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أأول املقدمة
 .1تقرير أأداء الربانمج (التقرير) أأداة املساءةل الرئيس ية برفع التقارير بشأأن أأداء املنظمة اإىل ادلول ا ألعضاء والتقرير جزء
ل يتجز أأ من إاطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ يف الويبو .كام يعد التقرير أأداة تعمل هامة تضمن الاس تفادة من دروس املايض
وإادراهجا يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل .والتقرير تقيمي ذايت جيريه مديرو الربانمج وفقا لإطار النتاجئ اليت تعمتده ادلول
ألعضاءِّّ ُ .
ومعم تقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية (اجلدول) منذ عام  ،2014و أأد ِّمج ابلتايل يف اإجنازات الثنائية  15/2014بد ًل
من تناوهل يف قسم مس تقل وعُزز التقرير كجزء من الزتام الويبو بتعزيز اإدارة اخملاطر اخلاصة هبا ليشمل للمرة ا ألول قسم
مكرس لتقارير اخملاطر للثنائية .وسعيا لتعزيز حصة املعلومات الواردة يف التقرير ،تثبت شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت ا ألداء
لك س نتني .ويرد التثبت من تقرير  15/2014يف الوثيقة .WO/PBC/25/8
يقمي التقدم احملرز و /أأو النتاجئ املرتقبة احملققة،
 .2وتقرير أأداء الربانمج  15/2014هو تقرير يصدر هناية فرتة الس نتني و ّ
1
قياسا مبؤرشات ا ألداء وابملوارد املعمتدة يف الربانمج واملزيانية للثنائية  . 15/2014وميكن قياس مؤرش ا ألداء هبدف واحد أأو
أأكرث .ويف مثل هذه احلالتَ ،
تعطى درجة للك هدف ،وهو ما ينتج عنه درجات متعددة .وقد اس ُتخدمت معايري التقيمي
التالية يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
 .3مفتاح نظام اإشارات السري:
-

"حمقق لكيا" تس تخدم عندما يتضح من بياانت ا ألداء للفرتة  15/2014أأن اإجناز  %80أأو أأكرث من مؤرش ا ألداء قد حتقق.
"حمقق جزئيا" تس تخدم عندما يتضح من بياانت ا ألداء للفرتة  15/2014أأن نس بة حتقيق مؤرش ا ألداء ترتاوح بني %30
و.%80
"غري حمقق" تس تخدم عندما يتضح من بياانت ا ألداء للفرتة  15/2014أأن نس بة حتقيق مؤرش ا ألداء تقل عن .%30
"غري قابل للقياس" تس تخدم عندما يتعذر تقيمي ا ألداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي أأو عندما تكون بياانت ا ألداء
غري اكفية لتحديد نظام اإشارات السري.
"منقطع" تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش ا ألداء لقياس أأداء الربانمج.
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 .4ومن مجموع  394مؤرشا من مؤرشات ا ألداء الواردة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للفرتة  ،15/2014قُ ّمي أأداء 286
مؤرشا عىل أأنه "حمقق لكيا" ،أأي ما نسبته  72ابملئة من مؤرشات ا ألداء .وقُ ّمي أأداء ما مجموعه  19مؤرشا ،أأي ما نسبته
مخسة ابملئة ،عىل أأنه "حمقق جزئيا" ،وقُ ّمي أأداء  46مؤرشا ،أأي ما نسبته  12ابملئة ،عىل أأنه "غري حمقق" .وقُ ّمي أأداء حوايل
 35مؤرشا ،أأي ما نسبته تسعة ابملئة عىل أأنه "غري قابل للقياس" ،و أأداء مثانية مؤرشات ،أأو اثنني ابملئة ،عىل أأنه "منقطع".

 1وكقاعدة عامة ،عند قياس بياانت ا ألداء حسب تغري النس بة (ابلزايدة أأو النقصان) ،يقارن تغري النس بة ابلس نة السابقة ما مل يذكر عكس ذكل ،فيقارن مثال
تغري النس بة يف  2014س نة  ،2013وتغري النس بة يف  2015يقارن بس نة .2014
أ
 2اس تجابة اإىل طلبات ادلول ا ألعضاء ،حصل الربامج عىل فرصة لتحديد ا ألهداف اليت مل حتدد يف برانمج ومزيانية  15/2014ومهنا مثال الهداف "اليت
س يعلن عهنا" أأثناء تدريب حتديث بياانت ا ألداء (اذلي بد أأ يف يوليه  )2014ابس تخدام بياانت هناية عام  2013كقاعدة هل .ولتزال ا ألهداف اليت مل حتدد أأثناء
هذه العملية غري حمددة ومن مث حتصل بياانت ا ألداء عىل درجة "غري قابل للقياس".
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اثنيا موجز الإجنازات خالل الثنائية 15/2014
للك من ا ألهداف التسعة الاسرتاتيجية ،مع تقدمي موجز بياين
 .5يشمل تقرير أأداء الربانمج  15/2014لوحات ملتابعة ا ألداء ٍ
للتقدم احملرز يف  15/2014قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج مبوجب الربامج اليت تسهم يف ا ألهداف املناظرة .وعند تقيمي
ا ألداء ،أأجري للمرة ا ألوىل حتليل معمق عن اخملاطر احملددة يف برانمج ومزيانية  15/2014عىل مس توى الربانمج .ومشل تقيامي
لتطور اخملاطر أأثناء الثنائية مبا يف ذكل اإن اكن اخلطر قد حتقق أأم ل ،كام مشل تنفيذ اسرتاتيجيات التخفيف ،وا ألثر عىل أأداء
الربانمج حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة .ويرد اس تعراض لعمليات الإدارة املعززة للمخاطر يف الويبو حتت الهدف الاسرتاتيجي التاسع
والربانمج .22
 .6وفامي ييل موجز ألبرز الإجنازات يف  15/2014حنو حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة.
عرض مجمَّع لإجنازات الثنائية  15/2014حبسب الهدف الاسرتاتيجي
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الهدف الاسرتاتيجي ا ألول :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .7تواصل حتقيق التقدم يف  15/2014يف اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي وإان اكن مبعدل أأبطأأ من املتوقع .وبقيت دلى اللجان
ادلامئة يف هناية الثنائية عدة أأمور معلقة.
 .8وتواصل التقدم حتو دخول معاهديت حق املؤلف اجلديدتني حزي النفاذ يف  2014و .21015وحصلت معاهدة بيجني محلاية
ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني) عىل مثاين مصادقات وانضامم اإضافية (ش ييل والصني الياابن وقطر ومجهورية مودلوفا
والاحتاد الرويس وسلوفاكيا والإمارات العربية املتحدة) أأي اإجاميل  10من  30الالزمة دلخولها حزي النفاذ .أأما معاهدة مراكش
لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
(معاهدة مراكش ملعايق البرص) حفصلت عىل اإجاميل  80توقيعا حبلول همةل يونيو  2014وحصلت معاهدة مراكش ملعايق البرص عىل
 13مصادقة وانضامما (ا ألرجنتني و أأسرتاليا والربازيل والسلفادور والهند ومايل واملكس يك ومنغوليا وابراغواي ومجهورية كوراي
وس نغافورة والإمارات العربية املتحدة و أأوروغواي) من أأصل العرشين الالزمة دلخلوها حزي النفاذ .وإان اكنت أأهداف
املصادقة/الانضامم املطلوبة يف الثنائية  15/2014لهاتني املعاهدتني يف ادلورة العرشين للجنة الربانمج واملزيانية طموحة نوعا ما
ابلنظر اإىل رضورة اإبقاء املوارد اخملصصة ذلكل يف املس توايت املقرتحة ،فقد حتققت جزئيا من خالل اإيالء ا ألولوية لتقدمي املساعدة
اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن الانضامم اإىل املعاهدتني .وستتواصل هذه املقاربة يف الثنائية .17/2016
 .9وعُقد املزيد من املناقشات بشأأن موضوعات أأخرى عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
خالل الاجامتعات امخلسة اليت عقدت يف أأبريل/مايو  2014ويونيه/يوليه  2014وديسمرب  2014ويونيه/يوليه  2015وديسمرب
 .2015وتناولت مناقشات اللجنة معاهدة مقرتحة لهيئات البث والتقييدات والاس تثناءات املتعلقة ابملكتبات ودور احلفظ
واملؤسسات التعلميية والبحثية وا ألشخاص ذوي الإعاقات ا ألخرى (غري تكل اليت تغطهيا معاهدة مراكش ملعايق البرص) .كام تلقت
اللجنة يف ادلورة املنعقدة يف ديسمرب  2015اقرتاحني لإدراج بنود جديدة عىل جدول ا ألعامل ،يتعلق أأحدهام بتحليل حق املؤلف
املرتبط ابلبيئة الرمقية ويتعلق اثنهيام حبق اإعادة بيع الإاتوة .ومل يتحقق هدف عقد مؤمتر دبلومايس وإاعداد معاهدة جديدة .وطلبت
ادلول ا ألعضاء حذف هذا الهدف من الثنائية .17/2016
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 .10ويف الثنائية واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية العمل من
دورتهيا احلادية والثالثني حىت الرابعة والثالثني عىل مرشوع معاهدة بشأأن معاهدة لقانون التصاممي لعامتده يف مؤمتر دبلومايس.
وعوجلت مسأأةل عقد مثل هذا املؤمتر يف امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة وا ألربعني (ادلورة الثانية والعرشين العادية) يف
أأكتوبر  2015حيث اتفقت امجلعية العامة عىل "عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة لقانون التصاممي بهناية النصف ا ألول من 2017
رشيطة الانهتاء من املناقشات بشأأن املساعدة التقنية والكشف يف ادلورتني الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني للجنة ادلامئة".
واتبعت اللجنة ادلامئة معلها محلاية أأسامء البدلان واعمتدت وثيقة مرجعية بشأأن حامية أأسامء البدلان من التسجيل والاس تخدام
كعالمات جتارية (الوثيقة  .)WIPO/Strad/INF/7كام عرض عدد من الوفود اقرتاحات لعمل اللجنة ادلامئة عىل املؤرشات
اجلغرافية.
 .11والتقت اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد والوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،ثالث مرات يف
( 2014ادلورات  26و 27و 28للجنة احلكومية ادلولية) وفقا لوليهتا اجملددة للثنائية اليت اعمتدهتا امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر
 2013وبرانمج معل متفق عليه لس نة  .2014ومشلت اللجنة يف دورهتا  26اجامتعا لكبار املسؤولني والسفراء املقميني يف العوامص.
وبهناية ادلورة  ،28اكنت اللجنة قد زادت من تعممي نص متاكمل بشأأن املوارد الوراثية و أأحرزت املزيد من التقدم بشأأن النصوص
اخلاصة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .ودفع اجامت ٌع بني ادلورات عقدته دوةل عضو خارج جنيف يف 2014
العملي َة قدما .وواصلت ا ألمانة العمل عىل تأأدية دور امليرس احليادي واملهين والفعال دعام للعملية وملواصةل حتسني اخلدمات املقدمة
اإىل املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية مكتابعة للتقيمي اذلي أأجرته شعبة الرقابة ادلاخلية يف  2013ولقي نس بة رضا عالية (96
ابملئة) دلى املشاركني يف اللجنة .وإان اكنت ا ألمانة قد واصلت تيسري مشاركة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية يف معلية اللجنة بقد
املس تطاع ،فقد ظل صندوق الويبو للتربعات لفائدة اجملمتعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة خاو ًاي .وبيامن نظرت امجلعية العامة للويبو يف
أأكتوبر  2014يف النصوص والتقدم احملرز ،اإل أأهنا مل تكن يف وضع يسمح لها ابلقبول عىل برانمج معل اللجنة لعام  .2015ووافقت
امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  2015عىل جتديد ولية اللجنة للثنائية .17/2016
 .12وبغية تعزيز التعاون بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل وضع أأطر س ياس ية ومعيارية متوازنة من أأجل نظام الرباءات ادلويل،
عُقدت ادلورات العرشين واحلادية والعرشين والثانية والعرشين والثالثة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة ادلامئة)
يف يناير ونومفرب  2014ويوليه وديسمرب  2015عىل التوايل .وواصلت اللجنة ادلامئة النظر يف مخسة بنود مطروحة عىل جدول
أأعاملها ،ويه "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املُكتس بة مبوجب براءة؛ " "2وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة
الاعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم؛ " "5ونقل التكنولوجيا.
الهدف الاسرتاتيجي الثاين :تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
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موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .13شهدت الثنائية منوا معتربا يف نظم التسجيل ادلويل للعام اخلامس والسادس عىل التوايل ،عىل الرمغ من اس مترار هشاشة
الاقتصاد العاملي.
 .14وظل المنو يف الإيداعات ادلولية للرباءات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قواي يف عام  2014اإذ بلغ مجموع الطلبات
 ،214500مما ميثل زايدة بنس بة  %4.5مقا نر ًة بعام  ،2013ويف  2015اإذ بلغ مجموع الطلبات  218000طلب ما ميثل زايدة
بنس بة  %1.7عن عام  .2014وجسل عام  2015رمقا قياس يا جديدا يف اإيداعات الرباءات .واكن يف طليعة نشاط اإيداع طلبات
الرباءة دوليا يف عايم الثنائية ثالث رشاكت اتصالت معالقة من الصني والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .15وواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات يف دورتيه السابعة والثامنة املنعقدتني يف  2014و 2015مناقشاته بشأأن عدد
من املقرتحات الرامية اإىل تطوير نظام املعاهدة يف املس تقبل ،وذكل متش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية – خاصة الفئتني أأ و ج
اليت أأقرها الفريق يف دورته الثالثة .ومشلت اإجنازات عام  2014حتديدا " "1التفاق عىل معايري جديدة بشأأن أأهلية اس تفادة
املودعني من بعض البدلان من ختفيضات الرسوم ،مما زاد من عدد البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا املس تفيدة من تكل
التخفيضات ،و" "2اإجراء معدل لتعيني اإدارات البحث ادلويل وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل للمساعدة يف التأأكد من أأن
الإدارات احملمتةل تمتتع ابلبىن التحتية واملوارد الالزمة ألداء هذا ادلور .ومن أأمه اإجنازات  "1" 2015التفاق عىل اإرسال نتاجئ البحث
والتصنيف اخلاصة ابلطلبات السابقة اإىل اإدارات البحث ادلويل لتحقيق مزيد من الفعالية واملسامهة يف رفع اجلودة يف البحث ادلويل
" "2والتفاق عىل مطالبة املاكتب املعينة ابإرسال املعلومات يف الوقت الالزم اإىل املكتب ادلويل بشأأن الطلبات يف املرحةل الوطنية،
وذكل من شأأنه أأن حيسن بشدة املعلومات بشأأن حقوق الرباءة الوطنية املعلقة واملمنوحة .ومن هجة أأخرى عرض املكتب ادلويل
بعض التقديرات عن مدى اس تجابة اإيداعات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملا حيدث من تغري يف رمس الإيداع ادلويل وعرض
حمااكة عن أأثر اخلفض احملمتل للرمس عىل اجلامعات ومنظامت البحث العام يف البدلان املتقدمة والنامية.
 .16وزاد اس تخدام نظام مدريد يف  2014بنس بة  %2.3مقارنة بعام  ،2013وبلغ اإجاميل الطلبات املقدمة  47 885طلبا .ويف
 ،2014جتاوزت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأملانيا و أأصبحت أأكرب مس تخدم لنظام مدريد ،مما يربز التحول اجلغرايف للنظام .ويف
 ،2015أأودع  49 273طلبا مما ميثل نس بة منو قدرها  2.9ابملئة عن عام  .2014ويشلك ذكل منوا حصيا يف الثنائية لس امي و أأن نظام
مدريد ازدادت لكفته عىل املودعني يف عدد من أأمه البدلان املودعة بعد الارتفاع الشديد يف سعر الفرنك السويرسي يف .2015
وشهد التوسع اجلغرايف للنظام أأيض ًا تطورات اإجيابية هممة يف الثنائية ،حيث انضمت يف  2014زميبابوي واملنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية اإىل بروتوكول مدريد .ومبا أأن املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية منظمة حكومية دولية تضم يف عضويهتا  17بدل ًا ،فقد أأدت
حالتا الانضامم هااتن وحدهام اإىل زايدة عدد البدلان اليت يس تطيع املس تخدمون فهيا حامية عالماهتم التجارية وإادارهتا مركز ًاي
ابس تخدام نظام مدريد من  94اإىل  110يف  2014فقط .ويف  ،2015انضمت اجلزائر ومكبوداي وغامبيا ومجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية أأيضا اإىل الربوتوكول لريتفع اإجاميل عدد ا ألطراف املتعاقدة بهناية الثنائية اإىل  97وتغطي  113بدلا .ومبا أأن اجلزائر اكنت أخر
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طرف متعاقد يف احتاد مدريد ينضم اإىل اتفاق مدريد فقط ،أأصبح نظام مدريد يعمل الن كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة ألغراض
معلية.
 .17وشهد نظام لهاي منوا جيدا يف  .15/2014فقد أأصبحت مجهورية كوراي يف  2014طرفا يف وثيقة جنيف ( )1999لتفاق
لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية (واملشار اإلهيا فامي ييل ابمس "وثيقة  )"1999و أأصبحت الياابن وتركامنس تان
والولايت املتحدة ا ألمريكية طرفا فهيا .ورفع هذا الانضامم عدد ا ألطراف املتعاقدة يف هذه الوثيقة اإىل  50طرفا .وحصيح أأن العدد
ليزال أأقل من الهدف ،اإل أأن موجة الانضامم خاصة انضامم مجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن ،ويه الولايت
القضائية الثالثة والرابعة واخلامسة عىل التوايل عامليا يف اإيداعات التصاممي ،قد زاد بشدة من جاذبية نظام لهاي .وابلتايل زادت
ٌ
مؤرشات قوية
الطلبات ادلولية بأأكرث من  40ابملئة يف  ،2015وهو رمق يتجاوز بشدة الزايدة املتوقعة مقارنة بعام  .2014وظهرت
عىل اهامتم أأطراف متعاقدة حممتةل ابلنضامم بهناية الثنائية كنتيجة أأخرى لهذ التوسع مبا يف ذكل البدلان امللزتمة بواثئق أأقدم .ويف هذا
الصدد يف هناية  ،2015اكن ل يزال يلزم وجود موافقتني من أأجل اإهناء وثيقة  ،1934وظلت أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج
الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ملزم ًة بوثيقة  1960فقط.
 .18ولكفت مجعية احتاد لش بونة يف س نة  2009الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ابإجراء اس تعراض شامل لنظام
لش بونة هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني وا ألعضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ عىل مبادئه و أأهدافه .ونظرا اإىل ما أأحرزه
الفريق العامل من تقدم ،وافقت امجلعية يف  2013عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ
والبياانت اجلغرافية يف س نة  .2015ويف أأكتوبر  ،2014أأهنىى الفريق العامل معهل التحضريي .ومن  11اإىل  21مايو  2015انعقد
املؤمتر ادلبلومايس لعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة يف جنيف واعمتدت يف  20مايو وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات
املنشأأ والبياانت اجلغرافية.
 .19وبناء عىل نتاجئ ادلراسة الاس تقصائية ادلولية اليت أأجراها مركز الويبو يف  2013بشأأن تسوية املنازعات يف املعامالت
ادلولية للتكنولوجيا ،معل مركز الويبو يف  15/2014للوصول ابإجراءاته اإىل املس توى ا ألمثل لتلبية احتياجات أأحصاب حقوق
امللكية الفكرية واملنتفعني هبا .وشهدت س نة  2014اذلكرى الس نوية اخلامسة عرشة لس ياسة الويبو املوحدة لتسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول (الس ياسة املوحدة) .ومنذ أأن أأدار مركز الويبو أأول قضية يف اإطار الس ياسة املوحدة يف  ،1999جتاوز مجموع
القضااي املعروضة عىل الويبو ما عدده  333 000عالمة ويشمل ذكل أأكرث من  61 000امس حقل .ويف  ،2014ارتفعت قضااي
السطو الإلكرتوين اليت أأودعها أأحصاب العالمات التجارية لدعاء تعدي عىل عالمهتم دلى الويبو بنس بة  1.9ابملئة عن عام 2013
وجسلت زايدة قدرها  4.6ابملئة يف  2015مقارنة بعام  .2014وتشمل تكل القضااي أأول حالت الس ياسة املوحدة فامي يتعلق
ابلتسجيالت يف احلقول العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اليت مثلت  %6.8من أأسامء احلقول املتنازع علهيا يف .15/2014
ومشلت حالت الس ياسة املوحدة للويبو أأطرافا من  108بدلان يف  2014و 113بدلا يف  .2015ومن بني أأكرب مخسة مس تخدمني
يف الثنائية شهدت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأعىل معدل منو يف احلالت املودعة ( 14.3ابملئة) يف  2014و أأملانيا ( 43.6ابملئة) يف
 .2015و أأمه ثالثة قطاعات ألنشطة الشاكوى يه :التجزئة ( 13ابملئة) والرصافة واملالية ( 11ابملئة) وا ألزايء ( 10ابملئة) يف 2014
والرصافة واملالية (تسعة ابملئة) والإنرتنت وتكنولوجيا املعلومات (تسعة ابملئة) يف .2015

 3يف هناية  ،2015بلغ اإجاميل حالت احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة  29 567حاةل وعدد حالت احلقول العليا املكونة من رموز البدلان  3 520حاةل.
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الهدف الاسرتاتيجي الثالث :تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .20اس متر عىل قامئة أأولوايت الثنائية تسهي ُل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية ومتكني البدلان النامية و أأقل البدلان ًمنوا
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز الطاقات والقدرات الوطنية عىل الابتاكر.
 .21وواصلت الويبو تقدمي املساعدة للبدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا عىل صياغة وتطوير وتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية متسقة مع خطط التمنية العامة ومزودة ابلقدرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع .واس متر الاسرتشاد يف هذه العملية بتطبيق
املهنجية ومجموعة ا ألدوات العملية املوحدة ،مع كوهنا مرنة ،لصياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها عىل الصعيد الوطين ،واليت
ُوضعت مضن مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن حتسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل ا ألصعدة الوطنية ودون ا إلقلميية
وا إلقلميية يف عام  .2012وقد متخض عن ذكل اإنشاء  15بدلا (س تة يف أأفريقيا ومخسة يف أس يا واحمليط الهادئ و أأربعة يف أأمرياك
الالتينية والاكرييب) معلية لصياغة اسرتاتيجيات/خطط تطوير وطنية للملكية الفكرية ،بيامن مل يكن يزل  13بدل ًا ( أأربعة يف أأفريقيا
واثنان يف املنطقة العربية وثالثة يف أس يا واحمليط الهادئ و أأربعة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) حىت هناية عام  2014يف مرحةل
الصياغة و /أأو الاعامتد .ويف هناية  ،15/2014اكنت الاسرتاتيجيات/خطط التمنية الوطنية اخلاصة ابمللكية الفكرية قد اع ُتمدت
و /أأو اكنت قيد التنفيذ يف  44بدلاً ( 26يف أأفريقيا واثنان يف املنطقة العربية ومثانية يف أس يا واحمليط الهادئ ومثانية يف أأمرياك الالتينية
والاكرييب) مهنا  19من أأقل البدلان ًمنوا.
9

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

 .22وقد عدلت البدلان التسعة التالية ترشيعات امللكية الفكرية الوطنية دلهيا و /أأو انضمت اإىل املعاهدات اليت تديرها الويبو مبا
يامتىش مع خطط التعاون والاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية عقب مساعدة الويبو مبا فهيا ا ألنشطة الرتوجيية :اكزاخس تان
وقريغزيس تان ولتفيا وليتوانيا واجلبل ا ألسود ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس وطاجيكس تان وتركامنس تان .وبقي الرتوجي ألمهية
الاسرتاتيجيات الوطنية الشامةل طويةل ا ألمد و /أأو املساعدة يف وضعها وتنفيذها تلبي ًة لحتياجات ادلول ا ألعضاء أأولوي ًة يف
 ،15/2014مما نتج عنه اعامتد س تة بدلان (بلغاراي وسلوفينيا وطاجيكس تان وتركيا وتركامنس تان و أأوكرانيا) اسرتاتيجيات وطنية ذات
صةل ابمللكية الفكرية ورشوع أأربعة بدلان ( أألبانيا وجورجيا ولتفيا وبولندا) يف وضع اسرتاتيجية جديدة.
 .23واس هتلت أأاكدميية الويبو يف  15/2014تنفيذ معلية اإصالح وإاعادة تعريف ملاكنهتا حبيث تكون الكيان ا ألسايس يف الويبو
املسؤول عن مبارشة أأنشطة التدريب املهين والتعلمي وتكوين كفاءات املسؤولني احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصاحل يف جمال
امللكية الفكرية .و أأثناء هذه العملية ،سعت أأاكدميية الويبو للحفاظ عىل المك والكيف والتواتر يف الربامج التدريبية املقدمة ابنتظام من
أأجل الوفاء ابلزتاماهتا املتواصةل بشأأن التدريب مع رشاكهئا والاس تجابة اإىل طلبات التدريب اجلديدة العاجةل من ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة الخرين واحلفاظ عىل تواصل التدريب املقدم .ويف الثنائية ،اس تفاد حنو  80 000خشص من براجمها و أأنشطهتا.
 .24وفامي خيص برانمج التمنية املهنية ،قُدمت حنو  35دورة تدريبية ابلتعاون مع  22مؤسسة رشيكة يف اجلزائر والمنسا والربازيل
والاكمريون وكندا وكوس تارياك وفنلندا وفرنسا وأأملانيا وإاندونيس يا وإارسائيل ومالزياي واملكس يك واملغرب والرنوجي وابراغواي وبريو
وإاس بانيا وسويرسا واململكة املتحدة فض ًال عن منظمة التجارة العاملية ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية يف مدينة سرتاس بورغ
جذب املشاركني من طائفة واسعة من أأحصاب املصلحة .ويف  15/2014اس تفاد حنو
بفرنسا .وواصل برانمج التعلمي عن بعد َ
 78 551مشاراك من  193بدلا ( 67 809يف ادلورات العامة و 10 742يف ادلورات املتقدمة) أأي ما يعادل اخنفاض قدره 3.6
ابملئة مقارنة ابلثنائية  13/2012من مركز الويبو للتعلمي عن بعد .وجتدر الإشارة اإىل أأن طلب ماكتب امللكية الفكرية والهيئات
احلكومية ا ألخرى والأاكدمييات الناش ئة جديدا ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا عىل ادلورات
املتقدمة قد شهد زايدة قدرها  138ابملئة 4ليبلغ أأعىل مس توى هل عىل الإطالق وهو  6926مقارنة مبس توى  2907يف
الثنائية السابقة.
 .25ويف ُ ،2014معم مرشوع الأاكدمييات الناش ئة جديدا يف الربامج النظامية لأاكدميية الويبو عقب موافقة اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية (اللجنة) يف دورهتا الرابعة عرشة عىل اإجراء تقيمي مس تقل للمرشوع .وتَواصل التعاون خالل الثنائية مع الأاكدمييات
الست الناش ئة جديدا اليت أأنشئت أأثناء مرحةل مرشوع اللجنة (كولومبيا وامجلهورية ادلومنيكية ومرص وإاثيوبيا وبريو وتونس) .ووقع
عىل اتفاقات جديدة لإنشاء مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية (أأاكدمييات انش ئة جديدة) مع حكومات أأذربيجان ومكبوداي
وكوس تارياك وإاكوادور والسلفادور وجورجيا وتركيا .و أأرسلت املزيد من الطلبات من ادلول ا ألعضاء للحصول عىل مساعدة لإنشاء
مراكز تدريب وطنية عىل امللكية الفكرية يف  15/2014وس تعاجل يف .17/2016
 .26وبقي تعزيز قدرات املوارد البرشية عىل التعامل مع النطاق العريض من متطلبات الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من
أأجل التمنية ورعاية الابتاكر والإبداع عىل قامئة ا ألولوايت يف الثنائية .وقد نُفذت برامج تكوين كفاءات وتمنية همارات جملموعات
مس هتدفة حمددة مثل املسؤولني احلكوميني وواضعي الس ياسات واملهنيني املتخصصني يف امللكية الفكرية وموظفي الإنفاذ والباحثني
والأاكدمييني ورواد ا ألعامل ورجال الصناعة ،عالو ًة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وذكل عىل ا ألصعدة الوطنية ودون ا إلقلميية
وا إلقلميية .ون ُِّّظم يف هذا الصدد  33برانجم ًا عن اإدارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ألصول امللكية الفكرية بطريقة فعاةل ،ما
املدربني يف بدلان معينة ميتلكون املعارف واملهارات واخلربات الالزمة لتوفري
أأفاد  700مشرتك ،هبدف اإجياد مجموعة ملحوظة من ّ ِّ
املساعدات ا ألساس ية للرشاكت الصغرية واملتوسطة عن اإدارة أأصول امللكية الفكرية.
 .27كام عززت الويبو تعاوهنا مع أأقل البدلان منوا لوضع اإطار للس ياسات الوطنية بشأأن الابتاكر تفيد تقيمي الاحتياجات اإىل
املهارات التقنية ،وتيسري النفاذ اإىل منصات املعلومات التكنولوجية والعلمية العاملية ،وإانشاء بنية حتتية دلمع الابتاكر ،ودمع قوامئ
اجلرد وتكوين القدرات يف املعارف التقليدية .ويف اإطار املرحةل الثانية من مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تكوين الكفاءات يف
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية حمددةُ ،وقع عىل مذكرات تفامه مع
 4تعزى الزايدة بنس بة  138ابملئة يف الطلب عىل ادلورات املتقدمة من التعلمي عن بعد اإىل مشاركة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عىل حنو كبري خاصة من
املغرب ومدغشقر وجنوب أأفريقيا وإاىل زايدة اإاتحة دورات التعلمي عن بعد بلغات ا ألمم املتحدة الست لكها يف هناية .2015
10

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

أأربعة من أأقل البدلان منوا (اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة وأأوغندا) .وبهناية  2015بد أأ تنفيذ املرشوع يف ثالثة مهنا
(اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة).
 .28ويف نفس الس ياق معلت الويبو عن كثب مع مكتب ا ألمم املتحدة للممثل السايم ألقل البدلان منو ًا والبدلان النامية غري
الساحلية وادلول اجلزرية الصغرية النامية من أأجل تنفيذ برانمج معل اإسطنبول .ويف  ،2014مبناس بة املؤمتر الوزاري ألقل البدلان
منوا اذلي انعقد يف بنني ،نفذت الويبو برانمج رشاكة أأقالميي ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل لالتصالت وصندوق ا ألمم املتحدة للمشاريع
الإنتاجية ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية .ويف ُ ،2015أنشئ منتداين اإضافيان للتعاون من أأجل الرشاكة مع اللجنة الاقتصادية
والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ ،واللجنة الاقتصادية ألفريقيا التابعة ل ألمم املتحدة .و أأسفرت الرشاكة مع اللجنة الاقتصادية
والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ عن توقيع مذكرة تفامه بني املنظمتني .واكن حمور الرتكزي هو تكوين القدرات وتعزيز املؤسسات يف
أأقل البدلان منوا يف أأفريقيا وأس يا.
 .29و أأثناء الثنائية ،نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ويف خمتلف الواثئق وادلراسات وانقش هتا .كام اعمتدت اللجنة
اقرتاحات لإطالق املرحةل الثانية يف مرشوعي قد اس تمكال ،ووافقت عىل اقرتاحات لثالثة مرشوعات جديدة و أأنشطة جديدة
تتعلق ابس تخدام تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية .كام وافقت اللجنة عىل مواصفات
الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية واختذت قرارا بعقد مؤمتر دويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية.
الهدف الاسرتاتيجي الرابع :تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة
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 .30بغية تعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية هبدف السعي اإىل تلبية الاحتياجات العاملية املزتايدة بشأأن نظام امللكية
الفكرية وتيسري مشاركة البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف النظام ،أأحرز تقدم طيب يف جمالت القواعد العاملية للملكية الفكرية
والتصنيفات وحتديث ماكتب امللكية الفكرية يف .15/2014
 .31وتواصل تعزيز نظام ركن الرباءات يف  15/2014مع الرتكزي الشديد عىل حتسني النفاذ اإىل النظام يف املناطق اليت تشهد
فرتات انتظار طويةل .كام ُأحرز تقدم ملحوظ لصاحل املس تخدمني يف أس يا .و أأعدت لغتان لإضافهتام اإىل نظام احلصول عىل املعلومات
يف لغات خمتلفة للبحث متعدد اللغات ،ما يرفع اإجاميل عدد اللغات اإىل  14بهناية الثنائية .واتسع نطاق أأداة الويبو للرتمجة 5ويه نظام
ترمجة ألية اإحصايئ أأعد داخليا ليك تشمل ثالثة أأزواج لغوية اإضافية وصعبة بهناية الثنائية ويه الإنلكزيية والكورية ،والإنلكزيية
والروس ية ،والإنلكزيية والإس بانية وبذكل بلغ العدد الإجاميل س بعة أأزواج عالوة عىل توس يع نطاق تغطية الإنلكزيية والصينية ليشمل
ا ألوصاف واملطالبات.
 .32وواصلت خدمة ركن الرباءات حتقيق مس توايت اس تخدام عالية وبلغ املتوسط  500 000مشاهدة فريدة للصفحة يف اليوم
الواحد .وحافظ اس تخدام ركن الرباءات عىل اس تقراره وجسل  221 000زايرة فريدة يف الفصل الواحد يف هناية الثنائية ،مما يفيد أأن
مس توايت اخلدمة يف حمرك حبث ركن الرباءات قد نضجت ابلقدر الاكيف لبلوغ نقطة تراجع العائدات .كام جسل عدد اجملموعات يف
ركن الرباءات زايدة قدرها  19ابملئة عن عام  ،2013وبذكل يصبح اإجاميل عدد اجملموعات الوطنية وا إلقلميية ( 43مقارنة بعدد  36يف
هناية  )2013وبذكل يتخطى اإجاميل عدد التدوينات املتضمنة أأكرث من  50مليون (مقارنة بعدد  34مليوان يف هناية  )2013أأي ما
يوازي زايدة قدرها  47ابملئة مقارنة بعام .2013
 .33ومع اس تحداث وظيفة قوية للبحث حسب تشابه الصور ،جتاوز اس تخدام قاعدة البياانت العاملية للعالمات التوس مي
التوقعات يف  ،15/2014اإذ تضاعف عدد الزايرات الفريدة يف الفصل أأكرث من أأربع مرات من  23أألف يف عام  2013اإىل .80000
وتضاعف عدد اجملموعات الوطنية أأكرث من مرتني وانتقل من  12يف هناية  2013اإىل  26يف هناية  .2015وابملثل وزاد اإجاميل عدد
املدوانت املتضمنة يف النظام بأأكرث من الضعف يف  15/2014وانتقل من  12مليون اإىل أأكرث من  24مليون مدونة.
 .34ومن أأمه املس تجدات يف الثنائية هو اإطالق خدمة جديدة يف يناير  2015ويه قاعدة البياانت العاملية للتصاممي الصناعية.
وبهناية  2015أأي بعد س نة واحدة من الإطالق ،اكنت قاعدة البياانت العاملية للتصاممي قد حققت ابلفعل  14000زايرة فريدة يف
الفصل وهو رمق مهبر .وإاضافة اإىل ذكل ،بلغ عدد اجملموعات الوطنية مخسة واحتوت عىل أأكرث من  1.5مليون وثيقة تصممي.
 .35وابلرمغ من عدم انتظام التقدم يف  ،2014حتسن الوضع بشدة يف التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو للملكية الفكرية يف
 2015وجتاوز التوقعات يف بعض اجملالت ومل يدركها يف جمالت أأخرى .وابلنس بة اإىل تصنيف نيس ،أأد ِّرج ما مجموعه  1480تعدي ًال
جديد ًا و 25ملف معلومات جديد ًا يف الثنائية .ومثل عدد التعديالت زايدة بنس بة  94ابملئة مقا نر ًة بعام  .13/2012ويف التصنيف
ادلويل للرباءات ،د ُِّّشنت يف أأبريل  2014منصة النرش املعدةل لتيسري اس تخدام النظام ،وقد تضمنت أأداة حبث جديدة والعارض
املتوازي للتصنيف ادلويل للرباءات/التصنيف التعاوين للرباءات/فهرس امللفات ( .)IPC/CPC/FIونظرا لزايدة املرشوعات
اجلديدة للمراجعة املتأأتية من املاكتب امخلس للملكية الفكرية ومن ا ألوساط املعنية ابلتصنيف ادلويل للرباءات ،جتاوز عدد الشعب
الفرعية اجلديدة املضافة يف  )1031( 2015الهدف الس نوي بنس بة  28ابملئة ،وقفز يف  2014ليحقق الهدف .أأما اللجنة املعنية
مبعايري الويبو فمل تمتكن من اعامتد جدول أأعامل يف دروهتا الرابعة بسبب عدم اإضفاء الصبغة الرمسية عىل بعض القرارات غري الرمسية.
ورمغ هذه الانتاكسة اع ُتمد معيار واحد جديد وعُدل معيار واحد بشلك غري رمسي يف عام  .2014واس متر هذا امجلود يف 2015
بسبب غياب اعامتد رمسي لهذه املعايري اجلديدة .غري أأن العمل غري الرمسي تواصل يف أأفرقة العمل ويه مجموعات تضم خرباء يعيهنم
أأعضاء ومراقبون يف اللجنة املعنية مبعايري الويبو ،ملعاجلة املهام اخلاصة .ومن املتوقع أأن تعمتد اللجنة عدة معايري عند انعقادها من
جديد يف  .2016و أأظهر اس تخدام أأدوات الإنرتنت للنفاذ اإىل منشورات التصنيفات واملعايري منو ًا مس تقر ًا ،حيث ارتفع عدد
الزايرات اإىل منشورات التصنيف ادلويل للرباءات ارتفاع ًا معترباً (زايدة بنس بة  107ابملئة مقا نر ًة بعام  ،)2013نظر ًا لإدراج
تصنيفات معدةل و أأدوات جديدة.

 5اكن امسها يف السابق املساعد عىل ترمجة عناوين وملخصات الرباءات (.)TAPTA
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 .36وشهدت الثنائية  15/2014زايدة يف اإجاميل عدد ادلول ا ألعضاء اليت أأنشأأت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأقطارها
اإىل  50دوةل و 11ش بكة اإضافية وزايدة قدرها  28ابملئة عن  .13/2012وواصل الربانمج تركزيه عىل تعزيز اس تدامة الش باكت
عىل املدى الطويل ،ويف هناية عام  2015اعتربت  25ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر مس تدامة .وتواصل املنصة
الإلكرتونية لإدارة املعارف تسجيل منو قوي ،اإذ تضاعف عدد ا ألعضاء ليبلغ حنو  1500عضو من  115بدلا يف هناية عام 2015
مقارنة بعدد  700عضو يف الثنائية السابقة .و أأضافت املنصة  16ندوة عرب الإنرتنت واس تضافت  10جلسات سؤال وجواب حية مع
خرباء يف دمع الابتاكر.
 .37واس تجابة للطلب واصل املكتب ادلويل تطوير املنتجات دلمع اإجراءات العمل دلى ماكتب امللكية الفكرية ل س امي نظام
حتسني دمع اإدارة الواثئق اإلكرتونيا
اإدارة امللكية الصناعية والامنذج ادلامعة .ومن السامت الرئيس ية اجلديدة اليت أأضيفت يف الثنائية ُ
ودمع ا إلجراءات بلغتني خاصة يف املاكتب اليت تعمل ابللغة العربية .و أأعد منوذجان جديدان واس تخدما جتريبيا يف عدة ماكتب للملكية
الفكرية .وطور منوذجان جديدان وجرى وجتريهبام يف عدد من ماكتب امللكية الفكرية وهام:
 نظام  WIPO Publishاذلي مصم لتلبية احتياجات املاكتب من حيث نرش البياانت املتعلقة ابمللكية الفكريةوالواثئق والوضع القانوين ومعلومات امللفات عىل الإنرتنت ،وتلبية احتياجاهتا من حيث تبادل البياانت (مبا يف ذكل
تبادل البياانت بشأأن قواعد بياانت الويبو العاملية) .وأأعد لالس تخدام ادلاخيل يف أأكرث من  10ماكتب ولنرش املعلومات
بشأأن امللكية الفكرية عىل الإنرتنت يف عدة ماكتب أأخرى.
 ونظام  WIPO Fileاذلي مصم لإاتحة حلول الإيداع عىل الإنرتنت للماكتب الصغرية واملتوسطة ،مبا يف ذكل املرونة يكيواءم النظام بقدر كبري مع الظروف احمللية (مثل أأنظمة السداد احمللية) .وجرى اختبار هذا النظام بنجاح يف أأحد
ماكتب امللكية الفكرية ويس تخدم ل إاليداع الإلكرتوين يف هذا املكتب.
 .38ود ُّشن مرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف (اذلي أأعقب برانمج ويبوكوس ) )(WIPOCOSيف عام  2014أأيضا هبدف
اإعداد نظام مرتابط لإدارة حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .واكن النظام يف أخر مراحل الإعداد يف هناية  15/2014وسينفذ يف
منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا بدءا من عام .2016
 .39واستنادا اإىل معلية املواصفات واملراجعة مع املاكتب املشاركة ،دشنت نسخة جديدة لبوابة خدمات النفاذ الرمقي دلمع الإطار
املنقح  DAS 2.0يف ديسمرب  .2014وظل عدد املاكتب املشاركة اثبتا عند  11مكتبا يف عام ُ .2014وربط نظام الويبو للنفاذ
املركزي اإىل البحث والفحص ( )WIPO CASEيف أأبريل  2014بنظام منصة امللف الواحد اخلاص ابملاكتب امخلس للملكية
الفكرية  ،IP5ما أأاتح تبادل معلومات امللفات ابلاكمل يف الاجتاهني بني نظام  WIPO CASEواملاكتب امخلس للملكية الفكرية
 .IP5وجسلت عدة ماكتب جديدة لس تخدام النظام يف الثنائية ،فبلغ العدد الإجاميل للماكتب املشاركة  21مكتبا وافقت  10مهنا
عىل تقدمي معلومات ملفاهتا اإىل الخرين.
 .40ويف يونيو  ،2014أأنشئ كيان جديد يضم عدد من أأحصاب املصلحة ،وهو احتاد الكتب امليرسة ( )ABCلزايدة عدد الكتب
املتاحة يف نسق ميكن النفاذ اإليه ملن يعانون من اإعاقة يف القراءة يف العامل .و أأجرى الاحتاد ثالثة أأنشطة أأساس ية يه " "1تقدمي
املساعدة التقنية يف اإنتاج الكتب امليرسة (بمتويل من أأسرتاليا ومجهورية كوراي)؛ " "2والنرش اجلامع اذلي يروج للتكنولوجيات تتيح
"امليرس من ا ألساس" حىت تكون الكتب اجلديدة قابةل من أأول ا ألمر لس تخدام املبرصين وا ألشخاص ذوي الإعاقات يف
النرش ّ
قراءة املطبوعات عىل ح ٍد سواء؛ " "3وخدمة  ABCللكتب (املعروفة ابمس خدمة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة عامليا
 ،)TIGARويه عبارة عن قاعدة بياانت هبا عناوين ميكن النفاذ اإلهيا خبمس ومخسني لغة .ومبوجب النشاط ا ألول ،أأنتج الاحتاد
 1580كتااب تعلمييا يفيد  23500طالب يعاين من اإعاقة يف القراءة يف بنغالديش والهند ونيبال ورسي لناك .ومبوجب النشاط
ميثاق النرش امليرس وجائزة ال متيزي ادلولية للنرش امليرس التابعة لالحتاد .وبهناية َّ 2015نزلت  15مكتبة ُمشا ِّركة
الثاين ،رعي الاحتا ُد َ
 4208عناوين ميرسة وجرت  58000اس تعارة لكتب ميرسة لصاحل أأشخاص يعانون من اإعاقة يف القراءة يف فرتة التقرير.
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الهدف الاسرتاتيجي اخلامس :املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .41أأحرز معل التحليل الاقتصادي للويبو تقدما ملحوظا يف الثنائية حنو حتقيق هدف الرتوجي لتحاليل عالية اجلودة تتناول
التحدايت الاقتصادية يف النظام ادلويل للملكية الفكرية وتقيمي الاثر الاقتصادية لختيارات س ياسات امللكية الفكرية .ومن أأبرز
رش اثلث تقرير عاملي للملكية الفكرية بشأأن الابتاكر اخلارق والمنو الاقتصادي ،ونتج عنه أأكرث من مقاةل اإعالمية وأأاثر
الإجنازات ن َ ُ
أ
اهامتم صناع الس ياسات وا ألوساط الاكدميية يف العامل .كام واصلت الويبو الاشرتاك يف نرش مؤرش الابتاكر العاملي مع جامعة كورنيل
والإنس ياد .ويف  15/2014وللمرة ا ألوىل جرى اإطالق املؤرش خارج جنيف وشاركت حكومة أأسرتاليا يف اس تضافة الإطالق يف
 2014وحكومة اململكة املتحدة يف  .2015وبلغت التغطية الإعالمية وعىل مواقع التواصل الاجامتعي مس توايت غري مس بوقة مقارنة
ابلثنائية السابقة.
 .42وحتققت اإجنازات ملحوظة يف الثنائية  15/2014بشأأن ادلراسات الاقتصادية املوهجة لتعزيز معل جلان الويبو .وحتققت
بوجه خاص ثالثة مرشوعات من جدول أأعامل التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية ،وامللكية الفكرية
والاقتصاد غري الرمسي ،وامللكية الفكرية ونزوح ا ألدمغة .و ُأطلقت املرحةل الثانية من املرشوع بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية والاقتصادية يف  2015ونقلت ا ألعامل ادلراس ية ا ألساس ية اإىل دول انمية أأخرى.
 .43و أأخريا حقق العمل الإحصايئ اذلي أأعد يف الثنائية  15/2014هدف توفري معلومات اإحصائية دقيقة وشامةل ويف حيهنا
بشأأن أأداء نظام امللكية الفكرية يف العامل .وا ألمه هو اإجراء اس تقصاءات اإحصائية س نوية بشأأن ماكتب امللكية الفكرية الوطنية
وا إلقلميية شهدت ارتفاعا يف عدد الاس تجاابت اذلي بلغ  127مقارنة بعدد  112يف الثنائية السابقة.
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الهدف الاسرتاتيجي السادس :التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .44أأدت ادلوراتن التاسعة والعارشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ ( 3اإىل  5مارس  2014و 23اإىل  25نومفرب  )2015دور
"سوق ل ألفاكر" عىل حنو أأاتح اإحراز تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية .وظهر يف الاجامتعني اذلين اس مترا ثالثة أأايم اهامتم متنام ابلسرتاتيجيات الوقائية الفعاةل اليت ترتاوح بني رفع التوعية واجلديد
من مناذج ا ألعامل وتأأمني سلسةل التوريد اإىل الليات البديةل لتسوية املنازعات .وصاحب ادلورتني تنظ ُمي معرض مسعيات ومرئيات
عرضت خالهل امحلالت العامة للتواصل بشأأن امللكية الفكرية و أأدوات توعية للش باب .ووافقت ادلول ا ألعضاء يف ادلورة احلادية
عرشة عىل الاس مترار يف تبادل املعلومات بشأأن اخلربات الوطنية بشأأن أأربعة مواضيع "1" :أأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية
بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني عامة الناس ،ل س امي الش باب ،طبق ًا ألولوايت ادلول ا ألعضاء التعلميية وغريها
من ا ألولوايت؛ " "2والرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية منازعات امللكية
الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ " "3واملساعدة الترشيعية اليت ت ُِّّقدهما الويبو ،مع الرتكزي عىل صياغة قوانني الإنفاذ الوطنية
اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإساءة اس تعامل اإجراءات الإنفاذ ،مع أأخذ املصلحة
الاجامتعية ا ألمع يف احلس بان وابلتوافق مع أأولوايت ادلول ا ألعضاء؛ " "4أأنشطة الويبو لتكوين القدرات ودمع التدريب طبق ًا
للتوصيات املعنية من توصيات جدول أأعامل التمنية ووفق ًا لولية جلنة الإنفاذ.
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الهدف الاسرتاتيجي السابع :امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .45يف تقاطع القضااي العاملية املرتابطة وامللحة ،ل س امي قضااي الصحة العاملية وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ ،أأحرز تقدم معترب يف
حتقيق فهم معمق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية .ويف الثنائية ،عززت الويبو
ماكنهتا ابعتبارها مصدرا موثوقا به لدلمع والتعاون ومرجعا للحصول عىل املعلومات املتعلقة بقضااي الس ياسة العامة وامللكية الفكرية،
مما أأدى اإىل اس مترار الطلب عىل مسامههتا ومشاركهتا يف احملافل من جانب املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية ا ألخرى ومهنا
منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واجلامعات .وبعد أأن د ُِّّشنت مبادرة الويبو
تقاء معترب ًا من خالل محةل
البيئية يف نومفرب  ،2013أأىت عام  2014ليكون أأول عام اكمل لعملياهتا .وقد شهدت ماكنة املبادرة ار ً
توعية موهجة ،حيث منت ش بكة الرشاكء من  36اإىل  54يف  2014وإاىل  65يف  ،2015وزاد عدد املس تخدمني املسجلني بثالثة
أأضعاف من  160يف  2013اإىل  490يف هناية  .2015كام ضاعفت قاعدة بياانت املبادرة حمتواها أأو أأكرث فانتقل من  830مدخال
يف  2013اإىل  2181يف  2015نتيجة لتفاقات دمج قواعد البياانت والرفع الفردي.
 .46واكتسبت قاعدة بياانت الويبو للبحث  -تبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة ا ألمراض املدارية املهمةل ،الاعرتاف ابعتبارها
منصة دلمع الابتاكر وتقامس املعارف ونقل التكنولوجيا وتكوين القدرات املتعلقة ابلبحث يف جمال ا ألمراض املدارية املهمةل والسل
واملالراي .وشهدت الثنائية زايدة متثلت يف  52مسامهة اإضافية بني أأعضاء قاعدة بياانت الويبو للبحث و 20عضوا جديدا مهنم 6
من البدلان النامية وبذكل أأصبح مجموع املساهامت  96وعدد ا ألعضاء  100مهنم  22من بدلان انمية .كام أأثبتت املنصة قدرهتا عىل
نقل التكنولوجيا بشأأن أأصول امللكية الفكرية من ادلول املتقدمة اإىل البدلان النامية ،مبا يف ذكل نقل ادلراية واخلربة ،عرب مواصةل
تسهيل حصول س تة علامء أأفريقيني عىل اإجازات لغرض البحث يف مؤسسات حبثية يف اخلارج .وقد أأتيحت اإجازات التفرغ هذه اليت
بد أأت يف الثنائية السابقة بفضل صندوق استامئين من حكومة أأسرتاليا .وقد اختمتت أأربع من اإجازات التفرغ هذه بهناية عام .2014
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 .47وعقدت ثالث ندوات لشعبة الويبو للتحدايت العاملية ونرشت أأربعة موجزات عن التحدايت العاملية وثالثة تقارير بشأأن
التحدايت العاملية واكنت مبثابة احملفل اذلي تبادل فيه املشاركون ا ألفاكر والتجارب واملعلومات بشأأن اجملالت الثالثة ا ألساس ية.
 .48واس متر الرتكزي يف التعاون الثاليث ا ألطراف مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية عىل حتقيق الفهم املعمق دلى
واضعي الس ياسات ملا بني الصحة وامللكية الفكرية والتجارة من تفاعل .وقد عقدت الندوة ثالثية ا ألطراف الرابعة واخلامسة يف نومفرب
 2014و أأكتوبر  2015يف جنيف ،حيث اس تكشفت خاللها التحدايت والفرص يف جمال الابتاكر الصحي للبدلان ذات ادلخل
املتوسط والس ياسات العامة الالزمة لضامن اإسهام المنو الاقتصادي الرسيع يف النفاذ والتغطية الصحية الشامةل.
الهدف الاسرتاتيجي الثامن :ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

لرتكزي عىل اإعداد وتقدمي حمتوى وجيه وعايل اجلودة وإابراز معل الويبو دلى امجلهور وتعزيز
 .49من ا ألولوايت يف هذا الهدف ا ُ
ثقافة اخلدمة داخل املنظمة.
 .50و أأسفر لك من احملتوى الأكرث تاكمال والاسرتاتيجية الإعالمية عن زايدة أأثر التصالت بشأأن الفعاليات الرئيس ية للويبو
وإاطالق املنتجات .وبلغ مؤرش الابتاكر العاملي وضع "اجتاه" تويرت يف لندن يوم اإطالقه يف اململكة املتحدة يف  .2015وساعدت
التغطية يف بعض وسائل الإعالم الأكرث نفوذا يف العامل عىل ضبط ماكنة تقارير امللكية الفكرية الرئيس ية للويبو (مؤرش الابتاكر
العاملي ،والتقرير العاملي للملكية الفكرية ،ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والاس تعراضان الس نواين لنظايم مدريد ولهاي،
ومؤرشات امللكية الفكرية العاملية) بوصفها مصادر مرجعية عاملية للملكية الفكرية وبياانت الابتاكر .وأأسفر الرتوجي للتقرير العاملي
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للملكية الفكرية عن صدور حنو  200مقال حصفي يف ا ألس بوع التايل لإصداره .وحقق التضافر الإعاليم وخماطبة امجلهور عرب وسائل
التواصل الاجامتعي للرتوجي للمؤمتر الوزاري يف دااكر عام  ،2014تغطي ًة واسعة النطاق يف الإذاعة وسائل الإعالم الإلكرتونية
ا ألفريقية مما حفز اهامتم امجلهور بشأأن امللكية الفكرية وقضااي التمنية .ونرشت الصفحات الإلكرتونية مجليع الفعاليات الرئيس ية ابللغات
الست .وعززت هجود املنارصة املؤيدة لحتاد الكتب امليرسة من خالل اإنتاج فيديو اس تثنايئ عن تكوين القدرات بشأأن احتاد
الكتب امليرسة يف الهند.
 .51وبلغت مشاركة ادلول ا ألعضاء وامجلهور يف امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية مس توى قياس ي ًا .واكن شعار امحلةل
6
"ا ألفالم – هواية عاملية" حمل تركزي أأكرث من  350حد ًاث ُأب ِّلغ عنه يف  105بدلان (مقارنة بعام  2013اذلي جسل  236حد ًاث يف 93
بدل ًا) .ويف  ،2015حصدت تغريدات  #WorldIPDayللويبو  5.2ماليني انطباع حممتل (مقارنة بعدد  1.55مليون يف )2013
وحنو  900اإعادة تغريد .واكنت املشاركة جد عاملية اإذ جتاوز عدد زايرات الصفحة الإلكرتونية الصينية زايرات الصفحة الإنلكزيية يف
 ،2014وجسلت الهند والولايت املتحدة واملكس يك ومرص والربازيل ابلرتتيب أأكرب عدد من "الإجعاابت" عىل فيسوبك.
 .52وفامي يتعلق ابلعالقات اخلارجية ،أأجرت ا ألمم املتحدة وادلول ا ألعضاء هبا عددا من معليات املفاوضات ا ألساس ية تتعلق
بعمل الويبو يف  15/2014مبا يف ذكل اعامتد خطة معل أأديس أأاباب يف املؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية واعامتد حتويل عاملنا :خطة
التمنية املس تدامة لعام  2030من أأجل التمنية املس تدامة واعامتد اتفاق ابريس مبوجب اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ.
وقد واصلت الويبو الاضطالع بدورها يف دمع هذه املسارات من خالل الزتاهما الاسرتاتيجي وتوفري املعلومات املزتنة والقامئة عىل
ادلليل والاس تجابة الرسيعة لطلبات املسامهة والتعاون ،وذكل ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ومتش ي ًا مع وليهتا ومع
التوصيتني  30و 40من توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.
 .53وظلت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية تشلك جزءاً ل يتجزأأ من املنظمة مصمامً حبيث يدين خدمات الويبو وتعاوهنا من
ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل والرشاكء بغية تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج ،عالو ًة عىل الاس تجابة لالحتياجات
وا ألولوايت احملددة للبدلان و /أأو املناطق اليت ختدهما .وقد منت ش بكة املاكتب يف عام  2014فأأصبحت تضم مخسة ماكتب ابفتتاح
مكتيب الويبو يف الصني ويف الاحتاد الرويس .وشهد عام الاحتفال  2015ابلعيد العارش لإنشاء مكتب الويبو يف س نغافورة.
وواصلت النتاجئ احملققة يف الثنائية  15/2014اإبراز جحم املسامهة املتواصةل للماكتب اخلارجية يف تنفيذ ولية املنظمة.
الهدف الاسرتاتيجي التاسع :دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها

 6أأوحض تقرير أأداء الربانمج  13 /2012اإىل الإشارة اإىل امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية أأبلغ يف  89بدلا .والعدد الفعيل للبدلان املبلغة هو .93
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موجز الإجنازات حبسب النتيجة املرتقبة

 .54واس متر يف الثنائية تعزيز اإدارة برامج الويبو وماليهتا من أأجل توظيف املوارد مبزي ٍد من الفعالية ولإرساء أأفضل املامرسات يف
جمال من جمالت الإدارة يعاجل التخطيط وإادارة ا ألداء وتوفري التيسري وادلمع خملتلف ا ألنشطة التشغيلية عرب املنظمة.
 .55وابلرمغ من أأوجه عدم التيقن الاقتصادية هذه ،اختمتت الويبو الس نة بنتيجة اإجيابية مجمةل قميهتا  70.3ماليني فرنك
سويرسي حسب املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام .وبلغت اإيرادات  15/2014بعد التسوية بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية
 775.7مليون فرنك سويرسي أأي بزايدة قدرها  62.4مليون فرنك سويرسي أأو نسبهتا  8.8ابملئة عىل الإيرادات املقدرة يف مزيانية
 .15/2014ووصلت نفقات الثنائية  15/2014اإىل  642.6مليون فرنك سويرسي أأي ابخنفاض قدره  31.4مليون فرنك سويرسي
أأو نسبته  4.7ابملئة عن املزيانية املعمتدة .15/2014
 .56وقد اس تمكلت يف ربيع  2014ادلراسة الشامةل ملامرسات الويبو فامي يتعلق ابخلزانة وما تتعرض هل من خماطر ،واليت بدئت يف
عام  .2013ومتخضت عن ادلراسة سلسةل من التوصيات ،مهنا ما يتعلق مبامرسة التحوط ابعتبارها وس يةل للحد من التعرض
لتذبذابت العمالت ا ألجنبية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وجرى يف  2015اس تعراض شامل لسرتاتيجية التحوط
املقرتحة واختذ قرار هنايئ يقيض ابإنشاء منوذج حتوط من شأأنه أأن حيفز أاثر التحوط عىل نتاجئ الثنائية  15/2014ونتاجئ عام .2016
وبعد اإجراء حبث موسع مع خمتلف البنوك واملؤسسات املالية وبعد اإعداد دراسة عن الس ياسات الاستامثرية العديدة املطبقة يف
منظومة ا ألمم املتحدة ،أأعدت س ياسة استامثرية جديدة للمنظمة واعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف .2015
 .57و ُأحرز تقدم جيد يف الثنائية فامي يتعلق بزايدة ترس يخ ثقافة الاستناد اإىل النتاجئ وتعزيز دورة اإدارة ا ألداء دلى الويبو.
واس متر تعزيز خطط العمل الثنائية وخطط العمل الس نوية .ويف  ،2014أأضيف ختطيط مس توى املناصب مما وثّق الروابط بني
النتاجئ املرتقبة من الربامج و أأهداف املوظفني عىل املس توى الفردي ،و أأسفر ذكل عن مزيد من الشفافية وادلقة يف ختصيص موارد
العاملني واس تخداهما.
 .58كام أأاتحت زايدة تاكمل مكوانت نظام التخطيط للموارد املؤسس ية خالل  15/2014حتسني اإماكنيات اإعداد التقارير
وا ألدوات التحليلية .و أأد ِّمج للمرة ا ألويل يف عام  2014بني نظايم الإدارة املتاكمةل وختطيط اإدارة ا ألداء املؤسيس ،مما مسح ابإعداد
تقارير أأفضل بشأأن املقارنة بني الإنفاق حسب املوازنة والإنفاق الفعيل من اإدارة ا ألداء املؤسيس .وعالو ًة عىل ذكل ،فُ ِّّعل نظام املوارد
البرشية/ا ألجور مضن نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف يناير  ،2014واس ت ِّمكل دجمه مع نظام ختطيط اإدارة ا ألداء املؤسيس يف
أأبريل ،مما أأدي اإىل حتسني معترب يف اإماكنيات اإدارة املناصب .وتطورت وحدة اس تطالع معلومات ا ألعامل يف الثنائية ،حيث
ُطورت لوحات اإدارة مبدئية ووزعت عىل اجملالت الإدارية ا ألساس ية (اإدارة املوارد البرشية ،واملشرتايت والسفر ،وختطيط الربامج
والشؤون املالية) يف ِّّ ُ 2014
ومعم يف املنظمة لكها يف  .2015و أأعدت أأيضا لوحة لإدارة اخملاطر و أأطلقت يف .2015
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 .59ووفقا خلارطة طريق اإدارة اخملاطرُ ،أعد اإطار رمسي ومنسجم للمنظمة بشأأن اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،مبا يف ذكل
اإطار الويبو بشأأن املساءةل ،وبيان الويبو بشأأن "قابلية حت ّمل اخملاطر" ،وإانشاء فريق اإدارة اخملاطر ( ،)RMGواعامتد س ياسة اإدارة
اخملاطر ،وإاعداد دليل اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.
 .60ومن أأجل تسهيل النفاذ الين إاىل املعلومات عن اخملاطر والضوابط ،وتعزيز الإدارة الاستباقية للمخاطر والضوابط،
والاس تجابة الفعاةل لهيئات التدقيق ،نُفذت أأداة لإدارة اخملاطر املؤسس ية يف النصف الثاين من  2014واس تخدمت دلمع معلية
ختطيط معل  2015ومعلية برانمج ومزيانية .17/2016
 .61واكنت الثنائية  15/2014يه أأول ثنائية تنفذ فهيا اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف عام
 .2013واس متر اإحراز تقدم أأيضا بشأأن تعممي التصممي التنظميي وختطيط القوة العامةل ابعتبارهام نشاطي أأعامل أأساس يني متاكملني متام
التاكمل .واكن من الإجنازات احملققة يف الثنائية ما ييل "1" :زايدة مشاركة املديرين من خالل تنفيذ حلقات معل عن وضع املبادئ
التوجهيية ذات الصةل؛ " "2ووضع خطط معل القوة العامةل للثنائية  15/2014للك وحدة تنظميية هبدف مجع الإجراءات ا ألساس ية
ذات الصةل ابملوارد البرشية تلبي ًة لحتياجات ا ألعامل؛ ""3وتعممي ممارسة يف لك املنظمة لتحديث التوصيف الوظيفي للتأأكد من أأنه
يعكس بدقة أأولوايت ا ألعامل " "4وحتقيق اتساق أأوثق و أأكرث مهنجية بني التوصيفات الوظيفية وخطط العمل الس نوية .واكن من
مضن معلية ختطيط القوة العامةل تشجي ُع املديرين عىل النظر يف املزجي ا ألمثل من املوارد ملعاجلة احتياجات ا ألعامل دلهيم بكفاءة.
 .62ويف  ،2014أأصدرت الويبو س ياس هتا ا ألوىل املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ،وتضمنت تكل الس ياسة هدف ًا مزدوجا يقيض
ا ألول بتعممي املنظور اجلنساين يف أأنشطة الويبو وهيدف الهدف الثاين املُحدَّد املدة اإىل حتقيق التوازن بني اجلنسني عىل مجيع
مس توايت التوظيف .ورمغ أأن النس بة املئوية للس يدات يف الرتبة ف 46.1( 4-ابملئة) متثل زايدة قدرها  2.7نقطة مئوية مقارنة
مبس توى  2013ظل بلوغ الهدف ابلاكمل وأأهداف التوازن بني اجلنسني بعيد املنال عىل املس توايت الإدارية ا ألعىل مرتبة .وجنحت
التعيينات يف الرتبة ف 5-ود 1-يف تفادي زايدة الهوة بني اجلنسني عقب انفصال املوظفات عىل هذه املس توايت ،ومع ذكل شهد
عدد النساء يف مس توى د 2-اخنفاضا قدره  11.1نقطة مئوية مقارنة بعام  .2013غري أأن هذه النسب اكنت أأكرب نس بة عىل
الإطالق يف اترخي الويبو .ومن مث أأنشئت ش بكة تضم هجات تنس يق الشؤون اجلنسانية تغطي مجيع برامج الويبو وانضمت الويبو
اإىل ش بكة أأبطال جنيف حتقيقا للزتاهما امجلاعي ابلهنوض ابملر أأة يف العمل.
 .63واس تمكلت يف عام  2014معلية تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل ،حيث ثُبِّّت  31من هؤلء املوظفني يف
 2014عىل وظائف مس مترة بعد اإجراء منافسة .كام أأعلن عن  40وظيفة حمددة املدة لتثبيت الوظائف املس مترة يف الثنائية ( 17يف
عام  2014و 23عام  ،)2015واس تمكلت  30مهنا يف هناية  .2015وظلت الثنائية تشهد مس توايت مرتفعة من نشاط التعيني مما
أأسفر عن تباطء يف متوسط وقت التعيني يف الثنائية مبقدار  19.77أأس بوعا مقارنة بعدد  16.03أأسابيع يف  .13/2012ويف الثنائية
أأجريت  255مسابقة اإجامل ( 183للوظائف حمددة املدة أأي زايدة قدرها  29ابملئة مقارنة ابلثنائية  13/2012و 72وظيفة مؤقتة).
وإاجامل تلقت املنظمة  30320طلبا .وتواصلت معليات حتديث نظم ومعليات اإدارة املوارد البرشية .وبد أأ اإعداد منصة جديدة
ومتاكمةل للتوظيف (ابس تخدام اتليو ( ))Taleoيف  2015ومن املتوقع أأن تزيد من فعالية التوظيف.
 .64ويف  ،15/2014أأحرز تقدم جيد يف املشرتايت ويف السفر حنو حتقيق ا ألهداف من خالل مجموعة من التدابري هتدف اإىل
ترش يد لكفة السلع واخلدمات موضوع الرشاء يف الويبو وتعممي هذه العمليات ،مما أأسفر عن وفورات مجمةل بلغت  3.8ماليني فرنك
سويرسي يف عام  2015و 2.6ماليني فرنك سويرسي يف  .2014وابلنس بة اإىل نفقات السفر ،اخنفض متوسط سعر تذكرة الطريان
بنس بة  14ابملئة يف  2015اإىل  1484فرناكً سويرس ًاي مقا نر ًة مببلغ  1,728فرناكً سويرس ًاي يف عام  2013ما يعين حتقيق وفورات
هائةل يف الثنائية .ومنذ اس تخدام أأداة احلجز الش بكية يف ديسمرب  2014أأخنفض اإجاميل متوسط رمس املعامةل بنس بة  20ابملئة
ابلرمغ من زايدة رسوم الواكةل املرتتبة عىل تغيري امل ُ َورد .وجدير ابذلكر أأن هجد ًا كبرياً قد بذل خالل الثنائية خلفض نفقات السفر ،مما
أأدى اإىل اخنفاض يف لكٍ من عدد التذاكر الصادر وعدد طلبات السفر املقدمة بشلك متأأخر .وقد أأدى الرصد الوثيق للعملية
الإدارية اإىل خفض متوسط زمن معاجلة طلبات الرشاء اإىل النصف خالل امخلس س نوات ا ألخرية ،مما حقق قدر ًا أأعظم من الكفاءة
ومزيد ًا من الرباعة يف رشاء السلع واخلدمات .كام جتدر الإشارة اإىل ارتفاع نس بة السلع واخلدمات املوردة حمليا ألنشطة التمنية بنس بة
 57ابملئة يف  ،2015أأي زايدة قدرها  9ابملئة مقارنة بعام  2013و 12ابملئة مقارنة بعام .2014
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 .65أأما عن التحسينات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،فقد تضمنت املنجزات احملققة يف  15/2014ما ييل:
اس تعراض عقود اخلدمة والعمليات التشغيلية للتأأكد من زايدة فعالية اللكفة يف العمليات مما أأسفر عن وفورات تقدر بنحو
 460000فرنك سويرسي مقارنة بعام  ،2013والانهتاء بنجاح من اإعداد واختبار اإماكنية رفيعة املس توى يف جمال تكنولوجيا
املعلومات والتصالت للتعايف من الكوارث دعام لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واس تكامل البنية التحتية لتكنولوجيا
املعلومات والتصالت يف قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة يف توقيت مناسب قبل افتتاهحا لدلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج
واملزيانية والسلسةل الرابعة وامخلسني من اجامتعات مجعيات الويبو ،وتقدمي حل جديد لهندسة املكتب العاملي يك تمتكن املاكتب
اخلارجية يف الويبو من توفري اتصال أمن يف مجيع نظم تكنولوجيا املعلومات الإدارية للويبو اليت يس تضيفها املقر ،اإضافة اإىل خدمات
تكنولوجيا املعلومات املركزية واملتسقة ،وإابرام اتفاقات تنفيذ خدمات للوقوف بوضوح عىل احتياجات جمالت ا ألعامل احملددة من
تكنولوجيا املعلومات والتصالت عالو ًة عىل اإاتحة مزي ٍد من املهنجية يف التتبع والرصد ،واس تخدام نظام فاكس متطور يندمج
بسالسة مع نظم حواسيب مدريد ونظم الإدارة ادلاخلية أأيضا مما سزييد من الفعالية وخيفض نس بة أأخطاء الفاكس بشدة.
 .66ويف جمال تأأمني املعلومات ،اكن من أأوجه معلية التحسني املس متر اليت جشع علهيا لها املعيار  ISO 27001أأن خضعت
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر  2014للجوةل الثانية من مراجعة الرقابة اخلارجية لشهادة  ISO 27001ويف الوقت ذاته
انتقلت الشهادة من نسخة  2005اإىل شهادة  .2013:ISO 27001ويف أأكتوبر  ،2015اتسع نطاق الشهادة لتشمل معلييت مدريد
ولهاي اإضافة اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .كام واصلت معليات حمااكة الانتحال اليت أأطلقت عام  2014توعية املس تخدمني
ابلهتديدات ا ألمنية بشأأن املعلومات ،وادلليل عىل ذكل هو الزايدة الهائةل يف عدد البالغات الواردة من املس تخدمني عن حماولت
الانتحال (ارتفعت من واحد ابملئة يف  2014اإىل  59ابملئة يف  .)2015كام اخنفض عدد املس تخدمني اذلي اكنوا يقعون حضية
محالت الاحتيال بنس بة  10ابملئة (مقارنة مبتوسط قدره  17ابملئة يف  2014اإىل متوسط قدره س بعة ابملئة يف .)2015
 .67واس متر تنفيذ س ياسة الويبو للغات بفعالية ،وذكل بتوس يع نطاق التغطية ابللغات الست ليشمل ا ألفرقة العامةل عىل حنو
تدرجيي وفعال من حيث التلكفة .وقد ُو ِّّسعت التغطية يف  15/2014وفق ًا للجدول الزمين اذلي وضعته ادلول ا ألعضاء لتشمل ""1
الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات " "2والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل
ادلويل للرسوم والامنذج الصناعية ""3والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات و""4
والفريق العامل املعين مبراجعة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .68واكن من املنجزات ا ألساس ية يف  15/2014افتتاح قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة .وقد نُفذ مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
عىل عدة مراحل أأجريت خاللها اختبارات تقنية واختبارات ل ألنظمة خمتلفة بشلك متوا ٍز للك منطقة عىل حدة .فقد ُس ِّ ّمل مركز
ادلخول اجلديد يف يوليه  ،2014والساحة اخلارجية املمتدة بني املبىن اجلديد وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة ومبىن أأرابد بوكش يف
هناية أأغسطس  ،2014وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة نفسها يف هناية أأغسطس واكنت متاحة لعقد دورة جلنة الربانمج واملزيانية من
 1اإىل  5سبمترب  ،2014واكمتلت مجيع أأعامل الإنشاءات اجلديدة والتجديدات يف سبمترب  2014يف قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة
وثالثة طوابق من مبىن أأرابد بوكش و أأتيحت دلورة مجعيات الويبو يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب  ،2014مما تضمن افتتاح قاعة
مؤمترات الويبو اجلديدة يوم افتتاح ادلورة حبضور ادلول ا ألعضاء يف الويبو ومراقبني ومسؤولني من دوةل املقر (عىل لكٍ من
املس توى الاحتادي وا إلقلميي واحمليل) وممثلني عن واكلت أأخرى من واكلت ا ألمم املتحدة ومن الرشاكت النيف وس بعني اليت
أأسهمت يف اإنشاء املرشوع واس تكامهل .وشهد عام  2015أأيض ًا معاجلة عدد من عنارص الساحة اخلارجية .وقد اكمتل املرشوع يف
الوقت احملدد من أأجل اس تضافة مجعيات الويبو ،رمغ أأنه تأأجل من أأبريل  2014اإىل سبمترب  ،2014نظراً لتعقد موقع العمل خصوص ًا
يف ا ألشهر القليةل املاضية.
 .69وشهدت الثنائية  15/2014اس تكامل وتقدما أأحرز يف عدد من الإجنازات الهامة يف جمال السالمة وا ألمن ،ل س امي افتتاح
مدخل الويبو املركزي اجلديد (مكتب الاس تقبال مببىن  )ABومركز معليات التنس يق ا ألمين ( ،)SCOCيف الوقت املناسب
لضامن دمع انحج لدلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات الويبو يف  2014و أأكرث من  200مؤمتر وفعالية يف 2015
حرضها املوظفون واملندوبون والزائرون وامجلهور .وابلإضافة اإىل ذكل ،اس تمكل مرشوع معايري ا ألمن التشغييل ادلنيا يف املقار (H-
 )MOSSيف  2015مما أأسفر عن تعزيزات دمعت بشدة ا ألمان وا ألمن وإادارة ا ألمن يف مجمع الويبو بأأمكهل.
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اثلثا املزيانية املوحدة والنفقات الفعلية 15/2014
اجلدول  :1ملخص الثنائية  15/2014حبسب الربانمج

(بألف الفرناكت السويرسية)

امل زيانية املع متدة
15/2014
1

قانون الرباءات

2

العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وامل وارد الوراثية
نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
نظاما مدريد ولش بونة
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق جدول أعامل التمنية
البدلان الفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب
والبدلان القل منوا
التعاون مع بدلان معينة يف أورواب وأس يا
أاكدميية الويبو
التصنيفات واملعايري ادلولية
قواعد البياانت العاملية
خدمات النفاذ اىل املعلومات واملعارف
حلول لعامل ماكتب امللكية الفكرية
ادلراسات الاقتصادية والحصاءات
اذاكء الاح رتام للملكية الفكرية
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
التواصل
العالقات اخلارجية وال رشااكت واملاكتب اخلارجية
الدارة التنفيذية
ادارة الربامج وامل وارد
ادارة املوارد البرشية وتطويرها
خدمات ادلمع العامة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت
الرقابة الدارية
خدمات املؤمترات واللغات
السالمة والمن
قاعة املؤمترات اجلديدة
ال رشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر
نظام لهاي
خمصصة
غري َّ
اجمل موع ال لكي

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

نفقات
15/2014

4,950

5,390

5,354

6,162

5,530

5,192

16,430

16,764

16,140

7,864

6,372

5,438

197,973

195,354

186,155

55,245

57,428

55,709

11,175

10,947

9,879

4,341

3,519

3,138

32,325

31,485

29,067

8,443

8,338

7,644

11,883

11,714

11,845

7,317

7,298

7,507

4,692

5,060

4,954

7,539

6,830

6,860

11,628

12,050

11,940

5,336

5,165

4,903

3,989

4,160

3,811

6,938

7,056

6,707

17,257

16,506

15,961

12,435

12,515

11,036

18,945

20,827

18,642

28,032

28,162

27,397

23,561

25,189

24,699

47,400

47,883

46,526

45,269

48,676

47,968

5,116

4,972

4,550

41,117

39,383

35,782

10,786

11,604

11,272

834

4,303

4,108

6,696

5,508

5,503

7,587

7,303

6,909

4,727

701

-

673,993
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اجلدول  :2ملخص الثنائية  15/2014حبسب النتيجة املرتقبة

(بألف الفرناكت السويرسية)

امل زيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

ھ1.1

تعاون معزز بني ادلول العضاء يف وضع أطر معيارية دولية
متوازنة يف جمال امللكية الفكرية والتفاق عىل مواضيع حمدّ دة وعىل
صكوك دولية بشأهنا
أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية
الفكرية
حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأ سامهئا وشعارات املنظامت
احلكومية ادلولية
اس تخدام مزتايد لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف اليداع
ادلويل لطلبات الرباءات
حتسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن
انتاجية وجودة خدمات ّ
الرباءات
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أوسع وحنو أفضل ،مبا يف ذكل
من قبل البدلان النامية والبدلان القل منوا
حمس نة يف معليات نظام لهاي
انتاجية وخدمات ّ

ھ6.2

اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أوسع وحنو أفضل ،مبا
يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان القل منوا
حمس نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة
انتاجية وجودة خدمات ّ

ھ8.2

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا
وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أ ساليب الويبو البديةل
لتسوية املنازعات
حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أ سامء عامة
واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية
تامتىش مع الهداف المنائية الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة
كفاءات َّ
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لغ راض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اىل اقتصاد
السوق احلر
لت
تعممي توصيات جدول أعامل ا منية عىل معل الويبو

ھ4.3

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان
أليات وبرامج تعاونية ّ
النامية والبدلان القل منوا
لت
فهم مع ّمق جلدول أعامل ا منية دلى ادلول العضاء واملنظامت
احلكومية ادلولية واجمل متع املدين وأحصاب املصلحة الخرين
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف
قدرات ّ
تسخري امللكية الفكرية لغ راض دمع الابتاكر

ھ2.1
ھ3.1
ھ1.2
ھ2.2
ھ3.2
ھ4.2
ھ5.2

ھ7.2

ھ9.2
ھ1.3
ھ2.3

ھ3.3

ھ5.3
ھ6.3
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15,734

12,498

11,624

7,899

12,038

10,949

439

763

750

24,062

22,412

20,597

3,106

3,862

4,004

172,856

171,056

163,181

5,953

5,844

5,364

2,351

2,400

2,399

15,658

18,220

17,244

40,932

40,885

39,925

3,557

4,163

3,646

7,889

7,531

6,928

13,616

10,522

9,486

36,956

32,734

31,459

4,199

3,381

2,972

5,398

5,144

5,055

509

450

408

4,419

4,066

4,065

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امل زيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

ھ1.4

نظام حمدّ ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف
تيسري النفاذ اىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف
صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل
حمسن اىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من
نفاذ ّ
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والبداع

ھ3.4

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية
الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اىل خدمات أفضل (بتلكفة
أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن) اىل أحصاب املصلحة اذلين
يتعاملون معها
اس تخدام معلومات الويبو الحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل
نطاق أوسع وحنو أفضل
اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل
يف صياغة الس ياسات العامة
تقدّ م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول العضاء يف الويبو
حول اذاكء الاح رتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق
 45من جدول أعامل الويبو بشأن التمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو
ومعل املنظامت ادلولية الخرى يف جمال اذاكء الاح رتام للملكية
الفكرية
منصات وأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف
وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اىل البدلان
العاملية
التحدايت
مكحفلقل منوا،
البدلان ال
النامية ،ول س
الفكرية
ملواهجةامللكية
لتحليل قضااي
مصداقية اميالويبو
تزايد

ھ2.4

ھ4.4

ھ1.5
ھ2.5
ھ1.6

ھ2.6

ھ2.7
ھ3.7
ھ1.8
ھ2.8

وس ياسة املنافسة
التواصل بفعالية أكرب مع مجهور واسع بشأن امللكية الفكرية ودور
الويبو
تو ّجه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات

ھ3.8
ھ4.8

ال زتام فعال مع ادلول العضاء
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني

ھ5.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات المم املتحدة
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية
خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن
ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني
أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ادارة جيّدة
ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة
ملعاجلة مشاغل املوظفني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والمن
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائ رين واملمتلاكت املادية
واملعلومات
لق
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،وا مية
مس توى ّ
مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من
خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
غري خمصصة

ھ1.9
ھ2.9
ھ3.9
ھ4.9

ھ8.9
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7,317

7,298

7,507

18,046

21,217

20,748

2,810

1,296

1,080

17,284

18,037

17,557

2,141

2,209

2,109

4,261

3,918

3,800

429

1,119

1,054

1,124

732

695

4,401

3,503

3,348

2,032

1,959

1,754

12,882

12,923

12,335

5,536

5,805

5,590

6,747

8,100

7,273

1,771

1,317

1,388

5,949

9,112

8,176

150,797

156,682

151,129

36,603

33,654

32,204

2,971

2,238

1,837

13,992

16,607

15,866

6,641

7,594

7,092

4,727

701

673,993

673,993

642,597
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رابعا تقرير نفقات التمنية 15/2014
 .70تعرض وثيقة الربانمج واملزيانية ( 15/2014اجلدول  )6تقدير ًا لنفقات التمنية يف الثنائية  15/2014حبسب الربامج (اجلدول
 6من وثيقة الربانمج واملزيانية  )15/2014والنتاجئ املرتقبة (جدول اإطار النتاجئ يف الصفحة  14من وثيقة الربانمج واملزيانية
 .)15/2014ول يقيَّد الإنفاق اإنفاق ًا اإمنائي ًا اإل اإذا اكن املس تفيد منه بدل ًا انمي ًا ومل يكن الإنفاق املعادل متاح ًا للبدلان املتقدمة .ول
تشمل هذه املبالغ الإيرادات السابقة الناجتة عن ختفيضات الرسوم املمنوحة ملودعي الطلبات من البدلان النامية 7مبوجب أأنظمة
التسجيل ادلولية .ويقدم هذا التقرير حملة عامة لنفقات التمنية الفعلية يف الثنائية .15/2014
 .71ويُذكر بأأن التقدير الشامل لنفقات التمنية ُأدرج ألول مرة يف وثيقة الربانمج واملزيانية املرا ّجعة للثنائية  .2009-2008واكنت
مهنجية  ،11/2010كام اكنت يف  ،09/2008تستند اإىل تقديرات رفيعة املس توى عىل مس توى الربامج .وخضع هذا الهنج لكثري
مفصل تصاعدي عىل مس توى ا ألنشطة .و أأدى هذا الهنج املرا َجع وما ُوضع من أليات لتعقب
من التنقيح يف  13/2012ابعامتد هنج َّ
نفقات التمنية عن طريق التخطيط للموارد املؤسس ية اإىل اإعداد تقارير أأدق عن نفقات التمنية .وإان املهنجية املطبقة لتقدير حصة
التمنية من مزيانية  15/2014تامتىش وتتسق متام ًا مع املهنجية املعمتدة يف  .13/2012وتواصل تنقيح هذه اللية يف الثنائية
 15/2014ابعامتد مهنجية أأدق لتخصيص موارد املوظفني عىل مس توى ا ألنشطة .ومن هذا املنطلقُ ،رصدت نفقات التمنية املقدرة
يف  15/2014للك برانمج عن طريق تطبيق التعريف املذكور أنف ًا عىل أأنشطته ابلتشاور الوثيق مع مديره.
 .72ويعرض اجلدولن  3و 4نفقات التمنية املقدرة حبسب الربامج والنتاجئ املرتقبة ،استنادا اإىل املزيانية الهنائية بعد التحويالت
والنفقات الفعلية للثنائية  .15/2014ولالطالع عىل مزيد من املعلومات عن النتاجئ الإمنائية احملققة وعن اس تخدام املزيانية يف
الثنائية ،يرىج الرجوع اإىل التقياميت الفردية ألداء الربامج يف هذا التقرير.
 .73وتوحض أأس باب الفروق بني املزيانية املعمتدة واملزيانية الهنائية بعد التحويالت والنفقات الفعلية يف الثنائية  15/2014يف اإطار
اجلزء املعنون "اس تخدام املوارد" من لك برانمج.

 7كام جرت العادة ،أأدرجت البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف هذه الفئة لغرض الربانمج واملزيانية.
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اجلدول  :3نفقات التمنية يف  15/2014حبسب الربانمج

(بألف الفرناكت السويرسية)
امل زيان ية امل عمتدة 15/2014

الربامج (حصص هامة من موارد الربانمج)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

قانون الرباءات
العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي وامل وارد الوراثية
نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
نظاما مدريد ولش بونة
مركز الويبو للتحكمي والوساطة
تنس يق جدول أعامل التمنية
البدلان الفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأمرياك الالتينية والاكرييب
والبدلان القل منوا
التعاون مع بدلان معينة يف أورواب وأس يا
أاكدميية الويبو
التصنيفات واملعايري ادلولية
قواعد البياانت العاملية
خدمات النفاذ اىل املعلومات واملعارف
حلول لعامل ماكتب امللكية الفكرية
ادلراسات الاقتصادية والحصاءات
اذاكء الاح رتام للملكية الفكرية
امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
التواصل
العالقات اخلارجية وال رشااكت واملاكتب اخلارجية
الدارة التنفيذية
ادارة الربامج وامل وارد
ادارة املوارد البرشية وتطويرها
خدمات ادلمع العامة
تكنولوجيا املعلومات والتصالت
الرقابة الدارية
خدمات املؤمترات واللغات
السالمة والمن
قاعة املؤمترات اجلديدة
ال رشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر
اجمل موع

نفقات التمنية كنس بة مئ وي ة من اج اميل نفقات امل زيان ية

اجملموع
مرشوعات
مبرشوعات
امل زيانية املع متدة جدول أعامل
جدول أعامل
الت منية
الت منية

امل زيان ية ال هنائية بعد التح ويالت 15/2014

نفقات 15/2014

اجملموع
اجملموع
مرشوعات
مرشوعات
مبرشوعات
مبرشوعات
امل زيانية بعد
امل زيانية املقرتحة جدول أعامل
جدول أعامل
جدول أعامل
جدول أعامل
التحويالت
الت منية
الت منية
الت منية
الت منية

4,139

-

4,139

4,653

-

4,653

4,654

-

4,654

3,157

487

3,644

2,412

487

2,899

2,317

351

2,668

12,812

283

13,095

13,557

659

14,215

13,149

513

13,662

5,576

-

5,576

5,136

-

5,136

4,460

-

4,460

4,727

-

4,727

5,831

433

6,264

5,133

393

5,527

6,889

-

6,889

6,805

-

6,805

6,489

-

6,489

188

-

188

147

-

147

133

-

133

4,341

-

4,341

3,519

-

3,519

3,138

-

3,138

32,325

-

32,325

31,268

31,485

28,933

217

134

29,067

7,518

-

7,518

6,908

-

6,908

6,379

-

6,379

11,883

-

11,883

11,714

-

11,714

11,845

-

11,845

1,181

-

1,181

1,480

-

1,480

1,381

-

1,381

1,173

-

1,173

1,266

-

1,266

1,238

-

1,238

7,293

-

7,293

6,081

6,107

6,158

9,323

-

9,323

9,577

9,577

9,849

801

1,205

715

982

569

404

26
267

6,184

26
105

9,849
674

3,550

-

3,550

3,738

-

3,738

3,425

-

3,425

5,426

-

5,426

4,718

-

4,718

4,369

-

4,369

6,481

-

6,481

5,607

-

5,607

5,258

-

5,258

5,621

-

5,621

5,715

-

5,715

4,778

-

4,778

1,939

-

1,939

2,313

-

2,313

2,085

-

2,085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

738

-

738

-

826

800

-

800

-

-

-

-

-

-

-

-

937

-

937

-

525

458

-

458

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,507

-

6,507

5,508

-

5,508

5,503

-

5,503

145,699

140,017

142,105

132,500

144,128

1,571

21.4%

826

525

20.8%

26

2,088

20.6%

1,524

134,023
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اجلدول  :4نفقات التمنية يف  15/2014حبسب النتيجة املرتقبة

(بألف الفرناكت السويرسية)

امل زيانية املع متدة
:15/2014
نفقات الت منية

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

ھ1.1

تعاون معزز بني ادلول العضاء يف وضع أطر معيارية دولية
متوازنة يف جمال امللكية الفكرية والتفاق عىل مواضيع حمدّ دة وعىل
صكوك دولية بشأهنا
أطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوازنة يف جمال امللكية
الفكرية
حامية مزتايدة لشعارات ادلول وأ سامهئا وشعارات املنظامت
احلكومية ادلولية
اس تخدام مزتايد لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف اليداع
ادلويل لطلبات الرباءات
حتسني نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأن
انتاجية وجودة خدمات ّ
الرباءات
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أوسع وحنو أفضل ،مبا يف ذكل
من قبل البدلان النامية والبدلان القل منوا
حمس نة يف معليات نظام لهاي
انتاجية وخدمات ّ

ھ6.2

اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أوسع وحنو أفضل ،مبا
يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان القل منوا
حمس نة يف معليات نظايم مدريد ولش بونة
انتاجية وجودة خدمات ّ

ھ8.2

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا
وتسويهتا عرب الوساطة والتحكمي وغريها من أ ساليب الويبو البديةل
لتسوية املنازعات
حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أ سامء عامة
واحلقول العليا املكونة من رموز البدلان
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية
تامتىش مع الهداف المنائية الوطنية
معززة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة
كفاءات َّ
لت
من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية لغ راض ا منية يف
البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اىل اقتصاد
السوق احلر
تعممي توصيات جدول أعامل التمنية عىل معل الويبو

ھ4.3

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان
أليات وبرامج تعاونية ّ
النامية والبدلان القل منوا
لت
فهم مع ّمق جلدول أعامل ا منية دلى ادلول العضاء واملنظامت
احلكومية ادلولية واجمل متع املدين وأحصاب املصلحة الخرين
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أجل النجاح يف
قدرات ّ
تسخري امللكية الفكرية لغ راض دمع الابتاكر

ھ2.1
ھ3.1
ھ1.2
ھ2.2
ھ3.2
ھ4.2
ھ5.2

ھ7.2

ھ9.2
ھ1.3
ھ2.3

ھ3.3

ھ5.3
ھ6.3
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امل زيانية املع متدة بعد
التحويالت:
نفقات الت منية

نفقات :15/2014
نفقات الت منية

8,772

7,740

7,248

7,899

11,884

10,829

-

-

-

5,022

6,379

5,476

206

296

304

-

-

-

354

252

234

-

-

-

6,549

6,415

6,031

958

956

909

291

400

344

169

121

111

13,616

10,522

9,486

36,716

32,579

31,312

4,199

3,381

2,972

5,398

5,144

5,055

509

450

408

4,231

4,066

4,065
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امل زيانية املع متدة
:15/2014
نفقات الت منية

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

ھ1.4

نظام حمدّ ث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف
تيسري النفاذ اىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف
صفوف أحصاب املصلحة يف أحناء العامل
حمسن اىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من
نفاذ ّ
قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والبداع

ھ3.4

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأن امللكية
الفكرية من حيث احملتوى والاس تخدام
معززة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اىل خدمات أفضل (بتلكفة
أقل ورسعة أعىل وجودة أحسن) اىل أحصاب املصلحة اذلين
يتعاملون معها
اس تخدام معلومات الويبو الحصائية بشأن امللكية الفكرية عىل
نطاق أوسع وحنو أفضل
اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أوسع وحنو أفضل
يف صياغة الس ياسات العامة
تقدّ م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول العضاء يف الويبو
حول اذاكء الاح رتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق
 45من جدول أعامل الويبو بشأن التمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو
ومعل املنظامت ادلولية الخرى يف جمال اذاكء الاح رتام للملكية
الفكرية
منصات وأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف
وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اىل البدلان
النامية ،ول س امي البدلان القل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل قضااي امللكية الفكرية
وس ياسة املنافسة
التواصل بفعالية أكرب مع مجهور واسع بشأن امللكية الفكرية ودور
الويبو
تو ّجه أكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أفضل لالس تفسارات

ھ3.8
ھ4.8

ال زتام فعال مع ادلول العضاء
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أحصاب املصلحة غري احلكوميني

ھ5.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات المم املتحدة
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية
خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن
ادلاخليني وأحصاب املصلحة اخلارجيني
أمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت ادارة جيّدة
ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابطار تنظميي فعال وقنوات مناس بة
ملعاجلة مشاغل املوظفني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة والمن
للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائ رين واملمتلاكت املادية
واملعلومات
لق
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعمل املؤسيس ،وا مية
مس توى ّ
مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من
خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

ھ2.4

ھ4.4

ھ1.5
ھ2.5
ھ1.6

ھ2.6

ھ2.7

ھ3.7
ھ1.8
ھ2.8

ھ1.9
ھ2.9
ھ3.9
ھ4.9

ھ8.9
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امل زيانية املع متدة بعد
التحويالت:
نفقات الت منية

نفقات :15/2014
نفقات الت منية

1,181

1,480

1,381

14,991

16,168

15,741

702

324

270

14,704

15,387

15,277

-

-

-

2,270

1,944

1,679

305

637

585

843

382

348

3,081

2,528

2,400

2,032

1,959

1,754

4,963

3,940

3,557

2,024

2,675

2,551

-

-

-

-

-

-

2,778

3,571

3,240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

937

525

458

145,699

142,105

134,023
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خامسا تقرير عن تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التلكفة يف الثنائية 15/2014
أأوجه الفعالية من حيث التلكفة يف 15/2014

الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اخنفاض التلكفة الإجاملية
ملعاجلة طلب منشور بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ما أأدى اإىل حتسني
معاجلة الالزتامات املالية
املتعلقة بتلزمي خدمات
الرتمجة وزايدة الإنتاجية

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ه
د
اخنفاض من  722زايدة من  662فرناكً
فرناكً سويرس ًاي يف سويرس ًاي يف  2014اإىل
 735فرناكً سويرس ًاي يف
 2013اإىل 662
فرناكً سويرس ًاي يف  ( 2015أأي مببلغ 73
فرناكً سويرس ًاي أأو نس بة
 ( 2014أأي مببلغ
ً
 60فرناكً سويرساي )%11
أأو نس بة )%8.3
اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)

و
تلكفة الوحدة يه متوسط التلكفة
لإنتاج وحدة واحدة من اخملرجات.
ويشمل حساب تلكفة الوحدة
تلكفة الإنتاج الإجاملية اليت تضم
النفقات املتعلقة بنظام معاهدة
الرباءات حرص ًا ونفقات ا ألنشطة
اليت تدمع هذا النظام( .للمزيد من
التفاصيل ،انظر تقرير أأداء
الربانمج .)15/2014
اخنفاض من  837فرناكً انظر تقرير أأداء الربانمج
سويرس ًاي يف  2014اإىل  15/2014للمزيد من املعلومات
 743فرناكً سويرس ًاي يف عن املؤرشات اخلاصة بعمليات
نظام مدريد.
 ( 2015أأي مببلغ 94
فرناكً سويرس ًاي أأو نس بة
)%11
بد أأ تطبيق الس ياسة اجلديدة
لإجازة زايرة الوطن يف .2015

اخنفاض تلكفة معاجلة
تسجيل دويل جديد أأو جمدَّد
يف اإطار نظام مدريد

اخنفاض تلكفة اإجازة زايرة
الوطن عقب تطبيق
الس ياسة اجلديدة لإجازة
زايرة الوطن (التعممي الإداري
)2014/22

غري متاحة

مالحظات

267 000
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الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اخنفاض متوسط تلكفة تذكرة
الطريان عقب اعامتد أأدوات
تكنولوجية جديدة تعرض
املزيد من الرحالت الأرخص
سعر ًا (التذاكر املرشوطة أأو
غري القابةل لالسرتداد)
ومصمت حبيث متتثل امتثالً
اتم ًا لس ياسة ا ألسفار يف
الويبو وحتسن احلجز املبكر.

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب

اخنفاض متوسط رسوم
املعامالت الإجاملية املس تحقة
لواكةل السفر وبرانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ و أأداة احلجز
الش بكية
حتقيق وفورات يف تاكليف 2 663 000
السلع واخلدمات اليت تشرتهيا
الويبو

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د
اخنفاض من 1728
فرناكً سويرس ًاي يف
 2013اإىل 1598
فرناكً سويرس ًاي يف
 ( 2014أأي بنس بة
 %7.5عن عام
)2013

119

3 826 361

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)

مالحظات

و
ه
 :2014بُذلت هجود كبرية خالل
اخنفاض اإىل 1481
الثنائية لتخفيض نفقات السفر ،ما
فرناكً سويرس ًاي يف
أأفىض اإىل تقليص عدد التذاكر
 ( 2015أأي بنس بة
 %7.3عن عام  )2014الصادرة وعدد طلبات السفر
املتأأخرة عىل حد سواء.

95

 :2015أأدى اعامتد أأداة جحز
ش بكية ورصد طلبات الترصحي
ابلسفر املتأأخر ( أأي  16يوم ًا قبل
اترخي السفر) اإىل حتسني معدلت
احلجز املبكر ومن مث الاس تفادة
من أأرخص ا ألسعار املتاحة يف
السوق (تشمل تلكفة التذكرة
املتوسطة التذاكر الصادرة عن
طريق واكةل السفر وبرانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ أأو املسافر نفسه).
أأدى اس تخدام أأداة احلجز
الش بكية للك الرحالت العادية
(هجة واحدة) اإىل رشاء  %69من
مجموع التذاكر من واكةل السفر
واخنفاض متوسط رسوم املعامةل.
ُ :2014حققت وفورات قدرها
 1 598 000فرنك سويرسي عن
طريق فريق ا ألمم املتحدة املعين
بأأنشطة املشرتايت املشرتكة،
و 1 064 000فرنك سويرسي
عن طريق تفاوض الويبو مع املزود
اذلي رىس عليه العطاء أأو املزود
الوحيد.
ُ :2015حققت وفورات قدرها
 1 316 919فرناكً سويرس ًاي عن
طريق فريق ا ألمم املتحدة املعين
بأأنشطة املشرتايت املشرتكة،
و 2 509 442فرناكً سويرس ًاي عن
طريق تفاوض الويبو مع املزود
اذلي رىس عليه العطاء أأو املزود
الوحيد
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الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب
35 000

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج
75 000

اخنفاض اس هتالك الكهرابء
يف لك مباين الويبو عقب
تركيب جمسات حركة لنظام
الإضاءة ،ومصابيح موفرة
للطاقة ،ونظام أيل ل إالضاءة
يف مرأب الس يارات،
وخزاانت كهرابء لتشغيل لك
املعدات الكهرابئية يف طوابق
لك املباين

15 000

45 000

اخنفاض اس هتالك املياه
ل س امي بفضل اس تخدام مياه
البحرية عوض ًا عن مياه املدينة

19 500

125 500

اخنفاض سعر الكهرابء نتيجة غري متاحة
التعاقد مع املزود اجلديد
عقب عطاء مع واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى يف جنيف

164 000

الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اخنفاض اس هتالك الطاقة
لنظام التربيد ابس تخدام مياه
حبرية جنيف عوض ًا عن مياه
املدينة وبدون اس تخدام
ألت خلفض درجة حرارة
املياه ومن مث حتقيق وفورات
يف اس هتالك الكهرابء واملياه
لتشغيل نظام التربيد

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)
ه

مالحظات

و
 :2014اخنفاض اس هتالك
الكهرابء واملياه يف مبىن أأرابد
بوكش اإثر تزويد املبىن بنظام
التربيد .واس تمكلت هذه العملية
يف منتصف الس نة وعليه ل ختص
الوفورات احملققة سوى النصف
الثاين من العام.
 :2015مبىن أأرابد بوكش:
الوفورات يف التاكليف عن الس نة
لكها ( 70 000فرنك سويرسي)
 :2015مبىن معاهدة الرباءات :بد أأ
تشغيل نظام التربيد ابس تخدام
مياه حبرية جنيف يف هذا املبىن
اعتبار ًا من نومفرب ( 2015ما حقق
وفورات قدرها  5000فرنك
سويرسي عىل مدار شهرين).
أأدت التدابري املتخذة يف 2014
اإىل حتقيق وفورات قدرها
 15 000فرنك سويرسي يف
 2014و 30 000فرنك سويرسي
يف .2015
و أأدى اختاذ تدابري اإضافية يف
طوابق أأخرى و أأماكن أأخرى من
مباين مجمع الويبو اإىل وفورات
اإضافية قدرها  15 000فرنك
سويرسي يف .2015

أأصبح العقد مع املزود اجلديد
سار ًاي اعتبار ًا من  1يناير .2015
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الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اإهناء عقود استئجار خمازن
خارج املقر

الوفورات
الوفورات
الس نوية
الس نوية
**2015
*2014
(ابلفرنك
(ابلفرنك
السويرسي)
السويرسي)
ج
ب
54 150 7845( 12 178
فرناكً سويرس ًاي (31 380
فرناكً سويرس ًاي
عن مريان 4
ً
عن مريان 4
و 4333فرناك
و15 000
سويرس ًاي عن
فرنك
لبراي)
سويرسي عن
لبراي و7770
فرناكً سويرس ًاي
عن مريان )2
61 440
3404

اإهناء  32اشرتااكً يف مر أأب
س يارات ا ألمم عىل عدة مرات
يف الفرتة املمتدة من
أأغسطس اإىل ديسمرب 2014
اإهناء  20اشرتااكً اإضافي ًا يف غري متاحة
مرأب ا ألمم عىل عدة مرات
يف عام 2015

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)
ه

مالحظات

و
أأهنىي عقد استئجار خمزن مريان 4
يف  30سبمترب  .2014و أأهنىي عقد
استئجار خمزن لبراي يف نومفرب
.2014
أأهنىي عقد استئجار خمزن مريان 2
قبل موعده يف عام  ( 2015أأي
قبل هناية يناير  2016بعد موافقة
املؤجِّ ر)

62 052

اإهناء  5اشرتااكت يف مرأب
مبىن  CAMيف 2015

غري متاحة

8340

اخنفاض اس تخدام اللوازم
املكتبية

8193

9269

زادت الوفورات احملققة يف 2015
عىل تكل احملققة يف .2014
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الفعالية من حيث التلكفة

أأ
تطبيق نظام لإدارة ا ألهجزة
احملمةل يتيح املزيد من
اخلدمات اجملمعة بتلكفة أأقل
(التعممي الإداري )2014/17

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب
112 691

تطبيق س ياسة جديدة لإدارة غري متاحة
صناديق الربيد الإلكرتوين
اعتبار ًا من مارس 2015

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج
277 540

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د
اخنفاض متوسط
التلكفة الشهرية
للجهاز من 177
فرناكً سويرس ًاي يف
 2013اإىل 111
فرناكً سويرس ًاي يف
 ( 2014أأي بنس بة
)%37

70 000
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اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)

مالحظات

و
ه
اخنفضت النفقات الإجاملية املتعلقة
زايدة يف متوسط
التلكفة الشهرية للجهاز ابلشرتااكت دلى رشكة
من  111يف  2014اإىل سويسكوم من  799 815فرناكً
سويرس ًاي يف  374( 2013هجاز ًا
 115يف  ( 2015أأي
بنس بة  .)%3.6ولكن يف هناية العام) اإىل 520 430
ل تزال التلكفة املتوسطة فرناكً سويرس ًاي يف 2014
( 404أأهجزة يف هناية العام).
أأقل يف  2015عن
ونفذ مرشوع يف عام 2014
.2013
بتلكفة  166 784ومشل جتديد
ا ألهجزة ومس تحقاهتا لرشكة
سويسكوم ،وتراخيص نظام اإدارة
ا ألهجزة احملموةل وإانشاء البنية
التحتية للنظام يف  .2015و أأما يف
عام  ،2015فقد بلغت النفقات
الإجاملية  522 276فرناكً
سويرس ًاي ( 364هجاز ًا يف
هناية العام).
أأدت الس ياسة اجلديدة اإىل حفظ
أأكرث من  1480صندوق بريد
اإلكرتوين قدمي وحميه عىل مدار
عام  .2015وس يحافظ عىل
الاخنفاض الصايف يف التاكليف
الس نوية البالغ  113 000فرنك
سويرسي تقريب ًا عىل مدار الثنائية
 17/2016عن طريق تفادي
التاكليف.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

الفعالية من حيث التلكفة

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب
306 375

أأ
اخنفاض تاكليف الرتمجة
عقب اإبرام عقود جديدة مع
املرتمجني اخلارجيني ،وإاطالق
عطاءات دولية اإضافية
لتغطية الرتمجة اإىل اللغات
العربية والصينية والروس ية
استناد ًا اإىل اخلربات
املكتس بة من تلزمي أأعامل
الرتمجة ابللغتني الفرنس ية
والإس بانية واس تخدام أأدوات
الرتمجة وحفظ املصطلحات
مبساعدة احلاسوب
***243 000
اخنفاض تاكليف الطباعة
عقب اإبرام عقود جديدة
ختص الطابعات

اخنفاض تاكليف الربيد عقب ***71 662
التفاق عىل أأسعار أأقل مع
املزودين اخلارجيني خلدمة
الربيد وجتميع العناوين

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج
601 084

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د
اخنفاض تلكفة
ترمجة اللكمة من
 0.63فرنك
سويرسي يف
 2013اإىل 0.59
فرنك سويرسي
( أأي مببلغ 0.04
فرنك سويرسي يف
اللكمة)

399 000

اخنفاض تلكفة
الصفحة من 0.20
فرنك سويرسي يف
 2013اإىل 0.15
فرنك سويرسي يف
 ( 2014أأي بنس بة
***)%26

189 367

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)
ه
اخنفاض تلكفة ترمجة
اللكمة اإىل  0.57فرنك
سويرسي يف 2015
( أأي مببلغ اإضايف قدره
 0.02فرنك سويرسي)

مالحظات

و

مل تتغري تلكفة الصفحة
بني عايم  2014و2015
( 0.15فرنك سويرسي)

 :2014اإعادة التفاوض عىل العقود
املربمة مع مزودي خدمة الربيد اإىل
اخنفاض أأدى اإىل اخنفاض اإجاميل
يف تاكليف الربيد بنس بة  %4عن
.2013
 :2015اخنفاض بنس بة  %11يف
عام  2015مقارنة بعام 2013
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الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اخنفاض عدد حراس ا ألمن
اخلارجيني وعدد ساعات
معلهم

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب
***331 882

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج
708 739

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)
ه

مالحظات

و
 :2014اخنفاض اإجاميل بنس بة
 331 882( %8.4فرناكً
سويرس ًاي) من عام 2013
( )3 943 837اإىل عام 2014
( )3 611 955ما أأدى اإىل
خفض عدد حراس ا ألمن لرشكة
 ARNDTيف  2015واخنفاض
يف متطلبات احلراسة غري املتوقعة
بنس بة .%25
 :2015اخنفاض اإجاميل نسبته
 708 739( %17.9فرناكً
سويرس ًاي) من عام  2013اإىل
 )3 235 098( 2015عقب
اإعادة توزيع حراس ا ألمن لرشكة
 ARNDTبفعالية بعد اإنشاء
بواابت الرسعة ومركز معليات
ا ألمن الإلكرتوين يف اإطار تأأمني
احمليط حسب معايري ا ألمن
التشغييل ادلنيا يف املقار
( )UN H-MOSSما أأدى اإىل
خفض عدد ساعات العمل
الإجاميل حلراس ا ألمن ونس بة
متطلبات احلراسة غري املتوقعة
بنس بة .%29
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الفعالية من حيث التلكفة

أأ
اخنفاض التاكليف الإجاملية
ملعاجلة الطلبات ادلولية يف
اإطار نظام لهاي

اخنفاض ا ألقساط بعد اإبرام
عقود تأأمني جديدة فامي خيص
التأأمني ضد حوادث العمل

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب

غري متاحة

الوفورات
الس نوية
**2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج

اخنفاض تلكفة
الوحدة
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
د
اخنفاض تلكفة
الوحدة للك تصممي
جديد أأو جمدد من
 420فرناكً
سويرس ًاي يف 2013
اإىل  366فرناكً
سويرس ًاي يف 2014
( أأي مببلغ  54فرناكً
سويرس ًاي أأو نس بة
 .)%13واخنفاض
تلكفة الوحدة للك
وثيقة مدونة يف
السجل من 1570
فرناكً سويرس ًاي يف
 2013اإىل 1483
فرناكً سويرس ًاي يف
 ( 2014أأي مببلغ
 87فرناكً سويرسايً
أأو نس بة )%5.5

اخنفاض تلكفة الوحدة
2015
(ابلفرنك السويرسي)
ه
اخنفاض تلكفة الوحدة
للك تصممي جديد أأو
جمدد من  366فرناكً
سويرس ًاي يف  2014اإىل
 337فرناكً سويرس ًاي يف
 ( 2015أأي مببلغ 29
فرناكً سويرس ًاي أأو
 .)%7.9اخنفاض يف
تلكفة الوحدة للك وثيقة
مدونة يف السجل من
 1483فرناكً سويرسايً
يف  2014اإىل 1153
فرناكً سويرس ًاي يف
 ( 2015أأي مببلغ 330
فرناكً سويرس ًاي أأو نس بة
)%22.3

مالحظات

و
انظر تقرير أأداء الربانمج
 15/2014للمزيد من املعلومات
عن املؤرشات اخلاصة بعمليات
نظام لهاي.

أأدى اإعادة التفاوض عىل التأأمني
ضد حوادث العمل اإىل وفورات
قدرها  200 000فرنك سويرسي
يف .2015

200 000

تعزى أأية فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
* كام ورد يف الوثيقة  WO/PBC/23/COST EFFICIENCIES REALIZED IN 2014ما مل يُذكر خالف ذكل
** الوفورات الس نوية يف عام  2015مقارنة بعام 2013
*** البياانت املعدَّ ةل حىت أأبريل 2016
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التاكليف املسرتدة يف 15/2014

اسرتداد التاكليف

أأ
الإيرادات احملصةل من
تأأجري الويبو ألماكن
لكياانت أأخرى**

الإيرادات احملصةل من
مزود الكهرابء اذلي ر ّد
الفارق بني املدفوعات يف
عايم  2013و2014
نظر ًا اإىل حتقيق هدف
التوفري الس نوي بفضل
عدة تدابري متخذة لتوفري
اس هتالك الكهرابء؛
ويندرج ذكل يف اإطار
احلوافز عىل مواصةل
تقليص اس هتالك
الكهرابء

الوفورات
الس نوية
*2014
(ابلفرنك
السويرسي)
ب
195 000

الوفورات
الس نوية
2015
(ابلفرنك
السويرسي)
ج
195 000

21 300

غري متاحة

توزيع التاكليف
2014
(ابلفرنك
السويرسي)*

توزيع التاكليف
2015
(ابلفرنك
السويرسي)

مالحظات

و

اجلهة املسؤوةل

ه
د
املركز ادلويل
املركز ادلويل
للحوس بة:
للحوس بة:
124 766
124 766
هوائية سويسكوم :هوائية سويسكوم:
17 500
17 500
هوائية أأوراجن:
هوائية أأوراجن:
32 500
32 500
9504 :AMFIE 9504 :AMFIE
(اكمريا مكتب عادية (اكمريا مكتب عادية
واحدة)
واحدة)
كوة ملرصف  UBSش باك ملرصف
 UBSيف مبىن
يف مبىن :GBI
9298 :GBI
9298
دفعة واحدة ردها غري متاحة
ل تنطبق عىل عام  2015شعبة البىن
نظر ًا اإىل أأن مزود
مزود الكهرابء يف
التحتية للمباين
الكهرابء اجلديد اذلي
هناية العام
ريس عليه العطاء اذلي
أأصدرته واكلت ا ألمم
املتحدة يف جنيف ل يوفر
هذا النوع من احلوافز.

* كام ورد يف الوثيقة  WO/PBC/23/COST EFFICIENCIES REALIZED IN 2014ما مل يُذكر خالف ذكل
** ترد مبالغ الإيرادات الس نوية للمركز ادلويل للحوس بة مكبالغ اإجاملية دون طرح تاكليف أأعامل التحسني املنفذة يف الثنائية .15/2014
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سادسا

اإجنازات الثنائية  15/2014حبسب الهدف الاسرتاتيجي
الهدف الاسرتاتيجي ا ألول
تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية

تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطوات/اخلطط املتفق
معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل علهيا للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
حماور حمدّ دة وعىل صكوك دولية بشأأهنا
النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات
معل/ندوات/مؤمترات عقدت خبصوص قضااي
حمددة تتعلق ابلرباءات
التفاق بشأأن اإطار معياري لتسجيل التصاممي
الصناعية وإاجراءات الصيانة
التقدم احملرز حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا
يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة
عدد حالت التصديق عىل/الانضامم اإىل معاهدة
س نغافورة
التقدم حنو التفاق بشأأن القضااي احلالية يف جدول
أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق
اجملاورة
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النتاجئ املرتقبة

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

مؤرشات ا ألداء
التفاق يف مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية عىل
صك قانوين دويل أأو أأكرث بشأأن املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
عدد ادلول ا ألعضاء اليت وجدت املعلومات املقدمة
بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية لنظام الرباءات،
مبا فهيا مواطن املرونة اليت ينطوي علهيا النظام
والتحدايت اليت تواهجه ،معلومات مفيدة ،والنس بة
املئوية لهذه ادلول
عدد ادلول ا ألعضاء اليت شعرت ابلرضا إازاء
مس توى جودة املشورة القانونية فامي خيص الرباءات
ومناذج املنفعة وا ألرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل،
والنس بة املئوية لهذه ادلول
رهنا مبوافقة ادلول ا ألعضاء ،التقدم احملرز يف
مراجعة قانون الرباءات المنوذيج للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا
عدد ادلول ا ألعضاء/املنظامت ا إلقلميية اليت قدمت
تعليقات اإجيابية عىل املشورة الترشيعية املقدمة يف
جمال العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية ،والنس بة املئوية لهذه ادلول
واملنظامت
عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني
عدد البدلان اليت قدمت تعليقات اإجيابية عىل
املشورة الترشيعية املقدمة من الويبو ،والنس بة
املئوية لهذه البدلان

ه 3.1حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء املنظامت
احلكومية ادلولية وشعاراهتا

عدد حالت التصديق عىل معاهدات الويبو
اخلاصة ابلإنرتنت
عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش
بشأأن اب ألشخاص معايق البرص
عدد البدلان اليت دلهيا قوانني أأو لواحئ حمدثة أأو
الكهام
عدد البدلان اليت أأقرت أأو قامت بتعديل أأطر
العمل ذات الصةل ابلإضافة اإىل املساعدة اليت
تقدهما الويبو ( أأو يه بصدد القيام بذكل)
العدد املعاجل من طلبات التبليغ بناء عىل
املادة ( 6اثلثا)
عدد العالمات املنشورة يف قاعدة البياانت اخلاصة
ابملادة ( 6اثلثا)
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الربانمج  :1قانون الرباءات
املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي
ا إلجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.1سعي ًا اإىل تعزيز التعاون بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع أأطر القواعد واملعايري بشلك متوازن
من أأجل نظام الرباءات ادلويل ،عُقدت ادلوراتن العرشين واحلادية والعرشين والثانية والعرشين والثالثة والعرشين للجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات (اللجنة ادلامئة) يف يناير ونومفرب  2014ويوليو وديسمرب  2015عىل التوايل .واتبعت اللجنة ادلامئة النظر يف
مخسة موضوعات مطروحة عىل جدول أأعاملها ،ويه حتديدا "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءة؛ " "2وجودة
الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ّ
ومولكهيم؛
""5ونقل التكنولوجيا.
 .2.1وبفحص دراسات موضوعية ،متكّنت اللجنة ادلامئة من اس تعراض نظام الرباءات ادلويل الراهن من منظور شامل ،مع مراعاة
الاحتياجات واملصاحل اخملتلفة مجليع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل .و أأسهم الهنج التدريج يف توسعة القاعدة املشرتكة اليت تنطلق
مهنا اللجنة ادلامئة يف اإجراء مناقشاهتا .وإاضافة اإىل ذكل ،أأسهم اس تخدام اللجنة ادلامئة ملهنجيات خمتلفة ،مثل اإعداد دراسات
أأساس ية وتنظمي ندوات وجلسات تشاركية بشأأن تنفيذ قانون الرباءات عىل الصعيد الوطين وتبادل اخلربات واملعلومات عن
التحدايت الوطنية ،يف تقدم املناقشات حول القضااي ذات الاهامتم املشرتك يف اللجنة ادلامئة .وخالل الثنائية  ،15/2014قدمت
ادلول ا ألعضاء عددا من املقرتحات بشأأن املوضوعات املذكورة أنف ًا ،مما ّيبني الزتام ادلول ا ألعضاء بعمل اللجنة ادلامئة.
 .3.1وفامي يتعلق ابملعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال الرباءات ،شهدت الثنائية  15/2014انضامم دوةل واحدة (الكويت) اإىل
اتفاقية ابريس.
 .4.1واستندت املساعدة اليت تقدهما الويبو يف جمال الترشيع والس ياسات ابنتظام اإىل الإطار القانوين املتعدد ا ألطراف.
وقد شهدت أأنشطة ادلول ا ألعضاء الترشيعية تزايدا يُعزى خصوصا اإىل مشاركهتا يف معليات تاكمل اقتصادي إاقلميية وتوقيعها
اتفاقات جتارة تفضيلية .وإاضافة اإىل ذكل ،يعكف عدد من البدلان عىل مراجعة قوانينه املتعلقة ابلرباءات لستيعاب س ياسات عامة
حملية أأو ملتابعة انضاممه اإىل معاهدات متعددة ا ألطراف بشأأن الرباءات ،ويه حتديدا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة
بودابست ومعاهدة قانون الرباءات أأو لتنفيذ هذه املعاهدات ألول مرة عن طريق اعامتد لواحئ تنظميية .وفض ًال عن ذكل ،فاإن البدلان
املنضمة اإىل منظمة التجارة العاملية تراجع اإطارها القانوين مراجعة مهنجية .ومن َّمث تسري طلبات املشورة الترشيعية عىل املنوال نفسه.
 .5.1وإاضافة اإىل ذكل واصلت ا ألمانة ،خالل الثنائية  ،15/2014اإسهاهما يف نرش وعي أأكرب ابملبادئ واملامرسات القانونية لنظام
الرباءات من خالل تقدمي معلومات وجهية اإىل املنظامت احلكومية ادلولية وهيئات ا ألمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية و أأطراف
أأخرى عن قضااي يشملها هذا الربانمج.
 .6.1واسرتشدت معليات تصممي أأنشطة الربانمج  1والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية .وظلّت
املناقشات بشأأن التطوير التدرجيي لنظام الرباءات ادلويل مضن اللجنة ادلامئة شامةل وتوهجها ادلول ا ألعضاء ،مع مراعاة خمتلف
مس توايت التمنية يف اإطار معلية تشاركية تامتىش مع مبدأأ حياد أأمانة الويبو (التوصية  .)15وراعت املناقشات أأيض ًا أأوجه املرونة
القامئة يف التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية (التوصية  .)17واستندت أأنشطة اللجنة ادلامئة اإىل معليات تشاور مفتوحة
ومتوازنة (التوصيتان  21و )42مع السعي ،يف الوقت ذاته ،اإىل دمع ا ألهداف الإمنائية ل ألمم املتحدة (التوصية  .)22وعىل وجه
التحديد ومتاش يا مع التوصية  ،22تناولت واثئق معل اللجنة ادلامئة قضااي مثل "1" :نقل التكنولوجيا املتعلقة ابلرباءات؛
" "2و أأوجه املرونة والاس تثناءات والتقييدات احملمتةل لفائدة ادلول ا ألعضاء.
 .7.1واكنت أأنشطة الربانمج اخلاصة بتكوين الكفاءات وابملساعدة يف جمايل الترشيع والس ياسة العامة اإمنائية املنحى وقامئة عىل
الطلب وتُنفذ مضن الإطار الزمين اخملطط (التوصيات  1و 13و .)14ومنذ شهر مارس  ،2015نُ ِّفّذت أأنشطة تكوين الكفاءات يف
جمال اإعداد الرباءات عىل أأساس برامج تدريبية انجعة وفعاةل تريم اإىل حتقيق التأزر بني خمتلف أأحصاب املصلحة.
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 .8.1وإاضافة اإىل ذكل ووفقا للتوصيتني  16و ،20شارك الربانمج يف معلية تقيمي هنايئ لنتاجئ مرشوع جدول أأعامل التمنية املتعلق
ابلرباءات واملكل العام ،اذلي عُرض ونوقش يف ادلورة الثالثني للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) اليت عُقدت يف
مايو .2014
 .9.1وفض ًال عن ذكل ،أأعدّ الربانمج الوثيقتني  CDIP/13/10و CDIP/15/6اللتني تشمالن أأربعة أأوجه جديدة من أأوجه
املرونة املتعلقة ابلرباءات ،واللتني انقش هتام جلنة التمنية يف دورتهيا الثالثة عرشة واخلامسة عرشة عىل التوايل .واضطلع بأأنشطة هتدف
اإىل إازاكء الوعي بشأأن التطبيق العميل ألوجه املرونة عىل الصعيد الوطين ومهنا  14ندوة أأو حلقة معل وطنية وإاقلميية بشأأن الإطار
القانوين املتعدد ا ألطراف والس ياسة العامة يف جمال الرباءات وما يتيحه الكهام من أأوجه مرونة.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 1.1تعاون معزز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية
بشأأهنا
ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

السري

ركزت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
هجودها عىل اإحراز تقدم يف املوضوعات
امخلسة املدرجة يف جدول أأعاملها ،وامليض
قدما مبناقشاهتا من خالل عدة اإجراءات
مهنا ،مثال ،اإعداد ادلراسات ومجع
املعلومات عن القوانني واملامرسات الوطنية
وتبادل اخلربات الوطنية بني ادلول ا ألعضاء.
واستندت املناقشات اإىل اقرتاحات ()12
قدمهتا الوفود والواثئق ( )27اليت أأعدهتا
ا ألمانة خالل الثنائية.

حمقق
لكي ًا

%90

 %96.85استنادا اإىل اس تقصاء 2014

حمقق
لكي ًا

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

اإحراز تقدم يف
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013ركزت
التقدم احملرز يف تنفيذ
اخلطوات/اخلطط املتفق علهيا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات هجودها عىل القضااي ذات
الاهامتم
اإحراز تقدم يف املوضوعات امخلسة املدرجة يف
للجنة ادلامئة املعنية بقانون
جدول أأعاملها ،وامليض قدما مبناقشاهتا من خالل املشرتك يف
الرباءات
اللجنة ادلامئة
عدة اإجراءات مهنا ،مثال ،مجع املعلومات عن
املعنية بقانون
طريق اس تبيان ،وإاعداد دراسات ،وتبادل
املامرسات والتجارب الوطنية بني ادلول ا ألعضاء .الرباءات
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014حتدد لحقا
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية ،%92.5 :2013
النس بة املئوية للمشاركني
اس
استنادا اإىل تقصاء 13/2012
الراضني يف حلقات
عقدت
ات
معل/ندوات/مؤمتر
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
خبصوص قضااي حمددة تتعلق  :15/2014اس تقصاءات 2012
ابلرباءات
النتيجة املرتقبة :ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد ادلول الأعضاء اليت وجدت
املعلومات املقدمة بشأأن املبادئ
واملامرسات القانونية لنظام الرباءات ،مبا
فهيا مواطن املرونة اليت ينطوي علهيا
النظام والتحدايت اليت تواهجه،
معلومات مفيدة ،والنس بة املئوية لهذه
ادلول

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
هناية %90 :2013

%90

استنادا اإىل اس تقصاء
أأجرته شعبة الرقابة
ادلاخلية يف عام 2013
بني  47دوةل عضوا

أأسس املقارنة ا ألصلية:

برانمج ومزيانية
 :15/2014حتدد لحقا
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 %95.24استنادا اإىل  24ردا عىل اس تقصاء

حمقق
لكي ًا
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أأسس املقارنة احملدّ ثة يف %90
هناية  9 :2013جميبني
( ،)%90استنادا اإىل
اس تقصاء أأجرته شعبة
الرقابة ادلاخلية يف عام
2013

عدد ادلول الأعضاء اليت شعرت ابلرضا إازاء مس توى
جودة املشورة القانونية فامي خيص الرباءات ومناذج
املنفعة وا ألرسار التجارية وادلوائر املتاكمةل ،والنس بة
املئوية لهذه ادلول

أأعرب  9جميبني عن مس توى رضا بلغ يف
املتوسط  ( %94أأفريقيا ،3
البدلان العربية 1؛ أس يا واحمليط الهادئ 2؛
بعض البدلان يف أأورواب وأس يا 2؛
8
أأمرياك الالتينية والاكرييب 1

حمقق
لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية
:15/2014
اس تقصاءات 2012

رهنا مبوافقة ادلول ا ألعضاء ،أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013اجامتع
خرباء واحد
التقدم احملرز يف مراجعة
قانون الرباءات ال
منوذيج
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل  :15/2014حتدد لحقا
منوا

تقدم يف العمل
التحضريي
لتحديث قانون
الويبو المنوذيج
للرباءات

غري
واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مناقشة اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك حمقق
الالتينية والاكرييب.

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
تراجع أأمهية اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ابعتبارها حمفال
متعدد ا ألطراف.

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

هذا اخلطر متواصل ابلنس بة اإىل
تقدمي اإرشاد همين وغري متحزي.
هتيئة بيئة شامةل وحمايدة للحوار الربانمج وظل قامئا عىل مدار
الثنائية و ُحدد بوصفه خطرا رئيس يا
بني ادلول ا ألعضاء.
هيدد حتقيق النتاجئ املرتقبة من
اإمداد ادلول الأعضاء مبا حتتاج
اإليه من معلومات دقيقة ومناس بة الربانمج خالل الثنائية املقبةل.
يف الوقت املناسب.

التأأثري يف أأداء الربانمج
يعزى هذا اخلطر أأساسا اإىل تباين
أراء ادلول ا ألعضاء بشأأن س بل
امليض قدما مبناقشات اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات ما أأدى اإىل
بطء التقدم احملرز.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

ھ1.1

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية بشأأهنا

2,285

2,310

2,331

ھ2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

2,665

3,079

3,023

اجملموع

4,950

5,390

5,354

 8تستند بياانت عام  2015اإىل مهنجية جديدة يف حساب نس بة الرضا.
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3,746

4,089

4,194

103%

خالف موارد املوظفني

1,204

1,301

1,160

89%

4,950

5,390

5,354

99%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .10.1تُعزى أأساسا الزايدة الإجاملية يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل " "1ختصيص موارد برشية اإضافية للنتيجة
ه( 2.1املشورة الترشيعية) من أأجل الاس تجابة بكفاءة أأكرب لزايدة يف طلبات املشورة الترشيعية؛ " "2ونقل أأنشطة اإعداد
الرباءات من الربانمج  30اإىل الربانمج .1
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .11.1بلغت النس بة الإجاملية لس تخدام املزيانية خالل الثنائية  97 15/2014ابملئة ولكن مل تنفَّذ بعض ا ألنشطة املتعلقة مبراجعة
قانون الرباءات المنوذيج فامي خيص الاخرتاعات يف البدلان النامية بسبب جعز ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
عن التوصل اإىل اتفاق.
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الربانمج  :2العالمات التجارية والرسوم والامنذج الصناعية والبياانت اجلغرافية
املسؤول عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.2خالل الثنائية ،واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية
(اللجنة ادلامئة) يف دوراهتا من احلادية والثالثني اإىل الرابعة والثالثني العمل عىل اإعداد مرشوع معاهدة بشأأن قانون التصاممي يك
يُعمتد يف مؤمتر دبلومايس .وتناولت مسأأةل ادلعوة اإىل عقد ذكل املؤمتر ادلبلومايس امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة وا ألربعني
(ادلورة الاس تثنائية الثانية والعرشين) املعقودة يف أأكتوبر  2015حيث وافقت عىل " أأل يُدعى اإىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصاممي يف هناية والنصف ا ألول من عام  2017اإل اإذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت
اللجنة الرابعة واخلامسة والثالثني" .وواصلت اللجنة ادلامئة معلها بشأأن حامية أأسامء البدلان واعمتدت وثيقة مرجعية عن حامية أأسامء
البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية (الوثيقة  .)WIPO/Strad/INF/7وفض ًال عن ذكل ،قدم عدد من الوفود
اقرتاحات خبصوص معل اللجنة ادلامئة يف جمال البياانت اجلغرافية .وظلّت أأنشطة الربانمج اخلاصة بوضع القواعد واملعايري مضن
اللجنة ادلامئة شامةل وتوهجها ادلول ا ألعضاء ،متاش يا مع التوصية  15من توصيات جدول أأعامل التمنية ،واستندت مناقشات اللجنة
ادلامئة اإىل معليات تشاور مفتوحة ومتوازنة طبقا لتوصييت جدول أأعامل التمنية  21و.42
 2.2وشهدت الثنائية  15/2014أأيضا تصديق س بعة أأطراف متعاقدة عىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات أأو انضامهما
اإلهيا (بيالروس وبلجياك ومنظمة بنيلوكس للملكية الفكرية والعراق ولكسمربغ وهولندا وطاجيكس تان) ،ليصل بذكل العدد الإجاميل
ل ألطراف املتعاقدة اإىل  38يف هناية عام .2015
 3.2وفامي يتعلق بزايدة توفري امحلاية لشعارات ادلول و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا بناء عىل املادة (6اثلثا) من
اتفاقية ابريس ،عوجلت التبليغات والاس تجاابت للطلبات يف الوقت املناسب وبطريقة فعاةل طيةل الفرتة اخلاضعة لالس تعراض.
ويعزى التفاوت بني عدد الطلبات املس هتدف معاجلهتا وعدد الطلبات الفعيل اإىل تقلّب عدد الطلبات واستناد العدد املس هتدف اإىل
متوسط يشمل الثنائية بأأمكلها .ويف هناية عام  ،2015اكن العدد الإجاميل للعالمات الواردة يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)
يساوي  3157عالمة.
 4.2أأما عن العمل بشأأن أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية ،فقد قدم الربانمج مشورة اإىل
 31دوةل عضوا/منظمة حكومية دولية يف جمال قانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية .واكنت أأنشطة
الربانمج اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية اإمنائية املنحى وقامئة عىل الطلب ومرشوحة يف تقارير
أأعدت بشأأهنا خالل الس نة طبقا لتوصييت جدول أأعامل التمنية  1و.13
 5.2وإاضافة اإىل ذكل ،نفذ الربانمج مرشوع جدول أأعامل التمنية الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصاممي لتطوير ا ألعامل يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ( )DA_4_10_02يف ا ألرجنتني واملغرب .وعقب اإبرام اتفاق رمسي بشأأن نطاق املرشوع،
صيغت يف عام  2014اسرتاتيجيات وطنية محلاية التصاممي وخطط للتوعية واسرتاتيجيات للخروج لفائدة البدلين املذكورينُ ،ووضع
برانمج وطين خمصص ( Diseñarيف ا ألرجنتني و Namadijيف املغرب) .و ُ
اضطلع بعد ذكل بدراسات جدوى يف الك البدلين ،ما
أأسفر عن اختيار 70من الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة احتُفظ بامثين وس تني مهنا يف هناية املطاف ( 42يف ا ألرجنتني و26
يف املغرب) .وسعي ًا اإىل دمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة املس تفيدة يف وضع اسرتاتيجيات خمصصة محلاية التصاممي ومساعدهتا يف
جمال طلبات امللكية الفكرية ،أأنشئت أأفرقة مرشوعات وطنية تتأألف من جلان توجهيية للمرشوعات ومنسقي قطريني للمرشوعات
ومثانية خرباء (مخسة من ا ألرجنتني وثالثة من املغرب).
 6.2وتواصل التقدم يف عام  2015بوضع مواد تروجيية واس تحداث مجموعة من ا ألدوات دلمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
املس تفدية يف حامية تصامميها حامية اسرتاتيجية بغية تمنية أأعاملها يف السوقني ادلاخيل واخلاريج .وحبلول نومفرب  ،2015أأودعت
الرشاكت الصغرية واملتوسطة املشاركة أأو اكنت قيد اإيداع طلبات ملا مجموعه  32تصماميً صناعي ًا و 29عالمة جتارية يف ا ألرجنتني و77
تصماميً صناعي ًا يف املغرب .ومشلت النتاجئ الرئيس ية ا ألخرى للمرشوع خالل الثنائية اإنشاء جلنة توجهيية وطنية يف لك من البدلين
تضم وزارات ومجعيات وغرف جتارية ومدارس وجامعات .وسعي ًا اإىل تعزيز الزتام الرشاكء املؤسس يني ابلإسهام يف أأهداف الربانمج
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يف لك من البدلين ،وقع الرشاكء الوطنيون الرئيس يون ميثاقان عن املرشوع يف  7أأبريل  2015يف ا ألرجنتني حبضور وزير الصناعة،
ويف املغرب خالل الفرتة املمتدة بني  1أأبريل و 27أأكتوبر  .2015وق َّدمت ا ألمانة ووفدا البدلين نتاجئ املرشوعني اإىل ادلول ا ألعضاء
خالل حدث جانيب عُقد عىل هامش ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية .وتشري ادلراسات الاس تقصائية احلالية اإىل مس توايت من الرضا مرتفعة للغاية يف الواكلت الرائدة والرشاكت
الصغرية واملتوسطة فامي خيص املساعدة التقنية املق َّدمة والقمية اليت أأضفاها املرشوع عىل تمنية ا ألنشطة التجارية احمللية للرشاكت
الصغرية واملتوسطة الشديدة الاعامتد عىل التصاممي عن طريق الاس تخدام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية .ويُنظر يف وضع
اسرتاتيجيات اخلروج بغية تنفيذها يف الك البدلين يف عام  2016ويزمع أأيض ًا اإجراء تقيمي هنايئ للمرشوع.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

التفاق بشأأن اإطار معياري أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية اعامتد معاهدة بشأأن قانون
لتسجيل التصاممي الصناعية  :2013ل يوجد اإطار معياري التصاممي من خالل مؤمتر
لتسجيل التصاممي الصناعية دبلومايس حممتل
وإاجراءات الصيانة
وإاجراءات الصيانة
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014ل يوجد
اإطار معياري لتسجيل
التصاممي الصناعية وإاجراءات
الصيانة
التقدم احملرز حنو التفاق
عىل القضااي املدرجة حاليا
يف جدول أأعامل اللجنة
ادلامئة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013اتفاق اللجنة ادلامئة
عىل عدد من مرشوعات
املواد والقواعد املوضوعية
ملعاهدة قانون التصاممي.
اتفاق اللجنة ادلامئة عىل
مواصةل العمل بشأأن حامية
أأسامء البدلان.

موافقة اللجنة ادلامئة عىل
النتاجئ

بياانت الأداء

السري

وافقت امجلعية العامة للويبو عىل
أأل يُدعى اإىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس
لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية
والنصف ا ألول من عام  2017اإل اإذا
انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية
والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة
9
والثالثني واخلامسة والثالثني.

غري حمقق

اعمتدت اللجنة ادلامئة يف دورهتا الرابعة
والثالثني وثيقة مرجعية بشأأن حامية
أأسامء البدلان من التسجيل
والاس تخدام كعالمات جتارية
(الوثيقة .)WIPO/Strad/INF/7

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية:

برانمج ومزيانية :15/2014
مرشوع الوثيقة املرجعية
بشأأن حامية أأسامء البدلان من
التسجيل والاس تخدام
كعالمات جتارية
عدد حالت التصديق
عىل/الانضامم اإىل معاهدة
س نغافورة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 31 :2013طرفا متعاقدا
(هناية )2013

أأسس املقارنة ا ألصلية:

برانمج ومزيانية :15/2014
 29طرفا متعاقدا (هناية
)2012

مثان حالت تصديق /انضامم س بع أأطراف متعاقدة جديدة خالل
الثنائية :بيالروس وبلجياك ومنظمة
جديدة
بنيلوكس للملكية الفكرية والعراق
ولكسمربغ وهولندا وطاجيكس تان.
ليصل بذكل العدد الإجاميل ل ألطراف
املتعاقدة اإىل  38يف هناية عام .2015

 9تقرير ادلورة السابعة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو.WO/GA/47/19 :
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النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد ادلول
ا ألعضاء/املنظامت ا إلقلميية
اليت قدمت تعليقات اإجيابية
عىل املشورة الترشيعية
املقدمة يف جمال العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية
والبياانت اجلغرافية،
والنس بة املئوية لهذه ادلول
واملنظامت

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
:2013

تقدمي املشورة الترشيعية اإىل تقدمي املشورة الترشيعية اإىل  31دوةل
 10دول أأعضاء/منظامت عضوا/منظمة إاقلميية ( أأفريقيا 8؛ البدلان
إاقلميية .و أأبدت  %90ممّن العربية 1؛ أس يا واحمليط الهادئ 14؛
أأمرياك الالتينية والاكرييب 6؛ بعض
ردّت عىل الاس تقصاء
رضاها عن املشورة املقدمة .البدلان يف أأورواب وأس يا .)1
وردّت  10دول أأعضاء/منظامت إاقلميية
حمقق لكي ًا
عىل الاس تقصاء و أأبدت مجيعا
( )%100رضاها عن املشورة املقدمة.

النتيجة املرتقبة:

بياانت الأداء

السري
حمقق لكي ًا

 :2013قُدمت مشورة اإىل
 13دوةل عضوا بشأأن 18
وحدة من مرشوعات
الترشيعات
تلقي تعليقات اإجيابية من 9
بدلان من أأصل  13بدلا .مل
تقدم أأربعة بدلان ردودا.
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014تلقت
 11دوةل عضوا/منظمة إاقلميية
مشورة ترشيعية ،مهنا 3
قدمت تعليقات اإجيابية عىل
املشورة الترشيعية املتلقاة يف
2012
ه 3.1حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

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

تلقي ومعاجلة  109طلبات تبليغ ،نُرش
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  140طلبا من طلبات
التبليغ معاجلا بناء عىل املادة  41طلبا مهنا.
 126 :2013طلبا من
طلبات النرش معاجلا بناء عىل (6اثلثا)
املادة (6اثلثا) يف هناية 2013
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 70 :15/2014
طلبا 10من طلبات التبليغ
معاجلا بناء عىل املادة ( 6اثلثا)
يف 2012

عدد العالمات املنشورة يف
قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة
( 6اثلثا)

أأسس املقارنة احمل ّدثة يف هناية
 132 :2013عالمة منشورة يف
قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة 6
(اثلثا) يف 13/2012
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 75 :15/2014
عالمة 11منشورة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)
يف 2012

بياانت الأداء

ا ألهداف

 150عالمة منشورة يف قاعدة  149عالمة جديدة منشورة
البياانت اخلاصة ابملادة 6
12
(اثلثا)
بلغ العدد الإجاميل للعالمات الواردة يف

السري
حمقق
جزئياً

حمقق لكي ًا

قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)
 3157يف هناية عام .2015

 10تصويب :العدد احلقيقي لطلبات التبليغ املعاجلة مبوجب املادة (6اثلثا) يف عام  2012هو  69كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .13/2012
 11تصويب :العدد احلقيقي للعالمات املنشورة يف قاعدة البياانت اخلاصة ابملادة (6اثلثا) يف هناية عام  2012هو  84كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .13/2012
 12يشري الهدف اإىل عدد العالمات املنشورة خالل الثنائية .2015/2014
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
ما زال التوصل اإىل اتفاقات عىل
املس توى املتعدد ا ألطراف صعباً،
وس يعمتد الانهتاء بنجاح من أأنشطة
وضع القواعد واملعايري يف اإطار
الربانمج  2اعامتد ًا كبري ًا عىل الزتام
ادلول ا ألعضاء بتحديد النتاجئ املتفق
علهيا فامي بيهنا.

التأأثري يف أأداء الربانمج

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

مل يتغري مس توى هذا اخلطر كثري ًا
يعدُّ هذا اخلطر متأأص ًال يف لك
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير
نشاط لوضع القواعد واملعايري،
ومن مث جيب مراعاته يف الربانمج .وينبغي اعتباره اثبت ًا .وينطبق ا ألمر
ومع ذكل ،فاإن أأنشطة الربانمج ذاته عىل خطط احلد من وطأأته
املتخصصة ،ولس امي دورات جلنة اليت س تظل نفسها خالل الثنائية
.2017/2016
العالمات ،س تتيح اإماكنية
الاخنراط ابس مترار يف احلوار
وتبادل الراء بغية حتديد اجملالت
ذات الفهم املشرتك والنتاجئ احملمتةل
املتفق علهيا.

جيري احلد من وطأأة اخملاطر
املتأأصةل يف أأنشطة وضع القواعد
واملعايري يف هذا الربانمج عن طريق
احلوار وتبادل الراء يف اإطار
دورات اللجنة ادلامئة وامجلعية العامة
للويبو .وقد أأحرز تقدم كبري وخباصة
يف ادلورة السابعة وا ألربعني
للجمعية العامة للويبو وإان مل حيقق
الهدف الرئييس املرتقب من أأنشطة
وضع القواعد واملعايري يف اإطار
الربانمج  ( 2أأي اإبرام معاهدة بشأأن
قانون التصاممي).

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

ھ1.1

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية بشأأهنا

3,808

3,229

3,079

ھ2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

1,429

1,051

1,012

ھ3.1

حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

439

763

750

ھ4.3

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية
أليات وبرامج تعاونية ّ
والبدلان ا ألقل منوا

487

487

351

6,162

5,530

5,192

اجملموع

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4,122

4,154

4,020

97%

خالف موارد املوظفني

2,040

1,376

1,172

85%

6,162

5,530

5,192

94%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 7.2تظهر املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014تسوية ابلتخفيض يف اإطار النتيجة ه( 1.1وضع أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية) نتيجة حتويل خمصصات من بند خالف موارد املوظفني ،اكنت مرصودة أأول ا ألمر ملؤمتر دبلومايس حممتل ،اإىل
خارج الربانمج.
 8.2وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل اإعادة تصنيف وظيفة ابلرتقية.
 9.2واستندت التسوايت يف نتاجئ مزيانية  15/2014بعد التحويالت ،ول س امي بني النتيجتني ( 2.1املشورة الترشيعية) و3.1
(حامية مزتايدة لشعارات ادلول) اإىل املهنجية اجلديدة ا ألدق املتبعة يف ختصيص موارد املوظفني والنامجة عن التحسينات املدخةل
عىل نظام التخطيط لإدارة ا ألداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي لعايم  2014و.2015
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 10.2يُعزى أأساس ًا النقص الطفيف يف اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل العوامل التالية:
 اإرجاء املؤمتر ادلبلومايس املتوىخ يف اإطار النتيجة ه( 1.1تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة للملكية الفكرية)؛ وحتقيق فورات يف التاكليف نتيجة خفض عدد بعثات املوظفني يف اإطار النتيجة ه( 2.1املشورة الترشيعية)؛ والتأأخر يف توظيف مدير مرشوع ألغراض مرشوع جدول أأعامل التمنية الرائد بشأأن امللكية الفكرية وإادارة التصامميلتطوير ا ألعامل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،ما أأدى يف هناية املطاف اإىل تأأخر طفيف يف تنفيذ هذا
املرشوع ّ
معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية
املبني يف اإطار النتيجة ه( 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
والبدلان ا ألقل منوا) .ويتوقع اس تكامل املرشوع يف النصف ا ألول من عام .2016
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الربانمج  :3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
املسؤول عن الربانمج :الس يدة ميش يل وودز (امللكفة ابلإدارة)
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.3ركز الربانمج  3خالل الثنائية  15/2014عىل اإحراز النتاجئ املرتقبة يف ثالثة جمالت رئيس ية يه " "1امليض قدم ًا يف وضع
القواعد واملعايري عن طريق دمع ادلول ا ألعضاء يف الانضامم اإىل معاهدات الويبو املعنية حبق املؤلف ودمع اللجنة ادلامئة املعنية حبق
املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة ادلامئة)؛ " "2وتعزيز تطوير البنية التحتية حلق املؤلف؛ " "3وتعزيز الكفاءات املؤسس ية والبرشية
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا يك تس تفيد تكل البدلان من الإماكانت الاقتصادية لصناعاهتا الثقافية عن طريق نظام حق
املؤلف .و ُأحرز تقدم كبري يف لك اجملالت املذكورة كام يتبني من مؤرشات ا ألداء املعروضة لحق ًا.
العمل املتعلق بوضع القواعد واملعايري والس ياسات
 .2.3مع ًال بتوصيات جدول أأعامل التمنية ،اكنت أأنشطة الربانمج شامةل وتوهجها ادلول ا ألعضاء (التوصية  )15مراعية ،كام ينبغي،
حدود املكل العام ودوره ومعامله (التوصيتان  16و ،)20وأخذة يف احلس بان مواطن املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية املتعلقة
ابمللكية الفكرية (التوصية  .)17واستندت مفاوضات اللجنة ادلامئة اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة (التوصيتان  21و )42مع
السعي ،يف الوقت ذاته ،اإىل دمع أأهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية (التوصية  .)22واكنت املشورة الترشيعية املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء،
بناء عىل طلهبا ،بشأأن مسائل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،اإمنائية املنحى ومتوازنة ومكيّفة حسب أأوضاع لك دوةل من ادلول
ا ألعضاء ،طبقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية (التوصية  ،)13ومراعية ملواطن املرونة املنطبقة عىل البدلان عىل اختالف مس توايهتا
الإمنائية (التوصيتان  14و.)17
 .3.3وتواصل التقدم حنو دخول املعاهدتني اجلديدتني حلق املؤلف ّ
حزي النفاذ خالل عايم  2014و .2015فقد حظيت معاهدة
بيجني محلاية ا ألداء السمعي البرصي (معاهدة بيجني) بامثين حالت تصديق وانضامم اإضافية (ش ييل والصني والياابن وقطر ومجهورية
مودلوفا والاحتاد الرويس وسلوفاكيا والإمارات العربية املتحدة) لتبلغ عرش حالت من أأصل الثالثني الالزمة دلخولها ّ
حزي النفاذ.
أأما معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف
قراءة املطبوعات (معاهدة مراكش) فقد حظيت مبا مجموعه  80توقيع ًا حبلول همةل يونيو  .2014وحظيت أأيض ًا بثالث عرشة حاةل
تصديق وانضامم (ا ألرجنتني و أأسرتاليا والربازيل والسلفادور والهند ومايل واملكس يك ومنغوليا وابراغواي ومجهورية كوراي وس نغافورة
والإمارات العربية املتحدة وأأوروغواي) من أأصل العرشين الالزمة دلخولها ّ
حزي النفاذ .واكنت ا ألهداف احملدّ دة يف ادلورة العرشين
للجنة الربانمج واملزيانية للثنائية  15/2014فامي خيص حالت التصديق/الانضامم طموحة نوعا ما نظر ًا اإىل رضورة اإبقاء املوارد
اخملصصة ذلكل يف املس توايت املقرتحة ،غري أأن الربانمج قد متكن من حتقيقها جزئي ًا ابإيالء ا ألولوية ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل
الانضامم اإىل املعاهدتني .ولن حييد الربانمج عن هذا الهنج خالل الثنائية .17/2016
 .4.3و أأجريت املزيد من املناقشات عن موضوعات جدول أأعامل اللجنة ادلامئة خالل الاجامتعات امخلسة اليت عُقدت يف
أأبريل/مايو  2014ويونيو/يوليو  2014وديسمرب  2014ويونيو/يوليو  2015وديسمرب  .2015وتناولت مناقشات اللجنة ادلامئة
معاهدة مقرتحة بشأأن هيئات البث والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات ومؤسسات التعلمي والبحث
وا ألشخاص ذوي اإعاقات أأخرى (غري تكل املشموةل مبعاهدة مراكش) .وفض ًال عن ذكل ،تلقت اللجنة ادلامئة يف دورهتا املعقودة يف
ديسمرب  2015اقرتاحني يتصل لك مهنام ابإدراج بند جديد يف جدول أأعاملها خيص أأوهلام حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية،
ويتعلق اثنهيام حبق التتبع .ومل حيقَّق هدف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يعىن ابعامتد معاهدة جديدة؛ وعليه طلبت ادلول ا ألعضاء
اإلغاء هذا الهدف للثنائية .17/2016
ِّّ .5.3
وقدمت املشورة الترشيعية اإىل  25دوةل عضواً يف مناطق خمتلفة خالل  .15/2014وزاد الطلب عىل هذه املشورة خالل
 15/2014لعدة أأس باب مهنا اهامتم ادلول ا ألعضاء ابلنضامم اإىل معاهديت بيجني ومراكش .و ُقدمت مشورة أأيض ًا بشأأن نظام العرش
س نوات اجلديد اخلاص مبلحق برن اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا بناء عىل طلهبا .وكشفت دراسة اس تقصائية أأجريت يف عام
 2015أأن خدمة املشورة الترشيعية لقيت صدى اإجيابي ًا يف صفوف ادلول ا ألعضاء.
49

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

 .6.3و أأحرز ِّّ
تقدم جيد يف مرشوعات خمتلفة هتدف اإىل تعزيز دور الويبو يف ميدان حق املؤلف يف البيئة الرمقية .وشارك الربانمج
يف عدد من ا ألنشطة يف حمافل خمتلفة ،مثل منتدى القمة العاملية بشأأن جممتع املعلومات ومنتدى اإدارة املعلومات واملنتدى
الاقتصادي العاملي ،تريم اإىل إازاكء الوعي مبوضوعات حق املؤلف الوجهية ،مبا يف ذكل احملتوى اذلي يس تحدثه املس تخدم،
والإصدارات املفتوحة املصدر ،وامحلاية القانونية أللعاب الفيديو ،وأأساليب الرتخيص الناش ئة.
 .7.3وتواصل العمل عىل عدة مرشوعات تتعلق جبدول أأعامل التمنية :فقد اس تمكل بنجاح املرشوع الرائد لتعزيز القطاع السمعي
وقمي خالل الثنائية .وفض ًال عن ذكل واستناداً اإىل
البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان ا ألفريقية مهنا كينيا والس نغال ِّ ّ
املناقشات اليت أأجريت خالل ادلورة الثانية عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (جلنة التمنية) ،عُرض اقرتاح تنفيذي مع َّدل
بشأأن اإضافة أأنشطة جديدة ممكنة للويبو تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية عىل جلنة التمنية
يف دورهتا الثالثة عرشة ووافقت عليه اللجنة .وإاذ صدرت املوافقة عىل مرشوع التنفيذ عىل مدة مثانية عرش شهر ًا يف مرحةل متأأخرة
من الثنائية ،سيبد أأ التنفيذ يف الثنائية  .17/2016وعُرض مرشوع التحليل املقارن للهنوج الوطنية املتعلقة ابلتخيل عن حق املؤلف
(الوثيقة  )CDIP/13/INF/6وحظي ابنطباع اإجيايب دلى جلنة التمنية يف اإطار تنفيذ التوصيات (1ج) و(1و) و(2أأ) من دراسة
النطاق بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة واملكل العام.
البنية التحتية حلق املؤلف
 .8.3متاىش العمل يف هذا اجملال مع توصيات جدول أأعامل التمنية وخباصة التوصية ( 10حتسني الكفاءات املؤسس ية الوطنية يف
جمال امللكية الفكرية من خالل امليض يف تطوير البىن التحتية وغريها من املرافق) والتوصية ( 11تعزيز الكفاءات الوطنية محلاية
أأعامل الإبداع عىل الصعيد احمليل) والتوصية ( 35مطالبة الويبو إابجراء دراسات لتقيمي ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي والثقايف لنظام
امللكية الفكرية).
 .9.3و ُأحرز تقدم يف تطوير مبادرة ” )TAG( “TAG of Excellenceاليت تهنض ابل ّمتزي يف الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة
يف منظامت الإدارة امجلاعية .واجمتعت عدة رابطات جتارية دولية مع الويبو لتكوين ائتالف اتفق عىل اإعداد دليل للمامرسات الفضىل
يف جمال الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،واس هتُ لت املشاورات بشأأن اإعداد هذا ادلليل .وقد حظيت تكل املبادرة
بدمع كبري من أحاد منظامت الإدارة امجلاعية واحلكومات من البدلان النامية واملتقدمة لكهيام (وقّعت  14حكومة و 63منظمة من
منظامت الإدارة امجلاعية مذكرات التعبري عن الاهامتم بتكل املبادرة).
 .10.3و أأطلقت الويبو دورة ّ
تعمل عن بعد تس تخدم مجموعة اكمةل من تقنيات التواصل احلديثة املُس تخدمة يف القرن احلادي
والعرشين لهتيئة أأداة معلية ل إالدارة امجلاعية لفائدة موظفي منظامت الإدارة امجلاعية وواضعي الس ياسات والعاملني يف اجملال القانوين.
و ُج ّربت ادلورة يف عام  2014ولقيت صدى اإجيابي ًا يف صفوف املشاركني .ويزمع اإطالق ادلورة مبضموهنا الهنايئ رمسي ًا يف عام .2016
ووقّعت الويبو مذكرات تفامه و ّنظمت مجموعة من الربامج والتظاهرات اخلاصة بتكوين الكفاءات مع منظامت غري حكومية مهنا الاحتاد
ادلويل للمنظامت املعنية حبقوق الاس تنساخ ( )IFRROوالاحتاد ادلويل لصناعة الفونوغرامات ( )IFPIوالرابطة الرنوجيية لتطوير
حق املؤلف ( )NORCODEوجملس مجعيات الإدارة امجلاعية حلقوق فناين ا ألداء ( )SCAPRومعهد حق املؤلف ( )IAوامجلعية
الربتغالية للمؤلفني ( )SPAومع حكومات مهنا حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية .واس متر الربانمج التوجهيىي للويبو لتيسري نقل
املعرفة يف جمال الإدارة امجلاعية عن طريق الربط بني منظامت ا إلدارة امجلاعية القدمية ونظرياهتا اجلديدة .وفض ًال عن ذكل ،أأتيحت
ست وحدات تعلميية يف جمال منظامت الإدارة امجلاعية لدلول ا ألعضاء يف .15/2014
ُ .11.3ووضع دليل مجعيات حتصيل الإاتوات لعام  ،132014وهو دليل ش بيك يضم احلقائق وا ألرقام ا ألساس ية عن منظامت الإدارة
امجلاعية يف ش ىت أأحناء العامل ،ابلتعاون مع مكتب بيكر وماكيزني القانوين و ُأطلق يف أأكتوبر  .2014وجسَّل ادلليل ما متوسطه أأكرث
من  2300زايرة متفردة يف الشهر.

http://www.bakermckenzie.com/intellectualproperty/csh2014/ 13
50

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

 .12.3و أأصدرت الويبو يف  15/2014أأربع دراسات وطنية بشأأن الإسهام الاقتصادي لصناعات حق املؤلف يف ا ألرجنتني
وإاندونيس يا ورصبيا وتركيا ودراسة يف ادلول ا ألعضاء يف منظمة دول رشيق الاكرييب واس تمكلت دراسات لفائدة اإثيوبيا وفرنسا
ومجهورية مودلوفا نُرشت يف أأوائل عام ( 2016ليبلغ عدد ادلراسات الرتامكي  49دراسة) .وتستند تكل ادلراسات اإىل دليل الويبو
لس تقصاء املسامهة الاقتصادية للصناعات القامئة عىل حق املؤلف؛ و ُأصدرت النسخة الثانية من هذا ادلليل يف عام .2015
وتشري ادلراسات اإىل أأن الصناعات الإبداعية تودل يف املتوسط  5.16ابملئة من الناجت احمليل الإجاميل و 5.36ابملئة من مجموع العامةل.
وقامت الويبو أأيض ًا " "1بنرش دراس تني اس تقصائيتني بشأأن رسوم حق املؤلف (ابلتعاون مع رشاكء خارجيني)؛ " "2وإاطالق
دراسة رائدة بشأأن ا ألثر ا ألوسع نطاق ًا حلق املؤلف يف الصناعات الإبداعية؛ " "3واس تكامل دراسة عن القرصنة.
 .13.3ونرشت الويبو أأداتني جديدتني لفائدة املبدعني يف عام  2014هام التحمك يف اللعبة – مسائل جتارية وقانونية ملس تحديث
أألعاب الفيديو ( ،)Mastering the Game - Business and Legal Issues for Video Game Developersوتسييل
الصناعات الإبداعية ألصول حق املؤلف (.)Monetization of Copyright Assets by Creative Enterprises
و أأصدرت الطبعة الثانية ملنشور الويبو املعنون "كيفية كسب العيش من املوس يقى" يف يوليو  .2014واس ُتخدمت هذه ا ألدوات عىل
نطاق واسع يف برامج تكوين الكفاءات و ّ ِّنزلت أأكرث من ّ 100 000مرة يف الس نة يف عايم  2014و.2015
امليرسة بغية زايدة عدد الكتب املتاحة يف
 .14.3ويف يونيو  ،2014أأنشئ كيان جديد متعدد أأحصاب املصلحة هو احتاد الكتب َّ
ميرسة وإااتحهتا ل ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات .ويضطلع الاحتاد بثالثة أأنشطة رئيس ية يه
ش ىت أأحناء العامل بأأنساق ّ
امليرسة (بمتويل من حكوميت أأسرتاليا ومجهورية كوراي)؛ " "2واعامتد أأسلوب نرش يراعي
" "1توفري املساعدة التقنية يف اإنتاج الكتب َّ
"ميرسة من ا ألساس" حىت يتس ىن ل ألشخاص املبرصين
الاحتياجات اكفة ويهنض ابلتكنولوجيات اليت تتيح النرش بأأنساق ّ
وا ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات عىل حد سواء قراءة الكتب اجلديدة من البداية؛ " "3ومرشوع الاحتاد لتبادل
ميرسة
الكتب عىل الصعيد ادلويل ،املعروف خبدمة  ،TIGARوهو عبارة عن قاعدة بياانت دولية تشمل عناوين متاحة بأأنساق ّ
وبزهاء  55لغة .ويف اإطار النشاط ا ألول ،أأصدر الاحتاد  1580كتا ًاب تعلميي ًا لفائدة  23 500طالب من ذوي الإعاقات يف قراءة
املطبوعات يف بنغالديش والهند ونيبال ورسي لناك .ويف اإطار النشاط الثاين ،أأيد الاحتاد ميثاق نرش املطبوعات امل ُ َّيرسة وجائزة
امليرس .ويف اإطار النشاط الثالث ،جسلت العناوين املي َّرسة  4208مرات تزنيل من  15مكتبة
الاحتاد ادلولية للمتزي يف النرش َّ
ميرسة ألشخاص من ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات حىت هناية عام .2015
مشاركة و أأكرث من  58 000اإعارة كتب َّ
 .15.3واس متر الربانمج بنجاح يف دمع أأداة اإدارة بياانت حق املؤلف املس تخدمة حالي ًا يف الويبو ( )WIPOCOSحىت
سبمترب  2015عندما نُقلت هذه املهمة اإىل الربانمج ( 15حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية) .وهتدف الويبو اإىل مواصةل دمع نظام
 WIPOCOSاإىل أأن يصبح نظام "ش بكة الويبو حلق املؤلف"– وهو نظام جديد لإدارة البياانت يريم اإىل حتسني تدفق البياانت
العاملية واحلقوق يف منظامت الإدارة امجلاعية املس تفيدة – جاهزا ل إالطالق.
تقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
 .16.3اكنت املساعدة التقنية املقدمة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف الثنائية
 15/2014اإمنائية املنحى وقامئة عىل الطلب وفق ًا لتوصيات ومبادئ جدول أأعامل التمنية وخباصة التوصيات  1و 5و 6و 10و.11
وعليه ،اكنت برامج املساعدة التقنية تق َّدم بناء عىل الطلب وتوضع ابلتشاور الوثيق مع البدلان املس تفيدة وخمصصة للتكيف مع
ا ألولوايت والاحتياجات الإمنائية الوطنية.
 .17.3وبذلت هجود لستيعاب الطلب املزتايد من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً عىل املساعدة التقنية يف جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة .وخالل الفرتة املشموةل ابلتقرير ،نفذ  95برانمج مساعدة تقنية وتكوين كفاءات خمتلف عىل الصعيد الوطين
وا إلقلميي وا ألقالميي ومشل  116بدل ًا ومخس منظامت إاقلميية حكومية دولية (املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (ا ألريبو)
واملركز ا إلقلميي لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ( )CERLALCواملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ()OAPI
وجامعة ادلول العربية و أأمانة منتدى جزر احمليط الهادئ (.))PIFS
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 .18.3ومشلت هذه ا ألنشطة إازاكء الوعي يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتكوين الكفاءات يف أأوساط رؤساء املاكتب
الوطنية حلق املؤلف وواضعي الس ياسات و أأحصاب املصلحة الرئيس يني .وتناولت برامج تكوين الكفاءات املبادئ ا ألساس ية حلق
املؤلف واحلقوق اجملاورة واملسائل املوضوعية الناش ئة اليت تكتيس وجاهة و أأمهية خاصتني ابلنس بة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا ،مبا يف ذكل املس تجدات عىل الصعيدين الوطين وادلويل ،و أأسهمت يف ما ييل "1" :تعزيز القدرة عىل وضع س ياسات و أأطر
اسرتاتيجية وطنية يف جمال حق املؤلف وتنفيذها بغية اس تخدام امللكية الفكرية ابتساق وفعالية ألغراض التمنية املس تدامة؛
" "2وتعزيز القدرات البرشية واملؤسس ية لتقدمي خدمات أأفضل اإىل أأحصاب املصلحة؛ " "3والهنوض ابلروح الإبداعية عىل الصعيد
الوطين والاس تفادة مهنا.
 .19.3وبذلت هجود أأيض ًا لتحسني فعالية أأنشطة املساعدة التقنية من حيث التلكفة وتعزيز اس متراريهتا عن طريق مجةل تدابري مهنا
الهنوض ابلتعاون بني البدلان النامية وتوطيده من خالل تبادل املعارف واملهارات واخلربات واملوارد لتحقيق أأهدافها الإمنائية.
و أأجريت معليات تقيمي قطرية لتحسني أأطر املساءةل عن النتاجئ .وكشفت معليات التقيمي أأن أأكرث من  80ابملئة من املشاركني ر أأوا
أأن مضمون الاجامتعات وحلقات العمل اخلاصة بتكوين الكفاءات وجهيا ابلنس بة اإىل معلهم و أأهنم سيمتكّنون من اس تخدام املعلومات
واملعارف املكتس بة من الاجامتعات وحلقات العمل يف معلهم.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

مل تتوصل اللجنة ادلامئة وامجلعية
عقد مؤمتر
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
التقدم حنو التفاق بشأأن
القضااي احلالية يف جدول أأعامل اعامتد نص معاهدة بيجني يف يونيو  .2012دبلومايس واحد العامة للويبو اإىل اتفاق عىل اخلطوات
واعامتد معاهدة اليت ينبغي اختاذها من أأجل ادلعوة
اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واعامتد نص معاهدة مراكش يف
واحدة يف الثنائية اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
يونيو  .2013والتقدم متسق مع خطة
واحلقوق اجملاورة
أ
أ
معاهدة بشأن حامية هيئات البث.
15/2014
معل اللجنة ادلامئة بشأن لك القضااي
املدرجة يف جدول ا ألعامل.

السري
غري حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014معاهداتن معمتداتن يف الثنائية

النتيجة املرتقبة:

( 13/2012حىت الن) .ومؤمتران
دبلوماس يان معقودان خالل الثنائية
.13/2012
ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

مؤرش الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد البدلان اليت صدقت عىل
معاهدة بيجني

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية 2 :2013
(بوتسواان ،امجلهورية العربية السورية)

 30بدلا الرتامكي

 8بدلان اإضافية أأودعت واثئق
التصديق عىل معاهدة بيجني أأو
الانضامم اإلهيا (ش ييل والصني
والياابن وقطر ومجهورية مودلوفا
والاحتاد الرويس وسلوفاكيا
والإمارات العربية املتحدة)
( 10بدلان اإجامل)

غري حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014ل يوجد
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تلقى  25بدلا املشورة الترشيعية يف حمقق لكي ًا
عام  ( 15/2014أأفريقيا 9؛ البدلان
العربية 3؛ أس يا واحمليط الهادئ 5؛
أأمرياك الالتينية والاكرييب 6؛ بدلان
أأخرى .)2
 %100من الردود الصاحلة عىل
الاس تقصاء اكنت تعليقات اإجيابية
(درجة  5أأو  6من بني  )6-1عىل
املشورة الترشيعية اليت تقدهما
الويبو يف جمال حق املؤلف

عدد البدلان اليت قدمت
تعليقات اإجيابية عىل املشورة
الترشيعية اليت تقدهما الويبو،
والنس بة املئوية لهذه البدلان

ل توجد بياانت متاحة

 15بدلا

عدد حالت التصديق عىل
معاهدات الويبو اخلاصة
ابلإنرتنت

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

 190الرتامكي

أأودعت أأربع واثئق للتصديق أأو
الانضامم يف  ،15/2014ليصبح
العدد الإجاميل :188
 معاهدة الويبو حلق املؤلف(كندا ومدغشقر)
 معاهدة الويبو بشأأن ا ألداءوالتسجيل الصويت (كندا
ومدغشقر)

 20بدلا الرتامكي

أأودعت  13وثيقة للتصديق أأو
الانضامم يف ( 15/2014ا ألرجنتني
و أأسرتاليا والربازيل والسلفادور
والهند ومايل واملكس يك ومنغوليا
وابراغواي ومجهورية كوراي
وس نغافورة والإمارات العربية
املتحدة و أأوروغواي)

عدد البدلان اليت صدقت عىل
معاهدة مراكش بشأأن
ا ألشخاص معايق البرص

النتيجة املرتقبة:

184

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

ل يوجد

حمقق لكي ًا

حمقق جزئياً

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

مؤرشات الأداء

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة غري متاحة
امجلاعية املوقعة لتفاق مع الويبو
لوضع معيار جديد للشفافية
واملساءةل وضامن جودة احلومكة

أأربع حكومات
وست منظامت
ل إالدارة امجلاعية

وقّعت  14حكومة (بنغالديش
واكمبوداي وغامبيا وإاندونيس يا
وا ألردن وليبرياي ومالزياي
وموريش يوس وانميبيا ونيبال
ونيجرياي والفلبني ورسي لناك
وترينيداد وتوابغو) 14و 63من
منظامت الإدارة امجلاعية مذكرات
التعبري عن الاهامتم مببادرة .TAG

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للمبدعني الراضني أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
عن التدريب املقدم عىل
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
اس تخدام بياانت ومعلومات حق  :15/2014مل تبد أأ بعد

%60

%90

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة

املؤلف من أأجل حتقيق الكفاءة
يف اإدارة حق املؤلف اخلاص هبم

 14تصويب :البدلان املرصودة أنف ًا يه نتيجة نظام تتبع لرصد مبادرة  TAGرصداً أأكرث انتظام ًا ن ُ ِّفّذ يف عام  .2015و أأما يف عام  ،2014فمل تكن اكبو فريدي
ول اإثيوبيا من البدلان اليت وقعت رمسي ًا مذكرة التعبري عن الاهامتم خالف ًا ملا ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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النس بة املئوية لتقيمي املشاركني
الإجيايب ملدى نفع اجامتعات
وحلقات معل بناء القدرات
املتصةل حبق املؤلف

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013أأكرث موافقة أأو موافقة موافقة أأو موافقة بشدة بأأكرث
من %80
من  %80من املشاركني يف برامج تكوين بشدة بنس بة
الكفاءات يف جمال حق املؤلف واحلقوق %70
اجملاورة اعتربوا التدريب اذلي تلقونه
مفيدا.

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014نس بة الرضا %70
عدد ادلول الأعضاء اليت تبادر
بتحسني اس تخداهما لنظام حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة من
أأجل الانتفاع ابلطاقات
الاقتصادية الاكمنة ملصنفاهتا
ومنتجاهتا الثقافية
النتيجة املرتقبة:

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

 %60من
البدلان اليت
تلقت املساعدة

 %60من البدلان اليت تلقت املساعدة

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 %60 :15/2014من البدلان اليت

أأكرث من %60

حمقق لكي ًا

طلبت املساعدة التقنية

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد الوسطاء املوثوقني و أأحصاب
احلقوق اذلين انضموا اإىل ش بكة
نظام الوسطاء املوثوقني للموارد
املتاحة عامليا ،مبا يف ذكل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

 24وس يطا
موثوقا و46
صاحب حق
(الرتامكي)

ن ُقلت منصة أأحصاب املصاحل اإىل
احتاد الكتب امل ّيرسة

منقطع

حبلول هناية  ،2013اكن  25وس يطا
موثوقا و 45صاحب حق قد وقّعوا
مذكرة التفامه اخلاصة مبرشوع
 ،TIGARمبا يف ذكل وسطاء
موثوقني من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا .واكن  11وس يطا موثوقا قد
امليرسة
محّلوا عناويهنم ذات ا ألنساق ّ
يف قاعدة بياانت  TIGARحبلول
هناية .2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 19 :15/2014وس يطا موثوقا و40
صاحب حق

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف
اليت وزعت عىل الوسطاء املوثوقني حبلول هناية  ،2013اكن حنو 600
و أأتيح النفاذ اإلهيا ل ألشخاص معايق كتاب من الكتب املتاحة بأأنساق
ميرسة قد نُ ّزل من قاعدة
البرص عرب احلدود من خالل ش بكة
ّ
بياانت  TIGARيف بدلان خمتلفة.
نظام الوسطاء املوثوقني للموارد
املتاحة عامليا
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
400 :15/2014
النس بة املئوية ل ألفراد الراضني عن
دمع بناء القدرات يف جمال البنية
التحتية حلق املؤلف

مل يبد أأ بعد
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1 000
(الرتامكي)

حبلول هناية  ،2015نزلت 15
مكتبة مشاركة  4208كتب
صوتية،
و أأعري أأكرث من  58 000كتاب
ميرس ألشخاص من ذوي الإعاقات
ّ
يف قراءة املطبوعات حبلول هناية
.2015

حمقق لكي ًا

%60

%90

حمقق لكي ًا
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عدد املؤسسات اليت تس تخدم
الربانمج احلاسويب GDA

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

15

 16مكتبا من ماكتب حق املؤلف
تس تخدم النظام احلاسويب GDA
(الرتامكي)
من املتوقع أأن توقف الويبو تدرجييا
دمعها للنظام احلاسويب GDA
حبلول هناية .2015

اس تخدام قاعدة بياانت مراجع اإدارة مل يبد أأ بعد
الويبو امجلاعية

 100مس تخدم

جسل دليل مجعيات حتصيل
الإاتوات منذ اإصداره يف أأكتوبر
 2014ما متوسطه الشهري2300
زايرة متفردة.

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
عدد الصكوك القانونية واملبادئ
خبالف
التوجهيية وإاعالانت املبادئ
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
املعاهدات اليت وافق علهيا أأو صدق  :15/2014واحد (مراجعة الويبو

1

اس ُتمكل مرشوع املبادئ التوجهيية
بشأأن تقيمي ا ألثر الاقتصادي
والاجامتعي والثقايف حلق املؤلف
عىل الاقتصاد يف عام  2014ودخل
مرحةل تنفيذ جتريبية يزمع اس تكاملها
حبلول يونيو .2016

حمقق لكي ًا

15

 15مكتبا من ماكتب حق املؤلف
تس تخدم الربانمج احلاسويب GDA
(الرتامكي)

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
15 :15/2014

علهيا أأحصاب املصاحل املعنيني يف
جمالت اكمللكية الفكرية والرايضة
وحق املؤلف يف البيئة الرمقية
النتيجة املرتقبة:

لالعتبارات التعاقدية يف القطاع
السمعي البرصي)

منقطع

ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات
أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد احلكومات ومنظامت الإدارة
امجلاعية اليت وقعت اتفاقية مع
الويبو بشأأن اإعادة هندسة الربانمج
احلاسويب ()WIPOCOS

مل تبد أأ بعد

أأربع حكومات
ومخس منظامت
غري حكومية

 7حكومات (تشاد ومجهورية
الكونغو ادلميقراطية ومالزياي ومايل
ونيبال والفلبني و أأوغندا) و43
منظمة ل إالدارة امجلاعية.

حمقق لكي ًا

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
اليت شاركت يف ش باكت إاقلميية
وعاملية تيرسها الويبو

صفر

10

13

حمقق لكي ًا

 %80من
البدلان اليت
تلقت املساعدة
التقنية

أأكرث من  %80من البدلان اليت
تلقت املساعدة التقنية

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للحكومات اليت تقدم أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

تقارير اإجيابية عن تعزيز فعالية
(وحومكة) ماكتب حق املؤلف
وغريها من مؤسسات حق املؤلف
يف البدل

أأكرث من  %70من احلكومات اليت
تلقت املساعدة قدمت تقارير اإجيابية
عن تعزيز فعالية املؤسسات املعنية
وإادراهتا يف البدل بعد التدريب

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

 15تصويب :أأبلغ خطأأً أأن  18مكتبا من ماكتب حق املؤلف تس تخدم الربانمج احلاسويب  GDAيف هناية  .2013والعدد الرتامكي لتكل املاكتب هو يف احلقيقة
 ،15مما يتفق مع الهدف احملدّد يف مزيانية الثنائية  13/2012وهو  15مكتبا.
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النتيجة املرتقبة:

ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

اس تخدام احلكومات واملنظامت غري أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013اس تخدام 12
حكومة أأو
 10بدلان يف  :13/2012بلغاراي٬
احلكومية دلراسات الويبو
منظمة غري
الصني ٬كولومبيا ٬كرواتيا ٬جاماياك٬
الاقتصادية عن حق املؤلف يف
كينيا ٬مالزياي ٬مجهورية تزنانيا املتحدة ٬حكومية
صنع القرارات
دلراسات الويبو
اتيلند ٬ترينيداد وتوابغو
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية (الرتامكي)
 :15/2014اس تخدام مثاين حكومات
أأو منظامت غري حكومية
دلراسات الويبو

بياانت الأداء

السري

اس تخدام  13بدلا اإضافيا ومنظمة
غري حكومية (فنلندا ٬اإندونيس يا،
لتفيا ٬ليتوانيا ٬مالوي ٬مجهورية
مودلوفا ،هولندا ٬الفلبني ،مجهورية
كوراي ٬رصبيا ٬الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،املركز ا إلقلميي لتطوير
الكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية
والاكرييب ( ،)CERLALCمجعية
البحث الاقتصادي يف حق املؤلف
( ))SERCIدلراسات الويبو

حمقق لكي ًا

 23بدلا ومنظمة غري حكومية
(الرتامكي)
املبادرات الوطنية لإعداد مزيد من
 10مبادرات وطنية (بلغاراي ٬الصني٬
الإحصاءات عن الصناعات
الإبداعية استنادا اإىل معل الويبو يف كولومبيا ٬كرواتيا ٬جاماياك ٬كينيا٬
مالزياي ٬اتيلند ٬ترينيداد وتوابغو٬
هذا اجملال
مجهورية تزنانيا املتحدة)

 15مبادرة وطنية مبادرة وطنية اإضافية (فنلندا) يف
2014؛ انقطع العمل يف هذا اجملال
(الرتامكي)
يف .2015

منقطع

 11مبادرة وطنية (الرتامكي)

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية
للحد من وطأأة اخملاطر
نتاجئ الربانمج
اس متر التطور التكنولويج الرسيع
التكنولوجيا والابتاكر :يع ّد جعز نظام مواصةل ا ألنشطة واملبادرات
مع تطور التكنولوجيات وتغريها؛
حق املؤلف عن التكيف مع التغريات الرامية اإىل إازاكء الوعي لإظهار
وعليه مل يتغري اخلطر
أأمهية حق املؤلف وتأأكيد قميته
الرسيعة يف التكنولوجيا والوسائط
ومالءمته يف الساحة التكنولوجية ول اسرتاتيجيات احلد من وطأأته
هتديدا ابلتقليل من أأمهية نظام
تغري ًا ملحوظ ًا خالل الثنائية.
املتطورة.
حق املؤلف.
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التأأثري يف أأداء الربانمج
جنحت اسرتاتيجية احلد من وطأأة
اخملاطر خالل الثنائية اإذ المتست
العديد من ادلول ا ألعضاء يف الويبو
املساعدة يف عرض أأمهية نظام حق
املؤلف ول س امي ابلنس بة اإىل
الاقتصاد الوطين .واس تجاب
الربانمج لهذه الطلبات قدر الإماكن
ويف حدود املوارد العملية املتاحة.
ومل يؤثر هذا اخلطر تأأثرياً ماد ًاي يف
أأداء الربانمج خالل الثنائية.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.1
ھ2.1
ھ2.3
ھ2.4
ھ4.4
ھ2.5

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية بشأأهنا
أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من
مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص
و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل
نطاق أأوسع وحنو أأفضل
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

3,916

2,539

2,462

1,841

3,440

3,081

4,188

4,047

4,023

2,536

3,438

3,305

2,883

2,339

2,263

1,065

962

1,005

16,430

16,764

16,140

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

10,315

10,272

10,102

98%

خالف موارد املوظفني

6,114

6,492

6,038

93%

16,430

16,764

16,140

96%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .20.3يُعزى حتويل املوارد من النتيجة املرتقبة ه( 1.1تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء) اإىل ه ( 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية
وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية) يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل ختصيص موارد اإضافية من موارد
املوظفني وخالف املوظفني ل ألنشطة املتعلقة بتقدمي املساعدة يف التصديق عىل معاهديت مراكش وبيجني وتنفيذهام.
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
 .21.3وتُعزى أأساس ًا الزايدة يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.4نفاذ ّ
واس تخداهما) اإىل زايدة الرتكزي عىل ا ألنشطة املتصةل ابحتاد الكتب امليرسة.
 .22.3ويُعزى اخنفاض املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل)
اإىل نقل بعض ا ألنشطة املتعلقة بنظام  WIPOCOSاإىل الربانمج ( 15حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية) اذلي نقلت اإليه
مسؤولية دمع اإدارة البياانت املتعلقة مبنظامت الإدارة امجلاعية.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية
 .23.3يعزى أأساس ًا تدين اإنفاق املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.4نفاذ ّ
واس تخداهما) اإىل تأأجيل بعض ا ألنشطة املندرجة يف اإطار مرشوع جدول أأعامل التمنية واملتعلقة ابس تخدام حق املؤلف لتعزيز النفاذ
اإىل املعلومات واحملتوايت الإبداعية .ويعزى الاخنفاض الطفيف يف اإنفاق املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه ( 2.1أأطر ترشيعية
وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية) اإىل تأأجيل بعض ا ألنشطة املتعلقة برتوجي معاهديت مراكش وبيجني وخباصة يف
منطقيت أأفريقيا وأأمرياك الالتينية.
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الربانمج  :4املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.4اجمتعت جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية
ادلولية) ثالث ّمرات (ادلورات  26و 27و 28للجنة احلكومية ادلولية) يف عام  2014وفق ًا لوليهتا اجملددة للثنائية اليت اعمتدهتا
امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  2013ولربانمج العمل املتفق عليه لعام  .2014ومشلت ادلورة  26اجامتع ًا للسفراء /كبار املسؤولني
احلكوميني .وقد متكّنت اللجنة احلكومية ادلولية ،يف ختام دورهتا  28من زايدة تبس يط نص موحد بشأأن املوارد الوراثية و أأحرزت
مزيدا من التقدم يف النصني املتعلقني ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأسهمت اجامتعات ادلول ا ألعضاء اليت
نُظمت خارج جنيف يف الفرتة الفاصةل بني ادلورات يف اإعطاء زمخ جديد لهذه العملية .وواصلت ا ألمانة السعي من أأجل تأأدية دور
تيسريي حيادي وهمين وفعال دعام ملسار اللجنة احلكومية ادلولية وزايدة حتسني اخلدمات املقدمة اإىل املشاركني يف تكل اللجنة يف
اإطار متابعة التقيمي اذلي أأجرته شعبة الويبو للرقابة ادلاخلية يف عام  ،2013واذلي خلص اإىل وجود نس بة عالية ( 96ابملئة) من
الرضا بني املشاركني يف اللجنة احلكومية ادلولية .وعىل الرمغ من مواصةل ا ألمانة تيسري مشاركة الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
يف مسار اللجنة احلكومية ادلولية ابلقدر املمكن ،ظ ّل صندوق تربعات الويبو لفائدة امجلاعات ا ألصلية واحمللية املعمتدة مستنفدا.
و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً يف أأكتوبر  2014ابلنصوص املقدمة وابلتقدم احملرزولكهنا مل تمتكّن من التفاق عىل برانمج معل
للجنة احلكومية ادلولية يف عام  .2015واتفقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  2015عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية ادلولية
للثنائية .17/2016
 .2.4ونتيجة مفاوضات اللجنة احلكومية ادلولية يه موضوع التوصية  18جلدول أأعامل التمنية ،واليت حتث اللجنة "عىل ا إلرساع
يف مسارها بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،من غري اإخالل بأأي نتاجئ مبا فهيا اإماكنية وضع صك دويل
واحد أأو أأكرث" .وظلّت أأنشطة الربانمج املتعلقة بوضع القواعد واملعايري مضن اللجنة احلكومية ادلولية شامةل وتوهجها ادلول ا ألعضاء
وقامئة عىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة تشمل اجملمتع املدين معوما (التوصيات  15و 21و ،)42وتراعي املكل العام (التوصيتان 16
و )20ومواطن املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية (التوصيتان  14و .)17و أأسهمت مفاوضات اللجنة
احلكومية ادلولية يف تعممي الاعتبارات الإمنائية واكنت دامعة ألهداف ا ألمم املتحدة الإمنائية (التوصيتان  12و.)22
 .3.4وفامي خيص تكوين الكفاءات وإازاكء الوعي ،تواصل العمل عىل ا ألنشطة الهادفة اإىل توعية الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية
هبدف تعزيز اطالعها عىل امللكية الفكرية وتيسري مشاركهتا بفعالية يف مسار اللجنة احلكومية ادلولية؛ وتقدمي ادلمع ،بناء عىل
الطلب ،للمتكني من وضع ترشيعات وس ياسات وطنية وإاقلميية؛ واس تنباط حلول معلية عىل مجيع املس توايت من خالل زايدة فهم
القضااي واخليارات .ونظمت ا ألمانة يف عام  2015ندوتني دوليتني عن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف جنيف اكنت مفتوحة ملشاركة مجيع ادلول ا ألعضاء والهيئات املراقبة .وهدفت الندواتن اإىل تبادل
اخلربات ا إلقلميية والوطنية واحمللية فض ًال عن متكني البدلان وغريها من أأحصاب املصلحة من مناقشة مسائل الس ياسة العامة يف
س ياق أأقل رمسية .وخالل الثنائية ،اس تجابت ا ألمانة بشلك اإجيايب ملا يقرب من  80طلبا من دول أأعضاء ومنظامت غري حكومية
وشعوب أأصلية وجممتعات حملية ومجعيات صناعات وجامعات بتنظمي حلقات معل وجلسات اإعالمية وغري ذكل من العروض سواء
يف جنيف أأو خارهجا .وتلقت س تة بدلان مساعدة ترشيعية وس ياس ية بناء عىل طلهبا .ون ُظمت مجموعة من حلقات العمل العملية يف
عايم  2014و 2015بغية تبادل املعرفة وحتقيق التفامه وتعزيز التعاون .ومشلت هذه اجملموعة حلقات معل يف جنيف (ديسمرب
 )2014وويندهوك بناميبيا ( أأغسطس  )2015ومدينة بامن يف بامن (نومفرب  )2015و أأبيا يف ساموا (ديسمرب  .)2015وواصلت
الويبو الإسهام بوصفها رشياك تقنيا يف مرشوعات إاقلميية يف أأفريقيا ،وأس يا واحمليط الهادئ ،و أأمرياك الالتينية والاكرييب .وواصلت
امليرسة بشأأن القضااي الرئيس ية ،ونرشت يف عام  2014دليال معليا بشأأن امللكية
الويبو أأيض ًا اإاتحة سلسةل من املنشورات القصرية ّ
الفكرية واملهرجاانت الفوللكورية والفنية والثقافية 16.واس هتُ لت دورة ّ
تعمل عن بعد بشأأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف أأبريل  2015ابلتعاون مع أأاكدميية الويبو.
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1043.pdf 16
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 .4.4ودلى تعزيز التعاون مع سائر املنظامت احلكومية ادلولية واحملافل املعنية ،تعاونت ا ألمانة تعاو ًان أأوثق مع أأمانة اتفاقية التنوع
البيولويج ( )CBDوبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما،
مبا يف ذكل من خالل الاشرتاك يف تنظمي حلقات معل لفائدة املسؤولني وامجلاعات ا ألصلية واحمللية .ومعلت ا ألمانة أأيض ًا مع منتدى
ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين ابلشعوب ا ألصلية ( )UNPFIIوشاركت يف دورتيه الثالثة عرشة والرابعة عرشة املعقودة يف عايم 2014
و 2015عىل التوايل ويف املؤمتر العاملي املعين ابلشعوب ا ألصلية املعقود يف سبمترب  ،2014بغية زايدة املشاركة مع منظامت امجلاعات
ا ألصلية واحمللية وسائر منظامت ا ألمم املتحدة والمتكّن من توعيهتا .وبناء عىل طلب أأمانة منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين ابلشعوب
ا ألصلية ( ،)UNPFIIقدمت أأمانة الويبو دعام ماليا لمتكني خبري يف جمال الشعوب ا ألصلية من صياغة اس تعراض تقين ملرشوع
نصوص اللجنة احلكومية ادلولية من منظور حقوق الإنسان لفائدة املنتدى املذكور.
 .5.4و أأسهمت أأنشطة الربانمج املتعلقة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات واملساعدة الترشيعية اإسهاما مبارشا يف التمنية
ويف الوفاء بتوصيات جدول أأعامل التمنية ا ألخرى ،ل س امي ضامن مساعدة تقنية اإمنائية املنحى وقامئة عىل الطلب (التوصيتان 1
و ،)12وتقدمي املشورة الترشيعية والس ياس ية بشأأن الترشيعات الوطنية (التوصيات  11و 13و ،)14وإازاكء الوعي بقضااي امللكية
الفكرية املرتبطة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية (التوصية  ،)3والتعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة
بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية (التوصية .)40
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

التفاق يف مفاوضات اللجنة أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

احلكومية ادلولية عىل صك
قانوين دويل أأو أأكرث بشأأن
املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

وافقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر
 2013عىل جتديد ولية اللجنة احلكومية
ادلولية للثنائية  15/2014وعىل برانمج
معل لعام .2014

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

اعامتد صك قانوين
دويل أأو أأكرث يف
اإطار مؤمتر
دبلومايس حممتل

بعد ثالث دورات أأخرى يف ،2014
أأحرزت اللجنة احلكومية ادلولية تقدّ ما
يف مفاوضاهتا القامئة عىل النصوص وفقا
لوليهتا .ومل تتفق امجلعية العامة للويبو
يف أأكتوبر  2014عىل برانمج معل
للجنة احلكومية ادلولية يف عام .2015
واتفقت امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر
 2015عىل جتديد ولية اللجنة
احلكومية ادلولية للثنائية .2017/2016

غري حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية

 :15/2014مفاوضات جارية حتت ولية
اللجنة احلكومية ادلولية للثنائية 13/2012
وبرانمج العمل لعام 2013
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
أأسس املقارنة

نس بة املشاركني يف أأنشطة أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

الويبو اليت تسفر عن تقارير  79( %95من أأصل  )83من املشاركني
حول كفاءات
معززةاتلفهم قدموا تقارير اإجيابية (اس تخدام اس تبيان
مبادئ و أأنظمة و أ
و
د
أ
التعليقات يف مخسة أأنشطة من تنظمي
امللكية الفكرية والانتفاع
هبا من أأجل حامية املعارف شعبة املعارف التقليدية يف
الثنائية )13/2012
التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي وإادارة
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
ية
ر
الفك
العالقة بني امللكية
 :15/2014غري متاحة بعد
واملوارد الوراثية

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

%80

 370( %92من أأصل  )398من
املشاركني قدموا تقارير اإجيابية
(اس تخدام اس تبيان التعليقات يف 15
نشاط ًا من تنظمي شعبة املعارف
التقليدية يف الثنائية )15/2014

حمقق لكي ًا
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
عدم قدرة اللجنة احلكومية ادلولية
عىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن صك
قانوين دويل أأو أأكرث.

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

نظر ًا اإىل عدم توصل ادلول الأعضاء أأثر تطور هذا اخلطر تأأثري ًا مبارش ًا
تلزتم ا ألمانة ،يف احلدود اليت
عىل اإبرام ادلول الأعضاء صاكً
أ
تسمح هبا مواردها ،بهتيئة وإاعداد اإىل قرار بشأن خطة معل لعام
 2015وعىل الرمغ من جتديد ولية قانوني ًا دولي ًا أأو أأكرث.
بيئة مؤاتية للمفاوضات ،عىل
سب
اللجنة احلكومية ادلولية يف مترب
سبيل املثال ،من خالل توفري
معلومات واحضة وموضوعية عن  ،2015يظل خطر عدم قدرة
القضااي اجلاري مناقش هتا يف اللجنة ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اإىل
احلكومية ادلولية ،مقدمة بذكل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل أأو
أأكرث قامئ ًا خالل الثنائية املقبةل.
خدمة تتسم ابلكفاءة واحلياد
وس تظل اسرتاتيجية احلد من وطأأته
ودعام يتسم ابلكفاءة واحلياد
أ
لرئيس اللجنة احلكومية ادلولية .ذاهتا أي توفري ادلمع الفعال واحملايد
لهذا املسار ول س امي لرئيس اللجنة
احلكومية ادلولية.

فقدان أأمهية اللجنة احلكومية ادلولية تزيك ا ألمانة الوعي بأأمهية س ياسة
امللكية الفكرية املتعلقة بقضااي
اإذا أأخرجت ادلول ا ألعضاء من
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
أأولوايهتا املعارف التقليدية و أأشاكل
الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
التعبري الثقايف التقليدي واملوارد
الوراثية كقضااي للملكية الفكرية و /أأو وتتابع ا ألمانة عن كثب املفاوضات
اإذا ر أأت أأن حمافل أأخرى أأقدر عىل يف احملافل ا ألخرى ،ليك تكون
قادرة عىل تقدمي معلومات حمايدة
حتقيق النتاجئ املرغوبة.
عن اللجنة احلكومية ادلولية اإىل
ادلول ا ألعضاء يف تكل احملافل
ا ألخرى ،وتنسق مع ا ألماانت
ا ألخرى يك حتاول جتنب ازدواجية
اجلهود املبذوةل بني ا ألماانت واليت
ميكن أأن تتسبب يف اإرابك ادلول
ا ألعضاء.

مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا ماد ًاي يف
أأعربت ادلول الأعضاء خالل
امجلعية العامة لعام  2015عن دمعها أأداء الربانمج.
الشديد ملسار اللجنة احلكومية
ادلولية وللربانمج  4بأأمكهل عىل الرمغ
من تعطل اللجنة احلكومية ادلولية
يف عام  .2015ولعل هذا ادلمع
وجتديد ولية اللجنة احلكومية
ادلولية قد أأسهام يف التخفيف من
وطأأة خطر فقدان ا ألمهية اإىل حد
ما .وواصلت ا ألمانة إازاكء الوعي
بشأأن أأمهية وجدوى قضااي املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي يف رمس
الس ياسات اخلاصة ابمللكية الفكرية.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.1
ھ2.3
ھ2.7

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية بشأأهنا
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع
التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

5,725
2,139

نفقات 15/2014
3,519

4,187

1,788

2,061

-

124

130

7,864

6,372

5,438

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4,434

3,850

3,657

95%

خالف موارد املوظفني

3,430

2,521

1,781

71%

7,864

6,372

5,438

85%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .6.4يظهر الاخنفاض املسجل يف املزيانية الهنائية للثنائية بعد التحويالت  15/2014يف اإطار النتيجة املرتقبة ه ( 1.1أأطر
ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية) تراجعا فامي خيص املوارد املتوقع ختصيصها أأصال ألغراض مؤمتر
دبلومايس يف جمال امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور.
اخملصصة لإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية ذات الصةل ابلنتيجة املرتقبة ه.2.7
 .7.4ويشمل الربانمج  4املوارد ّ
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .8.4بلغت نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني  67ابملئة من املزيانية الهنائية بعد التحويالت .ويُعزى تدين
اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني أأساسا اإىل عدم توصل امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  2014اإىل اتفاق عىل برانمج
معل اللجنة احلكومية ادلولية يف عام  2015ما أأدى اإىل عدم عقد أأي دورة لهذه اللجنة خالل عام  .2015ونظر ًا اإىل أأن اللجنة
احلكومية ادلولية تس تأأثر جبزء كبري من مزيانية الربانمج ،فقد اس تخدم الربانمج جزء ًا من مزيانية اللجنة احلكومية ادلولية لتعزيز
أأنشطة تكوين الكفاءات وتقدمي املساعدات التقنية يف عام .2015
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الهدف الاسرتاتيجي الثاين
تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطراز ا ألول
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ھ 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل لطلبات الرباءات

مؤرشات ا ألداء
مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات عن خدمات املعلومات والتدريب اليت
تركز عىل املنتفعني
رضا املاكتب والسلطات ادلولية عن ا ألنشطة
التعاونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل
نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

الربانمج 5



الربانمج 5



الربانمج 10



النس بة املئوية ل إاليداعات بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات

الربانمج 20



النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم
فهم مع ّمق ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وما
يتعلق هبا من موضوعات

الربانمج 20
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ھ 2.2حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ه 3.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ه 4.2الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو
أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا

ھ 5.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات
نظام لهاي

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

مواصةل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،ول س امي تنفيذ توصيات خارطة طريق
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت أأقرهتا ادلول
ا ألعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني،
وللغري ،وللماكتب ،وللسلطات
تلكفة وحدة معاجلة الطلبات
اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية (مبا يف
ذكل اجلداول الزمنية)
جودة الرتمجة
توقيت ترمجة التقارير
جودة تطوير الربجميات
مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات
عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي
والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد
احلر والبدلان املتقدمة
عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد
انضامهما اإىل اتفاق لهاي أأو شاركت يف هذه
الس ياسات أأو الك ا ألمرين معاً
النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم
فهم مع ّمق لنظام لهاي
عدد ا ألطراف املتعاقدة يف نظام لهاي يف منطقة
أس يا واحمليط الهادئ
عضوية وثيقة جنيف ()1999
حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام
لهاي

الربانمج 10



الربانمج 20



الربانمج 20



الربانمج 20



الربانمج 31



الربانمج 31



اإيداعات نظام لهاي وجتديداته

الربانمج 31

همينة وثيقة جنيف ( )1999يف نظام لهاي

الربانمج 31



التقدم احملرز حنو تعزيز الإطار القانوين
مرونة البياانت املُس َّجةل يف السجل ادلويل
عدد الإجراءات املؤمتتة

الربانمج 31
الربانمج 31
الربانمج 31
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الربانمج 5



الربانمج 5



الربانمج 5



الربانمج 5



الربانمج 5
الربانمج 5
الربانمج 5
الربانمج 5
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 6.2الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق
أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان ا ألقل توسع التغطية اجلغرافية (مدريد)
منوا
توسع التغطية اجلغرافية (لش بونة)
اعامتد أأحاكم لرتش يد الإطار القانوين لنظام لش بونة
أأو حتديثه
عدد الطلبات ادلولية (مدريد)
حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات ُمحدَّثة
عن نظام مدريد
النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث نظام لش بونة
اذلين يعربون عن رضامه ويبلغون عن تعزز وعهيم
بعد حضور احلدث
عدد تسجيالت لش بونة السارية الواردة من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منو ًا ونس بة هذه التسجيالت
اخنفاض عدد اخملالفات (مدريد)
عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظايم مدريد
ولش بونة والصادرة من البدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة
عدد البدلان اليت صاغت الس ياسات اليت حتدد
انضامهما اإىل بروتوكول مدريد أأو شاركت يف هذه
الس ياسات أأو الك ا ألمرين معاً
النس بة املئوية للمشاركني الراضني يف حلقات معل
أأو ندوات عُقدت خبصوص موضوعات تتعلق
بنظام مدريد
عدد ا ألطراف املتعاقدة يف بروتوكول مدريد
عدد التسجيالت اجلديدة (نظام مدريد)
عدد التجديدات (نظام مدريد)
ه 7.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات التقدم احملرز حنو ترش يد الإطار القانوين لنظام
مدريد وتبس يطه
نظايم مدريد ولش بونة
عدد التسجيالت
عدد التجديدات اليت عُوجلت
عدد التعديالت ،مبا يف ذكل التعيينات الالحقة
(مدريد)
ترمجة الطلبات يف الوقت املناسب (مدريد)
اخنفاض عدد التصويبات (مدريد)
حتسن رضا العمالء (مدريد)
ّ
زايدة اس تخدام التبادل الإلكرتوين (مدريد)
تنقية السجل ادلويل الإلكرتوين لنظام لش بونة
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الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 6



الربانمج 10



الربانمج 20



الربانمج 20



الربانمج 20
الربانمج 20
الربانمج 20





الربانمج 6



الربانمج 6
الربانمج 6
الربانمج 6
الربانمج 6
الربانمج 6
الربانمج 6
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مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

تنقية الوسائل الإلكرتونية لالتصال والنرش مبوجب
اإجراءات نظام لش بونة

الربانمج 6

ه 8.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة
ابمللكية النظر بقدر أأكرب يف اللجوء اإىل خدمات بديةل
الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل
الوساطة تسوية لتسوية املنازعات يف الصفقات املتعلقة ابمللكية
يف
البديةل
والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو
الفكرية ،مبا يف ذكل عرب اس تخدام اإجراءات الويبو
املنازعات

الربانمج 7

النتاجئ املرتقبة

ه 9.2حامية امللكية الفكرية حامي ًة فعاةل يف احلقول
العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان

الس ياسات البديةل لتسوية املنازعات اليت سامه
املركز يف وضعها وتنفيذها
عدد املس تخدمني يف البدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة اليت تنتفع خبدمات
مركز التحكمي والوساطة
عدد احلالت املعاجلة املتعلقة ابحلقول العليا املكونة
من أأسامء عامة يف اإطار الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
عدد احلالت املعاجلة املتعلقة بتسجيل احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان يف اإطار الس ياسة
املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول
س ياسات تسوية املنازعات اليت سامه املركز يف
وضعها وتنفيذها يف س ياق نظام أأسامء احلقول
عدد هجات اإدارة تسجيل احلقول العليا املكونة من
رموز البدلان مبساعدة تقدهما الويبو لتصممي أأو اإدارة
أليات حامية امللكية الفكرية وفقا للمعايري ادلولية
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الربانمج 20



الربانمج 7



الربانمج 10



الربانمج 7



الربانمج 7



الربانمج 7
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الربانمج  :5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.5تلقى املكتب ادلويل حوايل  217 000نسخة أأصلية يف عام  ،2015أأي ابخنفاض نسبته  0.3ابملئة مقارنة بعام  .2014ولعل
أأحد ا ألس باب الرئيس ية لهذا الاخنفاض هو زايدة الإيداعات يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يف شهر مارس  2014عقب دخول
قانون الاخرتاعات ا ألمرييك لهيىي مسيث ( )AIAحزي النفاذ يف العام السابق .وورد ما مجموعه  435 000نسخة أأصلية تقريب ًا يف
الثنائية  15/2014أأي بزايدة نسبهتا تسعة ابملئة مقارنة ابلثنائية  13/2012اليت ورد خاللها ما مجموعه  399 000نسخة أأصلية
تقريب ًا .واس مترت حصة أأساليب الإيداع الإلكرتوين الاكمل يف الزايدة يف عام  ،2015ويه تبلغ يف الوقت الراهن نس بة  94ابملئة
من مجموع الإيداعات .ويف حني أأن اللغة الإنلكزيية يه اللغة املس تخدمة يف أأغلب الإيداعات بنس بة  48.6ابملئة يف الثنائية
 ،15/2014تزايدت حصة اللغات ا ألس يوية عىل مدى العقد املايض .وارتفعت حصة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) ابللغات الياابنية والصينية والكورية من  29.5ابملئة يف عام  2009اإىل  34.5ابملئة يف عام .2015
 .2.5وتزايد اس تخدام نظام  ePCTالإلكرتوين ازدايداً كبري ًا يف الثنائية  ،15/2014اإذ أأصبحت الواهجة متاحة بلغات النرش
العرش يف أأبريل  ،2015ما يرس النفاذ للمودعني وملاكتب ّ
تسمل الطلبات يف ش ىت أأحناء العامل .ووظيفة الإيداع الإلكرتوين ePCT
اليت اكنت يف  2013متاحة فقط ملكتب تسمل الطلبات يف املكتب ادلويل ،أأتيحت يف الثنائية  15/2014مجليع ماكتب تسمل
الطلبات الراغبة يف ّ
تسمل الطلبات ادلولية ومعاجلهتا .وحبلول هناية عام  ،2015رشع  29مكتب ًا لتسمل الطلبات ،مبساعدة املكتب
ادلويل ،يف قبول الطلبات املودعة عن طريق نظام  ePCTمبا يف ذكل من البدلان النامية مثل اجلزائر و أأذربيجان والربازيل وش ييل
وكولومبيا والهند ومالزياي واملكس يك واململكة العربية السعودية وجنوب أأفريقيا مبا يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية من الفئة
أألف حول املساعدة التقنية اإذ اكنت تكل البدلان ل تتيح اإماكنية ا إليداع الش بيك للطلبات ادلولية .واكنت بدلان أأخرى يف مراحل
متفاوتة من الاختبار ،يف حني أأن  34مكتب ًا لتسمل الطلبات ومثاين اإدارات دولية مسحت بتقدمي واثئق بعد الإيداع بواسطة نظام
 .ePCTوإاضافة اإىل ذكل ،اس هتُ ل اختبار نظام  eSearchCopyحيث يع ُّد املكتب ادلويل نسخ البحث وحييلها اإىل اإدارة البحث
ادلويل ابمس مكتب ّ
تسمل الطلبات بغية اإصدار البحث ادلويل يف الوقت املناسب وتعزيز فعاليته .واس تخدم  28زوج ًا من املاكتب
مهنا ست اإدارات للبحث ادلويل و 15مكتب ًا ّ
لتسمل الطلبات هذه اخلدمة حبلول عام .2015
 .3.5وواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات يف دورتيه السابعة والثامنة اللتني عقدات يف عايم  2014و 2015عىل التوايل
مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات الرامية اإىل حتسني طريقة معل نظام املعاهدة ،وذكل متاش يا مع التوصيات اليت أأقرها الفريق يف
دورته الثالثة واليت مشلت توصيات بشأأن كيفية مواءمة التمنية املس تقبلية للمعاهدة مع توصيات جدول ا ألعامل املعمول هبا ،ل س امي
التوصيات من الفئتني أألف وجمي .ومشلت اإجنازات عام  2014حتديدا " "1التفاق عىل معايري جديدة بشأأن أأهلية اس تفادة املودعني
من بعض البدلان من ختفيضات الرسوم ،مما زاد من عدد البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا املس تفيدة من تكل التخفيضات؛
" "2وعىل اإجراء معدّ ل لتعيني اإدارات جديدة اكإدارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ل إالسهام يف ضامن متتع الإدارات
احملمتةل ابلبنية واملوارد الالزمتني ألداء هذا ادلور .ومشلت اإجنازات عام  "1" 2015التفاق عىل اإحاةل نتاجئ البحث والتصنيف من
الطلبات السابقة اإىل اإدارات البحث ادلويل بغية تعزيز فعاليهتا والإسهام يف الارتقاء جبودة البحث ادلويل؛ " "2والتفاق عىل اإلزام
املاكتب املعيَّنة مبوافاة املكتب ادلويل يف الوقت املناسب ابملعلومات اخلاصة بطلبات املرحةل الوطنية بغية توفري املزيد من املعلومات
عن طلبات الرباءات الوطنية قيد النظر أأو املمنوحة .وعرض املكتب ادلويل أأيض ًا تقديراً ملدى اس تجابة اإيداعات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات لتغري رمس الإيداع ادلويل مقدم ًا حمااكة لتأأثري خفض الرسوم احملمتل عىل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة يف
البدلان النامية واملتقدمة.
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 .4.5وواصل الربانمج تسخري جزء من معهل وموارده للتعاون التقين واملساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وجترى
أأنشطة التدريب وتكوين الكفاءات ملساعدة ادلول ا ألعضاء يف معاهدة الرباءات وتكل اليت تنظر يف الانضامم اإلهيا عىل تعزيز الكفاءة
الوطنية محلاية الإبداع والابتاكر الوطنيني وفق ًا للتوصية  1من جدول أأعامل التمنية .وا ألنشطة اإمنائية املنحى وقامئة عىل الطلب
وشفافة .وقد ُوضعت هذه ا ألنشطة ابلتنس يق مع املنظمني احملليني مع مراعاة مس توى الوعي مبعاهدة الرباءات واملعرفة التقنية
واملهارات املتصةل ابملعاهدة دلى املشاركني ،ومشلت مجموعة واسعة من جوانب نظام معاهدة الرباءات ول س امي نظام ePCT
والفحص بعد دخول املرحةل الوطنية .و أأسهمت تكل ا ألنشطة يف تعزيز قدرات ادلول ا ألعضاء يف املعاهدة وتكل اليت تنظر يف
الانضامم اإلهيا عن طريق تعزيز املعارف واملهارات احمللية لس تخدام نظام املعاهدة.
 .5.5وقد ارتفع مس توى الوعي مبعاهدة الرباءات دلى املس تخدمني الفعليني واحملمتلني يف الثنائية  15/2014من خالل أأنشطة
تدريب وتوعية متنوعة مهنا  111ندوة و 101عرض و 25ندوة عرب الإنرتنت و 67زايرة للمس تخدمني) .وفض ًال عن ذكل ،ردت
دائرة الإعالم ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل  23 618اس تفسارا متعلقا ابملعاهدة من املس تخدمني واملس تخدمني احملمتلني
(مبتوسط  49اس تفسارا يف اليوم الواحد) ومتكنت شعبة الشؤون القانونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من تسوية  2408حالت
"معاجلة خاصة "خالل الس نة.
 .6.5وواصل املكتب ادلويل حتسني وتوس يع أأمتتة بعض العمليات املتعلقة بفحص الإجراءات الشلكية لطلبات معاهدة الرباءات.
وإاضافة اإىل الطلبات املودعة اإلكرتونيا يف نسقي  XMLو ،PDFأأحرز املكتب ادلويل تقدما همام يف املعاجلة اللية لطلبات البحث
ادلويل والراء املكتوبة الواردة من الصني والياابن ومجهورية كوراي واملكتب ا ألورويب للرباءات يف نسقي  XMLو .PDFو أأدى ذكل
اإىل زايدة إانتاجية وجودة الإجراءات الشلكية لفحص الطلبات ادلولية ملعاهدة الرباءات خالل الثنائية ما مكَّن املكتب ادلويل من
استيعاب عبء العمل املزتايد بعدد أأقل من املوظفني مع احلفاظ عىل خدمة عالية اجلودة .وارتفعت ا إلنتاجية ،اليت ُحتسب بقسمة
عدد الطلبات املنشورة مبوجب معاهدة الرباءات عىل عدد املوظفني ،ارتفاع ًا كبري ًا بنس بة  22ابملئة يف الثنائية  15/2014مقارنة
ابلثنائية  ،13/2012وحتسنت اجلودة العامة ،اليت تقاس ابملؤرش املركّب ،حتس نا كبري ًا بنس بة  5.8ابملئة يف الثنائية 15/2014
مقارنة ابلثنائية .13/2012
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل لطلبات الرباءات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

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

مس توى رضا املنتفعني مبعاهدة
ارتفع مس توى رضا املنتفعني
الاحتفاظ مبس توى
2009
التعاون بشأأن الرباءات يف عام
رضا املنتفعني مبعاهدة ابخلدمات اليت تقدهما الويبو يف
عن خدمات املعلومات والتدريب
التعاون بشأأن الرباءات اإطار معاهدة التعاون بشأأن
املقدمة للمنتفعني ابملعاهدة
الرباءات بنس بة  %11منذ عام
يف عام  2009أأو
ارتفاع هذا املس توى  2009ليصل اإىل .%89
 %96( 58من أأصل 60
أأسس مقارنة حمدثة هناية  56 :2013الاحتفاظ مبس توى
مس تفيد ًا من ا ألنشطة التعاونية
( %95من أأصل  59مس تفيد ًا من رضا املاكتب
ا ألنشطة التعاونية للمعاهدة؛  %85والسلطات ادلولية يف للمعاهدة؛  %95من أأصل 61
جميب ًا عن الاس تقصاء)
من أأصل  66جميب ًا عىل الاس تقصاء) عام 2011
(اس تقصاء )2016
(اس تقصاء )2012

رضا املاكتب والسلطات ادلولية
عن الأنشطة التعاونية ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات

ا ألهداف

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية  :15/2014أأعرب 59

جمي ًبا عن رضامه عن ا ألنشطة يف عام
 %95( 2011من أأصل  62مشاراكً
يف ا ألنشطة  %86 /من أأصل 69
جميب ًا)
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السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا
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النتيجة املرتقبة:

ھ 2.2حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

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

أأسس املقارنة احملدّ ثة هناية :2013

شهدت الثنائية  15/2014تقدما حمقق لكي ًا
تقدّ م حنو حتقيق
أ
أأهداف املعاهدة لفائدة يف تعزيز أهداف املعاهدة لفائدة
مجيع أأحصاب املصلحة مجيع أأحصاب املصلحة وفقا
مبا يامتىش وتوصيات لتوصيات خارطة الطريق اليت
خارطة طريق معاهدة اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء:
الرباءات اليت اعمتدهتا ( أأ) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل
17
معايري الاس تفادة من ختفيضات
ادلول ا ألعضاء
الرسوم؛
(ب) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل
اإجراء معدل لتعيني اإدارات
البحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل؛
(ج) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل
تبادل نتاجئ معل البحث اخلاص
ابلطلبات السابقة بغية حتسني
اجلودة واحرتام الجال يف اإصدار
منتجات أأعامل نظام املعاهدة؛
(د) تنفيذ خدمة
 eSearchCopyاجلديدة
لتحقيق املزيد من الرسعة
والفعالية يف اإحاةل طلبات
البحث ادلويل؛
(ه) التفاق عىل أأن توايف
املاكتب املكتب ادلويل يف
الوقت املناسب ببياانت عن
طلبات املرحةل الوطنية بغية
حتسني املعلومات اخلاصة بوضع
الرباءات.

حاةل نظام املعاهدة يف هناية 2013

أأسس املقارنة ا ألصلية يف مزيانية

 :15/2014القرارات الصادرة عن
هيئات املعاهدة اخملتصة حىت هناية
2013

بياانت الأداء

السري

ِّّ 17عدل الهدف ا ألصيل "قرارات من هيئات املعاهدة املعنية حىت هناية  "2015اس تثنا ًء هبدف حتسني المتكني من قياس التقدم احملرز حنو مواصةل تطوير نظام
املعاهدة مبا يامتىش وتوصيات خارطة طريق املعاهدة.
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حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة أأسس املقارنة احملدّ ثة هناية :2013
للمودعني ،وللغري ،وللماكتب،
وللسلطات

عدد املعامالت املنفذة ابس تخدام
خدمات منصة  ePCTيف هناية عام
 2013ابلنس بة اإىل:
 8005 -مودعني عامني؛ 4754 -مودع ًا خاص ًا؛ 74 -الغري؛ 2474 -مكتب ًا؛ 2398 -اإدارة(ترامكي)

زايدة عدد املعامالت
املنفذة ابس تخدام
خدمات منصة
 ePCTابلنس بة اإىل:
 -مودعي الطلبات؛ -الغري؛ -املاكتب؛ --الإدارات

أأساس املقارنة ا ألصيل يف مزيانية

 :15/2014عدد املعامالت املنفذة
ابس تخدام خدمات منصة  ePCTيف
هناية عام  2013ابلنس بة اإىل:
 -مودعي الطلبات؛ -الغري؛ -املاكتب؛ -الإداراتالنتيجة املرتقبة:

يف هناية عام  2015مقارنة بهناية
عام :2013
 11 242 -مودع ًا عاماً()%40+
 29 590 -مودع ًا خاصاً()%522+
ً
 70 -مراقبا من الغري ()%5- 9085 -مكتب تسمل طلبات()%267+
 2596 -اإدارة دولية ()%8+(ترامكي)

حمقق لكي ًا

ه 3.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

تلكفة وحدة معاجلة الطلبات

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 722 :2013فرناكً سويرس ًاي

تلكفة أأقل للوحدة

 662فرناك سويرساي ()2014
 735فرناك سويرساي ()2015
املتوسط  698فرناك سويرساي
يف الثنائية  15/2014أأي أأقل
بنس بة  2.7ابملئة من متوسط
الثنائية  13/2012البالغ 717
فرناك سويرساي
)2014-2012( %89.60
)2015-2013( %91.13

()2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية :2015/14
تلكفة الوحدة يف 2013

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات
الشلكية (مبا يف ذكل اجلداول الزمنية) ( %88.74 :2013متوسط
)13-2011
أ
أأسس املقارنة الصلية يف برانمج
ومزيانية  :15/2014متوسط

جودة أأعىل

السري
18

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

الس نوات الثالث ا ألخرية

جودة الرتمجة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
( %86.23 :2013متوسط
)2013-2011
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية  :15/2014متوسط

جودة أأعىل

)2014-2012( %86.77
)2015-2013( %86.90

حمقق لكي ًا

الس نوات الثالث ا ألخرية

 18تعزى الزايدة يف تلكفة الوحدة يف عام  2015اإىل زايدة النفقات املبارشة وغري املبارشة اإضافة اإىل عدد أأقل من الطلبات املنشورة يف عام  2015مقارنة
بعام  .2014وللمزيد من التفاصيل ،يرىج الاطالع عىل القسم املعنون "تلكفة وحدة معاجلة الطلب" والوارد يف املرفق :مؤرشات قطاع أأعامل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات.
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جودة تطوير الربجميات

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
)2013( %89.4 :2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية  :15/2014جودة تطوير

مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
)2013( %93.0 :2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية  :15/2014مس توايت

جودة أأكرب يف تطوير
الربجميات

حمقق لكي ًا

)2014( %94.5
)2015( %91.9

الربجميات
لخر نسخة لنظام الإيداع
الإلكرتوين ( )ePCTونظام
 eDossierيف 2013

مس توايت أأكرب يف
خدمات أأنظمة
املعلومات

)2014( 19%95.1
)2015( %96.5

حمقق لكي ًا

خدمات أأنظمة املعلومات
يف 2013

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر
اس مترار الرتوجي ملعاهدة الرباءات
مجليع املس تخدمني بوصفها خري
وس يةل محلاية الابتاكر يف ا ألسواق
ادلولية بفعالية

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

هذ اخلطر متواصل ابلنس بة اإىل
الربانمج ولكنه مل يزداد سوءا
ابلنس بة اإىل معاهدة الرباءات يف
الثنائية  .15/2014ويتواصل تنفيذ
اسرتاتيجيات احلد من وطأأة هذا
اخلطر.

غري قابل للقياس

التوقف الطويل لعمليات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات

تنفيذ خطة اإدارة اس مترارية
ا ألعامل واختبارها دور ًاي

مل يُتعرض لهذا اخلطر .واس هتلت
التحضريات الالزمة لوضع منصة
حممكة وأمنة ل ألنظمة املعلوماتية
اخلاصة مبعاهدة الرباءات بغية
التخفيف من وطأأة هذا اخلطر.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

يف حاةل عدم قدرة املكتب ادلويل
عىل معاجلة الواثئق ،ولو لفرتة زمنية
قصرية ،فاإن الأعامل املرتامكة تزداد
برسعة كبرية .و ُّ
تعطل ا ألعامل ألايم
أ
قليةل ميكن أأن يؤدي اإىل عدة أسابيع
من ترامك ا ألعامل غري املُنجزة.

الهدف من خطة اإدارة اس مترارية
ا ألعامل هو التأأكد قدرة املكتب
ادلويل عىل امليض قد ًما يف معهل
عىل النحو الاكيف خالل فرتات
ُّ
تدن غري
التعطل جتنب ًا حلدوث ٍّ
مقبول يف جودة اخلدمة املقدمة
اإىل املاكتب وإاىل مودعي الطلبات
بناء عىل املعاهدة

حتسنت جودة الإجراءات الشلكية
مل يُتعرض لهذا اخلطرُ .ووضعت
مؤرشات جديدة لعبء العمل بغية للفحص
حتسني اإجراءات ضبط جودة
تدابري احلد من وطأأة اخملاطر.

اخنفاض يف اإيداعات معاهدة
الرباءات ،بصورة مطلقة أأو ابلنس بة
اإىل اإيداعات مسار ابريس

الكشف العمدي أأو غري املقصود عن اس مترار برانمج التوعية للموظفني مل يؤثر هذا اخلطر كثريا عىل
الربانمج .واس هتلت التحضريات
املعنيني :مواصةل تنفيذ ضوابط
معلومات رسية
الالزمة لوضع منصة حممكة وأمنة
متطورة يف البيئة املادية
ألنظمة تكنولوجيا املعلومات اخلاصة
والإلكرتونية؛ ومواصةل حتسني
املراقبة الاسرتاتيجية؛ والاحتفاظ مبعاهدة الرباءات بغية التخفيف من
مبس توى عالٍ من الرقابة مع مقديم وطأأة هذا اخلطر.
خدمة الرتمجة اخلارجيني

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

ُ 19حسب هذا الرمق احملدَّث مقارنة ابلرمق املنشور يف تقرير أأداء الربانمج لعام  )%95.3( 2014بناء عىل أأحدث البياانت املتوفرة.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.2
ھ2.2
ھ3.2
ھ2.4
ه3.7

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل
لطلبات الرباءات
حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي املطروحة يف جمال امللكية
الفكرية وس ياسة املنافسة
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

22,011

20,004

18,575

3,106

3,862

4,004

172,856

171,056

163,181

-

280

244

-

153

149

197,973

195,354

186,155

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

129,325

127,513

121,781

96%

خالف موارد املوظفني

68,648

67,841

64,374

95%

197,973

195,354

186,155

95%

اجملموع

ترد موارد مرشو َعي جدول أأعامل الت منية "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" مببلغ  280أألف فرنك سويرسي و"املرشوعات التعاونية املفتوحة"
"ملحوظة:
مببلغ  153أألف فرنك سويرسي يف النتيجتني املرتقبتني ه 2.4وهـ .7.3واس تُمكل املرشوعان يف عام 2015؛ ويرد تقرير التقدم املوضوعي اخلاص ابملرشوعني يف
اإطار الربانمج ".30
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .7.5يعزى الاخنفاض الإجاميل يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت أأساس ًا اإىل ارتفاع ا إلنتاجية فامي خيص معاجلة الطلبات ادلولية.
وفض ًال عن ذكل ،أأسهم حتسني نظم سري العمل ومعاجلة الالزتامات املالية اخلاصة خبدمات الرتمجة يف تعزيز فعالية اس تخدام املوارد.
 .8.5وقد عوض هذا الاخنفاض الإجاميل بزايدة صافية يف املزيانية اخملصصة دلمع مواصةل حتسني ا ألنظمة املعلوماتية
ملعاهدة الرباءات.
 .9.5وتعزى التسوايت بني النتاجئ يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت أأساس ًا اإىل اإعادة ختصيص موارد املوظفني.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .10.5بلغت النس بة الإجاملية لس تخدام املزيانية للثنائية  95 15/2014ابملئة بسبب العامل التايل:
 ارتفاع الإنتاجية فامي خيص معاجلة الطلبات ادلولية عىل مدار الثنائية واخنفاض تاكليف الرتمجة ما حقق ماكسب منحيث الفعالية يف قطاع أأعامل معاهدة الرباءات؛ والتنفيذ اجلاري لبعض مرشوعات نظم املعلومات اخلاصة مبعاهدة
الرباءات واليت اس هتُ لت ولكن مل ي ُس تمكل يف عام  2015ويزمع مواصلهتا يف الثنائية املقبةل.
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مرفق الربانمج :5

مؤرشات معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
"حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
معلومات عامة
 .1من املهم معرفة تطورات ا ألمور التالية ،مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "حتسني الإنتاجية وجودة
اخلدمات يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":
 أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
 التوزيع اللغوي لهذه ا ألعباء؛
 عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه ا ألعباء؛
 مس توى ا ألمتتة.

أأعباء العمل
تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإىل عدد النسخ ا ألصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام
تطور اإيداع النسخ ا ألصلية حبسب طريقة الإيداع

.2

اإيداع اإلكرتوين ابلاكمل

2015

2014

2013

2012

اإيداع وريق
معدلت المنو الس نوي ()%

11%

2%

-9%

11%

2011

2010

2009

2008

5%

250,000
200,000

12%

8%

12%

2005

2004

150,000
100,000

عدد النسخ ا ألصلية املتسلّمة

-0.3%

7%

3%

9%

اإيداع وريق وإالكرتوين )(EASY

20

50,000
0
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2007

2006

س نة ّ
التسمل يف املكتب ادلويل

تسمل املكتب ادلويل حنو  217 000نسخة أأصلية يف عام  ،2015أأي ابخنفاض طفيف بلغ  0.3ابملئة مقارنة بعام .2014
ومن ا ألس باب الرئيس ية لهذا الاخنفاض ارتفاع الإيداعات الواردة من الولايت املتحدة ا ألمريكية يف مارس  2014عقب
دخول قانون الاخرتاعات ا ألمرييك لهيىي مسيث ( )AIAحزي النفاذ يف العام السابق .ومع ذكل ،ازداد اإجاميل عدد النسخ
ا ألصلية الواردة يف الثنائية  15/2014بنس بة  9ابملئة مقارنة ابلثنائية .13/2012
مل تفتأأ حصة أأساليب الإيداع الإلكرتوين ابلاكمل تزداد يف عام  ،2015وابتت تس تأأثر بنس بة  91ابملئة من
مجموع الإيداعات.

 20النسخة ا ألصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حييهل مكتب تسمل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد اإيداعه دلى هذا املكتب
وبعدما يعاجله هذا املكتب .ونظر ًا اإىل أأن النسخ ا ألصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإل بعد أأن يعاجلها مكتب تسمل الطلبات ،فاإن الأرقام تتأأثر كثري ًا بفرتات
معاجلة الطلبات يف هذه املاكتب .ولهذا السبب ،فاإن توهجات تسمل النسخ ا ألصلية ل تتوافق ابلضبط مع توهجات اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،وإان اكنت مؤرشات صاحلة ألعباء العمل يف املكتب ادلويل.
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التوزيع اللغوي
 .3من التطورات ا ألساس ية اليت تؤدي اإىل اإدخال تغيريات عىل املكتب ادلويل ،يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة،
النامج خباصة عن زايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أس يا.
لغات الإيداع (مجيع اللغات)
لغات أأخرى

الإيطالية

الفرنس ية

ا ألملانية

الكورية

الصينية

الإنلكزيية

الياابنية

120,000
100,000
60,000
40,000
20,000

عدد النسخ ا ألصلية املتسلمة

80,000

0

2015

2014

2013

2012

2011

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2016
مالحظة :بياانت  2015بياانت مؤقتة وغري اكمةل.

2009 2010
س نة الإيداع

2008

2006

2007

2005

2004

 .4ويالحظ أأن اللغة الإنلكزيية تظل أأكرث لغة مس تخدمة يف الإيداع بنس بة  48.6ابملئة من الإيداعات يف عام  ،2015غري أأن
حصص اللغات الس يوية زادت عىل مدى العقد املنرصم .وقد زادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من نس بة  29.5ابملئة يف عام  2009اإىل نس بة  37.6ابملئة يف عام  .2015وفامي ييل
رمس بياين يركز عىل اللغات غري الإنلكزيية:
لغات الإيداع (مجيع اللغات غري اللغة الإنلكزيية)
لغات أأخرى

الإيطالية

الفرنس ية

الكورية

ا ألملانية

الصينية

الياابنية
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س نة الإيداع
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 .5وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات الس يوية يف الس نوات امخلس ا ألخرية ضغط ًا هائ ًال عىل املكتب ادلويل
نظراً اإىل عدد املوارد احملدودة من املوظفني القادرين عىل العمل هبذه اللغات .ولعل التخفيف من وقع هذه املسأأةل يتس ىن عن طريق
أأمتتة بعض املهام وتعيني موظفني قادرين عىل العمل هبذه اللغات.

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

456
422

296

302

306

315 315
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356

360
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عدد املوظفني

*367

385

409

422
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مالحظةُ :حسب عدد املوظفني عىل أأساس عدد املوظفني غري املتفرغني اذلي ياكئف عدد املوظفني املتفرغني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.
* يرىج الانتباه اإىل أأن الزايدة يف عدد املوظفني يف س نة  2009تعزى اإىل دمج وحدتني يف شعبة قطاع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل تكوان جزء ًا مهنا قبل
س نة ( 2009وعليه مل ُحيسب موظفو هاتني الوحدتني كجزء من موظفي الشعبة قبل ذكل الوقت) .وهااتن الوحداتن هام خدمة أأنظمة املعلومات يف قطاع معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ( 30موظفا) وفريق معاجلة الرسوم يف قطاع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (موظفان) .ولول اإدماج هاتني الوحدتني ،لخنفض عدد املوظفني يف
تكل الشعبة من  356موظفا يف س نة  2008اإىل  335موظفا يف س نة .2009



تواصل اخنفاض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام .2015

تلكفة وحدة معاجلة الطلب
 .7ميكن قياس اإنتاجية املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة
املعرفة مبتوسط التلكفة الإجاملية الالزمة لنرش طلب من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وتشمل تلكفة الإنتاج
الطلبّ ،
الإجاملية النفقات املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات حرص ًا ونفقات ا ألنشطة اليت تدمع نظام معاهدة الرباءات.
 .8وتشمل النفقات املتعلقة حرصاً بنظام معاهدة الرباءات النفقات املتعلقة ابلربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات).
 .9وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام معاهدة الرباءات نفقات اخلدمات التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،وأأعامل البناء ،والإدارة
التنفيذية ،واملالية واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،والرقابة ادلاخلية ،وتكنولوجيا املعلومات ،والسالمة
وا ألمن .وختص حصة صغرية من هذه النفقات (تلكفة اس تضافة اخلادوم يف املركز ادلويل للحوس بة التابع ل ألمم املتحدة ،والتلكفة
املقدرة لنرش املصدر ا ألصيل لطلبات معاهدة الرباءات (ركن الرباءات) وحصة التلكفة من قسم الإيرادات يف املالية) نظام معاهدة
الرباءات مبارش ًة يف حني حتسب ابيق النفقات املتصةل بنظام معاهدة الرباءات استناد ًا اإىل عدد املوظفني (ومهنم املوظفون ذوو
العقود احملددة املدة واملوظفون املؤقتة واملنتفعون بزمالت).
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 .10وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام  2013ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات/الاحتادات يف الويبو،
وليك تبني عىل حنو أأفضل البيئة الرسيعة التغري .فعىل سبيل املثال ،اكنت تشمل املهنجية القدمية ،اليت مصمت يف عام  ،2007تلكفة
التخزين (لأكرث من  30عام ًا) يف اخملازن ،يف حني بلغت نس بة اإيداع الطلبات الورقية (مبا فهيا الإيداعات بناء عىل نظام
10 )PCT EASYابملئة من الإيداعات يف عام  .2013وحسبت تلكفة الوحدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لعام 2012
ابس تخدام املهنجيتني .وبلغت تلكفة الوحدة  680فرناك سويرساي يف عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية يف حني بلغت  712فرناك
سويرساي ابس تخدام املهنجية اجلديدة .ويعزى الفارق بني املبلغني وقدره  32فرناك سويرساي اإىل املهنجية اجلديدة لتخصيص التاكليف
غري املبارشة.
ُ .11وحتسب تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل:
تلكفة الوحدة =

اإجاميل تلكفة الإنتاج
عدد املنشورات

 .12ويبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  2004اإىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام 2012
اإىل عام  2015ابس تخدام املهنجية اجلديدة ،مبا يف ذكل تفصيل حلصة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.
تلكفة وحدة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
الطريقة القدمية



الطريقة اجلديدة

بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  735فرناك سويرساي يف عام  ،2015أأي
بزايدة نسبهتا  11ابملئة مقارنة بعام  .2014وتعزى هذه الزايدة اإىل زايدة النفقات املبارشة وغري املبارشة فض ًال عن اخنفاض
عدد الطلبات املنشورة يف عام  2015مقارنة بعام  .2014وتعزى أأساس ًا الزايدة يف عام  2015اإىل أأن عام  2014قد جسل
اخنفاض ًا غري مس بوق يف تلكفة الوحدة وفعالية كربى بفضل العوامل التالية "1" :زايدة الإيداعات الواردة من الولايت
املتحدة يف مارس  2014عقب دخول قانون الاخرتاعات ا ألمرييك لهيىي مسيث ( )AIAحزي النفاذ يف العام السابق؛
" "2وتزامن عام  2014مع مرور فرتة مخس اإىل ست س نوات حيث يبلغ عدد أأسابيع النرش  53أأس بوع ًا عوض ًا عن 52
ما أأدى اإىل زايدة عدد املنشورات الصادرة خالل عام  .2014وفض ًال عن ذكل ،تكون النفقات أأعىل عادة يف الس نة
الثانية من الثنائية .وفض ًال عن ذكل ،ارتفعت تلكفة الرتمجة املتعلقة بنظام معاهدة الرباءات بنس بة  7.3ابملئة يف عام
 2015مقارنة بعام  2014نظراً اإىل زايدة حصص اللغات الس يوية وطول التقارير الواجب ترمجهتا .وأأما من حيث تفاصيل
الزايدة ،فتعزى  44ابملئة مهنا اإىل الاخنفاض املذكور يف املنشورات و 18.7ابملئة اإىل زايدة تاكليف الرتمجة و 4.4ابملئة
اإىل اخلدمات الإعالمية لنظام معاهدة الرباءات و 5.5ابملئة اإىل معاجلة الطلبات نفسها والبايق اإىل التاكليف غري املبارشة.
ومع ذكل ،فقد اخنفض متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الثنائية
 698( 15/2014فرناك سويرساي) بنس بة  2.7ابملئة مقارنة ابلثنائية  717( 13/2012فرناك سويرساي).
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واخنفض متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات احملسوب ابس تخدام املهنجية القدمية
بنس بة  5ابملئة يف املتوسط يف لك عام من مبلغ  1 042فرناك سويرساي يف عام  2004اإىل مبلغ  680فرناك سويرساي يف
عام .2012

اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
 .13تعرف اإنتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات ( أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) مقسمة عىل عدد املوظفني
املتاحني لفحص الإجراءات الشلكية.
اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
اإنتاجية املوظفني
1,250
1,003

928

782

2011

2010

730

731

674

622

530

2009
الس نة

2008

2007

2006

2005

750
500

501

250

املنشورات حبسب املوظفني

1,179 1,168

840

1,000

0
2015

2014

2013

2012

2004

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2016
مالحظةُ :حسب عدد املوظفني عىل أأساس عدد املوظفني غري املتفرغني من قوامئ املوظفني يف ديسمرب.



ارتفعت اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية يف املايض أأساسا بسبب أأمتتة هذه الإجراءات اليت أأاتحت معاجلة عدد أأكرب
من أأعباء العمل بعدد أأقل أأو مسا ٍو من املوظفني.
وعىل الرمغ من اخنفاض عدد املوظفني العاملني عىل حفص ا إلجراءات الشلكية بنس بة  4ابملئة يف عام ،2015
فقد اخنفضت ا إلنتجاية يف حفص الإجراءات الشلكية بنس بة  1ابملئة مقارنة بعام  2014بسبب اخنفاض نسبته  5ابملئة يف
عدد الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات والواجب اإعدادها للنرش .واكنت ا ألس باب الرئيس ية لهذا الاخنفاض يه
" "1زايدة الإيداعات الواردة من الولايت املتحدة يف مارس  2014عقب دخول قانون الاخرتاعات ا ألمرييك لهيىي مسيث
( )AIAحزي النفاذ يف العام السابق؛ " "2وتزامن عام  2014مع مرور فرتة مخس اإىل ست س نوات حيث يصبح عدد
أأسابيع النرش  53أأس بوع ًا عوض ًا عن  52ما أأدى اإىل زايدة عدد املنشورات الصادرة خالل عام  .2014ومع ذكل ،فقد
ازدادت الإنتاجية الإجاملية يف حفص الرباءات خالل  15/2014بنس بة  22ابملئة مقارنة ابلثنائية .13/2012

اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية
 .14سعي ًا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل ،وضع املكتب مؤرش ًا مركب ًا للجودة
حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام معاهدة الرباءات ،ويه
الإشعار بتسمل النسخة ا ألصلية والنرش وإاعادة النرش .ويبني املؤرش الرابع عدد ا ألخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات.
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مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية
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حتسنت اجلودة الإجاملية ،املقاسة ابملؤرش املركب ،حتس نا ملحوظا من متوسط قدره  81ابملئة يف عام  2007اإىل 92.8
ابملئة يف عام .2015
ويعزى الاخنفاض الطفيف يف مؤرش اجلودة بنس بة  0.3ابملئة يف عام  2015مقارنة بعام  2014اإىل التأأخر يف اإعادة نرش
طلبات مودعة بناء عىل معاهدة الرباءات مع تقارير البحث ادلويل يف غضون شهرين ،اإذ اخنفضت نس بة اإعادة النرش من
 77ابملئة يف عام  2014اإىل  74ابملئة يف عام  .2015أأما املؤرشات الثالثة ا ألخرى املس تخدمة يف حساب مؤرش اجلودة
املركب ،فقد حتسنت يف عام  2015مقارنة بعام  .2014وحتسن مؤرش اجلودة يف الثنائية  93( 15/2014ابملئة) بنحو 5
ابملئة مقارنة ابلثنائية  88.1( 13/2012ابملئة).

توقيت حفص الإجراءات الشلكية
 .15يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإصدار
الاس امترة  .301وتصدر هذه الاس امترة عقب اس تكامل حفص الإجراءات الشلكية للطلب .وحيبذ املودعون تلقي هذه الاس امترة يف
أأرسع وقت ممكن ألهنا مبثابة اإشعار بتسمل املكتب ادلويل للطلب ،وتسمح هلم مبعرفة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.
توقيت حفص الإجراءات الشلكية
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توقيت النرش
 .16يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لنرش الطلب.
وتنص املادة  ()2(21أأ) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل أأن "[ُ ]...جيرى النرش ادلويل للطلب ادلويل فور انقضاء  18شهرا
من اترخي أأولوية هذا الطلب".
توقيت النرش
أأكرث من  4أأسابيع

بني  3و 4أأسابيع

بني أأس بوعني و 3أأسابيع
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توقيت اإعادة النرش
 .17يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الالزم للمكتب ادلويل لإعادة نرش
الطلب مع تقرير البحث ادلويل .ونظراً اإىل تأأخر اإدارات البحث ادلويل يف تقدمي تقارير البحث ادلويل ،ينرش عدد من الطلبات
ادلولية من دون هذه التقارير .وعندما تتاح هذه التقارير ،س يلزم اإعادة نرش الطلبات ادلولية معها يف أأرسع وقت ممكن ،لس تكامل
النرش ادلويل.
توقيت اإعادة النرش
أأكرث من  5أأشهر

بني  4و 5أأشهر

بني  3و 4أأشهر

بني شهرين و 3أأشهر

أأقل من شهرين
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س نة اإعادة النرش
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جودة الرتمجة
 .18خيتار عشوائيا عدد حيسب اإحصائيا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تع ُّد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع
لختبار جودة .وحيدد التقيمي اإذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل" .وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب
ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق .وتُقطع العالقات مع أأية واكلت تعترب دامئا نس بة أأقل من  80ابملئة من ترجامهتا
"مقبوةل" .وجسل عام  2015حصة ترمجة "مقبوةل" نسبهتا  87.6ابملئة ويه أأعىل نس بة جسلت واكنت أأعىل بنس بة  1.6ابملئة مقارنة
بعام .2014
جودة ترمجة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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توقيت تقرير الرتمجة
 .19الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة
للمودعني واملاكتب .وقد زادت نس بة تقارير ا ألهلية للرباءة املرسةل خالل  30شهرا من اترخي أأولوية الطلب زايدة مطردة منذ
عام  .2010ويف عام  2014أأرسلت نس بة  82.5يف املائدة من تقارير ا ألهلية للرباءة خالل  30شهر ًا من اترخي ا ألولوية.
ويف عام  ،2015ارتفعت هذه النس بة اإىل  90ابملئة من ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة اليت تصدر خالل  30شهر ًا وتصدر  99ابملئة
مهنا خالل  31شهر ًا.
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توقيت تقرير الرتمجة
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جودة تطوير الربجميات
 .20يتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياسا جلودة أأكرب اإصدارات الربجميات ملرشوعي امللفات الإلكرتونية ()eDossier
ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتوين ( .)ePCTويبني هذا املؤرش احلصة املس تغرقة من الوقت لإصدار وظائف
جديدة يف النسخ الصادرة ( أأي العمل) من اإجاميل الوقت املس تغرق ( أأي العمل  +اإعادة العمل) .وإاعادة العمل هو الوقت املس تغرق
لتصويب ا ألعامل املعيبة احملددة يف بيئة الإنتاج.
 .21ومن هذا املنطلق ،تع ُّد خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإعادة العمل عالية اجلودة ألهنا تدل عىل مدى
القمية املضافة للمنتج من خالل اس تحداث السامت اجلديدة.
ُ .22وحيسب مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:
العمل
جودة تطوير الربجميات =

العمل  +اإعادة العمل

* 100

 .23ويف عام  2014بلغت جودة الإصدارات الكربى ،حبسب تعريف مؤرش جودة الربجميات ،نس بة  94.5ابملئة .وتعد هذه
النس بة أأعىل خبمس نقاط مئوية من النس بة املسجةل يف عام  .2013وشهد عام  2015اخنفاض ًا يف جودة الإصدارات الكربى مقارنة
بعام  2014اإذ بلغت  91.9ابملئة .ومع ذكل ،حققت أأهداف ا ألداء يف الس نتني نظراً اإىل جتاوزهام أأساس املقارنة احملدد بنس بة 89.4
ابملئة.
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مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات
 .24يبني مؤرش ا ألداء "مس توايت خدمات أأنظمة املعلومات" أأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات اإىل املس تخدمني ،استنادا اإىل قدرهتا عىل حتقيق ا ألهداف املتفق علهيا.
 .25وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل ا ألهداف 21.ويُعرب عن لك مؤرش كنس بة
من الهدف احملقق.
 .26ويف عام  2014بلغ مس توى اخلدمة العام  95.1ابملئة من مس توايت ا ألداء املس هتدفة .وشهد عام  2015حتس ن ًا أأيض ًا اإذ بلغ
مس توى اخلدمة العام  96.5ابملئة ما أأدى اإىل حتقيق هدف الثنائية أأي جتاوز أأساس املقارنة لعام  2013البالغ  93ابملئة يف الس نتني
لكهيام.

 21عقب اإجراء مراجعة مس تقةل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات ( ،)PCTISتغري تعريفها عن التعريف الوارد يف
وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .15/2014
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مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
رمق
املؤرش

الهدف

وصف قصري ملؤرش
الأداء

()1

الشدة 4 :1
زمن حل ا ألحداث
وقت العمل ( 7صباحا ساعات
–  7مساء يف أأايم معل الشدة  :2يومان
الشدة  5 :3أأايم
الويبو) بني وقت
الشدة  10 :4أأايم
اإصدار بطاقة وحلها.
 8ساعات
زمن تزنيل الواثئق

()3

معدل النجاح يف معاجلة %100
مجموعة من الوظائف

()2

الوقت املس تغرق منذ
تسمل وثيقة يف املكتب
ادلويل وتوافرها يف نظام
امللفات الإلكرتونية
()eDossier

()4

توافر نظام امللفات
الإلكرتونية
()eDossier

%99

()5

توافر نظام ()ePCT
مس توايت خدمات
أأنظمة املعلومات

%99

2013
%85.5

النتاجئ
2014
22
%87.6

الرشوط

2015
%93.6

الواثئق احملمةل
بعملية ش به مؤمتتة
أأو مؤمتتة ابلاكمل

%80.0

%88.2

%89.5

مجموعات العمل
الالزم اس تكاملها
بنجاح عند اإغالق
دائرة أأعامل يف
اترخي حمدد
من الساعة 7
صباحا اإىل الساعة
 7مساء يف أأايم
العمل
 24ساعة

%99.6

%99.5

%99.6

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0
%93.0

%100.0
23
%95.1

%100.0
%96.5

بطاقات الإنتاج
وادلمع اليت حيلها
فريق ادلمع

متوسط املؤرشات
الواردة أأعاله:)1( :
%20 :)2( %20
(:)4( %20 :)3
%20 :)5( %20
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املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات
الإيداعات
 .27يوحض اجلدول التايل الإيداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسمل الطلبات خالل
ا ألعوام امخلسة املاضية وحىت عام  .2015ومن حيث املبد أأ يودع أأي طلب بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب
الرباءات الوطين يف وطن املودع أأو دلى أأي مكتب براءات إاقلميي ينوب عن اختصاص هذا املكتب .واملكتب ادلويل خمتص بتسمل
الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وميكن الاطالع يف هذا اجلدول أأيض ًا عىل تطور
الإيداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسمل الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإيداعات بني سائر ماكتب تسمل الطلبات
فضال عن حصته يف السوق.

 22حدثت البياانت استناد ًا اإىل أأحدث الأرقام املتاحة منذ اإصدار تقرير أأداء الربانمج .2014
 23حسب الرمق احملدث مقارنة ابلرمق الوارد يف تقرير أأداء الربانمج  )%95.3( 2014استناد ًا اإىل أأحدث البياانت.
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س نة الإيداع
ادلويل
ماكتب ّ
تسمل الطلبات

التغري

2011

2012

2013

2014

2015

حصة

مقارنة

2015

بعام 2014

)(%

)(%

الولايت املتحدة ا ألمريكية

49,366

52,010

57,683

61,974

57,881

26.6

-6.6

الياابن

37,972

42,787

43,075

41,292

43,285

19.9

4.8

املكتب ا ألورويب للرباءات

30,892

32,430

32,043

32,905

34,302

15.7

4.2

الصني

17,471

19,924

22,927

27,088

31,031

14.2

14.6

مجهورية كوراي

10,413

11,869

12,439

13,137

14,657

6.7

11.6

املكتب ادلويل

8,773

9,780

10,394

10,527

10,430

4.8

-0.9

اململكة املتحدة

4,226

4,128

3,894

4,240

4,118

1.9

-2.9

فرنسا

3,498

3,266

3,313

3,508

3,545

1.6

1.1

كندا

2,193

2,135

2,091

2,174

2,000

0.9

-8.0

أأسرتاليا

1,691

1,607

1,521

1,622

1,622

0.7

0.0

لك املاكتب ا ألخرى

15,941

15,398

15,912

15,847

15,129

6.9

-4.5

اجملموع

182,436

195,334

205,292

214,314

218,000

100

1.7

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2016
مالحظة :بياانت  2015يه بياانت تقديرية.

 .28واعتبارا من الربانمج واملزيانية للثنائية  2015/2014أأضيف مؤرشا ا ألداء التاليان الذلان خيصان املكتب ادلويل بصفته
مكتبا لتسمل الطلبات:

توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل
 .29يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات لإصدار الاس امترة  .105وتصدر هذه الاس امترة
بعد منح اترخي الإيداع ادلويل .وحيبذ املودعون تسمل هذه الاس امترة يف أأرسع وقت ممكن ألن الطلب ادلويل يكون هل أأثر الطلب
الوطين العادي يف لك دوةل معينة اعتبارا من اترخي الإيداع ادلويل اذلي يصبح اترخي الإيداع الفعيل يف لك دوةل معينة.
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توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل
أأكرث من  4أأسابيع

بني أأس بوعني و 3أأسابيع

بني  3و 4أأسابيع

بني أأس بوع وأأس بوعني

يف غضون أأس بوع
100%

50%
25%

التوزيع حبسب التأأخر ()%

75%

0%
2015

2013

2014
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2009
2010
2011
2012
ّ
س نة التسمل يف املكتب ادلويل بوصفه مكتب تسمل الطلبات

2008

2007

توقيت تسلمي نسخة البحث
 .30يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسمل الطلبات لتسلمي نسخ البحث اإىل اإدارات البحث ادلويل.
وتسمل نسخ البحث رسيعا بعد سداد رمس البحث ،يك تمتكن اإدارات البحث ادلويل من اإعداد تقرير البحث ادلويل يف اإطار املهةل
احملددة يف الإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويؤثر التأأخري يف تسلمي نسخ البحث سلبا يف قدرة اإدارات البحث
ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.
توقيت تسلمي نسخة البحث
أأكرث من  8أأسابيع

أأقل من  5أأسابيع

بني  5و 8أأسابيع

100%

50%
25%
0%
2015

2014

2013

املصدر :قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو ،فرباير 2016
مالحظة :بياانت  2015مؤقتة وغري اكمةل.

2012

2011
س نة الإيداع

2010

2009

[هناية املرفق]
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2008

2007

التوزيع حبسب التأأخر ()%

75%
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الربانمج  :6نظاما مدريد ولش بونة
املسؤول عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
أألف .نظام مدريد
 .1.6شهد التوسع اجلغرايف لنظام مدريد تطورات اإجيابية هممة يف الثنائية .ففي عام  ،2014انضمت زمبابوي واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية ) (OAPIإاىل بروتوكول مدريد .وإاذ يبلغ عدد أأعضاء تكل املنظمة احلكومية ادلولية  17عضوا ،فقد زادت حالتا
الانضامم املذكوراتن وحدهام من عدد البدلان اليت ميكن فهيا للمس تخدمني حامية عالماهتم التجارية وإادارهتا مركز ًاي ابس تخدام نظام
مدريد من  94بدلا اإىل  110بدلان يف عام  2014وحده .ويف عام  ،2015انضمت اجلزائر ومكبوداي وغامبيا ومجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية أأيض ًا اإىل الربوتوكول ،ليصل العدد الإجاميل ل ألطراف املتعاقدة يف هناية الثنائية اإىل  97طرفا متعاقد يشمل  113بدلا .وملا
اكنت اجلزائر أخر طرف متعاقد يف احتاد مدريد يكون عضواً يف اتفاق مدريد فقط ،فقد ابت نظام مدريد ،ألغراض معلية ،يعمل
كنظام قامئ عىل معاهدة واحدة.
 .2.6وشهد اس تخدام نظام مدريد زايدة بنس بة  %2.3يف عام  2014مقارنة بعام  ،2013اإذ ورد ما مجموعه  47 885طلبا .ويف
عام  ،2014جتاوزت الولايت املتحدة ا ألمريكية أأملانيا أككرب مس تخدم لنظام مدريد ،مما يدل عىل التحول اجلغرايف اذلي يشهده
النظام .ويف عام  ،2015ورد ما مجموعه  49 273طلبا أأي بزايدة نسبهتا  %2.9مقارنة بعام  .2014وميثّل ذكل العدد منوا سلامي يف
الثنائية ،ول س امي بعد زايدة تاكليف نظام مدريد ابلنس بة اإىل عدد من البدلان املودعة املهمة عقب الارتفاع احلاد يف قمية الفرنك
السويرسي يف عام .2015
 .3.6و أأدت املناقشات اليت جرت عىل صعيد الفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد اإىل اعامتد مجعية احتاد مدريد
عدد ًا من التغيريات املهمة يف الالحئة التنفيذية املشرتكة ،ييل بياهنا "1" :أأصبح تدبري جديد بشأأن "مواصةل ا إلجراءات" متاحا
للمودعني أأو أأحصاب العالمات اذلين مل ميتثلوا ملهل مع ّينة عند القيام إابجراءات حمدّ دة دلى املكتب ادلويل؛ " "2وخضعت اإجراءات
التجديد لتبس يط قانوين إابدخال خيار لتجديد تسجيل دويل ابلنس بة لقامئة حمدودة من السلع واخلدمات فقط ،بدل من الاضطرار
اإىل الامتس اإنقاص قبل اترخي التجديد ،كام اكن عليه احلال سابقا؛ " "3وس ُيعذر عدم التقيّد ابملهةل احملدّدة لإرسال تبليغ للمكتب
ادلويل موجه ابلوسائل الإلكرتونية اإذا برهن الطرف بشلك مرض أأن املهةل مل تُراع بسبب عطل يف التواصل الإلكرتوين مع املكتب
جراء ظروف اس تثنائية؛ " "4و ُأدخلت تغيريات يف عنوان املراسةل أأو
ادلويل ،أأو عطل يصيب ماكن وجود الطرف املعين من ّ
عنوان الربيد الإلكرتوين أأو أأية وس يةل تواصل أأخرى اإذ اكن املودع أأو صاحب التسجيل معفيا من الرسوم؛ " "5وسيُسمح
للمودعني بتقدمي وصف طوعي للعالمة يكون مفيدا لتاليف حالت الرفض املؤقت؛ " "6و ِّ ّ
وحض مس توى الفحص اذلي جيريه املكتب
ادلويل لقامئة السلع واخلدمات يف التعيينات الالحقة؛ " "7ويف حال ُع ّينت الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأطراف متعاقدة أأخرى
لحقا ومل يُقدَ م اإعالن بنية الاس تخدام يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأو مل يُص َّحح ،فاإن ذكل القصور مل يعد يؤثر يف بقية ا ألطراف
حزي النفاذ يف يناير  ،2015يف حني س تدخل تغيريات أأخرى ّ
املتعاقدة .ودخلت بعض التغيريات ّ
حزي النفاذ يف  1أأبريل 2016
و 1نومفرب .2017
 .4.6ويف أأوائل عام ُ ،2014أطلقت مبادرة اإصالح هممة وطويةل ا ألجل هتدف اإىل حتسني مس توى نضج البيئة التشغيلية.
وتشمل اجملالت الرئيس ية اليت تغطهيا تكل املبادرة ما ييل "1" :ختطيط العمل وتنفيذ الإجراءات ذات الصةل؛ " "2وتكنولوجيا
املعلومات؛ " "3ودمع الزابئن؛ " "4وواثئق الفحص؛ " "5ومعاجلة الرسوم؛ " "6واس مترارية ا ألعامل .وتطلبت تكل املرشوعات
اجلديدة حتويل بعض املوارد اخملصصة أأصال للفحص اإىل أأنشطة أأخرى .ونتيجة ذلكل ،شهد عام  2014ترامك التأأخري يف خمتلف
معامالت الفحص ،فضال عن حالت تأأخري تشغيلية أأخرى .ولكن ُاختذت تدابري للتخفيف من ذكل ،مبا يف ذكل الاحتفاظ بعدد
من املوارد املرنة ا إلضافية مما مسح للمكتب ادلويل بتحسني الوضع يف عام  .2015ويف هناية الثنائية ،اكنت معدلت مدة املعاجلة
اخلاصة بلك معامالت الفحص تساوي املتوسط التارخيي احملسوب عىل أأساس مخس س نوات أأو تتجاوزه .وإاضافة اإىل ذكل ،أأدى
ارتفاع مس توى التسجيالت يف عام ( 2015نتيجة التخلّص من حالت التأأخري) اإىل ارتفاع مس توى اإيرادات الثنائية مبا يتجاوز
الهدف احملدّ د يف املزيانية بنس بة س تة ابملئة .وإاىل جانب ذكل ،أأح ِّرز تقدم أأسايس يف جمالت الإصالح ا ألخرى املذكورة أنفا،
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تتجسد فوائده يف الس نوات القادمة.
ل س امي جمالت دمع الزابئن ومراقبة جودة الفحص واس مترارية ا ألعامل؛ ومن املتوقّع أأن ّ
ومع الاس تقرار التدرجيي اذلي شهدته البيئة التشغيلية يف عام  ،2015تس ىن أأيضا حتويل بعض من حمور تركزي الإدارة اإىل التسويق
والرتوجي ،فضال عن التطور الاسرتاتيجي لنظام مدريد نفسه.
 .5.6وعقب تنفيذ التوصيات املُدرجة يف الاس تعراض املس تقل لالس تعدادات الالزمة لنرش ا ألنظمة اخللفية املُطورة لتكنولوجيا
املعلومات والتصالت اليت تدمع جسل مدريد ،ول س امي اس هتالل الربامج املناس بة لتعديل ا ألعامل وتكنولوجيا املعلومات
والتصالتُ ،برجمت ا ألنظمة اخللفية املُطورة لختبارها الشامل من حيث درجة قبولها دلى املس تخدمني ،ومن املتوقّع اإطالقها يف
مارس  2016رهن الاس تكامل الناحج لالختبار الهنايئ للنظام وإاماكنية اس تخدامه .وفامي يتعلق اب ألنظمة ا ألمامية لتكنولوجيا املعلومات
حمسن للبحث ،وهو نظام مدريد للرصد ،اذلي ُيزمع
والتصالت ،اس متر العمل كام هو خمطط هل .وحقق تقدم يف تطوير نظام ّ
اإطالق نسخته التجريبية بيتا يف الربع الثاين من عام  .2016وحقق تقدم أأيض ًا يف حضور نظام مدريد عىل الإنرتنت ،وخباصة
التنقيحات املُدخةل عىل وظائف اس امترة التجديد الإلكرتوين نتيجة أأحاكم الإطار القانوين اجلديدة.
ابء .نظام لش بونة
 .6.6لكفت مجعية احتاد لش بونة يف عام  2009الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة ابإجراء اس تعراض شامل لنظام لش بونة
هبدف جعل النظام أأكرث جاذبية للمس تخدمني وا ألعضاء اجلدد احملمتلني مع احلفاظ عىل مبادئه و أأهدافه .ونظرا اإىل ما أأحرزه الفريق
العامل من تقدم ،وافقت مجعية احتاد لش بونة يف عام  2013عىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات
املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف عام  .2015ويف أأكتوبر  ، 2014أأهنىى الفريق العامل معهل التحضريي .ويف الفرتة من  11اإىل
 21مايو  ،2015عُقد املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة يف جنيف واع ُتمدت ،يف  20مايو  ،2015وثيقة
جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية.
 .7.6وتلقى جسل لش بونة  115طلبا جديدا لتسجيل تسميات املنشأأ ،و 105بياانت ملنح امحلاية و 39اإعالن رفض ،ليبلغ اجملموع
اللكي للمعامالت  267معامةل (مهنا حسبان للرفض وس تة تصويبات) .وزاد العدد الإجاميل للتسجيالت النافذة يف الثنائية من
 816تسجيال يف عام  2013اإىل  931تسجيال .واكن منشأأ  95من تكل التسجيالت يف البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا
( 14تسجيال يف املنطقة العربية؛ و 38تسجيال يف أس يا واحمليط الهادئ؛ و 43تسجيال يف أأمرياك الالتينية والاكرييب).
 .8.6وارتفع عدد الإدارات اخملتصة اليت وافقت عىل اس تخدام الوسائل الإلكرتونية للتبليغات مبوجب اإجراءات نظام لش بونة اإىل
 26اإدارة يف هناية عام  2015بعدما اكن عددها  23اإدارة يف عام  .2013واس ُتمكلت الواهجة ا إللكرتونية اليت تربط بني السجل
ادلويل وقاعدة البياانت  Lisbon Expressعىل موقع الويبو ون ُرشت يف عام  .2014وتواصل تبس يط اإجراء الإخطارات عرب
اس تخدام نظام الويبو لتبليغ الاس تفسارات ( .)WINSوبعد امليض يف تطوير نظام اإلكرتوين لتوليد رسائل ا إلخطار يف عام ،2015
ُرشع يف مرحةل اختبارية.
 .9.6وفامي يتعلق ابلتوعية بنظام لش بونةّ ،نظم املكتب ادلويل س بع تظاهرات اإعالمية وتروجيية و /أأو شارك فهيا يف مجيع املناطق،
وركّز فهيا بوجه خاص عىل نظام لش بونة ،مبا يف ذكل مراجعته املزمعة.
 .10.6واس متدت معليات تصممي أأنشطة الربانمج  6والتخطيط لها وتنفيذها التوجيه والإرشاد من توصيات جدول أأعامل التمنية
املعنية ،وخاصة التوصيتان  1و .6وإاضافة اإىل ذكل ،اكنت املساعدة الترشيعية املقدمة لدلول ا ألعضاء موهجة حنو التمنية ومتوازنة
ومكيّفة حسب طلب لك دوةل عضو ،وفقا ملبادئ جدول أأعامل التمنية (التوصية  ،)13ومراعية ملواطن املرونة املنطبقة الوجهية
ابلنس بة للبدلان عىل اختالف مس توايت التمنية فهيا (التوصيتان  14و.)17
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

توسع التغطية اجلغرافية
(مدريد)

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

اإجاميل عدد ا ألطراف
املتعاقدة  100حبلول
هناية 2015

 97طرفا متعاقدا يشمل  113بدلا
حبلول هناية 2015

السري
حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
:15/2014عدد ا ألطراف املتعاقدة يف
هناية 2013

توسع التغطية اجلغرافية
(لش بونة)

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

32

عدم انضامم أأي أأطراف متعاقدة جديدة

غري حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 ( 23 :2014/2013أأبريل )2013
اعامتد أأحاكم لرتش يد
الإطار القانوين لنظام
لش بونة أأو حتديثه

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013

اإعداد مراجعة لتفاق لش بونة وتعديالت
الالحئة التنفيذية يف اإطار الفريق العامل
املعين بتطوير نظام لش بونة

مراجعة اتفاق لش بونة اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
وتعديالت عىل الالحئة بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية يف مايو 2015
التنفيذية والتعلاميت
الإدارية

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :14/2013اتفاق لش بونة ،والالحئة

التنفيذية والتعلاميت الإدارية السارية يف
هناية عام 2013
عدد الطلبات ادلولية
(مدريد)

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013

)2012( 44 018
)2013( 46 829

زايدة بنس بة %8.1
حبلول هناية 2015

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :15/2014عدد الطلبات ادلولية يف هناية
عام 2013

حصة املاكتب املعنية
اليت تقدم معلومات
ُمحدَّ ثة عن نظام مدريد

حصة املاكتب اليت تقدم هذه املعلومات

زايدة احلصة

89

ّ
تسمل ما مجموعه  97 158طلبا دوليا يف
الثنائية :15/2014
)2014( 47 885
)2015( 49 273
وميث ّل ذكل منوا بنس بة  %6.9مقارنة
ابلثنائية .13/2012

حمقق لكي ًا

منقطع

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

النس بة املئوية للمشاركني أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013

يف تظاهرات نظام
لش بونة اذلين يعربون
عن رضامه ويبلغون عن
تعزز وعهيم بعد حضور
التظاهرة

عدد تسجيالت لش بونة
السارية الواردة من
البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا ونس بة تكل
التسجيالت
اخنفاض عدد اخملالفات
(مدريد)

بيّنت اس تبياانت التقيمي نس بة جاوزت
%90

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :14/2013عدد التظاهرات والنس بة

ا ألهداف

بياانت الأداء

مثان تظاهرات عىل
ا ألقل مع رضا
املشاركني
بنس بة %85

مخس تظاهرات اإعالمية وتروجيية يف
مجيع املناطق ُركّز فهيا بوجه خاص عىل
نظام لش بونة ،مبا يف ذكل مراجعته
املزمعة ،مع رضا املشاركني
بنس بة %84

السري
حمقق لكي ًا

املئوية للمشاركني الراضني يف عام 2013

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 67 :2013
من أأصل 816

( 80من أأصل )825

( 95من أأصل )931
املنطقة العربية ()14
أس يا واحمليط الهادئ ()38
أأمرياك الالتينية والاكرييب
()43

اخنفاض عدد اخملالفات
بنس بة %10

  26%34 :2014أأو 16 281طلبا خمالفا ل ألصول ( %9+مقارنة
بعام )2013
  %39 :2015أأو  19 216طلباخمالفا ل ألصول ( %18+مقارنة
بعام )2014

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية

( 67 :14/2013من أأصل  ( )809أأبريل
)2013

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013
24

 14 985( %32طالبا خمالفا ل ألصول)

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :15/2014الطلبات اخملالفة ل ألصول
( 25%32يف )2012

حمقق لكي ًا

غري حمقق

 24تصويب :اكنت النس بة املئوية للمخالفات يف هناية عام  2013تبلغ  %32وليس  %36كام هو وارد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
 25تصويب :اكنت النس بة املئوية للمخالفات يف هناية عام  2012تبلغ  %32وليس  %34كام هو وارد يف تقرير أأداء الربانمج 2014
وبرانمج ومزيانية .15/2014
أ
 26تصويب :ورد ،خطأأً ،يف جدول بياانت الداء لتقرير أأداء الربانمج  ،2014بأأن النس بة املئوية للمخالفات تبلغ  ،%36بيامن تبلغ النس بة الصحيحة لتكل
اخملالفات .%34
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النتيجة املرتقبة:

ه 7.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظايم مدريد ولش بونة

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

التقدم املُحرز حنو ترش يد الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت
الإدارية السارية لنظام مدريد يف هناية عام
الإطار القانوين لنظام
2013
مدريد وتبس يطه

عدد التسجيالت
عدد التجديدات اليت
عُوجلت
عدد التعديالت ،مبا يف
ذكل التعيينات الالحقة
(مدريد)

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية 2013:

 44 414 :2013تسجيال؛
 23 014 :2014جتديدا؛
 117 673تغيريا مبا
 14 373تعيينا لحقا

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :14/2013التسجيالت والتجديدات

(انظر املرفق السابع).
أأدرج  97 500تعديل يف السجل
()2012

ترمجة الطلبات يف الوقت البياانت غري متوفرة
املناسب (مدريد)

ا ألهداف

بياانت الأداء

تعديالت عىل الالحئة
التنفيذية املشرتكة
والتعلاميت الإدارية
لنظام مدريد

اعمتدت مجعية احتاد املدريد التعديالت
(القواعد  5و(5اثنيا) و 9و(20اثنيا)
و 24و 27و 30و 31و 36وجدول
الرسوم .ودخل بعض مهنا ّ
حزي النفاذ
( أأبريل  )2015وس يدخل البعض الخر
ّ
حزي النفاذ يف  1( 2016أأبريل) أأو يف
 1( 2017يوليو و 1نومفرب).

حمقق لكي ًا

 :2014زايدة بنس بة
 %6.3يف
التسجيالت
27
والتجديدات
 :2015زايدة بنس بة
 %3.3يف
التسجيالت
والتجديدات
مجموع التسجيالت
92 500
مجموع التجديدات
49 000
مجموع التعديالت
 ،200 000مبا يف
ذكل  35 000تعيني
لحق

 :2014زايدة بنس بة  %1.1عىل مدى
 2013يف التسجيالت والتجديدات:
 42 430تسجيال
 25 729جتديدا
 :2015زايدة بنس بة  %12.2عىل
مدى  2014يف التسجيالت
والتجديدات:28
 51 938تسجيال
 28 502جتديدا
مجموع التسجيالت يف
الثنائية .94 368 :15/2014
مجموع التجديدات يف
الثنائية 54 230 :15/2014
مجموع التعديالت يف الثنائية :15/2014
 220 469تعديال ،مبا يف ذكل
 35 937تعيينا لحقا

غري حمقق

أأربعة أأسابيع

يبلغ متوسط مدة املعاجلة أأس بوعني
اثنني

حمقق لكي ًا

زاد عدد التصويبات يف الثنائية
.15/2014
ّ
  :2014تسمل  6 073تصويباومعاجلة  5 737مهنا (%17+
مقارنة بعام )2013
 ّ :2015تسمل  6 127تصويبا
ومعاجلة  5 294مهنا (%31+
مقارنة ابلهدف احملدّد لعام
29
)2014

غري حمقق

اخنفاض التصويبات
اخنفاض عدد التصويبات أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013
ّ
تسمل  5 197تصويبا ومعاجلة  4 499مهنا بنس بة %10
(مدريد)

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 :14/2013أأرقام التصويبات يف عام

 5 000( 2012الامتس)

السري

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

 27الرمق املس هتدف يف عام  :2014التسجيالت والتجديدات (.)71 676
ُ 28حسب التغري يف النس بة املئوية وادلرجة لعام  2015ابس تخدام الرمق املس هتدف يف عام  ،2014أأي ابفرتاض أأن الهدف لعام  2014قد بُلغ .واكن التغري
الفعيل يف النس بة املئوية من  2014اإىل  2015زايدة يف التسجيالت والتجديدات قدرها .%18
ُ 29حسب التغري يف النس بة املئوية وادلرجة لعام  2015ابس تخدام الرمق املس هتدف يف عام  ،2014أأي ابفرتاض أأن الهدف لعام  2014قد بُلغ .واكن التغري
الفعيل يف النس بة املئوية من  2014اإىل  2015زايدة يف التصويبات قدرها .%0.9
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زايدة رضا العمالء
(مدريد)

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

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
:14/2013اس تقصاء الهنج القامئ عىل
خدمة الزبون لعام  .2012مؤرش التوجه
حنو اخلدمات .3079

زايدة اس تخدام التبادل
الإلكرتوين (مدريد)

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013

ّ
تسمل  %67من الواثئق اإلكرتوني ًا
 158 717من الإخطارات ابلربيد
الإلكرتوين
 714معيل يس تخدم خدمة اإدارة احلافظة
يف نظام مدريد )(MPM
 16مكتب ًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزي
املوسعة )(XML

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
 %60 :14/2013من الواثئق وردت

اإلكرتوني ًا؛  85 000عالمة ُأخطرت عن
طريق الربيد الإلكرتوين؛  200معيل
يس تخدم خدمة اإدارة احلافظة يف نظام
مدريد )(MPM؛  17مكتب ًا يرسل
الطلبات بلغة الرتمزي املوسعة )(XML

ارتفاع معدل الرضا يف  :2014مؤرش التوجه حنو اخلدمات 39
الاس تقصاء القادم ،مع  :2015مل ُجير أأي اس تقصاء يغطي هذا
الرتكزي عىل رسعة
العام
الاس تجابة وحسن
التوقيت
ّ
ّ
تسمل  %79من الواثئق اإلكرتوني ًا يف
تسمل  %70من
ً
عام  %70( 2015يف عام )2014
الواثئق اإلكرتونيا؛
110
اإخطار 000
 325 000من الإخطارات ابلربيد
عالمة عن طريق
الإلكرتوين يف عام 220 000( 2015
إلكرتوين؛
الربيد ال
يف عام )2014
اس تخدام  1000معيل
خلدمة اإدارة احلافظة  2 752معيل يس تخدم خدمة اإدارة
احلافظة يف نظام مدريد ) (MPMيف
يف نظام مدريد
()MPM؛ اإرسال  23عام  1 800( 2015يف عام )2014
مكتبا للطلبات بلغة
 27مكتب ًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزي
الرتمزي املوسعة
املوسعة ) (XMLيف عام 2015
)(XML
( 24يف عام )2014

حمقق لكي ًا

غري قابل
للقياس
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

حمقق
جزئياً

الوسائل الإلكرتونية املس تخدمة يف هناية
عام 2013

نظام اإيداع اإلكرتوين
وإادراج نرشة لش بونة
يف قاعدة بياانت
لش بونة اإكسربس

ب ُّسط اإجراء الإخطارات عرب اس تخدام
نظام الويبو لتبليغ الاس تفسارات
()WINS

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية :2013
تنقية السجل ادلويل
الإلكرتوين لنظام لش بونة تس تخدم تطبيقات معلوماتية ألغراض
جسل دويل اإلكرتوين منذ صيف 2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج ومزيانية
:14/2013السجل ادلويل الإلكرتوين

نظام اإلكرتوين يربط
السجل ادلويل بقاعدة
بياانت لش بونة
اإكسربس عىل موقع
الويبو الإلكرتوين

اس ُتمكلت الواهجة الإلكرتونية اليت تربط حمقق لكي ًا
بني السجل ادلويل وقاعدة بياانت
لش بونة اإكسربس عىل موقع الويبو
الإلكرتوين ونُرشت يف .2014

حتسني الوسائل
الإلكرتونية لالتصال
والنرش مبوجب اإجراءات
نظام لش بونة

(املقرر) اإنشاؤه يف عام 2013

 30اس تخدم املقياس يف عام  2012مجموعة خمتلفة من املعايري .ومت صقل مجموعة املعايري لعام  2013لرتاعي عوامل أأكرث أأمهية .ويفرس هذا التغيري الاختالفات يف
درجات  2013و( 2014عىل سبيل املثال  38و 39عىل التوايل) و.)79( 2012
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

يف حني اكن عدد ا ألطراف املتعاقدة
مت ،عىل مدى الثنائية ،توس يع
ميكن ختفيف حدة اخملاطر
اخنفض اس تخدام نظام مدريد يف
أ
اسرتاتيجيات احلد من وطأأة اخملاطر أأقل من التوقعات بعض اليشء،
عام  ،2009وازداد منذ ذكل احلني .ابلنشطة الرتوجيية املكثفة
أ
فاإن عدد البدلان املشموةل اكن أكرب
لتشمل أأيضا الرتكزي عىل حتسني
اإل أأنه من احملمتل حدوث اخنفاض اثن لتحقيق أأقىص اس تفادة حممتةل
يؤدي اإىل قصور يف اس تخدام نظام للمس تخدمني من نظام مدريد – اخلدمات وا ألداء لفائدة مس تخديم مبراحل من العدد املتوقّع (بسبب
انضامم النظام ا إلقلميي للمنظمة
النظام ،مبا يف ذكل من خالل
مدريد واخنفاض دخل الويبو .وتوجد ومن مثَّ تقليص القصور يف
ا ألفريقية للملكية الفكرية) .واكنت
حتديث املنصة املعلوماتية
عوامل أأخرى أأيضً ا ميكن أأن تسامه الاس تخدام – لالس تفادة من
ُ
معدلت الإيداع أأقل من
يف حدوث قصور يف اس تخدام نظام زايدة كفاءة النظام وفعاليته من املس تخدمة .و أأجري أأيضا حتليل
ّ
التوقعات ،ولكن ظلت يف
حيث التلكفة .اإل أأنه عندما يلزم لسرتاتيجيات الإيداع اخلاصة
مدريد ،مثل عدم الاس تقرار
مس توايت معقوةل ابلنظر اإىل وضع
الس يايس أأو الاجامتعي أأو عدم وجود اإجراء تغيري يف س ياسة العالمات ابملس تخدمني ابلتعاون مع شعبة
ق
الاقتصاد و مية الفرنك السويرسي.
التجارية أأو قانوهنا عىل املس توى الاقتصاد والإحصاء.
بنية حتتية قانونية مناس بة.
قل
الوطين أأو ا إل ميي أأو حىت
حتس نا كبريا
وبُذلت هجود كبرية إلرساء تواصل وشهد الأداء التشغييل ّ
ادلويل ،فاإن ذكل قد يس تغرق
جيد مع ا ألطراف املتعاقدة بشأأن من حيث مدة الفحص ،وجتاوز
ً
عدد التسجيالت الهدف احملدّد
وقتا طوي ًال لختاذ قرار بشأأنه ،اإن الطريقة اليت ينبغي أأن يتطور هبا
ُّاختذ.
للثنائية .ويبدو ،اإجامل ،أأن رضا
الإطار القانوين للنظام ،ولكن
لوحظ وجود حدود للتغيريات اليت
ميكن ل ألطراف املتعاقدة قبولها يف
هذه املرحةل أأاي اكن اجلهد املبذول.

الزابئن مييض يف الاجتاه الصحيح.
غري أأن عدد اخملالفات والتصحيحات
ظ ّل فوق املس توى ا ألقىص احملدّد
كهدف.
ويف حني اع ُتمدت معظم التغيريات
اليت اقرتح املكتب ادلويل اإدخالها
عىل الإطار القانوين ،فاإن البعض
مهنا اذلي يكتيس طابعا أأساس يا
أأكرث من غريه لقي مواهجة س ياس ية.

يوجد عدد من التحدايت اليت قد
تعوق حتول نظام لش بونة اإىل نظام
يمتتع مبشاركة دولية واسعة .وقد
يس متر ،عىل وجه اخلصوص ،وجود
شكوك دلى أأحصاب املصلحة بشأأن
فوائد النظام.

اكن ا ألثر عىل أأداء الربانمج حمدودا.
جتسد اخلطر عىل مدى الثنائية
يراعي الاس تعراض كيفية حامية
َّ
ُ
ابلرمغ مما ن ُفذ من اسرتاتيجيات احلد غري أأن اخلطر املحدّ د للثنائية قد
تسميات املنشأأ واملؤرشات
ّ
من وطأأة اخملاطر ،اليت ركزت عىل يظ ّل قامئا عىل مدى الثنائية
اجلغرافية يف خمتلف الولايت
القضائية ،دون اإغفال مبادئ نظام اإيالء اهامتم خاص ملواصةل تزويد القادمة.
خمتلف أأحصاب املصلحة مبحفل دامع
لش بونة و أأهدافه.
وحمايد مبكن أأن تُعرض وتُناقش فيه
وتركّز ا ألنشطة الإعالمية
والرتوجيية عىل اليشء نفسه ،مع مصاحلهم اخملتلفة.
التأأكيد عىل فوائد نظام لش بونة
و أأوجه املرونة املتاحة اليت سوف
يُنص علهيا يف اتفاق لش بونة
املُنقَّح.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

ھ6.2

الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل
من هجة البدلان ا ألقل منوا

14,313

16,543

15,784

ھ7.2

حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظايم مدريد ولش بونة

40,932

40,885

39,925

اجملموع

55,245

57,428

55,709

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

43,365

42,939

42,356

%99

خالف موارد املوظفني

11,880

14,489

13,353

%92

55,245

57,428

55,709

%97

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
ّ .11.6تبني املزيانية الهنائية بعد التحويالت حتت النتيجة ھ( 6.2اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل)
تسوية ابلزايدة انمجة أأساسا عن ما ييل "1" :حتويل موارد اإضافية دلمع مبادرة اإصالح نظام مدريد ،مبا يف ذكل برانمج نظام مدريد
للمنح ادلراس ية؛ " "2وحتويل موارد ألغراض عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد اتفاق لش بونة املراجع بشأأن تسميات املنشأأ واملؤرشات
اجلغرافية؛ " "3وحتويل موارد من الربانمج  31اإىل الربانمج  6ألغراض العمل املرتبط بتكنولوجيا املعلومات ،ولتغطية تاكليف
املندوبني الإضافيني املوفدين اإىل مجعيات احتادات مدريد ولهاي ولش بونة نتيجة منو تكل ا ألنظمة.
 .12.6ويعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل نقل خمصصات من موارد
املوظفني اإىل خالف موارد املوظفني لمتويل معليات مدريد بطريقة أأكرث مرونة وحصافة يف اإطار مبادرة اإصالح نظام مدريد.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .13.6اس ُتخدمت املزيانية مضن النطاق املتوقّع للثنائية.
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مرفق الربانمج :6

مؤرشات معليات نظام مدريد

مؤرشات النتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات نظام مدريد"
" اإنتاجية وجودة خدمات ّ
حمس نة يف معليات
 .1ينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيمي مؤرشات ا ألداء لتحديد النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات ّ
نظام مدريد":
 عبء معل نظام مدريد؛
 ومكوانت ذكل العبء؛
 وعدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛
 ومس توى ا ألمتتة؛
 وتلكفة الإنتاج الإجاملية.
أأول .الواثئق الواردة
 .2يتسمل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية ،والتجديدات ،والتعيينات الالحقة،
والتغيريات ،والقرارات ،والتصحيحات .وييل ُعرض أأحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من تكل
الفئات .وترد أأيضا معلومات اإضافية خبصوص الطلبات ادلولية ،مثل متوسط عدد ا ألصناف ومتوسط جحم الطلب .و ألس باب
تقنية ،تقدم بعض املؤرشات البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة بدل من الواثئق الواردة .وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر
املعاجلة يف بعض املؤرشات .وينطبق ذكل خصوصا عىل عام  2015ألن املكتب ادلويل ختلّص من جزء كبري من الواثئق املرتامكة يف
ذكل العام.
الطلبات ادلولية





يف س نة  ،2015تسمل املكتب ادلويل  49 273طلبا ،أأي بزايدة نسبهتا  2.9ابملئة مقارنة بس نة  .2014وشهد العدد
الإجاميل للطلبات املس تلمة يف الثنائية  15/2014زايدة بنس بة س بعة ابملئة مقارنة ابلثنائية .13/2012
وارتفع ابس مترار عدد الطلبات املس تلمة منذ س نة .2010
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توزيع الطلبات حبسب لغة الإيداع



يف س نة ُ ،2015أودع  80ابملئة من مجموع الطلبات ابلإنلكزيية .ومل ّ
تتغري تكل احلصة مقارنة بس نة  2014ولكهنا ارتفعت
خبمس عرشة نقطة مئوية منذ س نة  ،2008عندما اكنت الطلبات املودعة ابللغة الإنلكزيية متثّل  65ابملئة من مجموع
الطلبات املودعة.

متوسط عدد التعيينات حبسب لك تسجيل



بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف س نة  ،2015ما قدره  7.7تعيينات ،ويُعد ذكل زايدة قدرها تعيني
واحد مقارنة مبتوسط س نة .2014
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متوسط عدد ا ألصناف حبسب لك تسجيل



كام يف س نة ُ ،2014ح ِّّدد ما متوسطه  2.5أأصناف يف الطلبات املسجةل يف س نة .2015

متوسط جحم الطلبات
ُ .3حيدَّد جحم الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف ( أأ) وصف العالمة( ،ب) وقامئة السلع واخلدمات،
(ج) و أأي حالت انقاص مرافقة للطلب .ولإاتحة الطلب بلك لغات نظام مدريد ،يرتمج املكتب ادلويل تكل العنارص الثالثة اإىل
الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الإس بانية ،حسب لغة الطلب ا ألصلية.





يف س نة  ،2015بلغ متوسط جحم الطلب  209لكامت ،مقابل  239لكمة يف س نة  .2014ويُعد ذكل اخنفاضا
بنس بة  12.4ابملئة مقارنة بس نة .2014
ويف حني أأن بعض جوانب معل الرتمجة والتصنيف أأصبحت مؤمتتة ،فاإن الارتفاع يف جحم الطلبات ،مثل ذكل املالحظ
خالل الفرتة املمتدة بني سنيت  2011و ،2014أأثّر بشلك كبري يف عبء العمل الواقع عىل املكتب ادلويل.
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توزيع الطلبات الصحيحة والطلبات غري الصحيحة

 يف حني ظلت حصة الطلبات الصحيحة اثبتة يف الفرتة بني سنيت  2011وُ ،2014جسّل اخنفاض قدره مخس نقاط مئوية
يف س نة .2015
التجديدات



يف س نة  ،2015جسل املكتب ادلويل  28,502جتديد ،أأي بزايدة بلغت  11ابملئة مقارنة بس نة  .2014وشهد العدد
الإجاميل للتجديدات املعاجلة خالل الثنائية  15/2014زايدة بنس بة  21ابملئة مقارنة ابلثنائية .13/2012
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التعيينات الالحقة



يف س نة  ،2015جسل املكتب ادلويل  17,937تعيينا لحقا ،أأي بزايدة قدرها  3.6ابملئة مقارنة بس نة .2014

التغيريات



يف س نة  ،2015جسل املكتب ادلويل  41,363الامتسا لإجراء تغيريات ،أأي بزايدة قدرها  6.6ابملئة مقارنة بس نة .2014
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القرارات

 يف س نة  ،2015ارتفع عدد القرارات املسجةل بنس بة أأربعة ابملئة مقارنة بس نة  ،2014وبلغ مجموعها  541,964قرارا .وارتفع
عدد القرارات املسجةل بشلك كبري منذ س نة .2010
 ويف س نة  ،2015عوجل  68ابملئة من القرارات أليا ،ويه نس بة شهدت زايدة مطردة منذ س نة  ،2011عند بد أأت
معاجلة معظم القرارات أليا.
التصحيحات

 يف س نة ّ ،2015دون املكتب ادلويل  6,127تصحيحا ،أأي بزايدة قدرها  0.9ابملئة مقارنة بس نة .2014
اثنيا .عبء العمل الإجاميل
 .4ميثّل عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل .ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق
الست (الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات).
 .5وابلنظر اإىل لزوم توفري مس توايت خمتلفة من املوارد ملعاجلة لك من أأنواع الواثئق ،فاإن لك نوع ُيرحج عىل حدة بشلك
خمتلف .ووفقا لنظام الرتجيح ،يُفرتض من الفاحص أأن يعاجل ،يف الفرتة الالزمة ملعاجلة طلب دويل 1.6 ،جتديدات أأو  1.8تعيينات
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لحقة أأو  1.8تغيريات أأو  10قرارات .ويُفرتض أأيض ًا من املوظف اذلي يسامه يف معلية ا ألمتتة أأن يعاجل 17وثيقة يف الفرتة الالزمة
ملعاجلة طلب دويل.

 يف س نة  ،2015زاد عبء العمل الإجاميل بنس بة  11ابملئة مقارنة بس نة  .2014ومث ّلت الطلبات والقرارات والتغيريات
 80ابملئة تقريبا من عبء العمل الإجاميل .وزاد عبء العمل الإجاميل خالل الثنائية  15/2014بنس بة  10ابملئة مقارنة
ابلثنائية .13/2012
 والمنو املالحظ يف س نة  2015راجع اب ألساس اإىل زايدة عدد الطلبات والتجديدات ،بيامن اكنت الزايدة احلادة املسجةل يف
عبء العمل يف الفرتة بني سنيت  2011و 2013انمجة أأساسا عن تزايد عدد القرارات.
اثلثا .طريقة اإرسال الواثئق الواردة



يف س نة  ،2015أأ ِّرسل اإلكرتونيا  79ابملئة من مجيع الواثئق الواردة اإىل املكتب ادلويل ،مما يُعد زايدة خبمس نقاط مئوية
مقارنة بس نة .2014
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رابعا .املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية
 .6تتأألف تلكفة الإنتاج الإجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد فقط ونفقات ا ألنشطة ادلامعة للنظام.
 .7ومتثّل النفقات اخلاصة بنظام مدريد فقط حنو  96ابملئة من نفقات الربانمج ( 6نظاما مدريد ولش بونة) .31ول تشمل تلكفة
32
الإنتاج الإجاملية لنظام مدريد نفقات جسل لش بونة يف عام .2015
 .8وتشمل نفقات ا ألنشطة ادلامعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،والبناء ،والإدارة
التنفيذية ،والشؤون املالية واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،والرقابة ادلاخلية ،وتكنولوجيا املعلومات،
والسالمة وا ألمن .وقسط صغري من هذه املرصوفات (تلكفة اس تضافة اخلادم دلى مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحساب الإلكرتوين
وتقامس تلكفة قسم الإيرادات ابإدارة الشؤون املالية) انمج مبارشة عن نظام مدريد ،يف حني ُحتسب بقية املرصوفات اليت ميكن
عزوها اإىل نظام مدريد استنادا اإىل عدد املوظفني (مبن فهيم العاملون بعقود حمدّ دة املدة والعاملون بعقود مؤقتة واملمنوحون).

 بلغت تلكفة الإنتاج الإجاملية ،حسب التقديرات 46.3 ،مليون فرنك سويرسي يف س نة  ،2015مما يُعد زايدة بنس بة
 11ابملئة مقارنة بس نة  .2014وزادت تلكفة الإنتاج الإجاملية يف الثنائية  15/2014بنس بة  10ابملئة مقارنة
ابلثنائية .13/2012
 ويف س نة  ،2015بلغت حصة التاكليف املبارشة  61ابملئة من التلكفة الإجاملية.
تلكفة الوحدة
 .9ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متسوط التلكفة لإنتاج وحدة واحدة من
اخملرجات.
 31تُعد النفقات اخلاصة ابلرتمجة وتطويرات تكنولوجيا املعلومات لنظايم لهاي ولش بونة جزءا ل يتجز أأ من نفقات الربانمج  .6ول توجد حاليا طريقة لفصل تكل
النفقات عن نفقات نظام مدريد.
أ
 32مل يُنشأأ جسل لش بونة كوحدة منفصةل من وحدات املزيانية سوى يف عام  .2015وفامي خيص العوام السابقة لعام  ،2015فاإن نفقات نظام لش بونة ُمدرجة يف
تلكفة الإنتاج الإجاملية لنظام مدريد.
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 .10ومبا أأن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة ،مفن الوجيه أأن تكون هناك وحدة من
اخملرجات اليت تتضمن مجموعة من املعامالت .ويرد فامي ييل مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.
 .11وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل مقاربته إازاء حساب تاكليف الوحدة ،مت تنقيح املهنجية يف وثيقة الربانمج
واملزيانية للثنائية  17/2016لتعكس بشلك أأدق تلكفة معاجلة أأعباء معل مدريد يف املكتب ادلويل:
 متت مواءمة مهنجية حساب تاكليف نظام مدريد املبارشة وغري املبارشة مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدة يف نظايم
معاهدة الرباءات ولهاي.
 و ُأدخل نظام مر َّجح لتقدير أأفضل للعمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست ،مع مراعاة أأن البعض من تكل
33
الواثئق يتطلب معال أأكرث من غريها.
 و أأعيد حتديد تلكفة الوحدة ا ألوىل لتشمل فقط التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة (مشلت تلكفة الوحدة يف وثيقة
الربانمج واملزيانية للثنائية  15/2014التعيينات الالحقة أأيضا) .وا ألساس املنطقي حلذف التعيينات الالحقة كعنرص من
عنارص تلكفة الوحدة هو من أأجل تركزي أأكرب عىل خمرجات مدريد الرئيس ية ،ويه التسجيل ادلويل وجتديده .وميكن
اعتربا مجيع معامالت مدريد ا ألخرى (التعيينات الالحقة والتعديالت والقرارات والتصحيحات) اثنوية مقارنة بتكل
املعاملتني ا ألساس يتني .وعالوة عىل ذكل ،فاإن من الصعب تربير اإدراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص من
عنارص تلكفة الوحدة ا ألوىل واستبعاد املعامالت ا ألخرى.
 ول تستند تلكفة الوحدة الثانية سوى إاىل عدد الواثئق املدونة يف السجل ،أأاي اكن اختالف مس توايت املوارد الالزمة
ملعاجلهتا.
 .12وتسهيال ملقارنة البياانت ،تعرض ا ألشاكل البيانية التالية تطور تاكليف وحدتني اثنتني من  2008اإىل  2014ابس تخدام
املهنجية القدمية ومن  2012اإىل  2015ابس تخدام املهنجية اجلديدة ،مبا يف ذكل تفصيل ملسامهة التاكليف املبارشة وغري املبارشة.

تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمدّ د
 .13التسجيالت ادلولية اجلديدة يه الطلبات املسجةل خالل س نة معينة ،والتسجيالت ادلولية اجملدّ دة يه التسجيالت
املوجودة أأصال واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة .ويعكس ذكل النوعان من املعامالت العمل ا ألسايس للمكتب ادلويل.
 .14ومبا أأن معاجلة ذكل النوعني من املعامالت ل يتطلب موارد متساوية ،فلك نوع ُير ّجح بشلك خمتلفُ .34وحتسب تلكفة
الوحدة بقسمة تلكفة ا إلنتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة /اجملدَّدة.

 33انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله.
 34انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله.
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الطريقة القدمية



الطريقة اجلديدة

بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد/جمدَّد  743فرناك سويرساي يف س نة  ،2015أأي ابخنفاض قدره  11ابملئة
مقارنة بس نة  .2014واخنفضت تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمدّ د يف الثنائية  15/2014بنس بة واحد ابملئة
مقارنة ابلثنائية .13/2012

تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل
ّ
تشلك الواثئق املسجةل يف السجل احلجم الإجاميل لعبء العمل (انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله).
.15
الطريقة اجلديدة
الطريقة القدمية



ارتفع متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل ارتفاعا طفيفا من  320فرناك سويرساي يف س نة  2012اإىل  323فرناك
سويرساي يف س نة  .2015وارتفعت تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل يف الثنائية  15/2014بنس بة واحد ابملئة
مقارنة ابلثنائية .13/2012
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خامسا.

اإنتاجية الفحص

 .16اإنتاجية الفحص يه عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملدّ دة اليت عاجلها الفاحصون مقسوم عىل عدد املوظفني امللكفني
ابلفحصُ .وحيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون.

 زادت اإنتاجية الفحص بنس بة  %17مقارنة مبس توى س نة  .2014واكن املس توى املس ّجل يف س نة 2015
وهو  1,039تسجيال دوليا جديدا وجمدّ دا للك موظف أأعىل مس توى يف الفرتة بني سنيت  2008و.2015
سادسا .املوظفون

مالحظة :مل يكن يتس ىن متيزي موظفي جسل لش بونة اإل منذ بداية الثنائية  .15/2014وفامي خيص الس نوات السابقة لعام  ،2014فاإن موظفي نظام لش بونة
مدرجون يف العدد الإجاميل ملوظفي نظام مدريد.




يف س نة  ،2015بقي عدد املوظفني مس تقرا اإىل حد كبري مقارنة بس نة  ،2014يف حني تضاعف عدد املوارد املرنة،
اإذ ارتفع من  8يف س نة  2014اإىل  16يف س نة .2015
ول يشمل هذا املؤرش موظفي الواكلت اخلارجية اذلين ل يعملون يف مباين الويبو.
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سابعا .مدة املعاجلة
 .17تبني ا ألشاكل التالية متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويلُ .وحتسب مدة املعاجلة
اعتبارا من اترخي ّ
تسمل وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.



مقارنة بس نة  ،2014اخنفض متوسط مدة املعاجلة يف س نة  2015ابلنس بة للمعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب
ادلويلُ .وجسلت أأكرب اخنفاضات يف متوسط مدة املعاجلة ابلنس بة للتصحيحات والتغيريات والتعيينات الالحقة.
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اثمنا .جودة الفحص
 .18املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة جبودة حفص العالمات التجارية معوما والصادرة عن املكتب ادلويل يه نتيجة لعملية
مراقبة اجلودة اليت ُ
اضطلع هبا عقب تنفيذ اإطار اإدارة اجلودة مضن جسل مدريد يف س نة  ،2015طبقا لتوجهيات املعيار ISO
35
.9001:2008
 .19ويُعرض فامي ييل مصدران للمعلومات عن جودة العمل اخلاص ابلفحص أأعدهام املكتب ادلويل:
( أأ) نتاجئ الاس تعراض ادلاخيل لع ّينات من معامالت الفحص؛
(ب) و أأخطاء ثبت أأن املكتب ادلويل ارتكهبا عقب ّ
تسمل الامتسات التصحيح بناء عىل القاعدة  28من الالحئة التنفيذية
املشرتكة.

اس تعراض عيّنات من معامالت الفحص
ُ .20حيدَّد مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عىل أأساسه جودة حفص العالمات التجارية.



اكن أأداء اجلودة العام يف س نة  2015أأدىن بنقطة مئوية واحدة من مس توى اجلودة املقبول.

 35ميكن طلب اإطار اإدارة اجلودة مضن جسل مدريد من العنوان التايل.madrid.qp@wipo.int :
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اس توىف أأداء اجلودة العام مس توى اجلودة احملدّ د لس نة  .2015ولكن ُجسّلت مشلكة ابلغة ا ألمهية تتعلق ابلتدوين اخلاطئ
لتفاصيل املودعني ووالكهئم.



اكن أأداء اجلودة العام فامي خيص معاجلة القرارات أأعىل بنقطتني مئويتني من الهدف احملدّ د لس نة .2015

108

تقرير أأداء الربانمج 15/2014



اس توىف أأداء اجلودة العام مس توى اجلودة احملدّ د وهو  .%95ولكن لوحظت املشلكة نفسها املالحظة فامي خيص حفص
الإجراءات الشلكية.



اكن أأداء اجلودة العام فامي خيص معاجلة التجديدات أأدىن بثالث نقاط مئوية من الهدف احملدّ د لس نة  .2015وتمكن
املشلكة الرئيس ية يف حساب الرسوم ،وذكل بسبب التدوين اخلاطئ لعدد أأصناف السلع واخلدمات.
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ا ألخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل



مث ّلت اإساءة التصنيف حنو ثلث مجموع ا ألخطاء املرتكبة فامي خيص التصنيفات يف س نة .2015
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يف س نة  ،2015اكنت غالبية التصحيحات يف الإجراءات الشلكية بسبب أأخطاء يف تدوين تفاصيل املودعني
( 45.3ابملئة) وتفاصيل الوالكء ( 8.3ابملئة)



يتعلق حنو  83ابملئة من مجموع التصحيحات املرتبطة ابلتغيريات يف س نة  2015بأأربعة معامالت يه التعيينات الالحقة
( 24.8ابملئة) والتغيريات يف امللكية ( 21.7ابملئة) والتغيريات يف امس و /أأو عنوان صاحب التسجيل ( 19.3ابملئة)
والإنقاصات ( 16.9ابملئة).



مث ّلت ا ألخطاء املرتكبة يف حساب الرسوم ( 33.8ابملئة) وا ألخطاء املرتكبة يف تدوين التعيينات ( 32.5ابملئة) ،جممتعة،
ثليث التصحيحات اليت أأجريت خبصوص التجديدات يف س نة .2015

[هناية املرفق]
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الربانمج  :31نظام لهاي
املسؤول عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.31شهد نظام لهاي توسع ًا جيد ًا يف عايم  2014و .2015فقد انضمت مجهورية كوراي يف عام  2014اإىل وثيقة جنيف
( )1999لتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصماميت الصناعية (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "وثيقة  ،)"1999وتبعهتا الياابن
وتركامنس تان والولايت املتحدة ا ألمريكية يف عام  .2015وبذكل ،ارتفع عدد ا ألطراف املتعاقدة يف وثيقة  1999ليبلغ  50طرف ًا
متعاقد ًا .وعىل الرمغ من أأن هذا العدد أأقل من العدد املنشود ،فقد أأدى انضامم مجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن
بوجه خاص اإىل زايدة جاذبية نظام لهاي نظر ًا اإىل أأن هذه ادلول حتتل املرتبة الثالثة والرابعة واخلامسة يف العامل من حيث اإيداعات
التصاممي .ومن مث ،ازداد عدد الطلبات ادلولية بأأكرث من  40ابملئة يف عام  2015متجاوز ًا بذكل الزايدة املتوقعة يف عام .2014
ونتيجة لتوسع نظام لهاي ،أأعربت أأطراف متعاقدة حممتةل أأخرى ،مهنا بدلان ملزتمة بواثئق أأقدم ،عن اهامتهما الشديد ابلنضامم اإىل
وثيقة  .1999ول تزال موافقتان لزمتني لإهناء وثيقة  1934يف هناية عام  2015ول تزال أأربعة أأطراف متعاقدة غري الاحتاد
ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ملزمة بوثيقة  1960فقط.
 .2.31ولكن جتدر الإشارة اإىل أأن تغطية نظام لهاي للبدلان املذكورة أنف ًا أأدى اإىل تطبيق بعض من أأعقد خصائص نظام لهاي،
ول س امي تكل املتعلقة برشط اإعالن املبدع أأو تسديد جز أأين من الرمس الفردي ،وإاىل رضورة اس تحداث خصائص أأخرى مثل تكل
املتعلقة مبفهوم التصاممي املرتابطة .وحتقيق ًا ذلكلِّّ ،
حدث نظام الفحص ونظام ا إليداع الإلكرتوين والاس امترات وزود ابملزيد من
الوظائف بغية التكيف مع الرشوط اجلديدة .وفامي خيص املعلومات املقدمة اإىل املس تخدمنيُ ،أصدرت نسخة حمدثة لكي ًا لقاعدة
بياانت لهاي اإكس يربيس و أأدرجت بياانت لهاي يف قاعدة البياانت العاملية للتصاممي ،ما أأاتح الارتقاء جبودة املعلومات املقدمة
وحول دليل لهاي اإىل نسق ش بيك لتيسري النفاذ اإليه عن طريق
للمس تخدمني الهنائيني واملاكتب وغريهام من ا ألطراف املعنيةِّ ّ .
واهجة الإيداع الإلكرتونية مبارشةً .وعىل الرمغ من الزايدة املفاجئة يف عدد الطلبات يف عام  2015وزايدة تعقيدها ،اس توعبت
معليات لهاي هذه الزايدة ومتكنت من احلفاظ عىل همل مالمئة مبا يامتىش مع املتوسط املس َّجل عىل مدار الس نوات امخلس السابقة.
و أأسفر ذكل عن اخنفاض نسبته  8ابملئة يف تلكفة الوحدة للك تصممي يف عام  2015مقارنة بعام  2014واخنفاض قدره  22ابملئة يف
تلكفة الوحدة للك وثيقة بني العامني املذكورين .و ُأجنزت أأمتتة اإجراءين هام ّ
تسمل ومعاجلة الإيداعات غري املبارشة ملكتب مجهورية
كوراي وحفص اإعالانت منح امحلاية اليت يرسلها مكتب مواءمة السوق ادلاخلية التابع لالحتاد ا ألورويب ليبلغ بذكل عدد الإجراءات
املؤمتتة أأربعة اإجراءات.
 .3.31و ُأح ِّرز تقد ٌم كبريٌ يف تعزيز الإطار القانوين لنظام لهاي خالل الثنائية  .15/2014اإذ اعمتدت مجعية احتاد لهاي أأحاكماً
دخلت حزي النفاذ يف  1يناير  2015و أأوجدت "ألي ًة للحصول عىل الراء" تضمن الإاتحة العلنية للمعلومات املتعلقة ابلتعديالت
املدخةل عىل التصممي الصناعي موضوع التسجيل ادلويل بعد اختاذ اإجراء دلى مكتب طرف متعاقد معني ،وذكل يف أأعقاب ادلورة
الرابعة للفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية .وفض ًال عن ذكلُ ،أدخلت
تغيريات عىل التعلاميت الإدارية بغية منح املس تخدمني مزيداً من املرونة فامي يتعلق ابلكشف الرمسي عن تصامميهم الصناعية؛ ودخلت
هذه التعديالت حزي النفاذ يف  1يوليو  .2014وهذان التطوران يوفران ا ألساس للميض قدم ًا يف التوسع اذلي طال انتظاره يف
ولايت قضائية ُجيرى فهيا الفحص املوضوعي .وإاضافة اإىل التغيريات اليت ُأدخلت عىل واهجة الإيداع الإلكرتوين ،أأصبح نظام لهاي
جمهزاً جتهزي ًا أأفضل للتعامل مع التعقيدات الإضافية الناش ئة عن انضامم الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .4.31واكن الربانمج  31يسرتشد يف تصممي أأنشطته والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية وخاص ًة
التوصيتان  1و.6
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 4.2الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عضوية وثيقة جنيف ()1999

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 46 :2013طرف ًا متعاقد ًا (هناية

 58طرف ًا متعاقداً

 50طرف ًا متعاقد ًا يف وثيقة جنيف
(هناية )2015

)2013

السري
حمقق جزئياً

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  45 :15/2014طرف ًا
متعاقداً

حصة املاكتب املعنية اليت تقدم أأساس املقارنة املُحدَّث يف هناية
 :2013اكن  42مكتب ًا وطني ًا أأو
معلومات عن نظام لهاي
قل
ً
إ
ا مييا يقدم معلومات اكفية عن
نظام لهاي .ومل متتكل تسعة
ماكتب موقع ًا اإلكرتوني ًا

زايدة احلصة

اكن  47مكتب ًا وطني ًا أأو إاقلميي ًا يقدم
معلومات عن نظام لهاي يف هناية
 .2015ومل متتكل تسعة ماكتب
موقع ًا اإلكرتوني ًا.

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  :15/2014حصة
املاكتب اليت تقدم هذه املعلومات

اإيداعات نظام لهاي
وجتديداته

:372014
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 :2013الطلبات2 990 :
الطلبات :زايدة بنس بة
%33.9
التصاممي الواردة13 172 :
التصاممي الواردة :زايدة
التجديدات2 859 :
بنس بة %33
()2013
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج التجديدات :اخنفاض
بنس بة %2.9
واملزيانية  :15/2014الطلبات:
:2015
2 604
36
الطلبات :زايدة بنس بة
التصاممي الواردة12 454 :
%23.4
التجديدات3 120 :
التصاممي الواردة :زايدة
()2012
بنس بة %23.5
التجديدات :زايدة
بنس بة %5.5

:2014
الطلبات :اخنفاض بنس بة %2.2
()2 924
التصاممي الواردة :زايدة بنس بة
)14 441( %9.6
التجديدات :اخنفاض بنس بة %5.5
()2 703
:382015
الطلبات :زايدة بنس بة  %2.7عىل
هدف عام )4111( 2014
التصاممي الواردة :اخنفاض بنس بة
 %6.2عن هدف عام 2014
()16 435
التجديدات :زايدة بنس بة %8.57
عىل هدف )3194( 2014

غري حمقق
غري حمقق
حمقق جزئياً

غري حمقق
غري حمقق
حمقق لكي ًا

 36تصويب :العدد الفعيل للتصاممي الواردة يف عام  2012بلغ  12 454وليس  12 506كام ورد يف الربانمج واملزيانية  15/2014ول 11 971
(عدد التسجيالت ادلولية يف عام  ،)2012كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .13/2012
 37ا ألعداد املنشودة يف عام  :2014الطلبات ()4004؛ التصاممي الواردة ()17 519؛ التجديدات (.)2942
 38يستند تغري النسب املئوية وادلرجات يف عام  2015اإىل ا ألرقام املنشودة يف عام  2014ابفرتاض حتقيق أأهداف عام  .2014وفامي ييل التغري الفعيل يف النسب
املئوية بني عايم  2014و :2015الطلبات (زايدة بنس بة )%41؛ التصاممي الواردة (زايدة بنس بة )%14؛ التجديدات (زايدة بنس بة .)%18
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النتيجة املرتقبة:

ھ 5.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام لهاي

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

السري

عدم وجود أأي بدلان وردت موافقة واحدة ول يزال يلزم
همينة وثيقة جنيف ( )1999يف أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
وجود موافقتني لإهناء وثيقة ،1934
ملزمة بوثيقة لهاي
 :2013اكن ل يزال يلزم وجود
نظام لهاي
( )1960فقط خارج ول تزال توجد أأربعة أأطراف
ثالث موافقات لإهناء وثيقة
متعاقدة من خارج الاحتاد الأورويب
الاحتاد الأورويب أأو
 ،1934وظلت أأربعة أأطراف
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
املنظمة ا ألفريقية
متعاقدة من خارج الاحتاد
ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية للملكية الفكرية ،وتسمل ُم َلزم ًة بوثيقة  1960فقط.
مجيع املوافقات
الفكرية ُم َلز ًمة بوثيقة .1960
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج (امخلسة) املتبقية لإهناء
واملزيانية  :15/2014ل يزال يوجد وثيقة 1934
 15عضو ًا يف وثيقة لهاي غري
ملزمني بوثيقة جنيف ()1999؛
ول تزال مخس موافقات اإهناء
وثيقة  1934معلقة (هناية )2012

غري حمقق

التقدم احملرز حنو تعزيز الإطار
القانوين

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج تعديالت عىل الالحئة
التنفيذية والتعلاميت
واملزيانية  :15/2014الإطار
الإدارية لنظام لهاي
القانوين احلايل
وكذكل اخلصائص
اجلديدة املقدمة عقب
انضامم بعض ا ألطراف
املتعاقدة اجلديدة.

اعمتدت مجعية احتاد لهاي يف عام
 2014اإدخال تعديالت عىل
الالحئة التنفيذية املشرتكة ،من بني
أأمور أأخرى ،وإادخال "ألية
للحصول عىل الراء" ،وس يدخل
ذكل حزي النفاذ يف  1يناير .2015
ودخلت حزي النفاذ يف  1يوليو
 2014تعديالت عىل التعلاميت
الإدارية ،من بني أأمور أأخرى،
وهذه التعديالت ختفف بعض
املتطلبات املتعلقة ابلنسخ
والتصوير.

حمقق لكي ًا

مرونة البياانت املُس َّجةل يف
السجل ادلويل

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج القدرة عىل تسجيل
واملزيانية  :15/2014عدم القدرة معلومات تفصيلية عن
التصاممي
عىل تسجيل معلومات تفصيلية
عن التصاممي

أأحرز تقدم يف اختيارات التصممي
ولكن اكن التنفيذ مزمع عقب
حتويل النظام املعلومايت ا ألسايس
ولكن مل حيدث هذا التحول خالل
الثنائية :نظام معلومات جسالت
التصاممي ادلولية ()DIRIS

غري حمقق

عدد الإجراءات املؤمتتة

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 :2013اثنان (الإيداع الإلكرتوين

اإجراءان اإضافيان مؤمتتان يف
( 15/2014اإعالن مبنح امحلاية من
مكتب مواءمة السوق ادلاخلية يف
 2014وتلسم ومعاجلة الإيداعات
غري املبارشة ملكتب مجهورية كوراي)
(الرتامكي )4

حمقق لكي ًا

والتجديد الإلكرتوين)

4

39

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية 2 :15/2014

 39تصويب :جاء يف تقرير أأداء الربانمج  13/2012أأن التجديدات ومنح امحلاية اإجراءان مؤمتتان .ولكن اإجراء منح امحلاية مل يكن مؤمتت ًا يف هناية عام .2013
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

اخنفاض مس توى رضا الزابئن بسبب تعزيز الكفاءة والفعالية يف مجيع
وجود صعوابت يف التعامل مع تزايد جوانب اإدارة النظام ،وتشجيع
أأفضل املامرسات والتقارب بني
عدد الإيداعات وطلبات املعلومات
املاكتب املعنية؛ وتطوير حلول
وبسبب تزايد تعقُّد النظام نتيج ًة
لتنفيذ خصائص تدمع حفص اجلدة يف تكنولوجيا املعلومات ملساعدة
املس تخدمني والفاحصني يف
بعض املاكتب املع ّينة
املاكتب واملكتب ادلويل

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

هذا اخلطر ل يزال قامئ ًا وعززت
اسرتاتيجيات احلد من وطأأته عىل
مدار الثنائية بفضل أأدوات
اإلكرتونية ومواد اإعالمية ،ما مكنَّ
املكتب ادلويل من استيعاب زايدة
الإيداعات البالغة  40ابملئة وساعد
يف احلد من اس تفسارات وشاكوى
املس تخدمني الناش ئة عن التعقيد
املزتايد للنظام.

مل يؤثر هذا اخلطر يف الربانمج نظر ًا
اإىل زايدة الإيداعات بني عايم
 2014و 2015اليت جتاوزت
التوقعات ما أأثبت أأن النظام قد
حافظ عىل جاذبيته العامة و أأن
مس توايت رضا الزابئن مل تتأأثر
سلب ًا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

ھ4.2

الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

5,236

4,903

4,510

ھ5.2

حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام لهاي

2,351

2,400

2,399

اجملموع

7,587

7,303

6,909

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,242

6,281

6,079

97%

خالف موارد املوظفني

1,346

1,022

831

81%

7,587

7,303

6,909

95%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .5.31جسلت املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014زايدة صافية يف موارد املوظفني ويعزى ذكل أأساس ًا اإىل " "1النقل
املؤقت ألحد املوظفني من الربانمج ( 10التعاون مع بعض البدلان يف أأورواب وأس يا) اإىل الربانمج  31لتقدمي دمع اإضايف لجامتعات
الفريق العامل و أأنشطته الرتوجيية؛ " "2وحتويل موارد موظفني اإضافية مهنا وظيفتان مؤقتتان من الربانجمني  9و 19اإىل الربانمج 31
دلمع طلبات الفحص الإضافية النامجة عن انضامم الياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية .ويتبني ذكل يف اإطار النتيجة
ھ( 5.2حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام لهاي).
 .6.31ويعزى أأساس ًا الاخنفاض الصايف يف خمصصات خالف موارد املوظفني يف اإطار النتيجة ( 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل
نطاق أأوسع وحنو أأفضل) اإىل " "1نقل خمصصات من خالف موارد املوظفني اخلاصة ابلتدريب ادلاخيل (اإىل الربانمج ( 23املوارد
البرشية) اذلي يدير املتدربني مركز ًاي) دلمع العمل اخلاص ابنضامم أأطراف جديدة؛ " "2وحتويل أأموال اإىل الربانمج ( 6نظاما مدريد
ولش بونة) دلمع ا ألعامل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات فض ًال عن تغطية تاكليف اإيفاد مندوبني اإضافيني اإىل مجعيات احتاد مدريد
واحتاد لهاي واحتاد لش بونة نتيجة لتوسع تكل ا ألنظمة.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .7.31بلغت نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني  %81من املزيانية الهنائية بعد التحويالت  .15/2014ويعزى ذكل
أأساس ًا اإىل حدوث تأأخري يف العمل املتعلق بتكنولوجيا املعلومات بسبب تأأجيل انضامم بعض ا ألطراف املتعاقدة يف اإطار النتيجة
ھ( 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل).
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مرفق الربانمج  :31مؤرشات معليات نظام لهاي
مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
"حتسني الإنتاجية وجودة اخلدمات يف معليات نظام لهاي"
 .1من املهم النظر يف تطورات العوامل التالية ،مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة "حتسني الإنتاجية
وجودة اخلدمات يف معليات نظام لهاي":
 أأعباء معل نظام لهاي؛
 ومكوانت تكل ا ألعباء؛
 ومس توى ا ألمتتة؛
 واملوارد اخملصصة ملواكبة تكل ا ألعباء.
 .2ويتس ّمل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات .ويُعرض
فامي ييل أأحدث توجه للك من تكل الواثئق .وترد أأيضا معلومات اإضافية عن الطلبات املتسلَّمة مثل متوسط عدد التصاممي.
و ألس باب تقنية ،يبني مؤرش اخملالفات الصادر البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة عوض ًا عن الواثئق الواردة.

أأول .الواثئق الواردة
الطلبات املتسلمة

الطلبات ادلولية
وريق

اإلكرتوين

الطلبات

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

2015


2014

2013
س نة الإيداع

2012

2011

يف عام  ،2015تسمل املكتب ادلويل  4111طلبا ،أأي بزايدة بنس بة  41ابملئة مقارنة بعام .2014وإاضافة اإىل
الطلبات الواردة من الاحتاد ا ألورويب ( 352+طلب ًا) ،أأسهمت يف هذه الزايدة الطلبات الواردة من مجهورية كوراي
( 487+طلب ًا) والولايت املتحدة ا ألمريكية ( 140+طلب ًا) والياابن ( 128+طلب ًا) اليت انضمت اإىل نظام لهاي يف
 .15/2014وازداد اإجاميل عدد الطلبات الواردة يف  )7035( 15/2014بنس بة  26ابملئة مقارنة ابلثنائية 13/2012
(.)5594
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ويف عام  ،2015أأودعت نس بة  93ابملئة من الطلبات اإلكرتونيا أأي بزايدة قدرها  4ابملئة عىل عام  .2014وبذكل
زادت حصة الإيداعات الإلكرتونية بنس بة  4نقاط مئوية بني عايم  2011و 2015مرتفع ًة من  79ابملئة يف
عام  2011اإىل  93ابملئة يف عام .2015

متوسط عدد التصاممي للك طلب

متوسط عدد التصاممي للك طلب
6
4
3
2

متوسط عدد التصاممي

5

1
0
2015


2014

2013
س نة الإيداع

2012

2011

يف عام  ،2015احتوى الطلب ادلويل يف املتوسط عىل أأربعة تصاممي أأي تصممي أأقل عن متوسط عام  .2014وبني عايم
 2011و 2015تراوح متوسط عدد التصاممي للك طلب بني  4و 5تصاممي.

متوسط عدد التعيينات للك تسجيل

متوسط عدد التعيينات يف لك طلب
6

4
3

متوسط عدد التعيينات

5

2
1
0
2015


2014

2013
س نة الإيداع

2012

2011

يف عام  2015احتوى الطلب يف املتوسط عىل  4.5تصممي مقارنة مبتوسط بلغ حنو مخسة تصاممي يف عام  2014وهو أأقل
متوسط للك طلب ُجسل منذ عام .2011
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توهجات اخملالفات يف الطلبات
تنقسم اخملالفات يف الطلبات اإىل عرش فئات مبينة يف الشلك التايل.

.3

اخملالفات يف الطلبات
التوكيل
املبدع




2013
س نة املعاجلة

2012
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1,000
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0
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يف عام  ،2015حدد املكتب ادلويل  2118خمالفة يف الطلبات ،أأي بزايدة نسبهتا  36ابملئة عىل عام .2014
وزادت مجيع أأنواع اخملالفات ابس تثناء خمالفيت التصنيف والتأأجيل اليت مل تبلغ نسبهتا سوى  1.5ابملئة من اإجاميل عدد
اخملالفات يف الطلبات .وشهدت اخملالفات التالية أأكرب زايدة يف عام  :2015النسخ ( 129+خمالفة) وبيان املنتج
( 105+خمالفات) والتوكيل ( 99+خمالفة) وادلفع ( 95+خمالفة).

119

اخملالفات

2015

النسخ
التصنيف

2014

بيان املنتج
الوصف
التأأجيل

ادلفع
الرتقمي
الطرف املتعاقد للمودع
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وييل بيان تطور حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات موضوعية.

.4

حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات
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 يف عام  ،2015احتوى حنو  63ابملئة من الطلبات عىل ما ل يقل عن خمالفة أأو مالحظة موضوعية .ويساوى ذكل زايدة
نسبهتا  3ابملئة مقارنة بعام .2014
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يف عام  ،2015ازداد عدد التجديدات بنس بة  18ابملئة مقارنة بعام  2014ليبلغ  3194جتديد ًا.
ومنذ عام  ،2012عوجلت غالبية التجديدات اإلكرتوني ًا مس تأأثرة بنس بة  73ابملئة من اإجاميل عدد التجديدات يف
عام  2015مقارنة بنس بة  69ابملئة 40يف عام  2014أأي بزايدة قدرها  4ابملئة.

 40حدثت البياانت استناد ًا اإىل أأحدث الأرقام املتاحة منذ اإعداد تقرير أأداء الربانمج .2014
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التغيريات

التغيريات املطلوبة يف التسجيالت ادلولية
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المتس املودعون اإجراء  1018تغيريا يف التسجيالت ادلولية يف عام  ،2015أأي ابخنفاض نسبته  4ابملئة عن عام .2014
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زاد عدد القرارات املتسلمة يف عام  2015بنس بة  25ابملئة مقارنة بعام  2014ارتفاع ًا من  3169اإىل  3961قرار ًا.
وعوجل ما بني  68ابملئة و 72ابملئة من القرارات اإلكرتوني ًا منذ عام .2011

اثنيا .عبء العمل الإجاميل
 .5يساوي عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يتسلمها املكتب ادلويل .ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق
ا ألربع (الطلبات والتجديدات والتغيريات والقرارات).
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 .6و ألن معاجلة تكل ا ألنواع من الواثئق ل يتطلب موارد متساوية ،فلك نوع يرحج عىل حدة بطريقة خمتلفة .ووفقا للرتجيح
احلايل ،ميكن لفاحص ما ،يف الفرتة املطلوبة ملعاجلة طلب دويل ،أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو أأربعة تغيريات أأو أأربعة قرارات
(نس بة عبء العمل  .)4:4:8:1وأأدت زايدة تعقيد الواثئق ا ألخرى خالل الثنائية  ،15/2014وخباصة قرارات املاكتب ،اإىل زايدة
تعقيد الفحص العام للطلبات ادلولية .ومع ذكل ظلت نس بة عبء العمل ذاهتا.
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يف عام  ،2015زاد عبء العمل الإجاميل بنس بة  35ابملئة مقارنة بعام  .2014وزاد عبء العمل الإجاميل للثنائية بنس بة
 22ابملئة مقارنة ابلثنائية  .13/2012وبني عايم  2011و ،2015تعزى زايدة عبء العمل أأساس ًا اإىل زايدة عدد القرارات
املتسلمة.
ويف عام  ،2015اس تأأثرت الطلبات وحدها بنس بة  79ابملئة من عبء العمل الإجاميل أأي بزايدة نسبهتا  3ابملئة مقارنة
بعام .2014

اثلثا .تلكفة املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية
41
 .7تشمل تلكفة الإنتاج الإجاملية النفقات املتعلقة بنظام لهاي حرص ًا فض ًال عن نفقات ا ألنشطة اليت تدمع النظام.
 .8وتشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي حرص ًا تكل املتعلقة ابلربانمج ( 31نظام لهاي) وحنو  7ابملئة من نفقات مكتب انئب
42
املدير العام لقطاع العالمات والتصاممي (الربانمج  – 6نظاما مدريد ولش بونة).
 .9وتشمل نفقات أأنشطة دمع نظام لهاي النفقات اخلاصة ابخلدمات العامة التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،و أأعامل البناء،
والإدارة التنفيذية ،والشؤون املالية واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،وا إلرشاف ادلاخيل ،وتكنولوجيا
املعلومات ،والسالمة وا ألمن .ويعزى جزء صغري من هذه النفقات (تاكليف اس تضافة اخلادوم يف وحصة تاكليف قسم الإيرادات
 41يف الرسوم البيانية لتلكفة الإنتاج الإجاملية وتلكفة الوحدة ،ترد النفقات املتعلقة بنظام لهاي حرص ًا يف بند "التاكليف املبارشة" والنفقات املتعلقة بأأنشطة دمع
النظام يف بند "التاكليف غري املبارشة".
 42يقدم نظام مدريد ادلمع اإىل نظام لهاي ،وخاصة يف أأنشطة الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات .ول ميكن متيزي النفقات اخلاصة هبذه اخلدمات بسهوةل عن التاكليف
الإجاملية اخلاصة بأأنشطة الرتمجة وتطوير تكنولوجيا املعلومات يف اإطار الربانمج ( 6نظاما مدريد ولش بونة) ومن مث مل تُدرج هذه التاكليف.
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التابع لإدارة الشؤون املالية) مبارشة اإىل نظام لهاي يف حني أأن ابيق التاكليف املتعلقة بنظام لهاي حتسب عىل أأساس عدد
املوظفني (ومهنم املوظفون ذوو العقود احملددة املدة ،واملوظفون املؤقتون ،واملنتفعون ابلزمالت).

تاكليف الإنتاج الإجاملية
التلكفة الإجاملية (ابلفرنك السويرسي)
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 تقدر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي بنحو  6ماليني فرنك سويرسي يف عام  .2015ويساوي ذكل
زايدة بنس بة  5ابملئة عىل عام  .2014وقد اخنفضت التاكليف املبارشة والتاكليف غري املبارشة بنس بة  6و 3ابملئة عىل
التوايل عن عام  .2014وازدادت تاكليف الإنتاج الإجاميل يف  15/2014بنس بة  3ابملئة مقارنة ابلثنائية .13/2012
 ويف عام  ،2015بلغت حصة التاكليف املبارشة  61ابملئة من النفقات الإجاملية.
تلكفة الوحدة
 .10ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تساوي التلكفة لإنتاج وحدة واحدة
من اخملرجات.
 .11ومبا أأن املكتب ادلويل يسجل طلبات جديدة وحيفظ التسجيالت املوجودة ،مفن الوجيه أأن تكون هناك وحدة من
اخملرجات اليت تتضمن مجموعة من املعامالت .ويرد فامي ييل مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.
 .12وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل مهنجية حساب تاكليف الوحدة ،نُقحت املهنجية يف وثيقة الربانمج واملزيانية
43
للثنائية  17/2016لتحسني ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء معل نظام لهاي يف املكتب ادلويل.

تلكفة الوحدة للك تصممي جديد/جمدّ د
 .13تتأألف التصاممي اجلديدة من التصاممي الواردة يف الطلبات ادلولية املسجةل خالل س نة معينة ،وتتأألف التصاممي اجملددة من
التصاممي املوجودة يف التسجيالت ادلولية اليت جتدَّد خالل س نة معينة .وتؤلف التصاممي الواردة يف هذين النوعني من املعامالت،
مجمّع ًة ،العمل ا ألسايس للمكتب ادلويل.

 43وردت تفاصيل معليات التنقيح املذكورة يف تقرير أأداء الربانمج  2014ومشلت خباصة مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري املبارشة لالهاي مع
مهنجيات حساب تلكفة الوحدة يف نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد.
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 .14ومبا أأن معاجلة التصاممي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب موارد متساوية ،فلك نوع ُير ّجح بطريقة خمتلفة.
ُوحتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإنتاج الإجاملية عىل عدد التصاممي اجلديدة/اجملدَّدة.
الطريقة القدمية





44

الطريقة اجلديدة

بلغ متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّد  337فرناكً سويرس ًاي يف عام  ،2015أأي ابخنفاض قدره  8ابملئة عن
عام  .2014ويعزى هذا الاخنفاض أأساس ًا اإىل زايدة عدد التصاممي اجلديدة/اجملددة زايدة كبرية بنس بة  14ابملئة من عدد
التصاممي اجلديدة/اجملددة املعاجلة حبجم املوارد ذاته املس تخدم يف عام .2014
واخنفض متوسط تلكفة معاجلة تصممي جديد/جمدَّد يف الثنائية  350( 15/2014فرناكً سويرس ًاي) بنس بة  12ابملئة مقارنة
ابلثنائية  400( 13/2012فرنك سويرسي).

 44انظر نسب الطلبات والتجديدات يف اجلزء السابق "عبء العمل الإجاميل.
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تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل
 .15تشلك الواثئق املدونة يف السجل اإجاميل عبء العمل (انظر اجلزء السابق "عبء العمل الإجاميل").
الطريقة القدمية





الطريقة اجلديدة

اخنفض متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل بنس بة  22ابملئة أأي من  1483فرناك سويرساي يف عام  2014اإىل 1153
فرناكً سويرس ًاي يف عام  .2015ويعزى ذكل اإىل الزايدة الكبرية البالغة  35ابملئة يف عبء العمل الإجاميل املعاجل ابس تخدام
املوارد ذاهتا املس تخدمة يف عام 2014
واخنفض متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل خالل الثنائية  1294( 15/2014فرناكً سويرس ًاي) بنس بة  15ابملئة
مقارنة ابلثنائية  1528( 13/2012فرناكً سويرس ًاي).

اثلثا .توقيت معاجلة الطلبات ادلولية
 .16يبني هذا املؤرش الوقت الالزم للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات العادية .وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من اترخي
ّ
تسمل الطلب اإىل اترخي تسجيهل.

توقيت معاجلة الطلبات ادلولية الصحيحة
بني أأس بوعني و 3أأسابيع
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اخنفضت حصة الطلبات املعاجلة يف أأقل من أأس بوع اإىل  25ابملئة يف عام  2015مقارنة بنس بة  45ابملئة يف عام .2014
وبلغت احلصة املتوسطة نس بة  27ابملئة بني عايم  2011و.2015
ويف عام  ،2014عوجلت  82ابملئة 45من الطلبات خالل أأس بوعني من اترخي تسلمها يف املكتب ادلويل .ويف عام ،2015
عوجلت  85ابملئة من الطلبات خالل ثالثة أأسابيع من اترخي تسلمها يف املكتب ادلويل.

[هناية املرفق]
 45حدثت البياانت استناد ًا اإىل أأحدث الأرقام املتاحة منذ اإعداد تقرير أأداء الربانمج .2014
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الربانمج  :7التحكمي والوساطة وأأسامء احلقول
املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.7أأصبح مركز الويبو للتحكمي والوساطة (مركز الويبو) املصدر ادلويل الرئييس للبدائل املناس بة من حيث الوقت والفعالية من
املورد للخربات القانونية والتنظميية واملسؤول
حيث التلكفة لتسوية املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية و أأسامء احلقول يف احملامك ،بوصفه ّ
عن اإدارة القضااي .وتيرس تسوية املنازعات بفعالية توفري امحلاية القانونية فض ًال عن الانتفاع املمثر ابمللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل.
 2.7و أأدار مركز الويبو بنشاط القضااي املعروضة عىل الويبو يف خمتلف جمالت امللكية الفكرية ابس تخدام بنية حتتية متطورة
إلدارة القضااي ،ول س امي مرفق الويبو لتسوية القضااي اإلكرتونيا ( .)ECAFوبعد مشاورات دولية ،وضع مركز الويبو قواعد الويبو
املراجعة بشأأن التحكمي والوساطة ونظام قرارات اخلرباء .46وتتضمن هذه القواعد التطورات ا ألخرية للحلول البديةل لتسوية املنازعات،
مما يعزز ا ألساس لإجراءات فعاةل من حيث الوقت ومن حيث التلكفة .واستند مركز الويبو اإىل خربته يف اإدارة القضااي لوضع
وإاطالق مودل الويبو للبنود 47يف عام  .2015ونظم مركز الويبو أأيض ًا فعاليات خمصصة للتحكمي والوساطة.
 3.7وجشعت احملامك الوطنية وسلطات املنافسة يف بعض ا ألنظمة القضائية ا ألطراف يف املنازعات املتعلقة ابملعايري واملنطوية عىل
براءات التصالت يف أأنظمة قضائية متعددة عىل حل تكل املنازعات عن طريق الس بل البديةل لتسوية املنازعات .ونتيجة للتعاون مع
عدد من املنظامت املعنية بوضع املعايري ،ول س امي املعهد ا ألورويب ملعايري التصالت السلكية والالسلكية ( )ETSIومعهد الهندسة
الكهرابئية والإلكرتونيات ( ،)IEEEشهدت الثنائية  15/2014زايدة يف عدد اس تفسارات ا ألطراف عن اس تخدام اتفاقات الويبو
املكيفة لإحاةل نزاع متعلق برشوط الرتخيص العادةل واملعقوةل وغري المتيزيية ( )FRANDاإىل مركز الويبو.
 4.7وخالل الثنائية ،أأبرمت مذكرات تفامه مع املديرية الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا ) ،(DNDAواملديرية العامة للملكية
الفكرية يف إاندونيس يا ) ،(DGIPRواملعهد املكس ييك للملكية الصناعية ) ،(IMPIومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني
) ،(IPOPHLاإضافة اإىل عالقات التعاون القامئة بني ادلول ا ألعضاء .وترتبط تكل العالقات بوضع أأطر اختيارية بديةل لتسوية
املنازعات تتيح خيارات مرنة وفعاةل من حيث التلكفة ل ألطراف من أأجل حل نزاعاهتا دلى تكل املاكتب فامي يتعلق ابلطلبات املعلقة
مركز الويبو عىل قامئة مقديم خدمات
مكتب العالمات والرباءات يف الولايت املتحدة َ
أأو احلقوق املمنوحة .ويف عام  ،2015أأضاف ُ
الس بل البديةل لتسوية املنازعات بغية اإدارة هذا النوع من املنازعات.
 5.7و أأقام مركز الويبو عالقة تعاون مع امجلعية الربازيلية لالمتياز ( )ABFوامجلعية الإس بانية لالمتياز ()AEF
وامجلعية السويرسية لالمتياز ( ،)SFAوساعد الوزارة ا ألملانية للعلوم الاقتصادية والتكنولوجيا واملكتب الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية عىل وضع اتفاقات منوذجية للبحث والتطوير تش متل عىل بنود بشأأن الس بل البديةل لتسوية املنازعات.
ووضع مركز الويبو اإجر ًاء معج ًال لتسوية منازعات امللكية الفكرية اليت تنشأأ يف املعارض التجارية واس ُتخدم هذا الإجراء ألول مرة يف
معرض جنيف ادلويل للس يارات يف عام .2015
 6.7وواصل مركز الويبو سعيه لتويل الرايدة يف اس تحداث حلول بديةل لتسوية املنازعات فامي يتعلق ابلس تخدام غري املرخص
به للملكية الفكرية عىل ش بكة الإنرتنت .واس تجاب ذكل خباصة ل إالطالق اجلاري لهيئة الإنرتنت ل ألسامء وا ألرقام اخملصصة (الياكن)
ملا عدده  1400حقل من احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة .ونفّذ مركز الويبو يف عام  2014اإجراء الياكن لتسوية املنازعات بعد
املنح ،ويه ألية قامئة عىل العالمات التجارية اعمتدت يف عام  2013وهتدف اإىل تشجيع هيئات التسجيل عىل التحيل بروح
املسؤولية بعد تشغيل احلقل .و أأسهم مركز الويبو أأيض ًا يف اإدراج أأحاكم "اإغالق املسجل" اجلديدة يف الس ياسة املوحدة اجلديدة
لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول.

http://www.wipo.int/amc/en/rules/newrules.html 46
http://www.wipo.int/amc-apps/clause-generator/ 47
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 7.7واكن عام  2014اذلكرى الس نوية اخلامسة عرشة لس ياسة الويبو املوحدة لتسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول (الس ياسة
املوحدة) .ومنذ أأن أأدار مركز الويبو أأول قضية يف اإطار الس ياسة املوحدة يف عام  ،1999جتاوز مجموع القضااي املعروضة عىل الويبو
يف عام  2014ما عدده  30 000عالمة 48مبا يشمل أأكرث من  61 000حقل .ويف عام  ،2014ارتفعت قضااي السطو الإلكرتوين،
اليت يعرضها أأحصاب العالمات التجارية عىل الويبو مدعني انهتاك عالماهتم ،بنس بة  1.9ابملئة مقارنة بعام  2013وارتفعت بنس بة
 4.6ابملئة يف عام  2015مقارنة بعام  .2014وتشمل تكل القضااي أأول حالت الس ياسة املوحدة فامي يتعلق ابلتسجيالت يف احلقول
العليا اجلديدة املكونة من أأسامء عامة اليت اس تأأثرت بنس بة  6.8ابملئة من مجموع احلقول املتنازع علهيا يف الثنائية .15/2014
 8.7وتواصل املركز خالل الثنائية مع املسؤولني عن اإدارة احلقول العليا املكونة من رموز البدلان يف مناطق خمتلفة بشأأن موضوع
س ياسات تسوية املنازعات .و أأحضى مركز الويبو موردا للخدمات للحقلني ( .GQغينيا الاس توائية) و( .VGجزر فرجن
49
الربيطانية) ،ليصل بذكل مجموع احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت تقدم لها الويبو هذه اخلدمات  71حقال.
ُ 9.7ووضعت خطة أأنشطة مركز الويبو ُومصمت ونُفذت وفقا لإرشادات وتوجهيات التوصيات املعنية يف جدول أأعامل التمنية،
وخباصة التوصيات  1و 6و .10ويف هذا الصدد ،نظم املركز برامج خمصصة يف جمال التحكمي والوساطة ملسؤويل امللكية الفكرية
وممارس هيا .وإاضافة اإىل ذكل ،ساعد ماكتب امللكية الفكرية عىل اإعداد أأطر اختيارية بديةل لتسوية املنازعات املرفوعة اإلهيا ،وساعد
أأيضا الإدارات الوطنية املعنية بأأسامء احلقول عىل وضع قواعد ومعايري للسجل فض ًال عن أليات لتسوية املنازعات حسب أأمهيهتا
ابلنس بة اإىل البدلان النامية والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 8.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو
البديةل يف تسوية املنازعات
أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  40 :2013من املنازعات
النظر بقدر أأكرب يف اللجوء
الإضافية واملساعي
 375منازعة و 95من املساعي
اإىل خدمات بديةل لتسوية
امحليدة
املنازعات يف الصفقات املتعلقة امحليدة (الرتامكي بهناية )2013
ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
عرب اس تخدام اإجراءات
الويبو
اس
اس
 4000تفسار وارد ( 4000 )13/2012تفسار اإضايف

 3.5مليون زائر للموقع الإلكرتوين
()13/2012

 408مشاركني يف أأحداث املركز
المنطية ()13/2012

بياانت الأداء

السري

 153من املنازعات الإضافية
واملساعي امحليدة الإضافية يف
15/2014
 623من املنازعات واملساعي امحليدة
(الرتامكي بهناية )2015

حمقق لكي ًا

 7500اس تفسار اإضايف
()15/2014

حمقق لكي ًا

 3.5مليون زايرة اإضافية  3.1مليون زايرة اإضافية
()15/2014

حمقق لكي ًا

 250مشاراكً يف أأحداث
املركز المنطية

 262مشاراكً يف أأحداث املركز
المنطية ()15/2014

حمقق لكي ًا

 48جسل يف هناية عام  2015ما مجموعه  29 567من حالت احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة و 3 520من حالت احلقول العليا املكونة من رموز البدلان.
 49اخنفض مجموع احلقول العليا املكونة من رموز البدلان اليت تقدم لها الويبو هذه اخلدمات ليبلغ  71حقال عقب وقف مسؤول عن الإدارة يف عام .2015
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 4000مشارك يف أأحداث املركز
اخلارجية ()13/2012

 6000مشارك يف
أأحداث املركز اخلارجية

 9670مشاراكً يف أأحداث املركز
اخلارجية

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية  284 :15/2014منازعة

و 79من املساعي امحليدة (الرتامكي
بهناية )2012؛
 4 000اس تفسار وارد
()2011/2010؛
 30مليون زائر للموقع الإلكرتوين
(الرتامكي بهناية )2012
 276مشاراكً يف أأحداث املركز
المنطية ()2011/2010؛
 3000مشارك يف أأحداث املركز
اخلارجية ()2011/2010
أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  :2013من نظام واحد اإىل ثالثة
الس ياسات البديةل لتسوية
مع
ً
ً
أأنظمة اإضافية
املنازعات اليت سامه املركز يف  12نظاما متدا (مجعية الإدارة
امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية
وضعها وتنفيذها
البرصية ،ومجعية اإدارة حقوق منتجي
املصنفات السمعية البرصية ،واملعهد
ا ألورويب ملعايري التصالت ،والفيمل
والإعالم ،واجمللس ادلويل للمتاحف،
واملعهد الوطين للملكية الصناعية-
الربازيل ودليل اتفاقات امللكية
الفكرية ،ومكتب س نغافورة للملكية
الفكرية ( ،)Mومكتب س نغافورة
للملكية الفكرية ( ،)EDواملعاهدة
ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية
ل ألغذية والزراعة ،وجلنة كوراي
لالتصالت ،والواكةل الكورية
للمحتوى الإبداعي) (الرتامكي بهناية
50
)2013

 8أأنظمة اإضافية يف 15/2014
(امجلعية الربازيلية لالمتياز (،)ABF
وامجلعية الإس بانية لالمتياز (،)AEF
واملديرية العامة للملكية الفكرية يف
اإندونيس يا ( ،)DGIPRواملديرية
الوطنية حلق املؤلف يف كولومبيا
( ،)DNDAومعهد الهندسة
الكهرابئية والإلكرتونيات (،)IEEE
واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية
( ،)IMPIومكتب امللكية الفكرية
يف الفلبني ( ،)IPOPHLوامجلعية
السويرسية لالمتياز ())SFA
( 20الرتامكي بهناية )2015

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014

 6أأنظمة معمتدة (مجعية الإدارة
امجلاعية ادلولية للمصنفات السمعية
البرصية ،ومجعية اإدارة حقوق منتجي
املصنفات السمعية البرصية ،والفيمل
والإعالم ،واجمللس ادلويل للمتاحف،
ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية،
واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة)
(الرتامكي بهناية )2012

 50تصويب :العدد الرتامكي للربامج املعمتدة حبلول هناية عام  2013اكن  12وليس  10كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج  13/2012أأو كام ورد يف أأساس املقارنة
احملدَّث يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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النتيجة املرتقبة:

ه 9.2حامية امللكية الفكرية حامي ًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة ويف تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد احلالت املعاجلة املتعلقة أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  3000 :2013حاةل اإضافية
معاجلة  24 901حاةل متعلقة ابحلقول
ابحلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة يف اإطار الس ياسة العليا املكونة من أأسامء عامة يف املركز
(الرتامكي بهناية )2013
املوحدة لتسوية املنازعات
املتعلقة بأأسامء احلقول
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014
معاجلة  22 644حاةل متعلقة ابحلقول
العليا املكونة من أأسامء عامة يف املركز
(الرتامكي بهناية )2012
عدد احلالت املعاجلة املتعلقة
بتسجيل احلقول العليا املكونة
من رموز البدلان يف اإطار
الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات املتعلقة بأأسامء
احلقول

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  350 :2013حاةل اإضافية

معاجلة  2798حاةل تسجيل احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان يف
51
املركز (الرتامكي بهناية )2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014

بياانت الأداء

السري

 4666حاةل اإضافية متعلقة ابحلقول
العليا املكونة من أأسامء عامة
()15/2014
( 29 567حاةل متعلقة ابحلقول العليا
املكونة من أأسامء عامة ،عدد ترامكي)

حمقق لكي ًا

 722حاةل اإضافية متعلقة ابحلقول
العليا املكونة من رموز البدلان فقط
( 3520( )15/2014حاةل ،عدد
ترامكي)

حمقق لكي ًا

معاجلة  2470حاةل تسجيل احلقول
العليا املكونة من رموز البدلان يف
املركز (الرتامكي بهناية )2012
أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  :2013تنفيذ س ياسة الويبو
س ياسات تسوية املنازعات
الس ياسة املوحدة ،وس ياسة تسوية والتوصيات املتعلقة
اليت سامه املركز يف وضعها
وتنفيذها يف س ياق نظام أأسامء املنازعات قبل املنح ،و إاجراء تسوية ابلإجراءات يف نظام
منازعات العالمات التجارية بعد املنح أأسامء احلقول
احلقول

حتديث قواعد الس ياسة املوحدة
ملراعاة أأحاكم اإغالق املسجل اجلديدة
()2015
الس ياسة املوحدة ،وس ياسة الياكن
لتسوية املنازعات قبل املنح ،وإاجراء
الياكن لتسوية منازعات العالمات
التجارية بعد املنح (الرتامكي بهناية
)2015؛ ل توجد أأي س ياسات أأو
توصيات جديدة ينبغي تنفيذها.

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية  :2013أأربع هجات اإدارة جديدة
عدد هجات اإدارة تسجيل
احلقول العليا املكونة من رموز  70هجة من هجات اإدارة تسجيل
البدلان مبساعدة تقدهما الويبو احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
لتصممي أأو اإدارة أليات حامية (الرتامكي بهناية (2013
امللكية الفكرية وفقا للمعايري أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ادلولية
ومزيانية :15/2014
 67هجة من هجات اإدارة تسجيل
احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
(الرتامكي بهناية (2012

هجتان جديداتن ( .GQو).VG
( ،71( )15/2014عدد ترامكي بعد
وقف هجة اإدارة واحدة)

(الرتامكي بهناية )2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014

الس ياسة املوحدة ،وس ياسة تسوية
املنازعات قبل املنح (الرتامكي بهناية
)2012

حمقق لكي ًا

حمقق
جزئياً

 51تصويب :العدد الرتامكي حلالت تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان حبلول هناية عام  2013اكن  2798وليس  2788كام ورد يف تقرير أأداء
الربانمج  13/2012أأو كام ورد يف أأساس املقارنة احملدَّث يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
التأأثري يف أأداء الربانمج

اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

تغري مقارنة املوارد ابجلهات ا ألخرى
املقدمة للخدمات املتعلقة اب ألطر
البديةل لتسوية املنازعات يؤثر عىل
ماكنة خدمات الويبو للتحكمي
والوساطة يف السوق.

سوف تواصل الويبو الاس تفادة
من ماكنة مركز التحكمي والوساطة
ابعتباره اخملتص اب ألطر البديةل
لتسوية املنازعات بشأأن امللكية
الفكرية من خالل زايدة التعاون،
مثل اإقامة املزيد من الرشااكت
املنتظمة مع مجعيات امللكية
الفكرية وامجلعيات ذات الصةل،
والانتفاع اإىل أأقىص حد بوجود
املركز يف س نغافورة من أأجل
زايدة النشاط ا إلقلميي ،ومن
خالل تكثيف التعاون مع اإدارات
الويبو ا ألخرى .وإاضافة اإىل ذكل،
ميكن ختفيف اخلطر ابملشاركة يف
ا ألحداث عن طريق احملايدين
التابعني للويبو ومن خالل القيام
ببحث جديد عن املس تجدات يف
ممارسات املس تخدمني وتوقعاهتم.

يطرح الربط بني اجملالت القانونية
ظهور مقديم خدمات الس بل
للملكية الفكرية والس بل البديةل
البديةل لتسوية املنازعات عىل
لتسوية املنازعات صعوابت ابلنس بة
الصعيد ادلويل وخباصة يف جمال
اإىل أأحصاب املصلحة وممارسات
امللكية الفكرية قد فامق الشواغل
التقايض .ولكن أأسهمت مبادرات
بشأأن الاعرتاف يف السوق.
أ
سعت الويبو جاهدة يف  15/2014الويبو وأنشطهتا الرامية اإىل احلد من
وطأأة اخملاطر يف ضامن حتقيق النتاجئ
اإىل تنفيذ خطط للحد من وطأأة
هذا اخلطر عن طريق مجموعة من املرتقبة للثنائية.
املبادرات القانونية والرتوجيية
واس تفادت أأيض ًا من حضور
ماكتب الويبو اخلارجية فامي خيص
الس بل البديةل لتسوية منازعات
امللكية الفكرية.

حتديد أأولوايت موارد اإدارة
جتزؤ نظام أأسامء احلقول والتنافس
ُّ
القضااي ووضع الس ياسات لإجياد
داخهل ،وإاجراءات وضع س ياسات
هيئة الإنرتنت املعنية اب ألسامء وا ألرقام توازن بني "البقاء يف السوق"
وإاضافة الويبو لقمية حمددة.
املعينة ،والقواعد املركزية الضاغطة
(مبا يف ذكل الس ياسة املوحدة لتسوية
املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول)
توسع نظام أأسامء
تفوق املركز؛ و ُّ
و ُّ
احلقول وزايدة اس تخدام ا ألطر
البديةل لتسوية املنازعات يف نظام
أأسامء احلقول الذلان يطرحان حتد ًاي
لإدارة قضااي املركز و أأدوار وضع
الس ياسات.

توسع هذا اخلطر وازداد احامتل
التعرض هل عىل مدار الثنائية اإذ
تعمتد الياكن املزيد من مزودي
خدمات الس ياسة املوحدة وتوافق
عىل توس يع نظام أأسامء احلقول ،ما
يؤثر سلب ًا يف التوفري املركزي
للس بل البديةل لتسوية املنازعات.
ورشعت الياكن يف اس تعراض
أليات حامية احلقوق يف اإطار نظام
ألسامء احلقول يشمل الس ياسة
املوحدة .وتتابع الويبو عن كثب
هذه املسارات حبمك ماكنهتا كجهة
موفرة للس بل البديةل لتسوية
املنازعات الناش ئة يف نظام أأسامء
احلقوق وتواصل تنفيذ اسرتاتيجيات
احلد من وطأأة اخملاطر بفعالية.
وساعد هذه الاسرتاتيجيات تأأخر
مسار الاس تعراض يف الياكن
فض ًال عن الوقت اذلي حيتاجه
مشغلو احلقول اجلديدة للنظر يف
وضع أليات خاصة هبم محلاية
احلقوق.
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مل تتأأثر النتاجئ املرتقبة للثنائية سلب ًا
بتطور هذا اخلطر .ونتيجة
لالسرتاتيجية املوضوعة ،شهد عدد
القضااي املعروضة عىل الويبو يف
اإطار الس ياسة املوحدة زايدة خالل
الثنائية.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ8.2
ھ9.2

تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا
بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل يف تسوية
املنازعات
حامية امللكية الفكرية حامي ًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة
ويف تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

3,286

3,510

3,052

7,889

7,437

6,827

11,175

10,947

9,879

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

8,065

7,963

7,475

94%

خالف موارد املوظفني

3,109

2,984

2,404

81%

11,175

10,947

9,879

90%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 10.7تعزى الزايدة يف موارد النتيجة املرتقبة ه( 8.2املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا) اإىل حتويل يف موارد املوظفني
للمركز من أأجل اإدارة أأفضل للطلب عىل خدمات الويبو البديةل لتسوية املنازعات ول س امي لالس تجابة لطلبات ادلول ا ألعضاء.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 11.7بلغت نس بة اس تخدام املزيانية خالل الثنائية  81ابملئة .ويعزى ذكل أأساس ًا اإىل " "1الوفورات احملققة يف التاكليف يف اإطار
املزيانية العادية لبعثات املوظفني وأأسفار الغري يف اإطار النتيجة النتيجة املرتقبة ه( 8.2املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا
وداخليا) نتيجة لمتويل اإضايف من الصندوق الاستامئين الكوري؛ " "2والشواغر يف برانمج الزماةل خالل الثنائية ؛ " "3وتقلص
احلاجة اإىل الاستشاريني واملتعاقدين اخلارجيني عقب اإعادة هيلكة بعض الوظائف املعلوماتية.
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014

الهدف الاسرتاتيجي الثالث
تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج
يسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن
امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف
الإمنائية الوطنية

مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

عدد البدلان اليت متر مبرحةل صياغة أأو اعامتد
الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية أأو خطط
التمنية أأو لكتهيام
عدد البدلان اليت اعمتدت الاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية أأو اخلطط الإمنائية أأو لكتهيام
وتنفذها
عدد اجلامعات اليت وضعت س ياسات امللكية
الفكرية

الربانمج 10



عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط
وطنية للملكية الفكرية

الربانمج 10



عدد البدلان ذات اسرتاتيجيات الابتاكر الوطنية
اليت اس هتُ لّت أأو جارية أأو اع ُتمدت

الربانمج 30
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل
تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع
الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام
الاقتصاد احلر

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

الربانمج 3

النس بة املئوية للمبدعني الراضني عن التدريب
املقدم عىل اس تخدام بياانت ومعلومات حق
املؤلف من أأجل حتقيق الكفاءة يف اإدارة حق
املؤلف اخلاص هبم
النس بة املئوية لتقيمي املشاركني الإجيايب ملدى نفع
اجامتعات وحلقات معل بناء القدرات املتصةل حبق
املؤلف
عدد ادلول ا ألعضاء اليت تبادر بتحسني
اس تخداهما لنظام حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
من أأجل الانتفاع ابلطاقات الاقتصادية الاكمنة
ملصنفاهتا ومنتجاهتا الثقافية
نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر عن
تقارير حول كفاءات معززة لفهم مبادئ و أأنظمة
و أأدوات امللكية الفكرية والانتفاع هبا من أأجل
حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي وإادارة العالقة بني امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية
النس بة املئوية للمشاركني يف أأحداث الويبو اذلين
يعربون عن رضامه عن احملتوى وعن تنظمي هذه
ا ألحداث
النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو
اذلين يط ّبقون املهارات املكتس بة يف معلهم أأو
مؤسساهتم
النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أأو
ا إلقلمييني اذلي ي ُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف
أأحداث الويبو
عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر اليت
وضعت برامج تدريبية س نوية يف جمال امللكية
الفكرية و /أأو دورات للمهنيني املتخصصني يف
امللكية الفكرية
دربني املتخصصني يف
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ َّ
جمال امللكية الفكرية ومديري ماكتب امللكية
دربني اذلين يس تخدمون همارات حمس نة
الفكرية امل ُ َّ
يف معلهم
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السري
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الربانمج 3



الربانمج 4



الربانمج 9
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الربانمج 10
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء
احملفظة املُنقَّحة لدلورات التدريبية املتعلقة ابمللكية
الفكرية املقدمة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر  /ومدى
مالءمة حمتوى ادلورات التدريبية ملتطلبات
تكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
حسن واملتعدد اللغات اإىل التعمل
النفاذ امل ُ َّ
الإلكرتوين فامي يتعلق ابجلوانب اخملتلفة للملكية
الفكرية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر  /ومدى مالءمة
حمتوى حمفظة دورات التعمل الإلكرتوين ملتطلبات
تكوين الكفاءات يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
حتسن فرص البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر يف
الالتحاق ابلتعلمي العايل يف جمال امللكية الفكرية /
وعدد اجلامعات اليت تقدم برامج تعلميية جديدة يف
جمال امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
الإنشاء التدرجيي لش بكة من خرباء امللكية الفكرية
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
عدد مرشوعات الأاكدمييات الناش ئة اجلديدة اليت
اس هتُ لت بعد اس تكامل املرحةل التجريبية
النس بة املئوية من املشاركني املتدربني الراضني
عن جدوى التدريب املقدم و أأمهيته يف احلياة
املهنية
النس بة املئوية للجمهور املس هتدف اذلي أأظهر
معرفة أأساس ية بنظام امللكية الفكرية املتوازن
اإضافة اإىل أأنشطة الويبو
عدد البدلان املشاركة يف برانمج جوائز الويبو
عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية
النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف جمال امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات العمل املس هتدفة ممن دلهيم
فهم مع ّمق ملنظامت الإدارة امجلاعية ولكيفية
اس تخدام امللكية الفكرية ألغراض التمنية
اس تخدام ًا فعا ًل
دربني املتخصصني يف
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ َّ
جمال امللكية الفكرية اذلين يس تخدمون همارات
حمس نة يف معلهم
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الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 3.3تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل عدد توصيات جدول أأعامل التمنية اليت تناولهتا
اللجنة من خالل املرشوعات وا ألنشطة
الويبو
وادلراسات
نس بة رضا ادلول ا ألعضاء عن نتاجئ املرشوعات
وا ألنشطة وادلراسات
تنفيذ ألية التنس يق عىل النحو اذلي اعمتدته ادلول
ا ألعضاء
عدد الربامج اليت تُع ّمم فهيا توصيات جدول أأعامل
التمنية عىل معل الويبو العادي
عدد مرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت ُ ّمعمت
عىل معل الويبو العادي (وضع القواعد واملعايري،
واملساعدة التقنية ،وتقدمي اخلدمات) والطريقة اليت
ُ ّمعمت هبا
وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه
النس بة املئوية ملرشوعات جدول أأعامل التمنية اليت
خضعت لتقيمي مس تقل
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية معززة ومكيفة حسب عدد أليات أأو برامج أأو رشااكت التعاون اجلديدة
ّ
ّ
أأو املعززة اليت د ِّ ُّمعت لتشجيع أأو تعزيز التعاون
أ
ا
و
من
قل
ل
ا
البدلان
احتياجات البدلان النامية و
دون ا إلقلميي أأو ا إلقلميي يف جمال امللكية الفكرية
عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا الطرف
امل ُ ِّّقدم للمساعدة من بدل متقدم
عدد البدلان اليت تطلب املساعدة التقنية من
ه 5.3فهم مع ّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول
لت
أ
ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين خالل مرشوعات جدول أعامل ا منية وتبدي
اهامتم ًا اب ألنشطة املتعلقة جبدول أأعامل التمنية
و أأحصاب املصاحل الخرين
النس بة املئوية للمشاركني يف اجامتعات الويبو
(ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية
واجملمتع املدين و أأحصاب املصلحة الخرين) الراضني
عن املعلومات اليت تلقوها بشأأن توصيات جدول
أأعامل التمنية
النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية
معززة دلى الرشاكت
ه 6.3قدرة ّ
الصغريةبنجاح دلمع تس هتدف املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية
اس
ية
ر
الفك
امللكية
تخدام
واملتوسطة عىل
واملتوسطة ممّن أأبدوا رضامه عن حمتوى تكل
الابتاكر
الربامج وطريقة تنظميها
النس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة ممّن حصلت عىل التدريب
وتوفر املعلومات وخدمات ادلمع والاستشارة يف
جمال اإدارة أأصول امللكية الفكرية
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الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

عدد البدلان اليت وضعت برامج تدريبية يف جمال
امللكية الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

الربانمج 10



الربانمج 30



الربانمج 30



الربانمج 30



الربانمج 30



عدد الاشرتااكت يف نرشة ا ألخبار اخلاصة
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
عدد مرات حتميل املواد واملبادئ التوجهيية
اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
عدد ادلراسات الإفرادية املتعلقة ابلرشاكت
الصغرية واملتوسطة اليت مت النفاذ اإلهيا من خالل
قاعدة البياانت  IpAdvantageو /أأو غريها من
قواعد البياانت الوجهية
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السري

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

الربانمج  :8تنس يق جدول أأعامل التمنية
املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.8واصل الربانمج خالل الثنائية  15/2014تنس يق تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ل س امي عن طريق تيسري معل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف ادلورتني الثالثة عرشة والرابعة عرشة للجنة اللتني عُقدات يف عام  2014وادلورتني
اخلامسة عرشة والسادسة عرشة اللتني عُقدات يف عام 2015؛ وتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ابلستناد اإىل املرشوعات؛
والتعممي الفعال ملبادئ جدول أأعامل التمنية عىل معل املنظمة؛ وعدد من ا ألنشطة الرامية اإىل دمع ادلول ا ألعضاء يف الاس تفادة من
تنفيذ جدول أأعامل التمنية.
 .2.8ويف عايم  ،15/2014نظرت اللجنة يف ما ييل "1" :تقريران من تقارير املدير العام الس نوية بشأأن تنفيذ جدول أأعامل
التمنية "2" ،وتقريران من التقارير املرحلية عن تنفيذ التوصيات الفورية التنفيذ ومرشوعات جدول أأعامل التمنية "3" ،و أأحد عرش
تقرير ًا مس تق ًال وتقرير تقيمي ذايت واحد ملرشوعات جدول أأعامل التمنية "4" ،ووثيقة عن قرار امجلعية العامة للويبو بشأأن املسائل
املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،وافقت اللجن ُة عىل ما ييل "1" :اقرتاحات بشأأن املرحةل الثانية
ملرشوعني أأجنزا وقيِّّام؛ " "2وثالثة مرشوعات جديدة مقرتحة مهنا مرشوع اقرتحته مجهورية مرص العربية بشأأن امللكية الفكرية
والس ياحة؛ " "3و أأنشطة جديدة تتعلق ابلنتفاع حبق املؤلف للهنوض ابلنفاذ اإىل املعلومات واملواد الإبداعية .وانقشت اللجن ُة
" "1وثيق ًة أأحالهتا امجلعية العامة بشأأن وصف مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول أأعامل التمنية،
" "2وتقرير ًا ُمرا َجع ًا بشأأن قياس تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية يف واكلت ا ألمم املتحدة وواكلهتا املتخصصة ا ألخرى وبشأأن اإسهام
الويبو يف حتقيق تكل ا ألهداف؛ " "3ووثيقة عن الويبو وخطة التمنية ملا بعد عام 2015؛ " "4وتقرير ًا عن منتدى خرباء الويبو
بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل .وانقشت اللجنة أأيض ًا الوثيقة اخلامسة بشأأن مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار
القانوين املتعدد ا ألطراف وتنفيذها الترشيعي عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي ،وتقرير ًا عن حتديث قاعدة البياانت بشأأن املرونة.
وواصلت مناقشاهتا خالل الثنائية بشأأن املراجعة اخلارجية للمساعدة التقنية اليت تُقدهما الويبو يف جمال التعاون ألغراض التمنية،
ِّّ
وقدم حتديث لر ّد الإدارة عىل تقرير املراجعة اخلارجية .وفض ًال عن ذكل ،اعمتدت اللجن ُة مواصفات الاس تعراض املس تقل لتنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية واختذت قرار ًا يف عقد املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،انقشت اللجن ُة
" "1مثاين دراسات ُأجريت يف س ياق مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية؛ " "2وست دراسات ُأجريت يف
اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة وبناء احللول؛ " "3ودراس تني أُجريتا يف اإطار املرشوع اخلاص
ابملرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية الفكرية؛ " "4و أأربع دراسات يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية والاقتصاد
غري الرمسي؛ " "5ودراسة واحدة ُأجريت يف اإطار مرشوع تعزيز القطاع السمعي البرصي وتطويره يف بوركينا فاسو وبعض البدلان
ا ألفريقية؛ " "6وثالث دراسات أأجريت يف اإطار مرشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا لفائدة املؤسسات الوطنية .وواصلت
اللجن ُة الاس تفادة من املشاركة املزتايدة للمنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية .وقد شارك تسعة ومخسون مراقب ًا يف
معل اللجنة حبلول هناية عام .2015
 .3.8وواصل الربانمج توفري ادلمع للجنة ،واس هتل التدابري الالزمة لعقد املؤمتر ادلويل بشأأن امللكية الفكرية والتمنية املزمع عقده يف
عام  ،2016وتوىل تنس يق أأنشطة املراجعة املس تقةل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية ،و َّيرس تنفيذ أأنشطة جدول أأعامل التمنية يف
ادلول ا ألعضاء .واس متر الربانمج يف هجوده الرامية اإىل ضامن الفعالية يف تنفيذ  19توصية فورية التنفيذ؛ والتنس يق من أأجل رصد
تنفيذ املرشوعات اليت اعمتدهتا اللجنة وتقيمي هذا التنفيذ وإاعداد تقارير عنه؛ وتنس يق تنفيذ مجيع التوصيات امخلسة وا ألربعني جلدول
أأعامل الويبو بشأأن التمنية.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 3.3تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد توصيات جدول أأعامل التمنية
اليت تناولهتا اللجنة من خالل
املرشوعات وا ألنشطة وادلراسات

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013أأن تتناول اللجن ُة  45تناولت اللجنة  45توصية من
توصيات جدول أأعامل التمنية وفقاً
 45توصية من توصيات جدول أأعامل توصي ًة
للتقرير املرحيل )(CDIP/14/2
التمنية
و()CDIP/16/2
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  42 :15/2014توصية تناولهتا
اللجنة يف ديسمرب 2011

حمقق لكي ًا

استناد ًا اإىل مناقشات اللجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
بشأأن " "1تقريرين من تقارير
املدير العام الس نوية بشأأن تنفيذ
جدول أأعامل التمنية "2" ،وتقريرين
من التقارير املرحلية عن تنفيذ
التوصيات الفورية التنفيذ
ومرشوعات جدول أأعامل التمنية،
" "3و أأحد عرش تقريراً مس تق ًال
وتقرير تقيمي ذايت واحد ملرشوعات
جدول أأعامل التمنية ،أأعربت ادلول
ا ألعضاءعن رضاها عن نتاجئ
املرشوعات وا ألنشطة وادلراسات
يف  %83من احلالت.

حمقق لكي ًا

أليات التنس يق املُنفَّذة وفق ًا لقرار
ادلول ا ألعضاء عىل النحو امل ُ َّفصل
يف تقرير املدير العام بشأأن تنفيذ
جدول أأعامل التمنية
)(CDIP/15/2
و(.)CDIP/17/2

حمقق لكي ًا

نس بة رضا ادلول ا ألعضاء عن نتاجئ %80
املرشوعات وا ألنشطة وادلراسات

تنفيذ ألية التنس يق عىل النحو
اذلي اعمتدته ادلول ا ألعضاء

%80

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013تنفيذ أليات
تقريران س نواين ُمقدَّمان اإىل امجلعيات التنس يق وفق ًا لقرار
بشأأن وصف مسامهة هيئات الويبو يف ادلول ا ألعضاء
تنفيذ ما يعنهيا من توصيات جدول
أأعامل التمنية ،انقش هتام اللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية
(WO/GA/41/12
52
و.)WO/GA/43/10

بياانت الأداء

السري

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  :15/2014أليات التنس يق

وإاجراءات الرصد والتقيمي وإاعداد
التقارير اليت وافقت علهيا اللجنة يف
أأبريل 2010
عدد الربامج اليت تُع ّمم فهيا
توصيات جدول أأعامل التمنية عىل
معل الويبو العادي

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية 20 :2013
يش متل  23برانجم ًا عىل أأنشطة تتعلق
جبدول أأعامل التمنية (لكي ًا أأو جزئي ًا)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا
52

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=208882
وhttp://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=23980
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حتتوي وثيقة الربانمج واملزيانية
 15/2014عىل  23برانجم ًا يتجيل
فيه تعممي أأنشطة جدول أأعامل
التمنية

حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  12 :2013الرتامكي
 6مرشوعات من مرشوعات جدول
أأعامل التمنية ُ ّمعمت عىل معل الويبو
العادي

عدد مرشوعات جدول أأعامل
التمنية اليت ُ ّمعمت عىل معل الويبو
العادي (وضع القواعد واملعايري،
واملساعدة التقنية ،وتقدمي
ُ
ّ
هبا
مت
مع
اخلدمات) والطريقة اليت
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا

ُمعمت أأربعة مرشوعات اإضافية
من مرشوعات جدول أأعامل التمنية
يف  10( .15/2014الرتامكي)
 الأاكدمييات الوطنية
الناش ئة يف الربانمج ( 11املساعدة
التقنية)

حمقق لكي ًا

 النفاذ اإىل قواعد البياانت
املتخصصة ودمعها يف الربانمج 14
(املساعدة التقنية)
 اإعداد أأدوات للنفاذ اإىل
معلومات الرباءات يف الربانمج 14
(النفاذ اإىل املعرفة)
امللكية الفكرية وتوس مي املنتجات
يف الربانمج ( 9املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات)
وجود نظام فعال لتخطيط تنفيذ
توصيات جدول أأعامل التمنية
ورصد ذكل التنفيذ وتقيميه

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013تش متل مجيع الربامج
عىل نظام فعال
نظام مركزي فعال لتخطيط تنفيذ
توصية جدول أأعامل التمنية ورصد ذكل لتخطيط تنفيذ
توصيات جدول
التنفيذ وتقيميه
لت
أأعامل ا منية ورصد
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
ذكل التنفيذ وتقيميه.
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا

تش متل مجيع الربامج املعنية عىل
نظام فعال لتخطيط تنفيذ توصيات
جدول أأعامل التمنية ورصد ذكل
التنفيذ وتقيميه.

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية ملرشوعات جدول
أأعامل التمنية اليت خضعت لتقيمي
مس تقل

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية %100 :2013
 14 ،%100تقرير تقيمي انقش ته اللجنة.
(جرى التقيمي خالل الثنائية
)13/2012

 ،%100قيّمت اللجن ُة أأحد عرش
مرشوعا ُمن َجزة تقياميً مس تق ًال
وانقش هتا يف :15/2014
  8يف عام 2014 3 -يف عام 2015

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية %100 :15/2014
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النتيجة املرتقبة :ھ 5.3فهم مع ّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين و أأحصاب املصاحل الخرين
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد البدلان اليت تطلب
املساعدة التقنية من خالل
مرشوعات جدول أأعامل التمنية
وتبدي اهامتم ًا اب ألنشطة املتعلقة
جبدول أأعامل التمنية

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 :2013مرشوعات و أأنشطة
مرتبطة جبدول أأعامل الت منية يف
 50بدل ًا
أأساس املقارنة ا ألصيل يف
الربانمج واملزيانية :15/2014

مرشوعات و أأنشطة مرتبطة
جبدول أأعامل التمنية يف
 50بدلاً

شارك  53بدل ًا انمي ًا يف
لت
مرشوعات جدول أأعامل ا منية.

النس بة املئوية للمشاركني يف
اجامتعات الويبو (ادلول ا ألعضاء
واملنظامت احلكومية ادلولية
واجملمتع املدين و أأحصاب املصلحة
الخرين) الراضني عن املعلومات
اليت تلقوها بشأأن توصيات
جدول أأعامل التمنية

ل ينطبق

السري
حمقق لكي ًا

مرشوعات و أأنشطة مرتبطة
جبدول أأعامل التمنية يف  43بدلاً
( أأبريل )2013
%80

حمقق لكي ًا

%78.57

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
خضعت مجيع مرشوعات جدول
أأعامل التمنية املكمتةل لتقيمي مس تقل؛
عدم املتابعة املهنجية للتوصيات
والتنفيذ ميكن أأن يؤدي اإىل ضياع
الفرص والرتكزي غري الاكيف عىل
"ادلروس املس تفادة".

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

ن ِّّفذت اسرتاتيجيات احلد من وطأأة مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
متابعة معززة وصارمة يف اإطار
شعبة تنس يق جدول أأعامل التمنية اخملاطر ابلاكمل ما مضن عدم ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014
التعرض لهذا اخلطر.
لتنفيذ التوصيات.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ3.3
ھ5.3

تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو
فهم مع ّمق جلدول أأعامل التمنية دلى ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية
ادلولية واجملمتع املدين و أأحصاب املصاحل الخرين
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

3,832

3,069

2,731

509

450

408

4,341

3,519

3,138
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3,093

2,312

2,093

91%

خالف موارد املوظفني

1,248

1,207

1,046

87%

4,341

3,519

3,138

89%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .4.8يعزى أأساس ًا اخنفاض املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل اإعادة توزيع موارد املوظفني (وظيفة واحدة)
خارج الربانمج.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .5.8يعزى الاخنفاض يف اإنفاق موارد املوظفني اإىل وظيفة شاغرة .ويعزى الاخنفاض يف اإنفاق خمصصات خالف موارد املوظفني
اإىل التأأخر يف الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية؛ واكن التأأخري مبوافقة ادلول ا ألعضاء.
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الربانمج  :9البدلان ا ألفريقية والعربية وبدلان أس يا واحمليط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا
املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.9اس متر الهدف الاسرتاتيجي الثالث ،خالل الثنائية ،يف دفع أأنشطة املساعدة التقنية وادلمع اليت يقدهما الربانمج اإىل ادلول
ا ألعضاء عىل أأساس الاحتياجات اخلاصة بلك بدل .واس متر الربانمج  ،9ابعتباره واهجة تفاعل أأساس ية بني ادلول ا ألعضاء املس تفيدة
وخمتلف برامج الويبو ،يف ضامن تقدمي املساعدة التقنية عىل أأساس الاحتياجات اخلاصة بلك بدل وبطريقة مامتسكة ومنسقة تنس يقا
جيدا .وبشلك عام ،اس تفادت معليات تصممي أأنشطة التعاون التقين وختطيطها وتنفيذها من ترش يد وتوجيه توصيات جدول أأعامل
التمنية املعنية ،وخباصة التوصيات املندرجة يف الفئة أألف بشأأن ا ألنشطة اليت تقوم هبا الويبو يف جمايل املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات .ومتاش يا مع توصيات جدول أأعامل التمنية ،تواصل تعممي تنفيذ ا ألنشطة الإمنائية املنحى لفائدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا يف خمتلف برامج املنظمة املتخصصة يف الثنائية  15/2014من أأجل مواصةل تعزيز التعاون التقين اذلي تقميه الويبو مع البدلان.
 2.9وواصلت الويبو مساعدة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل تصممي اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية وتطويرها
وتنفيذها ،حبيث تكون تكل الاسرتاتيجيات متسقة مع خططها الإمنائية العامة وقادرة عىل تشجيع الابتاكر والإبداع .وظلّت تكل
العملية تس هتدي مبهنجية موحدة ومرنة يف أن واحد ومجموعة من ا ألدوات العملية لصياغة اسرتاتيجيات وخطط وطنية للملكية
الفكريةُ ،وضعت يف عام  2012يف اإطار مرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص بتعزيز قدرات املؤسسات واملس تخدمني يف جمال
امللكية الفكرية عىل لك من الصعيد الوطين ودون ا إلقلميي وا إلقلميي .ونتيجة ذلكل ،اكن  15بدلا (س تة بدلان يف أأفريقيا ومخسة بدلان
يف أس يا واحمليط الهادئ و أأربعة بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) قد رشع يف معلية صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية؛ واكن  13بدلا ( أأربعة بدلان يف أأفريقيا وبدلان يف املنطقة العربية وثالثة بدلان يف أس يا
واحمليط الهادئ و أأربعة بدلان يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) ل يزال يف مرحةل الصياغة و /أأو الاعامتد يف هناية عام  .2014ويف أأواخر
الثنائية  ،15/2014اكنت اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير امللكية الفكرية قد اع ُتمدت و /أأو قيد التنفيذ
يف  44بدلا اإجامل ( 26بدلا يف أأفريقيا وبدلان يف املنطقة العربية ومثانية بدلان يف أس يا واحمليط الهادئ ومثانية بدلان يف أأمرياك الالتينية
والاكرييب) ،مهنا  19بدلا من البدلان ا ألقل منوا.
 3.9و ألول ّمرة شاركت الويبو بشلك واسع يف مساعدة مجموعة إاقلميية عىل صياغة اإطار إاقلميي للملكية الفكرية.
ويف أأكتوبر  ،2014شارك منسق من لك بدل من بدلان رابطة أأمم جنوب رشق أس يا يف حلقة معل لستثارة ا ألفاكر بغرض وضع
خطة الرابطة الاسرتاتيجية يف جمال حقوق امللكية الفكرية للفرتة  ،2025-2016طبقا لسرتاتيجية امجلاعة الاقتصادية للرابطة
.2025-2016
 4.9وظ ّل تعزيز قدرات املوارد البرشية لمتكيهنا من معاجلة الطائفة الواسعة من متطلبات الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية وتشجيع الابتاكر والإبداع من ا ألولوايت طوال الثنائية .ونُفذت برامج تركّز عىل تكوين الكفاءات وتطوير املهارات لفائدة
مجموعات مس هتدفة حمدّ دة ،مثل املسؤولني احلكوميني وواضعي الس ياسات واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية واملسؤولني عن
اإنفاذ القوانني والباحثني والأاكدمييني واملقاولني واملصنعني ،فضال عن الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،عىل لك من الصعيد الوطين
ودون ا إلقلميي وا إلقلميي.
 5.9ويف الثنائية  ،15/2014واصلت الويبو تعزيز املساعدة التقنية اليت تقدهما اإىل ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا لمتكيهنا من تزويد رشاكهئا من أأحصاب املصلحة خبدمات عالية اجلودة وفعاةل من حيث التلكفة يف جمايل حتديث
امللكية الفكرية وحتسني البنية التقنية التحتية ،مبا ميكّن من هتيئة بيئة تساعد بشلك أأفضل عىل الانتفاع الفعال ابملعلومات اخلاصة
ابمللكية الفكرية ،ل س امي يف املؤسسات املسؤوةل عن اإدارة حقوق امللكية الفكرية ونظام الابتاكر الوطين وقطاع الإنتاج .وحبلول
هناية عام  ،2015اكن  70مكتبا يس تخدم ا ألنظمة اليت تتيحها الويبو ملاكتب امللكية الفكرية يف خمتلف املناطق 24 :مكتبا يف
أأفريقيا ،و 14مكتبا يف املنطقة العربية ،و 13مكتبا يف أس يا واحمليط الهادئ ،و 19مكتبا يف أأمرياك الالتينية والاكرييب (ملزيد من
التفاصيل ،انظر الربانمج .)15
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 6.9وفض ًال عن ذكل ،ظ ّل تيسري النفاذ اإىل قواعد البياانت العاملية اخلاصة ابملعلومات التكنولوجية من أأوىل ا ألولوايت .فقد زاد،
خالل الثنائية ،الرتكزي عىل تعزيز ما يوجد من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ( )TISCsمن أأجل ضامن اس تدامهتا عىل املدى
البعيد .ومن أأصل مجموع تكل املراكز القامئة يف خمتلف املناطق والبالغ عددها  49مركزا ،اع ُترب حنو  24مركزا قابال لالس تدامة حبلول
أأواخر عام  10 :2015مراكز يف أأفريقيا (مهنا مثانية مراكز يف البدلان ا ألقل منوا)؛ وثالثة مراكز يف املنطقة العربية؛ و أأربعة مراكز يف
أس يا واحمليط الهادئ (مهنا مركز واحد يف بدل من البدلان ا ألقل منوا)؛ وس بعة مراكز يف أأمرياك الالتينية والاكرييب (ملزيد من
التفاصيل ،انظر الربانمج .)14
 7.9و ّعززت الويبو تعاوهنا مع البدلان ا ألقل منوا من أأجل وضع اإطار للس ياسات الوطنية اخلاصة ابلبتاكر؛ وتقيمي الاحتياجات
من املهارات التقنية؛ وتيسري النفاذ اإىل منصات املعلومات العلمية والتكنولوجية العاملية؛ وإانشاء بنية حتتية دامعة لالبتاكر؛ ودمع
معليات اجلرد وتكوين الكفاءات يف جمال املعارف التقليدية .ويف اإطار املرحةل الثانية من مرشوع جدول أأعامل التمنية بشأأن تكوين
الكفاءات يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية حمدّ دةُ ،و ِّقّعت مذكرات تفامه
مع أأربعة من البدلان ا ألقل منوا (اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة و أأوغندا) وحبلول أأواخر عام  ،2015اكن تنفيذ املرشوع قد
اس هتُ ل يف ثالثة من تكل البدلان (اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة).
 8.9وعىل املنوال نفسه معلت الويبو بشلك وثيق مع مكتب ممثل ا ألمم املتحدة السايم للبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان النامية غري
الساحلية وادلول اجلزرية الصغرية النامية يف س ياق تنفيذ برانمج معل اسطنبول .ويف عام  2014ومبناس بة املؤمتر الوزاري للبدلان
ا ألقل منوا املعقود يف بنن ،نفذت الويبو برانمج رشاكة أأقالميي ابلتعاون مع الاحتاد ادلويل لالتصالت وصندوق ا ألمم املتحدة للمشاريع
التجارية ومنظمة ا ألمم املتحدة للتمنية الصناعية .ويف عام  ،2015أأنشئت رشاكتان تعاونيتان اإضافيتان مع اللجنة الاقتصادية
والاجامتعية لس يا واحمليط الهادئ واللحنة الاقتصادية ألفريقيا .و أأسفرت الرشاكة مع اللجنة الاقتصادية والاجامتعية لس يا واحمليط
الهادئ عن اقرتاح ابلتوقيع عىل مذكرة تفامه مع املنظمتني .واكن الرتكزي منصبا عىل تكوين الكفاءات وتعزيز مؤسسات البدلان ا ألقل
منوا من بدلان أأفريقيا وأس يا.
 9.9وابلتعاون مع حكومة السويد (املكتب السويدي للرباءات والتسجيل) ،واصلت الويبو برانمج التدريب ادلويل الس نوي يف
جمال امللكية الفكرية يف الاقتصاد العاملي لمتكني البدلان ا ألقل منوا من اس تخدام امللكية الفكرية يف سبيل التمنية ،وهو برانمج اس هتُ ل
أأصال يف عام  .2004ولقياس وجاهة الربانمج وفعاليته وكفاءته واس تدامته و أأثره عىل مدى الس نوات العرش املاضية ،اضطلعت
الواكةل السويدية للتعاون الإمنايئ ادلويل بتقيمي مس تقل 53للربانمج يف الفرتة من فرباير  2014اإىل فرباير  .2015وابلنظر اإىل النتاجئ،
اليت اكنت جد اإجيابية اإجامل ،س ُيضطلع ابلربانمج ّمرتني يف الس نة اعتبارا من بداية عام .2016
 10.9و ُم ِّّدد مرشوع تعزيز التعاون حول امللكية الفكرية والتمنية فامي بني بدلان اجلنوب من بدلان انمية وبدلان أأقل منوا ،اذلي
اس ُتمكل و ُق ّمي يف عام  ،2014حىت يونيو  .2015وبناء عليه أأنشئ منسق يُعىن ابلتعاون فامي بني بدلان اجلنوب مضن قطاع التمنية.
ويف مايو  ،2014أأطلقت رمسيا صفحة اإلكرتونية تتناول حتديدا أأنشطة التعاون فامي بني بدلان اجلنوب 54وتعرض منصتني اإلكرتونيتني
ُمعدتني ألغراض التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،وهام قاعدة بياانت املساعدة التقنية فامي بني بدلان اجلنوب يف جمال امللكية الفكرية
( ،)South-South IP-TADو قامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية ( .)South-South IP-ROCو أأجري ،عىل
وجه اخلصوص ،حتليل للمعايري اليت س ُت ّعرف عىل أأساسها أأنشطة الويبو يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب يف ضوء التعاريف
ذات الصةل املس تخدمة عىل نطاق ا ألمم املتحدة ،ويف ضوء ولية الويبو .ونتيجة ذلكل ،أأجري جرد ملا ُ
اضطلع به من تكل ا ألنشطة
55
يف الثنائية  ،15/2014ابس تخدام قاعدة بياانت .IP-TAD

 53تقيمي الواكةل السويدية للتعاون الإمنايئ ادلويل لربامج التدريب ادلولية يف جمال امللكية الفكرية – التقرير الهنايئ
http://www.wipo.int/cooperation/ar/south_south/ 54
 55س ُيعرض اجلرد اخلاص بأأنشطة الويبو يف جمال التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ويُناقش يف ادلورة السابعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف
أأبريل .2016
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 11.9وفض ًال عن ذكل ،واصل الربانمج دمع عدد من طلبات املساعدة اخلاصة حبامية وتوس مي املنتجات املصنفة عىل أأساس املنشأأ،
وخباصة من خالل تنظمي دورات تدريبية متخصصة وإاطالق مبادرات مع رشاكء دوليني وإاقلمييني متعدّ دين ،ل س امي يف منطقة
الاكرييب ومكبوداي ومجهورية تزنانيا املتحدة ،بغية تعزيز قدرات أأحصاب املصلحة .وإاضافة اإىل ذكل ،صدر تقرير حول قطاع تصممي
ا ألزايء ا ألفريقي :جلب الق مية من خالل امللكية الفكرية ،56أأ ِّعد يف س بعة بدلان أأفريقية (الاكمريون وإاثيوبيا وغاان ونيجرياي والس نغال
وجنوب أأفريقيا وزمبابوي) ،ألغراض املؤمتر الوزاري ا ألفريقي :امللكية الفكرية يف خدمة أأفريقيا الناش ئة ،اذلي عُقد يف دااكر
ابلس نغال يف الفرتة من  3اإىل  5نومفرب  ،2015ابلتعاون مع الاحتاد ا ألفريقي وحكومة الس نغال ومكتب الياابن للرباءات يف اإطار
صندوق الياابن الاستامئين.
 12.9واع ُتمد اإعالن دااكر بشأأن امللكية الفكرية يف خدمة أأفريقيا خالل هذا املؤمتر ،ما أأاتح اإطارا للتعاون بني الويبو والاحتاد
ا ألفريقي عىل تنفيذ ا ألنشطة املتعلقة ابمللكية الفكرية يف القارة .وإاضافة اإىل ذكل ،تواصل تعزيز أأنشطة التعاون مع املنظمتني
ا إلقلمييتني ا ألفريقيتني للملكية الفكرية (املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOواملنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية (.))OAPI
 13.9و ّنظمت الويبو الاجامتع التنس يقي ا إلقلميي السابع لرؤساء املاكتب العربية للملكية الفكرية يف عام  2015واجامتعني رفيعي
املس توى يف منطقة أأمرياك الالتينية الوسطى ملديري ورؤساء امللكية الفكرية ابملؤسسات العلمية والتكنولوجية املوجودة يف املنطقة.
ويف أس يا ،أأنشئ مؤمتر رؤساء امللكية الفكرية ( )HIPOCابعتباره منصة جديدة لتقامس ا ألفاكر والتجارب .ومتخضت الرشاكة
القامئة مع مرصف التمنية للبدلان ا ألمريكية عن اإقامة مرشوع املراكز ا إلقلميية لتسويق أأصول املقاوةل لفائدة الاكرييب .ويريم املرشوع
اإىل تيسري اإدارة ا ألصول غري امللموسة بطريقة فعاةل من خالل اإنشاء ثالثة مراكز دامعة يف ثالثة جمالت أأعامل حمدّ دة :اإدارة
التكنولوجيا ،والصناعات الإبداعية ،وتوس مي املنتجات.
 14.9وخالل الثنائية َّ ،15/2014يرس الربانمج و ّنسق داخليا انضامم عدة بدلان ومجموعات إاقلميية اإىل معاهدات واتفاقيات تديرها
الويبو :اثنان يف أأفريقيا (املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية وزمبابوي) وثالثة يف املنطقة العربية (اجلزائر والكويت والإمارات العربية
املتحدة).
 15.9وواصل الربانمج تنس يق وتيسري املساعدة التقنية اليت تُقدم اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف صياغة وحتديث
الترشيعات يف جمال امللكية الفكرية ،مع مراعاة املتطلبات الوطنية و أأوجه املرونة ادلولية.
 16.9ولمتكني ادلول ا ألعضاء من اعامتد خيارات ترتكز عىل معلومات أأوحض عن جمالت ا ألولوية ابلنس بة اإىل الويبو ،نُرش دليل
املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو (اذلي اس ُتمكل يف عام  )2013بلك لغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست يف عام  2014و أأتيح عىل
الإنرتنت( 57ملزيد من التفاصيل ،انظر الربامج  1و 2و 3و .)4وإاضافة اإىل ذكل ،اعمتدت بدلان أأمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية ،يف عام  ،2014ادلليل املو ّحد بشأأن حفص العالمات التجارية ،وهو أأداة تسهم يف جودة العمل ومواءمة
املامرسات يف ماكتب امللكية الفكرية املعنية املوجودة يف تكل املنطقة ،والكتيب املعنون ا ألدوات واخلدمات ا إلمنائية للويبو ،اذلي
نُرش يف عام  2007و ُح ِّّدث يف عام  2015و ُترمج اإىل الفرنس ية والإس بانية .ومتكّن تكل ا ألدوات ادلول ا ألعضاء من اعامتد خيارات
ترتكز اإىل معلومات أأوحض عن جمالت ا ألولوية ابلنس بة اإىل الويبو.
 17.9وتواصل اس تخدام قواعد البياانت املتخصصة دلمع تقدمي املساعدة التقنية ،ل س امي قاعديت البياانت بشأأن املساعدة التقنية يف
جمال امللكية الفكرية ( )IP-TADوقامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال امللكية الفكرية ( ،)IP-ROCمبا يف ذكل الواهجات اخلاصة
بتخزين املعلومات عن التعاون فامي بني بدلان اجلنوب ،وقاعدة البياانت اخلاصة مبطابقة الاحتياجات الإمنائية يف جمال امللكية
الفكرية ( .)IP-DMDوشهد عام  2014نرش قاعدة البياانت املتخصصة بشأأن الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية (NIPS-
 ،)Dاليت اس ُتحدثت يف عام  2013بغرض التقاط البياانت الوجهية ملرحةل تقيمي مؤرشات ا ألداء اخلاصة بوضع اسرتاتيجيات وطنية
يف جمال امللكية الفكرية ،حس امب يقتضيه العدد املزتايد للبدلان اليت تس تعمل مهنجية الويبو لوضع اسرتاتيجيات امللكية الفكرية .ويف
سبيل تعزيز اإماكانت قواعد البياانت املذكورة بأأكرب قدر ممكن ،خضع اس تخداهما لرصد دقيق وال ُتمست تعليقات مس تخدمهيا طوال
الثنائية لالسرتشاد هبا يف زايدة حتسني ا ألنظمة بغرض زايدة سهوةل اس تخداهما ،وحتديد هنوج أأكرث اسرتاتيجية لتشجيع اس تخداهما
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_www_319536.pdf 56
http://www.wipo.int/export/sites/www/cooperation/ar/pdf/ta_manual.pdf 57
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يف بدلان خمتلفة .ولكن شهد عدد البدلان اليت تس تخدم قاعديت البياانت  IP-TADو  IP-ROCاخنفاضا يف لك من عام 2014
(اخنفاض بنس بة  10ابملئة مقارنة بعام  )2013وعام ( 2015اخنفاض بنس بة  28ابملئة مقارنة بعام )2014؛ ومل يُس ّجل حفز أأية
مطابقات يف قاعدة البياانت  IP-DMDحبلول أأواخر عام 2015؛ و ّتبني من النتاجئ ا ألولية عن اس تخدام قاعدة البياانت NIPS-
 Dأأهنا ل تُس تعمل بطريقة فعاةل.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد ادلول الأعضاء اليت
شعرت ابلرضا إازاء مس توى
جودة املشورة القانونية فامي
خيص الرباءات ومناذج املنفعة
وا ألرسار التجارية وادلوائر
املتاكمةل ،والنس بة املئوية
لهذه ادلول

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 9 :2013دول أأعضاء

%90

يف الثنائية  ،15/2014أأبلغت  7دول جميبة ،حمقق
يف املتوسط ،عن معدل رضا يساوي  %94لكياً

السري

( أأفريقيا3-؛ املنطقة العربية1-؛ أس يا واحمليط
58
الهادئ2-؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب.)1-

( ،)%90استنادا اإىل
اس تقصاء أأجرته شعبة الرقابة
ادلاخلية يف .2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية :15/2014
اس تقصاءات 2012

عدد ادلول الأعضاء/املنظامت أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
ا إلقلميية اليت قدمت تعليقات ّ :2013
تسمل تعليقات اإجيابية
من  9بدلان من أأصل 13
اإجيابية عىل املشورة
بدلا.
الترشيعية املقدمة يف جمال
العالمات التجارية والتصاممي مل تقدم أأربعة بدلان ردودا.
الصناعية واملؤرشات
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
اجلغرافية ،والنس بة املئوية
ومزيانية  :15/2014تقدمي
لهذه ادلول واملنظامت
ثالثة دول أأعضاء/منظامت
إاقلميية تعليقات اإجيابية عن
املشورة الترشيعية املتلقاة يف
عام 2012
عدد البدلان اليت قدمت
تعليقات اإجيابية عىل مشورة
الويبو الترشيعية ،والنس بة
املئوية لهذه البدلان

مل ُجتمع بعد معلومات عن
التعليقات

ّ
تسمل تعليقات اإجيابية من 10
دول أأعضاء/منظامت إاقلميية
(التوزيع ا إلقلميي)

قُدمت املشورة الترشيعية اإىل  30دوةل
عضوا/منظمة إاقلميية ( أأفريقيا8-؛ املنطقة
العربية1-؛ أس يا واحمليط الهادئ14-؛ أأمرياك
الالتينية والاكرييب)6-
وردت تعليقات من  10دول/منظامت جميبة
أأبدت مجيعا ( )%100رضاها عن املشورة
املقدمة.

حمقق
لكياً

 15بدلا (التوزيع اجلغرايف)

تلقى  23بدلا مشورة ترشيعية يف
الثنائية  ( 15/2014أأفريقيا9-؛ املنطقة
العربية3-؛ أس يا واحمليط الهادئ5-؛ أأمرياك
الالتينية والاكرييب6-؛).
أأوردت مجيع الردود الصاحلة ( )%100عىل
الاس تقصاء تعليقات اإجيابية ( 5أأو  6يف
مقياس من  1اإىل  )6عىل خدمة املشورة
الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف جمال حق
املؤلف.

حمقق
لكياً

58
جتسد البياانت املبلّغ عهنا يف عام  2015مهنجية جديدة حلساب نس بة الرضا.
ّ

145

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتيجة املرتقبة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
بياانت الأداء

ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان اليت متر مبرحةل
صياغة أأو اعامتد
الاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية أأو خطط
التمنية أأو لكتهيام

أأفريقيا ( 6بدلان اإضافية) :بنن ومجهورية
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية أأفريقيا ( 18ترامكيا)
63
الكونغو ادلميقراطية ومدغشقر والنيجر
:2013
املنطقة العربية ( 7ترامكيا)
وسوازيلند و أأوغندا
أأفريقيا 18 :ترامكيا (بوتسواان أس يا واحمليط الهادئ (13
( 24ترامكيا)
وبوروندي والاكمريون
ترامكيا)
ومجهورية أأفريقيا الوسطى
أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 13املنطقة العربية (ل توجد بدلان اإضافية)؛
وتشاد والكونغو وغينيا
 الإمارات العربية املتحدة (لترامكيا)
الاس توائية وإاثيوبيا 59وغامبيا
يوجد تقدم اإضايف)؛
وكينيا وليسوتو ومالوي ومايل  10بدلان من البدلان ا ألقل
 المين ( أأرجئت العملية بسببمنوا مشموةل يف التوزيع
وموريش يوس وسيش يل
الوضع الس يايس)
وسرياليون وتوغو ومجهورية ِّا إلقلميي الوارد أأعاله
( 6ترامكيا)
تزنانيا املتحدة)
أس يا واحمليط الهادئ ( 5بدلان اإضافية):
60
املنطقة العربية 6 :ترامكيا
بروين دار السالم وجزر كوك
62
(اجلزائر 61وعُامن وقطر
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وميامنار
والسودان والإمارات العربية
( 17ترامكيا)
املتحدة والمين)
أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 4بدلان اإضافية):
أس يا واحمليط الهادئ12 :
ش ييل وغرينادا وابراغواي وبريو
بواتن
ترامكيا (بنغالديش و
( 15ترامكيا)
ومكبوداي وفيجي ومنغوليا
 24بدلا من البدلان ا ألقل منوا مشمول يف
ا
و
وسام
واببوا غينيا اجلديدة
التصنيف ا إلقلميي الوارد أأعاله
وجزر سلامين ورسي لناك
وتونغا وفانواتو وفييت انم)
أأمرياك الالتينية والاكرييب11 :
ترامكيا (برابدوس وكوس تارياك
وامجلهورية ادلومينيكية
وإاكوادور والسلفادور وغواتاميل
وهندوراس ونياكراغوا وبامن
وسانت كيتس ونيفس
وترينيداد وتوابغو)
 19بدلا من البدلان ا ألقل منوا
مشمول يف التوزيع ا إلقلميي
الوارد أأعاله

السري

حمقق
لكيا
غري حمقق

حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014أأفريقيا
( 12ترامكيا)
املنطقة العربية ()4
أس يا واحمليط الهادئ ()8
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()9
 5بدلان من البدلان ا ألقل منوا
مشموةل يف التوزيع ِّا إلقلميي
الوارد أأعاله

 59تصويب :أأشري ،يف تقرير أأداء الربانمج  ،13/2012اإىل أأن اإثيوبيا قد اعمتدت س ياسة بشأأن امللكية الفكرية يف الثنائية  .13/2012ويف الواقع ،اس ُتمكلت
تكل الس ياسة يف عام  2014يك يُنظر فهيا يف اإطار اإجراء املوافقة الوطين.
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عدد البدلان اليت اعمتدت
الاسرتاتيجيات الوطنية
للملكية الفكرية أأو اخلطط
الإمنائية أأو لكتهيام وتنفذها

أأفريقيا ( 17بدلا اإضافيا يف
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية أأفريقيا ( 6ترامكيا)
الثنائية  :)15/2014بوتسواان وبوروندي
:2013
املنطقة العربية ( 6ترامكيا)
والاكمريون وتشاد والكونغو وكوت ديفوار
أأفريقيا ( 9ترامكيا) :جزر القمر أس يا واحمليط الهادئ
ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وإاثيوبيا
وغاان وكينيا وليرباي
( 7ترامكيا)
وليسوتو ومالوي ومايل ورواندا وسان تويم
وموزامبيق
وموريش يوس
أأمرياك الالتينية والاكرييب
وبرينسييب وسوازيلند وتوغو ومجهورية تزنانيا
والس نغال وسيش يل وزامبيا ()12
املتحدة وزمبابوي
املنطقة العربية 2( :ترامكيا):
 11بدلا من البدلان ِّا ألقلقل منوا ( 26ترامكيا)
عُامن والسودان
مشمول يف التوزيع ا إل ميي
غري حمقق
املنطقة العربية (ل توجد بدلان اإضافية يف
أس يا واحمليط الهادئ
الوارد أأعاله
الثنائية )15/2014
( 3ترامكيا :)64فيجي واببوا
( 2ترامكيا)
غينيا اجلديدة وساموا
أس يا واحمليط الهادئ ( 5بدلان اإضافية يف
أأمرياك الالتينية والاكرييب
حمقق
ورسي
ليا
و
ومنغ
مكبوداي
):
15
/
2014
الثنائية
( 3ترامكيا) :كوس تارياك
لكيا
لناك وتونغا وفانواتو ( 8ترامكيا)
وامجلهورية ادلومينيكية
وهندوراس
أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 4بدلان اإضافية حمقق
يف الثنائية  :)15/2014برابدوس
 7بدلان من البدلان ا ألقل منوا
كيتس ونيفس جزئي ًا
والسلفادور وغواتاميل وسانت
مشموةل يف التوزيع ا إلقلميي
( 8ترامكيا)
الوارد أأعاله
حمقق
 19بدلا من البدلان ا ألقل منوا مشمول يف
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
لكيا
التصنيف ا إلقلميي الوارد أأعاله
ومزيانية :15/2014
أأفريقيا ()4
املنطقة العربية ()3
أس يا واحمليط الهادئ ()3
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()4
 5بدلان من البدلان ا ألقل منوا
مشموةل يف التوزيع ِّا إلقلميي
الوارد أأعاله

حمقق
لكيا

 60تصويب :أأشري ،يف تقرير أأداء الربانمج  ،13/2012اإىل أأن اسرتاتيجية ابتاكر وطنية يف جمال امللكية الفكرية قيد الإعداد يف تونس .ويف الواقع ،اس هتلت
تونس ،يف عام  ،2014مناقشات حول اإماكنية وضع اسرتاتيجية من هذا القبيل ،ولكن العملية مل تشهد تقدما بعد.
 .61تصويب :أأشري ،يف تقرير أأداء الربانمج  ،13/2012اإىل أأن اجلزائر اكنت بصدد اعامتد اسرتاتيجية وطنية بشأأن امللكية الفكرية .وتعاونت الوييو مع اجلزائر
عىل اإعداد مرشوع اسرتاتيجية وطنية ِّبشأأن امللكية الفكرية ،ول تزال تكل الوثيقة قيد البحث.
 .62أأرجئت العملية بسبب تغيريات هيلكية يف احلكومة.
 63توقفت العملية يف عام  .2011ويف عام  ،2014اس هتُ لت معلية تشاورية من جديد.
 64بنغالديش بصدد صياغة اسرتاتيجيهتا الوطنية للملكية الفكرية ومل تعمتدها بعد كام أأبلغ عنه يف الثنائية السابقة ،ذلا أأزيلت من أأساس املقارنة املعين.
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النتيجة املرتقبة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية للمشاركني يف
أأحداث الويبو اذلين يعربون
عن رضامه عن احملتوى وعن
تنظمي هذه ا ألحداث

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
:2013

أأفريقيا ()%70

أأفريقيا ()%75

أس يا واحمليط الهادئ
()%65؛ البدلان ا ألقل منوا
()%60

املنطقة العربية ()%80

املنطقة العربية ()%90

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014ل توجد
بياانت متاحة

أس يا واحمليط الهادئ ( )%65أس يا واحمليط الهادئ ()%95
أأمرياك الالتينية والاكرييب
()%80
البدلان ا ألقل منوا ()%80

النس بة املئوية للمشاركني يف
حلقات معل الويبو اذلين
يطبّقون املهارات واملعارف
املكتس بة يف معلهم أأو
مؤسساهتم

أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%80
البدلان ا ألقل منوا ()%85

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
:2013

أأفريقيا ()%70

أأفريقيا ()%70

أأفريقيا :ل توجد معلومات
متاحة
املنطقة العربية :ل توجد
معلومات متاحة
أس يا واحمليط الهادئ%65 :
أأمرياك الالتينية والاكرييب :ل
توجد معلومات متاحة
البدلان ا ألقل منوا :ل توجد
معلومات متاحة

املنطقة العربية ()%70

املنطقة العربية (غري متاحة)65

أس يا واحمليط الهادئ ( )%65أس يا واحمليط الهادئ ()%91
أأمرياك الالتينية والاكرييب
()%30
البدلان ا ألقل منوا ()%80

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية :15/2014
أأفريقيا :ل توجد معلومات
متاحة
املنطقة العربية :ل توجد
معلومات متاحة
أس يا واحمليط الهادئ%65 :
أأمرياك الالتينية والاكرييب :ل
توجد معلومات متاحة
البدلان ا ألقل منوا :ل توجد
معلومات متاحة

 65ل توجد أأية ألية متاحة .وس توضع ألية مناس بة خالل الثنائية .17/2016
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أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%40
البدلان ا ألقل منوا ()%90

السري

حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
غري قابل
للقياس
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النس بة املئوية خلرباء امللكية أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
الفكرية الوطنيني أأو ا إلقلمييني :2013
اذلي ي ُس تعان هبم ابعتبارمه
خرباء يف أأحداث الويبو

أأفريقيا ()%75

أأفريقيا ()%75

أأفريقيا)%70( :
املنطقة العربية)%50( :
أس يا واحمليط الهادئ :ل توجد أس يا واحمليط الهادئ ( )%55أس يا واحمليط الهادئ ()%66
بياانت متاحة
أأمرياك الالتينية والاكرييب:
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%80
أأمرياك الالتينية والاكرييب
()%70
()%80
البدلان ا ألقل منوا)%60( :
البدلان ا ألقل منوا ()%85
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج البدلان ا ألقل منوا ()%80
املنطقة العربية ()%80

املنطقة العربية ()%55

ومزيانية :15/2014

حمقق
لكيا
حمقق
جزئياً
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا

النتيجة املرتقبة:

أأفريقيا)%65( :
املنطقة العربية)%70( :
أس يا واحمليط الهادئ :ل توجد
بياانت متاحة
أأمرياك الالتينية والاكرييب:
()%70
البدلان ا ألقل منوا)%70( :
معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأفريقيا ()2

أأفريقيا ( :)2التوقيع عىل مذكرة تفامه مع
املنظمة ادلولية للفرنكوفونية يف مايو 2014؛
اإقامة تعاون بني الاحتاد ا ألفريقي والويبو
مبوجب اإعالن دااكر بش أأن امللكية الفكرية يف

حمقق لكيا

أأسس املقارنة

أأفريقيا ()3
عدد أليات أأو برامج أأو
أ
رشااكت التعاون اجلديدة أو املنطقة العربية ()2
املعززة اليت د ِّ ُّمعت ل
تشجيع أس يا واحمليط الهادئ ()4
أأو تعزيز التعاون دون ا إلقلميي
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()3
أأو ا إلقلميي يف جمال امللكية
قل
يندرج مضن التفصيل ا إل ميي
الفكرية
أأعاله  2من البدلان ا ألقل منوا
مرشوعات التكنولوجيا املالمئة املنطقة العربية ()1
يف ثالثة من البدلان ا ألقل منوا

أس يا واحمليط الهادئ ()4

خدمة أأفريقيا

66

املنطقة العربية ( :)1التوقيع عىل مذكرة تفامه
مع مجعية الإمارات للملكية الفكرية،
الإمارات العربية املتحدة ،يف
67
أأكتوبر .2015

حمقق لكيا

أس يا واحمليط الهادئ ( "1" :)1رابطة أأمم
68
جنوب رشق أس يا

غري حمقق

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf 66
 67تصويب :ن ُفذ برانمج تعزيز الوعي القامئ عىل فيمل الرسوم املتحركة حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ابلتعاون مع جامعة ادلول العربية ،واملُبلّغ عنه يف تقرير
أأداء الربانمج  ،2014بناء عىل مذكرة تفامه ُوقّع علهيا مع اجلامعة املذكورة قبل الثنائية .15/2014
 68تصويب :ن ُفذ التعاون مع رابطة جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي ،املُبلّغ عنه يف تقرير أأداء الربانمج  ،2014مبوجب اتفاق يرجع اترخيه اإىل ما قبل
الثنائية .15/2014
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أأمرياك الالتينية والاكرييب ()7

أأمرياك الالتينية والاكرييب:
69
 6مرشوعات جارية

حمقق لكيا
حمقق لكيا

يندرج مضن التفصيل ا إلقلميي
قل
أأعاله  4من البدلان ا ألقل منوا مضن التفصيل ا إل ميي أأعاله تشمل
 4منظامت بدلاان من البدلان ا ألقل منوا
مزيد من مرشوعات
التكنولوجيا املالمئة يف أأربعة
من البدلان ا ألقل منوا عىل
ا ألقل

يف اإطار املرحةل الثانية من مرشوع جدول
أأعامل التمنية بشأأن تكوين الكفاءات يف
اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة
من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت
اإمنائية حمددة ،مت التوقيع عىل مذكرات تفامه
مع أأربع بدلان من البدلان ا ألقل منوا (اإثيوبيا
ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة و أأوغندا)،
وحبلول أأواخر عام  ،2015اكن تنفيذ
املرشوع قد اس هتُ ل يف ثالثة من تكل
البدلان (اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة)

حمقق لكيا

 "1" 69مرشوعات ملواءمة الرباءات والعالمات التجارية يف أأمرياك الوسطى ابلشرتاك مع املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOواملكتب الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية ( )OEPMوابلتعاون مع املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ()IMPI؛ " "2ومرشوع  LATIPATابلشرتاك مع املكتب ا ألورويب
للرباءات ( )EPOواملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ()OEPM؛ " "3ومرشوع بشأأن املؤرشات اجلغرافية واملنتجات املرتبطة ابملنشأأ والتوس مي
ابلشرتاك مع بنك التمنية للبدلان ا ألمريكية ( )IDBوالواكةل الاكريبية لتمنية الصادرات ( )CEDAواملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي ()CTA؛
" "4واملكتب ا إلقلميي للرباءات يف منطقة الاكرييب مع الإدارة الاكريبية للرباءات ()CPAS؛ " "5والربانمج ا أليبريي-ا ألمرييك يف اإطار الصندوق الاستامئين؛
" "6واس مترار التعاون عىل اإنشاء ش بكة تسويق ا ألصول ا إلقلميية يف جمال املقاوةل ( )REACHمع بنك التمنية للبدلان ا ألمريكية ومنظمة ش باب ا ألمريكتني
ل ألعامل ()YABT
150

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد ش باكت مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر
الوطنية املس تدامة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
:2013

 23ش بكة من املراكز الوطنية  24ش بكة مراكز وطنية مس تدامة من أأصل
 49ش بكة مراكز قامئة رمسيا
(ترامكيا):
أأفريقيا ( 10مهنا  8يف البدلان (ترامكيا):
ا ألقل منوا)
أأفريقيا ( 10ش باكت مهنا  8ش باكت يف
البدلان ا ألقل منوا)
املنطقة العربية ()3

 14ش بكة مراكز مس تدامة
(من أأصل  36ش بكة مراكز
قامئة)

بياانت الأداء

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 14 :15/2014
أس يا واحمليط الهادئ ( 4مهنا

ش بكة من املراكز الوطنية
أأفريقيا)6( :
املنطقة العربية)2( :
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()6
أس يا واحمليط الهادئ)2( :
أأمرياك الالتينية والاكرييب)4( :
 6بدلان من البدلان ا ألقل منوا
مشموةل يف التوزيع ا إلقلميي
الوارد أأعاله
 2يف البدلان ا ألقل منوا)

متوسط عدد املس تخدمني
املس تفيدين من مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر للك
ربع س نة وحبسب ادلوةل

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
:2013

( 300كحد أأدىن) – 750
(كحد أأقىص)

املنطقة العربية ()3
أس يا واحمليط الهادئ ( 4ش باكت مهنا ش بكة
واحدة يف بدل من البدلان ا ألقل منوا)
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()7
 9بدلان من البدلان ا ألقل منوا مشموةل يف
التوزيع ا إلقلميي الوارد أأعاله
( 874كحد أأدىن) و( 2,631كحد أأقىص)

السري

حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا
حمقق
لكيا

متوسط يرتاوح بني 532
(كحد أأدىن) و( 1370كحد
أأقىص) من املس تخدمني
املس تفيدين من مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر يف لك
يوم خالل عام 2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 200 :15/2014
(كحد أأدىن) – ( 630كحد
أأقىص)

عدد البدلان اليت تس تخدم أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
قاعدة بياانت املساعدة التقنية :2013

 46 :2014بدلا
 37 :IP-TADبدلا
 9 :IP_ROCبدلان
( %10-مقارنة بعام )2013
 33 :2015بدلا
 29 :IP-TADبدلا
 4 :IP_ROCبدلان
( %28-مقارنة بعام )2014

70

يف جمال امللكية الفكرية
 43 :IP-TADبدلا
اء
رب
اخل
) ،(IP TADوقامئة
 8 :IP-ROCبدلان (يف
الاستشاريني يف جمال امللكية )2013
الفكرية )(IP-ROC

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 60 :15/2014
(اعتبارا من )2013/3/1

151

غري حمقق

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن
( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
أأسس املقارنة

بياانت الأداء

ا ألهداف

السري

املتوسط الإجاميل2.9 :
متوسط مس توى اخلدمة يف أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية الهدف احملدّد3 :
ماكتب امللكية الفكرية اليت 2.8 :2013
 أأفريقيا2.9 :أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
 املنطقة العربية2.8 :تلقت مساعدة (يرتاوح من  1أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية  :15/2014حيدد
اإىل )5
 أس يا واحمليط الهادئ2.7 :لحقا
ومزيانية  :15/2014حيدد
 أأمرياك الالتينية والاكرييب3 :لحقا

حمقق
لكيا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

مل تمتكّن اإجراءات احلد من وطأأة
جتسد اخلطر بسبب صعوبة
خطر عدم الاس تقرار الس يايس يف " "1اإجراء تقيمي للمخاطر حسب
ّ
اخملاطر من التصدي بشلك اكمل
ا ألوضاع الوطنية واس مترار
ادلول ا ألعضاء مع وجود خماطر أأمنية الاقتضاء ،وصياغة خطط
شديدة و ّ
لاثر اخلطر ،مما أأدى اإىل عدم
تدين مس توى ا ألمن مما قد قطرية /أأنشطة س نوية مع مراعاة التغيريات الهيلكية يف مؤسسات
حتقيق بعض ا ألهداف أأو حتقيقها
امللكية الفكرية يف بعض البدلان
هذا التقيمي
يتسبب يف اإلغاء ا ألنشطة أأو تأأخر
العربية .واكنت تدابري احلد من وطأأة جزئيا ،وإاىل اإرجاء و /أأو اإعادة
تقدمي املساعدة التقنية ،ومن َّمث تقليل
اخملاطر انحجة اإىل حد ما يف توفري تصممي مبادرات املساعدة التقنية.
" "2الرصد املس متر مع مكتب
قدرة الربانمج  9عىل حتقيق مجيع
أ
امللكية الفكرية وأحصاب املصلحة خيارات بديةل لتقدمي املساعدة
نتاجئه املرتقبة
ل
ا تقنية ابلتشاور مع السلطات
لوضع خطط بديةل
املعنية.
توّخ املرونة يف اإجراء
التغري الس يايس اذلي يؤدي اإىل تغري "ّ "1
س ياسة امللكية الفكرية يف البدل ويف تعديالت عرضية يف خطط
احلكومات أأو يف الإدارة العليا ملاكتب العمل للك بدل عىل حدة
امللكية الفكرية مما قد يتسبب يف
مراجعة خطط معل البدلان املتأأثرة "2" ،التشجيع عىل حتقيق توافق
واحلدّ من تقدمي اخلدمات أأو تأأخريها ،يف الراء بشأأن خطط العمل
واسرتاتيجيات امللكية الفكرية
ومن مثَّ التأأثري يف حتقيق النتاجئ
الوطنية وتسهيل ذكل
املرتقبة

جتسد اخلطر يف بعض البدلان.
ّ
وتصدت تدابري احلد من وطأأة
اخملاطر ،بقدر كبري ،للاثر السلبية
املرتبطة بتكل املرونة ومكّنت زايدة
احلوار مع املسؤولني املع ّينني حديثا
من تسهيل التسوايت الالزم
اإدخالها عىل الاسرتاتيجيات
وخطط العمل الوطنية اخلاصة
ابمللكية الفكرية.
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تصدت اإجراءات احلد من وطأأة
اخملاطر ،بقدر كبري ،ل ألثر الواقع
عىل أأداء الربانمج.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

ھ1.3

اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش
مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
تعممي توصيات جدول أأعامل التمنية عىل معل الويبو

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

1,079

3,139

2,626

10,782

7,811

6,902

12,084

9,643

9,063

367

312

241

ھ4.3

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية
أليات وبرامج تعاونية ّ
والبدلان ا ألقل منوا

4,655

4,293

4,366

ھ2.4

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

965

2,309

2,280

ھ4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من
مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص
و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة

ھ5.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية

ھ2.3
ھ3.3

اجملموع

2,393

3,411

3,127

-

566

463

32,325

31,485

29,067

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

23,563

23,030

22,459

%98

خالف موارد املوظفني

8,762

8,454

6,608

%78

32,325

31,485

29,067

%92

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
ّ 18.9يبني حتويل املوارد بني عدة نتاجئ مرتقبة زايدة الرتكزي عىل تيسري وتنس يق ما ييل "1" :أأنشطة املشورة الترشيعية اليت تقوم
هبا الويبو يف جمالت الرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعية وحق املؤلف (النتيجة املرتقبة ه - 2.1املشورة الترشيعية)؛
" "2و أأنشطة الويبو املتعلقة ابلنفاذ اإىل املعلومات اخلاصة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من خالل العدد املزتايد من الش باكت الوطنية
املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر (النتيجة املرتقبة ه)2.4؛ " "3واجلهود الرامية اإىل مساعدة ماكتب امللكية الفكرية وغريها
من مؤسسات امللكية الفكرية عىل تطوير بنيهتا التحتية التقنية واملعرفية (النتيجة املرتقبة ه - 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية
واملعرفية).
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 19.9يُعزى أأساس ًا اخنفاض نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني مقارنة ابلنس بة املتوقعة اإىل اإرجاء أأو اإلغاء بعض
التظاهرات/ا ألنشطة ّ
اخملططة وذكل بناء عىل طلب بعض ادلول ا ألعضاء أأو امتثال ملبادئ ا ألمم املتحدة التوجهيية اخلاصة اب ألمن.
جراء أأزمة الإيبول اإىل اإلغاء بعض ا ألنشطة
وإاضافة اإىل ذكل ،أأدت اخملاطر الصحية وما ارتبط هبا من قيود فُرضت عىل السفر من ّ
ّ
اخملططة .وفض ًال عن ذكلُ ،حققت ختفيضات يف تاكليف السفر والتاكليف ذات الصةل من خالل تنظمي عدد مزتايد من التظاهرات
بطريقة مجمّعة أأو متتالية.
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الربانمج  :10التعاون مع بدلان معينة يف أأورواب وأس يا
املسؤول عن الربانمج :املدير العام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.10واصل الربانمج  ،10خالل الثنائية  ،15/2014وضع أأنشطة قطرية وطويةل ا ألجل وقامئة عىل النتاجئ لتحقيق التعاون يف
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر ،واس متر يف تنس يق هذه ا ألنشطة ابلتعاون مع لك القطاعات املعنية .ذلا ركزت اجلهود
املبذوةل خالل الثنائية عىل هنج التخطيط الاسرتاتيجي لعدة س نوات لتعزيز اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف حتفزي الابتاكر
والإبداع لتحقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية.
 .2.10وظلت ا ألولوية يف  15/2014يه الرتوجي ألمهية التمنية وتنفيذ الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية الطويةل ا ألجل
والشامةل و /أأو املساعدة عىل تنفيذها لتلبية احتياجات ادلول ا ألعضاء .واعمتدت س تة بدلان (بلغاراي وسلوفينيا وطاجيكس تان وتركيا
وتركامنس تان و أأوكرانيا) اسرتاتيجيات وطنية تتعلق ابمللكية الفكرية ،واس هتلت أأربعة بدلان ( أألبانيا وجورجيا ولتفيا وبولندا) وضع
اسرتاتيجية جديدة يف هذا الصدد .وفض ًال عن ذكل أأجرى الربانمج تقياميً عقب التنفيذ يف ثالثة بدلان (بيالروس ومجهورية مودلوفا
ورصبيا) لتقدير حصائل تنفيذ اسرتاتيجيات امللكية الفكرية والوقوف عىل العرب املس تخلصة.
 .3.10ومتاش ي ًا مع خطط التعاون والاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وعقب احلصول عىل املساعدة من الويبو ،مبا
يف ذكل ا ألنشطة الرتوجيية ،عدّ لت تسعة بدلان (اكزاخس تان وقريغزيس تان ولتفيا وليتوانيا واجلبل ا ألسود ومجهورية مودلوفا
والاحتاد الرويس وطاجيكس تان وتركامنس تان) ترشيعاهتا الوطنية يف جمال امللكية الفكرية و /أأو انضمت اإىل معاهدات تديرها الويبو.
 .4.10ونُفّذت مرشوعات و أأنشطة يف اإس تونيا وليتوانيا وبولندا والاحتاد الرويس وسلوفاكيا و أأوزبكس تان دعامً لرمس س ياسات
امللكية الفكرية يف اجلامعات .ومبساعدة من الويبو ،وضعت جامعة يف الاحتاد الرويس وجامعة يف أأوزبكس تان س ياسات يف جمال
امللكية الفكرية يف عام  .2014وفض ًال عن ذكل ،اعمتدت بولندا يف  1أأكتوبر  2014قانون التعلمي العايل اذلي يلزم مجيع مؤسسات
التعلمي العايل ( 132مؤسسة عامة و 302مؤسسة خاصة) بوضع س ياسة حمدّ ثة يف جمال امللكية الفكرية يف موعد أأقصاه  31مارس
 .2015ويف هناية الثنائية ،اكنت  434جامعة/مؤسسة تعلمي عالٍ يف بودلان قد اس تحدثت س ياسات يف جمال امللكية الفكرية.
 .5.10وواصل الربانمج دمع البدلان يف تكوين كفاءات مواردها البرشية الوطنية وتوعيهتا وتعزيز أأسسها املعرفية لس تخدام امللكية
الفكرية اس تخدام ًا فعا ًل يف سبيل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية .وشهدت الثنائية  15/2014تدريب أأكرث من
 6000أأخصايئ وخبري من عدة هجات ،مهنا ماكتب وطنية للملكية الفكرية وواكلت حكومية أأخرى ورشاكت صغرية ومتوسطة
وجامعات ومؤسسات حبث عامة ،عن طريق برامج خمصصة للملكية الفكرية تشمل مسائل اإدارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا،
والرشاكت الصغرية واملتوسطة ،والإنفاذ ،وحق املؤلف ،وتعلمي أأصول امللكية الفكرية ،وخدمات الويبو .و أأدىل املشاركون يف
هذه الربامج بتعليقات اإجيابية يف عدد من الاس تبياانت املوزعة عقب الربانمج :اإذ أأبدى  95.8ابملئة من اجمليبني رضامه عن هذه
الربامج و أأكد  82.7مهنم أأن هذه الربامج قد مكنهتم من حتسني هماراهتم املهنية.
 .6.10ونظمت مدارس الويبو الصيفية يف كرواتيا والاحتاد الرويس خالل الثنائية .15/2014
 .7.10وتواصل خالل الثنائية دمع البدلان اليت متر مبرحةل انتقالية يف وضع مناجه لتعلمي أأصول امللكية الفكرية ووضع برامج أأو دورات
تدريبية س نوية يف جمال امللكية الفكرية لفائدة املهنيني العاملني يف هذا اجملالِّّ .
فقدم ادلمع اإىل حكومة رومانيا إلدراج دورة اختيارية
عن امللكية الفكرية يف لك املدارس الثانوية – وهو الربانمج املدريس دلورة التعلمي الاختيارية بشأأن حقوق امللكية الفكرية
(يرجع اختيار املهنج اإىل املدرسة الثانوية) اذلي اع ُتمد و أأدرج رمسي ًا يف املناجه اعتبار ًا من  27مارس .2015
 .8.10وواصل الربانمج تعزيز اجلهود املبذوةل لتحسني تنس يق خدمات الويبو والرتوجي لها وتقدميها ،هبدف زايدة اس تخداهما يف
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة.
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 .9.10ويف الثنائية  ،15/2014حرض حنو  3000همين من  18بدل ًا ( أأسرتاليا والمنسا وبلجياك وفنلندا وفرنسا و أأملانيا وأيرلندا
وإارسائيل وإايطاليا والياابن ولكسمربغ وهولندا ونيوزيلندا والربتغال وإاس بانيا والسويد واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية)
 36ندوة متنقةل عن خدمات الويبو ومبادراهتا .وقد ورد عن أأكرث من  90ابملئة من اجمليبني اإما املوافقة أأو املوافقة بشدة عىل أأن
الندوة س تدفعهم لس تخدام خدمات الويبو يف جمال امللكية الفكرية أأو الإيصاء ابس تخداهما .وفض ًال عن ذكل ،ورد عن  98ابملئة من
اجمليبني عن اس تبياانت متابعة الندوة اإما املوافقة أأو املوافقة بشدة عىل أأن الندوة قد عززت فهمهم خلدمات الويبو و أأعرب  35ابملئة
مهنم عن موافقهتم أأو موافقهتم بشدة عىل أأن اس تخدام منظمهتم خلدمات الويبو قد ازداد عقب هذه الندوة.
.10.10وبُذل املزيد من اجلهود يف  15/2014لتوثيق عرى الصالت املؤسس ية والهنوض ابلرشااكت مع أأحصاب املصاحل يف البدلان
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة ،مبا يف ذكل املنظامت ا إلقلميية وماكتب امللكية الفكرية واملنظامت غري احلكومية
وامجلعيات التجارية اليت متثل مس تخديم خدمات الويبو .ولهذا الغرض ،اس تقبل الربانمج العديد من زايرات أأحصاب املصلحة من
البدلان املعنية وسهّل لقاءات اإعالمية للويبو حول القضااي ذات الاهامتم .ونظمت العديد من بعثات حتديد النطاق بغية حتسني تقميي
الاحتياجات والطلبات دلى البدلان املعنية واتّفق عىل مخس مذكرات تفامه جديدة يف  15/2014مع أأحصاب املصلحة من ادلامنرك
وفرنسا و أأملانيا وإارسائيل وإاس بانيا.
.11.10وسعي ًا اإىل تعممي املنظور اجلنساين يف أأعامل الربانمج ،اس متر التعاون مع مجعية النساء اخملرتعات واملقاولت يف العامل عىل
مدار الثنائية ،ما أأدى اإىل تنظمي برانمج مشرتك للتعلمي العاملي يف نومفرب حول ا ألفاكر والاخرتاع والابتاكر وامللكية الفكرية – بذرة
مرشوع لعام  ،2014وهو برانمج تدرييب فعال للنساء يف أس يا الوسطى .وفض ًال عن ذكل ،نظمت عدة برامج تعلميية دولية للنساء
من أأرمينيا و أأذربيجان وبيالروس وكرواتيا وجورجيا واكزاخس تان ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس ورصبيا و أأوكرانيا .واكن الغرض
من هذه الربامج التدريبية هو تعزيز معرفة املشاركني مبسائل الإبداع والابتاكر وحامية الاخرتاعات وإادارة حقوق امللكية الفكرية
فض ًال عن نقل أأساليب التعلمي بغية متكني املشاركني من نرش معارفهم وهماراهتم اجلديدة عىل الصعيد الوطين .وإاضافة اإىل ذكل،
نظمت ادلورة السابعة والثامنة من املؤمتر ادلويل لالبتاكر والإبداع دلى النساء يف وارسو ببولندا يف مارس  2014و،2015
وحرضهام حنو  300مشارك من أأكرث من  20بدل ًا.
.12.10وواصل الربانمج  10القيام بدور رئييس يف تنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية يف تعاونه مع بدلان معينة يف أأورواب
وأس يا ،مسرتشداً يف ذكل بتوصيات جدول أأعامل التمنية املتعلقة بأأنشطة مساعدة الويبو التقنية وتكوين الكفاءات ول س امي
التوصيات  1و 6و 12و 13و.14

بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 4بدلان اإضافية
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
عدد البدلان اليت دلهيا قوانني أأو
 18 :2013ترامكيا :حدّ ثت أألبانيا
لواحئ حمدثة أأو الكهام
و أأرمينيا وبيالروس والبوس نة
والهرسك وبولندا ورومانيا
وسلوفينيا وطاجيكس تان ترشيعاهتا
الوطنية للملكية الفكرية يف الثنائية
13/2012
واس هتلت اكزاخس تان والاحتاد
الرويس تعديل ترشيعاهتام

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  18 :15/2014حبلول
هناية 2013

156

بياانت الأداء
 9بدلان (اكزاخس تان وقريغزيس تان
ولتفيا وليتوانيا واجلبل ا ألسود
ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس
وطاجيكس تان وتركامنس تان)

السري
حمقق لكي ًا
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النتيجة املرتقبة :ه 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل لطلبات الرباءات
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
)2014( 170 177
زايدة بنس بة %2
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
عدد الطلبات املودعة بناء عىل
:2013
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
)2015( 168 207
)
2013
(
166
517
إىل
والصادرة من البدلان املنتقةل ا
%3.5+
نظام الاقتصاد احلر والبدلان
)2012( 160 309
املتقدمة
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014حيدد لحقا
النتيجة املرتقبة :ه 4.2الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
)2014( 2776
زايدة بنس بة %2
عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
لهاي والصادرة من البدلان املنتقةل :2013
)2015( 3448
)2013( 2 927
اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان
%13.6+
املتقدمة
)2012( 2 553

السري
حمقق لكي ًا

السري
حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014حيدد لحقا
النتيجة املرتقبة :ه 6.2الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان ا ألقل منوا
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
مدريد:
زايدة بنس بة %2
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
عدد الطلبات املودعة بناء عىل
نظايم مدريد ولش بونة والصادرة من :2013
)2014( 43 748
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد مدريد
)2015( 44 570
احلر والبدلان املتقدمة
)2013( 43 149
%5.4+
)2012( 40 640
لش بونة:
حمقق لكي ًا
لش بونة:
 749تسجيال من أأصل 816
 836تسجيال من أأصل  931تسجيال
تسجيال ساراي
ساراي من بدلان متر مبرحةل انتقالية
وبدلان انمية
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
لحقا
ومزيانية  :15/2014حيدد
%11.6+
النتيجة املرتقبة :ه 8.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو
البديةل يف تسوية املنازعات
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
 102منازعة اإضافية ومسعى من
زايدة بنس بة %2
عدد املس تخدمني يف البدلان املنتقةل أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
أ
املساعي امحليدة أطرافها من البدلان
 359 :2013منازعة و 51مسعى
اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان
من املساعي امحليدة أأطرافها من
املتقدمة اليت تنتفع خبدمات مركز
املتقدمة يف 15/2014
البدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد
التحكمي والوساطة
(العدد
املتقدمة
البدلان
و
احلر
%24.8+
الرتامكي يف هناية )2013
 461منازعة ومسعى من املساعي
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
امحليدة أأطرافها من البدلان املنتقةل اإىل
ومزيانية  :15/2014حيدد لحقا
نظام الاقتصاد احلر والبدلان املتقدمة
(الرتامكي حىت هناية )2015
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النتيجة املرتقبة :ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
( 436بولندا 434؛ الاحتاد الرويس 1؛ حمقق لكي ًا
 30جامعة اإضافية
حتدد لحقا
عدد اجلامعات اليت وضعت
أأوزبكس تان )1
س ياسات امللكية الفكرية
ويف  1أأكتوبر  2014اعمتدت بولندا
قانون التعلمي العايل اذلي يلزم مجيع
مؤسسات التعلمي العايل بوضع س ياسة
حمدّ ثة يف جمال امللكية الفكرية يف موعد
أأقصاه  31مارس .2015
واكنت جامعات من اإس تونيا وليتوانيا
وسلوفاكيا تقوم بوضع س ياسات يف جمال
امللكية الفكرية يف .15/2014
حمقق لكي ًا
( 6بلغاراي وسلوفينيا وطاجيكس تان
 6بدلان اإضافية
( 14الرتامكي يف هناية )2013
عدد البدلان اليت وضعت
وتركيا وتركامنس تان و أأوكرانيا)
اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية
للملكية الفكرية
 4بدلان ( أألبانيا وجورجيا ولتفيا
وبولندا) اس هتلت وضع اسرتاتيجية
جديدة يف هذا الصدد.

النتيجة املرتقبة :ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من املتطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
( 9بلغاراي وكرواتيا وامجلهورية التش يكية حمقق لكي ًا
10
حتدد لحقا
عدد البدلان املنتقةل اإىل نظام
وجورجيا واكزاخس تان وبولندا ورومانيا
الاقتصاد احلر اليت وضعت برامج
وسلوفاكيا وتركيا)
تدريبية س نوية يف جمال امللكية
الفكرية و /أأو دورات للمهنيني
وافقت حكومة رومانيا عىل الربانمج
املتخصصني يف امللكية الفكرية
املدريس دلورة التعلمي الاختيارية بشأأن
حقوق امللكية الفكرية (يرجع
اختيار املهنج اإىل املدرسة الثانوية) يف
 27مارس 2015
حمقق لكي ًا
دربني
%50
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
دربني
 %82.7من املهنيني امل ُ َّ
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ َّ
املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية
املتخصصني يف جمال امللكية الفكرية  %69 :2013من مديري ماكتب
ُ
دربني
دربني يس تخدمون
ومديري ماكتب امللكية الفكرية
ومديري ماكتب امللكية الفكرية امل َّ
امللكية الفكرية امل ُ َّ
يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم
دربني اذلين يس تخدمون همارات همارات حمس نة يف معلهم
امل ُ َّ
خالل الثنائية 15/2014
حمس نة يف معلهم
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية %40 :15/2014
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معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة املرتقبة :ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 5مذكرات تفامه جديدة (ادلامنرك
 4مذكرات تفامه
عدد الرشااكت القامئة اليت يكون فهيا حتدد لحقا
اإضافية؛ و 10تطابقات وفرنسا و أأملانيا وإارسائيل وإاس بانيا)
الطرف امل ُ ِّّقدم للمساعدة من
اإضافية يف قاعدة
بدل متقدم
بياانت املطابقة
اكنت خطة تواصل هادفة لتحسني
التزنيل وتعزيز التطابقات قيد الإعداد
ولكن مل تتضح نتاجئها يف هناية الثنائية.
معززة دلى الرشاكت الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر
النتيجة املرتقبة :ه 6.3قدرة ّ
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
الهدف احملدد%97.2 %75 :
النس بة املئوية للمشاركني يف برامج حتدد لحقا
تدريبية تس هتدف املؤسسات ادلامعة
الهدف ا ألصيل:
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن
برانمج ومزيانية
امج
رب
أأبدوا رضامه عن حمتوى تكل ال
 :15/2014حتدد
وطريقة تنظميها
لحقا

النس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن
حصلت عىل التدريب وتوفر
املعلومات وخدمات ادلمع
والاستشارة يف جمال اإدارة أأصول
امللكية الفكرية
 ( 4أأرمينيا وبيالروس وجورجيا
حتدّ د لحقا
حتدد لحقا
عدد البدلان اليت وضعت برامج
واكزاخس تان)
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية
لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة
النتيجة املرتقبة :ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
الابتاكر والإبداع
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 51مركزا جديدا دلمع التكنولوجيا
 6ماكتب لنقل
عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و /أأو أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
والابتاكر أأنشئ يف الاحتاد الرويس
التكنولوجيا/مراكز
 :2013جامعتان/مؤسس تان يف
مراكز الإعالم يف جمال امللكية
اإعالم يف جمال امللكية
جورجيا حصلت عىل املساعدة
الفكرية اليت أأنشئت
أ
الفكرية اإضافية
مبارشة عىل تطوير أنظمهتا
الإيكولوجية لنقل املعارف،
وس ياساهتا وبنيهتا التحتية يف منطقة
 :CCEAجامعة اإيفان
جافاخيشفييل احلكومية ومركز
جورجيا لنقل التكنولوجيا و أأعقبت
ذكل خطة معل
حتدد لحقا

الهدف احملدد%90 :
( 18مؤسسة دمع)
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
 :15/2014حتدد
لحقا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج

ومزيانية  :15/2014حيدد لحقا
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)2014( %90
)2015( %100

السري
حمقق لكي ًا
غري حمقق

السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

غري قابل
للقياس

السري
حمقق لكي ًا
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عدد الش باكت الوطنية املس تدامة
ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013ش بكة واحدة مس تدامة

ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
(من أأصل  3ش باكت أأنشئت)

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014ش بكة وطنية

ش بكتان وطنيتان
ملراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر (الرتامكي):
بعض البدلان يف
أأورواب وأس يا ()2

بعض البدلان يف أأورواب وأس يا ()1

حمقق
جزئياً

واحدة( :اإجامل يف هناية الربع ا ألول
من عام  :)2013بعض البدلان يف
أأورواب وأس يا ()1

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013متوسط عدد املس تخدمني

متوسط عدد املس تخدمني
املس تفيدين من مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر للك ربع س نة اذلين حيصلون عىل اخلدمات من
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
وحبسب ادلوةل
اليوم الواحد يف عام  2013من
( 532كحد أأدىن) اإىل 1 370
(كحد أأقىص)

( 300كحد أأدىن) –
( 750كحد أأقىص)

( 874كحد أأدىن) –
( 2631كحد أأقىص)

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية ( 200 :15/2014كحد

أأدىن) – ( 630كحد أأقىص)
النتيجة املرتقبة :ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن
( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
بعض البدلان يف أأورواب وأس يا3.3 :
الهدف احملدد3 :
متوسط مس توى اخلدمة يف ماكتب أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
امللكية الفكرية اليت تلقت مساعدة 3 :2013
الهدف ا ألصيل:
(يرتاوح من  1اإىل )5
برانمج ومزيانية
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014حيدد لحقا  :15/2014حيدد

لحقا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
التغريات الاقتصادية والس ياس ية
قد تعرقل تنفيذ الاسرتاتيجيات
الوطنية للملكية الفكرية أأو تتسبب
يف اإبطاء تنفيذها.

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

الاس مترار يف اإقامة عالقات مع هذا اخلطر متواصل و أأثر سلب ًا يف مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
مجيع أأحصاب املصلحة يف البدلان ،ختطيط بعض ا ألنشطة .ولكن
متاش يا مع خطة الربانمج للحد من  15/2014نظر ًا اإىل التدابري الفعاةل
والتخطيط املتقدم عىل مجيع
وطأأة اخملاطر ،اس متر التعاون الوثيق املتخذة للحد من وطأأته.
املس توايت .وتوفري املرونة يف
مع أأحصاب املصلحة املعنيني .وفضالً
خطط التعاون.
عن ذكل ،ساعد اتباع هنج مرن يف
رمس خطط التعاون وتنفيذها
ورصدها عن كثب عىل احلد من
هذا التأأثري السليب.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.1
ھ1.2
ھ4.2
ھ6.2
ھ8.2
ھ1.3
ھ2.3
ھ4.3
ھ6.3
ھ2.4
ھ4.4

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية
انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل
لطلبات الرباءات
الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل
من هجة البدلان ا ألقل منوا
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا
بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل يف تسوية
املنازعات
اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع
ا ألهداف الإمنائية الوطنية
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية
أليات وبرامج تعاونية ّ
والبدلان ا ألقل منوا
معززة دلى الرشاكت الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام امللكية
قدرة ّ
الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من
مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص
و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

755

831

742

1,157

996

867

231

567

519

231

463

432

149

420

389

2,584

1,920

1,806

1,455

947

871

256

364

338

578

772

696

666

816

757

380

243

227

8,443

8,338

7,644
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,405

6,351

5,908

93%

خالف موارد املوظفني

2,039

1,987

1,736

87%

8,443

8,338

7,644

92%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.13.10استندت التسوايت يف نتاجئ املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل املهنجية اجلديدة وا ألدق املتبعة يف ختصيص
موارد املوظفني والنامجة عن التحسينات املدخةل عىل نظام التخطيط لإدارة ا ألداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي
لعايم  2014و.2015
.14.10ويعزى أأساس ًا الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت اإىل النقل املؤقت ملوظف مؤقت اإىل
الربانمج ( 31نظام لهاي) للمساعدة يف معليات الانضامم اجلديدة.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.15.10مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية .ويعزى أأساس ًا تدين اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل
تنفيذ تدابري فعاةل من حيث التلكفة فامي خيص بعثات املوظفني وتنظمي الفعاليات.
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الربانمج  :11أأاكدميية الويبو
املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.11اس هتلت أأاكدميية الويبو ،يف الثنائية  ،15/2014معلية اإصالحية لتصبح اجلهة الرئيس ية املسؤوةل يف الويبو عن أأنشطة
تدريب املسؤولني احلكوميني وغريمه من ا ألطراف املعنية وتثقيفهم وبناء قدراهتم يف جمال امللكية الفكرية .وسعت الأاكدميية ،خالل
هذا الإصالح ،اإىل احلفاظ عىل مكية الربامج التدريبية املقدمة ونوعيهتا ووتريهتا للوفاء ابلزتامات التدريب اجلارية املربمة مع الرشاكء؛
وإاىل تلبية الطلبات اجلديدة وامللحة اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء وغريها من ا ألطراف املعنية للحصول عىل التدريب؛ واحلفاظ عىل
اس مترارية التدريب املقدَّم .واس تفاد حنو  80 000خشص من هذه الربامج وا ألنشطة عىل مدار الثنائية.
 .2.11وظل تصممي أأنشطة الربانمج  11وختطيطها وتنفيذها مسرتشد ًا بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية يف  .15/2014واكنت
برامج الأاكدميية موهجة حنو التمنية ومتجاوبة مع مطالب أأحصاب املصلحة (التوصية  )1وسعت اإىل اإدخال امللكية الفكرية عىل خمتلف
املس توايت الأاكدميية بغية حفز اهامتم امجلهور ابمللكية الفكرية (التوصية .)3
 .3.11وفامي خيص برانمج التمنية املهنيةَّ ،نظمت الأاكدميية يف  35 15/2014دورة تدريبية ابلتعاون مع  22مؤسسة رشيكة يف
اجلزائر والمنسا والربازيل والاكمريون وكندا وكوس تارياك وفنلندا وفرنسا و أأملانيا وإاندونيس يا وإارسائيل ومالزياي واملكس يك واملغرب
والرنوجي وابراغواي وبريو وإاس بانيا وسويرسا واململكة املتحدة فض ًال عن منظمة التجارة العاملية ومركز ادلراسات ادلولية للملكية
الفكرية الواقع يف مدينة سرتاس بورغ بفرنسا .ومشلت ادلورات التدريبية املذكورة عدة موضوعات مهنا الرباءات ،والعالمات التجارية،
وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،والإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،وامللكية الفكرية لواضعي الس ياسات،
ونقل التكنولوجيا والرتاخيص .وبناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،ما فتئت الأاكدميية تسعى منذ س نة  2012اإىل توفري تدريب يف
جمالت حمددة أأكرث مهنا حفص الرباءات يف جمايل املس تحرضات الصيدلنية والبيوتكنولوجيا.
 .4.11واس تفاد  70462مسؤو ًل حكومي ًا من بدلان انمية والبدلان ا ألقل منواً وبدلان متر مبرحةل انتقالية من هذه ادلورات التدريبية
نساء و 48ابملئة رجا ًل.
اكن  52ابملئة مهنم ً
التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف برانمج الت منية املهنية ()15/2014

توزيع املشاركني يف برانمج الت منية املهنية حبسب اجلنس ()15/2014

 .5.11ووزعت أأاكدميية الويبو اس تبيا ًان لتقيمي الاحتياجات اإىل التدريب يف عام  .2015وتلقت حنو  329رد ًا من هجات عامة
وخاصة و أأحصاب مصلحة من حنو  100دوةل عضو .ومن النتاجئ الرئيس ية لهذا الاس تبيان أأن  74.8ابملئة من اجمليبني أأشاروا اإىل
غياب أأي هيئة يف كياانهتم الوطنية توفر تدريب ًا يف جمال امللكية الفكرية ،و أأهنم يعمتدون عىل الويبو لتنظم وتوفر أأنشطة التدريب
املهين وتكوين الكفاءات يف جمال امللكية الفكرية .ومن مث ،يزتايد دور أأاكدميية الويبو يف حتديد الاحتياجات واملتطلبات التدريبية يف
ادلول ا ألعضاء والاس تجابة لها.
 70تصويب :اكن عدد املشاركني يف برانمج التمنية املهنية  226مشاراكً يف عام  2014وليس  216كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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 .6.11وعدلت مجموعة ادلورات املتاحة عىل هذا ا ألساس بغية التكيف مع احتياجات ادلول ا ألعضاء و أأولوايهتا ووسع نطاقها
لتشمل املوضوعات اجلديدة التالية :اإدارة ماكتب امللكية الفكرية ،وإادارة امللكية الفكرية وتسويقها ،وامللكية الفكرية والعالمات،
ونقل التكنولوجيا والرتخيص .وفض ًال عن ذكل ،اس هتُ لت دوراتن جديداتن لتلبية احتياجات إاقلميية حمددة وختص اإحداهام البدلان
ا ألقل منو ًا واثنهيام بدلان الاكرييب.
 .7.11وكجزء من معلية الإصالح ،أأصبح الالتحاق بعدد من ادلورات املتقدمة ّ
للتعمل عن بعد رشط ًا مس بق ًا للمشاركة يف لك
دورات التمنية املهنية املتخصصة ألول مرة عىل النحو َّ
املبني يف قامئة ادلورات.
 .8.11واس متر برانمج التعمل عن بعد يف جذب املشاركني من مجموعة واسعة من ا ألطراف املعنية .واس تفاد حنو  78 551من 193
بدل ًا ( 67 809مشاركني من ادلورات العامة و 10 742مشاراكً من ادلورات املتقدمة) من منصة مركز التعمل الإلكرتوين املعزز
خالل الثنائية  15/2014أأي ابخنفاض نسبته  3.6ابملئة عن الثنائية  .13/2012وشارك  60ابملئة من املشاركني يف دورات امللكية
الفكرية اليت تشمل موضوعات الرباءات والعالمات التجارية وامللكية الصناعية واملؤرشات اجلغرافية؛ و 25ابملئة يف دورات عن
جمالت متعددة التخصصات مثل اإدارة امللكية الفكرية واملعارف التقليدية؛ و 15ابملئة يف دورات عن حق املؤلفِّّ .
وقدمت 92
ابملئة 71من ادلورات املتاحة يف الثنائية  15/2014ابللغات الست ل ألمم املتحدة اإضافة اإىل الربتغالية .واكن  50ابملئة من املس تفيدين
نساء .وجتدر الإشارة اإىل أأن الطلب عىل ادلورات املتقدمة من ماكتب امللكية الفكرية والهيئات احلكومية والأاكدمييات الناش ئة
ً
ومراكز التكنولوجيا والابتاكر والعلوم يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا قد ازداد بنس بة  138ابملئة 72ليصل اإىل  6926طلب ًا
مقارنة ابلثنائية السابقة اليت جسلت  2907طلبات .ويبني الشلك التايل التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات ّ
التعمل عن بعد من
 2012اإىل .2015
التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات ا ّ
لتعمل عن بعد من  2012اإىل 2015

73

 71من أأصل  12دورة رمسية وفرت خالل الثنائيتني ،أأتيحت  11مهنا ابللغات الست ل ألمم املتحدة اإضافة اإىل الربتغالية ،ودورة واحدة بثالث من لغات
ا ألمم املتحدة.
 72تعزى الزايدة البالغة  138ابملئة يف الطلب عىل ادلورات املتقدمة ّ
للتعمل عن بعد اإىل املشاركة العالية ملراكز التكنولوجيا والابتاكر والعلوم وخباصة من املغرب
ومدغشقر وجنوب أأفريقيا ،وزايدة ادلورات املتاحة ابللغات الست ل ألمم املتحدة حبلول هناية عام .2015
 73يعزى ارتفاع مس توى املشاركة من أأمرياك الالتينية والاكرييب أأساس ًا اإىل النسخة اخملصصة من ادلورة العامة عن امللكية الفكرية ( )DL-101ابللغتني
الربتغالية والإس بانية.
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 .9.11وإاضافة اإىل ذكل ،بد أأ حتسني الربامج ابلتعاون مع مكتيب مكبوداي وفييت انم للملكية الفكرية من خالل زايدة عدد لغات
ادلورات العامة من  13لغة 74يف عام  2013اإىل  15لغة (العربية والمكبودية والصينية والكرواتية والإنلكزيية والفرنس ية وا ألملانية
والياابنية والكورية والربتغالية والروس ية وا إلس بانية والتايالندية وا ألوكرانية والفيتنامية) يف  .15/2014و أأطلقت دوراتن جتريبيتان
للتعمل عن بعد يف عام  2014بشأأن " "1امللكية الفكرية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ()DL-203؛
" "2الإدارة امجلاعية حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة ( .)DL-501وتواصل اس تحداث دورة التعلمي عن بعد بشأأن امللكية الفكرية
والنفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية يف عام  ،2015ويتوقع اإطالق ادلورة التجريبية يف  .17/2016وبد أأ العمل عىل اس تحداث عدة
وحدات جديدة تشمل ما ييل "1" :ترخيص حق املؤلف مبا يف ذكل املصدر املفتوح؛ " "2وإادارة حق املؤلف يف صناعة ا ألفالم يف
أأفريقيا .ونظمت دورات تدريبية خمصصة بشأأن امللكية الفكرية ابلتعاون مع رشاكء من ماكتب امللكية الفكرية واجلامعات يف ا ألرجنتني
وبلغاراي والربازيل ومكبوداي والصني وكرواتيا ومرص وا ألردن ومجهورية كوراي واملكس يك والاحتاد الرويس وتونس وتركيا و أأوروغواي
وفييت انم وزامبيا وزمبابوي واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .ومشلت التحسينات
ا ألخرى املدخةل عىل برانمج التعلمي عن بعد يف  15/2014ما ييل "1" :مواصةل تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية عن طريق
اإضافة وحدات تعلميية عن املروانت واملكل العام يف ادلورات املتقدمة؛ " "2وتطبيق هنج أأكرث انتظام ًا يف معلية الاس تعراض
الس نوية .وخضع مضمون دورة التعمل عن بعد لس تعراض مس تفيض (املرحةل ا ألوىل) عىل أأن تنفَّذ نتاجئه يف عام 2015
(املرحةل الثانية).
.10.11وواصل برانمج املؤسسات الأاكدميية تقدمي دورات مشرتكة للحصول عىل درجة ماجس تري يف قانون امللكية الفكرية لصاحل
رعااي البدلان النامية والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية ابلتعاون مع عدد من اجلامعات ومبساعدة مالية قدمهتا حكومتا الياابن ومجهورية
كوراي ألربعة برامج .ويف  ،15/2014خترج ما مجموعه  340خشص ًا من الربامج الس بعة للحصول عىل ماجس تري قانون امللكية الفكرية
مهنم  178طالب ًا من  75بدل ًا حصلوا عىل منح دراس ية .والتحق  75364طالب ًا جديد ًا بأأحد هذه الربامج يف الثنائية ذاهتا 76.ووصل
معدل النجاح الإجاميل يف الس نة الأاكدميية  15/2014اإىل  85ابملئة.
.11.11و ُقدمت برامج احلصول عىل املاجس تري ابلشرتاك بني أأاكدميية الويبو واجلامعات واملؤسسات الرشيكة التالية "1" :جامعة
أأفريقيا (الاحتاد ا ألفريقي) واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية (زمبابوي)؛ " "2وجامعة أأوسرتال ومؤسسة ا ألرجنتني الوطنية
للملكية الفكرية (ا ألرجنتني)؛ " "3وجامعة كوينسلند للتكنولوجيا (أأسرتاليا)؛ " "4وجامعة س يول الوطنية واملكتب الكوري للملكية
الفكرية (مجهورية كوراي)؛ " "5وجامعة تورين ومركز التدريب ادلويل التابع ملنظمة العمل ادلولية (اإيطاليا)؛ " "6وجامعة ايوندي
الثانية واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية (الاكمريون)؛ " "7وجامعة حيفا ( إارسائيل).
املشاركون يف برامج املاجس تري املشرتكة يف ( 15/2014حبسب اجلنس)

مجموع الطالب اجلدد يف الربانمج واملتخرجني منه يف 15/2014

 74تصويب :اكن عدد اللغات اليت أأتيحت هبا ادلورات العامة  13لغة (مهنا الإنلكزيية) يف عام  2014وليس  12كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
 75جتدر الإشارة اإىل أأن الس نة الأاكدميية تتطابق كثري ًا مع الس نة امليالدية (توفر الربامج من  2013اإىل  2014و 2014اإىل  .)2015ومن مث ،ل ميكن الربط بني
عدد الطالب اجلدد وعدد املتخرجني .ولكن أأدرج معدل جناح اإجاميل عن طريق توحيد نتاجئ لك دورات ماجس تري القانون للس نة الأاكدميية .15/2014
 76توقف برانمج املاجس تري املشرتك يف جامعة حيفا ( إارسائيل) يف عام .2014
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.12.11وعقدت ندواتن ملدريس امللكية الفكرية ابلشرتاك مع منظمة التجارة العاملية يف عايم  2014و 2015وشارك فهيام 53
مدرسا ( 27يف عام  772014و 26يف عام  .)2015واس مترت الندوة يف توفري منتدى للحوار واملناقشة بشأأن التطورات احلديثة يف
جمالت امللكية الفكرية ا ألساس ية وقضااي التعلمي والرتبية .ونُرشت أأبرز حبوث من  12مشاراكً يف ندوة ( 2014ميثلون أأفريقيا وأس يا
و أأورواب الرشقية وأأمرياك الالتينية) يف عام  .2015وحصل تسعة أأشخاص عىل منح من الويبو للمشاركة يف املؤمتر الس نوي للجمعية
ادلولية دلمع التدريس والبحث يف جمال امللكية الفكرية.
.13.11ومبساعدة الويبو ،أأتيحت الربامج التعلميية اجلديدة التالية يف جمال امللكية الفكرية يف  "1" :15/2014برانمج امللكية الفكرية
ملعهد بنغالديش ل إالدارة؛ " "2ودوراتن جديداتن يف جمال امللكية الفكرية يف جامعة أأفريقياِّّ .
وقدم ادلمع يف  15/2014لتوفري دورتني
جديدتني يف جمال امللكية الفكرية يف عام  2016دلى احلرم اجلامعي موان جلامعة وست اإنديز (جاماياك) اذلي اس تمكل ماجس تري
قانون امللكية الفكرية يف الصناعات الإبداعية والثقافية يُزمع اإطالقه يف عام 2016؛ " "2وجامعة بوتسواان اليت اس تمكلت دورة
جديدة يف جمال قانون امللكية الفكرية والبحوث املزمع اإطالقه يف 2016؛ وعززت دورات قانون امللكية الفكرية ا ألوىل والثانية.
وفض ًال عن ذكل ،عززت مخس جامعات الربامج التعلميية القامئة يف جمال امللكية الفكرية "1" :جامعة بوينوس أيريس (ا ألجرنتني)؛
" "2وجامعة فزنويال املركزية؛ " "3وجامعة أألياكنيت (اإس بانيا)؛ " "4وجامعة ابدجادجاران (اإندونيس يا)؛ " "5وجامعة اإندونيس يا.
وإاضافة اإىل ذكل ،نظمت ابلتعاون مع حكومات مضيفة  13ندوة يف جمال امللكية الفكرية لفائدة  309طالب متخرجني ومسؤولني
حكوميني ونواب يف مقر الويبو .وأأخرياً ،نظمت ندواتن وطنيتان عن تعلمي امللكية الفكرية (بوتسواان والصني) ومائدة مس تديرة دون
إاقلميية عن التعلمي والتدريب والبحث يف جمال امللكية الفكرية لفائدة منطقة الاكرييب .ويف  ،15/2014تلقت الأاكدميية طلبات رشاكة
جديدة فُحصت وفق ًا للس ياسة اجلديدة املعمتدة يف هذا الصدد.
.14.11ويف َّ ،15/2014نظمت الأاكدميية  19دورة لربانمج املدرسة الصيفية للويبو بثالث لغات (الإنلكزيية والروس ية والإس بانية)
ابلتعاون مع  12مؤسسة وطنية يف ش ييل والصني وكرواتيا والهند وجاماياك واملكس يك ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس وس نغافورة
وجنوب أأفريقيا وسويرسا والولايت املتحدة ا ألمريكية .والتحق حنو  689مشاراكً من  80بدل ًا هبذا الربانمج تنمتي غالبيهتم اإىل أأمرياك
الالتينية والاكرييب ( 300مشاراكً أأو  43ابملئة) وتبعهم مشاركون من منطقة أس يا واحمليط الهادئ ( 190مشاراكً أأو  28ابملئة).
وشارك  20ابملئة من أأورواب و 9ابملئة من أأفريقيا .ومن أأصل املشاركني يف  15/2014البالغ عددمه  689مشاراكً ،اكن  390مهنم
نساء ( 57ابملئة) و 299رجا ًل ( 43ابملئة) .ومولت حكومة الياابن مشاركة  20خشص ًا يف ادلورات يف جنوب أأفريقيا ،يف حني
مولت مجهورية كوراي مشاركة  16خشص ًا يف ادلورات يف مجهورية كوراي .وتواصل حتسني دورات املدرسة الصيفية ابلتناوب مع
مراعاة التوازن اجلغرايف.

 77تصويب :نظر ًا اإىل خطأأ مطبعي ،ورد يف تقرير أأداء الربانمج  2014أأن العدد هو  247مدرس ًا.
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املشاركون يف برامج مدرسة الويبو الصيفية يف  2014و( 2015حبسب اجلنس)

.15.11ويف عام ُ ،2014معم مرشوع الأاكدمييات الناش ئة يف املزيانية العادية للأاكدميية عقب موافقة اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية عىل تقيمي مس تقل للمرشوع يف دورهتا الرابعة عرشة .وخالل الثنائية ،تواصل التعاون مع الأاكدمييات الناش ئة الست اليت
ُوضعت خالل مرحةل مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (كولومبيا وامجلهورية ادلومينيكية ومرص وإاثيوبيا وبريو وتونس).
ووقعت اتفاقات جديدة لإنشاء مراكز وطنية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية (أأاكدمييات انش ئة) مع حكومات أأذربيجان ومكبوداي
وكوس تارياك وإاكوادور والسلفادور وجورجيا وتركيا .ووردت طلبات من دول أأعضاء تلمتس املساعدة يف وضع مراكز وطنية للتدريب
عىل امللكية الفكرية يف  15/2014وس تتناول يف .17/2016
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
ُأجنز تنقيح حمفظة ادلورات التدريبية يف  .2015حمقق
توفُّر احملفظة املُنقَّحة
مل تُنقح احملفظة عىل نطاق
احملفظة املُنقَّحة لدلورات
أ
لكي ًا
ون ُقحت حمفظة ادلورات التدريبية استناد ًا اإىل
حبلول هناية الثنائية
التدريبية املتعلقة ابمللكية الفكرية عاملي منذ اإنشاء أاكدميية
نتاجئ اس تبيان تقيمي الاحتياجات التدريبية اذلي
املقدمة للبدلان النامية والبدلان
وزع يف عام .2015
ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية  /ومدى مالءمة
حمتوى ادلورات التدريبية
ملتطلبات تكوين الكفاءات يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل
انتقالية
حمقق
حسن واملتعدد اللغات أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية توفُّر مجيع ادلورات يف :15/2014
النفاذ امل ُ َّ
لكياً
أ
جبميع لغات المم
اإىل التعمل الإلكرتوين فامي يتعلق :2013
 توفر  11دورة تعمل عن بعد بلغات ا ألمماملتحدة
املتحدة الست اإضافة اإىل الربتغالية؛
ابجلوانب اخملتلفة للملكية الفكرية  -توفر  5دورات تعمل عن
للبدلان النامية والبدلان ا ألقل
بعد بلغات ا ألمم املتحدة
 توفر دورة واحدة بثالث من لغات ا ألمم78
منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل
الست اإضافة اإىل
املتحدة
انتقال  /ومدى مالءمة حمتوى
الربتغالية؛
إلكرتوين
حمفظة دورات التعمل ال
 توفر دورات تعمل عن بعدملتطلبات تكوين الكفاءات يف
خبمس من لغات ا ألمم
البدلان النامية والبدلان ا ألقل
املتحدة اإضافة اإىل
منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل
الربتغالية؛
انتقال
 توفر دورة واحدة بأأربعمن لغات ا ألمم املتحدة
اإضافة اإىل الربتغالية؛
 توفر  4دورات تعمل عنبعد ابللغة الإنلكزيية فقط
ذكر  %79من املشاركني يف ادلورات املتقدمة
ذكر  %70من املشاركني يف
أ
أأن أأداءمه املهين و /أأو الاكدميي قد حتسن نتيجة
ادلورات املتقدمة أأن أأداءمه
مشاركهتم يف دورة التعلمي عن بعد.
املهين و /أأو الأاكدميي قد
حتسن نتيجة مشاركهتم يف
)2014( %78
دورة التعلمي عن بعد.
)2015( %81
-

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014ليست

لك ادلورات متوفرة جبميع
اللغات؛ ل يقوم بتنقيح حمتوى
ادلورات حالي ًا سوى هيئة
الأاكدميية ولتلبية احتياجات
خمصصة

 78يُقصد بلكمة "توفر" أأن ادلورة قد تُرمجت اإىل اللغة ويتس ىن تقدميها للرشاكء من ماكتب امللكية الفكرية .وجتدر الإشارة اإىل أأن مجيع ادلورات ل توفر جبميع
اللغات يف الس نة ذاهتا ،اإذ يعمتد ذكل عىل توفر النسخة املرتمجة خالل العام و /أأو اس تعداد الرشاكء من ماكتب امللكية الفكرية اذلين توفر هلم ادلورات.
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تدريس امللكية الفكرية يف
حتسن فرص البدلان النامية
املس
توى اجلامعي غري متوفر
والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان اليت
متر مبرحةل انتقالية يف الالتحاق حالي ًا سوى يف عدد حمدود
ابلتعلمي العايل يف جمال امللكية من البدلان النامية والبدلان
الفكرية  /وعدد اجلامعات اليت ا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر
تقدم برامج تعلميية جديدة يف مبرحةل انتقالية؛ وتقدم الويبو
جمال امللكية الفكرية يف البدلان برانمج ماجس تري مشرتك يف
جمال امللكية الفكرية مع س بع
النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية جامعات اثنتان مهنا يف أأفريقيا
وواحدة يف أأمرياك الالتينية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
الإنشاء التدرجيي لش بكة من
أ
ً
خرباء امللكية الفكرية يف البدلان  326 :2013أاكدمييا من
النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال

البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا والبدلان اليت متر مبرحةل
انتقال و أأعضاء امجلعية ادلولية
دلمع التدريس والبحث يف
جمال امللكية الفكرية

حبلول هناية الثنائية ،وفرت ثالثة برامج تدريب
مخس جامعات يف
جديدة :برانمج واحد يف معهد بنغالديش
البدلان النامية
ل إالدارة واثنان يف جامعة أأفريقيا.
والبدلان ا ألقل منو ًا
والبدلان اليت متر
وعززت مخس جامعات براجمها اخلاصة ابمللكية
مبرحةل انتقالية سوف الفكرية:
تقدم برامج تعلميية
 جامعة بوينوس أيريس يف الأرجنتنيجديدة يف جمال امللكية
 جامعة فزنويال املركزيةالفكرية حبلول هناية
 جامعة أألياكنيت يف اإس بانياالثنائية
 جامعتان يف اإندونيسا (جامعة ابدجادجارانوجامعة اإندونيسا)
جامعتان عززات أأو اس تمكلتا دورات أأو برامج
جديدة س توفر يف :2016
 جامعة ويست اإنديز ،احلرم اجلامعي موان،جاماياك (ماجس تري قانون امللكية الفكرية
يف الصناعات الإبداعية والثقافية)
 جامعة بوتسواان (دورة جديدة يف جمالقانون امللكية الفكرية والبحوث؛ وتعزيز
دوريت قانون امللكية الفكرية ا ألوىل
والثانية)
 397أأاكدميي ًا من البدلان النامية والبدلان ا ألقل
زايدة عىل أأساس
ً
ً
املقارنة قدرها  %15منوا والبدلان اليت متر مبرحةل انتقال ،وفقا ملا ورد
عن امجلعية ادلولية دلمع التدريس والبحث يف
جمال امللكية الفكرية ( %22 +عىل الثنائية
)13/2012

حمقق
جزئياً

حمقق
لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014عدد

الأاكدمييني من البدلان النامية
وا ألقل منو ًا والبدلان اليت متر
مبرحةل انتقالية و أأعضاء امجلعية
ادلولية دلمع التدريس والبحث
يف جمال امللكية الفكرية
عدد مرشوعات الأاكدمييات
الناش ئة اجلديدة اليت اس هتُ لت
بعد اس تكامل املرحةل التجريبية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013مل تُس تمكل املرحةل

وقعت س بعة اتفاقات جديدة ( أأذربيجان
ومكبوداي وكوس تارياك وإاكوادور والسلفادور
وجورجيا وتركيا)

4

الثانية من املرحةل التجريبية
للمرشوع يف هناية عام .2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014صفر
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

التأأثري يف أأداء الربانمج

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

ِّّ
حدث مركز أأاكدميية الويبو للتعلمي
يف جمال التكنولوجيا وامللكية الفكرية سوف يس متر اس تطالع أراء
طالب التعمل عن بعد واملدرسني ،الإلكرتوين ( )WeLCيف .2015
اذلي يتسم ابلتغري الرسيع ،تتطور
أ
ً
أأيض ًا توقعات املس تخدمني
وبعد احلصول عىل مشورة فنية ويعزتم اتباع هنج أكرث انتظاما يف
من خرباء امللكية الفكرية ،سوف معلية الاس تعراض الس نوي
وتفضيالهتم برسعة .فواهجة منصة
لدلورات لتظل دورات التعمل عن
دورات التعلمي عن بعد والرسومات ُجترى حتديثات عىل املنصات
وتكنولوجيا املعلومات ميكن أأن تصبح املعمتدة أأو حمتوى امللكية الفكرية بعد وجهية وحديثة.
أأو لكهيام.
قدمية ويعفو علهيا الزمن ،وحمتوى
امللكية الفكرية للربامج التدريبية
اخملتلفة يف الأاكدميية ميكن أأن يصبح
أأيض ًا غري مناسب من حيث
التحدايت والتطورات العاملية
الناش ئة.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه2.3

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

11,883

11,714

11,845

11,883

11,714

11,845

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,978

6,917

7,438

108%

خالف موارد املوظفني

4,905

4,798

4,407

92%

11,883

11,714

11,845

101%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
وعوض نقل موارد املوظفني من الربانمج لتلبية احتياجات
.16.11ظلت املوارد املتاحة لهذا الربانمج مس تقرة عىل مدار الثنائيةِّ ّ .
منصات الويبو وتطبيقاهتا التكنولوجيا يف قطاع التمنية (الربامج  8و 9و )11من خالل نقل موارد املوظفني اإىل الربانمج بعد الانتقال
اإىل اإدارة الأاكدميية يف هناية عام .2014
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.17.11مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر
املسؤول عن الربانمج :املدير العام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
الرشاكت الصغرية واملتوسطة
 .1.30اس متر العمل مع ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميية وغريها من املؤسسات ملساعدة منظمي املرشوعات والرشاكت
الصغرية واملتوسطة ابس تخدام نظام امللكية الفكرية من خالل (أأ) تطويع و /أأو ترمجة املضمون املعين ابمللكية الفكرية من أأجل
مرشوعات ا ألعامل مبا يتفق مع الس ياق احمليل( ،ب) وبرامج تدريب املدربني .ون ُِّّظم يف هذا الصدد  33برانجم ًا عن اإدارة الرشاكت
املدربني يف بدلان معينة
الصغرية واملتوسطة ألصول امللكية الفكرية اإدار ًة فعاةل ،ما أأفاد  700مشرتك ،هبدف اإجياد مجموعة كبرية من ّ ِّ
ميتلكون املعارف واملهارات واخلربات الالزمة لتوفري املساعدات ا ألساس ية للرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جمال اإدارة أأصول امللكية
الفكرية .و أأسهم الربانمج يف الهنوض بمتكني املرأأة يف جمال امللكية الفكرية .وحتقيق ًا ذلكل ،ن ُِّّظمت حلقتا معل دولتيان للمخرتعات
ونساء ا ألعامل ابلتعاون بني الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية وامجلعية الكورية للنساء اخملرتعات ،وشاركت فهيا  236خمرتعة
وامر أأة أأعامل من  25بدل ًا.
 .2.30ونُرش كتاب جديد يف  15/2014عنوانه "الثقة – مدخل اإىل ا ألرسار التجارية للرشاكت الصغرية واملتوسطة" .و أأسهمت
الويبو يف اإعداد مرشوع أأويل لكتاب عنوانه "الاس تفادة من امللكية الفكرية أكصل جتاري اسرتاتيجي (الإدارة الاسرتاتيجية
79
للملكية الفكرية).
 .3.30والتحق  1350طالب ًا بدورتني ش بكتني ابللغة الإنلكزيية ( 709طالب يف  2014و 641طالب ًا يف  )2015للحصول عىل
شهادة دولية عن اإدارة أأصول امللكية الفكرية من أأجل جناح املرشوعات استنادا اإىل  ،IP PANORAMATMوشارك  70طالب ًا
بعدئذ يف برانمج غري ش بيك ومنفصل حول اإدارة أأصول امللكية الفكرية عُقد يف س يول جبمهورية كوراي و أأعدته الويبو ونفذته
ابلتنس يق مع مكتب كوراي للملكية الفكرية ومجعية كوراي للهنوض ابلخرتاع واملعهد الكوري املتقدم للعلوم والتكنولوجيا.
وبد أأ التحضري خالل الثنائية  17/2016لإطالق نسخ من ادلورة املذكورة ابللغات العربية والفرنس ية والروس ية والإس بانية.
 .4.30واس مترت اجلهود املبذوةل للتواصل مبارشة مع املرشوعات الصغرية واملتوسطة من خالل موقع الرشاكت الصغرية واملتوسطة
عىل الإنرتنت بلغات ا ألمم املتحدة الست فض ًال عن الرساةل الإخبارية الإلكرتونية الشهريةّ ِّ .
وغريت رشوط الاشرتاك يف النرشة
الإخبارية يف عام  2015بغية اس تقطاب قاعدة املس تخدمني املس هتدفني ،ومن مث اضطر املشرتكني السابقني لالشرتاك جمدد ًا.
و أأدى ذكل اإىل حذف عدد كبري من املشرتكني غري النشطتني من قامئة توزيع النرشة الإخبارية ما متخض عن قاعدة مس تخدمني
أأصغر جحامً ولكن أأكرث تركزي ًا .و ُأعدت مخس دراسات اإفرادية جديدة عن امللكية الفكرية للرشاكت الصغرية واملتوسطة تتناول
املوضوعات التالية( Ezequiel Farca "1" :املكس يك)؛ "( Haldiram "2الهند)؛ "( WonderEight "3لبنان)؛ " "4توفري
برجميات ميسورة التلكفة للمرشوعات الصغرية( HSCO LLP :اململكة املتحدة/ا ألردن)؛ " "5ضامن التدفق المن للطاقة –
( PipeWay Engenhariaالربازيل) ،ونرشت ادلراس تان " 4و "5عىل قاعدة البياانت .IP Advantage

 79قُدم الإسهام يف هذا املطبوع يف اإطار الصندوق الاستامئين/الولايت املتحدة للرشاكت الصغرية واملتوسطة اذلي ُأغلق خالل الربع ا ألول من عام .2015
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 .5.30ومتاش ي ًا مع توصيات جدول أأعامل التمنية  1و 4و 10وَّ ،11نظم الربانمج  40ندوة أأو حلقة معل أأو برانمج تدريب للمدربني
أأو شارك فهيا؛ وتناولت هذه ادلورات اإدارة امللكية الفكرية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف  30بدل ًا تنمتي غالبيهتا اإىل البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منواً يف أأفريقيا واملنطقة العربية وأس يا واحمليط الهادئ و أأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان اليت متر اقتصاداهتا
مبرحةل انتقالية .وقدَّم هذه الربامج  29خبري ًا ومتحد ًاث من  13بدل ًا انمي ًا و 4من البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية و 12بدل ًا
متقدم ًا ،لفائدة حنو  2000ممثل من الرشاكت الصغرية واملتوسطة واملؤسسات ادلامعة لها يف  93بدل ًا مهنا  21بدل ًا من البدلان ا ألقل
منو ًا و 56من البدلان النامية و 16من البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .وابتت ماكتب امللكية الفكرية و /أأو الغرف التجارية
لدلول ا ألعضاء املعنية تؤدي دوراً أأكرب يف هذا الصدد اإذ أأصبحت تشارك مشاركة وثيقة يف مرحةل التخطيط و أأسهمت اإسهام ًا
جلي ًال يف مراحل وضع الربامج وتنفيذها ،مبا يف ذكل اختيار املتحدثني وموضوعات الربامج .ومتاش ي ًا مع التوصية  ،4مشل برانمج
تدريب املدربني تنظمي مناقشة عن إازاكء الوعي ابمللكية الفكرية واس تخداهما يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ و ُحددت يف هذا
الإطار التحدايت اليت تواجه الرشاكت الصغرية واملتوسطة و ُاقرتحت فهيا خارطة طريق ملواهجة تكل التحدايت.
س ياسة الابتاكر
 .6.30اس متر العمل ،خالل الثنائية ،عىل حتديد اجملالت اليت تشهد تأأثرياً متباد ًل بني س ياسات الابتاكر وامللكية الفكرية.
وبعد النجاح يف تنفيذ املرشوع التجرييب الرايم اإىل اإدماج امللكية الفكرية يف وضع س ياسات الابتاكر واذلي نُ ِّفّذ يف رصبيا خالل
الثنائية السابقة ،أأطلقت مرشوعات وطنية يف الاكمريون وجاماياك ورواندا ورسي لناك وترينيداد وتوابغو .وتسعى هذه
املرشوعات اإىل رصد نظام الابتاكر يف البدلان اخملتارة وحتديد اجلهات الفاعةل الرئيس ية يف هذا اجملال ومشاركهتم يف نظام الابتاكر
وإادراكهم لنظام امللكية الفكرية واعامتدمه عليه والفجوات والاحتياجات اليت تواجه نظام الابتاكر من حيث امللكية الفكرية .واكن
الهدف هو اكتساب املزيد من اخلربة يف وضع اسرتاتيجيات وطنية أأكرث فعالية يف جمال امللكية الفكرية فض ًال عن الإسهام يف
اس تحداث خدمات دمع أأكرث مالءمة توفرها الويبو .و أأسفرت هذه املرشوعات عن مجةل نتاجئ مهنا التعاون مع مرشوع أأكرب جحامً امسه
" – IPICAتعزيز نقل املعارف يف منطقة البحر الاكرييب من خالل أأنظمة فعاةل محلاية حقوق امللكية الفكرية ونقل املعارف" وميوهل
الاحتاد ا ألورويب يف منطقة البحر الاكرييب وتنسقه جامعة أألياكنيت .وإاضافة اإىل ذكل ،أأطلقت حكومة رسي لناك مرشوع ًا بشأأن
الإدارة الفعاةل لنواجت البحوث يف اجلامعات اس تجاب ًة للتوصيات املنبثقة عن ا ألعامل املذكورة أنف ًا.
 .7.30وحرص ًا عىل مواصةل العمل يف جمال اإدماج امللكية الفكرية يف وضع س ياسات الابتاكر ،اس ُتمكل اس تعراض للكتاابت اليت
تتناول التأأثري املتبادل بني امللكية الفكرية ووضع س ياسات الابتاكر ،مبساعدة معهد مانشترس لالبتاكر يف البحوث .وكشف هذا
الاس تعراض عن هنوج التفكري والنقاش واملناقشة يف ا ألعامل املنشورة عن هذا املوضوع.
هيالك الابتاكر
 .8.30نفَّذ الربانمج مرشوعات تسويق خمصصة للملكية الفكرية وبرامج تكوين للكفاءات وقدَّم خدمات استشارية اإىل ادلول
ا ألعضاء يف الويبو ،ما َّيرس اإرساء البنية التحتية القانونية والتنظميية املالمئة فض ًال عن حشد املوارد البرشية الالزمة لتعزيز الابتاكر
والإدارة الاسرتاتيجية حلقوق امللكية الفكرية من حيث املعارف ونتاجئ البحوث من مرحةل مبكرة حىت أأسواق التكنولوجيا ابس تخدام
نظام امللكية الفكرية وا ألدوات واملسارات التسويقية املناس بة .وبفضل اس تخدام هنوج تدريب خمصصةِّ ّ ،درب حنو  2200همين
ودرب  100طرف اإضايف
(من املسؤولني احلكوميني ومديري التكنولوجيا والعلامء ووالكء الرباءات) يف اإطار فعاليات ميدانيةِّ ّ ،
معين ابلبتاكر ،مهنم نساء أأعامل يف أأفريقيا ،عن طريق أأكرث من  123وحدة ّ
تعمل عن بعد ومؤمتر عرب الفيديو.
ِّّ .9.30
ووسع النطاق اجلغرايف ملرشوع "اإنشاء ماكتب لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية" يف عام  2014اس تجاب ًة لطلبات ادلول
ا ألعضاء .ويف هذا الس ياق ،بد أأ الرتكزي يف تنفيذ خطة معل تونس عىل البنية املؤسس ية القانونية اليت تمتتع هبا املؤسسات املس تفيدة
يف تونس .وتواصل التقدم احملرز يف تعزيز أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا يف تونس يك تصبح مس تدامة ومس تقةل تشغيلي ًا.
اإذ سامهت مساعدة الويبو يف اس تكامل الس ياسات املؤسس ية اخلاصة ابمللكية الفكرية يف املركز التقين للكميياء ،وقطب الغزاةل
لتكنولوجيات التصال ،واملركز الفين للتعبئة والتغليف ( ،)Packtecوالقطب البيوتكنولويج س يدي اثبت.
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.10.30و ِّّنظم  42برانجم ًا تدريبي ًا ابلتعاون مع رشاكء داخليني وخارجيني بشأأن املوضوعات التالية 11 :برانجم ًا عن صياغة الرباءات،
و 16برانجم ًا عن اإدارة حقوق امللكية الفكرية يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير ،و 12برانجم ًا عن الرتخيص الناحج
للتكنولوجيات ،و 3برامج عن تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها .ومشلت املوضوعات اجلديدة خالل الثنائية  15/2014ما ييل:
" "1حامية امللكية الفكرية؛ " "2واسرتاتيجيات تسويق نتاجئ حبوث اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير ،وتفسري مستندات
الرباءات للقضاء؛ " "3وتسويق امللكية الفكرية للجامعات.
.11.30واس ُتعرض برانمج املبادرة اجلامعية خالل الثنائية  15/2014لتكييفه مع الاحتياجات املتغرية للجامعات ومؤسسات البحث
والتطوير يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو النامية مهنا واملتقدمة .ون ِّفّذ بعدئذ هنج ذو هدفني هام " "1تشجيع ادلول ا ألعضاء عىل اإرساء
اإطار تنظميي وطين واحض بشأأن ملكية حقوق امللكية الفكرية املودلة يف اجلامعات أأو مؤسسات البحث العامة؛ " "2ومساعدة ادلول
ا ألعضاء عىل وضع س ياسات مؤسس ية وخدمات دمع يف جمال امللكية الفكرية حتقيق ًا للتوازن املناسب بني حامية امللكية الفكرية
والنفاذ اإىل املعرفة .و ُأطلق مرشوع يف بوتسواان يف عام  2015يريم اإىل رمس س ياسة مؤسس ية منوذجية وطنية يف جمال امللكية
الفكرية بغية تيسري اجلهود اليت تبذلها اجلامعات ومؤسسات البحث العامة يف وضع س ياساهتا ادلاخلية.
.12.30وطبق ًا لتوصيات جدول أأعامل التمنية  19و 25و 26و 28ويف س ياق املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
التحدايت املشرتكة وبناء احللول ،خضعت ادلراسات الست املتعلقة جبوانب نقل التكنولوجيا لس تعراض ا ألقران من اخلرباء
ادلوليني ،و ُقدمت اإىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة اليت عُقدت يف نومفرب  .2014وبعد اس تكامل
ادلراسات ووفق ًا ملا ورد يف وثيقة املرشوع املعمتدة ،أُعدت وثيقة تنظريية عن اإجياد احللول ونوقشت خالل املنتدى الرفيع املس توى
للخرباء ادلوليني اذلي عُقد يف جنيف يف الفرتة املمتدة من  16اإىل  18فرباير ِّّ .2015
وقدم تقرير عن منتدى خرباء الويبو بشأأن نقل
التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اإىل اللجنة املذكورة يف دورهتا اخلامسة عرشة وانقش ته اللجنة مشفوع ًا بتقرير تقيمي املرشوع خالل
دورهتا السادسة عرشة.
.13.30وفامي خيص التوصية  36من جدول أأعامل التمنية ويف اإطار مرشوع املرشوعات التعاونية املفتوحة والامنذج القامئة عىل امللكية
الفكرية ،ن ُّظم اجامتع خرباء يف مقر الويبو من خالل مؤمتر الويبو بشأأن الابتاكر املفتوح :املرشوعات التعاونية ومس تقبل املعرفة،
اذلي عُقد يف يناير  .2014وإاضافة اإىل ذكل ،عُرضت عىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الرابعة عرشة دراسة
تقيميية مع ّمقة ودراسة عن التدفقات املعرفية العاملية لإدراهجام يف املنصة التفاعلية املزمع اإنشاؤها .وانقشت اللجنة تقرير ًا تقيميي ًا
للمرشوع يف دورهتا اخلامسة عرشة.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
اس هتُ لت س ياسات وطنية لالبتاكر يف البدلان حمقق لكي ًا
 5بدلان
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
عدد البدلان اليت اس هتلت أأو
امخلسة التالية :الاكمريون وجاماياك ورواندا
اعمتدت أأو تطبق س ياسة وطنية هناية  :2013بدل واحد
ورسي لناك وترينيدا وتوابغو.
يف جمال الابتاكر
أأسس املقارنة ا ألصلية:

برانمج ومزيانية :15/2014

ُحتدد لحق ًا
النتيجة املرتقبة :ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
%77
%50
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
دربني
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ َّ
هناية  :2013غري متاحة
املتخصصني يف امللكية الفكرية
ومسؤويل امللكية الفكرية امل ُ َّدربني أأسس املقارنة ا ألصلية:
اذلين يس تخدمون همارات حمس نة برانمج ومزيانية :15/2014
يف معلهم.
ُحتدد لحق ًا
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معززة دلى الرشاكت الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر
النتيجة املرتقبة :ه 6.3قدرة ّ
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
الهدف احملدد:
عدد الاشرتااكت يف نرشة ا ألخبار أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
 40 510اشرتااكت يف النرشة الإخبارية
اخلاصة ابلرشاكت الصغرية
40
000
هناية 41 101 :2013
اخلاصة ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة
واملتوسطة
يف 2014
الهدف ا ألصيل:
أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية  :15/2014برانمج ومزيانية
 6657اشرتااكً يف النرشة الإخبارية اخلاصة
دد
ُ :15/2014حي
ُحتدد لحق ًا
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف 2015
لحق ًا
انظر الفقرة  4.30للمزيد من املعلومات.
ُحتدد لحق ًا
عدد مرات تزنيل املواد واملبادئ أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
:2014
التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت
هناية :2013
عدد مرات التزنيل70 559 :
الصغرية واملتوسطة
عدد مرات التزنيل:
( %9-مقارنة بعام )2013
)2013( 77 617
عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية
عدد زايرة الصفحات:
واملتوسطة821 150 :
)
2013
( 1 210 803
( %32-مقارنة بعام )2013
أأسس املقارنة ا ألصلية:
:2015
برانمج ومزيانية :15/2014
ُحتدد لحق ًا
عدد مرات التزنيل71 867 :
( %2+مقارنة بعام )2014
عدد زايرات صفحة الرشاكت الصغرية
واملتوسطة960 196 :
( %17+مقارنة بعام )2014
خالل الثنائية ،نُرش ما مجموعه  19دراسة
ُحتدد لحق ًا
ُحتدد لحق ًا
عدد ادلراسات الإفرادية املتعلقة
اإفرادية جديدة ختص الرشاكت الصغرية
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت
واملتوسطة يف قاعدة البياانت
مت النفاذ اإلهيا من خالل قاعدة
 IP Advantageما أأدى اإىل بلوغ اإجاميل
البياانت  IP Advantageو /أأو
عدد ادلراسات الإفرادية املتاحة املتعلقة
غريها من قواعد البياانت الوجهية
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة  206دراسات.
وجسلت قاعدة البياانت IP Advantage
 199 700زايرة يف 15/2014؛
ولكن ل ميكن حتديد عدد املرات اليت اطلع
فهيا عىل ادلراسات الإفرادية املتعلقة
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة.
اإبداء  %100من املشاركني رضامه عن
ُحتدد لحق ًا
النس بة املئوية للمشاركني يف برامج أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
تنظ
حمتوى الربامج التدريبية وطريقة ميها
هناية %90 :2013
تدريبية تس هتدف املؤسسات
( %46راضون للغاية و 54راضون)
ادلامعة للرشاكت الصغرية
أأسس املقارنة ا ألصلية:
واملتوسطة ممّن أأبدوا رضامه عن برانمج ومزيانية :15/2014
حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها ُحتدد لحق ًا
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النس بة املئوية للمؤسسات ادلامعة
للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت
حصلت عىل التدريب وتوفر
املعلومات وخدمات ادلمع
والاستشارة يف جمال اإدارة أأصول
امللكية الفكرية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
هناية  %100 :2013من

املؤسسات ادلامعة
للرشاكت الصغرية
واملتوسطة اليت حصلت
عىل التدريب توفر
املعلومات وخدمات ادلمع
والاستشارة يف جمال اإدارة
أأصول امللكية الفكرية

الهدف احملدد %80 :قدم  %100من املؤسسات ادلامعة للرشاكت حمقق لكي ًا
الصغرية واملتوسطة اليت حصلت عىل
برانمج ومزيانية
التدريب توفر املعلومات وخدمات ادلمع
ُ :15/2014حتدد
والاستشارة يف جمال اإدارة أأصول امللكية
لحق ًا
الفكرية (كثري ًا ()%48؛ غالب ًا ()%32؛
أأحيا ًان ())%20

أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية :15/2014
عدد البدلان اليت وضعت برامج
تدريبية يف جمال امللكية الفكرية
لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

ُحتدد لحق ًا
ُحتدد لحق ًا

ُحتدد لحق ًا
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أأبلغت البدلان واملنظامت ا إلقلميية الامثين عرشة
التالية وضع برامج تدريبية يف جمال امللكية
الفكرية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة:
املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية،
أأرمينيا ،ا ألرجنتني ،بيالروس ،كولومبيا،
جورجيا ،مجهورية اإيران الإسالمية ،ا ألردن،
اكزاخس تان ،مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،لبنان ،عُامن ،اببوا غينيا اجلديدة،
اململكة العربية السعودية ،ترينيداد وتوابغو،
أأوغندا ،الإمارات العربية املتحدة ،مجهورية
تزنانيا املتحدة.

غري قابل
للقياس
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النتيجة املرتقبة :ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
والإبداع
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
وسع النطاق اجلغرايف ملرشوع "اإنشاء ماكتب غري حمقق
اإقامة  5ماكتب لنقل
ُحتدد لحق ًا
عدد ماكتب نقل التكنولوجيا
ِّّ
لنقل التكنولوجيا يف املنطقة العربية" يف
التكنولوجيا يف
املس تدامة اليت أأنشئت و /أأو
عام  2014اس تجاب ًة لطلبات ادلول ا ألعضاء.
املنطقة العربية
ع ُّززت يف اجلامعات أأو مؤسسات
وتواصل التقدم احملرز يف تعزيز أأربعة ماكتب
البحث والتطوير
لنقل التكنولوجيا يف تونس يك تصبح
مس تدامة ومس تقةل تشغيلي ًا ول س امي عن
طريق اس تكامل الس ياسات املؤسس ية اخلاصة
ابمللكية الفكرية فهيا:
 املركز التقين للكميياء قطب الغزاةل لتكنولوجيات التصال املركز الفين للتعبئة والتغليف()Packtec
 -القطب البيوتكنولويج س يدي اثبت

عدد اجلامعات و /أأو مؤسسات
البحث اليت وضعت س ياسات
للملكية الفكرية

ُحتدد لحق ًا

 20جامعة اإضافية

 80انظر الربانمج .10
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استناد ًا اإىل ردود عىل دراسة اس تقصائية،
أأفادت اجلامعات التالية يف الفلبني بأأن اإرشاد
الويبو وتدريبه اكن "مفيد ًا" أأو "مفيد ًا للغاية"
يف تعزيز ماكتب نقل التكنولوجيا فهيا:
" "1جامعة الفلبني للفنون التطبيقية؛
" "2مكتب البحوث جبامعة ولية مسر؛
" "3لكية الهندسة يف جامعة غرب الفلبني
احلكومية؛ " "4جامعة الفلبني للتكنولوجيا؛
" "5جامعة سانت توماس؛
" "6جامعة جنوب رشيق الفلبني.
ُوضعت س ياسات للملكية الفكرية يف 436
جامعة عىل النحو التايل:
 بولندا (( )434نتيجة تغيري يف القانونيف أأكتوبر )2014؛
 الاحتاد الرويس ()1؛80
 -أأوزبكس تان ()1

حمقق لكي ًا
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

توطيد التعاون ادلاخيل ولس امي مع
التعاون الوثيق مع الربامج،
من اخملاطر املطروحة عىل املدى
ً
ول س امي الربانجمني  9و ،10اليت الربانجمني  9و 10فضال عن توثيق
البعيد احامتل ّ
تغري احتياجات
تعرف خصائص ا ألقالمي ،وذكل التعاون مع ادلول ا ألعضاء
الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف
واملنظامت ادلولية ا ألخرى قد أأسهام
أ
لضامن أن يبقى احملتوى اذلي
ا ألقالمي النامية والناش ئة ،وذكل مع
سيُس تحدث مناس با لالحتياجات يف ضامن أأن احملتوى خمصص
اكتساب ا ألنظمة الوطنية للملكية
ومناسب لحتياجات أأحصاب
قل
الفكرية مزيدا من النضج .وس يؤدي ا إل ميية اخلاصة.
املصلحة.
عدم التكيّف يف اس تحداث احملتوايت
مع ذكل التغيري اإىل نقص املنافع
املتاحة للمس تفيدين من أأنشطة
تكوين الكفاءات.

التأأثري يف أأداء الربانمج
مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا ماد ًاي يف
أأداء الربانمج.

قد تظ ّل الرشاكت الصغرية واملتوسطة اتباع مسارات معل متوازية :أأ ّول ،هذا اخلطر متواصل .و أأدت أأنشطة مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا ماد ًاي يف
أأداء الربانمج.
احلد من وطأأته اإىل زايدة اهامتم
الرتكزي عىل توعية الرشاكت
يف بعض البدلان جاهةل ملنافع
احلكومات احمللية ومشاركهتا يف
الصغرية واملتوسطة مبنافع
اس تخدام نظام امللكية الفكرية ،ممّا
اس تخدام نظام امللكية الفكرية من وضع برامج تدريب عىل امللكية
يؤدي اإىل تضييعها لفرص تعزيز
أأجل تعزيز املنافع الاقتصادية من الفكرية و أأنشطة توعية للرشاكت
قدرهتا التنافس ية وفرص اإدرار
خالل حتسني القدرة التنافس ية .الصغرية واملتوسطة.
ادلخل.
واثنيا ،تشجيع احلكومات الوطنية
عىل اس تحداث هيالك دمع
الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو
حتسيهنا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.3

ھ2.3
ھ6.3
ھ2.4

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع
ا ألهداف الإمنائية الوطنية
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
معززة دلى الرشاكت الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام امللكية
قدرة ّ
الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014
790

نفقات 15/2014
779

1,163

665

653

3,841

3,294

3,368

1,442

758

703

6,696

5,508

5,503
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

5,086

4,190

4,422

106%

خالف موارد املوظفني

1,610

1,318

1,081

82%

6,696

5,508

5,503

100%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.14.30يعزى الاخنفاض املُسجل يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014مقارنة ابملزيانية املعمتدة
 15/2014اإىل ما ييل "1" :نقل مسؤوليات تنفيذ مرشوعي جدول أأعامل التمنية املتعلقني ابلامنذج التعاونية املفتوحة ونقل
التكنولوجيا اإىل الربانمج ( 5نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) "2" ،والتأأخر يف حتديد املهارات والكفاءات املناس بة ادلامعة
ألنشطة الربانمج لغرض تعويض موظف نُقل خارج الربانمج.
.15.30ويعزى أأساس ًا صايف الاخنفاض يف بند خالف موارد املوظفني اإىل ما ييل "1" :تسوية ختفيضية بسبب نقل مسؤولية
التدريب عىل صياغة الرباءات اإىل الربانمج 1؛ " "2ونقل خمصصات من بند خالف موارد املوظفني تتعلق ابلتدريب ادلاخيل
(اإىل الربانمج  23اذلي يُدير املتدربني مركز ًاي).
.16.30واستندت التسوايت يف نتاجئ املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل املهنجية اجلديدة وا ألدق املتبعة يف ختصيص
موارد املوظفني والنامجة عن التحسينات املدخةل عىل نظام التخطيط لإدارة ا ألداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي
لعايم  2014و ،2015وعن اإعادة تنظمي داخيل للربانمج.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.17.30يعزى أأساس ًا الاخنفاض الطفيف يف اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل ما ييل "1" :وترية تنفيذ ا ألنشطة اليت
حمسن
اكنت أأبطأأ مما اكن متوقع ًا وخباصة أأنشطة النتيجتني املرتقبتني ( 6.3قدرات ّ
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة) و( 2.4نفاذ ّ
اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما)؛ " "2وإارجاء أأو اإلغاء بعض ا ألنشطة بناء عىل طلب املؤسسات املنظمة
الرشيكة أأو ادلول ا ألعضاء يف اإطار النتاجئ املرتقبة ( 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية) و6.3
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما).
(قدرات ّ
معززة للرشاكت الصغرية واملتوسطة) و( 2.4نفاذ ّ
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الهدف الاسرتاتيجي الرابع
تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 1.4نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات
ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل
معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها يف
صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت مت
اإدراهجا يف تصنيف نيس
عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت ُأدخلت يف
التصنيف ادلويل للرباءات س نواي
عدد املعايري اليت مت تعديلها وعدد املعايري اجلديدة
اليت مت اعامتدها
عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل
منشورات الإنرتنت للتصنيفات واملعايري ادلولية،
ول س امي من البدلان النامية
عدد الوسطاء املوثوقني و أأحصاب احلقوق اذلين
انضموا اإىل ش بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد
املتاحة عامليا ،مبا يف ذكل البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا

ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية
الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية
الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
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الربانمج املسؤول (الربامج
املسؤوةل)

السري

الربانمج 12



الربانمج 12



الربانمج 12



الربانمج 12




الربانمج 3
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء
عدد املصنفات احملمية حبق املؤلف اليت وزعت
عىل الوسطاء املوثوقني و أأتيح النفاذ اإلهيا
ل ألشخاص معايق البرص عرب احلدود من خالل
ش بكة نظام الوسطاء املوثوقني للموارد املتاحة
عامليا
النس بة املئوية ل ألفراد الراضني عن دمع بناء
القدرات يف جمال البنية التحتية حلق املؤلف
عدد املؤسسات اليت تس تخدم الربانمج احلاسويب
GDA
اس تخدام قاعدة بياانت مراجع اإدارة الويبو
امجلاعية
عدد الصكوك القانونية واملبادئ التوجهيية
والإعالانت عن مبادئ خبالف املعاهدات اليت
وافق علهيا ،أأو صدق علهيا ،أأحصاب املصاحل
املعنيني يف جمالت اكمللكية الفكرية والرايضة
وحق املؤلف يف البيئة الرمقية
متوسط عدد املس تخدمني املس تفيدين من مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر للك ربع س نة وحبسب
ادلوةل

عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
الوطنية املس تدامة

الربانمج املسؤول (الربامج
املسؤوةل)
الربانمج 3



الربانمج 3



الربانمج 3



الربانمج 3



الربانمج 3



الربانمج 9



الربانمج 10
الربانمج 14



الربانمج 9
الربانمج 10
الربانمج 14

عدد البدلان اليت تس تخدم قاعدة بياانت
املساعدة التقنية يف جمال امللكية الفكرية (IP-
) ،TADوقامئة اخلرباء الاستشاريني يف جمال
امللكية الفكرية )(IP_ROC
عدد ماكتب نقل التكنولوجيا و /أأو مراكز الإعالم
يف جمال امللكية الفكرية اليت أأنشئت
أأعداد املس تخدمني اخملتلفة للك فرتة ربع س نوية
عىل صعيد اكفة ا ألنظمة (ركن الرباءات /قاعدة
البياانت العاملية ألدوات التوس مي)
عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب لغات خمتلفة
عدد أأزواج اللغات املتاحة للرتمجة اللية لعناوين
الرباءات وملخصاهتا
عدد مس تخديم برانجمي  ARDIوASPI
املسجلني النشطاء
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السري







الربانمج 9



الربانمج 10



الربانمج 13



الربانمج 13



الربانمج 13



الربانمج 14
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النتاجئ املرتقبة

ه 3.4تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت
الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما

ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب
امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية
الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن
( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة

مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول (الربامج
املسؤوةل)

السري

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن
مس توى تقدمي خدمات املعلومات املرتبطة
ابلرباءات ذات القمية املضافة (برانمج خدمات
الويبو الإعالمية  ،WPISقاموس العنارص
ادلولية املشرتكة  ،ICEخدمة الاس تفسار عن
أأرسة الرباءات والوضع القانوين)
النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن تقارير
واقع الرباءات PLRs
عدد البدلان اليت دققت يف البياانت واليت
أأدرجت ا ألدوية ا ألساس ية الوطنية يف
WIPO Essential
عدد مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية:
ركن الرباءات وقاعدة بياانت الويبو العاملية
ألدوات التوس مي
زايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت
WIPO Lex
عدد ماكتب نقل التكنولوجيا املس تدامة اليت
أأنشئت و /أأو ع ُّززت يف اجلامعات أأو مؤسسات
البحث والتطوير
عدد اجلامعات و /أأو مؤسسات البحث اليت
وضعت س ياسات للملكية الفكرية

الربانمج 14



الربانمج 14



الربانمج 18



الربانمج 20




الربانمج 21



الربانمج 30



الربانمج 30



عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات

الربانمج 13



عدد السجالت املدرجة يف قواعد البياانت
العاملية ألدوات التوس مي
عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات
عدد اجملموعات الوطنية يف قواعد البياانت العاملية
ألدوات التوس مي

الربانمج 13



الربانمج 13



الربانمج 13



عدد احلكومات ومنظامت الإدارة امجلاعية املوقعة
عىل اتفاقية مع الويبو بشأأن اإعادة هندسة
الربانمج احلاسويب ()WIPOCOS

الربانمج 3



عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منو ًا املشاركة يف الش باكت
ا إلقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو بتسهيل معلها

الربانمج 3



الربانمج 15



الربانمج 3



الربانمج 15



النس بة املئوية للحكومات اليت تقدم تقارير اإجيابية
عن تعزيز فعالية (وحومكة) ماكتب حق املؤلف
وغريها من مؤسسات حق املؤلف يف البدل
عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية
التحتية
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء
متوسط مس توى اخلدمة يف ماكتب امللكية
الفكرية اليت تلقت مساعدة (يرتاوح من  1اإىل
)5
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الربانمج املسؤول (الربامج
املسؤوةل)

السري

الربانمج 9



الربانمج 10
الربانمج 15
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الربانمج  :12التصنيفات واملعايري ادلولية
املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.12عىل الرمغ من التقدم غري املس تقر احملرز يف عام  ،2014شهد الوضع فامي خيص التصنيفات ادلولية ومعايري الويبو بشأأن
امللكية الفكرية حتس ن ًا كبري ًا يف عام  2015اإذ جتاوز التوقعات يف بعض اجملالت ولكنه مل يلهبا يف جمالت أأخرى.
 .2.12وفامي يتعلق بتصنيف نيس ،أأدرج ما مجموعه  1480تعديال جديدا و 25ملف معلومات جديد خالل الثنائية .وشهد عدد
هذه التعديالت زايدة بنس بة  32ابملئة مقارنة ابلثنائية  .13/2012وفضال عن ذكل أأتيحت النسخة الإس بانية الرمسية العارشة من
تصنيف نيس ( )NCL 10-2016ابلنسق نفسه املس تخدمة يف النسختني الفرنس ية والإنلكزيية ا ألصليتني .و أأتيحت أأيض ًا لك
النسخ السابقة (من ا ألوىل اإىل العارشة) ابلنسق اجلديد.
 .3.12وفامي خيص التصنيف ادلويل للرباءات ،د ُّشنت واهجة النرش امل َعدَّةل يف أأبريل  ،2014مبا يف ذكل أأداة حبث و أأداة اس تعراض
ابلتوازي للتصنيف ادلويل للرباءات وتصنيف الرباءات التعاوين ومؤرش الإيداع ( ،)IPC/CPC/FI parallel viewerلتيسري
اس تخدام النظام .ونظرا اإىل زايدة عدد مرشوعات املراجعة اجلديدة اليت تنفذها املاكتب امخلسة الكربى للملكية الفكرية وجممتع
التصنيف ادلويل للرباءات ،جتاوز عدد التقس اميت الفرعية املدرج يف عام  )1031( 2015الهدف املتوقع بنس بة  28ابملئة معوض ًا
بذكل النتيجة غري احملققة يف عام .2014
 .4.12ومل تمتكن اللجنة املعنية مبعايري الويبو من أأن تعمتد يف دورهتا الرابعة جدول ا ألعامل ،ما أأدى اإىل عدم اإضفاء الطابع الرمسي
عىل القرارات غري الرمسية .وعىل الرمغ من هذا الرتاجع اعمتد معيار واحد وروجع معيار أخر عىل حنو غري رمسي يف عام .2014
واس متر هذا الوضع يف عام  2015ما أأدى اإىل عدم املوافقة الرمسية عىل املعايري اجلديدة .ومع ذكل ،تواصل العمل غري الرمسي يف
اإطار ا ألفرقة اخملصصة املؤلفة من خرباء عيهنم أأعضاء اللجنة املعنية مبعايري الويبو والهيئات املراقبة لتويل همام خمصصة .ويتوقع اعامتد
عدة معايري يف دورة اللجنة املعنية مبعايري الويبو املقبةل يف عام .2016
 .5.12وشهد اس تخدام ا ألدوات املتاحة عىل الإنرتنت للنفاذ اإىل التصنيفات ومنشورات املعايري منوا اثبتا حبيث ارتفع عدد زايرات
منشورات التصنيف ادلويل للرباءات ارتفاعا كبريا (زايدة بنس بة  107ابملئة مقارنة بعام  ،)2013وذكل بفضل اإدراج تصنيفات
منقحة و أأدوات جديدة .وزاد أأيضا عدد زايرات منشور نيس والصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو والصفحة الرئيس ية لتصنيف فيينا
بنس بة  14ابملئة و 39.1ابملئة و 7.4ابملئة عىل التوايل .وظل عدد زايرات الصفحة الرئيس ية لتصنيف نيس مس تقراً يف حني اخنفض
عدد زايرات الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات بنس بة  6.6ابملئة .واخنفض عدد زايرات كتيب معايري الويبو بنس بة 26.7
ابملئة عن عام  ،2013وذكل رمبا بسبب التحدايت املؤسس ية اليت تواهجها اللجنة املعنية مبعايري الويبو .وجسل العام الثاين من الثنائية
نتاجئ أأفضل من العام ا ألول بوجه عام.
 .6.12ول يزال معل الربانمج  12يدمع تنفيذ التوصيات  8و 30و 31من جدول أأعامل التمنية عن طريق تيسري نفاذ البدلان النامية
اإىل املعلومات املتاحة للجمهور بشأأن الرباءات .ومن مث فهو يسهم أأيضا يف اجلهود املتعلقة بنقل التكنولوجيا .وخالل عايم 2014
و ،2015شهدت زايرات البدلان النامية اإىل الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل للرباءات والصفحة الرئيس ية لتصنيف نيس ومنشور
نيس وكتيب معايري الويبو زايدة كبرية بلغت  9.1ابملئة و 36ابملئة و 11.7ابملئة و 15.7ابملئة عىل التوايل يف حني شهد عدد زايرات
الصفحة الرئيس ية لتصنيف لواكرنو والصفحة الرئيس ية لتصنيف فيينا اخنفاض ًا نسبته  12.8ابملئة و 31.1ابملئة عىل التوايل.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ه 1.4نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها
يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
مؤرشات الأداء
عدد التعديالت وملفات
املعلومات اليت ُأدرجت يف
تصنيف نيس

ا ألهداف
أأسس املقارنة
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013مقارنة الزايدة مع أأساس
81
املقارنة
 423تعديال يف 2013
 339تعديال يف 2012
 9ملفات معلومات منقحة و 17ملف
معلومات جديد مودع

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج

ومزيانية  :15/2014عدد التعديالت
وملفات املعلومات اليت ُأدرجت
خالل عام .2013

عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  800 :2013مجموعة جديدة
س نواي
617
اليت ُأدخلت يف التصنيف
ادلويل للرباءات س نواي
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  500 :15/2014مجموعة
جديدة (بلغ متوسط عام 13 -2009
مجموعة)
عدد املعايري املعدةل وعدد املعايري أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013مقارنة الزايدة مع أأساس
اعمتد معيار واحد وعُدّل معياران يف املقارنة
اجلديدة املعمتدة
2012
عُدّ ل معيار واحد اإضافة اإىل املرسد
يف 2013

بياانت الأداء
 1480تعدي ًال خالل الثنائية:
82
 560تعدي ًال يف عام 2014
  274ابلإنلكزيية  286ابلفرنس ية 920تعديال يف عام 2015
  496ابلإنلكزيية  424ابلفرنس يةحمقق لكي ًا
 43ملف معلومات منقح
 )2014( 39 )2015( 4حمقق لكي ًا
اإدراج  25ملف معلومات جديد
 )2014( 20 )2015( 5 337 :2014مجموعة جديدة أأدرجت يف حمقق
جزئياً
النسخة ا ألوىل من التصنيف ادلويل
للرباءات لعام 2015
 1031 :2015مجموعة جديدة أأدرجت
يف النسخة ا ألوىل من التصنيف ادلويل حمقق لكي ًا
للرباءات لعام 2016
حمقق
اعامتد معاير واحد جديد ومراجعة أخر
جزئياً
عىل حنو غري رمسي ()2014
عدم اعامتد أأي معايري جديدة رمسي ًا.
مراجعة معيارين ()2015
السري
حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014س يحدد متوسط

الفرتة  13/2012فامي بعد

 81تصويب :العدد الإجاميل للتعديالت يف عام  2013اكن  423كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج  13/2012وليس  432كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
 82تصويب :العدد الإجاميل للتعديالت يف عام  2014اكن  560وليس  570كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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عدد املس تخدمني القادرين عىل أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  %5 :2013زايدة ابملقارنة مع
أأساس املقارنة
النفاذ اإىل منشورات الإنرتنت صفحة التصنيف ادلويل للرباءات:
للتصنيفات واملعايري ادلولية ،ول 387 093
س امي من البدلان النامية
منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
( 670 032ابإسقاط من بياانت يناير
– مايو  2013وتسوية بنفس طريقة
القياس املس تعمةل يف بياانت )2014
صفحة نيس533 846 :
منشور نيس2 386 409 :
صفحة لواكرنو36 727 :
صفحة فيينا32 416 :
معايري الويبو ( ُكتيّب)94 463 :

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014س يحدد يف
هناية عام 2013

صفحة التصنيف ادلويل للرباءات:
( 361 378اخنفاض بنس بة )%6.6
( %48.1من الزايرات من البدلان
النامية)

غري حمقق

منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
( 1 389 644زايدة بنس بة )%107.4
( %36.3من الزايرات من البدلان
النامية)

حمقق لكي ًا

صفحة نيس( 532 493 :مس تقر)
( %47.8من الزايرات من البدلان
النامية)

حمقق
جزئياً

منشور نيس( 2 721 537 :زايدة
بنس بة  %49.1( )%14من الزايرات
من البدلان النامية)

حمقق لكي ًا

صفحة لواكرنو( 51 075 :زايدة بنس بة
 %33.5( )%39.1من الزايرات من
البدلان النامية)

حمقق لكي ًا

صفحة فيينا( 34 830 :زايدة بنس بة
 %38.8( )%7.4من الزايرات من
البدلان النامية)

حمقق لكي ًا

معايري الويبو ( ُكتيّب)69 288 :
(اخنفاض بنس بة %33.6( )%26.7
من الزايرات من البدلان النامية)

غري حمقق

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

اخلالفات بني مجموعات البدلان تؤدي مناقشة القضااي وحماوةل حلها
اإىل احلد من التطور التقين للمعايري خارج اللجان وتعزيز املناقشات
التقنية داخل اللجان .ومتابعة
والتصنيفات.
تنفيذ اخلطط الطويةل ا ألجل.

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

ظلت مشلكة دورة اللجنة املعنية
مبعايري الويبو مطروحة عىل الرمغ
من عدة اجامتعات غري رمسية
عقدت يف عايم  2014و.2015

مل تمتكن اللجنة املعنية مبعايري الويبو
من اعامتد عدة معايري جديدة رمسي ًا.
ولكن اس متر العمل غري الرمسي
ويتوقع اعامتد عدة معايري يف
عام .2016
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.4

نظام مس تحدث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف
تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية والانتفاع هبا ونرشها يف صفوف
أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

7,317

7,298

7,507

7,317

7,298

7,507

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

5,879

5,808

6,050

104%

خالف موارد املوظفني

1,438

1,490

1,457

98%

7,317

7,298

7,507

103%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .7.12يعزى الاخنفاض الطفيف يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت ( 15/2014موارد املوظفني) اإىل النتيجة الصافية لإعادة
تصنيف الوظائف.
 .8.12وتعزى الزايدة يف خمصصات خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل تاكليف تطوير واس تضافة برجمية اإعادة تصنيف التصنيف
ادلويل للرباءات اليت اكنت أأعىل من املتوقع ورسوم الرتمجة الفورية املرتفعة املقدمة خالل الفعاليات املنظمة بشأأن اإدارة احتاد
التصنيف ادلويل للرباءات.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .9.12مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :13قواعد البياانت العاملية
املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.13تواصل تعزيز نظام ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEخالل الثنائية  ،15/2014مع الرتكزي كثريا عىل حتسني النفاذ اإىل
النظام يف ا ألقالمي اليت تشهد فرتات انتظار طويةل .و أأدخلت حتسينات كبرية لفائدة املس تخدمني يف أس يا .و أأدرجت لغتان (ادلامناركية
والبولندية) يف نظام البحث املتعدد اللغات لسرتجاع املعلومات ،وبلغ بذكل عدد اللغات املس تخدمة  14لغة حبلول هناية الثنائية.
ووسع نطاق أأداة الويبو للرتمجة اللية ( ،83)WIPO Translateويه عبارة عن نظام ترمجة ألية اإحصايئ أأعد داخليا ،ليك تشمل
ثالثة أأزواج لغوية اإضافية وصعبة حبلول هناية الثنائية يه الإنلكزيية والكورية ،والإنلكزيية والروس ية ،والإنلكزيية والإس بانية ،ليبلغ
بذكل العدد الإجاميل س بعة أأزواج ،ووسع نطاق اس تخدام الزوج اللغوي ل إالنلكزيية والصينية ليشمل ا ألوصاف واملطالبات.
وشهدت الثنائية أأيض ًا اإدخال ترمجة ا ألوصاف واملطالبات اخلاصة ابلرباءات الاكمةل بني الإنلكزيية والصينية .واس متر البحث يف
وظائف اإضافية للرتمجة اللية يف الثنائية  .15/2014واس متر اس تخدام أأداة الرتمجة اللية يف منظامت أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة
ولقيت صدى اإجيابي ًا بني النظراء وتفوقت ابنتظام عىل أأدوات الرتمجة اللية ا ألخرى مثل .Google Translate
 .2.13وشهدت الثنائية زايدة كبرية يف تغطية البياانت ومس توايت اس تخدام قواعد بياانت الويبو للملكية الفكرية .ومن اجلدير
ابذلكر أأن الثنائية شهدت اإطالق خدمة جديدة خاصة ابلتصماميت الصناعية يه "قاعدة البياانت العاملية للتصاممي" يف يناير .2015
وجسلت قاعدة البياانت حبلول هناية عام  2015أأي بعد عام من اإطالقها ما متوسطه  1400زائر متفرد يف الفصل .وفض ًال عن ذكل،
بلغ عدد اجملموعات الوطنية (املشار اإلهيا يف الرمس البياين التايل ابمس "خالف لهاي") مخس مجموعات حتتوي عىل أأكرث من 1.5
مليون وثيقة تصاممي.
جسالت قاعدة البياانت العاملية للتصاممي – 2015
خالف لهاي

لهاي

 83الامس السابق لهذه ا ألداة اكن " أأداة الرتمجة املساعدة لرتمجة عناوين الرباءات وملخصاهتا" (.)TAPTA
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 .3.13وابإدراج وظيفة البحث عن التشابه بني الصور ،ويه وظيفة قوية وا ألوىل من نوعها يف نظام حبث عام للملكية الفكرية،
جتاوز اس تخدام قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية التوقعات يف عايم  ،15/2014فزاد عدد املس تخدمني اخملتلفني بأأكرث من
أأربعة أأضعاف يف الفصل الواحد مرتفع ًا من  23 000مس تخدم يف هناية عام  2013اإىل أأكرث من  80 000مس تخدم .وزاد عدد
اجملموعات الوطنية (املشار اإلهيا ابمس "خالف مدريد" يف الرمس البياين التايل) بأأكرث من الضعف مرتفع ًا من  12يف هناية عام 2013
اإىل  26يف هناية عام  .2015وزاد العدد الإجاميل للسجالت املدونة يف النظام أأيض ًا بأأكرث من الضعف يف الثنائية  ،15/2014مرتفع ًا
من  12مليون جسل اإىل أأكرث من  24مليون جسل.
جسالت قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية – 15/2014
خالف مدريد

مدريد
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ابملاليني
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 .4.13واس مترت خدمة ركن الرباءات يف تسجيل مس توايت عالية من الاس تخدام مبتوسط  500 000زايرة متفردة للصفحة
الش بكية يف اليوم .وظل عدد الزائرين اخملتلفني مس تقراً يف هناية الثنائية عند أأكرث من  221 000زائر متفرد يف الفصل الواحد ،ما
يدل عىل أأن اخلدمات اليت يوفرها حمرك البحث يف ركن الرباءات قد اس ُتخدمت ما يكفي ليبد أأ تناقص التاكليف .وازداد عدد
اجملموعات املدرجة يف ركن الرباءات بنس بة  19ابملئة مقارنة بعام  2013ليبلغ بذكل العدد الإجاميل للمجموعات الوطنية وا إلقلميية
(املشار اإلهيا ابمس "خالف معاهدة الرباءات" يف الرمس البياين التايل)  43مجموعة (مقارنة بعام  2013اذلي جسل  36مجموعة) تشمل
أأكرث من  50مليون جسل (مقارنة بعام  2013حيث اكنت تشمل  34مليون جسل) أأي بزايدة نسبهتا  47ابملئة مقارنة بعام .2013
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جسالت ركن الرباءات – 15/2014
خالف معاهدة الرباءات

معاهدة الرباءات

ابملاليني

60
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 .5.13واس متر الربانمج  13يف الإسهام يف تنفيذ التوصيتني  24و 31من جدول أأعامل التمنية املعنيتني بسد الفجوة الرمقية وتيسري
حمسن اإىل معلومات امللكية الفكرية املتاحة للجمهور عن طريق الاس مترار يف زايدة جسالت امللكية الفكرية املتاحة للبحث
نفاذ ّ
وتوس يع وظائف البحث وادلمع املتعدد اللغات.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
السري
بياانت ا ألداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق
أأعداد املس تخدمني اخملتلفة للك أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013ركن الرباءات  650 000ركن الرباءات:
جزئياً
فرتة ربع س نوية عىل صعيد اكفة ركن الرباءات  ،237 446وقاعدة
)2014( 254 769
قاعدة البياانت العاملية
ا ألنظمة (ركن الرباءات /قاعدة البياانت العاملية للعالمات التجارية
للعالمات 20 000
)2015( 221 981
85
23 000
البياانت العاملية للعالمات
زائر/فرتة ربع س نوية
84
التجارية)
أأسس املقارنة ا أ
نية
ا
زي
وم
برانمج
صلية:
ل
حمقق لكي ًا
قاعدة البياانت العاملية للعالمات
 :15/2014ركن الرباءات 566 782
التجارية:
زائر ًا متفرداً
)2014( 49 977
قاعدة البياانت العاملية للعالمات 339
)2015( 80 490
 13زائر ًا متفرداً
(الربع الرابع لعام )2012
غري قابل
قاعدة البياانت العاملية للتصاممي
للقياس
)2015(13 946

 84يشري عدد املس تخدمني اإىل "املس تخدمني" املتفردين وليس اإىل "الزوار" املتفردين ،وهكذا ميكن تفادي حساب عدد الزوار املتفردين اذلين يكتفون بتصفح
الصفحة دون اإجراء أأي حبث ،مما ميكن من توفري صورة أأدق ملدى اس تخدام قاعدة البياانت.
 85انظر احلاش ية السابقة.
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عدد اللغات املتاح هبا البحث
عرب لغات خمتلفة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

13

12

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 12 :15/2014فرباير )2013
عدد أأزواج اللغات املتاحة
للرتمجة اللية لعناوين الرباءات
وملخصاهتا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية 5 4 :2013
(الرتامكي)

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 2 :15/2014فرباير )2013

يف عايم  15/2014أأدرجت لغتان
اإضافيتان (ادلامنركية والبولندية) يف
نظام البحث املتعدد اللغات
لسرتجاع املعلومات ليبلغ بذكل عدد
اللغات املس تخدمة  14لغة.
ثالثة أأزواج لغات اإضافية يف
 ،( 15/2014الإنلكزيية-الكورية،
الإنلكزيية-الروس ية ،الإنلكزيية-
الإس بانية) ( 7الرتامكي)
ووسع نطاق الزوج اللغوي
ل إالنلكزيية-الصينية ليشمل ا ألوصاف
واملطالبات

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

النتيجة املرتقبة :ه 3.4تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية واس تخداهما
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد السجالت املدرجة يف ركن أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
الرباءات

ا ألهداف

بياانت الأداء

40 000 000

( 50 000 000الرتامكي)

السري
حمقق لكي ًا

34 000 000

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 18 733 406 :15/2014فرباير
)2013

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

عدد السجالت املدرجة يف
قواعد البياانت العاملية للعالمات 12 000 000
التجارية
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 10 928 326 :15/2014فرباير
)2013
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
عدد اجملموعات الوطنية
( 36الرتامكي)
وا إلقلميية يف ركن الرباءات

عدد اجملموعات الوطنية
وا إلقلميية يف قاعدة البياانت
العاملية للعالمات التجارية

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 27 :15/2014فرباير )2013
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

20 000 000

( 24 500 000الرتامكي)

حمقق لكي ًا

35

( 43الرتامكي)

حمقق لكي ًا

18

12

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 9 :15/2014فرباير )2013
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

التأأثري يف أأداء الربانمج

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

البحث عن مواقع ميكهنا اس تضافة عوجلت مسأأةل التوزيع اجلغرايف
الفقدان املؤقت أأو ادلامئ للنفاذ اإىل
قواعد البياانت العاملية بسبب انقطاع البياانت وتزنيلها بنسخ مطابقة من لنظام ركن الرباءات خالل الثنائية
عن طريق نظام منسوخ يف أس يا
البياانت لس تعادهتا وتوزيعها
خدمة الإنرتنت احمللية أأو بسبب
ً
يكفل احملافظة عىل نسخة بعيدة
عطل فين يف املقر الرئييس يف جنيف جغرافيا يف حالت الكوارث.
ويقلص فرتات الانتظار للمنطقة
والبحث عن مواقع منسوخة
للمحافظة عىل تواصل النفاذ اإىل الس يوية حبيث ينخفض احامتل
التعرض لهذا اخلطر.
البياانت أأثناء انقطاع اخلدمة
احمللية.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.4
ھ3.4

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
تغطية جغرافية واسعة حملتوى قواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية
الفكرية واس تخداهما
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

1,882

3,768

3,874

2,810

1,296

1,080

4,692

5,065

4,954

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف املوظفني)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3,447

3,602

3,529

98%

خالف موارد املوظفني

1,245

1,463

1,425

97%

4,692

5,065

4,954

98%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .6.13تعزى الزايدة يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت ( 15/2014موارد املوظفني) اإىل اإعادة تصنيف وظيفة وإاعادة توزيع موارد
اإضافية للموظفني يف الربانمج لتعزيز قواعد البياانت العاملية .ويتبني ذكل أأيض ًا يف الزايدة املسجةل يف النتيجة املرتقبة ه( 2.4حتسني
النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما) .وفض ًال عن ذكل ،تعزى الزايدة يف موارد النتيجة املرتقبة املذكورة اإىل
اإعادة توزيع موارد املوظفني يف الربانمج لتطوير حمراكت البحث يف قواعد البياانت.
 .7.13ويعزى أأساس ًا الاخنفاض الطفيف يف خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل التاكليف الإضافية املتكبدة لالس تعانة مبصادر
خارجية لرفع اجملموعات الوطنية دلى مزود خدمات خاريج وارتفاع تاكليف اس تضافة اخلادوم.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .8.13مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :14خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعارف
املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.14شهدت الثنائية  15/2014وصول اإجاميل عدد ادلول ا ألعضاء اليت أأنشأأت مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف أأقطارها اإىل
 50دوةل وإانشاء  11ش بكة اإضافية أأي بزايدة نسبهتا  28ابملئة مقارنة ابلثنائية  .13/2012وواصل الربانمج تركزيه عىل تعزيز
اس تدامة الش باكت عىل ا ألجل الطويل ،وحقق هدف الاس تدامة يف  25ش بكة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر حبلول هناية
عام  .2015وفض ًال عن ذكل ،أأنشئت ش بكتان دون إاقلمييتني ملراكز ادلمع يف عام  2015هام ش بكة مراكز ادلمع لدلول ا ألعضاء يف
رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا ،وش بكة لبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ( .)CATI-CARDوبلغ عدد املراكز املدرجة
86
يف جسل مراكز ادلمع  331مركزاً حبلول هناية عام .2015
 2.14وعُزز الربانمج َّ
املنظم لتكوين الكفاءات عىل املس توى احمليل ،اذلي اس هتُ ل يف عام  ،2013عىل مدار الثنائية ول س امي عن
طريق تنظمي أأنشطة توعية وتدريب يف امليدان وعقد دورات اإضافية لتدريب املدربني والتخطيط للمرشوعات .و ِّّنظم ما مجموعه 11
اجامتع ًا إاقلميي أأو دون إاقلميي ابلشرتاك مع  14منظمة فض ًال عن  50اجامتع ختطيط وطين وحلقة معل لتدريب املدربني بغية تعزيز
تبادل اخلربات واملامرسات الفضىل بني البدلان عىل الصعيد ا إلقلميي.
 3.14ومل تفتأأ املنصة ا إللكرتونية لإدارة املعارف 87تشهد منوا كبرياً اإذ زاد عدد ا ألعضاء املسجلني فهيا بأأكرث من الضعف ليبلغ 1500
عضو من أأكرث من  115بدل ًا حبلول هناية عام  2015مقارنة ابلثنائية السابقة اليت جسلت  700عضو ًا .وعقدت املنصة  16ندوة
تدريب اإلكرتونية و 10جلسات أأس ئةل و أأجوبة مبارشة شارك فهيا خرباء دمع الابتاكر .واس متر الطلب عىل أأداة التعلمي الإلكرتونية
التفاعلية بشأأن "اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلرباءات واس تغاللها" املتاحة عىل أأقراص مدجمة وعىل املوقع الإلكرتوين ابللغتني
الإنلكزيية 88والفرنس ية .89واس ُتمكلت النسخة الإس بانية يف هناية عام .2015
 4.14و ُأطلق الربانمج املشرتك بني الويبو واملنتدى الاقتصادي العاملي ملساعدة اخملرتعني يف عام  2015من أأجل تعزيز الابتاكر
الوطين بتوفري املساعدة القانونية يف جمال اإيداع الرباءات للمبتكرين والرشاكت الصغرية احملدودي املوارد عىل الصعيد احمليل ،واس هتُ ل
مرشوعان رائدان يف كولومبيا واملغرب .و أأتيحت هبذه املناس بة أأداة ّ
تعمل تفاعلية عن الرباءات واخلدمات القانونية اجملانية عىل الإنرتنت.
 5.14وما انفك حمتوى اجملالت العلمية والتقنية ،اذلي ميكن الاطالع عليه يف برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر
( ،)ARDIيزداد جحامً ول س امي عن طريق الربامج الرشيكة يف برانمج ا ألحباث من أأجل احلياة ( ،)Research4Lifeاإذ ارتفع اإىل
 21 243جمةل و 48 988كتا ًاب إالكرتوني ًا و 169مصنف ًا مرجعي ًا وقاعدة بياانت .وتضاعف عدد املس تخدمني النشطني املسجلني يف
برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر ( )ARDIثالثة أأضعاف خالل الثنائية  15/2014مرتفع ًا من 207
مس تخدمني يف الثنائية  13/2012اإىل  623مس تخدم ًا يف الثنائية  .15/2014وزاد عدد املس تخدمني النشطني املسجلني يف
برانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة بشأأن الرباءات ( ،)ASPIاذلي يتيح النفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات التجارية ،اإىل أأكرث
من الضعف يف الثنائية  15/2014ليبلغ  42مس تخدم ًا مؤسس ي ًا نشط ًا أأي بزايدة نسبهتا  110ابملئة عىل عام .2013
 6.14ونرشت الويبو يف  15/2014أأربعة من تقارير واقع الرباءات عن املوضوعات التالية "1" :املوارد الوراثية احليوانية :وهو أأول
حتليل نوعي واسع النطاق يتعلق مبعلومات الرباءات عن املوارد الوراثية احليوانية أأع َّد ابلتعاون مع منظمة ا ألغذية والزراعة ل ألمم
املتحدة (الفاو) ومبدخالت موضوعية من الربانمج 4؛ " "2ا ألهجزة والتكنولوجيات املساعدة ذلوي الإعاقة البرصية والسمعية :أأع َّد
ميرس؛ " "3التكنولوجيات املتعلقة بزيت النخيل:
هذا التقرير ابلتعاون مع منظمة الصحة العاملية ومشل أأول منشور للويبو بنسق َّ
أأع َّد هذا التقرير ابلتعاون مع مؤسسة مالزياي للملكية الفكرية؛ " "4أأمراض هممةل خمتارة :أأعدَّت نسخة حمدَّثة من هذا التقرير.
http://www.wipo.int/tisc/en/search/ 86
http://etisc.wipo.org 87
http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial.html 88
http://www.wipo.int/tisc/fr/etutorial/main.html 89
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 7.14وظل الاهامتم كبريا بتقارير واقع الرباءات خالل الثنائية ،وخاصة الاهتام ابلتقرير عن التكنولوجيا املائية والتقرير عن اإعادة
تدوير اخمللفات الإلكرتونية؛ وجتىل ذكل يف عدد النقرات الفريدة عىل موقع تقارير واقع الرباءات وعددها  23 634نقرة؛ وعدد
التزنيالت من عىل املوقع وعددها  97 172تزنيال لنسخ التقارير يف نسق  PDFوعدد تزنيالت املعلومات املصورة وعددها 8189
تزنيال .و ُترمج املوقع الإلكرتوين لتقارير واقع الرباءات اإىل اللغتني الفرنس ية والإس بانية ُورفع عليه  57تقرير ًا جديد ًا أأعدهتا منظامت
خمتلفة من القطاعني العام واخلاص وتشمل منشورات بامثين لغات غري الإنلكزيية .وفض ًال عن ذكل ،نُرشت يف أأغسطس 2015
املبادئ التوجهيية ملهنجية اإعداد تقارير واقع الرباءات اليت أأعدها خبري خاريج يف عام ُ 2013ووضعت صيغهتا الهنائية يف عام .2014
وبد أأ العمل عىل اإعداد دليل يعرض خمتلف ا ألدوات اجملانية واملفتوحة املصدر بغية تيسري النفاذ اإىل البياانت والتحليالت املتعلقة
ابلرباءات لغري املتخصصني .وتفاد ًاي لرضورة اكتساب همارات الربجمة الالزمة عادة يف اس تخدام ا ألدوات املفتوحة املصدر ،أأ ِّعّد ادلليل
بطريقة مبسطة تشمل توجهيات مفصةل وتدرجيية موهجة لغري املربجمني .و أأتيحت النسخ ا ألوىل غري املبسطة من فصول ادلليل عىل
منصة مفتوحة املصدر90؛ أأما النسخة الهنائية فستتاح عىل املوقع الإلكرتوين لتقارير واقع الرباءات.
 8.14واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  14وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية ،ول س امي التوصيات  1و8
و 19و 30و.31

بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

 25ش بكة وطنية
(اإجامل) :أأفريقيا (10
مهنا  8للبدلان ا ألقل
منو ًا)؛ واملنطقة العربية
()3؛ وأس يا واحمليط
الهادئ ( 4مهنا 2
للبدلان ا ألقل منو ًا)؛
و أأمرياك الالتينية
ومنطقة الاكرييب ()6؛
وبعض البدلان يف
أأورواب وأس يا ()2

 25ش بكة وطنية مس تدامة ملراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر من أأصل
 50ش بكة منشأأة (الرتامكي) :أأفريقيا
( 10مهنا  8من البدلان ا ألقل منوا)؛
واملنطقة العربية ()3؛ وأس يا واحمليط
الهادئ ( 4مهنا بدل من البدلان ا ألقل
منوا)؛ و أأمرياك الالتينية والاكرييب
()7؛ وبعض البدلان يف أأورواب وأس يا
()1

حمقق
لكي ًا

عدد ش باكت مراكز دمع
الابتاكر والتكنولوجيا املس تدامة  15ش بكة مس تدامة ملراكز دمع
TISCs
التكنولوجيا والابتاكر (من أأصل 39
ش بكة منشأأة).

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 15 :15/2014ش بكة وطنية( :اإجامل

يف هناية الربع ا ألول من عام :)2013
أأفريقيا ()6؛ واملنطقة العربية ()2؛
وأس يا واحمليط الهادئ ()2؛ و أأمرياك
الالتينية ومنطقة الاكرييب ()4؛ وبعض
البدلان يف أأورواب وأس يا ()1
متوسط عدد املس تخدمني
املس تفيدين من ش بكة ادلمع
للك ربع س نة وحبسب البدل

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013ما ( 300حد أأدىن) -
( 750حد أأقىص)
بني ( 532حد أأدىن) و( 1 370حد
أأقىص) ملتوسط عدد املس تخدمني
املس تفيدين من ش بكة ادلمع للك يوم
يف .2013

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
( 200 :15/2014حد أأدىن) 630 -
(حد أأقىص)

http://poldham.github.io/project_files/ 90
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( 874حد أأدىن) -
( 2 631حد أأقىص)

حمقق
لكي ًا
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عدد املس تخدمني املسجلني
النشطاء يف برانجمي ARDI
وASPI

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

300 ARDI
30 ASPI

 207( ARDIمس تخدمني نشطني)
 20( ASPIمس تخدما نشطا)

623 ARDI
42 ASPI

حمقق
لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
:15/2014
50 ARDI
20 ASPI
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية  :2013مل %75
جتر أأية دراسة اس تقصائية عن برانمج
خدمات الويبو الإعالمية وقاموس
العنارص ادلولية املشرتكة .وجتري
املناقشات مع املاكتب املاحنة عن كيفية
تقيمي واسرتجاع الراء يف العمل املنجز.

النس بة املئوية للمس تخدمني
الراضني عن مس توى تقدمي
خدمات املعلومات املرتبطة
ابلرباءات ذات القمية املضافة
(برانمج خدمات الويبو
الإعالمية  ،WPISقاموس
العنارص ادلولية املشرتكة ،ICE
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
خدمة الاس تفسار عن أأرسة
 :15/2014غري متاحة
الرباءات والوضع القانوين)

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

النس بة املئوية للمس تخدمني
اءات
رب
الراضني عن تقارير واقع ال
أأجريت دراسة اس تقصائية عن الرضا
عن تقارير واقع الرباءات يف مارس
 2014وورد  39ردا علهيا ( 3من
مس تخديم املس توى ا ألول و 36من
مس تخديم املس توى الثاين) .و أأظهرت
النتاجئ أأن نس بة  %70من املس تخدمني
راضية عن نوعية التقارير.

%75

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014غري متاحة
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توقف اس تخدام مؤرش ا ألداء عقب
اإعادة تنظمي خدمات املعلومات
املرتبطة ابلرباءات.

منقطع

مل تع ّد دراسة اس تقصائية قابةل للمقارنة غري
قابل
لتقيمي مس توايت الرضا يف .2015
للقياس
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
للحد من وطأأة اخملاطر
نتاجئ الربانمج
العجز عن حتقيق الاس تدامة
مشاركة أأكرب مع البدلان املضيفة أأدت هجات التنس يق الوطنية
ومواصةل ادلمع اذلايت يف ش باكت
يف مراحل ختطيط وتنفيذ مرشوع واملؤسسات املضيفة دور ًا أأكرب يف
مراكز ادلمع.
مراكز ادلمع .وقد يؤدي ذكل اإىل
ختطيط مرشوع مراكز ادلمع
وتنفيذه عوض ًا عن الاعامتد عىل دمع
اإغالق بعض الش باكت ،ومن مث
الويبو حرصاً.
توقف نفاذ اخملرتعني ا ألفراد والرشاكت
الصغرية واملتوسطة وغريمه من
أأحصاب املصلحة اإىل خدمات
تكنولوجيا املعلومات.
تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

قةل اس تخدام تقارير واقع الرباءات يف اختيار موضوعات مناس بة من
البداية لتقارير واقع الرباءات
صفوف امجلهور الهدف (اخملرتعون
وتطوير وسائل نرشها وحتسني
وا ألفراد ،والباحثون ،وا ألوساط
التنس يق مع أأحصاب املصلحة
الأاكدميية الصناعية ،وواضعو
املعنيني.
الس ياسات وصناع القرار يف جمال
البحث والتطوير)

قد تتفاوت مس توايت العرض
والطلب فامي يتعلق خبدمات تقدمي
معلومات الرباءات ،ول س امي بني
المكية املتوقعة والمكية الفعلية،
وكذكل فامي يتعلق مبس توى جودة
اخلدمات ومواعيد تقدميها نظراً اإىل
املوارد احملدودة املتاحة واملشاركة
الطوعية واجملانية ملاكتب اجلهات
املاحنة.

مل يتعرض الربانمج لهذا اخلطر
بفضل جناح اسرتاتيجيات احلد من
وطأأة اخملاطر يف تقليص احامتل
التعرض هل .وإان حتسني
اسرتاتيجيات النرش عرب وسائل
الإعالم الاجامتعية وعقد اجامتعات
مع امجلهور الهدف قد أأاتح التواصل
مع امجلاهري غري املطلعة عىل معل
الويبو ومن مث الإسهام يف زايدة
عدد املس تفيدين من التقرير.

التأأثري يف أأداء الربانمج
سامهت اسرتاتيجية احلد من وطأأة
اخملاطر يف حتسني التنس يق مع
البدلان املضيفة وهجات التنس يق
الوطنية واملؤسسات املضيفة لتعزيز
الاس تدامة.

سامهت اسرتاتيجيات احلد من
وطأأة اخملاطر يف إازاكء الوعي بتقارير
واقع الرباءات وتعزيز اس تخداهما
وتيسري النفاذ اإلهيا.

مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا ماد ًاي يف
سوف تعمل الويبو عىل احلد من مل يتعرض الربانمج لهذا اخلطر
بفضل تدابري احلد من وطأأة اخملاطر أأداء الربانمج.
وطأأة اخملاطر عن طريق مراقبة
توقيتات التسلمي وجودة اخلدمات اليت اختذها الربانمج.
اليت تقدهما اجلهات املاحنة،
والتعاون مع املؤسسات املشاركة
اخلارجية اليت أأبدت اهامتما خاص ًا
أأملته علهيا احتياجاهتا يف س ياق
اإعداد تقارير واقع الرباءات؛
وطلب تعليقات وانطباعات
مس تخديم اخلدمات وتقيميها
وحتديد أأولوايت للطلبات املقدمة
يف حاةل زايدة الطلب زايدة
مفرطة؛ والرتوجي للخدمات يف
حاةل اخنفاض الطلب.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
2.4

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

7,539

6,830

6,860

اجملموع

7,539

6,830

6,860

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,585

5,941

5,993

101%

خالف موارد املوظفني

954

890

867

97%

7,539

6,830

6,860

100%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 9.14يعزى أأساس ًا الاخنفاض الإجاميل يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت ( 15/2014موارد املوظفني) اإىل النتيجة الصافية لتثبيت
الوظائف املس مترة ،وإاعادة توزيع وظائف دلمع أأنشطة املنظمة فامي خيص مكتب الويبو يف الصني (الربانمج  )20والرشاكت الصغرية
واملتوسطة ودمع املقاوةل (الربانمج .)30
 10.14ويعزى أأساس ًا الاخنفاض يف بند خالف موارد املوظفني اإىل نقل موارد اإىل الربانمج ( 13قواعد البياانت العاملية) لزتويد ركن
الرباءات ابإماكنية البحث عن الرتكيبات الكمييائية وإاىل الربانمج ( 12التصنيفات واملعايري) لتغطية تاكليف تطوير برجمية اإعادة
التصنيف اخلاصة بتصنيف الرباءات ادلويل واس تضافته اليت جتاوزت التاكليف املتوقعة.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 11.14مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :15حلول ألعامل ماكتب امللكية الفكرية
املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.15شهدت الثنائية  15/2014زايدة يف الطلب عىل املساعدة التقنية من ماكتب امللكية الفكرية من حيث عدد املاكتب اليت
تطلب املساعدة ونطاق املساعدة املطلوبة عىل حد سواء ،وخاصة فامي يتعلق ابإدارة الواثئق اإلكرتونيا والإيداع عىل الإنرتنت والنرش
عىل الإنرتنت.
 2.15واس تجابة لهذه الزايدة ،اس متر املكتب ادلويل يف تطوير املنتجات دلمع اإجراءات العمل دلى ماكتب امللكية الفكرية،
ول س امي نظام اإدارة امللكية الصناعية والوحدات ادلامعة .وتشمل السامت الرئيس ية املطبقة خالل الثنائية حتسني دمع اإدارة الواثئق
اإلكرتونيا ودمع الإجراءات بلغتني وخاصة يف املاكتب اليت تعمل ابللغة العربية.
 3.15واس ُتحدث منوذجان جديدان خضعا للتجربة يف عدة من ماكتب امللكية الفكرية وهام:
 نظام  WIPO Publishاذلي مصم لتلبية احتياجات املاكتب من حيث نرش البياانت املتعلقة ابمللكية الفكريةوالواثئق والوضع القانوين ومعلومات امللفات عىل الإنرتنت ،وتلبية احتياجاهتا من حيث تبادل البياانت (مبا يف ذكل
تبادل البياانت بشأأن قواعد بياانت الويبو العاملية) .و أأتيح هذا النظام لالس تخدام ادلاخيل يف أأكرث من عرشة ماكتب
ولنرش املعلومات اخلاصة ابمللكية الفكرية عىل الإنرتنت يف عدة ماكتب أأخرى.
 نظام  WIPO Fileاذلي مصم لإاتحة حلول الإيداع عىل الإنرتنت للماكتب الصغرية واملتوسطة ،مبا يف ذكل املرونةيك يواءم النظام بقدر كبري مع الظروف احمللية (مثل أأنظمة السداد احمللية) .وتلكلت جتربة هذا النظام ابلنجاح يف
مكتب ملكية فكرية واحد ابت يس تخدمه ألغراض الإيداع الش بيك.
 4.15وخالل الثنائية ،نفذ الربانمج اسرتاتيجية جديدة تريم اإىل تعزيز مس توايت ادلمع ونقل املعارف والتدريب .واس تخدم منوذج
دمع جديد يف اإطار هذه الاسرتاتيجية ،يشمل "مكتب مساعدة نظام اإدارة امللكية الصناعية" وخصصت هل املوارد الالزمة دلمع
ماكتب امللكية الفكرية وفق ًا ل إالجراءات املعيارية يف جمال الصناعة .ونظمت مثاين حلقات معل بشأأن التدريب التقين يف مجيع املناطق
بغية تزويد موظفي ماكتب امللكية الفكرية ابملعارف الكفيةل بزايدة اس تقاللية ماكتهبم .واس تعني أأيض ًا يف اإطار الاسرتاتيجية بعدد
صغري من اخلرباء املدربني يف ماكتب امللكية الفكرية دلمع املاكتب ا ألخرى يف املنطقة ذاهتا ما عزز التعاون وادلمع بني املاكتب وزاد
من اس تقاللية ماكتب امللكية الفكرية عن طريق اإعداد خرباهئا.
 5.15ومبساعدة من حكومة الياابن ،عرب الصندوق الاستامئين ،دمع الربانمج مرشوعات الرمقنة يف ماكتب امللكية الفكرية ول يزال
بعضها جار ًاي خاصة يف أأفريقيا (املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية وإاثيوبيا ونيجرياي واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية) ويف
أس يا واحمليط الهادئ (بروين دار السالم ومكبوداي) .ونظمت حلقات معل يف عايم  2014و 2015بشأأن املتطلبات التقنية لتيسري
تقامس أأعامل برانمج رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا (أس يان) للتعاون يف حفص الرباءات ( )ASPECوبشأأن واهجة امللكية الفكرية
لس يان .و أأحرز تقدم كبري يف إارشاك ماكتب جديدة يف نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص ( )WIPO CASEاإذ بلغ عدد
املاكتب املقدمة للخدمات حبلول هناية الثنائية  10ماكتب مهنا املكتب ادلويل (معلومات امللفات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات) وأأكرب أأربعة ماكتب للرباءات.
 6.15ود ُّشن مرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف (اذلي أأعقب برانمج ويبوكوس ( ))WIPOCOSيف عام  2014هبدف اإعداد
نظام مرتابط لإدارة حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة .و أأنشئ فريق من خرباء قطاع ا ألعامل يتأألف من ممثيل منظامت الإدارة امجلاعية
املتطوعة لتحديد متطلبات قطاع ا ألعامل يف النظام .واس تعني مبتعاقد خاريج يف هناية عام  2014و أأجريت معلية التأأكيد التقين
للنظام يف منتصف عام  .2015ودخل النظام مرحةل التطوير الهنايئ يف هناية الثنائية  15/2014ويزمع اإطالقه يف منظامت الإدارة
امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً يف عام .2016
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نظم برجميات قطاع ا ألعامل دلى ماكتب امللكية الفكرية
 7.15حيتوي الشلك التايل عىل حملة عامة عن الزايدة املطردة يف اس تخدام نظم الويبو ملاكتب امللكية الفكرية عىل مدى الس نوات
الست املاضية .واكن  77مكتب ملكية فكرية يس تخدم هذه النظم يف هناية عام ( 2015ومن هذه النظم نظام اإدارة امللكية الفكرية
الصناعية والنظام العريب لإدارة امللكية الفكرية ونظام التخطيط للموارد املؤسس ية ونظام اإدارة الواثئق الإلكرتونية برانمج الويبو
91
للمسح الضويئ ( )WIPOScanومنوذج الويبو لنظام مدريد).

منصات تقامس املوارد
خدمات الويبو للنفاذ الرمقي ()DAS

استنادا اإىل معلية املواصفات واملراجعة مع املاكتب املشاركة ،دشنت نسخة جديدة لبوابة خدمات النفاذ
الرمقي دلمع الإطار املنقح  DAS 2.0يف ديسمرب  .2014وظل عدد املاكتب املشاركة اثبتا عند  11مكتبا.

ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث
والفحص ()WIPO CASE

يف أأبريل ُ 2014ربط نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل البحث والفحص بنظام منصة امللف الواحد  ،IP5ما
أأاتح تبادل معلومات امللفات ابلاكمل يف الاجتاهني بني نظام  WIPO CASEوماكتب نظام  .IP5وجسلت
عدة ماكتب جديدة لس تخدام نظام  WIPO CASEخالل الثنائية ،فبلغ العدد الإجاميل للماكتب املشاركة
 21مكتبا مهنا  10وافقت عىل توفري معلومات امللفات اخلاصة هبا للماكتب ا ألخرى.

 8.15واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  15وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية ،ول س امي
التوصيات  1و 2و.10

 91حدثت اإحصاءات الس نوات السابقة مبا ورد من معلومات منذ اترخي نرش التقرير املايض.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات
أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد املاكتب اليت تس تخدم
منصات الويبو للبنية التحتية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

( 25حبسب
التقس مي ا إلقلميي)

 9ماكتب اإضافية يف :15/2014
  7ماكتب اإضافية يف أس يا واحمليطالهادئ :بروين دار السالم والهند
وإاندونيس يا ومجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ومالزياي
والفلبني واتيالند ( 12الرتامكي)
 مكتب اإضايف أأمرياك الالتينيةوالاكرييب :ش ييل ( 1الرتامكي)
 مكتب اإضايف يف بدلان أأخرى:املكتب ادلويل ( 17الرتامكي)
( 25الرتامكي)

أس يا واحمليط الهادئ ( :)5الصني
ومنغوليا ومجهورية كوراي 92وس نغافورة
وفييت انم
ماكتب أأخرى ( :)11أأسرتاليا وكندا
وادلامنرك وفنلندا وإارسائيل والياابن
ونيوزلندا وإاس بانيا والسويد واململكة
املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية
( 16الرتامكي)

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014أأمرياك الشاملية – 2
أأورواب الغربية – 7
أس يا/احمليط الهادئ 6 -
متوسط مس توى اخلدمة اليت
تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل
مساعدات (بتقدير يرتاوح ما
بني  1اإىل )5

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013
2.8

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
ُ :15/2014حتدد فامي بعد

عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف  0صفر
البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منو ًا املشاركة يف الش باكت
ا إلقلميية والعاملية اليت تقوم الويبو
بتيسري معلها

الهدف احملدد 3 :املتوسط العام2.9 :
أأفريقيا2.9 :
الهدف ا ألصيل -
يف برانمج
املنطقة العربية2.8 :
ومزيانية
أس يا واحمليط الهادئ2.7:
ُ
 :15/2014حتدد
بعض البدلان يف أأورواب وأس يا:
فامي بعد
3.3
أأمرياك الالتينية والاكرييب3 :
ماكتب أأخرى2.5 :
10

دخل نظام ش بكة الويبو حلق املؤلف
مرحةل التطوير الهنايئ يف هناية الثنائية
 15/2014ويزمع اإطالقه يف منظامت
الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا يف عام .2016

 92تصويب :اكنت مجهورية كوراي مدرجة يف بند "ماكتب أأخرى" عوض ًا عن منطقة أس يا واحمليط الهادئ يف تقرير أأداء الربانمج لعام .2014
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

احامتل رصد اختالفات بني الطلبات تقيمي املرشوعات قبل البدء.
مل يتعرض لهذا اخلطر خالل الثنائية مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره كثريا
يف أأداء الربانمج للفرتة .15/2014
التوافق التام عىل خطط املرشوع اإذ عوجل من خالل اإدارة مرنة
الواردة من ماكتب امللكية الفكرية
للمرشوعات ول س امي عن طريق
خطة
لنرش حزم برامج الويبو وبني
أ
وحتديد الدوار واملسؤوليات
والالزتامات املتعلقة ابملوارد مجليع اإعادة ختصيص املوارد بني
العمل .وتوجد ضغوط للبدء يف
املرشوعات ما مكَّن الربانمج من
توفر
عدم
مرشوعات يف ظل احامتلية
أ
الطراف.
التكيف للتصدي للتغريات غري
الرشوط الرضورية املس بقة يف
املتوقعة يف الطلب خالل الثنائية.
املاكتب املعنية (ول س امي املوارد
احمللية) .وقد ينتج عن هذا اإفراط يف
الالزتام مبوارد املوظفني وخالف
املوظفني.
تتوىل أأطراف خارجية وضع حزم
برامج الويبو (املقدمة اإىل ماكتب
امللكية الفكرية) وتنفيذها ودمعها،
وقد يؤدي هذا اإىل فقدان اخلدمة
عقب تقدمي اإخطار قصري املدة ابإهناء
التعاقد من جانب تكل
ا ألطراف اخلارجية.

سعي ًا اإىل احلد من هذا اخلطر،
يتعني عىل موظفي الويبو
اس تعني مبهندس برجميات يف عام
الاحتفاظ ابملعارف ا ألساس ية
 2014وخصصت موارد اإضافية
مىت اكن ذكل ممكن ًا .ويتعني
تضمني العقود املربمة مع الرشاكت للموظفني واملتعاقدين لنقل املعرفة
من املتعاقدين اخلارجيني .وبذكل
اخلارجية رشط ًا لتنظمي وضبط
نقل املعرفة يف حاةل اإهناء التعاقد .حتسن تبادل املعرفة والاحتفاظ هبا
عىل مدار الثنائية.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره كثريا
يف أأداء الربانمج للفرتة .15/2014

تعمتد املاكتب يف تنفيذ أأنشطهتا
الرئيس ية عىل اس تخدام أأنظمة برامج
الويبو .وقد تتأأثر العمليات اليومية
تأأثر ًا شديد ًا يف حاةل تعطل أأي من
هذه ا ألنظمة .ولهذا ،مفن املتوقع
اس مترار الويبو يف تقدمي ادلمع الاكيف
لتكل ا ألنظمة.

ختصيص موارد اكفية دلمع الربامج .عوجلت ا ألحداث اخلطرية اليت
التأأكد من حسن تدريب موظفي طر أأت يف ماكتب امللكية الفكرية
خالل الثنائية معاجلة فعاةل عىل يد
ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ
موظفي هذه املاكتب احملليني وخرباء
متطلبات املس توى ا ألول من
ادلمع .وضع اإجراءات رمسية دلمع الويبو .وخصصت موارد اإضافية
للتدريب ونقل املعرفة.
الربامج والصيانة.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره كثريا
يف أأداء الربانمج للفرتة .15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه4.4

تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من
مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات أأحسن ( أأرخص
و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

11,628

12,045

11,940

11,628

12,045

11,940
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,023

6,437

6,851

106%

خالف موارد املوظفني

5,604

5,609

5,089

91%

11,628

12,045

11,940

99%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 9.15تعزى الزايدة يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014أأساسا اإىل نقل موظف اإىل الربانمج للمساعدة عىل نرش حلول
الويبو ألعامل ماكتب امللكية الفكرية ودمعها ول س امي تصممي الربجمية وبنيهتا فض ًال عن مرشوع ش بكة الويبو حلق املؤلف.
 10.15أأما الزايدة الطفيفة يف خمصصات خالف موارد املوظفني الإضافية لتغطية التاكليف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
والتصالت يف مرشوع املوارد العاملية املتاحة للوسطاء املوثوق هبم ( )TIGARعقب نقل املسؤوليات عن عنرص تكنولوجيا
املعلومات والتصالت يف هذا املرشوع من الربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) اإىل الربانمج 15؛ " "2ونقل موارد من
الربانمج  15اإىل الربانمج ( 12التصنيفات واملعايري ادلولية) لتغطية تاكليف أأعىل من املتوقع يف اإنشاء واس تضافة قاعدة بياانت اإعادة
تصنيف التصنيف ادلويل للرباءات.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 11.15بلغت نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني  91ابملئة؛ ويعزى ذكل اإىل اإهناء مرحةل تطوير منصة ش بكة الويبو
حلق املؤلف وإاطالقها يف عام  2016عوض ًا عن الثنائية السابقة كام اكن مزمع ًا.
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الهدف الاسرتاتيجي اخلامس
املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن
امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل

ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف
صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو
أأفضل

مؤرشات ا ألداء
عدد مرات تزنيل التقارير الإحصائية الرئيس ية
ا ألربعة (تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية،
واملراجعات الس نوية لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ونظام لهاي ونظام مدريد)
عدد الزائرين املس تخدمني ملركز البياانت
الإحصائية للملكية الفكرية
اس تخدام احلكومات واملنظامت غري احلكومية
دلراسات الويبو الاقتصادية عن حق املؤلف يف
صنع القرارات
املبادرات الوطنية لإعداد مزيد من الإحصاءات
عن الصناعات الإبداعية استنادا اإىل معل الويبو
يف هذا اجملال
عدد مرات تزنيل املنشورات الاقتصادية الرئيس ية
عدد مرات تزنيل ادلراسات
عدد مرات تزنيل احللقات ادلراس ية
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الربانمج  :16الاقتصاد والإحصاء
املسؤول عن الربانمج :املدير العام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.16حقَّقت ا ألعامل الإحصائية خالل الثنائية  15/2014هدفها يف تعزيز اإاتحة معلومات اإحصائية دقيقة وشامةل يف الوقت
املناسب بشأأن أأداء نظام امللكية الفكرية يف مجيع أأحناء العامل .وجتدر الإشارة اإىل ادلراسات الاس تقصائية الإحصائية الس نوية ملاكتب
امللكية الفكرية الوطنية وا إلقلميي اإذ شهدت زايدة يف عدد الردود علهيا اذلي بلغ  127رد ًا مقارنة ابلثنائية السابقة اليت ورد فهيا 112
رد ًا.
 .2.16وإاضافة اإىل ذكل ،مجعت مجموعة واسعة من املؤرشات الإحصائية عن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظايم مدريد
ولهاي ابلتعاون مع الربامج  5و 6و .31وكام جرت العادة خالل الس نوات السابقة ،أأتيحت هذه البياانت الإحصائية عرب مجموعة
من املنشورات وا ألدوات الش بكية ول س امي تقرير مؤرشات امللكية الفكرية العاملية الس نوية وتقرير الويبو بشأأن حقائق و أأرقام
امللكية الفكرية؛ والاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومدريد ولهاي؛ ومركز البياانت الإحصائية للملكية
الفكرية؛ والبياانت الإحصائية القطرية للملكية الفكرية .وعىل مدار عايم  2014و ،2015ركزت اجلهود عىل التعمق يف حتليل
التوهجات الإحصائية فض ًال عن تيسري عرض التقارير الإحصائية للمس تخدمني .ومشلت هذه اجلهود اإدراج موضوعات خاصة يف
التقارير الإحصائية تبحث مسائل اإحصائية حمددة بتعمق أأكرب ،ووضع نسق جديد للمؤرشات العاملية للملكية الفكرية ييرس
الاطالع عىل املعلومات املرغوبة ،ونرش فيديو قصري عن التوهجات الرئيس ية يف اس تخدام امللكية الفكرية عىل الصعيد العاملي.
ول تزال اإحصاءات امللكية الفكرية والتقارير الإحصائية اليت تصدرها الويبو مس تخدمة عىل نطاق واسع ويستشهد هبا يف ادلراسات
الأاكدميية وتقارير الس ياسة العامة واملقالت الواردة يف وسائل الإعالم واملنشورات ا ألخرى يف مجيع أأحناء العامل.
 .3.16و أأحرزت أأيض ًا أأ ُ
عامل التحليل الاقتصادي اخلاصة ابلربانمج تقدم ًا كبري ًا يف تعزيز التحليل التجرييب العايل اجلودة ملواهجة
التحدايت الاقتصادية يف نظام امللكية الفكرية ادلويل وتقيمي الاثر الاقتصادية املرتتبة عىل خيارات الس ياسة العامة للملكية الفكرية.
ومن الإجنازات الرئيس ية نرش تقرير املنظمة العاملية للملكية الفكرية الثالث :الابتاكر اخلارق والمنو الاقتصادي اذلي أأسفر عن أأكرث
من  200مقاةل اإعالمية و أأاثر اهامتم واضعي الس ياسات والأاكدمييني يف ش ىت أأحناء العامل .وفض ًال عن ذكل ،اس مترت الويبو يف نرش
مؤرش الابتاكر العاملي ابلشرتاك مع جامعة كورنل واملعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل ( .)INSEADوخالل الثنائية ،15/2014
أأطلق مؤرش الابتاكر العاملي ألول مرة خارج جنيف اإذ اس تضافته حكومة أأسرتاليا يف عام  2014وحكومة اململكة املتحدة يف
عام  .2015وشهدت هذه الثنائية تغطية يف وسائل الإعالم امجلاهريية والاجامتعية غري مس بوقة مقارنة ابلثنائية السابقة .ويُس تخدم
مؤرش الابتاكر العاملي ابنتظام بوصفه مصدر ًا مرجعي ًا دلى احلكومات الوطنية واملنظامت ادلولية – ومهنا املنظامت التابعة ملنظومة
ا ألمم املتحدة – وغريها من اجلهات املعنية مبنظومة الابتاكر؛ ما يتجىل يف الاستشهادات واس تفسارات البياانت وطلبات
اخلدمات الاستشارية.
 .4.16و ُحققت اإجنازات كبرية خالل الثنائية  15/2014من حيث اإعداد دراسات اقتصادية هادفة دلمع معل جلان الويبو .وجتدر
الإشارة اإىل أأن الربانمج قد اس تمكل ثالثة مرشوعات من جدول أأعامل التمنية يه " "1امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية؛ " "2امللكية الفكرية والاقتصاد غري الرمسي؛ " "3امللكية الفكرية وجهرة ا ألدمغة .واس هتُ لت يف عام  2015املرحةل
الثانية من مرشوع امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية أأي اإعداد ادلراسات ذاهتا بشأأن بدلان انمية جديدة .وفض ًال عن
ذكل ،يرشد الربانمج معل اللجان ا ألخرى ول س امي الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات .وخلصت هذه ادلراسات اإىل أأدةل جتريبية أأرشدت مداولت واضعي الس ياسات عىل الصعيد الوطين وعىل
مس توى ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأدت اإىل تنفيذ أأنشطة حبثية متابعة يف الوسط الأاكدميي.
لربانمج تنس يق ش بك ٍة من اخلرباء الاقتصاديني يف ماكتب امللكية الفكرية – ويه ش بكة مفتوحة مجليع
 .5.16و أأخري ًا ،واصل ا ُ
ماكتب امللكية الفكرية ذات القدرة البحثية الاقتصادية – للمساعدة يف تعزيز البحث الاقتصادي التجرييب وادلقيق علمي ًا يف جمال
امللكية الفكرية وتيسريه .وتوسعت الش بكة خالل الثنائية ابنضامم أأربعة ماكتب جديدة للملكية الفكرية ليبلغ بذكل مجموع املاكتب
 13مكتب ًا.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ھ 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  %10 :2013زايدة يف نزلت أأحدث طبعتني ( 2014و)2015
عدد مرات تزنيل التقارير
الإحصائية الرئيس ية ا ألربعة يف عام  ،2013نزلت أأحدث طبعتني عدد مرات التزنيل من التقارير التالية  215 996مرة:
متاحتني (طبعتا  2012و )2013من وعدد
(تقرير مؤرشات امللكية
" "1تقرير مؤرشات امللكية الفكرية
املس
عىل
تخدمني
العاملية
ية
ر
الفك
امللكية
مؤرشات
اجعات
الفكرية العاملية ،واملر
العاملية (رمق 941E/2014
(املنشور رمق  )941وتقرير الويبو بشأأن مدار الثنائية
الس نوية لنظام معاهدة
و )941E/2015وتقرير الويبو
أ
13
/
2012
)
943
(رمق
ية
ر
الفك
امللكية
قام
ر
أ
و
حقائق
نظام
و
اءات
التعاون بشأأن الرب
بشأأن حقائق و أأرقام امللكية
 52 670مر ًة عىل وجه الإجامل.
لهاي ونظام مدريد)
الفكرية (رمق 943E/2014
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
و124 642 :)943E/2015
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد يف هناية
مرة
2013
 تقرير مؤرشات امللكيةالفكرية العاملية (رمق
941E/2014
و:)941E/2015
 82 914مرة
 تقرير الويبو بشأأن حقائقو أأرقام امللكية الفكرية (رمق
943E/2014
و:)943E/2015
 41 728مرة
" "2الاس تعراض الس نوي ملعاهدة
التعاون بشأأن الرباءات (رمق
 901E/14و:)901E/15
 50 746مرة
" "3الاس تعراض الس نوي لنظام
مدريد (رمق 940E/14
و 20 281 :)940E/15مرة
" "4الاس تعراض الس نوي لنظام
لهاي (رمق 930E/14
و 20 237 :)930E/15مرة
عدد الزائرين املس تخدمني
ملركز البياانت الإحصائية
للملكية الفكرية

السري

حمقق لكي ًا

غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس

أأساس املقارنة احملدَّث يف هناية  %10 :2013زايدة يف اس تخدم مركز البياانت الإحصائية للملكية حمقق لكي ًا
الفكرية خالل الثنائية  15/2014حنو
عدد
يف عام  ،2013انتفع مبركز الويبو
للبياانت الإحصائية  23 496زائراً فريد ًا املس تخدمني ،عىل  51 383زائراً متفرداً ( 2141يف الشهر)
93
اطلعوا عىل  608 277صفحة.
مدار الثنائية
( 1 958يف الشهر) اس تعرضوا 463
13/2012
 162صفح ًة.

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد يف
هناية 2013

 93يف يونيو  ،2014ن ُ ِّفّذت نسخة جديدة من مركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية ،مما أأدى اإىل عدم القدرة عىل تتبع البياانت يف النصف الثاين من العام.
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النتيجة املرتقبة :ھ 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد مرات تزنيل املنشورات
الاقتصادية الرئيس ية

ُحتدَّ د يف هناية 2013

 %20زايدة عىل
مدار الثنائية
13/2012

اإن أأحدث طبعتني من مؤرش الابتاكر
العاملي ( 2014و )2015خالل الثنائية
15/2014
 قد نزلتا  123 161مرة منالصفحة الإلكرتونية للمؤرش
اليت زارها  50 368زائر ًا
94
متفرد ًا.
 قد نزلتا  13 943من الصفحةالإلكرتونية للمؤرش اليت زارها
95
 300 283زائر ًا متفرد ًا.
خالل الثنائية  ،15/2014نزلت أأحدث
نسخة من التقرير العاملي للملكية الفكرية
( 16 218 )944E( )2015مرة من
اترخي النرش أأي  11نومفرب  2015اإىل
هناية .2015

عدد مرات تزنيل ادلراسات

أأساس املقارنة احملدَّث يف هناية :2013

مثاين ورقات معل نُرشت  11ورقة معل يف عام 2014؛ و6
أأوراق معل يف عام 2015
جديدة

نُرشت  7ورقات معل يف عام 2013

السري
غري قابل
للقياس

غري قابل
للقياس

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد يف هناية

2013
عدد مرات تزنيل احللقات
ادلراس ية

أأساس املقارنة احملدَّث يف هناية :2013
ل ينطبق

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد يف هناية

توقّف

احلفاظ عىل ا ألداء البياانت غري متوفرة
كام اكن يف الثنائية
السابقة

2013

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

ادلول ا ألعضاء ليست يف وضع ميكهنا اإرسال الاس تبياانت الإحصائية هذا اخلطر متواصل ولكنه يواجه
من استيفاء مناذج املسح الإحصايئ مبكر ًا يف بداية العام (حبلول شهر ويدار عن طريق خطط مكثفة
فرباير)؛ والاحتفاظ بقامئة جبهات للتخفيف من وطأأته كام ُذكر أنفاً.
اذلي جتريه الويبو ،أأو تتأأخر يف
ونتيجة ذلكل توسعت تغطية
التصال الإحصائية يف ماكتب
تسلمي هذا الرد.
الاس تبياانت الإحصائية خالل
امللكية الفكرية الوطنية ملتابعة
التصالت؛ وختصيص موارد اكفية الثنائية.
ملتابعة التصالت.

http://www.wipo.int/econ_stat/ar/economics/gii/ 94
https://www.globalinnovationindex.org/content/page/GII-Home 95
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التأأثري يف أأداء الربانمج
تأأخر اإرسال البياانت الإحصائية يف
بضع احلالت ولكن مل يؤثر ذكل
تأأثري ًا كبري ًا عىل املنتجات الإحصائية
الرئيس ية للربانمج.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
حتتوي منشورات الويبو عىل بياانت
اإحصائية غري دقيقة أأو عىل أأخطاء
حتليلية.

اإنشاء أليات للمراقبة يكون من
شأأهنا حتديد حالت عدم اتساق
البياانت أأثناء مرحةل مجع
اإحصاءات امللكية الفكرية؛
مراجعة مجيع املنشورات
الإحصائية بعناية بواسطة خرباء
الإحصاء وقطاعات الويبو ذات
الصةل؛ تويل نظراء خارجيني
مراجعة مجيع املنشورات
التحليلية.

هذا اخلطر متواصل ويدار عن
طريق خطط مكثفة للتخفيف من
وطأأته ،وكشفت هذه اخلطط
بفعالية عن مشالكت يف جودة
البياانت أأثناء الثنائية (عدم اتساق
البياانت) ومكن من حتقيق
أ
الاتساق يف بياانت ادلول العضاء
املعنية.

أأدى التأأخر يف اإرسال البياانت أأو
الإخطاء فهيا اإىل املزيد من العمل
ادلاخيل ولكنه مل يؤخر املنشورات
ومل يؤثر سلب ًا يف جودهتا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.5
ھ2.5

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق
أأوسع وحنو أأفضل
اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل
نطاق أأوسع وحنو أأفضل
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

2,141

2,209

2,109

3,195

2,956

2,795

5,336

5,165

4,903

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4,354

4,391

4,266

97%

خالف موارد املوظفني

982

774

637

82%

5,336

5,165

4,903

95%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .6.16تعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإىل اإضافة وظيفتني لتحليل البياانت وحبوث الاقتصاد الإبداعي .واخنفضت هذه
الزايدة جزئي ًا بسبب التسوية املالية ملرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف أأعقاب
اعامتد املرحةل الثانية من املرشوع يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة ).(CDIP/14/7
 .7.16ويعزى الاخنفاض الإجاميل يف خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل " "1التسوية املالية ملرشوع جدول أأعامل التمنية اخلاص
ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية؛ " "2ونقل خمصصات من خالف موارد املوظفني للتدريب اإىل الربانمج 23
(اإدارة املوارد البرشية) دلمع معل الربانمج .وعوض هذا الاخنفاض جزئي ًا بزايدة يف خمصصات خالف موارد املوظفني ل ألنشطة
الرتوجيية للتقرير العاملي للملكية الفكرية ومؤرش الابتاكر العاملي وتلكيف اإعداد دراسة خاصة عن مرونة الرسوم ل إاليداعات مبوجب
نظام مدريد.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .8.16بلغت نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني  82ابملئة؛ ويعزى ذكل أأساس ًا اإىل تأأخر يف تعيني موظفني يف
" "1جدول أأعامل التمنية اخلاص ابمللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية؛ " "2وبرانمج البحث الاقتصادي الإبداعي اذلي
أأدى اإىل اإرجاء تنفيذ ا ألنشطة املتصةل هبذا التعيني.
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الهدف الاسرتاتيجي السادس
التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.6تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول
ا ألعضاء حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
مسرتشدا ابلتوصية رمق  45من جدول أأعامل التمنية
ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال
وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية
ا ألخرى يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

مؤرشات ا ألداء
اس مترار توافق ادلول ا ألعضاء بشأأن العمل
اجلوهري اذلي تقوم به جلنة الويبو الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ ( )ACEالرايم اإىل تضمني
الشواغل ذات التوجه الإمنايئ
عدد ا ألنشطة املشرتكة بشأأن اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية
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الربانمج  :17اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.17اسرتشدت مجيع أأنشطة الربانمج  17اخملتلفة ابلهدف الاسرتاتيجي السادس وبتوصيات جدول أأعامل التمنية وعددها 45
توصية ،فتوهجت حنو تعزيز التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية مبا حيقق التوازن املناسب بني احلقوق اخلاصة
واملصاحل العامة.
 2.17وسعيا اإىل حتقيق التقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية،
قامت ادلوراتن التاسعة والعارشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (من  3اإىل  5مارس  2014و 23اإىل  25نومفرب  )2015مقام
"سوق ا ألفاكر" ،ما يرس تبادل املامرسات والتجارب الوطنية فامي خيص الليات البديةل لتسوايت منازعات امللكية الفكرية فض ًال عن
الاسرتاتيجيات الوقائية املمكةل لعملية الإنفاذ مثل أأدوات التوعية والتثقيف املوهجة للش باب ،ومناذج ا ألعامل اجلديدة ،وتأأمني سلسةل
العرض ،والليات الطوعية ،والتنس يق الوطين الرايم اإىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية .وواكب ادلورتني تنظمي معارض مسعية
برصية عرضت فهيا محالت التواصل مع امجلاهري يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية و أأدوات توعية الش باب .ووافقت اللجنة
عىل أأن تكون دورهتا احلادية عرشة موضع تبادل التجارب الوطنية يف املوضوعات ا ألربعة التالية "1" :أأنشطة التوعية وامحلالت
الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما والش باب خصوصا ،طبقا ألولوايت ادلول ا ألعضاء
التعلميية وغريها من ا ألولوايت؛ " "2الرتتيبات املؤسس ية بشأأن س ياسات و أأنظمة اإنفاذ امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أليات تسوية
منازعات امللكية الفكرية بطريقة متوازنة وشامةل وفعاةل؛ " "3املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو ،مع الرتكزي عىل صياغة قوانني
الإنفاذ الوطنية اليت تراعي مواطن املرونة ومس توى التمنية واختالف التقاليد القانونية واحامتل اإساءة اس تخدام اإجراءات الإنفاذ؛
" "4خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع اليت تقدهما الويبو لتنفيذ أأنشطة التدريب عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي لفائدة
الواكلت واملوظفني الوطنيني طبقا للتوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنية وولية اللجنة .ولعل قمية اللجنة ابلنس بة اإىل ادلول
ا ألعضاء سبب طلهبا عقد دورات س نوية.
 3.17وسعيا اإىل حتقيق الاتساق بني الس ياسات ادلولية وبلوغ احلد ا ألقىص من ا ألثر من خالل تقامس املوارد يف جمال اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،نسق الربانمج  17معهل مع املنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ومجعيات أأحصاب املصاحل
اإضافة اإىل املؤسسات الأاكدميية .ومتكنت الويبو ،بفضل التعاون املهنجي والشفاف والفعال ،من ضامن حتقيق مزيد من تاكمل الهدف
الاسرتاتيجي السادس يف أأوجه التعاون املشرتك مع رشاكهئا ادلوليني مبا يامتىش مع التوصية  40من جدول أأعامل التمنية .واكن أأحد
موضوعات الرتكزي تقاطع امللكية الفكرية والقانون ادلويل اخلاص اإذ نظمت ندوة ابلتعاون مع مجعية القانون ادلويل يف يناير 2015
ونُرش تقرير الويبو عن "قضااي القانون ادلويل اخلاص بشأأن املنازعات اليت تتضمن عنارص عابرة للحدود واخلاصة ابمللكية الفكرية عىل
الإنرتنت – حتليل للهنوج الوطنية" 96يف سبمترب .2015
 4.17ومل يفتأأ يزيد الطلب خالل الثنائية للحصول عىل املساعدة من الويبو يف شلك مشورة ترشيعية بشأأن متايش مرشوعات
ا ألحاكم أأو ا ألحاكم الراهنة الوطنية املتعلقة ابلإنفاذ مع اجلزء الثالث من اتفاق تريبس .وساعد الربانمج  12دوةل عضو ًا ،من خالل
احلوار احلثيث مع صائغي القوانني الوطنية ،عىل اإجياد حلول ترشيعية تتناسب مع مقتضياهتا الوطنية ،وأأخذ بعني الاعتبار لك أأوجه
املرونة واخليارات املتاحة .وقد نفذت ا ألنشطة املنجزة يف جمال املساعدة الترشيعية والتنظميية والس ياس ية توصيات جدول أأعامل
التمنية  1و 6و 12و 13و 14و.17
 5.17وسعت أأنشطة الربانمج يف جمال تكوين الكفاءات اإىل متكني السلطات الوطنية من اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية من
خالل التوليف بني أأنشطة الإنفاذ املتوازنة والتدابري الوقائية املصممة للحد من الطلب عىل السلع اخملالفة والتشديد عىل قمية السوق
الرشعية من انحية امللكية الفكرية .وسعيا اإىل تعزيز اس تدامة نقل املعارف ،أأقميت أأوجه تعاون معينة مع هيئات التدريب الوطنية
عىل اإنفاذ القوانني بوصفها من املضاعفات اليت تعزز الاس تدامة ،و ُأعدّ دليل أأسايس عنوانه "دليل عن التحقيق يف جرامئ امللكية
الفكرية ومالحقة مرتكبهيا" ليُس تخدم أأو يُدرج يف تدريب املسؤولني والنواب العامون عىل اإنفاذ القانون .وفضال عن ذكل نُرشت
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_rep_rfip_2015_1.pdf 96
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خالل الثنائية نسخة فرنس ية وترمجة عربية للنسخة الإنلكزيية من منشور الويبو حول قضااي اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية .واسرتشدت
ا ألنشطة املنجزة يف هذا اجملال ابلتوصيات  3و 10و 11من جدول أأعامل التمنية.
 6.17وسعيا اإىل دمع مبادرات ادلول ا ألعضاء يف جمايل تعلمي أأصول امللكية الفكرية والتوعية هبا ،وسعيا اإىل احلد من التعدايت عىل
حقوق امللكية الفكرية من خالل تغيري السلوكياتُ ،أعد أأسلوب مهنجي لوضع اسرتاتيجية التوعية ،وقدمت املساعدة اإىل دولتني
عضوين من أأجل تنفيذ هذه الاسرتاتيجيات وفقا لحتياجاهتا الوطنية اخلاصة .وإاضافة اإىل ذكل ،وضع الربانمج مجموعة من املواد
التعلميية للتالميذ املرتاوحة أأعامرمه بني  10أأعوام و 15عام ًا بشأأن احرتام حق املؤلف؛ وقدم ادلمع اإىل ست دول أأعضاء من أأجل
تنظمي منافسات مدرس ية حول موضوع اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية؛ ونرش قرص مدمج وكتيب ًا فيه خشصية "بورورو البطريق
الصغري" .وفضال عن ذكل اس متر برانمج جوائز الويبو يف الاحتفاء ابإجنازات اخملرتعني واملبدعني ورشاكت الابتاكر حبيث منحت
الويبو  330جائزة و 470شهادة لفائزين من  54دوةل عضوا .وسامهت أأنشطة الربانمج لإذاكء الوعي يف تنفيذ التوصية  3من جدول
أأعامل التمنية.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان اليت أأقرت أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
أأو قامت بتعديل أأطر هناية 9 :2013

ا ألهداف

بياانت الأداء

6

 12بدل ًا/منظمة اإضافية تقوم بتعديل
و /أأو اعامتد ا ألطر الوجهية لإنفاذ امللكية
الفكرية بفعالية :أأفريقيا ( )5وأس يا
واحمليط الهادئ ( )3و أأمرياك الالتينية
والاكرييب ()2
( 21الرتامكي)

العمل ذات الصةل
بدلان/منظامت تقوم
املساعدة
ابلإضافة اإىل
بتعديل و /أأو اعامتد ا ألطر
اليت تقدهما الويبو ( أأو الوجهية لإنفاذ امللكية
يه بصدد القيام بذكل) الفكرية بفعالية :أأفريقيا ()5
وأس يا واحمليط الهادئ ()2
و أأمرياك الالتينية والاكرييب
()2

السري
حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية
 :15/2014حيدد فامي بعد
النتيجة املرتقبة:

ه 2.3كفاءة معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية
يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية من
املشاركني املتدربني
الراضني عن جدوى
التدريب املقدم و أأمهيته
يف احلياة املهنية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
هناية %85 :2013
أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية
%75 :15/2014

%75

 %93يف املتوسط من املشاركني
يبلغون بأأهنم وجدوا التدريب مفيدا
حلياهتم املهنية
 %92يف املتوسط من املشاركني
يبلغون بأأهنم راضني عن التدريب

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للجمهور
املس هتدف اذلي أأظهر
معرفة أأساس ية بنظام
امللكية الفكرية املتوازن
اإضافة اإىل أأنشطة الويبو

ل ينطبق

%75

أأكرث من  %75من امجلهور املس هتدف
يظهر معرفة أأساس ية يف اإطار
املنافسات املدرس ية يف البدلان
املشاركة

حمقق لكي ًا
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حمقق لكي ًا

شارك ما مجموعه  54بدلاً خمتلف ًا يف
 40س نواي
عدد البدلان املشاركة أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
برانمج جائزة الويبو يف عايم 2014
يف برانمج جائزة الويبو هناية  42 :2013يف
و:2015
2013
97
  40يف عام :2014أأسس املقارنة ا ألصلية:
أأفريقيا ()5؛ املنطقة العربية
برانمج ومزيانية
()3؛ أس يا واحليط الهادئ
 40 :15/2014س نواي
()10؛ بعض البدلان يف
أأورواب وأس يا ()8؛ أأمرياك
الالتينية والاكرييب ()7؛
بدلان أأخرى ()7
  43يف عام  :2015أأفريقيا()1؛ املنطقة العربية ()4؛
أس يا واحمليط الهادئ ()8؛
بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا ()15؛ أأمرياك
الالتينية والاكرييب ()9؛
بدلان أأخرى ()6
النتيجة املرتقبة :ه 1.6تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مسرتشدا ابلتوصية رمق  45من جدول
أأعامل التمنية
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

اس مترار توافق ادلول
ا ألعضاء بشأأن العمل
اجلوهري اذلي تقوم به
جلنة الويبو الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ ()ACE
الرايم اإىل تضمني
الشواغل ذات التوجه
الإمنايئ

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
هناية  :2013التفاق عىل

التفاق عىل برانمج معل ادلورة
املقبةل للجنة الاستشارية
()ACE

توصل اإىل اتفاق عىل برانمج العمل
خالل ادلورتني التاسعة والعارشة للجنة
الاستشارية (الفقرة  44من الوثيقة
 WIPO/ACE/9/29والفقرة 40
من الوثيقة
)WIPO/ACE/10/26 PROV.

برانمج معل ادلورة
التاسعة للجنة الاستشارية
()ACE

أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية
 :15/2014التفاق عىل

السري
حمقق لكي ًا

برانمج معل ادلورة الثامنة
للجنة الاستشارية
()ACE

 97تصويب :الرمق الفعيل للبدلان املشاركة يف برانمج جائزة الويبو يف عام  2014اكن  40بدلاً وليس  38كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج لعام .2014
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النتيجة املرتقبة:

ه 2.6تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل املنظامت ادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد الأنشطة املشرتكة
بشأأن اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف
هناية  39 :2013يف

30

نظمت  7معليات تعاون اسرتاتيجي
يف ( 15/2014الرتامكي) و 55نشاط ًا
ابلشرتاك مع املنظامت الرشيكة
و أأحصاب املصلحة و /أأو شارك الربانمج
 17فهيا:
  6معليات تعاوناسرتاتيجي و 35نشاطاً
مشرتاكً أخر يف
99
عام 2014
  7معليات تعاوناسرتاتيجي (معلية اإضافية)
و 26نشاط ًا مشرتاكً أخر
يف عام 2015

السري
98
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أأسس املقارنة ا ألصلية:
برانمج ومزيانية
30 :15/2014

حمقق لكي ًا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

مل يُتعرض لهذا اخلطر خالل
هذا اخلطر قامئ ولكن يتحمك فيه
التشاور املنتظم يف اإطار هذا
عدم وجود اتفاق فامي بني ادلول
ا ألعضاء وعدم تقدميها ادلمع الس يايس الربانمج مع ادلول ا ألعضاء هبدف بفضل خطط احلد من وطأأة اخملاطر الثنائية .وإان الامتثال الصارم خلطة
الالزم ألنشطة الويبو يف جمال اإذاكء تيسري التقارب بني وهجات النظر املنفذة تنفيذ ًا صارم ًا واكم ًال .و أأيدت احلد من وطأأة اخملاطر قد أأمن دمع
احرتام امللكية .قد يؤثر ذكل سلب ًا يف بشأأن معل وس ياسة أأداء اللجنة ادلول ا ألعضاء معل الويبو يف جمال ادلول ا ألعضاء و أأاتح للربانمج تنفيذ
الاستشارية ( )ACEووجاهة اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية كام همامه عىل النحو الواجب.
دور الويبو يف جمال اإذاكء الاحرتام
معلها و أأنشطة بناء القدرات ذات تبني خالل دورة اللجنة
للملكية الفكرية.
الصةل .وتطبيق معايري صارمة يف الاستشارية ( )ACEوتقيمي شعبة
مجيع ا ألنشطة بغية حتقيق جودة الرقابة ادلاخلية للهدف
100
الاسرتاتيجي السادس.
عالية وضامن الالزتام ابلشفافية
واحليادية واتباع هنج يتسم
ابلتوازن.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

130

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

498

465

 98تشمل معليات التعاون الاسرتاتيجي الرشااكت املنتظمة والطويةل املدى ومهنا الرشااكت اليت أأقميت مبوجب اتفاقات تعاون واليت تتناول عنارص من موضوع
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
ً
 99تصويب :اإن مجموع ا ألنشطة املنظمة ابلشرتاك يف عام  2014يبلغ  35نشاطا وليس  30كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج لعام .2014
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/pdf/evaluation_strategic_goal_vi.pdf 100
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ھ2.3

ھ1.6
ھ2.6

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

2,307

2,254

2,058

تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء حول اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ،مسرتشدا ابلتوصية رمق  45من جدول أأعامل التمنية

429

898

823

1,124

510

464

3,989

4,160

3,811

تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل
املنظامت ادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
اجملموع

املزيانية والنفقات الفعلية (املوارد البرشية وخالف املوارد البرشية)
(بألف الفرناكت السويرسية)
املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3,277

3,494

3,199

92%

خالف موارد املوظفني

712

666

612

92%

3,989

4,160

3,811

92%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 7.17تعزى التسوايت يف نتاجئ املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل العوامل التالية:
 تواصل زايدة طلب ادلول ا ألعضاء للمشورة الترشيعية ومهنا بعثات حتليل الوضع القامئ ما أأدى اإىل نقل موارد منالنتيجة ه( 2.6التعاون يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية) اإىل النتيجة ه( 2.1املشورة الترشيعية)؛
 عقد دورتني للجنة الاستشارية خالل الثنائية بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء عوض ًا عن دورة واحدة كام اكن متوقع ًا ماأأدى اإىل نقل موارد من النتيجة ه( 2.6التعاون يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية) اإىل النتيجة ه( 1.6تقدّ م يف
احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية).
 8.17وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني اإىل النقل املؤقت ملوظف من الربانمج  6دلمع الطلب املزتايد عىل
املشورة الترشيعية.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 9.17مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الهدف الاسرتاتيجي السابع
امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس
تخدمة ارتفاع عدد ا ألعضاء املشرتكني يف قاعدة بياانت
من
نرشها
يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا
النامية ،وول س امي البدلان  ،WIPO Re:Searchمبا يف ذكل ا ألعضاء من
البدلان املتقدمة اإىل البدلان
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
تزايد عدد املساهامت يف قاعدة بياانت
WIPO Re:Search
تزايد عدد التفاقات مضن قاعدة بياانت
 WIPO Re:Searchمبا يؤدي اإىل القيام بأأنشطة
حبث وتطوير جديدة أأو ترسيع ا ألنشطة القامئة مهنا
يف جمال أأمراض املناطق املدارية املنس ية واملالراي
والسل
عدد ا ألعضاء املشرتكني يف قاعدة بياانت
WIPO GREEN
عدد الروابط اليت أأحدثت يف قاعدة بياانت
 WIPO GREENواملتعلقة ابلليات الوجهية،
من سبيل اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري
املناخ ( )UNFCCCومراكز الابتاكر يف جمال
املناخ ()infoDev
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النتاجئ املرتقبة

ه 3.7تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل القضااي
املطروحة يف جمال امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

مؤرشات ا ألداء
عدد التفاقات اليت حفزهتا قاعدة بياانت
 WIPO GREENوالرامية اإىل تيسري نقل
املعارف وتطويع التكنولوجيا و /أأو نقلها و /أأو نرشها
عدد زائري املوقع الالكرتوين للتحدايت العاملية
مشاركة أأحصاب املصاحل يف برامج الويبو من سبيل
 WIPO GREENوWIPO Re:Search
عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من
الويبو بشأأن امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي
املتعلقة بس ياسة املنافسة
عدد أأحصاب املصاحل (ماكتب امللكية الفكرية
والسلطات املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية
ادلولية واملنظامت غري احلكومية الوجهية) اذلين
خيوضون حوارا مع الويبو ،ومدى تنوعهم
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الربانمج  :18امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.18يتناول الربانمج  18الابتاكر وامللكية الفكرية يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة ،ول س امي قضااي الصحة العاملية
وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ .ويف الثنائية  ،15/2014واصل الربانمج الإسهام يف تعميق فهم واضعي الس ياسات للتفاعل بني
التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل من خالل منصتني ألحصاب املصاحل املتعددين (قاعدة بياانت الويبو
للبحث  WIPO Re:Searchوقاعدة بياانت الويبو البيئية  ،WIPO GREENعىل التوايل) ابلإضافة اإىل التعاون اجلاري مع
منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية عىل تناول التقاطع بني الصحة وامللكية الفكرية والابتاكر والتجارة .وخالل الثنائية،
اس متر الربانمج يف تلقي انطباعات اإجيابية من طيف واسع من أأحصاب املصلحة عن معل الويبو املتعلق ابمللكية الفكرية
والتحدايت العاملية.
 2.18وواصل الربانمج تعاونه الوثيق مع الربامج الوجهية يف الويبو ،وخاصة مع الربانمج ( 20العالقات اخلارجية والرشااكت
واملاكتب اخلارجية) والربانمج ( 30الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر) وبذكل عززت الويبو ماكنهتا بوصفها مصدرا موثوقا به
لدلمع والتعاون ومرجعا للحصول عىل املعلومات املتعلقة بقضااي الس ياسة العامة وامللكية الفكرية ،مما أأدى اإىل اس مترار الطلب عىل
مسامههتا ومشاركهتا يف احملافل اليت تنظمها غريها من املنظامت ادلولية ،ول س امي منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية،
واملنظامت غري احلكومية والقطاع اخلاص واجلامعات .ويف الثنائية  ،15/2014أأاتحت ندوات الويبو يف جمال التحدايت العاملية
حمافل للمشاركني لتبادل ا ألفاكر والتجارب واملعلومات "1" :مشهد الرباءات اخلاص ابلطاقة املتجددة (يونيو )2014؛
" "2والابتاكر واحلصول عىل ا ألدوية :دراسة اإفرادية عن الإيدز والعدوى بفريوسه والهتاب الكبد ( Cديسمرب )2014؛
" "3وتطوير جيل جديد من املنتجات ملاكحفة أأمراض املناطق املدارية املهمةل أ(أكتوبر  .)2015وإاضافة اإىل ذكل نُرشت أأربعة
موجزات 101وثالثة تقارير 102عن التحدايت العاملية .ويف اإطار أأعامل قاعدة بياانت  WIPO Re:Searchالرامية اإىل تعزيز قدرات
البدلان النامية ،ن ُّظمت ندواتن للتدريب عىل اإدارة امللكية الفكرية ابلتعاون مع الربانمج ( 9املاكتب ا إلقلميية) والربانمج 30
(الرشاكت الصغرية واملتوسطة والابتاكر) لفائدة العلامء من البدلان النامية ا ألعضاء يف املنصة.
 3.18ومعلت قاعدة بياانت الويبو البيئية  WIPO GREENطيةل عام  ،2014عقب تدشيهنا يف نومفرب  .2013وقد ُأبرزت
أأعامل قاعدة البياانت املذكورة – اليت تُعد سوق التكنولوجيا املس تدامة  -بقدر هائل من خالل محةل توعية مس هتدفة خالل الثنائية
 .15/2014وتوسعت ش بكة الرشاكء لزييد عددمه من  36رشياك يف عام  2013اإىل  54رشياك يف عام  2014وإاىل  65رشياك يف
عام  ،2015وارتفع عدد املس تخدمني املسجلني بنس بة ثالثة أأضعاف من  160مس تخدما يف عام  2013اإىل  490مس تخدما حبلول
أأواخر عام  .2015وفضال عن ذكل ،شهدت حمتوايت قاعدة بياانت الويبو البيئية زايدة بنس بة تفوق الضعف ،اإذ زادت من
 830مدخةل يف عام  2013اإىل  2 181مدخةل يف عام  ،2015نتيجة اإبرام اتفاقات لإدراج املدخالت يف قاعدة البياانت ومعليات
الرفع الفردية.

 101موجزات التحدايت العاملية املنشورة يف الثنائية  "1" :15/2014تسارع تغري املناخ وتكنولوجيات التخفيف من أاثره :توهجات امللكية الفكرية يف جمال
الطاقة املتجددة ()2014؛ " "2حتفزي اعامتد التكنولوجيا اخلرضاء عىل الصعيد العاملي ،الصادر يف ادلورة العرشين ملؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية
بش أأن تغري املناخ املعقودة يف لامي ()2014؛ " "3املشهد املتغري لالبتاكر الطيب :كيف اس تجابت مناذج ا ألعامل؟ ()2014؛ " "4الهنوض ابلبتاكر الطيب والنفاذ
اإىل املنتجات الطبية ،جنبا اإىل جنب ()2015
 102تقارير التحدايت العاملية املنشورة يف الثنائية  "1" :15/2014تكنولوجيا الطاقة املتجددة :التطور وأاثر الس ياسة العامة  -أأدةل من أأدبيات الرباءات
()2014؛ " "2الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء :دور امللكية الفكرية وعوامل ال متكني ا ألخرى ()2015؛ " "3الاس تعراض الاسرتاتيجي لقاعدة البياانت
)2015( WIPO Re:Search
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قاعدة بياانت الويبو البيئية  :WIPO GREENعدد الرشاكء واملس تخدمني ومعليات الرفع 2015-2013

 4.18ومع اس مترار الرتكزي يف الثنائية  15/2014عىل تكوين ش بكة متينة من الرشاكء وزايدة عدد املدخالت لزايدة مس توايت
التفاعل واس تخدام املعامالت يف السوق ،ل تُتاح يف هذه املرحةل أأي بياانت عن معامالت حمفَّزة ميكن اإس نادها مبارشة اإىل
مورد للخدمات ،فضال عن
اس تخدام قاعدة بياانت الويبو البيئية .وسامه عدم امتالك قاعدة البياانت حاليا "ملركز للرشااكت" أأو ّ
طول الإطار الزمين الالزم لإبرام التفاقات ،يف انعدام املعامالت احملفّزة .ويف عام  ،2015ركّز العمل عىل مساعدة طاليب اخلدمة
عىل حتديد احتياجاهتم حتديد ًا أأدق وتيسري الروابط .وعليه اس ُتحدث املزيد من املبادئ التوجهيية لفائدة طاليب اخلدمة يف
عام  ،2015مبا أأدى اإىل حتسني جودة وصف الاحتياجات .و أأسفرت أأول تظاهرة توفيقية نُظمت يف اإطار قاعدة البياانت البيئية يف
عام  2015حتت عنوان "تيسري نقل ونرش التكنولوجيات النظيفة :الفرص اليت أأاتهحا مرشوع رائد بشأأن معاجلة مياه الرصف
الصحي يف جنوب رشق أس يا ،مانيال ،الفلبني" ،عن توقيع ا ألطراف  16خطااب من خطاابت اإعالن النوااي.
 5.18واكتسبت قاعدة بياانت الويبو للبحث  - WIPO Re:Searchتبادل الابتاكرات يف جمال ماكحفة ا ألمراض املدارية املهمةل،
الاعرتاف ابعتبارها منصة دلمع الابتاكر واملعارف ونقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات فامي يتعلق ابلبحث يف جمال ا ألمراض املدارية
املهمةل والسل واملالراي .وشهدت الثنائية اإقامة  52حاةل تعاون اإضافية بني أأعضاء قاعدة البياانت املذكورة وانضامم  20عضوا
جديدا ،مهنم س تة أأعضاء من البدلان النامية ،فبلغ اإجاميل حالت التعاون  96حاةل وإاجاميل ا ألعضاء  100عضو ،مهنم  22عضوا
من البدلان النامية .وفضال عن ذكل ،أأثبتت املنصة اإماكانهتا يف جمال نقل أأصول امللكية الفكرية من البدلان املتقدمة اإىل البدلان
النامية ،مبا يف ذكل نقل ادلراية واخلربة ،عرب مواصةل تسهيل حصول س تة ابحثني أأفريقيني عىل اإجازات لغرض البحث يف مؤسسات
حبثية يف اخلارج .و أأتيحت تكل الإجازات ادلراس ية ،اليت بدأأت يف الثنائية السابقة ،بفضل الصندوق الاستامئين حلكومة أأسرتاليا.
ويف هناية الثنائية ،اس ُتمكلت أأربع اإجازات مهنا.
 6.18واس متر التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف الرتكزي عىل تعميق فهم واضعي الس ياسات
للتفاعل بني الصحة وامللكية الفكرية والتجارة .ويف نومفرب  2014و أأكتوبر  ،2015عُقدت الندواتن الثالثيتان الرابعة واخلامسة يف
جنيف ،لس تطالع التحدايت والفرص يف جمال الابتاكر الصحي يف البدلان املتوسطة ادلخل  ،فضال عن الس ياسات العامة
الرضورية لضامن اإسهام المنو الاقتصادي الرسيع يف احلصول عىل اخلدمات الصحية وحتقيق التغطية الشامةل بتكل اخلدمات .ويف
أأكتوبر  ،2015نُظمت حلقة معل تقنية مشرتكة بشأأن معايري ا ألهلية للحامية برباءة يف اإطار التعاون الثاليث وحظيت ابنطباع اإجيايب
معوما دلى املشاركني.
 7.18و أأبدت ادلول أأعضاء اهامتما مس مترا ابملشاركة يف احلوار ادلائر يف جمال امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة لتعميق فهمها
للتفاعل بني امللكية الفكرية وس ياسات املنافسة .ومشلت الطلبات ماكتب امللكية الفكرية والسلطات املعنية ابملنافسة عىل السواء،
مبا يف ذكل البدلان غري امللمة ابلقضااي املتعلقة ابملنافسة يف جمال امللكية الفكرية.
 8.18وبلغ عدد أأحصاب املصلحة املشاركني يف احلوار مع الويبو  39سلطة معنية ابملنافسة ،وتواصل تعزيز التعاون غري الرمسي
َّ
املنظم ،اذلي بد أأ يف الثنائية السابقة ،مع سائر املنظامت املعنية هبذا اجملال ،ول س امي مع منظمة التعاون والتمنية يف امليدان
الاقتصادي ومؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ومنظمة التجارة العاملية والش بكة ادلولية للمنافسة والسوق املشرتكة
للجنوب والرشق ا ألفريقي ( .)COMESAونظمت الويبو تسع حلقات معل ابلتعاون مع هجات أأخرى و /أأو شاركت فهيا .وأأاتحت
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هذه اجلهود املشرتكة بني ماكتب امللكية الفكرية والسلطات املعنية ابملنافسة منتدى فعال للحوار والنقاش بشأأن التفاعل بني امللكية
الفكرية وس ياسات املنافسة.
 9.18واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  18وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية ،ول س امي التوصيات 19
و 25و 30و 40و.42
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

غري
اتفاق اس تقبال جديد واحد
4
عدد ترتيبات اس تقبال علامء أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
حمقق
ومزيانية 5 :15/2014
من البدلان النامية
النتيجة املرتقبة :ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
والإبداع
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأعيد حتديد أأهداف WIPO Essential
بدل من لك منطقة
عدد البدلان اليت دققت يف ( 0صفر)
يف عام  2014ابعتبارها دراسة عن وضع
( أأفريقيا وأس يا و أأمرياك
البياانت واليت أأدرجت الأدوية
براءات ا ألدوية الواردة يف قامئة منظمة
الالتينية والاكرييب)
ا ألساس ية الوطنية يف
الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية
WIPO Essential
ا ألساس ية.
النتيجة املرتقبة :ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية،
ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية

منقطع

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ارتفاع عدد ا ألعضاء املشرتكني أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013خالل الثنائية انضم اإىل
يف قاعدة بياانت
 ،WIPO Re:Searchمبا
يف ذكل الأعضاء من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا

قاعدة بياانت
 49 WIPO Re:Searchعضوا
(موردون ومس تخدمون ومؤيدون)
و أأدخل فهيا  167مدخةل جديدة:
 30عضوا جديدا و90
مدخةل جديدة يف عام 2012؛
و 19عضوا جديدا و77
مدخةل جديدة يف عام 2013
فبلغ الإجاميل الرتامكي  80عضوا
و 247مدخةل.

بياانت الأداء

السري

ا ألهداف

( 15مهنم عىل ا ألقل  20 5عضوا جديدا ( 6مهنم من البدلان
من البدلان النامية/ا ألقل النامية/ا ألقل منوا)
منوا)
 100عضو اإجامل ( 22مهنم من البدلان
النامية/ا ألقل منوا)

حمقق
لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  67 :15/2014عضوا،
 16من البدلان النامية
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تزايد عدد املساهامت يف
قاعدة بياانت
WIPO Re:Search

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013يف هناية  2013يرست

%50

قاعدة بياانت
 44 WIPO Re:Searchحبثا
تعاونيا ( 11يف  2012و 33يف
)2013

 193مسامهة يف هناية %22-( 2015
مقارنة ابلعدد املسجل يف هناية  2013وهو
)247
ويعزى اخنفاض عدد املدخالت املدونة اإىل
انسحاب عضوين

غري
حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 200 :15/2014
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
تزايد عدد التفاقات مضن
44 :2013
قاعدة بياانت
مبا
WIPO
Re:Search
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
يؤدي اإىل القيام بأأنشطة حبث ومزيانية 16 :15/2014

20

 52اتفاقا تعاونيا جديدا يف 2014
( 96اتفاقا اإجامل)

حمقق
لكي ًا

وتطوير جديدة أأو ترسيع
ا ألنشطة القامئة مهنا يف جمال
أأمراض املناطق املدارية املهمةل
واملالراي والسل
عدد الأعضاء املشرتكني يف
قاعدة بياانت
WIPO GREEN

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 36 :2013رشياك و160

مس تخدما و 830معلية حتميل

103

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014رشيك ،و48

 10رشاكء جدد ،و 29 - 160رشياك جديدا ( 65اإجامل)
مس تخدما ،و 400معلية  330 -مس تخدما جديدا ( 490اإجامل)
حتميل
  1 351معلية حتميل جديدة (2 181104
اإجامل)

معلية حتميل

عدد الروابط اليت أأحدثت يف أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
( 1 :2013ش بكة رشق أأفريقيا
قاعدة بياانت

 6روابط اإضافية يف :15/2014
 مركز وش بكة التكنولوجيا املناخية()CTCN
 ومراكز الابتاكر يف جمال املناخ()infoDev
 ومشاعات الرباءات املفيدة للبيئة()Eco-patent commons
 ومركز كينيا لالبتاكر يف جمال املناخ()KCIC
 ومركز Climate-KIC ومعهد  Wasedaللبيئة( 7ترامكيا)

3

 WIPO GREENواملتعلقة لالبتاكر يف جمال املناخ)
ابلليات الوجهية ،من سبيل أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية ومزيانية ( 0 :15/2014صفر)
بشأأن تغري املناخ
( )UNFCCCومراكز
الابتاكر يف جمال املناخ
()infoDev

حمقق
لكي ًا
حمقق
لكي ًا
حمقق
لكي ًا
حمقق
لكي ًا

 103تصويب :عدد الرشاكء الفعيل يف هناية  2013يبلغ  36رشياك ،وعدد معليات التحميل الفعلية تبلغ  820معلية مقارنة ابلعددين اذلين أأبلغ عهنام يف تقرير أأداء
الربانمج  13/2012وهام  37رشياك و 800علمية حتميل.
 104تصويب :اكن العدد الإجاميل حلالت التحميل ،يف هناية  1 773 ،2014وليس  2 050كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
عدد التفاقات اليت حفزهتا
 :2013يف عايم  2012و2013
قاعدة بياانت
 WIPO GREENوالرامية أأبرمت قاعدة بياانت
 :WIPO GREENاتفاقني مع
اإىل تيسري نقل املعارف
وتطويع التكنولوجيا و /أأو نقلها رشاكء خارجيني لإدراج البياانت
(رابطة مديري التكنولوجيات
و /أأو نرشها
اجلامعية وش بكة رشق أأفريقيا
لالبتاكر يف جمال املناخ)

250

 5اتفاقات اإضافية يف :15/2014
 مكتب ادلامنرك للرباءات والعالماتالتجارية ()DKPTO
 ومؤسسة متويل التكنولوجيا الكورية()KOTEC
وحتالف التكنولوجيا
 ومكتب ا ألمم املتحدة للتعاون فامي بنيبدلان اجلنوب
 ووزارة الاقتصاد ( إارسائيل)( 7ترامكيا)

ارتفاع بنس بة %50

عدد زايرات صفحات مواقع:
 قاعدة بياانت التحدايت العاملية:2 693
 حالت تزنيل ملفات 45 253 :pdf 207 716 :WIPO GREEN 62 118 :WIPO Re:Search الصحة العاملية وامللكية الفكرية:31 800
 -تغري املناخ وامللكية الفكرية4 952 :

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية ( 0 :15/2014صفر)
عدد زائري املوقع ا إللكرتوين
للتحدايت العاملية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 6 476 :2013زايرة لصفحات

موقع قاعدة بياانت التحدايت
العاملية
و 3 773تزنيال مللفات pdf
و 73 648زايرة لصفحات موقع
WIPO GREEN
و 60 712زايرة لصفحات موقع
قاعدة بياانت
WIPO Re:Search

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014ل ينطبق
النتيجة املرتقبة:

غري
حمقق

غري
حمقق
حمقق
لكي ًا
حمقق
لكي ًا
غري
حمقق

ه 3.7تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل قضااي امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد البدلان اليت تلمتس
مساهامت خصوصية من
الويبو بشأأن امللكية الفكرية
فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة
بس ياسة املنافسة.

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013س تة الامتسات لإجراء

15

 16الامتسا  /متابعة للمناقشات الثنائية
(الربازيل وكولومبيا وكواب وامجلهورية
ادلومينيكية وإاكوادور والسلفادور
وهندوراس والهند وإايطاليا والكويت
ومنطقة مااكو الإدارية اخلاصة التابعة
مجلهورية الصني وبريو والفلبني وس نغافورة
وجنوب أأفريقيا وفييت انم)

حمقق
لكي ًا

مناقشات ثنائية (ش ييل والربازيل
وإاكوادور والهند وامجلهورية
ادلومينيكية ومجهورية مودلوفا)
والامتس واحد للحصول عىل
املساعدة الترشيعية (بواتن)

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية 12 :15/2014
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 39سلطة اإضافية معنية ابملنافسة تشارك
زايدة عدد أأحصاب
عدد أأحصاب املصاحل (ماكتب أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
وتواصل العمل مع  5منظامت حكومية
املصاحل املشاركني يف
 19 :2013حلقة معل واجامتعا
امللكية الفكرية والسلطات
أأنشطة الويبو 35 :سلطة دولية/منظامت غري حكومية (منظمة
تشارك فهيا  38سلطة معينة
املعنية ابملنافسة واملنظامت
التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي
وطنية و 5منظامت
ابملنافسة و 5منظامت حكومية
احلكومية ادلولية واملنظامت
غري احلكومية الوجهية) اذلين دولية .وإاقامة تعاون غري رمسي مع حكومية دولية/منظامت وا ألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية
والش بكة ادلولية للمنافسة والسوق
ا ألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية غري حكومية.
خيوضون حوارا مع الويبو،
املشرتكة للجنوب والرشق وا ألفريقي).
ومنظمة التعاون والتمنية يف امليدان
ومدى تنوعهم
ومشاركة نشطة يف الش بكة ادلولية
الاقتصادي .واملشاركة بفعالية يف
للمنافسة (مبا يف ذكل مع أأعضاء الفريق
الش بكة ادلولية للمنافسة والتعاون
العامل املعين ابلسلوك ا ألحادي اجلانب).
مع السوق املشرتكة للجنوب
وتعاون مع الاحتاد ا ألورويب.
والرشق ا ألفريقي

حمقق
لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014أأرشكت الويبو
 25سلطة وطنية معنية ابملنافسة
و 3منظامت حكومية دولية

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
اإن نقص الالزتام أأو تضاؤهل ،من
طرف رشاكء الويبو يف اإدارة املنصة،
وترك ا ألعضاء املشرتكني للمنصة ،أأو
أأل يقوموا بتحميل قدر اكف من
املعلومات ،يؤثر تأأثري ًا مبارش ًا يف
طريقة معل املنصات وعىل الوظيفة
اليت يفرتض أأن حتققها ،فضال عن
تأأثريها املبارش عىل مصداقية
املرشوعات ،مما قد جيعل الربامج غري
وجهية مقارنة مبرشوعات مشاهبة
لربامج خارج اإطار الويبو

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر
التدقيق ابس مترار يف الاسرتاتيجية
واحمليط والتخطيط للمتكني من
التعرف املبكر عىل الاجتاهات
واختاذ الإجراءات املناس بة يف
أأقرب وقت ممكن

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

ع ُّوض انسحاب العضو التابع
انسحب عضو اثن من أأعضاء
للقطاع اخلاص من قاعدة بياانت
قاعدة بياانت
 WIPO Re:Searchيف  WIPO Re:Search 2015ابنضامم
بعد انسحاب عضو أأول اتبع للقطاع ثالثة أأعضاء مؤسس يني جدد يف
اخلاص يف  .2013وتلكلت اجلهود ( 2014عضو واحد) و2015
(عضوان) .و أأدى انسحاب العضو
اجلاري بذلها جللب أأعضاء
مؤسس يني جدد ابلنجاح و أأثبتت من قاعدة البياانت يف  2013اإىل
اخنفاض بنس بة  %27يف مدخالت
كفايهتا لتعويض مغادرة العضويني
املذكورين .ومل ينسحب أأي رشيك قاعدة البياانت يف  ،2014مما
ع ُّوض جزئيا بزايدة يف املدخالت
من احتاد رشاكء قاعدة بياانت
بنس بة  %5يف .2015
WIPO GREEN

تظ ّل اخملاطر وجهية .و أأجرى فريق
القدرة عىل النفاذ من الناحية التقنية ضامن تقدمي اخلدمات الوجهية،
تكنولوجيا املعلومات اس تعراض ًا
وضامن التسويق الفعال والبقاء
اإىل قواعد بياانت امللكية الفكرية،
ً
أ
واس تدامة معل البنية التحتية لقاعدة عىل اتصال دامئ بأحصاب املصلحة واختبارا منتظمني لوظائف الك
قاعديت البياانت ،و ّتبني أأن ذكل
الرئيس يني
البياانت وموثوقيته .وقد تيسء أأية
من الاسرتاتيجيات الفعاةل للحد من
مشالكت يف توافر البياانت املس متر،
وطأأة اخملاطر.
اإىل مسعة الويبو ومصداقيهتا
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أأدت قاعدات البياانت وظائفهام
بشلك اثبت معوما دون تسجيل
أأية مشالكت تؤثر يف أأداء
الربانمج.
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مس توى الزتام الواكلت الوطنية بعمل تعزيز التواصل املهنجي مع ادلول
ا ألعضاء؛ وعرض أأمثةل انحجة
الويبو يف امللكية الفكرية ومس توى
للتعاون بني سلطات امللكية
املنافسة أأقل من املتوقع
الفكرية والسلطات املعنية
ابملنافسة ،ابلإضافة اإىل املنظامت
احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية الوجهية

ظل مس توى الالزتام عاليا يف
 ،15/2014واس متر التعاون مع
ماكتب امللكية الفكرية والسلطات
املعنية ابملنافسة عىل الاضطالع
بعمل الربانمج ،ل س امي يف حلقات
العمل اليت تبادلت فيه الك اجلهتني
أراهئام يف التفاعل بني امللكية الفكرية
واملنافسة.

ل يوجد أأي أأثر مادي عىل أأداء
الربانمج يف .15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

ھ1.1

تعاون معزز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوازنة
للملكية الفكرية والتفاق عىل حماور حمدّدة وعىل صكوك دولية بشأأهنا

-

ھ8.2

ھ9.2

ھ2.3
ھ2.4
ھ1.6
ھ2.6
ھ2.7
ھ3.7
ھ1.8
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نفقات 15/2014
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تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا
بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل يف تسوية
املنازعات

-

94

100

حامية امللكية الفكرية حامي ًة فعاةل يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة
ويف تسجيل احلقول العليا املكونة من رموز البدلان

-

95

101

كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
تقدم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء حول اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية ،مسرتشدا ابلتوصية رمق  45من جدول أأعامل التمنية
تعاون وتنس يق عىل حنو منتظم وفعال وشفاف بني معل الويبو ومعل
املنظامت ادلولية ا ألخرى يف جمال اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع
التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
تزايد مصداقية الويبو مكحفل لتحليل قضااي امللكية الفكرية وس ياسة
املنافسة
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
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506

312

297

303

370

351

-

222

231

-

222

231

4,097

3,184

3,021

2,032

1.806

1,604

-

100

106
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ھ2.8

حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة لالس تفسارات

-

94

100

ھ4.8

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني

-

94

100

-

229

231

6,938

7,056

6,707

ھ5.8

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
اجملموع

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6,008

5,715

5,490

%96

خالف موارد املوظفني

930

1,341

1,216

%91

6,938

7,056

6,707

%95

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 10.18يعزى الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني اإىل ما ييل "1" :نقل موظف مؤقتا اإىل الربانمج  6دلمع العمل املرتبط ابنضامم
أأعضاء جدد اإىل نظام مدريد؛ " "2ونقل موظف خارج الربانمج نتيجة التغيريات املؤسس ية اليت طرأأت مع تويل فريق الإدارة العليا
اجلديد همامه يف ديسمرب .2014
 11.18وتعزى الزايدة يف بند خالف موارد املوظفني اإىل ما ييل "1" :حتويل ا ألموال من الربانجمني  6و 9من أأجل اخلدمات
التعاقدية لتعويض نقل املوظفني املذكورين أنف ًا مؤقتا لضامن اس مترار العمل بسالسة يف منصات الويبو وتطبيقات تكنولوجيا
املعلومات يف قطاع القضااي العاملية؛ " "2وحتويل أأموال اإضافية من بند خالف موارد املوظفني دلمع زايدة اس تخدام وحتسني
منصات الويبو؛ " "3وحتويل أأموال اإضافية لتغطية الزتامات الويبو فامي خيص قاعدة بياانت  WIPO Re:Searchطبقا ملذكرة
التفامه املربمة مع منظمة مرشوعات تسخري التكنولوجيا البيولوجية ألغراض الصحة العاملية (.)BVGH
 12.18واستندت التسوايت يف النتاجئ املرتقبة يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل املهنجية اجلديدة ا ألدق املتبعة يف
ختصيص موارد املوظفني والنامجة عن التحسينات املدخةل عىل نظام التخطيط لإدارة ا ألداء املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي
لعايم  2014و.2015
 13.18و ّتبني املوارد املرتبطة ابلنتاجئ املرتقبة ه 1.1وه 8.2وه 9.2وه 1.6وه 2.6وه 5.8يف هذا الربانمج اجلهود اليت يبذلها مكتب
مساعد املدير العام لقطاع القضااي العاملية يف سبيل تنفيذ أأنشطة الربامج  4و 7و 17و 20عىل التوايل.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 14.18يعزى التدين الطفيف يف اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل ما ييل "1" :الوفورات احملققة يف التاكليف،
وخاصة فامي يتعلق ابلسفر وتنظمي الاجامتعات؛ " "2وتقاعد مدير اإدارة امللكية الفكرية وس ياسة املنافسة يف منتصف .2015
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الهدف الاسرتاتيجي الثامن
ألية تواصل متجاوب بني الويبو وادلول ا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات ا ألداء

ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع مس توى الاهامتم العام اذلي حتقق خالل خمتارات من أأمه
ا ألحداث/الإجنازات اليت قامت هبا الويبو
بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
النس بة املئوية ألحصاب املصاحل اذلين دلهيم اعرتاف اإجيايب
مبهمة الويبو و أأنشطهتا والصورة اليت تمتتع هبا مكنظمة
النس بة املئوية لعدد مشاهدات مضمون املقالت الصحفية
والصور والفيديو املتعلقة ابلويبو
النس بة املئوية للمشاركة العاملية يف اليوم العاملي للملكية
الفكرية عىل صفحة املنظمة عىل موقع فيس بوك (النتاجئ
الإجاملية محلةل التصال)
النس بة املئوية لزتايد عدد مشاهدات املنشورات عىل ش بكة
الانرتنت
النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن موقع الويبو
الإلكرتوين
التأأثري والعمل املزتايدين للويبو عىل وسائل التواصل
الاجامتعي
العدد املزتايد لزائري املوقع الالكرتوين للماكتب اخلارجية
للويبو
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الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري
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النتاجئ املرتقبة
ھ 2.8حتسني التو ّجه حنو اخلدمات
والاس تجابة لالس تفسارات

ه 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع
أأحصاب املصاحل غري احلكوميني
ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع
مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية

مؤرشات ا ألداء

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني عن خدمات املكتبة

الربانمج 19



نس بة رضا الزابئن /أأحصاب املصاحل
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أأهداف معايري اخلدمة عىل النحو املبني عىل موقع الويبو
الإلكرتوين
زمن معاجلة الاس تفسارات الإخبارية
النس بة املئوية لجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها
اجامتعات اإعالمية لدلول ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة
النس بة املئوية لرسائل ادلول ا ألعضاء اإىل املدير العام اليت
أأجيب عهنا خالل أأس بوعني
النس بة املئوية لإخطارات انضامم ادلول ا ألعضاء وغريه من
ا ألعامل املتعلقة مبعاهدات الويبو اليت عوجلت يف الوقت
املناسب
مس توايت رضا ادلول ا ألعضاء عن اإعداد امجلعيات و أأداهئا
نرش واثئق امجلعيات يف الوقت احملدد
الالزتام الفعيل املزتايد ألحصاب املصاحل غري احلكوميني
خالل التظاهرات اليت تنظمها الويبو والزتام الويبو خالل
التظاهرات اليت يعدوهنا
اس تخدام مساهامت الويبو يف التقارير والقرارات والواثئق
املتعلقة ابملسارات املس هتدفة
النس بة املئوية لطلبات املساهامت من خارج املنظمة ،من
طرف ا ألمم املتحدة أأو املنظامت احلكومية ادلولية ،اإخل ،اليت
مت الرد علهيا خالل املوعد احملدد
عدد الربامج املعنية ابمللكية الفكرية اليت نفذت ابلشرتاك مع
هيئات ا ألمم املتحدة ا ألخرى واملنظامت غري احلكومية
ا ألخرى
املبادرات اجلديدة املشرتكة مع الواكلت ا ألخرى التابعة ل ألمم
املتحدة
اللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلإدارة وتوصيات الش باكت
الفرعية املغلقة
النس بة املئوية للسلع واخلدمات اليت وفرها مزودون حمليون،
مقارنة ابملبلغ الإجاميل لعمليات الرشاء املتعلقة بنشاط التمنية
النس بة املئوية للنفقات اليت ختضع لنظام اس تفادة ا ألمم
املتحدة (سواء عرب طلبات العروض العامة أأو عقود احملموةل
التجارية)
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الربانمج  :19التواصل
املسؤول عن الربانمج :الس يد جون اتريب (امللكف ابإدارة الربانمج)
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.19واصل الربانمج  19الرتكزي عىل اإعداد حمتوايت عالية اجلودة وجمدية وتوفري هذه احملتوايت ،وإابراز معل الويبو وتعزيز فهم
امجلهور لها ،وتعزيز ثقافة تقدمي اخلدمات يف املنظمة.
 .2.19ومتخض مرشوع النرشة الإخبارية الإلكرتونية الرئييس عن اعامتد وس يةل جديدة للتواصل عرب الربيد الإلكرتوين عززت قدرة
الويبو عىل التصال اتصا ًل فعا ًل وخمصص ًا ورمقي ًا مع أأحصاب املصلحة املعنيني .ومشل املرشوع اإعادة تصممي خدمات الويبو للنرشات
الإخبارية الإلكرتونية متام ًا ،ووضع س ياسة للنرشات الإخبارية تضمن جودة اخلدمات املقدمة اإىل املشرتكني ،وإاطالق منصة بريدية
متطورة وبست لغات ألغراض النرشات الإخبارية يف يونيو  .2015و أأرسلت حنو  508بُ ُرد اإلكرتونية من قطاعات خمتلفة من الويبو
يف أأول س تة أأشهر من العمليات .و أأاتحت املنصة الربيدية اإطالق خط الويبو الإخباري ( – )WIPO Wireوهو نرشة اإخبارية
تصدر مرة لك أأس بوعني بست لغات – اذلي وفر ألول مرة طريقة رسيعة وتفاعلية ملواكبة املس تجدات يف الويبو من حيث أأنشطة
املنظمة املتنوعة واملوارد احلرة .وجسل خط الويبو الإخباري أأكرث من  10 000مشرتك يف غضون س تة أأشهر من اترخي اإطالقه أأي
حىت هناية عام  ،2015ومشل املشرتكون مسؤولني من ادلول ا ألعضاء وهمنيني عاملني يف جمال امللكية الفكرية وواضعي س ياسات
من  173بدل ًا.
 .3.19و أأدى التاكمل بني احملتوايت والاسرتاتيجيات الإعالمية املعمتدة اإىل مضاعفة تأأثري أأحداث الويبو الرئيس ية وإاطالق املنظمة
منتجاهتا .فقد اكن مؤرش الابتاكر العاملي من أأكرث املوضوعات تداو ًل عرب تويرت ( )trending statusيف لندن يوم اإصداره يف
اململكة املتحدة يف عام  .2015ولعل التغطية الإعالمية يف أأكرب وسائل الإعالم يف العامل قد ساعدت تقارير الويبو الرايدية يف جمال
امللكية الفكرية (مؤرش الابتاكر العاملي والتقرير العاملي للملكية الفكرية؛ والاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي؛ واملؤرشات العاملية للملكية الفكرية) عىل أأن تصبح مصادر مرجعية عاملية يف جمايل امللكية
الفكرية والابتاكر .و أأدى تروجي التقرير العاملي للملكية الفكرية اإىل صدور حنو  200مقاةل حصفية يف ا ألس بوع التايل لإصداره.
وإان أأنشطة التوعية املنسقة يف الصحافة ووسائل الإعالم الاجامتعية والرامية اإىل تروجي املؤمتر الوزاري ا ألفريقي اذلي عُقد يف دااكر
يف عام  2015قد حظيت بتغطية واسعة يف الإذاعة ا ألفريقية ووسائل الإعالم الش بكية ما حفز اهامتم امجلهور بقضااي امللكية الفكرية
والتمنية .وختصص صفحات ش بكية مجليع ا ألحداث الرئيس ية وتُنرش ابللغات الست لكها .وكثفت اجلهود يف سبيل حشد ادلمع لحتاد
امليرسة عن طريق اإصدار فيديو رائع عن اإسهام الاحتاد يف تكوين الكفاءات يف الهند.
الكتب َّ
 .4.19وحافظت مشاركة ادلول ا ألعضاء وامجلهور يف امحلةل الس نوية لليوم العاملي للملكية الفكرية عىل مس تواها القيايس خالل عايم
الثنائية .وأأهلم شعار عام " 2015اهنض وقاوم من أأجل املوس يقى" تنظمي حنو  350حد ًاث يف اليوم العاملي للملكية الفكرية يف 105
بدلان (ارتفاع ًا من  236حد ًاث يف  93بدل ًا يف عام  )2013مهنا اجامتع مائدة مس تديرة حظي حبضور جيد ومعرض يف مقر الويبو.
وجسلت تغريدات الويبو يف عام  2015عرب  5.2 #WorldIPDayمليون ظهور حممتل (مقارنة بعام  2013حيث جسلت 1.55
مليون) وحنو  900اإعادة نرش للتغريدات .واكنت املشاركة عاملية حق ًا اإذ جتاوز عدد زايرات الصفحة الش بكية الصينية عدد زايرات
النسخة الإنلكزيية يف عام  2014واكن أأكرب عدد من الإجعاابت لصفحة فيس بوك من الهند فالولايت املتحدة ا ألمريكية فاملكس يك
مفرص فالربازيل.
 .5.19ومشلت أأنشطة التواصل املبارشة برانمج الإحاطات املشهور يف الويبو .فقد قدَّم موظفون خالل الثنائية  15/2014عروض ًا
اإىل  178مجموعة زائرة تضم أأكرث من  4000طالب جامعي من ش ىت أأحناء العامل .وفض ًال عن ذكل ،أأاتحت املشاركة يف أأحداث
حملية ،مثل اليوم املفتوح ل ألمم املتحدة ،الفرصة لتوعية امجلهور يف جنيف؛ ما خلف انطباع ًا اإجيابي ًا علهيم.
 .6.19وما انفك السعي اإىل اس تحداث حمتوايت مرئية وحتريرية اإبداعية وعالية اجلودة يؤيت مثاره يف الثنائية  .15/2014فقد أأعيد
نرش التغريدة بشأأن رمس معلومايت لعرض بياانت مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2015أأكرث من  400مرة ليتصدر بذكل قامئة الرسائل
املنشورة يف وسائل الإعالم الاجامتعية .و أأعد أأكرث من  425منتج تصاممي للطباعة والاس تخدام الش بيك يف  15/2014ومهنا
منشورات ومطبوعات وحمتوايت ش بكية ومواد تروجيية بلغات متعددة .وجسلت جمةل الويبو الصادرة مرة لك شهرين أأكرث من مليون
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زايرة متفردة خالل الثنائية أأي بزايدة نسبهتا  19ابملئة ،ويشارك القراء ابنتظام مقالت اجملةل عرب وسائل الإعالم الاجامتعيةُ .ووضع
املركز الإعاليم الش بيك واحمل َّدث كنافذة عىل معل الويبو وفائدته للجمهور العام ابس تخدام حمتوايت مصورة وتقارير قصرية وكتاابت
أأطول .ومل ْتس َمل الويبو من التوهجات العاملية يف جمال التواصل اإذ اخنفض عدد زايرات الصحف التقليدية اخنفاض ًا طفيف ًا ( 1.6ابملئة)
يف حني جسلت حمتوايت املركز الإعاليم ا أليرس عدد زايرات جتاوز  500 000زايرة متفردة خالل الثنائية.
 .7.19وكث َّفت الويبو اإصدارها للفيديوهات اس تجابة للطلب العاملي عىل الفيديوهات بوصفها وس يةل التواصل املفضةل .و أأصدرت
حنو  272مقطع فيديو جديد ،مهنا  161مقطع ًا نُرش عىل يوتيوب يف  ،15/2014وتشمل أأخبار ًا وقصص ًا عن املبدعني واخملرتعني
ومقاطع تروجيية .وعىل الرمغ من أأن رسوم ا ألطفال املتحركة الشهرية اليت تسمى "بورورو" ظلت حمتفظة ابنتشارها الواسع يف
الثنائية  ،13/2012فقد زاد عدد مشاهدة الفيديوهات ا ألخرى (غري الكرتونية) .وجتاوز اإجاميل عدد مشاهدات قناة الويبو عىل
يوتيوب (منذ اإطالقها يف أأبريل  )2010عتبة التسع ماليني مشاهدة .وجسلت صور الويبو عىل فليكر أأكرث من  2.5مليون مشاهدة
اإضافية خالل الثنائية  15/2014ليتجاوز بذكل اإجاميل عدد املشاهدات  3.4مليون مشاهدة مقارنة ابلثنائية  13/2012اليت جسلت
 900 000مشاهدة.
 .8.19و ُأحرز تقد ٌم جي ٌد يف املرحةل الثانية من جتديد موقع الويبو الإلكرتوين من حيث حتديث املوقع ابنتظام؛ وحتسني الصفحات
ا ألساس ية وإاعادة تصمميها؛ وحتسني وظيفة البحث يف املوقع؛ والتحديث التقين لنظام اإدارة احملتوايت؛ وحتضري املزيد من التحسينات
يف التصممي اخلاريج بغية تنفيذها يف عام  .2016و أأعدت حمتوايت جديدة ول س امي عن املاكتب اخلارجية ،والنساء وامللكية الفكرية،
وامجلعيات ،ولك ا ألحداث واملنتجات واملبادرات اجلديدة الرئيس ية .واكنت ا ألولوية العليا لزايدة رسعة ترمجة احملتوايت الش بكية
ودرب موظفو شعبة اللغات يف عام  2015عىل اإدخال احملتوايت مبارش ًة ابللغات العربية والصينية والروس ية
ونرشها ابللغات الستِّ ّ .
يف املوقع الإلكرتوين ما أأدى اإىل الارتقاء جبودة الرتمجة اإىل هذه اللغات وزايدة مكياهتا ورسعة نرشها .واس مترت وسائل الإعالم
الاجامتعية للويبو تس تقطب العديد من الناس عىل تويرت وبدأأ العمل عىل مراجعة اسرتاتيجية وسائل الإعالم الاجامتعية بغية
تنفيذها يف الثنائية .17/2016
 .9.19ونفذت س ياسة توزيع املنشورات بغية اإاتحة لك منشورات الويبو ودراساهتا عىل الإنرتنت للتزنيل اجملاين .وكثِّّفت اجلهود
لتقليص اإصدار املطبوعات الورقية وختزيهنا وإارسالها ومهنا اس تحداث خدمة الطباعة اخلارجية بناء عىل الطلب .ولعل نظام اإدارة
املنشورات اجلديد ،اذلي أأطلق يف أأواخر عام  2015وحل حمل النظام القدمي لرصد اخملزوانت ومعاجلة الطلبات ،سيسهم يف
مواصةل حتقيق الفعالية من حيث التلكفة .واس تجاب ًة لطلبات ادلول ا ألعضاء ،أأنشئت  15مكتبة اإيداع جديدة خالل الثنائية ليصل
بذكل عددها الإجاميل اإىل  105مكتبات ،واس تضافت مكتب الويبو  2044زائر ًا ور ّدت عىل  1323طلب ًا للحصول عىل معلومات
من ش ىت أأحناء العامل.
ُ .10.19ومعم ما ُأجنز يف الثنائية  2013/13من أأعامل تطوير العالمة التجارية لتعزيز الاعرتاف هبوية الويبو يف الثنائية .15/2014
وكفلت مسارات املراجعة التحريرية والتصمميية اإيالء عناية مهنجية للوضوح والاتساق يف اإبراز دور الويبو ورسالهتا وقميها يف ش ىت
رسائل املنظمة التحريرية أأو التصويرية .و ُأجري يف عام  2014اس تقصاء لتصورات أأحصاب املصاحل و أأدى اإىل حتديد الصفات
تصور فامي يتعلق ابلعوامل املؤثرة يف مسعة
ا ألساس ية اليت توجه حمك أأحصاب املصاحل عىل الويبو ،وإاعداد أأداة لرصد أأداء الويبو امل ُ َّ
املنظمة.
.11.19وظل الزتام املنظمة الراخس ابلس تجابة برسعة وبفعالية لحتياجات لك أأحصاب املصلحة يف مصمي معل املنظمة الرايم اإىل
تروجي ثقافة تقدمي اخلدمات ومشل تطبيق ميثاق خدمات الويبو اجلديد ،وتوفري عروض و أأنشطة توعية داخل املنظمة ،وتنظمي
ا ألس بوع الثاين لداب التعامل عرب الإنرتنت .وعاجل موظفو مركز خدمة الزابئن املركزي  92ابملئة من الاس تفسارات الواردة
( 10280اس تفسار ًا) يف أأقل من يوم معل واحد و 100ابملئة من الشاكوى الواردة ( 283شكوى) يف أأقل من مثاين ساعات معل.
و أأتيح نظام الويبو لتبليغ الاس تفسارات ( )WINSألفرقة خدمة الزابئن التابعني لسجل مدريد ما مكهنم من معاجلة أأكرث من 7000
اس تفسار زبون بفعالية أأكرب و 12000اس تفسار عىل مس توى املنظمة عام ًة .ومشل رصد رضا الزابئن اإجراء دراسات اس تقصائية
شامةل عن رضا الزابئن وهجت اإىل مس تخديم نظام معاهدة الرباءات ( ألول مرة بتسع لغات) وجسل مدريد.
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.12.19واسرتشد تصممي أأنشطة الربانمج  19وختطيطها وتنفيذها بتوصيات جدول أأعامل التمنية املعنية .وواصل الربانمج  19بناء
قاعدة بياانت ادلراسات الإفرادية ( IP Advantageويه اإحدى مبادرات جدول أأعامل التمنية اليت أأقرهتا اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية) اليت بلغ عدد مرات مشاهدة صفحهتا  468 200مشاهدة يف ( 15/2014مقابل  312 000مشاهدة يف
 ،)13/2012وقدَّم الربانمج مقالت وتصاممي ومقاطع فيديو ومواد اإلكرتونية وغريها من وسائل دمع التواصل للعديد من املنتجات
املرتبطة جبدول أأعامل التمنية ،ابلإضافة اإىل نتاجئ الربامج ا ألخرى يف مجيع أأقسام املنظمة.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ھ 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
أأسس املقارنة

ا ألهداف

زايدة بنس بة  %10يف
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
مس توى الاهامتم العام
اذلي حتقق خالل خمتارات  :2013عينة من ا ألحداث = اإطالق عدد مشاهدات صفحة
الإنرتنت ذات الصةل
من أأمه ا ألحداث/الإجنازات مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي
( .)GIIاإجاميل عدد مشاهدات (يف
اليت قامت هبا الويبو
ً
فرتة تبلغ  11أأس بوعا بعد الإطالق
يف عام  )2013لك احملتوى املنشور
عىل الإنرتنت (صفحات الويب،
والبيان الصحفي ،والرسوم املعلوماتية)
=  685 + 45 654مشاهدة
للفيديوهات

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ( :15/2014عينة من

ا ألحداث)  12 111مشاهدة متفردة
لصفحة ا إلنرتنت املتعلقة ابلبيان
الصحفي بشأأن مؤرش الابتاكر العاملي
لس نة  2012خالل شهر واحد.
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السري

اإطالق مؤرش الابتاكر العاملي الس نوي
( :)GIIاإجاميل عدد مشاهدات (يف
فرتة تبلغ  11أأس بوع ًا بعد الإطالق) لك
احملتوى املنشور عىل الإنرتنت =
 9 563 + 53 062مشاهدة
للفيديوهات؛ و 140 475مشاهدة
للمحتوى املنشور عىل الإنرتنت +
 10 653مشاهدة للفيديوهات يف عام
2015
الزايدة (بني  2015و= )2013
 %208+للمحتوى املنشور عىل
الإنرتنت و %1455+للفيديوهات

حمقق لكي ًا
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أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
النس بة املئوية ألحصاب
املصاحل اذلين دلهيم اعرتاف  :2013يرى  %87من املشاركني يف
اإجيايب مبهمة الويبو
و أأنشطهتا والصورة اليت
تمتتع هبا مكنظمة

%75

الاس تقصاء أأن صورة الويبو دلى
امجلهور جيدة أأو جيدة جدا أأو ممتازة.
ويرى  %81من املشاركني أأن الويبو
يه احملفل العاملي لتعزيز امللكية
الفكرية (نتاجئ اس تقصاء الويبو بشأأن
التوجه حنو تقدمي اخلدمات،
105
أأغسطس .)2013

يرى  %70من املشاركني يف
الاس تقصاء أأن الويبو يه احملفل العاملي
لتعزيز اخلدمات والس ياسات
واملعلومات و أأشاكل التعاون املرتبطة
ابمللكية الفكرية  ،106و %85من
املشاركني يوافقون أأو يوافقون بشدة
عىل أأن الويبو تمتتع بسمعة طيبة معوم ًا.

حمقق لكي ًا

(املصدر :اس تقصاء الويبو بش أأن
تصورات أأحصاب املصاحل،
يونيو )2014

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
 %65من املشاركني يف الاس تقصاء
ينظرون اإىل الويبو كرائد عاملي يف
حامية امللكية الفكرية والهنوض هبا
(اس تقصاء الويبو بشأأن تصورات
أأحصاب املصاحل ،يناير )2012
النس بة املئوية لعدد
مشاهدات مضمون
املقالت الصحفية والصور
والفيديو املتعلقة ابلويبو

أأساس املقارنة املُحدَّث يف هناية
:2013
" "1اكن متوسط عدد املشاهدات
الفريدة للك بيان حصفي 5 506
مشاهدات 143 169( .مشاهدة
للبياانت الصحفية الست والعرشين
الصادرة يف  2013جبميع اللغات)
" "2اكن متوسط عدد املشاهدات
للك مقطع فيديو  16 612مشاهدة
( 3 787 601مشاهدة لعدد مقاطع
فيديو بلغ  107228مقطع ًا)
" "3اإجاميل عدد مشاهدات الصور
عىل موقع فليكر 900 :أألف

" "1زايدة بنس بة %10
يف متوسط عدد
املشاهدات للك بيان
حصفي

يف :15/2014
" "1متوسط عدد املشاهدات الفريدة
للك بيان حصفي %1.6-( 4467
مقارنة ابلثنائية )13/2012
  75 173مشاهدة لامثنية عرشبيا ًان حصفي ًا صدر يف عام -( 2014
 %24.2مقارنة بعام )2013
  72 232مشاهدة مخلسة عرشبيا ًان حصفي ًا صدر يف عام -( 2015
 %12.5مقارنة بعام )2014

غري حمقق

 105نظراً اإىل عدم اإجراء اس تقصاء بشأأن تصورات أأحصاب املصاحل يف عام  ،2013اس ُتنبطت البياانت الواردة يف تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية  13/2012من
اس تقصاء الويبو بشأأن التوجه حنو تقدمي اخلدمات اذلي يس تخدم مهنجي ًة خمتلف ًة ،ويُ َرسل اإىل مجموعة خمتلفة من أأحصاب املصاحل .وذلكل فاإن أأساس املقارنة
املُحدَّث لعام  2013غري قابل للمقارنة ببياانت عام .2014
 106بياانت الأداء اخلاصة بعام  2014ميكن مقارنهتا بأأساس املقارنة ا ألصيل الوارد يف وثيقة الربانمج واملزيانية  15/2014البالغ  ،%65اذلي استند اإىل اس تقصاء
الويبو بشأأن تصورات أأحصاب املصاحل لعام .2012
 107ورد يف تقرير أأداء الربانمج يف الثنائية  13/2012أأن عدد مقاطع الفيديو  226مقطع فيديو .ولكن العدد الفعيل ملقاطع الفيديو هو  228مقطع فيديو يف هناية
عام ِّّ .2013
حفدث متوسط عدد املشاهدات عىل هذا ا ألساس.
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أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
" "1يف  ،2012اكن متوسط عدد
املشاهدات الفريدة للك بيان حصفي
 3 575مشاهدة 92 958( .مشاهدة
للمقالت الست والعرشين الصادرة
يف )2012
" "2يف  ،2012اكن متوسط عدد
املشاهدات للك مقطع فيديو 3 280
مشاهدة ( 478 888مشاهدة
لإجاميل عدد مقاطع فيديو بلغ 146
مقطع ًا)
" "3اإجاميل عدد مشاهدات الصور
عىل موقع فليكر يف هناية :2012
155 000

النس بة املئوية للمشاركة
العاملية يف اليوم العاملي
للملكية الفكرية عىل صفحة
املنظمة عىل موقع فيس بوك
(النتاجئ الإجاملية محلةل
التصال)

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 414 121 :2013خشصا شاهدوا
احملتوى اخلاص ابليوم العاملي للملكية
الفكرية من خالل محلتنا عىل موقع
فيس بوك يف ( 2013العدد الرتامكي
[اثبت])

" "2زايدة بنس بة %10
يف متوسط عدد
املشاهدات للك مقطع
فيديو عىل قناة الويبو عىل
موقع يوتيوب
" "3الهدف300 000 :
مشاهدة اإضافية للصور
عىل موقع فليكر

غري حمقق

" "2اكن متوسط عدد املشاهدات للك
مقطع فيديو  12 871مشاهدة
( 5 006 946مشاهدة ملقاطع فيديو
عددها  389مقاطع ًا يف هناية -( )2015
)%31
حمقق لكي ًا
" 2 541 702 "3مشاهدة اإضافية
للصور عىل موقع فليكر ()%182+
( 3 441 702مشاهدة اإجاملية يف هناية
)2015

زايدة بنس بة  %30يف
عدد ا ألشخاص اذلين
شاهدوا احملتوى اخلاص
ابليوم العاملي للملكية
فيس
الفكرية عىل موقع بوك
(العدد الإجاميل)

يف  ،15/2014اطلع  1 020 128زائر ًا حمقق لكي ًا
عىل حمتوى اليوم العاملي للملكية الفكرية
عرب محالت فيس بوك ( %28.5+مقارنة
ابلثنائية :)13/2012
  563 816يف 2014 456 312 -يف .2015

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية 379 600 :15/2014
خشص شاهدوا احملتوى اخلاص ابليوم
العاملي للملكية الفكرية من خالل
محلتنا عىل موقع فيس بوك يف 2012
النس بة املئوية لزتايد عدد
مشاهدات املنشورات
عىل ش بكة الإنرتنت

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
 "1" :2013عدد مرات تزنيل
منشورات جمانية يف 490 :2013
( 3 940جبميع اللغات)
" 450 499 "2مشاهدة فريدة ملوقع
جمةل الويبو الإلكرتوين يف 2013
(جبميع اللغات)

" "1زايدة بنس بة %10
يف اإجاميل عدد مرات
مشاهدة املنشورات عرب
الإنرتنت

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ "1" :15/2014حيدَّد

لحق ًا (ل توجد اإحصائيات قابةل
للمقارنة لعام )2012
" 409 265 "2مشاهدة فريدة ملوقع
جمةل الويبو الإلكرتوين يف 2012

" "2زايدة بنس بة %10
يف عدد مرات مشاهدة
موقع جمةل الويبو
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" "1اكنت مهنجيات و أأدوات اإحصائية
جديدة ل تزال قيد الإعداد يف هناية
الثنائية نتيجة التأأخر يف تنفيذ املرشوع.

" 1 024 787 "2مشاهدة فريدة ملوقع
جمةل الويبو الإلكرتوين يف 15/2014
أأي بزايدة نسبهتا  %19.2مقارنة
ابلثنائية 13/2012

غري قابل
للقياس

حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النس بة املئوية
للمس تخدمني الراضني عن
موقع الويبو الإلكرتوين

ُحتدَّ د لحق ًا

 %60أأو أأكرث راضون

جير اس تقصاء يف 15/2014
مل َ

التأأثري والعمل املزتايدان
للويبو عىل وسائل
التواصل الاجامتعي

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013

" "1وصول درجة التأأثري
يف مقياس " "Kloutاإىل
73

" "1اكنت درجة التأأثري يف مقياس
" 66 "Kloutيف هناية  2015و 63يف
هناية  .2014ملحوظة :أأصبح املؤرش

" "2زايدة بنس بة %30
يف اإجاميل العدد الس نوي
للتغريدات

" "2بلغ عدد مرات اإعادة نرش
التغريدات يف الس نة  13 362أأي
بزايدة نسبهتا  %171مقارنة ابلثنائية
13/2012

" "1التأأثري يف مقياس " "Kloutبلغ
( 64من أأصل  )100يف هناية 2013
" "2اإجاميل عدد مرات اإعادة نرش
التغريدات يف 6 744 :2013

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

" "1التأأثري يف مقياس " "Kloutبلغ
 62يف  1يناير 2013
" "2اإجاميل عدد مرات اإعادة نرش
التغريدات يف 3 112 :2012
ھ 2.8حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة لالس تفسارات
أأسس املقارنة

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
النس بة املئوية
للمس تخدمني الراضني عن :2013
خدمات املكتبة

 %94من اذلين أأجابوا عن اس تبيان
للراء ُأ ِّرسل اإىل الزوار اخلارجني
املُس َّجلني (مس تخديم املكتبة) اذلين
اكنوا قد اس تخدموا املكتبة يف عام
 2013اكنوا راضني أأو راضني للغاية

غري قابل
للقياس
منقطع

منقطع نتيجة لنعدام جدوى مقارنته
وجدواه عقب تغيري مهنجية .Klout

حمقق لكي ًا

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

 %70أأو أأكرث من زوار
املكتبة والزابئن عىل
ا إلنرتنت راضون للغاية

 %70من اذلين أأجابوا عن اس تبيان
لراء مس تخديم املكتبة اكنوا راضني
للغاية عن اخلدمات ( %100راضون
أأو راضون للغاية)

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا
نس بة رضا الزابئن
و أأحصاب املصاحل

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013

 %86أأو أأكرث راضون أأو
راضون للغاية

 %84من زابئن نظايم مدريد
ولهاي راضون أأو راضون للغاية:
مدريد = %80
لهاي = %88

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  :15/2014نتاجئ اس تقصاء
 %86 :2012من زابئن نظايم
مدريد ولهاي راضون أأو راضون
للغاية
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اكن  %85من زابئن نظايم معاهدة
الرباءات ومدريد راضني أأو راضني
للغاية
معاهدة الرباءات = %89
مدريد = %81
مل يقمي رضا زابئن نظام لهاي يف
.15/2014

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
غري قابل
للقياس

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
الهدف ا ُملحدَّد :معايري مركز " "1عوجل  %92من التذاكر يف غضون حمقق لكي ًا
أأهداف معايري اخلدمة عىل أأساس املقارنة املُحدَّث يف هناية
يوم واحد.
خدمة الزابئن:
: 2013
النحو املبني عىل موقع
الويبو الإلكرتوين
" "1عوجل  %90من
مل يُوضَ ع أأساس للمقارنة
التذاكر يف غضون يوم
" "2عوجل  %100من الشاكوى يف
حمقق لكي ًا
واحد
أأقل من  8ساعات معل.
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  :15/2014س ُيحدَّد جملالت " "2عوجل  %90من
الشاكوى يف غضون 8
معينة
ساعات معل

الهدف ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
س ُيحدَّ د جملالت معينة

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

الزتايد الرسيع لعدد الطلبات اجلديدة
حيول دون حتقيق الربانمج للهدف
املركزي وا ألثر الرضوري لتبليغ
اتصالت فعاةل.

جيري حتقيق الهدف املركزي وا ألثر
س ُيضبط لك عام عدد حمدود من نفذت اسرتاتيجية احلد من وطأأة
الرضوري كام يتبني من زاية
التظاهرات واملنتجات والإجنازات اخملاطر بفعالية .و أأوليت ا ألولوية
ل ألحداث الرئيس ية وروجت بنجاح التغطية الإعالمية يف الوسائل
أكولوايت رئيس ية يف جمال
ومهنا اليوم العاملي للملكية الفكرية؛ التقليدية ووسائل الإعالم
الهنوض والتسويق.
الاجامتعية وزايرات الصفحات
وإاطالق مؤرش الابتاكر العاملي؛
الإلكرتونية اخلاصة بلك ا ألحداث
وإاصدار التقرير العاملي للملكية
الرئيس ية.
الفكرية؛ وتنظمي امجلعيات؛
وعقد املؤمتر الوزاري ا ألفريقي.

الويبو غري قادرة عىل التأأقمل ابلرسعة
املطلوبة مع تغريات التوهجات
والتطورات التكنولوجية ،فتخرس
التغطية الإعالمية وتأأثريها يف بيئة
التصالت الرمقية.

مل يتأأثر أأداء الربانمج تأأثراً ماد ًاي اإل
يف جمال حتليل الويب حيث أأدى
التأأخر يف تطبيق ا ألدوات اجلديدة
اإىل احلد من قدرة الربانمج عىل
قياس بعض مؤرشات الأداء
الرئيس ية.

املوظفون العاملون يف الربانمج نفذت اسرتاتيجيات احلد من وطأأة
اخملاطر بفعالية .ومشل تدريب
مدعوون اإىل اكتساب همارات
ش
اس
املهارات الرمقية تخدام بكة
جديدة ابس مترار ،وحتديث
الإنرتنت وحترير احملتوايت الش بكية
معارفهم ،من خالل التدريب
اس
والتعمل اذلايت؛ مرونة الهيالك متكن و تخدام وسائل الإعالم
الاجامتعي وإاعداد حتليالت الويب
من تقامس املعارف واملهارات
اس
و تخدام نسق .HTML
اجلديدة؛ املوارد اخلارجية
و أأدخلت تكنولوجيات جديدة
والرشااكت تس تخدم لتوس يع
لزتويد الويبو مبنصة عالية ا ألداء يف
كفاءات املوظفني القارين يف
جمايل التسويق وإارسال النرشات
الويبو.
أ
الإخبارية الإلكرتونية .وأعيد توجيه
وظائف الطباعة وادلمع الإداري اإىل
أأنشطة تواصل رمقية تسهم يف تعزيز
الكفاءات.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.8

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

ھ2.8

حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة لالس تفسارات
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

12,034

11,707

11,318

5,223

4,798

4,643

17,257

16,506

15,961

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

14,712

13,948

13,651

98%

خالف موارد املوظفني

2,545

2,558

2,310

90%

17,257

16,506

15,961

97%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.13.19يعزى أأساس ًا الاخنفاض يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل ما ييل "1" :نقل مركز الويبو للمعلومات اإىل
الربانمج ( 21الإدارة التنفيذية) يف النصف الثاين من عام 2014؛ " "2ونقل موارد موظفني لستيعاب عبء العمل املزتايد يف جسل
لهاي عقب انضامم بدلان اإضافية اإىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي (وثيقة )1999؛ " "3ونقل خمصصات من خالف موارد املوظفني
اخلاصة ابلتدريب ادلاخيل (اإىل الربانمج  23اذلي يُدير املتدربني مركز ًاي) دلمع معل جمةل الويبو وللمساعدة يف ا ألعامل التحضريية
لليوم العاملي للملكية الفكرية لعام .2015
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.14.19يعزى أأساس ًا اخنفاض نفقات املوظفني الفعلية مقارنة ابلنفقات املقدرة اإىل تقاعد موظفني ومن مث الفرتة الالزمة لشغل
الوظائف الشاغرة .ويعزى أأساس ًا اخنفاض النفقات الفعلية خملصصات خالف موارد املوظفني مقارنة ابلنفقات املقدرة اإىل اإرجاء
اس تقصاء رضا الزابئن عن نظام لهاي وإارجاء تنفيذ جزء من مرشوعني معلوماتيني (قاعدة بياانت التصال PROdest
ونظام التوجيه اليل للماكملات ( ))ACDاإىل الثنائية املقبةل.
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الربانمج  :20العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية
املسؤولون عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون
والس يد يوش يويك اتاكغي
والس يدة بينينغ وانغ
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
العالقات اخلارجية والرشااكت (الس يد مينيليك غيتاهون)
 .1.20يف الثنائية  ،15/2014خلصت ا ألمم املتحدة وادلول ا ألعضاء فهيا اإىل عدد من مسارات التفاوض الرئيس ية الوثيقة الصةل
بعمل الويبو ،مهنا اعامتد خطة معل أأديس أأاباب ( )AAAAخالل املؤمتر ادلويل الثالث لمتويل التمنية ( ،)FFD3واعامتد "حتويل
عاملنا :خطة التمنية املس تدامة لعام  ،"2030واعامتد اتفاق ابريس يف اإطار اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ
( .)UNFCCCوقد واصلت الويبو أأداء دورها يف دمع هذه املسارات من خالل مشاركهتا الاسرتاتيجية ومن خالل تقدمي
معلومات متوازنة وقامئة عىل ا ألدةل والاس تجابة يف الوقت املناسب لطلبات حمددة بشأأن املساهامت والتعاون ،وذكل بوصفها واك ًةل
متخصص ًة اتبعة ل ألمم املتحدة ،ومتاش ي ًا مع وليهتا ومع التوصيتني  30و 40من توصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .ويف الثنائية
 ،15/2014شارك الربانمج  ،20من بني أأمور أأخرى ،يف املسارات التالية ،مبا يف ذكل عن طريق مكتب الويبو للتنس يق مع ا ألمم
املتحدة يف نيويورك:
 مساهامت يف تنفيذ نتاجئ القمة العاملية جملمتع املعلومات ( )WSISواس تعراض الس نوات العرش لتنفيذ نتاجئ هذه القمةالعاملية اس تجاب ًة لقرار اجمللس الاقتصادي والاجامتعي رمق  ،9/2013ودعامً للتوصية  24من توصيات جدول أأعامل
التمنية .واكنت الويبو أأيض ًا يف لك من عايم  2014و 2015تشارك بنشاط يف ا ألحداث الرفيعة املس توى
لس تعراض نتاجئ القمة العاملية جملمتع املعلومات بعد ميض عرش س نوات حيث حتدث املدير العام يف اجللس تني
الافتتاحيتني .كام شاركت الويبو بنشاط يف منتدى اإدارة الإنرتنت ( )IGFيف عام  2014من خالل الاشرتاك يف
تنظمي حلقيت معل عن "النشاط التجاري يف الإبداع" وعن "اإبداع الثقافة الرمقية وحاميهتا و إااتحة النفاذ اإلهيا".
حفص معل الويبو ومشاركهتا مع منظمة املشاع الإبداعي ()CC
ويف عام  ،2015نظمت الويبو أأيض ًا منتدى مفتوح ًا َ
أ
اإىل جانب منظامت حكومية دولية أأخرى ،وذكل لتعزيز س ياسات النفاذ الكرث انفتاح ًا وللنظر يف أأنشطة الويبو يف
جمال تطوير الربجميات ،مبا يف ذكل ما يتعلق ابملصدر املفتوح وصناعة أألعاب الفيديو،
 واملسامهة يف تقارير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات يف تنفيذ ا ألهداف الإمنائية ل أللفية لعايم  2014و،2015حيث تعاونت الويبو ،مبا يامتىش مع التوصية  22من توصيات جدول أأعامل التمنية ،مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة
الصحة العاملية بشأأن أأقسام من التقرير تتعلق ابحلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل،
 وسامهت الويبو بتسع رشااكت يف مهناج معل ادلول اجلزرية الصغرية النامية ( ،)SIDSوشاركت يف الفريقالاستشاري املشرتك بني الواكلت اذلي يعمل عىل تنفيذ الوثيقة اخلتامية ملسار ساموا .ويف س ياق املؤمتر ادلويل
الثالث بشأأن ادلول اجلزرية الصغرية النامية ،اذلي ُأقمي يف ساموا يف سبمترب َّ ،2014نظمت الويبو حد ًاث جانبي ًا بشأأن
اس تخدام نظام امللكية الفكرية ألغراض التمنية الثقافية والاقتصادية املس تدامة لدلول اجلزرية الصغرية النامية،
 واملشاركة يف فرقة العمل املشرتكة بني الواكلت املعنية ابلعمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنيةاملس تدامة ( )IATTيف اإطار ألية تيسري التكنولوجيا ،فض ًال عن فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين
مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة .وشاركت الويبو عىل وجه اخلصوص يف جمالت فرقة العمل املشرتكة بني
الواكلت لتنظمي املنتدى املتعدد أأحصاب املصلحة املعين بتسخري العمل والتكنولوجيا والابتاكر ألغراض أأهداف التمنية
املس تدامة ،ومعلية رمس اخلرائط ملنصة اإلكرتونية لتيسري التكنولوجيا يف اإطار ألية تيسري التكنولوجيا .واشرتكت
الويبو مع ا ألونكتاد واليونيدو يف تنظمي حدث بشأأن أأوجه التأزر فامي بني التصنيع والابتاكر والتجارة لتعزيز التمنية
املس تدامة ،مبقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف مايو  .2015ويف هذا الس ياق أأيض ًا ،نظمت الويبو ،ابلتعاون مع اإدارة
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ا ألمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية ،حد ًاث جانبي ًا بشأأن ادلور التحوييل للتكنولوجيا والابتاكر يف التمنية،
يف مقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف أأكتوبر ،2015
 والعمل عىل التكنولوجيا يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ،ل س امي اللية التكنولوجية لالتفاقيةواللجنة التنفيذية للتكنولوجيا ومركز وش بكة تكنولوجيا املناخ .ويف هذا الس ياقَّ ،
لربانمج حلقة معل للجنة
دمع ا ُ
التنفيذية املعنية ابلتكنولوجيا عن أأنظمة الابتاكر الوطنية بتقدمي مؤرش الابتاكر العاملي يف دورات اتفاقية ا ألمم
املتحدة الإطارية اليت عُقدت يف يونيو  ،2014وشارك الربانمج يف تنظمي حدث جانيب مع الواكةل ادلولية للطاقة
املتجددة يف  .2014ويف عام  ،2015نظم الربانمج حد ًاث جانبي ًا عن "س ياسات و أأدةل دلمع نقل تكنولوجيا والابتاكر
يف جمال التغري املناّخ" لإطالق تقرير الويبو عن التحدايت العاملية" :الابتاكر ونرش التكنولوجيات اخلرضاء :دور
امللكية الفكرية وعوامل ال متكني ا ألخرى" خالل دورات اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية اليت عُقدت يف يونيو ،2015
فض ًال عن معرض للتكنولوجيات النظيفة املبتكرة خالل مؤمتر ا ألطراف احلادي والعرشين اذلي عُقد يف ابريس يف
ديسمرب ،2015
 ويف س ياق اتفاقية ا ألمم املتحدة حلقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة ،ومحةل ا ألمم املتحدة " – 2015أأوان التحرك العامليمن أأجل الشعوب وكوكب ا ألرض"َّ ،نظمت الويبو ابلتعاون مع اإدارة ا ألمم املتحدة للشؤون الاقتصادية والاجامتعية
ندوة نقاش بشأأن التكنولوجيات املبتكرة :جعل عامل الكتب يف متناول ا ألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات،
مبقر ا ألمم املتحدة يف نيويورك يف مارس ،2015
 واملسامهة يف تقارير ا ألمني العام ل ألمم املتحدة عن "1" :دمع منظومة ا ألمم املتحدة للرشاكة اجلديدة من أأجل تمنيةأأفريقيا (نيباد) "2" ،وحقوق ا ألشخاص ذوي الإعاقة وفق ًا لقرار جملس حقوق الإنسان التابع ل ألمم املتحدة ،3/24
فض ًال عن نرشة تأأهيل ا ألمم املتحدة ومراجعة توصية اليونسكو اخلاصة بأأوضاع املش تغلني ابلبحث العلمي (.)1974
 .2.20وواصلت الويبو أأيض ًا ،طوال الثنائية ،الهنوض ابلرشااكت املعززة مع رشاكهئا من املنظامت احلكومية ادلولية الرئيس ية التالية:
 من خالل العمل ابلتعاون مع ا ألونكتاد ،ومكتب ا ألمم املتحدة يف جنيف ( ،)UNOGومركز التجارة ادلولية( ،)ITCوإادارة التمنية الاقتصادية يف اكنتون جنيف ،وجامعة جنيف ( ،)UNIGEواحتاد الرشاكت السويرسية
( ،)FERاس تأأنفت الويبو مشاركهتا النشطة يف ا ألس بوع العاملي لرايدة ا ألعامل ( )GEWاذلي يتخذ من جنيف
مقر ًا هل ،وشاركت يف تنظمي أأس بوع من الفعاليات وادلورات التدريبية يف اإطار ا ألس بوع العاملي لرايدة ا ألعامل لعايم
 2014و .2015واكن تركزي الويبو ينصب يف املقام ا ألول عىل تعزيز الابتاكر وتشجيع الش باب عىل رايدة ا ألعامل
وتنظمي دورات تكوين الكفاءات يف جمال املعلومات املتعلقة ابلرباءات والرشاكت الصغرية واملتوسطة
وامللكية الفكرية( .دمع تنفيذ التوصيات  4و 11و 40من توصيات جدول أأعامل التمنية ،وكذكل معل الربامج 11
و 14و،)30
 وظ َّل التعاون مع منظمة الصحة العاملية اإحدى ا ألولوايت املتقدمة طوال الثنائية .وإاضاف ًة اإىل العمل املضطلع بهابلتعاون مع الربامج  1و 14و 18يف س ياق التعاون الثاليث بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة
العاملية ،شاركت الويبو بفعالية يف اجامتعات منظمة الصحة العاملية ومساراهتا ا ألخرى ذات الصةل ،وكذكل يف
سلسةل من الاجامتعات يف الإطار اخلاص مبسار ا ألمم املتحدة بشأأن ا ألمراض غري املعدية .وفامي يتعلق ابلتوصية 14
اخلاصة بقدمي املشورة اإىل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً بشأأن تنفيذ احلقوق والالزتامات وإاعاملها وفهم مواطن
املرونة املوجودة يف اتفاق تريبس والانتفاع هباِّ َ ،
مض َن الربانمج  ،20ابلتعاون مع قطاعات الويبو املوضوعية ،أأ َّن
ا ألنشطة املضطلع هبا مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية تعكس هذه التوصية.
 ومن خالل العمل مع الربامج  1و 2و 3و 4و 9و 17وِّ َ ،18لربانمج  20مشارك َة الويبو الفعاةل يف جملس
مض َن ا ُ
لربانمج مشارك َة الويبو يف حلقات العمل الوطنية وا إلقلميية وادلولية
تريبس التابع ملنظمة التجارة العاملية ،و َّنسق ا ُ
ملنظمة التجارة العاملية بشأأن موضوعات ش ىت ،ويف ندوة منظمة التجارة العاملية اليت عُقدت يف جنيف بعنوان
"حتقيق ا ألهداف الإمنائية لنظام امللكية الفكرية :الاحتياجات ذات ا ألولوية للبدلان ا ألقل منوا من أأجل التعاون
التقين واملايل" ،ويف حلقة العمل الس نوية ملنظمة التجارة العاملية بشأأن التجارة والصحة العامة،
237

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

 وإاضافة اإىل ذكل ،ع ّ ُِّزز التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى – ل س امي املنظمة ا ألوروبية للبحوث النووية،واملنظمة ادلولية لتوحيد املقاييس ،والاحتاد ادلويل لالتصالت ،واليونسكو ،واليونيدو – واس متر يف تقدمي ادلمع
املتبادل لتحقيق نتاجئ الويبو املرتقبة وتنفيذ جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.
 .3.20واس متر طوال الثنائية  15/2014معل الويبو حلشد الرشااكت واملساهامت املالية الطوعية من أأجل مرشوعات امللكية
الفكرية ،و َّبني هذا العم ُل التعم َمي املس متر والناحج للتوصية  2من توصيات جدول أأعامل التمنية عىل أأنشطة الربانمج .واكن جزء كبري
من ذكل العمل يمتثل يف تقدمي املشورة والتوجيه ملرشوعات الويبو – مثل مرشوع ويبو غرين ( ،)WIPO GREENومرشوع
الويبو املتعلق ابلبحث ( ،)WIPO Re:Searchواحتاد الكتب امليرسة – يف حتديد اجلهات املاحنة احملمتةل ووضع اسرتاتيجيات
لإقامة رشااكت وجذب ادلمع املايل.
املنظامت غري احلكومية ودوائر الصناعة (املدير العام)
 .4.20واصلت الويبو ،طوال الثنائية ،حتديد الفرص لتعزيز إارشاك أأحصاب املصاحل غري احلكوميني يف أأنشطهتا والهنوض هبذه
الفرص .ويف عايم  2014و ،2015يرست الويبو اإقامة عدد من احملافل اخملتلفة اليت سعت من خاللها اإىل إارشاك ممثيل اجملمتع املدين
والتعاون معهم ،مبا يف ذكل حلقات معل وحلقات دراس ية ،ومشاورات بشأأن مرشوعات ُمحدَّدة ،و أأحداث جانبية .وقد مسحت
هذه الفرص ابس مترار التفاعل املنفتح والشفاف واملتجاوب مع هذه اجلهات ،مبا يتفق مع التوصية  42من توصيات جدول أأعام ل
التمنية .وعُقد يف ربيع عايم  2014و 2015الاجامتعان الس نواين الثالث والرابع ،عىل التوايل ،مع املدير العام الذلان ن ُِّّظام حرص ًاي
للمنظامت غري احلكومية املعمتدة ،مما وفَّر منتدى قاميً للتبادل املبارش لراء بشأأن نظام امللكية الفكرية ادلويل بوجه عام ومعل الويبو
عىل وجه التحديد.
 .5.20وإاضاف ًة اإىل ذكل ،حافظت الويبو عىل تعاوهنا الوثيق مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني من خالل التطوير املس متر ملنصات
أأحصاب املصاحل املتعددين ورشااكهتم اليت تسامه يف تعزيز امللكية الفكرية بوصفها أأداة للمنو الاقتصادي والتمنية يف مجيع أأحناء العامل.
وعىل وجه اخلصوص ،أأطلقت الويبو ،عقب الاعامتد الناحج ملعاهدة مراكش ملعايق البرص يف عام  ،2013سلس َةل حلقات دراس ية
يف عام  2014بعنوان "من الس ياسة اإىل املامرسة :تنفيذ معاهدة مراكش وإااتحة الكتب امليرسة" لتقدمي الإرشاد اإىل مجيع أأحصاب
املصاحل واملساعدة عىل زايدة الوعي بيهنم بأأحاكم املعاهدة ،و أأطلقت مبادرات معلية ألحصاب املصاحل املتعددين هتدف اإىل زايدة
توفر الكتب بأأنساق ميرسة ،مثل احتاد الكتب امليرسة .وعالوة عىل ذكل ،يف عام  ،2015اكن تنظ ُمي حلقة معل الش باب املبتكرين
خري مثال عىل املشاركة الفعاةل مع أأحصاب
واملبدعني ورواد ا ألعامل ا ألفريقيني يف س ياق مؤمتر دااكر الوزاري ا ألفريقي لعام َ 2015
املصاحل غري احلكوميني اليت سامهت يف حتقيق الهدف املمتثل يف تسليط الضوء عىل امللكية الفكرية بوصفها أأداة للهنوض ابلبتاكر
والإبداع والتحول الاقتصاديُ .ورفعت مبارش ًة اإىل املؤمتر الوزاري نتا ُجئ حلقة العمل هذه ،مبا يف ذكل توصياهتا ،اليت ُذكرت أأيض ًا يف
اإعالن دااكر الهنايئ بشأأن امللكية الفكرية ألفريقيا.
املاكتب اخلارجية
 .6.20تشلك ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية جزء ًا ل يتجزأأ من املنظمة غرضه تقريب خدمات الويبو والتعاون اإىل ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصاحل والرشاكء بغية تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج ،فض ًال عن تلبية الاحتياجات وا ألولوايت املُحدَّدة للبدلان
أأو املناطق اليت ختدهما .ويف عام  ،2014منت ش بكة املاكتب فبلغ عددها مخسة ماكتب بعد افتتاح مكتب الويبو يف الصني ومكتب
الويبو يف الاحتاد الرويس يف عام  .2014واس مترت النتاجئ اليت حتققت خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير يف تأأكيد املسامهة اليت تقدهما
املاكتب اخلارجية يف تنفيذ ولية املنظمة.
مكتب الويبو يف الربازيل (املدير العام/الس يد انريش براساد)
 .7.20اه َّمت مكتب الويبو يف الربازيل ،خالل الثنائية ،اهامتم ًا كبري ًا بتعزيز الكفاءات الوطنية يف الربازيل والهنوض خبدمات الويبو.
املكتب عىل تنظمي ا ألنشطة اليت هتدف اإىل تكوين الكفاءات يف جمال حفص الرباءات ،وذكل دعامً للمعهد الوطين للملكية
وساعد
ُ
أ
التعاون مع الاحتاد الوطين للصناعات بشأأن
الصناعية ( )INPIاذلي منح الولوية لتحسني اإنتاجيته وكفاءته .واكن من أأمثةل ذكل
ُ
سلسةل من حلقات العمل اليت عُقدت لتقدمي معلومات عن املبادرات ادلولية القامئة املتعلقة مبخططات تعاونية لفحص الرباءات.
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 .8.20و َّكرس املكتب قدر ًا كبري ًا من طاقته للتواصل مع أأحصاب املصاحل يف الربازيل لزايدة الوعي بفوائد حامية امللكية الفكرية و أأمهية
تسويق أأصول امللكية الفكرية .ويف هذا الصدد ،تواصل املكتب عن كثب مع امجلعية الوطنية للبحث والتطوير يف الرشاكت املبتكرة
( ،)ANPEIو ُد ِّعي اإىل املشاركة يف جلنتني أأنشأأهتام امجلعية ،هام جلنة معنية بتعزيز الابتاكر وجلنة ُتر ِّكّز عىل امللكية الفكرية .ووفَّر
ذكل منص ًة قيّم ًة لتسليط الضوء عىل أأمهية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولرشح اإجراءاته.
 .9.20واس مترت الصناديق الاستامئنية الربازيلية دلمع التعاون فامي بني بدلان اجلنوب – اليت ُأنشئت يف عام  2012وتوىل اإدارهتا
مكتب الويبو يف الربازيل – يف تزويد املكتب بفرص مثينة لتعزيز املبادرات ،ل س امي يف جمال نقل التكنولوجيا وتسويق امللكية
الفكرية .ومجعت حلق ُة العمل ا إلقلميية بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا اليت عُقدت يف أأوروغواي يف شهر ديسمرب  2014عد َة
بدلان (ا ألرجنتني ،والربازيل ،وش ييل ،وابراغواي ،و أأوروغواي) ،و أأاتحت الفرص َة لتبادل املعلومات واخلربات بشأأن وضع
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية واملؤسس ية والامنذج الاسرتاتيجية لتعزيز الابتاكر .كام مسحت الصناديق الاستامئنية بتنظمي
برامج تدريبية يف عدة مناطق يف الربازيل ،مما أأدى اإىل تكوين كفاءات حملية يف جمايل ترخيص التكنولوجيا وصياغة الرباءات.
املكتب يدَ العون لرشاكء حمليني ورشاكء من منظومة ا ألمم املتحدة يف الربازيل بشأأن القضااي ذات الاهامتم املشرتك
.10.20وم َّد
ُ
كوس يةل حلشد املوارد وزايدهتا اإىل أأقىص حد من أأجل امليض قدم ًا يف حتقيق الولية .وابلتعاون مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
والواكةل الربازيلية لالبتاكر ( ،)FINPEبد أأ مرشو ٌع لتدريب املتفاوضني بشأأن قضااي تتعلق ابلتكنولوجيا والتمنية .وحتقيق ًا لهذه الغاية،
عُقد برانمج تدرييب ملتفاويض تطوير التكنولوجيا ،واس تفاد منه مثانية وعرشون مدير ًا من مديري التكنولوجيا ،وذكل يف اإطار
صندوق استامئين جديد ُموقَّع مع برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ والواكةل الربازيلية لالبتاكر يف أأكتوبر  .2015وفامي خيص الرتوجي ملنصات
املكتب تعاونه مع الرابطة الوطنية الربازيلية ملديري الابتاكر ونقل التكنولوجيا ( )FORTECبشأأن منصة ويبو
الويبو ،واصل
ُ
غرين ،وقد بد أأ هذا التعاون يؤيت مثاره يف عام  ،2015فقد ُأد ِّرج يف قاعدة البياانت أأول س بع تكنولوجيات اس تحدثهتا مؤسسات أأو
رشاكت برازيلية.
املكتب اهامتمه يف الثنائية  15/2014عىل املزااي الاقتصادية اليت متنحها البياانت اجلغرافية وعىل منافع حامية
.11.20كام ركَّز
ُ
التصامميُ .وو ِّ ّجه أأيض ًا تركزيٌ ُمكث ٌَّف اإىل الرتوجي لنظام مدريد ،مع اشرتاك الصناعة الربازيلية عىل وجه اخلصوص بنشاط يف تنظمي
نقاشات بشأأن مزااي بروتوكول مدريد للقدرة التنافس ية للرشاكت الربازيلية العاملية .وإاضافة اإىل ذكل ،معل املكتب ابلتنس يق مع
الربانمج ( 7التحكمي والوساطة وأأسامء النطاقات) لتعزيز التعاون مع مجعية الامتياز الربازيلية ( )ABFللرتوجي خلدمات الوساطة يف
س ياق عقود الامتياز ونقل التكنولوجيا.
.12.20وشارك املكتب يف تنظمي الإطالق ا إلقلميي ملؤرش الابتاكر العاملي لعام  ،2015اذلي حدث يف ريو دي جانريو يف سبمترب
 ،2015وذكل ابلتعاون مع احتاد صناعات ولية ريو دي جانريو يف الربازيل ( ،)FIRJANوجامعة كورنيل ،وش بكة ريو دي جانريو
التكنولوجية ( ،)REDETECوبدمع من املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية (.)INPI
مكتب الويبو يف الصني (الس يدة بينينغ وانغ)
ُ .13.20أنشئ مكتب الويبو يف الصني يف شهر يوليو  ،2014واخنرط املكتب طوال النصف الثاين من العام يف ترس يخ ماكنته
وتعزيز تنظميه الإداري .ويف هذا الصددُ ،أقمي تعاون وثيق مع البدل املضيف ،وخاص ًة وزارة الشؤون اخلارجية ،واملكتب احلكويم
الصيين للملكية الفكرية ( ،)SIPOوالإدارة احلكومية للصناعة والتجارة ( ،)SAICوالإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف
( ،)NCACوحكومة بدلية بيجني ،مما سهل كثرياً من قدرة املكتب عىل أأن يصبح برسعة جاهز ًا للعمل.
.14.20ويف عايم  2014و ،2015اكنت الصني اثلث أأكرب مس تخدم لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وسابع أأكرب مس تخدم
لنظام مدريد ،وذلكل اكن الرتوجي خلدمات الويبو يف السوق الصينية من أأولوايت املكتب منذ البداية .وشهدت طلبات معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات املُودَعة من الصني زايد ًة بنس بة  38ابملئة يف الثنائية  )55 394( 15/2014مقا نر ًة ابلثنائية 13/2012
( .)40 134وشهدت طلبات نظام مدريد املُودَعة من الصني زايد ًة بنس بة اثنني ابملئة يف الثنائية  )4 461( 15/2014مقا نر ًة
ابلثنائية  .)4 373( 13/2012ويف الواقع ،شهد عام  2015عدد ًا قياس ي ًا من الطلبات املُودَعة من الصني ( )2 401منذ انضامهما اإىل
هذا النظام يف عام  .1989ون ُِّّظمت يف بيجني وحولها ويف مناطق أأبعد من ذكل أأ ٌ
حداث تس هتدف املنتفعني خبدمات الويبو احلاليني
واحملمتلني .وتطورت الروابط مع القطاع الصناعي و أأحصاب املصاحل الخرين ،وزاد تعزيزها خالل الثنائية بغية توس يع نطاق اتصال
املكتب ليشمل منتفعني يف أأماكن أأخرى يف الصني.
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املكتب عدد ًا من الفعاليات
.15.20وشهد عام  2014تصديق الصني عىل معاهدة بيجني بشأأن ا ألداء السمعي البرصي .و َّنظم
ُ
ابلتعاون مع احلكومة الصينية لتعزيز فهم أأوسع للمعاهدة .ويف غضون ذكل ،ركز املكتب أأيض ًا هجوده عىل الرتوجي ملعاهدة مراكش.
املكتب حلقة معل مائدة مس تديرة ابلتعاون مع الإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف يف شهر ديسمرب  ،2014وجذبت حلقة
و َّنظم
ُ
العمل هذه مسؤولني من اجلامعات واحلكومة ،حيث نوقشت اإماكنية الانضامم واخلطوات التحضريية الرضورية .كام يرس املكتب
اإنتاج معاهدة مراكش (النسخة الصينية) بنسق برايل وبنسق ديزي وبنسق صويت.
.16.20ويف جمال التصاممي الصناعية ،واصل املكتب اإعانة الصني يف عزهما عىل الانضامم اإىل نظام لهاي .وبد أأ التواصل مع
مسؤولني كبار من احلكومة والسلطة الترشيعية .وشارك املكتب يف ندوة دولية ،و َّنظم ،أأو شارك يف تنظمي ،العديد من احللقات
ادلراس ية بشأأن التصاممي الصناعية ،واعترب ذكل فرص ًة لتسليط الضوء عىل مزااي النظام وطبيعته .ويف الوقت نفسه ،تواصل املكتب
مبارش ًة مع جممتع ا ألعامل للرتوجي لنظام لهاي .ونتيج ًة ذلكل ،اكنت رشكة لينوفو الصينية سابع أأكرب مس تخدم لنظام لهاي يف عام
 .2014ويف عام  ،2015بد أأت أأيض ًا رشكتا هواوي وشاويم تس تخدمان نظام لهاي.
.17.20واكن املكتب أأيض ًا يعمل بنشاط خالل الثنائية يف مجموعة متنوعة من املبادرات الإضافية .وحتقَّق تقد ٌم يف املناقشات اليت
ُأجريت مع الإدارة احلكومية للصناعة والتجارة فامي خيص التعاون مع الصني بشأأن تبادل البياانت فامي يتعلق بقاعدة بياانت الويبو
العاملية ألدوات التوس مي ،مما أأدى اإىل الرشوع يف تبادل جترييب للبياانت يف عام  .2015واس متر املكتب يف الرتوجي ملنصات الويبو،
واكن من اجلدير ابذلكر أأن مجموعة هاير (اإحدى أأكرب الرشاكت املص ِّنّعة ل ألهجزة الإلكرتونية يف العامل) واملنظمة الصينية للتبادل
التكنولويج انضمتا اإىل ويبو غرين يف عام  2014عقب اإنشاء املكتب .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،قام املكتب ،ابلتعاون مع مركز الويبو
للتحكمي والوساطة ( ،)AMCبعدد من ا ألنشطة الرتوجيية وادلورات التدريبية لرفع مس توى الوعي وتشجيع أأحصاب املصاحل
الصينيني عىل اس تخدام اخلدمات اليت يقدهما مركز الويبو للتحكمي والوساطة.
.18.20ويف غضون ذكل ،رشع املكتب يف القيام بأأنشطة لتعزيز الوعي بوجوده وبأأمهية امللكية الفكرية والابتاكر للتمنية يف الصني.
واكن من أأبرز ا ألمثةل عىل ذكل احلف ُل السادس عرش لتسلمي اجلائزة املُق َّدمة من الويبو واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية
ألفضل اخرتاع وتصممي صناعي صيين مشمول برباءة ،واملعرض ادلويل الثامن لالخرتاعات اذلي اس تضافته امجلعية الصينية
املكتب أأيض ًا جوائز الويبو.
لالخرتاعات وقدَّم فيه ُ
.19.20ويف نومفرب ُ ،2015و ِّقّ ْ
عت مذكرة تفامه بني الويبو والإدارة الوطنية الصينية حلق املؤلف ،مما يزيد من تعزيز التعاون الثنايئ مع
احلكومة املضيفة للمكتب .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،اس متر تعزيز املشاركة والتعاون مع احلكومات احمللية عىل املس تويني ا إلقلميي واحمليل.
ومن اجلدير ابذلكر أأنه مت التوقيع عىل مذكريت تفامه بني الويبو وحكومة بدلية ش نغهاي ( )2014وحكومة بدلية بيجني (.)2015
املكتب ادل َمع للربانمج  11أ(أاكدميية الويبو) لفتتاح أأول مدرسة صيفية
.20.20ويف جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،قدَّم
ُ
للويبو يف حرم جامعة رشق الصني للعلوم الس ياس ية والقانون يف مايو  ،2015وقدَّم هل ادلمع أأيض ًا بشأأن اإعداد مذكرة تفامه مع املركز
الصيين للتدريب عىل امللكية الفكرية.
.21.20واس متر تعزيز التواصل مع أأحصاب املصاحل املعنيني بُغية رفع مس توى الوعي العام حول الويبو وحقوق امللكية الفكرية يف
الصني ،وذكل ابلتعاون مع سلطات امللكية الفكرية الصينية ،مبا يف ذكل مبناس بة اليوم العاملي للملكية الفكرية .ويف يوليو َّ ،2015نظم
املكتب حلقة دراس ية لأكرث من  80حصفي ًا.
.22.20وإاضافة اإىل ذكل ،ظل املكتب يؤدي دوراً أأساس ي ًا يف تقدمي خدمة العمالء عىل مدار الساعة .فباس تخدام خطني هاتفيني
املكتب عن أأكرث من  700اس تفسار من مس تخديم خدمات الويبو
ساخنني وصندوق بريد اإلكرتوين واحد خلدمة العمالء ،أأجاب ُ
يف الصني ابللغة املاندارينية خالل ساعات العمل احمللية ،مما أأدى اإىل زايدة رضا املس تخدمني زايد ًة كبريةً.
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مكتب الويبو يف الياابن (الس يد يوش يويك اتاكغي)
.23.20واصل مكتب الويبو يف الياابن ،خالل الثنائية ،تركزي اهامتمه عىل أأنظمة امللكية الفكرية وقواعد البياانت العاملية ومنصات
أأحصاب املصاحل املتعددين اخلاصة ابلويبو يف السوق الياابنية .واكن من مضن ذكل توفري خدمات فعاةل ويف الوقت املناسب
ملس تخديم هذه اخلدمات .وتض َّمن ذكل ،من انحية ،تقد َمي املكتب للمشورة واملعلومات اإىل حنو  1500اس تفسار تلقاه املكتب يف
الثنائية .وتض َّمن ،من انحية أأخرى ،مد يد العون اإىل املنتفعني خبدمات الويبو وغريمه من أأحصاب املصاحل ابلتعاون الوثيق مع
املؤسسات احلكومية املضيفة وقطاع الصناعة واجلامعات يف الياابن وبدمع مهنا .ويف هذا الصدد ،اش متلت ا ألنشطة الرتوجيية عىل 75
وجذب ما يقرب من  10 000مشارك.
عرض ًا تقدميي ًا اس هتدف أأحصاب املصاحل الياابنيني الرئيس يني َ
.24.20ومن الإجنازات الكبرية اليت حتققت يف الثنائية انضام ُم الياابن اإىل نظام لهاي يف فرباير  2015مع دخول النظام حزي التنفيذ
املكتب اإىل املس تخدمني احملمتلني مثل الرشاكت وماكتب احملاماة أأحدث املعلومات عن نظام لهاي .ومن أأجل
يف مايو  .2015وقدَّم ُ
ً
ً
املكتب تدريبا معليا عىل الإيداع الإلكرتوين و أأجاب عن أأس ئةل املس تخدمني من أأجل طمأأنهتم ومن
تيسري اس تخدام النظام ،قدَّم
ُ
أأجل زايدة الاهامتم ابلنظام وزايدة اس تخدامه .وحبلول هناية الثنائية ،اكن قد ُأو ِّدع ابلفعل  411تصماميً ابس تخدام النظام يف س بعة
أأشهر ونصف.
.25.20وركَّز املكتب أأيض ًا بشلك أأوسع نطاق ًا عىل رفع مس توى الوعي ابلويبو وبأأنشطهتا .وقد حتقَّق ذكل من خالل عقد العديد من
الاجامتعات مع أأحصاب املصاحل الياابنيني ،واملشاركة يف ا ألحداث ،وإالقاء حمارضات يف اجلامعات ،ومن خالل التعمل الإلكرتوين،
وإانتاج نرشات الويبو الرئيس ية واملهمة ابللغة الياابنية ،ونرش معلومات الويبو عىل املوقع ا إللكرتوين للمكتب .واس متر املكتب يف
الاضطالع بدور همم يف ضامن توفر خدمة الويبو للعمالء عىل مدار الساعة.
.26.20وإاضافة اإىل الرتوجي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقاعدة بياانت ركن الرباءات ،قام أأحد أأعضاء املكتب – اذلي اكن
كرس ًا للرتوجي لنظام مدريد – بزايرات فردية لنحو  200رشكة ،وشارك مكتحدث يف العديد من احللقات ادلراس ية .وهذه املبادرة
ُم َّ
– اليت هتدف اإىل ضامن اإطالع املس تخدمني احلاليني واحملمتلني أأو ًل بأأول عىل أأحدث املعلومات عن التغيريات الترشيعية وقواعد
بياانت العالمات التجارية – سامهت يف حدوث زايدة كبرية يف عدد طلبات مدريد املُودَعة من الياابن (بوصفها مكتب منشأأ) من
 1845طلب ًا يف عام  2013اإىل  2 167يف  ( 2015أأي زايدة قدرها  17ابملئة).
املكتب بنشاط ملنصات أأحصاب املصاحل املتعددين اخلاصة ابلويبو .ومتثلت نتيجة هذه اجلهود يف
.27.20وعالوة عىل ذكلَّ ،روج
ُ
اإضافة أأربعة معاهد ايابنية كرشاكء جدد يف قاعدة بياانت ويبو غرين وإاضافة مؤسسة صيدلنية واحدة كعضو يف قاعدة بياانت الويبو
للبحث ( )WIPO Re:Searchيف الثنائية .وسامهت هجود املكتب أأيض ًا يف زايدة تسجيالت ويبو غرين.
.28.20و أأدى املكتب دور ًا حاسامً يف ربط أأحصاب املصاحل يف الياابن ابملقر الرئييس من خالل التفاعل الإجيايب ،مثل نقل تعقيباهتم
ومالحظاهتم اإىل القطاعات املعنية يف املقر الرئييس ،وإااتحة فرص ملوظفي الويبو ل ُيتابعوا مع أأحصاب املصاحل بشأأن خدمات الويبو
العاملية ،وقواعد البياانت العاملية ،ومركز التحكمي والوساطة ،وتقرير امللكية الفكرية العاملي.
.29.20وواصلت الصناديق الاستامئنية الياابنية للملكية الصناعية تزويد مكتب الويبو يف الياابن بفرص مثينة للمساعدة عىل تنفيذ
املكتب ابحلفظ والتحديث قاعد َة بياانت تضم دراسات اإفرادية اس ُتغلت فهيا امللكية الفكرية بنجاح لتعزيز
أأنشطة يف الياابن .وتعهد ُ
التمنية (يه قاعدة بياانت " )"IP Advantageعىل موقع الويبو الإلكرتوين .و أأضاف املكتب  22دراسة اإفرادية جديدة تسلط
الضوء عىل اس تخدام امللكية الفكرية من ِّقبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة و أأحصاب املرشوعات اإىل قاعدة البياانت اليت حتتوي الن
املكتب أأربعة عروض تقدميية يف اجلامعات ابس تخدام قاعدة بياانت  IP Advantageلتقدمي
عىل أأكرث من  210حالت .و أأجرى
ُ
أأمثةل من واقع احلياة عىل كيفية مسامهة امللكية الفكرية يف التمنية.
.30.20ونفَّذ املكتب للمرة ا ألوىل أأربع زمالت قصرية ا ألجل ابلتنس يق مع نظراء يف املقر الرئييس (مبا يف ذكل أأاكدميية الويبو)،
وتضمنت هذه الزمالت أأس بوعني من التدريب يف ماكتب حماماة متخصصة يف امللكية الفكرية يف طوكيو ملشاركني من بدلان انمية
يف أس يا واحمليط الهادئ .واس هتدفت الزمالت خرجيي ماجس تري الويبو يف قانون امللكية الفكرية ،بغرض ترس يخ ما اكتس به
املشاركون داخل الفصل ادلرايس من معرفة عن طريق اكتساب خربة واقعية ابمللكية الفكرية.
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.31.20وإاضافة اإىل ذكل ،اكن مكتب الويبو يف الياابن مبثابة املكتب التجرييب لتنفيذ احلل التكنولويج اخلاص ابلبنية العاملية
للماكتب ،وضامن الاندماج السلس والربط المن جبميع أأنظمة الويبو املعلوماتية الإدارية اليت يس تضيفها املقر الرئييس.
مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس (املدير العام)
ُ .32.20أنشئ مكتب الويبو يف الاحتاد الرويس يف يوليو  ،2014واخنرط – مثل مكتب الويبو يف الصني – طوال النصف الثاين
من عام  2014يف ترس يخ ماكنته وتعزيز تنظميه الإداري .ويف هذا الصددُ ،أقمي تعاون وثيق مع البدل املضيف ،وخاص ًة ادلائرة
الاحتادية للملكية الفكرية ( ،)ROSPATENTوجملس احتاد امجلعية الاحتادية لالحتاد الرويس ،وحممكة حقوق امللكية الفكرية،
والأاكدميية احلكومية الروس ية للملكية الفكرية ( .)RGAISوهذا التعاون سهَّل كثري ًا من قدرة املكتب عىل أأن يصبح برسعة جاهزاً
للعمل.
.33.20وركَّز املكتب خالل الثنائية عىل الرتوجي خلدمات الويبو يف السوق الروس ية .ويف هذا الصدد ،شارك املكتب يف العديد
من ا ألحداث الوطنية اليت نظمهتا ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية والويبو ،فض ًال عن أأحداث تكوين الكفاءات اليت ُأقميت يف
موسكو ومدن أأخرى واكنت تركز عىل الرتوجي لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي .وإاضاف ًة اإىل ذكل،
أأاتحت هذه الاجامتعات فرص ًة ملساعدة الاحتاد الرويس عىل تطوير ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اخلاصة به ،وتعزيز
قدرة اجلامعات واملؤسسات البحثية احمللية فامي يتعلق إابعداد س ياسة امللكية الفكرية ،وزايدة الوعي بنظام امللكية الفكرية ادلويل .كام
مكتب الويبو اذلي ُأنشئ مؤخراً يف الاحتاد الرويس بأأحصاب املصاحل الوطنيني ،مثل غرفة التجارة
أأن هذه املنتدايت ربطت َ
مل
والصناعة ،اليت يتوقع املكتب أأن يعمل معها عن كثب يف املس تقبل حيامن يواجه التحدي ا متثل يف العمل عرب ا ألقالمي واملناطق
الروس ية الكثرية والبعيدة.
املكتب أأيضا ادل َمع اإىل بدله املضيف بشأأن الانضامم اإىل معاهدة بيجني يف نومفرب  ،2015فض ًال عن الانضامم املتوقع
.34.20وقدَّم
ُ
اإىل معاهدة مراكش ،وإاىل وثيقة جنيف لتفاق لهاي.
.35.20ويف حماوةل لتعزيز قدرة اجلامعات واملؤسسات البحثية احمللية فامي يتعلق ابإعداد س ياسات امللكية الفكرية ،وقدرة الرشاكت
الصغرية واملتوسطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية اس تخدام ًا فعا ًل محلاية أأصولها التجارية ،ولزايدة الوعي بنظام امللكية الفكرية ادلويل
دلى عامة الناسَّ ،
دمع املكت ُب منو ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف الاحتاد الرويس ،مما يسمح ابلتواصل مع صاحب
املصلحة يف املناطق النائية التابعة لالحتاد الرويس.
.36.20وبناء عىل اقرتاح حكومة الاحتاد الرويس ،يف هناية عام  ،2015انتقل املكتب اإىل مقره اجلديد يف اجلزء الغريب من موسكو
مبركز سكولكوفو لالبتاكر ،وهو منظومة ابتاكر تدمع التكنولوجيات اجلديدة والرشاكت املبتكرة .ومت جتهزي املقر اجلديد ابحلل
التكنولويج اخلاص ابلبنية العاملية للماكتب ،مما يضمن الاندماج السلس والربط المن جبميع أأنظمة الويبو املعلوماتية الإدارية اليت
يس تضيفها املقر الرئييس.
مكتب الويبو يف س نغافورة (املدير العام/الس يد انريش براساد)
.37.20واصل مكتب الويبو يف س نغافورة ،خالل الثنائية  ،15/2014تعزيز وجوده مكركز خدمات اتبع للويبو ومكنتدى ملكية
فكرية لدلول ا ألعضاء واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية والرشاكت يف املنطقة ،وواصل تعزيز ماكنته كجهة فاعةل رئيس ية يف
منظومة امللكية الفكرية يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وظل املكتب يعمل بنشاط يف الرتوجي خلدمات الويبو العاملية عرب
منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا .وتضمنت النتاجئ امللموسة اليت حتققت يف هذه املنطقة خالل الثنائية  "1" :15/2014زايدة
بنس بة  %17مقا نر ًة ابلثنائية  13/2012يف طلبات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات "2" ،وزايدة بنس بة  %4مقا نر ًة بعام
 2013وزايدة بنس بة  %45مقا نر ًة بعام  2014يف عدد طلبات نظام مدريد.
إحياء لهذه
.38.20وشهد عام  2015اذلكرى الس نوية العارشة لإنشاء مكتب الويبو يف س نغافورة .ويف نومفرب  ،2015يف حدث ُأقمي ا ً
اذلكرى ،جتمع أأكرث من  130خشص ًا من مجيع أأحناء منطقة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا لإعامل الفكر يف التقدم اذلي أُحرز خالل
العقد املايض يف س ياق ساحة امللكية الفكرية ،وللنظر يف الوضع الراهن والتطورات احملمتةل يف س نغافورة ومنطقة رابطة أأمم جنوب
رشق أس يا يف الس نوات العرش القادمة .واكن من بني احلضور أأكرث من  15سفري ًا ومفوض ًا سامي ًا ،فض ًال عن قادة من أأوساط
امللكية الفكرية والابتاكر والإبداع يف س نغافورة واملنطقة.
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.39.20ومن خالل تنظميه ومشاركته يف أأحداث مع العديد من الرشاكء مثل منتدى ا ألعامل القانونية الس يوية ( ،)ALBوالغرف
التجارية ذات الصةل وامجلعيات التجارية ،ومجعية مديري الرتخيص ( ،)LESوجامعة س نغافورة الوطنية ( ،)NUSاس تطاع مكتب
الويبو يف س نغافورة مد يد العون اإىل عدد كبري من أأحصاب املصاحل واملس تخدمني يف الرتوجي خلدمات امللكية الفكرية العاملية اخلاصة
ابلويبو ،ومبادرة ويبو غرين ،ومرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ( ،)WIPO Re:Searchوقواعد بياانت الويبو العاملية ،وبرانمج
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ،ونظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص (.)WIPO CASE
املكتب بدور حموري مزتايد يف
.40.20واس متر تعزيز املشاركة يف أأنشطة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا طوال الثنائية ،واضطلع
ُ
تنس يق ا ألنشطة اليت طلهبا الفريق العامل املعين ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية ( )AWGIPCعند تنفيذ خطة معل الرابطة
بشأأن حقوق امللكية الفكرية للفرتة من  2011اإىل  2015يف س ياق اإنشاء امجلاعة الاقتصادية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا
( )AECحبلول هناية عام  .2015وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ن ُِّّظمت حلقات معل يف لك دوةل عضو يف الرابطة من أأجل امليض قدم ًا يف
هجود الانضامم اإىل نظايم مدريد ولهاي .و أأسفرت الرشااكت مع أأحصاب املصاحل والرشاكء عن أأحداث رئيس ية حممتةل يف مكتب
الويبو يف س نغافورة مثل اإقامة حلقة معل دون إاقلميية لبدلان رابطة أأمم جنوب رشق أس يا بشأأن نظام لهاي مع مكتب مواءمة
السوق ادلاخلية /مرشوع الاحتاد ا ألورويب ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا بشأأن حامية حقوق امللكية الفكرية
( ،)OHIM/ECAP IIIوحلقة معل دون إاقلميية مشرتكة بني الويبو وفريق منطقة التجارة احلرة بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
و أأسرتاليا ونيوزيالندا ( )AANZFTAلفاحيص العالمات التجارية التابعني لبدلان الرابطة بشأأن نظام مدريد.
املكتب اإدارة وتنفيذ مذكرة التفامه املربمة بني الويبو وحكومة س نغافورة ،اليت ُتر ِّكّز عىل
.41.20ويف الثنائية  ،2015/2014واصل ُ
تعزيز همارات ومعارف مسؤويل امللكية الفكرية و أأحصاب املصاحل من منطقة أس يا واحمليط الهادئَّ ،
فنظم ثالث حلقات دراس ية
إاقلميية أأو شارك يف تنظميها .وإاضاف ًة اإىل ذكلُ ،ق ِّّدم حنو  27نشاط ًا من أأنشطة املساعدة التقنية اإىل  34دوةل عضواً للمساعدة عىل
تنفيذ أأنظمة فعاةل لإدارة امللكية الفكرية ،فض ًال عن تقدمي املساعدة املتعلقة بنظايم مدريد ولهاي ،وحق املؤلف واحلقوق اجملاورة،
املكتب أأيض ًا خالل الثنائية  17زايرة دراس ية ،مقا نر ًة بست
ومنظامت الإدارة امجلاعية ،والتعلمي ،والتوعية ،وتكوين الكفاءات .ون ََّظم ُ
زايرات يف عام  ،2013ألحصاب املصاحل املعنيني ابمللكية الفكرية من ش ىت أأحناء املنطقة ،وكذكل من مؤسسات رئيس ية يف
مكتب الويبو يف س نغافورة رشاك ًة مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية ( )IPOSلتنظمي أأحداث رئيس ية وحلقات
س نغافورة .و أأقام ُ
قل
املكتب توفري متحدثني ملبادرات أأس بوع امللكية الفكرية ا إل ميي الس نوي يف س نغافورة من أأجل احلكومة والرشاكت
معل ،و َّيرس
ُ
املكتب دمعه
واملُبت ِّكرين واملبدعني .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،ن ُِّّظمت ست حلقات معل مشلت مجموع ًة متنوع ًة من املوضوعات .وواصل
ُ
ل ألنشطة اليت يقوم هبا مركز الويبو للتحكمي والوساطة من خالل وجود املركز يف س نغافورة.
.42.20وجرى تعزيز التوعية يف الثنائية  15/2014من خالل مشاراكت املكتب ابلتحدث يف ا ألحداث واملؤمترات الرئيس ية
للمنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية واملؤسسات الوطنية املوجودة يف املنطقة أأو اليت تقع مقارها يف س نغافورة ،مثل
مجعية امللكية الفكرية لرابطة أأمم جنوب رشق أس يا ( ،)AIPAومنظمة التعاون الاقتصادي لس يا واحمليط الهادئ (،)APEC
واملؤسسة الس يوية ا ألوروبية ( ،)ASEFوالرابطة املالزيية للملكية الفكرية ( ،)MIPAواملعهد الاقتصادي للس يان ورشق أس يا
( ،)ERIAوالاحتاد ادلويل مجلعيات املؤلفني وامللحنني ( ،)CISACواحملمكة املركزية للملكية الفكرية والتجارة ادلولية يف اتيلند.
املكتب زايرات دراس ية قام هبا عدد من املندوبني ومشلت نطاق حقوق امللكية الفكرية بأأمكهل ومجيع
ويف هذا الصدد ،اس تقبل
ُ
املكتب عالقاته مع ا ألوساط الأاكدميية من خالل مشاركته يف حمارضات منتظمة جبامعة س نغافورة الوطنية
أأنشطة الويبو .كام َّعزز ُ
( ،)NUSوجامعة س نغافورة ل إالدارة ( ،)SMUوحرم لكية  Assas-Sorbonneيف املعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل ()INSEAD
يف س نغافورة .ومشاركة املكتب يف مدارس الويبو الصيفية يف س نغافورة ومجهورية كوراي والهند ،فض ًال عن املشاركة يف برانمج
ماجس تري القانون يف أأسرتاليا واملناقشات املتعلقة جبمعيات التحصيل يف الياابن ،أأدت أأيض ًا اإىل توس يع النطاق اجلغرايف ألنشطته.
.43.20ويف عام ُ ،2015أدمج املكتب يف بيئة تكنولوجيا املعلومات ا ألوسع اخلاصة ابلويبو يف اإطار البنية العاملية للماكتب ،مما أأاتح
وعزز بشلك
للموظفني اإماكنية النفاذ المن اإىل اجملموعة الاكمةل من أأنظمة الويبو املعلوماتية الإدارية اليت يس تضيفها املقر الرئييسَّ ،
كبري القدرة عىل اإقامة مؤمترات الفيديو .وقد أأحدثت هذه القدرة ،اإىل جانب نظام امللكية الفكرية الهاتفي اذلي نُ ِّفّذ يف املكتب يف عام
 ،2014حتسين ًا كبري ًا يف التصال بني املقر الرئييس واملكتب .وواصل املكتب أأداء دور همم يف ضامن خدمة معالء الويبو عىل مدار
الساعة.
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بياانت ا ألداء

108

النتيجة املرتقبة :ھ 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل لطلبات الرباءات
109
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 %15زايدة (مكتب الربازيل) )%9-( 1 128 :15/2014
النس بة املئوية لإيداعات أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013
نظام معاهدة التعاون
 )%12-( 580 :2014110
بشأأن الرباءات
588 :2012
 )%6-( 547 :2015( 657 :2013مكتب الربازيل)
(مكتب الربازيل)
43 523 :2012
)%1-( 86 616 :15/2014
( 43 771 :2013مكتب الياابن)  %1زايدة (مكتب الياابن)
1 124 :2012
)%3-( 42 381 :2014
( 1 282 :2013مكتب
)%4+( 44 235 :2015
س نغافورة)
(مكتب الياابن)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية  519 :15/2014يف عام

( 2011مكتب الربازيل) ُحيدَّد
لحق ًا (مكتب الياابن) ُحيدَّد لحق ًا
(مكتب س نغافورة)
النس بة املئوية لواضعي
الس ياسات واملسؤولني ل ينطبق (مكتب الربازيل)
احلكوميني ومماريس
امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات ل ينطبق (مكتب الياابن)
العمل املس هتدفة ،اذلين
يمتتعون بفهم معزز
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات واملوضوعات
ذات الصةل

 %5زايدة (مكتب س نغافورة)

( %75مكتب الربازيل)
( %75مكتب الياابن)
( %75مكتب س نغافورة)

)%17+( 2 809 :15/2014
)%9+( 1 394 :2014
)%2+( 1 415 :2015
(مكتب س نغافورة)
2015 2014
%75 %80
مكتب
الربازيل
%91 %94
مكتب
الياابن
%95 %93
مكتب
س نغافورة

السري
غري حمقق

غري حمقق

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

ُ 108حتسب النسب املئوية للتغريات مقارن ًة ابلعام السابق ما مل يُذكر خالف ذكل ،أأ ْي أأن نس بة التغري يف عام ُ 2014حتسب مقارن ًة بعام ُ ،2013وحتسب نس بة
التغري يف عام  2015مقارن ًة بعام .2014
ُ 109حتسب نس بة التغري املئوية للثنائية  15/2014مقارن ًة ابلثنائية .13/2012
 110ملّا اكنت البياانت اخلاصة مبؤرش ا ألداء هذا يف تقرير أأداء الربانمج  2014تستند اإىل أأرقام ُمقدَّرة يف وقت النرش ،فقد جرى حتديث ا ألرقام حيامث اكن ذكل
مناس ب ًا لتعكس أأدق بياانت.
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النتيجة املرتقبة :ھ 4.2الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 7دول أأعضاء يف رابطة أأمم  7دول أأعضاء يف رابطة أأمم جنوب
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
عدد البدلان اليت
جنوب رشق أس يا (مكتب رشق أس يا (مكبوداي ،وإاندونيس يا،
صاغت س ياسات عامة
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية،
س نغافورة)
توحض مالمح انضامهما
ومالزياي ،والفلبني ،واتيلند ،وفييت
اإىل اتفاق لهاي أأو
انم)
بد أأت العمل عىل ذكل
( %75مكتب الربازيل)
( %75مكتب الربازيل)
النس بة املئوية لواضعي ل ينطبق (مكتب الربازيل)
الس ياسات واملسؤولني ل ينطبق (مكتب الياابن)
احلكوميني ومماريس
( %94مكتب الياابن)
( %75مكتب الياابن)
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات
( %85مكتب س نغافورة)
( %75مكتب س نغافورة)
العمل املس هتدفة ،اذلين
يمتتعون بفهم معزز لنظام
لهاي
انضامم الياابن (مكتب الياابن) انضامم الياابن يف 2015
عدد ا ألطراف املتعاقدة أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
(مكتب الياابن)
 :2013الياابن ليست طرف ًا
يف نظام لهاي يف
(مكتب الياابن)
منطقة أس يا واحمليط
الهادئ
ل ينضم اإىل نظام لهاي أأي أأطراف
طرفان يف منطقة رابطة أأمم جنوب  7يف منطقة رابطة أأمم جنوب
رشق أس يا (بروين دار السالم،
رشق أس يا (مكتب س نغافورة) متعاقدة اإضافية من منطقة رابطة أأمم
وس نغافورة) (مكتب س نغافورة)
جنوب رشق أس يا (مكتب س نغافورة)

السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

غري حمقق

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
طرف واحد يف منطقة رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا (مكتب
س نغافورة) الياابن ليست طرف ًا
النتيجة املرتقبة :ھ 6.2الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة البدلان ا ألقل منوا
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 6دول أأعضاء يف رابطة أأمم جنوب
 6دول أأعضاء يف رابطة أأمم
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
عدد البدلان اليت
رشق أس يا (بروين دار السالم،
جنوب رشق أس يا (مكتب
صاغت س ياسات عامة
ومكبوداي ،وإاندونيس يا ،ومجهورية لو
س نغافورة)
توحض مالمح انضامهما
ادلميقراطية الشعبية ،ومالزياي ،واتيلند)
اإىل بروتوكول مدريد أأو
(مكتب س نغافورة)
بد أأت العمل عىل ذكل
مل يُعقد يف الربازيل خالل الثنائية أأي
أأكرب من ( %75مكتب
النس بة املئوية ملن عربوا أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
حلقات معل أأو حلقات دراس ية تتعلق
الربازيل)
:2013
عن رضامه من
أ
بنظام مدريد
حلقات
املشاركني يف
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج أكرب من ( %75مكتب
س نغافورة)
العمل/احللقات ادلراس ية واملزيانية :15/2014
( %86مكتب س نغافورة)
املس هتدفة اليت عُقدت ( %65مكتب الربازيل)
بشأأن موضوعات تتعلق
( %65مكتب س نغافورة)
بنظام مدريد
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السري
حمقق لكي ًا

غري حمقق
حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
عدد ا ألطراف املتعاقدة
يف بروتوكول مدريد

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
( 3 :2013الفلبني ،س نغافورة،

( 10مكتب س نغافورة)

فييت انم) (مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية ( 3 :15/2014مكتب

دولتان اإضافيتان من ادلول ا ألعضاء يف حمقق
جزئياً
رابطة أأمم جنوب رشق أس يا يف
( 15/2014مكبوداي ،ومجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية) (العدد الرتامكي:
)5

س نغافورة)

عدد التسجيالت
اجلديدة (نظام مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013

زايدة الإيداعات (مكتب الياابن) )%8+( 4 200 :15/2014
)%10+( 2 033 :2014
)%7+( 2 167 :2015

2 054 :2012
( 1 845 :2013مكتب الياابن)
327 = 2012
زايدة الإيداعات بنس بة %5
111
( 337 = 2013مكتب س نغافورة) (مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014

)%30+( 860 :15/2014
)%4+( 351 :2014
112
) %44+( 509 :2015

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ،الياابن (مكتب
س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا (مكتب
س نغافورة) 13/2012
اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ،الياابن (مكتب
الياابن) 13/2012

عدد التجديدات (نظام
مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013

187 :2012
( 311 :2013مكتب الياابن)
51 :2012
( 62 :2013مكتب س نغافورة)

ُحتدَّ د لحق ًا (مكتب الياابن)
ُحتدَّ د لحق ًا (مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014

2014
مكتب %49+
الياابن ()462
مكتب %13+
113
س نغافور ()54
ة

2015
%27+
()588
%52+
()82

اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ،الياابن (مكتب
س نغافورة)
اإحصائيات مدريد بشأأن رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ،الياابن (مكتب
الياابن)

 111اكن الهدف لعام  2014هو  354تسجي ًال جديد ًا.
ُ 112حت َسب نس بة التغري املئوية لعام  2015ابس تخدام هدف عام  ،2014أأ ْي ابفرتاض أأنه قد مت حتقيق هدف عام .2014
 113تصويب :يف عام  ،2014اكن عدد جتديدات مدريد يف مكتب الويبو يف س نغافورة  ،54وليس  ،56كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
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النتيجة املرتقبة :ھ 8.2تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو
البديةل يف تسوية املنازعات
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
غري حمقق
ُأ ِّ ّج َل مرشوع اس تخدام اخلدمات
 30منازعة ُمقدَّ مة من
ل تنطبق (مكتب الربازيل)
النظر بقدر أأكرب يف
مس تخدمني برازيليني يف املعهد البديةل لتسوية املنازعات يف معامالت
اللجوء اإىل خدمات
امللكية الفكرية بسبب حدوث تغريات
الوطين للملكية الصناعية و4
بديةل لتسوية املنازعات
منازعات ُمقدَّمة من غري املقميني يف املعهد الوطين للملكية الصناعية يف
يف معامالت امللكية
يف مكتب الويبو يف الربازيل يك عام .2014
الفكرية ،مبا يف ذكل عرب
تعاجلها ألية WIPO MAC
اس تخدام اإجراءات
(مكتب الربازيل)
الويبو
النتيجة املرتقبة :ھ 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض
التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
( %75مكتب الربازيل)
( %75مكتب الربازيل)
النس بة املئوية لواضعي ل ينطبق (مكتب الربازيل)
حمقق لكي ًا
( %100مكتب الياابن)
( %75مكتب الياابن)
الس ياسات واملسؤولني ل ينطبق (مكتب الياابن)
احلكوميني ومماريس
حمقق لكي ًا
( %100مكتب س نغافورة)
أأكرب من ( %70مكتب
( %60مكتب س نغافورة)
امللكية الفكرية
س نغافورة)
واملشاركني يف حلقات
العمل املس هتدفة اذلين
يمتتعون بفهم معزز
ملنظامت الإدارة امجلاعية
ولكيفية اس تخدام
امللكية الفكرية
اس تخدام ًا فعالً من
أأجل التمنية
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النتيجة املرتقبة :ھ 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
والإبداع
114
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
ركن الرباءات:
عدد مس تخديم قواعد أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
بياانت الويبو العاملية:1152013 :
حمقق لكي ًا
)%10+( 8 533 :15/2014
( %5مكتب الربازيل)
ركن الرباءات ،وقاعدة ركن الرباءات (الربع الثالث من عام
 )%22+( 4 688 :2014البياانت العاملية ألدوات :)2013
 )%18-( 3 845 :2015التوس مي
(مكتب الربازيل)
 ( 3 839مكتب الربازيل) زايدة بنس بة ( %5مكتب116
 ( 14 906مكتب الياابن) الياابن) ( 6 772مكتب)%2+( 30 743 :15/2014
س نغافورة)
)%
1
(
14
711
:
2014
غري حمقق
 )117%2+( 16 032 :2015زايدة بنس بة  %5يف عدد
(الربع الثالث من عام :)2012
(مكتب الياابن)
املس تخدمني من رابطة أأمم
 ( 3 891مكتب الربازيل) جنوب رشق أس يا (مكتب ( 15 114مكتب الياابن) س نغافورة))%16+( 15 525 :15/2014
 ( 6 595مكتبس نغافورة)
)%
19
(+
8
054
:
2014
حمقق لكي ًا
 )%7.2-( 7 471 :2015(مكتب س نغافورة)
قاعدة البياانت العاملية ألدوات
التوس مي (الربع الثالث من عام
:)2013
قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس مي:
 ( 186مكتب الربازيل))%302+( 8 533 :15/2014
 ( 543مكتب الياابن) )%186+( 532 :2014 ( 1 711مكتبحمقق لكي ًا
 )%164+( 516 :2015س نغافورة)
(مكتب الربازيل)
(الربع الثالث من عام :)2012
 ( 75مكتب الربازيل) ( 275مكتب الياابن)( 415 -مكتب س نغافورة)

)%789+( 30 743 :15/2014
 )%470+( 3 096 :2014 )%632+( 4 173 :2015(مكتب الياابن)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014

حمقق لكي ًا

)%1153+( 15 525 :15/2014
 )%423+( 8 941 :2014 )%885+( 17 696 :2015(مكتب س نغافورة)

اإحصائيات هناية ( 2013مكتب
الربازيل)
اإحصائيات هناية ( 2013مكتب
الياابن)
ً
ُحتدَّ د لحقا (مكتب س نغافورة)

حمقق لكي ًا

ُ 114حتسب نس بة التغري املئوية للثنائية  15/2014مقارن ًة ابلثنائية .13/2012
 115مت حتديث أأساس املقارنة املُحدَّث يف هناية  2013ليشمل بياانت  2012بغرض مقارنة الثنائية.
 116هدف  2014ملكتب الويبو يف الياابن هو .15 651
ُ 117حتسب نس بة التغري املئوية لعام  2015ابس تخدام هدف  ،2014أأ ْي ابفرتاض أأنه قد مت حتقيق هدف .2014
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النتيجة املرتقبة :ھ 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية،
ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
 30تكنولوجيا طورهتا مؤسسات مت حتميل حنو  7تكنولوجيات جديدة غري حمقق
مشاركة أأحصاب املصاحل أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
ورشاكت برازيلية يف  WIPOطورهتا مؤسسات أأو رشاكت برازيلية
يف منصات الويبو مثل :2013
يف  WIPO GREENيف عام 2015
( GREENمكتب الربازيل)
WIPO GREEN
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
(مكتب الربازيل)
و WIPO
Re:Search
( 1امجلعية الياابنية للملكية الفكرية)
(مكتب الياابن)
حالت اإضافية يف WIPO
ل يوجد أأساس مقارنة متاح ملنصة  GREENأأو مشاركة جديدة  22 :WIPO GREENحاةل اإضافية
يف الثنائية ( 15/2014العدد الرتامكي :حمقق لكي ًا
يف WIPO Re: Search
 WIPO GREENبسبب
 4 ،)50رشاكء اإضافيني ( Waseda
(مكتب الياابن)
اإطالق املنصة يف نومفرب ،2013
 ،Instituteو،Team E-Kansai
 848زاراً ملنصة WIPO
و ،APICI-JIPIIو( )Teijinمكتب
( Re:Searchمكتب س نغافورة)
الياابن)

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
ل ينطبق (مكتب الياابن)
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب س نغافورة)

زايدة بنس بة  %5يف عدد
املس تخدمني من رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا (مكتب
س نغافورة)

 :WIPO Re: Searchقامت 4
رشاكت بتحميل تكنولوجيات مبساعدة
مكتب الويبو يف الياابن ،ورشيك
جديد واحد (رشكة اتكيدا ل ألدوية)
(مكتب الياابن)
 21 :WIPO GREENمس تخدم ًا
يف ( 15/2014مكتب س نغافورة)

حمقق لكي ًا

غري قابل
للقياس

:WIPO Re:Search
  959زائراً من رابطة أأمم جنوب غري حمققرشق أس يا ملنصة WIPO
 Re:Searchيف عام 2014
(زايدة بنس بة )%13
  417زائراً من رابطة أأمم جنوبرشق أس يا يف عام 2015
(اخنفاض بنس بة )%57-
ابلإضافة اإىل رشيك جديد واحد من
الفلبني (معهد حبوث طب ا ألمراض
الاس توائية) (مكتب س نغافورة)
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النتيجة املرتقبة :ھ 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
زايدة عدد الزايرات بنس بة:
زايدة عدد زايرات املوقع أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
:2013
الإلكرتوين ملاكتب
 %5من الربازيل (مكتب
الويبو اخلارجية
الربازيل)
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
( 5 900مكتب الياابن)
118
( %5مكتب الياابن)
 9 717مشاهدة للصفحات
(مكتب س نغافورة)
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج  %5من منطقة رابطة أأمم جنوب
واملزيانية :15/2014
رشق أس يا (مكتب س نغافورة)
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الربازيل)
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الياابن)
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب س نغافورة)
( %75مكتب الربازيل)
النس بة املئوية ألحصاب ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
املصاحل اذلين دلهيم
( %75مكتب الياابن)
ل ينطبق (مكتب الياابن)
اعرتاف اإجيايب مبهمة
أأكرث من  %70من املشاركني
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
الويبو و أأنشطهتا
يف أأحداث الويبو الرئيس ية
والصورة اليت تمتتع هبا
(مكتب س نغافورة)
مكنظمة
النتيجة املرتقبة :ھ 2.8حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة لالس تفسارات
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الربازيل)
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
نس بة رضا العمالء/
أأحصاب املصاحل
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الياابن)
ل ينطبق (مكتب الياابن)
أأكرث من  %90من املتصلني
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
راضون عن اخلدمة اليت يقدهما
مكتب الويبو يف س نغافورة
(مكتب س نغافورة)
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الربازيل)
ل ينطبق (مكتب الربازيل)
زمن معاجلة
املعلومات
ات
اس تفسار
ُحيدَّ د لحق ًا (مكتب الياابن)
ل ينطبق (مكتب الياابن)
اإعداد الرد يف غضون  3أأايم
ل ينطبق (مكتب س نغافورة)
معل يف  %95من احلالت
(مكتب س نغافورة)

بياانت الأداء

السري
2014

مكتب
الربازيل

ل
ينطبق

مكتب الياابن

%30+
(7 650
مشاهدة)

مكتب
س نغافورة

%2+
(9 882
مشاهدة)

119

2015

 1 966غري قابل
للقياس
%13+

120

( 7 027حمقق لكي ًا

مشاهدة)

 %2+حمقق
( 10 042جزئياً
مشاهدة)

( %75مكتب الربازيل)

حمقق لكي ًا

( %94مكتب الياابن)

حمقق لكي ًا

( %90مكتب س نغافورة)

حمقق لكي ًا

بياانت الأداء
ل توجد بياانت متاحة (مكتب
الربازيل)
 %95من املتصلني راضون (مكتب
الياابن)
 %93من املتصلني راضون (مكتب
س نغافورة)
البياانت غري متاحة (مكتب الربازيل)
مت اإعداد الرد يف غضون  3أأايم معل
يف  %99من احلالت (مكتب الياابن)
مت اإعداد الرد يف غضون  3أأايم معل
يف  %95من احلالت (مكتب
س نغافورة)

السري
غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
حمقق لكي ًا
غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
حمقق لكي ًا

 118اكن هدف  2014ملكتب الويبو يف الياابن هو  6 195مشاهدة للصفحات.
 119مل تُنشأأ صفحة الويب اخلاصة مبكتب الويبو الربازيل حىت فرباير .2015
 120تُقاس نس بة التغري املئوية لعام  2015مقارن ًة هبدف  6 195( 2014زايرة للصفحات) .ونس بة التغري املئوية الفعلية املُقاسة مقارن ًة ابلعام السابق اكنت أأقل
مبقدار مثانية ابملئة.
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النتيجة املرتقبة :ھ 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
زايدة بنس بة  %10يف مشاركة
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
زايدة املشاركة الفعاةل
ش ىت أأحصاب املصاحل
:2013
ألحصاب املصاحل غري
حداث
احلكوميني يف أأ
حىت  31ديسمرب  ،2013حرض
الويبو والعكس ابلعكس اجامتعات جلنة الويبو  227ممث ًال
ملراقيب املنظامت غري احلكومية
املعمتدين اعامتد ًا دامئ ًا

بياانت الأداء
يف عام  ،2014حرض  292ممث ًال
ملع
ملراقيب املنظامت غري احلكومية ا متدين
اعامتد ًا دامئ ًا اجامتعات جلنة الويبو
( ،)13واكنوا ميثلون  %71.4من
اإجاميل عدد املراقبني احلارضين يف تكل
الاجامتعات.

السري
حمقق لكي ًا

يف عام  ،2015حرض  196ممث ًال
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
ملع
ملراقيب املنظامت غري احلكومية ا متدين
واملزيانية ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا
اعامتد ًا دامئ ًا اجامتعات جلنة الويبو ،واكنوا
ميثلون  %85.3من اإجاميل عدد
املراقبني احلارضين يف تكل
الاجامتعات ،مما أأسفر عن زايدة بنس بة
 %13.9عىل عام 2014
النتيجة املرتقبة :ھ 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية
السري
بياانت الأداء
ا ألهداف
أأسس املقارنة
مؤرشات الأداء
حمقق لكي ًا
اس تخدام بنس بة  33 %100بيا ًان يف الثنائية  ،15/2014ولكها
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
اس تخدام مسامهة
انعكست بصورة مرضية.
 38 :2013بيا ًان يف الثنائية
الويبو يف تقارير
 ،13/2012ولكها انعكست بصورة
وقرارات وواثئق من
مرضية.
معليات مس هتدفة

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
 20من أأصل ( 24هناية )2011

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية
النس بة املئوية للردود
اليت ُأرسلت يف موعدها  :2013متت معاجلة  %90.5يف

عىل الطلبات اخلارجية
املقدمة من ا ألمم املتحدة
واملنظامت احلكومية
ادلولية وغريها بشأأن
املساهامت

ُأ ِّرسل يف موعده  254رداً من أأصل  273رد ًا
(( )%93يف غضون  5أأايم معل)

%100

غضون  5أأايم معل.

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج
واملزيانية :15/2014
ُحيدَّ د لحق ًا (بياانت )2012
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حمقق لكي ًا
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عدد برامج امللكية
الفكرية اليت ن ُ ِّفّذت
ابلشرتاك مع هيئات
ا ألمم املتحدة واملنظامت
احلكومية ادلولية
ا ألخرى

صفر (مكتب س نغافورة)

( 2مكتب س نغافورة)

-

-

-

حداثن مع واكلتني من واكلت الأمم
املتحدة (اليونيب واليونيدو)
أأحداث متعددة مع اتفاق التجارة احلرة
بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
و أأسرتاليا ونيوزيالندا
( ،)AANZFTAو أأمانة رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ،ومنظمة التعاون
الاقتصادي لس يا واحمليط الهادئ
( ،)APECومكتب مواءمة السوق
ادلاخلية /مرشوع الاحتاد ا ألورويب
ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا محلاية
حقوق امللكية الفكرية
()OHIM/ECAP III
منتدى واحد مل ُ ِّّقديم املساعدة التقنية
اخلاصة ابمللكية الفكرية
حدث مشرتك مع جملس التعاون
الاقتصادي ملنطقة احمليط الهادئ
( )PECCحرضته مثاين منظامت دولية
ومنظامت حكومية دولية أأخرى
املشاركة يف حدث واحد مع رابطة ا ألمم
املتحدة يف س نغافورة ()UNAS
املشاركة يف حدث واحد جملموعة
الرشاكة الس ياس ية بشأأن العلوم
والتكنولوجيا والابتاكر من رابطة
التعاون الاقتصادي لس يا واحمليط
الهادئ (( )APECمكتب س نغافورة)

حمقق لكي ًا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

يعمتد تفاعل الويبو الفعال مع مسارات ضامن أأن تكون مساهامت الويبو ُأب ِّرزت هذه اخملاطرة ألن مسارات
ا ألمم املتحدة الرئيس ية يف الثنائية
واقعية ،وقامئة عىل التجارب،
ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت
أأسفرت عن طلبات مفصةل ومعقدة
ومتوازنة ،وتعكس وهجات نظر
احلكومية ادلولية واملنظامت غري
مجيع أأحصاب املصاحل ،وحتدث يف عىل حنو مزتايد بشأأن املساهامت.
احلكومية ،وصلهتا هبذه املسارات،
الوقت املناسب ،وذات أأهداف ولضامن احلد من وطأأهتا عىل حنو
عىل ت َقبُّل أأن الويبو مصدر ذو
جيدة .واقامة رشااكت لزايدة أأثر مناسب ،جرى التشديد عىل زايدة
مصداقية وموثوق فيه من مصادر
إ
التنس يق املكثف ،داخلي ًا ومع
مساهامت الويبو.
ادلمع واملساعدة واملعلومات.
الرشاكء اخلارجيني عىل حد سواء.

ل يوجد أأي تأأثري جوهري يف أأداء
الربانمج.

تعترب هذه اخملاطرة أأحد اخملاطر
ضامن مرشوعات فائقة اجلودة
حلشد املوارد ،حبيث تس هتدف املس مترة للربانمج ،وقد تصدت لها
بشلك مالمئ احلصول عىل تربعات تدابري التخفيف بشلك فعال عىل
اجلهات املاحنة .ومواصةل تطوير النحو اخملطط هل.
كفاءة املنظمة يف حشد املوارد
خارج املزيانية وإادارهتا .والارتقاء
بفهم أأولوايت اجلهات املاحنة
وزايدة التصالت معها.

ل يوجد أأي تأأثري جوهري يف أأداء
الربانمج.

عدم بلوغ أأهداف حشد املوارد ،مما
يفيض اإىل جعز املنظمة عن بدء
مرشوعات معينة للملكية الفكرية
هبدف التمنية.
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خماوف بشأأن ا ألمن أأو أأن هتدد
الكوارث الطبيعة حتقيق املاكتب
اخلارجية ل ألهداف املرتقبة

التعاون الوثيق مع حكومة البدل هذه خماطرة مس مترة ،ومت التخفيف ل يوجد أأي تأأثري جوهري يف أأداء
من وطأأهتا عىل حنو فعال من خالل الربانمج.
املضيف ومتديد خطة الويبو
لس مترارية العمل لتشمل املاكتب تدابري التخفيف املتوخاة ،مبا يف
ذكل التعاون ا ألوثق مع السلطات
اخلارجية
املعنية وتعزيز تدابري التأأهب
للكوارث مثل رشاء لوازم البقاء عىل
قيد احلياة ،وإاجياد جشرة اتصالت
داخلية.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.2
ھ4.2
ھ6.2
ھ8.2
ھ2.3
ھ2.4
ھ2.7
ھ1.8
ھ2.8
ھ4.8
ھ5.8

انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل
لطلبات الرباءات
الانتفاع بنظام لهاي عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل من هجة
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل ،مبا يف ذكل
من هجة البدلان ا ألقل منوا
تزايد تفادي نشوء املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا وتسويهتا
بفضل الوساطة والتحكمي وغريها من أأساليب الويبو البديةل يف تسوية
املنازعات
كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من
الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية ألغراض التمنية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع
التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة لالس تفسارات
تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

894

1 412

1 155

486

373

335

1 114

1 214

1 028

122

139

105

1 231

1 090

859

774

335

288

304

195

197

848
313
1 771

1 116
913
1 223

911
847
1 288

4 578

4 506

4 024

12 435

12 515

11 036
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

9 209

9 086

8 026

%88

خالف موارد املوظفني

3 226

3 429

3 009

%88

12 435

12 515

11 036

%88

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.44.20الاخنفاض الصايف يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014يعكس نقل موارد املوظفني اإىل الربانمج
 9لتعزيز أأنشطة مكتب أأفريقيا (انعكس ذكل يف صورة اخنفاض يف النتيجة ھ( 4.8تفاعالت منفتحة وشفافة ومتجاوبة مع املنظامت
غري احلكومية)).
.45.20والزايدة الصافية يف موارد خالف املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014ترجع يف املقام ا ألول اإىل ا ألس باب
التية "1" :التخصيص ا ألويل للموارد من أأجل مكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو يف روس يا "2" ،ونقل أأموال اإضافية اإىل
مكتب الويبو يف الصني من أأجل أأعامل البنية التحتية يف اإطار مرشوع البنية العاملية للماكتب "3" ،ونقل أأموال اإضافية اإىل ماكتب
خارجية من أأجل مشاركة رؤساء املاكتب اخلارجية يف مجعيات الويبو العامة.
.46.20والتسوايت احلادثة فامي بني النتاجئ املرتقبة ترجع يف املقام ا ألول اإىل ا ألس باب التية "1" :التخصيص ا ألويل للموارد من أأجل
مكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو يف روس يا ،اليت تنعكس ،عىل وجه اخلصوص ،يف النتيجة ھ( 1.2انتفاع مزتايد بنظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) والنتيجة ھ( 6.2الانتفاع بنظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل)؛ " "2وزايدة تركزي
املاكتب اخلارجية عىل التواصل الأكرث فعالي ًة بشأأن خدمات الويبو العاملية للملكية الفكرية اليت انعكست يف النتيجة ھ( 1.8التواصل
بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع) وحتسني خدمة العمالء اذلي انعكس يف النتيجة ھ( 2.8حتسني التو ّجه حنو اخلدمات والاس تجابة
لالس تفسارات)؛ " "3وإاعادة توزيع املوارد من النتيجة ھ( 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني)
اإىل النتيجة ھ( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية ادلولية ا ألخرى) بعد اإعادة التنظمي
ادلاخيل للربانمج.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.47.20الاس تخدام الإجاميل للمزيانية يف الثنائية  15/2014يبلغ  81ابملئة .ويرجع هذا يف املقام ا ألول اإىل ا ألس باب التية"1" :
افتتاح مكتب الويبو يف الصني ومكتب الويبو يف روس يا يف يوليو  ،2014أأ ْي يف منتصف العام ،وهو ما انعكس عىل وجه
اخلصوص يف النتيجة ھ( 1.2زايدة اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) والنتيجة ھ( 6.2اس تخدام نظايم مدريد
معززة للموارد البرشية)؛ " "2وتأأجيل ا ألنشطة املتعلقة مبرشوع
ولش بونة عىل نطاق أأوسع وبشلك أأفضل) والنتيجة ھ( 2.3كفاءات َّ
اس تخدام اخلدمات البديةل لتسوية املنازعات يف معامالت امللكية الفكرية يف مكتب الويبو يف الربازيل عىل النحو املبني يف النتيجة
ھ( 8.2املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا)؛ " "3وبعض أأنشطة تكوين الكفاءات يف اإطار النتيجة ھ( 2.3كفاءات
معززة للموارد البرشية) اليت تضطلع هبا برامج أأخرى مبارش ًة يف البدلان /املناطق؛ " "4وتنفيذ تدابري كفاءة التاكليف فامي يتعلق
َّ
ببعثات املوظفني ،ل س امي يف اإطار النتيجة ھ( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ا ألمم املتحدة واملنظامت احلكومية
ادلولية ا ألخرى).
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الهدف الاسرتاتيجي التاسع
دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها
لوحة بياانت أأداء الفرتة الثنائية
تعرض لوحة البياانت التالية موجزا لإجنازات النتاجئ املرتقبة يف الثنائية  15/2014قياسا ابملؤرشات احملددة يف لك برانمج يسامه يف
حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة
موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

مؤرشات ا ألداء
تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت املطلوبة
من الإدارة العليا ومديري الربامج وادلول ا ألعضاء
وفقًا للمواعيد الهنائية املتفق علهيا
الإجابة عىل الاس تفسارات ادلاخلية/اخلارجية الواردة
وفقًا للجداول الزمنية احملددة
النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد
البرشية
تقدمي خدمات فعاةل ودقيقة يف الوقت املناسب من
قبل معليات املوارد البرشية
اإكامل مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة يف املوعد احملدد
ويف حدود املزيانية ووفق ًا لرشوط اجلودة
اس تخدام قاعة املؤمترات بوصفها املاكن املفضل لعقد
الاجامتعات وا ألحداث من ِّقبل ادلول ا ألعضاء
حتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا
الويبو (مس متدة من طلبات العطاءات أأو املفاوضات
املبارشة)
النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني الراضني عن خدمات
املشرتايت
255

الربانمج املسؤول
(الربامج املسؤوةل)

السري

الربانمج 22



الربانمج 22



الربانمج 23



الربانمج 23



الربانمج 29



الربانمج 29



الربانمج 24



الربانمج 24



تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النتاجئ املرتقبة

ه 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل
حس نة الإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق
النتاجئ بكفاءة

مؤرشات ا ألداء
الوقت املس تغرق ملعاجلة الطلبات املتعلقة ابلسفر
(ترصحيات السفر الإلكرتونية وطلبات التظاهرات
الإلكرتونية والتأأشريات)
متوسط سعر التذاكر (تذاكر  TMCو)UNDP
اإدارة مجيع أأنواع ا ألماكن يف مجمع الويبو بفعالية ( أأماكن
العمل والتخزين وا ألرشفة)
جتديد/حتديث/حتويل املباين يف مجمع الويبو ليك تظل
مالمئة للغرض من اإنشاهئا
متايش مجيع أأنواع التجهزيات التقنية الهامة مع املعايري
التقنية املطبقة
اس تضافة أأنظمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت
وإادارهتا بطريقة فعاةل من حيث التلكفة متاش َيا مع
متطلبات املعامالت التجارية
عدد اتفاقات مس توى اخلدمة ابلنس بة ل ألنظمة
واخلدمات املس تضافة املامتش ية مع اإطار اتفاقات
مس توى اخلدمة خبصوص تكنولوجيا املعلومات
والتصالت
اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت
ابلنس بة ل ألنظمة الهامة
النس بة املئوية للمس تخدمني الهنائيني وقطاعات
ا ألعامل التجارية الراضني عن خدمات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت
سهوةل نفاذ املوظفني اإىل تقنيات اتصالت شامةل
ومتاكمةل
النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني
الراضني عن خدمات املؤمترات يف الويبو
تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو
تلكفة الرتمجة للك لكمة
جودة الرتمجة
خفض تاكليف الطباعة (للك صفحة)
نرش واثئق اللجان وا ألفرقة العامةل يف الوقت
املناسب
النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية
اليت تلقت ردودا رسيعة ومس تقةل وموثوقة من مكتب
املستشار القانوين
يؤكد التقرير املايل املريض اذلي قدمه املراجعون
اخلارجيون امتثال العمليات املالية ألحاكم اتفاقيات
ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املايل ولحئته
واملعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام ()IPSAS
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النتاجئ املرتقبة

ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي
فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية
تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني
والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مؤرشات ا ألداء
متايش عوائد ا ألموال املستمثرة مع املعايري اليت حددهتا
اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
سداد الرسوم (مبا يف ذكل رسوم مدريد ولهاي) يف
املواعيد احملددة
النس بة املئوية للموظفني املدربني اذلين يعربون عن
رضامه عن التدريب املقدم هلم (ادلورات المتهيدية
والتدريب املتعلق مبرشوع ختطيط املوارد املؤسس ية
والتدريب املتعلق ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ)
النس بة املئوية ملن أأجابوا عىل الاس تبيان اذلين
يعتربون الويبو مسؤوةل عن النتاجئ اليت حتققها
النس بة املئوية لربامج الويبو اليت تس تخدم البياانت
املتعلقة اب ألداء لإدارة أأداء الربانمج
الوقت املس تغرق يف التعيني
النس بة املئوية للوحدات التنظميية اليت دلهيا حالي ًا
خطط للقوى العامةل مرتبطة خبطط العمل الس نوية
النس بة املئوية للموظفني املعينني حديث ًا املالمئني
لحتياجات املنظمة
النس بة املئوية للموظفني اذلين يقمي أأداؤمه مقارنة
بأأهدافهم وكفاءاهتم الفردية
النس بة املئوية ملا اس تويف من احتياجات التدريب
الفردية وامجلاعية املهمة
متوسط عدد أأايم الإجازات املرضية للك موظف
(التغيب)
النس بة املئوية للنساء الاليئ يشغلن مناصب من
الفئتني املهنية والعليا
التنوع اجلغرايف – النس بة املئوية للموظفني حبسب
املناطق
النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابخلدمات اليت
يقدهما مكتب أأمني املظامل وألية تسوية املنازعات
بشلك غري رمسي
النس بة املئوية للمجيبني عىل الاس تبيان الواعني
ابملبادئ والس ياسات ا ألخالقية للويبو
حتديث النظام املايل ولحئته والتعماميت الإدارية
املعنية
نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو
تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف البيئة
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النتاجئ املرتقبة

ه 8.9حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية
املالية والرايدة واملراقبة ادلاخلية واحلومكة
املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة
فعاةل ومس تقةل

مؤرشات ا ألداء
امتثال مباين الويبو لتوصيات معلية التدقيق اليت
أأجراها معهد السالمة وا ألمن (نوشاتل) يف س نة
 2009وإاجراءات تأأمني احمليط حسب معايري ا ألمن
التشغييل ادلنيا يف املقار ()UN H-MOSS
تعزيز أأمن املعلومات محلايهتا من الهجامت املزتايدة عرب
الإنرتنت
حاةل شهادة  ISO 27001ومعليات اإدارة خماطر
املعلومات
فعالية معليات مراقبة أأمن املعلومات (الواهجات
ادلاخلية واخلارجية)
النس بة املئوية ملوظفي الويبو وزوارها واملندوبني دلهيا
اذلين يبلغون عن اإصابة معل أأو حادث مرتبط
ابلعمل
النس بة املئوية للطلبات املناس بة التوقيت للحصول
عىل مساعدة يف جمايل السالمة وا ألمن خالل
املؤمترات أأو التظاهرات اليت تنظم يف جنيف أأو
خارهجا
مراقبة تدابري النفاذ املادي لضامن امتثال قاعة
املؤمترات اجلديدة واملرافق املتصةل هبا متام ًا مع املعايري
املطبقة أأثناء التشييد
مراقبة تدابري مراعاة البيئة وتدابري احلد من اس هتالك
الطاقة املطبقة أأثناء التشييد
اإكامل اإجراءات تأأمني احمليط حسب معايري ا ألمم
املتحدة ادلنيا ل ألمن التشغييل يف املقار (UN H-
 )MOSSابلنس بة لقاعة املؤمترات اجلديدة
عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم
لالس تقاللية
الفعالية :النس بة املئوية لعمل شعبة الرقابة ادلاخلية
اذلي يتناول اجملالت شديدة اخلطورة /وثيقة الصةل
ابملوضوع
الكفاءة ( :أأ) الانهتاء من تقارير الرقابة يف الوقت
املناسب وابجلودة املطلوبة( ،ب) عدد معليات
التدقيق والتقيمي اليت أأجنزت وفق ًا خلطة معل الرقابة،
(ج) عدد الشاكوى/التقارير بشأأن التعامل مع سوء
السلوك احملمتل
الصةل ابملوضوع والقمية املضافة وا إلرشاف – وفورات
أأو حتسينات ملموسة يف العمليات وا ألنظمة التجارية
التعمل املؤسيس – تعمل ادلروس والتوصيات من
معليات الرقابة
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الربانمج  :21الإدارة التنفيذية
املسؤول عن الربانمج :املدير العام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.21ل يزال الالزتام الفعال مع ادلول ا ألعضاء عام ًال حيو ًاي يف اإحراز تقدم حنو حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة للمنظمة.
وقد أأبرزت الثنائية  15/2014حتدايت يف جمالت كثرية حيث سعت ادلول ا ألعضاء اإىل حتقيق توافق يف الراء بشأأن ا ألهداف
الاسرتاتيجية .ويف هذا الصدد ،تر أأس املدير العام مناقشات ُمركَّزة مع ادلول ا ألعضاء يف ش ىت املنتدايت للمساعدة يف ذكل ولتوفري
بيئة مؤاتية لتحقيق توافق الراء .و أأحرز تقدم يف بعض اجملالت ول س امي توافق أراء ادلول ا ألعضاء بعد س نوات عدة من املفواضات
املعقدة عىل س بل امليض قدم ًا يف فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو .ومع ذكل ،فاإن توافق الراء ل يزال بعيد ًا يف جمالت أأخرى
وخباصة جمال وضع القواعد واملعايري .واس مترت أليات التواصل ذاهتا ،مثل جلسات اإحاطة السفراء ،يف توفري وس يةل ل غىن عهنا
لتلقي الراء واملشورة من أأجل تعزيز التقدم احملرز بشأأن كثري من املسائل.
 2.21و َّ
شلك الالزتام ادلاخيل أأيض ًا جزء ًا همامً يف تنفيذ الربانمج ودفع التقدم حنو حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية .وظل التواصل مع
املوظفني ،من خالل جلسات الإحاطة ادلورية اليت عقدها املدير العام واليت عُقدت يف املنتدايت ا ألخرى ،جزءاً حيو ًاي يف توضيح
ُ
جلسات فريق الإدارة العليا ادلورية توجهي ًا للوحدات التنظميية ،ف ُف ّعلت
التغيري الرضوري وإاقناع ا ألطراف املعنية به .وقدمت
القرارات الاسرتاتيجية .واكن بدء الولية الثانية للمدير العام مبثابة فرصة لضخ طاقات و أأفاكر جديدة يف فريق الإدارة العليا ،وذكل
ابإدخال أأربعة أأعضاء جدد مع الإبقاء عىل خربات أأربعة أأعضاء من فريق الإدارة العليا السابقِّّ .
ووسع فريق الإدارة العليا أأيض ًا ليضم
مديرين مسؤولني عن املوارد البرشية والشؤون القانونية وعنارص شامةل هممة يف اختاذ قرارات اسرتاتيجية يف لك اجملالت .وبعد اإمتام
برانمج التقومي الاسرتاتيجي يف عام  2013بنجاح ،اضطلع فريق الإدارة العليا بدور همم يف ضامن احلفاظ عىل املاكسب احملققة من
برانمج التقومي الاسرتاتيجي فامي يتعلق ابلثقافة والقمي ،وكفاءة أأساليب العمل ،وحتسني توافق الربامج والهيلك واملوارد مع ا ألهداف
الاسرتاتيجية.
 3.21وواصل مكتب املستشار القانوين تقدمي مشورة وخدمات قانونية رسيعة وجديرة ابلثقة وتامتىش مع املتطلبات الترشيعية
والقانون الساري اإىل املدير العام وا ألمانة وادلول ا ألعضاء بشأأن ا ألمور ادلس تورية ومسائل العقود وقانون املعاهدات والشؤون
الإدارية وا ألمور املتعلقة ابملوارد البرشية ،يف ظل الطلب الشديد ،واملزتايد يف بعض اجملالت .وشارك مكتب املستشار القانوين
مشاركة كبرية يف مسار ترش يح املدير العام وتعيينه يف عام  2014فض ًال عن تقدمي ادلمع القانوين واملساعدة القانونية اإىل املؤمتر
ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة يف مايو  .2015واكن أأحد التحدايت الرئيس ية يف الثنائية  15/2014بدء
اإدارة جديدة لنظام العداةل اذلي دخل حزي التنفيذ يف  1يناير  .2014واس تطاع مكتب املستشار القانوين أأن يتكيف بسهوةل مع
النظام اجلديد يف متثيل الإدارة يف تظلامت املوظفني وشاكوهيم .ومعل مكتب املستشار القانوين عىل ضامن تنفيذ همام اإيداع
املعاهدات اليت تديرها الويبو تنفيذ ًا فعا ًل عىل الرمغ من تزايد عدد طلبات املشورة .وجسلت قاعدة بياانت الويبو القانونية
( )WIPO Lexيف الثنائية  15/2014زايرة أأكرث من  3.3مليون مس تخدم يف ش ىت أأحناء العامل مقارنة ابلثنائية  13/2012اذلي
جسل  2.2مليون زايرة .وركز مكتب املستشار القانوين تركزي ًا كبري ًا عىل التفاعل مع أأحصاب املصاحل غري احلكوميني ول س امي عن
طريق الاجامتع الس نوي للمنظامت غري احلكومية املعمتدة مع املدير العام يف عايم  2014و.2015
 4.21وتولت شعبة شؤون امجلعيات والواثئق تنس يق تنظمي ادلورات العادية للجمعيات يف عايم  2014و 2015مع تنظمي دورتني
اس تثنائيتني يف مارس ( 2014جلنة التنس يق) ومايو ( 2014امجلعية العامة) .وشارك حنو  1000مندوب من أأكرث من  200دوةل
عضو وهيئة مراقبة يف لك من ادلورات العادية .واس متر اس تحداث و /أأو حتسني ابتاكرات وترش يدات تنظميية (مثل البث الش بيك
والتسجيل الإلكرتوين والبطاقات املزودة بصورة حاملها وإاجراءات السفر اجلديدة) بغية تعزيز فعالية الاجامتعات وتقليص تاكليفها
وبصمهتا الكربونية فض ًال عن تعزيز شفافية حمارضات اجللسات والنفاذ اإلهيا .و ُق ِّّدمت الواثئق مس بق ًا .وجتىل الاهامتم بتحسني الفعالية
وخربة ادلول ا ألعضاء ابمجلعيات يف مس توايت الرضا املرتفعة جد ًا اليت حتققت عند اس تقصاء أراء املندوبني.
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 5.21وواصلت الويبو املشاركة بنشاط يف منظومة ا ألمم املتحدة ،مبا يف ذكل مشاركهتا يف جملس الرؤساء التنفيذيني املعين
ابلتنس يق ( )CEBويف جلنتيه :اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى ( ،)HLCMواللجنة الرفيعة املس توى املعنية ابلربامج (،)HLCP
ما أأاتح فرص ًة همم ًة للويبو لتسليط الضوء عىل رؤاها داخل مداولت منظومة ا ألمم املتحدة ،ولتبادل املامرسات الإدارية والتشغيلية
اجليدة ،اإضاف ًة اإىل فرصة إارشاك املنظمة يف املساعدة عىل حتقيق الاتساق عىل نطاق منظومة ا ألمم املتحدة.
 6.21و ِّلكّف مكتب املدير العام يف ديسمرب  2014مبسؤولية التنس يق العام مجليع املاكتب اخلارجية ومسؤولية ا إلرشاف عىل
مكتيب الويبو يف س نغافورة والربازيل .واس هتلت مجموعة من املبادرات اخملصصة يف يناير  2015لضامن حتقيق املزيد من الاتساق
الوظيفي والتاكمل بني املاكتب اخلارجية ومعل املنظمة .ومشلت هذه املبادرات أأول اجامتع لرؤساء املاكتب يف املقر ،والعديد من
أأفرقة العمل املعنية بفحص أأثر الس ياسة التنظميية عىل املاكتب اخلارجية ،ومؤمترات عرب الفيديو منتظمة ومرتني يف الشهر ،وإاطالق
بنية معلوماتية جديدة لتوفري اتصال سلس بني املاكتب واملقر ،وحتديث الصفحات الش بكية للماكتب .وكشفت هذه املبادرات
بوضوح أأن الويبو قد تبنت ثقافة جديدة للماكتب اخلارجية أأثرت اإجيا ًاب يف تنفيذ وليهتا.
 7.21وتأأثر أأداء مكتب ا ألخالقيات بعدم وجود رئيس للمكتب يف الفرتة من أأبريل اإىل يوليو  .2014وقد ِّ ّعني رئيس مؤقت
ملكتب ا ألخالقيات يف الفرتة املمتدة من أأغسطس  2014اإىل سبمترب  2015عندما ِّ ّعني رئيس مكتب ا ألخالقيات اجلديد .وواصل
مكتب ا ألخالقيات تنفيذ س ياسة اإعالن املصاحل ،اليت تشمل الإفصاح عن املصاحل املالية وفق ًا للمعايري احملاسبية ادلولية للقطاع
العام ،وأأرشف عىل س ياسة امحلاية من ا ألعامل الانتقامية النامجة عن التعاون يف نشاط رقايب أأو الإبالغ عن اإساءة سلوك أأو غري
ذكل من اخملالفات (س ياسة حامية املُب ِّلّغني عن اخملالفات) ،اليت تعرب عن مدى تقدير الويبو ملشاركة مجيع املوظفني يف الرقابة يف
املنظمة من خالل منح امحلاية من الانتقام .وواصلت مدونة أأخالقيات الويبو توفري منصة مشرتكة للقمي واملبادئ التوجهيية اليت
املكتب خدمات استشارية ملوظفني عىل مجيع املس توايت بشأأن تنفيذها.
ينبغي أأن يراعهيا موظفو الويبو عند أأداء هماهمم ،وقدَّم
ُ
وفض ًال عن ذكل ،خضع املوظفون لتدريب اإلزايم يف جمال ا ألخالقيات دلى الانضامم اإىل املنظمة ،ما كفل اإملام الزمالء اجلدد بثقافة
ا ألخالقيات يف الويبو .وكثِّّف أأيض ًا التفاعل مع ش بكة ا ألخالقيات للمنظامت املتعددة ا ألطراف.
ّ ِّ 8.21
ورخس وضع مكتب أأمني املظامل بوصفه عنرص ًا ل ينفصم عن اإطار املساءةل والزناهة اخلاص ابملنظمة مع بدء الإدارة اجلديدة
لنظام العداةل اذلي دخل حزي التنفيذ يف  1يناير  .2014واكن من اجلوانب الرئيس ية لهذا الإصالح الاعرتاف بأأمهية منع نشوب
الزناعات من خالل اإدراج التسوية غري الرمسية للزناعات يف نظام املوظفني ولحئته .ولس تكامل هذا التغيري ،ركَّز مكتب أأمني املظامل
عىل إازاكء الوعي والقدرة عىل تسوية الزناعات دلى املوظفني من خالل مبادرات تدريبية مشلت حلقات معل عن التواصل دون
اللجوء اإىل عنف؛ وحلقة تدريبية عن اإدارة املنازعات عىل مس توى املنظمة دامت يومني وشارك فهيا  631موظف ًا؛ وبرامج توجهيية
للموظفني اجلدد.
 9.21ويف شهر مايو  ،2014اس ُتحدث يف مكتب املدير العام منصب منسق شؤون اس مترارية ا ألعامل .وأُح ِّرز تقد ٌم كبريٌ خالل
الشهور اليت تلت ذكل يف تطبيق العوامل املطلوبة لنظام خمصص لإدارة قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئ ،مثل نرش س ياسة
واسرتاتيجية بشأأن قدرة املنظمة عىل مواهجة الطوارئ وتنفيذ أأول نظام اإخطار ابلطوارئ ( )ENSيف املؤسسة وإاطالقه .واستناداً
اإىل هذه ا ألسس الس ياس ية ،اس هتل حتليل ل ألثر عىل ا ألعامل بغية حتديد أأولوايت املنظمة وتوقعاهتا من حيث التعايف وإاعادة العمل
عقب حدث معرقل .ويتوقع أأن توفر هذه العوامل أأساس ًا متين ًا ملواصةل تطوير النظام خالل الثنائية املقبةل.
 10.21ويف فرباير  ،2014بعد تعيني رئيس للمرامس وإادارة ا ألحداث ،دُجمت أأنشطة ا ألحداث ابملرامس لتعزيز الالزتام مع ادلول
ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل الخرين وحتسينه اإىل أأقىص حد ممكن .وشهدت امجلعيات العامة يف دورتهيا املعقودتني يف عايم 2014
و 2015زايد ًة كبري ًة يف عدد ا ألحداث وا ألنشطة اجلانبية اليت ُطلبت ون ُِّّظمت ،ومهنا افتتاح قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات يف
عام  .2014وقد ُقوبلت هذه ا ألحداث ابلس تحسان ،ما جتىل يف مس توى رضا املندوبني .وازداد عدد ا ألحداث املنظمة يف الويبو
ومهنا الاحتفال اب ألايم الوطنية يف عام  ،2015ما أأكد ماكنة مجمع الويبو مكحفل لجامتع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة.
 11.21وواصل الربانمج  ،21مبا يف ذكل أأعامل مكتب املدير العام ،الاضطالع بدور رئييس يف تقدمي التوجيه وا إلرشاف
الاسرتاتيجيني الشاملني لتيسري تعممي جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية يف مجيع القطاعات املعنية داخل الويبو وتنفيذه.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
الابتاكر والإبداع

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

زايدة عدد مس تخديم قاعدة
بياانت WIPO Lex

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013اإجاميل
 2 236 486مس تخدم ًا يف 841( 13/2012
 1 461يف عام  774 645 ،2013يف عام
)2012

%20

 3 350 643مس تخدم ًا يف
( 15/2014زايدة بنس بة %49.8
يف )13/2012
 )2014( 1 506 508)2015( 1 844 135 -

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
121
1 123 930 :15/2014
النتيجة املرتقبة:

السري
حمقق لكي ًا

ھ 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية لجامتعات
اللجان اليت عقدت من أأجلها
اجامتعات اإعالمية لدلول
ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية %81 :2013
من اس تقصاء ألمناء اللجان

%90

 %97من اس تقصاء ألمناء اللجان

النس بة املئوية لرسائل ادلول
ا ألعضاء اإىل املدير العام اليت
أأجيب عهنا خالل أأس بوعني

السري
حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
%80 :15/2014
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية %81 :2013
من تقدير للمراسالت الواردة والصادرة

%80

 %80من تقدير للمراسالت الواردة
والصادرة

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
%80 :15/2014

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013معاجلة
النس بة املئوية لإخطارات
انضامم ادلول الأعضاء وغريه  %98من اإخطارات الانضامم وغريه من
من ا ألعامل املتعلقة مبعاهدات ا ألعامل املتعلقة ابملعاهدات يف غضون ثالثة
الويبو اليت عوجلت يف الوقت أأايم.
املناسب
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 :15/2014معاجلة  %95يف غضون ثالثة أأايم
(هناية )2012

معاجلة %90
يف غضون
ثالثة أأايم

معاجلة  %90من اإخطارات الانضامم
وغريه من ا ألعامل املتعلقة ابملعاهدات
يف غضون ثالثة أأايم

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية %88 :2013
من اس تقصاء مجعيات الويبو لعام ( 2012مل
يتسن اإجراء اس تقصاء يف عام  2013نتيجة
لظروف اس تثنائية ،وسوف ُجيرى الاس تقصاء
جمدد ًا يف .)2014

 %85راضون
عن الرتتيبات

( %87اس تقصاء مجعيات الويبو لعام
)1222014
( %90اس تقصاء مجعيات الويبو لعام
)2015

حمقق لكي ًا

مس توايت رضا ادلول
ا ألعضاء عن اإعداد امجلعيات
و أأداهئا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 %88 :15/2014راضون عن الرتتيبات

121
ساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية  15/2014عىل أأساس ا ألرقام املقدّ رة يف منتصف  .2013وقد حدّ ثت الن تكل ا ألرقام.
ُحسب أأ ُ
 122رابط يُفيض اإىل اس تقصاء مجعيات الويبو لعام http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/assemblies/pdf/survey_2014.pdf :2014
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أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013نُرشت نرشت  %100يف  ،15/2014نُرشت  %97من
نرش واثئق امجلعيات يف
مجيع الواثئق ذات الصةل قبل انعقاد
من الواثئق
 %95من مجيع الواثئق قبل انعقاد امجلعيات
الوقت احملدد
امجلعيات بشهرين عىل ا ألقل:
ذات الصةل
بشهرين عىل ا ألقل يف حاةل امجلعيات العادية
قبل انعقاد
  %95يف مجعيات 2014أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
امجلعيات
 :15/2014نرشت  %100من الواثئق ذات
  %99.5يف مجعيات 2015بشهرين
الصةل قبل انعقاد امجلعيات بشهرين
النتيجة املرتقبة :ھ 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية
مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

اضطلع املدير العام مببادرتني
اثنتان
املبادرات اجلديدة املشرتكة مع أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013
جديدتني:
الواكلت ا ألخرى التابعة ل ألمم مبادراتن جديداتن قام هبام املدير العام (تر أأس
املدير العام اللجنة الإدارية الرفيعة املس توى يف
املتحدة
 التقدم بطلب اإىل املنظمة ادلولية ،2012وإاطالق املدير العام للمؤرش العاملي
للهجرة للحصول عىل صفة
يف
لالبتاكر يف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي
مراقب يف عام 2014؛
جنيف يف عام .)2013
 الانضامم يف عام  2015اإىل فريقأأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
ا ألمم املتحدة العامل املشرتك بني
 :15/2014اثنتان
الواكلت املعين ابإنشاء ألية
التيسري التكنولويج (اذلي
أأنشئ مبوجب خطة معل
أأديس أأاباب)
النتيجة املرتقبة :ھ 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية لطلبات
املشورة واخلدمات القانونية
اليت تلقت ردودا رسيعة
ومس تقةل وموثوقة من مكتب
املستشار القانوين

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013عىل
الرمغ من وجود زايدة يف عدد الطلبات املُقدَّ مة
للحصول عىل املشورة فض ًال عن اجملالت
املشموةل ،تلقت  %98من الاس تفسارات
الواردة ردود ًا رسيعة وموثوقة من مكتب
املستشار القانوين.

%90

واصل مكتب املستشار القانوين
تقدمي ردود رسيعة ومس تقةل وجديرة
ابلثقة عىل  %95من الاس تفسارات
وطلبات املشورة الواردة يف
 15/2014يف ظل الطلب املرتفع
واملزتايد عىل خدماته.

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
%100 :15/2014
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حمقق لكي ًا

السري
حمقق لكي ًا

السري
حمقق لكي ًا
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النتيجة املرتقبة:

ھ 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

النس بة املئوية ملوظفي الويبو
الواعني ابخلدمات اليت يقدهما
مكتب أأمني املظامل وألية
تسوية املنازعات بشلك غري
رمسي

إازاكء وعي
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013
اس تقصاء أراء املوظفني لعام  %63 :2013من املوظفني
املوظفني عىل عمل ابخلدمات اليت يقدهما مكتب بنس بة تصل
أأمني املظامل ،و %32مهنم يعلموهنا اإىل حد ما اإىل %60
 %77وفق ًا لس تقصاء أراء املس تخدمني لعام
( 2012اذلي ُأجري يف مارس .)2013

بياانت الأداء

السري

جير اس تقصاء أراء املوظفني املزمع
مل َ
لعام 2015

غري قابل
للقياس

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 :15/2014اس تقصاء أراء املوظفني لعام
 %44 :2011من املوظفني عىل عمل ابخلدمات
اليت يقدهما مكتب أأمني املظامل ،و %49مهنم
يعلموهنا اإىل حد ما
النس بة املئوية للمجيبني عىل
الاس تبيان الواعني ابملبادئ
والس ياسات ا ألخالقية للويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية %98 :2013
من اس تقصاء القمي ا ألساس ية لربانمج التقومي
الاسرتاتيجي (اذلي أأجري يف الفرتة من يناير
اإىل فرباير .)2013

%75

جير اس تقصاء املوظفني املزمع
مل َ
للثنائية.

غري قابل
للقياس

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
%70 :15/2014

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

اخنفض احامتل التعرض لهذا اخلطر مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا ماد ًاي يف
حققت الويبو استامثرات كبرية وتقد ًما من البداية ،يتضمن الهيلك
ً
أأداء الربانمج ،ولكن ظل التأأثري
تدرجييا عىل مدار الثنائية بفضل
وماكسب رسيعة من خالل برانمج الإداري لربانمج التقومي
العام يف أأداء الربامج الفرعية املعنية
التقومي الاسرتاتيجي ،اذلي انهتىى يف الاسرتاتيجي رقابة فريق الإدارة اسرتاتيجيات املتابعة الاستباقية
العليا وإاصدار اللجنة الاستشارية القامئة اليت مشلت تلكيف وظائف مببادرات برانمج التقومي
أأوائل عام  .2013وإان مل تس متر
الاسرتاتيجي و أأداء املنظمة تأأثري ًا
املس تقةل للرقابة للتقارير ابنتظام ما جديدة وحممكة مبسؤولية مواصةل
الإدارة العليا واملوظفني وادلول
ً
ً
ً
ا ألعضاء يف الرتكزي عىل التحسني ،ساعد يف ترس يخ املسؤولية عن تطوير املبادرات املس هتةل يف س ياق اإجيابيا ما أأسهم اإسهاما جليال يف
مواصةل تعزيز الشفافية واملساءةل
برانمج التقومي الاسرتاتيجي
فمثة خطر خسارة املنظمة للماكسب تعممي برانمج التقومي
س
ووفر منصة متكن الويبو من خدمة
ومهنا اإدارة اخملاطر وا مترارية
الاسرتاتيجي.
احملققة من برانمج التقومي
معالهئا و أأحصاب املصلحة.
وبيامن تدخل املنظمة فرتة ما بعد ا ألعامل وا ألخالقيات والزناهة
الاسرتاتيجي .وتعد املبادرات اليت
والتواصل ادلاخيل وغريها.
تشمل معليات جديدة (مثل مبادرات برانمج التقومي الاسرتاتيجي،
اإدارة اس مترارية ا ألعامل التجارية وإادارة س يضمن اس مترار الإدارة العليا يف
اخملاطر) عرضة للمخاطر بوجه خاص .الرتكزي الشديد عىل احلفاظ عىل
القمي ا ألساس ية والنتاجئ اخلاصة
بلك مبادرة والبناء علهيا لفائدة
الويبو و أأحصاب املصلحة.
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حيد من وطأأة اخملاطر املتأأصةل يف
اس مترار التنس يق الوثيق واملوثوق مل يتغري هذا اخلطر العام كثري ًا
يعد اخنراط الويبو الفعال مع ادلول
خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير .أأنشطة وضع القواعد واملعايري يف
ا ألعضاء ابلغ ا ألمهية لتحقيق النتاجئ والشفاف بني ا ألمانة وادلول
وينطبق ا ألمر ذاته عىل خطط احلد املنظمة ابنتظام عن طريق التنس يق
يف الوقت املناسب .ومثة خطر تقلص ا ألعضاء.
املتواصل والوثيق والشفاف
من وطأأة اخملاطر القامئة اليت
التقدم احملرز عىل صعيد معليات
أ
واملوثوق به بني المانة وادلول
ستتواصل خالل الثنائية
الويبو احلكومية ادلولية ،مبا يف ذكل
ا ألعضاء .ومل يرصد أأي تأأثري كبري
.17/2016
مناقشات وضع القواعد واملعايري
يف أأداء الربانمج.
وتزايد التاكليف أأو متديد اجلداول
الزمنية لتنفيذ الربامج املعمتدة .وإاذ تعدُّ
الويبو الهيئة العاملية اخملتصة بوضع
القواعد املنظمة جملال امللكية الفكرية،
فاإن هذا الوضع س يؤثر سلب ًا يف
مصداقيهتا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.4
ھ3.8
ھ5.8
ھ2.9
ھ3.9

حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء
تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات
مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل
املوظفني
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

1,939

2,313

2,085

6,747

8,100

7,273
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882

795

8,946

8,533

7,817

1,048

1,000

672

18,945

20,827

18,642

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

16,799

17,795

15,923

89%

خالف موارد املوظفني

2,146

3,032

2,718

90%

18,945

20,827

18,642

90%

اجملموع

264

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 12.21تعزى الزايدة يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت اإىل العوامل التالية:
" "1نقل وظائف اإىل الربانمج بعد دمج ا ألنشطة املتعلقة اب ألحداث مع وظيفة املرامس يف اإطار النتيجة املنشودة
( 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء)؛
حمسن اإىل
" "2اس تحداث منصب منسق شؤون اس مترارية ا ألعامل يف اإطار النتيجة املنشودة ( 2.4نفاذ ّ
املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما)؛
" "3تعزيز مكتب املستشار القانوين لستيعاب الطلب املزتايد عىل اخلدمات القانونية يف اإطار النتيجتني
املنشودتني ( 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء) و( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات
ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية).
 13.21وتعزى أأساس ًا الزايدة يف بند خالف موارد املوظفني اإىل رضورة تغطية الزتامات اإضافية ختض دمع الالزتام الفعال مع ادلول
ا ألعضاء (النتيجة املرتقبة ه.)3.8
 14.21وفض ًال عن ذكل ،تستند حتويالت املوارد بني النتاجئ املرتقبة ،ول س امي النتيجة املرتقبة ه( 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة)
اإىل املهنجية اجلديدة ا ألدق املتبعة يف ختصيص موارد املوظفني والنامجة عن التحسينات املدخةل عىل نظام التخطيط لإدارة ا ألداء
املؤسيس أأثناء التخطيط للعمل الس نوي لعايم  2014و.2015
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 15.21يعزى اس تخدام موارد املوظفني دون النس بة املتوقعة اإىل العاملني التاليني "1" :غياب رئيس مكتب ا ألخالقيات خالل
ا ألشهر الامثنية ا ألوىل يف عام 2015؛ " "2مسارات التعيني اجلارية ول س امي يف مكتب املستشار القانوين ومكتب أأمني املظامل.
و أأدى ذكل أأيض ًا اإىل اإخنفاض اإنفاق خمصصات خالف موارد املوظفني.
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الربانمج  :22اإدارة الربامج واملوارد
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.22استنادا اإىل التقدم احملرز يف الثنائية  ،13/2012تواصل تعزيز برانمج الويبو وإادارهتا املالية يف الثنائية  .15/2014وسعياً
اإىل اس تخدام املوارد بفعالية أأكرب ،وإارساء أأفضل املامرسات فامي يتعلق ابلتخطيط ،وإادارة ا ألداء ،وتيسري ا ألنشطة التشغيلية يف مجيع
قطاعات املنظمة ودمعها ،وتعزيز "خط ادلفاع الثاين ،"123نُفذت ابلاكمل يف عام  2014اإعادة هيلكة اسرتاتيجية مضن الربانمج بدأأت
يف نومفرب  .2013وانطوى ذكل عىل ما ييل "1" :دمج قسم اإدارة الربانمج وا ألداء مع قسم املزيانية لإنشاء شعبة أأداء الربانمج
واملزيانية ) ،(PPBDمما أأاتح هنجا أأمشل لإدارة الربانمج؛ " "2صقل دور "مكتب املراقب" ،ا ألمر اذلي مكن من الفصل بني
املسؤوليات الواحضة وتوزيعها لتنس يق اإدارة اخملاطر ،والامتثال ،واملراقبة ادلاخلية ،واس تعراض الإطار املايل التنظميي وصيانته
ومتابعة توصيات الرقابة؛ " "3اإدماج اإدارة ودمع الطلبات الإدارية للمنظمة يف الربانمج  ،22مبا يسمح بتحقيق التأزر والتعممي الفعال
ل ألنظمة اليت تقدهما مجموعة مرشوعات نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
 2.22و ُحقق تقدم جيد خالل الثنائية فامي خيص مواصةل تعممي ثقافة قامئة عىل النتاجئ وتعزيز دورة اإدارة أأداء الويبو .واس متر حتسني
معلية ختطيط العمل للس نة والثنائية خالل  .15/2014واس تحدثت يف عام  2014معلية التخطيط عىل مس توى املناصب بغية
التقريب أأكرث بني النتاجئ املتوقعة للربامج و أأهداف املوظفني الفردية؛ ما عزز الشفافية وادلقة فامي يتعلق بتخصيص موارد املوظفني
واس تخداهما.
 3.22واندرج تطور نظام التخطيط للموارد املؤسس ية/نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس يف مصمي التقدم احملرز خالل الثنائية .وعليه،
شهد عام  2014اإطالق وحدتني رئيس يتني جديدتني دلمع دورة أأداء الويبو ،وهام "التنفيذ والرصد" و"تقيمي ا ألداء"؛ وتتيح
الوحداتن اعامتد هنج حمسن واستبايق أأكرث يف اإدارة الربانمج وتقيميه .وفض ًال عن ذكل ،أأاتحت ا ألدااتن اإماكنية اإجراء حتليل مقارن
أأفضل بني خطط العمل املعمتدة والتغيريات عىل مدار العام ،مما أأدى اإىل حتسني اإدارة الربامج وإارشاد دورات التخطيط يف
املس تقبل ومهنا دورة التخطيط للثنائية .17/2016
 4.22و أأدى أأيضا اإدماج املزيد من مكوانت نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف عايم  15/2014اإىل قدرات اإبالغ و أأدوات
حتليل حمس نة .و ألول مرة يف ُ ،2014أدمج النظام املايل لربانمج الإدارة املتاكمةل ) (AIMSونظام التخطيط لربانمج اإدارة ا ألداء
املؤسيس ،مما مكّن من حتسني معلية الإبالغ عن املزيانية مقارنة ابلنفقات الفعلية من نظام اإدارة ا ألداء املؤسيس .وإاضافة اإىل ذكل،
بد أأ تشغيل نظام املرتبات/برانمج التخطيط للموارد املؤسس ية (املوارد البرشية) يف يناير  ،2014واس ُتمكل اإدماج نظام التخطيط
لربانمج اإدارة ا ألداء املؤسيس يف أأبريل ،مما أأدى اإىل قدرات جد معززة يف اإدارة املناصب .و ُأحرز تقدم يف وحدة املعلومات التجارية
خالل الثنائية بتطوير لوحات معلومات أأولية ل إالدارة و ُأتيحت للقطاعات الإدارية الرئيس ية (اإدارة املوارد البرشية ،واملشرتايت
وا ألسفار ،وختطيط الربانمج والشؤون املالية) يف عام  2014وللمنظمة بأأمكلها يف عام  .2015واس تحدثت أأيض ًا لوحة لإدارة اخملاطر
و أأطلقت يف عام .2015
 5.22ومشلت التحسينات ا ألخرى املدخةل يف منتجات حمفظة التخطيط للموارد املؤسس ية خالل الثنائية اليت أأدت اإىل تعزيز
وظائف الإدارة وزايدة فعاليهتا ما ييل "1" :حتديث كبري للنظام املايل لربانمج الإدارة املتاكمةل لإصدار النسخة  9.2منه اليت تضمن
متتع أأنظمة الويبو بأأحدث اخلصائص لتقليص تاكليف ادلمع؛ " "2وإاطالق املرحةل ا ألوىل من أأدوات اخلدمة اذلاتية للموارد البرشية
لمتكني املوظفني من تغيري معلوماهتم الشخصية وتقليص تدفق الورق واضطرار معليات الإدارة البرشية لإدخال البياانت يدو ًاي؛
" "3ودفع رواتب املوظفني غري املقميني يف جنيف عن طريق نظام ا ألجور PeopleSoft؛ " "4وحتسني مسار املنح ادلراس ية؛
" "5والإدماج الاكمل ألداة ترمجة معاهدة الرباءات يف النظام املايل لربانمج الإدارة املتاكمةل بغية تقليص تدفق العمل اليدوي؛
" "6وإانشاء بوابة تدريبية موحدة للتخطيط للموارد املؤسس ية وتكنولوجيا املعلومات والتصالت وإادارة املوارد البرشية؛
 123انظر أأيضا الوثيقة  WO/PBC/22/12بشأأن اإطار املساءةل يف الويبو.
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" "7وإادراج البياانت اخلاصة ابلغياب والساعات الإضافية يف وحدة املعلومات التجارية؛ " "8وإادراج لوحات للتحمك يف البياانت يف
وحدة املعلومات التجارية لضامن الاتساق يف ش ىت التطبيقات وإابراز التناقضات يف البياانت استباقي ًا بغية التحقيق فهيا ومعاجلهتا.
 6.22ووفقا خلارطة طريق اإدارة اخملاطرُ ،وضع اإطار رمسي ومنسجم للمنظمة بشأأن اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،مبا يف ذكل
اإطار الويبو بشأأن املساءةل ،وبيان الويبو بشأأن "قابلية حت ّمل اخملاطر" ،وإانشاء فريق اإدارة اخملاطر ) ،(RMGوإاصدار س ياسة اإدارة
اخملاطر ودليل اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية.
 7.22وسعي ًا اإىل تيسري النفاذ الين اإىل املعلومات عن اخملاطر والضوابط ،وتعزيز ا إلدارة الاستباقية للمخاطر والضوابط،
والاس تجابة الفعاةل لهيئات التدقيق ،نُفذت أأداة إلدارة اخملاطر املؤسس ية يف النصف الثاين من عام  2014واس تخدمت دلمع معلية
ختطيط العمل لعام  2015وختطيط الربانمج واملزيانية  .17/2016و ُعززت أأيضا معليات رصد اخملاطر والإبالغ عهنا والضوابط
ادلاخلية عرب القيام مبا ييل "1" :اإجراء اس تعراضات نصف س نوية للمخاطر وإاعداد تقارير بشأأهنا؛ " "2واس مترار تعزيز اإدماج اإدارة
اخملاطر يف معليات اإدارة أأداء الربانمج؛ " "3وإارساء اإطار للضوابط ادلاخلية يس تخدم أأداة اإدارة اخملاطر املؤسس ية لتسجيل ضوابط
الويبو احملددة واملقيَّمة.
 8.22وتواصل حتديث الإطار التنظميي ومتت مراجعة وإاصدار عدد من التعماميت الإدارية (املشرتايت ،والضيافة الرمسية،
وا ألسفار ،وإاجازة زايرة الوطن ،وسلف املرتبات ،واملبادئ التوجهيية بشأأن الإدارة النقدية للماكتب اخلارجية ،والاحتياطي املايل،
وإادارة املمتلاكت ،واملساهامت الطوعية ،وس ياسة اس تخدام أأهجزة التصالت احملموةل ،وإانشاء فريق اإدارة اخملاطر ،وس ياسة اإدارة
اخملاطر) .واس ُتعرض النظام املايل ولحئته ِّّ
وعدل ،عىل حنو ما اتفقت عليه ادلول ا ألعضاءُ ،وطورت أأداة اإلكرتونية جديدة دلمع اإدارة
تسميات الربامج.
 9.22واس ُتمكلت يف ربيع عام  2014ادلراسة الشامةل ملامرسات الويبو بشأأن اخلزانة وخماطرها اليت بد أأت يف  ،2013و أأسفرت عن
سلسةل من التوصيات ،مبا يف ذكل ما يتعلق مبامرسة التحوط كوس يةل للحد من التعرض لتقلبات أأسعار رصف العمالت ا ألجنبية يف
نظام معاهدة الرباءات .و أأجريت مراجعة شامةل لسرتاتيجية التحوط املقرتحة يف عام  2015واختذ قرار هنايئ ابعامتد منوذج حتوط
حيفز أاثر التحوط يف نتاجئ الثنائية  15/2014ونتاجئ عام  .2016وعقب حبوث مس تفيضة بني خمتلف املصارف واملؤسسات املالية
ودراسة للعديد من س ياسات الاستامثر املس تخدمة يف اإطار منظومة ا ألمم املتحدة ،أُعدت س ياسة استامثر جديدة للمنظمة ووافقت
علهيا ادلول ا ألعضاء يف عام  .2015وبد أأ تنفيذ هذه الس ياسة اجلديدة يف أأواخر عام  2015بتوجيه دعوة اإىل التعبري عن الاهامتم
ابإدارة صندوق الاستامثر .ونفذت مبادرات مالية اإضافية مهنا ما ييل "1" :تعزيز اإدارة النقد لتقليص أأثر معدلت الفائدة السلبية
السائدة حالي ًا يف جنيف والعمل عىل اإقامة عالقة مع مرصفَني جديدين؛ " "2بذل هجود لزايدة عدد احلاصلني عىل مس تحقاهتم
اإلكرتوني ًا؛ " "3اعامتد بطاقيت ائامتن جديدتني ملدفوعات املنظمة؛ " "4اعامتد حمول دينايم للعمةل بغية متكني حامل بطاقة الئامتن من
التسديد بعملته احمللية من أأجل تقليص معولت البطاقات الئامتنية اليت تتكبدها املنظمة.
 10.22وفامي يتعلق مبعاهدة الرباءات ،عُينت اإداراتن جديداتن للبحث ادلويل يف  ،2014ما تتطلب طرق دفع جديدة وتغيريات يف
النظام .وانضم أأعضاء جدد اإىل نظايم مدريد ولهاي ( 8اإجام ًل) ما انطوى عىل تكييف النظامني يف حني بد أأ توزيع الطلبات عىل
ماكتب أأخرى عقب انضامم البنلوكس و أأسرتاليا اإىل خدمة مدريد ل إاليداع الإلكرتوين.
 11.22ومبوجب مذكرة التفامه مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية واملكتب ا ألورويب للرباءات
واملكتب ادلويلُ ،أطلق بنجاح املرشوع التجرييب لتحديد اإماكنية حتسني اإدارة خماطر الرصف ا ألجنيب املرتبطة بدفع رسوم البحث
و ُمدد مؤخرا لس نتني اإضافيتني .ومن املقرر اإجراء تقيمي للمرشوع يف عام  2015يف اإطار حتليل اقرتاح املقاصة وهو اإحدى
التوصيات املنبثقة عن دراسة اخلزانة.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

أأغلق يف يوم العمل العارش كحد أأقىص عىل
تقدمي التقارير املالية والإدارية اإكامل الإغالق الشهري بعد مطابقة ألسس املقارنة
مدار  10أأشهر .ولكن ي ُس تثىن من ذكل
والتحليالت املطلوبة من الإدارة هناية الشهر بعرشة أأايم
اإاتحة تقارير تفاعلية حمددة
العوامل عرب الإنرتنت كنتيجة شهرا يناير (وفق ًا ألساس املقارنة) و أأكتوبر
العليا ومديري الربامج وادلول (عدا يناير حيث يتحدد
لعمل مرشوع ختطيط املوارد نتيجة لتحديث الربانمج.
ا ألعضاء وفق ًا للمواعيد الهنائية الإغالق الشهري عن
طريق تقدم الإغالق
املتفق علهيا
املؤسس ية/املعلومات التجارية
الس نوي)
يف الثنائية 2015/2014؛
ُ
طورت لوحات معلومات أأولية ل إالدارة
تقارير رصد فصلية خالل
اإاتحة تقارير اثبتة عىل
أأس بوعني من الإغالق؛ تقارير و ُأتيحت للقطاعات الإدارية الرئيس ية (اإدارة
الإنرتنت برسعة؛ تقارير
شهرية قياس ية خالل أأس بوع املوارد البرشية ،واملشرتايت وا ألسفار،
رصد فصلية خالل
وختطيط الربانمج والشؤون املالية) يف عام
من الإغالق
أأس بوعني من الإغالق؛
 2014و ُأطلقت عىل مس توى املنظمة يف عام
تقارير شهرية قياس ية خالل
 .2015واس تحدثت أأيض ًا لوحة لإدارة
أأس بوع من الإغالق
اخملاطر و أأطلقت يف عام .2015
تقارير قياس ية فصلية وشهرية خالل  6أأايم
معل من الإغالق يف املتوسط.

السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

تقارير رصد خالل شهر واحد من الإغالق.
غري حمقق
الإجابة عىل الاس تفسارات
ادلاخلية/اخلارجية الواردة وفقًا
للجداول الزمنية احملددة

اإغالق  %75من التذاكر
(تسويهتا) خالل  3أأايم من
ّ
التسمل

نفس أأسس املقارنة

أأغلقت يف  15/2014ما متوسطه %84.5
من التذاكر املسجةل يف نظام الويبو لتبليغ
الاس تفسارات ( )WINSيف غضون  3أأايم:
 يف عام  %86 ،2014يف غضون  3أأايممهنا  %71يف يوم فتحها و %6يف
أ
غضون يومني و %9يف غضون  3أايم.
 يف عام  %85 ،2015يف غضون  3أأايممهنا  %67يف يوم فتحها و %12يف
غضون يومني و %6يف غضون  3أأايم.

حمقق لكي ًا

اإسداء املشورة و /أأو الرد
عىل ملفات املزيانية
واس تفساراهتا خالل 72
ساعة

اإسداء املشورة و /أأو الرد
عىل ملفات املزيانية
واس تفساراهتا خالل 48
ساعة

يف  ،15/2014تلقت شعبة أأداء الربانمج
واملزيانية ما يقارب  2200ملف يتطلب
تأأكيدا من حيث الربامج و /أأو من حيث
املزيانية .وبلغ متوسط مدة الإجابة  1.9يوم.

حمقق لكي ًا
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النتيجة املرتقبة:

ه 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
ا ألهداف

بياانت الأداء

مؤرشات الأداء

تقرير تدقيق خال من
املالحظات للك من سنيت
الثنائية

تلقي تقرير تدقيق خال من املالحظات عن
عام .2014
مل تكن نتاجئ التدقيق اخلاصة بعام 2015
متاحة يف اترخي النرش.
الإجابة عن مجيع توصيات التدقيق الواردة يف
عايم  2014و.2015

متايش عوائد ا ألموال
متايش عوائد ا ألموال
ملست
ا مثرة مع املعايري اليت
املستمثرة مع املعايري اليت
حددهتا اللجنة الاستشارية حددهتا اللجنة الاستشارية
املعنية ابلستامثر يف الثنائية املعنية ابلستامثر يف
الثنائية 15/2014
13/2012

تتواصل الاستامثرات مع السلطات
السويرسية متاش يا مع النقطة املرجعية اليت
حددهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
يف .15/2014
تعزتم اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
وضع مؤرشات قياس جديدة عقب اعامتد
س ياسة الاستامثر اجلديدة يف خريف
عام .2015

حمقق لكي ًا

سداد الرسوم (مبا يف ذكل
رسوم مدريد ولهاي) يف
املواعيد احملددة

 %90من الرسوم سددت
خالل  7أأايم من رشوط
ادلفع أأو اترخي التسمل (يف
حاةل تأأخر التسمل) ابلنس بة
ملن ليست دلهيم مشالكت
أأخرى يف تدفق العمل
(عىل سبيل املثال ،عدم
اإرسال أأمر الرشاء ،اإخل)

 %90من الرسوم سددت
خالل يومني أأو ثالثة من
ّ
تسمل الفاتورة

دفعت مجيع الفواتري يف الوقت ابس تثناء تكل
اليت لها أأثر رجعي أأو عندما ل يوجد أأي
طلب رشاء يف النظام
التوزيع الشهري مدفوع  /مودع يف حساب
جار/مطبق مقابل الاشرتااكت يف الشهر
التايل كام هو مطلوب يف الالحئة التنفيذية

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للموظفني
املدربني اذلين يعربون عن
رضامه عن التدريب املقدم هلم
(ادلورات المتهيدية والتدريب
املتعلق مبرشوع ختطيط املوارد
املؤسس ية والتدريب املتعلق
ابلإدارة القامئة عىل النتاجئ)

أأسس املقارنة احملدثة يف
هناية  :2013ادلورات

%85

 ادلورات المتهيدية%94 : التدريب املتعلق مبرشوع ختطيط املوارداملؤسس ية والتدريب املتعلق ابلإدارة القامئة
عىل النتاجئ%94 :
 التدريب املتعلق ابإدارة اخملاطر املؤسس ية:( %87يف عام  2015فقط)
 اإدارة املرشوعات يف بيئة قامئة عىل النتاجئ: %64( %97ممتاز %33 ،جيد)

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة

يؤكد التقرير املايل املريض اذلي ورد تقرير تدقيق خال من
املالحظات لعام 2012
قدمه املراجعون اخلارجيون
امتثال العمليات املالية ألحاكم وعام  2013ومتت الإجابة
عىل مجيع توصيات التدقيق
اتفاقيات ومعاهدات الويبو
السارية ونظام الويبو املايل
ولحئته واملعايري احملاسبية
ادلولية للقطاع العام ()IPSAS
متايش عوائد ا ألموال املستمثرة
مع املعايري اليت حددهتا اللجنة
الاستشارية املعنية ابلستامثر

المتهيدية%94 :
التدريب املتعلق مبرشوع
ختطيط املوارد املؤسس ية
والتدريب املتعلق ابلإدارة
القامئة عىل النتاجئ%96 :

أأسس املقارنة ا ألصلية يف
برانمج ومزيانية :15/2014

السري
حمقق لكي ًا
غري قابل
للقياس

حيدد لحقا

النس بة املئوية ملن أأجابوا عىل
الاس تبيان اذلين يعتربون
الويبو مسؤوةل عن النتاجئ اليت
حتققها

أأسس املقارنة احملدثة يف
هناية %80.7 :2013
أأسس املقارنة ا ألصلية يف
برانمج ومزيانية :15/2014

 %94من اجمليبني %30( 124موافقون للغاية
و %64موافقون) ذكروا أأن بياانت ا ألداء
مس تخدمة ألغراض املساءةل أأمام ادلول
ا ألعضاء (وفق ًا لتثبيت تقرير أأداء الربانمج
)15/2014

%80

%75

 124أأجاب  21برانمج من أأصل  67( 31ابملئة) عىل اس تبيان شعبة الرقابة ادلاخلية لتثبيت تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
النس بة املئوية لربامج الويبو
اليت تس تخدم البياانت املتعلقة
اب ألداء لإدارة أأداء الربانمج

أأسس املقارنة احملدثة يف
هناية ( %79 :2013وفق ًا
لتثبيت تقرير أأداء الربانمج
)13/2012

 %94من اجمليبني %30( 126موافقون للغاية
و %64موافقون) ذكروا أأن بياانت ا ألداء
مس تخدمة لرصد تنفيذ أأنشطة الربانمج
ابنتظام
127
 %85من اجمليبني ( %27موافقون بشدة
و %58موافقون) ذكروا أأن بياانت ا ألداء
مس تخدمة ألغراض اختاذ القرارات

%70

( 125%55مقارنة بتقرير
تثبيت تقرير أأداء الربانمج
)11/2010

أأسس املقارنة ا ألصلية يف
برانمج ومزيانية :15/2014

النتيجة املرتقبة:

حمقق لكي ًا

(كام وردت البياانت يف تثبيت تقرير أأداء
الربانمج )15/2014

%50
ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

حتديث النظام املايل ولحئته
والتعماميت الإدارية املعنية

أأسس املقارنة احملدثة يف
هناية  :2013التعماميت

اس تعراض ومراجعة
الإطار التنظميي حسب
احلاجة

مراجعة و /أأو اإصدار التعماميت الإدارية ،مبا
فهيا تكل اليت تتناول ما ييل:
• املبادئ العامة والقواعد ا ألساس ية
للمشرتايت
• سلف املرتبات
• س ياسة اس تخدام أأهجزة التصالت
احملموةل
• اإنشاء فريق اإدارة اخملاطر
• اإجازة زايرة الوطن
• س ياسة الويبو بشأأن اإدارة اخملاطر
• املبادئ التوجهيية بشأأن الإدارة النقدية
والشؤون املالية للماكتب اخلارجية،
النطاق والغرض
• الضيافة الرمسية
• السفر يف همام رمسية واملصاريف
املرتبطة به
مراجعة وتعديل النظام املايل ولحئته يف
أأكتوبر  2014و أأكتوبر 2015
اس تعراض التسميات الربانجمية والإدارية،
وادلول املوقعة يف برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
وتطوير تطبيق اإلكرتوين لإدارة تسميات
الربامج

الإدارية الصادرة يف 2012
و .2013النظام املايل
ولحئته املعدل يف عام
 2012حسب الرضورة

أأسس املقارنة ا ألصلية يف
برانمج ومزيانية :15/2014

التعماميت الإدارية الصادرة
يف  2012و .2013النظام
املايل ولحئته املعدل يف عام
 2012حسب الرضورة

 125تصويب :ورد يف تقرير أأداء الربانمج  13/2012أأن  %53من الربامج تس تخدم بياانت ا ألداء لإدارة أأداء الربامج.
 126أأجاب  21برانمج من أأصل  67( 31ابملئة) عىل اس تبيان شعبة الرقابة ادلاخلية لتثبيت تقرير أأداء الربانمج .15/2014
 127انظر احلاش ية السابقة.
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السري
حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

حتافظ املنظمة عىل مس توى
قد ينتج عن اس مترار ا ألزمة
الاقتصادية واملالية العاملية اخنفاض مناسب من ا ألموال الاحتياطية
مس توايت الإيرادات اخنفاض ًا كبري ًا ّمعا (حنو  18ابملئة من مزيانية
الثنائية) ليك تكون قادرة عىل
هو خمطط .وقد يؤدي ذكل وعدم
القدرة عىل الترصف برسعة لتقليص مواهجة أأي احامتل لخنفاض
الإيرادات.
النفقات ملس توى مناسب ،اإىل
تسجيل جعز والتأأثري سلبا يف اإجناز وترصد ا ألمانة النفقات عن كثب
الربانمج.
من خالل معلية رصد الإيرادات
والنفقات املعززة وعن طريق
فريق اإدارة الأزمات.

اكنت مس توايت الإيرادات أأعىل
من املتوقع عىل مدار الثنائية
وتواصل اختاذ التدابري املالمئة للحد
من وطأأة اخلطر احملدد.
ونظرت ادلول الأعضاء يف مس توى
الاحتياطي املنشود كجزء من
مراجعة س ياسة الويبو املتعلقة
اب ألموال الاحتياطية ُورفع مس تواها
اإىل  22ابملئة بغية تعزيز احلد من
وطأأة هذا اخلطر.
واس مترت املنظمة يف مراقبة تطور
الإيرادات والنفقات عن كثب عن
طريق فريق اإدارة اخملاطر احلديث
الإنشاء.
ويف  15يناير  ،2015أأعلن البنك
الوطين السويرسي (البنك املركزي
السويرسي) اإيقاف س ياسة احلفاظ
عىل سعر الرصف ا ألدىن البالغ
 1.20فرنك سويرسي لليورو
الواحد ،وطبق معدلت فائدة
سلبية عىل زابئن خدمات التجزئة
املرصفية .واعمتدت اإجراءات معززة
لإدارة النقد بغية احلد من أأثر
معدلت الفائدة السلبية يف أأرصدة
الويبو النقدية.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

أأدى فصل سعر رصف العملتني
اإىل أأثر سليب عام عىل الإيرادات
الواردة ابليورو واحملوةل اإىل الفرنك
السويرسي فض ًال عن تقليص فرص
احلصول عىل فائدة عىل فائض النقد
تقليص ًا كبري ًا.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.9
ھ2.9
ھ3.9
ھ8.9

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات
مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
تنظ
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار ميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل
املوظفني
حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية املالية والرايدة واملراقبة ادلاخلية
واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

8,212

11,954

11,933

16,372

12,347

11,757

1,923

1,238

1,165

1,524

2,622

2,542

28,032

28,162

27,397
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

22,572

22,697

22,268

98%

خالف موارد املوظفني

5,460

5,465

5,129

94%

28,032

28,162

27,397

97%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 12.22تعزى أأساس ًا الزايدة الإجاملية يف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل النتيجة الصافية للتسوية
املتواصةل للمهام املس مترة وإاعادة توزيع وظيفة مؤقتة واحدة (وظيفة اإدارة ا ألصول) بنقلها اإىل الربانمج .22
 13.22ويعزى أأساس ًا نقل املوارد بني النتاجئ املتوقعة اإىل أأن املوارد اخملصصة لتعممي الوحدات والقدرات اجلديدة لنظام التخطيط
للموارد املؤسس ية مرتبطة ابلنتيجة املتوقعة ه ( 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة) يف املزيانية املعمتدة  .15/2014ومبا أأن تكل
ا ألنشطة يه أأساسا مرتبطة ابخلدمات ،فقد أُردجت بشلك أأكرث دقة حتت النتيجة املرتقبة ه( 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات
جودة موهجة حنو الزابئن) يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  .15/2014وتعزي أأساس ًا الزايدة يف النتيجة املرتقبة ه( 8.9حتسني
املساءةل واملراقبة ادلاخلية واحلومكة املؤسس ية) اإىل ادلمع املزتايد اذلي يقدمه الربانمج لعمل مراجعي احلساابت اخلارجيني.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 14.22مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :23اإدارة املوارد البرشية وتطويرها
املسؤول عن الربانمج :املدير العام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.23اكنت الثنائية  15/2014أأول ثنائية تُنفَّذ فهيا اسرتاتيجية املوارد البرشية اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف عام  .2013وعىل
الرمغ من اس مترار الربانمج يف تأأدية معهل عىل حنو يفي ابلغرض اإىل حد كبري ،فاإنه واصل الزتامه مع املوظفني واملديرين لضامن حتقيق
النتاجئ بفعالية وكفاءة.
 .2.23وشهدت الثنائية  15/2014تكثيف اجلهود الرامية اإىل زايدة التنوع اجلغرايف واجلنساين عند التوظيف .و أأدخلت تعديالت
عىل نظام املوظفني ولحئته اعتبارا من  1نومفرب  2014تقتيض من هيئات التعيني أأن تعدّ قامئة ابملريحني املو ى هبم مصحوبة
مبسبّبات التوصية وليس قامئة اب ألسامء اليت وقع علهيا الاختيار وترتيهبا حبسب التفضيل ،مما يسمح للمدير العام مبامرسة سلطته
التقديرية عند شغل الوظائف ملعاجلة اختالل التوازن يف التنوع وبني اجلنسنيُ .وطلب من ادلول ا ألعضاء أأن تشارك يف إازاكء
الوعي ،وابدرت املنظمة حبث ماكتب الويبو اخلارجية عىل تروجي ماكنهتا بوصفها "هجة معل ُمفضَّ ةل" .وحتقيق ًا ذلكلُ ،أقميت جلسة
ومنصة للمعلومات خالل امجلعيات يف عام ُ .2014وو ِّضعت قامئة متنوعة من املريحني تتضمن مريحني مؤهلني س بق فرزمه من دول
أأعضاء غري ُممث َّةل لشغل مناصب مؤقتة و ُمحدَّدة املدة .وإاضاف ًة اإىل ذكل ،واصلت الويبو تعزيز تواصلها من خالل امحلالت ووسائل
التواصل الاجامتعي (مثل موقع  .)LinkedInوتضمنت املبادرات ا ألخرى ما ييل :اإنشاء موقع اإلكرتوين للمسارات املهنية يف
الويبو128؛ " "2واس تحداث أأداة توظيف أأكرث مالءمة للمس تخدمني؛ " "3وحتديد هجات اتصال يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية
ومنصات وطنية اسرتاتيجية لإعالن مناصب الويبو اإعالان هادفا؛ " "4وإانشاء قوامئ بريدية مبارشة مبريحني من ادلول ا ألعضاء غري
املمث َّةل أأو تكل املمث َّةل بصورة غري اكفية .ونتيجة تكل اجلهود املكث ّفةُ ،جسّل يف أأواخر عام  2015اخنفاض يف نس بة املوظفني من
أأورواب الغربية اإىل أأق ّل من النصف فامي خيص موظفي الفئة الفنية والفئات العليا ،يف حني زادت نس بة املوظفني من مواطين املناطق
ا ألخرى ،ول س امي أس يا واحمليط الهادئ و أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا الوسطى و أأمرياك الشاملية.

النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حبسب ا إلقلمي 2015-2012
أأفريقيا
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 .3.23ويف عام  ،2014أأصدرت الويبو أأول س ياسة لها بشأأن املساواة بني اجلنسني من أأجل حتقيق هدفني أأوهلام تعممي املنظور
اجلنساين يف أأنشطة الويبو ،واثنهيام حمدّ د املدة وهو حتقيق التوازن بني اجلنسني يف لك مس توايت التوظيف .وبناء عليه ،أأنشئت
ش بكة من هجات التصال تغطي لك برامج الويبو ،وانضمت الويبو اإىل ش بكة أأبطال جنيف يف الزتاهما امجلاعي بتعزيز وجود املر أأة
يف ماكن العمل .وعىل الصعيد ادلاخيل ،كثِّّفت هجود التوظيف لتسوية اختالل التوازن بني اجلنسني يف التوظيف .و أأط ِّلقت
مبادرات ،من قبيل احملاداثت عن املنظور اجلنساين وقت الغداء ومرشوع رائد بشأأن التطوير املهين للنساء الاليت يعملن يف
املس توى الإداري املتوسط ،من أأجل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف ماكن العمل .ومشل املرشوع املذكور أأربع اإانث من
الرتبة ف 4-من املوظفني املرشفني ممن دلهيم أأداء م ّمتزي .واكنت التعقيبات ا ألولية مشجعة للغاية ،وخضع املرشوع لتقيمي شعبة
الرقابة ادلاخلية ومن املتوقع صدور تقرير عن ذكل التقيمي يف عام  .2016ويف حني شهدت النس بة املئوية للنساء الاليت يشغلن
مناصب من رتبة ف )%46.1( 4 -زايدة بنس بة  %2.7عىل مدى عام  ،2013حمقق ًة بذكل الغرض املنشود لكي ًا ،فاإن ا ألغراض
املتعلقة بتحقيق التوازن بني اجلنسني تظ ّل من ا ألمور الصعبة يف املس توايت الإدارية ا ألعىل .ومكّنت التعيينات اجلديدة للنساء يف
رتبيت ف 5-ود 1-من تاليف أأي اتساع للفجوة اجلنسانية عقب حالت انهتاء اخلدمة ملوظفات يف املس تويني املذكورين ،غري أأن عدد
النساء الاليت يشغلن مناصب يف رتبة د 2-شهد اخنفاضا بنس بة  ،%11.1مقارنة بعام .2013

النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حبسب نوع اجلنس 2015-2012
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 .4.23وتواصل اإحراز تقدم يف تعممي التصممي التنظميي والتخطيط للقوة العامةل بوصفهام من ا ألنشطة املؤسس ية الرئيس ية املتاكمةل
متام ًا .وتضمنت الإجنازات احملققة يف الثنائية ما ييل "1" :زايدة مشاركة املديرين يف التخطيط للقوة العامةل من خالل تنظمي حلقات
معل متهيدية ووضع مبادئ توجهيية يف هذا اجملال؛ " "2ووضع خطط معل للقوة العامةل يف الثنائية  15/2014للك وحدة تنظميية
من أأجل رصد الإجراءات الرئيس ية املتعلقة ابملوارد البرشية لتلبية الاحتياجات املؤسس ية؛ " "3والاضطالع ،عىل صعيد املنظمة
معوما ،بعملية حتديث للك التوصيفات الوظيفية مبا يضمن املراعاة الواجبة ل ألولوايت املؤسس ية؛ " "3وزايدة املواءمة املهنجية
والوثيقة بني التوصيفات الوظيفية وخطط العمل الس نوية .و أأص ِّدرت أأيضا املبادئ التوجهيية اجلديدة لإدارة املناصب بغية ضامن
اإعادة التحقق من صالحية افرتاضات التخطيط عىل حنو مهنجي والنظر يف ا ألولوايت القادمة عىل مس توى املنظمة لكام أأصبح أأي
منصب شاغراً .واكن من مضن معلية التخطيط للقوة العامةل تشجيع املديرين عىل التفكري يف املزج ا ألمثل للموارد من أأجل تلبية
احتياجاهتم املؤسس ية بكفاءة.
 .5.23واكمتلت يف عام  2014معلية تثبيت املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل ،اإذ ثبتت  31موظف ًا من تكل الفئة يف
عام  2014بعد اإجراء منافسة .وإاضافة اإىل ذكل ،أأع ِّلنت  40وظيفة حمدّ دة املدة بغية تثبيت وظائف مس مترة خالل الثنائية ( 17يف
عام  2014و 23يف عام  ،)2015اس ُتمكلت اإجراءات  30وظيفة مهنا يف هناية عام .2015
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 .6.23وظلّت الثنائية تشهد مس توى عاليا من النشاط التوظيفي ،مما أأسفر عن تباطؤ يف متوسط مدة التوظيف يف الثنائية ليبلغ
 19.77أأس بوع ،مقابل  16.03أأس بوع يف الثنائية  .13/2012وخالل الثنائية أأجري ما مجموعه  255مسابقة (مهنا  183مسابقة
لشغل مناصب حمدّ دة املدة ،أأي بزايدة نسبهتا  %29مقارنة ابلثنائية  ،13/2012و 72مسابقة لشغل مناصب مؤقتة .وبلغ اإجاميل
عدد الطلبات الواردة حنو  30 320طلب ًا.
 .7.23وتواصل خالل الثنائية حتديث أأنظمة وإاجراءات اإدارة املوارد البرشية .واس هتُ ل يف عام  2015وضع منصة توظيف متاكمةل
جديدة (ابس تخدام أأداة  )Taleoومن املتوقّع أأن تسهم تكل املنصة يف زايدة كفاءة التوظيف .ويف أأوائل عام  ،2014اس ُتمكلت
املرحةل ا ألوىل من التخطيط للموارد املؤسس ية ،الرامية اإىل دمج البياانت والعمليات داخل اإدارة املوارد البرشية ومع وظائف الويبو
ا ألخرى اخلاصة ابلإدارة والتس يري الإداري .ومن التحسينات ا ألخرى املنجزة خالل الثنائية اس تحداث وإاطالق لوحة بياانت
"اس تخبارات ا ألعامل" لإدارة املوارد البرشية ،ووظائف اخلدمة اذلاتية من قبيل حتديث املعلومات الشخصية وتقدمي طلبات منحة
التعلمي اإلكرتونيا ،مما أأسهم يف تعزيز املسؤولية اذلاتية واحلد اإىل أأدىن مس توى ممكن من همام املوارد البرشية اليت تقتيض الكثري
من العمل.
 .8.23و أأسفرت مناقصة للتأأمني عىل حصة املوظفني وضد احلوادث وحالت فقدان ادلخل عن عقد جديد ذي أأقساط أأقل .ويف
عام  ،2015أأعيد التفاوض عىل العقد اخلاص ابلتأأمني عىل احلياة مبا أأدى اإىل قسط أأقل يُس تحق يف عام  .2016وإاضافة اإىل ذكل،
وفرت خدمات الصحة املهنية اإما عن طريق وحدة الويبو للرعاية الطبية والاجامتعية أأو ابلتعاون مع قسم اخلدمات الطبية يف مكتب
ا ألمم املتحدة جبنيف.
 .9.23و أأدى تزايد نضج العمليات اخلاصة ابإدارة ا ألداء يف الويبو اإىل زايدة حتسني نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني .واس ُت ِّع َيض
عن مبادئ النظام التوجهيية القامئة بتعممي اإداري جديد وكتيبات تتعلق بذكل النظام بغية فصل ا ألحاكم التنظميية عن التوجهيات.
وإاضافة اإىل ذكلُ ،أدخلت تغيريات جلعل النظام متوافق ًا مع نظام املوظفني ولحئته ،ومع التعماميت الإدارية ذات الصةل ،وتقدمي مزيد
من التوضيح بشأأن ا ألمور املتعلقة ابلنظام بناء عىل اخلربة املُكتس بة من تطبيقه .وظلت درجة الامتثال للنظام مرتفعة جدا ،اإذ خضع
 %93.1من املوظفني املشمولني ابلنظام يف عام  2014و %92.8من أأولئك املوظفني يف عام  2015لتقيمي عىل أأساس أأهدافهم
وكفاءاهتم الفردية.
 .10.23واس متر برانمج الويبو للماكفأت والتقدير مبرشوع جترييب اثن ُ
اضطلع به يف عام  2014وخضع لحقا لتقيمي أأجرته شعبة
الرقابة ادلاخلية .و أأشار ثلثا اجمليبني اإىل أأن الربانمج يُعد وجهيا لإبداء التقدير حيال حسن ا ألداء .واستنادا اإىل توصيات شعبة الرقابة
ادلاخلية لتحسني الشفافية ومشاركة املوظفني ،أأصدر كتيّب جديد حول "اإظهار التقدير" ،واس ُتحدثت صفحة يف هذا الشأأن عىل
الش بكة ادلاخلية (اإنرتانت) .و أأنشئت فئة جديدة من املاكفأت مبشاركة مبارشة من املوظفني يف اقرتاح املريحني واختيار الفائزين.
وعقب تنفيذ املرشوعني التجريبيني أأص ِّدرت ،يف عام  ،2015س ياسة رمسية بشأأن برانمج املاكفأت والتقدير.
تطور املوظفني وسدّ الفجوات القامئة يف جمال
 .11.23ويف عام  ،2014بدأأ تنفيذ الس ياسة اجلديدة بشأأن التعمل والتطور بغية تيسري ّ
املهارات .و ُأط ِّلقت مبادرات جديدة بشأأن تسوية الزناعات ومعاجلة الإهجاد وإادارة اجلودة وإادارة املرشوعات واعامتد التعمل السابق،
129
وذكل من أأجل زايدة القدرة الإدارية ودمع التقدم املهين .و ألول ّمرة يف عام  ،2015زاد متوسط عدد أأايم التدريب للك موظف
ليبلغ س تة أأايم ،مقابل مخسة أأايم يف عام ( 2014زايدة بيوم واحد عىل ممارسة ا ألمم املتحدة البالغة مخسة أأايم) .وتكل الزايدة انمجة،
جزئيا ،عن اإطالق التدريب اخلاص إابدارة الزناعات يف عام  ،2015شارك فيه نصف موظفي الويبو تقريب ًا.
 .12.23ويف س ياق نرش س ياسة املوارد البرشية وعقب أأول تعديل شامل لنظام املوظفني ولحئته منذ أأكرث من  40عاما يف
عام ُ ،2012
اضطلع مبراجعات وتسوايت أأخرى للنظام والالحئة طيةل عايم  2014و 2015و أأنشئ الإطار ذو الصةل لس ياسة املوارد
البرشية .ومكّنت التغيريات املُدخةل خالل الثنائية الويبو من احلفاظ عىل اإطار تنظميي سلمي ومتسق مع أأفضل املامرسات يف نظام
ا ألمم املتحدة املوحد ومكيّف متاما دلمع احتياجات املنظمة و أأولوايهتا املتغرية .ويف عام  ،2014أأدرجت فئة املوظفني الفنيني الوطنيني
يف نظام املوظفني ولحئته لتلبية احتياجات ماكتب الويبو اخلارجية .وشهد عام  2015تعيني أأول موظف من تكل الفئة يف مكتب
الويبو يف الربازيل.
ُ 129حيسب ابلطريقة التالية :العدد الإجاميل لأايم التدريب (عدد املشاركني * أأايم التدريب) مقسوم عىل العدد الإجاميل للموظفني (يف  31ديسمرب من
س نة معيّنة).
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.13.23و ُأنشئ الفريق الاستشاري املشرتك اجلديد ،اذلي توفر هل اإدار ُة املوارد البرشية ا ألمان َة ،يف يونيو  2014لتقدمي املشورة اإىل
املدير العام بشأأن مسائل املوظفني أأو املسائل الإدارية .وجيوز للموظفني توجيه عريضة مبارشة اإىل الفريق الاستشاري املشرتك،
مما يتيح قناة اإضافية للتواصل بني املوظفني والإدارة.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية للموظفني
الراضني عن خدمات
املوارد البرشية

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013

 %85راضون للغاية أأو
راضون

مل ُجير أأي اس تقصاء يف
.15/2014

راضون للغاية%31.2 :
راضون%46.2 :
غري راضني%18.9 :
غري راضني للغاية%3.7 :

السري
غري قابل
للقياس

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 :15/2014راضون للغاية%31.2 :
راضون%48.8 :
غري راضني%17.1 :
غري راضني للغاية%2.9 :
أأجيب عن  %100من
مخسة أأايم معل
س بعة أأايم معل
تقدمي معليات املوارد
ُ
الاس تفسارات املسجةل يف نظام
البرشية خلدمات فعاةل
 WINSلتعقب اخلدمات يف
ودقيقة يف الوقت املناسب
غضون مخسة أأايم معل
النتيجة املرتقبة :ھ 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

الوقت املس تغرق يف
التعيني

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013

 19أأس بوع ًا

الوقت املتوسط يف الثنائية:
 19.77أأس بوع
130
 17.28 :2014أأس بوع
(مبا يشمل  29موظفا من املوظفني
املؤقتني العاملني لفرتة طويةل)
131
 22.29 :2015أأس بوع
(ل يوجد موظفون مؤقتون عاملون
لفرتة طويةل يف )2015

%70

%90

املتوسط يف الثنائية 16.03 :أأس بوع (يف
 19مارس )2014
 16.5 :2012أأس بوع
 15.56 :2013أأس بوع

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 21 :15/2014أأس بوع ًا

النس بة املئوية للوحدات
التنظميية اليت دلهيا حالياً
خطط للقوى العامةل
مرتبطة خبطط العمل
الس نوية

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013
صفر

حمقق لكي ًا

السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
ُ :15/2014حيدَّد لحق ًا

 130تصويب :الرمق الوارد يف تقرير أأداء الربانمج  2014واخلاص ابلوقت املس تغرق يف التعيني ( 14.7أأس بوع) ُحسب استنادا اإىل مسابقات عام  2014اليت
اكنت قد اس ُتمكلت يف ذكل التارخي .و ّيبني الرمق احملدّث احلساب الهنايئ بعد أأن اس ُتمكلت الن مجيع مسابقات عام .2014
ّ 131يبني الرمق اخلاص بعام  2015فامي يتعلق ابلوقت املس تغرق يف التعيني مسابقات عام  2015اليت اس ُتمكلت يف  19أأبريل .2015
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النس بة املئوية للموظفني
املعينني حديث ًا املالمئني
لحتياجات املنظمة

ُحتدَّ د لحق ًا

 %80أأداء ُم ٍ
رض بعد
فرتة التجربة

 %94.4من املوظفني اذلين
التحقوا ابملنظمة يف عايم 2013
و 2014اكن أأداؤمه ُمرضي ًا مضن
نظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للموظفني
اذلين يقمي أأداؤمه عىل
أأساس أأهدافهم وكفاءاهتم
الفردية

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013

%90

%93.1 :2014
%92.8 :2015

حمقق لكي ًا

الثنائية :قُ ّمي  %90.75من املوظفني
املشمولني بنظام اإدارة ا ألداء وتطوير
املوظفني مقارن ًة بأأهدافهم وكفاءاهتم الفردية
 :2012قُ ّمي  %91من املوظفني املشمولني
بنظام اإدارة ا ألداء وتطوير املوظفني عىل
أأساس بأأهدافهم وكفاءاهتم الفردية (يف هناية
شهر أأبريل )2012
 :2013قُ ّمي  %90.5من املوظفني
املشمولني بنظام اإدارة ا ألداء وتطوير
املوظفني عىل أأساس أأهدافهم وكفاءاهتم
الفردية (يف هناية شهر أأبريل )2013

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
)2012( %81 :15/2014
النس بة املئوية ملا اس تويف
من احتياجات التدريب
الفردية وامجلاعية املهمة

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013ل استيفاء  %80من
احتياجات التدريب
يوجد أأي تقيمي متاح
أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية الفردية املهمة
 :15/2014ل يوجد أأي تقيمي متاح
(سوف يكون متاح ًا يف هناية )2013
احتياجات التدريب
امجلاعية املهمة :تلبية
 %80من الاحتياجات %81.04
من خالل برانمج تدرييب

متوسط عدد أأايم
الإجازات املرضية للك
موظف (التغيب)

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية  :2013يف 9
الثنائية10.34 :
 9.07 :201211.6 :2013 -

%60.94

11.2 :2014
10.5 :2015

حمقق
جزئياً

حمقق لكي ًا
132

حمقق
جزئياً

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
( 9.07 :15/2014ديسمرب )2012

 132تصويب :متوسط عدد أأايم الإجازات املرضية للك موظف يف عام  2014هو يف الواقع  ،11.2استنادا اإىل أأحدث الإحصاءات ،وليس  9كام ورد يف تقرير
أأداء الربانمج .2014
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النس بة املئوية للنساء
الاليئ يشغلن مناصب من
الفئتني املهنية والعليا

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013
ف- 4-
ف- 5-
د- 1-
د- 2-

:2012
%44.4
%30.3
%24.4
%23.1

:2013
%43.4
%34.3
%26.8
%33.3

ف%46 – 4-
ف%35 – 5-
د%30 – 1-
د%30 – 2-

ف- 4-
ف- 5-
د- 1-
د- 2-

:2014
%44.4
%34.4
%26.7
%22.2

:2015
%46.1
%34.1
%26.5
%22.2

حمقق لكي ًا
غري حمقق
غري حمقق
غري حمقق

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
:15/2014
ف%44.1 – 4-
ف%31.8 – 5-
د%26.2 – 1-
د%23.1 – 2-
(ديسمرب )2012
التنوع اجلغرايف – النس بة
133
املئوية للموظفني
حبسب املناطق

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف هناية :2013

أأفريقيا %11.4
أس يا واحمليط الهادئ %13.7
أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا الوسطى
%5.9
أأمرياك الالتينية والاكرييب %8.6
الرشق ا ألوسط %1.2
أأمرياك الشاملية %8.2
أأورواب الغربية %51.0

ُحتدَّ د لحق ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل يف الربانمج واملزيانية
 :15/2014أأفريقيا %11.0

134

أأفريقيا %10.7
أس يا واحمليط الهادئ %14.3
أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا
الوسطى %6.9
أأمرياك الالتينية والاكرييب %8.4
الرشق ا ألوسط %1.1
أأمرياك الشاملية %9.0
أأورواب الغربية %49.5
(ديسمرب )2015

أس يا واحمليط الهادئ %13.7
أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا الوسطى
%6.2
أأمرياك الالتينية والاكرييب %8.6
الرشق ا ألوسط %1.2
أأمرياك الشاملية %8.0
أأورواب الغربية %51.2

 133فقط املوظفني يف الفئة الفنية والفئات العليا.
 134ينتظر أأن تصل جلنة التنس يق اإىل نتيجة حول مدى الاس تعاضة بنظام رمسي عن اتفاق  1975بشأأن التوزيع اجلغرايف.
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
تتطلب بيئة ا ألعامل اخلارجية الرسيعة
التطور معليات وهمارات وحلول
جديدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات،
ما قد يؤدي اإىل عدم مواءمة القوى
العامةل يف جمالت حيوية يف قطاع
ا ألعامل ابلويبو ،وقد يؤدي ذكل اإىل
ارتفاع التاكليف جللب موظفني
اإضافيني بأأجل قصري و أأوجه عدم
الكفاءة يف العمليات وترامك الطلبات
املتأأخرة يف جمالت الأعامل احليوية
وتدهور مسعة الويبو.

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر
التطوير التدرجيي لقوة عامةل أأكرث
مرونة وإاجيابية مع هيلك قادر عىل
الاس تجابة لتقلبات الطلب؛
وتقيمي
مفصل
وحتليل
الاحتياجات من انحية املهارات
ومواضع قوة القوة العامةل ،ييل
ذكل خطط تنفيذ تشمل اإعادة
ختصيص املوظفني وتدريب
املوظفني تدريب ًا اكفي ًا وتوظيف
ذوي املهارات املهمة والاس تعانة
ابملصادر اخلارجية.

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية
مكّن اإضفاء الطابع املؤسيس عىل
التخطيط للقوة العامةل ،اإىل جانب
املبادئ التوجهيية اجلديدة لإدارة
املناصب ،من ضامن مراعاة املنظمة
ابنتظام حلاجهتا املتطورة اإىل املوارد
البرشية ،ومعاجلة الاحتياجات
اجلديدة/املتغرية بطريقة استباقية من
خالل التقومي والتدريب والاس تعانة
ابملصادر اخلارجية حسب
الاقتضاء.

قد تؤدي الوظائف اجلديدة الناجتة
عن تنفيذ مرشوع ختطيط املوارد
املؤسس ية اإىل تعطل اخلدمات ألن
املوظفني يتعلمون اإجراءات جديدة.
وقد ل يشمل التنفيذ مراجعة اكفية
لإجراءات ا ألعامل وإاعادة تصمميها،
حبيث يكون اب ألساس مرشوع
استبدال تطبيق النظام.

تدريب اكف ملوظفي املوارد
البرشية واملس تخدمني الهنائيني
وخطط منتظمة لالتصالت
ورصد وثيق لتقدم فريق مرشوع
ختطيط املوارد املؤسس ية،
والتحذير املبكر من املشالكت
اليت حتتاج اإىل املعاجلة .التحسني
املس متر لإجراءات ا ألعامل كجزء
من هتيئة حل تقين وتطويره.

جتسد اخلطر بسبب لزوم التسوية
ّ
ادلاخلية للعقبات املطروحة يف تنفيذ
املرشوع .وملعاجلة ذكلُ ،اختذت
تدابري اإضافية ،ل س امي الاس تعانة
مبحلّل ل ألعامل.

التأأثري يف أأداء الربانمج
عُزز أأداء الربانمج خالل الثنائية
بفضل ما ُوضع من تدابري للحد من
وطأأة اخملاطر ،مما أأسهم يف زايدة
فعالية اسرتاتيجيات اإدارة املوارد
البرشية والوصول اإىل املواهب.

أأدى التعرض لهذا اخلطر اإىل
حدوث بعض التأأخريات يف
التوظيف ،ولكن اإجراءات احلد من
وطأأته خفّفت من أأثره اإىل أأدىن
مس توى.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.9
ھ2.9

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات
مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

12.276

12,415

12,069

11,285

12,774

12,631

23,561

25,189

24,699
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

18,248

18,890

18,897

%100

خالف موارد املوظفني

5,313

6,298

5,802

%92

23,561

25,189

24,699

%98

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.14.23اإن الزايدة الإجاملية يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014تُعزى أأساسا اإىل "1" :متويل حلول توفري املوارد املؤقتة
لتغطية حالت الغياب الطويل ا ألمد؛ " "2وزايدة تاكليف ا ألنشطة املشرتكة مع ا ألمم املتحدة؛ " "3وتوفري موارد اإضافية جمللس
الويبو للطعون "4" ،وإاطالق مبادرات جديدة ،مبا يف ذكل برانمج الويبو للماكفأت والتقدير؛ " "5وزايدة تاكليف التأأمني اخلاص
ابملندوبني واملشاركني يف اجامتعات الويبو؛ " "6وإاعادة توزيع موارد التدريب املتخصص يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرصودة سابقا حتت الربانمج .25
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .15.23بلغت نس بة اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني  %91بفضل الوفورات النامجة أأساسا عن اإعادة التفاوض عىل
عقود تأأمني جديدة وإانفاق أأدىن من املتوقّع عىل ما ييل "1" :تغطية حالت الغياب بسبب ا ألمومة واملرض؛ " "2واحملمكة الإدارية
ملنظمة العمل ادلولية؛ " "3والتدريب اللغوي؛ " "4و أأنشطة التصنيف.
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الربانمج  :24خدمات ادلمع العامة
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.24اإضافة اإىل تقدمي توجيه ودمع اسرتاتيجيني يف جمايل الإدارة والتنظمي الإداري يف الويبو ،يشمل الربانمج  24خدمات
املشرتايت وا ألسفار والبىن التحتية للمباين.
 2.24وخالل الثنائية  ،15/2014أأحرزت خدمات املشرتايت والسفر تقدما جيدا يف حتقيق ا ألهداف املرتقبة بفضل عدة تدابري
تريم اإىل تقليص تاكليف خدمات مشرتايت السلع واخلدمات وتبس يط معلياهتا .ومشلت هذه التدابري ما ييل "1" :اعامتد س ياسة
جديدة خلدمات التعاقد الفردي وتلكيف شعبة املشرتايت وا ألسفار إابدارة هذه اخلدمات؛ " "2ووضع اإطار قانوين جديد وإاصدار
تعممي اإداري جديد يف عام  2014بشأأن املبادئ العامة والقواعد ا ألساس ية للمشرتايت ودليل املشرتايت؛ " "3وإانشاء قاعدة بياانت
لعقود البائعني؛ " "4وتنفيذ خطط س نوية للمشرتايت؛ " "5وإاطالق أأداة احلجز الش بكية ل ألسفار بغية تقليص تلكفة املعامالت
ومتوسط تذاكر السفر عن طريق جحز تذاكر أأقل مرونة جحز ًا مبكر ًا.
 3.24ونتيجة لهذه التدابريُ ،حققت وفورات يف مشرتايت السلع واخلدمات ابتباع هنج أأكرث رصامة يف التفاوض عىل ا ألسعار
مبارش ًة ما أأدى اإىل وفورات اإجاملية قدرها  3.8مليون فرنك سويرسي يف عام  2015و 2.6مليون فرنك سويرسي يف عام .2014
وازدادت نس بة املشرتايت املشرتكة ابلتعاون مع فريق ا ألمم املتحدة املعين بأأنشطة املشرتايت املشرتكة ( )CPAGبنس بة  5.8ابملئة.
وفامي خيص نفقات ا ألسفار ،قلصت تلكفة التذكرة املتوسطة تقليص ًا ملحوظ ًا بنس بة  14ابملئة يف عام  2015أأي من  1728فرناكً
سويرس ًاي يف عام  2013اإىل  1484فرناكً سويرس ًاي يف هناية عام  .2015ومنذ اعامتد أأداة احلجز الش بكية اجلديدة يف ديسمرب
 ،2014اخنفض متوسط رسوم املعامالت الإجاملية بنس بة  20ابملئة عىل الرمغ من زايدة الرسوم املس تحقة لواكةل السفر بسبب
تغيري املزود .و ِّ ّيبني اجلدولن التاليان الإجنازات احملققة خالل الثنائية  15/2014فامي خيص املشرتايت وا ألسفار.

 4.24وبُذلت هجود كبرية خالل الثنائية لتخفيض نفقات السفر ،ما أأفىض اإىل تقليص عدد التذاكر الصادرة وعدد طلبات السفر
املتأأخرة عىل حد سواء .ومن خالل الرصد ادلقيق للعملية الإدارية املتعلقة ابملشرتايت وا ألسفار ،تقلّصت املدة املس تغرقة يف معاجلة
طلبات الاقتناء ابلنصف يف املتوسط عىل مدار الس نوات امخلس السابقة ،مما أأفىض اإىل فعالية عالية وهمارة رفيعة يف اقتناء السلع
واخلدمات .وجتدر الإشارة اإىل أأن النس بة املئوية للسلع واخلدمات احمللية املس تخدمة يف أأنشطة التمنية بلغت  57ابملئة يف عام 2015
أأي بزايدة نسبهتا  9ابملئة عىل عام  2013و 12ابملئة عىل عام .2014
 5.24وفامي خيص اإدارة ا ألماكن يف مباين املقر الرئييس ُحقق ،يف هناية عام  ،2015توازن مناسب بني أأماكن العمل املشغوةل
(حنو  85ابملئة) وأأماكن العمل غري املشغوةل (حنو  15ابملئة) للعام الثالث عىل التوايل ،وإان مل حيقق التوازن نفسه يف لك املباين ،كام
ِّ ّ
وحض يف التقارير السابقة .وقد مكّن اس تخدام أأماكن التخزين وتوقيف الس يارات داخل املوقع وخارجه بنجاعة وفعالية من حيث
التلكفة من اإهناء عقد استئجار ثالث مساحات للتخزين وتوقيف الس يارات خارج املوقع ،وتقليص مكيات اللوازم املكتبية مبا أأسفر
عن وفورات اإجاملية بلغت  219 000فرنك سويرسي يف الثنائية  .15/2014وتس ىن أأيض ًا خالل الثنائية ّدر اإيرادات بقمية اإجاملية
تساوي  390 000فرنك سويرسي بفضل تأأجري بعض ا ألماكن لكياانت أأخرى (مركز البياانت ،وا ألماكن املوجودة يف ا ألسطح
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ألغراض هوائيات التصالت الهاتفية ،وأةل رصف ا ألوراق النقدية ،ومكتب واحد لفائدة امجلعية ا ألوروبية التعاونية ادلولية للموظفني
ادلوليني).
 6.24وفامي يتصل ابلتجهزيات التقنية ُ
اضطلع ،طوال الس نة ،بصيانة منتظمة للتجهزيات التقنية الرئيس ية و /أأو املهمة طبقا للخطة
املفصل ا ألول مجليع التجهزيات املهمة يف عام  ،2014مما يسهم يف تعزيز التحليل اذلي س يجريه الربانمج
احملدّ دة .واس ُتمكل اجلرد ّ
ا ألوسع نطاقا اخلاص ابلصيانة الوقائية للبنية التحتية والتجهزيات .وشهد عام  2015أأول حتديث دوري للجرد ما أأرىس أأساس ًا
للتحديثات ادلورية املقبةل.
املموةل من ا ألموال
 7.24وفامي خيص حتديث املرافق القدمية ،أأحرز تقدم كبري من خالل مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية ّ
الاحتياطية ،وعدد من التحسينات ا ألقل جحام والأكرث تقنية (ترد التفاصيل يف جدول ا ألداء).
 8.24واخنفض اس هتالك الطاقة ،ول س امي الكهرابء واملياه ،بنس بة  5ابملئة و 33ابملئة عىل التوايل مقارنة ابلثنائية  ،13/2012عىل
الرمغ من الاس هتالك ا إلضايف لقاعة املؤمترات اجلديدة منذ سبمترب  .2014أأما املرحةل ا ألخرية من الانتقال اإىل تكنولوجيا تربيد حملية
و أأكرث مراعاة للبيئة عن طريق نظام التربيد ابس تخدام مياه حبرية جنيف املربدة ،فقد اس تمكلت يف مجمع الويبو خالل الثنائية عن
طريق توصيل املرافق أأو حتديهثا .وبيامن ازداد اس هتالك الطاقة بنس بة  35ابملئة وارتفعت التاكليف املرتبطة بتكنولوجيا التربيد
املذكورة بنس بة  34ابملئة فامي خيص مجيع املباين مقارنة ابلثنائية السابقة ،تضاعف جحم املبىن املغطى تقريب ًا خالل الفرتة ذاهتا.
وإاضافة اإىل ذكلُ ،عوضت جزء كبري من زايدة التلكفة بفضل التخفيضات يف اس هتالك املصادر ا ألخرى للطاقة (الكهرابء واملاء)
واس تقر اس هتالك الغاز الطبيعي للتدفئة ،ما أأدى اإىل حتقيق وفورات اإجاملية تناهز  479 000فرنك سويرسي مقارنة ابلثنائية
السابقة .وفض ًال عن ذكل ،ر َّد مزود الطاقة الكهرابئية املتعاقد مع الويبو حىت هناية عام  2014املبلغ املعادل لنس بة الطاقة الكهرابئية
غري املس تخدمة خالل العام املرجعي ( )2014وقدره  24 300فرنك سويرسي.
 9.24وفامي خيص إادارة ا ألصول ،شهدت الثنائية اس هتالل تطبيق الإجراء اجلديد لالس تعانة جبهة خارجية جلرد ا ألصول .واكنت
ا ألصول املعنية يف عام  2014يه تكل اليت تتجاوز قميهتا  1 000فرنك سويرسي ،فض ًال عن املصنفات الفنية والعنارص اجل ّذابة
برصف النظر عن قميهتا .و أأما يف عام  ،2015فقد اكنت ا ألصول املعنية يه تكل اليت تتجاوز قميهتا  5 000فرنك سويرسي .والغرض
من هذا الهنج ذي مرحلتني املتفق مع اإطار الثنائية هو هيلكة اإدارة ا ألصول ألغراض التسجيل والإبالغ املاديني و ألغراض الإبالغ
املايل .و ُأصدرت س ياسة جديدة بشأأن اإدارة ا ألصول يف هناية الثنائية لتصبح أأساس ًا لنظام أأكرث اإحاكم ًا يندرج يف اإطار النظام املايل
ولحئته.
 10.24واكن عام  2015أأول عام يشهد زايدة كبرية يف عدد الفعاليات وتعقيدها سواء أأاكنت هذه الفعاليات ثقافية أأم غري ثقافية ( أأو
حىت فعاليات ثقافية مزتامنة) .واس تضافت الويبو يف مبانهيا س تة احتفالت مبناس بات وطنية .وفض ًال عن ذكل ،أأ َّجرت الويبو أأماكن
خمتلفة (مهنا قاعة املؤمترات اجلديدة) لكياانت خارجية يف عدة مناس بات مقابل اإجيار و /أأو تسديد النفقات املتكبدة خالل هذه
135
الفعاليات.
 11.24ويف اإطار مرشوع اإماكنية النفاذ اإىل مباين الويبو واستنادا اإىل التوصيات النامجة عن معليات التدقيق اليت أأجريت يف عايم
 2012و ،2013نُفذ عدد من تدابري التحسني يف عدة مباين خالل الثنائية .ونُفذت يف عام  2014خالل مراحل البناء
و /أأو التجديد عدة خصائص أأدرجت يف نطاق قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات وجتديد عدة طوابق من مبىن أأرابد بوكش.
ومشلت التحسينات ما ييل "1" :مسارات اإضافية لنفاذ الكرايس املتحركة (النفاذ اإىل مقصورات املرتمجني الفوريني يف قاعة
اجامتعات جديدة يف املبىن اجلديد ،والنفاذ اإىل املنصة يف قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ،والنفاذ اإىل مقصورات املرتمجني الفوريني يف
قاعيت اجامتعات جديدتني يف الطابق اجملدَّد من مبىن أأرابد بوكش) "2" ،وخفض أأهجزة قراءة بطاقات ادلخول لتكون يف املس توى
املناسب لنفاذ الكرايس املتحركة يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبىن اجلديد وقاعة الويبو اجلديدة
للمؤمترات ،وقد تس ىن خفض البعض مهنا دون حت ّمل تاكليف كبرية و /أأو بتح ّمل أأدىن التاكليف يف احلالت اليت أأمكن فهيا اإدراج
ذكل مضن حتسني بنية حتتية أأو جتهزيات أأخرى .وفض ًال عن ذكل ،نظم عرض يف عام  2015للموظفني وممثيل الواكلت ا ألخرى
التابعة ل ألمم املتحدة والقامئة يف جنيف بشأأن التحسينات املدخةل يف خمتلف املباين وتبادل اخلربات عن املهنجية املس تخدمة لنتقاء
التدابري وتنفيذها.
 135ملزيد من التفاصيل ،يرىج الاطالع عىل الربانمج .29
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 12.24ويف اإطار مبادرة مسؤولية الويبو البيئية ُ
اضطلع ،خالل الثنائية ،بعدد من ا ألنشطة الرامية اإىل توعية املوظفني ابلبيئة و /أأو
اختاذ اإجراءات ملموسة ومعلية .وتعلقت تكل الإجراءات مبسائل مرتبطة ابملباين واس تخدام وسائل بديةل للتنقل اإىل العمل ومنه.
ومشلت املسائل املرتبطة ابملباين ما ييل "1" :حتديث التجهزيات التقنية لمتكيهنا من توفري حلول تراعي أأكرث اجلانب البييئ؛
مورد الكهرابء احمليل حىت عام 2014؛
" "2وحتديث التجهزيات الكهرابئية ،واحلد من اس هتالك الكهرابء يف ظ ّل اتفاق مع ّ
" "3وجتديد التعريفة الكهرابئية اخلاصة ابملبىن اجلديد بتوّخ أأعىل نس بة من املسامهة يف اإنتاج الكهرابء املتجددة يف اكنتون جنيف
يف عام 2014؛ " "4ووضع خطة جديدة مراعية للبيئة مع مزود كهرابء جديد منذ عام  .2015ومشلت ا ألنشطة املتعلقة ابلوسائل
البديةل للتنقل ما ييل "1" :حتديد أأايم أأو أأشهر لس تخدام وسائل النقل العمويم؛ " "2وتقدمي خدمات جمانية لستئجار ادلراجات
الكهرابئية؛ " "3وإاصالح ادلراجات .وشاركت الويبو أأيض ًا يف عدد من املبادرات املشرتكة بني واكلت ا ألمم املتحدة ،عن طريق
برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ومبادرة ا ألمم املتحدة املس تدامة (" )"SUNول س امي املشاركة يف امجلع الس نوي للبياانت حلاسب الغازات
ووفاء ابلزتام الويبو خبفض انبعااثت الكربون ،عُقد الاجامتع الس نوي
ادلفيئة ،فض ًال عن املشاركة يف اجامتعات ومنتدايت خمتلفةً .
ت يف يونيو  2015يف مجمع الويبو؛ و أأعلن برانمج ا ألمم
املشترك بني الوكالت بشﺄن الترتيبات اخلاصة باللغات والوثائق واملطبوعا 
املتحدة للبئة أأنه اجامتع "أأخرض" وفق ًا ملعايري ا ألمم املتحدة .وفض ًال عن ذكل ويف س ياق هدف ا ألمم املتحدة الرايم اإىل حتييد الكربون
حبلول عام  2020اذلي الزتمت به الويبو يف سبمترب  ،2014اشرتت املنظمة شهادات موازنة الكربون عن الفرتة  2020-2014بناء
عىل اتفاقية ا ألمم املتحدة ا إلطارية بشأأن تغري املناخ .و ُحسبت هذه الشهادات عىل أأساس البياانت املس تخدمة يف حاسب الغازات
ادلفيئة لعام  2014اذلي وضعه برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة ألغراض اإسهام ا ألمم املتحدة يف ادلورة احلادية والعرشين لتفاقية ا ألمم
املتحدة ا إلطارية بشأأن تغري املناخ اليت عُقدت يف نومفرب  .2015ونتيجة ذلكل ،متكنت الويبو من اإعالن تعويضها لنبعااثت الكربون
اخلاصة هبا حىت عام  .2020وعليه ،شهدت الثنائية  15/2014أأول اإجناز للويبو يف اإطار أأهداف منظومة ا ألمم املتحدة لعام .2020
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

اللجنة الرفيعة املس توى املعنية
ابلإدارة وتوصيات الش باكت
الفرعية املغلقة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013أأغلقت ،يف عام ،2013

نس بة التوصيات املغلقة يف  ،15/2014أأغلقت  23توصية من
أأصل  36توصية ( )%64معلّقة وهجهتا
يف  31ديسمرب
136
وحدة التفتيش املشرتكة اإىل الهيئات
2015
الترشيعية للويبو.

غري قابل
للقياس

 13توصية من أأصل  36توصية
( )%36معلّقة وهجهتا وحدة
التفتيش املشرتكة اإىل الهيئات
الترشيعية

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014نس بة

التوصيات املغلقة يف  1يناير
2013
النس بة املئوية للسلع واخلدمات
اليت وفرها مزودون حمليون،
مقارنة ابملبلغ الإجاميل لعمليات
الرشاء املتعلقة بنشاط التمنية

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
%48 :2013

 %5 +عىل عام %45 :2014 2013

غري حمقق

%57 :2015

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014نتيجة
عام 2013

 136تصويب :نظرا خلطأأ مطبعي ،ورد يف الربانمج واملزيانية  15/2014بأأن التارخي املس هتدف هو  31ديسمرب  ،2013بدل من  31ديسمرب .2015
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حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
%4 :2013

الهدف احملدّد%4 :
الهدف ا ألصيل احملدّد
يف مزيانية :15/2014
حيدّ د لحقا

%4.15 :2014
%5.8 :2015

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

حتقيق وفورات يف السلع
واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو
(مس متدة من طلبات العطاءات
أأو املفاوضات املبارشة)

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 531 000 :2013فرنك

 %5+عىل عام  2 663 000 2013فرنك سويرسي ()2014
 3 826 361فرناكً سويرس ًاي ()2015

حمقق لكي ًا

النس بة املئوية للنفقات اليت
ختضع لنظام اس تفادة ا ألمم
املتحدة (سواء عرب طلبات
احملموةل
العروض العامة أأو عقود
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
التجارية)
ومزيانية  :15/2014نتيجة
عام 2013
النتيجة املرتقبة :ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

سويرسي

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014نتيجة
عام 2013

النس بة املئوية للزابئن ادلاخليني أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
الراضني عن خدمات املشرتايت %73 :2013

 %5+عىل عام %89 2012

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014نتيجة
عام 2012

الوقت املس تغرق ملعاجلة
الطلبات املتعلقة ابلسفر
(ترصحيات السفر الإلكرتونية
وطلبات التظاهرات الإلكرتونية
والتأأشريات)

الوقت املس تغرق ملعاجلة الطلبات
املتعلقة ابلسفر:
ترصحي السفر الإلكرتوين = يوم
واحد
طلب التظاهرة الإلكرتوين =
ساعتان
تأأشرية الغري = يومان ( أأسس
املقارنة )2013

ترصحي السفر
الإلكرتوين = نصف
يوم واحد
طلب التظاهرة
الإلكرتوين = ساعة
واحدة
التأأشريات= يومان

ترصحي السفر الإلكرتوين = نصف يوم
طلب التظاهرة الإلكرتوين = ساعة
واحدة أأو أأقل من ذكل
التأأشريات= أأقل من يوم واحد

حمقق لكي ًا

متوسط سعر التذاكر (تذاكر
 TMCو)UNDP

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 1 728 :2013فرناك سويرساي

خفض متوسط سعر
التذاكر

 1 598فرناك سويرساي ()2014
 1 481فرناك سويرساي ()2015

حمقق لكي ًا

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014التلكفة
( أأساس املقارنة )2013
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اإدارة مجيع أأنواع ا ألماكن يف مجمع
الويبو بفعالية ( أأماكن العمل
والتخزين واحملفوظات)

 80ماكن معل
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
مس تأأجر كحد أأقىص
 80 :2013ماكن معل (مل يلزم
استئجار أأماكن معل اإضافية خالل (من أأصل 1 582
ماكن معل اإجامل)؛ 6
الثنائية)
أأماكن ختزين/حفظ

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014احلفاظ عىل

عدد أأماكن العمل يف مجيع املباين
لستيعاب التوسع يف اخلدمات
والتغيريات يف أأنشطة الويبو (عدد
املوظفني يف هناية )2013؛ 80
ماكن معل مس تأأجر كحد أأقىص
(هناية )2013؛  6أأماكن
ختزين/حفظ خارج املوقع
(هناية )2013
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 80ماكن معل مس تأأجر (من أأصل
 1 645ماكن معل اإجامل)؛  4أأماكن
ختزين/حفظ نظرا اإىل اإهناء عقد
استئجار ماكنني للتخزين خارج املوقع.
وإاضافة اإىل ذكل ،أأهنىي عقد استئجار
ماكن مس تقل يف أأحد مس تودعات
التخزين ،ووقف استئجار  57ماكان
لتوقيف الس يارات خارج املوقع.

حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
جتديد/حتديث/حتويل املباين يف
مجمع الويبو ليك تظل مالمئة
للغرض من اإنشاهئا

متايش مجيع أأنواع التجهزيات
التقنية املهمة مع املعايري التقنية
املطبقة

انظر امللحق الثالث املتضمن التقرير
تنفيذ املرشوعات
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
ِّّ :2013
املرحيل بشأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
الكربى اخلاصة
حدثت جتهزيات التربيد
137
ابلتجديد و /أأو التحويل يف عايم  2014و.2015
املوجودة يف املبنيني GBI
و /أأو التحديث وفقا
و GB IIواليت تس تخدم نظام
مياه حبرية جنيف ،واس تكاملها يف خلطة مدهتا  6س نوات اإضافة اإىل اخلطة الر أأساملية الرئيس ية،
عام  2012ويونيو  2013عىل
ن ُفذت مرشوعات التحديث والتحويل
التوايل.
التالية يف عام  "1" :2014العمل
الهيلكي الرئييس اخلاص ابلس تديو
املتعدد الوسائط؛ " "2وحتديث
وبد أأ حتديث التجهزيات الكهرابئية
أ
التجهزيات التقنية والنظمة الإدارية
يف أأقدم املباين ( )GBIيف
التقنية (الكهرابء؛ ونظام توزيع املياه؛
عام  2012لضامن امتثالها
وزايدة يف الطاقة وقدرة التربيد يف مركز
للترشيعات احمللية الصادرة مؤخرا،
البياانت للمبىن اجلديد؛ واستبدال برج
مع جين منفعة اإضافية يه وضع
أ
التربيد لغراض مضاعفة التربيد؛
اإطار تقين خلفض اس هتالك
وحتديث مانعة الصواعق يف مبىن
الكهرابء .واس ُتمكل ذكل يف
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
عام .2013
ومبىن )GBII؛ " "3وحتديث نظام
الهتوية ملبىن ( ABالطابقان  11و)13؛
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
" "4وحتديث أأهجزة الإنذار التقنية يف
ومزيانية  :15/2014خطة ملدة 6
املبىن اجلديد.
س نوات للمرحةل ا ألوىل من تنفيذ
ون ُفذت مرشوعات التحديث والتحويل
املرشوعات الكربى اخلاصة
التالية يف عام :2015
بتجديد مباين الويبو يف اجملمع و /أأو
حتويلها و /أأو حتديهثا
" "1حتديث املرافق الكهرابئية
واستبدال املصابيح الكهرابئية يف خمتلف
الطوابق والطوابق حتت ا ألرض ملبىن
أأرابد بوكش؛ " "2وإانشاء أأبواب خدمة
جديدة لتيسري النفاذ ابلس يارات اإىل
الطابق ا ألريض للمبىن اجلديد؛
" "3وحتديث نظام الهتوية والتربيد يف
مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات؛
" "4تغيري مجموعة من أأانبيب مياه
الرصف يف مبىن أأرابد بوكش؛
" "5استبدال غساةل حصون كبرية يف
اكفيترياي مبىن الرباءات.
امتثال التجهزيات التقنية للمعايري
املطبقة وحتديد التجهزيات املهمة

التحقق من التجهزيات
التقنية املهمة و /أأو
حتسيهنا/استبدالها
(حسب الرضورة)

مت التحقق دور ًاي من التجهزيات املهمة.
واس ُتمكل اجلرد املفصل ا ألول مجليع
التجهزيات املهمة يف عام .2014
وحتدث قامئة اجلرد ابنتظام حسب
احلاجة منذ عام .2015

 137يف تقرير أأداء الربانمج http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_55/a_55_6.pdf :2014
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حمقق لكي ًا
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النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

نفاذ حمسن اإىل مجمع الويبو

 :2013مل توضع اخلطة امخلس ية
يف هناية 2013

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية

تنفيذ توصيات التدقيق مل توضع اخلطة امخلس ية يف هناية 2015
بسبب نقص املوارد املتاحة وورشة قاعة
وفقا للخطة امخلس ية
الويبو اجلديدة للمؤمترات.

غري حمقق

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014خطة مخس ية

مشلت التحسينات ما ييل"1" :
مسارات اإضافية لنفاذ الكرايس املتحركة
(النفاذ اإىل مقصورات املرتمجني الفوريني
يف قاعة اجامتعات جديدة يف املبىن
اجلديد؛ " "2وخفض أأهجزة قراءة
بطاقات ادلخول لتكون يف املس توى
املناسب لنفاذ الكرايس املتحركة يف
مبىن أأرابد بوكش ومبىن معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات واملبىن اجلديد،
وقد طبِّّقت بعض من تكل اخلصائص
دون حت ّمل تاكليف كبرية و /أأو بتح ّمل
أأدىن التاكليف يف احلالت اليت أأمكن
فهيا اإدراهجا مضن حتسني بنية حتتية أأو
جتهزيات أأخرى.

لتنفيذ توصيات التدقيق لعام
 2012اخلاصة ابلنفاذ املادي
(توضع اخلطة يف هناية )2013

تقليص أأثر أأنشطة الويبو يف
البيئة

تقليل اس هتالك الكهرابء بنس بة %5
تقليل اس هتالك
أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
الكهرابء بنس بة  %4واملاء بنس بة  %33يف الثنائية
 :2013حتقيق اخنفاض بنس بة
 %2يف اس هتالك الكهرابء بفضل واملاء بنس بة  %10يف  15/2014مقارنة ابلثنائية 13/2012
عىل الرمغ من افتتاح قاعدة املؤمترات
هناية 2015
تنفيذ مجموعة خمتلفة من التدابري
اجلديدة يف سبمترب .2014
الرامية اإىل حتديث التجهزيات؛
وحتقيق اخنفاض بنس بة  %7يف
ونفذ نظام التربيد ابس تخدام مياه حبرية
نظام
اس هتالك املاء بفضل حتديث
جنيف املربدة يف مبىن أأرابد بوكش
التربيد يف أأحد مراكز البياانت
ومبىن الرباءات (يف اإطار اخلطة
الر أأساملية الرئيس ية ،انظر امللحقات)
ِّ ّ
وسمل يف عايم  2014و 2015عىل
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
التوايل و أأدجما ابلاكمل يف خطة
ومزيانية  :15/2014الاس هتالك
صيانة املباين.
الس نوي للكهرابء واملاء (يف هناية
)2013
أأدخل ،يف املبىن اجلديد ،حتديث عىل
املربدة
نظام التربيد اذلي يس تخدم املياه ّ
املس تقاة من حبرية جنيف يف
عام .2014
مشلت التدابري الإضافية السلمية بيئيا
التدابري الرئيس ية التالية "1" :تقليل
اس هتالك الضوء الاصطناعي عن طريق
استبدال املصابيح التقليدية مبصابيح
جديدة تس تخدم تكنولوجيا ،LED
" "2والإضاءة املُس تحدثة ابحلركة خارج
ساعات العمل يف الطوابق اليت توجد
فهيا املاكتب يف خمتلف املباين القدمية.
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حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
خطة مدهتا  6س نوات لتنفيذ
امتثال مباين الويبو لتوصيات
معلية التدقيق اليت أأجراها معهد توصيات معلية التدقيق اليت
أأجراها معهد السالمة وا ألمن
السالمة وا ألمن (نوشاتل) يف
 2009وإاجراءات تأأمني احمليط (نوشاتل) يف 2009
حسب معايري ا ألمن التشغييل
ادلنيا يف املقار (UN H-
)MOSS

انظر امللحق الثالث املتضمن التقرير
املرحيل بشأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية
يف عايم  2014و.2015

تنفيذ توصيات معلية
التدقيق وفقا للخطة
التدرجية البالغة مدهتا
 6س نوات ولإجراءات
تأأمني احمليط يف
اإضافة اإىل تنفيذ التوصية املشموةل
هناية 2015
ابخلطة الر أأساملية الرئيس ية ،ن ُفذت
التوصية التالية:
" "1حتديث نظام الكشف عن احلريق
(أخر جيل ألهجزة الكشف عن
احلريق) يف الطوابق السفلية ا ألربعة من
مرأب الس يارات مببىن أأرابد بوكش؛
" "2حتديث نظام ا ألضواء يف حالت
الطوارئ يف بعض الطوابق من مبىن
.GBI

حمقق لكي ًا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

اإخفاق مزودي اخلدمات الرئيس يني ينبغي أأن تضع شعبة املشرتايت
س يتسبب يف تعطل اخلدمات املقدمة والسفر وبرامج الويبو خطة
طوارئ ابلنس بة للعقود اليت تعد
لزابئننا اخلارجيني
عالية اخملاطر وحيوية ابلنس بة
لس مترار العمل

احلوادث أأو العوارض اخلارجية اليت
حتول دون اإشغال مبىن أأو أأكرث ملدة
طويةل ،مما قد يتسبب يف تعطل
اخلدمات اخلارجية وإاهدار املوارد مما
يؤثر سلب ًا يف اإجناز الربانمج

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

هذا اخلطر متواصل عىل املنظمة مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
وحددت معامله حتديداً أأفضل عن ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
طريق جرد املزودين "احملوريني" يف .15/2014
خطط املشرتايت اخلاصة ابلربامج
ابلتعاون مع شعبة املشرتايت
وا ألسفار .وتوىل العناية الالزمة
ملعاجلة تعطل اخلدمات يف اإطار
اس تعراض خطط املشرتايت كام
يتبني يف الرشوط التعاقدية.

وضع خطة للتجديد والصيانة عىل هذا اخلطر متواصل عىل املنظمة
ُووضعت الاسرتاتيجيات املالمئة
نطاق واسع مجليع املباين
ملواهجهتا .و أأدرج هذا املوضوع أأيضاً
والاس مترار يف اإجراء الصيانة
املنتظمة مجليع التجهزيات التقنية يف اإطار خطة الويبو لس مترارية
ا ألعامل وخطة الويبو ملواهجة
الرئيس ية ،أأو تعزيزها حسب
الرضورة .مراجعة خطة اس مترارية الطوارئ.
ا ألعامل ابنتظام وحتديهثا وتفعيلها ووضعت املرحةل ا ألوىل خلطة
حسب الرضورة .حتديد خيارات التجديد والصيانة الرئيس ية.
املاكتب الاحتياطية.
واخليار ا ألول للماكتب الاحتياطية
هو املرافق املؤجرة خارج املقر؛
ويزمع حتديد املزيد من املرافق
اخلارجية يف مرحةل لحقة.
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ5.8
ھ1.9
ھ4.9

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

1,105

2,929

2,663

44,878

42,027

41,098

1,417

2,926

2,764

47,400

47,883

46,526

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

19,429

19,525

18,984

97%

خالف موارد املوظفني

27,970

28,359

27,542

97%

47,400

47,883

46,526

97%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 13.24تعزى الزايدة يف خمصصات خالف موارد املوظفني يف اإطار املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل ختصيص موارد
اإضافية لهذا الربانمج ل ألغراض التالية "1" :جتهزي مبىن CAM؛ " "2وجتديد خمتلف املعدات واخملزوانت مثل شاشات العرض
احملموةل واملعدات الكهرابئية وتقس مي املاكتب والسجاد .واس تخدمت هذه الزايدة يف تنفيذ تدابري لتحقيق الفعالية من حيث التلكفة
ونقل موارد اإىل الربانمج  28لوضع جدار حتت قاعة املؤمترات اجلديدة ملنع التسلل اإلهيا.
 14.24وتعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني يف اإطار املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل ختصيص موارد اإضافية يف
هذا الربانمج ل ألغراض التالية "1" :دمع جملس الويبو للطعون؛ " "2وإانشاء وظيفة مصدر عىل خدمات التعاقد الفردي اخلاص
ابملشرتايت؛ " "3وتعزيز ادلمع الإداري ملرشوعات التجديد .واخنفضت هذه الزايدة جزئي ًا بسبب حتويل موارد من هذا الربانمج اإىل
الربامج  16و 22و 28دلمع احتياجات ا ألعامل.
 15.24ويُعزى أأساسا حتويل املوارد بني النتاجئ املرتقبة اإىل اإعادة توزيع موارد املوظفني من النتيجة املرتقبة ه( 1.9خدمات دمع فعاةل
وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن) اإىل النتيجة املرتقبة ه( 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية) بغية تنفيذ أأنشطة بيئية
وتعزيز سالمة املوظفني والزوار وا ألصول وإاىل النتيجة املرتقبة ه( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم
املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية) لتوطيد التعاون مع واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى فامي خيص " "1املشرتايت؛ " "2وصيانة
املباين وجتديدها.
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ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 16.24مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :25تكنولوجيا املعلومات والتصالت
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.25ما انفكت تكنولوجيات املعلومات والتصالت تؤدي دورين حموريني خالل الثنائية .أأما عىل الصعيد اخلاريج ،فهىي توفر
منصات أمنة وتفاعلية وموثوق هبا لتقدمي اخلدمات العاملية للملكية الفكرية فض ًال عن املرافق التقنية الالزمة لقاعة املؤمترات اجلديدة
يف الويبو وغريها من مرافق املؤمترات .وأأما عىل الصعيد ادلاخيل ،فهىي توفر حلو ًل انجعة وفعاةل من حيث التلكفة دلمع معليات
الويبو اليومية يف املقر واملاكتب اخلارجية.
 2.25واستناد ًا اإىل التقدم احملرز يف الثنائية السابقة ،تربز الإجنازات التالية التقدم احملرز يف جمال خدمات البنية التحتية وخدمات
احللول املؤسس ية (مبا يف ذكل خدمات الإنرتنت) يف :15/2014
( أأ) ُعززت مرونة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت واس مترارية اخلدمات ول س امي عن طريق النجاح يف
اإنشاء واختبار خدمة عالية املس توى للتعايف من الكوارث املعلوماتية دلمع نظام معاهدة الرباءات حيث ل تتأأثر أأنظمة
ومعليات معاهدة الرباءات اإذا أأصيب مركز بياانت الويبو خبلل .وس تطبق خصائص مماثةل عىل العمليات اجلوهرية ا ألخرى
يف املس تقبل.
(ب) اس ُتحدثت بنية عاملية جديدة للماكتب طبقت يف ماكتب الويبو اخلارجية بغية توفري وس يةل أمنة لنفاذ تكل املاكتب
اإىل ا ألنظمة املعلوماتية الإدارية اليت يس تضيفها املقر الرئييس مع تقدمي خدمة مركزية ومتسقة .وحبلول هناية عام ،2015
ط ِّ ّبقت البنية العاملية اجلديدة يف ثالثة ماكتب خارجية (مكتب الويبو يف الياابن ومكتب الويبو يف س نغافورة ومكتب الويبو
يف روس يا).
(ج) اس تمكلت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت لقاعة املؤمترات اجلديدة يف الوقت املناسب لعقد ادلورة
الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية وسلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسون مجلعيات الويبو؛
(د) اس تعني ابملركز ادلويل للحوس بة التابع ل ألمم املتحدة لإدارة الش بكة واخلوادم املعلوماتية لضامن تغطية عىل مدار
الساعة وحتديثات يف الوقت املناسب.
(ه) أأبرمت اتفاقات تسلمي اخلدمات ( )SDAsيف عام  2014بفضل التعاون الوثيق مع ا ألطراف التجارية الرئيس ية
املعنية من أأجل حتديد أأوحض لحتياجات قطاعات العمل احملددة من حيث تكنولوجيا املعلومات والتصالت فض ًال عن
المتكن من اإجراء متابعة ورصد أأكرث انتظاما؛
(و) ُأدرج نظام فاكس متطور يك يتاكمل بسالسة مع ا ألنظمة احلاسوبية لنظام مدريد فض ًال عن ا ألنظمة الإدارية
ادلاخلية ،ما أأدى اإىل زايدة الفعالية وتقليص معدلت أأخطاء الفاكس اليت اكن يتطلب تصحيحها وقت ًا طوي ًال وإاعادة اإرسال
رسائل الفاكس عدة مرات؛
(ز) ُوضعت اسرتاتيجية لإدارة املعارف 138يف عام  2015لتحقيق ا ألهداف التالية اس تجاب ًة للتوصيات املنبثقة عن
اس تعراض الإدارة والتس يري يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) لعام  2014اذلي أأعدته وحدة التفتيش املشرتكة وما
تبعها من معليات تقيمي داخلية "1" :بناء ثقافة "اإدارة املعارف"؛ " "2وتنفيذ معليات اإدارة املعارف عىل نطاق املنظمة؛
و" "3وحتديد ونرش "املصدر الوحيد للحقيقة" ألصول املعارف واملعلومات؛ " "4واملواءمة والتاكمل بني اسرتاتيجية اإدارة
املعارف هذه واسرتاتيجية املرونة املؤسس ية؛
(ح) ُحددت رمسي ًا معليات لالنتقال اإىل مرشوعات تكنولوجيا املعلومات والتصالت وتشغيلها وتعمميها بغية ضامن انهتاج
تدفق انتقايل يتسم ابملزيد من الانتظام والسالسة؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_55/a_55_inf_5.pdf 138
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(ط) روجعت عقود اخلدمات واملسارات التشغيلية واختذت تدابري لضامن املزيد من الفعالية من حيث التلكفة ما أأدى
اإىل وفورات تبلغ حنو  460 000فرنك سويرسي مقارنة بعام .2013
 3.25وفامي خيص أأمن املعلومات ،شهدت الثنائية  15/2014اإعادة هيلكة تنظميية اسرتاتيجية ابإدماج شعبة أأمن املعلومات يف
اإطار شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات احلديثة املنشأأ ما أأاتح حتسني التاكمل بني ا ألمن املادي واملعلومايت.
 4.25وبيامن أأجنز الكثري من العمل فامي يتعلق بأأمن املعلومات ،شهدت الثنائية  15/2014العديد من الإجنازات الرئيس ية اليت
سامهت مسامهة كبرية يف تعزيز حامية و أأمن معلومات الويبو و أأنظمهتا.
 5.25وكجزء من معلية التحسني املس متر اليت عززها املعيار  ،ISO 27001خضع نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر
 2014للمرحةل الثانية من التدقيق اخلاريج للحصول عىل شهادة نسخة  2013احملدثة للمعيار ) (ISO 27001: 2013انتقا ًل من
نسخة  .2005ويف أأكتوبر ِّّ ،2015
وسع نطاق الشهادة ليشمل معليات مدريد ولهاي لكهيام اإضافة اإىل معاهدة الرباءات .ومل ترصد
أأي أأوجه رئيس ية أأو اثنوية لعدم الامتثال.
 6.25وعقب اإعادة الهيلكة التنظميية اليت أأفضت اإىل اإنشاء شعبة جديدة يه شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات ،وضعت اسرتاتيجيات
تأأمني املعلومات يف عام  2015ووفق علهيا بغية ضامن توفري حلول عالية اجلودة وأمنة لدلول ا ألعضاء والزابئن.
 7.25وفض ًال عن ذكل ،اختذت تدابري رئيس ية لتحسني قدرات التأأمني التقنية يف جمالت اإدارة احلساابت ذات الامتيازات وإادارة
ا ألحداث واملعلومات ا ألمنية ورصد مؤرشات اخلطر والإنذار هبا والاس تجابة ل ألحداث واحتواهئا .واس ُتمكل يف عام 2014
مرشوع التنفيذ الاكمل لنظام رشكة  ArcSightبشأأن اإدارة أأمن املعلومات وا ألحداث ) ،(SEIMمما يوفر مزيدا من الوضوح
خبصوص ا ألحداث ا ألمنية احملمتةل مضن ش بكة الويبو واس تجابة أأكرث فعالية وكفاءة للحوادث .و أأدى تنفيذ هذه احللول التقنية
وإادماهجا اإىل تقليص املهةل الالزمة لكشف الهجامت الس يربانية أأو سلب البياانت احملمتةل والتصدي لها .و أأسفر ذكل عن حتديد عدد
احلوادث اخلطرية حبادث رئييس واحد لك س نة من الثنائية ومل يؤدي أأي من احلادثني اإىل فقدان أأو رسقة بياانت.
 8.25وسامهت أأيضا شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات يف اختيار نظام إلدارة اخملاطر املؤسس ية ( )Acuity Streamوتنفيذه يف
عام  2014لتعزيز قدرات اإدارة اخملاطر املؤسس ية داخل الويبو ،وإادماج اتم لعمليات اإدارة اخملاطر القامئة عىل معايري منظمة توحيد
املقاييس مضن هنوج املنظمة بشأأن اإدارة اخملاطر .و ُح ّسن نظام اإدارة اخملاطر املؤسس ية ( )Acuity Streamليشمل اإدارة خماطر
املعلومات القامئة عىل معايري منظمة توحيد املقاييس بوصفها جزء ًا من توس يع نطاق شهادة املعيار .ISO 27001
 9.25واس مترت حمااكة محالت التصيد الانتحايل اليت اس هتُ لت يف عام  2014لتوعية املس تخدمني بشأأن اخملاطر اليت هتدد أأمن
املعلومات؛ وجتىل ذكل يف الزايدة الكبرية اليت شهدهتا بالغات املس تخدمني عن حالت الانتحال (ارتفاع ًا من واحد ابملئة يف
عام  2014اإىل  59ابملئة يف عام  )2015فض ًال عن اخنفاض قدره  10ابملئة يف عدد املس تخدمني اذلين وقعوا يف حبائل التص ّيد
الانتحايل (من متوسط نسبته  17ابملئة يف عام  2014اإىل  7ابملئة يف عام .)2015
 10.25ومن خالل توفري معليات تقيمي عالية اجلودة للمخاطر واملساعدة عىل مواهجهتا ،قدمت شعبة ا ألمن وتأأمني املعلومات ادلمع
أأيض ًا لعدة مبادرات يف قطاع ا ألعامل مثل الش بكة العاملية للماكتب وبيئة الويبو ل ألهجزة احملموةل وحلول التعيني السحابية وبرانمج
التوظيف Taleo؛ وتعاون تعاو ًان وثيق ًا مع فرق تطوير معاهدة الرباءات لصياغة وتنفيذ هنج أمن لتطوير التطبيقات عىل طول دورة
حياهتا ،مبا يضمن معاجلة متطلبات وضوابط أأمن املعلومات من بداية أأي مرشوع ،من مث احلد بشلك كبري من مكية العمل املطلوب
اإعادته لختبار أأمن التطبيقات.
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

اس تضافة أأنظمة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت
وإادارهتا بطريقة فعاةل من
حيث التلكفة متاش َيا مع
متطلبات املعامالت التجارية

تاكليف الوحدات
أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
لس تضافة البنية
:2013
التحتية تامتىش مع
التلكفة الشهرية دلمع اخلوادم
املؤسس ية 280 :دولر؛ التلكفة املس توى احملدد أأو
أأقل من أأساس
الشهرية للخوادم السحابية (2
املقارنة
كور و 8جيغاابيت)229 :
دولر؛ متوسط التلكفة الشهرية
للتخزين العايل الأداء:
 420دولر/ترياابيت؛ متوسط
التلكفة الشهرية للنسخ
الاحتياطي 53.9 :دولر

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014تاكليف

بياانت الأداء
 :2014مل تتغري ا ألسعار مقارنة بأأسس
املقارنة .وحدد ا ألسعار اجلديدة ابلتفاوض.
 :2015التلكفة الشهرية دلمع اخلوادم
املؤسس ية 250 :فرناكً سويرس ًاي
التلكفة الشهرية للخوادم السحابية189 :
فرناكً سويرس ًاي
متوسط التلكفة الشهرية للتخزين العايل
ا ألداء 240 :فرناك سويرساي/ترياابيت
متوسط التلكفة الشهرية للنسخ
الاحتياطي 41.10 :فرنك سويرسي
عدد ا ألحداث املتوسطة أأو العالية التأأثري:
 1.75شهراي

السري

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

الوحدات ابلنس بة للخوادم
املادية والسحابية والتخزين
والنسخ الاحتياطي
عدد اتفاقات مس توى اخلدمة
ابلنس بة ل ألنظمة واخلدمات
املس تضافة املامتش ية مع اإطار
اتفاقات مس توى اخلدمة
خبصوص تكنولوجيا املعلومات
والتصالت

وجود اإطار لتفاقات مس توى
اخلدمة خبصوص تكنولوجيا
املعلومات والتصالت

النس بة املئوية
لتفاقات مس توى
اخلدمة املتسقة مع
اإطار تكنولوجيا
املعلومات
والتصالت

أأبرم  11اتفاقا جديدة لتسلمي اخلدمات يف
( 15/2014نظام التصالت املؤسس ية،
ونظام  ،IRISونظام  ،IRPIومعاهدة
الرباءات ،وقاعدة البياانت ،PEARL
ونظم النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص
( ،)CASEوخدمات النفاذ الرمقي اإىل
واثئق ا ألولوية ( ،)DASومنصة التعاون
اخلاريج ،والبنية العاملية للماكتب) مبا
يامتىش مع اإطار تكنولوجيا املعلومات
والتصالت ()%100

حمقق لكي ًا

اس مترارية خدمات تكنولوجيا
املعلومات والتصالت
ابلنس بة ل ألنظمة املهمة

أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
ُ :2013أنشئ مركزان للبياانت

ميكن اس تعادة
ا ألنظمة املهمة يف
الوقت املناسب دون
فقدان البياانت يف
حاةل ا ألعطال الكربى
حمل ًيا

وسع نطاق البنية التحتية للخادوم
والتخزين والنسخ الاحتياطي والش بكة
لتشمل اخلدمات املعلوماتية ا ألساس ية.
و أأجري يف  15/2014تقياميً لثنيت عرشة
خدمة معلوماتية أأساس ية ونفذت تدابري
مالمئة لضامن اس مترارية اخلدمات.
و أأثبتت اس مترارية اخلدمات املعلوماتية يف
عام  2015عن طريق اختبار التعايف من
الكوارث اذلي دام يوم ًا واحد ًا؛ واس تمكل
مترين تعطل نظام معاهدة الرباءات يف
غضون  30دقيقة

حمقق لكي ًا

مرتابطان بشلك كبري؛ ُوطورا
البينة التحتية للخوادم وبنية
الش بكة بشلك جزيئ دلمع
املركزين؛ وقُميت  38خدمة من
خدمات تكنولوجيا املعلومات
والتصالت و ُاختذت التدابري
املناس بة للتخفيف من أاثر
اخملاطر وضامن توافر تكل
اخلدمات بشلك أأفضل.

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014
معل نسخ احتياطية من
البياانت دون اتصال ابلإنرتنت،
قد تتطلب اس تعادة البياانت
عدة أأايم
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أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
 :2013اس تقصاء مكتب

النس بة املئوية للمس تخدمني
الهنائيني وقطاعات الأعامل
أ
التجارية الراضني عن خدمات املساعدة لعام  :2013أعرب
 %64من املشاركني عن رضامه
تكنولوجيا املعلومات
الاكمل
والتصالت

احلفاظ عىل النس بة
أأو حتسيهنا بناء عىل
أأساس املقارنة

أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج
ومزيانية :15/2014

اس تقصاء مكتب املساعدة لعام :2014
أأعرب  %67من املشاركني عن رضامه
الاكمل
اس تقصاء مكتب املساعدة لعام :2015
أأعرب  %97من املشاركني عن رضامه أأو
رضامه الاكمل ومهنم  %70.5أأعربوا عن
139
رضامه الاكمل

حمقق لكي ًا

رضا مديري ا ألعامل يف بداية
الثنائية
سهوةل نفاذ املوظفني اإىل
تقنيات اتصالت شامةل
ومتاكمةل

التوفر من خالل حواسيب
مكتبية (وحواسيب محموةل)

التوفر عىل أأهجزة
محموةل أأخرى

النفاذ اإىل الش بكة ادلاخلية واجمليب اليل
عرب أأهجزة الويبو احملموةل؛ التصال الصويت
واملرئيس املبارش بني املاكتب اخلارجية
ومقر الويبو؛ التصال ابخلطوط ا ألرضية
عرب احلاسوب؛ اإماكنية اإرسال رسائل
الفاكس وتلقهيا عرب الربيد الإلكرتوين

حمقق لكي ًا

 139غريت اصطالح املقاييس املس تخدمة يف اس تقصاء مكتب املساعدة املتعلق مبؤرش ا ألداء هذا يف عام  .2015ويطابق مصطلح "الرضا الاكمل" مصطلح
"الرضا الكبري" يف أأساس املقارنة احملدث لهناية .2013
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النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

تعزيز أأمن املعلومات محلايهتا
من الهجامت املزتايدة عرب
الإنرتنت

ليس مثة خروقات كربى ألنظمة
معلومات الويبو

ليس مثة خروقات
كربى ألنظمة
معلومات الويبو

ليس مثة خروقات كربى ألنظمة
معلومات الويبو خالل الثنائية
15/2014

حمقق لكي ًا

حاةل شهادة ISO 27001
ومعليات اإدارة خماطر
املعلومات

معاجلة  %90من
أأسس املقارنة احملدثة يف هناية
أأساس املقارنة خالل
 156 :2013من الأنشطة
اجلارية للتخفيف من أاثر اخملاطر الثنائية؛
ِّّ
حدث جسل خماطر أأمن
املعلومات مرتني يف الس نة
واس ُتعرض بتفصيل يف اإطار
حصول نظام معاهدة الرباءات
عىل شهادة ISO 27001
حصول نظام الرباءات عىل
ختفيف  %60من
شهادة ISO 27001:2005
اخملاطر اجلديدة
أ(أكتوبر )2013؛
خالل  3أأشهر من
أأسس املقارنة ا ألصلية يف برانمج حتديدها؛ حصول
ومزيانية :15/2014
الوحدات التنظميية
عدد الأنشطة اجلارية للتخفيف عىل الشهادة حبسب
من اخملاطر يف بداية الثنائية؛
احلاجة؛
حصول قسم معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات عىل شهادة ISO
27001
احتفاظ نظام معاهدة
الرباءات ابلشهادة

تس ىن احلد من وطأأة  %100من اخملاطر
اجلارية الواردة يف أأساس املقارنة حبلول
هناية الثنائية:
ً
 %89 :2014من أأصل  156خطرا ورد
يف أأساس املقارنة
 %100 :2015من أأصل  23خطر ًا (مهنا
 17خطر ل يزال قامئ ًا)

حمقق لكي ًا

يف  ،15/2014حدد  37خطر جديد
قامئ عىل املعاير  ISO 27001مهنا 25
خطر ًا ( )%67عوجل يف غضون  3أأشهر
من حتديده
  8من أأصل  )%66( 12يف 2014 17 -من أأصل  )%68( 25يف 2015

حمقق لكي ًا

ِّّ
حدث جسل خماطر أأمن املعلومات مرتني
الس
يف نة ووسع نطاقه ليشمل خماطر
املعلومات املتعلقة بنظايم مدريد ولهاي
كجزء من معلية احلصول عىل الشهادة؛
انتقل نظام الرباءات من املعيار
 ISO 27001:2005اإىل املعيار
 .27001:2013وحددت الشهادة يف
أأكتوبر  2015ووسع نطاقها لتشمل نظايم
مدريد ولهاي.

فعالية معليات مراقبة أأمن
املعلومات (الواهجات ادلاخلية
واخلارجية)

 5حوادث أأو أأقل يف العام

حادثتان أأو أأقل يف
العام
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السري

حادث واحد همم يف لك من عايم الثنائية
احتويت احلوادث وعوجلت يف اإطار همل
زمنية مقبوةل مبا يتفق مع س ياسة اإدارة
احلوادث املتعلقة بأأمن املعلومات

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

اس تحداث بىن حتتية زائدة عن
يعاين نظام معاهدة التعاون بشأأن
أ
الرباءات و أأنظمة املعلومات املرتبطة به احلاجة يف أماكن متفرقة وتطوير
من معدل غري مقبول من الانقطاعات خطة اس مترارية ا ألعامل وتنقيحها
ونتج عن ذكل عدم القدرة عىل قبول بدرجة أأكرب
طلبات معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ومن مث أأثر ذكل يف معاجلة
هذه الطلبات ونرشها .وستتأأثر مسعة
املنظمة سلب ًا.

وضعت بنية معلوماتية زائدة عن
احلاجة يف ماكنني ما مكَّن نظام
معاهدة الرباءات من مواصةل
معلياته يف حال تعرضت املباين
الرئيس ية للويبو ومركز البياانت
التابع لها ألي خلل.

مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

تؤدي الهجامت الإلكرتونية عىل أأنظمة الفصل بني حمتوايت وتطبيقات
الويبو عىل الإنرتنت من خالل
معلومات الويبو اإىل تعريض أأمن
متطلبات رسية خمتلفة والتفريق
أأنظمة املعلومات للخطر ،خاصة
خطر الكشف املتعمد أأو غري املتعمد بني أأغراض الاس تخدام؛
عن معلومات رسية .وستتأأذى مسعة اس تحداث بنية حتتية منفصةل
لتكنولوجيا املعلومات ومن مث
الويبو ومعلياهتا بشدة
اإجراءات أأمن منفصةل .زايدة
كثافة أأنشطة أأمن
تكنولوجيا املعلومات

شهدت الويبو جهامت س يربانية
انهتازية وهادفة من هجات خمتلفة
تسعى اإىل رسقة معلومات الويبو
وإاتالفها.
ونفذت عدة ضوابط اإجرائية وتقنية
يف  15/2014لضامن مرونة أأنظمة
املعلومات يف الويبو بغية مواهجة
الهجامت الس يربانية.
ٍ
التنفيذ املرحيل لسرتاتيجية لتأأمني
املعلومات تتناسب مع الغرض
املنشود س متكّن الويبو من مواصةل
تعزيز أأمن معلوماهتا ومقاومهتا
ل ألعطال يف جمالت اإدارة تأأمني
املعلومات ،وا ألشخاص ،والعمليات
والتكنولوجيات.

عاجلت خطتا العمل لعايم 2014
و 2015وجسل اخملاطر أاثر اخملاطر
خالل الفرتة املشموةل ابلتقرير؛ مل
تؤثر هذه اخملاطر ول تطورها تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.9
ھ4.9

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجملموع
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املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

43,549

46,789

46,305

1,720

1,887

1,663

45,269

48,676

47,968

تقرير أأداء الربانمج 15/2014

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

14,944

15,389

15,034

98%

خالف موارد املوظفني

30,325

33,287

32,934

99%

45,269

48,676

47,968

99%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 11.25تُعزى أأساس ًا الزايدة الإجاملية يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل زايدة يف خالف موارد املوظفني اخملصصة
للنتيجة املنشودة ( 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن) بغية تغطية ما ييل "1" :تنفيذ بنية مرنة
ملاكتب الويبو اخلارجية؛ " "2ورشاء تراخيص لإدارة حمتوايت الرشاكت وقاعدة بياانت اإدارة املواصفات؛ " "3وتزويد مبىن الاكم
يف الويبو حبواسيب محمةل مكوقع "طوارئ" لالس تخدام يف حالت الطوارئ احمللية؛ " "4تاكليف ختص ادلراسة اخلاص ابإدارة التحمك
يف النفاذ؛ " "5رشاء حلول ألمن املعلومات بغية تعزيز س بل امحلاية والتصدي للحوادث؛ " "6استبدال خمتلف املعدات املعلوماتية
مثل الهواتف احملموةل واحلواسيب احملموةل والشاشات.
 12.25وتعزى أأساس ًا الزايدة الصافية يف موارد املوظفني اإىل حالت اإعادة التصنيف واس تكامل حالت التسوية اخلاصة ابلوظائف
املس مترة من هجة ونقل وظيفة مؤقتة اإىل املشرتايت وا ألسفار يف اإطار الربانمج  24بغية اإقامة منصب موظف اعامتد خدمات التعاقد
الفردي.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 13.25مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :26الرقابة ادلاخلية
املسؤول عن الربانمج :الس يد توناكي أأفنديأأوغلو (مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابلنيابة)
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.26اجتازت شعبة الرقابة ادلاخلية ثالثة تقياميت جودة خارجية انحجة لوظائف التدقيق 140والتقيمي 141والتحقيق 142اليت قامت هبا
143
يف عايم  .15/2014وقد ثبت أأن الوظائف الثالث تتفق معوم ًا مع قواعد ومعايري لك همنة.
 .2.26و أأسهمت أأيض ًا شعب ُة الرقابة ادلاخلية يف مراجعة ميثاق الويبو للرقابة ادلاخلية اذلي اعمتدته امجلعية العامة يف  30سبمترب
 .2014و أأسفرت هذه املراجعة عن "1" :تغيري امس الشعبة اإىل "شعبة الرقابة ادلاخلية" "2" ،و أأصبحت املعايري ادلولية/املبادئ
التوجهيية ل ألمم املتحدة وقواعدها اإلزامي ًة ألغراض التدقيق ادلاخيل والتقيمي والتحقيق "3" ،وزايدة مشاركة اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة يف اإعداد خطة معل شعبة الرقابة ادلاخلية "4" ،والكشف للعموم عن التقارير ادلاخلية للتدقيق والتقيمي ودور
الإدارة .وتعد الويبو أأول واكةل متخصصة يف ا ألمم املتحدة تعمتد هذه املامرسة اليت صارت شائع ًة الن يف ا ألمانة العامة ل ألمم املتحدة
وصناديقها وبراجمها.
 .3.26و أأصدرت شعبة الرقابة ادلاخلية  13تقرير تدقيق ،وس بعة تقارير تقيمي ،وتقرير التثبيت اخلاص بتقرير أأداء الربانمج للثنائية
 ،(WO/PBC/22/9) 13/2012اإضاف ًة اإىل ما مجموعه  161توصي ًة لإجراء حتسينات ( 74يف عام  2014و 87يف عام .)2015
وقد ُو ِّضعت خطة الرقابة اخلاصة بشعبة الرقابة ادلاخلية ابس تخدام مهنجية الشعبة لتقيمي اخملاطر وجسل اخملاطر املؤسيس للويبو مع
مراعاة كياانت الويبو التشغيلية وأأساليب العمل ذات الصةل ،فض ًال عن املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء واللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة والإدارة العليا و ُمراجع احلساابت اخلاريج .ومشلت أأنشط ُة التدقيق والتقيمي ش ىت جمالت اإدارة الربامج واملرشوعات،
مبا يف ذكل الإدارة القامئة عىل النتاجئ ،وإادارة البياانت ،والسالمة وا ألمن ،واملاكفأت والتقدير ،وإادارة املعرفة ،وإادارة ا ألحداث،
وإادارة ا ألصول يف املنظمة.
 .4.26وجسَّلت شعبة الرقابة ادلاخلية  53حاةل ألنشطة التحقيق ،و أأغلقت  43حاةل يف الثنائية  .15/2014ويف املتوسطُ ،أغ ِّلقت
مجيع احلالت يف غضون الإطار الزمين اذلي وضعته س ياسة الويبو للتحقيقات .واكن أأكرث من  %50من احلالت تتعلق ابلتحرش،
والبياانت/ا ألنشطة اليت تتعارض مع الزتامات املوظف املدين ادلويل ،والاحتيال عىل املزااي/الاس تحقاقات.
 .5.26ونظمت ندوة عن التقيمي يف الويبو يف عام  2015بغية اإرساء وتعزيز ثقافة ّ
التعمل والالزتام الراخس ابملساءةل فض ًال عن الإسهام
يف تعزيز حتسني املسارات والعمليات املنظمية .ولقيت الندوة صدى اإجيابي ًا يف صفوف املشاركني.
 .6.26وسعي ًا اإىل اكتساب فهم أأحسن لتوقعات الزمالء واحلصول عىل تعقيباهتم بشأأن العمل الرقايب ،واصلت شعبة الرقابة
ادلاخلية اس تخدام اس تقصاءات رضا الزابئن اليت اس هتلهتا يف عام  .2013وهذه الاس تقصاءات ،اليت أأظهرت أأن متوسط نس بة
الرضا يبلغ  ،%84مكَّنت الشعب َة من قياس توقعات أأحصاب املصاحل بشأأن أأداهئا وحتديد جمالت التحسني عىل حنو أأفضل بغية
الارتقاء جبودة أأعاملها.
 .7.26وخالل الثنائية ،اس مترت شعبة الرقابة ادلاخلية يف التواصل مع املوظفني والإدارة وادلول ا ألعضاء من خالل العروض
التقدميية اخملتلفة ومن خالل اإصدار أأربع نرشات اإخبارية .و َّنظمت الشعب ُة أأيض ًا الاجامتع الس نوي لرؤساء التدقيق ادلاخيل يف
املنظامت ذات املقر يف أأورواب.

 140تقرير تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التدقيق
 141تقرير تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التقيمي
 142تقرير تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفة التحقيق
 143التدقيق :معهد مراجعي احلساابت ادلاخليني؛ التقيمي :قواعد ومعايري فريق ا ألمم املتحدة املعين ابلتقيمي؛ التحقيق :املبادئ التوجهيية املوحدة للتحقيق اليت
اعمتدها مؤمتر احملققني ادلوليني.
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 .8.26واتبعت شعبة الرقابة ادلاخلية توصيات الرقابة اخلاصة ابلس نوات السابقة لضامن متابعة املديرين لها بفعالية ،فتأأكدت من
اإغالق ما مجموعه  186توصي ًة ( 94يف عام  2014و 92يف عام  .144)2015وواصلت شعبة التدقيق ادلاخيل تزويد اإدارة الويبو
ابملشورة والتعقيبات املهنية بشأأن املراقبة ادلاخلية وإادارة اخملاطر وقضااي أأخرى مثل صياغة أأو مراجعة الس ياسات والتعلاميت
الإدارية واملبادئ التوجهيية وإاعداد املراجعات اخلارجية.
 .9.26وواصلت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة مراجعة معل شعبة الرقابة ادلاخلية عن كثب .واس تفادت الشعبة من
توجهيات اللجنة يف تنفيذ خطة الرقابة.
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة :ھ 8.9حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية املالية والرايدة واملراقبة ادلاخلية واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل
ومس تقةل
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة
حتقيق الاس تقاللية التامة
عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف
هناية  :2013عدم التدخل يف ومراعاهتا كبار أأحصاب املصاحل ادلاخلية ،عىل النحو الوارد يف
ومراعاهتم لالس تقاللية
(الزابئن /اللجنة الاستشارية التقريرين الس نويني
معل شعبة الرقابة ادلاخلية
WO/PBC/22/4
املس تقةل للرقابة /موظفو
أأساس املقارنة ا ألصيل يف
و.WO/PBC/24/6
الربانمج واملزيانية  :15/2014الإدارة) ذلكل
اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
عدم التدخل يف معل شعبة
ابنتظام مع املدير العام واللجنة
الرقابة ادلاخلية
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،فض ًال
عن ممثيل ادلول ا ألعضاء عند
الاقتضاء.
و أأحيلت حالت عدم مراعاة
الاس تقاللية اإىل اللجنة الاستشارية
املس تقةل للرقابة وفق ًا للفقرة  18من
امليثاق.

أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف
هناية  :2013مجيع ا ألعامل

الفعالية:
النس بة املئوية لعمل شعبة
( )%100تتناول جمالت
الرقابة ادلاخلية اذلي يتناول
اجملالت شديدة اخلطورة /وثيقة شديدة اخلطورة /وثيقة الصةل
ابملوضوع
الصةل ابملوضوع

مجيع ا ألعامل ( )%100تتناول مجيع ا ألعامل ( )%100تتناول
جمالت شديدة اخلطورة /وثيقة الصةل
جمالت شديدة اخلطورة/
ابملوضوع
وثيقة الصةل ابملوضوع

أأساس املقارنة ا ألصيل يف
الربانمج واملزيانية :15/2014

مجيع ا ألعامل ( )%100تتناول
جمالت شديدة اخلطورة/
وثيقة الصةل ابملوضوع

 144انبثقت  30توصية من أأصل  186عن تقريري تقيمي اجلودة اخلاريج لوظيفيت التدقيق والتقيمي يف شعبة الرقابة ادلاخلية.
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السري
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
الكفاءة:
( أأ) الانهتاء من تقارير الرقابة يف
الوقت املناسب وابجلودة
املطلوبة،
(ب) عدد معليات التدقيق
والتقيمي اليت أأجنزت وفق ًا خلطة
معل الرقابة،
(ج) عدد الشاكوى/التقارير
بشأأن التعامل مع سوء السلوك
احملمتل

يف عايم :15/2014
( أأ) اكامتل التحقيقات يف
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث يف
هناية  ( :2013أأ) اكامتل
غضون  6أأشهر يف املتوسط ( ،أأ) اس تمكلت التحقيقات املفتوحة
التحقيقات يف غضون  3أأشهر وانهتاء معليات التدقيق
واملغلقة خالل هذه الفرتة عامة يف
شهر،
والتقيمي يف غضون  5أأ
يف املتوسط،
أأقل من مخسة أأشهر،
(ب) اكامتل  12معلية تدقيق
و 6تقياميت،
(ب)  7معليات تدقيق
(ب) اكامتل  13تقرير تدقيق ،و7
وتقيامين،
تقارير تقيمي ،وتثبيت تقرير أأداء
الربانمج للثنائية ،13/2012
(ج)  19حتقيق ًا،
(د) اإجناز مجيع ا ألعامل وفق ًا
للمعايري.

(ج) اإغالق  15حتقيق ًا عىل
ا ألقل،
(د) الامتثال للمعايري

أأساس املقارنة ا ألصيل يف
الربانمج واملزيانية :15/2014

(ج) اإغالق  43حتقيق ًا خالل الفرتة،
(د) الامتثال العام للمعايري اليت
أأكدهتا تقارير تقيمي اجلودة اخلاريج
للوظائف الثالث

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا
حمقق لكي ًا

( أأ) اكامتل التحقيقات ومعليات
التدقيق/التقيمي يف املتوسط
يف غضون  10و 5أأشهر يف
،2012

(ب) اإكامل  3معليات تدقيق
و 5تقياميت يف ،2012
(ج) اإغالق  15حتقيق ًا يف
 2011و 23يف ،2012
(د) اإجناز مجيع أأعامل الرقابة
وفق ًا للمعايري.
ُحتدَّ د لحق ًا

الصةل ابملوضوع والقمية املضافة
وا إلرشاف  -وفورات أأو
حتسينات ملموسة يف العمليات
وا ألنظمة التجارية

أأدت توصيات شعبة الرقابة
ادلاخلية اإىل اإصدار 10
تعلاميت اإدارية/نرشات داخلية
لتحسني املسارات والعمليات
غري متوفرة

التعمل املؤسيس  -تعمل ادلروس
والتوصيات من معليات الرقابة.

قبول  %90من التوصيات

قبول  %90من التوصيات

تنفيذ  %90من التوصيات
يف غضون عامني

تنفيذ  %90من التوصيات
يف غضون عامني
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أأدت توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية
اإىل اإصدار  10تعلاميت
اإدارية/نرشات داخلية لتحسني
املسارات والعمليات

غري قابل
للقياس

قبول أأكرث من  %95من التوصيات
تنفيذ  %40من التوصيات يف
غضون عامني

حمقق لكي ًا
حمقق
جزئياً
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

عدم اس تقاللية نشاط الرقابة الإدارية س تتبع الشعبة وموظفوها ميثاق
وعدم حيادية موظفي الشعبة يف أأداء الرقابة الإدارية؛ وس تصدر
معلهم .ومن مث س تكون حيادية معل تقاريرها ابنتظام للجنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة؛
الشعبة ومصداقيهتا يف خطر.
وس تقدم تقارير س نوية للجمعية
وسزتول الثقة يف وظيفة الرقابة
العامة للويبو حول اس تقالليهتا
الإدارية.

متتثل الشعبة وموظفوها مليثاق
الرقابة ادلاخلية ومبدوانت السلوك
املهين الالزمة .وخالل الثنائية،
أأحيلت احلالت اليت ر أأى مدير
الشعبة أأو املوظفون أأهنا تش متل
عىل تضارب يف املصاحل اإىل اللجنة
الاستشارية املس تقةل للرقابة وفق ًا
للفقرة  18من امليثاق يك تسدي
هذه اللجنة املشورة يف س بل
معاجلهتا.

أأدت اخلطط القامئة للحد من وطأأة
اخملاطر اإىل تقليص ا ألثر عىل حتقيق
النتاجئ والغاايت املرتقبة من الربانمج
اإىل احلد الأدىن

التخطيط املهين للتدقيق والتقيمي
معل الشعبة غري وجيه ول يساعد
أ
والتحقيقات؛ وأن يديل لك من
املنظمة يف حتقيق نتاجئها .ول
تس هتدف خطة الرقابة اجملالت املهمة املدير العام والإدارة العليا وادلول
ا ألعضاء بدلوه يف خطة الرقابة
خبصوص حتقيق أأهداف املنظمة.
الإدارية؛ والتنس يق مع القطاعات
وعدم اإمتام التحقيقات يف الوقت
أ
الخرى.
املناسب.

ُو ِّضعت خطة الرقابة اخلاصة بشعبة عىل الرمغ من أأن املهةل املتوسطة
الرقابة ادلاخلية ابس تخدام مهنجية لس تكامل التحقيقات قد ازدادت
الشعبة لتقيمي اخملاطر وجسل اخملاطر مقارنة بأأساس املقارنة لعام ،2013
املؤسيس للويبو مع مراعاة كياانت فقد أأغلقت لك حالت التحقيق يف
الويبو التشغيلية و أأساليب العمل غضون الفرتة الزمنية احملددة يف
ذات الصةل ،فض ًال عن املدخالت س ياسة الويبو للتحقيقات و ُحققت
الواردة من ادلول ا ألعضاء واللجنة الغاية احملددة للثنائية حتقيق ًا لكي ًا.
الاستشارية املس تقةل للرقابة
والإدارة العليا و ُمراجع احلساابت
اخلاريج.
واهجت شعبة الرقابة ادلاخلية يف
الثنائية  15/2014صعوابت يف
اس تكامل التحقيقات يف الجال
املناس بة بسبب " "1زايدة عدد
حالت التحقق؛ " "2وعدم تعاون
املوظفني؛ " "3وعدم كفاية
املوظفني مع تزايد عبء العمل.
وسعي ًا اإىل احلد من هذا اخلطر،
اعمتدت س ياسة اس تعانة مرنة
ابملوظفني لإدارة عبء العمل
املزتايد للتحقيقات.

اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ8.9

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

حتسني املساءةل والتعمل املؤسيس والقمية املالية والرايدة واملراقبة ادلاخلية
واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

5,116

4,972

4,550

اجملموع

5,116

4,972

4,550
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4,396

4,276

3,938

92%

خالف موارد املوظفني

720

696

611

88%

5,116

4,972

4,550

92%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
.10.26تظهر املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014بعد التحويالت تسوية ختفيضية طفيفة من أأجل زايدة الفعالية من حيث
التلكفة.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
.11.26اكنت نس بة اس تخدام خمصصات موارد املوظفني أأقل بقليل من النس بة املتوقعة نظراً اإىل ترك مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
منصبه يف أأواخر شهر أأبريل  .2015ويعزى اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني اإىل اإرجاء تسديد حتقيق كبري أأجراه طرف
اثلث اإىل عام  2016عوض ًا عن عام  2015كام اكن متوقع ًا.
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الربانمج  :27خدمات املؤمترات واللغات
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 .1.27خالل الثنائية واصلت ا ألمانة تنفيذ س ياسة الويبو للغات تنفيذا فعال عن طريق متديد التغطية ابللغات الست لتشمل
ا ألفرقة العامةل ابنهتاج مقاربة مرحلية وفعاةل من حيث التاكليف .وطبقا للجدول الزمين اذلي حدّ دته ادلول ا ألعضاءُ ،مدّ دت التغطية
يف الثنائية  15/2014لتشمل ما ييل "1" :الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ " "2والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية؛ " "3والفريق العامل املعين ابلتطوير القانوين لنظام مدريد بشأأن
التسجيل ادلويل للعالمات؛ " "4والفريق العامل املعين مبراجعة التصنيف ادلويل للرباءات.
 .2.27وظلّت خدمات اللغات تعمتد بدرجة كبرية عىل اإس ناد خدمات الرتمجة اإىل هجات خارجية يف الثنائية  ،15/2014حبيث
أأس نِّد ما نسبته  59ابملئة و 54ابملئة من عبء العمل اإىل مرتمجني فرديني ومرتمجني يعملون يف مؤسسات يف عايم  2014و 2015
عىل التوايل ،مقابل  56ابملئة يف عام  .2013وحرصا عىل ضامن جودة الرتمجة ،تواصل تعزيز تدابري مراقبة اجلودة مبساعدة الفريق
ادلاخيل الرئييس للمرتمجني واملراجعني .وأأ ِّعدت تدابري و أأساليب معل جديدة و ِّمعمت عىل مجيع اللغات.
 .3.27وفضال عن ذكل تواصل ،يف الثنائية  ،15/2014تعزيز اإجراءات مراقبة جودة الرتمجة ،مبا يف ذكل مفهوم "اجلودة من
املنبع" ،عن طريق مراجعة العالقات التعاقدية مع املرتمجني اخلارجيني معوما .ومل ُحيتفظ سوى ابملرتمجني اذلين يس توفون املعايري
احملدّ دة ،ويرهتن التعاقد مع مرتمجني فرديني جدد خبضوعهم لعلمية اختبار مكث ّفة .وإاضافة اإىل ذكل ،اعمتدت أأنظمة للربط بني ا ألجور
املدفوعة وجودة الرتمجة اخلارجية وتسلميها الوقت املناسب .ونتيجة ذلكل ،ارتفعت نس بة الرتمجة اخلاضعة لتدقيق من حيث اجلودة
من أأق ّل من  10ابملئة قبل تنفيذ س ياسة اللغات (هناية عام  )2011اإىل  39ابملئة يف عام  2014و 60ابملئة حبلول هناية الثنائية.
 .4.27واختريت ماكتب ترمجة اإضافية عن طريق مناقصات دولية لتغطية الرتجامت اإىل اللغات العربية والصينية والروس ية ،مع
مراعاة اخلربات املكتس بة يف التلزمي اخلاريج ألعامل الرتمجة ابللغتني الفرنس ية والإس بانية.
 .5.27واستنادا اإىل أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب اليت أأدرجت يف عام  ،2014اس هتل الربانمج مرشوعا
حلفظ املصطلحات يريم اإىل نرش أأصول املصطلحات جبميع لغات ا ألمم املتحدة الست ،ألول مرة ،من خالل منصة WIPO Pearl
اليت أأطلقت حديثا واليت ل تشمل حاليا سوى مدخالت مصطلحية تتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويف عام ُ ،2015
اضطلع
بعمل كبري من أأجل اس تحداث قاعدة البياانت املصطلحية لتكل املنصة وتثبيهتا وتوس يعها .وحبلول هناية الثنائية ،بلغ حنو 12 704
مصطلحات واردة بلغات ا ألمم املتحدة الرمسية الست مرحةل التثبيت ا ألويل لنرشه عىل املنصة املصطلحية املشرتكة رهن اس تكامل
أأعامل التصممي التقين والاختبار.
 .6.27و أأخريا وبتطبيق تدابري الرتش يد والرقابة تطبيقا صارما عىل عدد الواثئق وجحمها يف مجيع الاجامتعات خالل
الثنائية  ،15/2014شهد جحم الرتمجة اخنفاضا بنس بة  8.5ابملئة ( 30.35مليون لكمة يف الثنائية  15/2014مقابل  33.17مليون
لكمة يف الثنائية  ،)13/2012عىل الرمغ من متديد التغطية اللغوية لتشمل أأربعة أأفرقة عامةل رئيس ية خالل الثنائية .و أأسهمت هذه
التدابري واملبادرات يف حتقيق الفعالية من حيث التاكليف يف الثنائية  ،15/2014اإذ شهدت تلكفة الرتمجة لللكمة الواحدة اخنفاضا
كبريا من  0.63فرنك سويرسي يف عام  2013اإىل  0.59و 0.57فرنك سويرسي يف عايم  2014و 2015عىل التوايل.
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جحم الرتمجة 2015-2012

تلكفة الرتمجة لللكمة الواحدة 2015-2013

 .7.27وتواصل تقدمي خدمات الرتمجة الفورية الفعاةل واجليدة اإىل مجيع اجامتعات الويبو والتظاهرات ا ألخرى ،يف املقر الرئييس
ويف مواقع أأخرى ،حسب الاقتضاء.
 .8.27وبعد مرور عدة س نوات من المنو املالحظ ،شهدت الثنائية  15/2014ثباات يف عدد الاجامتعات املعقودة يف جنيف،
اإذ عُقد  209اجامتعات رئيس ية ،مبا يف ذكل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ
وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل ،مقابل  260اجامتعا يف الثنائية  .13/2012وفضال عن ذكلُ ،قدمت خدمات دمع املؤمترات
لتظاهرات خمصصة (مشاورات غري رمسية واجامتعات ثنائية وعروض وتظاهرات جانبية وزايرات رمسية واجامتعات داخلية) بلغ
متوسطها الس نوي  5 600تظاهرة (حنو  5 400تظاهرة يف عام  2014و 5 800تظاهرة يف عام  )2015ونُظمت يف مباين الويبو
جبنيف؛ مما يُعد رمقا اثبتا مقارنة بعدد تظاهرات الثنائية  13/2012البالغ  11 200تظاهرة .ون ُظم حنو  140اجامتعا من تكل
مساء أأو خالل عطل هناية ا ألس بوع ،مقابل  167اجامتعا يف
الاجامتعات خارج ساعات الاجامتعات العادية ،أأي بعد الساعة ً 6:30
الثنائية .13/2012
 .9.27وجتدر الإشارة بوجه خاص اإىل الانتقال بسالسة ،يف الثنائية ،اإىل مرافق املؤمترات اجلديدة وبنية التسجيل التحتية
اجلديدة ،وقد دُشن الكهام يف الربع ا ألخري من عام  .2014ويف عام  2015وعقب سلسةل من املشاورات مع أأحصاب املصلحة
ادلاخليني املعنينيُ ،وضعت رشوط الاس تخدام الالزم استيفاؤها لتأأجري قاعة املؤمترات اجلديدة واملرافق اجملاورة لها ابلويبو لدلول
ا ألعضاء أأو الكياانت اخلارجية ألغراض تنظمي تظاهرات غري اجامتعات الويبو ،واس توىف الرشوط مخس من تكل التظاهرات.145
 .10.27وفامي خيص اإاتحة واثئق الاجامتعات يف الوقت املناسب ،مكّن نظام رصد توارخي النرش اذلي بد أأ تنفيذه يف عام ،2014
هو وأليات املتابعة اليت نُفذت ابلتنس يق مع أأماانت الاجامتعات ،من حتقيق فعالية يف حتسني املالءمة من حيث التوقيت عىل مدى
الثنائية ،وبلغت نس بة التحسني  28ابملئة يف عام ( 2015نرش  69ابملئة من الواثئق قبل الاجامتعات املعنية بشهرين ،مقابل 41
ابملئة يف عام .)2014
 .11.27وعقب اعامتد س ياسة اإدارة السجالت وحفظها يف الثنائية  ،13/2012أأحرز تقدم جيّد يف الثنائية  15/2014خبصوص
اإنشاء جداول زمنية لالحتفاظ ابلسجالت وحتسني اإدارة السجالت وحفظها .وحتقيقا لهذا الغرضِّّ ،
حدث برانمج Livelink
(الربانمج احلاسويب املُس تخدم لإدارة السجالت وحفظها) بنجاح يف عام  ،2015مما مضن ما ييل "1" :تالؤمه مع Windows 7
وWindows Server 2012؛ " "2واس مترار العمل اخلاص بتدوين جسالت وحمفوظات الويبو وختزيهنا؛ " "3وتوفري حل أأفضل
حلفظ واثئق خمتلف القطاعات.

 "1" 145املنتدى العاملي لالحتاد ادلويل لالتصالت يف مايو  "2" ،2015واملركز ادلويل ل ألمن الراييض يف سبمترب  "3" ،2015وإاطالق سويرسا ملركز جنيف
املعين ابملياه يف نومفرب  "4" ،2015وحفل تسلمي الشهادات الاحتادية لعنارص الإطفاء (املدرسة الالتينية) يف نومفرب  "5" ،2015والاجامتع الس نوي للمنظمة
ادلولية للهجرة يف نومفرب  .2015انظر الربانمج  19ملزيد من التفاصيل.
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 .12.27وواصل الربانمج هجوده الرامية اإىل خفض تاكليف الربيد من خالل التفاوض عىل التعريفات مع مقديم اخلدمات
اخلارجيني ،وزايدة اس تخدام خيارات بريدية أأكرث فعالية من حيث التاكليف (الربيد املُس ّجل خالف الربيد الرسيع) ،وإادراج نظام
لتجميع العناوين ،مما أأسفر عن خفض عدد العنارص املُرسةل بنس بة أأربعة ابملئة يف عام  2015مقارنة بعام  .2014و أأدت هذه اجلهود
املتضافرة معوما اإىل اخنفاض عام يف تاكليف الربيد بنس بة  7.2ابملئة يف عام  2015مقارنة بعام  2014وبنس بة  11ابملئة مقارنة
بعام .2013
 .13.27ويف الثنائية  15/2014واصلت الويبو توفري خدمات الطباعة بطريقة فعاةل ويف الوقت املناسب .وظ ّل عبء العمل
اخلاص ابلطباعة يف مس توايت مماثةل يف عايم الثنائية لكهيام .وفض ًال عن ذكل أأبقي عىل الاخنفاض احملقّق يف عام  2014يف تلكفة
الطباعة للصفحة الواحدة بنس بة  25ابملئة نتيجة اإعادة التفاوض عىل خدمات التأأجري ،يف مس توى  0.15فرنك سويرسي يف
عام  ،2015مقابل  0.20فرنك سويرسي 146يف هناية عام .2013
بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ھ 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
أأسس املقارنة

ا ألهداف

البياانت املتعلقة ابلأداء

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013تبني نتاجئ ادلراسات

زايدة يف املعدل قدرها
 %10حبلول 2015

تبني نتاجئ ادلراسات الاس تقصائية عن
الرضا املنجزة يف عايم  2014و2015
أأن نس بة  %97من املس تخدمني
يعتربون اجلودة العامة خلدمات
املؤمترات اليت تقدهما الويبو ممتازة
أأو جيدة يف الك العامني:
 :2014ممتازة ()%48
أأو جيدة ()%49؛
 :2015ممتازة ()%60
أأو جيدة (.)%37

النس بة املئوية
للمشاركني ادلاخليني
واخلارجيني الراضني عن الاس تقصائية عن الرضا املنجزة يف
خدمات املؤمترات يف عام  2013أأن نس بة  %98من
املس تخدمني يعتربون اجلودة العامة
الويبو
خلدمات املؤمترات اليت تقدهما
الويبو ممتازة ( )%64أأو جيدة
()%34

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج

ومزيانية  :15/2014املعدل بهناية
2013

السري
حمقق لكي ًا

 146تصويبِّّ :
حدث أأساس املقارنة استناد ًا اإىل أأحدث البياانت .فقد بلغت تلكفة الطباعة للصفحة الواحدة  0.20فرنك سويرسي يف هناية عام  2013وليس
 0.19فرنك سويرسي كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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تطبيق فعال لس ياسة
اللغات يف الويبو

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية

 :2013مددت س ياسة اللغات
لتشمل مجيع جلان الويبو ادلامئة
وهيئاهتا الرئيس ية

توفري ترمجة عالية اجلودة
للك اللجان/الهيئات
الرئيس ية؛

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014التغطية
اللغوية مقصورة عىل جلان
معينة/الهيئات الرئيس ية؛ جحم
الواثئق متغري

تلكفة الرتمجة لللكمة
الواحدة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 0.63 :2013فرنك سويرسي
لللكمة الواحدة يف املتوسط

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014حتدد لحقا

تقليل جحم الواثئق
ابلنس بة للجان/الهيئات
الرئيس ية اإىل
 3 300لكمة

ابلإضافة اإىل مجيع اللجان/الهيئات
الرئيس ية ،مددت التغطية ابللغات
الست يف الثنائية  15/2014لتشمل
أأربعة أأفرقة عامةل يه " "1الفريق
العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
" "2والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام لهاي بشأأن التسجيل
ادلويل للتصاممي الصناعية؛
" "3والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات؛ " "4والفريق العامل
املعين مبراجعة التصنيف ادلويل
للرباءات

حمقق لكي ًا

و أأبقي عىل حنو  %87من الواثئق
املس تلمة للرتمجة ( 3 489وثيقة من
أأصل  4 030وثيقة اإجامل) حبجم أأق ّل
من  3 300لكمة .واكنت بقية الواثئق
اليت جتاوز جحمها ذكل احلد ،أأساسا،
من املنشورات ،و احملارض احلرفية
أأو التقارير الس نوية ا ألخرى ،والواثئق
املتضمنة مجموعة من املامرسات املتبعة
يف ادلول ا ألعضاء ،والواثئق املعدة
اس تجابة لطلبات حمددة من ادلول
ا ألعضاء ،واليت ل ختضع ذلكل التقييد
اخلاص حبجم الواثئق.

حمقق لكي ًا

اكنت تلكفة الرتمجة لللكمة الواحدة
أأسس املقارنة احملددة:
احلفاظ عىل سعر الرتمجة كام ييل:
املتوسط
  0.59فرنك سويرسي يف عام 2014(اخنفاض بنس بة  %6.3مقارنة
الهدف ا ألصيل يف
بعام )2013
برانمج ومزيانية
لحقا
حيدد
:15/2014
  0.57فرنك سويرسي يف عام 2015(اخنفاض بنس بة  %3.4مقارنة
بعام )2014

حمقق لكي ًا

وتُرمج ما مجموعه  15.03مليون لكمة
( 45 537صفحة مبعايري ا ألمم املتحدة)
يف عام  ،2014و 15.32مليون لكمة
( 46 420صفحة) يف عام .2015
جودة الرتمجة

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 %96 :2013من الواثئق حترتم
معايري اجلودة

النس بة املئوية للواثئق
اليت حترتم معايري اجلودة

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014النس بة املئوية
للواثئق اليت حترتم معايري اجلودة
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يف الثنائية  ،15/2014بلغت نس بة
رضا املس تخدمني عىل جودة الرتمجة
.%96

غري قابل للقياس
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خفض تاكليف الطباعة أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 :2013متوسطة تلكفة الصفحة
(للصفحة الواحدة)

الواحدة  0.20فرنك سويرسي يف
147
عام 2013

نرش واثئق اللجان
وا ألفرقة العامةل يف
الوقت املناسب

أأسس املقارنة احملددة:

ختفيض بنس بة  %5يف
متوسط تلكفة الصفحة
الواحدة

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014حتدد لحقا

الهدف ا ألصيل يف
برانمج ومزيانية
 :15/2014حيدد لحقا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية
 %26 :2013من الواثئق

 %65من الواثئق
منشورة قبل اترخي عقد
الاجامتعات املعنية
بشهرين

منشورة جبميع اللغات قبل اترخي
عقد الاجامتعات املعنية بشهرين

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج
ومزيانية  :15/2014النس بة املئوية

للواثئق املنشورة قبل اترخي عقد
الاجامتعات املعنية بشهرين (حتدد
لحقا)

بلغ متوسط تلكفة الصفحة الواحدة
 0.15فرنك سويرسي يف
عايم  1482014و 2015لكهيام (ختفيض
بنس بة .)%25

يف الثنائية  ،15/2014نُرش %52.6
من مجموع واثئق اللجان الرئيس ية جبميع
اللغات قبل اترخي عقد الاجامتعات
املعنية بشهرين
 %41 :2014%69 :2015 -

حمقق لكي ًا

حمقق لكي ًا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
التأأثري يف أأداء الربانمج

اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

عدم تنفيذ س ياسة اللغات بشلك
اكمل بسبب زايدة الطلب عىل
الرتمجة وعدم الالزتام ابحلدود املقررة
وزايدة أأعباء أأعامل الرتمجة زايدة كبرية
مما يؤدي اإىل اختالل املزيانية

رصد عدد الواثئق وجحمها؛ وتنفيذ
تدابري الرتش يد واملراقبة تنفيذ ًا
صارم ًا؛ وتشجيع القطاعات املعنية
عىل جتنب النصوص املتكررة يف
الواثئق

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية
من خالل معليات املراقبة الأكرث مع احلد بفعالية من وطأأة اخملاطر ،مل
تركزيا وتدابري الرتش يد الاستبقاية ،ي ُس ّجل أأي أأثر عىل أأداء الربانمج
ُجشّعت القطاعات املؤسس ية عىل يف الثنائية .15/2014
اإدراك أأمهية الواثئق املقتضبة،
حبيث يتس ىن احتواء عبء العمل
اخلاص ابلرتمجة بفعالية أأكرب .وفامي
خيص التنفيذ الفعال لس ياسة
اللغات ،مشلت تدابري احلد من
وطأأة اخملاطر انهتاج هنج مرحيل يف
التنفيذ وزايدة الاعامتد عىل التلزمي
اخلاريج واس تخدام تكنولوجيات
الرتمجة.

 147احلاش ية ذاهتا
 148تصويبِّّ :
حدث أأساس املقارنة استناد ًا اإىل أأحدث البياانت .فقد بلغت تلكفة الطباعة للصفحة الواحدة  0.15فرنك سويرسي يف عام  2014وليس
 0.14فرنك سويرسي كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.9

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

41,117

39,383

35,782

اجملموع

41,117

39,383

35,782

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

30,238

28,896

26,871

%93

خالف موارد املوظفني

10,879

10,487

8,911

%85

41,117

39,383

35,782

%91

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
ّ .14.27تبني املزيانية الهنائية بعد التحويالت (خالف موارد املوظفني) تسوية طفيفة ابلتخفيض أأجريت من أأجل زايدة الفعالية من
حيث التاكليف وع ُّوضت بنقل خمصصات من موارد املوظفني اإىل خالف موارد املوظفني من أأجل توظيف مساعدين يف جمال
السكراترية ألغراض خدمات املؤمترات والطباعة.
 .15.27ويعزى أأساس ًا الاخنفاض املُس ّجل يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت ( 15/2014موارد املوظفني) اإىل اإعادة توزيع املوارد
من أأجل "1" :تدعمي اخلدمات الإدارية يف أأاكدميية الويبو (الربانمج )11؛ " "2وتعزيز خدمات البىن التحتية للمباين (الربانمج )24؛
" "3والتحويالت اإىل خالف موارد املوظفني كام ُذكر أنف ًا.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .16.27يعزى أأساس ًا عدم اس تخدام خمصصات خالف موارد املوظفني ابلقدر الاكمل اإىل وفورات التاكليف املُحققة ابإجراء
ختفيض يف ما ييل "1" :تاكليف الرتمجة نتيجة اإعادة التفاوض عىل العقود مع املرتمجني اخلارجيني؛ " "2وتاكليف الطباعة نتيجة اإعادة
التفاوض عىل عقود تأأجري الطابعات؛ " "3وتاكليف الربيد نتيجة التفاوض عىل تعريفات أأدىن مع مقديم اخلدمات اخلارجيني؛ ""4
ونقل موارد لتغطية تاكليف متدرب (اإىل الربانمج  23اذلي يدير املتدربني مركزاي).
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الربانمج  :28السالمة وا ألمن
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
 1.28ظل اإطار الويبو للسالمة وا ألمن معقد ًا بوجه عام خالل الثنائية  15/2014وإان اكن مس تقرا يف البدلان اليت تمتتع حبضور
املنظمة .وواصل الربانمج اإدارة لك أأنظمة السالمة وا ألمن يف مجيع أأقسام املنظمة خالل الثنائية ،مبا يف ذكل مرافق قاعة املؤمترات
اجلديدة اليت افتتحت أأبواهبا يف سبمترب .2014
 2.28وظلت سالمة موظفي الويبو خالل ا ألسفار ادلولية جمال تركزي أأسايس خالل الثنائية  15/2014نظر ًا اإىل حاةل عدم
الاس تقرار والشواغل ا ألمنية اليت حلت مبناطق خمتلفة سافر اإلهيا املوظفون وخباصة يف أأواخر عام  .2015و أأثرت ا ألحداث الإرهابية
املؤسفة اليت حلت بباريس يف فرنسا يف نومفرب  2015يف سالمة وأأمن معليات الويبو اإذ نفذت تدابري أأمنية اإضافية مهنا توطيد
تعاون املنظمة مع حكومة البدل املضيفة .ومكنت هذه اجلهود الويبو من الوفاء ابلزتاماهتا من حيث املشاركة يف ا ألحداث واملؤمترات
مثل ادلورة احلادية والعرشين ملؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية ا ألمم املتحدة ا إلطارية بشأأن تغري املناخ املعقودة يف ابريس يف يويم  7و8
ديسمرب .2015
 3.28وشهدت الثنائية  15/2014اس تكامل عدد من الإجنازات املهمة يف جمال السالمة وا ألمن أأو اس تكاملها ،ل س امي افتتاح
مدخل الويبو املركزي اجلديد (مكتب الاس تقبال مببىن  )ABومركز معليات التنس يق ا ألمين ( ،)SCOCيف الوقت املناسب
لضامن دمع انحج لدلورة الثانية والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية ومجعيات الويبو يف عام  2014فض ًال عن أأكرث من  200مؤمتر
وحدث يف عام  2015حرضه موظفون ومندوبون وزائرون وامجلهور .وفض ًال عن ذكل ،اس تمكل مرشوع معايري ا ألمن التشغييل
ادلنيا يف املقار ( )H-MOSSيف عام  2015ما أأسفر عن حتسينات عززت اإدارة السالمة وا ألمن يف ش ىت أأحناء مجمع الويبو
ول س امي التحسينات التالية "1" :اإنشاء نظام جديد للتحمك يف نفاذ املشاة واملركبات؛ " "2وتدابري تقنية متطورة ملنع التسلّل؛
" "3ونظام اكمريات تلفزيونية ذات دوائر مغلقة ()CCTV؛ " "4ش بكة حاسوبية حملية أمنة؛ " "5ونظام لالتصالت والاس تجابة
يف حالت الطوارئ؛ " "6ونظام للكشف عن احلرائق وماكحفهتا ونظام لإدارة اخملاطر .وفض ًال عن ذكل وعقب مسار تنافيس
مس تفيض ،اختارت الويبو رشكة حراسة أأمنية جديدة لتعزيز تدابري السالمة وا ألمن ادلاخلية و ُيزمع الانتقال اإىل رشكة احلراسة
اجلديدة يف أأوائل عام .2016
 4.28وملواصةل الارتقاء مبركز معليات التنس يق ا ألمين ( )SCOCوا ألنظمة اجلديدة اإىل املس توى ا ألمثل ،خضع موظفو السالمة
متخصصة يف عايم  2014و .2015وشهدت الثنائية أأيض ًا تنفيذ
وا ألمن و أأعضاء فريق احلراس املسؤولني عن أأمن املوقع لتدريبات ّ
اإجراءات جديدة يف جمال اإدارة السالمة ،وحتديث اإجراءات التشغيل املعيارية وغريها من الس ياسات احملدّ دة القامئة .وفض ًال عن
ذكلُ ،حدّ دت تدابري جديدة بشأأن أأداء موظفي ا ألمن و أأدرجت يف اإجراءات التشغيل املعيارية املذكورة بغية زايدة تعزيز الكفاءة
والقدرة عىل الاس تجابة يف حالت الطوارئ .وتواصل اإدخال عدة حتسينات يف مبىن الاكم يف عام ( 2015التحمك يف النفاذ ،وتطوير
نظام الكشف عن احلرائق وماكحفهتا ،ووضع نظام اكمريات تلفزيونية ذات دوائر مغلقة ( ))CCTVمع الرتكزي عىل اإقامة مركز
لإدارة ا ألزمات خارج املقر.
 5.28وسعي ًا اإىل تعزيز سالمة و أأمن موظفي الويبو وتوفري حامية أأفضل ألصول املنظمة وضامن الامتثال لإجراءات ا ألمم املتحدة
اخلاصة ابلسالمة وا ألمن ،أأجريت معليات تدقيق لتقيمي درجة السالمة وا ألمن يف املاكتب اخلارجية امخلسة خالل الثنائية
15/2014؛ و ُأغلقت أأكرث من  90ابملئة من التوصيات املنبثقة عن معليات التدقيق حبلول هناية الثنائية .وإاضافة اإىل ذكل ُوضع ،يف
اإطار مركز معليات التنس يق ا ألمين ( ،)SCOCبرانمج توعية لفائدة ماكتب الويبو اخلارجية لمتكيهنا من تناول اإدارة السالمة
وا ألمن بطريقة أأفضل من خالل تنس يق مشرتك وخدمة دلمع ا ألمن عىل مدار الساعة وطيةل أأايم ا ألس بوع.
 6.28وظ ّل العدد الإجاميل حلوادث السالمة وا ألمن املبلّغ عهنا خالل الثنائية يف مس توى منخفض ،فقد بلغ عدد احلوادث املرتبطة
ابلسالمة واملؤدية اإىل حدوث اإصاابت س بعة حوادث من أأصل  616حاد ًاث ( أأي  1.1ابملئة) خالل الثنائية مهنا حاداثن من أأصل
 0.9( 222ابملئة) يف عام  2014ومخسة أأحداث من أأصل  1.3( 394ابملئة) يف عام .2015
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

النس بة املئوية ملوظفي الويبو أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

وزوارها واملندوبني دلهيا
اذلين يبلغون عن اإصابة
معل أأو حادث مرتبط
ابلعمل

بلغت النس بة املئوية الإجاملية حلوادث
املوظفني املنطوية عىل اإصاابت أأقل من
 %2يف الثنائية  6( 13/2012يف
2012؛ و 4يف )2013
أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014بالغات من  %2أأو أأقل من
اإجاميل أأحصاب املصلحة/الزابئن بشأأن
اإصاابت أأو حوادث متعلقة ابلعمل

النس بة املئوية للطلبات
املناس بة التوقيت للحصول
عىل مساعدة يف جمايل
السالمة وا ألمن خالل
املؤمترات أأو التظاهرات اليت
تنظم يف جنيف أأو خارهجا

أأسس املقارنة احملدّ ثة يف هناية :2013

خالل الثنائية ،أأجنزت اإجامل س بع
معليات تدقيق ملؤمترات/اجامتعات
خارجية مبساعدة من املاكتب القطرية
املعنية التابعة لإدارة ا ألمم املتحدة لشؤون
السالمة وا ألمن و ّتبني امتثالها مجليع
معايري الأمم املتحدة اخلاصة بنظام اإدارة
السالمة/ا ألمن.
 ثالثة ()2012 أأربعة ()2013وإاضافة اإىل ذكل ،أأجنزت معليتا تدقيق
لتظاهرتني خارجيتني تولت الويبو اإدارهتام
مبارش ًة( .اس تجيب للطلبات بنس بة
 %100يف الوقت املناسب).
ويف عام ُ ،2012
اضطلع بعملييت تدقيق
(س
ملباين مكتبني خارجيني نغافورة
وطوكيو).

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

 %2أأو أأقل

بلغت النس بة املئوية الإجاملية
للحوادث املرتبطة ابلسالمة
واملنطوية عىل اإصاابت  %1.1يف
:15/2014
 حاداثن ()2014 5 -حوادث ()2015

حمقق لكي ًا

 %80أأو أأكرث

يف عايم  2014و،2015
اس تجيب مجليع ( )%100طلبات
احلصول عىل مساعدة يف جمال
السالمة وا ألمن ألغراض
الاجامتعات والتظاهرات املعقودة
يف جنيف وخارهجا.

حمقق لكي ًا

ويف  ،15/2014اس تمكلت معليتا
تدقيق لتقيمي درجة السالمة وا ألمن
يف لك املاكتب اخلارجية للويبو مع
اإغالق أأكرث من  90ابملئة من
التوصيات املنبثقة عن معليات
التدقيق حبلول هناية الثنائية.

أأسس املقارنة ا ألصلية :برانمج ومزيانية
 :15/2014طلبات مناس بة التوقيت من

 %65أأو أأكرث من اإجاميل أأحصاب
املصلحة/الزابئن للحصول عىل مساعدة
يف جمايل السالمة وا ألمن خالل املؤمترات
أأو التظاهرات اليت تنظم يف جنيف أأو
خارهجا
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اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

التأأثري يف أأداء الربانمج

من خالل مرشوع تطوير املباين شهدت ا ألخطار واخملاطر العاملية اضطلع قسم تنس يق شؤون
قد تؤدي أأنظمة ا ألمن املادية
وا ألدوات احلالية القدمية اليت عفا علهيا القامئة ( ،)13/2012سيُس تغىن وا إلقلميية واحمللية تطور ًا حبلول هناية السالمة وا ألمن يف عايم 2014
عام  .2015ولكن أأدى الانهتاء من و 2015خبطط معل و أأنشطة جسل
تدرجيي ًا عن ا ألنظمة والأدوات
الزمن يف املباين القامئة اإىل حوادث
اخملاطر عاجلت تأأثري اخملاطر خالل
احلالية .ومن املقرر اإجراء التطوير حتديث مرشوع معايري ا ألمن
تتعلق ابلسالمة وا ألمن اإذا مل
الفرتة املشموةل ابلتقرير عىل النحو
التشغييل ادلنيا يف املقار
بداية من .15/2014
تستبدل.
( )H-MOSSوتنفيذ عدة أأنظمة الواجب .مل يؤثر هذا اخلطر تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج.
سالمة و أأمن اإىل احلفاظ عىل
اخملاطر يف مس توايت مقبوةل.

اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ4.9

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

10,786

11,604

11,272

اجملموع

10,786

11,604

11,272

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

2,351

2,632

2,531

96%

خالف موارد املوظفني

8,435

8,973

8,741

97%

10,786

11,604

11,272

97%

اجملموع
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أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 7.28تعزى أأساس ًا الزايدة الصافية خملصصات خالف موارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014اإىل ختصيص
موارد اإضافية لتغطية تاكليف ما ييل "1" :وضع وحدة رقابة تربط بني ا ألنظمة ا ألمنية الإلكرتونية؛ " "2وتوس يع نطاق الرقابة
واملراقبة يف مبىن الاكم (التحمك يف النفاذ ،وتطوير نظام الكشف عن احلرائق وماكحفهتا ،ووضع نظام اكمريات تلفزيونية ذات دوائر
مغلقة ())CCTV؛ " "3وتعزيز عنارص ا ألمن ملواهجة ا ألحداث غري املتوقعة؛ " "4وتعزيز تدابري السالمة وا ألمن يف ماكتب الويبو
اخلارجية؛ " "5ووضع جدار خمصص حتت قاعة املؤمترات اجلديدة ملنع التسلل اإلهيا.
 8.28و أأما الزايدة الإجاملية ملوارد املوظفني يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014فتساوي النتيجة الصافية لفتح وظيفة
مسؤول عن العمليات ا ألمنية ووظيفة مؤقتة دلمع صيانة ا ألنظمة واملعدات املتعلقة ابلسالمة ،وتدعمي معايري ا ألمن التشغييل ادلنيا
يف املقار اليت وضعهتا ا ألمم املتحدة ( )UN-HMOSSفض ًال عن " "1اإعادة تصنيف ختفييض لوظيفة؛ " "2وحتويل خمصصات اإىل
بند خالف موارد املوظفني لالس تعانة مبتعاقد خاريج لتعزيز قسم تنس يق شؤون السالمة وا ألمن.
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 9.28مل يتجاوز اس تخدام املزيانية النس بة املتوقعة للثنائية.
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الربانمج  :29مرشوعات الإنشاءات
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام
الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
مرشوع البناء اجلديد
 .1.29انهتُ ىي حبلول هناية عام  2015من لك ما تبقى تقريب ًا من الإصالحات وأأعامل الاستبدال والتشطيب ،اليت اكنت قد بد أأت
يف منتصف عام  .2011وبد أأ استبدال نوافذ الطابق ا ألريض اذلي اكن مزمع ًا يف عام  2014بعد انقضاء فصل الش تاء مبارشة أأي
ابتداء من يونيو  2015عقب املؤمتر ادلبلومايس فور ًا وحىت هناية عام  .2015ويف هناية أأغسطس  ،2014اخ ُتمت ود ًاي اتفاق الفسخ
ً
اذلي ُأبرم يف يوليو  2012مع املقاول العام السابق ،وانهتت بذكل مجيع القضااي العالقة بشأأن أأعامل الاستبدال اخلاصة ابملبىن اجلديد.
وجتدر الإشارة اإىل أأن الويبو اكنت متتكل ا ألموال الاكفية لتغطية تاكليف هذه ا ألعامل وإاىل أأن ا ألمانة مل تضطر للجوء اإىل أأية
اإجراءات قانونية قد تطول أأو لليات خاصة بتسوية الزناعات لتحقيق تكل النتاجئ.
مرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
 .2.29ويف اإطار اختتام اتفاق الفسخ املذكور أنف ًا ،ر َّد املقاول العام السابق اإىل الويبو الرصيد الهنايئ املس تحق عليه فامي خيص
املرشوع .واجلدير ابذلكر أأن ا ألمانة اكنت قد تولت ،يف أأغسطس  ،2012املسؤولية املبارشة عن املرشوع ،مع تعزيز ولايت
املعامريني واملهندسني وقائد املرشوع ،فض ًال عن اإدخال تعديالت عىل احلومكة ادلاخلية وهيلك اإدارة املرشوع ،من أأجل حتقيق مزيد
من املرونة ورسعة الاس تجابة ،وللتعامل عىل حن ٍو استبايق ويف الوقت املناسب مع عدد من تعديالت املرشوع وا ألمور غري املتوقعة
اليت ظهرت يف أأثناء تنفيذ املرشوع .و ِّ ّ
سمل املرشوع عىل عدة مراحل ،مع اإجراء ش ىت الاختبارات التقنية واختبارات ا ألنظمة عىل
التوازي ،يف منطقة تلو ا ألخرى .و ِّ ّ
سمل مركز النفاذ اجلديد يف يوليو  ،2014وس ِّل ّمت الساحة اخلارجية املمتدة بني املبىن اجلديد
وقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ومبىن أأرابد بوكش يف هناية أأغسطس  ،2014وس ِّل ّمت قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات وحدها يف
هناية أأغسطس واكنت متاح ًة لعقد دورة جلنة الربانمج واملزيانية يف الفرتة من  1اإىل  5سبمترب  ،2014واس ُتمكل البناء اجلديد
واملُجدَّد بأأمكهل يف سبمترب  2014يف قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات وثالثة طوابق من مبىن أأرابد بوكش ،و أأصبح متاح ًا لس تضافة
دورة مجعيات الويبو يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب  ،2014اليت تضمنت افتتاح قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات يف يوم افتتاح
ادلورة حبضور ادلول ا ألعضاء يف الويبو واملراقبني ومسؤولني من البدل املضيف (عىل مس توى الاحتادات والولايت والبدلايت)
وممثلني عن واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ،ومن حنو  70رشكة ومؤسسة سامهت يف التشييد وإاهناء املرشوع فض ًال عن دول أأعضاء
وهيئات مراقبة يف الويبو .وتعني معاجلة عدد من عنارص الساحة اخلارجية خالل عام  .2015واس ُتخدمت قاعة الويبو اجلديدة
للمؤمترات واملرافق اجلديدة أأو املُجدَّدة اجملاورة لها يف مرات متعددة منذ هناية عام  2014لس تضافة اجامتعات ادلول ا ألعضاء يف
الويبو وغريها من الاجامتعات ،وتأأجريها لدلول ا ألعضاء ولهيئات خارجية .وقد اكمتل املرشوع يف الوقت احملدد من أأجل اس تضافة
مجعيات الويبو ،عىل الرمغ من أأهنا ُأجلت من أأبريل  2014اإىل سبمترب  ،2014نظراً اإىل تعقد موقع العمل خصوص ًا يف ا ألشهر
ا ألخرية .وتس ىن التصديق عىل احلساابت اخلتامية مع بعض الرشاكت واملؤسسات حبلول هناية عام  ،2014و أأغلقت غالبية احلساابت
حبلول هناية عام  2015ومل يتبق سوى بضع حساابت يزمع الانهتاء مهنا يف أأوائل عام .2016
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بياانت ا ألداء
النتيجة املرتقبة:

ھ 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

ا ألهداف

السري

اس ُتمكلت قاعة املؤمترات اجلديدة وس ِّل ّمت يف
ضامن تنفيذ القاعة عقد مجعيات ادلول
اإكامل مرشوع قاعة املؤمترات
ا ألعضاء لعام  2014يف الوقت احملدد ووفق ًا لرشوط اجلودة.
اجلديدة يف املوعد احملدد ويف حدود يف حدود املزيانية
املزيانية ووفق ًا لرشوط اجلودة
ووفقا للتارخي الإمتام قاعة املؤمترات اجلديدة اكن أأول اجامتع رمسي يُعقد يف قاعة الويبو اجلديدة
املعدّ ل (بسبب اإهناء
للمؤمترات يف عام  2014هو اجامتع جلنة الربانمج
عقد املقاول العام)
واملزيانية يف الفرتة من  1اإىل  5سبمترب .2014
مجعيات
لس تضافة
وعُقدت مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو لعام
ادلول ا ألعضاء
 2014يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب ،2014
يف 2014
وعُقدت مرامس افتتاح قاعة الويبو اجلديدة
للمؤمترات يف اليوم ا ألول.
وحبلول هناية عام  ،2015اكن من املتوقع تغطية
الرصيد املتبقى املس تحق عن لك احلساابت
اخلتامية تغطية اكمةل بفضل املزيانية التمكيلية اليت
وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف عايم 2014
و 2015عىل أأن حتدد التلكفة الهنائية للمرشوع يف
عام  2016بعد تسديد لك املس تحقات.

حمقق لكي ًا

شهد عام  2015أأول تأأجري لقاعة الويبو اجلديدة
طلبان س نواي عىل
للمؤمترات واملرافق اجملاورة لها دلول أأعضاء أأو
ا ألقل من ادلول
أ
لس
هيئات خارجية تضافة أحداث غري اجامتعات
ا ألعضاء أأو املنظامت
الويبو .وعُقدت مخسة أأحداث يه " "1املنتدى
ادلولية ا ألخرى أأو
الهيئات ا ألخرى لتنظمي العاملي لالحتاد ادلويل لالتصالت يف مايو 2015؛
اجامتعات و /أأو أأحداث " "2واملركز ادلويل ل ألمن الراييض يف سبمترب
2015؛ " "3وإاطالق سويرسا ملركز جنيف املعين
(غري اليت تنظمها
ابملياه يف نومفرب 2015؛ " "4وحفل تسلمي
الويبو)
الشهادات الاحتادية لعنارص الإطفاء (املدرسة
الالتينية) يف نومفرب 2015؛ " "5والاجامتع
الس نوي للمنظمة ادلولية للهجرة يف نومفرب .2015

حمقق لكي ًا

اس تخدام قاعة املؤمترات بوصفها
املاكن املفضل لعقد الاجامتعات
وا ألحداث اليت تنظمها ادلول
ا ألعضاء

بداية من ،2015
تلقي طلبات
اس تخدام املرافق
من ادلول ا ألعضاء
(لعقد اجامتعات
و أأحداث غري تكل
اليت تنظمها الويبو)
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النتيجة املرتقبة:

ھ 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
بياانت الأداء

ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

مراقبة تدابري النفاذ املادي
لضامن امتثال قاعة املؤمترات
اجلديدة واملرافق املتصةل هبا
متام ًا مع املعايري املطبقة أأثناء
التشييد

ن ُ ِّفّذت يف أأثناء التشييد تدابري النفاذ املادي (حىت
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث س ُتوضَ ع بداية من
أ
ل
 2014عند تسلمي قاعة انهتاء ا تشييد يف أغسطس  ،2014وليس يف بداية
يف هناية  :2013ل
املؤمترات اجلديدة ،وعىل عام  )2014مبا فهيا التدابري الرئيس ية التالية"1" :
ينطبق
ِّ
أ
ّممر ُمنْ َحدر لنفاذ الكرايس املتحركة اإىل املنصة يف
أساس التقيمي املعامري
قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ،ومجيع املقاعد
أأساس املقارنة ا ألصيل والتقين اخلاص اذلي
ً
املوجودة عىل املنصة ( 31مقعدا يف حاةل اكامتل
يف الربانمج واملزيانية جرى يف عام 2013
العدد) ميكن النفاذ اإلهيا ابلكرايس املتحركة"2" ،
 :15/2014س ُيوضَ ع
و 26مقعداً يف  3مواقع خمتلفة يف مناطق ماكتب
بداي ًة من  2014عند
املندوبني ميكن النفاذ اإلهيا ابلكرايس املتحركة"3" ،
تسلمي قاعة املؤمترات
ومجيع كرايس ماكتب املندوبني اليت يبلغ عددها 850
ساس
اجلديدة ،وعىل أأ
كرس ي ًا قابةل للنقل والاستبدال عند الطلب بأأي
التقيمي املعامري والتقين
كريس أخر لتلبية احتياجات ذوي الإعاقات"4" ،
اخلاص اذلي جرى
وابب خروج اإضايف يف حاةل الطوارئ يف املنطقة
يف عام 2013
السفىل لقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات ،من أأجل
النفاذ املس تقل ابلكرايس املتحركة ،يطل مبارش ًة
عىل ممر منحدر خاريج يؤدي اإىل الساحة
اخلارجية "5" ،وممرات منحدرة لنفاذ الكرايس
املتحركة اإىل مقصورات املرتمجني الفوريني يف قاعيت
اجامتعات اإحداهام يف الطابق اجملدد من مبىن أأرابد
بوكش "6" ،جتهزي امحلامات للنفاذ ابلكرايس
املتحركة "7" ،تركيب رشائط لصقة ملنع الانزلق
عىل مجيع درجات السمل داخل قاعة املؤمترات
اجلديدة وحولها "8" ،ممر منحدر لنفاذ الكرايس
املتحركة من ابيب قاعدة املؤمترات اجلديدة اإىل خمرج
الطوارئ يف طرف مجمع لويبو "9" ،مسار للنفاذ
ابلكرايس املتحركة اإىل مدخل الويبو الرئييس
اجلديد ،وبواابت الرسعة املناس بة لنفاذ الكرايس
املتحركة اإىل ش باك مكتب الاس تقبال والتسجيل،
" "10كرايس بعجالت خمصصة ذلوي الإعاقات
ومتاحة عند الطلب للخروج من طابق مقصورات
املرتمجني الفوريني يف حاةل الطوارئ.
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السري
غري قابل
للقياس
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مراقبة تدابري مراعاة البيئة
وتدابري احلد من اس هتالك
الطاقة املطبقة أأثناء التشييد

اإكامل اإجراءات تأأمني احمليط
حسب معايري ا ألمم املتحدة
ادلنيا ل ألمن التشغييل يف املقار
)(UN H-MOSSابلنس بة
ل قاعة الويبو اجلديدة
للمؤمترات

ن ِّفّذت تدابري مراعاة البيئة يف أأثناء التشييد (حىت
أأساس املقارنة ا ُملحدَّث س ُتوضَ ع بداي ًة من
 2014عند تسلمي قاعة انهتاء التشييد يف أأغسطس  ،2014وليس يف بداية
يف هناية  :2013ل
الويبو اجلديدة للمؤمترات عام  )2014مبا فهيا التدابري الرئيس ية التالية"1" :
ينطبق
اس تخدام خشب حميل يف الهيلك الرئييس والكسوة
اخلشبية ادلاخلية (السقف واجلدران والأرضيات)
أأساس املقارنة ا ألصيل
لقاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات  "2" ،واس تخدام
يف الربانمج واملزيانية
الغاز الطبيعي للتدفئة "3" ،ونظام تربيد ابس تخدام
 :15/2014س ُيوضَ ع
ماء التربيد اجمللوب من حبرية جنيف "4" ،واحلد
بداي ًة من  2014عند
من اس هتالك الضوء الاصطناعي عن طريق
تسلمي قاعة الويبو
اس تخدام تقنية الصامم الثنايئ الباعث للضوء
اجلديدة للمؤمترات
)(LEDعىل نطاق واسع (يف مجيع املناطق اليت
يشملها املرشوع) اس تخدام الضوء الطبيعي من
رشفَة كبرية وعدة نوافذ أأعىل السطح
خالل نوافذ ُم ْ ِّ
(يف قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات)"5" ،
والاس تخدام املوسع للهواء الطبيعي من خالل نظام
هتوية خمتلطة "6" ،وسقف مغطى ابلنبااتت يف
مركز النفاذ لتعزيز القدرة عىل التربيد وترصيف مياه
ا ألمطار "7" ،وإاضاءة تُف ّعل من خالل استشعار
احلضور خارج ساعات العمل.
ل ينطبق

اس ُتمكل يف أأغسطس  2014احمليط ا ألمين أأمام
اإكامل اإجراءات تأأمني
قاعة الويبو اجلديدة للمؤمترات وإاىل جانب مبىن
احمليط حسب معايري
ا ألمم املتحدة ادلنيا ل ألمن أأرابد بوكش ،وكذكل من اجلدار املضاد لالنفجار
عىل جانب طريق فرنيه .ومن املتوقع الانهتاء من
التشغييل يف املقار
التدابري ا ألخرى يف موعد أأقصاه هناية عام .2015
()UN H-MOSS
حبلول هناية 2015

غري قابل
للقياس

حمقق لكي ًا

اخملاطر احملمتةل خالل الثنائية
اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق
نتاجئ الربانمج
اكتشاف عيوب هندس ية أأو بنائية
كبرية خالل وقت البناء املتبقي ،أأو
بعده ،مما يؤخر البدء يف اس تخدام
قاعة املؤمترات اجلديدة

اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ
للحد من وطأأة اخملاطر

تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد
من وطأأهتا عىل مدار الثنائية

اختيار همندس ومتعاقدين ميتازون انهتىى هذا اخلطر يف هناية الثنائية
نظر ًا اإىل بدء اس تخدام قاعة
ابجلودة العالية.
املؤمترات اجلديدة للويبو اعتبار ًا من
ميتاز احتاد رشاكت هندسة
سبمترب  2014لس تضافة اجامتعات
ا ألخشاب مبهنديس ا ألخشاب
الويبو ومهنا مجعيات الويبو لعايم
اخلاصني به ،وهو يتأألف من
مجموعة من الرشاكت احمللية اخلبرية  2014و 2015وغريها من
واملؤهةل بدرجة كبرية .يرصد مدير الاجامتعات وا ألحداث العديدة عىل
مدار الفرتة املتبقية من الثنائية.
موقع البناء تنفيذ املرشوع عن
كثب وعىل فرتات متقاربة جدً ا.
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التأأثري يف أأداء الربانمج
مل يؤثر هذا اخلطر ول تطوره تأأثري ًا
ماد ًاي يف أأداء الربانمج للفرتة
.15/2014
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اس تخدام املوارد
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

)بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
15/2014

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ1.9
ھ4.9

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو
واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
اجملموع

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

765

4,114

3,942

69

190

166

834

4,303

4,108

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

)بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 15/2014

املزيانية الهنائية بعد
التحويالت 15/2014

نفقات 15/2014

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

462

443

387

87%

خالف موارد املوظفني

372

3,861

3,721

96%

834

4,303

4,108

95%

اجملموع

أألف .املزيانية الهنائية بعد التحويالت 15/2014
 .3.29تعزى الزايدة الإجاملية يف املزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014أأساس ًا اإىل املوارد الإضافية اخملصصة لتغطية
املرصوفات ا إلضافية املتعلقة ابختتام وإاقفال احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة مع ًال مبا وافقت عليه مجعيات الويبو
يف أأكتوبر  .2015و َّ
يتبني ذكل يف اإطار النتيجة املرتقبة .1.9
ابء .اس تخدام مزيانية 15/2014
 .4.29يعزى تدين اس تخدام موارد املوظفني اإىل الفارق بني مهنجية حساب التلكفة املعيارية املس تخدمة يف الثنائية 15/2014
ونفقات املوظفني الفعلية.
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سابعا امللحقات
امللحق ا ألول توزيع لتقياميت ا ألداء للك برانمج
تش متل تقياميت ا ألداء للك برانمج وارد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية  15/2014عىل ما ييل:

اجلزء ا ألول :الإجنازات احملققة خالل الثنائية 15/2014
هذا اجلزء عبارة عن موجز حتلييل يعرض نتاجئ الربانمج احملققة يف الثنائية  15/2014والتحدايت املواهجة أأثناء الفرتة
قيد الاس تعراض .وعىل غرار عام ُ ،2014معم تقيمي تنفيذ جدول أأعامل التمنية ومن ّمث اإدراجه يف الإجنازات يف الثنائية .15/2014
ومتاش يا مع معلية اإعداد املزيانية للمرشوعات اليت اقرتحهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
واليت وافقت علهيا مجعيات الويبو يف عام  ،1492010ل يزال الإبالغ عن جدول أأعامل التمنية ينطوي عىل معلومات مفصةل عن تنفيذ
مرشوعات جدول أأعامل التمنية وتوصياته لكهيام.

اجلزء الثاين :بياانت ا ألداء
يلخّص اجلدول الوارد يف هذا اجلزء النتاجئ املرتقبة اليت يسهم فهيا الربانمج ومؤرشات ا ألداء اليت تقيس مسامهة الربانمج يف حتقيق
النتاجئ واليت وافقت علهيا ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  .15/2014و ُحدّ ثت أأسس املقارنة ،حسب الاقتضاء،
وفق ًا للوضع يف هناية عام  .2013ول تزال جداول بياانت ا ألداء ِّ ّتبني الك من أأسس املقارنة ا ألصلية (كام يف الربانمج واملزيانية
 )15/2014و أأسس املقارنة احملدّ ثة (كام يف هناية عام  )2013وا ألهداف (كام يف الربانمج واملزيانية  )15/2014ألغراض مقارنة
حسنت اجلداول يف الثنائية  .15/2014و أأتيحت الفرصة خالل معلية
بياانت ا ألداء والتقياميت .واس تجابة لطلب ادلول ا ألعضاءّ ِّ ،
حتديث أأسس املقارنة (اليت اس هتُ لت يف يوليو  )2014يك حتدد الربامج أأهداف ًا غري تكل احملددة يف الربانمج واملزيانية 15/2014
بوصفها أأهداف ًا "حتدّ د لحق ًا" وتستند اإىل بياانت هناية عام  .2013وظلت ا ألهداف اليت مل ُحتدّ د خالل تكل العملية غري ُمحدّ دة
وورد يف تقيمي سريها "غري قابل للقياس" .وترد يف العمود الرابع بياانت ا ألداء للثنائية  15/2014املتعلقة بلك مؤرش .وكقاعدة عامة،
عندما تقاس بياانت ا ألداء بتغري يف النس بة املئوية (سواء ابلزايدة أأو النقصان) ،ف ُيقصد بذكل املقارنة ابلعام السابق ،ما مل يُذكر
خالف ذكل؛ أأي أأن تغري النس بة املئوية يف س نة  2014يقارن بس نة  ،2013ويف س نة  2015يقارن بس نة  .2014أأما العمود
اخلامس فيتضمن تقيامي ل ألداء ابس تخدام "نظام اإشارات السري".

اجلزء الثالث :اخملاطر احمل متةل خالل الثنائية
يف اإطار الزتام الويبو بتعزيز اإدارهتا للمخاطر ،يتضمن تقرير أأداء الربانمج للثنائية  ،15/2014ألول مرة ،جزء ًا خمصص ًا عن "اخملاطر
احملمتةل خالل الثنائية" .ويتكون اجلدول من أأربعة أأمعدة .فيبني العمود ا ألول "اخملاطر اليت قد حتول دون حتقيق نتاجئ الربانمج"
ويوحض العمود الثاين "اخلطط املوضوعة أأو قيد التنفيذ للحد من وطأأة اخملاطر" وفق ًا ملا اع ُتمد يف الربانمج واملزيانية للثنائية
 .15/2014أأما العمود الثالث املعنون "تطور اخملاطر واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا عىل مدار الثنائية" ،فيعرض معلومات عن
تطور اخملاطر خالل الثنائية ول س امي التعرض الفعيل لتكل اخملاطر واسرتاتيجيات احلد من وطأأهتا القامئة أأو املس تحدثة ملواهجة تكل
اخملاطر .ويصف العمود الرابع املعنون "التأأثري يف أأداء الربانمج" تأأثري تطور اخلطر واسرتتيجية احلد من وطأأته يف أأداء الربانمج
خالل الثنائية.

 149اس تعراض معلية اإعداد مزيانية املرشوعات اليت اقرتحهتا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ألغراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية
(الوثيقة .)A/48/5 REV.
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اجلزء الرابع :اس تخدام املوارد
يقدم اجلزء ا ألخري معلومات عن املزيانية املعمتدة  15/2014واملزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014والنفقات الفعلية واس تخدام
مزيانية  .15/2014ويشمل هذا اجلزء جدولني:
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ) :يوفر هذا اجلدول معلومات عن املزيانية املعمتدة  15/2014واملزيانية الهنائية بعد
التحويالت  15/2014والنفقات الفعلية حبسب النتاجئ للثنائية  .15/2014ويف عام  ،2014ع ُّزز نظام ختطيط اإدارة ا ألداء
املؤسيس دلمع انتقال املنظمة اإىل التخطيط عىل مس توى املناصب .وتستند التسوايت عىل مس توى النتاجئ يف مزيانية 15/2014
بعد التحويالت اإىل املهنجية اجلديدة وا ألدق لتخصيص موارد املوظفني.
املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني) :يوفر هذا اجلدول معلومات عن املزيانية املعمتدة 15/2014
واملزيانية الهنائية بعد التحويالت  15/2014والنفقات الفعلية للثنائية ( 15/2014موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني) .و َّ
تبني
أأس باب الفروق بني املزيانية املعمتدة واملزيانية الهنائية بعد التحويالت ،فض ًال عن اس تخدام املزيانية ،مع توضيح النتاجئ املعنية ونوع
النفقات املعين (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني).
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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امللحق الثاين اإنفاق الصناديق الاستامئنية 15/2014
سعي ًا اإىل تعزيز التاكمل بني لك أأنشطة املنظمة يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ وبغض النظر عن مصدر الصناديق ،يعرض هذا
امللحق حملة عامة عن ا ألنشطة املنفَّذة عن طريق الصناديق الاستامئنية للويبو .ويف الوقت نفسه ،يع ُّد هذا التقرير اس تجابة لطلب
بعض اجلهات املاحنة احلصول عىل تقرير أأمشل عن الصناديق الاستامئنية يشمل معلومات براجمية ومالية .وحرص ًا عىل تبس يط معلية
اإعداد التقريرُ ،أدرج تقرير الصناديق الاستامئنية يف اإطار تقرير أأداء الربانمج ،ويقدم صورة س نوية ل ألنشطة املنفذة يف عام .2015
وسوف يُدرج التقرير الس نوي القادم للصناديق الاستامئنية يف تقرير أأداء الربانمج  .2016ويقدم هذا امللحق معلومات عن
الصناديق الاستامئنية الواردة يف اجلدول التايل ابس تثناء الصناديق الاستامئنية اخملصصة للموظفني املهنيني املبتدئني.
الصندوق الاستامئين
أأسرتاليا
الربازيل
الربازيل – اجلنوب
الربازيل – برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
الاحتاد ا ألورويب/ابكس تان
فنلندا/حق املؤلف
فرنسا/امللكية الصناعية
الربانمج ا أليبريي -ا ألمرييك للملكية الصناعية
اإيطاليا
الياابن/حق املؤلف
الياابن/امللكية الصناعية
الياابن /أأفريقيا – البدلان ا ألقل منوا
مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
مجهورية كوراي/حق املؤلف
مجهورية كوراي/التعلمي
مجهورية كوراي/امللكية الفكرية
املكس يك
اإس بانيا
أأوروغواي

اجلهة املنفذة
مكتب املدير العام
مكتب املدير العام
مكتب املدير العام
قطاع التمنية
قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع القضااي العاملية
قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
قطاع التمنية
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أأسرتاليا
النتيجة:

ه 1.2انتفاع مزتايد بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كسبيل ل إاليداع ادلويل لطلبات الرباءات

النشاط

التارخي

ندوات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات املتنقةل
للجامعات
تدريب حول معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
لبدلان رابطة أأمم جنوب
رشيق أس يا

من  25اإىل 26
مارس 2015

النتيجة:

من  24اإىل 25
مارس 2015

ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون
جنوب أأفريقيا52/
مشاراكً

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

قدمت الندوات للمشاركني معلومات عن كيفية الاس تفادة من
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام الرباءات العاملي بوجه عام
يف نقل املعارف مع ذكر أأمثةل واقعية.
س نغافورة 18/مشاراكً من قدم التدريب الوظائف وا إلجراءات ا ألساس ية ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات واخلدمات الش بكية للمعاهدة اليت س تطبقها هذه
بروين دار السالم
املاكتب .كام قدم فرصة مثينة للمشاركني يك يتبادلوا اخلربات.
ومكبوداي وإاندونيس يا
ومجهورية لو ادلميقراطية وقد جاءت حلقة العمل دون ا إلقلميية يف الوقت املناسب أأيض ًا
الشعبية ومالزياي وميامنار لتعمل بعض اجلوانب احلديثة فامي يتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات خاصة اخلدمات الش بكية للمعاهدة.
والفلبني واتيلند
وفييت انم

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

النشاط

التارخي

تشاور وطين حول مرشوع من  9اإىل 10
اسرتاتيجية وطنية للملكية أأبريل 2015
الفكرية
تشاور وطين حول مرشوع من  14اإىل 16
اسرتاتيجية وطنية للملكية أأبريل 2015
الفكرية
حلقة معل تشاورية وطنية
بشأأن وضع اسرتاتيجية
وطنية للملكية الفكرية

ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون
جزر كوك

جزر سلامين

 13فرباير  2015ميامنار
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الغرض(ا ألغراض)/الوصف
الاجامتع بأأحصاب املصلحة الرئيس يني لتقدمي مرشوع
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ومناقشة تفاصيلها .وعقب
املناقشاتِّّ ،قدمت اسرتاتيجية معدةل بشأأن امللكية الفكرية اإىل
احلكومة يك توافق علهيا.
اإجراء مشاورات وهج ًا اإىل وجه مع أأحصاب املصلحة الوطنيني
حول املرشوع احلايل لسرتاتيجية امللكية الفكرية وإادخال
التعديالت ا ألخرية قبل تقدمي املرشوع املعدل اإىل احلكومة
للتصديق عليه.
تعزيز املعارف بشأأن املهنجية والعملية اخلاصتني بصياغة
اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وتنفيذها ،ومناقشة املسائل
املتعلقة ابلس ياسات اليت س تتناولها هذه الاسرتاتيجية وما
س ُيدرج فهيا من عنارص ،مع مراعاة ا ألهداف والغاايت الإمنائية
القامئة عىل الصعيد الوطين .وقد همدت حلقة العمل التشاورية
الوطنية الطريق لعملية الصياغة؛ واضطلع الفريق املعين ابملرشوع
واذلي تأألف من خبريين دوليني وخبري وطين ببحث مكتيب
شامل ،و أأجرى دراسة اس تقصائية أأساس ية ،و أأعد تقرير ًا عن
النتاجئ ا ألولية اس ُتخدم أأساس ًا لعقد املزيد من املشاورات عىل
الصعيد الوطين.
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ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
النتيجة:
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
عند الانهتاء من هذا التدريب ،اكن املهنيون قد اكتس بوا ما ييل :فهم
من  26اإىل  29اإندونيس يا
حلقة العمل الوطنية
أأفضل لس تخدام نظام الرباءات كجزء من اسرتاتيجية الاس تغالل
الويبو/الصناديق الاستامئنية مايو 2015
التجاري للملكية الفكرية؛ وهمارات للمتكن من دمع حمايم الرباءات يف
يف أأسرتاليا حول صياغة
صياغة مطالب الرباءات فامي خيص تكنولوجيات حمددة؛ وفهم معزز
الرباءات واس تخدام نظام
ملزااي مسار الإيداع عرب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
الرباءات
صقل املشاركون معارفهم حول ترخيص امللكية الفكرية ليك يمتكنوا
من  9اإىل  12اإندونيس يا
برانمج الويبو/الصناديق
من الإسهام عىل حنو مؤثر يف مفاوضات الرتخيص وليك يمتكنوا من
يونيو 2015
الاستامئنية يف أأسرتاليا
وضع مشاريع أأولية لتفاقات الرتخيص.
للتدريب حول الرتخيص
املتقدم الناحج للتكنولوجيا
اكتسب املشاركون فه ًما أأفضل للعالقات املتداخةل بني تسويق امللكية
من  15اإىل  18الفلبني
برانمج الويبو/صندوق
الفكرية وتقيميها ،واكتس بوا معارف متكهنم من حتديد ا ألسواق احملمتةل
أأسرتاليا الاستامئين للتدريب يونيو 2015
للمعارف والتكنولوجيا الناش ئة يف مؤسساهتم البحثية .وبوجه عام،
حول التسويق والتقيمي
اكتسب املشاركون همارات متكهنم من حتديد قمية ا ألصول الفكرية
املتقدمني الناحجني
حمل مفاوضات الرتخيص.
للتكنولوجيا
اكنت هذه أأول حلقة معل وطنية تنظمها الويبو حول حق املؤلف يف
حلقة معل وطنية حول حق من  22اإىل  24جزر كوك
جزء كوك .وقد قدمت حلقة العمل  -اليت اكنت موهجة للمسؤولني
أأبريل 2015
املؤلف واحلقوق اجملاورة
احلكوميني وغريمه من أأحصاب املصلحة املعنيني  -معلومات حول
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة ،و أأمهيهتا الثقافية والاقتصادية و أأمهية
وضع نظام وطين محلاية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وإادارهتا.
حلقة معل دون إاقلميية حول من  19اإىل  20فيجي ونيوي واببوا ركزت حلقة العمل عىل زايدة الوعي والفهم فامي خيص دور حق
غينيا اجلديدة وساموا واملؤلف وقميته يف التمنية الثقافية والاقتصادية دلى متخذي القرارات
حق املؤلف والتمنية ملتخذي يناير 2015
وجزر سلامين وتونغا من البدلان املشاركة و أأمانة منتدى جزر احمليط الهادئ.
القرارات
وتوفالو وفانواتو
تلت هذه الندوة النشاط املذكور أنفًا وقدمت معلومات حول حق
من  21اإىل  22فانواتو
ندوة وطنية حول حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة مبا يف ذكل كيفية معل النظام من الناحية
يناير 2015
املؤلف واحلقوق اجملاورة
العملية لفائدة مجهور من املسؤولني احلكوميني وغريمه من أأحصاب
املصلحة عىل الصعيد الوطين.
ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
النتيجة:
الابتاكر والإبداع
ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
تزويد منظمة حملية ،ويه منظمة قوة الصغار يف العمل الاجامتعي
تكوين الكفاءات (من خالل اس متر من بنغالديش
( )YPSAابخلربات والمتويل الالزمني لتنفيذ أأنشطة تكوين الكفاءات يف
2014
مذكرة تفامه)
ك
بنغالديش.
وا متل يف
2015
مايو
تضمنت ا ألنشطة )1( :تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني
ميرسة و( )2اإنتاج
ابلإضافة اإىل منظامت اجملمتع املدين عىل اإنتاج كتب َّ
ميرسا ابللغة البنغالية و( )3رشاء  35هجاز أأندرويد
 162كتااب تعلمييا َّ
لإعارهتا اإىل الطالب معايق البرص حبيث متكهنم من قراءة هذه الكتب.
ويقدر عدد املس تفيدين من الكتب املنتجة بعرشة ألف من الطالب
معايق البرص.
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تكوين الكفاءات (من خالل اس متر من
2014
مذكرة تفامه)
ك
وا متل يف
مايو 2015

رسي لناك

تكوين الكفاءات (من خالل اس متر من
2014
مذكرة تفامه)
ك
وا متل يف
سبمترب
2015
تكوين الكفاءات (من خالل اس متر من نيبال
2014
مذكرة تفامه)
ك
وا متل يف
مايو 2015

رسي لناك

( )1تزويد منظمة حملية ويه مؤسسة ديزي لناك ابخلربة والمتويل
الالزمني لتنفيذ أأنشطة بناء القدرات يف رسي لناك.
تضمنت ا ألنشطة )1( :تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني،
ميرسة؛ و( )2اإنتاج
عالوة عىل منظامت اجملمتع املدين ،عىل اإنتاج كتب َّ
ميرس ابللغة الس هنالية؛ و( )3رشاء  80هجاز قراءة
 1069كتاب تعلميي َّ
ملؤسسة ديزي يمت اإعارهتا للطالب معايق البرص حبيث ميكهنم قراءة هذه
الكتب .ويقدر عدد املس تفيدين من الكتب املنتجة بعرشة ألف من
الطالب معايق البرص.
ُطور برانمج مرتفع اجلودة لتحويل النصوص حلديث منطوق ابللغة
ميرسة
الس هنالية يك يس تخدمه ا ألشخاص معاقو البرص يف قراءة كتب َّ
ابللغة الس هنالية .وقد اكن يوجد يف السابق فقط برانمج "صوت أيل"
لتحويل النص اإىل حديث ابللغة الس هنالية .وطورت الربانمج لكية
احلاسب اليل جبامعة كولومبو.
تزويد منظمة حملية ،ويه منظمة العمل حول حقوق املعاقني وتطويرمه
) (ADRADابخلربة والمتويل الالزمني لتنفيذ أأنشطة بناء القدرات يف
نيبال.
تضمنت ا ألنشطة )1( :تدريب احلكومة احمللية والنارشين التجاريني،
ميرسة و( )2اإنتاج
ابلإضافة اإىل منظامت اجملمتع املدين،عىل اإنتاج كتب َّ
ميرس ابللغتني الإنلكزيية والنيبالية و( )3رشاء 100
 140كتاب تعلميي َّ
هجاز أأندرويد ميكن اإعارهتا اإىل الطالب اذلين يعانون من عيوب ابلبصار
حبيث متكهنم من قراءة هذه الكتب .ويقدر عدد املس تفيدين من الكتب
املنتجة بأألف ومخسامئة من الطالب معايق البرص.
توفري المتويل ملنظمة رشيكة ،احتاد ديزي ،واليت أأنتجت طامق بداية من
ميرسة يف البدلان
املبادئ التوجهيية و أأفضل املامرسات لإنتاج كتب َّ
النامية.

اس متر من
تكوين الكفاءات  -طامق
2014
بداية ديزي
واكمتل يف
مارس
2016
ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان
النتيجة:
النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
من أأكتوبر جامعة اكليفورنيا سان تعزيز )1( :الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتعامل مع التحدايت
الاس مترار يف ترتيبات
الصحية العاملية (ا ألمراض املدارية املهمةل) واليت تؤثر يف العديد من
اإىل ديسمرب دييغو ،ابلولايت
اس تضافة علامء أأفارقة يف
 1502015املتحدة/د.كريستيان البدلان ا ألقل منوا؛ و( )2نقل املعرفة للعلامء وخاصة من البدلان ا ألقل منوا.
جمال الطب احليوي يف
ومت تطوير برامج أأحباث خمصصة لضامن قيام املشاركني بتحديث همارات
أأغياري والس يدة
منشأت حبثية خارج أأفريقيا.
البحث و أأهنم قادرون عىل تقدمي اإسهامات هامة يف بالدمه ابلنس بة
كريي ديفزي.
ل ألمراض املدارية املهمةل.
الهند

 150اترخي الانهتاء املتوقع :مارس 2016
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مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق أأسرتاليا يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

493,374

727

383,882

-

110,219

الربازيل
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
النتيجة:
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل
املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
مناقشة مواضيع متعلقة بس ياسات الابتاكر واسرتاتيجياته وتكوين
الاجامتع الس نوي التاسع من  19اإىل  22الربازيل
الكفاءات يف جمالت نقل التكنولوجيا وإادارة امللكية الفكرية.
للمنتدى الربازييل ملديري مايو 2015
الابتاكر ونقل التكنولوجيا
()FORTEC
تقدمي تدريب معيل حول اإدارة حقوق امللكية الفكرية
من  6اإىل  10الربازيل
حلقة معل حول
واسرتاتيجيات حاميهتا يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير.
يوليو 2015
اسرتاتيجيات حامية
امللكية الفكرية
والاس تغالل التجاري لها
استنادًا اإىل نتاجئ البحوث
تعزيز الابتاكر املس تدام ودمع ادلور الوجيه لنظام امللكية الفكرية
من  11اإىل  14الربازيل
اجامتع اإانبيد الأاكدميي
يف س ياق الاقتصاد العاملي.
أأغسطس 2015
الثامن حول امللكية
لت
الفكرية والابداع وا منية
التشجيع عىل اإدراج أأحاكم الويبو بشأأن الس بل البديةل لتسوية
ندوة عن عقود الامتياز  3سبمترب  2015الربازيل
املنازعات يف اتفاقات الامتياز اليت يربهما أأعضاء مجعية الامتياز
والليات البديةل لتسوية
الربازيلية.
املنازعات
تشجيع احملامني ومديري العقود املعنيني ابتفاقات الرتخيص والبحث
 4سبمترب  2015الربازيل
ندوة عن تراخيص
أ
أ
الس
اس
والتطوير يف الربازيل عىل تخدام أحاكم الويبو بشأن بل
التكنولوجيا ادلولية
البديةل لتسوية املنازعات.
وتسوية املنازعات
تشجيع النقاش حول املاكسب الاقتصادية والاجامتعية اليت ميكن
من  24اإىل  25الربازيل/كولومبيا
الندوة الثانية حول
سب
للمؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية أأن حتققها يف
مترب  2015واملكس يك وبريو
املؤرشات اجلغرافية
معلية التمنية الوطنية كلك ،وخاصة يف جمال احلرف اليدوية.
والعالمات التجارية
امجلعية يف قطاع احلرف
اليدوية
مناقشة أأدوات نقل التكنولوجية القامئة عىل حامية ا ألصول غري
الاجامتع السابع عرش عن  1أأكتوبر  2015الربازيل
امللموسة واليت تركز عىل الرشاكت الصغرية واملتناهية الصغر.
امللكية الفكرية وتسويق
التكنولوجيا  -ش بكة ريو
دي جانريو للملكية
الفكرية
()XVII REPICT
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مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الربازيل يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

333,211

)(27

102,850

-

230,334

الربازيل – اجلنوب
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
النتيجة:
لت
أ
أ
لغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
من  7اإىل  8بريو/كوس تارياك ،وامجلهورية مناقشة ما ييل )1( :هيلكة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية
حلقة العمل ا إلقلميية
واملؤسس ية؛ و( )2تأأسيس ماكتب نقل التكنولوجيا؛
مايو  2015ادلومينيكية ،وإاكوادور،
الثانية حول امللكية
و( )3الامنذج الاسرتاتيجية دلمع الابتاكر.
واملكس يك ،وبريو،
الفكرية ونقل التكنولوجيا
و أأوروغواي
( )1اس تكامل التدريب املقدم يف اإطار احللقة ا إلقلميية اخلاصة
حلقة العمل ا إلقلميية حول من  27اإىل الربازيل/ش ييل وكولومبيا
بتحليل الرباءات اليت عُقدت يف أأغسطس  2013يف ريو دي
ا ألدوات اجملانية واملفتوحة  28أأغسطس واملكس يك و أأوروغواي
جانريو ابلربازيل؛ ( )2وإااتحة حمفل للتناقش وتبادل الراء بشأأن
املصدر لتحليل الرباءات 2015
أ
أ
ادلليل اجلاري اإعداده بشأن الدوات املفتوحة املصدر لتحليل
الرباءات.
مناقشة ما ييل )1( :وضع س ياسات نقل التكنولوجيا؛
من  18اإىل املكس يك/كولومبيا وكواب
حلقة العمل ا إلقلميية
و( )2عرض النوايح العملية للتفاوض وصياغة اتفاقات
والسلفادور وبريو
 20نومفرب
الثالثة حول امللكية
التكنولوجيا.
واملكس يك
الفكرية ونقل التكنولوجيا 2015
الربازيل/ا ألرجنتني ،بوليفيا ،الهنوض بتبادل اخلربات فامي بني موظفي ماكتب امللكية الفكرية
الندوة الثالثة والثالثون من 31
الوطنية حول موضوعات حمددة ،مع الرتكزي حتديدً ا عىل التعاون
ملاكتب امللكية الفكرية يف أأغسطس اإىل ش ييل ،كولومبيا،
كوس تارياك ،كواب ،امجلهورية ادلويل يف جمال امللكية الفكرية.
 3سبمترب
أأمرياك الالتينية
ادلومينيكية ،اإكوادور،
2015
السلفادور ،غواتاميل،
هندوراس ،املكس يك،
نياكراغوا ،بامن ،ابراغواي،
بريو ،أأوروغواي ،فزنويال
الهدف )1( :نرش نسخة  2015من مؤرش الابتاكر العاملي يف
الربازيل/ش ييل وكولومبيا
الإطالق ا إلقلميي ملؤرش  30سبمترب
اإقلمي أأمرياك الالتينية؛ و( )2امجلع بني اخلرباء واملمثلني من
وكوس تارياك واملكس يك
الابتاكر العاملي 2015 2015
احلكومة وقطاعات الصناعة ملناقشة املسائل املتعلقة ابقتصادايت
الابتاكر.
برانمج التدريب املتوسط من  23نومفرب الربازيل/ا ألرجنتني وبوليفيا تعزيز القدرات عىل حفص الرباءات يف بدلان أأمرياك الالتينية
وكولومبيا وكوس تارياك وكواب
اإىل
ا إلقلميي بشأأن حفص
وامجلهورية ادلومينيكية
 4ديسمرب
الرباءات لفائدة بدلان
وإاكوادور والسلفادور
2015
أأمرياك الالتينية
وغواتاميل وهندوراس
واملكس يك ونياكراغوا وبامن
وابراغواي وبريو
و أأوروغواي
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حلقة العمل ا إلقلميية حول من  7اإىل  11الربازيل/كواب وبريو
و أأوروغواي
الرتخيص املتقدم الناحج ديسمرب
2015
للتكنولوجيا

اإثراء معارف مديري التكنولوجيا واملهنيني واحملامني يف جمال
الابتاكر التجاري من املؤسسات الأاكدميية والصناعة فامي خيص:
( )1الاس تغالل التجاري للملكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك
خاص عىل تسويق امللكية الفكرية وتقيمي التكنولوجيا؛
و( )2التفاوض وصياغة اتفاقات الرتخيص.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الربازيل  -اجلنوب يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014
384,809

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

)(17

146,478

-

الربازيل – برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ

الرصيد يف  31ديسمرب
2015
238,315

151

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
النتيجة:
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
تعزيز تدريب  28همن ًيا يف جمال اإدارة العمليات التعاونية
برانمج تدرييب للمفاوضني من  19اإىل الربازيل
والتفاوض بشأأهنا ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل البنود املتعلقة
بشأأن تطوير التكنولوجيا  30أأكتوبر
ابمللكية الفكرية لتأأسيس اتفاقات تطوير التكنولوجيا.
2015

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الربازيل – برانمج الأمم املتحدة الإمنايئ 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014
-

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

39,489

39,489

-

الرصيد يف  31ديسمرب
2015
-

الاحتاد ا ألورويب (مرشوع ابكس تان)
النتيجة:

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

التارخي
النشاط
حلقة معل مائدة مس تديرة من  23اإىل
 24أأبريل
حول وضع اسرتاتيجية
امللكية الفكرية الوطنية 2015

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
ابكس تان 53/مشار ًاك

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
( )1اس تعراض ا ألهداف اللكية والعنارص الرئيس ية لسرتاتيجيات
امللكية الفكرية؛ و( )2مناقشة الروابط املمكنة بني اسرتاتيجية
امللكية الفكرية الوطنية وجمالت الس ياسة الرئيس ية (التجارة
والابتاكر والصحة)؛ و( )3تبادل الراء حول مهنجيات صياغة
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وتنفيذها؛ و( )4حتديد الإجراءات
اليت ميكن أأن تتخذها السلطات الوطنية لتطوير اسرتاتيجية ملكية
فكرية للبدل.

 151أأنشئ الصندوق الاستامئين مبوجب مذكرة التفامه بني الويبو وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ يف أأكتوبر عام  ،2015ونفذ يف اإطار مرشوع مشرتك بني واكةل
الابتاكر الربازييل ( )FINEPوبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ يف الربازيل
((PNUD: BRA 12/001 Promoção da Inovação para o Desenvolvimento Sustentável
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ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
من يناير اإىل ابكس تان/مكتب ابكس تان حتديث موقع مكتب ابكس تان للملكية الفكرية احلايل من خالل
تطوير بوابة مكتب
اإدخال مزااي جديدة مثل )1( :الصحيفة الرمسية للرباءات وجمالت
للملكية الفكرية
ابكس تان للملكية الفكرية ديسمرب
152
العالمات التجارية عرب الإنرتنت و( )2ادلخول من خالل الإنرتنت
2015
عىل الإنرتنت
لفحص وضع طلبات امللكية الفكرية و( )3نفاذ امجلهور اإىل معلية
(مس متر)
البحث يف قواعد بياانت امللكية الفكرية و( )4تطبيق ش بكة
داخلية للتواصل ادلاخيل بني ماكتب مكتب ابكس تان للملكية
الفكرية يف كراتيش ولهور وإاسالم أأابد.
ختصيص برجميات للموارد من يناير اإىل ابكس تان/مكتب ابكس تان تعزيز قدرات مكتب ابكس تان للملكية الفكرية عىل تقدمي خدمات
من خالل اإدخال أأنظمة التشغيل اليل يف الوظائف ا ألساس ية
للملكية الفكرية
البرشية والإدارة املالية يف ديسمرب
املتعلقة ابملوارد البرشية والإدارة املالية.
مكتب ابكس تان للملكية 2015
153
الفكرية
(مس متر)
مشاورات لس تعراض من  20اإىل ابكس تان/مكتب ابكس تان مشاورات مع أأحصاب املصلحة الوطنيني (مكتب ابكس تان للملكية
للملكية الفكرية واليونيدو الفكرية والرباءات ومكتب تسجيل العالمات التجارية وحق
ا ألنشطة اجلارية مبوجب  24أأبريل
املؤلف ،كراتيش واملكتب الرئييس ملكتب ابكس تان للملكية الفكرية
برانمج املساعدة التقنية 2015
ومكتب اإدارة مرشوعات اليونيدو ،اإسالم أأابد) لس تعراض حاةل
املتعلقة ابلتجارة
تنفيذ برانمج املساعدة التقنية املتعلقة ابلتجارة والإجراءات الواجبة
()TRTA-II
لضامن الاكامتل الناحج للربانمج ،خاصة لتحقيق نتاجئ ملموسة.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الاحتاد الأورويب (مرشوع ابكس تان) يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014
383,115

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب 2015

)(41,520

189,256

99,868

52,470

 152بد أأ املرشوع يف أأغسطس .2014
 153بد أأ املرشوع يف سبمترب .2014
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فنلندا/حق املؤلف
ه 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية يف صياغة الس ياسات العامة عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
النتيجة:
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
حتديث أأداة الويبو حول معل مسح لالسهامات الاقتصادية
نرش النسخة الثانية من دليل من مارس اإىل مجيع البدلان
للصناعات القامئة عىل حقوق املؤلف
يونيو 2015
الويبو اخلاص مبسح

الإسهامات الاقتصادية
للصناعات القامئة عىل حقوق
154
املؤلف

وضع مبادئ توجهيية لتقيمي
ا ألثر الاجامتعي والثقايف
حلقوق املؤلف عىل الصناعات
الإبداعية
دراسات حول املسامهة
الاقتصادية حلقوق املؤلف
وتقيمي قرصنة حقوق املؤلف

تدشني مرشوع جترييب لتجريب أأداة الويبو لتحليل أأثر حق
املؤلف ا ألوسع نطاقًا والانهتاء مهنا

من  1مايو اإىل فنلندا/لك ادلول
 31ديسمرب
2015
من يناير اإىل
مايو 2015

اإثيوبيا ومجهورية مودلوفا

الانهتاء من دراس تني اإضافيتني للويبو للنرش حول الإسهام
الاقتصادي لصناعات حقوق املؤلف (اإثيوبيا ومجهورية
مودلوفا).

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق فنلندا/حق املؤلف يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014
66,020

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب 2015

-

51,660

-

14,360

فرنسا/امللكية الصناعية
النتيجة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النشاط
حلقة العمل ا إلقلميية:
"الابتاكر من خالل
الرباءات"

التارخي
من  19اإىل
 20مايو
2015

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
املغرب 15/مشار ًاك من
اجلزائر واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية وتونس

حلقة العمل الوطنية حول من  30يونيو
اإىل  2يوليو
اإذاكء الاحرتام للملكية
2015
الفكرية دلى القضاة

بنن 30/قاض ًيا

حلقة العمل الوطنية حول من  30يونيو
اإىل  1يوليو
اإذاكء الاحرتام للملكية
2015
الفكرية دلى موظفي
امجلارك

بنن 15/موظف جامرك

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
إارشاك الرشاكت واجلامعات وماكتب امللكية الفكرية ومؤسسات
البحث والتطوير والقطاع اخلاص لس تخدام معلومات الرباءات:
( )1يف معلية الابتاكر و( )2رمسةل املعارف و( )3صياغة أأفاكر
جديدة و( )4يف معلية حامية الاخرتاعات واس تغاللها.
( )1تطوير قدرات القضاة وموظفي امجلارك وتعزيزها يف بنن يف
جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وبناء احرتام امللكية الفكرية؛ و()2
حتسني املعارف واملهارات دلى املشاركني فامي خيص الإجراءات
القانونية وإادارة التقايض بشأأن امللكية الفكرية وتطبيق اإجراءات
امجلارك لتعزيز اس تخدام الإجراءات كام هو مذكور يف اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس؛ و( )3توفري فرص للك مجموعة مشاركة لتبادل
اخلربات ومناقشة التحدايت يف تنفيذ ا ألحاكم القانونية والتنظميية
بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ و( )4تعريف القضاة اب ألدوات
الترشيعية اليت وضعهتا الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية.

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=259&plang=EN 154
328

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
ندوة إاقلميية حول الابتاكر من  2اإىل  3فييت انم 70/مشار ًاك مبا يف ( )1تقدمي الامنذج اخملتلفة اليت تساعد يف تأأسيس بيئة مؤاتية
التعاوين وامللكية الفكرية :يوليو  2015ذكل مكبوداي ومجهورية لو لالبتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية؛ و( )2تطوير قدرات
ادلميقراطية الشعبية وميامنار الابتاكر من خالل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية؛ و()3
"تكوين الرشااكت بني
معاجلة مواضيع الابتاكر التعاوين والابتاكر املفتوح.
اجلامعات والرشاكت"
من  25اإىل الإمارات العربية املتحدة )1( 23/توعية القضاء ابمللكية الصناعية؛ و( )2ضامن اختاذ قرارات
تدريب إاقلميي عىل
أ
احملامك مبا يامتىش مع أأحاكم القوانني الوطنية واملعاهدات ادلولية اليت
مشار ًاك من البحرين،
 26أكتوبر
العالمات التجارية
ً
أ
بدلاهنم أطرافا فهيا؛ و( )3زايدة الاتساق يف القرارات اليت يتخذها
الكويت ،لبنان ،عامن،
والزتوير للقضاة من دول 2015
القضاة سواء عىل املس توى الوطين أأو ا إلقلميي.
قطر ،اململكة العربية
جملس التعاون دلول
السعودية ،الإمارات العربية
اخلليج العربية ()GCC
املتحدة
اإعطاء الفرصة للرشاكت الصغرية واملتوسطة الفرنس ية والعاملية
من  30نومفرب فرنسا
ا ألحداث اجلانبية يف
للربهنة عىل ما ييل )1( :أأن امللكية الصناعية ليست عقبة يف
ادلورة احلادية والعرشين اإىل 11
طريق التمنية املس تدامة وحامية املناخ؛ و( )2كيف ميكن للملكية
ملؤمتر ا ألطراف يف اتفاقية ديسمرب
الصناعية أأن تسهم يف تطوير الابتاكرات اليت ختفف ،من بني
2015
ا ألمم املتحدة الإطارية
أأمور أأخرى ،الاثر السلبية لتغري املناخ.
بشأأن تغري املناخ
برانمج تدريب  CAPIمن  12اإىل املغرب 10/مشاركني من برانمج تدريب معمتد هيدف اإىل تلبية احتياجات قطاع ا ألعامل
واملهنيني اذلين يرغبون يف )1( :صقل اخلربة يف جمال اإدارة حقوق
 31ديسمرب اجلزائر والاكمريون
دلى املعهد الوطين
امللكية الصناعية؛ و( )2فهم حتدايت امللكية الصناعية؛
وكوت ديفوار والس نغال
2015
للملكية الصناعية
و( )3حتسني الكفاءة يف اإدارة ا ألصول غري امللموسة وتقيميها
وتونس
( )INPIبفرنسا واملكتب
و( )4اإتقان اس تخدام أأدوات امحلاية والبحث.
املغريب للملكية الصناعية
والتجارية (( )OMPICمن املتوقع
الانهتاء يف 8
أأبريل )2016

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق فرنسا/امللكية الصناعية يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

1,027,640

292,662

359,804

-

960,497
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الربانمج ا أليبريي – الأمرييك للملكية الصناعية
النتيجة:

155

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
التارخي
من يناير اإىل
ديسمرب
2015
(مس متر)

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
لك ادلول ا أليبريية ا ألمريكية

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
تعزيز القدرات ودمع اس تخدام امللكية الفكرية كأداة هامة من
أأدوات ا ألعامل

التارخي

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

من يناير اإىل
اإعداد حتليل مواقف
واقرتاح خطة معل يعدها ديسمرب
استشاري وخبري خاريج 2015
(مس متر)

لك ادلول ا أليبريية ا ألمريكية

من يناير اإىل
تشجيع التعاون بني
ماكتب امللكية الفكرية يف ديسمرب
أأمرياك الالتينية عىل خلق 2015
برانمج لدلول ا ألعضاء
(مس متر)
لتسهيل تبادل اخلربات
وافضل املامرسات بني
املاكتب.

لك ادلول ا أليبريية ا ألمريكية

تصممي خارطة طريق لتعزيز وتطوير خدمات املعلومات الوطنية
ووضع جدول تنفيذ هبدف تعزيز القدرات الوطنية.
التعاون ا ألفقي بني ماكتب امللكية الفكرية لتقليل الاختالفات
فامي يتعلق ابإدارة اجلودة يف جمال تكنولوجيا املعلومات .وتتلخص
همام الاستشاري فامي ييل )1( :اكتشاف أألفروق بني ماكتب
امللكية الفكرية فامي يتعلق ابإدارة اجلودة وتكنولوجيا املعلومات
و( )2تصممي برانمج معل هيدف اإىل القضاء عىل أأوجه
الاختالف من خالل التدريب و( )3تنس يق معلية تطبيق هذا
املرشوع.
تشجيع التبادل الافرتايض ألفضل املامرسات بني ماكتب امللكية
الفكرية حول موضوعات مثل ( )1اإدارة اجلودة و( )2تنظمي
خدمات التسجيل واملعلومات عرب الإنرتنت و( )3توفري قاعدة
بياانت و( )4حفص الرباءات والتصاممي والعالمات التجارية
و( )5تنظمي خدمات املعلومات التكنولوجية والتجارية و()6
تنظمي برامج التدريب و( )7توفري الوساطة أأو التحكمي.

النشاط
برانمج ابللغة الإس بانية
حول خدمات امللكية
الفكرية وحمتوى قطاع
املرشوعات ا أليبريية
ا ألمريكية مع الرتكزي
بصفة خاصة عىل
الصناعات الصغرية
واملتوسطة
معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة:
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
النشاط

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الربانمج ا أليبريي – ا ألمرييك للملكية الصناعية يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

232,961

13,103

6,110

-

239,955

 155يف أأكتوبر  ،2012مت التوقيع عىل مذكرة تفامه ابإنشاء صندوق استامئين/اإيبريي ليكون مبثابة أأداة مالية للربانمج الإيبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية .وجددت
املذكرة يف أأكتوبر .2015
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اإيطاليا
النتيجة:

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

النشاط
خلق قاعدة بياانت
للرباءات الوطنية عىل
الإنرتنت يف املكتب
الإيطايل للرباءات
والعالمات التجارية

التارخي
من يناير اإىل
ديسمرب 2015
156
(مس متر)

اس تعراض احملتوى ونرش من يناير اإىل
دليل حول امللكية الفكرية يوليو 2015
الزراعية
لرشاكت ا ألغذية
157
الصغرية واملتوسطة

158

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
اإيطاليا

اإيطاليا

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
( )1تسهيل مشاركة اإيطاليا يف الرتتيبات احلالية متعددة ا ألطراف
لتبادل معلومات ومستندات الرباءات؛ و( )2وضع اسس مشاركة
اإيطاليا يف قاعدة بياانت ابيتينت سكوب ويف قواعد بياانت
الرباءات ادلولية ا ألخرى (مثل اس بيس نيت)؛ و( )3املشاركة يف
زايدة التوعية مبجموعات الرباءات الرمقية ملصحةل ادلول ا ألعضاء
ابلويبو مبا يف ذكل ادلول النامية.
نرش ادلليل وتوزيعه يف معرض ميالنو ادلويل  ،2015واذلي
متحور حول "تغذية الكوكب ،طاقة للحياة" ،أأسهم يف تسليط
الضوء عىل اس تخدام امللكية الفكرية يف عامل رشاكت ا ألغذية
الزراعية.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق اإيطاليا يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب 2015

1,233,536

-

436,938

-

796,598

الياابن/حق املؤلف
النتيجة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر.

النشاط
حلقة معل وطنية حول
حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة
حلقة معل وطنية دور
حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة يف التمنية الثقافية
والاجامتعية

التارخي
من  3اإىل 4
مارس 2015

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
أ
بنغالديش/أكرث من 50
مشار ًاك حمل ًيا

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
زايدة الوعي بأأمهية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة ودورها يف
الإسهام يف التمنية الثقافية والاقتصادية.

من  6اإىل 7
يوليو 2015

ميامنار/حوايل  90مشار ًاك

( )1فهم أأفضل دلور حق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف التمنية
الثقافية والاقتصادية؛ و( )2تشجيع الاس تغالل الفعال للمصنفات
الثقافية من خالل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

 156بد أأت يف يونيو .2013
157

http://www.uibm.gov.it/attachments/FINAL%20Guide_for_IP%20Agri-food%20SME%20_Italian_publication_EN_GBA-Jaiya.pdf
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
حلقة معل وطنية حول من  5اإىل  6فييت انم/حوايل  100مشارك ( )1فهم أأفضل للتطورات ا ألخرية يف حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
فضال عن التكنولوجيا وأاثرها عىل نظام حق املؤلف؛ و()2
حميل
أأغسطس
حق املؤلف واحلقوق
مناقشة القضااي والتحدايت يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
اجملاورة واملسائل الناش ئة 2015
يف البيئة الرمقية.
ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
التارخي

النشاط

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

من  2اإىل  13الياابن 11/مشاراك من الصني توعية مسؤولني من ماكتب حق املؤلف و غريها من املؤسسات
حلقة معل حول حامية
أ
املعنية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ بأمهية حامية حق املؤلف
فرباير  2015والهند ومالزياي والفلبني
حق املؤلف واحلقوق
واحلقوق اجملاورة.
ورسي لناك واتيلند
اجملاورة
زايرة دراس ية اإىل منظامت من  9اإىل  13الياابن 8/مشاركني من بواتن ) (1تعميق املعرفة والفهم للمشاركني يف جمال اإدارة قضااي حق
املؤلف؛ و( )2تيسري التنس يق والتعاون بني ماكتب حق املؤلف
فرباير  2015ومكبوداي ومجهورية لو
اإدارة حق املؤلف
ادلميقراطية الشعبية وميامنار ومنظامت اإدارة حق املؤلف و( )3معرفة التجربة الياابنية يف جمال
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
( )1توعية مسؤولني من ماكتب حق املؤلف و غريها من
من  19اإىل الياابن 10/مشاركني من
حلقة معل حول حامية
أ
أ
املؤسسات املعنية يف منطقة أس يا واحمليط الهادئ بأمهية حامية حق
اإندونيس يا ومالزياي والفلبني
 30أكتوبر
حق املؤلف واحلقوق
املؤلف واحلقوق اجملاورة و( )2تبادل اخلربات مع الزمالء الياابنيني.
واتيلند وفييت انم
2015
اجملاورة
( )1تعميق املعرفة والفهم للمشاركني يف جمال اإدارة قضااي حق
زايرة دراس ية اإىل منظامت من  26اإىل الياابن 6/مشاركني من
املؤلف .و( )2تيسري التنس يق والتعاون بني ماكتب حق املؤلف
بنغالديش ،ومنغوليا،
 30أأكتوبر
اإدارة حق املؤلف
ومنظامت اإدارة حق املؤلف و( )3معرفة التجربة الياابنية يف جمال
ورسي لناك
2015
حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الياابن/حق املؤلف يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

339,511

469,462

464,038

-

344,935

الياابن/امللكية الصناعية
النتيجة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النشاط
دورة تدريبية عن ممارسات
الفحص يف برانمج امللكية
الصناعية ا ألسايس

التارخي
من  19اإىل
 30يناير
2015

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
الياابن /أأفغانس تان ،اجلزائر،
بروين دار السالم ،مكبوداي،
ش ييل ،اإندونيس يا ،كينيا،
مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،مدغشقر ،مالزياي،
ميامنار ،ابكس تان ،بريو،
س نغافورة ،رسي لناك،
طاجيكس تان ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،فييت انم ،ا ألريبو
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الغرض(ا ألغراض)/الوصف
اإثراء املعرفة ا ألساس ية الهامة ابلقوانني وإاجراءات الفحص
املوضوعي يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
من  6اإىل  13الياابن/بنغالديش ،الربازيل،
دورة تدريبية عن اإدارة
امللكية الفكرية ووضع خطط فرباير  2015بروين دار السالم ،مكبوداي،
ش ييل ،الهند ،اإندونيس يا،
ماكتب امللكية الفكرية القامئة
مجهورية لو ادلميقراطية
عىل النتاجئ وتنفيذها
الشعبية ،مالزياي ،املكس يك،
املغرب ،ميامنار ،نيجرياي،
ابكس تان ،بريو ،الفلبني،
س نغافورة ،جنوب أأفريقيا،
اتيلند ،فييت انم

( )1زايدة معرفة املشاركني ابملامرسات احلديثة لإدارة امللكية
الفكرية مبا يف ذكل طريقة وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات
واخلطط لتكوين الكفاءات لفائدة فاحيص الرباءات وكذكل اإدارة
اجلودة يف حفص الرباءات؛ و( )2تعزيز قدرة املشاركني عىل
صياغة خطط ماكتب امللكية الفكرية وتنفيذها وتقيميها حبيث
تكون حمددة زمنيا وموهجة حنو النتاجئ ويكون لها تأأثري ملموس.

من  19اإىل
 26فرباير
2015

الياابن/الصني ،مرص ،الهند،
اإندونيس يا ،مالزياي ،ابكس تان،
الفلبني ،اتيلند ،تركيا،
فييت انم ،ا ألريبو

( )1تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف
حفص براءات املس تحرضات الصيدلنية و( )2نقل املعرفة العملية
ووهجات النظر حول مهنجيات حفص الرباءات و( )3اإاتحة
الفرصة لتبادل اخلربات والراء بشأأن مسائل حفص الرباءات بني
املشاركني و( )4تعزيز قدرات املشاركني املهنية لفحص براءات
املس تحرضات الصيدلنية.

دورة تدريبية حول اس تخدام من 26
أأكتوبر اإىل
تكنولوجيا املعلومات يف
 6نومفرب
اإدارة امللكية الصناعية
2015

الياابن/اجلزائر ،ا ألرجنتني،
بروين دار السالم ،مكبوداي،
ش ييل ،الهند ،اإندونيس يا،
مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية ،مالزياي ،املكس يك،
ميامنار ،اببوا غينيا اجلديدة،
بريو ،الفلبني ،جنوب أأفريقيا
اتيلند ،فييت انم ،ا ألريبو

( )1تعريف املشاركني ابلتطورات احلديثة يف تكنولوجيا
املعلومات فامي يتعلق ابإدارة امللكية الصناعية ،ونرش معلومات
امللكية الصناعية ،وتوفري اخلدمات عىل الإنرتنت؛ و( )2نقل
املعرفة العملية بشأأن أأحدث ا ألدوات والتقنيات من خالل
جلسات تفاعلية ،وكذكل من خالل زايرات لكياانت القطاع
اخلاص املعنية؛ و( )3اإاتحة الفرصة لتبادل وهجات النظر
واخملاوف بني املشاركني حول قضااي الساعة ذات الصةل
ابملوضوع ،وتعزيز القدرات املهنية للمشاركني يف التخطيط
والإدارة بشأأن اس تخدام تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة امللكية
الصناعية.

دورة تدريبية لفاحيص
الرباءات حول تكنولوجيا
حمددة (املس تحرضات
الصيدلنية)

دورة تدريبية حول اإنفاذ
حقوق امللكية الفكرية

الياابن/الصني وإاندونيس يا
من 30
نومفرب اإىل  10ومالزياي والفلبني واتيلند
والإمارات العربية املتحدة
ديسمرب
وفييت انم
2015
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( )1تعزيز احرتام امللكية الفكرية من خالل مناقشة املعايري ادلنيا
واملرونة يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية كام يرد يف اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس و( )2تزويد املشاركني ابلفرصة لإظهار هماراهتم
يف تقدير ا ألدةل ويف البت يف قضااي امللكية الفكرية وتقيمي
التطورات ا ألخرية يف السوابق القضائية واملسائل اليت نوقشت
يف جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ و( )3متكني املشاركني
من اكتساب معرفة أأوسع نطاقًا بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية
الفكرية و أأنظمة التقايض و( )4متكيهنم من تعميق فهمهم
ل إالجراءات فامي يتعلق ابلتقايض وطرق احملامكة و( )5تعزيز
القدرات املهنية فامي خيص معليات التقايض بشأأن التعدي.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
زماةل طويةل املدى يف مكتب من مايو اإىل
سبمترب 2015
براءات الياابن

تدريب معيل قصري
املدى/منحة دراس ية يف
ماكتب حمايم الرباءات

تعزيز املعرفة والفهم للزمالء حول موضوعات خمتارة يف جمال
امللكية الصناعية ،وذكل يف املقام ا ألول من خالل توفري فرصة
لإجراء حبث مس تقل حول مواضيع من اختيارمه .واختار املرحش
من مكتب امللكية الفكرية يف فييت انم موضوع "الهنوض الفعال
ابمللكية الفكرية يف بدل انم".

الياابن/فييت انم

تزويد خرجيي امللكية الفكرية ابملعارف واملهارات والرؤى الواقعية
حول امللكية الفكرية من خالل التعمل يف نسق أألفصول
ادلراس ية ،جبانب جتربة التدريب العميل والعمل الفعيل.

من  2اإىل  13الياابن/نيبال
نومفرب 2015

معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة:
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
الغرض(ا ألغراض)/الوصف
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
التارخي
النشاط
( )1توعية املديرين العامني اجلدد يف عامل امللكية الفكرية وتوفري
مؤمتر رؤساء ماكتب امللكية من  29اإىل الياابن/بنغالديش ،بواتن،
لت
مكبوداي ،الهند ،مجهورية لو التعلمي التنفيذي لزايدة فهمهم للملكية الفكرية وا منية؛ و()2
 30يونيو
الفكرية
ادلميقراطية الشعبية ،مالزياي ،مناقشة اسرتاتيجية التنفيذ للمساعدة التقنية للويبو مع الرتكزي
2015
عىل الاس تدامة؛ و( )3توفري بيئة أمنة لرؤساء ماكتب امللكية
ميامنار ،نيبال ،ابكس تان،
الفكرية لتبادل الراء واخلربات؛ و( )4تيسري التعاون فامي بني
الفلبني ،س نغافورة،
بدلان اجلنوب من خالل بناء عالقات أأقوى بني رؤساء ماكتب
رسي لناك ،اتيلند
امللكية الفكرية يف املنطقة.
ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
النتيجة:
الابتاكر والإبداع
الغرض(ا ألغراض)/الوصف
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
التارخي
النشاط
من  5اإىل  6الياابن/اإندونيس يا ومالزياي
ندوة إاقلميية حول نرش
تزويد املشاركني بفرصة لتعمل )1( :املزية الاقتصادية للمعلومات
املتعلقة ابلرباءات؛ و( )2الاجتاه العام لتبادل البياانت فامي خيص
نومفرب  2015والفلبني واتيلند وفييت انم
معلومات الرباءات
معلومات الرباءات بني ماكتب امللكية الفكرية.
والاس تخدام الفعال لها
دليل ل ألدوات املفتوحة
من مارس اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو تعزيز قدرات املتخصصني يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف
ماكتب امللكية الفكرية واملؤسسات العامة ا ألخرى لإعداد تقارير
ديسمرب
املصدر لتحليل الرباءات
واقع الرباءات.
2015
من  25اإىل الفلبني/الربازيل ،ش ييل ،بروين ( )1تقدمي ادلليل للمس تخدمني احملمتلني؛ و( )2توفري التدريب
حلقة معل أأقالميية عن
العميل عىل أأدوات حمددة مفتوحة املصدر وجمانية ألداء همام
دار السالم ،الهند،
 27نومفرب
ا ألدوات املفتوحة املصدر
اإندونيس يا ،مالزياي ،منغوليا ،حتليل الرباءات اخملتلفة؛ و( )3تسهيل التعاون بني ماكتب امللكية
2015
لتحليل الرباءات
ابكس تان ،الفلبني ،فييت انم الفكرية وغريها من املؤسسات اليت تعمل يف جمال حتليل
الرباءات لتبادل الراء و أأفضل املامرسات.
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تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
اإعداد مكتب الويبو يف
الياابن حبث ًا عن احلالت
الناحجة يف الربط بني ا ألعامل
التجارية وامللكية الفكرية

من يناير اإىل اليوانن وا ألردن ومالزياي/مجيع
مارس  2015ادلول ا ألعضاء يف الويبو

أأجرى مكتب الويبو يف الياابن حبث ًا ومجّع احلالت الناحجة اليت
تربط بني ا ألعامل التجارية وامللكية الفكرية ،مع الرتكزي بشلك
خاص عىل احلالت املرتبطة ابلبدلان النامية ،مما سامه يف اإثراء
قاعدة بياانت مزية امللكية الفكرية:
 حاةل فيتا (اليوانن)؛
 )1( تطوير الربامج بأأسعار معقوةل للرشاكت الصغرية؛
( )2التطور حنو الابتاكر املدفوع ابمللكية الفكرية (ا ألردن)؛
 التكنولوجيا ،والرتخيص وا ألجشار ،والبحث والتطوير يف
اجلامعات لإطعام أأمة (مالزياي)

ترمجة منشورات الويبو

( 2015بد أأ)

ميامنار

منشورات الويبو التالية ختضع للرتمجة اإىل البورمية )1( :ترك
عالمة – مدخل اإىل العالمات التجارية للرشاكت الصغرية
واملتوسطة؛ و( )2اخرتاع املس تقبل – مدخل اإىل الرباءات
للرشاكت الصغرية واملتوسطة ،و( )3التعبري الإبداعي  -مدخل
اإىل حق املؤلف واحلقوق اجملاورة للرشاكت الصغرية واملتوسطة.

توفري مراجع امللكية الفكرية

2015

اتيلند

توفري مجموعة من منشورات امللكية الفكرية ا ألساس ية اإىل احملمكة
املركزية التايلندية للملكية الفكرية والتجارة العاملية.

النتيجة:

ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي خدمات
أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة

النشاط
حلقة معل عن الاس تفادة
من منصة نظام النفاذ
املركزي اإىل البحث
والفحص
()WIPO CASE
وتقامس العمل يف رابطة أأمم
جنوب رشيق أس يا بكفاءة
وفعالية

التارخي
فرباير 2015

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
س نغافورة/ادلول ا ألعضاء
يف رابطة أأمم جنوب رشيق
أس يا
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الغرض(ا ألغراض)/الوصف
مساعدة أأعضاء الرابطة يف دفع مبادرة تقامس أأعامل الرباءات قد ًما مع
فهم واحض لحتياجات العمل وحتسني نوعية البحث والفحص عىل
املس توى الوطين .واكن الهدف من هذه الندوة )1( :تعزيز
املامرسات التشغيلية لربانمج رابطة أأمم جنوب رشيق أس يا للتعاون
يف حفص الرباءات ( )ASPECمع اتباع هنج أأكرث اسرتاتيجية و أأكرث
توهجًا حنو ا ألعامل و( )2اإعادة النظر يف املس توى احلايل ملامرسات
 ASPECوفعالية وكفاءة منصة  WIPO CASEألغراض تسهيل
معليات ASPECو( )3جعل  WIPO CASEمنربا مفيدا
لفاحيص الرباءات للتعرف عىل ممارسات حفص الرباءات يف ماكتب
امللكية الفكرية اخملتلفة وتطبيقها يف معلهم احلايل و( )4تقدمي
توصيات ،مبا يف ذكل بنود اإجراءات حمددة ،لتعزيز وحتسني الكفاءة
يف معل .ASPEC
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مرشوع تعزيز البنية
التحتية ملاكتب امللكية
الفكرية دلول الرابطة دلمع
التعاون ا إلقلميي يف جمال
تقامس أأعامل الرباءات

أأبريل 2015
(بد أأ)

أأعضاء رابطة أأمم جنوب
رشيق أس يا

( )1توس يع وحتسني تقامس ماكتب امللكية الفكرية يف دول الرابطة
ملعلومات امللف ،مبا يف ذكل نتاجئ البحث عن الرباءات وحفصها ،مع
ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى من خالل ش بكة
WIPO CASE؛ و( )2تطوير نظم املعلومات عىل املس توى
ا إلقلميي تس تفيد بشلك فعال من منصة برجميات؛ و( )3تقدمي
املساعدة التقنية الالزمة ملاكتب امللكية الفكرية يف دول الرابطة دلمع
تقامس معلومات امللف ومعلومات امللكية الفكرية ا ألخرى من خالل
ترقية أأنظمة اإدارة امللكية الفكرية.

زايرة دراس ية للمديرية
العامة للملكية الفكرية
) (DGIPيف اإندونيس يا
اإىل مكتب الياابن للرباءات

سبمترب 2015

اإندونيس يا

اإجراء املقاراانت املرجعية يف مكتب براءات الياابن بشأأن اس تعراض
أأساليب العمل وممارسات الفحص ابس تخدام نظم املعلومات.

حلقة معل عن تكنولوجيا
املعلومات يف رابطة أأمم
جنوب رشيق أس يا خلدمة
ا ألعامل التجارية عرب
الإنرتنت يف مكبوداي

من  2اإىل 6
نومفرب 2015

مكبوداي/بروين دار السالم
وإاندونيس يا ومجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ومالزياي
وميامنار والفلبني وس نغافورة
واتيلند وفييت انم

دمع التطوير التقين خلدمة ا ألعامل التجارية عىل ش بكة الإنرتنت يف
منطقة دول جنوب رشق أس يا وحتسني الاس تفادة من نظام اإدارة
امللكية الصناعية) (EPASلهذا الغرض.

الرمقنة ومرشوع نظام
الإدارة الإلكرتونية للواثئق
( )EDMSيف مكبوداي

من فرباير اإىل
ديسمرب 2015

مكبوداي

رمقنة واثئق الرباءات يف اإدارة امللكية الصناعية) (DIPبوزارة
الصناعة واملنامج والطاقة ) (MIMEوواثئق العالمات التجارية يف
اإدارة حقوق امللكية الفكرية ) (DIPRsبوزارة التجارة يف مكبوداي

أأنشطة تمنية بشأأن النفاذ
املركزي اإىل البحث
والفحص ()CASE

من يناير اإىل املاكتب املشاركة يف
ديسمرب CASE 2015

أأنشطة تمنية بشأأن احللول
التجارية ملاكتب امللكية
الفكرية

من يناير اإىل ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأمم حتسني أأنظمة اس تخراج البياانت مع تطوير وحدة الويبو للنرش
ديسمرب  2015جنوب رشيق أس يا واملكتب  WIPO Publishونرشها لس تخراج البياانت وتنس يقها ونرشها.
ا إلقلميي ملنطقة أس يا واحمليط
الهادئ

تطوير بوابة جديدة ملس تخديم املاكتب واس تكامل دمج  CASEمع
نظام "دوس يه الش باك الواحد" .OPD
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ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية مس تخدمة يف نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان
النتيجة:
النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
الغرض(ا ألغراض)/الوصف
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
التارخي
النشاط
( )1حتديد الاحتياجات اخلاصة ابإندونيس يا والفلبني
تطوير دراسة حاةل حول احتياجات من يناير اإىل الفلبني/اإندونيس يا والفلبني
وفييت انم املتعلقة ابلتكنولوجيا اخلرضاء؛ و( )2حتديد
وفييت انم
مارس
وفرص التكنولوجيا اخلرضاء
فرص التعاون بني الاحتياجات اليت مت حتديدها مع
2015
الرتكزي عىل القدرات الوطنية ومشاراكت املرشوعات
الصغرية واملتوسطة؛ و( )3تسهيل تطوير اتفاقية لنقل
التكنولوجيا؛ و( )4تطوير دراسة حاةل بناء عىل
الاس تنتاجات وا ألدةل املتعلقة ببيئة نقل التكنولوجيا،
جزءا عن مشاراكت الويبو
واليت ستتضمن أأيضا ً
اخلرضاء املتعلقة ابلقضاء عىل التحدايت؛ و( )5عرض
قاعدة بياانت الويبو جرين عىل أأهنا أأداة سوقية فعاةل
للتعرف عىل الاحتياجات وعىل احللول التكنولوجية
وعرضها.
يف هناية املرشوع ،مت تنظمي ندوة إاقلميية يف مانيال
من  23اإىل الفلبني/اإندونيس يا والفلبني
ندوة إاقلميية حول تسهيل نقل
ابلتعاون مع بنك التمنية الس يوي) (ADBومكتب
ونرش التكنولوجيا النظيفة :فرص  24أأبريل وفييت انم
امللكية الفكرية يف الفلبني ) (IPOPHLمع تضمني
من مرشوع جترييب حول معاجلة 2015
عنرص التوفيق من أأجل تعزيز الروابط مع مركز وش بكة
مياه الرصف الصحي يف جنوب
تكنولوجيا املناخ ) (CTCNوإاقامة اتصالت
رشق أس يا
اسرتاتيجية مع الكياانت الوطنية املعينة.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الياابن/امللكية الصناعية يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

4,912,335

3,828,469

3,770,805

-

4,969,999
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الياابن/أأفريقيا – البدلان ا ألقل منوا
ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
النتيجة:
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
عرض نتاجئ واس تنتاجات تقرير حول دمج امللكية الفكرية يف
اجامتع أأحصاب املصلحة من  4اإىل  5رواندا
صياغة س ياسات الابتاكر العامة يف رواندا عىل أأحصاب املصلحة
دلمج امللكية الفكرية يف مايو 2015
يف البالد للنظر فهيا واملصادقة علهيا.
س ياسات الابتاكر
املؤمتر الوزاري ا ألفريقي من  3اإىل  5الس نغال 400/مشارك من الهدف )1( :تسليط الضوء عىل أأمهية امللكية الفكرية كأداة لتحويل
نومفرب  2015بيهنم قرابة  50وزيرا أأفريقيا الاقتصادات ا ألفريقية من خالل العمل والتكنولوجيا والابتاكر؛
لعام  :2015امللكية
و( )2توفري منتدى لواضعي الس ياسات واخلرباء ا إلقلمييني ا ألفارقة
الفكرية ألفريقيا الناش ئة
لاللتقاء وتبادل وهجات النظر حول كيفية الاس تفادة من اخليارات
املتاحة يف نظام امللكية الفكرية لتشجيع الابتاكر والإبداع من أأجل
التحول الاقتصادي.
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
النتيجة:
لت
أ
أ
لغراض ا منية يف البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
مساعدة املشاركني عىل اكتساب املعارف ا ألساس ية املتعلقة
من  19اإىل الياابن/اجلزائر ،كينيا،
حفص امللكية الفكرية
مدغشقر ،مجهورية تزنانيا ابلقوانني وإاجراءات الفحص املوضوعي يف جمال حفص حقوق
 30يناير
(اسايس) – دورة
امللكية الصناعية.
املتحدة وا ألريبو
2015
تدريب الرباءات حول
حفص امللكية الصناعية
(برانمج أأسايس)
( )1زايدة معارف املشاركني مبامرسات اإدارة امللكية الفكرية
دورة تدريبية حول اإدارة من  6اإىل  13الياابن/املغرب ونيجرياي
احلديثة ،مبا يف ذكل مهنجية لوضع الس ياسات والاسرتاتيجيات
فرباير  2015وجنوب أأفريقيا
امللكية الفكرية
واخلطط لتكوين الكفاءات لفاحيص الرباءات وإادارة اجلودة يف
حفص الرباءات و( )2تعزيز قدرات املشاركني عىل صياغة وتنفيذ
وتقيمي خطط ماكتب امللكية الفكرية اليت تعمتد عىل جدول زمين
وتعمتد عىل النتاجئ ولها أاثر قابةل للقياس.
( )1تعريف املشاركني ابلجتاهات احلالية واملامرسات احلديثة يف
من  19اإىل الياابن/مرص وا ألريبو
دورة تدريبية لفاحيص
جمال حفص الرباءات املتعلقة ابملس تحرضات الصيدلنية ( )2نرش
الرباءات حول تكنولوجيا  26فرباير
املعرفة العملية واخلربة املتعلقة مبناجه حفص الرباءات ()3توفري فرص
2015
حمددة (املس تحرضات
لتبادل اخلربات والراء بني املشاركني حول مسائل متعلقة بفحص
الصيدلنية)
الرباءات ( )4تعزيز قدرات املشاركني املهنية املتعلقة بفحص
الرباءات اخلاصة ابملس تحرضات الصيدلنية.
اإطالق مرشوع توس مي مع الاس تفادة من اإماكانت السوق
اجامتع أأحصاب املصلحة من  16اإىل كينيا
أ
والصول غري امللموسة لكييس سوبس تون من خالل الابتاكر
 20مارس
وحلقة معل تدريبية
وامللكية الفكرية.
ملرشوع توس مي لكييس 2015
سوبس تون
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عضوا يف الربملان
أأوغنداً 28/
من غامبيا ،وغاان ،وكينيا،
ومالوي ،وموزامبيق وسان
تويم وبرينسييب وسوازيالند
و أأوغندا وزامبيا وزمبابوي

اجامتع رفيع املس توى
للنواب من ادلول
ا ألعضاء يف ا ألريبو:
الاس تخدام الاسرتاتيجي
لنظام امللكية الفكرية من
أأجل التمنية الاقتصادية
والثقافية والاجامتعية
والتكنولوجية
من  6اإىل  10املغرب
بعثة خرباء لنقل
التكنولوجيا والاس تغالل أأبريل 2015
التجاري للملكية الفكرية
من  25اإىل
 27مارس
2015

رشاكة بني الويبو/املنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية
وجامعة ايوندي 2

رشاكة بني الويبو/املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية واجلامعة ا ألفريقية
يف مواتري ،زمبابوي
اإنتاج فيمل يسلط الضوء
عىل قصة جناح – زنزيبار
لكوف اإندسرتي
دورة صياغة براءات
لوالكء الرباءات

بعثة دراسة جدوى
ملرشوع توس مي

من يناير اإىل الاكمريون 10/منح دراس ية
يونيو  2015ملتدربني خمتارين من بنن،
بوركينا فاسو ،الاكمريون،
(مس متر)
جزر القمر ،الكونغو،
غابون ،غينيا ،مدغشقر،
النيجر ،توغو
من مايو اإىل زمبابوي 9/منح دراس ية
ملتدربني خمتارين من غاان،
ديسمرب
كينيا ،انميبيا ،نيجرياي،
2015
أ
رواندا ،سرياليون ،أوغندا،
مجهورية تزنانيا املتحدة،
زمبابوي
من أأغسطس مجهورية تزنانيا املتحدة
اإىل نومفرب
2015
من  7سبمترب زمبابوي 22/مشاراك من
اإىل  9أأكتوبر غامبيا ،غاان ،كينيا ،مالوي،
موزامبيق ،انميبيا ،نيجرياي،
2015
رواندا ،سان تويم
وبرينسييب ،سرياليون،
سوازيالند ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي
من  21اإىل كينيا
 25سبمترب
2015
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( )1توفري منرب للربملانيني لكتساب فهم أأفضل لنظام امللكية
الفكرية ابعتبارها واحدة من دعامئ التمنية الاقتصادية والثقافية
والاجامتعية والتكنولوجية ( )2توعية الربملانيني مبجموعة من
وهجات النظر الس ياس ية واملصاحل يف معاهدات الويبو ( )3رفع
مس توى الوعي دلى الربملانيني بشأأن احلاجة اإىل بناء وتعزيز
اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف بدلاهنم ( )4جتهزي الربملانيني
ليؤدوا دورا رئيس يا يف صياغة واعامتد قوانني امللكية الفكرية
الوطنية املالمئة لتحقيق أأهداف التمنية الوطنية.
( )1تقامس املعرفة واخلربة اخلاصتني ابلياابن لتعزيز نقل التكنولوجيا
والاس تغالل التجاري لنتاجئ ا ألحباث اليت أأجرهتا اجلامعات
واملؤسسات البحثية؛ و( )2حتديد املسائل اليت تنبغي معاجلهتا؛
و( )3اقرتاح احللول املمكنة لهذا البدل.
( )1تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني
احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛ و( )2توفري
فرصة لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب
والتدريس يف جمال امللكية الفكرية ألشخاص يعملون يف جمال
البحث والتدريس يف موضوع امللكية الفكرية يف جامعات
ومؤسسات أخرى.
( )1تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية للمسؤولني
احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية ()2توفري فرصة
لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من خالل التدريب والتدريس
يف جمال امللكية الفكرية ألشخاص يعملون يف جمال البحث
والتدريس يف موضوع امللكية الفكرية يف جامعات ومؤسسات
أخرى.
تسليط الضوء عىل دور امللكية الفكرية و أأمهية إارشاك احلكومات
الوطنية والرشاكء الخرين يف مرشوع توس مي.
( )1تعزيز همارات الصياغة دلى املامرسني/والكء براءات الاخرتاع
من ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو وادلول املراقبة ( )2تعريفهم بتقنيات
جديدة ملساعدهتم يف حتديد النطاق ووصف للمطالبات.

تقيمي جدوى مرشوع توس مي ابس تخدام امللكية الفكرية لتايتا
ابسكت يف كينيا.
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من 26
دورة تدريبية حول
اكتوبر اإىل 6
اس تخدام تكنولوجيا
املعلومات يف اإدارة امللكية نومفرب 2015
الصناعية

حفص امللكية الفكرية
(متقدم) -دورة تدريب
حول حفص امللكية
الصناعية ()Patent I
الويبو/املدرسة الصيفية
املتقدمة يف جنوب أأفريقيا
حول امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا

( )1تعريف املشاركني ابلتطورات احلديثة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات فامي يتعلق ابإدارة امللكية الصناعية ،ونرش املعلومات
املتعلقة ابملكية الصناعية ،وتوفري خدمات عرب الإنرتنت ( )2نرش
املعرفة العملية املتعلقة بأأحدث ا ألدوات وا ألساليب التكنولوجية
من خالل جلسات تفاعلية ابلضافة اإىل زايرات اإىل الكياانت
اخلاصة ذات الصةل ( )3توفري فرصة لتبادل الراء واخملاوف بني
املشاركني حول القضااي املوضوعية والقيام من خالل ذكل بتعزيز
قدرات املشاركني املهنية املتعلقة ابلتخطيط وإادارة اس تخدام
تكنولوجيا املعلومات يف اإدارة امللكية الفكرية
( )1تزويد املشاركني ابملعلومات ا ألساس ية املتعلقة ابلقوانني
والإجراءات يف جمال حفص حقوق امللكية الصناعية ( )2تبادل
الراء حول املسائل املتعلقة ابملوضوع يف جمال امللكية الفكرية.

الياابن/اجلزائر وجنوب
أأفريقيا وا ألريبو

من  9اإىل  20الياابن/مرص
نومفرب 2015

توفري فرصة لكبار الطالب (خرجيون وطالب دراسات عليا)
من  30نومفرب جنوب أأفريقيا 10/منح
دراس ية ملتدربني خمتارين من والش باب املهنيني ( )1لكتساب معرفة أأمعق حول العالقة بني
اإىل 11
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا و( )2مناقشة أأمور امللكية الفكرية
بوتسواان وكينيا وليسوتو
ديسمرب
ومالوي وانميبيا ونيجرياي املتعلقة مبفاوضات الرتخيص من خالل ادلراسات الإفرادية و أأنشطة
2015
احملااكة.
وزمبابوي
معززة دلى الرشاكت الصغرية واملس توطة عىل اس تخدام امللكية الفكرية بنجاح دلمع الابتاكر
النتيجة:
ه 6.3قدرة ّ
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
( )1توفري منصة للمسؤولني يف ماكتب امللكية الفكرية والرشاكت
حلقة معل إاقلميية حول من  24اإىل زمبابوي 25/مشاراك من
الصغرية واملتوسطة واخملرتعني واملؤسسات البحثية واجلامعات
بوتسواان ،غامبيا ،غاان،
 26يونيو
مناذج املنفعة والتصممي
ومراكز الابتاكر وغرف التجارة ومجعيات الرشاكت الصغرية
كينيا ،مالوي ،انميبيا
2015
الصناعي للرشاكت
واملتوسطة واملصممني من املنطقة للتعرف عىل منوذج املنفعة
و أأوغندا ،مجهورية تزنانيا
الصغرية واملتوسطة يف
وتصممي الامنذج الصناعية؛ و( )2تبادل الراء مع اخلرباء ادلوليني
املتحدة ،زامبيا
ادلول ا ألعضاء يف ا ألريبو
والوطنيني بشأأن فوائد اس تخدام مناذج املنفعة والتصماميت
للرشاكت الصغرية واملتوسطة واملتناهية الصغر.
ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
النتيجة:
الابتاكر والإبداع
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
من  24اإىل غاان/حوايل  50مشار ًاك حمليا تعزيز قدرات املشاركني حول البحث واس تخدام املعلومات
ندوة اثنية ملركز دمع
التكنولوجية والعلمية يف أأنشطهتم ذات الصةل ابملوضوع.
 26فرباير
التكنولوجيا والابتاكر
حول الاس تخدام الفعال 2015
للمعلومات العلمية والتقنية
تدريب الباحثني و أأساتذة اجلامعات والطالب عىل البحث
من  23اإىل بوركينا فاسو/حوايل 50
ندوة ملركز دمع
واسرتجاع معلومات الرباءات و غري الرباءات.
مشاراك حمل ًيا
 27مارس
التكنولوجيا والابتاكر
حول اس تخدام املعلومات 2015
العلمية والتقنية
ندوة حول الاس تخدام من  1اإىل  5رواندا /حوايل  350مشاراك عرض مرشوع مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر وفوائده عىل اثنني
من مؤسسات التعلمي العايل يف البالد.
الفعال للمعلومات العلمية يونيو  2015حمل ًيا
والتقنية وإاطالق مركز
دمع التكنولوجيا والابتاكر
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ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
( )1تسهيل اإجراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت ()2
من أأبريل اإىل ا ألريبو
رمقنة واثئق امللكية
تأأمني ملفات امللكية الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها
ديسمرب
الفكرية ل ألريبو
اب ألنساق املادية والرمقية ( )3تسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية
2015
عىل الصعيدين الوطين وادلويل ( )4حتسني حومكة معلية امللكية
(مس متر)
الفكرية ،والشفافية ،واملساءةل.
( )1تسهيل اإجراءات الفحص ومعاجلة الطلبات/التسجيالت
من أأبريل اإىل كينيا
رمقنة واثئق امللكية
( )2تأأمني ملفات امللكية الفكرية واحلفاظ علهيا من خالل توفريها
الفكرية ملعهد كينيا للملكية ديسمرب
اب ألنساق املادية والرمقية ( )3تسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية
2015
الصناعية )(KIPI
مس
عىل الصعيدين الوطين وادلويل ( )4حتسني حومكة معلية امللكية
( متر)
الفكرية ،والشفافية ،واملساءةل.
( )1اإنشاء ملفات اإلكرتونية مجليع ملفات براءات الاخرتاع
من أأبريل اإىل زمبابوي
رمقنة براءات الاخرتاع
والعالمات التجارية ( )2ترسيع معليات الإدارة/الفحص يف مكتب
ديسمرب
والعالمات التجارية
امللكية الفكرية ( )3حتسني اإماكنية الوصول اإىل املعلومات ()4
ملكتب زمبابوي للملكية 2015
حتسني حومكة معلية امللكية الفكرية ،والشفافية ،واملساءةل عن
(مس متر)
الفكرية )(ZIPO
طريق تسهيل الوصول اإىل مجيع معلومات امللفات وإااتحهتا يف
شلك رمقي.
( )1تعريف املشاركني ابملفاهمي ا ألساس ية و أأدوات IPASحلومكة
حلقة معل تدريبية إاقلميية من  13اإىل انميبيا 24/مشاراك من
بوتسواان ،اإثيوبيا ،غامبيا ،العمليات التجارية ،واملساءةل والشفافية وا إلرشاف ( )2تعزيز الفهم
 17أأبريل
للويبو عىل نظام الويبو
بشأأن قدرات  IPASو أأدواته لإنتاج التقارير الإحصائية ،وحومكة
غاان ،كينيا ،ليسوتو،
2015
ألمتتة امللكية الفكرية
العمليات وتقارير املساءةل ل إالرشاف وتقارير الإنتاجية للعمليات
مدغشقر ،مالوي،
()WIPO IPAS
موريش يوس ،موزامبيق ،الإدارية فامي خيص طلبات امللكية الفكرية وتسجيالهتا.
ملرشيف معلية امللكية
انميبيا ،نيجرياي ،رواندا،
الفكرية واحلومكة
سيش يل ،سوازيالند
أأوغندا ،مجهورية تزنانيا
املتحدة ،زامبيا ،زمبابوي،
ا ألريبو ،املنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية.
( )1تعريف املشاركني مبعايري الويبو بشأأن بياانت امللكية الفكرية
حلقة معل تدريبية إاقلميية من  19اإىل زمبابوي 33/مشاراك من
بوتسواان ،اإثيوبيا ،غامبيا ،و أأفضل املامرسات ( )2التعريف بنظام IPASوحتققه من حصة
للويبو عىل التحقق من  23أأكتوبر
البياانت ووظائف التحقق املدجمة فيه ( )3التعريف بوظائف
غاان ،كينيا ،ليسوتو،
2015
بياانت امللكية الفكرية
النظام و أأدواته ل إالرشاف ،والإنتاجية ،وحومكة العمليات؛ ()4
مدغشقر ،مالوي،
وتبادلها
موريش يوس ،موزامبيق ،تعريف املشاركني بكيفية اإعداد تقارير مراقبة جودة البياانت
انميبيا ،رواندا ،سيش يل ،لعمليات التفتيش العشوائية وضوابطها.
سوازيالند ،و أأوغندا،
مجهورية تزنانيا املتحدة،
زامبيا ،زمبابوي ،ا ألريبو،
املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية.
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مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق الياابن/أأفريقيا – البدلان ا ألقل منوا يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

1,435,090

1,602,617

1,386,067

-

1,651,640

مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
النتيجة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النشاط

التارخي

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

حلقة معل بني املناطق
حول تطبيق حقوق
املؤلف

من  14اإىل
 18سبمترب
2015

مجهورية كوراي 20/مشار ًاك
أأجنب ًيا من  10بدلان

يف اإطار الهدف الاسرتاتيجي السادس للويبو )1( :دراسة قمية
حامية حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة (حقوق املؤلف) وتطبيقها
عىل التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف ادلول املشاركة؛
و( )2تقدمي تدريب اسايس حول أأوجه العالج وإاجراءات تطبيق
حقوق املؤلف ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل البيئة الرمقية؛
و( )3مناقشة قضااي موضوعية يف جمال بناء الاحرتام حلقوق
املؤلف؛ و( )4وضع تصور لالسرتاتيجيات الوطنية وعرب الوطنية
للتعاون الفعال يف جمال بناء احرتام حقوق املؤلف.
تطوير أأداة لتوعية امجلهور ملساعدة املعلمني يف تعلمي ا ألطفال حول
حق املؤلف ،حبيث تضم مخس مجموعات من خطط ادلروس
للتالميذ اذلين ترتاوح أأعامرمه من  10اإىل  15س نة

مواد تدريس ية من الويبو  -من يناير اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف
اكتوبر  2015الويبو
وزارة الثقافة والرايضة
والس ياحة الكورية بشأنأ
احرتام حق املؤلف

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

42,310

122,960

114,795

-

50,475

مجهورية كوراي/حق املؤلف
النتيجة:

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

النشاط

التارخي

حلقة معل وطنية بشأأن
حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة

مكبوداي/حوايل  100مشارك رفع مس توى الوعي بني واضعي الس ياسات و أأحصاب املصلحة
من 31
الرئيس يني بشأأن أأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.
أأغسطس اإىل حميل
 1سبمترب
2015
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مرشوع قطري لتعزيز
الوعي بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة
مرشوع احتاد الكتب
امليرسة ()ABC

من فرباير اإىل مالوي/حوايل  350مشاراك مساعدة مالوي يف مساعهيا لإنشاء بنية حتتية صاحلة حلق املؤلف
وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ برامج بناء الوعي العام يف جمال حق
يونيو  2015حمليا يف مخسة برامج
املؤلف واحلقوق اجملاورة.
من  1يناير
اإىل  31يوليو
159
2015

( )1اإهناء جماعة الكتب دلى طالب املدارس الثانوية العاجزين عن
قراءة املطبوعات يف ولية ماداي براديش وبهيار وراجس تان ،الهند؛
()2بناء القدرات بني النارشين احلكوميني بشأأن اإنتاج الكتب
املدرس ية حبيث تُصدر الكتب ميرسة يف املس تقبل.

الهند

من يناير اإىل
مرشوع قطري بشأأن
ديسمرب
الرتمجة والنرش
160
2015
(مس متر)
ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
أ
أ
أ
أ
أ
خدمات أحسن (أرخص وأرسع وأجود) اإىل أحصاب املصلحة
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
حلقة معل أأقالميية لرؤساء من  3اإىل  5مجهورية كوراي 27/مشاراك حتديث املعرفة ،وتبادل اخلربات يف جمال بناء قدرات حق املؤلف،
ماكتب حق املؤلف بشأأن فرباير  2015من الصني ،اإكوادور ،كينيا ،وتبادل الراء واملهنجيات حول خمتلف برامج بناء قدرات حق
لبنان ،مالوي ،املكس يك ،املؤلف ،ومناقشة كيفية تعزيز تكل الربامج عىل املس توايت الوطنية
بناء القدرات يف جمال حق
قل
منغوليا ،ابراغواي ،الفلبني ،وا إل ميية وادلولية.
املؤلف
قطر ،اململكة العربية
السعودية ،اتيلند،
فييت انم ،ا ألريبو
تونغا

تعزيز قدرة ماكتب امللكية الفكرية لتنفيذ برامج التوعية العامة،
وابلتايل اإجياد بيئة مواتية من أأجل الاس تخدام الفعال حلق املؤلف
واحلقوق اجملاورة وحاميهتا.

منغوليا 15/مشاراك من
الصني ،منغوليا ،مجهورية
كوراي ،روس يا

تبادل املعلومات واخلربات بني ادلول املشاركة بشأأن تطوير نظام
حق املؤلف والبحث عن فرص جديدة لتعزيز التعاون بني هذه
البدلان يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة.

حلقة معل دون إاقلميية عن من  2اإىل  4مكبوداي 15/مشاراك من
سبمترب  2015مكبوداي ،مجهورية لو
حق املؤلف واحلقوق
ادلميقراطية الشعبية،
اجملاورة
ميامنار ،اتيلند ،فييت انم

تبادل املعلومات واخلربات بني ادلول املشاركة بشأأن تطوير
س ياسات حق املؤلف و أأنظمته مع الرتكزي بشلك خاص عىل بناء
القدرات.

حلقة معل دون إاقلميية عن من  18اإىل
التعاون يف حق املؤلف  20يونيو
2015
واحلقوق اجملاورة

زايرة دراس ية للمفوضية
الكورية حلق املؤلف

من  2اإىل 6
نومفرب 2015

مجهورية كوراي 13/مشاراك
من مكبوداي ،الصني ،جزر
كوك ،كوس تارياك ،كوت
ديفوار ،السلفادور ،غاان،
هندوراس ،الهند ،الفلبني،
تونغا ،تونس ،مجهورية
تزنانيا املتحدة
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معرفة التجربة الكورية يف جمال اإدارة حقوق املؤلف واحلقوق
اجملاورة لتعزيز قدرات املشاركني عىل صياغة س ياسات حقوق
املؤلف وحتديث ا ألطر الترشيعية والإدارية وحتسني وظائف
منظامت حق املؤلف يف بدلاهنم.

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق مجهورية كوراي/حق املؤلف يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

579,780

310,768

360,896

-

529,652

مجهورية كوراي/التعلمي – منح دراس ية يف جمال امللكية الفكرية (أأاكدميية)
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النتيجة:

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون
التارخي
النشاط
أ
بعثات دراس ية لاكدميية من  3فرباير أأسرتاليا 6/طالب من
بنغالديش ( )1ومجهورية
الويبو – جامعة كويزنلند اإىل 30
للتكنولوجيا (ويبو-جامعة أأكتوبر  2015كوراي ()5
كويزنلند للتكنولوجيا)
برانمج ماجس تري يف
قوانني امللكية الفكرية
مجهورية كوراي/طالبان من
بعثات دراس ية لأاكدميية من مارس
الهند (،)1وابكس تان ()1
 2015اإىل
الويبو-جامعة س يول
ديسمرب
الوطنية (ويبو-جامعة
س يول الوطنية) برانمج 2016
ماجس تري يف قوانني
امللكية الفكرية.
من  13اإىل مجهورية كوراي 6/مشاركني
بعثات دراس ية لويبو-
من الربازيل وبنغالديش
مدرس ية كوراي الصيفية  24يوليو
والهند ومنغوليا ورومانيا
2014
وزمبابوي

الغرض(ا ألغراض)/الوصف
توفري تعلمي عايل للمسؤولني احلكوميني وخرباء امللكية الفكرية
الخرين لتعزيز قدراهتم يف اس تخدام امللكية الفكرية وإادارة حقوق
امللكية الفكرية.

توفري تعلمي عايل للمسؤولني احلكوميني وخرباء امللكية الفكرية
الخرين لتعزيز قدراهتم يف اس تخدام امللكية الفكرية وإادارة حقوق
امللكية الفكرية.

( )1بناء قدرات طالب الليسانس وش باب ا ألخصائيني من خالل
احلصول عىل معرفة متعمقة يف حقوق امللكية الفكرية واجملالت
ذات الصةل؛ ( )2وزايدة فهمهم ألدوار ووظائف نظام امللكية
الفكرية.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق مجهورية كوراي/التعلمي – منح دراس ية يف جمال امللكية الفكرية (أأاكدميية) يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

276,726

164,735

124,143

-

317,318
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مجهورية كوراي/امللكية الفكرية
النتيجة:

ه 1.2أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مناس بة ومتوازنة للملكية الفكرية

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
مايو  2015اإندونيس يا والفلبني واتيلند ( )1اإنشاء قواعد بياانت موحدة السجل حول اإيداعات الهوية يف
دراسة حول الرسوم
عدد من دول جنوب رشق أس يا ( )2تقدمي اس تعراض مقارن
والامنذج الصناعية يف دول (بد أأ)
لس تخدام الهوايت ( )3مناقشة الاجتاهات التارخيية الرئيس ية؛
جنوب رشق أس يا
( )4تقدمي تقس اميت حسب نوع املس تخدم والقطاع وغريها من
اخلصائص ( )5حتليل معدلت املنح والسلوك املتجدد ،عىل
أأساس توافر البياانت.
من يناير اإىل لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو ( )1توفري فهم أأفضل ل إالجراءات البديةل يف نزاعات امللكية
اإعداد دليل حول
الفكرية؛ ( )2مشاركة خربات مركز الويبو يف جمال الإجراءات
الإجراءات البديةل لتسوية يوليو
161
البديةل حلل الزناعات مع هيئات الإجراءات البديةل حلل الزناعات؛
2015
املزناعات
( )3تشجيع ادلول النامية عىل تطوير وتطبيق اإجراءات بديةل
مناس بة لتسوية املنازعات.
ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
النتيجة:
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
زايرة دراس ية عن اإدارة من  2اإىل 5
امللكية الفكرية يف سلسةل يونيو 2016
قمية الابتاكر لعدد خمتار
من املسؤولني ا ألفارقة

مجهورية كوراي/بوتسواان
ورواندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة

عرض )1( :التجربة الكورية يف حتويل املعرفة اإىل منتجات قابةل
للتطبيق جتاراي ( )2دور الس ياسة العامة يف هذه العملية
( )3دور ماكتب نقل التكنولوجيا مكوصالت بني البحوص
والصناعات( )4كيف يمت تنظمي "سلسةل قمية الابتاكر برمهتا من
اخملترب اإىل السوق.

من  21اإىل
زايرة دراس ية للوفد
الإندونييس بشأأن صياغة  24ديسمرب
اسرتاتيجية وطنية للملكية 2016
الفكرية لبناء منظومة
ملكية فكرية فعاةل

مجهورية كوراي/اإندونيس يا

( )1تعزيز معرفة املسؤولني احلكوميني واملهنيني يف جمال امللكية
الفكرية ابملبادرات الس ياس ية والهنوج اليت ميكن اختاذها لتعزيز
أأنظمة امللكية الفكرية ( )2املساعدة يف بناء قدرات
ماكتب/منظامت امللكية الفكرية الوطنية لتنفيذ برامج تريم اإىل
الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية من أأجل التمنية.

بعثة خرباء
النتيجة:

( )1تقيمي التقدم احملرز يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
من  4اإىل  5مجهورية كوراي
( )2تعزيز التعاون بني الويبو ومكتب امللكية الفكرية الكوري.
نومفرب 2016
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النشاط
الندوة ا إلقلميية للويبو
واملكتب امللكية الفكرية
يف مجهورية كوراي وإادارة
امللكية الفكرية حول اإنفاذ
امللكية الفكرية للقضاة
واملدعني العامني

التارخي
من  28اإىل
 29أأكتوبر
2016

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
اتيلند/بروين دار السالم ( )1تعزيز املعرفة ابإنفاذ امللكية الفكرية وحتدايهتا ( )2زايدة فعالية
ومكبوداي والصني وإاندونيس يا اإجراءات امللكية الفكرية املدنية واجلنائية يف مصلحة التمنية وحامية
ومجهورية لو ادلميقراطية املس هتكل؛ ( )3اإنشاء ش بكة دولية من خرباء امللكية الفكرية من
الشعبية ،مالزياي ،ميامنار ،القضاء حبيث تسمح ابلتبادل والتعاون املس مترين.
الفلبني ،مجهورية كوراي،
س نغافورة ،اتيلند،
فييت انم
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من  3اإىل  12مجهورية كوراي/بنغالديش ( )1تعزيز املعرفة واملهارات لفاحيص الرباءات بشأأن اإجراءات
حلقة معل حول قانون
الفحص؛ ( )2تقدمي اجللسات العملية حول الوصول اإىل،
مارس  2015ومكبوداي وكولومبيا وغاان
الرباءات والفحص
(برانمج  OJTوالهند وإاندونيس يا ومجهورية واس تخدام ،نتاجئ أألفحوص اخلارجية ،وفهم الإخطارات املبلغة؛
( )3توفري منتدى للمشاركني لتبادل وهجات النظر واكتشاف
التجرييب؛ من لو ادلميقراطية الشعبية،
الاختالفات والقوامس املشرتكة يف املامرسة بشأأن الفحص
 16اإىل  27ومالزياي ،ومنغوليا،
مارس  )2015وابكس تان ،وبريو ،والفلبني ،املوضوعي لرباءات الاخرتاع بني ماكتب براءات الاخرتاع
الوطنية؛ ( )4تعزيز مصداقية حفص الرباءات من خالل مراقبة
ورسي لناك ،واتيلند،
جودة الرباءات.
وتونس ،وفييت انم
اإحياء ذكرى اإطالق  ،IP IGNITEاذلي أأسسه مكتب امللكية
مجيع ادلول ا ألعضاء يف
معرض عن امللكية الفكرية  20أأبريل
أ
تعل
الفكرية الكوري ابلتعاون مع أاكدميية الويبو ،لتوفري دورة ميية
الويبو
2015
(اإجنايت)
ا/برصاي حول امللكية الفكرية ابس تخدام حمتوى
عامة معززة صوت ًي ً
دورة  DL-101اخلاصة ابلويبو.
( )1معرفة جتربة مكتب امللكية الفكرية الكوري يف صياغة وتنفيذ
ندوة إاقلميية حول صياغة من  9اإىل  11مجهورية كوراي/مكبوداي،
س ياسات امللكية الفكرية؛ ( )2اس تعراض التحدايت اليت تواهجها
يونيو  2015الاكمريون ،امجلهورية
وتنفيذ س ياسة وطنية
ادلومينيكية ،غامبيا ،غاان ،البدلان النامية بشأأن س ياسات امللكية الفكرية؛ ( )3مناقشة
للملكية الفكرية
الهند ،املكس يك ،منغوليا ،املهنجيات املناس بة لصياغة وتنفيذ س ياسات امللكية الفكرية يف
ميامنار ،ابراغواي ،الفلبني ،البدلان النامية.
اململكة العربية السعودية،
فييت انم ،زامبيا ،زمبابوي
ترمجة  12وحدة من برانمج الوسائط املتعددة
برانمج الوسائط املتعددة من يناير اإىل مكبوداي ،مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ،ميامنار  IP PANORAMAمن اإنتاج الويبو يف ثالثة بدلان ،يه
 IP PANORAMAديسمرب
162
ل
مكبوداي ومجهورية لو ادلميقراطية ا شعبية وميامنار
2015
من فرباير اإىل مجهورية كوراي/مجيع ادلول ( )1توفري مواد يسرية بشأأن امللكية الفكرية لغري اخلرباء يف امللكية
اإنتاج دليل الرسوم
الفكرية؛ ( )2دمع املصلحة العامة يف قضااي امللكية الفكرية؛
أأبريل  2015ا ألعضاء يف الويبو
املتحركة Pororo
( )3مساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية ا ألخرى يف الوصول
ابللغتني الإس بانية
اإىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع الإبداع؛ ( )4اإمداد مس تخديم
والفرنس ية
امللكية الفكرية ابإماكنية الوصول اإىل مواد امللكية الفكرية
ابللغات احمللية.
( )1وضع حمتوى تعلميي بشأأن امللكية الفكرية لطلبة املدارس
اإنتاج املواد التعلميية بشان من يناير اإىل مجهورية كوراي
الثانوية لفهم معلية الاخرتاعات وحتويل ا ألفاكر اإىل امللكية الفكرية؛
ديسمرب
امللكية الفكرية
163
لتعل
أ
( )2مساعدة املدارس واملؤسسات ا ميية الخرى يف تطوير
2015
املناجه املعززة ل إالبداع.
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ه 2.4حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
النتيجة:
الابتاكر والإبداع
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
( )1تبادل اخلربات يف تطوير ونرش اخرتاعات التكنولوجيا املالمئة
من  29اإىل مجهورية كوراي/اإثيوبيا،
ندوة إاقلميية حول نرش
املكس يك ،منغوليا ،الفلبني )2( ،تعزيز فهم القضااي املطروحة بشأأن زايدة امللكية احمللية
 30أأبريل
اخرتاعات التكنولوجيا
واس تدامة التكنولوجيا املالمئة ( )3مناقشة التدابري لبناء تعاون
فييت انم
2015
املالمئة
وثيق بني القطاع اخلاص ومؤسسات البحوث/اجلامعات،
واحلكومات من أأجل اإنتاج ونرش منتجات التكنولوجيا املالمئة)4( .
حتديد التحدايت يف نرش منتجات التكنولوجيا املالمئة والبحث عن
س بل للتغلب علهيا.
( )1تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع منتجات تكنولوجية مالمئة
مسابقة التكنولوجيا املالمئة من  1أأبريل منغوليا
وسهةل الاس تخدام وجمدية اقتصاداي يف اجملمتعات احمللية لتلبية
اإىل 18
لت
للمج
احتياجاهتم ( )2املسامهة يف حتقيق ا منية املس تدامة متعات
ديسمرب
احمللية.
2015
واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات الرباءات لبتاكر حلول عنرصا
أأساس يا يف املسابقة.
تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع منتجات التكنولوجيا املالمئة يف
مسابقة التكنولوجيا املالمئة يوليو  2015امجلهورية ادلومينيكية
اجملال الزراعي اليت تمتزي بسهوةل الاس تخدام واجملدية اقتصاداي
(بد أأ)
لت
جمل
ل
لفائدة ا متعات احمللية تلبية احتياجاهتم واملسامهة يف حتقيق ا منية
املس تدامة للمجمتعات احمللية.
واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات الرباءات لبتاكر حلول عنرصا
أأساس يا يف املسابقة.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق مجهورية كوراي/امللكية الفكرية يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

1,180,774

659,148

786,531

-

1,053,391
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املكس يك

164

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط اإمنائية وطنية بشأأن امللكية الفكرية والابتاكر تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
النتيجة:
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
املكس يك/ش ييل ،كولومبيا ،تعزيز احلوار حول القضااي املشرتكة يف جمال امللكية الصناعية بني
 6أأكتوبر
اجامتع تشاوري دلول
دول حتأألف احمليط الهادئ فضال عن البدلان ا ألخرى املدعوة.
كواب ،بريو ،املكتب
2015
حتأألف احمليط الهادئ
ا ألورويب للرباءات
وادلول ا ألخرى املدعوة
( ،)EPOاملكتب الإس باين
يف جنيف
للرباءات والعالمات التجارية
()OEPM

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق املكس يك يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

163,131

53

18,758

-

144,426

اإس بانيا
النتيجة:
النشاط

165

ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
التارخي

من  26اإىل
الندوة ا إلقلميية الثالثة
للمنظمة العاملية للملكية  29أأكتوبر
الفكرية/املكتب الإس باين 2015
للرباءات والعالمات
التجارية/الواكةل الإس بانية
للتعاون الإمنايئ ادلويل
حول العالمات التجارية
والتصاممي الصناعية
كعوامل ابتاكر و أأصول
للرشاكت:بناء اسرتاتيجية
توس مي وطنية

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

كولومبيا/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

( )1تشجيع اس تخدام برامج التوس مي الوطنية؛ ( )2توفري منتدى
ملناقشة الطبيعة القانونية لهذه الربامج والهنوض بهنج إاقلميي لهذه
املسأأةل؛ ( )3تعزيز تبادل اخلربات فضال عن تقدمي أأفضل
املامرسات.

َّ 164مول الصندوق الاستامئين للمكس يك نشاطني ابلشرتاك مع الصندوق الاستامئين/اإس بانيا (انظر الصندوق التايل)
 165شهد العام  2015اذلكرى الس نوية للصندوق الاستامئين الإس باين .والصندوق خمصص لتصممي املشاريع ا إلقلميية والتخطيط لها وتنفيذها يف جمال امللكية
الصناعية يف الإقلمي الإيبريي ا ألمرييك .وامللكية الفكرية يه أأداة تدمج تدرجي ًيا يف تبين الس ياسات العام للهنوض ابلبتاكر ومن مث يف النشاط الاقتصادي كلك
خلدمة اجملمتع .ويف هذا الس ياق ،تعد أأهداف تعاون الصندوق ما ييل :الهنوض ابلإس بانية لكغة تكنولوجية؛ و( )2دمع تقوية املؤسسات وتدريب املوارد البرشية
و( )3نرش امللكية الصناعية يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة واجلامعات و( )4حتديث اخلربات وتبادلها فامي بني ماكتب امللكية الصناعية للهنوض ابخلدمات
العالية اجلودة.
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معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة:
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
قل
من  16اإىل غواتاميل/مجيع دول أأمرياك ( )1تزويد القضاة واملدعني العامني املسؤولني عن امللكية الفكرية
الندوة ا إل ميية الرابعة
أ
الالتينية وحممكة جامعة دول يف بدلان أمرياك الالتينية ابلتدريب عىل مسائل امللكية الفكرية
 20فرباير
عرشة للمنظمة العاملية
لتحسني اختاذ القرارات عند التقايض؛ ( )2تزويد املشاركني
ا ألنديز
للملكية الفكرية/املكتب 2015
مبعلومات حمدثة وتدريب معيل يف جمال براءات الاخرتاع
الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية وحقوق املؤلف ،وحالت الإنفاذ.
والعالمات التجارية/الواكةل
الإس بانية للتعاون الإمنايئ
ادلويل حول امللكية
الفكرية للقضاة واملدعني
العامني من بدلان
أأمرياك الالتينية
الاس مترار يف تصممي وإانشاء منصة واحدة موهجة اإىل ممثيل القطاع
منصة ابللغة الإس بانية عن من يناير اإىل مجيع البدلان ا أليبريية
اخلاص من أأجل ( )1تقدمي املساعدة واخلدمات يف اس تخداهمم
ا ألمريكية
خدمات امللكية الصناعية ديسمرب
ق
للملكية الفكرية( )2زايدة مية أأعامهلم ( )3توفري منتدى للقطاع
2015
وحمتوايهتا لقطاع رايدة
اخلاص لتبادل ا ألفاكر واخلربات.
ا ألعامل ا أليبريي ا ألمرييك (مرشوع
مع الرتكزي بشلك خاص مس متر من
)2010
عىل املشاريع الصغرية
واملتوسطة
( )1تنفيذ ا ألمتتة للرتمجة الإس بانية للمس توى املتقدم من التصنيف
مرشوع ا ألمتتة ا إلقلميي من يناير اإىل مجيع البدلان ا أليبريية
أ
مقصورا عىل
ادلويل للرباءات ،حيث اكن التلكيف يف الصل
ا ألمريكية
لرتمجة املس توى املتقدم ديسمرب
ً
اللغتني الإنلكزيية والفرنس ية؛ ( )2جعهل متا ًحا خلدمة ماكتب
2015
من التصنيف ادلويل
أ
امللكية الصناعية يف بدلان أمرياك الالتينية.
للرباءات) (IPCاإىل اللغة (مرشوع
مس متر من
الإس بانية
)2010
ندوة إاقلميية حول معاهدة من  28اإىل اإكوادور/مجيع بدلان أأمرياك تبادل اخلربات وحتديث معارف املاكتب الوطنية حول أخر
التطورات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
الالتينية
التعاون بشأأن الرباءات  31يوليو
ومعاهدة بودابست لبدلان 2015
أأمرياك الالتينية
( )1حتديث معارف سلطات امللكية الفكرية بشأأن اإنفاذ حقوق
من  27اإىل املكس يك/اإكوادور
ندوة إاقلميية حول اإنفاذ
امللكية الفكرية من خالل املناجه اخملتلفة؛ ( )2توفري منتدى ملاكتب
وهندوراس وابراغواي
 28يوليو
حقوق امللكية
166
أ
وبريو واملكس يك وإاس بانيا امللكية الفكرية الوطنية من بدلان أمرياك الالتينية لتبادل اخلربات
2015
الصناعية
يف جمال تعزيز وتمنية احرتام حقوق امللكية الفكرية؛ ( )3تعزيز
عالقات التعاون ا إلقلميي واملؤسيس يف جمال الإنفاذ.
( )1مجع مسؤولني حكوميني رفيعي املس توى وكبار رجال ا ألعامل
املكس يك/اإكوادور
 29يوليو
يوم ماكحفة الزتييف
لتبادل خرباهتم من أأجل تنس يق دويل معزز والتعاون لإجياد حلول
وهندوراس وابراغواي
للغرف التجارية ورجال 2015
167
وبريو واملكس يك وإاس بانيا أأكرث فعالية يف السعي ملاكحفة الزتوير؛ و( )2تقدمي حملة عامة عام هو
ا ألعامل
متاح من خدمات ودمع جامهريي لإنفاذ حقوق امللكية الفكرية.

ِّّ 166مول هذا النشاط ابلشرتاك مع الصندوق الاستامئين/املكس يك.
 167انظر احلاش ية السابقة
349

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات
من  30يونيو
الاجامتع دون ا إلقلميي
حول براءات الاخرتاع اإىل  2يوليو
من بدلان أأمرياك الوسطى 2015
وبامن وامجلهورية
ادلومينيكية للمراجعة
واملوافقة عىل دليل بشأأن
حفص تطبيقات براءات
الاخرتاع ،وأليات تعزيز
التعاون
تعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف املنطقة يف اإطار مؤمتر مقة
من يناير اإىل مجيع البدلان ا أليبريية
الربانمج ا أليبريي –
أ
أ
أ
رؤساء ادلول واحلكومات من ادلول اليبريية المريكية.
المريكية
ا ألمرييك للملكية الصناعية ديسمرب
2015
تسهيل تنظمي اجامتع للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابلربانمج
من  1اإىل  2اإس بانيا/مجيع البدلان
اجامتع للجنة احلكومية
أ
ا أليبريي – ا ألمرييك للملكية الصناعية ،وقد ن ُظم ابلتعاون مع أأمانة
ادلولية املعنية ابلربانمج أكتوبر  2015ا أليبريية ا ألمريكية
اللجنة.
ا أليبريي – ا ألمرييك
للملكية الصناعية
ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
( )1تزويد املشاركني مبعلومات حمدثة وتدريب معيل و أأدوات
الندوة ا إلقلميية السادسة من  16اإىل كولومبيا/لك دول أأمرياك
مفيدة لإدارة املاكتب الوطنية؛ ( )2توفري منتدى لتبادل اخلربات
الالتينية
 19مارس
لإدارة ماكتب امللكية
بشأأن املامرسات اجليدة؛ ( )3تطوير الشعور بأأمهية ابلإدارة اليت
الصناعية الوطنية :دور 2015
تعمتد عىل اخلدمات بني مديري ماكتب امللكية الفكرية يف دول
برامج تقامس العمل
أأمرياك الالتينية.
الاجامتع ا إلقلميي احلادي من  4اإىل  6املكس يك/لك دول أأمرياك مت تطبيق مرشوع الرباءات الالتينية (لتيبات) لتطوير قاعدة
بياانت وتزويدها ابملعلومات الالزمة حول الرباءات من لك دول
عرش ملرشوع الرباءات نومفرب  2015الالتينية
أأمرياك الالتينية .وحاليا يعترب مرشوع الرباءات الالتينية منوذجا
الالتينية للمنظمة العاملية
ليس دلول أأمرياك الالتينية حفسب ولكن للك املنتدايت العاملية
للملكية الفكرية/املكتب
اخملتلفة املتعلقة مبعلومات الرباءات ،والالزتام ،واملثابرة والعمل
الإس باين للرباءات
امجلاعي .وعىل مدى  15عاما ،اس تطاعت قاعدة البياانت جتميع
والعالمات
أأكرث من  2مليون وثيقة ويقوم ابلطالع علهيا أأكرث من  14أألف
التجارية/املكتب ا ألورويب
خشص شهراي.
للرباءات ألخصايئ
تكنولوجيا املعلومات
وإادارة معلومات الرباءات
يف ماكتب امللكية
الصناعية يف أأمرياك
الالتينية.
بامن/بدلان أأمرياك الوسطى
وامجلهورية ادلومينيكية

( )1توفري فرصة لتحديث دليل حفص براءات الاخرتاع دلول
أأمرياك الوسطى وبامن وامجلهورية ادلومينيكية؛ ( )2اقرتاح تدابري
تساعد عىل اس تخدام ادلليل يف املس تقبل يف معليات الفحص؛
( )3اختاذ تدابري لتعزيز أليات التعاون هبدف حتقيق توافق يف
الراء من أأجل احملافظة عىل أأمهية امليض قد ًما بشأأن ادلليل.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق اإس بانيا يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

120,153

169,146

182,078

-

107,221
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أأوروغواي
ه 2.3كفاءات معززة للموارد البرشية القادرة عىل تناول طائفة واسعة من الطلبات من أأجل الانتفاع الفعال ابمللكية الفكرية
ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النتيجة:
النشاط

ادلوةل املضيفة/املس تفيدون

التارخي

الغرض(ا ألغراض)/الوصف

توفري المتويل ملتخصص
يف جمال امللكية الفكرية
حلضور برانمج احلصول
عىل شهادة املاجس تري يف
الإدارة الاسرتاتيجية
لتكنولوجيا املعلومات يف
اإطار مؤسسة اجلامعات
الإيبريية ا ألمريكية.
معززة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
النتيجة:
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
متثيل احلكومة يف خمتلف املنتدايت اليت يمت فهيا حتليل خمتلف
من يناير اإىل سويرسا /أأوروغواي
مشاركة مسؤولني
القضااي والربامج املتعلقة ابمللكية الفكرية.
ديسمرب
حكوميني يف امجلعية
2015
العامة للويبو
ه 4.4تعزيز البنية التحتية التقنية واملعرفية ملاكتب امللكية الفكرية وغريها من مؤسسات امللكية الفكرية ،مما يؤدي اإىل تقدمي
النتيجة:
خدمات أأحسن ( أأرخص و أأرسع و أأجود) اإىل أأحصاب املصلحة
ادلوةل املضيفة/املس تفيدون الغرض(ا ألغراض)/الوصف
التارخي
النشاط
جتديد قاعدة بياانت من يناير اإىل مجيع بدلان أأمرياك الالتينية زايدة نطاق التغطية ونوعية املعلومات الواردة يف قواعد بياانت
املديرية الوطنية للملكية الصناعية.
طومسون-رويرتز للملكية أأكتوبر 2015
(مس متر من
الفكرية
)2013
زايرة دراس ية بشأأن نظام من  16اإىل بريو/مسؤول من املديرية تعزيز كفاءة العمليات ادلاخلية يف املديرية الوطنية للملكية
 20فرباير الوطنية للملكية الصناعية الصناعية.
أأمتتة امللكية الصناعية
2015
جتديد القاعدة العاملية من يناير اإىل مجيع بدلان أأمرياك الالتينية زايدة نطاق التغطية ونوعية املعلومات الواردة يف قواعد بياانت
املديرية الوطنية للملكية الصناعية.
ديسمرب
ملعلومات الرباءات
2015
(مس متر)
من يناير اإىل
ديسمرب
2015
مس 168
( متر)

أأوروغواي

تعزيز قدرات متخصص يف جمال امللكية الفكرية مع الرتكزي عىل
دور تكنولوجيا املعلومات يف الإدارة الاسرتاتيجية للعمليات
التجارية.

مساهامت املاحنني والنفقات اخلاصة بصندوق أأوروغواي يف 2015
الرصيد يف  31ديسمرب
2014

ادلخل 2015

النفقات 2015

تسديد

الرصيد يف  31ديسمرب
2015

157,932

)(144

9,164

-

148,624

[ييل ذكل امللحق الثالث]
 168بد أأ يف مايو  .2014التارخي املتوقع لالنهتاء هو مايو 2016
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امللحق الثالث

التقرير املرحيل للثنائية  15/2014بشأأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

أأول .مقدمة
تدرج وفق ًا لها
صدقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف دورهتا احلادية وامخلسني املعقودة يف سبمترب  2013عىل املبادئ اليت َ
املرشوعات يف اخلطة الر أأساملية الرئيس ية للمنظمة ،ووافقت عىل متويل س بعة مرشوعات مببلغ قدره  11.2مليون فرنك سويرسي
من ا ألموال الاحتياطية املتاحة (الوثيقة .)169A/51/16
وسعي ًا اإىل تبس يط معلية تقدمي التقارير يف املنظمة برمهتا ،يرد التقرير املرحيل لس نة  2015بشأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مكلحق
لتقرير أأداء الربانمج للثنائية  .15/2014وهذا التقرير هو اثلث تقرير مرحيل يُقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،مما يوفر لدلول
ا ألعضاء اس تعراضا للتقدم احملرز واملعامل احملققة واس تخدام املوارد خالل الفرتة من يناير اإىل ديسمرب  2015يف اإطار
املرشوعات التالية:
أألف .املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
" "1تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة املس تخدمني ()CMP 1
" "2تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية ()CMP 2
املرشوعات املتصةل ابملباين
ابء.
" "3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ()CMP 3
" "4تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات ()CMP 4
" "5مبىن أأرابد بوكش – املرحةل ا ألوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة) ()CMP 5
" "6مبىن أأرابد بوكش – استبدال بعض النوافذ ()CMP 6
املرشوعات املتصةل ابلسالمة/ا ألمن
جمي.
" "7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ()CMP 7
اثنيا .هيلك الإدارة املعمتد
متاش يا مع أأفضل املامرسات املتبعة يف جمال اإدارة املرشوعاتُ ،طبق اإطار اإدارة بشأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية يف  2014من أأجل
ما ييل "1" :حتديد الهيالك واملسارات من أأجل اإدارة أأنشطة املرشوعات ورصدها بغية حتقيق أأهدافها "2" ،وضامن التحديد
الواحض للمسؤوليات و أأوجه املساءةل وإابالغها.
وقد أأحاطت جلنة الربانمج واملزيانية علام يف دورهتا الثانية والعرشين املعقودة يف سبمترب  2014هبيلك الإدارة اذلي ُوضع لإدارة تنفيذ
حافظة مرشوعات اخلطة الر أأساملية الرئيس ية وا إلرشاف علهيا وإاعداد تقارير بشأأهنا ،كام هو وارد يف
الوثيقة .)170WO/PBC/22/21

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_51/a_51_16.pdf 169
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_22/wo_pbc_22_21.pdf 170
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع  :1تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت و إادارة املس تخدمني ()CMP 1
مدير املرشوع :الس يد ريتشارد لني
النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
 .1من شأأن تنفيذ تشفري البياانت وإادارة املس تخدمني أأن يعزز قدرة الويبو عىل مواهجة الهتديدات املزتايدة ألمن املعلومات ،مع

السامح ابلنظر يف خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية وبتحقيق الإدارة الشامةل للعدد املزتايد من
حقوق نفاذ املس تخدمني.
ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
 .2يريم هذا املرشوع اإىل حتقيق ثالثة أأهداف أأولية يه حامية البياانت ا ألساس ية ،وإااتحة خيارات لالس تعانة مبصادر خمتلفة
تتسم التاكليف فهيا بقدر أأكرب من الفعالية ،وإادارة حقوق نفاذ املس تخدمني اإدارة لكية.
 .3وقد اتبعت الويبو هنوجا متعددة ا ألوجه يف حامية املعلومات الرسية .وتشمل هذه الهنوج مجةل أأمور مهنا الليات التقليدية
لدلفاع عن احلدود اخلارجية ،وا ألنظمة ا ألمنية لإدارة املعلومات وا ألحداث ،واكتشاف حالت الاخرتاق ومنعها .ومواهج ًة للهتديدات
ا ألمنية اليت ل تفتأأ تزداد تعقيدا ،أأصبحت أأفضل ممارسات أأمن املعلومات تشدد أأيضا عىل حامية املصدر مبارش ًة.
 .4ول شك يف أأن توفر خيارات لالس تعانة ابملصادر اخملتلفة اليت تتسم التاكليف فهيا ابلفعالية ابت رضورة يف عامل اإدارة
تكنولوجيا املعلومات اذلي يتطلب وجود كفاءات متنوعة ورسيعة التغري من انحية والمتتع ابلقدرة عىل حشد قوة عامةل برسعة لتلبية
أأولوايت العمل املتغرية من انحية أأخرى .ولكن زايدة خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة تنطوي عىل زايدة اخملاطر اليت يتعرض لها
أأمن املعلومات.
 .5وميكن لتكنولوجيا تشفري بياانت املؤسسة أأن تقدم حلول فعاةل ملواهجة هذين التحديني .وتمكّل هذه احللول غريها من تدابري
أأمن املعلومات عن طريق تشفري مصدر البياانت .وتتيح أأيض ًا املزيد من املرونة يف اختيار مقديم خدمات يتسمون ابلفعالية من
حيث التلكفة عن طريق اإبقاء التشفري حتت رقابة صارمة مع متكني مقديم اخلدمات من أأداء همامت ادلمع.
 .6وتمكّل الإدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أأيضا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة .وتركز اإدارة حقوق النفاذ تقليداي عىل
ا ألنظمة .فهىي حتدد أأحصاب احلقوق يف النفاذ وتفاصيل تكل احلقوق يف أأي نظام .وميكن لهذه اللية أأن تكون فعاةل عندما يكون
عدد املس تخدمني وتطبيقات الربجميات صغريا نسبيا.
 .7ومع ذكل ،يُتوقع أأن يزداد عدد املس تخدمني عىل مدار ا ألعوام املقبةل مع اس مترار الويبو يف حتسني خدماهتا املقدمة عرب
ش بكة الإنرتنت .ومن مث ،ينبغي الاستامثر يف احللول اليت توجه تركزي اإدارة حقوق النفاذ حنو املس تخدمني .مبعىن أخر ،ينبغي توضيح
حقوق النفاذ اليت يمتتع هبا لك مس تخدم عىل مس توى ا ألنظمة اخملتلفة.
 .8وقد تصبح التكنولوجيا أأكرث نضجا يف املس تقبل حبيث ميكن اإدارة حقوق النفاذ بناء عىل أأدوار املس تخدمني داخل أأنظمة
معقدة ،مثل التخطيط للموارد املؤسس ية ،وفامي بني هذه ا ألنظمة .ولكن يصعب التنبؤ يف الوقت احلارض مباكن أأو طريقة تطور
تكل التكنولوجيا .وذلكل مل يُدرج هذا العامل يف نطاق املرشوع.
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اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
 .9مل ُحيرز سوى تقدم حمدود يف هذا املرشوع خالل عام  2015بسبب املتطلبات التشغيلية احملدّ دة مضن قسم أأمن
املعلومات ،فضال عن اإنشاء شعبة منفصةل يف فرباير  2015يه شعبة أأمن املعلومات وتأأميهنا .وبقيادة املسؤول ا ألمين الرئييس اذلي
أأنشئ منصبه حديثا ،أأط ِّلقت يف منتصف عام  2015معلية اختيار خبري مس تقل لتقيمي الوضع احلايل لتشفري البياانت وإادارة
املس تخدمني (اإدارة الهوية والنفاذ) ،وتقدمي حل هيلكي مرجعي ،فض ًال عن خارطة طريق لتنفيذ احللول العملية والتقنية .وبدأأت
معلية التقيمي يف نومفرب  .2015ومن املتوقّع أأن يُس تمكل هذا املعمل ا ألول يف منتصف عام  ،2016ما س يتيح ا ألساس الالزم لتحديد
س بل تنفيذ املرشوع بصورة أأكرث تفصيال.
 .10وابلنظر اإىل الرشط الإضايف اخلاص ابلعناية الواجبة ابختيار اخلبري املس تقبل ،مبا يف ذكل اإجراء املوافقة الصارم ،اس تغرقت
معلية الاختيار فرتة أأطول من املتوقّع مما أأسفر عن تأأخري يف اجلدول الزمين للمرشوع .ومن مث ِّّعدل هذا اجلدول الزمين.
حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2017
سيسفر تنفيذ احللول الهيلكية والعملية والتقنية الرامية اإىل تعزيز اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت عن ما ييل:
""1
""2

اس تخدام املوارد

توحيد الهيلك ا ألمين املرجعي اخلاص بتشفري البياانت وإادارة الهوية والنفاذ عىل مس توى لك أأنظمة الويبو
وتطبيقاهتا احلرجة؛
وتعزيز حامية أأصول املعلومات احلساسة من النفاذ اإلهيا و /أأو الكشف عهنا دون ترصحي.
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اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع
تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة
املس تخدمني

مزيانية املرشوع

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
0

700,000

0%

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع
15%

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية
تقيمي الوضع الراهن ووضع حل هيلكي مرجعي
وخارطة طريق تنفيذية
تنفيذ خارطة طريق قامئة عىل ا ألولوايت بشأأن
القدرات وحالت الاس تعامل اخلاصة ابإدارة
الهوية والنفاذ وتشفري البياانت
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

130,000

0

0%

30%

570,000

0

0%

-

700,000

0

 171يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
مزيانية املرشوع

فئة التلكفة
اخلدمات التعاقدية
172
حتدد لحقا
اجملموع

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

النفقات الفعلية حىت اترخيه

130,000

0

0%

570,000

0

0%

700,000

0

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/وصف اخملاطر
عدم توفر املزيانية الاكفية لتنفيذ خارطة الطريق
اخلاصة بتنفيذ اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري
البياانت.

التخفيف من أاثر اخملاطر
منح ا ألولوية خلارطة الطريق ،مع الرتكزي عىل
اإصالح اجملالت العالية اخملاطر أأول.

التعليقات
س يحدّ د تقمي الوضع الراهن الفجوات القامئة يف
قدرات الويبو احلالية فامي خيص اإدارة الهوية
والنفاذ وتشفري البياانت ويويص خبارطة طريق
ذات أأولوية لسدّ تكل الفجوات .ومبا أأن تكل
الفجوات ومرشوعات سدّ ها غري معروفة حاليا،
فاإن مزيانية املرشوع الراهنة قد ل تكون اكفية.

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
تقيمي الوضع الراهن ووضع حل
هيلكي مرجعي وخارطة طريق
تنفيذية
تنفيذ خارطة طريق قامئة عىل
ا ألولوايت بشأأن القدرات وحالت
الاس تعامل اخلاصة ابإدارة الهوية
والنفاذ وتشفري البياانت

ف1

2015
ف 2ف3

ف4

ف1

X

X

2016
ف 2ف3

ف4

ف4

X

X

 172س ُيحدّد تفصيل أأدق حسب فئة التلكفة عقب اس تكامل تقيمي الوضع الراهن ،عندما ُحيدّد احلل التقين الاكمل.
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت

املرشوع  :2تنفيذ اإدارة املعلومات املؤسس ية ()CMP 2
مدير املرشوع :الس يد غراهام بيفر
النتيجة املرتقبة

ه 2.9أأمانة تعمل بنشاط وسالسة بقوى عامةل حس نة الإدارة وذات همارات مناس بة وحتقق النتاجئ بكفاءة
ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
 .1يتضمن املرشوع اس تحداث مس تودع مؤسيس مركزي لتخزين الواثئق .وسوف مي ِّكّن ذكل املس تخدمني من العمل معا
(التعاون) عىل اإنشاء الواثئق ،والبحث عن املعلومات والنفاذ اإلهيا بسهوةل أأكرب ،وسيسمح بربط الواثئق ابلعمليات اليت جتري يف
نظام التخطيط للموارد املؤسس ية.
 .2وقد ُاقرتح اإجراء تغيريات يف الهنج والنطاق خالل مرحةل التخطيط لتنفيذ مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية دون املساس
اب ألهداف ا ألصلية .وتريم هذه التغيريات اإىل زايدة احامتل التنفيذ الناحج للتغيريات التنظميية وعنارص التنفيذ التقين لإدارة املعلومات
املؤسس ية .ويستند الهنج املعدل اإىل حتقيق عدد من "املاكسب املبكرة" عىل مراحل (مفصةل فامي ييل) ،حبيث حتقق قطاعات جتارية
حمددة منافع جتارية من خالل أأمتتة عدد من معلياهتا املرتكزة عىل الواثئق ،وذكل قبل نرش املرشوع عىل صعيد املؤسسة.
 .3و أأهداف اإدارة املعلومات املؤسس ية يه:
 تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا وحمفوظاهتا واسرتجاع هذه الواثئق والسجالتواحملفوظات وإادارهتا (تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛
 وتنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات اإدارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق اإدارةاملعلومات املؤسس ية دلمع العمليات التجارية الغنية ابحملتوى .وقد تكون هذه العمليات خاصة بقطاعات حمددة
أأو عىل مس توى املنظمة؛
 وحتقيق التاكمل عند احلاجة مع املكوانت الفرعية لنظام التخطيط للموارد املؤسس ية للسامح بربط احملتوى ادلامع(احملفوظ يف تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية) بسجالت املعامالت (احملفوظة يف نظام التخطيط للموارد
املؤسس ية) حس امب تتطلب العمليات التجارية املنفذة يف نظام التخطيط للموارد املؤسس ية؛
 واس تضافة لك من تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية والبنية التحتية ادلامعة وإادارهتام بطريقة تسمح بتحقيق أأهدافهذا النظام من انحية توفري اخلدمة وحتقيق ا ألمن استناد ًا اإىل أأمهية رضورته التجارية؛
 وامتثال تنفيذ مكوانت تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية والعمليات ادلامعة مفا يتعلق ابلسجالت واحملفوظات معس ياسة الويبو بشأأن اإدارة السجالت واحملفوظات (التعممي الإداري )15/2013؛
 وتدريب املس تخدمني الهنائيني عىل اس تخدام النظام فض ًال عن العمليات والإجراءات لضامن الامتثال التشغييلاملس متر مع س ياسة الويبو الواردة يف التعممي الإداري ( 15/2013معليات اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛
 ووضع ضوابط أأمنية اكفية يف النظام للحفاظ عىل الامتثال مع س ياسات الويبو ا ألمنية؛ وإاجناز لك من تصممي تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية ،ورشاء الرتخيص ،والتكوين ا ألسايس ،والتكوينات الفرديةاخلاصة مبرشوع "املاكسب املبكرة" ،وفعالية النظام ا ألسايس لإدارة املعلومات املؤسس ية التامة عىل مس توى
املنظمة ،وتدريب املس تخدمني ،وحتويل التشغيل املبارش الرفيع املس توى مضن املزيانية اخملصصة للمرشوع يف اإطار
اخلطة الر أأساملية الرئيس ية (انظر الوثيقة  WO/PBC/21/18الصادرة يف  31يوليو .)2013
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 .4وس ُيقسم املرشوع اإىل عدد من املراحل/املرشوعات الفرعية ،حبيث حيقق لك مهنا مجموعة من الفوائد التجارية لصاحل جمال
جتاري أأو أأكرث .وسيتضمن لك مرشوع فرعي:
 اإجراء التحليل املطلوب لتحديد العملية الإجرائية اليت س يدمعها حل اإدارة املعلومات املؤسس ية؛ وحتديد أأوجه التداخل مع ا ألنظمة القامئة وتوثيقها مبا يف ذكل نظام التخطيط للموارد املؤسس ية حسب احلاجة؛ وتصممي تكوين النظام استناد ًا اإىل العملية الإجرائية؛ وتنفيذ نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية دلمع العملية الإجرائية؛ وإاخضاع تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية لختبار النظام واختبار قبول املس تخدمني دلمع العملية الإجرائية؛ وتدريب املس تخدمني الهنائيني بشأأن تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية تكوينًا يالمئ العملية الإجرائية. .5واملرشوعات الفرعية احملددة حاليا ألغراض التنفيذ يه:
جسالت املؤسسة وحمفوظاهتا  -مرشوع فرعي لرفع أأداء خدمة السجالت واحملفوظات ،ويشمل تعزيز/استبدال معليات
رمقنة الواثئق ،فض ًال عن تنفيذ معلية لرمقنة الربيد الوارد والصادر وتعقبه (الرمقنة وتدفق العمل) ،وتنفيذ ا ألرشفة عىل
مس توى القسم استنادا اإىل س ياسة الويبو بشأأن اإدارة السجالت (اإدارة السجالت واحملفوظات).
طلب الرتمجة  -أأمتتة نظام تدفق العمل القامئ عىل الواثئق مع التعقب والإبالغ ،وذكل لتخصيص الواثئق اليت يتعني عىل
شعبة اللغات ترمجهتا.
الربيد الوارد اإىل مكتب املدير العام  -رمقنة الربيد الوارد ومتابعة تدفق واثئقه لفائدة مكتب املدير العام ،مع توفري روابط
لالطالع عىل الردود الناجتة ورصد التقدم احملرز لضامن اكامتل الرد وإارساهل مضن ا ألطر الزمنية املناس بة.
نظام اإدارة البائعني والعقود  -مرشوع فرعي حيقق "مكس با مبكرا" ويتضمن تنفيذ حل/معليات لإدارة معلومات العقود،
مبا يسمح إابنشاء واثئق العقود (اإدارة الواثئق) ،وختزين الواثئق املتعلقة ابلعقود (اإدارة القضااي) وإارسال التقارير والتنبهيات
بشأأن ا ألحداث خالل فرتة رساين العقد (تدفق العمل وإادارة القضااي) ،والبحث يف العقود (البحث).
تقارير البعثات  -اإدارة اإنشاء تقارير البعثات (اإدارة الواثئق) ،ومعليات املراجعة ونرش تقرير البعثة (تدفق العمل) والبحث
يف تقارير البعثات السابقة (البحث) استنادا اإىل التصنيف (املواقع واملوظفون واملوضوع واملنظامت اليت مشلهتا الزايرات).
املوارد البرشية (ملفات املوظفني الإلكرتونية)  -اإنشاء جمدلات موارد برشية أمنة (قضااي) للك موظف ،حبيث حتتوي عىل
واثئق وجسالت اإلكرتونية للموظف ،مع اإدراج نسخ اإلكرتونية ُمعدة ُمرمقنة من السجالت الورقية املوجودة (التصوير
والرمقنة) .وسيمتكّن موظفو اإدارة املوارد البرشية من البحث يف امللفات الإلكرتونية لتحديد امللفات املطلوبة واسرتجاعها
(البحث).
فعالية نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة  -اإدماج نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية يف احلواسيب املكتبية
القياس ية اخلاصة ابلويبو للسامح مجليع املس تخدمني يف الويبو ابإجراء همام اإدارة الواثئق (التخزين والتصنيف والبحث
والاسرتجاع ومراقبة الإصدارات) فامي خيص احملتوايت اليت ينش هئا املس تخدم والوحدة واملنظمة .وسيشمل ذكل احملتوى ما
يُنشأأ من خالل احلواسيب املكتبية للمس تخدمني مثل ملفات معاجلة النصوص (ميكروسوفت وورد وواثئق )PDF
وجداول البياانت (مثل مايكروسوفت اإكسل) والعروض التقدميية (مثل مايكروسوفت ابور بوينت) والرسوم البيانية
(مثل مايكروسوفت فزييو) وخطط املرشوعات (مثل مايكروسوفت بروجكت) املرسةل عرب الربيد الإلكرتوين.
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اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
 .6وافق جملس الويبو املعين بتكنولوجيا املعلومات والتصالت ،يف أأبريل  ،2015عىل مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية
املرا َجع ،مبا يف ذكل تغيري ّ
سمل ا ألولوايت ابلنس بة اإىل "مرشوعات املاكسب املبكرة".
 .7ويف عام  ،2015أأحرز التقدم التايل:
 اس ُتمكل ،يف الفصل الثالث ،اخليار التكنولويج  OpenTextلتنفيذ مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية وذكل بناءعىل توصية مستشار مس تقل وحتليل اإضايف للسوق.
 مت ،خالل الفصل الرابع وقبل فصلني من املوعد احملدّ د أأصال ،حتديث نظام السجالت واحملفوظات املؤسس ية القامئليتناسب مع منصة  OpenTextاجلديدة ،وذكل بسبب توقف دمع مايكروسوفت للمنصة ا ألصلية القامئة يف منتصف
سبمترب .2015
 اس هتُ لت أأنشطة تعيني ابئع لتقدمي خدمات التصممي والتكوين والتنفيذ وادلمع ملرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية ،معتوجيه طلب للحصول عىل معلومات يف نومفرب  .2015ويف مارس  ،2016س ُتدعى الرشاكت اليت أأد ِّرجت أأسامؤها
يف قامئة خمترصة بعد طلب احلصول عىل املعلومات اإىل الاس تجابة لاكمل الإجراء اخلاص بطلب تقدمي عروض.
 .8وابلنظر اإىل الرشط الإضايف اخلاص ابلعناية الواجبة ابختيار احلل التقين ،مبا يف ذكل اإجراء املوافقة الصارم ،اس تغرقت
معلية الاختيار فرتة أأطول من املتوقّع مما أأسفر عن تأأخري يف اجلدول الزمين للمرشوع .ومن مثِّّ ،عدل اجلدول الزمين.
حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2016

املنافع املتوقعة 2017

بعد حتسني نظام السجالت واحملفوظات :بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
س يكون "املكسب املبكر" زايدة كفاءة املعلومات املؤسس ية اخلاص بنظام
الإجراءات اخلاصة برمقنة الواثئق ،مبا يف الساعي الإلكرتوين:
ذكل تكل اخلاصة برمقنة الربيد الوارد ،مما
يؤدي اإىل ختفيض وقت العمل املطلوب
من املوظفني.

وستتحقق املنافع الطويةل ا ألجل بعد نرش
وتشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات
املؤسس ية عىل صعيد املنظمة برمهتا يف
عام .2018

سيتاح ملكتب املدير العام وفريق الإدارة
العليا نظام موحد لتوزيع همام اإنشاء
الردود عىل املراسالت اخلارجية وتعقهبا،
وس ينتج عن ذكل:
 تقليل الوقت املس تغرق يف اإكاملالرد عىل املراسالت اخلارجية ولن
يتعني توزيع الردود ماداي يف مجمع
الويبو ،ومن مث الإسهام يف حتقيق
أأهداف وقت الرد؛
س تكون حاةل لك رد عىل مراسةل خارجية
والتقدم احملرز بشأأنه معلومني من خالل
لوحة بياانت اإدارية ،ومن مث س يقل جمهود
املوظفني املطلوب لتعقب حاةل الردود
لضامن امتثالها ل ألهداف ،وبذكل يكون
املوظفون الإداريون أأحر ًارا للرتكزي عىل
أأنشطة أأخرى.
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بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية عىل مس توى املنظمة:

س ينتج عن تنفيذ نظام اإدارة املعلومات
املؤسس ية عىل مس توى املنظمة برمهتا عىل
حنو يدمع تقامس املعلومات وتغري ثقافة اإدارة
املعلومات يف الويبو ،وتنفيذ مرشوع
"املاكسب املبكرة" الفرعي ما ييل:
 القدرة عىل البحث يف قاعدة معارفالويبو بأأمكلها ،مبا يقلل من تكرار همام
اإنشاء املعارف وتسجيلها من خالل
تقامس املعلومات؛
 القدرة عىل توس يع نطاق الامتثاللس ياسة السجالت واحملفوظات
(التعممي الإداري  )15/2013ليشمل
عدد ًا أأكرب من الوحدات التجارية؛
 القدرة عىل تقليل التاكليف اجلاريةاملتعلقة اب ألرشفة املادية للواثئق ألن
هذه الواثئق س تصري اإلكرتونية؛
 القدرة عىل تقليل تاكليف التخزينالإلكرتوين للواثئق ،ألن القدرة عىل
البحث يف قاعدة معارف املنظمة
الاكمةل من شأأهنا أأن تقلل من معدل
اإعادة العمل وتكرار همام تسجيل
املعارف.
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املنافع املتوقعة 2016

املنافع املتوقعة 2017

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص بتدفق أأعامل املعلومات املؤسس ية اخلاص ابإدارة
البائعني والعقود:
الرتمجة وتعقب حالهتا:

س ينتج عن اإنشاء نظام تدفق أأعامل ترمجة
الواثئق وتعقب حالهتا لفائدة شعبة اللغات
ما ييل:
 تقليل جمهود املوظفني املطلوب لرفعالتقارير بشأأن حاةل طلبات الرتمجة،
ألن النظام سريسل التقارير تلقائ ًيا؛
 القدرة عىل ضامن حتقيق مس توايتخدمة الرتمجة من خالل الرصد
والإبالغ النشطني بشأأن حاةل لك
طلب ترمجة.

س يكون دلى قسم املشرتايت مصدر
واحد للمعلومات ليك يبحث فيه عام
يتعلق مبناقصات املشرتايت اجلارية
واملنهتية ،وس ينتج عن ذكل:
 ختفيض الوقت املس تغرق يف حتديداملعلومات احلالية واسرتجاعها؛
 احلد من اخلطأأ وإاعادة العمل بضامنالتعرف عىل الإصدار ا ألخري للك
وثيقة بوضوح.
وس يكون دلى قسم املشرتايت لوحة
بياانت واحدة تعرض التقدم احملرز يف
املناقصات املفتوحة فض ًال عن املعلومات
املتعلقة مبواعيد اإعادة طرح املناقصات
بشأأن العقود احلالية ،وس ينتج عن ذكل:
 زايدة اس تفادة املوظفني من املهاماملمثرة من خالل حتسني التخطيط
مس بقًا ألنشطة املشرتايت.

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص بتقارير
البعثات:

سيتاح ،يف مجيع قطاعات املنظمة،
البحث يف حمتوايت تقارير البعثات
واملعلومات املتعلقة ابلبعثات اخملطط لها.
وس ينتج عن ذكل ما ييل:
 احامتل ختفيض عدد البعثات عندحتديد الرحالت وبنود جداول
ا ألعامل املتداخةل ،ومن مث تنخفض
التاكليف؛
 س تصري البعثات أأكرث اإنتاجية لنهأسيتاح ملوظفي الويبو النفاذ اإىل قدر
أأكرب من املعلومات املتعلقة ابلبعثات
السابقة اإىل بدلان أأو منظامت
مع ّينة ،مما ميكّهنم من الرد ،أأثناء
بعثات املتابعة ،عىل ا ألس ئةل العالقة
اليت أأثريت يف بعثات سابقة.
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املنافع املتوقعة 2016

املنافع املتوقعة 2017

املنافع املتوقعة 2018

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص بسجل
املوارد البرشية الإلكرتوين:

سيتاح لإدارة املوارد البرشية مس تودع
واحد لتخزين الواثئق املتعلقة ابملوظفني،
حبيث يشمل لك من الواثئق القدمية،
اليت ُ
سرتمقن ،والواثئق املنشأأة حديثًا.
وس ينتج عن ذكل ما ييل:
 اس مترار تسجيل ملفات املواردالبرشية املهمة والواثئق املتعلقة هبا
وإادارهتا وصوهنا .وس ميكّن وجود
مس تودع واحد للمعلومات من
تقليل ما يبذهل موظفو املوارد
البرشية من وقت وهجد يف حتديد
الواثئق املعنية واس تخراهجا دلمع
العمليات التنظميية الرئيس ية؛
 س يتس ىن ،بشلك واحض ،حتديدالإصدار ا ألخري من لك وثيقة موارد
برشية ختص موظفي الويبو من أأجل
تقليل الوقت واجلهد املطلوبني
لتحديد الإصدارات ا ألخرية للواثئق،
وتقليل معدل اإعادة العمل.

اس تخدام املوارد

173

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع

مزيانية املرشوع

مرشوع تنفيذ نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية

2,068,000

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
75,170

3.6%

 173يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية

مزيانية املرشوع

دراسة الهنج وتطويره ،مبا يف ذكل اختيار
تكنولوجيا اإدارة املعلومات املؤسس ية
اإعادة تصممي منصة نظام السجالت
واحملفوظات املؤسس ية القامئ وحتديث اإصداره
منح العقد ملدير املرشوع و أأخصايئ اإدارة
املعلومات املؤسس ية من هجة العميل
رسوم اس تضافة وصيانة اإدارة املعلومات
املؤسس ية
الرتكيب والتكوين ا ألسايس
املرشوع  :1اإدارة طلبات الرتمجة
املرشوع  :2الربيد الوارد اإىل مكتب املدير
العام
املرشوع  :3اإدارة البائعني والعقود
املرشوع  :4تقارير البعثات
املرشوع  :5ملفات املوظفني
املرشوع  :6قدرات نظام اإدارة املعلومات
املؤسس ية عىل مس توى املنظمة برمهتا
اجملموع

معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

36,000

36,000

100%

100%

42,000

39,170

93%

100%

400,000

0

0%

-

1,298,000

0

0%

-

205,000

0

0%

-

58,000

0

0%

-

80,000

0

0%

-

46,000

0

0%

-

37,000

0

0%

-

140,000

0

0%

-

46,000

0

0%

-

2,068,000

75,170

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015

فئة التلكفة
اخلدمات التعاقدية الفردية
اخلدمات التعاقدية
الربانمج احلاسويب ( OpenTextرسوم الصيانة)
الاس تضافة (مركز الأمم املتحدة للحساب الإلكرتوين)
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

400,000

36,000

9%

690,000

39,170

6%

514,000

0

0%

144,000

0

0%

320,000

0

0%

2,068,000

75,170
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014
املعامل الرئيس ية
دراسة الهنج وتطويره
اختيار تكنولوجيا اإدارة
املعلومات املؤسس ية
اإعادة تصممي منصة نظام
السجالت واحملفوظات
املؤسس ية القامئ وحتديث
اإصداره
اإكامل مناقصة رشيك التنفيذ
قبول تكوين نظام القاعدة لإدارة
املعلومات املؤسس ية
احملسن لنظام
قبول التكوين ّ
السجالت واحملفوظات
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص
بتدفق أأعامل الرتمجة وتعقب
حالهتا
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص
ابلربيد الوارد اإىل مكتب املدير
العام
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص
ابإدارة البائعني والعقود
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص
بتقارير البعثات
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية اخلاص
مبلفات املوظفني الإلكرتونية
تشغيل تكوين نظام اإدارة
املعلومات املؤسس ية عىل
مس توى املنظمة برمهتا

ف1

ف2

ف3

2015
ف4

ف1

ف2

2016

ف3

ف4

ف1

ف2

2017

ف3

ف4

ف1

ف2

ف3

ف4

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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املرشوعات املتصةل ابملباين

املرشوع  :3جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف مبىن الرباءات ()CMP 3
مدير املرشوع الس يد أألفيو فافريو
النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
 .1تنقسم أأهداف املرشوع اإىل قسمني "1" :استبدال تركيبات السقف املعلق اخلاص بنظام التربيد والتدفئة استبدا ًل اكم ًال يف
الطوابق العلوية من مبىن الرباءات "2" ،وإاجراء معلية جتديد كربى للعنارص الهيلكية مجليع واهجات ذكل املبىن (بعبارة أأخرى،
النوافذ يف حد ذاهتا ليست معنية معوما) .فقد تبني يف الس نوات ا ألخرية أأن الإصالحات الطفيفة واحملدودة النطاق اليت ُجترى بعد
وقوع املشلكة  -كام يف حاةل ا ألعطال وارتفاع درجة احلرارة أأو اخنفاضها بشلك مفرط وعىل حنو خارج عن الس يطرة  -واليت نفذت
عىل مدار  10س نوات تقري ًبا مل تعد مس تدامة .وفض ًال عن ذكل ،فاإن عددا من عنارص تركيبات التربيد/التدفئة احلالية مل يعد متوفرا
يف السوق ومل يعد ابلإماكن رشاء قطع غيار ،وهو ما هيدد ابنعدام جدوى تركيبات التربيد والتدفئة برمهتا يف املبىن عىل ا ألجل
القريب .وقد بلغ اإهدار الطاقة املس هتلكة بسبب ا ألنظمة والرتكيبات املعيبة وكذكل بسبب عيوب العنارص الهيلكية للواهجات مبلغًا
عظميًا وسزيداد س نة بعد س نة .وقد أأجري تدقيق تقين لرتكيبات التربيد والتدفئة يف  2011و أأجري تدقيق تقين للواهجات خالل
النصف ا ألول من س نة .2013
 .2والنتاجئ املرتقبة للتجديد يه تركيبات تربيد وتدفئة وواهجات تؤدي دورها بكفاءة اتمة وعىل حنو يعمتد عليه ،وتقليل
اس هتالك الطاقة بشلك كبري عن طريق القضاء عىل الإهدار احلايل.
 .3و أأهداف املرشوع يه كام ييل "1" :تقليل الطاقة املهدرة (الواهجات)؛ " "2وتقليل اس هتالك الطاقة (أأسقف معلقة
وواهجات حرارية)؛ " "3وحتسني املرافق التقنية لتقليل احلاجة اإىل الصيانة ( أأسقف معلقة وواهجات حرارية)؛ " "4وزايدة راحة
العاملني؛ " "5واس تخدام تكنولوجيا جديدة أأكرث حمافظة عىل البيئة ؛ " "6والتحديث من أأجل اإطاةل دورات احلياة ( أأسقف حرارية
معلقة).
اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
ُ .4أحرز التقدم التايل يف :2014
 صياغة دعوة للتعبري عن الاهامتم وتوجهيها من أأجل اختيار القيادة/املهندس املعامري؛ واكامتل اإعداد القوامئ اخملترصة وتقيمي ادلعوة للتعبري عن الاهامتم من حيث التلكيف املس ند اإىلالقيادة/املهندس املعامري؛
 وصياغة املواصفات التقنية من أأجل طرح مناقصة بشأأن القيادة/املهندس املعامري. .5وبسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة (من بداية  2014حىت سبمترب  ،)2014تأأخر بدء املرشوع بتسعة أأشهر
مقارنة ابخلطة ا ألصلية .و ُمدّ د اجلدول الزمين للمرشوع حىت .2018
 .6و ُأحرز التقدم التايل يف :2015
 طرح مناقصة بشأأن القيادة/املهندس املعامري؛ ومنح العقد للقيادة/املهندس املعامري يف ديسمرب  ،2015وقد تأأخر ذكل ابلنس بة اإىل اجلدول الزمين احملدّ د وهوالفصل الثاين من  2015بسبب الإقفال الهنايئ ملرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛
 وإاعداد املواصفات ا ألولية ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء وهمندس الواهجة؛363
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 وطرح مناقصة بشأأن همندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء وهمندس الواهجة .ولمتكني القيادة/املهندس املعامري مناملشاركة بشلك اتم يف هذه العملية ،174أأرجئ اجلدول الزمين احملدّ د لس تكامل املناقصة.
 .7و ُحدّ ث اجلدول الزمين للمرشوع ّمرة أأخرى عىل أأساس تغيريات املواعيد املذكورة أنف ًا.
حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2017
حتسينات جزئية يف املرافق التقنية

املنافع املتوقعة 2018
حتسينات اكمةل يف املرافق التقنية

حتسني جزيئ يف راحة العاملني

حتسني اكمل يف راحة العاملني
تقليل جزيئ للطاقة املهدرة بفضل الواهجات احملس نة
تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة بفضل ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة
زايدة دورة حياة ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة
تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية بفضل ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة

اس تخدام املوارد

175

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع
جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف
مبىن الرباءات ()CMP 3

مزيانية املرشوع

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
83,651

6,000,000

1.4%

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع
10%

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية
منح العقد للقيادة/املهندس املعامري
منح العقود للوالكء
الزتام املوارد ادلاخلية واخلارجية
العمل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

124,000

0

0%

100%

900,000

0

0%

30%

867,000

83,651

9.6%

15%

4,109,000

0

0%

-

6,000,000

83,651

 174ابلنظر اإىل اس تكامل معلية اختيار القيادة/املهندس املعامري يف ديسمرب  ،2015مل يبارش املرحش اخملتار همامه قبل الفصل ا ألول من عام .2016
 175يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
املوارد ادلاخلية/اخلارجية
الرسوم
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

3,569,000

0

0%

1,024,000

0

0%

867,000

83,651

9.6%

120,000

0

0%

420,000

0

0%

6,000,000

83,651

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/وصف اخملاطر
تأأخر بدء املرشوع ملدة س نة بسبب التأأخر يف
اإكامل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة.

التخفيف من أاثر اخملاطر
تعديل اجلدول الزمين العام للمرشوع.

التأأخر يف بدء ا ألعامل بسبب اعامتد ذكل عىل
الوقت املطلوب لختيار احلل التقين.

تعديل اجلدول الزمين ل ألعامل.

التأأخر يف التلكيف بأأعامل التجديد بسبب احلل  -تقيمي اختيار احلل التقين
التقين اخملتار و /أأو اللوجيستيات ادلاخلية املتعلقة  -التقيمي بغرض تقصري اجلدول الزمين
بنقل مقرات املاكتب
 التخطيط جن ًبا اإىل جنب مع أأقسام معاهدةالتعاون بشأأن الرباءات وتكنولوجيا
املعلومات والتصالت وتنس يق شؤون
السالمة وا ألمن
مراجعة اختيار احلل التقين ،ورصد حاةل سوق
اخملاطر املالية النامجة عن عدم كفاية املزيانية
البناء – اإدراج بنود التخفيف من أاثر اخملاطر
لتنفيذ احلل التقين اخملتار .وقد تكون تاكليف
عند اللزوم.
املرشوع أأيضا أأعىل من املزيانية املعمتدة نتيجة
حلاةل سوق البناء خالل طرح املناقصة عىل
الرشاكت يف .2016

365

التعليقات
هذا اخلطر مل يقع يف  .2014فقد أأرجئ اجلدول
الزمين العام بتسعة أأشهر مقارنة ابخلطة الأصلية.
و ُمدّ د اجلدول الزمين للمرشوع حىت ،2018
طبقا للتدبري اخملطط اخلاص ابلتخفيف من أاثر
اخملاطر .ومل تُس ّجل أأية أاثر مادية عىل نتاجئ
املرشوع املمكن حتقيقها.
ومت اإقفال هذا اخلطر.
بسبب الإقفال الهنايئ ملرشوع قاعة املؤمترات
اجلديدة ،اذلي اس تغرق مدة أأطول من املدة
املتوقعة ،أأرجئ اجلدول الزمين للمرشوع ّمرة
أأخرى ،مع توقّع بدء ا ألعامل يف الفصل الثالث
من  2017مقابل الفصل ا ألول من  2017كام
ُحدّ د سابقا .ومل تُس ّجل أأية أأاثر مادية عىل نتاجئ
املرشوع املمكن حتقيقها.
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014
املعامل الرئيس ية
دعوة للتعبري عن الاهامتم
لختيار القيادة/املهندس
املعامري
طرح مناقصة واختيار
القيادة/املهندس املعامري
واملهندسني الفنيني
دراسة شامةل عن التنفيذ

2016

2015

ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف3

2018

2017

ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف3

ف4

X

X

X

X

X

اختيار احلل التقين

X

X

طرح مناقصة عىل الرشاكت

X

ا ألعامل

X

X

X

التلكيف

X

X

X
X
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املرشوعات املتصةل ابملباين

املرشوع  :4تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات ()CMP 4
مدير املرشوع :الس يد أألفيو فافريو
النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
 .1أأنشئ نظام التربيد مبياه حبرية جنيف ( )GLNمنذ بضع س نوات ،وتتوىل اإدارته وتشغيهل رشكة الطاقة احمللية (اخلدمات
الصناعية جلنيف  ،)SIGويمت فيه حسب املاء البارد من أأعامق حبرية جنيف ونقهل اإىل الضفة الشاملية ملدينة جنيف ليك يس تخدم يف
توليد طاقة التربيد جملموعة من املباين الإدارية يف حميط ساحة ا ألمم .وقد أأصبحت الويبو ،منذ بضع س نوات ،اإحدى واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألوىل اليت أأبرمت اتفاق ًا مع رشكة  SIGحلجز الطاقة الالزمة للك مبانهيا (مبا فهيا املباين اليت اكنت قيد الإنشاء أنذاك).
واعتبارا من هناية  ،2013أأصبحت املباين التالية الواقعة يف مجمع الويبو متصةل اتصال اتما بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف :املبىن
اجلديد (يس تخدم فيه النظام منذ  ،)2011ومبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن بودهناوزن الثاين (يس تخدم النظام فهيام منذ منتصف
 ،)2013وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة (دخلها النظام أأثناء مرحةل بناهئا وبد أأ اس تخدامه يف هناية  .)2013ومل يتبق سوى مبنيني
اثنني مل ُيربطا حىت الن بنظام التربيد مبياه حبرية جنيف ،هام مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات ،وهام موضوع هذا القسم من
مرشوع اخلطة الر أأساملية الرئيس ية .ويف هذا الصدد ،جتدر الإشارة اإىل أأن الزمن املنقيض من معر ألت توليد طاقة التربيد القامئة
يف مبىن أأرابد بوكش ومبىن الرباءات يرتاوح بني عرشة أأعوام و 33عاما تقريب ًا ،يف حني يبلغ معرها الافرتايض  30عاما.
معزز يف صيانة املباين فامي يتعلق بتجهزيات التربيد املس تعمةل
 .2و أأهداف املرشوع يه " "1اس تكامل نرش نظام تكنولويج َّ
ابلفعل يف أأكرث من نصف احلجم اللكي للمباين املعنية يف مجمع الويبو؛ " "2واستباق احلاجة اإىل استبدال ألت التربيد التقليدية يف
املبنيني املتبقيني ابملبادرة اإىل استبدالها قبل أأن تتعطل التجهزيات (وهو ما حدث يف جتهزيات مبىن بودهناوزن الثاين يف
عام )2011؛ " "3وخفض تلكفة صيانة التجهزيات مقارنة بتلكفة صيانة جتهزيات التربيد التقليدية؛ " "4وتطوير هذا النوع من
املعدات والتجهزيات التقنية بأأنظمة أأكرث حمافظة عىل البيئة.
اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
 .3يف عام  ،2014أأحرز التقدم التايل:
مبىن أأرابد بوكش
 منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء طلب العروض واختيار الرشاكت اإمتام العمل اإجناز املرشوعمبىن الرباءات
 منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء تثبيت املرشوع مع همندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواءأأعامل ا ألانبيب داخل املبىن ،بواسطة رشكة SIG
-
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 .4ويف عام ُ ،2015حقق التقدم التايل يف مبىن الرباءات:
 اإصدار العطاءات واختيار الرشاكت اإجراء ا ألعامل الالزمةحتقيق املنافع
املنافع احملققة 2014
تلكيف أأعامل نظام التربيد مببىن أأرابد بوكش يف
 13أأغسطس  2014وتقليل جزيئ يف اس هتالك
الطاقة الكهرابئية

املنافع املتوقعة يف 2016

املنافع احملققة 2015
تقليل اس تخدام الطاقة الكهرابئية والتأأثري البييئ
لس هتالك الكهرابء يف تربيد مبىن أأرابد بوكش

تقليل اس هتالك الكهرابء والتأأثري البييئ لس تخدام
الكهرابء يف تربيد مبىن الرباءات

تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية لنظام التربيد يف
مبىن أأرابد بوكش

تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية لنظام التربيد يف
مبىن الرباءات

زايدة دورة حياة نظام التربيد يف مبىن أأرابد
بوكش

زايدة دورة حياة نظام التربيد يف مبىن الرباءات

تركيب نظام تربيد أأكرث حمافظة عىل البيئة وصيانته
يف مبىن أأرابد بوكش

تركيب نظام تربيد أأكرث حمافظة عىل البيئة وصيانته
يف مبىن الرباءات

تلكيف أأعامل نظام التربيد مببىن الرباءات يف أأكتوبر
 2015وتقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة
الكهرابئية

اس تخدام املوارد

176

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع

مزيانية املرشوع

تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن
أأرابد بوكش ومبىن الرباءات

750,000

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
262,727

35%

 176يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
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معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع
أأرابد بوكش %100
الرباءات %90
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف
الهواء بشأأن مبىن أأرابد بوكش
منح العقد للمهندس بشأأن مبىن الرباءات
تلكيف أأعامل مرافق مياه حبرية جنيف يف
مبىن أأرابد بوكش
تلكيف أأعامل مرافق نظام التربيد مبياه حبرية
جنيف يف مبىن أأرابد بوكش
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت
اترخيه

الاس تخدام الفعيل
للمزيانية

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

30,000

16,200

54%

100%

83,000

43,440

52.3%

100%

170,000

61,791

36.3%

100%

467,000

141,296

30.3%

90%

750,000

262,727

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

585,000

203,087

34.7%

113,000

59,640

52.8%

52,000

0

0%

750,000

262,727

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/الوصف
العجز عن اإمتام الأعامل قبل صيف  2015يف
مبىن الرباءات بسب عدم وجود رشاكت متاحة
وفق اجلدول الزمين للويبو
ظروف غري متوقعة يف موقع البناء اخلاص مببىن
الرباءات مثل تأأخر رشكة  SIGيف أأعامل
جتهزيات املعدات ادلاخلية مببىن الرباءات و /أأو
نشوء مشالكت تقنية أأثناء تفكيك ا ألانبيب
احلالية أأو بسبب التفكيك
ظروف غري متوقعة أأثناء فرتة ضامن التجهزيات
مثل تعطل املعدات بسبب عيب فهيا أأو خطأأ
يف الرتكيب

اسرتاتيجية التخفيف من أاثر اخملاطر
تأأخر ا ألعامل حىت أأكتوبر/نومفرب 2015

اإجراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين
ل ألعامل حسب احلاجة مبا يف ذكل حىت 2016

اإجراء الإصالحات احملمتةل خالل فرتة الضامن
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التعليقات
وقع هذا اخلطر .وتأأخر اجلدول الزمين العام
للمرشوع.
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014

املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء ( أأرابد بوكش
والرباءات)
طلب عروض من الرشاكت ( أأرابد بوكش)
تنفيذ ا ألعامل وتلكيفها ( أأرابد بوكش)
تثبيت املرشوع مع همندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء
(مبىن الرباءات)
طرح مناقصة عىل الرشاكت (مبىن الرباءات)
تنفيذ ا ألعامل وتلكيفها (مبىن الرباءات)

2016

2015

ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف2
X
X
X
X
X

X
X
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املرشوعات املتصةل ابملباين

املرشوع  :5مبىن أأرابد بوكش املرحةل ا ألوىل من جتديد القبو (تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة) ()CMP 5
مدير املرشوع :الس يد أألفيو فافريو
النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
 .1حيتاج مركز البياانت احلايل املوجود يف قبو مبىن أأرابد بوكش اإىل تغيري جحمه حبيث يناسب الغرض منه بعد أأن تطور
و أأصبح يقترص عىل غرفة للحاسوب ختدم مبىن أأرابد بوكش وحده .ومن املتوقع لعملية تغيري احلجم هذه أأن توفر مساحة أأرضية كبرية
ميكن الاس تفادة مهنا ابلتايل يف توسعة املطبعة املوجودة حاليا واليت حتتاج اإىل التجديد.
 .2و أأهداف املرشوع يه كام ييل "1" :حتديد مساحة ا ألرضية املناس بة للمطبعة والواثئق وغرفة احلاسوب عن طريق تقليل
مساحة مركز البياانت لتوفري مساحة كبرية نسبيًا للسامح بتوسعة املطبعة وجتديدها؛ " "2تقليل اس هتالك الطاقة من خالل إازاةل
معدات تقنية حمددة من مركز البياانت؛ " "3حتسني مساحات العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق.
اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
 .3يف عام  ،2014أأحرز التقدم التايل:
 صياغة املواصفات للمهندس املعامري؛ طرح مناقصة بشأأن املهندس املعامري؛ منح عقدي املهندس املعامري وهمندس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء. .4بسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة (من بداية  2014اإىل سبمترب  ،)2014تأأخر بدء املرشوع س تة أأشهر عن
اخلطة ا ألصلية .ومن مث عُدّ ل اجلدول الزمين للمرشوع.
 .5ويف عام  ،2015أأحرز التقدم التايل:
 بدء دراسة املهندس؛ نقل املعدات احلاسوبية اإىل مركز البياانت اجلديد لتحديد املساحة املتوفرة للمطبعة اجلديدة. .6ويف هناية  ،2015اكنت املساحة الالزمة للمطبعة املوسعة واجلديدة ل تزال قيد التصديق ادلاخيل ما أأدى اإىل املزيد من
التأأخر يف تنفيذ املرشوع .ومن مث عُدّ ل اجلدول الزمين للمرشوع.
حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2017
حتسني ختصيص املساحات حسب لك اس تخدام
تقليل جزيئ لس هتالك الطاقة يف املنطقة اليت تس تفيد من أأعامل مبىن أأرابد بوكش
حتسني أأماكن العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق
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اس تخدام املوارد

177

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع
مبىن أأرابد بوكش املرحةل ا ألوىل من جتديد
القبو (تغيري جحم مركز البياانت وجتديد
املطبعة)

مزيانية املرشوع

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
5,000

960,000

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع
15%

0.5%

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية
منح العقود للمهندس املعامري واملهندسني
الفنيني
ا ألعامل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

144,000

5,000178

3.5%

100%

816,000

0

0%

-

960,000

5,000

0.5%

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015

فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه
0

759,000
144,000

179

5,000

الاس تخدام الفعيل للمزيانية
0%
3.5%

67,000

0

0%

960,000

5,000

0.5%

 177يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
 178بلغت الالزتامات املتعلقة بأأتعاب املهندس املعامري واملهندس يني املدنيني  115 000فرنك سويرسي يف عام .2015
 179انظر احلاش ية السابقة.
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اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
التعليقات
تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام .2014
أ
وتأأخر اجلدول الزمين العام للمرشوع س تة أشهر
عن اخلطة ا ألصلية .وعدل اجلدول الزمين
للمرشوع وفق ًا لسرتاتيجية التخفيف من أاثر
اخملاطر .ومل تُس ّجل أأية أاثر مادية عىل نتاجئ
املرشوع املمكن حتقيقها.
تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام  2015ما
أأدى اإىل املزيد من التأأخر يف تنفيذ املرشوع.
ويف هناية الس نة ،اكنت مراجعة املساحة ا ألرضية
املطلوبة قيد الاس تكامل وفق ًا لسرتاتيجية
التخفيف من أاثر اخملاطر .ومن مثِّّ ،عدل اجلدول
الزمين للمرشوع جمدد ًا.

اخملاطر/وصف اخملاطر
التأأخر يف بدء املرشوع لفرتة من  6أأشهر اإىل
س نة نتيجة لتأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو
اجلديدة

التخفيف من أاثر اخملاطر
تعديل اجلدول الزمين العام للمرشوع

التأأخر يف بدء ا ألعامل بسبب عدم اليقني بشأأن
اختاذ قرارات داخلية يف خيارات ألت الرتكيب
واملوظفني يف املطبعة اخملطط لها يك تس تخدم
الوحدات املعنية املساحة عىل حنو أأفضل

مراجعة املساحة ا ألرضية املطلوبة لتقيمي
الاحتياجات عىل حنو أأفضل.

التأأخر يف اإهناء ا ألعامل بسبب اكتشاف مشلكة
تقنية أأثناء تفكيك الرتكيبات احلالية أأو بسبب
التفكيك
اخملاطر املالية النامجة عن تلكفة نقل مقر املطبعة
وموظفي الواثئق مؤقتًا وبشلك جزيئ

اإجراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين
ل ألعامل حسب احلاجة
الاس تعانة ببند "ا ألمور النرثية وغري املتوقعة" يف
املزيانية املعمتدة

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014

املعامل الرئيس ية
حتديد أأهداف
املرشوع داخليا
منح العقد للمهندس
املعامري
منح العقود
للمهندسني الفنيني
مراجعة شامةل لتنفيذ
ا ألعامل
طرح مناقصة عىل
الرشاكت والاختيار
من بيهنا
ا ألعامل

2015

2017

2016

ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

التلكيف

X

X

X

X
X
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املرشوعات املتصةل ابملباين

املرشوع  :6مبىن أأرابد بوكش استبدال بعض النوافذ ()CMP 6
مدير املرشوع الس يد أألفيو فافريو
النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
 .1خالل العقود الثالثة املاضية ،اكنت نوافذ الواهجة اجلنوبية الغربية من مبىن أأرابد بوكش يه الأكرث تعرضا للشمس وللحرارة
ولأكرب تفاوت يف درجات احلرارة لك عام بني الش تاء والصيف ،و أأدى ذكل اإىل تدهور خصائصها احلرارية تدهوراً كبري ًا .وإاضافة اإىل
ذكل ،فاإن عددا من هذه النوافذ ونوافذ أأخرى يف الواهجة نفسها طرأأ علهيا تغري يف لوهنا ا ألزرق (فتحولت اإىل مجموعة من أأطياف
اللونني الوردي وا ألرجواين) بسبب تقادم مكوانت الغاز اليت مت أل الفراغ بني طبقات الزجاج.
 .2وس يؤدي استبدال هذه النوافذ اإىل اخنفاض كبري يف اس هتالك طاقة تربيد املاكتب املعنية يف فرتات الطقس ادلائف .وس يتيح
الفرصة لتحسني املظهر امجلايل ملبىن أأرابد بوكش بوصفه معلامً من معامل جنيف.
 .3و أأهداف املرشوع يه " "1حتسني اجلودة احلرارية وفعالية اس هتالك الطاقة للواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد بوكش؛
" "2وتقليل اس هتالك الطاقة؛ " "3وحتسني الراحة احلرارية للعاملني؛ " "4وحتسني املظهر امجلايل ملبىن أأرابد بوكش.
اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
 .4يف عام  ،2014أأحرز التقدم التايل:
 صياغة مواصفات ولية همندس الواهجة؛ طرح مناقصة بشأأن همندس الواهجة؛ منح العقد ملهندس الواهجة؛ مراجعة املرشوع وتثبيته مع همندس الواهجة. .5وبسبب تأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة (من بداية  2014حىت سبمترب  ،)2014تأأخر بدء املرشوع س نة عن
اخلطة ا ألصلية .ومن مث عُدّ ل اجلدول الزمين للمرشوع.
 .6ويف عام  ،2015أأحرز التقدم التايل:
 تنفيذ العمل التحضريي (يف يوليو و أأغسطس  )2015لطلب النوافذ؛ اكتشاف مشالكت فنية 180أأثناء العمل عىل عينات حمدودة ما أأدى اإىل توقف العمل؛ الاس تعانة خبرباء لإعادة التقيمي الوضع الفين اذلي سيتطلب تنفيذ معلية أأكرث تعقيد ًا لفك النوافذ وأأطرها ،لإرشاداملنظمة اإىل اخلطوات املقبةل؛
 -تأأجيل تنفيذ املرشوع حىت حتل املشالكت الفنية.

 180لوحظ خالل العمل التحضريي أأن طريقة تركيب النوافذ ا ألصلية يف أأواخر الس بعينيات لن تسمح بتنفيذ اخلطة املزمعة لفك النوافذ بسهوةل من
الناحية الفنية.
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حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2016

املنافع احملققة 2015
مل حتقق أأي منافع يف عام  2015نظراً اإىل توقف العمل عقب اكتشاف
مشالكت فنية.

تقليل اتم للطاقة املهدرة بواسطة الواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد بوكش
راحة حرارية أأفضل طوال الس نة
اإعادة تدوير النوافذ ا ألقل رضرا لس تخداهما يف واهجات أأخرى من مبىن
أأرابد بوكش
حتسني املظهر امجلايل للواهجة اجلنوبية الغربية ملبىن أأرابد بوكش
فعالية أأفضل يف اس هتالك الطاقة

اس تخدام املوارد

181

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع
مبىن أأرابد بوكش :استبدال بعض النوافذ

مزيانية املرشوع

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
47,042

300,000

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع
15%

15.7%

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس الواهجة
ا ألعامل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

45,000

36,812

81.8%

90%

255,000

10,230

4%

6%

300,000

47,042

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

234,000

10,230

4.4%

45,000

36,812

81.8%

21,000

0

0%

300,000

47,042

 181يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
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اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
التعليقات
تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام .2014
ور ِّّحل اجلدول الزمين العام للمرشوع  12شهراً
مقارنة ابخلطة ا ألصليةِّّ .
وعدل اجلدول الزمين
للمرشوع وفق ًا لسرتاتيجية التخفيف من أاثر
اخملاطر .ومل تُس ّجل أأية أاثر مادية عىل نتاجئ
املرشوع املمكن حتقيقها.

التخفيف من أاثر اخملاطر
اخملاطر/وصف اخملاطر
أ
التأأخر يف بدء املرشوع س نة عىل الكرث كنتيجة تعديل اجلدول الزمين وتنفيذ ا ألعامل قدر
املس تطاع خالل الصيف
لتأأخر اكامتل قاعة مؤمترات الويبو اجلديدة

تضارب ا ألولوايت بني التقدم يف ا ألعامل وشغل اإعادة ترتيب أأعامل البناء حيامث أأمكن ومراجعة
العاملني للماكتب ما يؤدي اإىل العجز عن اإخالء اجلدول الزمين ل ألعامل
املاكتب من العاملني هبا لبدء العمل يف الطابق
املعين
تأأجيل ا ألعامل حىت صيف 2016
العجز عن اإمتام الأعامل خالل صيف 2015
بسبب عدم وجود رشاكت متاحة تليب املوعد
الهنايئ اذلي تطلبه الويبو
تأأخر ا ألعامل أأو تعطلها بسبب حوادث ابملوقع الاس تعانة ابخلرباء الالزمني ملعاجلة املشالكت
املواهجة عىل أأفضل وجه

تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام .2015
واس تعني خبرباء اإضافيني لإجراء دراسات وإارشاد
ا ألمانة اإىل أأفضل سبيل للحد من أأثر هذا
اخلطر.

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014

املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس الواهجة
تطوير املرشوع وتثبيته مع همندس الواهجة

2016

2015

ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف 4ف 1ف 2ف 3ف4
X

X
X

طرح مناقصة واختيار الرشاكت
تنفيذ ا ألعامل وتلكيفها
منح العقد خلرباء لإجراء دراسات وإارشاد ا ألمانة
اإىل أأفضل التدابري

X
X

X
X
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املرشوعات املتصةل ابلسالمة/ا ألمن

املرشوع  :7تدابري السالمة وامحلاية من احلريق ()CMP 7
مدير املرشوع :الس يد مارك غيب
النتيجة املرتقبة

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل سالمة و أأمن موظفي الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
 .1استنادا اإىل تدقيق السالمة وا ألمن اذلي أأجراه معهد متخصص بناء عىل طلب ا ألمانة ،يتعني تنفيذ عدد من التوصيات
املتصةل بتدابري السالمة وامحلاية من احلريق يف مباين الويبو القدمية لستيفاء مس توى الامتثال اجلديد (ويالحظ أأن املبىن اجلديد
وقاعة مؤمترات الويبو اجلديدة مستبعدان من هذا املرشوع ألن مواصفاهتام التقنية تس تويف مس توى الامتثال اجلديد) .وإان تدابري
السالمة وامحلاية من احلريق اليت جيب تنفيذها يف مباين الويبو القدمية يه " "1الفصل بني املباين؛ " "2والفصل بني املناطق الواقعة
داخل لك مبىن (تقس مي املبىن اإىل أأجزاء) .وهيدف مس تواي الفصل اإىل عزل لك مبىن عن غريه من املباين ولك منطقة عن غريها من
تقسم املباين اإىل أأجزاء ابس تخدام عنارص البنية
املناطق بشلك أأفضل يك ل ينترش احلريق أأو ادلخان عند وقوع أأي حادث .وسوف َّ
التحتية للمباين أأو ا ألبواب ابلإضافة اإىل ،ا ألبواب املوجودة حاليا أأو بد ًل مهنا ،وسرتكَّب يف بعض احلالت أأبواب جديدة يف ا ألروقة
أأو املمرات احلالية.
 .2وس ينتج عن تنفيذ املرشوع ما ييل:
 ختفيض التاكليف اخلاصة مبا ييل "1" :ا ألرضار اليت تلحق ابملباين أأو املمتلاكت ادلاخلية عن طريق تقليل احامتلتاحلوادث؛ " "2الإصالح والاستبدال والتنظيف؛
 تعزيز حامية البياانت املتعلقة ابإيداع الطلبات وفقا ألنظمة التسجيل اخملتلفة؛ هتيئة بيئة معل أأكرث أأماان يف حاةل وقوع حادث ،وتعزيز ا ألمن وتدابري حامية املوظفني وغريمه من العاملني يف املباين،وحتسني تدابري الإجالء؛
 حامية أأفضل وعزل مادي للرتكيبات احلساسة يف املباين؛ الامتثال ملعايري ا ألمن والسالمة من احلرائق يف كنتون جنيف؛ الامتيش مع س ياسة ا ألمم املتحدة بشأأن السالمة من احلرائق.اس تعراض التقدم احملرز يف ( 2015املعامل الرئيس ية)
ُ .3أجنزت معلية الفصل يف مبىن الرباءات يف عام  2014ومشلت دراسة جدوى وتركيب أأبواب مقاومة للحريق وتوصيلها.
ويف عام  ،2014اس هتل العمل يف مبىن أأرابد بوكش (الطابق  )2-عىل فاصل احلرائق بني مرأب الس يارات حتت ا ألريض ومبىن
أأرابد بوكش ،وأأجنز هذا العمل وأأصبحت معدات مقاومة احلرائق جاهزة متام ًا يف عام  .2015وجتاوزت التاكليف الفعلية لإجناز هذا
املرشوع التاكليف املقدَّرة؛ وس تغطى بفضل الوفورات احملققة يف اإطار املرشوع املتعلق ابلفصل بني مبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن
أأرابد بوكش (فامي ييل تفاصيل هذا املرشوع).
 .4ويف اإطار املرشوع املتعلق ابلفصل بني مبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن أأرابد بوكش ،أأجرت ا ألمانة دراسة يف النصف الثاين
من عام  2015و أأعدت مواصفات ثالثة أأبواب اإضافية مقاومة للحريق تركب بني مبىن أأرابد بوكش ومبىن بودهناوزن ا ألول (الطابق
 1والطابق ا ألريض والطابق ا ألول) يف عام  ،2016ولكن اس تغرقت هذه العملية فرتة أأطول من املتوقع بسبب الرحيل غري املتوقعلالستشاري املسؤول عن اإجراء ادلارسة ما أأدى اإىل تأأخري تسلمي املرشوع س تة أأشهر .ومن مثِّّ ،عدل اجلدول الزمين للمرشوع.
 .5ويف هناية عام  ،2015عزز التنس يق والتخطيط لضامن اس تكامل املرشوع يف املوعد احملدد ويف حدود املزيانية اخملصصة.
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حتقيق املنافع
املنافع احملققة 2014
تعزيز ا ألمن وتدابري حامية املوظفني فور اكامتل
أأعامل العزل يف مبىن الرباءات

املنافع احملققة 2015

املنافع املتوقعة 2017

املنافع املتوقعة 2016

احلفاظ عىل مس توى السالمة
وا ألمن يف مبىن الرباءات

احلفاظ عىل مس توى السالمة
وا ألمن يف مبىن الرباءات

احلفاظ عىل مس توى السالمة
وا ألمن يف مبىن الرباءات

تعزيز أأمن املوظفني والوفود عن
طريق اإنشاء غرفة ضغط يف
همبط مصاعد املنطقة AB -2

احلفاظ عىل مس توى ا ألمن
والسالمة عند دخول همبط
املنطقة AB -2

احلفاظ عىل مس توى ا ألمن
والسالمة عند دخول همبط
املنطقة AB -2

حتسني مس توى ا ألمن والسالمة حتسني مس توى ا ألمن والسالمة
بني مبىن أأرابد بوكش ومبىن
بني مبىن أأرابد بوكش ومبىن
أ
بودهناوزن الول
بودهناوزن ا ألول
حتسني مس توى ا ألمن والسالمة حتسني مس توى ا ألمن والسالمة
بني مبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن بني مبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن
بودهناوزن الثاين
بودهناوزن الثاين
حتسني مس توى ا ألمن والسالمة
بني بني مناطق مبىن أأرابد بوكش

اس تخدام املوارد

182

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
امس املرشوع

مزيانية املرشوع

تدابري السالمة وامحلاية من احلريق

400,000

الاس تخدام الفعيل معدل التقدم احملرز يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه
تنفيذ املرشوع
للمزيانية
122,587

31%

 182يُرىج الانتباه اإىل أأن املبالغ الواردة يف معود "النفقات الفعلية حىت اترخيه" من اجلداول التالية ل تشمل ا ألعباء املالية.
378

40%

تقرير أأداء الربانمج 15/2014
امللحقات

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015
الاس تخدام الفعيل
مزيانية املرشوع النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية

املعامل الرئيس ية
الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات
حتسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود AB -
/2اإنشاء غرفة ضغط يف همبط املصاعد يف
املنطقة AB -2
ادلراسة واملرشوع خبصوص الفصل بني املناطق
بني مبىن بودهناوزن ا ألول ومبىن أأرابد بوكش
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق بني مبىن
بودهناوزن ا ألول ومبىن بودهناوزن الثاين (مجيع
املس توايت عدا )1-
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق يف مبىن
أأرابد بوكش (عدا )2-
اجملموع

معدل التقدم احملرز يف
تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

45,000

44,392

98%

100%

55,000

78,195

142%

100%

175,000

0

0%

10%

65,000

0

0%

-

60,000

0

0%

-

400,000

122,587

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2015

فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

312,000

122,587

39%

60,000

0

0%

28,000

0

0%

400,000

122,587

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/الوصف
العجز عن اإمتام الأعامل خالل اجلدول الزمين
اخملطط هل بسبب عدم وجود ابئع متاح يليب
اجلدول الزمين اذلي تطلبه الويبو

اسرتاتيجية التخفيف من أاثر اخملاطر
الاس تعانة مبوظفي الويبو لسد الفجوات عند
الاقتضاء

تأأخر ا ألعامل أأو تعطلها بسبب حوادث ابملوقع

اإعادة تثبيت التدابري ا ألمنية وتعزيزها ومراجعة
اجلدول الزمين ل ألعامل

379

التعليقات
يف عام  ،2015تأأخر اإجناز دراسة املرشوع
املتعلق ابلفصل بني مبىن بودهناوزن ا ألول و أأرابد
بوكش س تة أأشهر بسبب الرحيل غري املتوقع
لالستشاري املسؤول عن اإجراء ادلارسة.
وذلكل أأجرت ا ألمانة ادلراسة ابلس تعانة مبوظفي
الويبو للتخفيف من أأثر هذا اخلطر يف تنفيذ
املرشوع.
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
2014

املعامل الرئيس ية
الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات
اإكامل العمل
الفصل بني املناطق يف املنطقة  AB -2وإانشاء غرفة ضغط

2015

2017

2016

ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف
4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
X

X

ادلراسة واملرشوع خبصوص الفصل بني املناطق بني مبىن
بودهناوزن ا ألول ومبىن أأرابد بوكش
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق بني مبىن بودهناوزن
ا ألول ومبىن بودهناوزن الثاين (مجيع املس توايت عدا )1-
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املناطق يف مبىن أأرابد بوكش
(عدا )2-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

[ييل ذكل امللحق الرابع]
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X

X

X
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امللحق الرابع قامئة ابخملترصات الواردة يف النص الإنلكزيي
ACE
AADD
ABC
AIMS
AIPMS
AMFIE
ARDI
ARIPO
ASEAN
ASHI
ASPI
ATRIP

Advisory Committee on Enforcement
Assemblies Affairs and Documentation Division
Accessible Books Consortium
Administrative Integrated Management System
Arab IP Management System
Association Coopérative Financière des Fonctionnaires Internationaux
Access to Research for Development and Innovation
African Regional Intellectual Property Organization
Association of South East Asian Nations
After-Service Health Insurance
Access to Specialized Patent Information
Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual
Property

CASE
CATT
CBD
ccTLDs
CDIP
CEIPI
CERLALC
CISAC
CLIR
CMG
CMOs
COMESA
CTCN
CWS

Centralized Access to Search and Examination Results
Computer-Assisted Translation and Terminological tool
Convention on Biological Diversity
country code Top-Level Domain
Conference on Development and Intellectual Property
Centre d’Études Internationales de la Propriété Intellectuelle
Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (
Confederation of International Societies of Authors and Composers
Cross Lingual Information Retrieval
Crisis Management Group
collective management organizations
Common market for Eastern and Southern Africa
Climate Technology Center and Network
Committee on WIPO Standards

DA
DAG
DAS
DL

Development Agenda
Development Agenda Group
Digital Access Service for Priority Documents
distance learning

ECAF
ECLA
ECOSOC
EDMS
EPM
EPO
ERM
ERP
ETSI
EU

WIPO Electronic Case Facility
patent classification assigned by the European Patent office
Economic and Social Council
Electronic Document Management System
enterprise performance management
European Patent Office
enterprise risk management
enterprise resource planning
European Telecommunications Standards Institute
European Union

FAO
FI
FIT

Food and Agricultural Organization
patent classification assigned by the Japanese Patent office
Fund-in-Trust
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GCC
GDA
GII
GIs
GNIPA
GRs
gTLDs

Cooperation Council for the Arab States of the Gulf
software for collective management of copyright and neighboring rights
Global Innovation Index
geographical indications
Global Network of IP Academies
genetic resources
generic Top-Level Domains

HLCM
HR
HRMD

High Level Committee on Management
human resources
Human Resources Management Department

IB
IAOC
IOD
ICANN
ICE
ICN
ICS
ICT
IEEE
IFFRO
IGC
IGF
IGOs
ICOM
IIA
ILO
IP
IPAS
IPC
IPO
IPRs
IPSAS
IT
ITIL
ITU

International Bureau
Independent Advisory and Oversight Committee
Internal Oversight Division
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
International Cooperation on Examination
International Competition Network
Individual Contractual Servies
Information and Communication Technology
Institute of Electrical and Electronics Engineers
International Federation of Reproduction Rights Organisations
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore
Internet Governance Forum
inter-governmental organizations
International Council of Museums
Institute of Internal Auditors
International Labour Organisation
Intellectual Property
IP Office Administration System
International Patent Classification
Intellectual Property Office
Intellectual Property Rights
International Public Sector Accounting Standards
Information Technology
Information Technology Infrastructure Library
International Telecommunications Union

JAG

Joint Advisory Group

LDCs
LTSEs

Least Developed Countries
long-serving temporary employees

MDGs
MoU
MTSP

Millenium Development Goals
Memorandum of Understanding
Medium Term Strategic Plan

NGOs
NPO

non-governmental organizations
National Professional Officer
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OECD
OECS
OHIM
OIC
OIF
OPD

l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (African Intellectual Property
Organization)
Organization for Economic Cooperation and Development
Organization of the East Caribbean States
Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks)
Organisation of Islamic Cooperation
Organisation Internationale de la Francophonie
One Portal Dossier system

PCT
PIFS
PLR
PLT
PMSDS
PPR

Patent Cooperation Treaty
Pacific Islands Secretariat
Patent Landscape Reports
Patent Law Treaty
Performance Management and Staff Development System
Program Performance Report

RBM
R&D
RFPs
RO

Results-based Management
research and development
Requests for Proposals
Receiving Office

SCCR
SCP
SCT
SLC
SMEs
SSA
SRP

Standing Committee on Copyright and Related Rights
Standing Committee on the Law of Patents
Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and
Geographical Indications
Special Labor Contract
small and medium sized enterprises
Special Service Agreements
Strategic Realignment Program

TA
TAPTA
TAD
TCEs
TIGAR
TISCs
TK
TTO

Travel Authorization
Translation Assistant for Patent Titles and Abstracts
IP Technical Assistance Database
Traditional Cultural Expressions/Folklore
Trusted Intermediary Global Accessible Resources
Technology Innovation Support Centers
Traditional Knowledge
Technology Transfer Office

UDRP
UN
UNCDF
UNCTAD
UN CEB
UNEP
UNECA
UNESCAP
UNESCO
UNFCCC
UNICC
UNIDO
UNPFII
USPTO

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
United Nations
United Nations Capital Development Fund
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Chief Executives Board
United Nations Environmental Programme
United Nations Economic Commission for Africa
United Nations Economic Commission for Asia and the Pacific
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UN Framework Convention on Climate Change
UN International Computing Centre
United Nations Industrial Development Organization
United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues
United States Patent and Trademark Office

OAPI
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VIP

Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities

WBO
WCC
WCT
WHO
WINS
WIPOCOS
WWIEA
WJO
WPIS
WPPT
WSIS
WSO
WTO

WIPO Brazil Office
WIPO Copyright Connection
WIPO Copyright Treaty
World Health Organization
WIPO Inquiry Notification System
software for collective management of copyright and neighboring rights
World Women Inventors and Entrepreneurs Association
WIPO Japan Office
WIPO Patent Information Services
WIPO Performances and Phonograms Treaty
World Summit on the Information Society
WIPO Singapore Office
World Trade Organization

][هناية امللحق الرابع والوثيقة
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