
املطبقة يف أ�مم املت�دة 

ودليل ٕاجراءات 
 التحقيق

مقارنة بعدد التحقيقات  2012حتقيقا يف  21جسل  شهرا 12
 13و 11، ويه �ىل التوايل 2010و 2011يف 

 
ٕا�الق  2012ورمغ ز�دة عبء العمل، شهدت 

يف  23و 2011قضية يف  15�ا� بي� ٔأ�لقت  25
2010. 

اس�تمكل لك حتقيق يف ورمغ ز�دة عبء العمل، 
ٔأشهر  8ٔأشهر (ٔأو  10، يف املتوسط �الل 2012

ونصف ٕاذا مل يؤ�ذ بعني �عتبار قضية بقي 
شهرا �سبب ظروف  48العمل فهيا معلقا ملدة 

خترج عن س�يطرة شعبة التدقيق ا�ا�يل والرقابة 
 17و 2011شهرا يف  18إالدارية) �ملقارنة مع 

 .2010شهرا ونصف يف 

 �بت 

 معلومات تقيميية مثبتة متا�ة لٕالدارة العليا واملسؤولني عن الربامج وا�ول أ�عضاء الختاذ القرارات النتي�ة املرتقبة:

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

معليات التقيمي تنجز 
�ل�يش مع س�ياسة 

التقيمي ودليل ٕاجراءات 
 قسم التقيمي

سوف تنفذ س�ياسة 
التقيمي تدرجييًا �ىل 

وس�نة  2012امتداد 
2013 

اس�تمكلت تقريبا معلية 
تقيمي مجمو�ة النشاطات 

القطرية لب� وا�د 
(�ينيا) (مت اس�تالم 

مرشوع التقر�ر 
 ا�هنايئ)

 وضعت اللمسات أ��رية �ىل معلية تقيمي مجمو�ة
أ��شطة القطرية (�ينيا) ومت التأٔكد من مضمون 

(�لتعاون مع قسم  2010/11تقر�ر ٔأداء الرب�مج 
التدقيق)، �ٕالضافة ٕاىل القيام بعمليات التقيمي 

مشاريع مضن �دول ٔأعامل  4خبصوص 
التمنية/وتقدميها ٕاىل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 

وصيات الفكرية واليت وافقت �لهيا/ومعلت �لت
 الرئيس�ية.

ٔأجري معل التقيمي �اكم� وفقا ملبادئ الس�ياسة 
العامة وٕاجراءاهتا، ووفقا لالسرتاتيجية وملضمون 

 ا�ليل.

 �بت
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 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 
 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .ةالتسع 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13التحويالت املزيانية بعد  .ٔألف

 التسو�ت اليت وردت مفص� يف املالحظات ٔأ�اله. 2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت  .9.26

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

، ويه �ملائة 60و �ملائة 40مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  .10.26
 �بتة.�س�بة اس�ت�دام 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

تدقيق داخلي فعال ومهني جاهز ويغطي كل مجاالت العمل كثيرة التعرض للخطره11.9
                          1'364                         1'254                  740 

تقارير التحقيق تكفل أساسا سليما لتمكين المدير العام من اتخاذ قراراتهه12.9
                          1'364                         1'247                  537 

معلومات تقييمية مثبتة متاحة لإلدارة العليا والمسؤولين عن البرامج والدول األعضاء ه13.9
 030'1               337'2                         321'2                          التخاذ القرارات

306'8372'0504'5المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%93948'0321'2504'4 موارد الموظفين

%80080536746 خالف موارد الموظفين

%30648'8372'0504'5المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 �دمات املؤمترات واللغات :27 الرب�مج

 الس�يد أٔ. سوندارام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

الفورية وٕادارة  �سهل الرب�مج ٔأ�شطة املنظمة بفضل اخلدمات الفعا� والناجعة اليت يقد�ا يف جماالت املؤمترات والرتمجة والرتمجة .1.27
الس�الت وأ�رش�يف والطبا�ة والربيد، ويتناول الرب�مج صيا�ة قضا� الس�ياسة العامة ذات الص�، واع�دها وتنفيذها، كام يد�ر 

 مشاريع �كنولوجيا االتصال قصد تبس�يط طريقة معل ا�االت املذ�ورة وحتسينه.

، ووفر 2011 اعمتدهتا ا�ول أ�عضاء يف امجلعيات العامة لس�نة تنفيذ س�ياسة اللغات يف الويبو، واليت 2012وانطلق يف  .2.27
الرب�مج التغطية �للغات الست للو�ئق الصادرة عن اج��ات مجيع جلان الويبو ؤأ�لب الهيئات الرئيس�ية. ؤأدى توس�يع نطاق التغطية 

مليون لكمة  18,24الرتمجة اليت أٔجنزها الرب�مج . وبلغ جحم ٔأعامل 2012�للغات الست ٕاىل ارتفاع هام يف جحم ٔأعامل الرتمجة يف 
 11,93، ا�ي بلغ 2011�ملائة مقارنة حبجم أٔعامل الرتمجة يف  53، ٔأي �رتفاع 2012صف�ة حسب معايري أ�مم املت�دة) يف  55 000(

لو�ئق عن طريق تدابري صف�ة حسب معايري أ�مم املت�دة). وواصلت أ�مانة بذل �ودها لل�د من جحم ا 36 000مليون لكمة (
الرتش�يد والضبط. ومتت معاجلة تنايم عبء العمل ٔأساسا �ع�د منوذج ٔأعامل يعمتد �شلك ٔأكرب �ىل �س�تعانة �ملصادر اخلارجية 

خلدمات الرتمجة. ويك يضمن ا�رتام معايري اجلودة، سعى الرب�مج ٕاىل تطبيق مفهوم "اجلودة �ىل مس�توى املصدر"، وبدٔأ بتوظيف 
 املنظمة. رتمجني ٔأكفاء، �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز الفريق أ�سايس للمرتمجني واملراجعني العاملني يفم

�ىل أٔدوات الرتمجة مبسا�دة احلاسوب املناس�بة، قصد تعز�ز جودة الرتمجة وتبس�يط مسارات العمل  2012ومت التعرف يف هناية  .3.27
 .2013وتطو�ر قوا�د بيا�ت متعددة اللغات، يتوقع �رشها يف 

وواصل الرب�مج توفري �دمات الرتمجة الفورية للك اج��ات الويبو، سواء يف املقر الرئييس ٔأو يف املواقع أ�خرى، حسب ما  .4.27
 تقتضيه احلا�ة. واكنت فرتة إال�الم قبل �ج�ع قصرية �دا يف بعض احلاالت.

. 2012أ�داء السمعية البرصية يف بي�ني �لصني يف يونيو  وشارك الرب�مج �شلك فعال يف تنظمي املؤمتر ا�بلومايس �شأٔن أٔو�ه .5.27
 مشارك. 900وقدم الرب�مج �دمات املؤمترات والرتمجة والرتمجة الفورية للتظاهرة اليت حرضها ما يقارب 

حتسني اخلدمات املقدمة للوفود من سبيل البث �رب إالنرتنت والفيديو حسب الطلب  2012كام واصل الرب�مج �الل  .6.27
 تسجيل �رب إالنرتنت.وال 

. وزاد �دد �ج��ات ا�صصة 2011يف  123اج��ا حكوميا دوليا، مقابل  152و�الل الفرتة املشمو� �لتقر�ر، عقد  .7.27
اج��ا  5 700(الز�رات ا�راس�ية واملشاورات وفرق العمل والعروض و�ج��ات ا�ا�لية) اليت غطهتا �دمات الرب�مج لتبلغ 

اج��ا ثنائيا نظمته الويبو �الل امجلعيات، وعقد يف مركز جنيف ا�ويل  140. ويتضمن العدد املذ�ور 2011يف  3 900مقابل 
 ا�بلومايس. تقريبا يف الس�نة اليت س�بقهتا)، فضال عن اجللسات اليت نظمت �الل مؤمتر بي�ني 100) (مقابل CICGللمؤمترات (

س�الت وحفظ أ�رش�يف. وهتدف الس�ياسة املذ�ورة ٕاىل وضع مبادئ �امة ، اعمتدت املنظمة س�ياسة ٕادارة ال 2012ويف  .8.27
ومبادئ توجهيية ٕالدارة جسالت الويبو وحفظ أ�رش�يف، �ىل مس�توى املنظمة. وتلعب دور إالطار العام لتطو�ر ٕاجراءات الويبو يف 

 مهنا وصوهنا والت�لص مهنا.املس�تقبل، �ٕالضافة ٕاىل �داول �حتفاظ املتعلقة �س�ت�دام جسالت الويبو وضبطها وأٔ 

وبدافع من رغبة الويبو ا�امئة يف ٕاجياد تدابري حتسن الفعالية، واصلت و�دة ٕارسال الربيد التفاوض مع الرشاكء اخلارجيني، �شأٔن  .9.27
نك مليون فر  2,2مليون طرد وبلغت التلكفة إالجاملية  1,8التعريفة، قصد احلد من ٔأسعار �دمات الربيد. وسلمت و�دة الربيد 

 مليون دوالر، يف الس�نة اليت س�بقهتا. 2,5مليون طرد، بتلكفة  1,7مقابل  2012سو�رسي يف 

 كام واصل قسم الطبا�ة وٕانتاج املنشورات تقدمي �دماته بفعالية ودون تأٔ�ري. .10.27
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 بيا�ت أ�داء

ا�ا�ليني ؤأحصاب املصاحل اخلارجيني (املوارد �دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو الز��ن لفائدة الز��ن  النتي�ة املرتقبة:
 البرشية، �كنولوجيا املعلومات، املؤمترات، اللغات، املشرت�ت، أ�سفار، الطبا�ة والنرش، ٕادارة املباين)

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية 
للمس�ت�دمني 

ا�ا�ليني واخلارجيني 
الراضني عن �دمات 

 املؤمترات يف الويبو

 

% من ردود الفعل 89 2011املعدل يف هناية 
 اكنت ٕاجيابية

اج��ا يف جنيف، ملدة  152وعقد ما مجمو�ه 
مشارك.  8 400ٔأ�م وحرضها  366ٕاجاملية بلغت 

ملا يقارب كام قدمت �دمات دمع املؤمترات 
تظاهرة ٔأخرى، من سبيل فرق العمل  5 700

و�ج��ات الثنائية والتظاهرات اجلانبية 
 والز�رات الرمسية و�ج��ات ا�ا�لية.

 �بت

معايري إالنتاجية يف 
جمال الرتمجة و�لكفة 

 �رمجة لك صف�ة

مس�تو�ت إالنتاجية 
والتلكفة يف هناية 

2011 

لكمة  11 933 276
(ما  2011يف �ام 
 36 161يقارب 

صف�ة مبعايري أ�مم 
 املت�دة)

فرنك سو�رسي  213
 للك صف�ة

 2012ٔأدى تنفيذ س�ياسة اللغات اجلديدة يف ينا�ر 
مليون  1,52ٕاىل بلوغ جحم ٔأعامل الرتمجة شهر� 

% مقابل 53، ٔأي ارتفاع �اد بلغ 2012لكمة يف 
2011. 

اخنفض متوسط �لكفة �رمجة لك صف�ة ٕاىل �دود 
% ٔأقل من 16,5فرنك سو�رسي، ٔأي  177

 الس�نة اليت س�بقهتا.

 �بت

س�ياسة شام� معمتدة 
من ا�ول أ�عضاء 

والرشوط املرتبطة هبا 
ف� يتعلق بتخصيص 

 املوارد

الس�ياسة اللغوية املعدة 
لتوثيق  2010يف س�نة 

الل�ان ا�امئة للويبو 
 حفسب

الس�ياسة اللغوية املعدة 
لتوثيق  2011يف س�نة 
ا�امئة للويبو الل�ان 

 وهيئاهتا الرئيس�ية

قدم الرب�مج الو�ئق اخلاصة �ج��ات مجيع 
وهيئاهتا الرئيس�ية يف اللغات  الل�ان ا�امئة للوييو

الست الرمسية لٔ�مم املت�دة، �س�تثناء جلنة الويبو 
املعنية �لتنس�يق ومجعية احتاد معاهدة التعاون 
�شأٔن الرباءات، واليت سيشملها نطاق التغطية 

 .2013�للغات الست يف 

 �بت

معدل إالنتاجية 
�لنس�بة للحسا�ت 

وٕاد�ال البيا�ت 
ومجعها وتقدمي 

ٕالحصاءات (�سلمي ا
 الربيد)

معدل إالنتاجية يف 
 2011هناية 

 1 694 940مت �سلمي 
طرد �ريدي بتلكفة 

ٕاجاملية بلغت 
فرنك  2 495 669

 .2011سو�رسي يف 

ٔأدى ٕا�ادة التفاوض �شأٔن العقود املربمة مع 
مزودي �دمة الربيد ٕاىل اخنفاض �لكفة ٕارسال 

مقارنة  2012% يف 12,6الربيد، ٕاجامال، بنس�بة 
طردا �ريد� بتلكفة  1 803 346( 2011�س�نة 

 فرنك سو�رسي). 2 216 038مجلية بلغت 

 �بت

النس�بة املئوية لو�ئق االٕ�الم 
املتعلقة  الورقية واالٕلكرتونية

مبعاهدة التعاون �شأٔن 
الرباءات والصادرة يف الوقت 

 احملدد

املعدالت يف هناية 
2011 

و�ئق إال�الم الورقية املتعلقة مبعاهدة التعاون  
 %97 –�شأٔن الرباءات واملتا�ة يف الوقت احملدد 

و�ئق إال�الم إاللكرتونية املتعلقة مبعاهدة التعاون 
 –يف الوقت احملدد �شأٔن الرباءات واملتا�ة 

100% 

 �بت
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النس�بة املئوية 
لٕالخطارات الورقية 

بنظام مدريد الصادرة 
 يف الوقت احملدد

املعدالت يف هناية 
2011 

ال ينطبق  2013يتوقع ٔأن �كون متا�ة يف هناية  
 2012يف 

النس�بة املئوية لبيا�ت 
نظام مدريد احملوسب 

ROMARIN 
الصادرة يف �سخ 

ٕالكرتونية يف الوقت 
 احملدد

املعدالت يف هناية 
2011 

 ROMARINبيا�ت نظام مدريد احملوسب  
 %100 –املتا�ة يف الوقت احملدد 

 �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

 

 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 يف الثنائية تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013هر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأش 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

خدمات دعم فعالة وناجعة وذات جودة موجهة نحو الزبائن لفائدة الزبائن الداخليين ه1.9
وأصحاب المصالح الخارجيين (الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، المؤتمرات، 

 207'18             691'37                       240'37                       اللغات، المشتريات، األسفار، الطباعة والنشر، إدارة المباني)

207'69118'24037'37المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%59849'02113'09028'28 موارد الموظفين

%60948'6704'1509'9 خالف موارد الموظفين

%20748'69118'24037'37المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 2012/13املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

تعكس الز�دة �ملائة يف عبء العمل. و  53مما ٔأدى ٕاىل ز�دة  2012ٔأدى توس�يع س�ياسة اللغات ٕاىل ز�دة جحم ٔأعامل الرتمجة �شلك �اد يف  .11.27
" 1: ") النتي�ة املزدو�ة واليت �متثل يفز��ن�دمات دمع فعا� و�جعة وذات جودة مو�ة حنو ال( 1الصافية يف املوارد ا�صصة للرب�مج وللنتي�ة �سعا.

" ووفورات التلكفة اليت حققها الرب�مج من �الل خفض ٔأسعار 2�زايد �لكفة الرتمجة وا�ي خففت يف وطأٔته اجلهود الواعية الستيعاب ارتفاع التلكفة؛ "
 �دمات الربيد.

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

 �ملائة، ويه �س�بة اس�ت�دام �بتة. 60�ملائة و 40اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة .12.27
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 أ�منالسالمة و  :28 الرب�مج

 الس�يد أٔ. سوندارام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

من ٕاجاميل نفقات املنظمة. مئوية كنس�بة  السابقة أ�عواممتسقة مع �اكليف  2012يف  ظلت �اكليف �دمات السالمة وأ�من .1.28
، واس�توعب الرب�مج تدرجييا املنظمةمجيع ٔأقسام السالمة وأ�من يف وجتهزيات لك ٔأنظمة  مسؤولية ٕادارة 2012وتوىل الرب�مج �الل 

 ٕادارة ٔأنظمة وجتهزيات السالمة يف املبىن اجلديد واليت اكنت حتت الضامن سابقا.

. وأٔدت 2007ديدة خلدمات أ�من املو�دة نظرا النهتاء العقد السابق، ا�ي د�ل �زي التنفيذ يف د�سمرب ؤأطلقت مناقصة � .2.28
فرنك سو�رسي تقريبا يف الس�نة، نظرا �ٔ�ساس ٕاىل ارتفاع مس�توى ٔأسعار  650 000املناقصة املذ�ورة ٕاىل ز�دة �لكفة هذه اخلدمات 

 .2007ة يف املرتبات منذ السوق احلالية يف جنيف، �ٕالضافة ٕاىل الز�د

�دة س�ياسات �ديدة تتعلق �سالمة املوظفني ؤأمهنم يف أ�سفار الرمسية ومواءمة تصممي الشارات طبقا  2012ونُفذت، يف  .3.28
 لنظام أ�مم املت�دة ٕالدارة أ�من، وٕادراج قياسات حيوية حمس�نة ملراقبة ا�خول يف مركز بيا�ت املبىن اجلديد. فضال عن حتسني أ�من

، قامت الويبو 2012) يف نومفرب CEBيف �ج��ات اليت تولت الويبو ر�ا�هتا �ارج جنيف. وتبعا لقرار جملس الرؤساء التنفيذيني (
 . 2012�ملائة من احلوادث املبلغ عهنا يف  2بتشديد إالجراءات أ�منية �الل التظاهرات. ومثلت ٕاصا�ت املوظفني ٔأقل من 

ؤأجنزت معليات التدقيق التقيميية الس�نوية ملبىن مكتب الويبو للتنس�يق يف س�نغافورة وطو�يو، �لشلك املطلوب. ومن املقرر  .4.28
كام شارك الرب�مج، بنشاط، يف خطة . 2013ٕاجراء معليات التدقيق ملكتيب الويبو يف ريو دي �انريو ونيويورك يف النصف أ�ول من 

 ) ف� خيص معليات الويبو.BCMS) واسرتاتيجية ٕادارة اس�مترارية العمل (BCRP( رية العمل�س�ت�ابة ملتطلبات اس�مترا

، بدٔأ بناء مركز املراقبة. وقصد حتسني ٕاماكنية النفاذ الفعيل ٕاىل الويبو، ٔأ�دثت مثانية ٔأما�ن يف موقف الس�يارات 2012ويف  .5.28
NB ارة هذه أ�ما�ن واليت ختصص بناء �ىل شهادة طبية صادرة عن لٔ�ش�اص ا�ي يعانون من ٕا�اقات. وتوىل الرب�مج مسؤولية ٕاد

 قسم اخلدمات الطبية لٔ�مم املت�دة يف مكتب أ�مم املت�دة يف جنيف.
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 بيا�ت أ�داء

 سالمة ؤأمن موظفي الويبو واملندوبني والزا�ر�ن واملمتلاكت املادية واملعلومات ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

النس�بة املئوية ملوظفي 
الويبو وزوارها 

واملندوبني �هيا ا��ن 
يبلغون عن ٕاصابة 

معل ٔأو �ادث مرتبط 
 �لعمل 

حوادث ٔأصيب فهيا موظفون يف  6مت التبليغ عن   2%
املئوية للحوادث اليت . وظلت النس�بة 2012

�لفت ٕاصا�ت �ى املوظفني ٔأقل �كثري 
 %.2 من

 �بت

النس�بة املئوية لطلبات 
احلصول �ىل مسا�دة 

يف جمايل السالمة 
وأ�من �الل 
املؤمترات ٔأو 

املناس�بات اليت تنظم 
 يف جنيف ٔأو �ار�ا

% �ىل أ�قل من مجموع معليات 70اس�ت�ابت   65%
املنجزة يف املقر الرئييس تقيمي ا�اطر والتدقيق 

وماكتب التنس�يق واملؤمترات و�ج��ات 
والوظائف املتنو�ة، ٕاىل معايري نظام أ�مم املت�دة 

 ٕالدارة أ�من.
معليتا تدقيق ملباين املكتب  2012ؤأجنزت يف 

اخلار� وللتظاهرتني اللتني تد�رهام الويبو �شلك 
مبارش. كام ٔأجنزت ثالث معليات تقيمي 

رات/�ج��ات اخلارجية اليت سا�د مكتب املؤمت
-ٕادارة أ�مم املت�دة لشؤون السالمة وأ�من 

)UNDSS(  يف الب� املعين �ىل تنس�يق السالمة
 وأ�من يف التظاهرة.

 �ري �بت

 املزيانية والنفقات الفعلية

 
 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلوماته4.9
                       12'159                       10'814               5'212 

212'8145'15910'12المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 ٕاجراء التحويالت يف الثنائية تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013املعيارية، لبايق ٔأشهر واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف 

ٔأجريت حتقيقًا للكفاءة من  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

 التسو�ت اليت وردت مفص� يف املالحظات أٔ�اله. 2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت  .6.28

 2012�س�بة اس�ت�دام مزيانية  .�ء

�ملائة، ويه �س�بة  60�ملائة و 40مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  .7.28
 اس�ت�دام �بتة.

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%10150'1991'6932'2 موارد الموظفين

%11048'6154'4668'9 خالف موارد الموظفين

%21248'8145'15910'12المجموع

(بآالف الفرنكات السويسرية)
موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
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 مشاريع البناء : 29 الرب�مج

 الس�يد أٔ. سوندارام :املسؤول عن الرب�مج

 2012اس�تعراض التقدم يف 

 مرشوع البناء اجلديد

املتكرر، ، مل �مكل املقاول العام السابق بعض ٔأعامل إالصالح و�ستبدال وأ�عامل ا�هنائية. ونظرا للتأٔ�ري 2011حبلول هناية  .1.29
. 2012ٕاىل يوليو  2011شار�ت أ�مانة يف سلس� من النقاشات �ىل مس�توى رفيع مع املقاول العام السابق يف الفرتة من د�سمرب 

، ٕادارة اكمل 2012واتفقت الويبو معه، ٕا�ر هذه النقاشات، �ىل فسخ العقد ود� من الطرفني. وتولت املنظمة، انطالقا من ٔأغسطس 
أ�عامل ا�هنائية، �س�ت�دام أ�موال اليت مت �حتفاظ هبا من املدفو�ات أ��رية للمقاول العام السابق. وبدٔأ تنفيذ �دد ٔأعامل إالصالح و 

 .2014ومنتصف  2013، وسيتواصل تنفيذها، لك حسب نطاقها، ٕاىل هناية 2012من هذه أ�عامل العالقة يف النصف الثاين من 

 مرشوع قا�ة �ج��ات اجلديدة

، واس�تؤنفت ٔأعامل احلفر وبناء الهيلك 2011ت أ�شغال بورشة مرشوع قا�ة املؤمترات اجلديدة يف منتصف أٔغسطس بدأٔ  .2.29
و�دم امتثا� �لتايل لبعض من  2012. ونظرا للتأّٔخر ا�ي �سبّب فيه املقاول العام يف بداية �ام 2011الرئييس حىت ٔأواخر �ام 

. وعقب ت� 2012  من املناقشات الرفيعة املس�توى مع املقاول العام السابق حىت يوليوالرشوط التعاقدية، رشعت أ�مانة يف سلس�
، 2012�ج��ات اتفق لك من الويبو واملقاول العام السابق �ىل ٕاهناء العقد �رضا الطرفني وبطريقة ودية. واعتبارا من ٔأغسطس 

د من التغيريات �ىل هيلك ٕادارة املرشوع من أٔ�ل التكيّف مع ٔأصبحت ورشة أ�شغال حتت املسؤولية املبارشة للويبو. ؤأد�ل �د
انعدام مقاول �ام، ال س�� ٕا�شاء جلان خمّصصة وٕاعطاء �لكيفات ٕاضافية للمهندس املعامري وقيادة املرشوع ورشاكت الهندسة حىت 

هذا الهيلك إالداري املعدل ا�ي  ، ٔأد�ر املرشوع استنادا ٕاىل2012يتس�ىن توزيع لك عنارص �لكيف املقاول العام. ومنذ أٔغسطس 
، اس�ت�دمت الويبو ما 2012يتيح املزيد من املرونة ويضمن اس�ت�ابة فورية لتنفيذ مرشوع هبذا النطاق واحلجم. وحبلول ٔأواخر �ام 

 فة البناء.�ملائة من مجمل �لك 42�ملائة من املتعاقد�ن ومقديم اخلدمات عقب ٕاجراءات رشاء حمّددة، ّمما يعادل حنو  27يقارب 

وكنتي�ة للتأٔ�ري ا�ي ٔأ�دثه املقاول العام السابق ولفسخ العقد ود�، متت مراجعة اجلدول الزمين املؤقت وتغيري التارخي املرتقب  .3.29
 .2014ٕاىل فربا�ر  2013ٕالمتام أ�عامل من ٔأ�ريل 

، لك �لزتامات املالية اجلديدة 2011و 2009واس�توعبت املزيانية وأ�موال �حتياطية اليت اعمتدهتا ا�ول أ�عضاء يف  .4.29
واجلارية، �ٕالضافة ٕاىل املصاريف اجلديدة النامجة عن تغيري إالطار التعاقدي وعن البنية اجلديدة اليت أٔ�دثت ٕالدارة أ�عامل. 

�الل ٕاجناز املرشوع،  وسيس�ت�دم املبلغ املتبقي املتوفر من أ�موال �حتياطية املعمتدة، لتغطية التعديالت احملمت� اليت قد تطرأٔ 
 �ٕالضافة ٕاىل املسائل �ري املتوقعة.
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 بيا�ت أ�داء

 قا�ة مؤمترات �ديدة وما �رتبط هبا من مرافق متا�ة الج��ات ا�ول أ�عضاء ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

ٔأسس املقارنة بعد 
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

بناء قا�ة املؤمترات 
اجلديدة ومرافقها 

�ل�يش مع معايري 
اجلودة واملزيانية املعمتدة 

 وإالطار الزمين املعمتد

س�تكامل مر�� البناء يف مرشوع قا�ة امت تأٔجيل   ال ينطبق
املؤمترات اجلديدة (قا�ة املؤمترات اجلديدة يف �د 

ذاهتا، وٕاد�ال تعديالت �ىل ثالثة طوابق يف 
، ومد�ل حرم الويبو) ٕاىل الربع أ�ول ABاملبىن 

، نظرا لفسخ العقد ود� مع املقاول العام 2014من 
 وتويل الويبو ٕادارة املرشوع. 2012يف يوليو 

وظلت قيادة املرشوع وجلنة البناء �رصدان مدى 
�متثال ملعايري اجلودة املعمتدة والرضورية وحلدود 

 املزيانية.

 �ري �بت
 
 
 
 
 

 �بت

 بقاء �اكليف املبىن إالداري اجلديد يف مس�تواها أ�دىن ة:املرتقب النتي�ة

 ٔأسس املقارنة مؤرشات أ�داء

(الرب�مج واملزيانية 
2012/13( 

املقارنة بعد  ٔأسس
الت�ديث يف هناية 

2011 

 السري بيا�ت أ�داء

اس�ت�دام أ�موال 
املتبقية املتا�ة يف 

ٕاطار املزيانية املو�دة 
املعمتدة و�ع�دات 
ا�صصة �الل فرتة 
 الضامن املتعلقة �لبناء

 �بت مضن �دود املزيانية 2012ظلت النفقات يف هناية   ال ينطبق

 والنفقات الفعليةاملزيانية 

 

الميزانية المعتمدة 
13/2012

ميزانية 13/2012 
بعد التحويالت

نفقات عام 
2012

سالمة وأمن موظفي الويبو والمندوبين والزائرين والممتلكات المادية والمعلوماته4.9
                               46                               46                    36 

 319'3               526'6                         020'7                          بقاء تكاليف المبنى اإلداري الجديد في مستواها األدنىه5.9

قاعة مؤتمرات جديدة وما يرتبط بها من مرافق متاحة الجتماعات الدول األعضاءه6.9
                             608                            572                  163 

518'1443'6757'7المجموع

رقم النتيجة المرتقبة ووصفها

)بحسب النتائج (الميزانية والنفقات الفعلية
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 مالحظات:

 .من النظام املايل 5.5وفقا للامدة  2012/13 تعكس املزيانية بعد التحويالت املزيانية املعد� للربامج بعد ٕاجراء التحويالت يف الثنائية )1(

 2013 مارس 31بعد التحويالت النفقات الفعلية املتكبدة حىت  2012/13متثل املبالغ ا�صصة حتت �ب موارد املوظفني يف مزيانية الثنائية  )2(
 .التسعة 2013واملبالغ املرصودة يف املزيانية، �ىل ٔأساس التاكليف املعيارية، لبايق ٔأشهر 

حتقيقًا للكفاءة من ٔأجريت  ختفيضيةبعد التحويالت �سو�ت  2012/13�س�د املبالغ ا�صصة حتت �ب �الف موارد املوظفني ملزيانية الثنائية  )3(
 .2012/13مليون فرنك سو�رسي يف الثنائية  10,2حيت التلكفة وفق الزتام املنظمة خبفض النفقات مبقدار 

 2012/13املزيانية بعد التحويالت  .ٔألف

 التسو�ت اليت وردت مفص� يف املالحظات أٔ�اله. 2012/13تعكس املزيانية بعد التحويالت  .5.29

 2012مزيانية �س�بة اس�ت�دام  .�ء

�ملائة، ويه �س�بة  60�ملائة و 40مثلام اكن متوقعا، �راوحت �س�بة اس�ت�دام املزيانية �الل الس�نة أ�وىل من الثنائية بني  .6.29
 اس�ت�دام �بتة.

 [ييل ذ� امللحق]

ميزانية 13/2012 
المعتمدة

ميزانية 13/2012     
نسبة االستخدام (%)نفقات عام 2012بعد التحويالت

%34534917851 موارد الموظفين

%34049'7953'3306'7 خالف موارد الموظفين

%51849'1443'6757'7المجموع

موارد الموظفين وخالف موارد الموظفين) الميزانية والنفقات الفعلية ( 
(بآالف الفرنكات السويسرية)
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 امللحق

 2012تنفيذ الصناديق �ست�نية 

 يف ٕاطار اجلهود اليت تُبذل من أٔ�ل تعز�ز ٕادراج مجيع أ��شطة مضن ٕاطار املنظمة لٕالدارة القامئة �ىل النتاجئ، أٔ� اكن مصدر أ�موال،
ويف الوقت ذاته �س�تجيب هذا التقر�ر �ست�نية. يوفر هذا امللحق، ٔ�ول مّرة، نبذة �امة عن أ��شطة املُنفذة مضن صناديق الويبو 

مته اجلهات املاحنة وا�متست فيه تقر�را أٔمشل عن مجيع الصناديق �ست�نية، مبا يف ذ� املعلومات الربجمية واملالية �ىل �د لطلب قد
وحيتوي �ىل حملة  ؤأصبح جزءا ال يتجزأٔ منه، ولرتش�يد إالبالغ ٔأدرج التقر�ر اخلاص �لصناديق �ست�نية يف تقر�ر ٔأداء الرب�مج .سواء

. وس�يدرج التقر�ر الس�نوي املقبل عن الصناديق �ست�نية يف تقر�ر ٔأداء الرب�مج للثنائية 2012ٔ��شطة املنفذة يف �ام س�نوية عن ا
. وحيتوي املرفق �ىل تقر�ر عن الصناديق �ست�نية الواردة يف القامئة ٔأد�ه، لكنه ال �شمل الصناديق �ست�نية للموظفني 2012/13

 .الفنيني املبتدئني

ُ  الصندوق �ست�ين  ذفِ نَ القطاع امل

 مكتب املد�ر العام ٔأسرتاليا

 البنية التحتية العاملية الربازيل

 قطاع التمنية �حتاد أ�ورويب/��س�تان

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية I حق املؤلففنلندا/

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية II حق املؤلففنلندا/

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية III املؤلف حقفنلندا/

 قطاع التمنية  امللكية الفكريةفر�سا 

 قطاع التمنية �ر�مج أٔمر�اك الالتينية للملكية الصناعية

 قطاع التمنية ٕايطاليا

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية اليا�ن/حق املؤلف

 قطاع التمنية امللكية الفكريةاليا�ن/

 قطاع التمنية ٔأفريقيا/امللكية الفكريةاليا�ن/

 قطاع التمنية املكس�يك

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية مجهورية �ور�/حق املؤلف

 قطاع التمنية التعلميمجهورية �ور�/

 قطاع التمنية كية الفكريةل امل مجهورية �ور�/

 قطاع التمنية ٕاس�بانيا

 قطاع الثقافة والصنا�ات إالبداعية حق املؤلفالوال�ت املت�دة أ�مر�كية/

 قطاع القضا� العاملية امللكية الفكرية/إالنفاذالوال�ت املت�دة أ�مر�كية/

 قطاع �بتاكر والتكنولوجيا الرشاكت الصغرية واملتوسطةالوال�ت املت�دة أ�مر�كية/



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

174 

 أٔسرتاليا

ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ٕاقلميية عقدهتا الويبو ندوة 
�شأٔن اجلوانب الترشيعية 
و�قتصادية والس�ياس�ية 

لنظام حامية مناذج املنفعة، 
�لتعاون مع مؤسسة 

مالزي� للملكية الفكرية 
 ومكتب اليا�ن للرباءات.

مشاراك من الب�ان  20مالزي�/ دعي  2012سبمترب 
الثالثة عرش التالية ٔأسامؤها: 

) 1) ومكبود� (1) وبو�ن (1( بنغالد�ش
) 2) وٕاندونيس�يا (2) والهند (2والصني (

) 1ومجهورية الو ا�ميقراطية الشعبية (
) 2) والفلبني (1) و��س�تان (2ومنغوليا (

) 2) و�يلند (1ورسي الناك (
ٕاضافة ٕاىل ممثلني عن  ،)2( �م وفييت

 الب� املضيف مالزي�. 

" تعز�ز فهم فوائد نظام 1: "يه اكنت أ�هداف
" واس�تعراض خمتلف 2حامية مناذج املنفعة؛ "

املقار�ت الترشيعية وممارسات ماكتب امللكية 
" وتبادل 3الفكرية يف جمال حامية مناذج املنفعة؛ "

ٔأفضل املامرسات �شأٔن اس�ت�دام النظام 
اس�ت�داما فعاال من ٔأ�ل ا�هنوض �البتاكر؛ 

اس�ية والقانونية الالزم وحتديد اجلوانب الس�ي "4"
دراس�هتا عند صيا�ة القوانني الوطنية يف جمال 

 مناذج املنفعة. 

ندوة لوفد املسؤولني من 
فييت �م ا��ن �زورون 

اكنربا بأٔسرتاليا �لتعاون مع 
مكتب ٔأسرتاليا للملكية 

 الفكرية. 

 27و 24
 2012ٔأكتو�ر 

مشاراك: وفد زا�ر من  12ٔأسرتاليا/ 
 �م فييت

ٔأهداف الندوة تعز�ز فهم املسؤولني ملا اكنت 
" ٔأمهية امللكية الفكرية والطريقة اليت 1ييل: "

ميكن محلا�هتا واس�تغاللها ٔأن تؤدي هبا ٕاىل حتقيق 
" 2فوائد اقتصادية للب�ان ورشاكهتا؛ "

واسرتاتيجيات حامية امللكية الفكرية أ�ساس�ية؛ 
" واسرتاتيجيات �سويق امللكية الفكرية 3"

 ية.أ�ساس� 

ز�رة من طالب يف 
�امعة �ويزنلند 

للتكنولوجيا (مس�ل يف 
�ر�مج املاجس�تري يف 
قانون امللكية الفكرية) 

ملكتب ٔأسرتاليا للملكية 
 الفكرية

 9ٕاىل  5من 
 2012نومفرب 

ٔأجرى الز�رة ا�راس�ية طالب من 
بو�سوا� (مكتب ُمس�ل الرشاكت 

 وامللكية الفكرية).

 

قدمي اخلربات ٕاىل اكن الغرض من ا�راسة ت
الطالب يف جمال سري ٔأعامل مكتب ٔأسرتاليا 

للملكية الفكرية، و�لتايل تقدمي ٔأمث� �ىل 
الفحص يف جمال امللكية الفكرية (�اصة يف جمال 

العالمات الت�ارية) وٕادارة الفوائد يف مكتب 
 مس�ل الرشاكت وامللكية الفكرية).

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  -أٔسرتاليا 

 2012د�سمرب  31الرصيد يف  املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام  2011د�سمرب  31الرصيد يف 

- 1,861,475 20,068 - 1,841,406 

 .)(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية  .1
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 الربازيل

ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات بنية حتتية تقنية  :النتي�ة
 ٔأقل �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

تبادل اخلربات بني ب�ان 
ٔأمر�اك اجلنوبية ؤأعضاء 

نظام �روسور (نظام 
التعاون إالقلميي �شأٔن 

امللكية الفكرية)، هبدف 
ز�دة اسرتاتيجيات 

التعاون يف جمال الفحص 
والبحث يف طلبات 

الرباءات. وبعثات من 
اللجنة التوجهيية والتقنية 
من مثانية ماكتب وطنية 

 يف ش�ييل.

يوليو  6و 5
2012 

أ�رجنتني والربازيل و�ولومبيا وٕا�وادور 
 و�راغواي وبريو وسورينام ؤأوروغواي

 

�س�مترار يف مناقشة التطورات املنجزة يف 
س�ياق املرشوع التعاوين، مع الرتكزي �اصة �ىل 

تنفيذ احللول التقنية للتعاون يف جمال حفص 
العالمات الت�ارية والرباءات، و�ىل ٕاماكنيات 

 .�روسور نظامفاء الطابع املؤسيس �ىل ٕاض

 

اج��ات للب�ان اليت 
اعمتدت نظام ٔأمتتة 

ٕاجراءات امللكية الصناعية 
هبدف تبادل املعلومات 

وأ�فاكر من ٔأ�ل حتسني 
النظام. ومتويل ممثل وا�د 

من لك ب� من �سعة 
 ب�ان (ثالثة ٔأ�م).

 6ٕاىل  4من 
 2012يونيو 

ٔأنغوال وأ�رجنتني و�ولومبيا و�و� وٕا�وادور 
والسلفادور وهندوراس وامجلهورية 
ا�ومينيكية واملكس�يك وموزامبيق 

 و�راغواي وبريو ؤأوروغواي

 

ا�هنوض بتبادل اخلربات بني خمتلف املؤسسات 
الوطنية من ٔأ�ل تيسري اس�ت�دام نظام ٔأمتتة 
ني ٕاجراءات امللكية الصناعية �عتباره ٔأداة لتحس
إالنتاجية وجودة اخلدمات اليت تقد�ا ماكتب 

 امللكية الفكرية.

توحيد الت�ارب يف جمال 
ٕاجراءات �سجيل وحفص 
طلبات البيا�ت اجلغرافية. 

وبعثة خلبري دويل وا�د 
ٕاىل املعهد الوطين للملكية 

 الربازيل –الصناعية 

 21و 20
ٔأغسطس 

2012 

�مللكية الفكرية  ا�هنوض مبناقشة القضا� املتعلقة الربازيل
من ٔأ�ل حتسني فهم نظام امللكية الفكرية 

 و�نتفاع به.

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقاليةالتمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان 

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ندوة دولية �شأٔن 
�س�ت�دام �سرتاتيجي 
للملكية الفكرية يف صنا�ة 
الر�ضة (يومان). ومتويل 

 مخسة �رباء دوليني.

 13و 12
 2012سبمترب 

�امة امجلهور بطائفة عريضة من املعلومات �زويد  الربازيل
عن الطريقة اليت تقوم فهيا ٕادارة امللكية الفكرية 

 مقام أ�داة أ�ساس�ية لتطو�ر صنا�ة الر�ضة

�دث عن قضا� امللكية 
الفكرية املس�ت�دة؛ ومتويل 

 خبري دويل وا�د.

ٕاىل  22من 
ٔأغسطس  24

2012 

�مللكية الفكرية  ا�هنوض مبناقشة القضا� املتعلقة الربازيل
من ٔأ�ل حتسني فهم نظام امللكية الفكرية 

 و�نتفاع به.
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�ج�ع ا�ٔاكدميي 
لكية الفكرية للم  اخلامس

؛ ومتويل و�بتاكر والتمنية
 مت�دثني دوليني اثنني.

ٕاىل  19من 
سبمترب  21

2012 

 

مناقشة خمتلف القضا� املتعلقة �مللكية الفكرية  الربازيل
 و�بتاكر

 

�ج�ع اخلامس عرش 
(ش�بكة ريو دي �انريو 
يف جمال امللكية الفكرية) 

للتسويق ونقل  –
التكنولوجيا يف جمال 

امللكية الفكرية؛ ومتويل 
 مت�دث وا�د

 11و 10
د�سمرب 

2012 

�ج�ع الس�نوي للتسويق ونقل التكنولوجيا يف  الربازيل
جمال امللكية الفكرية هو وا�د من ٔأمه 

اليت تعقد �نتظام �شأٔن امللكية �ج��ات 
الفكرية ونقل التكنولوجيا يف الربازيل. وجرت 

مشارك من  300العادة �ىل ٔأن حيرضه 
اجلامعات ومؤسسات البحث والتكنولوجيا، 

وممثلون عن الرشاكت واحلكومة من ش�ىت ٔأر�اء 
الب�، هبدف اع�د مفاهمي ومقار�ت يف جمال 

سرتاتيجيات املقاوالت من ٔأ�ل التو�ات و�
يف جمال ٕادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، 
مبا يف ذ� الرتخيص وتقيمي التكنولوجيا اجلديدة 

وحتد�ت التسويق، وعرض اخلربات ا�ولية 
�شأٔن �نتفاع �مللكية الفكرية انتفا�ا اسرتاتيجيا 

 لفائدة �بتاكر.

�ج�ع الس�نوي الرابع 
للمؤسسة  والس�تون

الربازيلية للتقدم العلمي 
(�لقة معل �شأٔن امللكية 

الفكرية ونقل 
التكنولوجيا). متويل 
 مت�دث دويل وا�د

ٕاىل  24من 
يوليو  27

2012 

حتسني �كو�ن الكفاءات �ى املؤسسات  الربازيل
 ا�ٔاكدميية الربازيلية

اج�ع منتدى مد�ري 
التكنولوجيا. ومتويل 
 مت�دث دويل وا�د

ٕاىل  17من 
ٔأ�ريل  19

2012 

عقد اخلبري �لقة معل �شأٔن �سويق امللكية  الربازيل
الفكرية وتقيميها، وشارك يف اج��ات يف اجلامعة 

 الاكثوليكية يف ريو دي �انريو.

 انتفاع الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا بنظايم مدريد ولش�بونة �ىل حنو ٔأفضل :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

امللكية الفكرية والتصد�ر: 
�سرتاتيجيات و�نتفاع 

خبدمات الويبو ا�ولية 
وتبادل اخلربات؛ ومتويل 

 مت�دث دويل وا�د.

 4ٕاىل  2من 
 2012مايو 

قدم اخلبري عرضا �شأٔن ٕادارة امللكية الفكرية  الربازيل
 لفائدة الرشاكت املصّدرة.وحام�هتا 
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فهم معمق �ى واضعي الس�ياسات للعالقة بني الت�د�ت العاملية و�بتاكر وامللكية الفكرية ٔ�ساس لتحسني صنا�ة القرارات  النتي�ة
 اخلاصة �لس�ياسات العامة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

املؤمتر ا�ويل اخلامس �شأٔن 
الربجميات ا�انية واحلكومة 

االٕلكرتونية؛ ومتويل مت�دثني 
دوليني اثنني؛ وعقد املؤمتر يف بيلمي 

 �لربازيل

 7ٕاىل  3من 
د�سمرب 

2012 

�ريم مبادرة املؤمتر ٕاىل ا�هنوض �حلوار بني ممثيل  الربازيل
حكومة الربازيل وا�متع املدين �شأٔن املرشو�ات 

واملبادرات املتعلقة بتبادل املعارف، واع�د 
معايري مفتو�ة املصدر وا�هنوض �حللول الربجمية 

ا�انية من ٔأ�ل إالسهام يف تعز�ز الس�ياسات 
 العامة يف جمال املعلومات و�كنولوجيا االتصاالت.

�ج�ع الرمسي الرابع لفريق 
العمل املشرتك بني الصني 

ية الفكرية. والربازيل املعين �مللك 
 ومتويل مت�دث وا�د.

ٕاىل  20من 
يونيو  27

2012 

  الربازيل

�ج�ع ا�ٔول املشرتك بني 
ا�ٔقالمي للويبو �شأٔن التعاون ف� بني 
ب�ان اجلنوب يف جمال ترصيف 

شؤون امللكية الفكرية؛ واملوارد 
الوراثية واملعارف التقليدية 

والفوللكور وحق املؤلف واحلقوق 
 ومتويل املشاركني. ا�اورة.

 10ٕاىل  8من 
ٔأغسطس 

2012 

الربازيل وبور�ينا فاصو ومرص وبريو 
 ورسي الناك

مناقشة الت�د�ت والفرص اخلاصة �لقضا� 
املتعلقة بترصيف شؤون امللكية الفكرية؛ واملوارد 

الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور وحق 
النامية املؤلف واحلقوق ا�اورة يف الب�ان 

والب�ان أ�قل منوا �ىل املس�تو�ت الوطنية 
 وإالقلميية وا�ولية.

 ٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية ُمصممة حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

إ�شاء �المة اج�ع من أٔ�ل 
جتارية �للغة الربتغالية، يف لش�بونة، 
الربتغال؛ ومتويل س�تة مشاركني 

(ثالثة من سان تويم و�رينسييب 
 وثالثة من أٔنغوال)

ٕاىل  17من 
د�سمرب  19

2012 

 

 وسان تويم و�رينسييبالربتغال/ٔأنغوال 

 

وضع اجلوانب التقنية والقانونية يف جمال هيلكة 
 الربتغالية يف صيغهتا ا�هنائيةالعالمات �للغة 

�زايد �دد املناز�ات ا�ولية واحمللية �شأٔن امللكية الفكرية اليت يمت �سو�هتا ويمت تفادهيا بفضل �دمات التحكمي والوساطة و�ريها  :النتي�ة
 من الطرق البدي� لتسوية املناز�ات

 )(أ�غراض)/الوصف (أ�وصافالغرض  الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ٕا�شاء مركز للوساطة 
املعهد الوطين والتحكمي يف 

يف  للملكية الصناعية
الربازيل؛ ومتويل بعثتني من 

اخلرباء من مركز الويبو 
للتحكمي والوساطة وخبري 

 من الربتغال

ٕاىل  23من 
يوليو  26

2012 

ٕاىل  24من 
سبمترب  28

2012 

ٕاىل  26من 
نومفرب  28

2012 

تدريب موظفي املعهد الوطين للملكية الصناعية  الربازيل
�ىل املناقشات التقنية �شأٔن مرشوع ٕا�شاء 

 مركز للوساطة
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 ماكنة مرخسة للويبو �عتبارها املنتدى املعين بت�ليل ومناقشة القضا� املطرو�ة يف جمال امللكية الفكرية وس�ياسة املنافسة :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

ندوة �شأٔن ٔأ�دث 
املناقشات يف جمال امللكية 

الفكرية وس�ياسات 
املنافسة (يومان)؛ ومتويل 
مشاركني من بريو وش�ييل 

 و�ولومبيا

ٕاىل  16من 
يوليو  18

2012 

امللكية الفكرية " تعز�ز التفا�ل بني ماكتب 1" الربازيل وش�ييل و�ولومبيا وبريو
وٕاقامة حوار  "2وإالدارات املعنية �ملنافسة؛ "

عن طريقة حتسني فهم املبادئ وأ�وضاع 
 أ�ساس�ية عندما �كون �ىل احملك

 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  -الربازيل 

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

359,491 370,809 260,378 3,675 466,247 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية  .1

 

 (مرشوع ��س�تان) �حتاد أ�ورويب

 ٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية ُمصممة حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

بعثة �رباء للتشاور مع 
ٔأحصاب املصل�ة الوطنيني 

�شأٔن ٕا�شاء منظمة 
 لٕالدارة امجلاعية

 11ٕاىل  5من 
 2012مايو 

 ��س�تان

 

" ٕا��ة تقيمي حمدث لل�دوى �قتصادية من 1"
" وتقيمي 2�شغيل منظمة لٕالدارة امجلاعية؛ "

ٔأ�دث املبادرات املقدمة من القطاع اخلاص 
" 3واحلكومة ٕال�شاء منظمة ٕادارة جامعية؛ "

واقرتاح التدابري الالزمة لتشغيل منظمة ٕادارة 
 جامعية �ىل حنو فعال. 

ز�رة �شاورية �شأٔن نظام 
 مدريد (الويبو، جنيف)

مايو  30من 
يونيو  1ٕاىل 

2012 

 ��س�تان

 مشاركني 6

(من املسؤولني ؤأحصاب املصل�ة 
 البا�س�تانيني يف جمال امللكية الصناعية)

 ركزت املشاورات �ىل ما ييل:

" التدابري الالزمة يف ا�االت الترشيعية 1"
والقانونية والتنظميية ويف جمال املوارد البرشية من 

ٔأ�ل ٕا��ة النفاذ ٕاىل نظام مدريد و�س�تفادة 
" واخلطوات الالزم اختاذها للوفاء 2منه؛ "

" والفوائد 3�اللزتامات مبوجب النظام؛ "
واملنافع �تلف ٔأحصاب املصل�ة، فضال عن 

ا�لهم، و�اصة احملامون املتخصصون يف شو 
 امللكية الفكرية. 

وضعت ورقة حتليلية 
بعنوان "حامية مناذج 
 -املنفعة يف ��س�تان 

خيار لتحفزي �بتاكر 

 التالية: تتأٔلف الورقة من العنارص ��س�تان 2012سبمترب 

" حملة �امة عن اجلوانب القانونية و�قتصادية 1"
السامت الرئيس�ية و " 2ل�ذج املنفعة؛ "

لترشيعات مناذج املنفعة يف بعض الب�ان اليت 
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املرتامك" يف صيغهتا ا�هنائية 
وجرى تبادلها مع مكتب 

امللكية الصناعية يف 
 ��س�تان.

توفر امحلاية ل�ذج املنفعة، وجتربة ت� الب�ان 
" ؤأس�باب 3يف اس�ت�دام مناذج املنفعة؛ "

املنفعة يف  اع�د، ٔأو �دم اع�د، حامية مناذج
��س�تان، مع مرا�اة مس�توى التمنية �قتصادية 

" وتوصيات 4والتكنولوجية يف الب�؛ "
�ٕالجراءات إالضافية، مبا فهيا بدائل حامية مناذج 

 املنفعة. 

ز�رة �شاورية و�لقة 
معل يف الويبو جبنيف 

�شأٔن ٕاجراءات معاهدة 
التعاون �شأٔن الرباءات 

 ملسؤويل ��س�تان 

ىل إ  11من 
سبمترب  13

2012 

 ��س�تان

 مخسة مشاركني

(من املسؤولني ؤأحصاب املصل�ة 
 البا�س�تانيني يف جمال امللكية الصناعية)

تعميق فهم نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات 
من ٔأ�ل تيسري �نضامم ٕاىل املعاهدة؛ وركزت 
املشاورات �ىل قضا� لها ٔأمهية �اصة �لنس�بة 

ٕاىل املعاهدة، مبا يف ذ� ٕاىل انضامم ��س�تان 
اخلطوات الالزم اختاذها للوفاء �اللزتامات بناء 
�ىل املعاهدة والتدابري الالزمة لالس�تفادة �ىل 

 ٔأمت و�ه من املعاهدة.

وضعت دراسة حمدثة 
بعنوان "ٕا�شاء منظمة 
لٕالدارة امجلاعية" يف 

صيغهتا ا�هنائية وجرى 
تبادلها مع مكتب امللكية 

 �س�تان"الصناعية يف �

 تتأٔلف الورقة من العنارص التالية: ��س�تان 2012نومفرب 

" حملة �امة مقتضبة عن املبادرات احلالية 1"
ٕال�شاء منظامت إالدارة امجلاعية يف الب�؛ 

وتقيمي حمدث لل�دوى �قتصادية ٕال�شاء  "2"
" وخيارات �شغيل 3منظمة ٕادارة جامعية؛ "

حيث منظمة ٕادارة جامعية �كون فعا� من 
" وتوصيات حمددة �شأٔن 4التلكفة ومس�تدامة؛ "

س�بل امليض قدما ٕال�شاء منظمة ٕادارة جامعية 
مس�تدامة ميكن ٔأن تعمل �شلك فعال يف ظل 

 الظروف اخلاصة يف ��س�تان.

الفكرية بفعالية ٔ�غراض قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية  :النتي�ة
 التمنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

اس�تعراض إالجراءات 
إالدارية اخلاصة �لعالمات 
الت�ارية وتدريب فاحيص 
طلبات العالمات الت�ارية 

 (�را�يش، ببا�س�تان) 

 13ٕاىل  9من 
 2012ينا�ر 

 

 ��س�تان

 مسؤوال من جسل العالمات الت�ارية 21

" اس�تعراض إالجراءات إالدارية اخلاصة 1"
�لعالمات الت�ارية وتقدمي املشورة �شأٔهنا �ىل 

ٔأساس القوا�د والترشيعات الوطنية املعنية و�ىل 
ٔأساس ٔأفضل املامرسات املتبعة �ىل الصعيد 

" وتقدمي تدريب خمصص ٕاىل فاحيص 2ا�ويل؛ "
ت�ارية �شأٔن البحث طلبات العالمات ال 

والفحص املوضوعي و�شأٔن ما يوا�هم من 
 حتد�ت يف معلهم.

تدريب املدربني من 
واكالت إالنفاذ يف 

��س�تان (ما�شسرت، 
 �ململكة املت�دة)

ٕاىل  20من 
فربا�ر  24

2012 

 ��س�تان

أٔربعة مسؤولني من ��س�تان (هيئة الرضائب وهيئة 
الرشطة وواك� التحقيق الفيدرالية ومكتب ��س�تان 

 للملكية الصناعية) 

متكني واكالت إالنفاذ الرئيس�ية يف الب� من 
تطو�ر وتنظمي �رامج التدريب اخلاصة هبا بطريقة 

 مس�تدامة.

التسجيل يف دورة تورينو 
للامجس�تري يف قانون 

امللكية الفكرية املشرتكة 
 بني الويبو واجلامعة 

يونيو  1من 
 28ٕاىل  2012
 2013فربا�ر 

 ��س�تان

 مسؤوالن من ��س�تان

تطو�ر القدرات �ىل التعامل مع الشؤون املتعلقة 
�س�ياسات امللكية الفكرية من �الل تعميق فهم 

 ية.قانون امللكية الفكر 
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�لقة معل �شأٔن انتفاع 
الرشاكت الصغرية 

واملتوسطة يف ��س�تان 
بنظام امللكية الفكرية 
انتفا�ا فعاال (الويبو، 

 جبنيف)

 

 7ٕاىل  4من 
 2012يونيو 

 ��س�تان

مشاراك (مسؤولون من الرشاكت  12
الصغرية واملتوسطة، وغرف الت�ارة 
 ومكتب ��س�تان للملكية الصناعية) 

املشاركني لصكوك امللكية " تعميق فهم 1"
الفكرية أ�ساس�ية و�يف ميكن ٔأن �س�ت�دم 
رشاكت أ�عامل، و�اصة الرشاكت الصغرية 

واملتوسطة، هذه الصكوك من ٔأ�ل ز�دة قدرهتا 
" وتبادل ا�ٓراء عن الطريقة 2�ىل املنافسة؛ "

اليت ميكن هبا للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 
الفكرية مبزيد من  ��س�تان ٔأن تنتفع بنظام امللكية

" وحتديد التدابري اليت ميكن اختاذها 3الفعالية؛ "
لتعز�ز اس�ت�دام الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 

 ��س�تان لنظام امللكية الفكرية.

�لقة معل �شأٔن إالدارة 
القامئة �ىل النتاجئ 
وختطيط املوارد 

 البرشية/والتخطيط املايل.

ٕاىل  19من 
سبمترب  20

2012 

مسؤوال من مكتب ��س�تان للملكية  15
 الصناعية

�زويد املسؤولني عن إالدارة والتشغيل يف 
مكتب ��س�تان للملكية الصناعية �ٔ�دوات 
واملهارات احلديثة الالزمة من ٔأ�ل إالدارة 

املهنجية لرب�مج املنظمة ومزيانيهتا مبا يف ذ� ما 
" التخطيط �سرتاتيجي للموارد 1ييل: "

" وإالدارة القامئة �ىل النتاجئ؛ 2البرشية؛ "
وٕا�داد خطط التطو�ر التنظميي؛  "3"
" وتقنيات 5ومرشوع التمنية وإالدارة؛ " "4"

" ونظم احملاس�بة 6صيا�ة التقار�ر/أ�وراق؛ "
 " وحتضري املزيانيات والتخطيط.7احلديثة؛ "

ندوة للقضاة عن ٕانفاذ 
حقوق امللكية الفكرية 

(مكتب الويبو يف 
 ة)س�نغافور

 27و 26
 2012سبمترب 

 ��س�تان

 مشاراك 18

(قضاة املقاطعات/ا�وا�ر وا�ٔاكدميية 
الفيدرالية للقضاة ومسؤولون من مكتب 

 ��س�تان للملكية للصناعية) 

" مناقشة نطاق ؤأ�ر التقليد، مبا يف ذ� 1"
رضورة توعية امجلهور به �بديل للتدابري العقابية؛ 

اجلنائية،  " ودراسة املسو�ات واجلزاءات2"
ورشوط توفر أ�د�، والتدابري والنظم املؤقتة، 

" 3فضال عن خيارات أ�حاكم التناسبية؛ "
والنظر يف مقاربة اسرتاتيجية لٕالنفاذ، دون ٔأن 

تغيب عن أ�ذهان الت�د�ت �ج�عية 
" واس�تعراض 4و�قتصادية يف ��س�تان؛ "

القضا� املتخصصة، ومهنا التعاون الفعال بني 
 قطا�ني العام واخلاص. ال

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات  :النتي�ة
 ٔأقل �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

بعثة استشارية �شأٔن 
البنية التحتية لتكنولوجيا 
 املعلومات (اجلزء الثاين)

 13ٕاىل  9من 
 2012ينا�ر 

" اس�تعراض الوضع احلايل لغرف اخلوادم يف 1" ��س�تان
جسالت امللكية الفكرية هبدف توحيدها يف مركز 

ومراجعة معايري �كنولوجيا  "2" وا�د للبيا�ت؛
املعلومات وامللكية الفكرية املس�ت�دمة؛ 

واس�تعراض احلواسيب والربجميات وعنارص  "3"
النظم يف جمايل املعلومات ؤأمن إالنرتنت؛ 

واس�تعراض أٓليات ختز�ن/اسرت�اع  "4"
 املعلومات املس�ت�دمة.

ٔأول �لسة عن التدريب 
التكنولو� يف �را�يش، 

وضوعها: ببا�س�تان وم

 6ٕاىل  2من 
 2012ٔأ�ريل 

 ��س�تان

موظفا من موظفي �كنولوجيا  12
املعلومات من مكتب ��س�تان للملكية 

�س�ني املهارات واخلربات التقنية �ى موظفي 
�كنولوجيا املعلومات يف مكتب ��س�تان للملكية 
الفكرية �شأٔن احلفاظ �ىل نظم وش�باكت أ�متتة 
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 ها يف جسالت امللكية الفكرية. ودمع  الصناعية  ٕادارة النظم 

تدريب �الج��ات �رب 
الفيديو/سكيب، 

واج��ات دمع �شأٔن 
أ�متتة واس�ت�دام نظام 
ٔأمتتة ٕاجراءات امللكية 

الصناعية العامل بنظام 
 �افا

النصف الثاين 
 2012من �ام 

 ��س�تان

موظفو �كنولوجيا املعلومات من مكتب 
 ��س�تان للملكية الصناعية

" نقل املعارف �شأٔن ٔأدوات التصو�ر املؤمتتة؛ 1"
" وحتري املشالك يف �ر�يب نظام ٔأمتتة 2"

ٕاجراءات امللكية الصناعية العامل بنظام �افا؛ 
" ومراجعة ٕاجراءات أ�عامل يف جمال امللكية 3"

 الفكرية ورمس اخلرائط لٔ�متتة

اس�هتلت ٕاجراءات الرشاء 
 اخلاصة خبدمات الرمقنة

رمقنة جسالت امللكية الفكرية الورقية (الرباءات  ��س�تان 2012نومفرب 
والعالمات الت�ارية وحق املؤلف)، مبا يف ذ� 

التصو�ر، واحلصول �ىل البيا�ت من الس�الت 
الناقصة، والتثبت من قوا�د بيا�ت امللكية 

 الفكرية ومعدات ا�مع.

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  -(مرشوع ��س�تان)  �حتاد أ�ورويب

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

354,583 613,968 348,886 - 619,665 

 ث)الثال(املرفق  2012بيا�ت الويبو املالية  .1

 IIIو IIو I حق املؤلف/فنلندا

 اختاذ قرارات مستندة ٕاىل الرباهني حول شؤون حق املؤلف :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

حتضري مهنجية �شأٔن 
قياس الوقع �قتصادي 

و�ج�عي والثقايف حلق 
املؤلف يف الصنا�ات 

 إالبداعية

من ينا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

 توفري مهنجية راخسة لقياس وقع حق املؤلف املس�ت�دمنيمجيع 

إالسهام يف اللجنة الرفيعة 
املس�توى املعنية 

 �لصنا�ات إالبداعية 

ٕاىل  20من 
يونيو  23

2012 

تقدمي حملة �امة عن مهنجيات الويبو لقياس  اليا�ن
الوقع �قتصادي و�ج�عي والثقايف حلق 

 املؤلف
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 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - IIIو IIو I حق املؤلففنلندا/

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

15,434 -140 92 - 15,202 

11,837 -126 3,084 - 8,627 

167,092 40,494 24,952 - 182,634 

 )(املرفق الثالث 2012 بيا�ت الويبو املالية. 1

 

 فر�سا/امللكية الصناعية

قدرات مؤسس�ية معززة لكبار موظفي و�نيي الب�ان أ�قل منوا يف جمال امللكية الفكرية وجمال �س�ريها ٔ�غراض التمنية  :النتي�ة
 التكنولوجية و�قتصادية و�ج�عية والثقافية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

اج�ع بني الويبو واملعهد 
 الوطين للملكية الصناعية

فربا�ر  12
2012 

 مناقشة املرشو�ات املقامة يف الب�ان أ�فريقية  �ر�س، فر�سا

امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ندوة دون ٕاقلميية ٕالذاكء 
الوعي ��رتام امللكية 
الفكرية بني القضاة يف 

ا�ول أ�عضاء يف الويبو 
و�ريها من الب�ان الناطقة 

�للغة الفر�س�ية يف ٕاقلمي 
ٔأفريقيا جنوب الصحراء 

 الكربى 

ٕاىل  20من 
ٔأكتو�ر  22

2012 

قدرات " تعز�ز 1اكن الغرضان من الندوة هام: " ٔأبيد�ان، �وت ديفوار
القضاة واملسؤولني �شأٔن املسائل حمل املناز�ات يف 

" وٕا��ة الفرصة للقضاة من 2جمال امللكية الفكرية؛ "
الب�ان أ�عضاء يف املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية 

لاللتقاء ومناقشة موضوع ا�رتام حقوق امللكية 
الفكرية يف ب�اهنم و�ريها من الب�ان أ�فريقية 

 للغة الفر�س�ية.الناطقة �

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  فر�سا/امللكية الصناعية

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

287,845 300,609 41,167 - 547,287 

 )الثالث(املرفق  2012بيا�ت الويبو املالية  .1
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16F�ر�مج أٔمر�اك الالتينية للملكية الصناعية

17 

 �ارات حمّدثة �ى الرشاكت ٕالدارة امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

 حيرز مكتب ٕاس�بانيا
للرباءات والعالمات 

تقدما يف  الت�ارية
�س�تعانة �رشاكت 

لتطو�ر منصة �ٕالس�بانية 
خلدمات وحمتو�ت امللكية 
الصناعية، �كون مطو�ة 

الحتيا�ات قطاع 
املقاوالت يف ٔأمر�اك 
الالتينية مع الرتكزي 

خصوصا �ىل الرشاكت 
 الصغرية واملتوسطة.

منذ ٔأكتو�ر 
2012 

خلدمات وحمتو�ت مرشوع منصة �ٕالس�بانية  مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية
امللكية الصناعية، �كون مطو�ة الحتيا�ات 

قطاع املقاوالت يف ٔأمر�اك الالتينية مع الرتكزي 
 �اصة �ىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة.

 اس�تضاف مكتب ٕاس�بانيا
للرباءات والعالمات 

 �ادم املنصة الت�ارية

منذ ٔأكتو�ر 
2012 

 النفاذ ٕاىل املنصةز�دة ٕا��ة  مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

عينت الويبو خبريا 
لتطو�ر �دمات 

وحمتو�ت املنصة وتنس�يق 
مد�الت ب�ان ٔأمر�اك 

 الالتينية

منذ ٔأكتو�ر 
2012 

 ٕا�شاء وتنس�يق املنصة مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

عينت الويبو خبريا 
لت�ليل �ا� واقرتاح 

 خطة معل

منذ ٔأكتو�ر 
2012 

" الوقوف �ىل التفاو�ت �ى مكتب 1" الالتينيةمجيع ب�ان ٔأمر�اك 
ٕاس�بانيا للرباءات والعالمات الت�ارية من 

حيث ٕادارة النوعية و�كنولوجيا املعلومات؛ 
" وتصممي �ر�مج معل �ريم ٕاىل القضاء 2"

�ىل هذه التفاو�ت من �الل التدريب؛ 
 وتنس�يق تنفيذ هذا املرشوع. "3"

ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات بنية حتتية تقنية  :النتي�ة
 ٔأقل �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

 ) الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

تصممي وتطو�ر منصة 
دا�لية بني الب�ان 

أ�عضاء لتيسري تبادل 
اخلربات ؤأفضل 

 املامرسات بني املاكتب

منذ ٔأكتو�ر 
2012 

 مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

 

�شجيع التعاون بني ماكتب امللكية الصناعية 
يف ٔأمر�اك الالتينية، للوصول ٕاىل املامرسات 

امحليدة يف جمال إالدارة، فضال عن التفا�ل يف 
 معلية صيا�ة �قرتا�ات واملرشو�ات. 

 

                                                           
 .2012وقّعت مذ�رة ٕا�شاء الصندوق �ست�ين لرب�مج ٔأمر�اك الالتينية للملكية الصناعية يف ٔأكتو�ر  17
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 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - �ر�مج أٔمر�اك الالتينية للملكية الصناعية

د�سمرب  31يف الرصيد 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

- 44,622 22 - 44,600 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 ٕايطاليا

 نفاذ ٔأ�رس ٕاىل �ر�مج تعلمي امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املس�تفيدة الب� املضيف/اجلهات التارخي النشاط

�كييف دليل الويبو �شأٔن 
"ٕا�شاء ماكتب نقل 

التكنولوجيا يف اجلامعات 
وٕادارهتا" و�رمجته ٕاىل اللغة 

إاليطالية (اللغة أ�صلية 
 يه إالس�بانية)

من مايو ٕاىل 
 2012سبمترب 

ٕا�داد ٔأدوات فعا� وتعمميها دعام ٕال�شاء ماكتب   ٕايطاليا
للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا وٕادارهتا يف 

اجلامعات إاليطالية، هبدف تيسري العالقات بني 
 اجلامعات ودوا�ر أ�عامل. 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - ٕايطاليا

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

141,817 600,780 5,558 - 737,039 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 اليا�ن/حق املؤلف

 ٕاذاكء وعي ا�ول أ�عضاء حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وز�دة قدراهتا يف هذا ا�ال :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

دورة �اصة عن ٕانفاذ حق 
املؤلف واحلقوق ا�اورة 

 ) 2011(مؤ�ل من �ام 

 17ٕاىل  6من 
 2012فربا�ر 

 اليا�ن

مشاركني من ٔأربعة ب�ان (الصني  8
 وٕاندونيس�يا ورسي الناك و�يلند)

مناقشة ٔأمهية ٕانفاذ حق املؤلف واحلقوق 
 ا�اورة وتعز�ز ٔأنظمة إالنفاذ 

ندوة ٕاقلميية يف ٕاقلمي أٓس�يا 
�كو�ن واحمليط الهادئ �شأٔن 

يف جمال حق الكفاءات 
 املؤلف واحلقوق ا�اورة

 25و 24
 2012ٔأ�ريل 

 الفلبني

ب�ا من ٕاقلمي  18مشاراك ٔأجنبيا من  25
 أٓس�يا واحمليط الهادئ

منتدى للحصول �ىل املعلومات عن أٓخر تطورات إ��ة 
نظام حق املؤلف، وحتديد القضا� والت�د�ت املطرو�ة 

ومناقشة صيا�ة الس�ياسات و�سرتاتيجيات لتعز�ز �كو�ن 
 الكفاءات يف جمال حق واملؤلف واحلقوق ا�اورة.
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مشرتكة بني الويبو ندوة 
ة احمليط الهادئ ؤأمانة جام�

حبق �شأٔن ٕاذاكء الوعي 
 املؤلف والثقافة

 11ٕاىل  9من 
 2012يوليو 

 جزر سل�ن

 مشاراك 50

 

ٕاذاكء الوعي �لروابط بني حق املؤلف والثقافة 
 ومناقشة ٕا�شاء نظام حلق املؤلف. 

ندوة ٕاقلميية ٕالقلمي أٓس�يا 
واحمليط الهادئ �شأٔن تطو�ر 

اسرتاتيجيات وس�ياسات 
 حق املؤلف الوطنية

ٕاىل  10من 
سبمترب  12

2012 

 فييت �م

ب�ا من ٕاقلمي  21مشاراك ٔأجنبيا من  26
 أٓس�يا واحمليط الهادئ

ٕا��ة منتدى ملناقشة ٔأمهية تطو�ر س�ياسات 
واسرتاتيجيات وطنية يف جمال حق املؤلف 

وتعز�ز �كو�ن الكفاءات يف جمال حق املؤلف 
 واحلقوق ا�اورة. 

�لقة معل وطنية عن ٕاذاكء 
الوعي حبق املؤلف وٕا�داد 

أ�دبيات يف جمال حق 
 املؤلف

سبمترب  13
2012 

 فييت �م

  مشاراك حمليا 25

 

تعميق فهم حق املؤلف واحلقوق ا�اورة يف 
فييت �م؛ وٕا�داد كتيّب ومواد مقروءة عن 

 حق املؤلف �للغة احمللية.

ندوة وطنية عن حامية 
وٕادارة حق املؤلف واحلقوق 

 ا�اورة 

نومفرب  2و 1
2012 

 ٕاندونيس�يا

  مشاراك حمليا 80

 

ٕاذاكء وعي امجلهور بأٔمهية حامية وٕادارة حق 
املؤلف واحلقوق ا�اورة واملسا�دة �ىل تعز�ز 

 سري نظام حق املؤلف يف ٕاندونيس�يا

ندوة وطنية عن حامية 
وٕادارة حق املؤلف واحلقوق 

 ا�اورة

نومفرب  6و 5
2012 

 �يلند

  مشاراك حمليا 70

 

لف واحلقوق ا�اورة تعميق فهم حامية حق املؤ 
واملسا�دة �ىل �شجيع إالدارة الفعا� حلق 

 املؤلف واحلقوق ا�اورة

دورة �اصة عن ٕانفاذ حق 
 املؤلف واحلقوق ا�اورة

ٕاىل  19من 
نومفرب  30

2012 

 اليا�ن

ب�ان (بنغالد�ش  6مشاراك من  12
والصني ومالزي� ونيبال و��س�تان وفييت 

 �م)

حق املؤلف واحلقوق  مناقشة ٔأمهية ٕانفاذ
 ا�اورة وتعز�ز ٔأنظمة إالنفاذ

ز�رة دراس�ية ٕاىل منظامت 
 إالدارة امجلاعية

ٕاىل  26من 
نومفرب  30

2012 

 اليا�ن

ب�ان (الهند ومنغوليا  3مشاركني من  6
 ورسي الناك) 

تعميق املعارف والفهم لقضا� إالدارة امجلاعية 
وتيسري التعاون والتنس�يق بني ماكتب حق 

املؤلف ومنظامت إالدارة امجلاعية، فضال عن 
�س�تفادة من التجربة اليا�نية يف جمال حق 

 املؤلف واحلقوق ا�اورة. 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  اليا�ن/حق املؤلف

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

504,045 469,232 690,331 - 282,946 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1
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 امللكية الصناعيةاليا�ن/

حمددة بوضوح و�ىل حنو متسق يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع س�ياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية  :النتي�ة
 الغا�ت وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

مؤمتر ٕاقلميي للويبو �شأٔن 
دور ماكتب امللكية 
الفكرية يف ا�هنوض 

�البتاكر وقدرة دوا�ر 
أ�عامل �ىل املنافسة 

 وا�منو �قتصادي

فربا�ر  7و 6
2012 

 

 اليا�ن

 

 

 

" ٕا��ة الفرصة ملوظفي إالدارة العليا يف ماكتب 1"
امللكية الفكرية وموظفي احلكومات املسؤولني عن 

الس�ياسات �قتصادية والت�ارية لتعميق فهمهم �ور 
ا�هنوض �البتاكر يف سبيل نظام امللكية الفكرية يف 

حتقيق ا�منو �قتصادي وز�دة قدرة دوا�ر أ�عامل �ىل 
وتبادل اخلربات املكتس�بة عند وضع  "2املنافسة؛ "

الس�ياسة و�سرتاتيجية الوطنية يف جمال امللكية 
الفكرية، متاش�يا مع الس�ياسات �قتصادية والت�ارية 

راء �شأٔن دور وتبادل ا�ٓ  "3العامة و�ملسامهة فهيا؛ "
ماكتب امللكية الفكرية يف حتقيق الس�ياسات وأ�هداف 

 إالمنائية الوطنية. 

 بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات :النتي�ة

 )(أ�غراض)/الوصف (أ�وصافالغرض  الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

�لقة معل مشرتكة بني 
الويبو ورابطة ٔأمم جنوب 
رشق أٓس�يا �شأٔن ٕا�شاء 

بنية حتتية لتكنولوجيا 
املعلومات من ٔأ�ل 

�نتفاع بفعالية بنتاجئ 
حفص الرباءات �ى 

ماكتب امللكية الفكرية 
 أ�خرى

سبمترب  9و 8
2012 

احلديث عن " ٕا��ة الفرصة لت�اذب ٔأطراف 1" اليا�ن
الت�د�ت وتبادل ٔأفضل املامرسات يف جمال �نتفاع 
بفعالية �ملعلومات املتا�ة عن حفوصات الرباءات اليت 

" ودراسة 2جترهيا ماكتب امللكية الفكرية أ�خرى؛ "
وحفص س�بل ٕا�شاء منصة لتيسري النفاذ ٕاىل هذه 

املعلومات، مع إالشارة �اصة ٕاىل املرشو�ات ا�ولية 
" وتعميق فهم املنفعة اليت حتققها �كنولوجيا 3" اجلارية؛

املعلومات يف تطو�ر منصة للتعاون إالقلميي وا�ويل يف 
 جمال حفص الرباءات.

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 التمنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

�شأٔن  دورة تدريبية
ممارسات الفحص احملددة 

يف الرب�مج أ�سايس 
  للملكية الصناعية

ٕاىل  18من 
ينا�ر  31

2012 

مسا�دة املشاركني �ىل اكتساب معرفة ٔأساس�ية  اليا�ن
املوضوعي يف جمال حفص �لقوانني وٕاجراءات الفحص 

حقوق امللكية الصناعية وذ� من �الل حمارضات 
 ومتار�ن معلية ودراسات ٕافرادية

�شأٔن  دورة تدريبية
التنظمي إالداري للملكية 
الصناعية وٕادارة ماكتب 

 امللكية الفكرية

 10ٕاىل  6من 
 2012فربا�ر 

تعز�ز معارف �بار مد�ري ماكتب امللكية الفكرية " 1" اليا�ن
�شأٔن املامرسات وأ�دوات احلديثة ٕالدارة ماكتب 

وز�دة قدرة املشاركني �ىل ٕادارة  "2امللكية الفكرية؛ "
وٕاطالع املشاركني  "3نظام امللكية الفكرية بفعالية؛ "

�ىل ا�ُهنج إالدارية اليت من شأٔهنا متكني ماكتب امللكية 
الفكرية من إالسهام يف الس�ياسات وأ�هداف إالمنائية 

 طنية ٕاجامالالو 
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تدريبية لفائدة  دورة
فاحيص الرباءات �شأٔن 

�كنولوجيات حمّددة 
 أ��زة البرصية)(

ٕاىل  15من 
فربا�ر  22

2012 

 

 اليا�ن

 

 

ٕاطالع املشاركني �ىل �جتاهات الراهنة " 1"
رباءات واملامرسات احلديثة املُتبعة ف� خيص حفص ال

اء ونقل املعارف وا�ٓر  "2؛ "�ٔ��زة البرصيةاملتعلقة 
فرصة الٕا��ة و  "3العملية �شأٔن مهنجيات الفحص؛ "

لنظر خبصوص للمشاركني لتبادل الت�ارب وو�ات ا
وتعز�ز قدرة املشاركني  "4"قضا� حفص الرباءات؛ 

 .أ��زة البرصيةاملهنية �ىل الفحص يف جمال 

تدريبية لفائدة  دورة
فاحيص الرباءات �شأٔن 

�كنولوجيات حمّددة 
املس�تحرضات (

 الصيدالنية)

فربا�ر  23من 
مارس  1ٕاىل 

2012  

 اليا�ن

 

ٕاطالع املشاركني �ىل �جتاهات الراهنة " 1"
واملامرسات احلديثة املُتبعة ف� خيص حفص الرباءات 

رف ونقل املعا "2"؛ �ملس�تحرضات الصيدالنيةاملتعلقة 
ٕا��ة و  "3عملية �شأٔن مهنجيات الفحص؛ "وا�ٓراء ال 

فرصة للمشاركني لتبادل الت�ارب وو�ات النظر ال
وتعز�ز قدرة " 4"خبصوص قضا� حفص الرباءات؛ 

املس�تحرضات املشاركني املهنية �ىل الفحص يف جمال 
 الصيدالنية.

�لقة معل دون ٕاقلميية 
للويبو عن �نضامم ٕاىل 

  و�نتفاع بهنظام مدريد 

مارس  9و 8
2012 

 

 اليا�ن

 

" ٕا��ة الفرصة للمشاركني من دول من �ري 1"
أ�عضاء يف نظام مدريد ملعرفة رشوط �نضامم ٕاىل 

" واس�تعراض ٕاجاميل 2النظام وٕاجراءاته العملية؛ "
عبء العمل واملهام اليت تد�ل يف نطاق ٕادارة نظام 

مدريد من �الل املناقشات مع أ�ش�اص املعنيني، مبن 
جمال العالمات الت�ارية  فهيم الفاحصون واحملامون يف

" وتعز�ز فهم فوائد ورشوط �نضامم 3يف اليا�ن؛ "
 ٕاىل نظام مدريد. 

�لقة معل دون ٕاقلميية 
للويبو عن �نتفاع 

بفا�لية بنظام معاهدة 
التعاون �شأٔن الرباءات: 

 جتربة ب�ان أٓس�يا

مايو  17و 16
2012 

 

 

/الصني وٕاندونيس�يا والهند �يلند
الناك ومجهورية واليا�ن ورسي 

�ور� ومالزي� ومنغوليا والفلبني 
 و�يلند وفييت �م

 

 

 

تبادل ٔأفضل املامرسات يف جمال انتفاع الرشاكت " 1"
يف أٓس�يا بفعالية بنظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات؛ 

" و�طالع �ىل أٓخر تطورات النظام وتعميق فهم 2"
املقدمة، " وتبادل املعلومات عن اخلدمات 3فوائده؛ "

وأ��شطة الرتوجيية اليت تضطلع هبا ماكتب امللكية 
" وتبادل ا�ٓراء عن �يفية حتقيق 4الفكرية والويبو؛ "

 ٔأقىص اس�تفادة من النظام

منتدى ٕاقلميي للويبو عن 
لكية الفكرية امل 

والتكنولوجيات السلمية 
 بيئيا

ٕاىل  29من 
مايو  30

2012 

الس�ياسات وممثيل ا�وا�ر " ٕا��ة الفرصة لرامسي 1" رسي الناك
الصناعية لتبادل ا�ٓراء حول التمنية املس�تدامة من 

�الل نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة بفعالية؛ 
واس�تكشاف الطريقة اليت �سهم هبا نظام امللكية  "2"

الفكرية يف تطو�ر التكنولوجيا الصديقة للبيئة؛ 
 ومناقشة س�بل التعاون ا�ويل احملمت� لتوس�يع "3"

 نطاق النفاذ ٕاىل التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
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ية للويبو عن ندوة ٕاقلمي 
اجلوانب الترشيعية 

و�قتصادية والس�ياس�ية 
 نظام حامية مناذج املنفعةل 

سبمترب  4و 3
2012 

 مالزي� 

 

 

" تعميق فهم فوائد نظام حامية مناذج املنفعة؛ 1"
املنفعة؛ واس�تعراض املقار�ت ا�تلفة محلاية مناذج  "2"
وتبادل ٔأفضل املامرسات �شأٔن �نتفاع بفعالية  "3"

 هبذا النظام من ٔأ�ل ا�هنوض �البتاكر. 

�شأٔن  دورة تدريبية
ممارسات الفحص احملددة 

يف الرب�مج 
للملكية  املتوسط/املتقدم

  الصناعية

 22من 
 2ٕاىل  ٔأكتو�ر
 2012 نومفرب

مسا�دة املشاركني �ىل اكتساب معرفة  اليا�ن
�لقوانني وٕاجراءات الفحص  متوسطة/متقدمة

املوضوعي يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية وذ� 
 من �الل حمارضات ومتار�ن معلية ودراسات ٕافرادية

ٕاىل  23من  بعثة �رباء
ٔأكتو�ر  25

2012 

مسا�دة مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف جماالت  الفلبني
خمتلفة مهنا تدريب فاحيص العالمات الت�ارية �ىل 

تصنيفي نيس وفيينا وفاحيص التصاممي الصناعية �ىل 
 تصنيف لواكرنو. 

 ٕانفاذ�شأٔن  دورة تدريبية
 حقوق امللكية الفكرية

 16ٕاىل  5من  
   2012نومفرب 

واملامرسات الراهنة يف جمال  " اس�تعراض التو�ات1" اليا�ن
" ودراسة مسو�ات 2ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ "

اجلرامئ وا�الفات يف جمال امللكية الفكرية ؤأراكهنا 
" 3والتحقيق فهيا ومالحقهتا واملسؤولية عهنا؛ "

ومناقشة خمتلف القضا� الس�ياس�ية املوضوعية املتعلقة 
 ٕ�نفاذ حقوق امللكية الفكرية.

معل وطنيتان  �لقتا
للويبو لفائدة فاحيص 

الرباءات �شأٔن �نتفاع 
بنتاجئ الفحص اخلار� 

 للرباءات

ٕاىل  21من 
نومفرب  23

2012    

              
ٕاىل  26من 
نومفرب  28

2012  

 �يلند

 

 

 فييت �م

" تعز�ز قدرات ٕادارات امللكية الفكرية �ىل حفص 1"
الية املالحقة " وحتسني فع2الرباءات مبوارد حمدودة؛ "

يف جمال الرباءات �س�ت�دام نتاجئ الفحص اخلار� 
ٔ�عضاء ٔأرسة الرباءات وبناء الثقة يف �نتفاع هبذه 

" وتطو�ر �ارات فاحيص الرباءات يف 3النتاجئ؛ "
الوصول ٕاىل النتاجئ اخلارجية من موارد خمتلفة (مثل 
ن املكتبة الرمقية للملكية الصناعية التابعة ملكتب اليا�

 ا�دةوالش�بكة املتقدمة للملكية الصناعية وق للرباءات
) ور�ن Espacenet(لكرتوين بيا�ت ش�بكة الفضاء االٕ 

الرباءات وأ�داة أ�مر�كية السرت�اع املعلومات املتعلقة 
واس�تغاللها يف  )ICEنظام و ) US PAIR�لرباءات (

 س�ياق الترشيع الوطين.

 7ٕاىل  3من  بعثة �رباء
د�سمرب 

2012 

مسا�دة مكتب فييت �م الوطين للملكية الفكرية يف  فييت �م
جماالت خمتلفة، مهنا تدريب فاحيص التصاممي الصناعية 

�ىل حفص التصاممي الصناعية مع الرتكزي �ىل نظام 
 �س�تئناف اخلاص �ملناز�ات.
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�شأٔن  دورة تدريبية
اس�ت�دام �كنولوجيا 

املعلومات يف ٕادارة امللكية 
 الصناعية

 14ٕاىل  3من 
د�سمرب 

2012 

 

ٕاطالع املشاركني �ىل تبعات التطورات اليت طرٔأت  اليا�ن
مؤخرا �ىل �كنولوجيا املعلومات ف� يتصل ٕ�دارة 

امللكية الصناعية، و�رش املعارف العملية حول اس�ت�دام 
�كنولوجيا املعلومات من �الل �لسات تفا�لية 
ا ومن �ُس�ت�دم فهيا حواسيب خشصية موصو� ببعضه

�الل ز�رات ٕاىل الكيا�ت اخلاصة املعنية؛ وٕا��ة 
فرصة لتبادل و�ات النظر والشوا�ل بني املشاركني 
حول القضا� املوضوعية ذات الص�، وا�متكّن �لتايل 

من تعز�ز قدرهتم املهنية �ىل ختطيط وٕادارة اس�ت�دام 
  �كنولوجيا املعلومات يف ٕادارة امللكية الصناعية

ندوة دون ٕاقلميية مشرتكة 
بني الويبو ورابطة ٔأمم 

�شأٔن جنوب رشق أٓس�يا 
�نضامم ٕاىل وثيقة جنيف 

 التفاق الهاي

 20و 19
د�سمرب 

2012 

" ٕا��ة الفرصة ٔأمام املشاركني من ا�ول أ�عضاء 1" الفلبني
يف رابطة ٔأمم جنوب رشق أٓس�يا واليت ليست ٔأعضاء يف 

ات العملية لنظام اتفاق الهاي لالطالع �ىل إالجراء
" واس�تعراض ٕاجاميل ٔأعباء العمل واملهام 2الهاي؛ "

" وتعز�ز فهم 3اليت تنطوي �لهيا ٕادارة نظام الهاي؛ "
 منافع ورشوط �نضامم ٕاىل نظام الهاي.

توفري مواد مرجعية يف 
 جمال امللكية الفكرية

وحتليل تعز�ز قدرات الطالب/الباحثني �ىل دراسة   ٕاندونيس�يا 2012سبمترب 
 قضا� امللكية الفكرية

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  اليا�ن/امللكية الصناعية

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 2012د�سمرب  31الرصيد يف  املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 

1,916,603 1,830,815 1,833,242 - 1,914,176 

 )(املرفق الثالث 2012املالية بيا�ت الويبو . 1
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 أٔقل الب�ان منوا -أٔفريقيا اليا�ن/امللكية الفكرية/

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

مؤمتر ٕاقلميي للويبو عن 
ماكتب امللكية دور 

الفكرية يف ا�هنوض 
�البتاكر وقدرة دوا�ر 
أ�عامل �ىل املنافسة 

 وا�منو �قتصادي

 3ٕاىل  2من 
 2012فربا�ر 

 اليا�ن

 ةٔأفريقي ب�ان 5من  مشاركني 5

" ٕا��ة الفرصة لكبار مسؤويل 1اكنت أ�هداف يه: "
ماكتب امللكية الفكرية واملوظفني احلكوميني املسؤولني 

عن الس�ياسات �قتصادية والت�ارية لتعميق فهمهم 
�ور نظام امللكية الفكرية يف ا�هنوض �البتاكر لتحقيق 

�قتصادي وقدرة دوا�ر أ�عامل �ىل املنافسة؛ ا�منو 
" وتبادل اخلربات املكتس�بة يف وضع س�ياسات 2"

واسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية الفكرية ت�ىش مع 
الس�ياسات �قتصادية والت�ارية العامة وإالسهام فهيا؛ 

وتبادل ا�ٓراء يف دور ماكتب امللكية الفكرية يف  "3"
 هداف التمنية الوطنية.حتقيق س�ياسات وأٔ 

�لقة معل دون ٕاقلميية 
عن �نضامم ٕاىل نظام 

 مدريد و�نتفاع به

 

مارس  9و 8
2012 

 

 

 

   اليا�ن

مشاراكن من ب��ن ٔأفريقيني 
املنظمة إالقلميية ومشاراكن من 

 أ�فريقية للملكية الفكرية (أ�ريبو)
) واملنظمة أ�فريقية للملكية 1(

 ).1الفكرية (

ٕا��ة الفرصة للمشاركني من دول اكنت أ�هداف يه: 
من �ري أ�عضاء يف نظام مدريد ملعرفة رشوط �نضامم 

" واس�تعراض ٕاجاميل 2ٕاىل النظام وٕاجراءاته العملية؛ "
عبء العمل واملهام اليت تد�ل يف نطاق ٕادارة نظام 

مدريد من �الل املناقشات مع أ�ش�اص املعنيني، مبن 
واحملامون يف جمال العالمات الت�ارية  فهيم الفاحصون

" وتعز�ز فهم فوائد ورشوط �نضامم 3يف اليا�ن؛ "
 ٕاىل نظام مدريد.

 دون ٕاقلميية �لقة معل
ية ع �شأٔن التبعات �ج�
و�قتصادية للتقليد 

وسا�ر ٔأشاكل التعدي 
�ىل حقوق امللكية 

 الفكرية

 29ٕاىل  27من 
 2012مارس 

 بور�ينا فاصو

 ةٔأفريقين ب�ا 8من  مشاراك 47

 

اكن الهدف من الندوة ٕاذاكء وعي املشاركني و�زويدمه 
�ملعارف عن حقوق امللكية الفكرية �متكيهنم من ماكحفة 

التقليد والقرصنة �ىل حنو ٔأفضل وتقيمي التبعات 
�ج�عية و�قتصادية يف ب�اهنم، فضال عن ٕاقلمي 

الفرعي.  �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفريقيا
واكنت الندوة فرصة لتبادل اخلربات بني رؤساء ماكتب 

امللكية الفكرية والقضاة واملامرسني املتخصصني فهيا 
وا�متع املدين �شأٔن إالجراءات القضائية وإالدارية 

املتعلقة ٕ�نفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ وبناء املهارات يف 
 جمال ماكحفة التقليد والقرصنة عن طريق حتديد

الت�د�ت ف� يتعلق �لتدابري املؤقتة ٕالنفاذ حقوق 
امللكية الفكرية يف إالقلمي الفرعي؛ والتوصية بتدابري 

 �حتاد �قتصادي والنقدي لغرب ٔأفريقيالينظر فهيا 
هبدف تنس�يق املامرسات املتعلقة بتسوية املناز�ات 
 �شأٔن مسائل امللكية الفكرية مع ا�ول أ�عضاء فيه.

ندوة مشرتكة بني الويبو 
وأ�ريبو عن �سويق نتاجئ 

البحث والتطو�ر وقدرة 
الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة �ىل املنافسة

 20ٕاىل  16من 
 2012ٔأ�ريل 

  �ميبيا

ب�ا ٔأفريقيا  11مشاراك من  12
 مشاراك حمليا من �ميبيا 13و

 

اكن الغرض من الندوة ٕا��ة الفرصة ملؤسسات البحث 
ارية، واملقاولني ومد�ري أ�عامل والروابط والغرف الت�

لالج�ع سو� ملناقشة اجلوانب العملية للملكية الفكرية 
�لنس�بة ٕاىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ومؤسسات 

البحث والتطو�ر، ؤأمهية نظام امللكية الفكرية يف ز�دة 
القدرات �بتاكرية والتنافس�ية �ى الرشاكت الصغرية 
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قدمت الندوة ٔأيضا ٔأفاكرا ومعقت الفهم واملتوسطة. و 
�شأٔن �يفية اس�ت�دام ٔأدوات امللكية الفكرية يف تطو�ر 

�افظات امللكية الفكرية واكتساب القدرة �ىل املنافسة 
 يف السوق.

بني الويبو  �لسة ساتلية
وجملس البحوث الطبية 

والش�بكة أ�فريقية 
لالبتاكر يف جمال العقاقري 
�شأٔن تبادل �بتاكرات 

يف جمال ماكحفة أ�مراض 
املدارية، منتدى البحوث 

 يف جمال الص�ة العاملية 

ٔأ�ريل  23من 
مايو  2ٕاىل 

2012 

 

 جنوب ٔأفريقيا

  يةٔأفريق  ب�ان 8من  مشاركني 10

 

" ٕاذاكء الوعي بقا�دة بيا�ت 1لندوة: "اكن الغرض من ا
الويبو للبحث �ى ا�متع العلمي والبحيث يف ٔأفريقيا، 

و�اصة مراكز �متياز التابعة للش�بكة أ�فريقية 
لالبتاكر يف جمال العقاقري وريم أ�سس ٕالقامة رشااكت 

من ٔأ�ل البحث والتطو�ر يف جمال العقاقري؛ 
بعة للش�بكة أ�فريقية ٕارشاك مراكز �متياز التاو  "2"

لالبتاكر يف جمال العقاقري كعضو يف قا�دة بيا�ت 
وريم  "3الويبو للبحث، و�اصة مكس�تعمل حممتل؛ "

أ�سس ٕالقامة رشااكت ملموسة بني املورد�ن ومراكز 
�متياز املذ�ورة و�ريها من مؤسسات البحث 

الصحي/العلمي يف ٔأفريقيا، يف ٕاطار رشوط قا�دة 
 و للبحث.بيا�ت الويب

�ر�مج تدرييب �شأٔن 
معايري التصنيف لفاحيص 

 العالمات 

 

 12ٕاىل  10من 
 2012يوليو 

 �ينيا

 ب�ا 14من  مشاراك 16

" تطو�ر �ارات 1اكن الغرض من هذا التدريب: "
الفاحصني وصقلها لتحسني الفعالية يف معاجلة 

" وتعز�ز قدرات ماكتب امللكية الصناعية 2العالمات؛ "
الطلب العاملي يف طلبات العالمات الت�ارية؛ لتلبية 

" وٕا��ة الفرصة لفاحيص العالمات الت�ارية من 3"
املاكتب املشاركة لتبادل املعلومات واخلربات �شأٔن 

 ٔأفضل املامرسات

�لقة معل دون ٕاقلميية 
عن العواقب �ج�عية 

و�قتصادية للتقليد 
و�ريها من انهتااكت 

حقوق امللكية الفكرية 
�حتاد لفائدة 

�قتصادي لب�ان غريب 
 ٔأفريقيا

 18ٕاىل  16من 
    2012ٔأكتو�ر 

 داكر، الس�نغال

 اب�ا ٔأفريقي 13من  مشاراك 42

 

" تعز�ز فهم هيئيت 1اكنت ٔأغراض �لقة العمل: "
القضاء وامجلارك وسا�ر املسؤولني عن ٕانفاذ القانون 

" وٕاطالعهم �ىل 2واملد�ني العامني للملكية الفكرية؛ "
إالجراءات واملقار�ت املتبعة، ومهنا املقار�ت العملية 
ل�وا�ر الصناعية، من ٔأ�ل وضع وتعز�ز أٓليات فعا� 

والتوعية  "3رتام حلقوق امللكية الفكرية؛ "ٕالذاكء ��
�لعواقب �قتصادية و�ج�عية للقرصنة والتقليد، 
و�اصة ف� يتعلق بقطا�ات الص�ة والغذاء والنقل 

 والسالمة ؤأ�رهام يف رفاه ا�متع معوما. 

رشاكة بني الويبو/أ�ريبو 
واجلامعة أ�فريقية يف 

 مو�ري �زمبابوي

 

 2011من مايو 
 2012ٕاىل يونيو 

  زمبابوي

 5منح دراس�ية لطالب من  5
 ب�ان ٔأفريقية

توفري تدريب هام ومتخصص يف جمال امللكية الفكرية 
للمسؤولني احلكوميني و�نيي امللكية الفكرية، �لتعاون 
مع املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية واملعاهد التعلميية 

ارد البرشية إالقلميية أ�خرى وٕا��ة فرص تطو�ر املو 
من �الل التدريب والتعلمي يف جمال �كو�ن الكفاءات و 

امللكية الفكرية لصاحل أ�ش�اص املشاركني يف تعلمي 
امللكية الفكرية وٕاجراء حبوث �شأٔهنا �ىل مس�توى 

 اجلامعات واملؤسسات أ�خرى

رشاكة بني الويبو/املنظمة 
أ�فريقية للملكية الفكرية 

للتدريب)  (مركز ٕا�اكين
 و�امعة �وندي الثانية. 

من ٔأكتو�ر 
ٕاىل مايو  2011
2012 

 

 الاكمريون

 10منح دراس�ية لطالب من  10
 ب�ان ٔأفريقية

توفري تدريب هام ومتخصص يف جمال امللكية الفكرية 
للمسؤولني احلكوميني و�نيي امللكية الفكرية، �لتعاون 

عاهد التعلميية مع املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية وامل
إالقلميية أ�خرى وٕا��ة فرص تطو�ر املوارد البرشية 

من �الل التدريب والتعلمي يف جمال �كو�ن الكفاءات و 
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امللكية الفكرية لصاحل أ�ش�اص املشاركني يف تعلمي  
امللكية الفكرية وٕاجراء حبوث �شأٔهنا �ىل مس�توى 

 اجلامعات واملؤسسات أ�خرى

مدرسة صيفية مشرتكة 
بني الويبو وجنوب ٔأفريقيا 

�شأٔن امللكية الفكرية 
ونقل التكنولوجيا، �يب 

 �ون، جنوب ٔأفريقيا

نومفرب  26من 
د�سمرب  7ٕاىل 

2012 

 

 جنوب ٔأفريقيا

 3منح دراس�ية لطالب من  5
 ب�ان ٔأفريقية

ركز الرب�مج �ىل تداعيات نقل التكنولوجيا �ىل امللكية 
 �لرباءاتالفكرية و�ىل املعلومات املتعلقة 

�ر�مج تدرييب �شأٔن 
الرتخيص الناحج 

للتكنولوجيا لفائدة 
الش�بكة أ�فريقية 

 لالبتاكر يف جمال العقاقري

نومفرب  2و 1
2012 

 

 سو�رسا

 ب�ا ٔأفريقيا 11من  مشاراك 14

 

اكن الغرض من الرب�مج تقدمي املعلومات والتدريب 
�شأٔن الرتخيص بناء �ىل امللكية الفكرية يف س�ياق  
التعاون بني مؤسسات البحث وا�وا�ر الصناعية. 

واستند هذا الرب�مج ٕاىل �ر�مج الويبو للرتخيص الناحج 
للتكنولوجيا، مركزا �ىل القضا� اليت �ددها امجلهور 

لها ٔأمهية �اصة �لنس�بة ٕاىل مع�.  املس�هتدف �ىل ٔأن
ؤأقام هذا الرب�مج روابط اتصاالت تفا�لية بني 

املشاركني واخلرباء املشاركني (من مت�دثني ومدربني)، 
من ٔأ�ل تيسري �طالع �ىل املعارف املكتس�بة 

وتطبيقها معليا. ويف هذا الس�ياق. انصب الرتكزي �اصة 
ض �شأٔن �ىل ٕاجراء حماكة مصممة خصيصا للتفاو 

الرتخيص، ما ٔأ�ح التطبيق العميل املبارش "ل�روس 
 املس�تفادة" �الل اجلزء النظري من ا�ورة. 

ندوة عن �رتقاء 
�البتاكر وحقوق امللكية 
الفكرية من ٔأ�ل التمنية 
احمللية يف ب�ان ٔأفريقيا 

 جنوب الصحراء الكربى

 

 23ٕاىل  13من 
 2012د�سمرب 

 

 ٕارسائيل

 ب�ا ٔأفريقيا 15من  مشاراك 15

 

" ا�هنوض �البتاكر 1اكنت ٔأغراض هذه الندوة يه: "
وحقوق امللكية الفكرية من ٔأ�ل التمنية احمللية يف ب�ان 

ٔأفريقيا جنوب الصحراء الكربى عن طريق ٕاطالع 
املشاركني �ىل جتربة ٕارسائيل يف ا�هنوض �البتاكر 

و�زويد املشاركني  "2وحقوق امللكية الفكرية؛ "
�ٔ�دوات واملهنجيات الالزمة لتعز�ز �بتاكر وز�دة 

وقعه �ىل املس�تويني �ج�عي و�قتصادي؛ 
ورمس �ارطة طريق لتعممي وتنفيذ املعارف  "3"

 واخلربات املكتس�بة. 

ٕانفاذ حقوق امللكية 
 الفكرية

 

 16ٕاىل  5من 
 2012نومفرب 

 

 

 اليا�ن

 ةٔأفريقي نب�ا 3من  مشاركني 3

 

ٔأهداف ا�ورة التدريبية يف ٕاطار الهدف اكنت 
" مناقشة 1�سرتاتيجي السادس للويبو كام ييل: "

خمتلف القضا� املتعلقة ٕ�ذاكء ��رتام للملكية الفكرية 
وٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية، مثل ال�ذج البدي� 

ملوا�ة التقليد والقرصنة؛ والت�لص من السلع اليت 
" ودراسة احلد أ�دىن من 2؛ "تنهتك احلقوق وتدمريها

املعايري ومواطن املرونة الواردة يف اجلزء الثالث من 
اتفاق �ريبس، مبا فهيا ٔأ�دث تطورات السوابق 

ودراسة مسو�ات جرامئ وانهتااكت  "3القضائية؛ "
امللكية الفكرية ؤأراكهنا والتحقيق فهيا ومالحقهتا، مبا يف 

" وحتليل 4؛ "ذ� ٕاصدار أ�حاكم والنس�بة والتناسب
دور خمتلف ٔأحصاب املصل�ة يف حتقيق التعاون 

 �سرتاتيجي والفعال.



 2012تقر�ر أٔداء الرب�مج 

193 

 ااس�ت�دام �كنولوجي
املعلومات يف ٕادارة 

 امللكية الصناعية

 14ٕاىل  3من 
 2012د�سمرب 

 اليا�ن

مشاراكن من ب��ن ٔأفريقيني 
ومشارك وا�د من أ�ريبو 
ومشارك وا�د من املنظمة 

 الفكريةأ�فريقية للملكية 

خصص اجلزء أ�ول من ا�ورة التدريبية اليت امتدت 
ٔ�س�بو�ني �ىل اس�ت�دام �كنولوجيا املعلومات يف ٕادارة 

امللكية الصناعية، اما اجلزء الثاين فركز �ىل جتربة 
مكتب اليا�ن للرباءات يف جمال أ�متتة ونظام معلومات 

 امللكية الصناعية احلالية �يه. 

حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات بنية  :النتي�ة
 ٔأقل �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة ا��ن يتعاملون معها

 اف)(أ�غراض)/الوصف (أ�وص الغرض الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

تدريب ٕاقلميي ملراكز دمع 
التكنولوجيا و�بتاكر 

التابعة للويبو �شأٔن 
اسرتاتيجيات وتقنيات 

البحث يف الرباءات لفائدة 
ا�ول أ�عضاء يف املنظمة 

 أ�فريقية للملكية الفكرية

 24و 23
 2012ٔأ�ريل 

 الاكمريون

ب�ان ٔأفريقية  8مشاراك من  16
 مشاراك حمليا 11و

 

اكن الهدف من التدريب بناء قدرات ا�ول أ�عضاء 
�ىل ا�هنوض �البتاكر والتطرق لفائدة وقمية املعلومات 
املتعلقة �لرباءات وتعمميها لفائدة قطاع أ�عامل والقطاع 

ا�ٔاكدميي والقطاع التكنولو� املتطور. وقدم �ر�مج 
بحث يف التدريب اسرتاتيجيات وتقنيات يف جمال ال 

الرباءات؛ ؤأجريت مناقشات �شأٔن ٕا�شاء ش�باكت 
 �مع التكنولوجيا و�بتاكر يف ٔأفريقيا. 

تدريب �ىل اسرتاتيجيات 
وتقنيات البحث عن 

  الرباءات

ٕاىل  13من 
يونيو  15

2012 

 

  ديفوار�وت 

 حمليا مشاراك 70

 

متكني مركز دمع التكنولوجيا و�بتاكر وكذ� ٔأحصاب 
املصل�ة التابعني ملراكز البحث واجلامعات ورابطات 

ا�رت�ني والرشاكت الصغرية واملتوسطة من �ضطالع 
بعمليات البحث الالزمة السرت�اع معلومات الرباءات 

 .�ري س�نداهتا الرباءات و�ئقو�ري ذ� 

�لقة معل ٕاقلميية لفائدة 
فاحيص الرباءات يف 

الب�ان الناطقة �ٕالنلكزيية 
�شأٔن �نتفاع بنتاجئ 

الفحص يف سا�ر ماكتب 
 امللكية الصناعية

 

ٕاىل  10من 
يوليو  12

2012 

 

 زمبابوي

 ب�ا ٔأفريقيا 15من  مشاراك 17

 

" ٕا��ة الفرصة 1اكنت ٔأغراض �لقة العمل: "
ا�متهيدي للمشاركني لفهم فعالية اس�ت�دام نتاجئ الفحص 

(تقار�ر البحث و/ٔأو الفحص) املعدة يف سا�ر ماكتب 
امللكية الصناعية �الل املر�� الوطنية بناء �ىل 

معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات، ٔأو نتاجئ الفحص ا�هنايئ 
(املطالبات ٔأو ��رتاضات النامجة عن ذ�) لتقليل 

عبء العمل يف ماكتب امللكية الصناعية وتبس�يط 
" وصقل املهارات من ٔأ�ل 2نح الرباءات؛ "ٕاجراءات م 

�نتفاع �خلدمات مثل �دمة التعاون ا�ويل يف جمال 
الفحص اليت تقد�ا الويبو و�دمة الش�بكة املتقدمة 

للملكية الصناعية اليت يقد�ا مكتب اليا�ن للرباءات؛ 
" وتبادل ٔأفضل املامرسات بني خمتلف ماكتب 3"

�شأٔن الت�د�ت املطرو�ة امللكية الصناعية والفاحصني 
اع يف الفحص وز�دة جودة ٔأمام معليات إالرس 

 ت.الرباءا
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 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - أٔقل الب�ان منوا -/أٔفريقيا اليا�ن/امللكية الفكرية

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

1,518,458 1,098,446 1,109,103 - 1,507,801 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 املكس�يك

نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل  :النتي�ة
 لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العامالرتوجي 

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

العرض ا�ويل أ�ول 
 �شأٔن �بتاكر وأ�عامل

فربا�ر  28من 
مارس  1ٕاىل 

2012 

أ�رجنتني وبلزي والربازيل وش�ييل 
و�ولومبيا و�وس�تار�اك و�و� وامجلهورية 

ا�ومينيكية وٕا�وادور والسلفادور 
وغوات�ال وهندوراس واملكس�يك 
ونياكراغوا وب� و�راغواي وبريو 
ؤأوروغواي وممثلون عن أ�ريبو 

 مقميون يف زمبابوي

كية ا�هنوض �لبحث والتطو�ر؛ وحامية �بتاكر واملل 
الفكرية؛ و�سويق املعارف يف جمال امللكية الفكرية 

 والنفاذ ٕا�هيا

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

ندوة دولية �شأٔن 
 ٕاجراءات ��رتاض

ٔأغسطس  28
2012 

تعز�ز قدرات املوارد البرشية هبدف تيسري تنفيذ  املكس�يك
 .2013�روتو�ول مدريد يف بداية �ام 

حنو متسق يف جمايل �بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع  س�ياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية حمددة بوضوح و�ىل :النتي�ة
 الغا�ت وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

حفل اس�تقبال مبناس�بة 
انضامم املكس�يك ٕاىل 

 �روتو�ول مدريد

 نومفرب 19
2012 

إال�الن رمسيا عن انضامم املكس�يك ٕاىل �روتو�ول  املكس�يك
 مدريد 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - املكس�يك

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 2012د�سمرب  31الرصيد يف  املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 

125,330 65 100,060 - 25,335 

 )(املرفق الثالث 2012 بيا�ت الويبو املالية .1
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 حق املؤلفمجهورية �ور�/

 ٕاذاكء وعي ا�ول أ�عضاء حبق املؤلف واحلقوق ا�اورة وز�دة قدراهتا يف هذا ا�ال :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

بعثة �رباء لتقيمي 
�حتيا�ات من حيث 

املسا�دة التقنية؛ ومرشوع 
قطري ٕالذاكء الوعي حبق 

 املؤلف واحلقوق ا�اورة

ينا�ر  30من 
فربا�ر  2ٕاىل 

؛ ومن 2012
فربا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

" تقيمي �حتيا�ات الالزمة للمسا�دة التقنية؛ 1" فانواتو
" وتعز�ز قدرات ماكتب امللكية الفكرية املنشأٔة 2"

 ٕاذاكء الوعي حبق املؤلف�ديثا يف فانواتو من ٔأ�ل 

ندوة وطنية �شأٔن حق 
 املؤلف واحلقوق ا�اورة

ٕاىل  29من 
مارس  30

2012 

" تعميق فهم خمتلف ٔأبعاد حق املؤلف واحلقوق 1" حمليا مشاراك 65مكبود�/
وٕاذاكء الوعي بأٔمهية حامية وٕادارة  "2ا�اورة؛ "

 حق املؤلف واحلقوق ا�اورة.

�لقة معل وطنية �شأٔن 
املؤلف والصنا�ات  حق

 إالبداعية

 4ٕاىل  3من 
 2012ٔأ�ريل 

 حمليا مشاراك 80ٕاندونيس�يا/

 

" إذاكء الوعي بني رامسي الس�ياسات وأٔحصاب املصل�ة 1"
الرئيس�يني بأٔمهية حق املؤلف يف ضامن ا�منو املس�تدام للصنا�ات 

" وتقدمي املعارف العملية إ�هيم 2االٕبداعية و�زدهار الثقايف؛ "
م �ىل تطو�ر الس�ياسات و�سرتاتيجيات املناس�بة يف ملسا�دهت

 جمال حق املؤلف و�حتفاظ هبا.

ندوة ٕاقلميية عن قضا� 
حق املؤلف واحلقوق 

ا�اورة يف صنا�ة 
 املوس�يقى

مايو  3و 2
2012 

مشاراك (بنغالد�ش وبو�ن  28مالزي�/
ومكبود� والصني وفيجي والهند 

وٕاندونيس�يا ومجهورية الو ا�ميوقراطية 
الشعبية وامل�يف ومنغوليا و��س�تان 

و�بوا غينيا اجلديدة والفلبني ومجهورية 
�ور� وساموا و�يلند وفانواتو وفييت 

 مشاراك حمليا 50�م) و

املعلومات وا�ٓراء عن " ٕا��ة منتدى لتبادل 1"
القضا� املس�ت�دة يف جمال حق املؤلف واحلقوق 

" ومناقشة 2ا�اورة ف� يتعلق بصنا�ة املوس�يقى؛ "
الس�ياسات و�سرتاتيجيات ليك ت�ىش مع 

 الت�د�ت اليت توا�ها الب�ان املشاركة. 

ندوة وطنية �شأٔن ٕاذاكء 
الوعي حبق املؤلف 
 واحلقوق ا�اورة

 7ٕاىل  5من 
 2012نومفرب 

 حمليا مشاراك 70م�يف/

 

تعز�ز فهم ٔأمهية حق املؤلف واحلقوق ا�اورة 
ؤأساليب ومقار�ت ٕاذاكء الوعي حبق املؤلف، 
�اصة بني مسؤويل احلكومة واخلرباء القانونيني 

 ٕاضافة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة

ز�رة دراس�ية ٕاىل اللجنة 
الكورية املعنية حبق 

 املؤلف

 7ٕاىل  3من 
د�سمرب 

2012 ،
 س�يول

ب�ا  13مشاراك من  14مجهورية �ور�/
(بنغالد�ش وبو�ن ومكبود� والهند و�ينيا 

والكويت ومجهورية الو ا�ميقراطية 
الشعبية ومنغوليا وميامنار ونيبال 

 و��س�تان والس�نغال ورسي الناك)

ٕا��ة الفرصة ٕا�هيم لتبادل جتربة �ور� يف ٕادارة حق 
اورة؛ وتعز�ز قدرهتم �ىل رمس املؤلف واحلقوق ا�

الس�ياسات يف جمال حق املؤلف، وحتديث 
الترشيعات وأ�طر إالدارية وحتسني سري منظامت 

 ٕادارة حق املؤلف. 
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 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف س�نة  - حق املؤلفمجهورية �ور�/

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

453,452 341,703 262,251 - 532,904 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 امللكية الفكرية (ا�ٔاكدمييات) املنح ا�راس�ية يف جمال  - مجهورية �ور� (التعلمي)

  نفاذ ٔأ�رس ٕاىل �ر�مج تعلمي امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

املشاركة يف �ر�مج 
املاجس�تري يف قانون 

امللكية الفكرية املشرتك 
بني الويبو و�امعة �ويزنلند 

 للتكنولوجيا

فربا�ر  27من 
 29ٕاىل 

 2012 ٔأكتو�ر

�ست�ين ٔأمو� ٕاىل مخسة قدم الصندوق  مجهورية �ور�ٔأسرتاليا/
مسؤولني حكوميني من مجهورية �ور� للمشاركة 

يف �ر�مج املاجس�تري يف قانون امللكية الفكرية 
املشرتك بني الويبو و�امعة �ويزنلند للتكنولوجيا 

 �ملائة 25بتخفيض بنس�بة 

الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية  :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

املشاركة يف �ر�مج 
املاجس�تري يف قانون 

امللكية الفكرية املشرتك 
بني الويبو و�امعة س�يول 

 الوطنية

من سبمترب 
ٕاىل  2012
 2014 يونيو

مجهورية �ور�/الصني ومالزي� ومنغوليا 
 والفلبني ؤأوز�كس�تان

ٔأمو� ٕاىل س�تة  قدم الصندوق �ست�ين
مشاركني من ٕاقلمي أٓس�يا واحمليط الهادئ واثنني 

من ٔأوز�كس�تان للمشاركة يف �ر�مج املاجس�تري 
يف قانون امللكية الفكرية املشرتك بني الويبو 

و�امعة س�يول الوطنية يف س�يول، جبمهورية 
 �ور�، ومدة الرب�مج سنتان.

 

مساهامت املاحنني والنفقات يف  -امللكية الفكرية (ا�ٔاكدمييات) املنح ا�راس�ية يف جمال  - مجهورية �ور� (التعلمي)
 1 2012 س�نة

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

160,859 167,447 98,486 - 229,820 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1
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 امللكية الفكريةمجهورية �ور�/

نفاذ مؤسسات امللكية الفكرية وامجلاهري ٕاىل املعلومات واملعارف اخلاصة �مللكية الفكرية واس�ت�دا�ا لها بطريقة معززة من ٔأ�ل  :النتي�ة
 تدعمي �بتاكر والتمنية �ج�عية �قتصادية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف املضيف/اجلهات املس�تفيدةالب�  التارخي النشاط

مسابقة يف جمال 
 التكنولوجيا املناس�بة

من مارس ٕاىل 
 2012ٔأكتو�ر 

 الفلبني

 مشاراك 145

�شجيع وماكفأٔة �متياز يف ٕاجياد �لول ابتاكرية 
س�� احللول اليت  للمشالك اليومية املتكّررة، ال

الظروف  �س�ت�دم �كنولوجيات تتناسب مع
لرباءات املتعلقة �علومات املواكن اس�ت�دام . احمللية

من العنارص أ�ساس�ية عنرصا الس�تنباط احللول 
 للمسابقة

ٕاىل  17من ومشلت املسابقة �لقة معل توجهيية (
)، وتقيمي البيا�ت املقدمة و�شكيل 2012مايو  21

)، 2012ٔأكتو�ر قامئة مصغرة �ملرحشني ا�تار�ن(
املرحشون املدرجون يف القامئة  وعروض قد�ا

 24و 23املصغرة و�لقة معل �شأٔن التسويق (
 ).2012 ٔأكتو�ر

مسابقة يف جمال 
 التكنولوجيا املناس�بة

من مارس ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

 ٕاثيوبيا

 مشاراك 60

�شجيع وماكفأٔة �متياز يف ٕاجياد �لول ابتاكرية 
س�� احللول اليت  للمشالك اليومية املتكّررة، ال

�س�ت�دم �كنولوجيات تتناسب مع الظروف 
لرباءات املتعلقة �علومات املواكن اس�ت�دام  .احمللية

من العنارص أ�ساس�ية عنرصا الس�تنباط احللول 
 للمسابقة

 مايو 3ومشلت املسابقة �لقة معل توجهيية (
)، وتقيمي البيا�ت املقدمة و�شكيل قامئة 2012

)، 2012ٔأكتو�ر ( مصغرة �ملرحشني ا�تار�ن
وعروض قد�ا املرحشون املدرجون يف القامئة 

 12و 11املصغرة و�لقة معل �شأٔن التسويق (
 )2012د�سمرب 
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 ٔأطر �رشيعية وتنظميية وس�ياس�ية ُمصممة حسب احلا�ة ومتوازنة يف جمال امللكية الفكرية :النتي�ة

 )(أ�وصاف الغرض (أ�غراض)/الوصف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

دراسة عن �نضامم ٕاىل 
 نظام مدريد

مايو  1من 
 30ٕاىل  2011
 2012ٔأ�ريل 

تتناول ا�راسة عوامل �نضامم ٕاىل نظام مدريد  
واس�ت�دامه يف مخسة ب�ان (منغوليا ومجهورية 

�م). واكنت  �ور� وس�نغافورة و�ر�يا وفييت
" حتديد 1أ�غراض احملددة من ا�راسة يه: "

التدابري التحضريية املت�ذة مضن معلية �نضامم ٕاىل 
" والعكوف �ىل الت�د�ت والقيود 2النظام؛ "

املطرو�ة �الل معلية �نضامم ٕاىل النظام؛ 
توضيح التغريات يف ٔأ�شطة ٔأحصاب احلقوق و  "3"

ٕادارة  ويفية يف اكتساب حقوق امللكية الفكر 
ماكتب العالمات الت�ارية للملكية الفكرية؛ 

وتقدمي معلومات وجهية ٕاىل رامسي الس�ياسات  "4"
بطريقة موضوعية ليك �كونوا مس�تعد�ن جيدا 

 �راسة �نضامم ٕاىل نظام مدريد

�بتاكر وامللكية الفكرية مبا يتفق مع  ددة بوضوح و�ىل حنو متسق يف جمايلس�ياسات واسرتاتيجيات وخطط ٕامنائية وطنية حم :النتي�ة
 الغا�ت وأ�هداف إالمنائية الوطنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

 ٔأكتو�رمن  دمع اسرتاتيجيات التوس�مي
ٕاىل  2010

د�سمرب 
2012 

" حتديد املنتج املعني الوا�د ٔأو ٔأكرث ا�ي من 1" تزنانيا
" واقرتاح 2احملمتل ٔأن يطور �المات �حجة؛ "

اسرتاتيجيات فعا� ومس�تدامة يف جمال التوس�مي 
للمنتج ا�تار الوا�د ٔأو ٔأكرث. ومشل الرب�مج 

" تعيني خبري�ن دوليني لصيا�ة 1العنارص التالية: "
" وبعثة 2وس�مي؛ "اسرتاتيجية للملكية الفكرية والت

للتقيمي املبديئ لتقيمي �حتيا�ات وتقيص الوقائع؛ 
" واج�ع للتثبت من التقيص املبديئ للوقائع؛ 3"
وز�رة دراس�ية مخلسة من ٔأحصاب املصاحل  "4"

" وبعثة 5من قطاع صنا�ة القهوة يف ٔأثيوبيا؛ "
ٔأ�رية للتثبت من مرشوع اسرتاتيجية للملكية 

 الفكرية والتوس�مي. 
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قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 التمنية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

�شأٔن قانون  دورة تدريبية
الرباءات وٕاجراءات 

  الفحص

 15ٕاىل  6من 
 2012مارس 

 مجهورية �ور�

 .ب�ان 10للرباءات من  فاحصا 19

 

عن أ�نظمة العاملية  ورش�انبذة �امة  تقدمي
للرباءات ومبادئ قانون الرباءات وٕاجراءات 

 الفحص

ؤأضيفت �لسات �اصة مهنا ما ييل: 
نتاجئ معليات �لسات معلية �شأٔن النفاذ ٕاىل  "1"

بية واس�ت�دا�ا وفهم إالخطارات؛ الفحص أ�جن 
و�لسة �شأٔن أٓليات مراقبة نوعية الرباءات،  "2"
س�� ما يتعلق ٕ�جراءات ��رتاض و�حتاكم  ال

 ٕاىل القضاء

�شأٔن قانون  دورة تدريبية
الرباءات وٕاجراءات 

 الفحص

ٔأ�ريل  24من 
 مايو 2ٕاىل 

2012 

 مجهورية �ور�

 12من  للعالمات الت�ارية فاحصا 20
 .ب�ا

 

عن مبادئ قانون  ورش�انبذة �امة  تقدمي
، وعن نظام وٕاجراءات الفحص العالمات الت�ارية

 مدريد

مشلت ا�ورة التدريبية العنارص الثالثة التالية: 
" تعز�ز معارف فاحيص العالمات و�اراهتم يف 1"

واسرتاتيجية البحث  "2جمال ٕاجراءات الفحص؛ "
العالمات الت�ارية وفهم إالخطارات واس�ت�دام يف 

" و�لسة 3نتاجئ معليات الفحص أ�جنبية؛ "
 �اصة عن نظام مدريد.

ٕانتاج مواد تعلميية يف جمال 
 امللكية الفكرية 

يوليو  1من 
 3ٕاىل  2011
 2012ٔأكتو�ر 

 قصرية من ٔأفالم الرسوم املتحركةٕانتاج ثالثة ٔأفالم  
 "2؛ "والفكر إالبداعيامللكية الفكرية  "1يه: "

و�س�تفادة " 3؛ "�س�تفادة �ال�رتا�اتو
 . �لعالمات الت�ارية

" ز�دة اه�م اجليل 1واكنت أ�غراض يه "
" ومسا�دة 2الشاب بقضا� امللكية الفكرية؛ "

املدارس و�ريها من املؤسسات التعلميية �ىل تطو�ر 
 مناجه دراس�ية تعزز إالبداع. 

من  ٕانتاج ٔأفالم قصرية
 ٔأفالم الرسوم املتحركة

 مارس 1من 
 30ٕاىل  2011
 2013ٔأ�ريل 

ُرشع يف ٕانتاج صيغ متحركة من كتايب الرسوم  
الهزلية عن الرباءات والعالمات الت�ارية (منشور 

�ىل  483 ومنشور الويبو رمق 485الويبو رمق 
ن من ٔأفالم الرسوم ان قصري فيلام ). ؤأ�دالتوايل

 ؤأنت�ااملتحركة انطالقا من الكتابني املذ�ور�ن 
�للغات إالنلكزيية والفر�س�ية وإالس�بانية، و�لصيغة 

 .ا�ولية ٔأيضا

" تعريف اجليل الشاب 1واكنت أ�هداف يه "
�لرباءات والعالمات الت�ارية من ٔأ�ل ٕاذاكء 

��رتام والتشجيع للم�رت�ني واملقاولني؛ 
العالمات اكء الوعي "�لرباءات" وكذ� "وٕاذ "2"

 اههتا�الت�ارية"، وتوضيح دورها إالجيايب وو
" وخماطبة 3�لنس�بة ٕاىل �بتاكر واملقاوالت؛ "

 امجلهور من الش�باب من �الل التلفزيون وإالنرتنت
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بعثة �رباء يف جمال 
 التدريب �ىل نظام مدريد

ٕاىل  29من 
ٔأغسطس  31

2012 

 بو�ن

 

املعارف �شأٔن ٕاجراءات وسري معل نظام تعز�ز 
ٕاىل  يمدريد. وقدم التدريب والرشح النظر 

الفاحصني ف� يتعلق بفحص العالمات ونظام 
 مدريد. 

بعثة �رباء يف جمال حفص 
 العالمات 

ٕاىل  23من 
يوليو  27

2012 

حتسني قدرة مكتب مكبود� للملكية الفكرية �ىل  اكمبود�
حفص العالمات الت�ارية؛ واس�تعرض اخلرباء 

ا�تارون �رشيعات العالمات الت�ارية وممارسات 
الفحص وقدموا توصيات �شأٔهنا، كام قدموا تدريبا 

 أٓنيا ٕاىل فاحيص العالمات الت�ارية. 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف س�نة   - امللكية الفكرية/مجهورية �ور�

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

1,241,673 664,498 740,784 - 1,165,387 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 ٕاس�بانيا

جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  قدرات معززة يف :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

 الندوة إالقلميية املشرتكة
بني الويبو  احلادية عرشة

واملكتب أ�ورويب للرباءات 
ومكتب ٕاس�بانيا للرباءات 
والعالمات الت�ارية �شأٔن 

امللكية الفكرية للقضاة 
ب�ان واملد�ني العامني من 

  ٔأمر�اك الالتينية

 14ٕاىل  10من 
 2012د�سمرب 

ٔأنتيغوا وغوات�ال/مجيع دول ٔأمر�اك 
 الالتينية وحممكة جام�ة دول أ�ند�ز

القضاة واملد�ني العامني املسؤولني  " �زويد1"
عن امللكية الفكرية يف ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 

�لتدريب �ىل املسائل املتعلقة �مللكية الفكرية 
الختاذ القرارات يف القضا� حمل املناز�ات؛ 

و�زويد املشاركني مبعلومات حمدثة وتدريب  "2"
معيل يف جماالت الرباءات والعالمات الت�ارية 

 حق واملؤلف وقضا� إالنفاذ. و 

مشاركة اخلرباء إالس�بان يف 
�ج�ع إالقلميي �شأٔن 

 امللكية الصناعية والر�ضة

سبمترب  13و 12
2012 

ريو دي �انريو، الربازيل/مجيع ب�ان 
 ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب

 

تبادل اخلربات واملعارف بني املتخصصني وممثيل 
�امل الر�ضة، يف قطاع أ�عامل والقطاع ا�ٔاكدميي 
�ىل �د سواء وإالدارات ا�تصة يف جمال امللكية 

الفكرية والر�ضة، مع الرتكزي �اصة �ىل الص� 
الواقعة الراهنة بني امللكية الفكرية والر�ضة، 

فعا� لالنتفاع فضال عن أ�ساليب وأ�دوات ال
ٔأنظمة امللكية الصناعية، والفرص اليت مبختلف 

ستتاح للملكية الصناعية يف املس�تقبل يف هذا 
  ا�ال.
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 �ارات حمّدثة �ى الرشاكت ٕالدارة امللكية الفكرية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

منصة  تطو�رمرشوع 
�ٕالس�بانية خلدمات 

وحمتو�ت امللكية الصناعية 
يف لفائدة قطاع املقاوالت 

مع الرتكزي  ٔأمر�اك الالتينية
�اصة �ىل الرشاكت 

 الصغرية واملتوسطة

2012 

(املرشوع �ار 
 )2010منذ �ام 

تصممي وٕاقامة منصة وا�دة مو�ة ٕاىل القطاع  مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية
" تقدمي املسا�دة واخلدمات 1ٔأ�ل: "اخلاص من 

ورفع قمية  "2يف جمال �نتفاع �مللكية الفكرية؛ "
��ة منتدى للقطاع إ " و 3ٔأعامل القطاع؛ "

 اخلاص لتبادل أ�فاكر واخلربات

 مكتب ٕاس�بانيا تقدم
للرباءات والعالمات الت�ارية 
يف �س�تعانة �رشكة لتطو�ر 
املنصة املكيفة مع احتيا�ات 

 ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 

 مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 2012

 

تطو�ر منصة �ٕالس�بانية خلدمات وحمتو�ت 
 امللكية الصناعية 

اس�تضاف مكتب ٕاس�بانيا 
للرباءات والعالمات الت�ارية 

 للمنصة�ادما 

 مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 2012

 

 ٕا��ة النفاذ ٕاىل املنصة

 

عينت الويبو خبريا لتطو�ر 
�دمات وحمتو�ت املنصة 
وتنس�يق مد�الت ب�ان 

 ٔأمر�اك الالتينية

 ٕا�شاء وتنس�يق املنصة مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 2012

 معززةأٓليات و�رامج ورشااكت تعاونية �ديدة ٔأو  :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

اج�ع دون ٕاقلميي �شأٔن 
العالمات الت�ارية يف ب�ان 

ٔأمر�اك الوسطى وب� 
وامجلهورية ا�ومينيكية من 
ٔأ�ل مراجعة دليل حول 
حفص طلبات العالمات 
 الت�ارية واملوافقة �ليه، 

 6و 5خمطط يف 
 2012د�سمرب 

 20وأ�ّ�ل حىت 
فربا�ر  21و

2013. 

/مجيع ب�ان ٔأمر�اك الوسطى ب�
 وامجلهورية ا�ومينيكية

" ٕا��ة الفرصة ملراجعة دليل حفص العالمات 1"
الت�ارية لب�ان ٔأمر�اك الوسطى وب� وامجلهورية 

واقرتاح تدابري  "2ا�ومينيكية مراجعة هنائية؛ "
يف املس�تقبل يف  من ٔأ�ل اس�ت�دام ا�ليل

" واختاذ 3معليات الفحص يف هذه الب�ان؛ "
وضع أٓليات  تدابري للتوصل ٕاىل تفامه �شأٔن

 �سا�د �ىل احلفاظ �ىل و�اهة ا�ليل

مرشوع ٔأمر�اك الالتينية 
إالقلميي �شأٔن توثيق أ�حاكم 

القانونية وإالدارية املتعلقة 
�مللكية الفكرية وأٓليات النفاذ 

 ٕا�هيا

2012 

(املرشوع �ار 
 )2005منذ �ام 

 مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

 

لتشجيع وا "2؛ "مجع املعلومات و�رشها" 1"
�ىل �نتفاع مبنصة �ىل إالنرتنت لقا�دة بيا�ت 

السوابق القضائية يف جمال امللكية الفكرية يف 
  إالقلمي

�ر�مج ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 
 يف جمال امللكية الفكرية

 

 ب�ان ٔأمر�اك الالتينيةمجيع  

 

تعز�ز التمنية �ج�عية و�قتصادية يف إالقلمي 
يف ٕاطار مؤمتر مقة رؤساء دول وحكومات ب�ان 

 ٔأمر�اك الالتينية
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�ج�ع إالقلميي لرؤساء 
ماكتب امللكية الصناعية يف 

ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 
للتحضري ملؤمتر مقة والاكرييب 

رؤساء حكومات ب�ان 
 ٔأمر�اك الالتينية

 2012يوليو 

 

اكد�س، ٕاس�بانيا/مجيع ب�ان ٔأمر�اك 
 الالتينية

 

 

مشاركة رئيس أ�مانة التقنية 
لرب�مج ب�ان ٔأمر�اك 

الالتينية �شأٔن امللكية 
الفكرية يف حفل توقيع مذ�رة 
التفامه بني الويبو ومؤمتر مقة 

 ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

  ٔأمر�اك الالتينيةجنيف/مجيع ب�ان  2012ٔأكتو�ر 

معارف/قدرات معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ا�امعة لها من ٔأ�ل الن�اح يف �س�ري امللكية الفكرية ٔ�غراض  :النتي�ة
 دمع �بتاكر والتسويق

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

منصة مرشوع لتطو�ر 
�ٕالس�بانية خلدمات 

وحمتو�ت امللكية الصناعية، 
�كون مطو�ة الحتيا�ات 
قطاع املقاوالت يف ٔأمر�اك 

الالتينية مع الرتكزي خصوصا 
�ىل الرشاكت الصغرية 

 واملتوسطة.

2012  

(املرشوع �ار 
 )2010منذ �ام 

تصممي وٕاقامة منصة وا�دة مو�ة ٕاىل القطاع  مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية
" تقدمي املسا�دة واخلدمات 1اخلاص من ٔأ�ل: "

ورفع قمية  "2يف جمال �نتفاع �مللكية الفكرية؛ "
" وٕا��ة منتدى للقطاع 3ٔأعامل القطاع؛ "

 اخلاص لتبادل أ�فاكر واخلربات

اس�ت�داما اسرتاتيجيا مس�تنريا تعز�ز نظام معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات ٕاجامال واس�ت�دام مجيع املبتكر�ن لهذا النظام  :النتي�ة
 منه لالس�تفادة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

الندوة إالقلميية الرابعة عرشة 
�شأٔن الرباءات لبدان ٔأمر�اك 

الالتينية: معاهدة التعاون 
�شأٔن الرباءات يف ٕاطار 
التنظمي املؤسيس ٕالدارة 

 سييت، الفكرية، ب� امللكية
 ب�

 14ٕاىل  12من 
 2012يونيو 

امجلهورية ا�ومينيكية/مجيع ب�ان 
 ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب

 

جرت العادة �ىل ٔأن تنظم هذه الندوة س�نو� 
�لتعاون مع مكتب ٕاس�بانيا للرباءات والعالمات 
الت�ارية، والغرض مهنا هو ا�هنوض �ملناقشات 

التعاون �شأٔن الرباءات يف  ا�ا�رة حول معاهدة
إالقلمي وحفز تبادل أ�فاكر والت�ارب �شأٔن 

 تنفيذ املعاهدة
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نظام مس�ت�دث ومقبول �امليا للتصنيفات ا�ولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ ٕاىل معلومات امللكية الفكرية و�نتفاع هبا  :النتي�ة
 و�رشها يف صفوف ٔأحصاب املصل�ة يف ٔأحناء العامل

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

مرشوع ٔأمتتة ٕاقلميي لرتمجة 
املس�توى املتقدم من 

التصنيف ا�ويل للرباءات 
 س�بانيةٕاىل اللغة االٕ 

2012 

(املرشوع �ار 
 )2010منذ �ام 

س�بانية للمس�توى ٔأمتتة الرتمجة االٕ تنفيذ " 1" مجيع ب�ان ٔأمر�اك الالتينية
املتقدم من التصنيف ا�ويل للرباءات، �ىل 

النحو امللكف ٕ�جرائه ٔأصال �ٕالنلكزيية 
��ة هذه الرتمجة خلدمة إ " و 2والفر�س�ية؛ "

ماكتب امللكية الصناعية يف ب�ان ٔأمر�اك 
 الالتينية

وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية  :النتي�ة
 الرتوجي لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

 الثامن�ج�ع إالقلميي 
املشرتك بني الويبو ومكتب 
ٕاس�بانيا للرباءات والعالمات 
الت�ارية واملكتب أ�ورويب 
 للرباءات يف ٕاطار مرشوع

LATIPAT   للمتخصصني
يف �كنولوجيا املعلومات 

واملسؤولني عن ٕادارة 
املعلومات املتعلقة �لرباءات 

�ى ماكتب امللكية 
 الالتينيةالصناعية يف ٔأمر�اك 

 7ٕاىل  5من 
  ,2012نومفرب 

لني، �ولومبيا/مجيع ب�ان ٔأمر�اك يدمي
الالتينية والاكرييب، ومكتب ٕاس�بانيا 

للرباءات والعالمات الت�ارية واملكتب 
 أ�ورويب للرباءات

ٕال�شاء قا�دة بيا�ت  LATIPAT أ��ّد مرشوع
تتضمن املعلومات املتعلقة �لرباءات من مجيع 

. واملرشوع ا�ٓن الالتينية وٕا�حهتاب�ان ٔأمر�اك 
مثال حيتذى، ليس �لنس�بة ٕاىل ب�ان ٔأمر�اك 

الالتينية وحسب، بل ؤأيضا �لنس�بة ٕاىل خمتلف 
املنتد�ت ا�ولية املعنية �ملعلومات املتعلقة 

�لرباءات، و�لزتام واملثا�رة وروح العمل يف 
�اما مجعت قا�دة  12فريق. و�الل فرتة من 

ما �زيد �ىل مليوين وثيقة وجرت  البيا�ت
ز�رة يف الشهر  14 000ز�رهتا مبتوسط 

 الوا�د.

بنية حتتية تقنية ومعرفية معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسا�ر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي ٕاىل حتسني اخلدمات (�دمات  :النتي�ة
 ا��ن يتعاملون معها ٔأقل �لكفة ؤأكرث رس�ة وجودة) املقدمة ٕاىل ٔأحصاب املصل�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

الندوة إالقلميية الثالثة �شأٔن 
التخطيط وإالدارة �ىل 

الصعيد �سرتاتيجي يف 
ماكتب امللكية الصناعية يف 

 ب�ان ٔأمر�اك الالتينية

 

 16ٕاىل  12من 
 2012نومفرب 

ٔأنتيغوا، غوات�ال/مجيع ب�ان ٔأمر�اك ال 
 الالتينية

" �زويد املشاركني مبعلومات حمدثة وتدريب 1"
معيل ؤأدوات مفيدة يف جمال التخطيط 

�سرتاتيجي وس�ياسات املوارد البرشية وٕادارة 
" وحتديث ٕادارات امللكية الفكرية؛ 2اجلودة؛ "

" وتطو�ر تو�ه �م لٕالدارة املو�ة حنو 3"
�ى املد�ر�ن يف ماكتب امللكية  اخلدمات

 الصناعية يف ب�ان ٔأمر�اك الالتينية. 
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  �القات ٔأقوى مع مس�ت�ديم معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات واملاكتب :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ندوة ٕاقلميية عن معاهدة 
الرباءات ٕالقلمي التعاون �شأٔن 

 ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب

 14ٕاىل  12من 
 2012يونيو 

سانتو دومينغو/امجلهورية ا�ومينيكية 
وأ�رجنتني وبوليفيا والربازيل وش�ييل 

و�وس�تار�اك و�و� وٕا�وادور 
والسلفادور وغوات�ال وهندوراس 

واملكس�يك ونياكرغوا وب� و�راغواي 
 وبريو ؤأوروغواي

ناقشات حول معاهدة التعاون �شأٔن تعز�ز امل 
الرباءات يف إالقلمي وتبادل أ�فاكر واخلربات عن 

 تنفيذ املعاهدة. 

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف �ام  - ٕاس�بانيا

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

- 293,317 171,917 - 121,400 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 /حق املؤلفالوال�ت املت�دة أ�مر�كية

 اختاذ قرارات مستندة ٕاىل الرباهني حول شؤون حق املؤلف : النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

عن  دراسات وطنية
املسامهة �قتصادية 

للصنا�ات القامئة �ىل حق 
  املؤلف

من ينا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

ٔألبانيا وأ�رجنتني والربازيل والصني 
 وٕاندونيس�يا وأ�ردن وليتوانيا

البحر  مالوي ومنظمة دول رشق
 )OECSالاكرييب (

ند و�رينيداد وتو�غو مجهورية �ور� و�يل 
 نوب ٔأفريقيازنانيا املت�دة وج ومجهورية ت

قياس املسامهة �قتصادية للصنا�ات القامئة " 1"
قامة إ و " 2؛ "�ىل حق املؤلف يف �قتصاد

أ�سس لرمس الس�ياسات من �الل �نتفاع 
  �ملعلومات إالحصائية

دراسات ٔ��ر صنا�ات 
معينة تقوم �ىل حق 

  املؤلف

من ينا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

حتليل ٔأ�ر حق املؤلف يف صنا�ات معينة " 1" الصني واملكس�يك ولبنان
وضامن فهم ٔأمعق  "2تقوم �ىل حق املؤلف؛ "

لتو�ات الصنا�ات إالبداعية والعوامل املؤ�رة يف 
  ٔأداهئا

ٔ�غراض قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية  :النتي�ة
 التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر�� انتقالية

�رش و�رمجة ٔأدوات 
التدريب �ىل ٕادارة امللكية 
الفكرية يف صنا�ات معينة 

  يف جمال حق املؤلف

من ينا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

املصاحل يف الصنا�ات تعز�ز معرفة ٔأحصاب  لك ا�ول أ�عضاء يف الويبو
إالبداعية لفهم وٕادارة امللكية الفكرية/حق املؤلف 

  يف صنا�ات ٕابداعية معينة ووجهية
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ٔأ�شطة ٕالذاكء الوعي 
  والتدريب

من ينا�ر ٕاىل 
د�سمرب 

2012 

�اك و�راغواي إا�وادور والهند و�ام
 وني�ري� وتو�س والفلبني

تعز�ز معرفة ٔأحصاب املصاحل يف الصنا�ات 
إالبداعية لفهم وٕادارة امللكية الفكرية/حق املؤلف 

  يف صنا�ات ٕابداعية معينة ووجهية

نفاذ معزز ٕاىل املعلومات واملعارف املتعلقة �مللكية الفكرية وانتفاع ٔأكرب هبا لفائدة مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور من ٔأ�ل  :النتي�ة
 إالبداعية احملمية واملصنفات إالبداعية يف امل� العام الرتوجي لالبتاكر وز�دة �طالع �ىل املصنفات

من ينا�ر ٕاىل   وضع املهنجيات
د�سمرب 

2012 

تقدمي أ�دوات الالزمة �متكني رامسي الس�ياسات  لك ا�ول أ�عضاء يف الويبو
من رمس س�ياسات امللكية الفكرية �الس�تعانة 

  مبهنجيات حتليلية معلية وُمجّربة

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف س�نة  /حق املؤلفاملت�دة أ�مر�كيةالوال�ت 

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

427,414 -5,250 310,157 - 112,007 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية  .1

 

 /ٕانفاذ حقوق امللكية الفكريةاملت�دة أ�مر�كية الوال�ت

قدرات معززة يف جمال املوارد البرشية مبا ميكّن من تلبية الطائفة الواسعة من متطلبات �س�ري امللكية الفكرية بفعالية ٔ�غراض  :النتي�ة
 انتقالية التمنية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا والب�ان اليت متر اقتصاداهتا مبر��

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

�لقة معل ٕاقلميية �شأٔن 
ٕانفاذ حقوق امللكية 

الفكرية لفائدة الهيئات 
 القضائية

مايو  23و 22
2012 

ٔأنتيغوا و�ربودا/ٔأنتيغوا و�ربودا؛ ودومينياك 
وسانت  سانت �يتس ونيفسو  غريناداو 

 لوس�يا

حتسني مس�توى املهارات واملعارف الالزم 
للتعامل مع قضا� امللكية الفكرية والفصل فهيا 

بطريقة �اد� و�جعة ومتسقة يف ٕاطار الهدف 
 �سرتاتيجي السادس

�لقة معل ٕاقلميية �شأٔن 
ٕانفاذ حقوق امللكية 

الفكرية لفائدة الهيئات 
القضائية واملسؤولني عن 

 ٕانفاذ القانون

يوليو  27و 26
2012 

زامبيا/بو�سوا� و�امبيا و�ا� و�ينيا 
وليسوتو وليبري� ومدغشقر ومالوي 

ومور�ش�يوس وموزامبيق و�ميبيا 
وسيش�يل وسرياليون وجنوب ٔأفريقيا 

والسودان وسوازيلند ؤأوغندا ومجهورية 
 تزنانيا املت�دة وزامبيا وزمبابوي

 

يف ٕاطار الهدف �سرتاتيجي السادس: 
دراسة قمية حامية امللكية الفكرية وٕانفاذها  "1"

�لنس�بة ٕاىل التمنية �ج�عية و�قتصادية يف 
" ودراسة احلد أ�دىن من 2الب�ان املشاركة؛ "

املعايري ومواطن املرونة الواردة يف اجلزء الثالث 
" واس�تعراض القضا� 3من اتفاق �ريبس؛ "

بري املوضوعية، ومهنا ٕاذاكء وعي املس�هت� كتد
وقايئ والت�لص املنصف من السلع املنهتكة 

" ودراسة �سرتاتيجيات الوطنية 4للقوانني؛ "
وإالقلميية اليت حتقق التعاون الفعال، مبا فهيا 

الرشااكت بني القطا�ني العام واخلاص، فضال 
 عن �حتيا�ات يف جمال �كو�ن الكفاءات. 
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 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف س�نة  - كية الفكرية/ٕانفاذ حقوق املل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 
د�سمرب  31الرصيد يف 

2012 

46,932 92,166 109,103 - 29,995 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 الرشاكت الصغرية واملتوسطة/أ�مر�كيةالوال�ت املت�دة 

 �سهيل �نتفاع �مللكية الفكرية يف سبيل التمنية :النتي�ة

 )الغرض (أ�غراض)/الوصف (أ�وصاف الب� املضيف/اجلهات املس�تفيدة التارخي النشاط

ٕا�داد ٕاصدار�ن وطنيني 
 من قا�دة بيا�ت
IP Panorama 

 )�لسواحيلية(

ٕاذاكء وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة  �ينيا 2012د�سمرب 
واملؤسسات ا�امعة لها ٕ�دارة ٔأصول امللكية 

 الفكرية

التلكيف ٕ��داد ٔأربعة 
منشورات يه: 

إالدارة �سرتاتيجية  )1(
ٔ�صول امللكية الفكرية من 

ٔأ�ل ٕاضفاء القمية �ىل 
) ودور امللكية 2أ�عامل؛ (

الفكرية يف عقود �متياز؛ 
أ�رسار ) وٕادارة 3(

الت�ارية: دليل معيل؛ 
و�س�ري امللكية  )4(

 الفكرية ٔ�غراض ا�متويل

العمل �ار �ىل قدم 
وساق (وسيس�تمكل 

). يف 2013 �اميف 
الرشاكت اجليدة: 

�س�تمكل رمس اخلرائط 
لقضا� امللكية الفكرية 

املطرو�ة يف جمال 
عقود �متياز. وجتري 
الرتمجة ٕاىل لغات أ�مم 

ا اللغة املت�دة (ف� �د
 الروس�ية)

ٕاذاكء وعي الرشاكت الصغرية واملتوسطة  
واملؤسسات ا�امعة لها ٕ�دارة ٔأصول امللكية 

 الفكرية

 

 1 2012مساهامت املاحنني والنفقات يف س�نة  الرشاكت الصغرية واملتوسطة/الوال�ت املت�دة أ�مر�كية

د�سمرب  31الرصيد يف 
2011 

 2012د�سمرب  31الرصيد يف  املبالغ املسددة 2012نفقات �ام  2012ٕا�رادات �ام 

180,732 -1,216 84,669 - 94,846 

 )(املرفق الثالث 2012بيا�ت الويبو املالية . 1

 

 [هناية امللحق والوثيقة]
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