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أأو ًل .املقدمة
 .1تقرير أأداء الربانمج هو أأداة املساءةل الرئيس ية اليت تُطلع ادلول ا ألعضاء عىل ا ألداء املؤسيس للويبو ،وهو جزء ل يتجزأأ من
اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ .وهو أأيضا مبثابة أأداة ّ
تعّل هممة تضمن الاس تفادة من ادلروس املس تخلصة من ا ألداء يف
الفرتات السابقة ،وتضمن اإدراج تكل ادلروس كام ينبغي يف تنفيذ أأنشطة الويبو يف املس تقبل .وتقرير أأداء الربانمج هو تقيي ذايت
جيريه املسؤولون عن الربامج ابلستناد اإىل اإطار النتاجئ اذلي وافقت عليه ادلول ا ألعضاء يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية
 .17/2016وسعي ًا اإىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف هذا التقرير ،تثبت شعبة الرقابة ادلاخلية بياانت ا ألداء لك س نتني.
وس تجرى معلية التثبت التالية لتقرير أأداء الربانمج .17/2016
 .2و ُأدخل نسق جديد ومبسط يف تقرير أأداء الربانمج  2016لتحسني المتيزي بني تقرير الس نة ا ألوىل (التقرير املرحةل) والس نة
الثانية (الإجنا ات) خالل الثنائية .واسرتشدت معليات تصمي أأنشطة الويبو والتخطيط لها وتنفيذها بتوصيات أأجندة التمنية املعنية
يف عام  .2016وسرتد معلومات مفصةل عن تنفيذ أأجندة التمنية يف تقرير أأداء الربانمج .17/2016
 .3وتقرير أأداء الربانمج  2016هو تقرير صادر يف منتصف الثنائية يركز عىل التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة (خالف ًا
لتقرير هناية الثنائية اذلي يركز عىل مدى حتقق النتاجئ املرتقبة) ،قياس ًا مبؤرشات ا ألداء وابملوارد املعمتدة يف وثيقة الربانمج واملزيانية
للثنائية  .17/2016وميكن قياس مؤرش ا ألداء هبدف واحد أأو أأكرث .ويف تكل احلالتَ ،
تعطى درجة للك هدف ،وهو ما ينتج عنه
درجات متعددة .وقد اس ُتخدمت معايري التقيي التالية يف تقرير أأداء الربانمج :2016

.4

وفامي ييل مفتاح نظام اإشارات السري:
 "اثبت" تس تخدم عندما يتضح أأن  %40أأو أأكرث من مؤرش ا ألداء قد حتقق؛ "غري اثبت" تس تخدم عندما أأن أأقل من  %40من مؤرش ا ألداء قد حتقق؛ "غري متاح يف  "2016تس تخدم عندما تكون بياانت ا ألداء غري متاحة ي  2016ولكن يتوقع توفرها يف هناية الثنائية؛ "غري قابل للقياس" تس تخدم عندما يتعذر تقيي ا ألداء بسبب عدم حتديد الهدف كام ينبغي أأو عندما يكون أأساساملقارنة غري متاح أأو عندما تكون بياانت ا ألداء غري اكفية لتحديد نظام اإشارات السري.
1

 "منقطع" تس تخدم عندما يتوقف اس تخدام مؤرش ا ألداء لقياس أأداء الربانمج. .5ومن مجموع  455مؤرش أأداء ورد يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية ُ ،17/2016ق ّي أأداء  329مؤرشاً ،أأي ما نسبته 72
ابملائة ،عىل أأنه "اثبت" .و ُق ّي أأداء ما مجموعه  82مؤرشاً ،أأي ما نسبته  18ابملائة تقريب ًا ،عىل أأنه "غري اثبت" ،و ُق ّي أأداء 20
مؤرشاً ،أأي ما نسبته  4.4ابملئة ،عىل أأنه "غري متاح يف  ."2016وأأىت حنو من  18مؤرش ًا ،أأي ما نسبته  4ابملئة ،عىل أأنه
"غري قابل للقياس"؛ و 6مؤرشات ،أأي ما نسبته  1.3ابملائة ،عىل أأنه "منقطع".

 1اس تجابة لطلبات ادلول ا ألعضاء ،حصلت الربامج عىل فرصة لتحديد ا ألهداف اليت مل حتدد يف برانمج ومزيانية  ،17/2016أأي ا ألهداف "اليت س تحدد
تقي مؤرشات
لحق ًا" ،عند حتديث أأسس املقارنة ابلستناد اإىل بياانت هناية عام  .2015وتظل الأهداف اليت مل ُحتدد خالل تكل العملية عل حالها ،ومن مث م
أ
حسنت معلية حتديد أأسس املقارنة والهداف
ا ألداء املعنية عىل أأهنا "غري قابل للقياس" .وسعي ًا اإىل تعزيز حصة املعلومات الواردة يف تقرير الثنائية ّ ِ ،17/216
وتعرهيا للسامح للربامج بتحديث أأهدافها يف حال حققت تكل ا ألهداف حبلول هناية عام  2015مبا يامتىش مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير
أأداء الربانمج للثنائية .15/2014
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رحمة عامة عن التقدم ارحمر يف حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام 2016

اثني ًا .امللخص التنفيذي – معامل 2016
 .1يتضمن تقرير أأداء الربانمج  2016لوحات ملتابعة أأداء لكٍ من ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة ،مع تقدمي رمس بياين للتقدم
ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت تسامه يف حتقيق ما يعنهيا من ا ألهداف
الاسرتاتيجية .ويف معرض تقيي ا ألداء ،روعي وقع اخملاطر ارحمددة يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية  17/2016عىل النحو
الواجب .وسيش متل تقرير أأداء الربانمج  17/2016عىل معلومات عن اخملاطر املواهجة أأثناء الثنائية مبا ي ذكل حتليل معمق
للمخاطر وتأأثريها يف حتقيق النتاجئ املرتقبة.
 .2وفامي ييل موجز ألبر جوانب الإجنا ات حنو حتقيق ا ألهداف الاسرتاتيجية التسعة يف عام .2016

عرض مجممع للتقدم ارحمر يف عام  2016حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة حسب الهدف الاسرتاتيجي
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الهدف الاسرتاتيجي ا ألول – تطور متوا ن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية

 .3تواصل اإحرا تقدم يف اإطار هذا الهدف الاسرتاتيجي خالل عام  ،2016وإان اكن مبعدل أأبطأأ مما اكن متوقعا .وبقيت دلى
اللجان ادلامئة عدة أأمور معلقة يف هناية عام .2016
 من الإجنا ات املمزية يف عام  2016دخول معاهدة مراكش حزي النفاذ يف  30سبمترب  ،2016وقد بلغ مجموع أأعضاهئا
 25عضوا .وعُقد الاجامتع ا ألول للمعاهدة أأثناء انعقاد مجعيات الويبو  .2016وبصفة عامة ،انضم اإىل معاهدات الويبو بشأأن
حق املؤلف  22عضوا جديدا يف عام  ،2016مهنا  12تصديقا اإضافيا عىل معاهدة مراكش (بوتسواان وكندا وش ييل
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وإاكوادور وغواتاميل وإارسائيل وليبرياي وبريو وسانت فنسنت وجزر غرينادين ورسيالناك
وتونس) ،ومخسة تصديقات اإضافية عىل معاهدة بيجني (مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية والسلفادور وغابون وسانت
فنسنت وجزر غرينادين بتونس) ،وبذكل يصل العدد الرتامكي يف هناية العام اإىل  15عضوا .وإاضافة اإىل ذكل ،طلبت حنو
 17دوةل عضوا أأو منظمة إاقلميية مساعدة ترشيعية من الويبو بشأأن  18مسأأةل يف جمال حق املؤلف ،يتعلق العديد مهنا
بعملية حتديث الترشيعات يف العرص الرمقي ،أأو ابإدراج أأحاكم جديدة بغية الانضامم اإىل معاهدات الويبو بشأأن حق املؤلف.


وعقدت اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة (اللجنة ادلامئة) مناقشات ممثرة بشأأن التوصل اإىل نص واحد
محلاية هيئات البث؛ واملبادئ املتعلقة ابلتقييدات والاس تثناءات؛ واس تالم نتاجئ دراسة شامةل عن التعلي؛ وبدء العمل عىل
مسأألتني اإضافيتني تتعلقان حبق املؤلف يف البيئة الرمقية؛ وحق التتبع.



ويف ظل الهدف الرايم اإىل تعزيز التعاون فامي بني ادلول ا ألعضاء بشأأن مواصةل رمس الس ياسة العامة ووضع القواعد واملعايري
بشلك متوا ن من أأجل نظام الرباءات ادلويل ،اتبعت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،يف دورتهيا الرابعة والعرشين
واخلامسة والعرشين ،املعقودتني يف يونيه وديسمرب  2016عىل التوايل مناقشة املوضوعات اخلسة التالية املدرجة عىل جدول
ا ألعامل "1" :الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءة؛ " "2وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ ""3
والرباءات والصحة؛ " "4ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ّ
وموّكهيم؛ ""5ونقل التكنولوجيا.



وفامي يتعلق ابملعاهدات اليت تديرها الويبو يف جمال الرباءات ،شهد عام  2016انضامم مكبوداي وجيبويت والكويت اإىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات ،وانضامم بيالروس والياابن وليرباي اإىل معاهدة قانون الرباءات ،وانضامم كولومبيا اإىل معاهدة
بودابست.



وعالوة عىل ذكل ،واصلت ا ألمانة ا إلسهام يف تعزيز ايدة الوعي ابملبادئ واملامرسات القانونية لنظام الرباءات ،من خالل
توفري املعلومات ذات الصةل للمنظامت احلكومية ادلولية وهيئات ا ألمم املتحدة واملنظامت غري احلكومية و أأطراف أأخرى.
ويف هذا الصدد ،اجمتعت ،يف  ،2016ا ألمانة وسلطات الإيداع ادلولية ( )IDAsملناقشة اجلوانب العملية ملامرساهتا البالغة
التنوع يف تنفيذ املهام يف اإطار املعاهدة ،وذكل للمرة ا ألوىل منذ اعامتد معاهدة بودابست يف .1979
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ويف أأكتوبر  ،2016مت رمسيا اإطالق برانمج مساعدة اخملرتعني) .(IAPويُنفذ الربانمج حاليا يف ثالثة بدلان ،يه كولومبيا
واملغرب والفلبني ،وهو مفتوح لنضامم سائر ادلول ا ألعضاء يف الويبو تدرجييا .ويعمل به الن أأكرث من  50حماميا يف جمال
الرباءات ،دون مقابل ،يقدمون مشورة رفيعة املس توى للمخرتعني يف البدلان املس تفيدة .ويف هناية عام  ،2016اكن أأكرث
من  30خمرتعا قد تلقى مشورة قانونية وتقنية جمانية من خالل الربانمج.



وعُقدت ادلوراتن اخلامسة والثالثون والسادسة والثالثون للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصامي الصناعية
والبياانت اجلغرافية يف أأبريل وأأكتوبر  .2016وجتدر الإشارة اإىل أأن امجلعية العامة للويبو يف دورهتا السابعة وا ألربعني (ادلورة
العادية الثانية والعرشين) املنعقدة يف أأكتوبر  ،2015قررت "عدم عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصامي يف
هناية النصف ا ألول من عام  2017اإل اإذا انهتت املناقشات اخلاصة ابملساعدة التقنية والإفصاح أأثناء دوريت اللجنة ادلامئة
الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني" .ونظرا اإىل أأن املناقشات مل تكمتل خالل ادلورتني املعنيتني للجنة ادلامئة ،فقد أأحيلت
املسأأةل للعرض أأمام امجلعية العامة للويبو ،اليت قررت يف دورهتا الثامنة وا ألربعني (الاس تثنائية السادسة والعرشين)،
املنعقدة يف أأكتوبر " ،2016مواصةل اللجنة يف دورهتا القادمة يف أأكتوبر  2017النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد
معاهدة قانون التصامي يف هناية النصف ا ألول من عام  ".2018ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة ادلامئة ،خلُص الرئيس
اإىل أأن "معاهدة قانون التصامي ،وإان اكنت س تظل عىل أأجندة اللجنة ادلامئة  ،فاإنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تلزتم بقرار امجلعية
العامة".



وقد صدقت س بعة أأطراف جديدة متعاقدة عىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية أأو انضمت اإلهيا،
(بنن ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وأيرلندا والياابن ومايل ومجهورية كوراي واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
( ،))OAPIليبلغ اإجاميل عدد ا ألطراف املتعاقدة  45طرفا يف هناية عام .2016



وقد انقىض عام  2015دون أأن جتمتع جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية) ،ويف عام  2016اس تأأنفت اللجنة الاجامتعات ،و أأحر ت مزيدا من التقدم يف
مفاوضاهتا القامئة عىل النصوص ،يف اإطار وليهتا اجلديدة للثنائية ،عىل النحو اذلي حددته امجلعية العامة للويبو يف .2015
وخالل أأربع دورات عُقدت يف عام ( 2016اللجان احلكومية ادلولية  29و 30و 31و ،)32مت مواصةل تبس يط نصوص
اللجنة احلكومية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ،و ايدة اإيضاح مواقف الوفود .وقد نظمت ا ألمانة حلقتني
دراس يتني أأسهمتا يف بناء املعارف عىل الصعيد ا إلقلميي وفامي بني ا ألقالي ،ويف التقدم اذلي أأحر ته اللجنة احلكومية ادلولية.
ولوحظ ألن عدد املشاركني من اجملمتعات ا ألصلية وارحملية مل يزد يف اجامتعات اللجنة احلكومية ادلولية ،ويُعزى ذكل جزئيا
اإىل اس مترار اس تزناف صندوق التربعات للمجمتعات ا ألصلية وارحملية املعمتدة ،وقد ا ألمانة واصلت العمل لتيسري مشاركة
هذه اجملمتعات يف العملية اإىل أأقىص حد ممكن .وس تتناول اللجنة احلكومية ادلولية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف عام
 .2017كام س تقوم امجلعية العامة للويبو بتقيي التقدم اذلي أأحر ته اللجنة احلكومية ادلولية يف عايم  2016و2017
يف اجامتعها املقبل يف أأكتوبر .2017
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الهدف الاسرتاتيجي الثاين  -تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطرا ا ألول

 .4جسلت أأنظمة الويبو للتسجيل ادلويل رمقا قياس يا جديدا يف عام  ،2016وهو ما يعد مؤرشا عىل ارتفاع معدلت المنو
للس نة السابعة عىل التوايل.
 وتلقى املكتب ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات (معاهدة الرباءات) ما يقرب من  233 000نسخة أأصلية يف ،2016
بزايدة قدرها  7.4يف املائة ابملقارنة مع  .2015وواصلت ثالث رشاكت معالقة لالتصالت من الصني والولايت املتحدة
ا ألمريكية تَزمع نشاط اإيداع طلبات الرباءة دوليا .كام واصلت حصة الإيداع الإلكرتوين الاكمل ارتفاعها ،لتشلك  96يف
املائة من مجموع الإيداعات يف عام  .2016ويف حني أأن اللغة الإنلكزيية يه اللغة املس تخدمة يف أأغلب الإيداعات بنس بة 45
يف املائة ،اس مترت حصة اللغات ا ألس يوية يف الزتايد .وارتفعت حصة الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة ابللغات الياابنية
والصينية والكورية من  29.5يف املائة يف عام  2010اإىل  42يف املائة يف عام .2016


وواصل الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات يف دورته التاسعة اليت عقدت يف  2016مناقشاته بشأأن عدد من املقرتحات
الرامية اإىل تعزيز أأهداف املعاهدة لصاحل مجيع أأحصاب املصلحة ،مبا يامتىش مع توصيات خارطة طريق املعاهدة اليت أأقرهتا
ادلول ا ألعضاء ،واليت تضمنت توصيات بشأأن كيفية مواءمة التمنية املس تقبلية للمعاهدة ،مع توصيات أأجندة التمنية املعمول
هبا ،ل س امي التوصيات من الفئتني أألف وجي ، .وقد نظر الفريق العامل يف مجةل أأمور من بيهنا؛ مسائل اخلدمات القامئة عىل
تكنولوجيا املعلومات ،اليت تقدم الن فرصا جديدة ابلتعاون بني املاكتب؛ اإجياد س بل أأكرث فعالية للعمل معا ،وحتسني تقامس
املعلومات ؛ اقرتاح بتخفيض رسوم املعاهدة للجامعات ومعاهد البحث العامة؛ تنس يق املساعدة التقنية املُقدمة مبوجب
املعاهدة ؛ التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات بني املاكتب.



و اد بصورة ملحوظة اس تخدام النظام الالكرتوين ملعاهدة الرباءات يف عام  .2016وحبلول هناية عام  ،2016بد أأ 45
مكتب اس تالم ،مبساعدة املكتب ادلويل ،يف قبول الطلبات املودعة عن طريق النظام الإلكرتوين للمعاهدة ،بزايدة قدرها
 29طلبا ابملقارنة مع هناية عام  .2015وارتفعت الطلبات ادلولية املودعة ابس تخدام النظام الالكرتوين للمعاهدة بنس بة 50
يف املائة ،من  7 229اإىل  10 843طلبا .وقد مسح ما يقرب من  45مكتب اس تالم و  13اإدارة حبث دويل بتقدمي واثئق
ما بعد الإيداع عن طريق النظام الالكرتوين للمعاهدة(ابملقارنة مع  34و 8عىل التوايل) .وعالوة عىل ذكلُ ،أطلقت خدمة
جتريبية جديدة " "eSearchCopyيف  ،2014حيث يع ُّد املكتب ادلويل نسخ البحث وحييلها اإىل اإدارة البحث ادلويل
ابمس مكتب ّ
تسّل الطلبات بغية اإصدار البحث ادلويل يف الوقت املناسب وتعزيز فعاليته .وقد اتسع نطاق هذه اخلدمة من
 28وجا من املاكتب يف هناية عام  ،2015مهنا ست اإدارات للبحث ادلويل و 15مكتبا ّ
لتسّل الطلبات حبلول عام .2015
 ،ليصل اإىل  65وجا من املاكتب ،مهنا  13اإدارة للبحث ادلويل و  45مكتبا لتسّل الطلبات.



وجسل نظام مدريد رمقا قياس يا عام  ،2016حيث بلغ عدد الطلبات ادلولية املودعة 52 550طلبا ،مما ميثل ايدة قدرها 7.2
يف املائة يف اإيداعات  .2015وحبلول هناية العام ،اكن جسل مدريد يضم ما مجموعه  641 587طلبا دوليا أأي ما يعادل 5.71
مليون تسجيال وطنيا أأو إاقلمييا للعالمات التجارية.
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كام أأحر فريق معل مدريد تقدما جيدا يف عام  ،2016و أأدخل عددا من التغيريات يف القواعد اليت اعمتدهتا مجعية احتاد
مدريد .وعالوة عىل ذكل ،أأقر الفريق عىل خريطة طريق للعمل بشأأن مواضيع حمددة عىل املدى القصري واملتوسط والطويل.
وتلقى نظام لهاي رمقا قياس يا من الطلبات مل يس بق هل مثيل يف عام  5 562( 2016طلبا) ،وهو ما ميثل معدل منو أأعىل
بنس بة  35يف املائة عن عام  .2015و اد أأيضا عدد التصامي بنس بة  14يف املائة عن عام  ،2015وإان اكن بوترية أأبطأأ ،مما
يؤكد تراجعا يف متوسط عدد التصامي للك طلب ،ويُعزى ذكل اإىل تزايد عدد الولايت القضائية املنوط هبا الفحص جراء
التوسع يف نظام لهاي.
وقد ارتفع عدد أأعضاء وثيقة  1999لنظام لهاي اإىل  52بدلا ،عقب انضامم مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ومكبوداي.
ويعين أأيضا انضامم مجهورية كوراي افخفاض عدد البدلان اليت تتقيد بأأحاكم وثيقة عام  1960دون سواها اإىل ثالثة بدلان
(خارج عضوية الاحتاد ا ألورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية) .وقد مت فعليا اإهناء قانون  1934اعتبارا من  18أأكتوبر
 ،2016عقب اس تالم املوافقة ا ألخرية الال مة ذلكل.
ووفقا ملا قررته مجعية احتاد لش بونة يف عام  ،2015عُقدت يف يونيه  2016ادلورة ا ألوىل للفريق العامل املعين ابإعداد اللواحئ
التنفيذية املشرتكة مبوجب اتفاق لش بونة ،ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة .وإاىل جانب اس تعراض مرشوع الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،حبث الفريق العامل الوضع املايل لحتاد لش بونة يف الثنائية احلالية ،والاس تدامة املالية عىل املدى الطويل .وتلقى
جسل لش بونة  25طلبا جديدا لتسجيل تسميات املنشأأ ،و 26بياان ملنح امحلاية ،و 15اإعالن رفض ،ليبلغ اجملموع اللكي
للمعامالت  89معامةل .وقد ارتفع العدد الإجاميل للتسجيالت اليت دخلت حزي النفاذ من  931يف عام  2015اإىل  1020يف
عام  .2016ومن بني هذه البدلان  95بدلا من البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا ( 14من املنطقة العربية و 38من أس يا
وارحميط الهادئ و 43من أأمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب).
وحصل املكتب ادلويل ما يقرب من  390 000فرنك سويرسي من أأعضاء احتاد لش بونة يف شلك اإعاانت مبوجب املادة
ّ
لش
لش
 '3' )3( 11من اتفاق بونة ،يف اإطار التدابري اليت قررهتا مجعية احتاد بونة يف عام  ،2016بغرض القضاء عىل جعز
احتاد لش بونة املرتقب خالل الثنائية.
وواصل مركز الويبو للتحكي والوساطة (مركز الويبو) العمل للوصول ابإجراءاته اإىل املس توى ا ألمثل تلبي ًة لحتياجات
أأحصاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبا .ويف  ،2016أأحال مالكو العالمات التجارية عددا غري مس بوق من القضااي
( 3036قضية) للتسوية مبوجب س ياسة الويبو املوحدة لتسوية املنا عات املتعلقة بأأسامء احلقول )(UDRP؛ أأي بزايدة
قدرها  %10عىل العام السابق ،وشاركت يف القضااي املعاجلَة يف اإطار س ياسة الويبو املوحدة أأطراف من  109بدلان،
املكونة من
و أأديرت ا إلجراءات مخمس عرشة لغة خمتلفة .مع تفعيل أأكرث من  1200امس حقل جديد من أأسامء احلقول العليا ّ
كونة
أأسامء عامة ،ولوحظ أأن  16يف املائة من مجموع قضااي الويبو لعام  2016تتعلق ابلتسجيالت يف احلقول العليا اجلديدة امل ّ
من أأسامء عامة .منذ أأن أأدار مركز الويبو أأول قضية يف اإطار الس ياسة املوحدة يف عام  ،1999جتاو مجموع القضااي
املعروضة عىل الويبو ما عدده  333 000عالمة ويشمل ذكل أأكرث من  61 000امس حقل.
وبلغت القضااي ارحماةل اإىل مركز الويبو بشأأن منا عات امللكية الفكرية  60قضية وساطة وحتكي .أأكرثها ش يوعا املنا عات عىل
الرباءات ،حيث بلغت ( ،)%34تلهيا تكنولوجيا املعلومات والتصالت ( )%20.5وحق املؤلف ( )%13.6والعالمات
التجارية ( ،)%13.6فضال عن منا عات أأخرى انمجة عن اتفاقات التو يع ومنح حقوق الامتيا والتصامي الصناعية
والرتاث الفين والثقايف.
ويف دراسة اس تقصائية بشأأن اس تخدام التحكي يف املنا عات املتعلقة ابلتكنولوجيا ووسائل الإعالم والتصالت أأجرهتا ّكية
التحكي ادلويل جبامعة كوين ماري يف لندن ،أأشار املشاركون من ذوي اخلربة يف منا عات امللكية الفكرية اإىل أأن مركز الويبو
هو اثين أأكرث املؤسسات اليت يمت اللجوء اإلهيا يف هذه املنا عات ،واحتل مركز الويبو املرتبة ا ألوىل 2من حيث تفضيل
املشاركني للمؤسسات يف جمالت املنا عات املذكورة.

http://www.wipo.int/amc/en/new/2016_qmsurvey.html 2
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الهدف الاسرتاتيجي الثالث – تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

 .5اس متر عىل قامئة أأولوايت عام  2016تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية لغرض التمنية ،ومتكني البدلان النامية و أأقل البدلان منواً
والبدلان اليت متر مبرحةل انتقالية من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز الطاقات والقدرات الوطنية عىل الابتاكر.
 وواصلت الويبو تقدمي املساعدة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف جمال صياغة اسرتاتيجيات وطنية يف جمال امللكية
الفكرية وتطويرها وتنفيذها عىل حنو يتسق مع خطط التمنية العامة ،ويشجع الابتاكر والإبداع .ول يزال تطبيق هذه العملية
يسرتشد ابملهنجية ومجموعة ا ألدوات العملية املوحدة واملرنة يف الوقت ذاته يف صياغة اسرتاتيجيات امللكية الفكرية وخططها
عىل الصعيد الوطين ،اليت ُوضعت مضن مرشوع أأجندة التمنية بشأأن حتسني قدرات املؤسسات واملس تخدمني عىل ا ألصعدة
الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية يف عام  .2012وقد متخض عن ذكل رشوع  11بدلا اإضافيا (ثالثة يف أأفريقيا واثنان يف
البالد العربية واثنان يف أس يا وارحميط الهادئ و أأربعة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) يف معلية صياغة اسرتاتيجيات/خطط
تطوير وطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وحبلول هناية  ،2016اعمتد  42بدلا اسرتاتيجيات/خطط تطوير وطنية يف جمال
امللكية الفكرية ( 24يف أأفريقيا واثنان يف املنطقة العربية وس بعة يف أس يا وارحميط الهادئ ومثانية يف أأمرياك الالتينية
والاكرييب) ،بيامن ل تزال هذه العملية قيد التنفيذ يف  43بدلا ( 27يف أأفريقيا واثنان يف املنطقة العربية وتسعة يف أس يا وارحميط
الهادئ ومخسة يف أأمرياك الالتينية والاكرييب) مهنا  20من أأقل البدلان منواً.


وظل تعزيز أأمهية اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية أأولوية يف البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية مضن أأولوايت عام
 .2016وقد اعمتد بدل واحد اسرتاتيجية وطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وتوجد ثالثة بدلان أأخرى يف طور صياغة
اسرتاتيجيات امللكية الفكرية أأو اإعادة صياغهتا ،وبدلان أأخرى بصدد الانهتاء من وضع هذه الاسرتاتيجيات يف هناية
عام .2016



ووفقا خلطط التعاون والاسرتاتيجيات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية ،وعقب تلقي املساعدة من الويبو ،مبا يف ذكل
ا ألنشطة الرتوجيية ،عدّ لت الس بعة البدلان التالية ترشيعاهتا الوطنية للملكية الفكرية يف عام  :2016الاحتاد الرويس و أألبانيا
ومجهورية مودلوفا واك اخس تان ولتفيا واجلبل ا ألسود.



وفامي يتعلق بربانمج التمنية املهنية ،ن ُظم حنو  20دورة تدريبية ابلشرتاك مع  23مؤسسة رشيكة .واس تفاد من الربامج 301
موظف حكويم ،مهنم  51يف املائة من الإانث .وواصل برانمج التعّل عن بعد جذب املشاركني من طائفة واسعة من
أأحصاب املصلحة .ويف عام  ،2016اس تفاد من مركز التعّل الإلكرتوين ( )WeLCحوايل  54 596مشاراك
( 44 423مشاراك يف ادلورات العامة و 10 173مشاراك يف ادلورات املتقدمة) ،أأي بزايدة قدرها  25يف املائة عن عام
 .2015وجيدر ابذلكر أأن عام  2016شهد اإطالق ادلورة العامة للتعّل بشأأن امللكية الفكرية ) (DL-101ل ألشخاص
العاجزين عن قراءة املطبوعات بس بع لغات .وذكل يف لإطار الاحتفالت ابليوم العاملي للملكية الفكرية لعام  .2016ومنذ
اإطالق الربانمج ،شارك يف ادلورة ما يزيد عىل  500مشارك عىل الصعيد العاملي.
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تو يع امللتحقني بربانمج التعّل عن بعد حسب نوع اجلنس يف 2016

تو يع امللتحقني بربانمج التعّل عن بعد حسب نوع اجلنس يف 2010



ويف عام  ،2016بد أأ تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية بشأأن التعاون عىل التمنية والتعلي والتدريب املهين يف جمال حقوق امللكية
الفكرية مع مؤسسات التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،يف البدلان ا ألربعة التجريبية (كوس تارياك ولبنان
ونيبال ونيجرياي) ،اليت متثل املناطق اخملتلفة ،مبا فهيا البدلان ا ألقل منوا ،اليت تتسم بتباين التقاليد واخللفيات القانونية .وهيدف
املرشوع اإىل توفري املساعدة التقنية واملهنية ملؤسسات التدريب القضائية ،تعزيزا لقدرات وهمارات قضاة التحقيق والقضاة
واملدعني العامني ،ومتكيهنم من الفصل بكفاءة وفعالية يف املنا عات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية ،عىل حنو يكفل الاتساق
مع الاحتياجات وا ألولوايت الإمنائية ارحمددة للبدل املعين.



وظل 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 عام  .2016وقد نُفذت برامج بناء الكفاءات وتمنية همارات
مجموعات مس هتدفة حمددة مثل املسؤولني احلكوميني وواضعي الس ياسات واملهنيني املتخصصني يف امللكية الفكرية وموظفي
الإنفاذ والباحثني والأاكدمييني ورواد ا ألعامل ورجال الصناعة ،عالوة عىل الرشاكت الصغرية واملتوسطة ،وذكل عىل ا ألصعدة
الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقلميية .وقد نُفذ حنو  17برانجما بشأأن اإدارة الرشاكت الصغرية واملتوسطة ألصول امللكية الفكرية
عىل حنو فعال ،ومشل ذكل حلقة دراس ية إاقلميية عن امللكية الفكرية نظمها مكتب الويبو يف س نغافورة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة ،وحلقة معل دولية للنساء اخملرتعات ورواد ا ألعامل نظمهتا الويبو واملكتب الكوري للملكية الفكرية ،ومجعية
اخملرتعات الكورايت ،واس تفاد مهنا أأكرث من  1 000مشارك من  125بدلا ،هبدف اإجياد كتةل حرجة من املدربني يف بدلان
حمددة تمتتع ابملعارف واملهارات واخلربات لتوفري املساعدة ا ألساس ية للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف جمال اإدارة أأصول
امللكية الفكرية.



كام عز ت الويبو تعاوهنا مع البدلان ا ألقل منوا لوضع اإطار للس ياسات الوطنية بشأأن الابتاكر ،وتقيي الاحتياجات من
املهارات التقنية ،وتيسري النفاذ اإىل منصات املعلومات التكنولوجية والعلمية العاملية ،وإانشاء بنية حتتية دلمع الابتاكر ،ودمع
قوامئ اجلرد وبناء القدرات يف جمال املعارف التقليدية .وشهد عام  2016اإحرا تقدم جيد يف تنفيذ ذكل يف ثالثة من البدلان
ا ألقل منوا (اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة) ،يف اإطار املرحةل الثانية من مرشوع أأجندة التمنية بشأأن بناء الكفاءات
يف اس تخدام املعلومات التقنية والعلمية املالمئة من الناحية التكنولوجية كحل لتحدايت اإمنائية حمددة .ويف هناية عام ،2016
مت يف البدلان املس تفيدة من املرحةل ا ألوىل من املرشوع تسويق 3ثالثة أأنواع من هذه التكنولوجيات يف البدلان أأقل منوا
(واحدة يف نيبال واثنتان يف امبيا) ،وجيري النظر يف ثالث تكنولوجيات متطورة لتسويقها عىل املس توى احلكويم.

 3يُ معرف التسويق بأأنه تطبيق التكنولوجيا املالمئة يف القطاع العام.
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وحبلول هناية عام  ،2016مت ،يف البدلان التجريبية ا ألربعة (مرص وإاكوادور وانميبيا ورسيالناك) تنفيذ مرشوع أأجندة التمنية
بشأأن امللكية الفكرية والس ياحة والثقافة :دمع ا ألهداف الإمنائية والهنوض ابلرتاث الثقايف يف مرص وغريها من البدلان النامية.
وهيدف املرشوع اإىل حتليل دور نظام امللكية الفكرية ودمعه ورفع مس توى الوعي به يف جمال النشاط الاقتصادي املتصل
ابلس ياحة ،مبا يف ذكل النشاط املتعلق ابلهنوض ابملعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و /أأو ارحملية.



يف عام  ،2016نظرت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية (اللجنة) يف خمتلف الواثئق وادلراسات وانقش هتا ،مبا يف ذكل
وثيقة "خارطة أأنشطة الويبو املتعلقة بتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة" ،ووثيقة "مجموعة اإسهامات ادلول ا ألعضاء بشأأن
أأهداف التمنية املس تدامة املتعلقة بعمل الويبو" ،وطلبت أأن تقدم ا ألمانة تقريرا س نواي يف أأوىل دورات اللجنة يف لك س نة،
يتضمن معلومات عن اإسهامات الويبو يف تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة والغاايت املرتبطة هبا.



وانقشت اللجنة يف دورهتا الثامنة عرشة و أأحاطت علام ابلس تعراض املس تقل لتوصيات أأجندة التمنية ،4وطلبت اإىل ا ألمانة
اإعداد وثيقة تتضمن ردها عىل التوصيات املوهجة اإلهيا ،مبا يف ذكل املداخالت املقدمة من ادلول ا ألعضاء.



و أأخريا ،وافقت اللجنة أأيضا عىل املرحةل الثانية ملرشوع واحد مت اإجنا ه وتقيميه ،وعىل مرشوعني جديدين بشأأن "اس تخدام
املعلومات املوجودة يف املكل العام ألغراض التمنية الاقتصادية" ،و" التعاون عىل التعلي والتدريب املهين يف جمال حقوق
امللكية الفكرية مع معاهد التدريب القضايئ يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا".

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

 .6بغية تعزيز البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية هبدف السعي اإىل تلبية الاحتياجات العاملية املزتايدة بشأأن نظام امللكية
الفكرية ،وتيسري مشاركة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف النظام ،وقد ُأحر تقدم طيب يف جمالت قواعد البياانت العاملية
للملكية الفكرية والتصنيفات وحتديث ماكتب امللكية الفكرية يف عام .2016
 واس تحدثت أأداة جديدة متطورة لرتمجة واثئق الرباءات تستند اإىل تكنولوجيا اذلاكء الاصطناعي ،و ُأطلقت بثالثة أأ واج
من اللغات (الإنلكزيية  -الصينية وا إلنلكزيية -الياابنية والإنلكزيية -الكورية) ،مما ييرس للمبتكرين يف مجيع أأحناء العامل الوصول
اإىل معلومات بشأأن الرباءات والتكنولوجيات اجلديدة.


وواصلت قواعد البياانت العاملية تلبية مطالب مجهور املس تخدمني القوية ،مما يربهن عىل متتعها بقاعدة راخسة من
املس تخدمني ،وما تشهده من ايدة مطردة يف التغطية طوال عام  .2016وإاضافة اإىل ذكل ،جرى يف عام  2016توس يع
نطاق أأرسة قاعدة البياانت العاملية لتشمل الويبو ليكس " ،"WIPO Lexاليت خضعت لس تعراض معيل شامل،
وإاصالح اكمل .كام اس متر حتسني قدرة البحث يف ركن الرباءات ( )PATENTSCOPEلتشمل وظيفة حبث متخصصة
للمركبات الكمييائية ابس تخدام لك من ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية والصيغة الكمييائية.

 4تقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةCDIP/18/7 :
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وظلت معدلت اس تخدام ركن الرباءات اثبتة ،مع اس تقطابه ملا يربو عىل  245 000ائر لك ثالثة أأشهر يف .2016
كام شهدت قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي ايدة قدرها  ٪48يف عدد الزوار ليتجاو  119 000ائر لك ثالثة
أأشهر .ويف هناية عام  ،2016ويه الس نة الثانية من تشغيهل ،شهدت قاعدة البياانت العاملية للتصامي ايدة قدرها  6يف
املائة يف عدد واثئق التصمي ،ليصل اإجاميل عدد الواثئق اإىل  1.6مليون وثيقة .وتوحض الرسوم البيانية أأدانه منو عدد
السجالت يف قواعد البياانت يف الفرتة من  2014اإىل  2016لركن الرباءات وقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي والفرتة
من  2015اإىل  2016لقاعدة البياانت العاملية للتصامي.
جسالت ركن الرباءات 2016-2014

جسالت قاعدة البياانت العاملية لأدوات التوس ي 2016-2014
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جسالت قاعدة البياانت العاملية للتصامي 2016-2015



وفامي يتعلق ابلتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو للملكية الفكرية ،شهد عام  2016تقدما جيدا .أأما فامي يتعلق مبعايري الويبو فقد
اس تعادت مركزها يف عام  ،2016عقب اإخفاقها يف التوصل اإىل نتاجئ رمسية يف عام  ،2015مع الاعامتد الرمسي ملعيارين
جديدين وتنقيح ثالثة معايري .وفامي يتعلق بتصنيف نيس ،أأدخل ما مجموعه  1 213تعديال (ابملقارنة مع  920تعديال يف عام
 )2015و 30ملفا جديدا للمعلومات (ابملقارنة مع  5ملفات يف عام  )2015وتنقيح  148ملفا للمعلومات (ابملقارنة مع 4
ملفات يف عام .)2015



وقد اس توىف ما مجموعه  28مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر معايري للوصول اإىل أأحد مس توايت النضج الثالثة لالس تدامة
يف عام  .2016ويف هذا الصدد ،قدمت ست مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر خدمات حتليلية يف جمال الرباءات (مس توى
النضج  )3حبلول هناية عام .2016



واس متر تطوير اخلدمات ا إلّكينيكية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر ابلتعاون مع برانمج مساعدة اخملرتعني يف كولومبيا
واملغرب والفلبني ،حيث بلغ اإجاميل الطلبات املس تلمة  35طلبا يف عام  ،2016وهو ما يفوق العدد اذلي اكن متوقعا
يف البداية.



ويقدم الرمس البياين أأدانه رحمة عامة عن الزايدة املطردة يف اس تخدام أأنظمة الويبو للملكية الفكرية عىل مدى الس نوات الس بع
املاضية .ويف هناية عام  ،2016بلغ عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم أأنظمة الويبو ملاكتب امللكية الفكرية يف حنو 81
مكتبا.
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أأنظمة الويبو لأعامل ماكتب امللكية الفكرية  -الاس تخدام حسب املنطقة

5



ويف عام  ،2016مت الربط بصورة اكمةل بني ش بكة نظام النفاذ املركزي اإىل البحث والفحص التابعة للويبو (ويبو كيس)
وملف البوابة الواحدة للماكتب ا ألوروبية للرباءات ومكتب الياابن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب
احلكويم الصيين للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .وا داد عدد املاكتب اليت تس تخدم
انرش الويبو  ،WIPO Publishوالربامج احلاسوبية ،يف مجةل أأمور من بيهنا ،دمع معليات البحث والفحص ادلاخيل ،و
اإاتحة البحث عرب الإنرتنت للمس تخدمني اخلارجيني ،اإىل  25مكتبا يف عام  .2016وإاضافة اإىل ذكل ،بد أأت س تة ماكتب
أأخرى يف اس تخدام منصات البنية التحتية للويبو.



امليرسة ( )ABCنتاجئ ممتا ة يف عام  ،2016ومت تقدمي  10مكتبات جديدة للمكفوفني املشاركني
وقد حقق "احتاد الكتب ّ
أ
يف خدمة الكتب التابعة لحتاد الكتب امليرسة ،وهو فهرس دويل للكتب اليت ميكن النفاذ اإلهيا .كام مت تقدمي أكرث من
 100 000اإعارة من الكتب مت حتميلها من خالل هذه اخلدمة ذلوي الإعاقات العاجزين عن قراءة املطبوعات من خالل
املشاركة يف مكتبات الاحتاد ،مما ميثل ايدة قدرها  76يف املائة عن عام  .2015وإاضافة اإىل ذكل ،أأصدر الاحتاد "عُدة
الانطالق للنرش امليرس يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا" ،و أأيضا "املبادئ التوجهيية للنفاذ امليرس لحتاد الكتب امليرسة
لفائدة املؤلفني ذات ي النرش".

 5تصويب :يف عام  ،2015اكنت هناك س تة ماكتب يف البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية ( 76مكتبا اإجامل) تس تخدم نظم الويبو ألعامل ماكتب امللكية
الفكرية وليس س بعة ماكتب ( 77مكتبا اإجامل) كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية 15/2014
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الهدف الاسرتاتيجي اخلامس  -املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية







واصلت أأعامل الويبو يف جمال التحليل الاقتصادي اإحرا تقدم كبري يف عام  2016صوب حتقيق هدفها املمتثِّل يف تعزيز التحليل
العايل اجلودة ملواهجة التحدايت الاقتصادية يف نظام امللكية الفكرية ادلويل وتقيي الاثر الاقتصادية املرتتبة عىل خيارات
الس ياسة العامة يف ميدان امللكية الفكرية .وجاء اإصدار مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2016ليواصل حتقيق مس توايت جديدة
ونطاق ًا أأوسع من التغطية يف وسائل الإعالم الإخبارية ووسائل التواصل الاجامتعي مقارنة اب ألعوام السابقة .ويُنرش مؤرش
الابتاكر العاملي ابلشرتاك مع جامعة كورنيل واملعهد ا ألورويب لإدارة ا ألعامل ،وقد صار مصدر ًا مرجع ّي ًا معروف ًا تس تعني به
اجلهات املعنية ابلبتاكر يف مجيع أأحناء العامل ،كام م
يتبني من الاستشهادات والاس تفسارات عن البياانت وطلبات اخلدمات
الاستشارية.
التوسع يف نطاق تغطية اس تقصاء الويبو الإحصايئ الس نوي ليشمل  131مكتب ًا من ماكتب امللكية الفكرية
وشهد عام ُّ 2016
الوطنية وا إلقلميية ،ليتجاو املتوسط البالغ  127مكتب ًا يف الثنائية  .15/2014وكام جرت العادة خالل الس نوات السابقة،
ُأتيحت مجموعات البياانت الإحصائية عرب طائفة 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 تعراضات الس نوية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
واتفايق مدريد ولهاي؛ ومركز البياانت الإحصائية للملكية الفكرية؛ والبياانت الإحصائية القطرية للملكية الفكرية.
توَّخ الانهتاء من معظم هذه ادلراسات يف عام .2017
و ُأحر أأيض ًا تقدُّم كبري يف تنفيذ ادلراسات الاقتصادية ،ويُ م
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الهدف الاسرتاتيجي السادس  -التعاون ادلويل بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية







بغية اإحرا تقدُّم يف احلوار ادلويل فامي بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو بشأأن الس ياسات العامة املتعلقة ابإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية ،م
شلكت ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ (املعقودة يف الفرتة من  5اإىل  7سبمترب  )2016حمف ًال
تبادلت فيه ادلول ا ألعضاء املعلومات عن أأنشطة اإذاكء الوعي وامحلالت الاسرتاتيجية؛ والرتتيبات املؤسس ية املعنية ابإنفاذ
امللكية الفكرية؛ و أأنشطة املساعدة الترشيعية وبناء القدرات اليت تضطلع هبا الويبو .و أأسفرت العروض اليت قدهما اخلرباء
وحلقات النقاش عن حوار ثري وممثر .و ُأقي ابلقرتان مع ادلورة احلادية عرشة ٌ
معرض للمواد السمعية البرصية حول احرتام
امللكية الفكرية والس ياحة.
و منظمت الويبو واحلكومة الشعبية يف بدلية ش نغهاي ،بدمع من املكتب احلكويم للملكية الفكرية يف الصني ،املؤمتر ادلويل بشأأن
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ومجع املؤمتر بني ممثلني رفيعي املس توى من احلكومة والقطاع اخلاص ،ووفمر للمشاركني الفرصة
لتقامس اخلربات بشأأن دور امللكية الفكرية يف حتفزي الابتاكر وادلفع ُقدُ م ًا ابلتمنية والمنو .و أأكمد املؤمتر ،اذلي عُقد يف ش نغهاي
ابلصني يف  17و 18نومفرب  ،2016الالزتام املشرتك مبواصةل العمل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية عن طريق تقامس
املعلومات بشأأن اسرتاتيجيات اإذاكء الوعي العام واملسائل املس تجدة يف الفصل يف قضااي امللكية الفكرية والفقه القانوين
ذي الصةل.
و أأخري ًا ،حظي العمل اذلي تضطلع به الويبو يف وضع مفهوم متوا ن لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،وفق ًا للتوصية  45من
التوصيات املعمتدة يف اإطار أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،و أأنشطهتا املتنوعة يف بناء القدرات واملساعدة التقنية وتقامس املعارف،
وا ألمهية املزتايدة للجنة الاستشارية املعنية ابلإنفاذ التابعة للويبو ،ابلتقدير من خالل حصول الويبو عىل جائزة ماكحفة الزتييف
العاملية لعام  2016يف فئة الهيئات العامة ادلولية.
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الهدف الاسرتاتيجي السابع  -امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

 .7يف هامش التقاطع بني القضااي العاملية املرتابطة وامللحة ،ول س امي قضااي الصحة العاملية وتغري املناخ وا ألمن الغذايئ ،اس متر
اإحرا تقدم كبري يف حتقيق فهم مع ممق دلى واضعي الس ياسات للعالقة بني التحدايت العاملية والابتاكر وامللكية الفكرية.
 تزايد الاعرتاف مبرشوع الويبو املتعلق ابلبحث ( - )hcra S :R OPIWتقامس الابتاكر يف ماكحفة ا ألمراض الاس توائية
املهمةل  -ابعتباره منصة دلمع الابتاكر واملعارف ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات فامي يتعلق ابلبحوث اليت تتناول ا ألمراض
الاس توائية املهمةل والسل واملالراي ،حيث حقمق عالمتني فارقتني يف نفس الوقت بوصول عدد أأعضائه اإىل  108أأعضاء وعدد
معليات التعاون يف اإطاره اإىل  108معليات حبلول هناية عام  .2016ويف مايو ُ ،2016س ِلّط الضوء عىل الإجنا ات املتحققة
خالل حدث جانيب عُقد عىل هامش مجعية الصحة العاملية ،وافتتحه و ير الصحة يف اإثيوبيا.
 وواصلت مبادرة ويبو غرين ( -)WIPO GREENسوق التكنولوجيا املس تدامة  -أأيض ًا تمنية ش بكهتا بنجاح ،لتضيف اإلهيا
تسعة رشاكء و 318مس تخدم ًا يف عام  ،2016ليصل بذكل العدد الإجاميل اإىل  74رشياكً و 808مس تخدمني.
وحبلول هناية العام ،اكنت قاعدة بياانت ويبو غرين تض ُّم أأكرث من  2600من التكنولوجيات املتاحة للرتخيص أأو البيع أأو
التعاون ،و 150احتياج ًا (معظمها من البدلان النامية) ،بزايدة نسبهتا  20يف املائة مقارنة بعام  .2015وابلإضافة اإىل ذكل،
ميرست مبادرة ويبو غرين  127صةل بني العارضني والطالبني من خالل قاعدة البياانت ،وعقدت حد ًاث للتوفيق بني العارضني
والطالبني يف رشق أأفريقيا ،ومعرض ًا للمشاريع الابتاكرية الصغرية واملتوسطة احلجم يف ادلورة الثانية والعرشين ملؤمتر ا ألطراف
يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن ُّ
تغري املناخ ،واضطلعت بأأنشطة أأخرى للتوفيق بني العارضني والطالبني.
 ويف اإطار توفري حمافل للمشاركني من أأجل تقامس ا ألفاكر واخلربات واملعلومات املتعلقة بثالثة جمالت رئيس ية ،عُرض املنشور
املعنون موجز التحدايت العاملية  -الرباءات وقامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية (الإصدار الثامن عرش):
توضيح النقاش حول امللكية الفكرية واحلصول عىل ا ألدوية يف حلقة دراس ية بشأأن التحدايت العاملية يف أأبريل  .2016ويل ِّخص
املوجز التقر َير التقين ،اذلي ِّ
يقدم اإرشادات اإىل اجلهات الفاعةل يف جمال الصحة عىل الصعيد العاملي بشأأن احلد ا ألدىن من
ُ
ا ألدوية اليت ينبغي أأن تتوفر يف النظم الصحية ،لفائدة واضعي الس ياسات .وحظي العرض الإيضايح اذلي ق مدمه املؤلفون
للتحليل الوارد يف املوجز حبضور جيد ،وجرت يف ضوئه مناقشة مفعمة ابحليوية بشأأن معلومات الرباءات يف جمال ا ألدوية.


وشهد عام  2016اإطالق دورة دراس ية للتعلي عن بعد ابلشرتاك بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية
بعنوان تعزيز النفاذ اإىل التكنولوجيا والابتاكرات الطبية .وهتدف ادلورة ادلراس ية اإىل تناول أأوجه التقاطع بني جمالت الصحة
العامة وامللكية الفكرية والتجارةُ ،ووضعت يف اإطار اتفاق تعاون ثاليث بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية
ابلشرتاك مع أأاكدميية الويبو .و ُأطلقت ادلورة ادلراس ية خالل الندوة التقنية املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة
التجارة العاملية عن "مقاومة مضادات امليكروابت :كيف ميكن تعزيز الابتاكر يف املضادات احليوية وحتسني اإماكنية احلصول
علهيا واس تخداهما عىل حنو سلي؟" ،اليت اجتذبت ما يقارب  300مشارك ليتابعوا نقاش ًا مكث مف ًا حول أأمهية التعاون العاملي من
أأجل ابتاكر مضادات امليكروابت وإااتحة احلصول علهيا ،وكذكل من أأجل اس تخدام املضادات احليوية عىل حنو سلي.
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الهدف الاسرتاتيجي الثامن  -ألية تواصل متجاوب بني الويبو وا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل

 .8تشمل ا ألولوايت يف اإطار هذا الهدف الرتكزي عىل اإعداد وتقدمي حمتوى وجيه وعايل اجلودة ،وإابرا معل الويبو أأمام امجلهور
وحتسني فهمهم هل ،وتعزيز ثقافة اخلدمة داخل املنظمة.


هوية قوية لعالمة الويبو .صدر مقطع الفيديو املعنون "ما يه الويبو؟" واذلي تبلغ مدته ثالث دقائق يف أأكتوبر ،2016
و أأاثر ردود فعل اإجيابية ،وثبت أأن مه مورد جذاب دلمع التواصل بشأأن عالمة الويبو .ووصلت نرشة الويبو الإخبارية اليت
تصدر بعنوان خط الويبو الإخباري (بست لغات) اإىل  12 750مشرتاكً م
ورخست موقعها ابعتبارها القناة ا ألساس ية اليت
مكونة من
يس تخدهما متابعو الويبو .واس تطلع اس تقصاء تصورات أأحصاب املصلحة اذلي ُجيرى لك س نتني أراء رشحية م
 7 680من أأحصاب املصلحة ،واعرتف  74يف املائة من اجمليبني ابلويبو بوصفها ارحمفل العاملي للملكية الفكرية ،يف حني ر أأي
 84يف املائة أأ من الويبو تمتتع بسمعة جيدة.



وصول الويبو للجمهور و إابرا صورهتا .حقمقت املنتجات وا ألحداث الرئيس ية اليت ِّ
تقدهما الويبو ،واليت ُح ِّددت ابعتبارها من
أأولوايت التواصل الاسرتاتيجية ،مزيداً من ا ألثر ومن الوصول للجمهور نتيجة جلهود التوعية ا إلعالمية م
املوهجة والتصالت
املتاكمةل املتعددة القنوات .وحا اإطالق مؤرش الابتاكر العاملي واملؤرشات العاملية للملكية الفكرية يف عام  2016عىل أأعىل
مس توى من التغطية الصحفية ادلولية يف اترخي لك مهنام ،6وهو ما معز من الاعرتاف العام ابلويبو ابعتبارها املصدر العاملي
خيص أأداة الويبو للرتمجة ذات
ملراجع املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية .كام حتقمقت تغطية اإعالمية عالية التأأثري فامي ُّ
التكنولوجيا الرائدة ،مبا يف ذكل ما يربو عىل  50تقرير ًا حصفيّ ًا يصل مجهورها ارحممتل اإىل  62.6مليون قارئ ،فض ًال عن 200
 7مشاهدة للمحتوى الرتوجيي عىل ش بكة الإنرتنت.

 6نتاجئ املؤرشات العاملية للملكية الفكرية 800 :خرب مبا يف ذكل أأخبار نُرشت يف وسائل اإعالم عاملية كربى و أأكرث من  172 000مشاهدة ("انطباع") لتغريدات
اإطالق املؤرشات العاملية للملكية الفكرية عرب تويرت .نتاجئ مؤرش الابتاكر العاملي :أأكرث من  7 400خرب ،مبا يف ذكل تغطية تلفزيونية يف حمطات ابر ة وأأكرث من
 171 000مشاهدة لتغريدات الويبو عرب الهاش تاق  #GII2016عىل تويرت.
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إارشاك أأحصاب املصلحة .نُ ِفّذت محالت رمقية متعددة املنصات دعامً مجليع ا ألحداث الرئيس ية ،مبا يف ذكل املؤمتر املعين
ابلسوق العاملية للمحتوايت الرمقية ( 67 200مشاهدة لأكرث التغريدات شعبية عرب رابط  MCDG#عىل تويرت) ،ودخول
معاهدة مراكش حزي النفاذ (أأكرث من  103 100مشاهدة للتغريدة الأكرث شعبية) .واجتذبت محةل اليوم العاملي للملكية
الفكرية ،بدمع من املاكتب اخلارجية ،أأوسع مس توى من املشاركة فهيا اإىل الن ،حيث ُأفيد بتنظي  450حد ًاث يف  122بدل ًا،
و م
تشلكت قاعدة عاملية من املعجبني ابمحلةل عىل فيس بوك ،ويف صدارهتم املعجبون من الهند والولايت املتحدة ا ألمريكية
واملكس يك ومرص والربا يل عىل التوايل ،حيث بلغ اإجاميل عدد امجلهور اذلي يصل اإىل صفحة امحلةل يومي ًا بطريقة طبيعية
( أأي غري تروجيية) ما يزيد عىل  363 800خشص .وعىل تويرت ،أأظهر معدمل التفاعالت الإجيابية مع ارحمتوى اذلي تنش ئه
الويبو (حنو  19 700اإعادة تغريد) مقارنة بعدد املتابعني أ(أكرث من  )40 000مس توى مرتفع من مشاركة امجلهور.



ايدة فرص احلصول عىل املنشورات وتوس يع النطاق اجلغرايف لتوافرها .أأطلقت الويبو س ياسة النفاذ املفتوح هبدف تيسري
اإعادة اس تخدام منشوراهتا وترمجهتا اإىل خمتلف اللغات جما ًان .و ُأعيد اإصدار  81منشور ًا مبوجب أأكرث رخص املشاع الإبداعي
تساحم ًا (رخصة "نسب املصنف" ( .))DD CCو ُ ِّودت أأربع دول اإضافية مبكتبات اإيداع منشورات الويبو ،ليصل اإجاميل
ميرسة لفائدة
امليرس ،نُرش أأول  17منشور ًا يف أأنساق م
مكتبات الإيداع اإىل  109مكتبات .ومع ًال ابلزتام الويبو مبيثاق النرش م
القراء معايق البرص.



التو ُّجه حنو اخلدمات .بد أأ جملس خدمة العمالء املنشأأ حديث ًا ،برئاسة املدير العام ،توحيد معلية التعامل مع اس تفسارات
العمالء يف مجيع النظم العاملية للملكية الفكرية وغريها من اخلدمات ،مبا يف ذكل يف املاكتب اخلارجية.



وفامي يتعلق ابلعالقات اخلارجية ،بد أأ خالل عام  2016تنفيذ ع مدة معليات حكومية دولية ويف اإطار منظومة ا ألمم املتحدة لها
صةل بولية الويبو ،مبا يف ذكل ،من بني معليات أأخرى ،خطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030واملؤمتر الثالث لمتويل التمنية،
واتفاق ابريس مبوجب اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ ،وادلورة الرابعة عرشة ملؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة
والتمنية (ا ألونكتاد) .وواصلت الويبو ،بصفهتا اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ،ووفق ًا لوليهتا وللتوصيتني  30و40
من التوصيات املعمتدة يف اإطار أأجندة الويبو بشأأن التمنية ،تأأدية دورها يف دمع تكل العمليات من خالل مشاركهتا
الاسرتاتيجية وتوفري املعلومات املتوا نة واملستندة اإىل القرائن ،فض ًال عن دورها يف الاس تجابة يف الوقت املناسب للطلبات
ارحمدمدة اليت ترد اإلهيا لتقدمي املساهامت أأو التعاون.



وساعدت الويبو ،بصفهتا عضو ًا يف فريق العمل املشرتك بني واكلت ا ألمم املتحدة املعين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر
ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة ،يف تنظي أأول منتدى متعدد أأحصاب املصلحة معين بتسخري العّل والتكنولوجيا والابتاكر
ألغراض أأهداف التمنية املس تدامة .وقد انعقد املنتدى بدعوة من رئيس اجمللس الاقتصادي والاجامتعي ،واكن موضوعه
"تسخري اإماكانت العّل والتكنولوجيا والابتاكر حىت حي ِقّق امجليع أأهداف التمنية املس تدامة" .ودمعت الويبو أأيض ًا ،بصفة
مراقب ،معل فريق اخلرباء املشرتك بني الواكلت املعين مبؤرشات أأهداف التمنية املس تدامة واللجنة الإحصائية ،و أأاتحت ما
دلهيا من مجموعات البياانت ومهنجيات البياانت بناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء.



واس مترت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية ِ ّ
تشلك جزءاً ل يتجزأأ من املنظمة تقريب ًا خلدمات الويبو وتعاوهنا اإىل ادلول
ا ألعضاء وأأحصاب املصلحة والرشاكء ،ومن ممث تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج ،عالو ًة عىل الاس تجابة لالحتياجات
وا ألولوايت ارحمددة يف البدلان واملناطق اليت تعمل عىل خدمهتا .ويف عام  ،2016ركمزت املاكتب هجودها عىل الرتوجي ملا
تو ِفّره الويبو من أأنظمة التسجيل ادلولية واملنصات و أأنظمة ماكتب امللكية الفكرية ،اإىل جانب تعزيز العالقات مع طائفة
متنوعة من أأحصاب املصلحة.
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الهدف الاسرتاتيجي التاسع  -دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها

 .9اس متر يف عام  2016تعزيز 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.


بناء عىل املعايري ارحماسبية ادلولية للقطاع العام.
و أأهنت الويبو العام بنتيجة اإجاملية اإجيابية بلغت  32مليون ف نرك سويرسي ً
ووصل ادلخل يف عام  2016قبل التسوايت ارحماسبية وفق ًا للمعايري املذكورة اإىل  384.7مليون فرنك سويرسي ،وهو ما
يزيد مببلغ  11.4مليون فرنك سويرسي عن الهدف اخلطي البالغ  373.3مليون فرنك سويرسي .وبلغ اإجاميل النفقات من
املزيانية  92.6يف املائة من الهدف اخلطي املقابل ( 322.2مليون فرنك سويرسي مقارنة ابلهدف اخلطي البالغ  347.9مليون
فرنك سويرسي يف عام .)2016



اس متر حتسني معليات ختطيط العمل الس نوية يف عام  ،2016حيث اس ُتحدث أأسلوب أأكرث مهنجية لس تعراض تنفيذ
خطط العمل ،مبا يف ذكل اإجراء اس تعراض عىل نطاق املنظمة بأأرسها يف منتصف العام ويف أخر العام.



و ُأحر تقدُّم يف ع مدة مشاريع يف اإطار نظام التخطيط للموارد املؤسس ية ،مبا يف ذكل اإدارة املواهب وإادارة هجات التصال
وإادارة الوقت واخلدمة اذلاتية .و ُأجري اس تعراض شامل لهيلك املدفوعات يف اإطار مرشوع اإدارة الإيرادات .ونُ ِفّذت بنجاح
مجموعة عنارص ا ألجر املنقمحة اليت اقرتحهتا جلنة اخلدمة املدنية ادلولية ،وجرى حتسني توقع التاكليف ووضع املزيانيات فامي
يتعلق ابلرتمجة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل اس تخدام أأداة ختطيط الويبو .وافخفض وقت التعيني اإىل
 18.81أأس بوع ًا يف عام  ،2016مقارنة بفرتة  26.32أأس بوع ًا يف عام  ،2016حيث اس تقرت أأداة التوظيف اتليو ()oOl T
خالل عام .2016



وجرى تعزيز الإبالغ عن اخملاطر حبيث يُقدمم تقرير ربع س نوي يض ُّم رحمة عامة رفيعة املس توى عن حمفظة اخملاطر ،ابلقرتان
مع الإبالغ عن اخملاطر اخلارجية ،اليت تؤثر عىل بيئة التشغيل واخملاطر اليت تعمل فهيا املنظمة.



و ُأحر تقدُّم كبري يف تعزيز ضوابط الويبو ادلاخلية ،حيث ُط ّبِق تقيي ذايت مهنجي عىل  39من الضوابط املعمول هبا عىل
مس توى املنظمة بأأرسها هبدف تقيي فعالية تكل الضوابط ومدى نضجها .واكن هذا التقيي مبثابة ا ألساس اذلي اعمتد عليه
كبار املوظفني يف التوقيع عىل خطاابت المتثيل الإداري استناداً اإىل القرائن يف اإطار الإقفال املايل للعام.
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وبغية توفري املزيد من املرونة وحتسني اخلدمات املق مدمة للعمالء ،ففي عام  "1" :2016نُ ِفّذ نظام التحويل ادلينايم للعمةل،
وهو ما أأدى اإىل تراجع هامش البطاقات الئامتنية من  2.2يف املائة اإىل  1.4يف املائة وختفيض الرسوم وإااتحة املزيد من
اخليارات للعمالء؛ " "2وجرى توس يع نطاق اس تخدام منصة ادلفع الإلكرتوين ليشمل مركز الويبو للتحكي والوساطة؛
" "3و ُأدخلت حتسينات عىل نظام احلساابت اجلارية حبيث ِّ
يقدم للعمالء خيارات أأيرس للتسوية وفتح احلساابت
والإبقاء علهيا.



وبد أأ سداد القرض اإىل مرصف  Banque Cantonale de Genèveابس تخدام أأرصدة الس يوةل ا ألساس ية ،وهو ما
أأسفر عن توفري مبلغ  0.3مليون فرنك سويرسي نتيجة خفض نفقات الفوائد .كام شهدت أأرصدة الس يوةل التشغيلية ايدة
يف ا ألمان وتنويع اخملاطر عن طريق توس يع قاعدة أأطراف الاستامثر املناظرة املتاحة بنس بة  33يف املائة يف عام 2016
لتشمل مصارف اإضافية (مرصف  ،COPIlOaB COal raDومرصف  ،Credit Mutuelومرصف  )SOfee fB aتفي
مبعايري الويبو فامي يتعلق ابلتصنيف الئامتين.



وعقب تنفيذ س ياسة الاستامثر اجلديدة يف أأواخر عام  ،2015اكمتلت معلية طلب العروض لإدارة صناديق الاستامثر يف
عام  ،2016وبدأأت معلية جديدة لطلب العروض لتويل دور املتعهد العام.



ومشلت املبادرات ا ألخرى املتعلقة ابخلزانة ما ييل "1" :ايدة القدرات التشغيلية وكفاءة التسعري الال مة للتعامل يف العقود
الجةل وعقود املقايضة من مرصف  DP ifS RifBBلتشمل مرصف  ،SCRومرصف  ،RTIféSé MéaéPOlومرصف
Bank of America؛ " "2وإاجراء حساابت احلاةل اليومية ل ألموال النقدية دلى الويبو وتنبؤات التدفقات النقدية عىل
مدار  3أأشهر من أأجل اإدارة حاةل الس يوةل دلى املنظمة ،والرسوم الناجتة عن أأسعار الفائدة السلبية ،وضامن أأ من املنظمة
دلهيا يف مجيع ا ألحوال اإماكنية الوصول اإىل موارد نقدية اكفية للوفاء ابلزتاماهتا املالية؛ " "3وضامن كفاءة التسعري و ايدة
املنافسة يف معامالت الرصف ا ألجنيب النية ،عن طريق توس يع قاعدة اجلهات اليت تو ِفّر الس يوةل ا ألجنبية لتشمل مرصف
 ،RTIféSé MéaéPOlومرصف .COal Te fo PfIO



و ُ
اضطلع بقدر كبري من العمل يف عام  2016بغية اإقامة عالقات جديدة وتدعي العالقات القامئة مع املؤسسات املرصفية يف
البدلان اليت تس تضيف املاكتب اخلارجية ،من أأجل تيسري العمليات اليومية اليت تقوم هبا املاكتب وتعزيز الإدارة
املالية معوم ًا.



واس متر تعزيز ختطيط القوة العامةل يف عام  2016من خالل معلية ذات تو ُّجه أأكرث اسرتاتيجية و أأرفع مس توى و أأكرث استباقية
لتخطيط القوة العامةل ،تريم اإىل حتليل الثغرات/اخملاطر يف القطاعات/الربامج يف اإطار مين يرتاوح بني ثالث ومخس
س نوات ،هبدف حتسني املعلومات اليت يُسرتشد هبا يف التخطيط لفرتة الس نتني.



اس متر يف عام  2016الزتام الويبو بتعمي املنظور اجلنساين يف أأنشطة الويبو وبتحقيق هدف التوا ن بني اجلنسني يف مجيع
مس توايت التوظيف يف غضون فرتة منية حمددة .ويف سبيل ذكلُ ،أدجمت املؤرشات اجلنسانية يف معليات التخطيط .ويف
حني أأ من النس بة املئوية للنساء يف الرتبة ف 45.6( 4-يف املائة) قد شهدت تراجع ًا بنقطة مئوية واحدة مقارنة بعام ،2015
فا مإن نس بة النساء يف الرتبتني ف 5-ود 1-شهدت ايدة قدرها  4.3و 13.2يف املائة عىل التوايل .واس متر الاجتاه املتناقص
لنس بة النساء يف الرتبة د ،2-حيث شهدت تراجع ًا قدره  5.5يف املائة مقارنة بعام .2015
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النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حبسب نوع اجلنس 2016-2013



وفامي يتعلق ابلتنوع اجلغرايف ،شهدت النس بة املئوية للموظفني من مناطق أأفريقيا ،وأس يا وارحميط الهادئ ،و أأورواب الرشقية
والوسطى ،وأس يا الوسطى ،والرشق ا ألوسط ايدات يف عام  ،2016يف حني شهدت نس بة املوظفني الوافدين من
منطقيت أأمرياك الالتينية والبحر الاكرييب و أأمرياك الشاملية تراجع ًا طفيف ًا .وشهدت نس بة املوظفني القادمني من أأورواب الغربية
تراجع ًا أأكرب مبقدار  3.6يف املائة.

النس بة املئوية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا حبسب املنطقة ا إلقلميية 2016-2012



و ُأطلقت مبادرات يف جمال املشرتايت يف عام  ،2016بغية ترش يد تاكليف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو وتبس يط
معلياهتا ،وهو ما أأسفر عن وفورات اإجاملية بلغت  1.8مليون فرنك سويرسي .وفامي يتعلق بنفقات السفر ،حقمقت أأداة
احلجز عرب الإنرتنت مزيدً ا من التخفيضات يف رسوم اخلدمات (من  95فرنك سويرسي اإىل  92فرنك سويرسي) واملتوسط
العاملي ألسعار التذاكر (من  1481فرنك سويرسي اإىل  1315فرنك سويرسي) .و ادت نس بة السلع واخلدمات ذات
املصدر ارحميل من اإجاميل املبلغ اخملصص لنشاط التمنية اإىل  60.3يف املائة يف عام  ،2016بزايدة قدرها ثالث نقاط مئوية
مقارنة بعام .2015
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وحصلت الويبو عىل جائزة "التصمي اجليد ا ألخرض" ( )MP a MTTi C Bfraلعام  2016عن قاعة مؤمترات الويبو
(بناء عىل الهيلك اخلش يب وكثافة اس تخدام ا ألخشاب يف التشطيبات ادلاخلية واخلارجية) ،واليت مينحها متحف ش ياكغو
ً
ِ
ً
ّ
أ
أ
أأثنيوم للهندسة املعامرية والتصمي .وحصلت الويبو أيضا عىل شهادة من الرشكة اليت توفر الكهرابء تفيد بأ من املنظمة اختارت
أأن حتصل عىل  %100من طاقهتا من مصادر كهرومائية للس نوات من  2015اإىل  ،2017ومن ممث املسامهة يف تطوير
الطاقة املتجددة.



وفامي يتعلق ابلتحسينات يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،فقد مشلت الإجنا ات ارحمدمدة اليت حتقمقت يف عام 2016
ما ييل :حتقيق وفورات يف التاكليف مببلغ  300000فرنك سويرسي ،بعد تنفيذ س ياسة جديدة للنسخ الاحتياطي يف هناية
عام  ،2015مما أأدى اإىل ختفيض السعة املطلوبة لتخزين البياانت؛ وتقليل عدد احلوادث املتوسطة التأأثري أأو البالغة التأأثري
اليت تطر أأ عىل خدمة تكنولوجيا املعلومات والتصالت بنس بة تزيد عىل  30يف املائة؛ وتعزيز قدرة البنية ا ألساس ية
لتكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل الصمود وعىل اس مترارية اخلدمات مبا يشمل اخلدمات ا ألساس ية املتبقية مثل النظام
اخلاريج لإدارة الهوية والنفاذ ،وخدمات امللفات والطباعة عرب الش باكت؛ ونرش منصة جديدة للتعايف من الكوارث لنظام
الربيد الإلكرتوين؛ وبدء تنفيذ حل هندسة املكتب العاملي اخلاص مباكتب الويبو اخلارجية يف مكتبني خارجيني اإضافيني
(مكتب الويبو يف الصني ،ومكتب الويبو يف الربا يل).



واعمتدت امجلعية ميثاق الرقابة ادلاخلية املنقمح يف أأكتوبر  .2016ومشلت التغيريات ا ألساس ية ما ييل "1":وضع أأحاكم
تفصيلية فامي يتعلق ابلتحقيقات بشأأن مزامع سوء الترصف من جانب املدير العام ونوابه ومساعديه وكذكل مدير شعبة الرقابة
ادلاخلية؛ " "2وإاضفاء املزيد من التحسني والتوضيح عىل تعريف اس تقاللية شعبة الرقابة ادلاخلية عىل املس تويني التشغييل
والوظيفي؛ " "3ومتكني ادلول ا ألعضاء من احلصول عىل النسخ الاكمةل من تقارير التدقيق والتقيي والتقارير عن دور
الإدارة ،يف حاةل جحب أأجزاء من هذه التقارير أأو عدم الكشف عهنا بأأمكلها.



واس 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 .ووفق ًا للجدول الزمين اذلي وضعته ادلول ا ألعضاء ،جرى توس يع نطاق التغطية يف عام
 2016ليشمل لكٍ من "1" :الفريق العامل املعين ابإعداد الالحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق
لش بونة؛ " "2وجلنة خرباء احتاد التصنيف ادلويل للرباءات.



وافخفضت تاكليف الربيد الإجاملية بنس بة تسعة يف املائة يف عام  ،2016نتيجة ملزجي من تدابري حتقيق الكفاءة من حيث
التلكفة ،و ايدة وعي املوظفني ،وافخفاض أأعداد املواد املرسةل ابلربيد.



ويف جمال تأأمني املعلومات ،ويف اإطار معلية التحسني املس متر اليت يشجعها معيار  ،ISO 27001جرى تصحيح معليات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفايق مدريد ولهاي وفق ًا للمعيار ادلويل ،مع اإضافة مركز الويبو خلدمات الوساطة
والتحكي اإىل نطاق شهادة الاعامتد طبق ًا للمعيار املذكور .ومل ُترصد أأي أأوجه لعدم الامتثال ،كبرية اكنت أأم صغرية.
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ونُ ِفّذت مبادرات للتوعية بأأمن املعلومات ،هبدف ايدة وعي املس تخدمني ابلهتديدات اليت تواجه أأمن املعلومات وتدريب
موظفي تكنولوجيا املعلومات والتصالت عىل مواضيع أأمن املعلومات .و ُأطلقت دورة تدريبية اإلزامية جديدة ابس تعامل
احلاسوب يف أأكتوبر تتناول أأساس يات السالمة يف جمال أأمن املعلومات ،وقد اس تمكل هذه ادلورة التدريبية أأكرث من  70يف
وروج برانمج التوعية بأأمن املعلومات أأيض ًا ألربع معليات حمااكة محلالت تصيُّد
املائة من املوظفني واملتعاقدين يف عام  .2016م
احتيايل ،أأسفرت عن مواصةل اإذاكء وعي املس تخدمني ابلهتديدات اليت تواجه أأمن املعلومات ،كام م
تبني من الزايدة الكبرية يف
عدد املوظفني اذلين أأبلغوا عن رسائل تص ُّيد احتيايل ابلربيد الإلكرتوين ( 46يف املائة يف املتوسط يف عام  ،2016ارتفاع ًا من
 25يف املائة يف عام )2015



ويف حني أأ من س ياق السالمة وا ألمن اذلي معلت فيه الويبو يف عام  2016ظل معقمداً عىل الصعيد العاملي ،فقد اكن مس تقراً
عىل وجه العموم يف البدلان اليت يوجد للويبو حضور فهيا .وظلت سالمة موظفي الويبو يف رحالت السفر ادلويل من بني
جمالت الرتكزي ارحمورية يف عام  ،2016حيث ا مإن العديد من املناطق اليت ارها املوظفون اكنت تعاين من عدم الاس تقرار أأو
من أأحداث ذات صةل اب ألمن .ونُ ِفّذت تدابري اإضافية للسالمة وا ألمن يف عام  ،2016مبا يف ذكل تعزيز تعاون املنظمة مع
ادلوةل املضيفة.
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اثلث ًا .تقرير عن تنفيذ تدابري الفعالية من حيث التلكفة يف 2016
أأوجه الفعالية من حيث التلكفة يف 2016
(ابلفرنك السويرسي)
اجملال

مجموع الوفورات
*2015

مجموع الوفورات
**2016

الوفورات يف تلكفة الوحدة
2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
***2016

التعليقات

 .1أأنظمة التسجيل
تلكفة وحدة معاجلة طلبات معاهدة
الرباءات

تلكفة وحدة معاجلة معامالت نظام
مدريد

تلكفة وحدة معاجلة معامالت نظام
لهاي

ايدة قدرها  73فرناكً سويرس ًاي
( )%11+من  662فرناكً
سويرس ًاي يف عام  2014اإىل
 735فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2015
افخفاض قدره  94فرناكً
سويرس ًاي ( )%11.2-من 837
فرناكً سويرس ًاي يف عام 2014
اإىل  743فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2015
افخفاض قدره  29فرناكً
سويرس ًاي ( )%8-من 366
فرناكً سويرس ًاي يف عام 2014
اإىل  337فرناكً سويرس ًاي يف
عام .2015
وافخفاض قدره  330فرناكً
سويرس ًاي ( )%22.3-عن لك
مدونة من  1483فرناكً
وثيقة م
سويرس ًاي يف عام  2014اإىل
 1153فرناكً سويرس ًاي يف
عام .2015
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افخفاض قدره  50فرناكً
سويرس ًاي ( )%6.8-من 735
فرناكً سويرس ًاي يف عام 2015
اإىل  685فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2016

افخفضت التلكفة الإجاملية ملعاجلة طلبات معاهدة الرباءات اإثر افخفاض
نسبته  %2.3يف تلكفة الإنتاج الإجاميل فض ًال عن ايدة نسبهتا  %4.7يف
عدد الطلبات.

ايدة طفيفة قدرها  3فرناكت
سويرسية ( )%0.4+من 743
فرناكً سويرس ًاي يف عام 2015
اإىل  746فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2016

افخفاض تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديد أأو جمدمد يف اإطار نظام مدريد.

ايدة قدرها  106فرناكت
سويرسية ( )%31+من 337
فرناكً سويرس ًاي يف عام 2015
اإىل  443فرناكً سويرس ًاي يف
عام .2016
و ايدة قدرها  19فرناكً
سويرس ًاي ( )%2+عن لك وثيقة
مدونة من  1153فرناكً
م
سويرس ًاي يف عام  2015اإىل
 1172فرناكً سويرس ًاي يف
عام .2016

تُعزى الزايدة يف تلكفة الوحدة اإىل حتسينات يف مهنجية حساب تلكفة
الوحدة أأدت اإىل حتسني تو يع التاكليف بني َ
جسيل مدريد ولهاي (للمزيد
من املعلومات ،يرىج النظر يف املرفق اخلاص مبؤرشات لهاي).

تقرير أأداء الربانمج 2016
اجملال

مجموع الوفورات
*2015

مجموع الوفورات
**2016

الوفورات يف تلكفة الوحدة
2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
***2016

التعليقات

 .2الأسفار
تلكفة السفر يف اإجا ة للوطن

267 000

بعد الفرتة الانتقالية للثنائية  ،15/2014اس تفاد عام  2016من التنفيذ
الاكمل للس ياسة اجلديدة لإجا ة الوطن؛ فأأدى ذكل اإىل وفورات كبرية بني
تلكفة ادلرجة الاقتصادية ودرجة ا ألعامل السابقة.

1 091 811

تاكليف السفر يف بعثة رمسية
(املتوسط العاملي ألسعار التذاكر)

افخفاض بنس بة  %7.3اإىل
 1481فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2015

افخفاض بنس بة  %11.2اإىل
 1315فرناكً سويرس ًاي يف
عام 2016

يُعزى الافخفاض املس مجل يف عام  2016اإىل تطبيق أأدوات تكنولوجية
جديدة للسفر ( أأداة احلجز الش بيك) ودورات تدريبية لرتوجي احلجز املبكر
للتذاكر .وسامه افخفاض مبلغ أأسفار املوظفني وخالف املوظفني يف
عام ( 2016افخفاض نسبته  %7.9مقارنة بعام  )2015يف افخفاض التلكفة
الإجاملية ل ألسفار.

رمس واكةل السفر

 95فرناكً سويرس ًاي

 92فرناكً سويرس ًاي

يُعزى الافخفاض يف رسوم املعامالت اليت يدفعها برانمج ا ألمم املتحدة
الإمنايئ ورشكة اإدارة ا ألسفار ( )TMCأأساس ًا اإىل ايدة معدل اللجوء اإىل
أأداة احلجز الش بيك (رشاء  %69من لك التذاكر عرب أأداة احلجز الش بيك).

 .3املباين
تلكفة اس هتالك الطاقة

75 000

33 800

يُعزى الافخفاض يف اس هتالك الكهرابء اإىل تركيب نظام التربيد مبياه حبرية
جنيف يف عام  2015اذلي ل يتطلب أأنظمة اإضافية لتربيد املياه .وبلغت
قمية الوفورات اخلاصة مببىن معاهدة الرباءات  33 800فرنك سويرسي يف
عام .2016

تلكفة اس هتالك الضوء

45 000

25 610

الوفورات متأأتية من تركيب حساسات حركة ومصابيح اإضاءة موفرة للطاقة
ومؤقت للضوء يف موقف الس يارات وخزاانت كهرابء أأكرث فعالية.

تلكفة اس هتالك املياه

125 500

2500

افخفاض اس هتالك املياه بفضل اس تخدام مياه البحرية عوض ًا عن مياه املدينة.
ومل ُحتقق وفورات كبرية يف عام  2016لأن افخفاض الاس هتالك قاب َهل ايدة
طفيفة يف أأسعار املياه.
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تقرير أأداء الربانمج 2016
اجملال

مجموع الوفورات
**2016

مجموع الوفورات
*2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
***2016

التعليقات

تلكفة اس هتالك الكهرابء

164 000

-

تلكفة مساحات التخزين
(اإهناء عقود الإجيار)

54 150

-

مل ُحتقق وفورات اإضافية يف عام  2016مقارنة بعام  .2015ولكن قامت
تاكليف عام  2016عىل أأسعار أأقل اتُفق علهيا يف يناير  2015ملدة ثالث
س نوات .وتبلغ الوفورات ارحمققة يف عام  2016مقارنة اب ألسعار السابقة
املس تخدمة أأساس ًا للمقارنة  155 000فرنك سويرسي.
مل ُحتقق وفورات اإضافية يف عام  2016ألنه اكن من املعزتم اإهناء عقود
الإجيار املتبقية ملساحات التخزين يف عام .2016

تلكفة موقف الس يارات
("مر أأب ا ألمم")

123 492

25 280

تلكفة موقف الس يارات (مبىن الاكم)

8340

29 190

تلكفة لوا م املاكتب

9269

-

خيص مبلغ عام  2015وفورات عقب اإهناء  52اشرتااكً يف مر أأب ا ألمم يف
عام .2015
وخيص مبلغ عام  2016وفورات عقب اإهناء  35اشرتااكً اإضافي ًا يف مر أأب
ا ألمم يف عام .2016
خيص مبلغ عام  2015وفورات عقب اإهناء  5اشرتااكت يف مر أأب مبىن
الاكم يف عام .2015
ً
ً
وخيص مبلغ عام  2016وفورات عقب اإهناء  30اشرتااك اإضافيا يف مر أأب
مبىن الاكم يف عام .2016
مل ُحتقق وفورات يف  .2016وظل اس تخدام لوا م املاكتب مس تقر ًا يف
عام  2016مقارنة بعام .2015

 .4تكنولوجيا املعلومات والتصالت
تلكفة التصالت اب ألهجزة ارحمموةل

227 540

45 253

 :2015بلغ اإجاميل النفقات  522 276فرناكً سويرس ًاي ( 378اشرتااكً يف
افخفاض متوسط تلكفة
افخفاض متوسط تلكفة
املتوسط خالل الس نة).
الاشرتاك الشهري للهواتف
الاشرتاك الشهري للهواتف
ارحمموةل من  177فرناكً سويرس ًاي ارحمموةل من  115فرناكً سويرس ًاي  :2016بلغ اإجاميل النفقات  477 023فرناكً سويرس ًاي ( 370اشرتااكً يف
يف عام  2013اإىل  115فرناكً
يف عام  2015اإىل  108فرناكت املتوسط خالل الس نة).
سويرسية يف عام 2016
سويرس ًاي يف عام 2015
(افخفاض بنس بة )%6
(افخفاض بنس بة )%35
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تقرير أأداء الربانمج 2016
اجملال

مجموع الوفورات
*2015

مجموع الوفورات
**2016

تلكفة اإدارة الربيد الإلكرتوين

****70 000

38 675

تلكفة التخزين الاحتياطي للبياانت

غري متاحة

300 000

الوفورات يف تلكفة الوحدة
2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
***2016

التعليقات
تُعزى الوفورات اإىل افخفاض عدد صناديق الربيد من متوسط  3300يف
عام  2015اإىل متوسط  2650يف عام ( 2016ن ُ ِفّذت الس ياسة يف الفصل
الرابع من عام  .)2015وارتفعت التلكفة الإجاملية لإدارة صناديق الربيد من
 288 182فرناكً سويرس ًاي اإىل  291 258فرناكً سويرس ًاي يف عام .2016
وتُعزى هذه الزايدة اإىل اإضافة خدمات مهنا الفهرسة والبحث املتقدم.
أأدى تنفيذ س ياسة جديدة للتخزين الاحتياطي يف الفصل الثالث من
عام  2015اإىل افخفاض جحم البياانت الواجب ختزيهنا .و أأدى افخفاض جحم
البياانت اإىل افخفاض شهري يف التلكفة قدره  25 000فرنك سويرسي.
واع ُتمد منط خطي للوفورات الشهرية يف عام  .2016وتبلغ الوفورات
الس نوية املبلغ عهنا  300 000فرنك سويرسي ()12 X 25000

 .5جمالت أأخرى
تلكفة الرتمجة

601 084

313 587

تلكفة الطباعة

399 000

26 947

تلكفة الربيد

189 367

135 477

تلكفة حراس ا ألمن

708 739

()160 163

افخفاض يف تلكفة اللكمة قدره افخفاض يف تلكفة اللكمة قدره تتأأىت الوفورات يف التلكفة من اإعادة التفاوض عىل العقود مع املرتمجني
 0.02فرنك سويرسي من  0.02 0.59فرنك سويرسي من  0.57اخلارجيني وعرض عطاءات جديدة للرتمجة العربية والصينية والروس ية
فرنك سويرسي يف  2014اإىل فرنك سويرسي يف  2015اإىل واس تخدام أأدوات الرتمجة وحفظ املصطلحات مبساعدة احلاسوب.
 0.57فرنك سويرسي يف  0.55 2015فرنك سويرسي يف 2016
مل تتغري تلكفة الصفحة البالغة
 0.153فرنك سويرسي بني
عايم  2014و2015

ايدة تلكفة الصفحة اإىل  0.161عىل الرمغ من افخفاض التاكليف الإجاملية للمطبعة يف عام 2.4( 2016
فرنك سويرسي يف عام  2016مليون فرنك سويرسي يف عام  2016مقارنة مع  2.58مليون فرنك
سويرسي يف عام  ،)2015اكن عدد النسخ املطبوعة أأقل بكثري
( %5+مقارنة بعام )2015
( 14.9مليون نسخة يف عام  2016مقارنة مع  16.9مليون نسخة
يف عام  )2015ومن مث ادت تلكفة الصفحة يف عام .2016
افخفاض تاكليف الربيد بنس بة  %9يف عام  1 381 137( 2016فرناكً
سويرس ًاي) مقارنة بعام  1 516 614( 2015فرناكً سويرس ًاي).
افخفضت قمية العقود ا ألساس ية من  3.13مليون فرنك سويرسي يف
عام  2015اإىل  3.07مليون فرنك سويرسي يف عام  2016يف حني
ارتفعت تلكفة متطلبات احلراسة من  143 352فرناكً سويرس ًاي اإىل
 359 807فرناكت سويرسية .و أأدى ذكل اإىل ايدة يف التلكفة الإجاملية
قدرها  160 163فرناكً سويرس ًاي يف عام .2016
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تقرير أأداء الربانمج 2016
اجملال

مجموع الوفورات
*2015

مجموع الوفورات
**2016

تأأمني املوظفني ضد حوادث العمل

200 000

()55 000

رشاء السلع واخلدمات

3 826 361

1 801 919

الوفورات يف تلكفة الوحدة
2015

الوفورات يف تلكفة الوحدة
***2016

التعليقات
تُعزى ايدة التاكليف يف عام  2016مقارنة بعام  2015اإىل تغيري رشكة
التأأمني يف عام  2016وإادخال حتسينات يف نوعية اخلدمات ونطاقها مقارنة
بعام .2015
مجموع الوفورات يساوي الوفورات اليت حققها فريق ا ألمم املتحدة املعين
بأأنشطة املشرتايت املشرتكة وقدرها  760 901فرنك سويرسي ائد
خصومات يف العقود تفاوض علهيا وقدرها  106 892فرناكً سويرس ًاي.
ُوحتسب الوفورات الس نوية برضب اخلصم املتفاوض عليه مقارنة ابلسعر
ا ألصيل/قامئة ا ألسعار يف  12شهراً.

* ميكن الاطالع عىل املعلومات اخلاصة ابلفعالية من حيث التلكفة يف عام  2015يف القسم "خامس ًا" من تقرير أأداء الربانمج .15/2014
** الوفورات الس نوية يف عام  2016مقارنة بعام .2015
*** افخفاض تلكفة الوحدة يف عام  2016مقارنة بعام .2015
**** الوفورات الس نوية املقدم رة ( 12شهرًا) عىل أأساس الوفورات الشهرية املس مجةل يف الفصل الرابع من عام .2015
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رابع ًا .اس تعراض التقدم يف  2016حسب لك هدف اسرتاتيجي
الهدف الاسرتاتيجي ا ألول
تطور متوا ن لوضع القواعد واملعايري ادلولية بشأأن امللكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف
وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال
امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

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

الربانمج 1



مس توى رضا املشاركني يف برانمج مساعدة اخملرتعني

الربانمج 1



التقدم ارحمر يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل
جلنة الرباءات

الربانمج 1



عدد حالت التصديق عىل/الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة

الربانمج 2
الربانمج 20




التقدم ارحمر حنو التفاق عىل القضااي املدرجة حاليا يف جدول
أأعامل جلنة العالمات

الربانمج 2



التقدم ارحمر يف تنفيذ العمل املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل
جلنة حق املؤلف

الربانمج 3
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تقرير أأداء الربانمج 2016
النتاجئ املرتقبة

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية
مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

التقدم حنو تنفيذ ا ألنشطة املعيارية يف جمال امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اليت اتفقت علهيا ادلول الأعضاء

الربانمج 4



عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني أأو انضمت اإلهيا

الربانمج 20



عدد حالت التصديق عىل معاهدات الإنرتنت و /أأو حالت
الانضامم اإلهيا

الربانمج 20



عدد حالت التصديق عىل معاهدة مراكش و /أأو حالت
الانضامم اإلهيا

الربانمج 20



النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات
املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية ألنظمة الرباءات
ومناذج املنفعة وادلوائر املتاكمةل ،مبا فهيا مواطن املرونة،
معلومات مفيدة

الربانمج 1



عدد ادلول الأعضاء الراضية عن جودة املشورة القانونية
والس ياس ية املقدمة والنس بة املئوية لتكل ادلول

الربانمج 1



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

الربانمج 2



النس بة املئوية للبدلان اليت قدمت تعقيبات اإجيابية عىل
مشورة الويبو الترشيعية

الربانمج 3



عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة بيجني أأو انضمت اإلهيا

الربانمج 3



عدد البدلان اليت صدقت عىل معاهدة مراكش
أأو انضمت اإلهيا

الربانمج 3



عدد حالت التصديق عىل معاهدات حق املؤلف السارية،
مبا يف ذكل معاهدة برن ومعاهدة روما واملعاهدات اخلاصة
ابلإنرتنت ،أأو حالت الانضامم اإلهيا

الربانمج 3



عدد و /أأو نس بة البدلان اليت تقدم ر أأاي اإجيابيا يف املشورة
الترشيعية والس ياس ية اليت تسدهيا الويبو

الربانمج 9



عدد التصديقات عىل املعاهدات اليت تديرها الويبو

الربانمج 10
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني ولواحئ وطنية ُمحدم ثة

الربانمج 10



عدد البدلان اليت اعمتدت و /أأو طبّقت اسرتاتيجي ًة وطني ًة
بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،أأو يف طريقها اإىل القيام
بذكل ،مبساعدة الويبو

الربانمج 17



عدد البدلان أأو املنظامت ا إلقلميية اليت اعمتدت أأو عدملت أأطر ًا
من أأجل الإنفاذ الفعال للملكية الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس والتوصية  45من توصيات أأجندة التمنية،
أأو يف طريقها اإىل القيام بذكل ،فض ًال عن مساعدة الويبو

الربانمج 17



عدد أأحصاب املصاحل (ماكتب امللكية الفكرية والسلطات
املعنية ابملنافسة واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري
احلكومية الوجهية) اذلين خيوضون حوارا مع الويبو ،ومدى
تنوعهم

الربانمج 18



عدد البدلان اليت تلمتس مساهامت خصوصية من الويبو بشأأن
امللكية الفكرية فامي يتعلق ابلقضااي املتعلقة بس ياسة املنافسة

الربانمج 18



ه 3.1حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء
املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

عدد الشعارات الواردة يف قاعدة بياانت املادة ( 6اثلثا)

الربانمج 2



ه 4.1اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل
القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات
ومناذج املنفعة وتصامي (طوبوغرافيات)
ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية

النس بة املئوية للجهات املس تفيدة اليت وجدت املعلومات
املقدمة بشأأن املبادئ واملامرسات القانونية محلاية مناذج املنفعة
وتصامي (طوبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل واملعلومات الرسية،
معلومات مفيدة

الربانمج 1
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الربانمج :1

قانون الرباءات

املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي

النتيجة املرتقبة :ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة للملكية الفكرية
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

التقدم ارحمر يف تنفيذ العمل أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل ركزت جلنة الرباءات هجودها عىل اإحرا تقدم يف
املوضوعات اخلسة املدرجة يف جدول أأعاملها،
جلنة الرباءات
وامليض قدما مبناقشاهتا من خالل عدة اإجراءات مهنا
مثال اإعداد دراسات ومجع معلومات عن القوانني
واملامرسات الوطنية وتبادل اخلربات الوطنية بني ادلول
ا ألعضاء .واستندت املناقشات اإىل اقرتاحات ()12
قدمهتا وفود وواثئق ( )27أأعدهتا ا ألمانة خالل الثنائية

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

نتاجئ
اللجنة
املتفق
علهيا

عقدت اللجنة دورتني يف عام 2016
( 24و )25وغطيت النتاجئ املتفق علهيا يف
ادلورتني السابقتني (الفقراتن  20و 21من
ملخص الرئيس لدلورة  723والفقرة  17من
ملخص الرئيس لدلورة  )824تغطية اكمةل
يف ادلورتني التاليتني ( 924و.)1025

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
الوضع احلايل للعمل يف اللجنة كام هو موثق يف
تقرير دورهتا احلادية والعرشين
مس توى رضا املشاركني يف
حلقات معل/ندوات حمددة
الهدف ومعقودة بشأأن قضااي
حمددة تتعلق ابلرباءات
مس توى رضا املشاركني يف
برانمج مساعدة اخملرتعني

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
%96.85

%90

 %89استناد ًا اإىل  276رداً من مشاركني
يف  11ندوة ( أأفريقيا ()1؛ البدلان العربية
()1؛ أس يا وارحميط الهادئ ()4؛
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()4؛ أخر ())1

%90

 %84استناد ًا اإىل  4ردود من خمرتعني
و 7من مشاركني أأخرىن

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
 - %92.75اس تقصاء 2014

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

 %90استناد ًا اإىل اس تقصاء يف أأعضاء
اللجنة التوجهيية

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح

 7ملخص الرئيسSCP/23/5 :
 8ملخص الرئيسSCP/24/5 :
 9انظر احلاش ية السابقة.
 10ملخص الرئيسSCP/25/5 :
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اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة :ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

%90

 %100استناداً اإىل  24رداً من مشاركني
يف نشاطني تدريبيني (بيالروس والفلبني)

اثبت

%90

مس توى الرضا  %92وفق  7جميبني
( أأفريقيا ()1؛ البدلان العربية ()1؛
أس يا وارحميط الهادئ ()2؛
أأمرياك الالتينية والاكرييب ())3

اثبت

النس بة املئوية للجهات
وجدت
املس تفيدة اليت
 %95.24استناد ًا اإىل  24رداً
املعلومات املقدمة بشأأن
املبادئ واملامرسات القانونية أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
ألنظمة الرباءات ومناذج املنفعة  7بدلان/مشاركني ( - )%85.7اس تقصاء 2014
وادلوائر املتاكمةل،
مبا فهيا مواطن املرونة،
معلومات مفيدة
عدد ادلول الأعضاء الراضية
عن جودة املشورة القانونية
والس ياس ية املقدمة
والنس بة املئوية لتكل ادلول

أأساس املقارنة ارحمدّ ث يف هناية :2015
يف  ،15/2014أأفاد  9جميبني نس بة رضا متوسطة تبلغ
 ( %94أأفريقيا ()3؛ البدلان العربية ()1؛ أس يا
وارحميط الهادئ ()2؛ بعض بدلان أأورواب وأس يا ()2؛
أأمرياك الالتينية والاكرييب ())1

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
 8دول أأعضاء ( - )%90اس تقصاء 2014
النتيجة املرتقبة :ه 4.1اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية للرباءات ومناذج املنفعة وتصامي (طوبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل
واملعلومات الرسية
مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

النس بة املئوية للجهات
املس تفيدة اليت وجدت
املعلومات املقدمة بشأأن
املبادئ واملامرسات القانونية
محلاية مناذج املنفعة وتصامي
(طوبوغرافيات) ادلوائر
املتاكمةل واملعلومات الرسية،
معلومات مفيدة

غري متاح

%90

 %81استناد ًا اإىل  18رداً

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 1
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ھ1.1

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة
للملكية الفكرية

2 239

2 721

1 267

ھ2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

2 559

2 130

1 150

ه4.1

اهامتم مزتايد ابلويبو مكحفل لتحليل القضااي فامي يتعلق ابمحلاية ادلولية
للرباءات ومناذج املنفعة وتصامي (طوبوغرافيات) ادلوائر املتاكمةل
واملعلومات الرسية

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

494

368

164

5 291

5 219

2 581

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3 953

3 888

1 928

%50

خالف موارد املوظفني

1 339

1 331

653

%49

5 291

5 219

2 581

%49

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 .1.1يُعزى الافخفاض الطفيف يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل " "1النقل املؤقت ملستشار قانوين كبري
اإىل الربانمج ( 3حق املؤلف واحلقوق اجملاورة) كام هو م
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 2.1املشورة الترشيعية)؛ " "2وإاعادة تو يع
وفورات املوظفني املرتامكة يف الربانمج عىل أأولوايت تنظميية أأخرى وختصيص أأموال اإضافية للربانمج من أأجل تغطية وظيفة مس مترة
كام هو م
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 1.1تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء) .ويعزى الافخفاض يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل
موارد للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 .2.1اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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العالمات التجارية والتصامي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
الربانمج :2
املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة للملكية الفكرية
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

نتاجئ اللجنة
املتفق علهيا

غري
اإن امجلعية العامة للويبو ّ 2016قررت أأهنا
"س تواصل ،يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  ،2017اثبت
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن
معاهدة قانون التصامي ،يُ منظم يف هناية النصف
ا ألول من س نة ."2018
11
(الوثيقة )A/56/16 ADD.4
وقامت جلنة العالمات مبا ييل يف دورهتا
السادسة والثالثني:
 نظرت يف جتميع لردود اس تبيان بشأأنتصامي واهجات املس تخدم املصورة
وا أليقوانت وارحمارف/اخلطوط
12
(الوثيقة  )SCT/36/2 REV؛
 ونظرت يف جمالت التوافق املمكنة بشأنأحامية أأسامء البدلان من تسجيلها
واس تخداهما كعالمات جتارية
(الوثيقة 13)SCT/35/4؛
 وقررت عقد جلسة اإعالمية بشأأناملؤرشات اجلغرافية ا ّإابن دورهتا السابعة
والثالثني عقب مناقشات اإضافية عن
برانمج معلها يف هذا الصدد
14
(الفقرة  15من الوثيقة . )SCT/36/5

التقدم ارحمر حنو التفاق
عىل القضااي املدرجة حاليا يف حاةل التقدم يف معل جلنة العالمات يف هناية
جدول أأعامل جلنة العالمات  2015وفق ًا للوثيقة SCT/34/7

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
حاةل التقدم يف معل جلنة العالمات يف هناية
 2015وفق ًا لواثئق العمل املعنية

 11التقرير املوجز :البند  14من جدول ا ألعامل املوحدA/56/16 ADD.4 :
 12جتميع لردود اس تبيان بشأأن تصامي واهجات املس تخدم املصورة وا أليقوانت وارحمارف/اخلطوطSCT/36/2 REV. :
 13حامية أأسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعالمات جتارية :املامرسات والهنُ ج وجمالت التوافق املمكنةSCT/35/4 :
 14ملخص الرئيسSCT/36/5 :
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السري

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد حالت التصديق
عىل/الانضامم اإىل معاهدة
س نغافورة

النتيجة املرتقبة:

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

مثاين حالت س بعة أأطراف متعاقدة جديدة :بنن
ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وأيرلندا
تصديق/
والياابن ومايل ومجهورية كوراي
انضامم
واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
جديدة
وصل العدد الإجاميل ل ألطراف املتعاقدة اإىل 45
يف هناية عام 2016

العدد الإجاميل  38طرف ًا متعاقد ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اثبت

س بعة أأطراف متعاقدة جديدة يف :2014
بيالروس وبلجياك ومنظمة بنيلوكس للملكية
الفكرية والعراق ولكسمربغ وهولندا
وطاجيكس تان ليصل بذكل عددها الإجاميل
اإىل  38يف هناية عام .2014
ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد ادلول
قل
ا ألعضاء/املنظامت ا إل ميية
اليت قدمت تعليقات اإجيابية
عىل املشورة الترشيعية
املقدمة يف جمال العالمات
التجارية والتصامي الصناعية
واملؤرشات اجلغرافية،
والنس بة املئوية لتكل ادلول
واملنظامت

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

أأعرب
 %90من
اجمليبني عن
رضامه عن
املشورة
املقدمة

قدمت املشورة اإىل  12دوةل عضوا.
ووردت تعليقات من جمي َبني أأعراب الكهام
( )%100عن رضاهام عن املشورة املقدمة

اثبت

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

وردت تعليقات من  10جميبني أأعربوا ّكهم
( )%100عن رضامه عن املشورة املقدمة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 :2014قدمت املشورة اإىل  20دوةل
عضوا/منظمة إاقلميية .ووردت تعليقات من
س بعة جميبني أأعربوا ّكهم ( )%100عن رضامه
عن املشورة املقدمة
ه 3.1حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

 120عالمة
جديدة
منشورة
خالل
الثنائية

 137عالمة جديدة منشورة
بلغ العدد الإجاميل للعالمات الواردة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)  3294يف هناية
عام 2016

اثبت

عدد الشعارات الواردة يف
قاعدة بياانت املادة ( 6اثلثا) العدد الإجاميل للعالمات الواردة يف قاعدة
البياانت اخلاصة ابملادة ( 6اثلثا)3157 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

( 3103يف  15أأبريل )2015
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اس تخدام موارد الربانمج 2
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.1

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة
للملكية الفكرية

3 210

3 439

1 472

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

1 100

939

440

ه3.1

حامية مزتايدة لشعارات و أأسامء املنظامت احلكومية ادلولية وشعاراهتا

544

560

287

ه4.3

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

0

109

93

4 854

5 047

2 293

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 089

3 752

1 863

%50

خالف موارد املوظفني

765

1 295

431

%33

4 854

5 047

2 293

%45

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.2تُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد اإضافية لتغطية " "1عقد ادلورة الثانية للجنة العالمات يف
عام  2017كام هو م
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 1.1تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء)؛ " "2وتغطية تاكليف اإضافية للندوة العاملية
أ
بشأأن املؤرشات اجلغرافية املعقودة يف الصني؛ " "3وتقدمي دمع أكرث فعالية للطلب املزتايد عىل املشورة الترشيعية.
 2.2ويُعزى الافخفاض يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل اإعادة تو يع الوفورات املرتامكة يف الربانمج عىل
أأولوايت تنظميية أأخرى.
 3.2ويُعزى الافخفاض الطفيف يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.1املشورة الترشيعية) اإىل اإعادة ختصيص موارد املوظفني
للنتيجة املرتقبة ه 1.1من أأجل دمع ادلورة الثانية للجنة العالمات يف عام  2017وللنتيجة املرتقبة ه3.1
(حامية مزتايدة لشعارات ادلول).
 4.2وتظهر املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 4.3أليات تعاونية معز ة) املوارد اخملصصة ملرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية
الفكرية وإانشاء التصامي.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 5.2اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الربانمج :3

حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة :س يلفي فوربني

النتيجة املرتقبة:

ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

نتاجئ اللجنة
املتفق علهيا

أأحر ت جلنة حق املؤلف تقدم ًا يف
خمتلف البنود املوضوعية جلدول
مبني يف َ
أأعاملها كام هو م
ملخيص
17
16
الرئيس (لدلورة  32و) 33
ووهجت امجلعية العامة للويبو لعام
 2016اللجنة اإىل مواصةل معلها

اثبت

التقدم ارحمر يف تنفيذ العمل
املتفق عليه وفقا جلدول أأعامل مل تتوصل جلنة حق املؤلف وامجلعية العامة
للويبو اإىل اتفاق عىل اخلطوات اليت ينبغي
جلنة حق املؤلف
اختاذها من أأجل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن حامية
هيئات البث.
التقدم ارحمر كام هو م
مبني يف ملخص
15
الرئيس

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

مل تتوصل جلنة حق املؤلف وامجلعية العامة
للويبو لعام  2014اإىل اتفاق بشأأن اختاذ
خطوات من أأجل عقد مؤمتر دبلومايس
ملعاهدة بشأأن حامية هيئات البث
(تقرير أأداء الربانمج )2014

 15ملخص الرئيس :ادلورة احلادية والثالثون
 16ملخص الرئيس :ادلورة الثانية والثالثون
 17ملخص الرئيس :ادلورة الثالثة والثالثون
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النتيجة املرتقبة:

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان اليت صدقت عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

معاهدة بيجني أأو انضمت اإلهيا  10بدلان اإجاملً (بوتسواان وش ييل والصني
والياابن وقطر ومجهورية مودلوفا والاحتاد
الرويس وسلوفاكيا وامجلهورية العربية السورية
والإمارات العربية املتحدة)

ا ألهداف

بياانت الأداء

( 30ترامكي)

 5بدلان اإضافية (مجهورية كوراي
الشعبية ادلميقراطية والسلفادور
وغابون وسانت فنسنت وجزر
غرينادين وتونس)
(الرتامكي  15بهناية )2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

السري
غري اثبت

( 6هناية )2014

عدد البدلان اليت صدقت عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

معاهدة مراكش أأو انضمت
اإلهيا

 13بدلان اإجاملً (الأرجنتني و أأسرتاليا
والربا يل والسلفادور والهند ومايل واملكس يك
ومنغوليا وابراغواي ومجهورية كوراي
وس نغافورة والإمارات العربية املتحدة
و أأوروغواي)

( 20ترامكي)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 12بدل ًا اإضافي ًا (بوتسواان وكندا
وش ييل ومجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية وإاكوادور وغواتاميل
وإارسائيل وليبرياي وبريو سانت
فنسنت وجزر غرينادين ورسي
لناك وتونس)
(الرتامكي )25

اثبت

( 5هناية )2014

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

عدد حالت التصديق عىل
معاهدات حق املؤلف
السارية ،مبا يف ذكل معاهدة أأساس املقارنة ا ألصيل:
برن ومعاهدة روما واملعاهدات برانمج ومزيانية :17/2016
اخلاصة ابلإنرتنت ،أأو حالت غري متاح (مؤرش مراجع)
الانضامم اإلهيا

 5تصديقات جديدة يف 15/2014

النس بة املئوية للبدلان اليت
قدمت تعقيبات اإجيابية عىل
مشورة الويبو الترشيعية

 10حالت جديدة  5تصديقات جديدة:
يف لك املعاهدات اتفاقية برن:
( 3الرتامكي )171
معاهدات الإنرتنت:
( 1الرتامكي )189
اتفاقية التسجيالت الصوتية:
( 1الرتامكي )79

الهدف ارحمدمث :تلقى  17بدل ًا أأو مجموعة إاقلميية
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
مشورة ترشيعية يف  ( 2016أأفريقيا
 25بدلا تلقى مشورة ترشيعية يف %80 15/2014
الهدف ا ألصيل )2( :وأس يا والهادئ ( )7و أأمرياك
( أأفريقيا ( )9واملنطقة العربية ( )3وأس يا
الالتينية والاكرييب ( )4والبدلان
وارحميط الهادئ ( )5و أأمرياك الالتينية
برانمج ومزيانية
املتحوةل ())4
والاكرييب ( )6وأخر ())2
17:/2016
 %100من الردود عىل الاس تقصاء اكنت  %70من اجمليبني  %100من الردود عىل
الاس تقصاء اكنت تعليقات اإجيابية
تعليقات اإجيابية (درجة  5أأو  6من بني  )6-1راضون عن
عىل املشورة الترشيعية اليت تقدهما الويبو يف املشورة املُقدم مة (درجة  5أأو  6من بني  )6-1عىل
املشورة الترشيعية اليت تقدهما
جمال حق املؤلف
الويبو يف جمال حق املؤلف
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية :17/2016

غري متاح يف ( 2014س تجرى دراسة
اس تقصائية للثنائية يف عام )2015
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اثبت

اثبت
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النتيجة املرتقبة:

بفعالية ألغراض التمنية يف
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 
البدلان 


مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد املاكتب الوطنية حلق
املؤلف املشاركة بفعالية يف
العملية التشاورية بشأأن
الشفافية واملساءةل وحسن
الإدارة ()TAG

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 25مكتب ًا وطني ًا
حلق املؤلف

أأكرث من  90مكتب ًا حلق املؤلف
عىل مدى عام 2016
ويف هناية  ،2016اختذ قرار بعدم
مواصةل مرشوع المتزي بشأأن
الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة
بشلكه احلايل

منقطع

عدد منظامت الإدارة امجلاعية أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

صفر ()2016
منظمتان من
منظامت الإدارة
امجلاعية متقدمتان
للحصول عىل
الاعامتد ()2017

يف يونيو  ،2016أأقر الئتالف
املعين ابلشفافية واملساءةل وحسن
الإدارة قرار ًا برتكزي املزيد من اجلهود
عىل دليل المتزي والربانمج التعلميي
املتعلقني ابلشفافية واملساءةل
وحسن الإدارة
ويف هناية  ،2016اختذ قرار بعدم
مواصةل مرشوع TAG
بشلكه احلايل

النس بة املئوية للمشاركني اذلين أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

 %70من املشاركني أأكرث من  %80من املشاركني
اذلين شاركوا يف الاس تقصاء
اذلين مشلهم
الاس تقصاء راضون راضون أأو راضون بشدة
أأو راضون بشدة

املتقدمة للحصول عىل اعامتد
الشفافية واملساءةل
وحسن الإدارة ()TAG

صفر

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح

صفر

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
صفر (هناية )2014

يقدمون تقارير اإجيابية عن
برامج تكوين كفاءات الإدارة
امجلاعية

%60

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

منقطع

اثبت

صفر (هناية )2014

عدد ايرات البوابة الإلكرتونية أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

اخلاصة ابلبنية التحتية
حلق املؤلف

52 000

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
صفر (هناية )2014

الهدف ارحمدمث:

 57 000ايرة
للبوابة الإلكرتونية

ُأ ِ ّجل تطوير البوابة الإلكرتونية
اخلاصة ابلبنية التحتية حلق املؤلف

غري متاح يف 2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 500ايرة للبوابة
الإلكرتونية
توقيع  15انرشاً
عدد النارشين املوقعني عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
ميثاق نرش املطبوعات امل ُ ميرسة  12انرشاً وقعوا ميثاق احتاد الكتب امل ُ ميرسة (ترامكي)
ُ
اخلاص ابحتاد الكتب امل ميرسة أأساس املقارنة ا ألصيل:
("امليثاق")
برانمج ومزيانية :17/2016
تسعة انرشين وقعوا ميثاق احتاد الكتب
امل ُ ميرسة
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اختذ جملس احتاد الكتب امل ُ ميرسة،
مبا يف ذكل رابطة النارشين ادلولية،
قرار ًا يف أأوائل عام  2016بعدم
تروجي ميثاق احتاد الكتب امل ُ ميرسة
دلى انرشين جتاريني

منقطع

تقرير أأداء الربانمج 2016
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

عدد الكتب املنشورة يف
أ
أ
ميرس
كتاب
58
000
من
كرث
أ
عري
أ
شخاص
ُيرسة املُعارة أل
ّ
أأنساق م م
عاجزين عن قراءة املطبوعات ألشخاص من ذوي الإعاقات يف قراءة
املطبوعات (ترامكي)

 130 000اإعارة
(ترامكي)

اإعارة أأكرث من  42 000كتاب
ميرس ألشخاص من ذوي الإعاقات
ّ
يف قراءة املطبوعات
(الرتامكي  100 000اإعارة)

اثبت

 16 000اإعارة ألشخاص من ذوي الإعاقات  000 20اإعارة (عدد
ترامكي)
يف قراءة املطبوعات

النس بة املئوية لتقيي املشاركني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الإجيايب جلدوى الاجامتعات أأكرث من  %80من املشاركني يوافقون
وحلقات العمل اخلاصة بتكوين أأو يوافقون بشدة
الكفاءات يف جمال حق املؤلف أأساس املقارنة ا ألصيل:
واحلقوق اجملاورة
برانمج ومزيانية :17/2016
%70

أأكرث من  %80من املشاركني
الهدف ارحمدمث:
 %80من املشاركني يوافقون أأو يوافقون بشدة عىل أأن
اجامتعات وحلقات تكوين الكفاءات
يوافقون
أأو يوافقون بشدة يف جمال حق املؤلف واحلقوق
الهدف ا ألصيل :اجملاورة اكنت مفيدة

اثبت

برانمج ومزيانية
:17/2016

 %70من املشاركني
يوافقون
أأو يوافقون بشدة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

حنو  %80من
املشاركني

غري متاح (مؤرش جديد)

 %70من املشاركني  %70من املشاركني أأفادوا بتحسن
اذلين تلقوا التدريب يف معارفهم وهماراهتم يف تنفيذ
أأنشطة تدريبية يف بدلاهنم

النس بة املئوية للمشاركني يف
أ
حلقات معل تكوين الكفاءات أكرث من  %80من املشاركني يوافقون
أأو يوافقون بشدة
املتعلقة حبق املؤلف اذلين
أأبلغوا عن الانتفاع العميل
أأساس املقارنة ا ألصيل:
ابملعارف بعد تسعة أأشهر من برانمج ومزيانية :17/2016
حلقة العمل
حنو %70
النس بة املئوية للمشاركني
اذلين يمتتعون مبعارف وهمارات
حس نة يف تنفيذ أأنشطة
ُم م
تدريبية يف بدلاهنم

أأكرث من  %80من املشاركني
أأفادوا بتطبيقهم للمعارف املكتس بة
بعد  9أأشهر من حلقة العمل
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النتيجة املرتقبة:

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ھ 2.4نفاذ ّ

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد الأعضاء املؤسسني
لحتاد الكتب امل ُ ميرسة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الهدف ارحمدمث 10 :أأعضاء مؤسسني اإضافيني
 28عضو ًا مؤسس ًا لحتاد الكتب امل ُ ميرسة
مسج ًال لحتاد
(الرتامكي )25
الكتب امل ُ ميرسة
(ترامكي)

 15عضو ًا مؤسس ًا لحتاد الكتب امل ُ ميرسة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 10أأعضاء مؤسسني لحتاد الكتب امل ُ ميرسة

بياانت الأداء

السري
اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 15عضو ًا مؤسس ًا
مسج ًال لحتاد
الكتب امل ُ ميرسة
(ترامكي)
عدد اجلهات املاحنة

تقدمي هجتني ماحنتني مسامهة مالية:
 أأسرتاليا -مجهورية كوراي

عدد الصكوك القانونية واملبادئ أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اثنتان:
التوجهيية وبياانت املبادئ
 مراجعة الويبو لالعتبارات التعاقدية يفمخالف الصكوك امللزمة
القطاع السمعي البرصي
مبشاركة أأحصاب املصاحل
 مرشوع مبادئ الويبو التوجهيية بشأأناملعنيني يف جمالت مثل
تقيي الوقع الاقتصادي والاجامتعي
معاهدات حق املؤلف اجلديدة
18
والثقايف حلق املؤلف يف الاقتصاد
وحق املؤلف يف البيئة الرمقية

تقدمي أأربع هجات مسامهة هجتني ماحنتني اإضافيتني:
ماحنة ملسامهة مالية  -مؤسسة سكول
(ترامكي)
 صندوق ا ألمم املتحدةللرشااكت ادلولية
(الرتامكي )4

اثبت

املبادئ التوجهيية للملكية الفكرية
والرايضة قيد الإعداد.
و أأصدر احتاد الكتب امل ُ ميرسة
"عُدة الانطالق للنرش امليرس يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا"
و"املبادئ التوجهيية للنفاذ لفائدة
املؤلفني ذات ي النرش".

اثبت

واحد (اإضايف)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

واحد (مبادئ توجهيية للملكية
19
الفكرية والرايضة)

ُ 18أجنزت املبادئ التوجهيية يف عام  2014وختضع حالي ًا ملرحةل جتريبية يُزمع اس تكاملها يف يونيو .2016
 19قيد الإعداد
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اس تخدام موارد الربانمج 3
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.1

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال
امللكية الفكرية

3 339

3 623

1 273

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

2 325

2 620

1 284

ه2.3

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

تشكيةل واسعة من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

كفاءات م
البدلان 
النامية
بفعالية ألغراض التمنية يف 
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 

8 409

8 563

3 668

ه2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

2 640

2 615

1 123

ه1.8

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

20

0

0

16 733

17 421

7 348

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

9 919

9 468

4 448

%47

خالف موارد املوظفني

6 815

7 953

2 901

%36

16 733

17 421

7 348

%42

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 .1.3تُعزى الزايدة يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل ايدة يف موارد املوظفني
من أأجل تغطية " "1مؤمتر الويبو ادلويل بشأأن أأسواق املواد الرمقية العاملية يف  2016و 2017يف اإطار النتيجة املرتقبة ه2.4
(حتسني النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية)؛ " "2وتروجي معاهديت مراكش وبيجني يف اإطار النتيجة املرتقبة
معز ة للموارد
ه( 2.1املشورة الترشيعية)؛ " "3ومشاريع الإدارة امجلاعية يف املنطقة العربية يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 2.3كفاءات م
البرشية) .وافخفضت الزايدة يف خالف موارد املوظفني جزئي ًا بسبب افخفاض موارد املوظفني يف جمال البنية التحتية حلق املؤلف
نتيجة لإعادة هيلكة داخلية.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 .2.3اكنت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية .واكنت
نس بة اإنفاق خالف موارد املوظفني للربانمج أأقل من املتوقع بسبب التنفيذ ا ألبطأأ من املتوقع ملرشوع أأجندة التمنية بشأأن تعزيز وتمنية
القطاع السمعي البرصي يف بوركينا فاصو وبعض البدلان ا ألفريقية فض ًال عن تنفيذ أأنشطة أأجندة التمنية املتعلقة ابس تخدام حق
املؤلف يف تعزيز النفاذ اإىل املعلومات وارحمتوى الإبداعي وتأأجيل بعض ا ألنشطة املتعلقة ابلبنية التحتية حلق املؤلف
(مرشوع الشفافية واملسأأةل وحسن الإدارة ( )TAGواحتاد الكتب امل ُ ميرسة).
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املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
الربانمج :4
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون

النتيجة املرتقبة:

ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة للملكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

التقدم حنو تنفيذ ا ألنشطة
املعيارية يف جمال امللكية
الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اليت
اتفقت علهيا ادلول ا ألعضاء

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

نتاجئ ا ألنشطة
املعيارية املتفق
علهيا

امجلعية العامة للويبو س تحيط فقط
علامً ابلتقدم ارحمر يف معل جلنة
املعارف التقليدية يف أأكتوبر 2017

غري
متاح
يف
2016

مل تتفق امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  2014عىل
برانمج معل للجنة املعارف التقليدية يف عام 2015
وعليه مل جتمتع يف عام  .2015واتفقت امجلعية العامة
للويبو يف أأكتوبر  2015عىل جتديد ولية جلنة املعارف
التقليدية وبرانمج معلها للثنائية 17/2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الوضع احلايل للمفاوضات بني ادلول ا ألعضاء بشأأن
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي كام هو وارد يف
الواثئق WIPO/GRTKF/IC/28/4
وWIPO/GRTKF/IC/28/5
و WIPO/GRTKF/IC/28/6عىل التوايل
النتيجة املرتقبة:

معز ة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف
ه 2.3كفاءات م
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

نس بة املشاركني يف أأنشطة
الويبو اليت تسفر عن تقارير
حول كفاءات معز ة 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

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث 46 ( %92 :من أأصل  50يف 4
أأنشطة) قدموا تقارير اإجيابية
%90

اثبت

 370( %92من أأصل  )398من املشاركني قدموا
تقارير اإجيابية (اس تخدام اس تبيان التعليقات يف
مخسة عرش نشاطا من تنظي شعبة املعارف التقليدية
يف الثنائية )15/2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
%80

 163( %91من أأصل  )179من املشاركني قدموا
تقارير اإجيابية (اس تخدام اس تبيان التعليقات يف تسعة
أأنشطة من تنظي شعبة املعارف التقليدية يف )2014
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اس تخدام موارد الربانمج 4
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.1

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف تطوير أأطر معيارية دولية متوا نة
للملكية الفكرية

4 116

4 052

2 147

ه2.3

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

معز ة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من
كفاءات م
املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

1 999

2 635

898

اجملموع

6 115

6 686

3 045

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3 581

4 160

1 730

%42

خالف موارد املوظفني

2 534

2 526

1 315

%52

6 115

6 686

3 045

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.4تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني اإىل نقل موظ َفني اثنني من امللكية الفكرية والتحدايت العاملية (الربانمج  )18والإدارة
التنفيذية (الربانمج  )21اإىل اإدارة املعارف التقليدية والتحدايت العاملية كام هو م
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 2.3كفاءات معز ة
للموارد البرشية).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.4اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الهدف الاسرتاتيجي الثاين
تقدمي خدمات عاملية يف جمال امللكية الفكرية من الطرا ا ألول
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ھ 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية
أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

مواصةل تطوير نظام معاهدة الرباءات ،ول س امي تنفيذ توصيات
خارطة طريق معاهدة الرباءات اليت أأقرهتا ادلول ا ألعضاء يف
معاهدة الرباءات

الربانمج 5



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

الربانمج 5



رضا املاكتب والإدارات ادلولية عىل الأنشطة التعاونية ملعاهدة
الرباءات

الربانمج 5



حتسن اخلدمات الإلكرتونية املقدمة للمودعني والغري واملاكتب
والإدارات

الربانمج 5



عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة الرباءات والصادرة من
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر والبدلان
البدلان النامية والبدلان 
املتقدمة

الربانمج 9
الربانمج 10
الربانمج 20





نس بة املشاركني يف الاس تقصاء اذلين أأفادوا بزايدة يف اس تخدام
خدمات الويبو يف غضون  6أأشهر من حضور احللقات
ادلراس ية اجلواةل بشأأن خدمات الويبو ومبادراهتا

الربانمج 10
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مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

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



اجلودة الإجاملية لإجراءات الفحص الشلكية (مبا يف ذكل
احرتام املواعيد)

الربانمج 5



تلكفة لك طلب

الربانمج 5



مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات

الربانمج 5



جودة تطوير الربجميات

الربانمج 5



جودة الرتمجة

الربانمج 5



احرتام املواعيد يف ترمجة التقارير

الربانمج 5



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

الربانمج 9
الربانمج 10
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 لنظام لهاي

الربانمج 20



عضوية وثيقة جنيف ()1999

الربانمج 20
الربانمج 31




اإيداعات وجتديدات يف نظام لهاي

الربانمج 31



حصة املاكتب املعنية اليت تقدم معلومات عن نظام
لهاي ملس تخدمهيا

الربانمج 31



 3اإصدارات من نظام معلومات السجل ادلويل للتصامي
( )DIRISمنشورة ،و 3اإصدارات من نظام لهاي منشورة

الربانمج 31



مرونة البياانت املدونة يف السجل ادلويل

الربانمج 31



النتاجئ املرتقبة

حمس نة يف
ه 3.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق
أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

حمس نة يف
ه 5.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات نظام لهاي
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السري

تقرير أأداء الربانمج 2016
مؤرشات الأداء

النتاجئ املرتقبة

ه 6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق
أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

الربامج املسؤوةل

السري

حتسن سري معل جسل لهاي ،مبا يف ذكل العمليات
ّ
والإجراءات الإلكرتونية

الربانمج 31



همينة وثيقة جنيف ( )1999يف نظام لهاي

الربانمج 31



العمليات والإجراءات مكيفة مع التطور اجلغرايف
والقانوين للنظام

الربانمج 31



التقدم ارحمر حنو تعزيز الإطار القانوين

الربانمج 31



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

الربانمج 31



معدل الإيداع (مدريد)

الربانمج 6



اإدخال حتسينات وظيفية يف نظام مدريد

الربانمج 6



معدل اخملالفة (املاداتن  12و( )13مدريد)

الربانمج 6



احلصة السوقية ( أأ ْي املسار الوطين مقابل مسار مدريد)
(مدريد)

الربانمج 6



التسجيالت (مدريد)

الربانمج 6



التجديدات (مدريد)

الربانمج 6



اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

الربانمج 6



اإجاميل عدد التعيينات (مدريد)

الربانمج 6



اإجاميل عدد التسجيالت (مدريد)

الربانمج 6



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

الربانمج 9
الربانمج 10
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 لنظام مدريد

الربانمج 20
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تقرير أأداء الربانمج 2016
مؤرشات الأداء

النتاجئ املرتقبة

حمس نة يف معليات
اإنتاجية وجودة خدمات ّ
نظام مدريد

نشوء املنا عات املتعلقة
تفادي 
ه 8.2تزايد 
وداخليا وتسويهتا 
عرب

ابمللكية الفكرية دوليا

من أأساليب
وغريها 
الوساطة والتحكي 

البديةل لتسوية املنا عات
الويبو 

الربامج املسؤوةل

السري

اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

الربانمج 20



اإطالق  3اإصدارات من نظام مدريد ملعلومات التسجيل ادلويل
( )MIRISو 3اإصدارات من خدمة الإيداع الإلكرتوين يف
نظام مدريد (نظام دمج معليات التسجيل ادلويل )IRPI -

الربانمج 6



رضا الزابئن (مدريد)

الربانمج 6



حتسن سري معل جسل مدريد ،مبا يف ذكل العمليات
ُّ
والإجراءات الإلكرتونية (مدريد)

الربانمج 6




اجلودة (مدريد)

الربانمج 6




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

الربانمج 6



توقيت املعامالت (اب ألايم) (مدريد)

الربانمج 6



تلكفة الوحدة (مدريد)

الربانمج 6



ايدة الاس تعانة مخدمات ورشوط بديةل لتسوية املنا عات يف
الصفقات والتسجيالت املتعلقة ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
عرب اإجراءات الويبو

الربانمج 7



الس ياسات البديةل لتسوية املنا عات اليت سامه املركز
يف وضعها وتنفيذها

الربانمج 7



عدد منا عات امللكية الفكرية اليت بد أأت يف البدلان املتحوةل
واملتقدمة اليت مت منعها أأو حلها عن طريق الوساطة والتحكي
وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية املنا عات

الربانمج 10



الربانمج 7



الربانمج 7



س ياسات تسوية املنا عات اليت أأسهم املركز يف وضعها وتنفيذها
ھ 9.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف
احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول يف س ياق نظام أأسامء احلقول
العليا املكونة من رمو البدلان
عدد احلالت اليت عاجلها املركز فامي يتعلق ابحلقول العليا املكونة
من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رمو البدلان يف اإطار
الس ياسة املوحدة لتسوية املنا عات املتعلقة بأأسامء احلقول
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تقرير أأداء الربانمج 2016
النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

ه 10.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق
أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

عدد التسجيالت ادلولية من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
السارية مبوجب نظام لش بونة (ابلنس بة اإىل مجموعها)

الربانمج 9
الربانمج 32




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

الربانمج 10



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

الربانمج 32



توس يع نطاق التغطية اجلغرافية لنظام لش بونة

الربانمج 32



عدد الطلبات ادلولية وغريها من املعامالت (لش بونة)

الربانمج 32



اعامتد أأحاكم تبس يط الإطار القانوين لنظام لش بونة

الربانمج 32



حتسني اخلدمات الإلكرتونية لسجل لش بونة

الربانمج 32



ايدة اس تخدام الوسائل الإلكرتونية لإيداع ومعاجلة الطلبات
ادلولية وغريها من املعامالت (لش بونة)

الربانمج 32



حمس نة يف
ه 11.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
معليات نظام لش بونة
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السري

تقرير أأداء الربانمج 2016

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

الربانمج :5

املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي

النتيجة املرتقبة:

ھ 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

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

ارتفع مس توى رضا املنتفعني ابخلدمات اليت تقدهما
الويبو يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
بنس بة  %11منذ عام  2009ليصل اإىل %89

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

ايدة مس توى رضا
مس تخديم معاهدة
الرباءات
أأو الاحتفاظ به عىل
ا ألقل

جيرى اس تقصاء الرضا مرة يف
الثنائية ،وس يجرى الاس تقصاء
املقبل يف 2017

غري متاح
يف 2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

نتاجئ اس تقصاءات  2009و2015

رضا املاكتب والإدارات
ادلولية عىل ا ألنشطة
التعاونية ملعاهدة الرباءات

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

 58( %96من أأصل  60مس تفيد ًا من ا ألنشطة
التعاونية للمعاهدة؛
 %95من أأصل  61جميب ًا عن الاس تقصاء)
(اس تقصاء )2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 56جميبا ( %95من أأصل  59مس تفيدا من
ا ألنشطة التعاونية للمعاهدة؛
 %85من أأصل  66جميبا عن الاس تقصاء)
(اس تقصاء .)2012
و ُجيرى اس تقصاء الرضا مرة يف الثنائية.
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الاحتفاظ مبس توى
رضا املاكتب
والإدارات ادلولية
يف عام 2015

جيرى اس تقصاء الرضا مرة يف
الثنائية ،وس يجرى الاس تقصاء
املقبل يف 2017

غري متاح
يف 2016

تقرير أأداء الربانمج 2016
مواصةل تطوير نظام معاهدة
الرباءات ،ول س امي تنفيذ
توصيات خارطة طريق
معاهدة الرباءات اليت أأقرهتا
ادلول ا ألعضاء يف
معاهدة الرباءات

حتسن اخلدمات الإلكرتونية
املقدمة للمودعني والغري
واملاكتب والإدارات

يف عام  ،2016واصل الفريق
القرارات الصادرة
أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
شهدت الثنائية  15/2014تقدما يف تعزيز أأهداف عن هيئات املعاهدة العمل ملعاهدة الرباءات
املعاهدة لفائدة مجيع أأحصاب املصلحة وفقا لتوصيات اخملتصة حىت هناية مناقشاته من أأجل مواصةل
حتقيق أأهداف املعاهدة لصاحل
2017
خارطة الطريق اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء:
ً
لك أأحصاب املصلحة متاش يا مع
( أأ) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل معايري الاس تفادة من
توصيات خارطة طريق معاهدة
ختفيضات الرسوم؛
ع
الرباءات اليت ا متدهتا ادلول
(ب) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل اإجراء معدل لتعيني
ا ألعضاء .ونظر الفريق العامل
اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل؛
يف عدة قضااي مهنا ما ييل:
(ج) اتفاق ادلول ا ألعضاء عىل تبادل نتاجئ معل
اجلودة
البحث اخلاص ابلطلبات السابقة بغية حتسني
( أأ) اخلدمات املعلوماتية
واحرتام الجال يف اإصدار منتجات أأعامل نظام
ابتت توفر فرص ًا جديدة
املعاهدة؛
ابلتعاون بني املاكتب؛
(د) تنفيذ خدمة  eSearchCopyاجلديدة لتحقيق
(ب) ووسائل أأكرث فعالية
املزيد من الرسعة والفعالية يف اإحاةل طلبات البحث
للتعاون وتبادل
ادلويل؛
املعلومات عىل حنو
أ
يف
ادلويل
املكتب
املاكتب
ايف
و
ت
ن
أ
عىل
التفاق
(ه)
أأفضل؛
الوقت املناسب ببياانت عن طلبات املرحةل الوطنية
(ج) واقرتاح لتخفيض رسوم
بغية حتسني املعلومات اخلاصة بوضع الرباءات.
املعاهدة للجامعات
ومؤسسات
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
البحث العامة؛
القرارات الصادرة عن هيئات املعاهدة اخملتصة حىت
(د) وتنس يق املساعدة
هناية ( 2014الوثيقة )PCT/A/46/6
التقنية املقدم مة يف اإطار
املعاهدة؛
(ه) وحتسني تنس يق تدريب
فاحيص الرباءات بني
املاكتب.
يف هناية :2016
ايدة عدد:
أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
عرب
 29مكتب ًا تقبل الإيداع الإلكرتوين
اثبت
املاكتب اليت تقبل  45مكتب ًا تقبل الإيداع
منصة ePCT
الإيداع الإلكرتوين الإلكرتوين ابس تخدام منصة
 34مكتب ًا لتسّل الطلبات و 8اإدارات دولية تقبل
ePCT
ابس تخدام منصة
الواثئق اليت يرسلها املودعون
( %55+مقارنة بعام )2015
ePCT؛
ً
 7229اإيداعا ابس تخدام منصة  ePCTيف  2015واملاكتب اليت
اثبت
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية  :17/2016تس تخدم هذه
تقبل
املنصة أأو
يف هناية  ،2014مقارنة بهناية :2013
ً
 45مكتبا لتسّل الطلبات
الواثئق اليت حييلها ( %32+مقارنة بعام )2015
 %32+ابلنس بة للمودعني من القطاع العام؛
املودعون ابس تخدام و 13اإدارة دولية (%63+
 %100+ابلنس بة للمودعني من القطاع اخلاص؛
املنصة؛
مقارنة بعام  )2015تقبل الواثئق
 %25+ابلنس بة للغري من املراقبني؛
اليت يرسلها املودعون
والطلبات املودعة
 %329+ابلنس بة ملاكتب تسّل الطلبات؛
ابس تخدام املنصة.
 %73ابلنس بة ل إالدارات ادلولية (انتقل أأكرباثبت
املاكتب املس تخ ِدمة اإىل املس توى التايل من ا ألمتتة)
 843 10اإيداع ًا ابس تخدام
منصة  %50+( ePCTمقارنة
بعام )2015
اثبت
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تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ه 3.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

تلكفة لك طلب

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ارحمدمث:
ختفيض نسبته
 %10خالل الثنائية
يف تلكفة الوحدة
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 685فرناكً سويرس ًاي
( )%6.8-مقارنة بعام 2015

اثبت

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016

أأساس املقارنة
ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016

أأساس املقارنة
ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

 662فرناك سويرساي ()2014
 735فرناك سويرساي ()2015
 662فرناك سويرساي ()2014

الإبقاء عىل تلكفة
الوحدة ابلرمغ من
الاستامثرات املتوقعة
لتعزيز مرونة نظام
معاهدة الرباءات
ومس توى أأمنه

اجلودة الإجاملية لإجراءات
الفحص الشلكية (مبا يف
ذكل احرتام املواعيد)

)%2 -/+( %95

%92.7

)2014( %93.1

%95.1

اثبت

جودة أأعىل

احرتام املواعيد يف ترمجة
التقارير

)%2 -/+( %91

)2015( %90.0
)2014( %82.5

%89.1

اثبت

حتسن
ّ

جودة الرتمجة

)2015( %87.6

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016
)2014( %86

%88
20
()%2 -/+

%86

أأساس املقارنة
ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
جودة أأعىل

 20أأضيف هامش التجاو املسموح ملراعاة ا ألعامل الرامية اإىل حتقيق وفورات واليت قد تؤثر يف مس توايت اجلودة عىل ا ألجل القصري.
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جودة تطوير الربجميات

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016

أأساس املقارنة
ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

)%2 -/+( %95

)2015( %91.9
21
)2014( %94.5
)2014( %94.3

%93.3

اثبت

جودة أأكرب يف تطوير
الربجميات
مس توايت خدمة أأنظمة
املعلومات

)2015( %96.5
)2014( %95.1

)%2 -/+( %97

22

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية :17/2016

)2014( %95.3

%97.1

أأساس املقارنة
ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

مس توايت أأكرب يف
خدمات أأنظمة
املعلومات

ُ 21حسبت تكل النس بة ارحمدم ثة مقارنة بأأساس املقارنة ا ألصيل ،برانمج ومزيانية  ،17/2016استناد ًا اإىل أأحدث البياانت.
 22انظر احلاش ية السابقة.
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اس تخدام موارد الربانمج 5
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ھ1.2

اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية
أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

27 129

26 074

11 973

ه3.2

حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

181 080

177 330

81 888

اجملموع

208 209

203 404

93 861

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

133 970

129 909

59 294

%46

خالف موارد املوظفني

74 239

73 495

34 567

%47

208 209

203 404

93 861

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.5يُعزى الافخفاض الإجاميل يف املزيانية بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل التوجه املس متر والطويل حنو
ايدة الإنتاجية يف معليات نظام معاهدة الرباءات .وجتىل ذكل أأساس ًا يف ختفيض يف موارد املوظفني وهو النتيجة الصافية للتحويالت
وإاعادة تصنيف الوظائف والتسوايت املنجزة للوظائف املس مترة وإاعادة تو يع وفورات املوظفني املرتامكة (ارحمققة من الوظائف
الشاغرة وترتيبات العمل بدوام جزيئ) يف الربانمج عىل أأولوايت تنظميية أأخرى .ويُعزى افخفاض خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل
افخفاض املزيانية املتوقعة اخملصصة خلدمات الرتمجة يف اإطار معاهدة الرباءات حتس ب ًا للوفورات املتوقعة يف تاكليف الرتمجة.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.5اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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مرفق الربانمج  :5مؤرشات معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
"اإنتاجية وجودة خدمات ّ
مالحظات عامة
 .1ل بد من معرفة تطورات العوامل التالية ،مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات
حمس نة يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات":
ّ


أأعباء معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛



التو يع اللغوي لهذه ا ألعباء؛



عدد املوظفني امللكفني بتناول هذه ا ألعباء؛



مس توى ا ألمتتة.

أأعباء العمل
.2

تُتابع أأعباء العمل ابلستناد اإىل عدد النسخ ا ألصلية اليت يتسلمها املكتب ادلويل يف لك عام.

23

تطور اإيداع النسخ ا ألصلية حبسب طريقة الإيداع



تسّل املكتب ادلويل هاء  233 000نسخة أأصلية يف عام  ،2016أأي بزايدة بلغت نسبهتا  7.4يف املائة مقارنة بعام
.2015



مل تفتأأ نس بة أأساليب الإيداع الإلكرتوين ابلاكمل تزداد يف عام  ،2016ويه تبلغ الن  95يف املائة من
مجموع الإيداعات.

 23النسخة ا ألصلية يه طلب مودع بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حييهل مكتب تسّل الطلبات اإىل املكتب ادلويل بعد اإيداعه دلى هذا املكتب
وبعدما يعاجله هذا املكتب .ونظر ًا ألن النسخ ا ألصلية ل يتسلمها املكتب ادلويل اإل بعد أأن يعاجلها مكتب تسّل الطلبات ،فاإن الأرقام تتأأثر كثري ًا بفرتات معاجلة
الطلبات يف هذه املاكتب .ولهذا السبب ،فاإن توهجات تسّل النسخ ا ألصلية ،وإان اكنت مؤرشات صاحلة لأعباء العمل يف املكتب ادلويل ،فاإهنا ل تتوافق
ابلضبط مع توهجات اإيداع الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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التو يع اللغوي
 .3من التطورات ا ألساس ية اليت تؤدي اإىل اإدخال تغيري يف املكتب ادلويل ،يه تزايد التنوع اللغوي للطلبات املودعة ،النامج
عىل وجه اخلصوص عن ايدة الانتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بدلان رشق أس يا.

لغات الإيداع (مجيع اللغات)

 .4وتس تأأثر اللغة الإنلكزيية ،كام هو ُمالحظ ،ابلنصيب الأكرب من الإيداعات بنس بة  45يف املائة من الإيداعات يف
عام  ،2016غري أأن حصص اللغات الس يوية ادت عىل مدى العقد املنرصم .فقد ادت احلصة اجملمعة للطلبات املودعة بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللغات الياابنية والصينية والكورية من  29.5يف املائة يف عام  2010اإىل  42يف املائة يف عام
 .2016وفامي ييل رمس بياين يركز عىل اللغات ا ألخرى مخالف اللغة الإنلكزيية:

لغات الإيداع (مجيع اللغات ما عدا اللغة الإنلكزيية)
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 .5وتضغط الزايدة احلادة يف الطلبات املودعة ابللغات الس يوية يف الس نوات ا ألخرية ضغط ًا هائ ًال عىل املكتب ادلويل نظراً اإىل
عدد املوارد ارحمدودة 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 معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام  ،2001املبني مباكئف عدد املوظفني
املتفرغني ( أأي عدد املوظفني املتفرغني ائد عدد املتفرغني اذلي ياكئف مجموع املوظفني غري املتفرغني).
عدد املوظفني يف معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات



تواصل افخفاض عدد موظفي شعبة معليات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام .2016

تلكفة وحدة معاجلة الطلب
 .7ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتلكفة وحدة معاجلة
املعرفة مبتوسط التلكفة الإجاملية الال مة 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.
.8

وتشمل 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 ،و أأعامل 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 ارحمددة املدة واملوظفون املؤقتون واملس تفيدون من املنح).
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 .10وروجعت مهنجية حساب تلكفة الوحدة يف عام  2013ملواءمهتا مع سائر حساابت تاكليف الوحدات 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 اخملا ن ،يف حني بلغت نس بة اإيداع الطلبات الورقية (مبا فهيا الإيداعات بناء عىل نظام )PCT EASY
أأقل من  10يف املائة 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.
 .11وتعرف تلكفة الوحدة رمسيا عىل النحو التايل:
اإجاميل تلكفة الإنتاج
تلكفة الوحدة =
عدد املنشورات
 .12ويبني الشالكن التاليان تطور تلكفة وحدة املعاجلة من عام  2004اإىل عام  2012ابس تخدام املهنجية القدمية ومن عام 2012
اإىل عام  2016ابس 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
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الطريقة اجلديدة



بلغ متوسط تلكفة معاجلة طلب منشور بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  685فرناكً سويرس ًاي يف
عام  ،2016أأي ابفخفاض نسبته  6.8يف املائة مقارنة بعام  .2015واكن هذا الافخفاض بسبب افخفاض اإجاميل تلكفة
ا إلنتاج عىل الرمغ من الزايدة يف العدد ا إلجاميل للطلبات املنشورة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .واكن
هذا أأقل متوسط للتلكفة للفرتة من  2012اإىل  ،2016بعد افخفاض تلكفة الوحدة بشلك اس تثنايئ يف عام .2014

اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
 .13تُ معرف اإنتاجية املوظفني عىل أأهنا اخملرجات ( أأي عدد منشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات) مقسمة عىل عدد املوظفني
املتاحني لفحص الإجراءات الشلكية.
اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية
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تزداد اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية مبرور الوقت ،ويرجع ذكل يف املقام ا ألول اإىل ا ألمتتة ،مما يسمح مبعاجلة
أأعباء معل أأكرب بكثري بعدد أأقل أأو مساو من املوظفني.



يف عام  ،2016ادت اإنتاجية حفص الإجراءات الشلكية بنس بة  5.4يف املائة مقارنة بعام .2015

اجلودة الإجاملية لفحص الإجراءات الشلكية
 .14سعيا اإىل قياس جودة العمل اذلي يضطلع به املكتب ادلويل بطريقة بس يطة وشامةل ،طور املكتب مؤرشا للجودة الإجاملية،
حيسب مكتوسط أأربعة مؤرشات رئيس ية للجودة ،تقوم ثالثة مهنا عىل توقيت املعامالت الرئيس ية يف نظام املعاهدة :ويه الإشعار
ابس تالم النسخة ا ألصلية والنرش وإاعادة النرش .ويبني املؤرش الرابع عدد ا ألخطاء املرتكبة خالل معاجلة طلبات معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات.
مؤرش جودة حفص الإجراءات الشلكية



حتسنت اجلودة الإجاملية ،املقاسة ابملؤرش املركب ،حتس ن ًا ملحوظ ًا من متوسط قدره  81يف املائة يف عام  2007اإىل
 95.1يف املائة يف عام .2016

توقيت حفص الإجراءات الشلكية
 .15يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الال م 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 ألن ذكل فيه اإشعار بتسّل املكتب ادلويل للطلب ،ويسمح هلم مبعرفة اإن اكن طلهبم تتخلهل أأية نواقص شلكية.
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توقيت حفص الإجراءات الشلكية

توقيت النرش
 .16يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الال م 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

توقيت اإعادة النرش
 .17يبني هذا املؤرش مبزيد من التفاصيل أأحد عنارص مؤرش اجلودة املركب ،وهو الوقت الال م 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.
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توقيت اإعادة النرش

جودة الرتمجة
ُ .18خيتار عشوائي ًا عدد حيسب اإحصائي ًا من واثئق ترجامت امللخصات والتقارير اليت تعد حتت مسؤولية املكتب ادلويل لتخضع
لختبار جودة .وحيدد التقيي اإذا اكنت الرتمجة "مقبوةل" أأو "غري مقبوةل" .وجيمع هذا املؤرش نتاجئ اختبار اجلودة اذلي جيريه املكتب
ادلويل يف مجيع توليفات اللغات ومجيع أأنواع الواثئق .وتقطع العالقات مع أأية واكلت تعترب دامئا نس بة أأقل من  80يف املائة من
ترجامهتا "مقبوةل" أأو "منقطعة" .وجنم افخفاض طفيف يف اجلودة اإىل  86يف املائة عن اجلهود املبذوةل خلفض التاكليف عن طريق
التحرير الالحق.
جودة الرتمجة يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

توقيت ترمجة التقرير
 .19الغرض من هذا املؤرش هو تقدمي معلومات عن التوقيت اذلي يتيح املكتب ادلويل خالهل ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة
للمودعني واملاكتب .وقد ادت نس بة ترجامت تقارير ا ألهلية للرباءة املرسةل خالل  30شهر ًا من اترخي أأولوية الطلب ادلويل ايدة
مطردة يف الفرتة من عام  2010اإىل عام  ،2015واس تقرت منذ عام  .2015ويف عام  ،2016أأرسل  89يف املائة من ترجامت تقارير
ا ألهلية للرباءة خالل  30شهراً ،وأُرسل  99يف املائة مهنا خالل  31شهر ًا.
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توقيت ترمجة التقرير

جودة تطوير الربجميات
 .20يتيح مؤرش جودة تطوير الربجميات مقياس ًا 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 ارحمددة يف بيئة الإنتاج.
 .21ويف ظل هذه املقاربة س تعترب خمرجات التطوير اليت حتتوي عىل مس توايت أأدىن من اإعادة العمل عالية اجلودة ألهنا تعكس
مدى القمية املضافة للمنتج من خالل اس تحداث السامت اجلديدة.
 .22ويعرف مؤرش جودة تطوير الربجميات عىل النحو التايل:
العمل
جودة تطوير الربجميات =
العمل  +اإعادة العمل
جودة تطوير الربجميات
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مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
 .23يعكس مؤرش ا ألداء "مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات" ( )ISSLأأداء اخلدمة اليت تقدهما أأنظمة معلومات نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات اإىل املس تخدمني ،استناد ًا اإىل قدرهتا عىل حتقيق ا ألهداف املتفق علهيا.
 .24وحيسب هذا املؤرش املركب ابس تخدام متوسط مخسة مؤرشات أأداء تقوم عىل ا ألهداف 24.ويُ معرب عن لك مؤرش كنس بة
من الهدف ارحمقق ابلفعل.
 .25ويف عام  ،2016حتسن املس توى العام للخدمة للس نة الثالثة عىل التوايل ليصل اإىل مس توى  97.1يف املائة.
مس توايت خدمة أأنظمة املعلومات
م ؤرشا ألدا ء

امل ع رف

وصفخمترص
زمنحلا ألحداث

1

ا أله دا ف

وقتالعمل7(صباحا 7–مساءيفأأايممعل
الويبو)بنيوقتاإصداربطاقةوحلها

ال رشو ط

2013

ال نتاجئ
2015
2014

2016

الشدة4:1ساعات
الشدة:2يومان

بطاقاتالإنتاجوادلمعاليتحيلها

الشدة5:3أأايم
الشدة10:4أأايم

فريقادلمع

%85.5

%87.6

%93.6

%96.9

زمنحتميلالواثئق
2

الوقتاملس تغرقمنذتسملوثيقةيفاملكتبادلويل8 ساعات

وتوافرهايفنظامامللفاتالإلكرتونية)eDossier(

3

معدلالنجاحيفمعاجلةمجموعةمنالوظائف

4

توافرنظامامللفاتالإلكرتونية

5

توافرنظاممعاهدةالتعاونبشأأنال رباءاتالإلكرتوين
()ePCT

%100
%99
%99

الواثئقاحملمةلبعمليةش بهمؤمتتة
أأومؤمتتةابلاكمل

مجموعاتالعملالالزماس تكاملهابنجاح
عنداإغالقدائرةأأعامليفاترخيحمدد
7صباحا 7–مساءيفأأايمالعمل
24ساعات

%80.0

%88.2

%89.5

%89.5

%99.6

%99.5

%99.6

%99.6

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

%100.0

مس توايت خ دم ةأأن ظمةامل علوم ات

متوسطامل ؤرشات ال سابقة:
(%20:)3(%20:)2(%20:)1
(%20:)5(%20:)4

%93.0

%95.1

%96.5

%97.1

املصدر:خدماتمعاهدةالتعاونبشأأنال رباءات،ف رباير2017

املكتب ادلويل بوصفه مكتب ًا لتسّل الطلبات

الإيداعات
 .26يوحض اجلدول التايل الإيداعات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى أأكرب عرشة ماكتب لتسّل الطلبات خالل
ا ألعوام اخلسة املاضية وحىت عام  .2016ومن 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 بتسّل
الطلبات من مجيع ادلول املتعاقدة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وميكن الاطالع يف هذا اجلدول كذكل عىل تطور
الإيداعات دلى املكتب ادلويل بوصفه مكتبا لتسّل الطلبات وترتيبه من حيث عدد الإيداعات بني سائر ماكتب تسّل الطلبات
فضال عن حصته يف السوق.
 24بعد اإجراء اس تعراض مس تقل ملقاييس أأداء خدمة املعلومات املتعلقة بنظام التعاون بشأأن معاهدة الرباءات ( ،)PCTISتغري تعريفه قليال عن التعريف الوارد
يف وثيقة الربانمج واملزيانية للثنائية .15/2014
68

تقرير أأداء الربانمج 2016

طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تلقاها أأكرب عرشة ماكتب لتسّل الطلبات
س نةالإي داع ادلو يل
ماكتبتسملالطلبات

2012

2013

2014

2015

2016

الولايتاملتحدةا ألمريكية
الياابن
الصني
أ
املكتبالورويب للرباءات
مجهوريةكوراي
املكتبادلويل
اململكةاملتحدة
فرنسا
كندا
أأ سرتاليا
بدلان أأخرى

52 010
42 787
19 924
32 430
11 869
9 789
4 128
3 266
2 135
1 607
15 399
195 344

57 686
43 075
22 927
32 043
12 439
10 403
3 894
3 313
2 091
1 521
15 913
205 305

61 974
41 292
27 088
32 905
13 137
10 541
4 241
3 508
2 174
1 622
15 851
214 333

57 594
43 097
31 045
34 158
14 592
10 329
4 100
3 515
1 987
1 615
15 203
217 235

56 679
44 513
44 473
35 309
15 601
10 029
4 006
3 621
1 851
1 703
15 215
233 000

اجملموع
املصدر:قاعدةالبياانتالإحصائيةللويبو،فرباير2017
مالحظات:بياانت2015بياانتتقديرية

حصة
2016
()%
24.3
19.1
19.1
15.2
6.7
4.3
1.7
1.6
0.8
0.7
6.5
100

التغري
مقا نر ة
م ع2015
()%
1.63.3
43.3
3.4
6.9
2.92.33.0
6.85.4
0.1
7.3

توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل
 .27يبني هذا املؤرش الوقت الال م للمكتب ادلويل بصفته مكتبا لتسّل الطلبات لإصدار الاس امترة  .105وتصدر هذه الاس امترة
بعد منح اترخي الإيداع ادلويل .وحيبذ املودعون تسّل 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 جيب أأن يعترب اترخي الإيداع الفعيل يف لك دوةل معينة.
توقيت الإخطار بتارخي الإيداع ادلويل
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توقيت اإرسال نسخة البحث
 .28يبني هذا املؤرش الوقت الال م للمكتب ادلويل بصفته مكتب ًا لتسّل الطلبات لإرسال نسخ البحث اإىل اإدارات البحث
ادلويل .و ُترسل نسخ البحث رسيع ًا بعد سداد رمس البحث ،يك تمتكن اإدارات البحث ادلويل من اإعداد تقرير البحث ادلويل يف
اإطار املهةل ارحمددة يف الإطار التنظميي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .والتأأخري يف دفع الرمس س يؤخر اإرسال نسخ البحث اإىل
اإدارات البحث ادلويل ،مما سوف يؤثر سلب ًا يف قدرة اإدارات البحث ادلويل عىل الوفاء هبذه املهل.
توقيت اإرسال نسخة البحث

[هناية املرفق]
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نظام مدريد
الربانمج :6
املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ

النتيجة املرتقبة:

ه 6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

اإجاميل أأعضاء نظام مدريد

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

103

 97طرف ًا متعاقد ًا يشمل
 113بدلاً

 96طرف ًا متعاقد ًا يشمل  112بدل ًا حبلول
25
هناية 2015

السري
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 95عضو ًا (يف  15أأبريل )2015

احلصة السوقية ( أأ ْي املسار
الوطين مقابل مسار مدريد)
(مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

احلصة السوقية )2015( %62.6
احلصة السوقية )2014( %65.3

ايدة احلصة السوقية

26

لن تكون بياانت
عام  2016متاحة
قبل هناية 2017

غري متاح
يف 2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
احلصة السوقية %63.4
(يف  31ديسمرب )2012

ِّ 25
حدث أأساس املقارنة ل إالشارة إاىل عدد ا ألطراف املتعاقدة يف هناية  2015استناداً اإىل اترخي ادلخول حزي النفاذ مقارنة بتارخي اإيداع الصكوك م
املبني
يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
 26يستند أأساس املقارنة ارحمدمث اإىل مهنجية جديدة مقارنة بأأساس املقارنة ا ألصيل لربانمج ومزيانية  .17/2016واكنت احلصة السوقية  67ابملئة يف هناية 2012
استناد ًا اإىل املهنجية اجلديدة.
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معدل الإيداع (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 49 013طلب ًا
ايدة معدل الإيداع بنس بة %1
(مقارنة مع  49 013طلب ًا يف
27
عام )2014

 :2016ايدة معدل الإيداع
بنس بة %4.6
 :2017ايدة معدل الإيداع
بنس بة %2.3

 52 550طلب ًا
( ايدة بنس بة %7.2
مقارنة بعام )2015

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 47 885طلب ًا
ايدة معدل الإيداع بنس بة %2.3
(يف  31ديسمرب )2014
مقارنة بعام 2013

التسجيالت (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
)2015( 51 938

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
)2014( 42 430

التجديدات (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 28 384جتديداً

الهدف ارحمدمث:

أأكرث من )2016( 47 500
أأكرث من )2017( 52 000

 44 726تسجي ًال

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
)2016( 47 387
)2017( 48 652
)2016( 29 850
)2017( 31 020

 30 103جتديدات

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
)2014( 25 729

اإجاميل عدد التسجيالت
(مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 625 765تسجي ًال سار ًاي
28
(يف  31ديسمرب )2015

 630 000 :2016تسجيل
 650 000 :2017تسجيل

 641 587تسجي ًال

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 594 477تسجي ًال
(يف  31ديسمرب )2014

اإجاميل عدد التعيينات (مدريد) أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 5.66مليون تعيني سا ٍر
(يف  31ديسمرب )2015

 5.68 :2016مليون تعيني
 5.7 :2017مليون تعيني

 5.69مليون تعيني

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 5.61مليون تعيني
(يف  31ديسمرب )2014

 27تستند البياانت املقدم مة اإىل اترخي الإيداع يف مكتب املنشأأ عوض ًا عن اترخي ّ
التسّل يف املكتب ادلويل كام اكن احلال يف تقارير أأداء الربانمج السابقة.
ِّ 28
حدث أأساس املقارنة استناد ًا اإىل أأحدث البياانت.
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معدل اخملالفة
(املاداتن  12و( )13مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015افخفاض
 :2015 %39أأي  19 216طلب ًا خمالفاً
 :2014 29 %34أأي  16 281طلب ًا خمالفاً
الهدف ارحمدمث:
املصطلحات املقبوةل يف قاعدة بياانت
السلع واخلدمات (ابلإنلكزيية) 80 000 :2016 76 300
90 000 :2017
(يف  31ديسمرب )2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اإدخال حتسينات وظيفية يف
نظام مدريد

معدل اخملالفة %36
(يف  31ديسمرب )2014
املصطلحات املقبوةل يف قاعدة بياانت
السلع واخلدمات (ابلإنلكزيية) 67 050
(مايو )2015

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اإدخال تعديالت عىل الالحئة
التنفيذية املشرتكة
والتعلاميت الإدارية

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت
الإدارية السارية يف  31ديسمرب 2014

النتيجة املرتقبة:

 86 400مصطلح
ابلإنلكزيية

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
80 000

الالحئة التنفيذية املشرتكة والتعلاميت
30
الإدارية السارية يف  31ديسمرب 2015

معدل اخملالفة %38

اثبت

الالحئة التنفيذية املشرتكة
والتعلاميت الإدارية السارية
31
يف  31ديسمرب 2016
تعديالت اعمتدهتا مجعية
احتاد مدريد يف أأكتوبر
( 2016القواعد  3و12
(اثنيا)
و(18اثلثا) و 22و23
(اثنيا)
و 25اإىل  27و27
و(27اثلثا) و 32و40
32
وجدول الرسوم

اثبت

حمس نة يف معليات نظام مدريد
ه 7.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

رضا الزابئن (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

حتسن يف املؤرش

مل ُجي َر اس تقصا ٌء يف
عام 2016

مل ُجي َر اس تقصا ٌء يف عام 2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

مؤرش التوجه حنو تقدمي اخلدمات يف
عام )39( 2014

 29تصويب :اكنت نس بة اخملالفات  34ابملئة وليس  36ابملئة كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
MM/LD/WG/13/2 30
.MM/LD/WG/14/2 REV 31
 32تقرير ادلورة اخلسني مجلعية احتاد مدريدMM/A/50/5 :
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السري
غري متاح
يف 2016

تقرير أأداء الربانمج 2016
تلكفة الوحدة (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
تلكفة التسجيل/التجديد:
 743فرناكً سويرس ًاي ()2015
 837فرناكً سويرس ًاي ()2014
تلكفة وحدة التدوين:
 323فرناكً سويرس ًاي ()2015
 322فرناكً سويرس ًاي ()2014

افخفاض يف فئيت تلكفة الوحدة تلكفة التسجيل/التجديد :غري قابل للقياس
ً33

 746فرناكً سويرساي
تلكفة وحدة التدوين:
ً34
 318فرناكً سويرساي

غري قابل للقياس

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
تلكفة التسجيل/التجديد:
 837فرناكً سويرس ًاي
تلكفة وحدة التدوين:
 320فرناكً سويرس ًاي

توقيت املعامالت
(اب ألايم) (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
-

الطلبات57 :
التجديدات56 :
التعيينات الالحقة32 :
القرارات11 :
التغيريات56 :
التصحيحات12 :

حتسن يف مجيع املعامالت

-

الطلبات64 :
التجديدات65 :
التعيينات الالحقة42 :
القرارات24 :
التغيريات62 :
التصحيحات140 :

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
الطلبات70 :
التجديدات63 :
التعيينات الالحقة56 :
القرارات12 :
التغيريات79 :
التصحيحات232 :
(يف  31ديسمرب )2014

 33نظراً اإىل حتسني أأدخل يف حساب تلكفة الإنتاج الإجاملية (انظر الفقرة  7من املرفق اخلاص مبؤرشات معليات مدريد) ،ل ميكن مقارنة تلكفة الوحدة بأأساس
املقارنة ومن مث أأدرج التقيي "غري قابل للقياس".
 34انظر احلاش ية السابقة.
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اجلودة (مدريد)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
 نيس%89 : معليات الفحص الشلكي%95 : القرارات%99 : التغيريات%95 : التجديدات%92 : جسالت الزابئن%100 : خدمة الزابئن%79 : الرتمجة:الإنلكزيية%100 :
الفرنس ية%98 :
الإس بانية%96 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
حيدم د لحق ًا

الهدف ارحمدد:

مس توى اجلودة املقبول يف
نيس%90 :
مس توى اجلودة املقبول يف
معليات الفحص الشلكي:
%95
مس توى اجلودة املقبول يف
القرارات%97 :
مس توى اجلودة املقبول يف
التغيريات%95 :
مس توى اجلودة املقبول يف
التجديدات%95 :
مس توى اجلودة املقبول يف
جسالت الزابئن%99 :
مس توى اجلودة املقبول يف
خدمة الزابئن%90 :
مس توى اجلودة املقبول يف
الرتمجة%95 :

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
حيدم د لحق ًا
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نيس%91 :
معليات الفحص الشلكي:
%94
القرارات%96 :
التغيريات%95 :
التجديدات%96 :
جسالت الزابئن%100 :
خدمة الزابئن%83 :
الرتمجة:
الإنلكزيية%99 :
الفرنس ية%99 :
الإس بانية%97 :

اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
حتسن سري معل جسل مدريد ،أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
ُّ

مبا يف ذكل العمليات
والإجراءات الإلكرتونية
(مدريد)

 تسّل  %79من الواثئق اإلكرتوني ًا  325 000اإشعار ابلربيد الإلكرتوين  2752معي ًال يس تخدم أأداة اإدارةارحمفظات
  27مكتب ًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزياملوسعة ()XML
 اس امترة ش بكية ذكية واحدة  690 000وثيقة واردة 1 750 000 -وثيقة صادرة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

تسّل  %70من الواثئق اإلكرتوني ًا
 220 000 -اإشعار ابلربيد الالكرتوين

 1800 -معيل يس تخدم أأداة اإدارة ارحمفظات

  17مكتب ًا يرسل الطلبات بلغة الرتمزياملوسعة ()LMX
 اس امترة ش بكية ذكية واحدة  690 000وثيقة واردة 1 750 000 -وثيقة صادرة

الهدف ارحمدمث:
-

تسّل أأكرث من  %79من
الواثئق اإلكرتوني ًا (س نو ًاي)
أأكرث من  325 000اإخطار
ابلربيد الإلكرتوين (س نو ًاي)
أأكرث من  2752معي ًال
يس تخدم أأداة اإدارة ارحمفظات
(يف الثنائية)
ً
أأكرث من  27مكتبا يرسل
الطلبات بلغة الرتمزي املوسعة
(( )XMLيف الثنائية)
 6اس امترات ش بكية ذكية
(يف الثنائية)
 750 000وثيقة واردة
(س نو ًاي)
 2 000 000وثيقة صادرة
(س نو ًاي)

تسّل  %81من الواثئق
اإلكرتوني ًا
 376 000اإشعار ابلربيد
الإلكرتوين
 3912معي ًال يس تخدم أأداة
اإدارة ارحمفظات
 30مكتب ًا يرسل الطلبات
بلغة الرتمزي املوسعة
()XML
اس امتراتن ش بكيتان ذكيتان
 725 000وثيقة واردة
 1 575 000وثيقة صادرة
(افخفاض بسبب ترامك
القرارات)

اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت
اثبت
اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

تسّل  %75من الواثئقاإلكرتوني ًا
 250 000اإشعار ابلربيدالإلكرتوين
 2000معي ًال يس تخدم أأداةاإدارة ارحمفظات
 20مكتب ًا يرسل الطلبات بلغةالرتمزي املوسعة ()XML
 6اس امترات ش بكية ذكية 750 000وثيقة واردة 2 000 000وثيقة صادرة 9حوادث يف تكنولوجيا
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015عدم انقطاع اخلدمة
التقدمي املس تقر خلدمات
املعلومات والتصالت
(عدد حوادث تكنولوجيا
تكنولوجيا املعلومات املتطورة عرض منوذج مرصد مدريد
املعلومات والتصالت)
من قبل ماكتب نظام مدريد أأساس املقارنة ا ألصيل:
اخللفية
برانمج ومزيانية :17/2016
عدم انقطاع اخلدمة
(عدد حوادث تكنولوجيا
املعلومات والتصالت)
تطبيق التحسينات وإاطالقها يف موعدها تطبيق التحسينات وإاطالقها تطبيق حتسينات حمددة
وإاطالقها يف موعدها وفقاً
يف موعدها
للمتطلبات ارحمددة
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غري اثبت

اثبت
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اإطالق  3اإصدارات من نظام اإطالق نظام MIRIS
وإاطالق خدمة الإيداع الإلكرتوين
مدريد ملعلومات التسجيل
يف نظام مدريد
ادلويل ( )MIRISو3
اإصدارات من خدمة الإيداع
الإلكرتوين يف نظام مدريد
(نظام دمج معليات التسجيل
ادلويل )IRPI -

 3اإصدارات جديدة من نظام
MIRIS
 3اإصدارات جديدة من نظام
معلومات جسالت التصامي
ادلولية )SIRID(
اإصدار جديد خلدمة الإيداع
الإلكرتوين يف نظام مدريد
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تطبيق حتسينات حمددة
عىل نظام MIRIS
وإاطالقها يف موعدها وفقاً
للمتطلبات ارحمددة
بد أأ العمل يف هناية عام
 2016عىل منصة لهاي
املعلوماتية لتحل حمل نظام
معلومات جسالت التصامي
ادلولية .)SIRID(
ُأطلق اإصدار رئييس لنظام
الإيداع الإلكرتوين
يف 2016

اثبت

منقطع

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 6
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه6.2

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

15 755

16 326

7 664

ه7.2

حمس نة يف معليات نظام مدريد
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

42 253

41 736

19 075

ه11.2

حمس نة يف معليات نظام لش بونة
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

99

-

-

58 106

58 062

26 739

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

43 948

41 050

19 769

%46

خالف موارد املوظفني

14 159

17 012

6 970

%31

58 106

58 062

26 739

%43

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة:
أ
تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات خالل الثنائية
.17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
ّ ِ 1.6تبني املزيانية بعد التحويالت حتويل موارد من بند املوظفني اإىل خالف املوظفني من أأجل اعامتد نظام متويل أأكرث مرونة
لعمليات مدريد يف اإطار مبادرة اإصالح مدريد ،ول س امي توس يع برانمج مالت مدريد يف اإطار النتيجة املرتقبة ه6.2
(اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.6اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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مرفق الربانمج  :6مؤرشات معليات نظام مدريد
مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات نظام مدريد"
"اإنتاجية وجودة خدمات ّ
مالحظات عامة
 .1اس ُتعيض يف مارس  2016عن النظام التكنولويج القدمي (نظام اتفاق مدريد وبروتوكوهل ( ))MAPSاذلي اكنت تس تخدمه
معليات مدريد بنظام تكنولويج جديد (نظام معلومات جسالت مدريد ادلولية ( .))MIRISوقد تأأثرت بعض املؤرشات التالية،
مثل عبء العمل املُعاجل ومدة املعاجلة وبعض مؤرشات اجلودة ،بعدم اس تقرار نظام أأويل عقب نرش نظام معلومات جسالت مدريد
ادلولية (.)MIRIS
حمس نة يف معليات
 .2وينبغي مراعاة العوامل التالية عند تقيي مؤرشات ا ألداء لتحديد النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات ّ
نظام مدريد":


عبء معل نظام مدريد؛



ومكوانت ذكل العبء؛



عدد املوظفني امللكفني مبعاجلة ذكل العبء؛



ومس توى ا ألمتتة؛



وتلكفة الإنتاج الإجاملية.

أأولً .الواثئق الواردة
 .3يتسّل املكتب ادلويل ست فئات خمتلفة من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية ،والتجديدات ،والتعيينات الالحقة،
والتغيريات ،والقرارات ،والتصحيحات .وفامي ييل عرض ألحدث توجه لعدد الواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل فامي يتعلق بلك من
تكل الفئات .وترد أأيض ًا معلومات اإضافية مخصوص الطلبات ادلولية ،مثل متوسط عدد ا ألصناف ومتوسط جحم الطلب .و ألس باب
تقنية ،تقدم بعض املؤرشات البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة بد ًل من الواثئق الواردة .وذلكل قد يؤثر ترامك الواثئق اليت تنتظر
املعاجلة يف بعض املؤرشات .وعالوة عىل ذكل ،قام املكتب ادلويل يف عام  2016بتغيري مهنجيته من أأجل حتديد اترخي اس تالم
الطلبات ادلولية ،وذكل ابس تخدام اترخي اإيداع الطلب ادلويل يف مكتب املنشأأ بد ًل من اترخي اس تالم املكتب ادلويل للطلب
ادلويل.
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الطلبات ادلولية



تسّل املكتب ادلويل  52 550طلب ًا مودع ًا يف عام  ،2016وهو ما ميثل ايدة بنس بة  7،2يف املائة مقارنة
35
بعام .2015



وقد ادت ابس مترار منذ عام  2010أأعداد الطلبات املس تلمة.

تو يع الطلبات حبسب لغة الإيداع



يف عام ُ ،2016أودع  82يف املائة من مجيع الطلبات ابللغة الإنلكزيية .و ادت هذه النس بة مبقدار  17نقطة
مئوية منذ عام  ،2008حيامن اكنت الطلبات الإنلكزيية تشلك  65يف املائة من مجيع الطلبات املودعة.

 35تُقدمم البياانت بناء عىل اترخي الإيداع يف مكتب املنشأأ بد ًل من اترخي الاس تالم يف املكتب ادلويل كام ورد يف تقارير أأداء الربانمج السابقة.
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متوسط عدد التعيينات للك تسجيل



بلغ متوسط عدد التعيينات يف الطلبات املسجةل يف س نة  2016ما قدره  6.7تعيينات.

36

متوسط عدد ا ألصناف حبسب لك تسجيل



ُح ِّدد ،يف املتوسط 2.5 ،صنف يف الطلبات املسجةل يف عام  ،2016كام هو احلال يف عايم  2014و.2015

متوسط جحم الطلبات
ُ .4حيدمد جحم الطلب ابلعدد الإجاميل لللكامت اليت يس تخدهما املودع يف ( أأ) وصف العالمة( ،ب) وقامئة السلع واخلدمات،
(ج) و أأي حالت إانقاص 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.

 36وصل متوسط عدد ا ألصناف للك تسجيل يف عام  2015اإىل  6.8بدلً من  7.7كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية .15/2014
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مل تكن بياانت عام  2016متاحة يف وقت اإصدار هذا التقرير ،بسبب تغيري النظام التكنولويج.

تو يع الطلبات الصحيحة والطلبات اخملالفة



ظلت حصة الطلبات الصحيحة مس تقرة نسبي ًا يف عام  2016مقارنة بعام  ،2015بزايدة قدرها نقطة مئوية واحدة.

التجديدات



يف عام  ،2016د مون املكتب ادلويل  30 103جتديدات ،بزايدة قدرها  6يف املائة عىل عام .2015
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التعيينات الالحقة



يف عام  ،2016تسّل املكتب ادلويل  18 398تعيين ًا لحق ًا ،بزايدة قدرها  2.9يف املائة عىل عام .2015

التعديالت



يف عام  ،2016تسّل املكتب ادلويل  43 026الامتس تعديل ،بزايدة قدرها  4يف املائة عىل عام .2015

القرارات
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يف عام  ،2016افخفض عدد القرارات اليت عاجلها املكتب ادلويل بنس بة  10يف املائة مقارنة بعام  ،2015اإذ اكن
مجموعها  486 295قرار ًا .ويف الفرتة من  2010اإىل  ،2013اد عدد القرارات اليت عوجلت ايدة كبرية.



يف عام  ،2016عوجل  72يف املائة من القرارات ألي ًا ،ويه نس بة شهدت ايدة مطردة منذ عام .2011

التصحيحات



اثني ًا.

يف عام  ،2016تلقى املكتب ادلويل  5 860الامتس تصحيح ،مما ميثل افخفاض ًا بنس بة  4.4يف املائة مقارنة
بعام .2015

اإجاميل عبء العمل املعاجل

 .5ميثل اإجاميل عبء العمل املُعاجل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت يعاجلها املكتب ادلويل .ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق
الست (الطلبات والتجديدات والتعيينات الالحقة والتغيريات والقرارات والتصحيحات).

 .6و ألن معاجلة هذه ا ألنواع من الواثئق ل تتطلب قدر ًا متساو ًاي من املوارد ،فلك نوع ُيرحج عىل حدة بشلك خمتلف .ووفق ًا
للرتجيح احلايل ،ميكن لفاحص ماكئف يعمل بدوام اكمل أأن يعاجل ،خالل املدة الزمنية املطلوبة ملعاجلة طلب دويل واحد 1.6 ،من
التجديدات أأو  1.8من التعيينات الالحقة أأو  1.8من التغيريات أأو  10قرارات .وعىل نفس املنوال ،ميكن ملوظف ماكئف يعمل
بدوام اكمل يف دمع أأنظمة تكنولوجيا املعلومات أأن يعاجل  17وثيقة ،يف حاةل الواثئق املعاجلة ألي ًا.


يف عام  ،2016افخفض اإجاميل عبء العمل املعاجل بنس بة  8يف املائة مقارنة بعام  .2015واكنت الطلبات والقرارات
والتعديالت متثل ما يقرب من  78يف املائة من اإجاميل عبء العمل املعاجل.
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والافخفاض العام اذلي لُوحظ يف عام  2016مشل حالت افخفاض يف عدد التعيينات الالحقة والطلبات والقرارات
اليت عُوجلت ،مع ختفيضات للك مهنا بنس بة  15و 14و 12يف املائة مقارنة بعام  .2015ويرجع ذكل يف املقام ا ألول
اإىل عدم الاس تقرار ا ألويل لنظام تكنولوجيا املعلومات اجلديد ( ،)MIRISمما أأدى اإىل ترامك الواثئق املعلقة.

اثلث ًا .طريقة اإرسال الواثئق الواردة



يف عام ُ ،2016أرسل اإلكرتوني ًا اإىل املكتب ادلويل  87يف املائة من مجيع الواثئق الواردة ،وهو ما ميثل ايدة قدرها
 8نقاط مئوية مقارنة بعام .2015



ادت حصة الواثئق الواردة املرسةل اإلكرتوني ًا ابس مترار منذ عام  ،2008ابس تثناء عام  2014اذلي افخفضت فيه
مبقدار نقطة مئوية واحدة.

رابع ًا .املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية
.7

تتأألف تلكفة الإنتاج الإجاملية من النفقات اخلاصة بنظام مدريد دون غريه ونفقات ا ألنشطة ادلامعة للنظام.

 .8وفامي خيص بياانت ما قبل عام  ،2016اكنت النفقات املتعلقة بنظام مدريد دون غريه متثل حنو  96يف املائة من نفقات
الربانمج  .6وبدءاً من عام  ،2016تُس تثىن من احلساب نفقات نظام مدريد اليت تتعلق بدمع نظايم لهاي ولش بونة .وقبل الثنائية
 ،17/2016مل يكن ابلإماكن متيزي نفقات الرتمجة التحريرية وتطويرات تكنولوجيا املعلومات فامي يتعلق بنظايم لهاي ولش بونة من
النفقات الإجاملية للربانمج  .6وبسبب هذا التنقيح يف احلساب ،ل ميكن مقارنة بياانت عام  2016اب ألعوام السابقة ،وذلكل تُعرض
بياانت عام  2016يف شلك بياين خمتلف.
 .9وتشمل نفقات ا ألنشطة ادلامعة لنظام مدريد نفقات اخلدمات العامة التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،والتشييد ،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 استناد ًا اإىل عدد املوظفني (مبن فهيم العاملون بعقود حمدّ دة املدة والعاملون بعقود مؤقتة واملنتفعون بزمالت).
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تُقدمر تلكفة الإنتاج الإجاملية مببلغ  41.8مليون فرنك سويرسي يف عام .2016



ويف عام  ،2016بلغت نس بة التاكليف املبارشة  61يف املائة من التاكليف الإجاملية.

تلكفة الوحدة
 .10ميكن حساب كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة اليت تعين متوسط 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 أأدانه مؤرشان اثنان لتلكفة الوحدة ابس تخدام وحدتني خمتلفتني من اخملرجات.
 .12وكجزء من هجود املكتب ادلويل ملواصةل صقل هنجه إا اء حساب تاكليف الوحدة ،مت تنقيح املهنجية يف عام  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 النظام املر مجح املوصوف يف القسم الثاين لتحسني تقدير العمل الفعيل املطلوب ملعاجلة فئات الواثئق الست،
37
مع مراعاة أأن بعض تكل الواثئق يتطلب مع ًال أأكرث من غريها.



و ُأعيد حتديد تلكفة الوحدة للك تسجيل دويل جديد/جمدّ د لتشمل التسجيالت والتجديدات ادلولية اجلديدة فقط.
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 اعتبار مجيع معامالت مدريد ا ألخرى (التعيينات الالحقة
والتعديالت والقرارات والتصحيحات) اثنوية مقارنة بتكل املعاملتني ا ألساس يتني .وعالوة عىل ذكل ،من الصعب
تربير اإدراج معامةل من تكل املعامالت الثانوية كعنرص من عنارص تاكليف الوحدة وعدم اإدراج املعامالت ا ألخرى.



تستند تلكفة الوحدة الثانية بشلك صارم اإىل عدد الواثئق املدرجة يف السجل ،برصف النظر عن املس توايت اخملتلفة
للموارد املطلوبة ملعاجلهتا.

 37انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله.
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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 أأص ًال واليت يمت جتديدها خالل س نة معينة .ويعكس النوعان املذكوران من املعامالت العمل ا ألسايس للمكتب ادلويل.
 .14ومبا أأن معاجلة النوعني املذكورين من املعامالت ل يتطلب موارد متساوية ،فلك نوع ُير ّجح بشلك خمتلفُ 38.وحتسب تلكفة
الوحدة بقسمة تلكفة الإنتاج الإجاملية عىل عدد التسجيالت اجلديدة /اجملدمدة.


بلغ متوسط تلكفة معاجلة تسجيل دويل جديدُ /مج مدد  746فرناكً سويرس ًاي يف عام .2016

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



بلغ متوسط تلكفة تدوين الوثيقة  318فرناكً سويرس ًاي يف عام .2016

 38انظر "اإجاميل عبء العمل املعاجل" أأعاله.
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خامس ًا.

اإنتاجية الفحص

 .16ت مُعرف اإنتاجية الفحص بأأهنا عدد التسجيالت ادلولية اجلديدة/اجملددة اليت عاجلها الفاحصون مقسوم ًا عىل عدد املوظفني
امللكفني ابلفحصُ .وحيسب يف عداد املوظفني املمنوحون واملتدربون واملتعاقدون اخلارجيون.



سادس ًا.

يف عام  ،2016افخفضت اإنتاجية الفحص بنس بة  3يف املائة مقارنة بعام  .2015واكن عدد التسجيالت ادلولية
اجلديدة واجملددة البالغ  1011تسجيال للك موظف يف عام  2016هو اثين أأعىل معدل خالل الفرتة .2016-2008

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 .ول يشمل هذا املؤرش موظفي الواكلت اخلارجية اذلين ل يعملون يف مباين الويبو .ول تشمل املهنجية احلالية
العامل اخلارجيني يف وحدة معاجلة الواثئق.


افخفض عدد املوظفني من  110يف عام  2015اإىل  104يف عام  ،2016يف حني ارتفع عدد املوارد املرنة من  16يف
عام  2015اإىل  25يف عام .2016
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سابع ًا .مدة املعاجلة
 .17تبني ا ألشاكل أأدانه متوسط مدة املعاجلة فامي خيص املعامالت الست اليت يقوم هبا املكتب ادلويلُ .وحتسب مدة املعاجلة
اعتبار ًا من اترخي اس تالم وثيقة ما اإىل اترخي تدويهنا.



ارتفع متوسط مدة املعاجلة يف عام  2016ابلنس بة اإىل املعامالت الست اليت أأجراها املكتب ادلويل ،مقارنة
بعام ّ ُ .2015
وجسلت أأمه الزايدات يف التصويبات والقرارات والتعيينات الالحقة.
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اثمن ًا .جودة الفحص
 .18املؤرشات الرئيس ية التالية اخلاصة جبودة حفص العالمات التجارية معوم ًا والصادرة عن املكتب ادلويل يه نتيجة لعملية
مراقبة اجلودة اليت ُ
اضطلع هبا عقب تنفيذ اإطار اإدارة اجلودة مضن جسل مدريد يف عام  ،2015طبق ًا
39
لتوجهيات املعيار  ISO 9001:2015واملعيار .ISO 2859
 .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 ّ
تسّل الامتسات التصحيح بناء عىل القاعدة  28من الالحئة
التنفيذية املشرتكة.

اس تعراض عيّنات من معامالت الفحص
ُ .20أجريت مراقبة اجلودة استناد ًا اإىل جحم العينات التالية للمعامالت املعاجلة يدو ًاي يف عام .2016


 1 444طلب ًا لتصنيف نيس



 1 499طلب ًا لفحص الإجراءات الشلكية ()APEX



 540قراراً



 1 188الامتس ًا لإجراء تغيريات



 310الامتسات جتديد

ُ .21حيدمد مس توى جودة مقبول للك معامةل وهو املعيار اذلي تُقاس عىل أأساسه جودة حفص العالمات التجارية.



اكن أأداء اجلودة العام يف عام  2016أأعىل بنقطة مئوية واحدة عن مس توى اجلودة املقبول.

 39اإطار اإدارة اجلودة اخلاص بسجل مدريد متاح عند طلبه عرب الربيد الإلكرتوين التايلmadrid.qp@wipo.int :
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اكن أأداء اجلودة العام أأدىن بنقطة مئوية واحدة من مس توى اجلودة املقبول لعام  ،2016ويرجع ذكل يف املقام ا ألول
اإىل تدوين تفاصيل مودعي الطلبات واملمثلني بشلك غري حصيح.



اكن أأداء اجلودة العام يف معاجلة القرارات أأدىن بنقطة مئوية واحدة من الهدف ارحمدد لعام .2016

91

تقرير أأداء الربانمج 2016



حقق أأداء اجلودة العام مس توى اجلودة املس هتدف وهو  95يف املائة .ولكن لوحظت املشلكة نفسها املالحظة فامي
خيص حفص الإجراءات الشلكية.



اكن أأداء اجلودة العام فامي خيص معاجلة التجديدات أأعىل بنقطة مئوية واحدة من الهدف ارحمدّ د لعام .2016

ا ألخطاء اليت ارتكهبا املكتب ادلويل
 .22يستند تو يع ا ألخطاء الوارد يف الرسوم البيانية أأدانه اإىل حتليالت للعينات التالية من معامالت عام .2016





 371تصنيف ًا
 250حفص ًا ل إالجراءات الشلكية ()APEX
 276جتديداً
 293تعدي ًال

 40املعامالت اليت تتضمن عىل خطأأ واحد أأو أأكرث.
92
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اكن تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات ( )MIRISميثل  %45.3من ا ألخطاء يف التصنيف يف عام  ،2016وهو ما
ميثل ايدة بنس بة  32.6نقطة مئوية عىل عام .2015



يف س نة  ،2016اكنت غالبية التصحيحات يف حفص الإجراءات الشلكية بسبب أأخطاء يف اإدخال تفاصيل املودعني
( 38.4يف املائة) وتعطل نظام تكنولوجيا املعلومات ( 10.8يف املائة).
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يف عام ُ ،2015عرض حتليل ا ألخطاء املتعلقة ابلتعديالت حسب نوع التعديل بد ًل من نوع ا ألخطاء .وتغري ذكل يف
عام  2016ليتوافق مع حتليل املعامالت ا ألخرى .بياانت عام  2015حسب نوع اخلطأأ غري متوفرة.



يف عام  ،2016اكن حنو  42.2يف املائة من التصويبات يف التعديالت يرجع اإىل أأخطاء يف اإدخال تفاصيل أأحصاب
احلقوق ( 38.4يف املائة) واملمثلني ( 3.8يف املائة) .وبلغت نس بة ا ألخطاء املتعلقة ابلسلع واخلدمات  16.4يف املائة.



ايدة نس بة ا ألخطاء النامجة عن تعطل نظام تكنولوجيا املعلومات اكنت ترجع يف املقام ا ألول اإىل نرش نظام
تكنولوجيا املعلومات اجلديد يف عام .2016

[هناية املرفق]
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نظام لهاي
الربانمج :31
املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
أأسس املقارنة

عضوية وثيقة جنيف ( )1999أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 50طرف ًا متعاقداً

ا ألهداف

بياانت الأداء

 60طرف ًا متعاقداً

 52طرف ًا متعاقداً

السري
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 49طرف ًا متعاقد ًا يف  13فرباير 2015

ايدة حصة املاكتب اليت تُق ِّدم يف هناية  ،2016اكن 48
حصة املاكتب املعنية اليت تقدم أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
مكتب ًا وطني ًا أأو إاقلميي ًا يقدم
معلومات عن نظام لهاي.
اكن  47مكتب ًا وطني ًا أأو إاقلميي ًا يُق ِّدم
معلومات عن نظام لهاي
معلومات عن نظام لهاي.
معلومات عن نظام لهاي .ومل متتكل عرشة
ملس تخدمهيا
ومل متتكل عرشة ماكتب موقعاً
ماكتب موقع ًا اإلكرتونياً.
اإلكرتوني ًا.
أأساس املقارنة ا ألصيل:

اثبت

برانمج ومزيانية :17/2016

اكن  38مكتب ًا وطني ًا أأو إاقلميي ًا يُق ِّدم
معلومات عن نظام لهاي .عرشة ماكتب
ليس لها موقع عىل ش بكة الإنرتنت
(هناية )2014
اإيداعات وجتديدات يف
نظام لهاي

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الطلبات4 111 :
التصامي املدرجة16 435 :
التجديدات3194 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 2924طلب ًا
التصامي املدرجة14 441 :
التجديدات)2014( 2703 :

2016
2016
الطلبات4940 :
الطلبات5562 :
التصامي املدرجة22 730 :
التجديدات )1.0%-( 2830 :التصامي املدرجة18 716 :
التجديدات3150 :
2017
الطلبات5710 :
التصامي املدرجة26 140 :
التجديدات)3.9%+( 2940 :
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اثبت
غري اثبت
اثبت
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النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

حمس نة يف معليات نظام لهاي
ھ 5.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

همينة وثيقة جنيف ( )1999يف أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015اس تالم مجيع املوافقات ( .)13أأهنيت وثيقة  1934يف
والزتام مجيع ا ألطراف املتعاقدة  18أأكتوبر 2016
وردت  11موافقة ول يزال يلزم ورود
نظام لهاي
بوثيقة  ( 1999أأو تكون أأعضاء
موافقتني لإهناء وثيقة  ،1934ول تزال
يف منظمة حكومية دولية طرف
توجد أأربعة أأطراف متعاقدة من خارج
الاحتاد الأورويب واملنظمة ا ألفريقية للملكية يف وثيقة .)1999
الفكرية ُم َلزم ًة بوثيقة  1960فقط.

السري
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ورود  10موافقات لإهناء وثيقة 1934
( 3موافقات ل تزال ل مة) .و 4أأطراف
متعاقدة ُم َلزمة بوثيقة  1960فقط (ليست
أأعضاء يف منظمة حكومية دولية طرف
يف وثيقة .)1999
العمليات والإجراءات مكيفة

س تدخل الالحئة التنفيذية
املشرتكة بصيغهتا املعدةل اليت
وافقت علهيا مجعية احتاد
لهاي حزي النفاذ يف
عام  2016يف اترخي يقرره
املكتب ادلويل فور اإمتام
البيئة املعلوماتية

اثبت

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015حتديث الإطار القانوين لنظام
اعمتدت مجعية احتاد لهاي يف عام  2014لهاي ملواكبة التطور يف جمال
التصامي يف مجيع أأحناء العامل.
اإدخال تعديالت عىل الالحئة التنفيذية
املشرتكة ،من بني أأمور أأخرى ،وإادخال
"ألية للحصول عىل الراء" ،وس يدخل ذكل
حزي النفاذ يف  1يناير  .2015ودخلت حزي
النفاذ يف  1يوليو  2014تعديالت عىل
التعلاميت الإدارية ،من بني أأمور أأخرى،
وتكل التعديالت ختفف بعض املتطلبات
املتعلقة ابلنسخ والتصوير.

تعديالت عىل الالحئة
التنفيذية املشرتكة (انفذة يف
 .)2017/1/1والغرض من
تعديل القاعدة  5توفري ضامن
يف حال عدم تسّل تبليغ
اإلكرتوين نظر ًا اإىل أأنه من
املرحج أأن تكون غالبية
املراسالت املقبةل مع املكتب
ادلويل مراسالت اإلكرتونية.

اثبت

العمليات والإجراءات مكيفة مع العمليات والإجراءات مكيفة
التطور اجلغرايف والقانوين للنظام

التقدم ارحمر حنو تعزيز
الإطار القانوين

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

تعديالت عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة
(انفذة يف  )2015/1/1والتعلاميت الإدارية
(انفذة يف  )2014/7/1لتكييف نظام
لهاي مع اتساع نطاقه اجلغرايف ليشمل
أأطراف ًا متعاقدة جديدة ومرتقبة مع أأنظمة
الفحص.
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حتسن سري معل جسل لهاي ،أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
ّ

مبا يف ذكل العمليات
والإجراءات الإلكرتونية

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

 6واهجات اإلكرتونية اإضافية
لنظام لهاي

أأمتتة معاجلة الردود عىل
اخملالفات (املرسةل عرب نظام
الإيداع الإلكرتوين)
يف عام 2016
(الرتامكي )5

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

واهجتان اإلكرتونيتان لنظام لهاي

ل انقطاع يف اخلدمات والتحسينات منفذة ل انقطاع يف اخلدمات
التقدمي املس تقر خلدمات
تكنولوجيا املعلومات املتطورة يف موعدها
تنفيذ التحسينات وإاطالقها
من قبل ماكتب نظام
يف موعدها
لهاي اخللفية
مرونة البياانت املدونة يف
السجل ادلويل

ل انقطاع يف اخلدمات يف
عام 2016
تنفيذ حتسينات حمددة
وإاطالقها يف موعدها
وفق ًا للمتطلبات ارحمددة

عدم القدرة عىل تدوين
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015مرونة البياانت املدونة يف
أأحر تقدم يف اختيارات التصمي ولكن اكن السجل ادلويل وإاماكنية حتديد واس تخراج وإارسال بياانت
مركزة عىل التصامي وبياانت
التنفيذ مزمع عقب حتويل النظام املعلومايت حمتوايت اختيارية إاضافية
حبروف غري لتينية
ا ألسايس ولكن مل حيدث هذا التحول خالل وتدويهنا يف السجل ادلويل
الثنائية :نظام معلومات جسالت التصامي القدرة عىل تسجيل معلومات
ادلولية (.)DIRIS
تفصيلية عن التصامي

اثبت
اثبت
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

بعد اإدخال تعديالت عىل الإطار القانوين
لنظام لهاي ،ميكن بيان مزيد من املرونة
بشأأن ارحمتوايت الاختيارية يف طلب دويل
وتدويهنا يف السجل ادلويل.
عدم القدرة عىل تسجيل معلومات تفصيلية
عن التصامي

 3اإصدارات من نظام معلومات نظام معلومات السجل ادلويل للتصامي  3اإصدارات جديدة من نظام بد أأ العمل يف هناية عام 2016
عىل منصة لهاي املعلوماتية
( )DIRISغري منشور ،ونظام الإيداع معلومات السجل ادلويل
السجل ادلويل للتصامي
الإلكرتوين ( أأداة لهاي لإدارة ارحمافظ) قيد للتصامي ( )DIRISمنشورة لتحل حمل نظام معلومات
( )DIRISمنشورة ،و3
الإنتاج ،والتصمي احلايل لقاعدة البياانت ل  3اإصدارات ُمحدم ثة من نظام السجل ادلويل للتصامي
اإصدارات من نظام لهاي
يدمج التفاصيل املطلوبة حديث ً
(.)DIRIS
إيداع
ل
ا
و
،
ا
منشورة
لهاي ل إاليداع الإلكرتوين
الإلكرتوين ل يسمح ابلرد الإلكرتوين عىل منشورة ،والرد الإلكرتوين عىل يف عام :2016
الإيداع الإلكرتوين
.
لفات
ا
اخمل
خطاابت
اخملالفات ممكن ،وتصمي منطقي  -نظام الإيداع
ُمنقمح لقاعدة البياانت
الإلكرتوين أأاتح الرد
الإلكرتوين عىل
خطاابت اخملالفات
( أأبريل )2016؛
  5اإصدارات ُمحدم ثةمن نظام لهاي
ل إاليداع الإلكرتوين
منشورة.

97

منقطع
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 31
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه4.2

اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

5 337

5 865

2 688

ه5.2

حمس نة يف معليات نظام لهاي
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

2 234

3 506

1 318

7 572

9 371

4 006

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6 226

7 524

3 428

%46

خالف موارد املوظفني

1 346

1 847

578

%31

7 572

9 371

4 006

%43

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.31تظهر املزيانية بعد التحويالت تسوية ابلزايدة تُعزى أأساس ًا اإىل " "1حتويل موارد اإضافية من خالف موارد املوظفني لتنفيذ
املراحل ا ألوىل من مرشوع منصة لهاي املعلوماتية؛ " "2ونقل مؤقت ملوظف من "احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية"
(الربانمج  )15دلمع تنفيذ املرشوع كام هو م
حمس نة يف معليات نظام لهاي)؛
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 5.2اإنتاجية وجودة خدمات ّ
" "3وحتويل ثالثة مناصب مؤقتة دلمع طلبات الفحص الإضافية النامجة عن انضامم الياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية وحتس با
لنضامم الاحتاد الرويس كام هو م
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.31يُعزى النقص يف اس تخدام خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل تأأجيل العمل املتعلق بتكنولوجيا املعلومات نتيجة معل التثبيت
اجلاري لنظام معلومات جسالت مدريد ادلولية (.)MIRIS
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مرفق الربانمج  :31مؤرشات معليات نظام لهاي
مؤرشات ا ألداء للنتيجة املرتقبة
حمس نة يف معليات نظام لهاي"
"اإنتاجية وجودة خدمات ّ
ل بد من معرفة تطور العوامل التالية ،مكعلومات أأساس ية عن مؤرشات أأداء النتيجة املرتقبة "اإنتاجية وجودة خدمات
حمس نة يف معليات نظام لهاي":
ّ

.1

.2



أأعباء معل نظام لهاي؛



ومكوانت تكل ا ألعباء؛



ومس توى ا ألمتتة،



واملوارد اخملصصة ملواكبة تكل ا ألعباء.
ويتسّل املكتب ادلويل أأربع فئات رئيس ية من الواثئق ،ويه الطلبات ادلولية والتجديدات والتغيريات والقرارات .ويُعرض
فامي ييل أأحدث توجه للك من تكل الواثئق .وترد أأيض ًا معلومات اإضافية عن الطلبات املتسلممة مثل متوسط عدد التصامي.
و ألس باب تقنية ،يبني مؤرش اخملالفات الصادر البياانت بناء عىل الواثئق املعاجلة بد ًل من الواثئق الواردة.

أأول .الواثئق الواردة
الطلبات املس تلمة



يف عام  ،2016تسّل املكتب ادلويل  5 562طلب ًا دولي ًا ،أأي بزايدة بنس بة  35يف املائة مقارنة بعام  .2015وإاضافة
اإىل الطلبات الواردة من الاحتاد ا ألورويب ( 186+طلب ًا) ،أأسهمت يف هذه الزايدة أأيض ًا الطلبات الواردة من
مجهورية كوراي ( 747+طلب ًا) والياابن ( 220+طلب ًا) والولايت املتحدة ا ألمريكية ( 211+طلب ًا) اليت انضمت مجيعها
اإىل نظام لهاي يف الثنائية .15/2014



ويف عام ُ ،2016أودعت  94يف املائة من الطلبات اإلكرتوني ًا ،أأي بزايدة قدرها  13نقطة مئوية عىل عام .2012
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متوسط عدد التصامي للك طلب



يف عام  ،2016احتوى الطلب ،يف املتوسط ،عىل  3.4تصمي ،مما يؤكد وجود اجتاه نزويل.

متوسط عدد التعيينات للك طلب



يف عام  ،2016احتوى الطلب يف املتوسط عىل  3.8تعيني .ومنذ عام  ،2012افخفض بشلك مس متر متوسط عدد
التعيينات للك طلب.
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توهجات اخملالفات يف الطلبات
تنقسم اخملالفات املُبلغ عهنا اإىل عرش فئات مبينة يف الشلك التايل.

.3



يف عام  ،2016أأبلغ املكتب ادلويل عن  3 383خمالفة مخصوص الطلبات.



واكنت اخملالفات املتعلقة مبؤرشات املنتجات وا ألوصاف وترقي النسخ يه اليت شهدت أأكرب ايدة نسبية يف عام .2016



وبوجه عام ،ادت اخملالفات املبلغ عهنا يف عام  2016بنس بة  64يف املائة مقارنة بعام  ،412015وهذه الزايدة أأكرب من
الزايدة اليت حدثت يف عدد الطلبات.

 41وصل اإجاميل عدد اخملالفات يف عام  2015اإىل  2 062خمالفة بدلً من  2 118خمالفة كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج للثنائية .15/2014
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.4

وفامي ييل توضيح لتطور حصة الطلبات اليت حتتوي عىل خمالفة واحدة أأو أأكرث أأو عىل مالحظات موضوعية أأو ّكهيام.42



يف عام  ،2016تضمن حنو  49يف املائة من الطلبات املسجةل خمالفة أأو مالحظة موضوعية واحدة عىل ا ألقل .وميثل
ذكل ايدة بنحو  5يف املائة مقارنة بعام .2015

التجديدات



يف عام  ،2016افخفض عدد التجديدات بنس بة  1.4يف املائة مقارنة بعام  ،2015ليصل مجموع التجديدات اإىل
 3 150جتديداً.



ومنذ عام ُ ،2012عوجلت غالبية التجديدات اإلكرتوني ًا ،مس تأأثرة بنس بة  77يف املائة من اإجاميل عدد التجديدات يف
عام  2016مقارنة بنس بة  73يف املائة يف عام  ،2015أأ ْي بزايدة قدرها  4يف املائة تقريبا.

 42بسبب عدم الاتساق يف حساب حصة الطلبات اليت تنطوي عىل خمالفات أأو مالحظات ،جرى الن تصحيح البياانت اليت س بق الإبالغ عهنا يف تقرير أأداء
الربانمج للمنظمة طوال الفرتة .2016-2012
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التغيريات



المتس املودعون اإجراء  1020تغيرياً يف التسجيالت ادلولية يف عام  ،2016أأي ابرتفاع نسبته  0.2يف املائة عن
عام .2015

القرارات



اد عدد القرارات املتسلمة يف عام  2016بنس بة  112يف املائة مقارنة بعام  ،2015اإذ بلغ  8 386قراراً ،مما يعكس
أأثر التوسع ا ألخري للنظام يف ولايت الفحص املوضوعي عىل معليات لهاي.



واكنت حصة القرارات اليت عُوجلت تلقائي ًا يف عام  42( 2016يف املائة) يه ا ألدىن منذ عام .2012
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اثنيا .عبء العمل الإجاميل
.5

ميثل عبء العمل الإجاميل العدد الإجاميل املرحج للواثئق اليت تسلمها املكتب ادلويل .ويشمل ذكل مجيع فئات الواثئق ا ألربع
(الطلبات ،والتجديدات ،والتغيريات ،والقرارات).

.6

و ألن معاجلة هذه الفئات من الواثئق ل تتطلب قدراً متساو ًاي من املواردُ ،ير ّجح لك مهنا بشلك خمتلف .ووفق ًا للرتجيح
احلايل ،ميكن لفاحص ما ،خالل الفرتة الال مة ملعاجلة طلب دويل واحد ،أأن يعاجل مثانية جتديدات أأو أأربعة تغيريات أأو أأربعة
قرارات (نس بة عبء العمل .)1:8:4:4 :ومنذ الثنائية  ،15/2014ونظر ًا ل دايد تعقيد الواثئق ا ألخرى ،ل س امي القرارات
اليت اختذهتا املاكتب ،أأصبح الفحص الشامل للطلبات ادلولية أأكرث تعقيد ًا أأيض ًا .بيد أأن هذا مل يؤثر يف نس بة عبء العمل.



ويف عام  ،2016اد مجموع عبء العمل بنس بة  46يف املائة مقارنة بعام  .2015ويف الفرتة من عام  2012اإىل
عام  ،2016اكنت الزايدة يف عبء العمل ترجع يف املقام ا ألول اإىل ايدة عدد الطلبات الواردة رمغ أأن القرارات
أأصبحت جزء ًا مزتايد ا ألمهية من عبء العمل هذا.

اثلث ًا .تلكفة املعاجلة
تلكفة الإنتاج الإجاملية
.7

تتأألف تلكفة الإنتاج الإجاملية من النفقات املتعلقة بنظام ليه فقط ونفقات ا ألنشطة ادلامعة لهذا النظام.

.8

وفامي خيص بياانت ما قبل عام  ،2016تشمل النفقات املتعلقة بنظام لهاي دون غريه نفقات الربانمج ( 31نظام لهاي)
وحنو  8يف املائة من نفقات مكتب انئب املدير العام لقطاع العالمات والتصامي (الربانمج  - 6نظام مدريد) .ويدخل يف
احلساب نفقات نظام مدريد يف عام  2016املتعلقة بدمع نظام لهاي – نفقات الرتمجة وتكنولوجيا املعلومات .وقبل الثنائية
 ،17/2016مل يكن ابلإماكن متيزي النفقات املرتبطة هبذه اخلدمات عن النفقات الإجاملية املتعلقة ابلرتمجة والتطورات
التكنولوجية يف الربانمج ( 6نظام مدريد) ،وذلكل مل تدخل يف احلساب .وبسبب هذا التنقيح اذلي ُأدخل عىل احلساب ،ل
ميكن مقارنة نتاجئ  2016بنتاجئ العام السابق .ولهذا السبب ،تُعرض بياانت الفرتة من  2012اإىل  2015وبياانت عام 2016
يف رمسني بيانيني خمتلفني.
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.9

وتشمل نفقات ا ألنشطة ادلامعة لنظام لهاي نفقات اخلدمات العامة التالية :خدمات املؤمترات واللغات ،والتشييد ،والإدارة
التنفيذية ،والشؤون املالية واملزيانية ،وخدمات ادلمع العامة ،وإادارة املوارد البرشية ،والرقابة ادلاخلية ،وتكنولوجيا املعلومات،
والسالمة وا ألمن .وتُعزى نس بة صغرية من هذه النفقات (تلكفة اس تضافة اخلادوم يف مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحساب
الإلكرتوين وحصة تلكفة قسم الإيرادات التابع لإدارة الشؤون املالية) اإىل نظام لهاي مبارشة يف حني أأن النس بة املتبقية من
هذه النفقات املتعلقة بنظام لهاي حتسب عىل أأساس عدد املوظفني (ومهنم املوظفون ذوو العقود ارحمددة املدة ،واملوظفون
املؤقتون ،واملس تفيدون من املنح).



تقدر النفقات الإجاملية املتعلقة ابملعاجلة يف نظام لهاي بنحو  8.86ماليني فرنك سويرسي يف عام .2016



ويف عام  ،2016بلغت نس بة التاكليف املبارشة  58يف املائة من النفقات الإجاملية.

تلكفة الوحدة
 .10ميكن قياس كفاءة املكتب ادلويل يف معاجلة املعامالت بتلكفة الوحدة ،اليت تعين متوسط 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 أأدانه 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
للثنائية  17/2016لتحسني ادلقة يف بيان تلكفة معاجلة أأعباء معل نظام لهاي يف املكتب ادلويل.43

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

ُ 43رشحت التنقيحات املعنية ابلتفصيل يف تقرير أأداء الربانمج لعام  ،2014وتضمنت عىل وجه اخلصوص مواءمة مهنجية حساب التاكليف املبارشة وغري
املبارشة يف نظام لهاي مع مهنجيات حساب تاكليف الوحدات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ونظام مدريد.
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 .14ومبا أأن معاجلة التصامي الواردة يف هذين النوعني من الواثئق ل يتطلب موارد متساوية ،فلك نوع ُير ّجح بشلك خمتلف.44
ُوحتسب تلكفة الوحدة بقسمة تلكفة الإنتاج الإجاملية عىل عدد التصامي اجلديدة /اجملدمدة.



ويُق مدر متوسط تلكفة معاجلة تصمي جديد/جمدمد  443فرناكً سويرس ًاي يف  .2016ول ميكن مقارنة نتاجئ عام 2016
ابلس نوات السابقة ل ألس باب املذكورة أأعاله (انظر التلكفة الإجاملية ملؤرش الإنتاج).

تلكفة الوحدة للك وثيقة مدونة يف السجل
 .15تشلك الواثئق املدونة يف السجل اإجاميل عبء العمل (انظر "عبء العمل الإجاميل" أأعاله).



يُقدمر متوسط تلكفة تدوين وثيقة يف السجل مببلغ  1 172فرناكً سويرس ًاي يف عام  .2016ول ميكن مقارنة نتاجئ
عام  2016ابلس نوات السابقة ل ألس باب املذكورة أأعاله (انظر التلكفة الإجاملية ملؤرش الإنتاج).

 44انظر نسبيت الطلبات والتجديدات يف "اإجاميل عبء العمل" أأعاله.
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رابع ًا .توقيت معاجلة الطلبات ادلولية
 .16يبني هذا املؤرش الوقت الال م للمكتب ادلويل يك يعاجل الطلبات الصحيحة .وحتدد املدة حبساب الوقت املس تغرق من
اترخي اس تالم الطلب اإىل اترخي تسجيهل.



يف عام  ،2016افخفضت نس بة الطلبات العادية اليت متت معاجلهتا يف أأقل من أأس بوع واحد اإىل  20يف املائة ،مقارنة
بنس بة  45يف املائة يف عام  ،2014مما يعكس ايدة التعقيد املشار اإليه يف القسم الثاين أأعاله.



ويف عام  ،2016متت معاجلة  78يف املائة من الطلبات يف غضون ثالثة أأسابيع بدء ًا من اترخي اس تالهما يف
املكتب ادلويل.
[هناية املرفق]
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نظام لش بونة
الربانمج :32
املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة بينينغ وانغ

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 10.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

ما يصل اإىل  5أأطراف عدم انضامم أأي أأطراف متعاقدة
توس يع نطاق التغطية اجلغرافية أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
عدم انضامم أأي أأطراف متعاقدة جديدة (صفر) متعاقدة مبوجب وثيقة جديدة
لنظام لش بونة
جنيف حبلول هناية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
عام 2017
برانمج ومزيانية :17/2016
عدد ا ألطراف املتعاقدة مبوجب وثيقة جنيف يف
هناية عام 2015
 %85من املشاركني  12تظاهرة ُركّز فهيا بوجه خاص
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
النس بة املئوية للمشاركني يف
لش
عىل نظام بونة ،مبا يف ذكل
 7تظاهرات اإعالمية وتروجيية يف مجيع املناطق راضون
تظاهرات نظام لش بونة اذلين
أأحدث مس تجداته ،مع رضا
يعربون عن رضامه ويبلغون عن ُركّز فهيا بوجه خاص عىل نظام لش بونة ،مبا يف
بنس
املشاركني بة %86
ايدة وعهيم بعد حضور التظاهرة ذكل مراجعته املزمعة ،مع رضا املشاركني بنس بة
(اس تقصاء يف تظاهرة واحدة)
%84

السري
غري اثبت

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %84من املشاركني يف  5تظاهرات راضون
()2014

عدد الطلبات ادلولية وغريها من أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

املعامالت (لش بونة)

 89معامةل يف عام :2016
الهدف ارحمدمث:
 120معامةل يف الثنائية  25 -طلب ًا دولي ًا
17/2016
  20طلب ًا دولي ًا جديداً(يف الس نة)
معامالت أأخرى:
  60بيا ًان مبنح امحلاية  20اإعالن رفض  8بياانت مبنح امحلاية  54اإعالن رفض -حسبان لرفضني

 259معامةل يف الثنائية :15/2014
  115طلب ًا دولي ًا  105بياانت مبنح امحلاية 39 -اإعالن رفض

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
 121معامةل يف عام :2014
  80طلب ًا دولي ًا  26بياانت مبنح امحلاية 15 -اإعالن رفض
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الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 100معامةل يف الثنائية
17/2016
  20طلب ًا دولي ًا جديد ًا(يف الس نة)
  60بيا ًان مبنح امحلاية 20 -اإعالن رفض

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

عدد التسجيالت ادلولية من
ً
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ( 95من :)931
 املنطقة العربية ()14السارية مبوجب نظام لش بونة
 أس يا وارحميط الهادئ ()38(ابلنس بة للرمق اللكي)
 -أأمرياك الالتينية والاكرييب ()43

( 95من :)1020
الهدف ارحمدمث:
( 100من أأصل  - )971املنطقة العربية ()14
الهدف ا ألصيل:
 أس يا وارحميط الهادئ ()38برانمج ومزيانية
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()4317:/2016
( 90من )950

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

غري اثبت

( 78من ( )896مارس )2015

النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

اعامتد أأحاكم تبس يط الإطار
القانوين لنظام لش بونة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اعامتد الالحئة التنفيذية اس تعرض فريق لش بونة العامل
املشرتكة مبقتىض اتفاق املعين ابإعداد لحئة تنفيذية
لش بونة ووثيقة جنيف مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة
جنيف لتفاق لش بونة ،يف يونيو
 ،2016مرشوع ًا أأو ًل لالحئة
التنفيذية املشرتكة

اعامتد وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن
تسميات املنشأأ واملؤرشات اجلغرافية يف مايو
2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

بياانت الأداء

السري
اثبت

الإطار القانوين احلايل والإطار القانوين لوثيقة
جنيف يف مايو 2015
ايدة اس تخدام الوسائل
الإلكرتونية لإيداع ومعاجلة
الطلبات ادلولية وغريها من
املعامالت (لش بونة)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

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

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ا ألداة احلالية لإدخال البياانت

اإدراج النرشة يف قاعدة ُأ ِ ّجل اإدراج نرشة لش بونة يف قاعدة غري اثبت
بياانت لش بونة اإكسربس بياانت لش بونة اإكسربس

قاعدة البياانت والنرشة احلالية
حتسني اخلدمات الإلكرتونية
لسجل لش بونة

أأداة حمس نة لإدخال
البياانت

تقدمي أراء يف جمال ا ألعامل ملواصةل
تعزيز ا ألدوات احلالية لتكنولوجيا
املعلومات من أأجل توليد
اإخطارات اإلكرتونية ل إالدارات
اخملتصة ،مبا يف ذكل
الشهادات واملراسالت الرمسية

اثبت

 اس امترات ش بكية يف هناية عام  ،2016اكن اإعدادأأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
ل إاليداع الإلكرتوين اس امترات الإيداع الإلكرتوين
اس ُتمكلت الواهجة الإلكرتونية اليت تربط بني
ل يزال يف مرحةل البحث
السجل ادلويل وقاعدة بياانت لش بونة اإكسربس
عىل موقع الويبو الإلكرتوين و ُأطلقت يف 2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

التنفيذ البس يط لسجل اإلكرتوين
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اس تخدام موارد الربانمج 32
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه10.2

اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

785

996

374

ه11.2

حمس نة يف معليات نظام لش بونة
اإنتاجية وجودة خدمات ّ

550

588

262

1 335

1 584

636

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

1 124

1 373

554

%40

211

211

82

%39

1 335

1 584

636

%40

موارد املوظفني
خالف موارد املوظفني
اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.32تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني واملبيمنة يف خمتلف النتاجئ املرتقبة اإىل تعزيز الربانمج بنقل مدير جديد لسجل لش بونة يف
ديسمرب  2015يف اإطار خطة التتابع حتس با لتقاعد الرئيس يف فرباير ( 2016ا دواجية مؤقتة يف املوارد).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.32يُعزى النقص الطفيف يف اس تخدام خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل تأأجيل بعض ا ألنشطة مثل الندوات والبعثات
الاستشارية املدرجة يف اإطار النتيجة املرتقبة ه.10.2
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مركز الويبو للتحكي والوساطة

الربانمج :7

املسؤول عن الربانمج :الس يد جون ساندجي

النتيجة املرتقبة:

من أأساليب الويبو
وغريها 
الوساطة والتحكي 

وداخليا وتسويهتا 
عرب

ابمللكية الفكرية دوليا
املتعلقة 
نشوء املنا عات 
تفادي 
ه 8.2تزايد 
البديةل لتسوية املنا عات


مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

ايدة الاس تعانة مخدمات
ورشوط بديةل لتسوية
املنا عات يف الصفقات
والتسجيالت املتعلقة
ابمللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
عرب اإجراءات الويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

 60من املنا عات الإضافية
و 54من املساعي امحليدة
الإضافية
 482منا عة و 256من
املساعي امحليدة
(الرتامكي بهناية )2016

اثبت

 422منا عة و 202من املساعي امحليدة
(الرتامكي بهناية )2015

 150من املنا عات الإضافية
واملساعي امحليدة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 393منا عة و 148من املساعي امحليدة
(الرتامكي بهناية )2014

 40من املنا عات الإضافية
واملساعي امحليدة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 7500اس تفسار اإضايف ()15/2014

 7500اس تفسار اإضايف

 4000اس تفسار وارد ()13/2012

 4000اس تفسار اإضايف

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 3.1مليون ايرة اإضافية ()15/2014
 1.553مليون ايرة للموقع الإلكرتوين
()2014

 3.1مليون ايرة اإضافية
 1.5مليون ايرة اإضافية للموقع
الإلكرتوين
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 3865اس تفسار ًا اإضافي ًا

 1.495مليون ايرة اإضافية

اثبت

اثبت
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أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
 262مشاراكً يف أأحداث املركز
()15/2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 408مشاركني يف أأحداث املركز
()13/2012

 859مشاراكً يف
الهدف ارحمدمث:
 400مشاراكً يف أأحداث املركز أأحداث املركز

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 250مشاراكً يف أأحداث املركز

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 9670مشاراكً يف أأحداث يشارك فهيا ممثلني  9670مشاراكً يف أأحداث
يشارك فهيا ممثلني عن املركز
عن املركز ()15/2014

 5302مشارك يف أأحداث
يشارك فهيا ممثلني عن املركز

اثبت

 4000مشارك يف أأحداث يشارك فهيا ممثلني  6000مشارك يف أأحداث
يشارك فهيا ممثلني عن املركز
عن املركز ()13/2012

الس ياسات البديةل لتسوية أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

املنا عات اليت سامه املركز  23نظام ًا معمتد ًا (مجعية الامتيا الربا يلية  4اإىل  6أأنظمة اإضافية
( ،)ABFومجعية الامتيا الإس بانية
يف وضعها وتنفيذها
الهدف ا ألصيل:
لية
و
ادل
امجلاعية
إدارة
ل
ا
ومجعية
)،
AEF
(
برانمج ومزيانية :17/2016
للمصنفات السمعية البرصية
 1اإىل  3أأنظمة اإضافية
( ،)AGICOAواتفاق احتاد الرشاكت
املبسط ( ،)DESCAواملديرية العامة
ّ
للملكية الفكرية يف اإندونيس يا (،)DGIPR
ومديرية حق املؤلف الوطنية (،)DNDA
ومجعية اإدارة حقوق منتجي املصنفات
السمعية البرصية ( ،)EGEDAواملعهد
ا ألورويب ملعايري التصالت (،)ETSI
أ
والفيّل والإعالم ،والبحث والتطوير الملاين،
واجمللس ادلويل للمتاحف (،)ICOM
ومعهد الهندسة الكهرابئية والإلكرتونيات
( ،)IEEEواملعهد املكس ييك للملكية
الصناعية ( ،)IMPIواملعهد الوطين للملكية
الصناعية يف الربا يل ( ،)INPI-BRودليل
اتفاقات امللكية الفكرية ( ،)IPAGومكتب
الفلبني للملكية الفكرية ،ومكتب س نغافورة
للملكية الفكرية (الوساطة) ،ومكتب
س نغافورة للملكية الفكرية (قرارات اخلرباء)،
وجلنة كوراي لالتصالت ( ،)KCCوالواكةل
الكورية للمحتوى الإبداعي (،)KOCCA
واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية
النباتية ل ألغذية والزراعة (،)ITPGRFA
ومركز ابليكس بو ،وامجلعية السويرسية
لالمتيا ( ،)SFAومكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية ()(USPTO
45
(الرتامكي بهناية )2015

 5خطط اإضافية معمتدة:
" "1املركز الوطين
للسجالت ()CNR
(السلفادور)؛ " "2الإدارة
الوطنية للملكية الفكرية
(( )DINAPIابراغواي)؛
" "3املكتب الإس باين
للرباءات والعالمات التجارية
()OEPM
(البحث والتطوير)؛
" "4اإدارة الأعامل الصغرية
واملتوسطة ()SMBA
(كوراي)؛ " "5مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر
(الرتامكي) 28
 3أأنظمة مدعومة:
" "1املعهد املكس ييك
للملكية الصناعية ()IMPI؛
" "2ومكتب س نغافورة
للملكية الفكرية ()IPOS؛
" "3ومكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات
التجارية ()USPTO

 45تصويب :اكن العدد الرتامكي ل ألنظمة املعمتدة  23نظام ًا حبلول هناية عام  2015وليس  20كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 15نظام ًا معمتد ًا (مجعية الامتيا الإس بانية
( ،)AEFومجعية الإدارة امجلاعية ادلولية
للمصنفات السمعية البرصية
( ،)AGICOAواملديرية العامة للملكية
الفكرية يف اإندونيس يا ( ،)DGIPRومديرية
حق املؤلف الوطنية ( ،)DNDAومجعية
اإدارة حقوق منتجي املصنفات السمعية
البرصية ( ،)EGEDAواملعهد ا ألورويب
ملعايري التصالت ( ،)ETSIوالفيّل
والإعالم ،واجمللس ادلويل للمتاحف
( ،)ICOMواملعهد املكس ييك للملكية
الصناعية ( ،)IMPIواملعهد الوطين للملكية
الصناعية يف الربا يل ( ،)INPI-BRودليل
اتفاقات امللكية الفكرية ( ،)IPAGومكتب
الفلبني للملكية الفكرية ،ومكتب س نغافورة
للملكية الفكرية (الوساطة) ،ومكتب
س نغافورة للملكية الفكرية (قرارات اخلرباء)،
واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية
النباتية ل ألغذية والزراعة ()(ITPGRFA
(الرتامكي بهناية )2014
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ھ 9.2حامية فعاةل للملكية الفكرية يف احلقول العليا املكونة من أأسامء عامة واحلقول العليا املكونة من رمو البدلان
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

 2653حاةل اإضافية متعلقة
ابحلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة
( 32 220هناية )2016

اثبت

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

معاجلة  3520حاةل متعلقة ابحلقول العليا
املكونة من رمو البدلان يف املركز
(الرتامكي بهناية )2015

 383حاةل اإضافية بشأأن
الهدف ارحمدمث:
 450حاةل اإضافية بشأأن رمو رمو متعلقة ابحلقول العليا
متعلقة ابحلقول العليا املكونة من املكونة من رمو البدلان
الرتامكي 3903
رمو البدلان
(هناية )2016
الهدف ا ألصيل:

اثبت

معاجلة  144 3حاةل متعلقة ابحلقول العليا
املكونة من رمو البدلان يف املركز
(الرتامكي بهناية )2014

 350حاةل اإضافية بشأأن رمو
متعلقة ابحلقول العليا املكونة من
رمو البدلان

عدد احلالت اليت عاجلها
املركز فامي يتعلق ابحلقول معاجلة  29 567حاةل متعلقة ابحلقول العليا  4000حاةل اإضافية متعلقة
العليا املكونة من أأسامء عامة املكونة من أأسامء عامة يف املركز (الرتامكي ابحلقول العليا املكونة من
أأسامء عامة
واحلقول العليا املكونة من بهناية )2015
رمو البدلان يف اإطار
الهدف ا ألصيل:
أأساس املقارنة ا ألصيل:
ية
و
لتس
الس ياسة املوحدة
برانمج ومزيانية :17/2016
برانمج ومزيانية :17/2016
أ
 3000حاةل اإضافية متعلقة
املنا عات املتعلقة بأسامء معاجلة  27 189حاةل متعلقة ابحلقول
احلقول
ابحلقول العليا املكونة من
العليا املكونة من أأسامء عامة يف املركز
أأسامء عامة
(الرتامكي يف هناية )2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

برانمج ومزيانية :17/2016
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تنفيذ س ياسة الويبو والتوصيات الس ياسة املوحدة ،وقواعد
س ياسات تسوية املنا عات أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
اليت أأسهم املركز يف وضعها الس ياسة املوحدة ،وقواعد الس ياسة املوحدة املتعلقة ابلإجراءات يف نظام الس ياسة املوحدة ملراعاة
أأحاكم اإغالق املسجل
أأسامء احلقول
وتنفيذها يف س ياق نظام ملراعاة أأحاكم اإغالق املسجل اجلديدة،
اجلديدة ،وس ياسة الياكن
وس ياسة الياكن لتسوية املنا عات قبل
أأسامء احلقول
لتسوية املنا عات قبل املنح،
املنح ،وإاجراء الياكن لتسوية منا عات
وإاجراء الياكن لتسوية
العالمات التجارية بعد املنح
منا عات العالمات التجارية
(الرتامكي بهناية )2015؛
بعد املنح (الرتامكي بهناية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
)2016؛ ول توجد
برانمج ومزيانية :17/2016
س ياسات أأو توصيات
الس ياسة املوحدة ،وس ياسة تسوية
اإضافية قيد التنفيذ.
املنا عات قبل املنح ،وإاجراء تسوية
منا عات العالمات التجارية بعد املنح
(الرتامكي بهناية )2014

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 71هجة من هجات اإدارة تسجيل احلقول
العليا املكونة من رمو البدلان
(الرتامكي بهناية )2015

هجتان اإىل  4هجات اإدارة
جديدة لتسجيل احلقول العليا
املكونة من رمو البدلان

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 72هجة من هجات اإدارة تسجيل احلقول
العليا املكونة من رمو البدلان
(الرتامكي بهناية )2014
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 4هجات اإضافية لإدارة
تسجيل احلقول العليا املكونة
من رمو البدلان (.PM
و .TFو .WFو).YT
(الرتامكي  74بهناية  2016بعد
وقف واحد)
دمع  4س ياسات متعلقة
ابحلقول العليا املكونة من
رمو البدلان ( .BHو.FR
و .NIو).RE

اثبت

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 7
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه8.2

ه9.2

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

تزايد تفادي نشوء املنا عات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو
تسويهتا عرب الوساطة والتحكي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية
املنا عات

4 459

4 139

1 908

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

6 899

7 199

3 169

اجملموع

11 358

11 338

5 077

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

8 357

8 400

3 914

%47

خالف موارد املوظفني

3 002

2 939

1 163

%40

11 358

11 338

5 077

%45

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.7تعزى الزايدة الصافية الطفيفة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل تسوية وظيفتني مس مترتني
وإاعادة تو يع وفورات املوظفني املرتامكة من الربانمج عىل أأولوايت تنظميية أأخرى .ويعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد
املوظفني اإىل حتويل موارد للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني وإاىل نظام معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات (الربانمج  )5لتغطية رشاء اس تثنايئ ألاثث ومعدات.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.7اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الهدف الاسرتاتيجي الثالث
تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف
جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع
ا ألهداف الإمنائية الوطنية

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد البدلان يف طور صياغة اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية

الربانمج 9
الربانمج 10





عدد البدلان يف مرحةل تنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر
وامللكية الفكرية وخطط وطنية لتمنية امللكية الفكرية

الربانمج 9




عدد البدلان اليت اعمتدت اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر
وامللكية الفكرية

الربانمج 9




عدد البدلان اليت وضعت اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية
للملكية الفكرية متوافقة مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

الربانمج 10



عدد اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية اليت تتناول تعزيز
الإبداع ،مبا يف ذكل الابتاكر

الربانمج 30
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

معز ة للموارد البرش ية

ه2.3
كفاءات م
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
القادرة 
امللكية الفكرية 
بفعالية
لتسخري 


املتطلبات
النامية والبدلان
البدلان 
ألغراض التمنية يف 
املنتقةل اإىل نظام
ا ألقل منوا والبدلان 
الاقتصاد احلر


النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل تكوين الكفاءات
املتعلقة حبق املؤلف اذلين أأبلغوا عن الانتفاع العميل ابملعارف
بعد تسعة أأشهر من حلقة العمل

الربانمج 3



النس بة املئوية لتقيي املشاركني الإجيايب جلدوى الاجامتعات
وحلقات العمل اخلاصة بتكوين الكفاءات يف جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

الربانمج 3



النس بة املئوية للمشاركني اذلين يقدمون تقارير اإجيابية عن
برامج تكوين كفاءات الإدارة امجلاعية

الربانمج 3



النس بة املئوية للمشاركني اذلين يمتتعون مبعارف وهمارات
حس نة يف تنفيذ أأنشطة تدريبية يف بدلاهنم
ُم م

الربانمج 3



ُيرسة املُعارة ألشخاص
عدد الكتب املنشورة يف أأنساق م م
عاجزين عن قراءة املطبوعات

الربانمج 3



عدد منظامت الإدارة امجلاعية املتقدمة للحصول عىل اعامتد
الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة

الربانمج 3



عدد املاكتب الوطنية حلق املؤلف املشاركة بفعالية يف العملية
التشاورية بشأأن الشفافية واملساءةل وحسن الإدارة ()TAG

الربانمج 3



عدد النارشين املوقعني عىل ميثاق نرش املطبوعات امل ُ ميرسة
اخلاص ابحتاد الكتب امل ُ ميرسة ("امليثاق")

الربانمج 3



عدد ايرات البوابة الإلكرتونية اخلاصة ابلبنية التحتية
حلق املؤلف

الربانمج 3



نس بة املشاركني يف أأنشطة الويبو اليت تسفر عن تقارير حول
كفاءات معز ة 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

الربانمج 4



النس بة املئوية خلرباء امللكية الفكرية الوطنيني أأو ا إلقلمييني
اذلي ي ُس تعان هبم ابعتبارمه خرباء يف تظاهرات الويبو

الربانمج 9




النس بة املئوية للمشاركني يف تظاهرات الويبو اذلين يعربون
عن رضامه عن ارحمتوى وعن تنظي تكل التظاهرات

الربانمج 9
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

النس بة املئوية للمشاركني يف حلقات معل الويبو اذلين يط ّبقون
املهارات املكتس بة يف معلهم أأو مؤسساهتم

الربانمج 9




دربني املتخصصني يف امللكية الفكرية
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ م
دربني اذلين يس تخدمون همارات
ومسؤويل امللكية الفكرية امل ُ م
حمس نة يف معلهم

الربانمج 10



عدد البدلان املتحوةل اليت وضعت برامج تدريبية س نوية يف
جمال امللكية الفكرية و /أأو دورات للمهنيني املتخصصني يف
امللكية الفكرية

الربانمج 10



نس بة الزايدة يف عدد املشاركني يف دورات التعّل عن البعد
اليت تنظمها الأاكدميية

الربانمج 11



النس بة املئوية للمشاركني اذلين يس تخدمون معارف وهمارات
ُم معز ة يف ش ىت جمالت امللكية الفكرية

الربانمج 11



النس بة املئوية للمتدربني واملرشفني الراضني عن الربامج
التدريبية اليت ُأعدمت بنا ًء عىل معليات تقيي
الاحتياجات التدريبية

الربانمج 11



تعزيز التوا ن يف التو يع اجلغرايف للمدارس الصيفية

الربانمج 11



حس نة بشأأن امللكية الفكرية يف
دورات ومناجه جديدة و ُم م
املؤسسات التعلميية

الربانمج 11



عدد اتفاقات التعاون والرشااكت اليت ُأقميت مبا يامتىش مع
الرؤية اجلديدة للأاكدميية

الربانمج 11



عدد دورات التعّل عن بعد اليت اس ُتعرضت و ُحدّثت

الربانمج 11



عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة اليت ُأنشئت يف اإطار
املرشوع و أأصبحت مس تدام ًة

الربانمج 11



دربني الراضني عن فائدة ووجاهة
النس بة املئوية للمشاركني امل ُ م
التدريب املُقدمم من أأجل أأداء واجباهتم املهنية

الربانمج 17



النس بة املئوية للمشاركني يف دورة التعّل عن بعد بشأأن امللكية
الفكرية والصحة اذلين أأكدوا اس تخدام امللكة الفكرية يف سبيل
التمنية من خالل نقل التكنولوجيا وتوليد املهارات

الربانمج 18
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النتاجئ املرتقبة

الربامج املسؤوةل

السري

عدد ترتيبات اس تقبال علامء من البدلان النامية

الربانمج 18



النس بة املئوية لواضعي الس ياسات واملسؤولني احلكوميني
والعاملني يف جمال امللكية الفكرية وسائر الفئات املس هتدفة،
مبا يف ذكل اجلامعات ومنظامت الإدارة امجلاعية والصحفيون،
ممن دلهيم فهم مع ّمق لس ياسات امللكية الفكرية وكيفية الانتفاع
عىل حنو فعال بتطور امللكية الفكرية

الربانمج 20



دربني املتخصصني يف جمال امللكية
النس بة املئوية للمهنيني امل ُ م
الفكرية اذلين يس تخدمون همارات حمس نة يف معلهم

الربانمج 30



دمج مبادئ التمنية الواردة يف توصيات أأجندة التمنية بفعالية
يف معل برامج الويبو

الربانمج 8



متابعة فعاةل لتنفيذ توصيات الاس تعراض املس تقل ألجندة
التمنية

الربانمج 8



ألية حمس نة لإقامة مشاريع و أأنشطة جديدة منبثقة من أأجندة
التمنية وتنفيذها ورصدها وتقيميها وإاعداد تقارير عهنا

الربانمج 8



معز ة ومكيّفة عدد اتفاقات ومرشوعات وبرامج ورشااكت التعاون الوطنية
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ودون ا إلقلميية وا إلقلميية وا ألقالميية لتشجيع الانتفاع بفعالية
بأأنظمة امللكية الفكرية عن طريق تبادل أأفضل املامرسات
ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل

الربانمج 9




الربانمج 10



ه 5.3فهم مع ّمق لأجندة التمنية دلى ادلول النس بة املئوية للمشاركني الراضني اذلين شاركوا يف التظاهرات
ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املتعلقة بأأجندة الويبو بشأأن التمنية اليت تس هتدف ادلول
ا ألعضاء واجملمتع املدين واملنظامت احلكومية ادلولية وغري ذكل
املدين و أأحصاب املصلحة ا ألخرىن
من أأحصاب املصاحل

الربانمج 8



جتيل بُعد أأجندة التمنية ونواجت مشاريع أأجندة التمنية يف أأنشطة
املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو

الربانمج 8



النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية تس هتدف
املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممن
حمس نة يف معلهم
يس تخدمون معارف ّ
معز ة وهمارات ّ

الربانمج 30



النس بة املئوية للمشاركني يف برامج تدريبية تس هتدف
املؤسسات ادلامعة للرشاكت الصغرية واملتوسطة ممّن أأبدوا
رضامه عن حمتوى تكل الربامج وطريقة تنظميها

الربانمج 30



ه 3.3تعمي توصيات أأجندة التمنية عىل
معل الويبو

عدد الرشااكت القامئة

معز ة للرشاكت الصغرية
ه 6.3قدرات ّ
واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري
امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
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مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

دربة ادلامعة للرشاكت الصغرية
النس بة املئوية للمؤسسات امل ُ م
واملتوسطة واليت تُوفر املعلومات وخدمات الاستشارة يف
جمال اإدارة أأصول امللكية الفكرية

الربانمج 30



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

الربانمج 30



عدد البدلان اليت ُوضعت أأو اع ُتمدت فهيا س ياسات للملكية
الفكرية من أأجل الرشاكت الصغرية واملتوسطة

الربانمج 30



عدد مرات حتميل املواد واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت
الصغرية واملتوسطة

الربانمج 30



عدد الاشرتااكت يف النرشة الإخبارية اخلاصة ابلرشاكت
الصغرية واملتوسطة

الربانمج 30
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تنس يق أأجندة التمنية

الربانمج :8

املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس

النتيجة املرتقبة:

ه 3.3تعمي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

دمج مبادئ التمنية الواردة يف
توصيات أأجندة التمنية بفعالية يف
معل برامج الويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015تعزيز تعمي املبادئ
حتتوي وثيقة الربانمج واملزيانية  15/2014الواردة يف توصيات
عىل  23برانجم ًا ُمعمت فيه أأنشطة أأجندة أأجندة التمنية البالغ
عددها 45
التمنية
يف برامج الويبو
أأساس املقارنة ا ألصيل:

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

 مشاركة  12برانجم ًا يف تنفيذا ألنشطة اليت اعمتدهتا جلنة التمنية؛
 جتىل تعمي أأجندة التمنية يف معل 23برانجم ًا

اثبت

برانمج ومزيانية :17/2016

غري متاح (مؤرش أأداء جديد)
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015دلى الويبو نظام فعال انقشت جلنة التمنية يف دورهتا
متابعة فعاةل لتنفيذ توصيات
الاس تعراض املس تقل ألجندة التمنية اكن الاس تعراض املس تقل ألجندة التمنية ل لرصد تنفيذ التوصيات الثامنة عرشة و أأحاطت علامً
ابلس تعراض املس تقل ألجندة
الصادرة عن
يزال جار ًاي يف هناية .2015
لت 46
أ
الاس
ا منية وطلبت من المانة اإعداد
تعراض
أأساس املقارنة ا ألصيل:
وثيقة تتضمن ردها عىل التوصيات
برانمج ومزيانية :17/2016
املوهجة اإلهيا مع مراعاة أراء
غري متاح (مؤرش أأداء جديد)
ادلول ا ألعضاء

اثبت

ألية حمس نة لإقامة مشاريع و أأنشطة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015ألية جديدة تراعي دلى لك الربامج الوجهية نظام جديد
تش متل مجيع الربامج الوجهية عىل نظام فعال التوصيات الصادرة لتخطيط تنفيذ توصيات أأجندة
جديدة منبثقة من أأجندة التمنية
التمنية ورصدها وتقيميها مبا يراعي
عن تقياميت
لتخطيط تنفيذ توصيات أأجندة التمنية
وتنفيذها ورصدها وتقيميها
تقي
مرشوعات أأجندة التوصيات املنبثقة من تقياميت
ورصد ذكل التنفيذ و ميه.
وإاعداد تقارير عهنا
التمنية اليت نوقشت مشاريع أأجندة التمنية املناقشة حىت
أأساس املقارنة ا ألصيل:
خالل ادلورات الثانية ادلورة الثامنة عرشة للجنة التمنية
برانمج ومزيانية :17/2016
عرشة والثالثة عرشة
غري متاح (مؤرش أأداء جديد)
والرابعة عرشة
واخلامسة عرشة
للجنة التمنية

اثبت

 46تقرير بشأأن الاس تعراض املس تقل لتنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنيةCDIP/18/7 :
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النتيجة املرتقبة:

ه 5.3فهم مع ّمق لأجندة التمنية دلى ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية واجملمتع املدين و أأحصاب املصلحة ا ألخرىن

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

جتيل بُعد أأجندة التمنية ونواجت
مشاريع أأجندة التمنية يف أأنشطة
املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا
الويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اإنشاء نظام لضامن
الاضطالع جبميع
أأنشطة املساعدة
التقنية مع الامتثال
ملبادئ أأجندة التمنية

ل يوجد أأي نظام

ل يوجد أأي نظام

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

غري متاح (مؤرش أأداء جديد)

النس بة املئوية للمشاركني الراضني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

اذلين شاركوا يف التظاهرات املتعلقة %78.57
بأأجندة الويبو بشأأن التمنية اليت
أأساس املقارنة ا ألصيل:
جمل
تس هتدف ادلول الأعضاء وا متع برانمج ومزيانية :17/2016
املدين واملنظامت احلكومية ادلولية غري متاح يف ( 2014استناد ًا اإىل تقرير أأداء
وغري ذكل من أأحصاب املصاحل
الربانمج لعام )2014

122

%80

%86.6

السري
غري اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 8
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه3.3

تعمي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو

2 278

2 363

1 008

ه5.3

فهم مع ّمق ألجندة التمنية دلى ادلول ا ألعضاء واملنظامت احلكومية ادلولية
واجملمتع املدين و أأحصاب املصلحة الخرين

1 393

1 224

636

3 671

3 587

1 645

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

2 462

2 401

992

%41

خالف موارد املوظفني

1 209

1 186

652

%55

3 671

3 587

1 645

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.8يُعزى الافخفاض الطفيف يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل حتويل موارد (من بند خالف موارد
املوظفني) اإىل أأنشطة التواصل عرب الإنرتنت لهجرة قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية .ويُعزى الافخفاض الطفيف
يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد النتيجة املرتقبة ه( 3.3تعمي توصيات أأجندة التمنية) اإىل اإعادة تو يع املوارد اخملصصة للتظاهرات
وا ألنشطة املتعلقة بلجنة التمنية.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.8اكنت نس بة اس تخدام موارد املوظفني يف الربانمج أأقل قلي ًال من الهدف ارحمدد عقب تبديل وظيفتني شاغرتني.
واكنت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أس يا وارحميط الهادئ وأأمرياك الالتينية والاكرييب والبدلان ا ألقل منوا

الربانمج :9

املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس

النتيجة املرتقبة:

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد و /أأو نس بة البدلان اليت
تقدم ر أأاي اإجيابيا يف املشورة
الترشيعية والس ياس ية اليت
تسدهيا الويبو

 أأبلغت  7بدلان جميبة بنس بةأأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
 %100من الرضا عن املشورة
%90
يف :15/2014
بنس
املقدمة ( أأفريقيا ()1؛ املنطقة العربية
من
%
94
بة
جميبة
بدلان
 أأبلغت 7الهدف ا ألصيل:
()1؛ أس يا وارحميط الهادئ ()2؛
الرضا عن املشورة املقدمة ( أأفريقيا ()3؛ برانمج ومزيانية
أأمرياك الالتينية والاكرييب ())3
املنطقة العربية ()1؛ أس يا وارحميط
:17/2016
(الربانمج )1
الهادئ ()2؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب  أأفريقيا ()%90
(( ))1الربانمج )1
 املنطقة العربية ( - )%90أأبلغ بدلان جميبان بنس بة %100
 أأبلغ  10جميبني من  8بدلان بنس بة  أس يا وارحميط الهادئ من الرضا عن املشورة املقدمة( أأفريقيا ()1؛ أأمرياك الالتينية
 %100من الرضا عن املشورة املقدمة ()%90
والاكرييب (( ))1الربانمج )2
( أأفريقيا ()1؛ أس يا وارحميط الهادئ  أأمرياك الالتينية
()7؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب ())2
والاكرييب ( - )%90أأبلغ  13جميب ًا بنس بة  %100من
(الربانمج )2
الرضا عن املشورة املقدمة ( أأفريقيا
()2؛ أس يا وارحميط الهادئ ()7؛
 أأبلغ  13جميب ًا بنس بة  %100من الرضاأأمرياك الالتينية والاكرييب ())4
عن املشورة املقدمة ( أأفريقيا ()3؛
(الربانمج )3
املنطقة العربية ()3؛ أس يا وارحميط
الهادئ ()4؛ أأمرياك الالتينية والاكرييب
(( ))3الربانمج )3

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

حتدد التقس اميت ا إلقلميية ابلتعاون
مع الربامج  1و 2و 3و4
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بياانت الأداء

السري
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الطلبات املودعة بناء عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

معاهدة الرباءات والصادرة من )2015( 49 524
 أأفريقيا ()374
البدلان النامية والبدلان
 املنطقة العربية ()507
ا ألقل منوا
 أس يا وارحميط الهادئ ()47 284
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()1359

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

)2014( 972 43
 أأفريقيا ()352
 املنطقة العربية ()616
 أس يا وارحميط الهادئ ()41 569
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()1412
النتيجة املرتقبة:

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

 63 957طلب ًا
 أأفريقيا (اثبت)
غري اثبت
 أأفريقيا ()327
 املنطقة العربية
( %2س
نواي)
اثبت
 املنطقة العربية ()517
 أس يا وارحميط الهادئ  أس يا وارحميط الهادئ ( )61 629اثبت
( %2.5س نواي)
 أأمرياك الالتينية والاكرييب
اثبت
 أأمرياك الالتينية
()1484
والاكرييب
( %1.5س نواي)

ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الطلبات املودعة بناء عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

نظام لهاي والصادرة من
البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا

)2015( 604
 أأفريقيا ()4
 املنطقة العربية ()8
 أس يا وارحميط الهادئ ()590

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

ا ألهداف

بياانت الأداء
 1362طلب ًا

 أأفريقيا (اثبت)
 أأفريقيا ()5
 املنطقة العربية
(اثبت)
 املنطقة العربية ()6
 أس يا وارحميط الهادئ  أس يا وارحميط الهادئ ()1351
( %10س نواي)

السري
اثبت
غري اثبت
اثبت

)2014( 105
 أأفريقيا ()5
 املنطقة العربية ()6
 أس يا وارحميط الهادئ ()94

النتيجة املرتقبة:

ه 6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الطلبات املودعة بناء عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

نظام مدريد والصادرة من
البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا

)2015( 4130
 أأفريقيا ()52
 املنطقة العربية ()191
 أس يا وارحميط الهادئ ()3668
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()219

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

)2014( 3629
 أأفريقيا ()18
 املنطقة العربية ()122
 أس يا وارحميط الهادئ ()3338
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()151

ا ألهداف

بياانت الأداء
 5479طلب ًا

السري

 أأفريقيا (اثبت)
 املنطقة العربية
(اثبت)
اثبت
 أس يا وارحميط الهادئ  أس يا وارحميط الهادئ ()5075
( %5س نواي)
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ( )188غري اثبت
 أأمرياك الالتينية
والاكرييب
( %10س نواي)
 أأفريقيا ()38
 املنطقة العربية ()178
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غري اثبت
غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ه 10.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

( 95من :)1020
عدد التسجيالت ادلولية من  أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدّث:
البدلان النامية والبدلان ا ألقل  95من أأصل :931
( 100من أأصل   )971املنطقة العربية ()14
أأفريقيا ()14؛ وأس
)؛
38
(
الهادئ
ارحميط
و
يا
منو ًا السارية مبوجب نظام
الهدف ا ألصيل:
 أس يا وارحميط الهادئ ()38
لش بونة (ابلنس بة اإىل مجموعها) و أأمرياك الالتينية والاكرييب ()43
برانمج ومزيانية
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()43
17:/2016
أأساس املقارنة ا ألصيل:
( 90من أأصل )950
برانمج ومزيانية 17:/2016
 78من أأصل :896
 املنطقة العربية ()14
 أس يا وارحميط الهادئ ()22
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()42
(مارس )2015
النتيجة املرتقبة:

غري اثبت

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد البدلان يف طور صياغة
اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

أأفريقيا ( 3بدلان اإضافية):
 أأفريقيا
م
( 3بدلان اإضافية) غينيا وغينيا-بيساو وان يبيا
أأفريقيا (بدلان اإضافيان):
 املنطقة العربية
( 4بدلان اإضافية) جيبويت وا ألردن
 أس يا وارحميط الهادئ أس يا وارحميط الهادئ
نيس
( 4بدلان اإضافية) (بدلان اإضافيان) :اإندو يا
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
 أأمرياك الالتينية
أأمرياك الالتينية والاكرييب
والاكرييب
م
( 5بدلان اإضافية) ( 4بدلان اإضافية) :بلزي ودو ينياك
وجاماياك وابراغواي

أأفريقيا8 :
املنطقة العربية2 :
أس يا وارحميط الهادئ10 :
أأمرياك الالتينية والاكرييب7 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 أأفريقيا ( 24ترامكيا)
 املنطقة العربية ( 4يف عام )2014
 أس يا وارحميط الهادئ ( 14ترامكيا)
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 12ترامكيا)
عدد البدلان اليت اعمتدت
اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر
وامللكية الفكرية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

أأفريقيا ( 21ترامكيا)
املنطقة العربية ( 2ترامكيا)
47
أس يا وارحميط الهادئ ( 7ترامكيا)
أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 7ترامكيا)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 أأفريقيا ( 21ترامكيا)
 املنطقة العربية ( 2ترامكيا)
 أس يا وارحميط الهادئ ( 8ترامكيا)
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 6ترامكيا)

بياانت الأداء

السري
اثبت
اثبت
اثبت

اثبت

أأفريقيا ( 4بدلان اإضافية):
 أأفريقيا
( 8بدلان اإضافية) غامبيا وغينيا وانميبيا وسرياليون
(الرتامكي )25
 املنطقة العربية
املنطقة العربية ( 4بدلان اإضافية) غري اثبت
َ
(بدلان اإضافيان) (الرتامكي )2
غري اثبت
 أس يا وارحميط الهادئ أس يا وارحميط الهادئ
( 7بدلان اإضافية) (ل بدلان اإضافية)
(الرتامكي )7
أأمرياك الالتينية والاكرييب
 أأمرياك الالتينية
اثبت
(بدل اإضايف واحد) :ش ييل
والاكرييب
َ
(بدلان اإضافيان) (الرتامكي )8
 20بدل ًا من البدلان ا ألقل منوا
مشمو ًل يف التو يع ا إلقلميي السابق
اثبت

 47تصويب :يف هناية عام  ،2015مل تكن الاسرتاتيجية قد اع ُتمدت يف فيجي خالف ًا ملا ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

عدد البدلان يف مرحةل تنفيذ
اسرتاتيجيات وطنية لالبتاكر أأفريقيا( 21 :ترامكي ًا)
وامللكية الفكرية وخطط وطنية املنطقة العربية ( 2ترامكيا)
أس يا وارحميط الهادي( 5 :ترامكي ًا)
لتمنية امللكية الفكرية
أأمرياك الالتينية والاكرييب( 5 :ترامكيا)ً

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 أأفريقيا ( 21ترامكيا)
 املنطقة العربية ( 2ترامكيا)
 أس يا وارحميط الهادئ ( 4ترامكيا)
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ( 6ترامكيا)

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

أأفريقيا ( 6بدلان اإضافية):
 أأفريقيا
( 8بدلان اإضافية) بنن والكونغو ومدغشقر ومالوي
وسوا يلند و مبابوي
(الرتامكي )27
املنطقة العربية (ل بدلان اإضافية) غري اثبت
 املنطقة العربية
َ
(بدلان اإضافيان) (الرتامكي )2
اثبت
 أس يا وارحميط الهادئ أس يا وارحميط الهادئ
( 7بدلان اإضافية) ( 4بدلان اإضافية :بروين دار السالم
ومكبوداي وفيجي ومنغوليا)
(الرتامكي )9
اثبت
أأمرياك الالتينية والاكرييب (سانت
 أأمرياك الالتينية
كيتس ونيفيس)
والاكرييب
َ
(بدلان اإضافيان) (الرتامكي )6
 20بدل ًا من البدلان ا ألقل منوا
مشمو ًل يف التو يع ا إلقلميي السابق
اثبت

بفعالية ألغراض التمنية
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 
البدلان 
يف 
أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

النس بة املئوية للمشاركني يف
تظاهرات الويبو اذلين يعربون أأفريقيا ()%75
املنطقة العربية ()%90
عن رضامه عن حمتوى تكل
أس يا وارحميط الهادئ ()%95
التظاهرات وعن تنظميها
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%80
البدلان ا ألقل منوا)%85( :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 أأفريقيا ()%70
 املنطقة العربية
(غري متاحة يف عام 2014؛
سيُنفذ النظام يف عام )2015
 أس يا وارحميط الهادئ ()%92
 أأمرياك الالتينية والاكرييب
(غري متاحة يف عام 2014؛
سيُنفذ النظام يف عام )2015
 البدلان ا ألقل منوا)%90( :







أأفريقيا ()%75
املنطقة العربية
()%90
أس يا وارحميط
الهادئ ( )%95أس يا وارحميط الهادئ ()%99
أأمرياك الالتينية
والاكرييب ( )%85أأمرياك الالتينية والاكرييب (ل
تتوفر اإل بياانت جزئية)
البدلان ا ألقل منوا:
()%85
البدلان ا ألقل منوا ()%95

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
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بياانت الأداء

أأفريقيا ()%70
املنطقة العربية
()%70
أس يا وارحميط
الهادئ ()%70
أأمرياك الالتينية
والاكرييب ()%85
البدلان ا ألقل منوا:
()%70

أأفريقيا (ل تتوفر اإل بياانت جزئية)
املنطقة العربية (ل تتوفر اإل
بياانت جزئية)

السري
غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
اثبت
غري قابل
للقياس
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
أأفريقيا (ل تتوفر اإل بياانت جزئية)
النس بة املئوية للمشاركني يف أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
 أأفريقيا ()%70
أأفريقيا ()%70
حلقات معل الويبو اذلين
املنطقة العربية (ل تتوفر اإل
48
يطبّقون املهارات املكتس بة يف املنطقة العربية :غري متاح
بياانت جزئية)
 املنطقة العربية
)
%91
أس يا وارحميط الهادئ( :
معلهم أأو مؤسساهتم
()%50
أس يا وارحميط الهادئ ()%96
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%90
س
الهادئ
ارحميط
و
يا
أ

البدلان ا ألقل منوا)%90( :
أأمرياك الالتينية والاكرييب
)
%91
(
(ل تتوفر اإل بياانت جزئية)
أأساس املقارنة ا ألصيل:
أ
الالتينية
ياك
ر
م
أ

برانمج ومزيانية :17/2016
البدلان ا ألقل منوا ()%85
والاكرييب ()%90
 أأفريقيا ()%70
 املنطقة العربية (غري متاحة يف عام
 البدلان ا ألقل منوا:
)
2015
2014؛ سيُنفذ النظام يف عام
()%90
 أس يا وارحميط الهادئ ()%89
الهدف ا ألصيل:
 أأمرياك الالتينية والاكرييب
برانمج ومزيانية
(غري متاحة يف عام 2014؛
:17/2016
سيُنفذ النظام يف عام )2015
 أأفريقيا ()%70
 البدلان ا ألقل منوا)%95( :
 املنطقة العربية
()%50
 أس يا وارحميط الهادئ
()%70
 أأمرياك الالتينية
والاكرييب ()%45
 البدلان ا ألقل منوا:
()%50

غري قابل
للقياس
غري قابل
للقياس
اثبت
غري قابل
للقياس
غري اثبت

أأفريقيا ()%85
الهدف ارحمدمث:
 أأفريقيا ()%85
املنطقة العربية ()%55
 املنطقة العربية
أس يا وارحميط الهادئ ()%29
()%55
الهادئ
ارحميط
 أس يا و
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%85
()%66
البدلان ا ألقل منوا)%75( :
 أأمرياك الالتينية
والاكرييب ()%80
 البدلان ا ألقل منوا:
()%85

اثبت
اثبت
غري اثبت
اثبت
غري اثبت

النس بة املئوية خلرباء امللكية
الفكرية الوطنيني أأو ا إلقلمييني
اذلي ي ُس تعان هبم ابعتبارمه
خرباء يف تظاهرات الويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

أأفريقيا ()%75
املنطقة العربية ()%55
أس يا وارحميط الهادئ ()%66
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%80
البدلان ا ألقل منوا)%85( :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 أأفريقيا ()%80
 املنطقة العربية ()%35
 أس يا وارحميط الهادئ ()%71
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()%80
 البدلان ا ألقل منوا)%95( :

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 أأفريقيا ()%85
 املنطقة العربية
()%55
 أس يا وارحميط الهادئ
()%40
 أأمرياك الالتينية
والاكرييب ()%80
 البدلان ا ألقل منوا:
()%70
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النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

معز ة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

أأفريقيا :التقدم يف اإعداد مذكريت تفامه اثبت
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية   :2015أأفريقيا
عدد اتفاقات ومرشوعات
َ
(بدلان اإضافيان) يتوقع اإجنا هام يف عام :2017
أأفريقيا ()2
وبرامج ورشااكت التعاون
الوطنية ودون ا إلقلميية وا إلقل
 الرشاكة اجلديدة من أأجل تمنية)
1
(
بية
ر
الع
املنطقة
ميية
 املنطقة العربية
أأفريقيا (نيباد)
أس يا وارحميط الهادئ ()1
وا ألقالميية لتشجيع الانتفاع
َ
(بدلان اإضافيان)
 امجلاعة الاقتصادية دلول غرببفعالية بأأنظمة امللكية الفكرية أأمرياك الالتينية والاكرييب:
س
الهادئ
ارحميط
و
يا
أ

أأفريقيا
( )9مرشوعات جارية
عن طريق تبادل أأفضل
(بدل اإضايف)
(الرتامكي )2
املامرسات
أأساس املقارنة ا ألصيل:
 أأمرياك الالتينية
اثبت
املنطقة العربية 3 :مذكرات تفامه
برانمج ومزيانية :17/2016
ييب
ر
الاك
و
جديدة
 أأفريقيا ( 1يف عام )2014
( 4بدلان اإضافية)  -اجلها املركزي للتقييس والس يطرة
 املنطقة العربية ( 1يف عام )2014
النوعية ()COSCQ
 أس يا وارحميط الهادئ
 البدلان ا ألقل منوا:
 3برامج إاقلميية/دون  -املكتب املغريب للملكية الصناعية
( 2يف عام )2014
والتجارية ()OMPIC
 أأمرياك الالتينية والاكرييب
إاقلميية و 8برامج
 الهيئة العامة للصناعات احلرفية( 6يف عام )2014
وطنية
قل
()PACI
 البدلان ا ألقل منوا :برانمج إا ميي/دون
(الرتامكي )4
إاقلميي واحد ،و 4برامج وطنية ()2014
أس يا وارحميط الهادئ ()10
اثبت
 اس هتالل مرشوع رائد بشأأناإعداد اخلطط القطرية (اتيلند)
 اس هتالل  3مشاريع بشأأنتشخيص ماكتب امللكية الفكرية
(الفلبني ورسي لناك واتيلند)
 اس هتالل  4مشاريع بشأأن بيئةمؤاتية للملكية الفكرية (نقل
التكنولوجيا) (مالزياي والفلبني
ورسي لناك واتيلند)
 مؤمتران لرؤساء ماكتب امللكيةالفكرية (مؤمتر لبدلان رابطة أأمم
جنوب رشق أس يا ورابطة
جنوب أس يا للتعاون ا إلقلميي؛
ومؤمتر لبدلان جزر
ارحميط الهادئ)
(الرتامكي )11
اثبت
أأمرياك الالتينية والاكرييب:
اس هتالل مرشوعني
 اس تحداث قاعدة بياانت عاملية( )WIPO-JURISبشأأن
القرارات القضائية الرائدة يف جمال
امللكية الفكرية (مرشوع رائد يف
بدلان أأمرياك الالتينية)
 اإعداد دليل بشأأن اإجراءاتومعليات حفص العالمات التجارية
(امجلاعة الاكريبية)
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 7مشاريع جارية
(الرتامكي  11مرشوع ًا)
البدلان ا ألقل منوا 8 :برامج
اثبت
  4برامج تدريب واستشارةمشرتكة بني الويبو والواكةل
السويدية للتعاون الإمنايئ ادلويل
لفائدة البدلان ا ألقل منو ًا
 برانمج مشرتك بني الويبوواليونسكو لفائدة البدلان
ا ألقل منو ًا
 برانجمان وطنيان (بناء القدراتالتكنولوجية يف قطاع العسل
( امبيا)؛ ومشاورة وطنية بشأأن
تكوين الكفاءات املؤسس ية يف
جمال امللكية الفكرية (نيبال))
 برانمج مشرتك بني الويبو وجلنةا ألمم املتحدة الاقتصادية
والاجامتعية لس يا وارحميط الهادئ
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع
ھ 2.4نفاذ ّ
الابتاكر والإبداع
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

 27ش بكة وطنية مس تدامة
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية   2015:أأفريقيا ()11
عدد ش باكت مراكز دمع
 املنطقة العربية (( )4الرتامكي يف هناية عام )2016
التكنولوجيا والابتاكر الوطنية  23ش بكة مراكز وطنية مس تدامة من
املس تدامة( 50العدد الرتامكي) أأصل  50ش بكة مراكز قامئة رمسيا
 أس يا وارحميط الهادئ مس توى النضج ا ألول:
أأفريقيا ( 3ش باكت مهنا ش بكة يف
مس توى النضج ا ألول:
()5
البدلان ا ألقل منوا)
أأفريقيا ( 8ش باكت مهنا  6يف البدلان ا ألقل منوا)
أ
الالتينية
ياك
ر
م
أ

أس يا وارحميط الهادئ ()2
املنطقة العربية ()1
والاكرييب ()8
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()2
أس يا وارحميط الهادئ ()3
( 7اإجاملً)
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()5
( 17اإجام ًل)

السري
اثبت

 "1" 49مرشوع  LATIPATابلشرتاك مع املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPOواملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية ()OEPM؛ " "2ومرشوع
بشأأن املؤرشات اجلغرافية واملنتجات املرتبطة ابملنشأأ والتوس ي ابلشرتاك مع بنك التمنية للبدلان ا ألمريكية ( )IDBوالواكةل الاكريبية لتمنية الصادرات ()CEDA
واملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي ()CTA؛ " "3ومرشوع بشأأن املؤرشات اجلغرافية يف الاكرييب  -مرشوع بشأأن املؤرشات اجلغرافية واملنتجات املرتبطة
ابملنشأأ والتوس ي ابلشرتاك مع بنك التمنية للبدلان ا ألمريكية ( )IDBوالواكةل الاكريبية لتمنية الصادرات ( )CEDAواملركز التقين للتعاون الزراعي والريفي
()CTA؛ " "4ومكتب الرباءات ا إلقلميي يف منطقة الاكرييب ابلشرتاك مع الإدارة الاكريبية للرباءت ()CPAS؛ " "5ومنصة ابلإس بانية خلدمات وحمتوايت
امللكية الصناعية ( )CIBEPYMEيف اإطار الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك؛ " "6ومنصة املعهد الوطين للتدريب التقين واملهين ( )INFOTECيف اإطار الربانمج
ا أليبريي ا ألمرييك؛ " "7واس مترار التعاون عىل اإنشاء ش بكة تسويق ا ألصول ا إلقلميية يف جمال املقاوةل ( )REACHمع بنك التمنية للبدلان ا ألمريكية ومنظمة
ش 50باب ا ألمريكتني ل ألعامل ()YABT
ً
ً
مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع ماليا وتقنيا وتسدي اإلهيا الويبو املشورة عند الطلب .وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس
مس توايت النضج التالية:
 مس توى النضج الأول  ( -أأ) توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة التنس يق الوطنية؛ (ب) وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة التنس يقالوطنية واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ (ج) وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل ا ألقل عن ا ألنشطة الوطنية ملراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر؛
 مس توى النضج الثاين  -استيفاء معايري املس توى ا ألول ابلإضافة اإىل توفري معليات البحث ا ألساس ية عن معلومات الرباءات ،مثل معليات البحث يفالرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
 مس توى النضج الثالث  -استيفاء معايري املس توى الثاين ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات قمية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقاريرواقع الرباءات.
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مس توى النضج الثاين:
أأفريقيا ( 8ش باكت مهنا  6يف البدلان
ا ألقل منوا)
املنطقة العربية ()1
أس يا وارحميط الهادئ ()2
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()4
( 15اإجام ًل)
مس توى النضج الثالث ،مبا يف ذكل
توفري خدمات ذات قمية مضافة:52
أأفريقيا ()1
املنطقة العربية ()1
أس يا وارحميط الهادئ ()1
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()2
( 5اإجاملً)

مس توى النضج الثاين:
أأفريقيا (ش بكتان مهنام ش بكة يف البدلان
ا ألقل منوا)
املنطقة العربية ()0
أس يا وارحميط الهادئ ()0
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()2
( 4اإجاملً)
مس توى النضج الثالث ،مبا يف ذكل توفري
خدمات ذات قمية مضافة:51
أأفريقيا ()0
املنطقة العربية ()1
أس يا وارحميط الهادئ ()1
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()0
( 2اإجاملً)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 أأفريقيا ()9
 املنطقة العربية ()2
 أس يا وارحميط الهادئ ()3
 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()5

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:منظامت من  3بدلان  4منظامت تعمل عىل تكنولوجيا
عدد املنظامت واجملمتعات
 6منظامت يف البدلان ا ألقل منواً
اإضافية من البدلان ا ألقل مالمئة يف  3بدلان من البدلان ا ألقل
وا ألفراد اذلين طبقوا
منو ًا
منو ًا
التكنولوجيا املالمئة
أأساس املقارنة ا ألصيل:
للتحدايت
كحل
واس تخدموها
اإثيوبيا (:)1
أ برانمج ومزيانية :17/2016
 و ارة العلوم والتكنولوجياالإمنائية ارحمددة يف البدلان القل منظامت من  6بدلان من البدلان ا ألقل منو ًا
منوا
رواندا (:)1
()2014
 الواكةل الوطنية للبحث والتطويرالصناعي
مجهورية تزنانيا املتحدة (:)2
 جلنة تزنانيا للعلوم والتكنولوجيا()COSTECH
 جامعة جنبار(الرتامكي  10منظامت يف  6بدلان
من البدلان ا ألقل منو ًا)

اثبت

 51تقدمي ادلمع واملشورة للخدمات التحليلية ي جمال الرباءات وإادارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها وبرانمج مساعدة اخملرتعني عن طريق اس تخدام وحتديد
الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنا عات وصياغة الرباءات.
 52انظر احلاش ية السابقة.
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اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف  6بدلان من البدلان ا ألقل منواً
سبيل التمنية من خالل البحوث
يف الرباءات وتقاريرها والتقارير
عن واقع التكنولوجيا واخلطط
املؤسس ية (عدد اخلرباء
ومجموعات اخلرباء الوطنيني يف
البدلان ا ألقل منوا)

 3بدلان اإضافية يف
البدلان ا ألقل منوا

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  3 2015:تكنولوجيات مالمئة
التكنولوجيا املالمئة ارحمددة
أ
واملسوقة يف البدلان ا ألقل منوا  6تكنولوجيات مالمئة قيد النظر لتسويقها اإضافية عىل القل
عىل مس توى احلكومة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
 6تكنولوجيات مالمئة

 9خرباء اإضافيني/مجموعات خرباء
وطنيني اإضافية:
 ِ ّعني  3خرباء وطنيني (اإثيوبياورواندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة)؛
 ِ ّعني  3خرباء دوليني (اإثيوبياورواندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة)؛
 ع ّيِنت  3مجموعات خرباءوطنيني (اإثيوبيا ورواندا
ومجهورية تزنانيا املتحدة)
(الرتامكي  6مجموعات خرباء وطنيني
يف  6بدلان من البدلان ا ألقل منو ًا)

اثبت

تسويق  3تكنولوجيات مالمئة
 نيبال ()1 امبيا ()2 3تكنولوجيات مالمئة قيد النظر
لتسويقها عىل مس توى احلكومة

اثبت

املرشوعات املكررة يف مناطق غري متاح
أأخرى من البدلان ا ألقل منواً

بدل واحد من البدلان
ا ألقل منواً

غري متاح

أأساس املقارنة املُحدمث يف هناية :2015
املؤسسات املنشأأة ملواصةل
العمل عىل التكنولوجيا املالمئة  3 -مجموعات خرباء وطنية يف  3من
يف البدلان ا ألقل منواً
البدلان ا ألقل منو ًا
  3مجموعات متعددة ا ألطراف يف  3منالبدلان ا ألقل منو ًا

 3مؤسسات اإضافية

عيِّنت  3مجموعات خرباء وطنيني
(اإثيوبيا ورواندا ومجهورية تزنانيا
املتحدة)
(الرتامكي  6مجموعات خرباء وطنيني
يف  6بدلان من البدلان ا ألقل منو ًا)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

غري اثبت
اثبت

 3مؤسسات

مواصةل برامج تكوين الكفاءات  7برامج
التكنولوجية الوطنية بشأأن
التكنولوجيا املالمئة وتوس يع
نطاقها يف البدلان ا ألقل منواً

 6برامج اإضافية

ن ُ ِفّذت  4برامج وطنية لتكوين
الكفاءات التكنولوجية يف جمال
التكنولوجيا املالمئة يف  3من البدلان
ا ألقل منو ًا:
اإثيوبيا ()1
رواندا ()1
مجهورية تزنانيا املتحدة ()2
(الرتامكي )11

اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف غري متاح
سبيل التمنية الاقتصادية
املشموةل يف الس ياسات
والاسرتاتيجيات الوطنية
لالبتاكر وامللكية الفكرية يف
البدلان ا ألقل منو ًا

بدل واحد من البدلان
ا ألقل منواً

غري متاح
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النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
أأسس املقارنة

متوسط مس توى اخلدمة اليت أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
تقدهما املاكتب اليت حتصل عىل املتوسط الإجاميل2.9 :
 أأفريقيا2.9 :
مساعدات (من  1اإىل )5
 املنطقة العربية2.8 :
 أس يا وارحميط الهادئ2.7 :
 أأمرياك الالتينية والاكرييب3 :

ا ألهداف

بياانت الأداء

متوسط قدره 3.0
(بهناية عام )2017

املتوسط الإجاميل2.8 :
 أأفريقيا3.0 : املنطقة العربية2.9 : أس يا وارحميط الهادئ3.4 : -أأمرياك الالتينية والاكرييب3.2 :

السري
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

متوسط مس توى اخلدمات حبسب تقرير
أأداء الربانمج 2.9 :2014

اس تخدام موارد الربانمج 9
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

792

604

265

ه1.3

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع
ا ألهداف الإمنائية الوطنية

8 440

8 992

4 065

ه2.3

معز ةللمواردالبرشيةالقادرةعىلتلبيةتشكيةلواسعةمن
كفاءات م
لت
املتطلباتلتسخريامللكيةالفكريةبفعالية ألغراضا منيةيفالبدلانالنامية
والبدلانا ألقلمنواوالبدلاناملنتقةلاإىلنظام الاقتصاد احلر

11 174

9 855

4 574

ه3.3

تعمي توصيات أأجندة التمنية عىل معل الويبو

214

201

96

ه4.3

معز ة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية
أليات وبرامج تعاونية ّ
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل

5 383

6 347

3 063

ه2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

4 564

3 844

1 816

ه4.4

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل
وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن
لإدارة امللكية الفكرية
اجملموع

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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1 339

1 120

281

31 907

30 962

14 160

تقرير أأداء الربانمج 2016

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

22 993

22 088

10 968

%50

خالف موارد املوظفني

8 913

8 874

3 192

%36

31 907

30 962

14 160

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.9يُعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد من الربانمج اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج )23
ملشاركة موظ َفني يف دورات تدريبية .وتعزى التغيريات يف اعامتدات النتاجئ املرتقبة اإىل اإعادة تو يع موارد املوظفني وخالف موارد
املوظفني وفق ًا خلطط معل عام .2016
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.9اكنت نس بة اس تخدام موارد املوظفني موافقة للهدف ارحمدد .واكنت نس بة اس تخدام مزيانية خالف املوظفني أأقل من الهدف
ارحمدد بسبب تأأجيل عدة أأنشطة أأو اإلغاهئا يف أأفريقيا واملنطقة العربية ،مبا يف ذكل البدلان ا ألقل منو ًا .وفض ًال عن ذكل ،اكنت نس بة
الإنفاق يف اإطار مرشوع أأجندة التمنية بشأأن التمنية والس ياحة أأقل من املتوقع بسبب تأأجيل بعض ا ألنشطة اإىل عام .2017
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البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة

الربانمج :10

املسؤول عن الربانمج :املدير العام

النتيجة املرتقبة:

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد البدلان املتحوةل وهبا قوانني أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  6 :2015بدلان اإضافية
 9بدلان (اك اخس تان وقريغزيس تان
ولواحئ وطنية ُمحدم ثة
ولتفيا وليتوانيا واجلبل ا ألسود
ومجهورية مودلوفا والاحتاد الرويس
وطاجيكس تان وتركامنس تان)

بياانت الأداء

السري

 6بدلان ( أألبانيا واك اخس تان ولتفيا واجلبل
ا ألسود ومجهورية مودلوفا
والاحتاد الرويس)

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 6بدلان ()2014

عدد التصديقات عىل املعاهدات أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:

اليت تديرها الويبو

10

 12بدل ًا اإضافي ًا

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

غري متاح

النتيجة املرتقبة:

 7تصديقات ( أأسرتاليا وبيالروس وكندا
وفنلندا وإارسائيل والياابن وتركامنس تان)

اثبت

 4بدلان اإضافية

ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الطلبات املودعة بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات والصادرة من
البدلان املتحوةل والبدلان
املتقدمة

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015ايدة بنس بة 168 832 %1.5
%0.4+
(س نواي)
 170 177برانجم ًا ()2014
()%2.15+
 168 207برامج ()2015
()%1.17-
( %3.5+الثنائية)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
)2014( 170 317
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بياانت الأداء

السري
غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
نس بة املشاركني يف
الاس تقصاء اذلين أأفادوا
بزايدة يف اس تخدام خدمات
الويبو يف غضون  6أأشهر
من حضور احللقات
ادلراس ية اجلواةل بشأأن
خدمات الويبو ومبادراهتا

 %20من اجمليبني اذلين أأفادوا بزايدة يف
أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
 %25من املشاركني اس تخدام خدمات الويبو
%35
يف الاس تقصاء اذلين
أأساس املقارنة ا ألصيل:
أأفادوا بزايدة
برانمج ومزيانية :17/2016
يف اس تخدام
%18
خدمات الويبو

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
 %20من املشاركني
يف الاس تقصاء اذلين
أأفادوا بزايدة
يف اس تخدام
خدمات الويبو

النتيجة املرتقبة:

ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد الطلبات املودعة بناء عىل أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:

نظام لهاي والصادرة من
البدلان املتحوةل والبدلان
املتقدمة

%24+ )2015( 3448

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

)2014( 2776

ايدة بنس بة %10
(س نواي)

بياانت الأداء

السري

4132
%19.8+

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

ايدة بنس بة %1.5
(س نواي)

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً
أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد الطلبات املودعة بناء عىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015ايدة بنس بة %2
(س نواي)
نظام مدريد الصادرة من البدلان %1.8+ )2015( 44 570
)2014( 43 748
املتحوةل والبدلان املتقدمة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

( 43 748تقديرات )2014
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بياانت الأداء

السري

47 094
%5.7+

اثبت
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النتيجة املرتقبة:

من أأساليب الويبو
وغريها 
الوساطة والتحكي 

وداخليا وتسويهتا 
عرب

ابمللكية الفكرية دوليا
املتعلقة 
نشوء املنا عات 
تفادي 
ه 8.2تزايد 
البديةل لتسوية املنا عات


مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد منا عات امللكية الفكرية أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  33 :2015منا عة اإضافية  57منا عة اإضافية و 46مسعى من
اليت بد أأت يف البدلان املتحوةل  412منا عة و 160مسعى من املساعي ومسعى من املساعي املساعي امحليدة الإضافية أأطرافها من
امحليدة أأطرافها من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
واملتقدمة اليت مت منعها أأو حلها امحليدة أأطرافها من البدلان املتحوةل
عن طريق الوساطة والتحكي والبدلان املتقدمة (الرتامكي حىت هناية البدلان املتحوةل
 469منا عة و 206مساع محيدة أأطرافها
53
املتقدمة
والبدلان
)2015
وغريها من أأساليب الويبو
من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة
البديةل لتسوية املنا عات
(الرتامكي)
أأساس املقارنة ا ألصيل:

السري
اثبت

برانمج ومزيانية :17/2016

 18منا عة اإضافية و 25مسعى من
املساعي امحليدة أأطرافها من البدلان
املتحوةل والبدلان املتقدمة ()2014
 377منا عة و 76مسعى من املساعي
امحليدة (ترامكي)
النتيجة املرتقبة:

ه 10.2اس تخدام نظام لش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015ايدة بنس بة %2
عدد التسجيالت ادلولية
السارية بناء عىل نظام لش بونة  836تسجيال من أأصل  931تسجيال (الثنائية)
يف البدلان املتحوةل والبدلان ساراي من البدلان املتحوةل والبدلان
املتقدمة يف هناية 15/2014
املتقدمة
( %11.6+مقارنة ابلثنائية )13/2012

بياانت الأداء

السري

 861تسجيال من أأصل  956تسجيال
ساراي من البدلان املتحوةل والبدلان
املتقدمة ( %10.6+مقارنة بعام )2015

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 818من أأصل  896تسجيال ساراي
()2014

النتيجة املرتقبة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان يف طور صياغة
اسرتاتيجيات وطنية للملكية
الفكرية

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  7 :2015بدلان اإضافية
 4بدلان ( أألبانيا وجورجيا ولتفيا
وبولندا)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 4بدلان يف ( 2014الرتامكي )21

بياانت الأداء

السري

 3بدلان اإضافية يف طور صياغة أأو اإعادة
صياغة اسرتاتيجياهتا للملكية الفكرية
(قريغزيس تان وسلوفاكيا و أأوكرانيا)
بدلان (جورجيا ولتفيا) يف صدد اإمتام
اسرتاتيجيتهيام للملكية الفكرية يف
هناية 2016

اثبت

 53تصويب :يف هناية عام  ،2015اكنت توجد  572منا عة ومسعى محيداً أأطرافها من البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة وليس  461كام ورد يف تقرير أأداء
الربانمج .15/2014
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أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  7 :2015بدلان اإضافية
عدد البدلان اليت وضعت
اسرتاتيجيات أأو خطط وطنية  6بدلان وضعت اسرتاتيجيات للملكية
الفكرية يف ( 15/2014بلغاراي
للملكية الفكرية متوافقة مع
وسلوفينيا وطاجيكس تان وتركيا
ا ألهداف الإمنائية الوطنية
وتركامنس تان و أأوكرانيا)
(الرتامكي )20

بدل اإضايف وضع اسرتاتيجية للملكية الفكرية
( أألبانيا)
 21بدل ًا (الرتامكي)

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 3بدلان يف ( 2014الرتامكي )17

النتيجة املرتقبة:

بفعالية ألغراض التمنية يف
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 
البدلان 

ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان املتحوةل اليت

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  8 :2015بدلان

وضعت برامج تدريبية س نوية ( 9بلغاراي وكرواتيا وامجلهورية التش يكية
يف جمال امللكية الفكرية و /أأو وجورجيا واك اخس تان وبولندا ورومانيا
دورات للمهنيني املتخصصني يف وسلوفاكيا وتركيا)
امللكية الفكرية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 6بدلان ()2014

النس بة املئوية للمهنيني امل ُ مدربني أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:

املتخصصني يف امللكية الفكرية %82.7
ومسؤويل امللكية الفكرية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
دربني اذلين يس
تخدمون
امل ُ م
برانمج ومزيانية :17/2016
همارات حمس نة يف معلهم
%80
النتيجة املرتقبة:

%80

بياانت الأداء

السري

 4بدلان اإضافية وضعت دورات/برامج
س نوية خاصة ابمللكية الفكرية ( أأذربيجان
ولتفيا ومجهورية مودلوفا والاحتاد
الرويس)
بدلان من أأساس املقارنة وضعا
دورات/برامج س نوية اإضافية خاصة
ابمللكية الفكرية (جورجيا وبولندا)
 15برانجم ًا/دورة يف  13بدل ًا (الرتامكي)

اثبت

%83

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
%70

معز ة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً والبدلان املتحوةل
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الرشااكت القامئة

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015اإقامة  6رشااكت يف
  5مذكرات تفامه جديدة (ادلامنرك جمال امللكية الفكريةوفرنسا و أأملانيا وإارسائيل وإاس بانيا)
 تعاون واحد (بني مكتب الولايتاملتحدة للرباءات والعالمات
التجارية والويبو) عىل تروجي قاعدة
بياانت توفيق الاحتياجات يف جمال
تمنية امللكية الفكرية ()IP-DMD

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

توقيع  4مذكرات تفامه ()2014
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بياانت الأداء

السري

اإقامة  6رشااكت يف جمال امللكية الفكرية:
 −مذكرات تفامه بني املعهد الوطين للملكية
الصناعية (فرنسا) والويبو
 −مذكرة تفامه بني معهد اك اخس تان
الوطين للملكية الفكرية ومكتب
الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية
 −اتفاق بني الويبو واملنظمة اليواننية
للملكية الفكرية عىل ترمجة وطباعة
منشور للويبو (الرباءات) اإىل اليواننية
 −منتدى الويبو ِّ
املتقدم العارش بشأأن
امللكية الفكرية ( إارسائيل)
 −جامعة أأونو 2016
( إارسائيل)/ندوة الويبو

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 10
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

833

752

339

ه1.2

ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع
وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

1 170

1 295

602

ه4.2

ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل
من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

550

528

241

ه6.2

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

526

555

245

ه8.2

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

تزايد تفادي نشوء املنا عات املتعلقة ابمللكية الفكرية دوليا وداخليا أأو
تسويهتا عرب الوساطة والتحكي وغريها من أأساليب الويبو البديةل لتسوية
املنا عات

343

352

152

ه10.2

اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا

111

128

66

ه1.3

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية
تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

1 497

1 791

777

ه2.3

ه4.3

معز ةللمواردالبرشيةالقادرةعىلتلبيةتشكيةلواسعةمن
كفاءات م
لت
أ
املتطلباتلتسخريامللكيةالفكريةبفعاليةلغراضا منيةيفالبدلانالنامية
والبدلانا ألقلمنواوالبدلاناملنتقةلاإىلنظام الاقتصاد احلر

1 999

2 000

871

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

890

911

397

7 919

8 313

3 690

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

6 021

6 447

2 864

%44

خالف موارد املوظفني

1 898

1 866

825

%44

7 919

8 313

3 690

%44

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.10تُعزى الزايدة الإجاملية يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل ايدة يف موارد املوظفني
نتيجة " "1اإعادة تصنيف وظيفتني؛ " "2وتسوية وظيفة مس مترة دلمع الندوات املتنقةل يف البدلان املتقدمة والبدلان املتحوةل؛ ""3
ونقل موظف برامج مساعد اإىل الربانمج لتعزيز العمل يف بدلان القوقا وأس يا الوسطى وأأورواب الرشقية كام هو م
مبني يف النتيجة
املرتقبة ه( 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية) .ويعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد
املوظفني اإىل حتويل موارد للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.10اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الربانمج :11

أأاكدميية الويبو

املسؤول عن الربانمج :الس يد ماريو ماتوس

بفعالية ألغراض التمنية يف
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

النتيجة املرتقبة :ه2.3
كفاءات م
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 
البدلان 

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية للمتدربني
واملرشفني الراضني عن الربامج
التدريبية اليت ُأعدمت بنا ًء عىل
معليات تقيي
الاحتياجات التدريبية

ل تتوفر بياانت

 %70من
اجمليبني

س ُتجمع البياانت يف عام 2017

غري متاح
يف 2016

النس بة املئوية للمشاركني اذلين ل تتوفر بياانت
يس تخدمون معارف وهمارات
ُم معز ة يف ش ىت جمالت
امللكية الفكرية

 %60من
اجمليبني

س ُتجمع البياانت يف عام 2017

غري متاح يف
2016

عدد اتفاقات التعاون والرشااكت أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية :2015

5

يف عام  ،2016أأقميت  6اتفاقات/رشااكت
تعاون تضم الصني ( )2وفرنسا ومالزياي
واملغرب ونياكراغوا وتركيا متاش ي ًا مع الرؤية
اجلديدة للأاكدميية.

اليت ُأقميت مبا يامتىش مع الرؤية صفر
اجلديدة للأاكدميية
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية :17/2016

السري

اثبت

غري متوفر

نس بة الزايدة يف عدد املشاركني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية %10 :2015
يف دورات التعّل عن البعد اليت :78 551
)43 616( 2015
تنظمها الأاكدميية
)34 935( 2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
)2014( 35 000

54

 54بياانت تقديرية
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ايدة بنس بة )54 596( %25
مقارنة بعام 2015

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد دورات التعّل عن بعد
اليت اس ُتعرضت و ُحدّ ثت

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية :2015

4

دوراتن اإضافيتان يف :2016
  :DL318البحث يف املعلومات املتعلقةابلرباءات
  :DL320أأساس يات صياغة الرباءات(الرتامكي  4دورات)

عدد الأاكدمييات الوطنية الناش ئة صفر
اليت ُأنشئت يف اإطار املرشوع
55
و أأصبحت مس تدام ًة

4

س ُتجمع البياانت يف عام 2017

حس نة أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية :2015
دورات ومناجه جديدة و ُم م

ايدة بنس بة
%20

 3جامعات وضعت برامج تعلميية جديدة:
 −جامعة أأنقرة مع املكتب الرتيك للرباءات
والعالمات التجارية (تركيا)
 −جامعة تونغجي (الصني)
 −جامعة وست اإنديز ،احلرم اجلامعي موان
(جاماياك)
جامعتان عز ات برامج تعلميية قامئة:
 −جملس نياكراغاوا للعلوم والتكنولوجيا
( )CONICYTوجامعة مارتن لوثر
(نياكراغوا)
 −جامعة وست اإنديز ،كيف هيلز
(برابدوس)
()2016

2

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
صفر

بشأأن امللكية الفكرية يف
املؤسسات التعلميية

 3برامج تعلميية جديدة
 5جامعات عز ت برامج امللكية الفكرية
القامئة (يف )15/2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
5

تعزيز التوا ن يف التو يع اجلغرايف أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمثُ :أبقي عىل  7مناطق
 7مناطق ( أأفريقيا وأس يا والصني و أأورواب الإبقاء عىل 7
للمدارس الصيفية
مناطق
الوسطى والرشقية و أأورواب الغربية
و أأمرياك الالتينية و أأمرياك الشاملية)
الهدف ا ألصيل:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 6مناطق

برانمج ومزيانية
:17/2016

 7مناطق

 55الأاكدمييات الوطنية الناش ئة املس تدامة يه مؤسسات تدمع نفسها ماليا وتقنيا وتتلقى مشورة من الويبو بناء عىل الطلب.
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اثبت

غري متاح
يف 2016
اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 11
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه2.3

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

تشكيةل واسعة من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

كفاءات م
لت
البدلان 
النامية
بفعالية ألغراض ا منية يف 
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
الاقتصاد احلر

املنتقةل اإىل نظام
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 

13 083

13 333

5 765

اجملموع

13 083

13 333

5 765

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

7 779

7 939

3 639

%46

خالف موارد املوظفني

5 304

5 394

2 126

%39

13 083

13 333

5 765

%43

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.11تُعزى الزايدة الطفيفة يف خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل حتويل مسؤولية اإدارة دورة الشهادة
ادلولية املتقدمة يف امللكية الفكرية من الربانمج ( 30الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل) اإىل أأاكدميية الويبو.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.11اكنت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
وبلغت نس بة اس تخدام خالف موارد املوظفني  39ابملئة؛ ويرجع ذكل أأساس ًا اإىل تنفيذ أأبطأأ من املتوقع يف مرشوع أأجندة التمنية
بشأأن التعاون مع هيئات التدريب القضائية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
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الرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع املقاوةل

الربانمج :30

املسؤول عن الربانمج :املدير العام

النتيجة املرتقبة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

عدد اسرتاتيجيات امللكية
الفكرية الوطنية اليت تتناول
تعزيز الإبداع ،مبا يف ذكل
الابتاكر

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 5بدلان

اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية تتناول تعزيز الإبداع،
مبا يف ذكل الابتاكر ( أألبانيا)
اس هتالل اسرتاتيجيات وطنية
للملكية الفكرية يف  3بدلان
اإضافية (جورجيا وقريغزيس تان
ولتفيا وسلوفاكيا)

اس هتلت يف  6بدلان (الاكمريون وجاماياك
ورواندا ورصبيا ورسي لناك وترينيداد
وتوابغو)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
ُ 4مس هتةل ()2014

النتيجة املرتقبة:

السري
غري اثبت

بفعالية ألغراض التمنية يف
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
أ
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان القل منوا والبدلان 
البدلان 


مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

النس بة املئوية للمهنيني امل ُ مدربني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
املتخصصني يف جمال امللكية
الفكرية اذلين يس تخدمون
همارات حمس نة يف معلهم

%77

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

أأعىل من %60

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

الهدف ارحمدمث:

%63

اثبت

%70

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
%50
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النتيجة املرتقبة:

معز ة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
ه 6.3قدرات ّ

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد الاشرتااكت يف النرشة
الإخبارية اخلاصة ابلرشاكت
الصغرية واملتوسطة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

%10

ُأوقفت النرشة الإخبارية اخلاصة
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة يف
يونيو  2015بعد اإطالق منصة
النرشة الإخبارية الإلكرتونية

منقطع

)2015( 6657

56

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
)2014( 40 510

عدد مرات حتميل املواد واملبادئ أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

التوجهيية اخلاصة ابلرشاكت
الصغرية واملتوسطة

:2015
 عدد مرات التحميل71 867 : عدد مشاهدات الصفحات عىل املوقعالإلكرتوين اخلاص ابلرشاكت الصغرية
واملتوسطة960 196 :

 -عدد مرات التحميل 58 733 :غري اثبت

57

%10
%10

( %18-مقارنة بعام )2015
 عدد مشاهدات الصفحاتعىل املوقع الإلكرتوين اخلاص
ابلرشاكت الصغرية واملتوسطة:
%19+( 1 144 629
مقارنة بعام )2015

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

%90

 %42( %90راضون للغاية
و %48راضون)

اثبت

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

%80

%100
يف كثري من ا ألحيان ()80%؛
غالب ًا ()20%

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

:2014
عدد مرات التحميل70 559 :
عدد مشاهدات الصفحات عىل املوقع
الإلكرتوين اخلاص ابلرشاكت الصغرية
واملتوسطة821 150 :
النس بة املئوية للمشاركني يف
برامج تدريبية تس هتدف
املؤسسات ادلامعة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة ممّن أأبدوا أأساس املقارنة ا ألصيل:
رضامه عنتنظحمتوى تكل الربامج برانمج ومزيانية :17/2016
وطريقة ميها
%100

 %46( %100راضون للغاية
و %54راضون)

النس بة املئوية للمؤسسات
دربة ادلامعة للرشاكت الصغرية
امل ُ م
واملتوسطة واليت تُوفر املعلومات
وخدمات الاستشارة يف جمال
اإدارة أأصول امللكية الفكرية

( %100يف كثري من ا ألحيان ()%48؛
غالب ًا ()%32؛ أأحيا ًان ())%20

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
%100

النس بة املئوية للمشاركني يف
برامج تدريبية تس هتدف
املؤسسات ادلامعة للرشاكت
الصغرية واملتوسطة ممن
معز ة
يس تخدمون معارف ّ
حمس نة يف معلهم
وهمارات ّ

غري متاح

%50

البياانت غري متوفرة

غري متاح
يف 2016

ّ ِ 56غريت رشوط الاشرتاك يف النرشة الإخبارية يف عام  2015بغية اس تقطاب قاعدة املس تخدمني املس هتدفني ،م
فتعني عىل املشرتكني السابقني الاشرتاك جمدد ًا.
 57اس ُتخلص عدد مرات التحميل للفصل الرابع من عام  2016من بياانت الفرتة من يناير اإىل سبمترب  .2016ويف سبمترب  ،2016عُز ت أأداة اإحصاءات الويب
لتحسني الاس تقرار ،فأأدى ذكل اإىل عدم القدرة عىل رصد البياانت للفصل ا ألخري من عام .2016
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عدد البدلان اليت وضعت
حسنت برامج تدريبية يف
أأو م
جمال امللكية الفكرية لفائدة
الرشاكت الصغرية واملتوسطة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
 18بدل ًا/منظمة إاقلميية (ترامكي)

 10مؤسسات اإضافية

يف  4بدلان (مجهورية اإيران
الإسالمية والاحتاد الرويس
وسيش يل وجنوب أأفريقيا)
حسنت
أأفادت بأأهنا وضعت أأو م
الربامج التدريبية واملساعدات
املقدم مة للرشاكت الصغرية
واملتوسطة

 5بدلان

غري متاحة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

13
عدد البدلان اليت ُوضعت أأو
اع ُتمدت فهيا س ياسات للملكية
الفكرية من أأجل الرشاكت
الصغرية واملتوسطة
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

غري متاح

اثبت

غري اثبت

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
ھ 2.4نفاذ ّ
أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

مكتب لنقل التكنولوجيا ُمنشأأ
الهدف ارحمدمث:
يف و ارة العلوم ابجلبل ا ألسود
 6ماكتب اإضافية لنقل
التكنولوجيا (الرتامكي  )16تواصل التقدم ارحمر يف تعزيز
أأربعة ماكتب لنقل التكنولوجيا
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية  17:/2016يف تونس يك تصبح مس تدامة
 6ماكتب لنقل التكنولوجيا ومس تقةل تشغيلي ًا يف عام :2016
 املركز التقين للك ميياء قطب الغزاةللتكنولوجيات التصال
 املركز الفين للتعبئةوالتغليف ()Packtec
 القطب التكنولويجس يدي اثبت

عدد ماكتب نقل التكنولوجيا
 10يف  :15/2014تونس ()4؛
اليت ُأسست أأو عُز ت يف
اجلامعات أأو مؤسسات البحث الفلبني ()6
والتطوير يف اإطار برانمج مبادرة أأساس املقارنة ا ألصيل:
جامعة الويبو
برانمج ومزيانية :17/2016
حيدم د لحقا
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بياانت الأداء

السري
غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد اجلامعات و /أأو مؤسسات أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

البحث اليت وضعت و /أأو
حسنت س ياساهتا اخلاصة
م
ابمللكية الفكرية

 436جامعة:
بولندا ()434
الاحتاد الرويس ()1
أأو بكس تان ()1

 10جامعات اإضافية

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 150جامعة يف البدلان املتحوةل ()2014

147

 3جامعات و /أأو مؤسسات
حبث وضعت س ياسات
للملكية الفكرية:
 جامعة بوتسواان للزراعة
واملوارد الطبيعية
(بوتساوان)؛
 معهد مو امبيق العايل
للعلوم والتكنولوجيا؛
 جامعة اإدواردو موندلني،
مركز ادلراسات اخلاصة
ابلتاكمل ا إلقلميي وقانون
امجلاعة الإمنائية للجنوب
ا ألفريقي (مو امبيق)؛
 4 جامعات و /أأو مؤسسات
حبث عز ت س ياسات
للملكية الفكرية:
 جامعة ولية اإيليا
(جورجيا)،
 جامعة ابفول جو يف
سافاريك (سلوفاكيا)
 جامعة جاجيلونيا (بولندا)
 و ارة العلوم يف اجلبل
ا ألسود (اجلبل ا ألسود)
(الرتامكي  444جامعة
و /أأو مؤسسة حبث)

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 30
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.3

اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع
ا ألهداف الإمنائية الوطنية

1 020

895

402

ه2.3

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

معز ةللمواردالبرشيةالقادرةعىلتلبيةتشكيةلواسعةمن
كفاءات م
املتطلباتلتسخريامللكيةالفكريةبفعالية ألغراضالتمنيةيفالبدلانالنامية
والبدلانا ألقلمنواوالبدلاناملنتقةلاإىل نظام الاقتصاد احلر

962

746

458

ه6.3

معز ة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري
قدرات ّ
امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر

3 125

3 100

1 369

ه2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

976

1 521

629

6 083

6 262

2 857

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 522

4 908

2 338

%48

خالف موارد املوظفني

1 561

1 354

520

%38

6 083

6 262

2 857

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.30تُعزى الزايدة الصافية يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل " "1حتويل منصبني (منصب ووظيفة
مؤقتة) اإىل الربانمج من حق املؤلف واحلقوق اجملاورة (الربانمج  )3وتأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن (الربانمج  )28من أأجل
تعزيز قدرات شعبة الرشاكت الصغرية واملتوسطة؛ " "2وإاعادة تصنيف وظائف داخل الربانمج؛ " "3ونقل وظيفة اإىل أأاكدميية الويبو
(الربانمج  )11دلمع الإدارة والتخطيط والتنس يق الاسرتاتيجيني.
 2.30ويُعزى الافخفاض يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد من الربانمج اإىل " "1أأاكدميية الويبو (الربانمج  )11لمتويل
التعاون مع املؤسسات عىل دمع شهادات دولية متقدمة؛ " "2وامللكية الفكرية والتحدايت العاملية (الربانمج  )18دلمع العمل عىل
س ياسات امللكية الفكرية واملنافسة)؛ " "3وإادارة املوارد البرشية (الربانمج  )23لتغطية تاكليف املتدربني .و أأعيد تو يع جزء من
الرصيد غري املنفق لعام  2016عىل أأولوايت تنظميية أأخرى.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.30اكنت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية .واكنت
نس بة اإنفاق خالف موارد املوظفني لعام  2016أأقل من الهدف ارحمدد بسبب التأأخر يف تنفيذ ا ألنشطة املزمعة يف اجملالت التالية:
" "1أأنشطة التوعية وتكوين الكفاءات دلمع الرشاكت واملؤسسات الابتاكرية؛ " "2وتسويق امللكية الفكرية؛ " "3و أأنشطة التوعية
وتكوين الكفاءات وتقدمي اخلدمات الاستشارية لفائدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة.
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الهدف الاسرتاتيجي الرابع
تنس يق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

ه 1.4نظام حمدّث ومقبول عامليا
للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف
تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية
واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب
املصلحة يف أأحناء العامل

عدد التعديالت وملفات املعلومات اليت ُأدرجت يف تصنيف
نيس

الربانمج 12



عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة اليت ُأدخلت يف التصنيف
ادلويل للرباءات س نواي

الربانمج 12



عدد املعايري املُعدمةل واجلديدة املعمتدة

الربانمج 12



عدد املس تخدمني القادرين عىل النفاذ اإىل منشورات الإنرتنت
للتصنيفات واملعايري ادلولية ،ول س امي من البدلان النامية

الربانمج 12
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مؤرشات الأداء

النتاجئ املرتقبة

الربامج املسؤوةل

السري

الربانمج 3



الربانمج 3



عدد الصكوك القانونية واملبادئ التوجهيية وبياانت املبادئ
مخالف الصكوك امللزمة مبشاركة أأحصاب املصاحل املعنيني يف
جمالت مثل معاهدات حق املؤلف اجلديدة وحق املؤلف
يف البيئة الرمقية

الربانمج 3



عدد ش باكت مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر الوطنية
املس تدامة( 58العدد الرتامكي)

الربانمج 9
الربانمج 14
الربانمج 20





عدد املنظامت واجملمتعات وا ألفراد اذلين طبقوا التكنولوجيا
املالمئة واس تخدموها كحل للتحدايت الإمنائية ارحمددة يف
البدلان ا ألقل منوا

الربانمج 9



اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية من خالل
البحوث يف الرباءات وتقاريرها والتقارير عن واقع التكنولوجيا
واخلطط املؤسس ية (عدد اخلرباء ومجموعات اخلرباء الوطنيني
يف البدلان ا ألقل منوا)

الربانمج 9



التكنولوجيا املالمئة ارحمددة واملسوقة يف البدلان ا ألقل منوا

الربانمج 9



املرشوعات املكررة يف مناطق أأخرى من البدلان ا ألقل منواً

الربانمج 9



املؤسسات املنشأأة ملواصةل العمل عىل التكنولوجيا املالمئة يف
البدلان ا ألقل منو ًا

الربانمج 9



مواصةل برامج تكوين الكفاءات التكنولوجية الوطنية بشأأن
التكنولوجيا املالمئة وتوس يع نطاقها يف البدلان ا ألقل منواً

الربانمج 9



اس تخدام التكنولوجيا املالمئة يف سبيل التمنية الاقتصادية
املشموةل يف الس ياسات والاسرتاتيجيات الوطنية لالبتاكر
وامللكية الفكرية يف البدلان ا ألقل منو ًا

الربانمج 9



عدد املس تخدمني اخملتلفني للك فرتة ربع س نوية عىل صعيد
اكفة أأنظمة قواعد البياانت العاملية

الربانمج 13



عدد الأعضاء املؤسسني لحتاد الكتب امل ُ ميرسة

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة
ھ 2.4نفاذ ّ
ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
ل
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور تشجيع عدد اجلهات املاحنة
الابتاكر والإبداع

 58مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع مالي ًا وتقني ًا وتسدي اإلهيا الويبو املشورة عند الطلب.
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد اللغات املتاح هبا البحث عرب لغات خمتلفة

الربانمج 13



عدد أأ واج اللغات املتاحة لرتمجة ا ألوصاف واملطالبات

الربانمج 13



عدد السجالت املدرجة يف ركن الرباءات

الربانمج 13



توقيت رفع البياانت (معدل الفرتة ارحمسوبة اب ألايم بني اترخي
نرش السجالت يف جسلها الرمسي وتوافرها يف قواعد البياانت
العاملية ألغراض اإاتحة مجموعة فرعية من اجملموعات الوطنية)

الربانمج 13



متوسط عدد املس تخدمني اذلين حصلوا عىل خدمات مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر س نواي

الربانمج 14



عدد ادلول الأعضاء املتعاونة مع قواعد البياانت العاملية من لك
منطقة

الربانمج 14



عدد مس تخديم برانمج النفاذ اإىل ا ألحباث من أأجل التمنية
والابتاكر ( )ARDIوبرانمج النفاذ اإىل املعلومات املتخصصة
بشأأن الرباءات ()ASPI

الربانمج 14



عدد الطلبات املقدمة اإىل مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف
اإطار مرشوع اخلدمات التجريبية ()TISC Clinic

الربانمج 14



عدد مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت تقدم خدمات
حتليلية يف جمال الرباءات

الربانمج 14



عدد مس تخديم قواعد بياانت الويبو العاملية :ركن الرباءات
وقاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي ،وقاعدة البياانت
العاملية للتصامي

الربانمج 20








ايدة عدد مس تخديم قاعدة بياانت WIPO Lex

الربانمج 21



عدد ماكتب نقل التكنولوجيا اليت ُأسست أأو عُز ت يف
اجلامعات أأو مؤسسات البحث والتطوير يف اإطار برانمج
مبادرة جامعة الويبو

الربانمج 30
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النتاجئ املرتقبة

ه 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد
بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية
من حيث ارحمتوى والاس تخدام

معز ة
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات
امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات
أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة
أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون
معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد اجلامعات و /أأو مؤسسات البحث اليت وضعت و /أأو
حسنت س ياساهتا اخلاصة ابمللكية الفكرية
م

الربانمج 30



عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس ي
عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية للتصامي

الربانمج 13
الربانمج 13




عدد اجملموعات الوطنية يف ركن الرباءات

الربانمج 13



عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة البياانت العاملية ألدوات
التوس ي

الربانمج 13



عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات الويبو للبنية التحتية

الربانمج 15
الربانمج 20




متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما املاكتب اليت تلقت
مساعدة (من  1اإىل )5

الربانمج 9
الربانمج 15




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

الربانمج 15
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التصنيفات واملعايري ادلولية

الربانمج :12

املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي

النتيجة املرتقبة:

ه 1.4نظام حمدّث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما
ونرشها يف صفوف أأحصاب املصلحة يف أأحناء العامل

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد التعديالت وملفات
املعلومات اليت ُأدرجت يف
تصنيف نيس

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية 2015:

ايدة مقارن ًة
بأأساس املقارنة

 1213تعدي ًال
  651ابلإنلكزيية 562 -ابلفرنس ية

اثبت

 148ملف معلومات منقح ًا

اثبت

اإدراج  30ملف معلومات جديداً

اثبت

 1480تعدي ًال خالل الثنائية:
59
 560تعدي ًال يف عام 2014
 274 ابلإنلكزيية
 286 ابلفرنس ية
 920تعدي ًال يف عام 2015
 496 ابلإنلكزيية
 424 ابلفرنس ية
 43ملف معلومات منقح ًا
)2014( 39 
)2015( 4 
اإدراج  25ملف معلومات جديداً
)2014( 20 
)2015( 5 

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 570تعديال ابلإنلكزيية والفرنس ية،
و 50ملف معلومات جديد ًا
أأو معدلً ()2014

 59تصويب :العدد الإجاميل للتعديالت يف عام  2014اكن  560وليس  570كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .2014
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تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد التقس اميت الفرعية اجلديدة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015ايدة مقارن ًة
 1031 :2015مجموعة جديدة أأدرجت بأأساس املقارنة
اليت ُأدخلت يف التصنيف
ادلويل للرباءات س نواي
يف النسخة ا ألوىل من التصنيف ادلويل
للرباءات لعام 2016
 337 :2014مجموعة جديدة أأدرجت يف
النسخة ا ألوىل من التصنيف ادلويل
للرباءات لعام 2015

 684مجموعة جديدة أأدرجت يف النسخة
ا ألوىل من التصنيف ادلويل للرباءات
لعام 2017

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 337 :2014مجموعة جديدة أأدرجت يف
النسخة ا ألوىل من التصنيف ادلويل
للرباءات لعام 2015
عدد املعايري املُعدمةل واجلديدة
املعمتدة

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
اعامتد معيار واحد جديد عىل حنو غري
رمسي ومراجعة أخر ()2014
عدم اعامتد أأي معايري جديدة رمسي ًا.
وعُ ِّدل معياران ()2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
معياران جديدان ()2014

ايدة مقارنة بأأساس
املقارنة (اعامتد معيار
أأو معايري جديدة)

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
ايدة مقارن ًة
بأأساس املقارنة
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اع ُتمد معياران ون ُقح ثالثة معايري

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد املس تخدمني القادرين عىل أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  %5 :2015ايدة ابملقارنة الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل
مع أأساس املقارنة للرباءات:
النفاذ اإىل منشورات الإنرتنت الصفحة الرئيس ية للتصنيف ادلويل
 324 981ايرة ( )10.4%-مهنا
للتصنيفات واملعايري ادلولية ،للرباءات %48.1(361378:من
 )%34.4-( 114 068من البدلان النامية
الزايرات من البدلان النامية)
ول س امي من البدلان النامية
منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
 1 386 029ايرة ( )%0.3-مهنا 165
 %36.3( 1 389 644من الزايرات
 )%6.9+( 539من البدلان النامية
من البدلان النامية)
صفحة نيس الرئيس ية:
صفحة نيس الرئيس ية:
 529 804ايرات ( )%0.5-مهنا 418
 %47.8( 532 493من الزايرات من
 )%2.8-( 247من البدلان النامية
البدلان النامية)
منشور نيس:
منشور نيس:
 3 767 636ايرة ( )%38.4+مهنا
 %49.1( 2 721 537من الزايرات
 )%45+( 1 936 565من
من البدلان النامية)
البدلان النامية
صفحة لواكرنو الرئيس ية:
صفحة لواكرنو الرئيس ية:
 %33.5( 51 075من الزايرات من
 46 719ايرة ( )%8.5-مهنا 16 123
البدلان النامية)
( )%5.8-من البدلان النامية
صفحة فيينا الرئيس ية:
صفحة فيينا الرئيس ية:
 %38.8( 34 830من الزايرات من
 36 902ايرة ( )%6.0+مهنا 19 078
البدلان النامية)
( )%41.2+من البدلان النامية
معايري الويبو ( ُكتيّب):
ُ
معايري الويبو (كتيّب):
 %33.6( 69 288من الزايرات من
 70 115ايرة ( )%1.2+مهنا 28 467
البدلان النامية)
( )%22.3+من البدلان النامية
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية :17/2016

منشور نيس:
2 587 788
صفحة لواكرنو الرئيس ية:
44 557
صفحة فيينا الرئيس ية:
29 596
منشور التصنيف ادلويل للرباءات:
1 170 000
معايري الويبو ( ُكتيّب):
66 399
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غري اثبت

غري اثبت

غري اثبت

اثبت

غري اثبت

اثبت
غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 12
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه1.4

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نظام حمدّث ومقبول عامليا للتصنيفات ادلولية ومعايري الويبو هبدف تيسري
النفاذ اإىل معلومات امللكية الفكرية واس تخداهما ونرشها يف صفوف أأحصاب
املصلحة يف أأحناء العامل

7 070

7 250

3 118

اجملموع

7 070

7 250

3 118

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

5 675

5 823

2 653

%46

خالف موارد املوظفني

1 395

1 427

466

%33

7 070

7 250

3 118

%43

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.12تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل تسوية وظيفة مس مترة وإاعادة تصنيف
منصبني .ويعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل جزء من خالف موارد املوظفني للمتدربني اإىل اإدارة
املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.12بلغت نس بة اس تخدام خالف موارد املوظفني يف املزيانية  34ابملئة وتُعزى أأساس ًا اإىل تأأجيل بعض ا ألنشطة اإىل عام 2017
مبا يف ذكل "1" :دراسة جدوى عن اس تحداث دورة تعّل عن بعد بشأأن التصنيف ادلويل للرباءات؛ " "2والعمل عىل منصة
منشور فيينا (اإيالء ا ألولوية ملنصيت منشور نيس ولواكرنو يف عام )2016؛ " "3ومعل حمدد عىل البنية وا ألدوات املعلوماتية
(الانتقال من قاعدة البياانت الرئيس ية للتصنيف وإادارة مراجعة تصنيفات نيس وفيينا ولواكرنو).
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قواعد البياانت العاملية

الربانمج :13

املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي

النتيجة املرتقبة:

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
ھ 2.4نفاذ ّ
والإبداع

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

بياانت الأداء

السري

ركن الرباءات:
الهدف ارحمدمث:
عدد املس تخدمني اخملتلفني للك أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
246 516
ركن الرباءات250 000 :
فرتة ربع س نوية عىل صعيد اكفة ركن الرباءات221 981 :
أأنظمة قواعد البياانت العاملية قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي 80 490 :قاعدة البياانت العاملية ألدوات قاعدة البياانت
العاملية ألدوات
التوس ي75 000 :
قاعدة البياانت العاملية للتصامي13 946 :
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية  :17/2016قاعدة البياانت العاملية للتصامي :التوس ي119 208 :
قاعدة البياانت
الزائرون املتفردون (الفصل الرابع من عام 15 000 )2014
العاملية للتصامي:
الهدف ا ألصيل:
ركن الرباءات592 000 :؛
قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي49 000 :؛ برانمج ومزيانية 16 868 :17/2016
(الفصل الرابع من
ركن الرباءات650 000 :
قاعدة البياانت العاملية للتصامي:
قاعدة البياانت العاملية ألدوات عام )2016
غري متاح
التوس ي70 000 :
قاعدة البياانت العاملية للتصامي:
15 000

اثبت

عدد اللغات
الإضافية املضافة يف
عام .2016

اثبت

عدد اللغات املتاح هبا البحث
عرب لغات خمتلفة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

14

( 14الصينية وادلامنركية والهولندية والإنلكزيية
والفرنس ية وا ألملانية والإيطالية والياابنية والكورية
والبولندية والربتغالية والروس ية والإس بانية
والسويدية)

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية 17:/2016
( 12هناية )2014

158

الرتامكي  14لغة

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد أأ واج اللغات املتاحة لرتمجة ( 1هناية )2015
الإنلكزيية – الصينية
ا ألوصاف واملطالبات

عدد السجالت املدرجة يف
ركن الرباءات

4

لغتان اإضافيتان
الإنلكزيية  -الفرنس ية
الإنلكزيية  -الياابنية
(الرتامكي  3يف هناية
)2016

اثبت

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الهدف ارحمدمث:

50 000 000
(ترامكي)

( 55 000 000ترامكي)

57 820 000
(ترامكي)

اثبت

الهدف ا ألصيل:
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية  17:/2016برانمج ومزيانية 17:/2016
توقيت رفع البياانت (معدل
الفرتة ارحمسوبة اب ألايم بني اترخي
نرش السجالت يف جسلها الرمسي
وتوافرها يف قواعد البياانت
العاملية ألغراض اإاتحة مجموعة
فرعية من اجملموعات الوطنية)
النتيجة املرتقبة:

( 43 000 000هناية )2014

50 000 000

غري متاح (مؤرش أأداء جديد)

 45يوم ًا

 5.6يوم ()2016

اثبت

ه 3.4تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية من حيث ارحمتوى والاس تخدام

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد السجالت املدرجة يف
قاعدة البياانت العاملية
ألدوات التوس ي

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الهدف ارحمدمث:

( 24 500 000ترامكي)

30 000 000

27 760 000
(ترامكي)

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية  17:/2016الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
( 15 800 000هناية )2014
25 000 000

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

عدد السجالت املدرجة يف
قاعدة البياانت العاملية للتصامي مجموع السجالت 1.53 :مليون
اجملموعات الوطنية5 :

2 000 000

1 600 000
(ترامكي)

اثبت

الهدف ا ألصيل:
أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية  :17/2016برانمج ومزيانية 17:/2016

عدد اجملموعات الوطنية يف
ركن الرباءات

غري متاح

1 000 000

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

50

( 43ترامكي)

اثبت

( 43ترامكي)

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية 17:/2016
( 40هناية )2014

عدد اجملموعات الوطنية يف قاعدة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

32

البياانت العاملية ألدوات التوس ي ( 26ترامكي)

أأساس املقارنة ا ألصيل :برانمج ومزيانية 17:/2016
( 18هناية )2014
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( 32ترامكي)

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 13
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ھ2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

3 803

5 578

2 305

ه3.4

تغطية جغرافية واسعة لقواعد بياانت الويبو العاملية بشأأن امللكية الفكرية
من حيث ارحمتوى والاس تخدام

1 956

2 196

851

5 758

7 774

3 156

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 551

5 742

2 309

%40

خالف موارد املوظفني

1 208

2 032

847

%42

5 758

7 774

3 156

%41

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.13تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل " "1حتويل ويبو ليكس من الإدارة التنفيذية
(الربانمج  )21اإىل الربانمج كام هو م
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما)؛
مبني يف النتيجة املرتقبة ه( 2.4نفاذ ّ
" "2وحتويل منصبني دلمع عبء العمل املزتايد املتعلق برفع اجملموعات الوطنية اإىل ركن الرباءات وتشغيل قاعدة بياانت ويبو ليكس؛
" "3وإاعادة تصنيف منصب واحد.
 2.13و ِ ّتبني خالف موارد املوظفني تسوية ابلزايدة تعزى أأساس ًا اإىل " "1حتويل ويبو ليكس من الإدارة التنفيذية (الربانمج  )21اإىل
الربانمج؛ " "2وحتويل مسؤولية مشاريع املساعدة اخلاصة (مرشوع الرباءات الالتينية ومرشوع الرباءات العربية) من خدمات النفاذ اإىل
املعلومات واملعرفة (الربانمج  )14اإىل الربانمج؛ " "3وتاكليف اإضافية لتلزمي رفع اجملموعات الوطنية اإىل مزود خدمات خاريج.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.13اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة

الربانمج :14

املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي

النتيجة املرتقبة:

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
ھ 2.4نفاذ ّ
والإبداع
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد الش باكت الوطنية
املس تدامة 60ملراكز دمع الابتاكر
والتكنولوجيا
(ا ألعداد ترامكية)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:

 24ش بكة مراكز وطنية مس تدامة من  30ش بكة وطنية
ملراكز دمع التكنولوجيا
أأصل  50ش بكة مراكز قامئة رمسيا
والابتاكر (الرتامكي):
مس توى النضج ا ألول:
أأفريقيا 13( :ش بكة مهنا
أأفريقيا 8( :ش باكت مهنا  7يف البدلان
 9يف البدلان ا ألقل منوا)
ا ألقل منوا)
املنطقة العربية)2( :؛
املنطقة العربية)1( :
)
3
(
:
الهادئ
أس يا وارحميط
أس يا وارحميط الهادئ:
أأمريكيا الالتينية والاكرييب)5( :
( 5ش باكت مهنا  2يف
( 17اإجام ًل)
البدلان ا ألقل منوا)
مس توى النضج الثاين:
أأمرياك الالتينية
أأفريقيا( :ش بكتان مهنام ش بكة يف
والاكرييب)9( :
البدلان ا ألقل منوا)
البدلان املتحوةل)1( :
أأمريكيا الالتينية والاكرييب)2( :
( 4اإجاملً)

بياانت الأداء

السري

 28ش بكة وطنية مس تدامة
(الرتامكي يف هناية عام )2016
مس توى النضج ا ألول:
أأفريقيا ( 3ش باكت مهنا ش بكة يف
البدلان ا ألقل منوا)
أس يا وارحميط الهادئ ()2
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()2
( 7اإجاملً)
مس توى النضج الثاين:
أأفريقيا ( 8ش باكت مهنا  6يف البدلان
ا ألقل منوا)
املنطقة العربية ()1
أس يا وارحميط الهادئ ()2
أأمرياك الالتينية والاكرييب ()4
( 15اإجام ًل)

اثبت

 60مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع مالي ًا وتقني ًا وتسدي اإلهيا الويبو املشورة عند الطلب .وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس
مس توايت النضج التالية:
أ
ل
ل
 مس توى النضج الول  ( -أأ) توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة ا تنس يق الوطنية؛ (ب) وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة ا تنس يقالوطنية واملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ (ج) وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل ا ألقل عن ا ألنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر؛ ُوحيقق مس توى النضج ا ألول ابلاكمل بتحقق ( أأ) ( +ب) ( +ج).
 مس توى النضج الثاين  -استيفاء معايري املس توى ا ألول ابلإضافة اإىل توفري معليات البحث ا ألساس ية عن معلومات الرباءات ،مثل معليات البحث يفالرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
ق
 مس توى النضج الثالث  -استيفاء معايري املس توى الثاين ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات مية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقاريرواقع الرباءات.
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مس توى النضج الثالث ،مبا يف ذكل
مس توى النضج الثالث ،مبا يف ذكل الهدف ا ألصيل:
توفري خدمات ذات قمية مضافة:62
توفري خدمات ذات قمية مضافة :61برانمج ومزيانية
أأفريقيا ()1
17:/2016
املنطقة العربية)1( :
املنطقة العربية ()1
 30ش بكة وطنية
أس يا وارحميط الهادئ)1( :
ملراكز دمع التكنولوجيا أس يا وارحميط الهادئ ()1
البدلان املتحوةل)1( :
والابتاكر (الرتامكي) :أأمرياك الالتينية والاكرييب ()2
( 3اإجاملً)
أأفريقيا ( 11ش بكة مهنا  8البدلان املتحوةل ()1
أأساس املقارنة ا ألصيل:
يف البدلان ا ألقل منوا)؛ ( 6اإجاملً)
برانمج ومزيانية 17:/2016
 20ش بكة مراكز وطنية مس تدامة من املنطقة العربية ()4؛
أس يا وارحميط الهادئ
أأصل  45ش بكة مراكز قامئة رمسيا
(ترامكيا) :أأفريقيا ( 9ش باكت مهنا  6يف ( 5ش باكت مهنا  2يف
البدلان ا ألقل منو ًا)؛ واملنطقة العربية البدلان ا ألقل منوا)؛
أأمرياك الالتينية
()2؛ وأس يا وارحميط الهادئ
( 3ش باكت مهنا ش بكة يف البدلان والاكرييب ()7؛
ا ألقل منو ًا)؛ و أأمرياك الالتينية والاكرييب بعض البدلان يف أأورواب
وأس يا ()3
()5؛ وبعض البدلان يف أأورواب
وأس يا ()1
متوسط عدد املس تخدمني اذلين
حصلوا عىل خدمات مراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر س نواي

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:

( 874حد أأدىن) ( 2631 -حد أأقىص) 3500
= متوسط 1730
الهدف ا ألصيل:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 1750مس تخدم ًا اس تفادوا من
خدمات مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر يف عام 2016

اثبت

1100

ما بني ( 548حد أأدىن) و( 1625حد
أأقىص)
عدد ادلول الأعضاء املتعاونة مع
قواعد البياانت العاملية من لك
منطقة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015ركن الرباءات ( )2+ركن الرباءات:
قاعدة البياانت العاملية عدم ايدة ادلول ا ألعضاء
ركن الرباءات (:)19
أ
 )4( ARABPATلدوات التوس ي ( )4+قاعدة البياانت العاملية ألدوات
العاملية
البياانت
قاعدة
)
 15( LATIPATالتوس ي:
للتصامي ()2+
قاعدة البياانت العاملية ألدوات
عدم ايدة ادلول ا ألعضاء
التوس ي (:)4
قاعدة البياانت العاملية للتصامي:
 )3( ARABPATمع ايدة ادلول ا ألعضاء
)1( LATIPAT -

غري اثبت

قاعدة البياانت العاملية للتصامي (:)0
 )0( ARABPAT)0( LATIPAT -

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 :LATIPATركن الرباءات (،)15
 61تقدمي ادلمع واملشورة للخدمات التحليلية يف جمال الرباءات وإادارة أأصول امللكية الفكرية وتسويقها وبرانمج مساعدة اخملرتعني عن طريق اس تخدام وحتديد
الاخرتاعات املندرجة يف املكل العام وخدمات تسوية املنا عات وصياغة الرباءات.
 62انظر احلاش ية السابقة.
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قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي
( ،)1قاعدة البياانت العاملية
للتصامي ()0
 :ARABPATركن الرباءات (،)3
قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي
( ،)1قاعدة البياانت العاملية للتصامي
()0
(فرباير )2015

عدد مس تخديم برانمج النفاذ اإىل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:

ا ألحباث من أأجل التمنية والابتاكر )623( ARDI
)42( ASPI
( )ARDIوبرانمج النفاذ اإىل
املعلومات املتخصصة بشأأن
أأساس املقارنة ا ألصيل:
الرباءات ()ASPI
برانمج ومزيانية :17/2016
 411( ARDIمس تخدم ًا نشط ًا)
 35( ASPIمس تخدم ًا نشط ًا)
(بهناية )2014

)900( ARDI
)55( ASPI

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

)600( ARDI
)60( ASPI

عدد الطلبات املقدمة اإىل مراكز دمع أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:

التكنولوجيا والابتاكر يف اإطار
مرشوع اخلدمات التجريبية
()TISC Clinic

( 0صفر) :عدد اخلدمات التجريبية
املوضوعة قبل عام 2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح (جديد)

عدد مراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر اليت تقدم خدمات
حتليلية يف جمال الرباءات

(800( ARDI
)55( ASPI

اثبت

40

 35الامتسا يف عام 2016

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

10

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:
( 0صفر) :عدد مراكز دمع التكنولوجيا 7
والابتاكر اليت وفرت خدمات حتليلية الهدف ا ألصيل:
يف جمال الرباءات قبل عام 2016
5
أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح (جديد)
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( 6انظر مس توى النضج الثالث أأعاله)

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 14
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ھ2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
اجملموع

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

6 990

7 235

3 169

6 990

7 235

3 169

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

5 764

6 060

2 862

%47

خالف موارد املوظفني

1 225

1 174

307

%26

6 990

7 235

3 169

%44

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.14تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل تسوية وظائف مس مترة.
 2.14ويُعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل حتويل مسؤولية مشاريع املساعدة التقنية اخلاصة
(مرشوع الرباءات الالتينية ومرشوع الرباءات العربية) من الربانمج اإىل قواعد البياانت العاملية (الربانمج  )13وحتويل جزء
من خالف موارد املوظفني اخملصصة للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.14بلغت نس بة اس تخدام مزيانية خالف موارد املوظفني  26ابملئة ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل اإنفاق مبلغ أأقل من املتوقع عىل
بعثات املوظفني.

164

تقرير أأداء الربانمج 2016

الربانمج :15

احللول التجارية ملاكتب امللكية الفكرية

املسؤول عن الربانمج :الس يد يوش يويك اتاكغي

النتيجة املرتقبة:

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد املاكتب اليت تس تخدم منصات
الويبو للبنية التحتية

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية :2015

 29مكتبا
بهناية 2017

 6ماكتب اإضافية يف :2016
 أس يا وارحميط الهادئ (:)2مكبوداي واببوا غينيا اجلديدة
(الرتامكي .)14
 ل توجد ماكتب اإضافية يفأأمرياك الالتينية والاكرييب
(الرتامكي مكتب واحد)
 أخر ( :)3املكتب ا ألورويبللرباءات واملكتب ا ألورويب
الس يوي للرباءات والربتغال
(الرتامكي )15
 البدلان املتحوةل ( :)1أأذربيجان(الرتامكي )1
 31مكتب ًا (عدد ترامكي)

اثبت

 أس يا وارحميط الهادئ ()12 أأمرياك الالتينية والاكرييب ()163
 أخر ()12(عدد املاكتب الرتامكي)25 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 22مكتبا اعتبارا من مارس 2015
أس يا وارحميط الهادئ ()12
البدلان املتحوةل ()1
البدلان املتقدمة ()9

 63تصويب :اكن عدد املاكتب املدرجة يف الفئة "أخر"  12مكتب ًا يف هناية عام  2015وليس  17كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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متوسط مس توى اخلدمة اليت تقدهما
املاكتب اليت تلقت مساعدة
(من  1اإىل )5

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  3 :2015بهناية  2017املتوسط الإجاميل3.1 :
 أأفريقيا3.0 :املتوسط الإجاميل2.9 :
 املنطقة العربية2.9 : أأفريقيا2.9 :
 أس يا وارحميط الهادئ3.4 : املنطقة العربية2.8 :
 أأمرياك الالتينية والاكرييب3.2 : أس يا وارحميط الهادئ2.7 :
 أخر2.6 : بعض البدلان يف أأورواب وأس يا3.3 :
 البدلان املتحوةل3.5 : أأمرياك الالتينية والاكرييب3 :
 أخر2.5 :

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 2.9بهناية 2015

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  7 :2015منظامت اإدارة عدد منظامت الإدارة امجلاعية :صفر
عدد منظامت الإدارة امجلاعية يف
دخل نظام رابط الويبو مرحةل التطوير جامعية بهناية
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منو ًا
املشاركة يف الش باكت ا إلقلميية والعاملية الهنايئ يف هناية الثنائية  15/2014ويزمع 2017
اإطالقه يف منظمتني رائدتني من منظامت
اليت تقوم الويبو بتيسري معلها
الإدارة امجلاعية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا يف هناية عام .2016

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

عدد منظامت الإدارة امجلاعية بهناية :2015
صفر

اس تخدام موارد الربانمج 15
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

ه4.4

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل
وجودة أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن
لإدارة امللكية الفكرية

13 806

ه2.7

منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا،
ملواهجة التحدايت العاملية
اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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مزيانية 17/2016
بعد التحويالت
14 016

نفقات *2016

6 449

0

355

309

13 806

14 371

6 758

تقرير أأداء الربانمج 2016

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

7 756

7 931

3 841

%48

خالف موارد املوظفني

6 050

6 440

2 916

%45

13 806

14 371

6 758

%47

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة:
تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات خالل الثنائية
.17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.15تُعزى الزايدة الإجاملية يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل " "1النتيجة الصافية لإعادة تصنيف
ثالثة مناصب؛ " "2وحتويل منصب من حلول ا ألعامل ملاكتب امللكية الفكرية (الربانمج  )15اإىل مكتب الويبو يف س نغافورة
(الربانمج  )20لتعزيز دمع نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف املاكتب الوطنية للملكية الفكرية يف املنطقة.
 2.15و ِ ّتبني خالف موارد املوظفني تسوية ابلزايدة بسبب حتويل موارد اإضافية دلمع اإنشاء قاعدة بياانت أأرسة الرباءات وتغطية
حول جزء من موارد املوظفني يف الربانمج اإىل خالف موارد
ايدة التاكليف التشغيلية لنظام رابط الويبو .وفض ًال عن ذكلِ ّ ،
املوظفني دلمع اإنشاء برانمج ماةل رائد.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.15اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الهدف الاسرتاتيجي اخلامس
املصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة ابمللكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربانمج 16



عدد مرات حتميل التقرير العاملي للملكية الفكرية يف غضون
 6أأشهر من نرشه

الربانمج 16



عدد معليات البحث ابس تخدام مركز البياانت الإحصائية
للملكية الفكرية

الربانمج 16



العدد الس نوي لزائري مواقع مؤرش الابتاكر العاملي

الربانمج 16



عدد مرات حتميل التقارير الإحصائية الس نوية يف غضون
 6أأشهر من نرشها

الربانمج 16



الفرق بني تنبؤات يناير والعدد الفعيل لإيداعات معاهدة
ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو
الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق الرباءات ومدريد ولهاي مضن النطاق ارحمدد
أأوسع وحنو أأفضل

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

الربامج املسؤوةل

السري
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الربانمج :16

الاقتصاد والإحصاء

املسؤول عن الربانمج :املدير العام

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
أأسس املقارنة

عدد معليات البحث ابس تخدام أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

مركز البياانت الإحصائية
للملكية الفكرية

64

الهدف ارحمدد:

ن ِفّذت ا ألداة املعز ة للتحليالت الش بكية
عىل مدى عام  2016فأأدى ذكل اإىل
عدم القدرة عىل تعقب بياانت عام 2016

ايدة بنس بة %10

68 692

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:

غري متاح
يف 2016

ُحيدم د لحق ًا

حتدد يف هناية 2015

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

65

الهدف ارحمدد:

عدد مرات حتميل التقارير
املؤرشات العاملية
الإحصائية الس نوية يف غضون املؤرشات العاملية للملكية الفكرية:
للملكية الفكرية:
26 710
 6أأشهر من نرشها
ايدة بنس بة %10
الاس تعراض الس نوي لنظام معاهدة
الاس تعراض الس نوي
التعاون بشأأن الرباءات11 949 :
الاس تعراض الس نوي لنظام مدريد 4733 :لنظام معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات:
67
الاس تعراض الس نوي لنظام لهاي:
ايدة بنس بة %5
3662
الاس تعراض الس نوي
أأساس املقارنة ا ألصيل:
لنظام مدريد:
برانمج ومزيانية :17/2016
ايدة بنس بة %5
66
حيدم د لحقا
الس
الاس
تعراض نوي
لنظام لهاي:
ايدة بنس بة %5

ن ِفّذت ا ألداة املعز ة للتحليالت الش بكية
عىل مدى عام  2016فأأدى ذكل اإىل
عدم القدرة عىل تعقب بياانت عام 2016

غري متاح
يف 2016

الهدف ا ألصيل:
ُحيدم د لحق ًا

 64تستند البياانت اإىل ا ألدوات واملهنجيات الإحصائية الش بكية القدمية.
 65انظر احلاش ية السابقة.
 66س تحدد أأسس املقارنة وا ألهداف يف هناية  2015بعد اختبار ا ألدوات واملهنجيات الإحصائية ا إللكرتونية اجلديدة والتثبّت مهنا.
 67تضاعف عدد مرات التحميل (يف غضون س تة أأشهر) لالس تعراض الس نوي لنظام معاهدة الرباءات أأكرث من ثالث مرات ليبلغ  29 921يف عام  .2015ومل
يُتوقع ذكل املعدل من الزايدة وقد يعزى اإىل أأس باب تقنية؛ ُ
وسرتاقب اإحصاءات التحميل ألي تغري مشابه.
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الفرق بني تنبؤات يناير والعدد أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
الفعيل لإيداعات معاهدة
الرباءات ومدريد ولهاي
مضن النطاق ارحمدد

تنبؤات الإيداع يف يناير 2015؛
وا ألعداد الفعلية يف :2015
 معاهدة الرباءات ()216 100؛الفعيل ()217 230
 مدريد ()51 090؛ الفعيل (49 273 -لهاي ()3 940؛ الفعيل ()4 111

التنبؤات مضن  %80التنبؤات مضن  %80من جمال الثقة
من جمال الثقة
ا ألرقام املقدمرة والفعلية لعام :2016
 معاهدة الرباءات ()225 400؛ الفعيل()233 000
 مدريد ()52 030؛ الفعيل ()52 900 -لهاي ()5 560؛ الفعيل ()5 562

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
حتدد يف أأوائل عام 2016

النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

العدد الس نوي لزائري مواقع
مؤرش الابتاكر العاملي

مؤرش الابتاكر العاملي للويبو:
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدد:
الصفحة الإلكرتونية ملؤرش الويبو لالبتاكر مؤرش الابتاكر العاملي )%50+( 44 244
68
العاملي:
املوقع الإلكرتوين اخملصص ملؤرش الابتاكر
للويبو:
)
2015
(
29
556
ايدة بنس بة  %10العاملي)%25.6+( 214 122 :
69
)15/2014( 48 190
املوقع الإلكرتوين
املوقع الإلكرتوين اخملصص ملؤرش
اخملصص ملؤرش
70
الابتاكر العاملي:
الابتاكر العاملي:
)2015( 170 417
ايدة بنس بة %10
71
)15/2014( 317 690

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري
اثبت

الهدف ا ألصيل:
ُحيدم د لحق ًا

حتدد يف هناية 2015

عدد مرات حتميل التقرير العاملي أأساس املقارنة ارحمدمث:

للملكية الفكرية 72يف غضون
 6أأشهر من نرشه

التقرير العاملي للملكية الفكرية :2015
017 30

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ارحمدد:

ايدة بنس بة %10

الهدف ا ألصيل:

التقرير العاملي للملكية الفكرية منشور
ثنايئ ،ويُتوقع صدور النسخة املقبةل يف
أأواخر عام 2017

ُحيدم د لحق ًا

حيدم د لحقا

http://www.wipo.int/econ_stat/ar/economics/gii/ 68
 69تصويب :بلغ عدد الزائرين املتفردين  48 190ائر ًا يف الثنائية  15/2014وليس  50 368كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
https://www.globalinnovationindex.org/ 70
 7172تصويب :بلغ عدد الزائرين املتفردين  317 690ائر ًا يف الثنائية  15/2014وليس  300 283كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_944_2015.pdf
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غري متاح
يف 2016
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اس تخدام موارد الربانمج 16
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.5

اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق
أأوسع وحنو أأفضل

2 677

2 447

1 172

ه2.5

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

3 395

3 874

1 569

6 072

6 322

2 741

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 997

5 021

2 326

%46

خالف موارد املوظفني

1 075

1 300

415

%32

6 072

6 322

2 741

%43

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.16تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل اإعادة تصنيف منصب واحد.
 2.16وتُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني املبيمنة يف النتيجة املرتقبة ه( 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق
أأوسع وحنو أأفضل) اإىل ختصيص الرصيد املتبقي من مزيانية  2015واملرتبط مبرشوع أأجندة التمنية بشأأن امللكية الفكرية والتمنية
الاجامتعية الاقتصادية (املرحةل الثانية) ورضورة ختصيص موارد اإضافية ملا ييل "1" :اس تحداث مؤرش الابتاكر العاملي؛
" "2ومشاريع حبث حمددة ختص التقرير العاملي للملكية الفكرية 2017؛ " "3وحبث متعلق ابلقتصاد الإبداعي.
 3.16ويُعزى الافخفاض يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 1.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع
وحنو أأفضل) حتويل موارد لس هتالل حبث جديد عن الس ياسات العامة وا ألداء يف الاقتصاد الإبداعي يف اإطار النتيجة
املرتقبة ه( 2.5اس تخدام حتليالت الويبو الاقتصادية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 4.16تُعزى نس بة اس تخدام املزيانية اخملصصة خلالف موارد املوظفني والبالغة  32ابملئة أأساس ًا اإىل مواعيد سداد املس تحقات
املرتبطة ابلتقرير العاملي للملكية الفكرية  2017وادلراسات املضطلع هبا يف اإطار مرشوع أأجندة التمنية.
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الهدف الاسرتاتيجي السادس
التعاون ادلويل عىل اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

ه 1.6تقدّم يف احلوار الس يايس ادلويل بني اس مترار توافق ادلول ا ألعضاء عىل العمل اجلوهري اذلي تقوم
به جلنة الويبو الاستشارية املعنية ابلإنفاذ والرايم اإىل اإدماج
ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد الشواغل الإمنائية
ابلتوصية رمق  45من أأجندة الويبو بشأأن
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

عدد معليات التعاون الاسرتاتيجي أأو غريها من ا ألنشطة
املشرتكة مع منظامت رشيكة بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية
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الربامج املسؤوةل

السري
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اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
الربانمج :17
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون

النتيجة املرتقبة:

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد البدلان أأو املنظامت ا إلقلميية
اليت اعمتدت أأو عدملت أأطراً من
أأجل الإنفاذ الفعال للملكية
الفكرية يف ضوء اجلزء الثالث
من اتفاق تريبس والتوصية 45
من توصيات أأجندة التمنية،
أأو يف طريقها اإىل القيام بذكل،
فض ًال عن مساعدة الويبو

 31بدل ًا/منظمة (ترامكي) يف
قيام بدل واحد
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
قل
طور تعديل و /أأو اعامتد
 21بدل ًا/منظمة (ترامكي) يف طور تعديل و /أأو اعامتد أأو منظمة إا ميية
ا ألطر الال مة ل إالنفاذ الفعال
ا ألطر الال مة ل إالنفاذ الفعال للملكية الفكرية :أأفريقيا واحدة ابعامتد
أ
()8؛ وأس يا وارحميط الهادئ ()8؛ و أأمرياك الالتينية و /أأو تعديل الطر للملكية الفكرية :أأفريقيا
الال مة ل إالنفاذ الفعال ()12؛ واملنطقة العربية ()2؛
والاكرييب ()5
وأس يا وارحميط الهادئ ()10؛
للملكية الفكرية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
و أأمرياك الالتينية والاكرييب
برانمج ومزيانية :17/2016
()6؛ والبدلان املتحوةل ()1
 13بدل ًا يف طريقه اإىل تعديل أأو اعامتد أأو تعديل
واعامتد أأطر من أأجل الإنفاذ الفعال للملكية الفكرية
(يف  15فرباير )2015

اثبت

بدل واحد (لتفيا) يف
املراحل ا ألخرية من
اعامتد اسرتاتيجية
إلذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية؛
بدل واحد (انميبيا)
يط ّبِق اسرتاتيجية
لإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية؛
بدل واحد (كرييباس)
قدم املساعدة يف
صياغة اسرتاتيجية
لإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية

اثبت

بدلان يف طريقهام اإىل اعامتد اسرتاتيجية
عدد البدلان اليت اعمتدت
و /أأو ط ّبقت اسرتاتيجي ًة وطني ًة من ذكل النوع
بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية ،أأو يف طريقها اإىل القيام
بذكل ،مبساعدة الويبو

الهدف ارحمدمث:

اعامتد بدلين
اسرتاتيجية من ذكل
النوع خالل الثنائية

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
اعامتد بدلين
اسرتاتيجية من
ذكل النوع
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بياانت الأداء

-

-

-

السري
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النتيجة املرتقبة:

بفعالية ألغراض التمنية
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
الاقتصاد احلر

املنتقةل اإىل 
نظام
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 
البدلان 
يف 

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

النس بة املئوية للمشاركني
دربني الراضني عن فائدة
امل ُ م
ووجاهة التدريب املُقدمم من
أأجل أأداء واجباهتم املهنية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اجلدوى :أأعىل من
%85
الفائدة :أأعىل من
%85

اجلدوى%92 :
الفائدة%92 :

اثبت

معدل الفائدة املتوسط%93 :
معدل الرضا املتوسط%92 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اجلدوى - %90 :الفائدة%90 :
(يف  15فرباير )2015

النتيجة املرتقبة:

ه 1.6تقدّم يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول الأعضاء يف الويبو حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية
رمق  45من أأجندة الويبو بشأأن التمنية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

اس مترار توافق ادلول ا ألعضاء
عىل العمل اجلوهري اذلي تقوم
به جلنة الويبو الاستشارية
املعنية ابلإنفاذ والرايم اإىل اإدماج
الشواغل الإمنائية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

التفاق عىل برانمج
معل ادلورة القادمة
للجنة الاستشارية

التفاق عىل برانمج العمل
اخلاص ابدلورة الثانية عرشة
للجنة الاستشارية
(الفقرة  39من الوثيقة
)WIPO/ACE/11/11

اثبت

اتُفق عىل برانمج العمل ّابن ادلورتني التاسعة
والعارشة للجنة الاستشارية
الفقرة  44من الوثيقة  WIPO/ACE/9/29والفقرة
 40من الوثيقة WIPO/ACE/10/26 PROV.

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

التفاق عىل برانمج معل ادلورة العارشة
للجنة الاستشارية
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
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد معليات التعاون
الاسرتاتيجي أأو غريها من
ا ألنشطة املشرتكة مع منظامت
رشيكة بشأأن اإذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية

تنظي  7معليات تعاون
الهدف ارحمدمث:
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
اسرتاتيجي و 20نشاط ًا
نظمت  7معليات تعاون اسرتاتيجي 73يف  7 15/2014رشااكت
ابلشرتاك مع املنظامت
اسرتاتيجية؛
(الرتامكي) و 55نشاط ًا ابلشرتاك مع املنظامت
الرشيكة و أأحصاب املصلحة و /أأو شارك الربانمج  17و 50نشاط ًا مشرتاكً الرشيكة و أأحصاب املصلحة
و /أأو شارك الربانمج  17فهيا
خالل الثنائية
فهيا

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 6معليات تعاون اسرتاتيجي ،و 24نشاط ًا مشرتاكً
أخر (يف  15فرباير )2015

بياانت الأداء

السري
اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
17:/2016
 6رشااكت
اسرتاتيجية؛
 25نشاط ًا
مشرتاكً أخر

 73تشمل معليات التعاون الاسرتاتيجي الرشااكت املنتظمة والطويةل العهد ومهنا الرشااكت اليت أأقميت مبوجب اتفاقات تعاون واليت تتناول عنارص من موضوع
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية.
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النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
أأسس املقارنة

عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
برانمج جوائز الويبو

يف الثنائية  ،15/2014شارك ما مجموعه  54بدلاً
خمتلف ًا يف برانمج جوائز الويبو

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 38يف عام )2014

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

الهدف ارحمدمث:

يف  ،2016شارك ما مجموعه
 45بدل ًا خمتلف ًا يف برانمج
جوائز الويبو

اثبت

54

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

 45يف 17/2016

اس تخدام موارد الربانمج 17
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

639

659

316

ه2.3

معز ةللمواردالبرشيةالقادرةعىلتلبيةتشكيةلواسعةمن
كفاءات م
لت
املتطلباتلتسخريامللكيةالفكريةبفعالية ألغراضا منيةيفالبدلانالنامية
والبدلانا ألقلمنواوالبدلاناملنتقةلاإىلنظامالاقتصاداحلر

1 105

ه1.6

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

1 114

519

تقدّ م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من أأجندة
الويبو بشأأن التمنية

569

823

383

ه2.6

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

1 111

1 278

684

ه1.8

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

327

0

2

3 752

3 874

1 905

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

176
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

3 073

3 073

1 567

%51

خالف موارد املوظفني

679

801

338

%42

3 752

3 874

1 905

%49

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.17تشمل املزيانية بعد التحويالت حتويل جزء من خالف موارد املوظفني اإىل الربانمج يف اإطار النتيجة املرتقبة
ه( 1.6تقدّ م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية) لمتويل
" "1ادلورة الثانية عرشة للجنة الاستشارية؛ " "2وإاعداد دراس تني والعمل املقبل اذلي اتفقت عليه ادلول ا ألعضاء
ا ّإابن ادلورة احلادية عرشة للجنة الاستشارية.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.17اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
 3.17وتعلق الإنفاق يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع) بربانمج الويبو للجوائز
اذلي نُقل اإىل الإدارة التنفيذية (الربانمج .)21
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الهدف الاسرتاتيجي السابع
امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية
لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية،
ول س امي البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة
التحدايت العاملية

ارتفاع عدد ا ألعضاء املشرتكني يف برانمج
 ،WIPO Re:Searchمبا يف ذكل أأعضاء من البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا

الربانمج 18



عدد السجالت يف قاعدة بياانت WIPO Re:Search

الربانمج 18



تزايد عدد التفاقات مضن قاعدة بياانت WIPO
 Re:Searchمبا يؤدي اإىل القيام بأأنشطة حبث وتطوير جديدة
أأو ترسيع ا ألنشطة القامئة مهنا يف جمال ا ألمراض املدارية املهمةل
واملالراي والسل

الربانمج 18



عدد أأعضاء WIPO GREEN

الربانمج 18



عدد السجالت يف قاعدة بياانت WIPO GREEN

الربانمج 18



عدد التفاقات اليت حفزها برانمج WIPO GREEN
والرامية اإىل تيسري نقل املعارف وتطويع التكنولوجيا و /أأو نقلها
و /أأو نرشها

الربانمج 18
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

اإحرا تقدم يف اإقامة اإطار للتعاون ادلويل من أأجل اإسهام
امللكية الفكرية اإسهام ًا فعا ًل يف ا ألمن الغذايئ من خالل
معلية التشاور

الربانمج 18



عدد ائري املوقع الإلكرتوين للتحدايت العاملية

الربانمج 18




مشاركة أأحصاب املصاحل يف منصات الويبو مثل منصيت
 WIPO GREENوWIPO Re:Search

الربانمج 20
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امللكية الفكرية والتحدايت العاملية
الربانمج :18
املسؤول عن الربانمج :الس يد مينيليك غيتاهون

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 2.1أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

 12بدلا يف
17/2016

بدلان (بريو والفلبني)
(الرتامكي )18

عدد البدلان اليت تلمتس
ً
مساهامت خصوصية من الويبو  16بدلا ()15/2014
بشأأن امللكية الفكرية فامي يتعلق أأساس املقارنة ا ألصيل:
ابلقضااي املتعلقة بس ياسة
برانمج ومزيانية 17:/2016
املنافسة
 12بدل ًا ()2014

 26سلطة وطنية  23سلطة اإضافية (الرتامكي )100
عدد أأحصاب املصاحل (ماكتب أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
اإضافية معنية ابمللكية و 5منظامت حكومية
امللكية الفكرية والسلطات املعنية  77سلطة وطنية معنية ابمللكية الفكرية
دولية/منظامت غري حكومية
ابملنافسة واملنظامت احلكومية واملنافسة و 5منظامت حكومية دولية/منظامت الفكرية واملنافسة
و 5منظامت حكومية (امجلعية ادلولية لوحدة وثقة
ادلولية واملنظامت غري احلكومية غري حكومية (ترامكي)
املس هتلكني ،وش بكة املنافسة
دولية/منظامت
الوجهية) اذلين خيوضون حوارا أأساس املقارنة ا ألصيل:
لت
ادلولية ،ومنظمة التعاون وا منية
غري حكومية
مع الويبو ،ومدى تنوعهم
برانمج ومزيانية :17/2016
يف امليدان الاقتصادي،
 64سلطة وطنية معنية ابمللكية الفكرية/
وا ألونكتاد ،ومنظمة التجارة
املنافسة و 5منظامت حكومية دولية/منظامت
العاملية)
غري حكومية (ترامكي)
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

غري اثبت

اثبت

بفعالية ألغراض التمنية يف
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
تشكيةل واسعة 
من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
أ
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
النامية والبدلان القل منوا والبدلان 
البدلان 

أأسس املقارنة

عدد ترتيبات اس تقبال علامء من أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

البدلان النامية

السري

 6اتفاقات اس تقبال (ترامكي)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
5
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ا ألهداف

بياانت الأداء

ترتيبا اس تقبال
اإضافيان أخران

عدم وجود ترتيبات اس تقبال
اإضافية

السري
غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النس بة املئوية للمشاركني يف
دورة التعّل عن بعد بشأأن
امللكية الفكرية والصحة اذلين
أأكدوا اس تخدام امللكة الفكرية
يف سبيل التمنية من خالل نقل
التكنولوجيا وتوليد املهارات
النتيجة املرتقبة:

ما ل يقل عن %67 %70
من اجمليبني

غري متاح

اثبت

ه 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان
ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

ارتفاع عدد ا ألعضاء املشرتكني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

يف برانمج
،WIPO Re:Search
مبا يف ذكل أأعضاء من البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا

 8أأعضاء جدد مهنم  8 7أأعضاء جدد مهنم  5من
من البدلان النامية البدلان النامية
(الرتامكي  108أأعضاء جدد مهنم
 41من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا)

 100عضو اإجامل ( 36مهنم من البدلان
النامية/ا ألقل منوا)74

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 96عضوا مهنم  27من البدلان النامية
(يف هناية ديسمرب )2014

عدد السجالت يف قاعدة بياانت أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
WIPO Re:Search

بياانت الأداء

 300تسجيل اإجام ًل ل توجد تسجيالت اإضافية
يف قاعدة البياانت (الرتامكي  193تسجي ًال يف
قاعدة البياانت)

 193تسجي ًال يف قاعدة البياانت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

السري
اثبت

غري اثبت

 186تسجي ًال يف قاعدة البياانت
(يف  24أأبريل )2015

تزايد عدد التفاقات مضن قاعدة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

 30اتفاق ًا جديداً مهنا  12اتفاق ًا جديد ًا
(الرتامكي  108اتفاقات)
 20اتفاق ًا ممكّ ًال
اتفاق ممكل واحد

بياانت  96 WIPO Re:Searchاتفاق ًا اإجاملً
مبا يؤدي اإىل القيام بأأنشطة
أأساس املقارنة ا ألصيل:
أحبث وتطوير جديدة أأو ترسيع برانمج ومزيانية 17:/2016
النشطة القامئة مهنا يف جمال
 90اتفاق ًا
ا ألمراض املدارية املهمةل
(يف  9أأبريل )2015
واملالراي والسل
عدد أأعضاء
WIPO GREEN

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 14رشياكً اإضافي ًا
و 200مس تخدم
اإضايف

  65رشياكً اإجاملً 490 -مس تخدم ًا اإجاملً

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

  9رشاكء اإضافيني  318مس تخدم ًا اإضافي ًا(الرتامكي  74رشياكً
و 808مس تخدمني اإجام ًل)

اثبت
غري اثبت

اثبت

 57رشياكً و 430مس تخدم ًا
(يف  24أأبريل )2015

 74تصويب :العدد الفعيل ألعضاء برانمج  WIPO Re:Searchمن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف هناية عام  2015اكن  36وليس  22كام ورد يف تقرير
أأداء الربانمج .15/2014
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عدد السجالت يف قاعدة بياانت أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

WIPO GREEN

 1200جسل اإضايف

 2181طرفا اإجامل

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 440جس ًال اإضافي ًا
(الرتامكي  2621جس ًال)

غري اثبت

 2050تسجي ًال
(يف  24أأبريل )2015
عدد التفاقات اليت حفزها
برانمج WIPO GREEN
والرامية اإىل تيسري نقل املعارف
وتطويع التكنولوجيا و /أأو نقلها
و /أأو نرشها

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

 7اتفاقات (مجعية مديري التكنولوجيا يف
اجلامعات ( )AUTMومكتب ادلامنرك
للرباءات والعالمات التجارية ()DKPTO
وش بكة رشق أأفريقيا لالبتاكر يف جمال املناخ
( )EACINومشاعات الرباءات املفيدة للبيئة
( )Eco-patent commonsومؤسسة متويل
التكنولوجيا الكورية ()KOTEC
و TechnologieAllianzومكتب ا ألمم
املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب
)( )(UNOSSCترامكي)

 10اتفاقات
(ترامكي)

اتفاقان جديدان لتبادل البياانت
(و ارة الاقتصاد ا إلرسائيلية
واحتاد اخملتربات الاحتادية)
(الرتامكي  9اتفاقات)

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 7اتفاقات (مجعية مديري التكنولوجيا يف
اجلامعات ( )AUTMومكتب ادلامنرك
للرباءات والعالمات التجارية ()DKPTO
وش بكة رشق أأفريقيا لالبتاكر يف جمال املناخ
( )EACINومشاعات الرباءات املفيدة للبيئة
( )Eco-patent commonsومؤسسة متويل
التكنولوجيا الكورية ()KOTEC
و TechnologieAllianzومكتب الممأ
املتحدة للتعاون فامي بني بدلان اجلنوب
))(UNOSSC
(يف  24أأبريل )2015
اإحرا تقدم يف اإقامة اإطار
للتعاون ادلويل من أأجل اإسهام
امللكية الفكرية اإسهام ًا فعا ًل يف
ا ألمن الغذايئ من خالل
معلية التشاور

صيغ مرشوع
اإطار شامل

غري متاح  -عدم وجود مرشوع اإطار

182

ُوضعت وثيقة مناقشة

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد ائري املوقع الإلكرتوين
للتحدايت العاملية

 -أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

عدد مرات مشاهدة الصفحة يف :15/2014
 قاعدة بياانت التحدايت العاملية:2693
 الصحة العاملية وامللكية الفكرية:75
9233
 تغري املناخ وامللكية الفكرية:4952
 62 118 :WIPO Re:Search 207 716 :WIPO GREEN عدد مرات حتميل ملفات pdf:45 253

ايدة بنس بة %10

عدد مشاهدات املوقع الإلكرتوين:
قاعدة بياانت التحدايت العاملية:
742
الصحة العاملية وامللكية الفكرية:
4566
تغري املناخ وامللكية الفكرية:
2709
18 345 :WIPO Re:Search
117 176 :WIPO GREEN
عدد مرات حتميل ملفات :pdf
76
37 868

غري اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت
اثبت
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

عدد مشاهدات املوقع الإلكرتوين:
 قاعدة بياانت التحدايت العاملية1353 : الصحة العامة وامللكية الفكرية4778 : تغري املناخ وامللكية الفكرية2462 : 38 852 :WIPO Re:Search77 752 :WIPO GREEN

 75تصويب :بلغ عدد مشاهدات الصفحة الإلكرتونية للصحة العامة وامللكية الفكرية  9233مشاهدة وليس  31 800كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
 76ي ُس تخلص عدد مرات التحميل للفصل الرابع من عام  2016من بياانت الفرتة من يناير اإىل سبمترب  .2016ويف سبمترب  ،2016عُز ت أأداة اإحصاءات الويب
لتحسني الاس تقرار ،فأأدى ذكل اإىل عدم القدرة عىل رصد البياانت للفصل ا ألخري من عام .2016
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اس تخدام موارد الربانمج 18
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.1

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال
امللكية الفكرية

387

389

181

ه2.1

أأطر ترشيعية وتنظميية وس ياس ية مكيّفة ومتوا نة يف جمال امللكية الفكرية

1 500

202

142

ه2.3

تشكيةل واسعة من

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

كفاءات م
البدلان 
النامية
بفعالية ألغراض التمنية يف 
امللكية الفكرية 
لتسخري 


املتطلبات
املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر
والبدلان ا ألقل منوا والبدلان 

145

ه1.6

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

436

218

تقدّ م يف احلوار الس يايس ادلويل بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو حول اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية ،مع الاسرتشاد ابلتوصية رمق  45من أأجندة
الويبو بشأأن التمنية

187

375

180

ه2.6

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

197

216

105

ه2.7

ه5.8

منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها
من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي البدلان ا ألقل منوا،
ملواهجة التحدايت العاملية

3 497

4 005

1 845

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

410

400

200

اجملموع

6 323

6 023

2 871

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

5 545

5 076

2 505

%49

خالف موارد املوظفني

778

947

366

%39

6 323

6 023

2 871

%48

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.18تُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل تعزيز الربانمج مبوارد دلمع " "1تعزيز منصيت WIPO Re:Search
و WIPO GREENيف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية)؛ " "2والعمل عىل س ياسة امللكية الفكرية
واملنافسة يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 2.1املشورة الترشيعية)؛ " "3وإاجنا الإصدار الثاين من منشور "مدخل اإىل امللكية الفكرية -
النظرايت واملامرسات العملية" يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية).
 2.18ويُعزى افخفاض موارد املوظفني اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.1املشورة الترشيعية) اإىل " "1نقل موظف واحد من اإدارة
املعارف التقليدية والتحدايت العاملية (الربانمج  )4لتعزيز التنس يق العام والإدارة العامة يف اجملالني؛ " "2ونقل منصب دلمع أأولوايت
حق املؤلف والصناعات الإبداعية (الربانمج .)3
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.18يُعزى النقص الطفيف يف اس تخدام خالف موارد املوظفني ( 38ابملئة) أأساس ًا اإىل تأأجيل بعض ا ألنشطة املتعلقة بربانمج
 WIPO Re:Searchيف انتظار حتديد ادلراسة املشرتكة بني منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية.

185
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الهدف الاسرتاتيجي الثامن
ألية تواصل متجاوب بني الويبو وا ألعضاء ومجيع أأحصاب املصاحل
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة
ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور
واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد ادلول الأعضاء املشاركة يف برانمج جوائز الويبو

الربانمج 17



تصور أأحصاب املصاحل الإجيايب لسمعة الويبو ،و ايدة تعرفهم
عىل السمة التجارية للويبو

الربانمج 19



عدد ا ألشخاص اذلين يشاهدون حمتوى عن تظاهرات الويبو
وإاجنا اهتا و أأنشطهتا الرئيس ية

الربانمج 19



املشاركة العاملية يف محةل اليوم العاملي للملكية الفكرية

الربانمج 19



عدد ايرات موقع منشورات الويبو وموقع جمةل الويبو

الربانمج 19



عدد ايرات ارحمتوى الإخباري والفيديو والصور عىل موقع
الويبو

الربانمج 19



عدد أأقل من املس تخدمني اذلين يغادرون موقع الويبو
الإلكرتوين مبارش ًة من صفحة ادلخول وصفحات البوابة
الرئيس ية

الربانمج 19
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

تأأثري الويبو يف وسائل التواصل الاجامتعي وإارشاك أأحصاب
املصاحل فهيا

الربانمج 19



تزايد عدد ايرات املوقع الإلكرتوين ملاكتب الويبو اخلارجية

الربانمج 20




رضا املس تخدمني عن خدمات املكتبة

الربانمج 19



نس بة رضا الزابئن و أأحصاب املصاحل

الربانمج 19



معايري اخلدمات يف مركز الويبو خلدمة الزابئن

الربانمج 19



الوقت املس تغرق يف معاجلة الاس تفسارات

الربانمج 20




النس بة املئوية من اجامتعات اللجان اليت عقدت من أأجلها
اجامتعات اإعالمية لدلول ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة

الربانمج 21



النس بة املئوية لإخطارات انضامم ادلول الأعضاء وغريه من
ا ألعامل املتعلقة مبعاهدات الويبو اليت عوجلت يف الوقت
املناسب

الربانمج 21



نرش واثئق امجلعيات يف موعدها

الربانمج 21



مس توايت رضا ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل عن تنظي
التظاهرات

الربانمج 21



مس توايت رضا الوفود عن تنظي امجلعيات

الربانمج 21



ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع
أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

عدد املنظامت غري احلكومية اليت تمتتع بصفة املراقب ادلامئ
وتشارك يف معل الويبو وتشارك الويبو يف معلها

الربانمج 21



ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع
مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية

اإسهامات الويبو املبي ّنة يف تقارير الأمم املتحدة واملنظامت
احلكومية ادلولية وقراراهتا وواثئقها املنبثقة عن العمليات
الهادفة ذات الصةل

الربانمج 20



عدد املبادرات اليت تقودها الويبو ابلتشارك مع ا ألمم املتحدة
وسائر املنظامت احلكومية ادلولية من أأجل تنفيذ أأهداف
التمنية املس تدامة

الربانمج 20



ه 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات
واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

ه 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

عدد الأنشطة املشرتكة مع أأمانة رابطة أأمم جنوب رشق أس يا
( ،)ASEANواملرشوع املشرتك بني الاحتاد الأورويب
ورابطة أأمم جنوب رشق أس يا بشأأن حامية حقوق امللكية
الفكرية اذلي يرشف عليه مكتب مواءمة السوق ادلاخلية
( ،)ECAP/OHIMومؤسسة أس يا /أأورواب ،واتفاق التبادل
احلر بني رابطة أأمم جنوب رشق أس يا و أأسرتاليا ونيو يالندا
()AANZFTA

الربانمج 20



مبادرات جديدة مشرتكة مع الواكلت ا ألخرى التابعة ل ألمم
املتحدة/املنظامت احلكومية ادلولية
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النس بة املئوية للسلع واخلدمات ارحملية املصدر مقارنة ابملبلغ
الإجاميل اخملصص لنشاط التمنية

الربانمج 24



النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة لعمليات التحسني اليت جترهيا
ا ألمم املتحدة (سواء العطاء املشرتك أأو الاس تحامل)

الربانمج 24
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التواصل

الربانمج :19

املسؤوةل عن الربانمج :الس يدة س يلفي فوربني

النتيجة املرتقبة:

ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

تصور أأحصاب املصاحل الإجيايب  %85.3من اجمليبني عن الاس تقصاء  %85هلم تصور اإجيايب
لسمعة الويبو ،و ايدة تعرفهم يوافقون/يوافقون بشدة عىل أأن الويبو لسمعة الويبو
عىل السمة التجارية للويبو تمتتع بسمعة عامة جيدة .يرى %70.2
من اجمليبني أأن الويبو يه املنتدى العاملي
 %75يرون أأن الويبو
للملكية الفكرية (اس تقصاء الويبو
يه املنتدى العاملي
لتصورات أأحصاب املصاحل،
للملكية الفكرية
يونيو )2014

عدد ا ألشخاص اذلين
يشاهدون حمتوى عن
تظاهرات الويبو وإاجنا اهتا
و أأنشطهتا الرئيس ية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  %23 :2015أأو أأكرثِ 77م مم ْن
يتلقون نرشة الويبو
معدل الفتح املتوسط يف 2015:
الإخبارية يفتحوهنا لعرض
%33.1
مضموهنا
أأساس املقارنة ا ألصيل:

بياانت الأداء

السري

 %84يوافقون/يوافقون بشدة عىل
أأن الويبو تمتتع بسمعة عامة جيدة
(اس تقصاء الويبو لتصورات
أأحصاب املصاحل يف عام )2016
يرى  %74من اجمليبني عن
الاس تقصاء أأن الويبو يه املنتدى
العاملي للملكية الفكرية (اس تقصاء
الويبو لتصورات أأحصاب املصاحل
يف عام )2016

اثبت

ِ %26.4م مم ْن يتلقون نرشة الويبو
الإخبارية يفتحوهنا لعرض مضموهنا

برانمج ومزيانية :17/2016

حيدم د لحقا

 77يقوم الهدف البالغ  %23عىل متوسط القطاع وفق ًا حلاابت منصة  MailChimpللتسويق الربيدي الإلكرتوين.
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اثبت

اثبت
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الإبالغ عن  450تظاهرة يف 122
املشاركة العاملية يف محةل اليوم أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
نُرشت التظاهرات يف  105بدلان عىل نرش التظاهرات يف  105بدلاً
العاملي للملكية الفكرية
أ
خريطة تظاهرات اليوم العاملي للملكية بدل أأو أكرث عىل خريطة
تظاهرات اليوم العاملي
الفكرية لعام 2015
للملكية الفكرية
أأساس املقارنة ا ألصيل:

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
نُرشت التظاهرات يف  110بدلان عىل برانمج ومزيانية
خريطة تظاهرات اليوم العاملي للملكية :17/2016

الفكرية لعام 2014

نرش التظاهرات يف 100
بدل أأو أأكرث عىل خريطة
تظاهرات اليوم العاملي
للملكية الفكرية

عدد ايرات موقع منشورات أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  "1" :2015ايدة بنس بة " 139 011 "1مشاهدة
فريدة للموقع الإلكرتوين ملنشورات
" 217 600 "1مشاهدة فريدة  %20يف عدد
الويبو وموقع جمةل الويبو
املشاهدات الفريدة للموقع الويبو؛
للموقع الإلكرتوين جملةل الويبو يف
الإلكرتوين ملنشورات
15/2014
يبو؛
و
ال
" 735 200 "2مشاهدة فريدة
" 1 024 790 "2مشاهدة فريدة
" "2ايدة بنس بة للموقع الإلكرتوين جملةل الويبو
للموقع الإلكرتوين جملةل الويبو يف
 %10يف عدد
15/2014
املشاهدات الفريدة للموقع
أأساس املقارنة ا ألصيل:
الإلكرتوين جملةل الويبو
برانمج ومزيانية :17/2016
" 97 804 "1مشاهدات فريدة
للموقع الإلكرتوين ملنشورات الويبو؛
" 432 342 "2مشاهدة فريدة للموقع
الإلكرتوين جملةل الويبو يف 2014
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اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
عدد ايرات ارحمتوى الإخباري أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

والفيديو والصور عىل موقع
الويبو

" 503 120 "1مشاهدة فريدة رحمتوى
موقع املركز الإعاليم (بلك اللغات) يف
15/2014
" 473 360 "2مشاهدة لقناة الويبو
عىل موقع اليوتيوب يف 15/2014
(ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة)
" 2.54 "3مليون مشاهدة للصور عىل
موقع فليكر يف 15/2014
( 3.44مليون مشاهدة اإجاملية
يف هناية )2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

" 250 000 "1مشاهدة فريدة رحمتوى
موقع املركز الإعاليم (بلك اللغات) يف
2014
" 467 180 "2مشاهدة لقناة الويبو
عىل موقع اليوتيوب يف 14/2013
(ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة)
" 1.44 "3مليون مشاهدة اإضافية
للصور عىل موقع فليكر يف 2014
(املشاهدات الإجاملية يف هناية 2014:
 2.41مليون)

" "1ايدة بنس بة %10
يف عدد املشاهدات
الفريدة رحمتوى موقع املركز
الإعاليم
" "2ايدة بنس بة %10
يف اإجاميل عدد مشاهدات
الفيديوهات املنشورة عىل
قناة الويبو ابليوتيوب
(ابس تثناء مرحةل ما
قبل املدرسة)
" 2.5 "3مليون مشاهدة
للصور عىل موقع فليكر
يف  ( 17/2016أأي 5.94
مليون مشاهدة اإجاملية
يف هناية )2017

عدد أأقل من املس تخدمني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  "1" :2015اس تقرار معدل
الارتداد من البوابة؛
اذلين يغادرون موقع الويبو " "1معدل الارتداد من البوابة:
الإلكرتوين مبارش ًة من صفحة %29.8
" "2اس تقرار معدل
ادلخول وصفحات البوابة
" "2معدلت اخلروج من صفحات اخلروج من صفحة
:
ية)
زي
إنلك
ل
(اب
ابة"
و
"الب
الرئيس ية
"البوابة" للك من اجملالت
 خدمات امللكية الفكرية %16.6 :الست الرئيس ية للموقع س ياسة%27.2 :الإلكرتوين (خدمات
 التعاون%20.1 :امللكية الفكرية ،س ياسة،
 مراجع%29.1 :التعاون ،مرجع ،عن
 عن امللكية الفكرية%59.9 :امللكية الفكرية ،داخل
 داخل الويبو%26.1 :الويبو)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

" "1معدل الارتداد من البوابة:
%25.1
" "2معدلت اخلروج من صفحات
"البوابة":
خدمات امللكية الفكرية%13 :؛
س ياسة%16.9 :؛
التعاون%15.3 :؛
مراجع%19.1 :؛
عن امللكية الفكرية%55.1 :؛
داخل الويبو%23.5 :
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" 309 959 "1مشاهدة فريدة
رحمتوى موقع املركز الإعاليم
(بلك اللغات)
" 238 734 "2مشاهدة لقناة
الويبو عىل اليوتيوب
(ابس تثناء مرحةل ما قبل املدرسة)
" 1 284 855 "3مشاهدة للصور
عىل موقع فليكر (4 646 055
مشاهدة اإجاملية يف هناية )2016

" "1معدل الارتداد من
البوابة( %29.1 :ابلإنلكزيية)
" "2معدلت اخلروج من
صفحات "البوابة" الرئيس ية:
 خدمات امللكية الفكرية%14.9 : س ياسة%18.4 : التعاون%17.8 : مراجع%15.6 : عن امللكية الفكرية%64 : -داخل الويبو%32.8 :

اثبت
اثبت

اثبت

اثبت

اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت
غري اثبت
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78

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  "1" :2015ايدة بنس بة " 13 289 "1" %25اإجعا ًاب"
تأأثري الويبو يف وسائل
( ايدة بنس بة  %107مقارنة
التواصل الاجامتعي وإارشاك " "1عدد املفضالت يف  6420 :2015يف العدد الس نوي
بعام )2015
لتغريدات الويبو
()5121 = 2014
أأحصاب املصاحل فهيا
املتوسط الس نوي " 5770 = 15/2014املفضةل"
" "2ايدة بنس بة  19 715 "2" %15اإعادة تغريد
" "2اإجاميل عدد مرات اإعادة نرش
يف اإجاميل العدد الس نوي ( ايدة بنس بة  %33مقارنة
التغريدات يف 2015:
بعام )2015
لإعادة التغريد
)11 920 = 2014( 14 820
املتوسط الس نوي = 15/2014
13 370

اثبت

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

" "1عدد مرات "التفضيل"
()5121 = 2014
" "2اإجاميل عدد مرات اإعادة التغريد
()11 920 = 2014

النتيجة املرتقبة:

ه 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات
ا ألهداف

بياانت الأداء

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

رضا املس تخدمني عن
خدمات املكتبة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  %70 2015:أأو أأكرث من وار  %70من الزابئن راضون للغاية
("ممتا ")
 %70ممن أأجابوا عن اس تبيان لراء املكتبة والزابئن عىل
مس تخديم املكتبة اكنوا راضني للغاية الإنرتنت راضون للغاية
عن اخلدمات %100( .راضون
أأو راضون للغاية)

السري
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %72.2من املُجيبني عن الاس تبيان
اذلي ُو ِ ّجه اإىل مس تخديم خدمات
املكتبة يف عام  2014اكنوا راضني للغاية
نس بة رضا الزابئن و أأحصاب
املصاحل

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  %90 :2015أأو أأكرث راضون
اكن  %85من ابئن نظايم معاهدة أأو راضون للغاية
الرباءات ومدريد راضني أأو راضني
للغاية
معاهدة الرباءات = %89
مدريد = %81
مل يُ مقي رضا معالء نظام لهاي يف
الثنائية 15/2014

اس تقصاءات ابئن نظايم مدريد
ولهاي يف 2017
مؤرش الويبو لرضا الزابئن العام:
%51

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %86من ابئن نظايم مدريد ولهاي
راضون أأو راضون للغاية
(ادلراسة الاس تقصائية لس نة )2013

 78مغري موقع تويرت ر/خاصة "تفضيل" اإىل "اإجعاب" يف أأواخر عام  2015يف النسخة الإنلكزيية.
 79اع ُتمدت مهنجية جديدة لقياس رضا الزابئن يف عام  2016ل ميكن مقارنهتا مع ا ألهداف ارحمددة يف برانمج ومزيانية .17/2016
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غري متاح يف 2016
79
غري قابل للقياس

تقرير أأداء الربانمج 2016
معايري اخلدمات يف مركز
الويبو خلدمة الزابئن

حمس نة غري متاح يف 2016
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
" "1اس ُتحدثت ألية تعقب م
" "1متت معاجلة  %92من التذاكر يف " "1متت معاجلة  %92خالل عام ُ 2016أطلقت يف هناية
من التذاكر يف غضون عام 2016
غضون يوم واحد
اثبت
احد
و
يوم
الشاكوى
من
%
100
" "2متت معاجلة
" "2متت معاجلة  %100من
يف غضون  8ساعات معل
" "2متت معاجلة  %100الشاكوى يف غضون
من الشاكوى يف غضون  8ساعات معل
أأساس املقارنة ا ألصيل:
 8ساعات معل
برانمج ومزيانية :17/2016
متت معاجلة  %92من التذاكر يف
الهدف ا ألصيل:
غضون يوم واحد؛
برانمج ومزيانية
متت معاجلة  %100من الشاكوى يف :17/2016
معاجلة  %90من التذاكر
غضون  8ساعات معل
يف غضون يوم واحد؛
ومعاجلة  %90من
الشاكوى يف غضون
 8ساعات معل
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اس تخدام موارد الربانمج 19
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.8

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

10 808

11 336

5 078

ه2.8

تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

5 674

5 653

2 609

16 483

16 989

7 687

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

13 996

13 991

6 500

%46

خالف موارد املوظفني

2 487

2 998

1 187

%40

16 483

16 989

7 687

%45

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.19تُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل تعزيز الربانمج مبوارد اإضافية لتغطية
جهرة قاعدة البياانت بشأأن املرونة يف نظام امللكية الفكرية وتعزيز أأدوات حتليل الويب وإاصدار الفيديوهات يف اإطار النتيجة املرتقبة
ه( 1.8التواصل بفعالية أأكرب).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.19تُعزى نس بة اس تخدام خالف موارد املوظفني البالغة  40ابملئة يف الس نة ا ألوىل للثنائية اإىل ايدة يف مزيانية  17/2016بعد
التحويالت لتغطية أأدوات حتليل الويب وإاصدار الفيديوهات املزمعة يف الس نة الثانية من الثنائية فقط.
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العالقات اخلارجية والرشااكت واملاكتب اخلارجية

الربانمج :20

املسؤولون عن الربانمج املدير العام
الس يد مينيليك غيتاهون
الس يد يوش يويك اتاكغي
الس يدة بينينغ وانغ

العالقات اخلارجية والرشااكت
النتيجة املرتقبة:

ھ 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

مؤرشات الأداء

ا ألهداف

أأسس املقارنة

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

مساهامت الويبو املبي ّنة يف
ً
تقارير ا ألمم املتحدة واملنظامت  33بياان يف الثنائية ،15/2014
وّكها انعكست بصورة مرضية.
احلكومية ادلولية وقراراهتا
وواثئقها املنبثقة عن العمليات أأساس املقارنة ا ألصيل:
الهادفة ذات الصةل
برانمج ومزيانية :17/2016
 38 :13/2012من أأصل 38؛
مس
 12 :2014من أأصل  15و 3مترة
عدد املبادرات اليت تقودها
الويبو ابلتشارك مع ا ألمم
املتحدة وسائر املنظامت
احلكومية ادلولية من أأجل
تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة

%80

5

ل يشء
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بياانت الأداء

السري

انعكس  %80من اإسهامات الويبو
( 26من أأصل  33بيا ًان) (هناية )2016

اثبت

 3مبادرات

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

املاكتب اخلارجية
النتيجة املرتقبة:

ھ 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد حالت التصديق عىل أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

معاهدة مراكش و /أأو
حالت الانضامم اإلهيا

( 1مكتب الربا يل)
( 0مكتب الصني)
( 0مكتب الياابن)
( 0مكتب روس يا)
( 1مكتب س نغافورة) (س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 0مجيع املاكتب اخلارجية)

عدد حالت التصديق عىل أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

معاهدة بيجني و /أأو حالت ( 0مكتب س نغافورة)
( 1مكتب روس يا)
الانضامم اإلهيا

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 0مكتب س نغافورة)
( 0مكتب روس يا)

عدد حالت التصديق عىل ( 0مكتب الياابن)
معاهدة س نغافورة و /أأو ( 1مكتب س نغافورة)
حالت الانضامم اإلهيا
عدد حالت التصديق عىل معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف4 :
معاهدات الإنرتنت و /أأو (مكتب س نغافورة)
حالت الانضامم اإلهيا
معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل
الصويت( 4 :مكتب س نغافورة)

ا ألهداف

بياانت الأداء

( 0مكتب الصني)
الهدف ا ُملحدمث:
( 1مكتب الصني)
( 0مكتب الياابن)
( 1مكتب الياابن)
( 0مكتب روس يا)
( 1مكتب روس يا)
 2اإضافيتان (مكتب س نغافورة) ل حالت اإضافية
(مكتب س نغافورة)
الهدف ا ألصيل:

السري
غري اثبت

برانمج ومزيانية :17/2016

( 1مكتب الربا يل ،مكتب
الصني ،مكتب الياابن ،مكتب
روس يا)( 2 ،مكتب س نغافورة)

الهدف ا ُملحدمث:

( 2مكتب س نغافورة)

( 0مكتب س نغافورة)

غري اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 2مكتب س نغافورة)،
( 1مكتب روس يا)

( 1مكتب الياابن) ( 1مكتب الياابن)
 1اإضافية (مكتب ُأحر تقدم حنو حالت انضامم حممتةل
(مكتب س نغافورة)
س نغافورة)
ُأحر تقدم حنو حالت انضامم حممتةل
 1اإضافية
(مكتب س نغافورة) (مكتب س نغافورة)
 1اإضافية
(مكتب س نغافورة)
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اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ه  1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

80
ايدة س نوية بنس بة مكتب الربا يل)%3.7+( 568 :
عدد الطلبات املودعة بناء أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
املاكتب)
(مجيع
%
2
عىل معاهدة الرباءات
مكتب الصني)%45+( 43 128 :
 548 :2015(مكتب الربا يل)
مكتب الياابن)%2.7+( 45 220 :
 580 :2014مكتب روس يا)%8.1-( 805 :
 29 838 :2015(مكتب الصني)
مكتب س نغافورة)%6.1-( 1 285 :
 25 548 :2014 44 053 :2015(مكتب الياابن)
 42 381 :2014 876 :2015(مكتب روس يا)
 948 :2014 1 369 :2015(مكتب
س نغافورة)
1 382 :2014 -

السري
اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 1 387يف ( )2014مكتب س نغافورة)
( 581يف ( )2014مكتب الربا يل)
( 42 459يف ( )2014مكتب الياابن)
( 890يف ( )2014مكتب روس يا)
( 25 539يف ( )2014مكتب الصني)
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

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
( %75مكتب الربا يل)
( %91مكتب الياابن)
( %95مكتب س نغافورة)

( %75مجيع املاكتب) ل توجد بياانت متاحة
(مكتب الربا يل)
( %81مكتب الياابن)
( %94مكتب س نغافورة)

غري قابل
للقياس
اثبت
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( %93مكتب س نغافورة)
( %75مكتب الربا يل)
( %94مكتب الياابن)

 80بياانت الس نة ا ألخرية ملؤرش الأداء هذا يه تقديرات يف وقت نرش تقرير أأداء الربانمج لك عام؛ وجيري حتديث الأرقام الواردة يف مركز البياانت الإحصائية
للملكية الفكرية التابع للويبو مبرور الوقت ،وذلكل فاإن أأسس املقارنة ارحمدثة غالب ًا ما ختتلف اختالفات طفيفة عن البياانت الواردة يف تقرير أأداء
الربانمج .15/2014
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النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه  4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
أأسس املقارنة

مجموع أأعضاء وثيقة جنيف ( 2مكتب س نغافورة)
( 0مكتب روس يا)
()1999

عدد الطلبات بناء عىل نظام أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

لهاي

ا ألهداف

بياانت الأداء

 3اإضافيني (مكتب س نغافورة) ( 0مكتب س نغافورة)
( 0مكتب روس يا)
( 1مكتب روس يا)

( 34مكتب س نغافورة) ()%3-( )2015
( 128مكتب الياابن) ()2015

منو س نوي بنس بة
%2

( 348مكتب الياابن) ()%172+
( 50مكتب س نغافورة) ()%4.7+

السري
غري اثبت
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

( 50مكتب س نغافورة) ()2014
( 0مكتب الياابن) ()2014

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

النس بة املئوية لواضعي
الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف
جمال امللكية الفكرية
واملشاركني يف حلقات
العمل املس هتدفة ممن دلهيم أأساس املقارنة ا ألصيل:
فهم مع ّمق لنظام لهاي برانمج ومزيانية :17/2016
( %85مكتب س نغافورة)
( %75مكتب الربا يل)
( %94مكتب الياابن)
( %75مكتب الربا يل)
( %94مكتب الياابن)
( %88مكتب س نغافورة)

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

الهدف ا ُملحدم ث:
%85

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

ل توجد بياانت متاحة
(مكتب الربا يل)
( %62مكتب الياابن)
( %86مكتب س نغافورة)

غري قابل
للقياس
غري اثبت
اثبت

%75

ه  6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منواً
أأسس املقارنة

ا ألهداف

 5اإضافيني
اإجاميل أأعضاء نظام مدريد أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
مكبوداي ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية( ،81مكتب س نغافورة)
الفلبني ،س نغافورة ،فييت انم
(مكتب س نغافورة)
( 5ترامكي ًا)

بياانت الأداء
ل يشء اإضايف (مكتب س نغافورة)

السري
غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
( 4مكتب س نغافورة)

 81عىل الرمغ من أأن ادلخول حزي النفاذ بد أأ يف عام ُ ،2016أودع صك انضامم مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية دلى الويبو يف ديسمرب  .2015وقد ُأدرج يف
تقرير أأداء الربانمج  ،15/2014وذلكل فهو يرد هنا يف أأساس املقارنة ارحمدث.
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عدد الطلبات بناء عىل نظام أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
( 0مكتب الربا يل)
( 2 321مكتب الصني) ()%8+
( 2 167مكتب الياابن) ()%6.6+
( 1 059مكتب روس يا) ()%31-
( 509مكتب س نغافورة) ()%45+

مدريد

منو س نوي بنس بة
( %2مجيع املاكتب)

0

مكتب الربا يل

 3 014مكتب الصني %31+
 2 281مكتب الياابن %5.3+
 1 255مكتب روس يا %18.5+
 614مكتب س نغافورة %20+

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

غري قابل
للقيس
اثبت
اثبت
اثبت
اثبت

( 351مكتب س نغافورة)
( 0مكتب الربا يل)
( 2 033مكتب الياابن)
( 1 543مكتب روس يا)
( 2 140مكتب الصني)

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

النس بة املئوية لواضعي
الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف أأساس املقارنة ا ألصيل:
جمال امللكية الفكرية
برانمج ومزيانية  %89 :17/2016استناد ًا
واملشاركني يف حلقات
اإىل ردود املشاركني (مكتب س نغافورة)
العمل املس هتدفة ممن دلهيم
فهم مع ّمق لنظام مدريد
( %90مكتب س نغافورة)

النتيجة املرتقبة:

الهدف ا ُملحدمث:
%85

( %86مكتب س نغافورة)

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
%75

معز ة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف
ھ 2.3كفاءات م
أ
البدلان النامية والبدلان القل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية لواضعي
الس ياسات واملسؤولني
احلكوميني والعاملني يف
جمال امللكية الفكرية
وسائر الفئات
املس هتدفة ،مبا يف ذكل
اجلامعات ومنظامت
الإدارة امجلاعية
والصحفيون ،ممن دلهيم
فهم مع ّمق لس ياسات
امللكية الفكرية وكيفية
الانتفاع عىل حنو فعال
بتطور امللكية الفكرية

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ا ُملحدمث:

البياانت غري متاحة (مكتب الربا يل)

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

( %100مكتب الياابن)
( %87مكتب س نغافورة)

( %75مكتب الربا يل)
( %100مكتب الياابن)
( %100مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 %100من املشاركني اتفقوا عىل أأن
املهارات واملعارف املكتس بة من الندوة
جلبت قمية مضافة اإىل منظمهتم (مكتب
س نغافورة)( %75 ،مكتب الربا يل) ،ل
ينطبق (مكتب الياابن) (مل ينظم مكتب
الويبو يف الياابن ندوات يف عام )2014

%85

%75
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السري
غري قابل
للقياس
اثبت
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر
ھ 2.4نفاذ ّ
والإبداع

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد مس تخديم قواعد
بياانت الويبو العاملية:
ركن الرباءات وقاعدة
البياانت العاملية ألدوات
التوس ي ،وقاعدة
البياانت العاملية للتصامي

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية 2015:
:15/2014

 %5ايدة
(الثنائية)

ركن الرباءات:
( 4 531مكتب الربا يل)
( 29 122مكتب الصني)
( 23 226مكتب الياابن)
( 8 152مكتب روس يا)
( 8 912مكتب س نغافورة)

اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
اثبت

قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي:
( 647مكتب الربا يل)
( 8 061مكتب الصني)
( 5 964مكتب الياابن)
( 3 914مكتب روس يا)
( 34 217مكتب س نغافورة)

اثبت
اثبت
اثبت
اثبت
اثبت

ركن الرباءات (:)PATENTSCOPE
 مكتب الربا يل ()8 533 مكتب الصني ( 2015( )27 454فقط) مكتب الياابن ()30 743 مكتب روس يا ( 2015( )6 292فقط) -مكتب س نغافورة ()15 525

قاعدة البياانت العاملية ألدوات التوس ي:
 مكتب الربا يل ()1 036 مكتب الصني ( 2015( )3 181فقط) مكتب الياابن ()6 883 مكتب روس يا ( 2015( )2 475فقط) مكتب س نغافورة ()24 947قاعدة البياانت العاملية للتصامي
( 2015فقط):
 مكتب الربا يل ()107 مكتب الصني ()420 مكتب الياابن ()1 736 مكتب روس يا ()516 -مكتب س نغافورة ()437

 %5ايدة
(الثنائية)

 %5ايدة
(الثنائية)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
قاعدة البياانت
ركن الرباءات:
أ
العاملية لدوات
التوس ي:
9 162
8 054
(مكتب س نغافورة) (مكتب س نغافورة)
596
4 688
(مكتب الربا يل) (مكتب
الربا يل)
2 871
14 711
(مكتب الياابن) (مكتب الياابن)
2 352
6 257
200

قاعدة البياانت العاملية للتصامي:
( 221مكتب الربا يل)
( 1 531مكتب الصني)
( 1 754مكتب الياابن)
( 1 010مكتب روس يا)
( 576مكتب س نغافورة)

اثبت
اثبت
غري اثبت
اثبت
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
(مكتب روس يا) (مكتب روس يا)
( 3 398مكتب
56 355
(مكتب الصني) الصني)
قاعدة بياانت التصامي :غري متاح
عدد الش باكت الوطنية
املس تدامة 82ملراكز دمع
الابتاكر والتكنولوجيا

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
مكتب الصني0 :
مكتب س نغافورة2 :
  1مس توى النضج ا ألول 1 -مس توى النضج الثالث

( 1مكتب الصني) ( 0مكتب الصني)
 2اإضافيتان (مكتب ( 3مكتب س نغافورة):
س نغافورة)
  1مس توى النضج ا ألول  1مس توى النضج الثاين 1 -مس توى النضج الثالث

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

النتيجة املرتقبة:

( 2مكتب س نغافورة)
( 0مكتب الصني)
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل
ھ 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
ورسعة أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

عدد املاكتب اليت
تس تخدم منصات الويبو
للبنية التحتية

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

الهدف ارحمدّد:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

:17/2016

( 1مكتب الربا يل)
( 0مكتب الربا يل)
( 8مكتب س نغافورة) (بروين دار السالم 1 ،اإضايف (مكتب
اإندونيس يا ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،س نغافورة)
مالزياي ،الفلبني ،س نغافورة ،اتيلند،
الهدف ا ألصيل:
فييت انم)
برانمج ومزيانية
( 7مكتب فييت انم)
( 0مكتب الربا يل)

بياانت الأداء
( 0مكتب الربا يل)
 1اإضايف (مكبوداي) (مكتب
س نغافورة) ( 9ترامكي ًا)

السري
اثبت

حيدد لحق ًا (مكتب
س نغافورة))
( 1مكتب الربا يل)

 82مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر املس تدامة يه مؤسسات ذاتية ادلمع مالي ًا وتقني ًا وتسدي اإلهيا الويبو املشورة عند الطلب .وتُقاس الاس تدامة عىل أأساس
مس توايت النضج التالية:
أ
ل
ل
 مس توى النضج الول ( :أأ) توقيع اتفاق عىل مس توى اخلدمة بني الويبو وهجة ا تنس يق الوطنية؛ (ب) وتوقيع اتفاقات مؤسس ية بني هجة ا تنس يق الوطنيةواملؤسسات املضيفة ملراكز دمع الابتاكر والتكنولوجيا؛ (ج) وتقدمي تقرير س نوي واحد عىل ا ألقل عن ا ألنشطة الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر؛
 مس توى النضج الثاين :استيفاء معايري املس توى ا ألول ابلإضافة اإىل توفري معليات البحث ا ألساس ية عن معلومات الرباءات ،مثل معليات البحث يفالرباءات عن حاةل التقنية الصناعية السابقة؛
ق
 مس توى النضج الثالث  -استيفاء معايري املس توى الثاين ابلإضافة اإىل توفري خدمات ذات مية مضافة يف جمال امللكية الفكرية مثل صياغة تقاريرواقع الرباءات.
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النتيجة املرتقبة:

ھ 2.7منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل املعارف وتطويع التكنولوجيا ونرشها من البدلان املتقدمة اإىل البدلان النامية ،ول س امي
البدلان ا ألقل منوا ،ملواهجة التحدايت العاملية
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

مشاركة أأحصاب املصاحل
يف منصات الويبو مثل
منصيت
WIPO GREEN
وWIPO Re:Search

ايدة بنس بة %20
أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015
فامي خيص الك من
:WIPO Re:Search
 2فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك الالتينية WIPO GREEN
وWIPO Re:Search
(مكتب الربا يل)
(مجيع املاكتب)
( 2مكتب الصني)
( 2مكتب الياابن)
( 0مكتب روس يا)
( 3مكتب س نغافورة)
الإجاميل9 :
:WIPO GREEN
 16فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك
الالتينية (مكتب الربا يل)
( 26مكتب الصني)
( 54مكتب الياابن)
( 0مكتب روس يا)
( 32مكتب س نغافورة)
الإجاميل128 :

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
:WIPO GREEN
( 21مكتب س نغافورة)
 48فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك
الالتينية (مكتب الربا يل)
( 45مكتب الياابن)
( 1مكتب روس يا)
( 29مكتب الصني)
 :WIPO Re:Searchغري متاح
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بياانت الأداء

السري

:WIPO Re:Search
اثبت
 7فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك الالتينية
(مكتب الربا يل)
غري اثبت
( 2مكتب الصني)
غري اثبت
( 2مكتب الياابن)
غري قابل للقياس
( 0مكتب روس يا)
اثبت
( 6مكتب س نغافورة)
الإجاميل16 :
:WIPO GREEN
اثبت
( 78فامي خيص منطقة بدلان أأمرياك
الالتينية (مكتب الربا يل)
اثبت
( 34مكتب الصني)
اثبت
( 70مكتب الياابن)
غري قابل للقياس
( 0مكتب روس يا)
اثبت
( 43مكتب س نغافورة)
الإجاميل225 :

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ھ 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

تزايد عدد ايرات املوقع
الإلكرتوين ملاكتب الويبو
اخلارجية

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

ايدة بنس بة %5
يف مجيع املاكتب

( 2 932مكتب الربا يل) ()%49+
( 4 722مكتب الصني) ()%12+
( 7 724مكتب الياابن) ()%10+
( 5 894مكتب روس يا) ()%36+
( 7 752مكتب س نغافورة)
()%23-

اثبت

( 1 966مكتب الربا يل)
( 4 204مكتب الصني)
( 7 027مكتب الياابن)
( 4 327مكتب روس يا)
( 10 042مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت

( 9 882مكتب س نغافورة)
مكتب الربا يل ومكتب الياابن:
ُحيدد لحق ًا
( 0مكتب روس يا)
( 0مكتب الصني)
النتيجة املرتقبة:

ھ 2.8تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

الوقت املس تغرق يف
معاجلة الاس تفسارات

أأساس املقارنة ارحمدّث يف هناية :2015

 36ساعة
(مجيع املاكتب)

ُأ ِعدّت الردود يف غضون:
 البياانت غري متاحة (مكتب الربا يل) غري قابل
للقياس
 %90 يف غضون  24ساعة
اثبت
(مكتب الصني)
 %100 يف غضون  24ساعة
اثبت
(مكتب الياابن)
 %100 يف غضون  24ساعة
اثبت
(مكتب روس يا)
اثبت
 %100 يف غضون  24ساعة
(مكتب س نغافورة)

 البياانت غري متاحة (مكتب الربا يل)
 البياانت غري متاحة (مكتب الصني)
ُ أ ِعدّ الرد يف غضون  3أأايم معل يف %99
من احلالت (مكتب الياابن)
 البياانت غري متاحة (مكتب روس يا)
ُ أ ِعدّت الردود يف غضون  3أأايم معل يف
 %95من احلالت (مكتب س نغافورة)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
 48ساعة (مجيع املاكتب)
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السري

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ھ 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدد الأنشطة املشرتكة
مع أأمانة رابطة أأمم جنوب
رشق أس يا
( ،)fREfAواملرشوع
املشرتك بني الاحتاد
ا ألورويب ورابطة أأمم
جنوب رشق أس يا بشأأن
حامية حقوق امللكية
الفكرية اذلي يرشف
عليه مكتب مواءمة
السوق ادلاخلية
(،)EDfr/aAcG
ومؤسسة أس يا /أأورواب،
واتفاق التبادل احلر بني
رابطة أأمم جنوب رشق
أس يا و أأسرتاليا
ونيو يالندا
()AANZFTA

( 11مكتب س نغافورة)

 8أأنشطة اإضافية

 4أأنشطة مشرتكة اإضافية:
 حلقة معل مشرتكة بني رابطة أأممجنوب رشق أس يا ومكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية محلاية
وتعزيز احلرف والفنون التقليدية،
ابنكوك 8-6 ،سبمترب
 ادلورة ا ألوىل للجنة املعنيةبتكنولوجيا املعلومات والتصالت
والعّل والتكنولوجيا والابتاكر التابعة
للجنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية
والاجامتعية لس يا وارحميط الهادئ،
ابنكوك،
 7-5أأكتوبر
 الاجامتع غري الرمسي السابع ملقديماملساعدة التقنية يف جمال امللكية
الفكرية اإىل بدلان رابطة أأمم جنوب
رشيق أس يا ،ابنكوك 17 ،نومفرب
 حلقة دراس ية إاقلميية بشأأن البياانتاجلغرافيةّ ،نظمها مرشوع الاحتاد
ا ألورويب ورابطة أأمم جنوب رشق
أس يا بشأأن حامية حقوق امللكية
الفكرية ( ،)ECAP IIIمانيال،
 29-28نومفرب،
( 15ترامكي ًا)

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 20
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

685

679

372

857

904

398

729

535

213

789

526

229

858

1 516

582

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية
بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة أأعىل وجودة
أأحسن) ألحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية
الفكرية
منصات و أأدوات امللكية الفكرية لنقل 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 واسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

1 209

1 075

433

264

43

32

452

456

207

878

1 521

535

ھ2.8

تو ّجه أأكرب حنو تقدمي اخلدمات واس تجابة أأفضل لالس تفسارات

544

486

190

ھ4.8

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

666

207

87

4 152

4 098

1 862

311

132

38

12 395

12 178

5 177

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

ھ2.7
ھ1.8

ھ5.8
ھ1.9

تعاون معز بني ادلول ا ألعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال
امللكية الفكرية
اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب
لإيداع طلبات الرباءات ادلولية
اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
اس تخدام نظايم مدريد ولش بونة عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل
من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
معز ة للموارد البرشية القادرة عىل تلبية تشكيةل واسعة من املتطلبات
كفاءات م
لتسخري امللكية الفكرية بفعالية ألغراض التمنية يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا والبدلان ذات الاقتصادات املتحوةل

تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر
املنظامت احلكومية ادلولية
خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام
()%

9 525
2 869
12 395

9 102
3 077
12 178

3 895
1 282
5 177

%43
%42
%43

موارد املوظفني
خالف موارد املوظفني
اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس 2017
لتغطية الاحتياجات خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية الثنائية  17/2016بعد التحويالت
 1.20اكنت الزايدة يف موارد خالف املوظفني ترجع اإىل "1" :ختصيص أأموال اإضافية لتغطية الاحتياجات التشغيلية ملكتب
الويبو للتنس يق يف نيويورك يف عام  2017يف اإطار النتيجة املرتقبة ھ( 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات
ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية)؛ " "2وحتويل أأموال اإىل مكتب الويبو يف الصني من أأجل املؤمتر الرفيع املس توى
بشأأن اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية ،ش نغهاي ،نومفرب .2016
 2.20أأما الافخفاض الصايف يف موارد املوظفني مقا نر ًة ابملزيانية املعمتدة للثنائية  17/2016فيعكس يف املقام ا ألول نقل موظفني
اإضافيني اإىل الربانمج لتعزيز معل املاكتب اخلارجية ،مبا يف ذكل مدير مكتب الويبو يف روس يا واثنني من املوظفني الفنيني الوطنيني
يف مكتب الصني من انحية ،ويعكس من انحية أأخرى نقل موارد املوظفني ،مبا يف ذكل "1" :النقل املؤقت لوظيفة واحدة دلمع
ا ألولوايت يف التصالت (الربانمج  ،)19وهو ما ينعكس يف النتيجة املرتقبة ھ( 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب
املصلحة غري احلكوميني)؛ " "2ونقل وظيفة مؤقتة دلمع ترتيب أأولوايت العمل بشأأن مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر (الربانمج
)14؛ " "3والنقل املؤقت لوظيفة واحدة دلمع مبادرة اإصالح نظام مدريد (الربانمج )6؛ " "4ونقل الوفورات املرتامكة لستيعاب
أأولوايت تنظميية أأخرى .ويتجىل أأثر ا ألمرين ا ألخريين يف النتاجئ املرتقبة.
معز ة للموارد البرشية) ا دايد الرتكزي فامي
 3.20وخُصصت الزايدة يف املوارد ملا ييل "1" :أأظهرت النتيجة املرتقبة ھ( 2.3كفاءات م
أ
بني املاكتب اخلارجية عىل تكوين الكفاءات؛ " "2و أأظهرت النتيجة املرتقبة ھ( 1.8التواصل بفعالية أكرب مع مجهور واسع) ايدة
الرتكزي فامي بني املاكتب اخلارجية عىل ايدة الوعي ابلويبو والرتوجي لها.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 4.20اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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الهدف الاسرتاتيجي التاسع
دمع اإداري ومايل فعال لمتكني الويبو من تنفيذ براجمها
لوحة بياانت ا ألداء يف منتصف املدة ()2016
توجز لوحة البياانت التالية التقدم ارحمر حنو حتقيق النتاجئ املرتقبة يف عام  2016قياس ًا مبؤرشات ا ألداء يف اإطار الربامج اليت
تسامه يف حتقيق هذا الهدف الاسرتاتيجي.

النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية
وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

النس بة املئوية لطلبات املشورة واخلدمات القانونية اليت تلقت
ردودا رسيعة من مكتب املستشار القانوين

الربانمج 21



تقدمي التقارير املالية والإدارية والتحليالت املطلوبة من الإدارة
العليا ومديري الربامج وادلول ا ألعضاء وفق ًا للمواعيد الهنائية
املتفق علهيا

الربانمج 22



عدد واثئق جلنة الربانمج واملزيانية املُقدم مة اإىل ادلول الأعضاء
يف موعدها

الربانمج 22



معل نظام الويبو للتخطيط للموارد املؤسس ية ()AIMS
بكفاءة وفق ًا لحتياجات العمل ومبا يامتىش مع أأفضل املامرسات

الربانمج 22



تنفيذ مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية وفق ًا للخطة ويف
حدود مزيانية ارحمفظة

الربانمج 22



النس بة املئوية للموظفني الراضني عن خدمات املوارد البرشية

الربانمج 23



ايدة الإجراءات املؤمتتة مقابل الإجراءات اليدوية

الربانمج 23
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مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

النتاجئ املرتقبة

النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة خالل  5أأايم معل

الربانمج 23



تغطية تأأمينية ُمثىل

الربانمج 23



حتقيق وفورات يف السلع واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو
(مس متدة من طلبات العطاءات أأو املفاوضات املبارشة)

الربانمج 24



مدة معاجلة الطلبات الإلكرتونية

الربانمج 24



مدة معاجلة ترصحيات السفر الإلكرتونية

الربانمج 24



مدة معاجلة التأأشريات

الربانمج 24



متوسط أأسعار تذاكر رشكة اإدارة ا ألسفار ()TMC

الربانمج 24



املتوسط العاملي ألسعار التذاكر

الربانمج 24



متوسط رسوم اخلدمات

الربانمج 24



مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال مالمئة للغرض

الربانمج 24



اس تخدام مباين الويبو ومجيع أأنواع ا ألماكن وشغلها عىل الوجه
ا ألمثل

الربانمج 24



النس بة املئوية للعنارص العالية القمية ( أأي أأعىل من 5 000
فرنك سويرسي) اخلاضعة للجرد

الربانمج 24



النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح قميهتا بني  1 000و5 000
فرنك سويرسي ،واملصنفات الفنية والعنارص اجل ّذابة

الربانمج 24



منصات تكنولوجيا املعلومات وإادارهتا عىل حنو فعال
اس تضافة ّ
أ
من حيث التلكفة مبا يامتىش مع متطلبات العامل

الربانمج 25





الزتام أأنشطة تطوير التطبيقات مبعايري الويبو اخلاصة ابلبياانت
املرجعية والرئيس ية

الربانمج 25



النس بة املئوية للزابئن الراضني عن خدمات مكتب اخلدمات

الربانمج 25
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مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

اإدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف الويبو وفق ًا
ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابإدارة املشاريع ومبادئ الويبو
التوجهيية اخلاصة ابنتقال اخلدمات

الربانمج 25



النس بة املئوية للمشاركني ادلاخليني واخلارجيني الراضني عن
خدمات املؤمترات يف الويبو

الربانمج 27



تطبيق فعال لس ياسة اللغات يف الويبو

الربانمج 27



خفض تاكليف الطباعة (للك صفحة)

الربانمج 27



نرش واثئق اللجان وا ألفرقة العامةل يف مواعيدها

الربانمج 27



تلكفة الرتمجة للك ّكمة

الربانمج 27



اإدارة تأأمني املعلومات ُمحدمدة ومنفمذة

الربانمج 28



عدد املوظفني اذلين مه عىل عّل مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن
املعلومات وس ياسات ا ألمن و أأفضل املامرسات

الربانمج 28



الربانمج 21



الربانمج 22



تعزيز نضج الإدارة القامئة عىل النتاجئ

الربانمج 22



متايش عوائد ا ألموال املستمثرة مع املعايري املرجعية اليت
وضعهتا اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر

الربانمج 22



الإدارة الفعاةل للنفقات والاحتياطيات

الربانمج 22



سداد املدفوعات (مبا يف ذكل رسوم مدريد ولهاي) يف
املواعيد ارحمددة

الربانمج 22



النتاجئ املرتقبة

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون اإنشاء اإطار جديد للمرونة التنظميية واس مترارية العمل وإاعداد
يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة الواثئق املتصةل به
وحيققون النتاجئ بكفاءة
التقرير املايل املُريض اذلي قدمه مراجعو احلساابت
اخلارجيون يؤكد امتثال العمليات املالية ألحاكم اتفاقيات
ومعاهدات الويبو السارية ونظام الويبو املايل ولحئته واملعايري
ارحماسبية ادلولية للقطاع العام ()IPSAS
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مؤرشات الأداء

النتاجئ املرتقبة

ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار
تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل
املوظفني

الربامج املسؤوةل

السري

النس بة املئوية للنساء يف املناصب من فئة الفنيني مفا فوق

الربانمج 23




همةل البدء يف التعيينات

الربانمج 23



النس بة املئوية للموظفني اذلين يقي أأداؤمه مقارنة بأأهدافهم
وكفاءاهتم الفردية

الربانمج 23



عدد ا ألايم املس تغرقة من أأجل " "1اإخطار املوظفني ابلقرارات
يف الامتسات اإعادة النظر/التظلامت؛ " "2وإاخطار املوظفني
ابلقرارات يف حالت النقض/احلالت التأأديبية؛ " "3والرد عىل
الامتسات املشورة

الربانمج 23



التنوع اجلغرايف :النس بة املئوية للموظفني يف لك منطقة

الربانمج 23



عدد الطلبات الواردة من ادلول ا ألعضاء غري املمثةل كنس بة
مئوية من مجموع الطلبات

الربانمج 23



تعزيز نضج التخطيط للموارد البرشية

الربانمج 23



النس بة املئوية لربامج التدريب الال مة من أأجل ""1
احتياجات التدريب امجلاعية الهامة؛ " "2واحتياجات التدريب
الفردية

الربانمج 23



النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابخلدمات اليت يقدهما
مكتب أأمني املظامل وألية تسوية املنا عات بشلك غري رمسي

الربانمج 21



النس بة املئوية ملوظفي الويبو الواعني ابملبادئ والس ياسات
ا ألخالقية للويبو

الربانمج 21



حتديث النظام املايل ولحئته والتعلاميت الإدارية ذات الصةل

الربانمج 22



ايدة نضج اإدارة اخملاطر والضوابط ادلاخلية ،وفق ًا خلارطة
الطريق

الربانمج 22



متابعة فعاةل لتوصيات الرقابة

الربانمج 22
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النتاجئ املرتقبة
ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية
واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني
يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت
املادية واملعلومات

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

افخفاض تأأثري أأنشطة الويبو يف البيئة

الربانمج 24




حتسني النفاذ املادي اإىل مجمّع الويبو

الربانمج 24



اس مترارية خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت ابلنس بة
ل ألنظمة اجلوهرية

الربانمج 25



النس بة املئوية خملاطر املعلومات ،مبا يف ذكل خماطر الغري ،اليت
مت الإبالغ عهنا وإادارهتا بشلك متسق مضن حدود حتمل الويبو
للمخاطر

الربانمج 28



حتديد ومعاجلة الثغرات بشلك استبايق ويف الوقت املناسب
مضن مس توايت اخلدمة املتفق علهيا

الربانمج 28



ايدة الامتثال لس ياسات ومعايري تأأمني املعلومات

الربانمج 28



س ياسة بشأأن تصنيف املعلومات ومعاجلهتا تُعمتد عىل نطاق
واسع لضامن رسية املعلومات

الربانمج 28



احلد من ا دواجية القدرات التقنية اخلاصة بأأمن املعلومات عرب
أأمناط بنية أأمن قابةل لإعادة الاس تخدام

الربانمج 28



معز ة عىل الكشف عن هتديدات أأمن املعلومات
قدرة م
والاس تجابة لها برسعة أأكرب بكثري مبا يضمن حدا أأدىن لتعطل
ا ألعامل

الربانمج 28



النس بة املئوية ملوظفي الويبو واملندوبني والزوار اذلين يبلغون
عن اإصاابت أأو حوادث أأثناء العمل

الربانمج 28



النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة بأأمن داخل
83
جنيف وخارهجا

الربانمج 28



ّ ِ 83غري مؤرش ا ألداء ا ألصيل اس تثنا ًء وهو "النس بة املئوية لطلبات املساعدة املرتبطة اب ألمن والسالمة يف املؤمترات أأو التظاهرات املعقودة يف جنيف أأو خارهجا
اليت عوجلت يف الوقت املناسب" ليدمج بدقة أأكرب املوضوع املقاس أأي النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة عوض ًا عن همةل معاجلة الطلب.
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النتاجئ املرتقبة

مؤرشات الأداء

الربامج املسؤوةل

السري

الربانمج 26



الربانمج 26



الكفاءة – صدور تقارير شعبة الرقابة ادلاخلية يف الوقت
املناسب مع توصيات ُمحدمدة وقابةل للقياس وميكن حتقيقها
ومعلية املنحى و ُمحدمد املدة

الربانمج 26



التعّل املؤسيس ـ تعّل ادلروس والتوصيات من معليات الرقابة

الربانمج 26



الوجاهة والقمية املضافة وا إلرشاف ـ وفورات أأو حتسينات
فعلية يف العمليات وا ألنظمة التجارية

الربانمج 26



الاس تقاللية – عدم تدخل كبار أأحصاب املصاحل ومراعاهتم
لالس تقاللية

حمسن فامي خيص املساءةل،
ه 8.9مس توى ّ
لق
والتعّل املؤسيس ،وا مية مقابل املال،
والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة
املؤسس ية من خالل الاس تعانة برقابة فعاةل
الفعالية – النس بة املئوية للعمل اذلي يغطي جمالت وجهية
ومس تقةل
عالية اخملاطر مبا يامتىش مع اسرتاتيجية املنظمة
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الإدارة التنفيذية

الربانمج :21

املسؤول عن الربانمج :املدير العام

النتيجة املرتقبة:

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

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

ايدة عدد مس تخديم قاعدة
بياانت WIPO Lex

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 015:

الهدف ارحمدمث:

2 044 648
( %10.9+مقارنة بعام )2015

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

)15/2014( 3 350 643
 )2015( 1 844 135 )2014( 1 506 508)13/2012( 2 236 486
)2014( 1 506 508

النتيجة املرتقبة:

ايدة يف الثنائية
بنس بة %20

ايدة بنس بة %20

ه 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

النس بة املئوية من اجامتعات
اللجان اليت عقدت من أأجلها
اجامتعات اإعالمية لدلول
ا ألعضاء قبل اجامتع اللجنة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

%90

 %100من اس تقصاء ألمناء اللجان

اثبت

 %97من اس تقصاء ألمناء اللجان

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
( %93هناية )2014

النس بة املئوية لإخطارات
انضامم ادلول الأعضاء وغريه
من ا ألعامل املتعلقة مبعاهدات
الويبو اليت عوجلت يف الوقت
املناسب

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 %90من بالغات الانضامم وا ألنشطة
ا ألخرى املتعلقة ابملعاهدات عوجلت
يف ثالثة أأايم

معاجلة  %95يف
غضون ثالثة أأايم

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

معاجلة  %95يف غضون ثالثة أأايم
(هناية )2014
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معاجلة  39( %91من أأصل  )43من
لك ا ألعامل املتعلقة ابملعاهدات يف
غضون  3أأايم

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
نرش واثئق امجلعيات
يف موعدها

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 %95من الواثئق نُرشت  %93.5من مجيع الواثئق املعنية
املعنية منشورة قبل قبل انعقاد امجلعيات بشهرين
انعقاد امجلعيات
بشهرين

يف  ،15/2014نُرشت  %97من مجيع
الواثئق ذات الصةل قبل انعقاد امجلعيات
بشهرين عىل ا ألقل

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

يف عام  ،2014نُرشت  %96من مجيع
الواثئق املعنية قبل انعقاد امجلعيات بشهرين

مس توايت رضا ادلول
ا ألعضاء و أأحصاب املصاحل
عن تنظي التظاهرات

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
رضا  %91من ادلول الأعضاء
عن التظاهرات
(اس تقصاء مجعيات الويبو لعام )2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
مس توايت رضا الوفود
عن تنظي امجلعيات

رضا  %87من ادلول الأعضاء عن
الهدف ارحمدمث:
 %90راضون عن التظاهرات (اس تقصاء مجعيات الويبو
لعام )2016
التظاهرات

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
17:/2016

نتاجئ اس تقصاء %82 :2014

%85

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

 %80راضون
عن الرتتيبات

 %90راضون عن الرتتيبات (اس تقصاء
مجعيات الويبو لعام )2015

اثبت

 %94راضون عن الرتتيبات
(اس تقصاء مجعيات الويبو لعام )2016

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %87راضون عن الرتتيبات
(اس تقصاء مجعيات الويبو لعام )2014

النتيجة املرتقبة:

ه 4.8تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

عدد املنظامت غري احلكومية
اليت تمتتع بصفة املراقب ادلامئ
وتشارك يف معل الويبو
وتشارك الويبو يف معلها

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015احلفاظ عىل املشاركة حضور  259منظمة غري حكومية معمتدة
اعامتد ًا دامئ ًا اجامتعات جلنة الويبو أأي
أأو ايدهتا
حرض  488ممث ًال ملنظامت غري حكومية
 %53من اإجاميل عدد املنظامت غري
معمتدة اعامتدا دامئ ًا اجامتعات جلنة الويبو يف
احلكومية اليت حترض تكل الاجامتعات يف
15/2014
الثنائية 15/2014
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية :17/2016

حيدم د لحقا
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بياانت الأداء

السري
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
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

مبادرات جديدة مشرتكة مع
الواكلت ا ألخرى التابعة ل ألمم
املتحدة/املنظامت احلكومية
ادلولية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اثنتان

الندوة التقنية املشرتكة بني الويبو
ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة
العاملية بشأأن مقاومة اجلراثي ل ألدوية:
ما يه س بل تشجيع الابتاكر واحلصول
عىل املضادات احليوية واس تخداهما عىل
حنو مالمئ؟ اذلي اس تضافته الويبو يف
جنيف يف  26أأكتوبر 2016
(مبادرة مشرتكة يرت أأسها املدير العام)

اثبت

 اضطلع املدير العام مببادرتنيجديدتني :التقدم بطلب اإىل املنظمة
ادلولية للهجرة للحصول عىل صفة
مراقب يف عام 2014؛
 الانضامم يف عام  2015اإىل فريق الممأاملتحدة العامل املشرتك بني الواكلت
املعين ابإنشاء ألية التيسري التكنولويج
(اذلي أأنشئ مبوجب خطة معل
أأديس أأاباب)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
واحدة ()2014

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

النس بة املئوية لطلبات املشورة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
واخلدمات القانونية اليت تلقت
ردودا رسيعة من مكتب
املستشار القانوين

 %95يف 15/2014

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

%95

 %95من الاس تفسارات تلقت ردوداً
رسيعة من مكتب املستشار القانوين

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
%95

النتيجة املرتقبة:

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

اإنشاء اإطار جديد للمرونة
التنظميية واس مترارية العمل
وإاعداد الواثئق املتصةل به

الإطار احلايل ليس شام ًال وينبغي تغيري
الاحتياجات

وضع اسرتاتيجيات ُ -أعدت ونُرشت خطة واحدة ملاكحفة
ا ألوبئة
املرونة التنظميية
س
وا مترارية العمل  -ن ُ ِفّذت حتليالت لاثر العمل فامي خيص
وخططها فامي خيص وظائف املنظمة اجلوهرية ووظائف ادلمع
القطاعات اجلوهرية ووظائف ا ألنظمة والبياانت اجلوهرية
يف املنظمة
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بياانت الأداء

السري
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

%70

مل ُجي َر اس تقصا ٌء يف عام 2016

النس بة املئوية ملوظفي الويبو
جير اس تقصاء أراء املوظفني املزمع
الواعني ابخلدمات اليت يقدهما مل َ
مكتب أأمني املظامل وألية تسوية لعام 2015
املنا عات بشلك غري رمسي
أأساس املقارنة ا ألصيل:

السري
غري قابل
للقياس

برانمج ومزيانية :17/2016

 اس تقصاء  %63 :2013عىل وعي اتمومن اخملطط اإجراء اس تقصاء أخر
يف .2015
النس بة املئوية ملوظفي الويبو
الواعني ابملبادئ والس ياسات
ا ألخالقية للويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 %من املوظفني ( %86اس تقصاء مكتب ا ألخالقيات
 95
لعام )2016
عىل وعي

جير اس تقصاء املوظفني املزمع للثنائية
مل َ

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %98من اس تقصاء القي ا ألساس ية لربانمج
التقومي الاسرتاتيجي ( ُأجري يف .)2013
ومن اخملطط اإجراء اس تقصاء أخر
يف .2015

اس تخدام موارد الربانمج 21
املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

18 130

16 254

7 988

%49

خالف موارد املوظفني

2 545

3 185

1 441

%45

20 675

19 439

9 429

%49

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه2.4

حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل
نفاذ ّ
مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع

2 357

265

271

ه1.8

التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو

0

109

15

ه3.8

الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء

7 099

7 040

3 459

ه4.8

تفاعل منفتح وشفاف ومتجاوب مع أأحصاب املصلحة غري احلكوميني

462

374

188

ه5.8

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

157

132

61

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

3 694

3 649

1 736

ه2.9

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات
مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

5 992

6 961

3 231

ه3.9

بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل
املوظفني

914

909

468

20 675

19 439

9 429

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.21يُعزى افخفاض موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل نقل قاعدة بياانت ويبو ليكس اإىل قواعد
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة
البياانت العاملية (الربانمج  .)13وأأدى ذكل اإىل افخفاض يف املوارد اخملصصة للنتيجة املرتقبة ه( 2.4نفاذ ّ
ابمللكية الفكرية).
 2.21وتُعزى الزايدة يف خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل تعزيز الربانمج مبوارد اإضافية لتغطية " "1تنظي مؤمتر الويبو ادلويل
بشأأن أأسواق املواد الرمقية العاملية؛ " "2وتنظي تظاهرات خمتلفة يف مرافق الويبو؛ " "3وا ألنشطة املتعلقة ابلربوتوكول وّكها مدرجة
يف النتيجة املرتقبة ه( 3.8الزتام فعال مع ادلول ا ألعضاء)؛ و" "4وتاكليف الاس تضافة املتعلقة جبمعيات الويبو يف اإطار النتيجة
املرتقبة ه( 3.9بيئة معل دامعة) .وفض ًال عن ذكل ،أأعيد تو يع بعض املوارد بني النتيجتني املرتقبتني ه 3.8وهـ( 2.9أأمانة نبهية تعمل
بسالسة) متاش ي ًا مع خطط معل عام .2016
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.21اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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اإدارة الربامج واملوارد
الربانمج :22
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام

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

تقدمي التقارير املالية
والإدارية والتحليالت
املطلوبة من الإدارة العليا
ومديري الربامج وادلول
ا ألعضاء وفق ًا للمواعيد
الهنائية املتفق علهيا

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

مثل أأساس املقارنة

اإغالق شهري يف يوم العمل العارش
كحد أأقىص عىل مدار  8أأشهر .ولكن
ت ُس تثىن من ذكل أأشهر يناير (وفقا
ألساس املقارنة) وديسمرب (مغلق طبقا
ل إالغالق اخملطط وفقا ألساس املقارنة)
وفرباير (بسبب مشالكت جنمت عن
حتديث نظام  AIMSوالتأأخر يف اإغالق
ديسمرب  )2015و أأبريل (بسبب التأأخر
يف معاجلة نظام معلومات جسالت
مدريد ادلولية ( )MIRISاذلي أأدى
اإىل مشالكت يف تو يع
مدريد الشهري).

 اإغالق شهري يف يوم العمل العارش كحدأأقىص عىل مدار  10أأشهر .ولكن ي ُس تثىن
من ذكل شهرا يناير و أأكتوبر نتيجة لتحديث
الربانمج.

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اإكامل الإغالق الشهري بعد هناية الشهر
بعرشة أأايم (عدا يناير حيث حيدد الإغالق
الشهري وفق ًا لتقدم الإغالق الس نوي)

عدد واثئق جلنة الربانمج أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

واملزيانية املُقدم مة اإىل ادلول ( %18عىل أأساس أأن املوعد الهنايئ
 8أأسابيع)
ا ألعضاء يف موعدها

( %50عىل أأساس أأن املوعد الهنايئ
الهدف ارحمدمث:
أ
أ
( %20عىل أأساس أن  8أسابيع)
املوعد الهنايئ  8أأسابيع)

الهدف ا ألصيل:
أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
برانمج ومزيانية :17/2016
 2014( 12%عىل أأساس أأن املوعد الهنايئ :17/2016
 8أأسابيع)

( %15عىل أأساس أأن
املوعد الهنايئ  8أأسابيع)
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السري
غري اثبت

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
معل نظام الويبو
للتخطيط للموارد
املؤسس ية ()AIMS
بكفاءة وفق ًا لحتياجات
العمل ومبا يامتىش مع
أأفضل املامرسات

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اكن وقت تشغيل النظام  %99.93يف
عام  .2015و أأكرب عدد من احلوادث ذات
ا ألولوية العليا املفتوحة يف وقت واحد
اكن .31

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

اكن وقت تشغيل النظام  %99.80يف
عام  .2014و أأكرب عدد من احلوادث ذات
ا ألولوية العليا املفتوحة يف وقت واحد
اكن .25

تنفيذ مشاريع التخطيط
للموارد املؤسس ية وفق ًا
للخطة ويف حدود
مزيانية ارحمفظة

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ايدة وقت تشغيل اكن وقت تشغيل النظام  %100يف
النظام عىل  %99.90عام .2016
عدم وجود أأكرث من أأكرب عدد من احلوادث ذات ا ألولوية
 20حادثة ذات أأولوية العليا املفتوحة يف وقت واحد اكن
 16يف عام .2016
عليا مفتوحة يف
وقت واحد
اكنت احلوادث ذات ا ألولوية العليا
مفتوحة ملدة  25يوم ًا يف املتوسط
ل تكون احلوادث
ذات ا ألولوية العليا يف عام .2016
مفتوحة ملدة تزيد عىل
 8أأايم

اخلطة ارحمدثة املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء يف وفق ًا للخطة
عام  .2015املزيانية اليت وافقت علهيا ادلول
ا ألعضاء يف عام .2010

مشاريع التخطيط للموارد املؤسس ية
املنفذة حىت اترخي اإعداد هذا التقرير يف
حدود مزيانية ارحمفظة.
مل تنفذ لك املشاريع وفقا للخطة املقدمة
اإىل ادلول الأعضاء يف عام .2015
وفض ًال عن ذكل ،أألغيت بعض املشاريع
بعد اإعادة النظر فهيا وموافقة جملس
املرشوع .وللمزيد من التفاصيل ،انظر
التقرير املرحيل الهنايئ عن تنفيذ نظام
شامل ومتاكمل للتخطيط للموارد
املؤسس ية اذلي س يقدم م اإىل ادلول
ا ألعضاء يف ادلورة السابعة والعرشين
للجنة الربانمج واملزيانية.

اثبت
اثبت

غري اثبت

غري اثبت

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

تقرير تدقيق خال تلقي تقرير تدقيق خال من املالحظات عن
التقرير املايل املُريض اذلي أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
قدمه مراجعو احلساابت تسّل تقرير تدقيق خال من املالحظات عن من املالحظات عام .2015
اخلارجيون يؤكد امتثال عايم  2014و .2015
عن عايم الثنائية مل ترد نتاجئ التدقيق اخلاصة بعام 2016
2015
بعام
اخلاصة
العمليات املالية ألحاكم مل تكن نتاجئ التدقيق
يف اترخي النرش.
متاحة يف اترخي النرش.
اتفاقيات ومعاهدات
الإجابة عن مجيع توصيات التدقيق الواردة
الإجابة عن مجيع توصيات التدقيق الواردة
الويبو السارية
خالل عام .2016
يف عايم  2014و.2015
ونظام الويبو املايل
ولحئته واملعايري ارحماسبية أأساس املقارنة ا ألصيل:
ادلولية للقطاع العام
برانمج ومزيانية :17/2016
()IPSAS
تسّل تقرير تدقيق خال من املالحظات عن
عايم  2014و 2015والإجابة عن مجيع
توصيات التدقيق
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السري
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
تعزيز نضج الإدارة القامئة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

عىل النتاجئ

املعدل املتوسط3.6 :84
العنارص( :املقياس )5-1
 اسرتاتيجية الإدارة القامئة عىلالنتاجئ
 اإطار املساءةل اإطار اإدارة التغيري اإطار النتاجئ الاسرتاتيجيةاملشرتك
 برامج ومشاريع أأطر النتاجئ نظام قياس النتاجئ املزينة القامئة عىل النتاجئ اإدارة املوارد البرشية رصد ا ألداء والنتاجئ تقدمي تقارير عن النتاجئ والإبالغهبا
 التقيي أأنظمة املعلومات الإدارية الاستيعاب ادلاخيل القيادة -اس تخدام النتاجئ والالزتام ابلتعّل

الهدف ارحمدمث:

مس توى النضج
الرابع

تقيي ُجيرى لك س نتني

غري متاح
يف 2016

 3الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016
4
2
5

مس توى النضج
الثالث

4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
مس توى النضج الثاين

 84يستند جدول املقاييس والتصنيفات اإىل النتاجئ اليت خلص اإلهيا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف منظومة
ا ألمم املتحدة يف عام  .2015ومل يصدر التقرير بعد .وجدول التصنيف كام ييل :املرحةل  - 1قيد البدء؛ املرحةل  - 2حبث س بل التعمي؛ املرحةل  - 3قيد التعمي؛
املرحةل  - 4انهتاء التعمي وبدء التعّل املس متر للتحسني/التكييف؛ املرحةل  - 5التقيي والتجديد
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الهدف ارحمدمث :عوائد ا ألموال املستمثرة ابلفرنك السويرسي
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
متايش عوائد ا ألموال
جتاو ت املعيار املرجعي ابنتظام طوال العام.
متايش عوائد
تتواصل الاستامثرات مع السلطات
املستمثرة مع املعايري
ملست
السويرسية متاش يا مع املعايري املرجعية ارحمددة ا ألموال ا مثرة مع وحتسن وضوح حاةل النقد وتوقعات النقد
املرجعية اليت وضعهتا
اللجنة الاستشارية املعنية يف  .15/2014وتغريت املعايري املرجعية يف املعايري ارحمددة يف أأاتح الاستامثر يف اليورو لفرتات أأقل من
منتصف أأكتوبر  2015مع اعامتد س ياسة س ياسة الاستامثر شهر وجتاو ت عوائد تكل الاستامثرات
ابلستامثر
85
املعيار املرجعي منذ بدايهتا ( أأغسطس
اجلديدة
الاستامثر اجلديدة
الهدف ا ألصيل .)2016 :وتفادت ا ألرصدة النقدية ابلفرنك
أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية السويرسي اخلسارة بسبب املعدلت
برانمج ومزيانية :17/2016
السلبية اإىل حد بعيد عىل الرمغ من توليد
:17/2016
تتواصل الاستامثرات مع السلطات
النقد الكبري للمنظمة وظروف معدلت
السويرسية متاش يا مع املعايري اليت حددهتا متايش عوائد
ا ألموال املستمثرة الفائدة الصعبة ابلفرنك السويرسي.
اللجنة الاستشارية املعنية ابلستامثر
مع املعايري
يف .15/2014
املرجعية اليت
حددهتا اللجنة
الاستشارية
املعنية ابلستامثر
يف 17/2016
الإدارة الفعاةل للنفقات
والاحتياطيات

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
املزيانية املوافق علهيا (ابملاليني)
 673.993مليون فرنك سويرسي.
النفقات الفعلية (ابملاليني)
 642.597مليون فرنك سويرسي.
(قبل تسوايت املعايري ارحماسبية
ادلولية للقطاع العام)
النفقات الفعلية 15:/2014
 642.597مليون فرنك سويرسي.
(قبل تسوايت املعايري ارحماسبية ادلولية
للقطاع العام)
مقارنة مع:
ملع
املزيانية ا متدة 15:/2014
 673.993مليون فرنك سويرسي.

اإدارة النفقات يف املزيانية املعمتدة 17/2016
حدود املزيانية (ابملاليني)
الإجاملية ولكن  707.036مليون فرنك سويرسي
دون جتاو
النفقات
ل إاليرادات (حتس با النفقات الفعلية يف هناية 2016
(ابملاليني)
حلالت توقع
افخفاض اس تثنايئ  322.178مليون فرنك سويرسي
ل إاليرادات اإىل (قبل تسوايت املعايري ارحماسبية
دون مس توايت ادلولية للقطاع العام)
الإنفاق املتوقعة)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

توقعات الإنفاق 15/2014
(عىل أأساس املزيانية قبل تسوايت املعايري
ارحماسبية ادلولية للقطاع العام):
 659.9مليون فرنك سويرسي
(يف أأبريل )2015

 85الس ياسة املراجعة بشأأن الاستامثراتWO/PBC/24/10 :
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اثبت
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أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

املدفوعات املسددة عىل مدى  30يوم ًا
  %94مهنا سدد يف وقهتا وفق ًا لتارخيالفاتورة اليت حددها املزود؛
  %3مهنا سدد يف غضون  7أأايم منالتسّل املتأأخر؛
  %3مهنا سدد لحق ًا (ابس تثناء تكلاليت لها أأثر رجعي أأو عندما ل يوجد
أأي طلب رشاء يف النظام)

سداد املدفوعات
(مبا يف ذكل رسوم مدريد دفعت مجيع الفواتري يف الوقت ابس تثناء تكل سداد  %90من
اليت لها أأثر رجعي أأو عندما ل يوجد أأي املدفوعات وفق ًا
ولهاي) يف
لرشوط املوردين
طلب رشاء يف النظام.
املواعيد ارحمددة
التو يع الشهري مدفوع/مودع يف حساب الهدف ا ألصيل:
جار حبسب الاشرتااكت ،يف الشهر التايل برانمج ومزيانية
:17/2016
كام هو مطلوب يف الالحئة التنفيذية.
سداد  %90من
أأساس املقارنة ا ألصيل:
يف
املدفوعات
املدفوعات الفورية
برانمج ومزيانية 17:/2016
 %90من املدفوعات سددت يف غضون غضون ثالثة أأايم  %94 -مهنا سدد يف غضون أأس بوع
س بعة أأايم من اترخي رشوط ادلفع أأو اترخي من اس تالم
من التسّل املتأأخر؛
الفاتورة
  %6مهنا سدد لحق ًا (ابس تثناء تكلالاس تالم (يف حاةل تأأخر الاس تالم)
اليت لها أأثر رجعي أأو عندما ل يوجد
ابلنس بة ملن ليست دلهيم مشالكت أأخرى
أأي طلب رشاء يف النظام)
يف تدفق العمل (عىل سبيل املثال ،عدم
اإرسال أأمر الرشاء أأو غري ذكل)
التو يع الشهري مدفوع/مودع يف حساب
جار حبسب الاشرتااكت ،يف الشهر التايل
كام هو مطلوب يف الالحئة التنفيذية.
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النتيجة املرتقبة:

ه 3.9بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار تنظميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل املوظفني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

حتديث النظام املايل
ولحئته والتعلاميت
الإدارية ذات الصةل

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اس تعراض الإطار
التنظميي ومراجعته
اإذا اقتىض (حس امب
يقتيض) ا ألمر

وضعت اإجراءات رمسية ملضمون التعلاميت
الإدارية واس تعراضها وإاجا هتا.
مراجعة و /أأو اإصدار جا ٍر للتعماميت
الإدارية ،مبا فهيا تكل اليت تتناول ما ييل:
 فريق الويبو لإدارة اخملاطر -الاختصاصات والعضوية؛
 اس تعراض اإطار املشرتايت.اإصدار دليل اإدارة املمتلاكت.

اثبت

التعلاميت الإدارية الصادرة يف عايم 2014
و .2015النظام املايل ولحئته املعدل يف
عايم  2014و 2015حسب الرضورة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

التعلاميت الإدارية الصادرة يف عايم 2014
و .2015النظام املايل ولحئته املعدلن يف
عام  2014حسب الاقتضاء

تقدُّ م بنس بة  %100تقدُّ م بنس بة  %100يف خارطة الطريق
ايدة نضج اإدارة اخملاطر أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
يف خارطة الطريق اخلاصة ابإدارة اخملاطر ،مبا يف ذكل:
والضوابط ادلاخلية ،وفق ًا تقدُّ م بنس بة  %80يف خارطة الطريق
اخلاصة ابإدارة اخملاطر؛ وتقدُّم بنس بة  %30اخلاصة ابإدارة
خلارطة الطريق
 اإجنا أأنشطة خارطة الطريق للفرتةاخملاطر؛
يف خارطة الطريق اخلاصة
 15/2014مع تقرير أأداء عن
ابلضوابط ادلاخلية
اخملاطر لدلول ا ألعضاء يوجه اإلهيم
تقدُّ م بنس بة %80
من خالل تقرير أأداء الربانمج
يف خارطة الطريق
أأساس املقارنة ا ألصيل:
للثنائية؛
اخلاصة ابلضوابط
برانمج ومزيانية :17/2016
 و أأنشطة الفرتة  17/2016بعدادلاخلية
تقدُّ م بنس بة  %75يف خارطة الطريق
التدقيق ادلاخيل اخلاص ابإدارة
اخلاصة ابإدارة اخملاطر؛ وتقدُّم بنس بة %25
اخملاطر املؤسس ية املنجز يف هناية
يف خارطة الطريق اخلاصة ابلضوابط
.2016
ادلاخلية
تقدم بنس بة  %40يف مرشوع خارطة
الطريق اخلاصة ابلضوابط ادلاخلية ،مبا يف
ذكل التقدم ارحمر يف ما ييل:
 تفصيل املسارات الإدارية والضوابطادلاخلية الرئيس ية؛
 ووضع مهنجية لتقيي الضوابط؛ تقيي الضوابط عىل مس توى الكياندلمع تسجيالت خطاابت متثيل
الإدارة
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متابعة فعاةل لتوصيات
الرقابة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الهدف ارحمدمث:

مراجِ ع احلساابت اخلاريج = المت ّكن يف عام مراجِ ع احلساابت
اخلاريج = المتكّن يف
 2015من اإقفال  %62من التوصيات
املُعلمق ًة يف هناية عام ( 2013املنظمة ّكها) الثنائية 17/2016
من اإقفال  %65من
شعبة الرقابة ادلاخلية = المتكّن يف عام
التوصيات املُعلمق ًة يف
 2015من اإقفال  %82من التوصيات
املُعلمق ًة يف هناية عام ( 2013الربانمج  )22هناية عام 2015
وحدة التفتيش املشرتكة = المتكّن يف عام
شعبة الرقابة ادلاخلية
 2015من اإقفال  %87من التوصيات
= المتكّن يف الثنائية
املُعلمق ًة يف هناية عام 2013
 17/2016من اإقفال
(بدءاً بعام )2010
 %85يف الثنائية
أأساس املقارنة ا ألصيل:
 17/2016من
:
17
/
برانمج ومزيانية 2016
مراجِ ع احلساابت اخلاريج = المتكّن يف عام التوصيات املُعلمق ًة يف
هناية عام 2015
 2014من اإقفال  %47من التوصيات
املُعلمق ًة يف هناية عام ( 2013املنظمة ّكها)
شعبة الرقابة ادلاخلية = المتكّن يف عام
وحدة التفتيش
 2014من اإقفال  %64من التوصيات
املشرتكة = المتكّن يف
)
22
املُعلمق ًة يف هناية عام ( 2013الربانمج
الثنائية 17/2016
ل ّ
وحدة التفتيش املشرتكة = ا متكن يف عام من اإقفال  %70من
 2014من اإقفال  %61من التوصيات
التوصيات املُعلمق ًة يف
امل ُعلمق ًة يف هناية عام 2013
هناية عام 2015
(بدء ًا بعام )2010
(بدء ًا بعام )2010

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

مراجِ ع احلساابت
اخلاريج = المتكّن يف
الثنائية 17/2016
من اإقفال  %55من
التوصيات املُعلمق ًة يف
هناية عام 2015
شعبة الرقابة ادلاخلية
= المتكّن يف الثنائية
 17/2016من اإقفال
 %70من التوصيات
املُعلمق ًة يف هناية عام
2015
وحدة التفتيش
ّ
املشرتكة = المتكن يف
الثنائية 17/2016
من اإقفال  %70من
التوصيات املُعلمق ًة يف
هناية عام 2015
(بدء ًا بعام )2010
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مراجِ ع احلساابت اخلاريج = المتكّن يف
الثنائية  17/2016من اإقفال  %48من
التوصيات املُعلمق ًة يف هناية عام 2015
(املنظمة ّكها)
شعبة الرقابة ادلاخلية = المتكّن يف الثنائية
 17/2016من اإقفال  %71من
التوصيات املُعلمق ًة يف هناية عام 2015
(الربانمج )22
وحدة التفتيش املشرتكة = المتكّن يف هناية
عام  2016من اإقفال  %58من
التوصيات املُعلمق ًة يف هناية عام 2015
(بدء ًا بعام )2010

اثبت

اثبت

اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 22
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه1.9
ه2.9
ه3.9
ه8.9

خدمات دمع فعاةل وانجعة وذات جودة موهجة حنو الزابئن لفائدة الزابئن
ادلاخليني و أأحصاب املصاحل اخلارجيني
أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات
مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
تنظ
بيئة معل دامعة ومس نودة ابإطار ميي فعال وقنوات فعاةل ملعاجلة مشاغل
املوظفني
حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعّل املؤسيس ،والقمية مقابل املال،
مس توى ّ
والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة
برقابة فعاةل ومس تقةل
اجملموع

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

13 229

13 311

5 908

16 744

15 948

6 902

1 626

2 188

973

1 677

1 593

727

33 276

33 040

14 511

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

23 453

23 458

10 351

%44

خالف موارد املوظفني

9 822

9 582

4 159

%43

33 276

33 040

14 511

%44

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.22يُعزى الافخفاض يف خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل تسوية ابلتخفيض ترجع أأساس ًا اإىل تفادي
وعوض ذكل جزئي ًا بفضل ختصيص أأموال دلمع وظيفة اخلزانة وتشغيل نظام الإدارة
اخلسارة النامجة عن معدل الفائدة السليبِ ّ .
املتاكمةل وتعزيزه.
 2.22وتُعزى الزايدة الطفيفة يف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل اإعادة تصنيف وظائف وإامتام تسوايت الوظائف املس مترة وتعزيز
الربانمج بنقل منصب مؤقت دلمع اإدارة اخملاطر ومنصب دلمع الإبالغ املايل .وافخفضت تكل الزايدة بسبب حتويل جزء من موارد
املوظفني اإىل خالف موارد املوظفني لتغطية " "1تنفيذ مرشوع مجموعة عنارص ا ألجر للجنة اخلدمة املدنية ادلولية؛
" "2وإادارة اخلزانة.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.22يُعزى النقص الطفيف يف اس تخدام موارد املوظفني أأساس ًا اإىل مسارات التعيني اجلارية واملوظفني العاملني بدوام جزيئ.
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اإدارة املوارد البرشية وتطويرها

الربانمج :23

املسؤول عن الربانمج :املدير العام

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

النس بة املئوية للموظفني
الراضني عن خدمات املوارد
البرشية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

 %85راضون للغاية
أأو راضون

س يجرى الاس تقصاء يف غري متاح
يف 2016
هناية الثنائية

مل ُجير أأي اس تقصاء يف 15/2014

السري

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
راضون للغاية%30.8 :
راضون%49.1 :
غري راضني%17.6 :
غري راضني للغاية%2.5 :

ايدة الإجراءات املؤمتتة مقابل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الإجراءات اليدوية

 3اإجراءات من أأصل  18اإجراء ( )%17مؤمتة:
 حساب الرتقيات التقدمي اذلايت للطلبات وحساب منحة التعلي -طفل معال جديد

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية %0 :17/2016
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%67

ُأمتتت  5اإجراءات
اإضافية يف :2016
 تقدمي واثئق الإعاةل(املرحةل )1
 حساب اإعانة الإجيار الإدخال اذلايت للعنوانوتغيريه
 خصم قسط التأأمنيمن الراتب لفائدة
فريق املوظفني ادلوليني
املعين ابلدخار
والتأأمني
 الإجا ات وحالتالغياب
أ
 خصم التأمني الصحيبعد اخلدمة من املعاش
التقاعدي
 8من أأصل 18
(( )%44ترامكي)

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النس بة املئوية لالس تفسارات أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

املعاجلة خالل  5أأايم معل

أأجيب عن  86 %94.7من الاس تفسارات
املُسجةل يف نظام الويبو لتبليغ الاس تفسارات
( )WINSخالل مخسة أأايم معل

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
ُحيدم د يف هناية 2015
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

تغطية تأأمينية ُمثىل

ل تتوفر اإحصاءات عن
الهدف ارحمدمث:
عام  2016ألن أأداة
%95
الاس تفسار ()WINS
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية  17:/2016أأحيلت لرشكة
 Outlookلتحسني
%90
خدمة الزابئن

الهدف ارحمدد:

معدل امحلاية امجلاعية ابلتأأمني الصحي:
%87.7

احلفاظ عىل املس توى

اثبت

%87.8

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ُحيدم د يف هناية 2015

حتدد يف هناية 2015

النتيجة املرتقبة:

ه 2.9أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة
بياانت الأداء

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

النس بة املئوية للنساء يف
املناصب من فئة الفنيني مفا
فوق

أأساس املقارنة ارحمدمث:

الهدف ارحمدمث:

ف%47 – 4-
ف%35 – 5-
مد%30 – 1-
مد%30 – 2-

ف%46.1 – 4-
ف%34.1 – 5-
مد%26.5 – 1-
مد%22.2 – 2-
(بهناية )2015

ف%45.6 – 4-
ف%35.6 – 5-
مد%30.0 – 1-
مد%16.7 – 2-

السري
غري اثبت
اثبت
اثبت
غري اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ف%46 – 4-
ف%35 – 5-
مد%30 – 1-
مد%30 – 2-

ف%44.4 – 4-
ف%34.4 – 5-
مد%26.7 – 1-
مد%22.2 – 2-
(ديسمرب )2014
همةل البدء يف التعيينات

غري متاح
يف 2016

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

املهةل املتوسط يف الثنائية19.77 :
 17.28 :2014أأس بوع ًا (مبا يشمل  29موظفا
من املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة طويةل)
 26.32 :2015أأس بوع ًا (ل موظفني مؤقتني
عاملني لفرتة طويةل يف عام )2015

 19أأس بوع ًا

 18.81أأس بوع ًا
( 15منافسة قيد الإجنا
منذ عام  2016يف
 15مارس )2017

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 14.7أأس بوع ًا (مع املوظفني املؤقتني العاملني لفرتة
طويةل)
ً
 19.07أأس بوعا (دون املوظفني املؤقتني العاملني
لفرتة طويةل)
 86تصويب :النس بة املئوية لالس تفسارات املعاجلة خالل  5أأايم معل اكنت  %100يف تقرير أأداء الربانمج  15/2014يف اإطار مؤرش أأداء خمتلف.
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اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
النس بة املئوية للموظفني اذلين أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
يقي أأداؤمه مقارنة بأأهدافهم
وكفاءاهتم الفردية

الهدف ارحمدمث:
%95

%93.1 :2014
87
%94.7 :2015
(يف  30أأبريل من العام التايل)

( %92.7يف  30أأبريل
من العام التايل)

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016
%90

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

)2014( %82.9

الهدف ارحمدمث:
عدد ا ألايم املس تغرقة من أأجل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
تسّل الامتس اإعادة النظر/الرد " 60 "1يوم ًا من تسّلّ
" "1اإخطار املوظفني ابلقرارات " 60 "1يوم ًا من ّ
الامتس اإعادة النظر/الرد عىل
عىل التظّل؛
يف الامتسات اإعادة
ّ
ً
ً
" "2و 30يوما من تسّل النقض؛ و 35يوما من التظّل؛
النظر/التظلامت؛
" "2و 30يوم ًا من ّ
ّ
تسّل
تسّل الرد عىل رساةل الهتام؛
" "2وإاخطار املوظفني
" "3ويوم معل واحد من ّ
النقض/الرد عىل رساةل
تسّل الالامتس
ابلقرارات يف حالت
النقض/احلالت التأأ
الهتام؛
ديبية؛
أأساس املقارنة ا ألصيل:
" "3و 5أأايم معل من تسّلّ
" "3والرد عىل الامتسات
برانمج ومزيانية :17/2016
الالامتس
املشورة
غري متاح
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

" 60 "1يوم ًا من ّ
تسّل
الامتس اإعادة النظر/الرد عىل
التظّل؛
" "2و 30يوم ًا من تسّلّ
النقض/الرد عىل رساةل
الهتام؛
" "3و 10أأايم معل من ّ
تسّل
الالامتس

 87تصويب :اكنت النس بة املئوية  %94.7يف عام  2015وليس  %92.8كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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" 60 "1يوم ًا من ّ
تسّل
الامتس اإعادة النظر/الرد
عىل التظّل؛
" "2و 30يوم ًا من ّ
تسّل
النقض/الرد عىل رساةل
الهتام؛
" "3وق ِّدم رد عىل 450
الامتس ًا للمشورة ورد يف
عام  2016يف غضون
يوم واحد يف %89.3
من احلالت ،ويف
غضون يومني اإىل  4أأايم
يف  %9.3من احلالت
ويف غضون  5أأايم معل
أأو أأكرث يف  %1.3من
احلالت.

اثبت

اثبت
اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
التنوع اجلغرايف :النس بة املئوية أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
للموظفني 88يف لك منطقة

أأفريقيا%10.7 :
أس يا وارحميط الهادئ%14.3 :
رشق ووسط أأورواب وأس يا الوسطى%6.9 :
أأمرياك الالتينية والاكرييب%8.4 :
الرشق ا ألوسط%1.1 :
أأمرياك الشاملية%9.0 :
أأورواب الغربية%49.5 :
أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
أأفريقيا – %10.8
أس يا وارحميط الهادئ %13.5 -
أأورواب الرشقية والوسطى وأس يا الوسطى –
%6.7
أأمرياك الالتينية والاكرييب – %8.2
الرشق ا ألوسط – %1.2
أأمرياك الشاملية – %8.4
أأورواب الغربية – %51.2
(ديسمرب )2014

عدد الطلبات الواردة من ادلول أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

ا ألعضاء غري املمثةل كنس بة
مئوية من مجموع الطلبات

%7.1

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
ُحيدم د يف هناية 2015

 88فقط املناصب من فئة الفنيني مفا فوق اذلين خيضعون للتو يع اجلغرايف.
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أأفريقيا%11.3 :
الهدف ارحمدمث:
أ
عضاء
ل
ا
ادلول
التفاق بني
أس يا وارحميط الهادئ:
عىل س ياسة الويبو بشأأن %17.3
التو يع اجلغرايف
رشق ووسط أأورواب
الهدف ا ألصيل:
وأس يا الوسطى%7.8 :
برانمج ومزيانية :17/2016
أأمرياك الالتينية
تس تلزم س ياسة الويبو
للتو يع اجلغرايف أأن تنظر فهيا والاكرييب%8.0 :
ادلول ا ألعضاء
الرشق ا ألوسط%1.3 :
أأمرياك الشاملية%8.4 :
أأورواب الغربية%45.8 :

غري قابل
للقياس

( %7.9استناداً اإىل
الهدف ارحمدد:
مجموع الرتش يحات اإىل
%8
مناصب الفئة الفنية مفا
الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية  :17/2016فوق يف عام )2016
ُحيدم د يف هناية 2015
(استناد ًا اإىل نس بة الزايدة
بني عايم  2014و)2015

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
تعزيز نضج التخطيط للموارد أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

البرشية

89

الهدف ارحمدد:
املرحةل 3

املرحةل 2

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
حيدم د لحق ًا

حيدم د لحقا

النس بة املئوية لربامج التدريب أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

الال مة من أأجل ""1
احتياجات التدريب امجلاعية
الهامة؛ " "2واحتياجات
التدريب الفردية

س يجرى الاس تقصاء يف غري متاح
يف 2016
هناية الثنائية

الهدف ارحمدمث:

" %80 "1من احتياجات
التدريب مس توفاة بربانمج
تدريب
" %65 "2من احتياجات
التدريب الفردية مس توفاة

"%81 :15/2014 "1
"%62 :2015 "2

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
"%81.04 "1
"%60.94 "2

"%40.4 "1
"%60.4 "2

اثبت
اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
" %60 "1من احتياجات
التدريب مس توفاة بربانمج
تدريب
" %65 "2من احتياجات
التدريب الفردية مس توفاة

اس تخدام موارد الربانمج 23
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

12 096

12 426

5 802

ه2.9

أأمانة نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات
مناس بة وحيققون النتاجئ بكفاءة

12 521

13 233

12 070

24 617

25 659

17 873

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

 89يستند جدول املقاييس والتصنيفات اإىل النتاجئ اليت خلص اإلهيا اس تعراض وحدة التفتيش املشرتكة عىل نطاق املنظومة ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ يف منظومة
ا ألمم املتحدة يف عام  .2015ومل يصدر التقرير بعد .جدول التصنيف :املرحةل  - 1قيد البدء؛ املرحةل  - 2حبث س بل التعمي؛ املرحةل  - 3قيد التعمي؛ املرحةل - 4
انهتاء التعمي وبدء التعّل املس متر للتحسني/التكييف؛ املرحةل  - 5التقيي والتجديد
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

18 835

18 968

14 901

%79

خالف موارد املوظفني

5 782

6 691

2 972

%44

24 617

25 659

17 873

%70

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.23تُعزى الزايدة يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل تسوية وظيفة مس مترة وإاعادة تصنيف منصب
واحد.
 2.23وتُعزى الزايدة يف بند خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل رضورة متويل " "1ادلورة الثالثة
والامثنني للجنة اخلدمة املدنية ادلولية؛ " "2وتنظي حلقة معل بشأأن قضااي اجلنسني ملندويب الويبو وحدث جانيب وقت الغداء بشأأن
"النساء وامللكية الفكرية" خالل امجلعيات؛ " "3ومجع البياانت يف س ياق تعمي املنظور اجلنساين يف الويبو؛ " "4وإاجراء اس تقصاء
عن اإدارة الوقت؛ " "5وجملس الويبو للطعون؛ " "6ومعاجلة منح التعلي وحتصيل املس تحقات اخلاصة بأأقساط التأأمني الصحي بعد
اخلدمة وتطبيق مجموعة عنارص ا ألجر اجلديدة للجنة اخلدمة املدنية ادلولية وتوفري خدمات طبية ميدانية؛ " "7ومعليات تقيي
السالمة والصحة املهنيتني؛ " "8و ايدة تاكليف ا ألنشطة املشرتكة مع ا ألمم املتحدة.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.23بلغت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني  79ابملئة وتشمل ختصيص اعامتد لتاكليف التقايض قدره  6.2مليون
فرنك سويرسي.
 4.23واكنت نس بة اس تخدام خالف موارد املوظفني مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية.
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خدمات ادلمع العامة
الربانمج :24
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام

النتيجة املرتقبة:

ه 5.8تفاعل الويبو وتشاركها بفعالية مع مسارات ومفاوضات ا ألمم املتحدة وسائر املنظامت احلكومية ادلولية

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:

النس بة املئوية للسلع واخلدمات
ارحملية املصدر مقارنة ابملبلغ الإجاميل %57 :2015
اخملصص لنشاط التمنية
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية 17:/2016

( %45هناية )2014
النس بة املئوية للنفقات اخلاضعة
لعمليات التحسني اليت جترهيا الممأ
املتحدة (سواء العطاء املشرتك
أأو الاس تحامل)

%60.3

اثبت

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

تساوي نتيجة  2014أأو تتجاو ها

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015الهدف ارحمدمث:
%5.8

تساوي نتيجة  2015أأو تتجاو ها

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

( %4.15هناية )2014
النتيجة املرتقبة:

 %50عىل ا ألقل

بياانت الأداء

السري

%6.7

اثبت

تساوي نتيجة  2014أأو تتجاو ها

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

حتقيق وفورات يف السلع
واخلدمات اليت تشرتهيا الويبو
(مس متدة من طلبات العطاءات
أأو املفاوضات املبارشة)

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:تساوي نتيجة  2014أأو تتجاو ها
 3 826 361فرناكً سويرس ًاي

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 2.6مليون فرنك (هناية )2014

 90شهد عام  2015وفورات أأعىل من العادة يف التاكليف؛ وي ُس تخدم هدف ًا أأنسب معدلت ا ألداء يف .2014
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90

بياانت الأداء

السري

1 801 919
فرناكً سويرسايً

غري اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
مدة معاجلة الطلبات الإلكرتونية

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015أأقل من نصف يوم
الطلب الإلكرتوين = أأقل من ساعة

أأقل من نصف يوم

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
نصف يوم ()2014

مدة معاجلة ترصحيات السفر
الإلكرتونية

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015أأقل من نصف يوم
ترصحي السفر الإلكرتوين = نصف يوم

أأقل من نصف يوم

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
نصف يوم ()2014

مدة معاجلة التأأشريات

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  :2015أأقل من يوم
التأأشريات= أأقل من يوم

أأقل من يوم

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
أأقل من يوم ()2014

متوسط أأسعار تذاكر رشكة
91
اإدارة ا ألسفار ()TMC

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:
 1 606فرناكت سويرسية

 1 606فرناكت سويرسية أأو أأقل

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 1 850فرناكً سويرس ًاي
(ديسمرب )2014

املتوسط العاملي ألسعار التذاكر

متوسط رسوم اخلدمات

 1 850فرناكً سويرس ًاي أأو أأقل

أأساس املقارنة ارحمدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:
 1 481فرناكً سويرس ًاي

 1 481فرناكً سويرس ًاي أأو أأقل

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 1 600فرنك سويرسي
(ديسمرب )2014

 1 374فرناكً سويرس ًاي

اثبت

 1 315فرناكً سويرس ًاي

اثبت

 1 600فرنك سويرسي أأو أأقل

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:أأكرث من  100فرنك سويرسي
 95فرناكً سويرس ًاي

 92فرناكً سويرس ًاي

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 118فرناكً سويرس ًاي (هناية )2014

مباين الويبو وجتهزياهتا ل تزال
مالمئة للغرض

احلد ا ألقىص ُّ
لتعطل أأحد التجهزيات
أ
أ
التقنية (الكهرابء أو املاء أو التدفئة
أأو التربيد أأو الهتوية) اليت تؤثر يف
أأنشطة الويبو ا ألساس ية هو يوم معل
واحد يف الس نة.

عدم ايدة احلد ا ألقىص ُّ
لتعطل أأحد
أ
التجهزيات التقنية (الكهرابء أو املاء
أأو التدفئة أأو التربيد أأو الهتوية) اليت
تؤثر يف أأنشطة الويبو ا ألساس ية عىل
يوم معل واحد يف الس نة.

 91يشري اخملترص الإنلكزيي  TMCاإىل "."Travel Management Company
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عدم تعطل أأحد
التجهزيات التقنية اليت
تؤثر يف أأنشطة الويبو
ا ألساس ية أأي يوم معل.

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
اس تخدام مباين الويبو ومجيع أأنواع  80ماكن معل مس تأأجرا و 5مناطق
ا ألماكن وشغلها عىل الوجه ا ألمثل خارجية للتخزين/حفظ الواثئق

حوفظ عىل  80ماكن
الهدف ارحمدمث:
معل مس تأأجر ًا و4
احلفاظ عىل  80ماكن معل
مس تأأجر ،وتقليص مناطق خارجية مناطق خارجية
للتخزين/حفظ الواثئق اإىل  4مناطق للتخزين/حفظ الواثئق
( أأي منطقة أأقل عن
الهدف ا ألصيل:
هناية عام )2015
برانمج ومزيانية :17/2016
احلفاظ عىل  80ماكن معل
مس تأأجر ًا و 5مناطق خارجية
للتخزين /حفظ الواثئق

اثبت

النس بة املئوية للعنارص العالية القمية %95
( أأي أأعىل من  5 000فرنك
92
سويرسي) اخلاضعة للجرد

احلفاظ عىل نس بة %95

جرد %95

اثبت

النس بة املئوية للعنارص اليت ترتاوح غري متاح
قميهتا بني  1 000و 5 000فرنك
سويرسي ،واملصنفات الفنية
والعنارص اجل ّذابة

%90

جرد  %99من
املصنفات الفنية
يُزمع جرد العنارص اليت
ترتاوح قميهتا بني 1 000
و 5 000فرنك
سويرسي يف عام 2017

اثبت

93

94

 92التحقق/اجلرد الس نوي
 93انظر احلاش ية السابقة.
 94التحقق/اجلرد لك س نتني
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غري متاح
يف 2016

تقرير أأداء الربانمج 2016
النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

افخفاض تأأثري أأنشطة الويبو
يف البيئة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  ( :2015أأ) احلفاظ عىل انبعااثت
الكربون والغا ات ادلفيئة
انبعااثت الغا ات ادلفيئة:
عند مس توايهتا يف هناية
 7730طن ًا من اثين أأكس يد الكربون
96
2015
(احتساب  5.2طن عن لك موظف)
95
يف عام 2015
(ب) تنفيذ تدابري حبلول
وفض ًال عن ذكل ،قامت الويبو بتعويض هناية عام  2017للحفاظ
 6248طن ًا من اثين أأكس يد الكربون يف عام عىل اس هتالك الطاقة عند
مس توايته يف هناية 2015
 2015عن طريق صكوك (خفض
ويف ظروف جوية
الانبعااثت املعمتد) ،علامً بأأن مزود
مشاهبة (ابلنس بة للكهرابء
اخلدمات توىل تعويض انبعااثت الغا
الطبيعي و أأن التعويض يف الربانمج مشل واملاء والغا و يت
التدفئة)
ا ألسفار أأيض ًا.
اس هتالك الطاقة يف عام  2015للك مباين
املقر واملباين املؤجرة يف جنيف (ابس تثناء
ماكتب الويبو اخلارجية)
 الكهرابء ( 8 176 493كيلو
واط/ساعة)،
 املاء ( 41 673مرت ًا مكعب ًا)،
 الغا الطبيعي ( 7 201 417كيلو
واط/ساعة)،
 يت التدفئة ( 5050لرتا)ً.
(مس تخدمم أأساس ًا يف املودلات)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

بياانت الأداء

السري

يُتوقع أأن تظل انبعااثت الكربون
والغا ات ادلفيئة مشاهبة ملس توايهتا يف
عام  2015استناد ًا اإىل البياانت ا ألولية
97
لعام 2016
اس هتالك الطاقة يف عام  2016للك
مباين املقر واملباين املؤجرة يف جنيف
(مقارنة بعام :)2015
اثبت
 −الكهرابء:
 7 758 000كيلو واط/الساعة
(افخفاض بنس بة  )%5.1بسبب
تركيب حساسات حركة ومصابيح
اإضاءة موفرة للطاقة؛
اثبت
 −املاء:
ً
ً
 40 654مرتا مكعبا (افخفاض
بنس بة  )%2.4بسبب افخفاض
يف الاس هتالك؛
غري اثبت
 −الغا الطبيعي:
 7 550 012كيلو واط/الساعة
( ايدة بنس بة  )%4.8بسبب
برودة ش تاء عام 2016؛
غري اثبت
 −يت التدفئة:
( 5500لرت) ( ايدة بنس بة )%9
بسبب قرار اإجراء اختبارات
دورية ملودلات الطوارئ.
اثبت

( أأ) الالزتام ابإطار ا ألمم املتحدة للحياد
املنايخ اذلي أأعلنه ا ألمني العام ل ألمم
املتحدة يف سبمترب 2014
(ب) الالزتام بلواحئ البدل املضيف واللواحئ
ارحملية بشأأن اس هتالك الطاقة
(ج) مس توايت اس هتالك الطاقة يف هناية
عام 2015

 95يُقاس ل ألسفار واملباين يف هناية عام م
معني ويثبته برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة يف أأكتوبر ( 2016واملرجع هو "تقرير خرضنة ا ألمم املتحدة الزرقاء لعام )2016
الصادر عن الربانمج املذكور) .وتشمل البياانت اخلاصة ابملباين لك مباين املقر واملباين املؤجرة يف جنيف واملاكتب اخلارجية للويبو (مع تطبيق معادةل عىل
املاكتب اخلارجية).
 96تتلقى الويبو بياانت الانبعااثت الس نوية الهنائية املثبتة من برانمج الأمم املتحدة للبيئة يف شهر أأكتوبر من العام التايل.
 97انظر احلاش ية السابقة.
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تقرير أأداء الربانمج 2016
حتسني النفاذ املادي اإىل مجمّع
الويبو

 أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015تنفيذ التدابري التالية قبل  ختفيض عدد أأهجزة قراءة البطاقات:
غري اثبت
أأرابد بوكش ( 2من أأصل )6
ختفيض عدد أأهجزة قراءة البطاقات :حلول هناية :2017
" "1أأهجزة قراءة بطاقات بودهناو ن ا ألول وبودهناو ن الثاين
أأرابد بوكش ()6
( 2من أأصل )4
 بودهناو ن ا ألول وبودهناو ن الثاين ( )4ادلخول يف املس توى
املطلوب من أأجل
 عدد ادلرابزين املركمبة:
 املبىن اجلديد ()32
إعاقة
ل
ا ألشخاص ذوي ا
غري اثبت
املمر من بودهناو ن ا ألول اإىل
" "2قضبان وقائية يف
 مبىن الرباءات (صفر)
بودهناو ن الثاين ( 5من أأصل )5
ا ألماكن الال مة
 قاعة الويبو للمؤمترات (صفر)
 عدد القضبان الوقائية املزمع تركيهبا:
أأرابد بوكش ()4
 املمر من بودهناو ن ا ألول اإىل
بودهناو ن الثاين ()5
 املبىن اجلديد ()4
 مبىن الرباءات (صفر)
 قاعة الويبو للمؤمترات (صفر)

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

التوصيات الواردة يف حفص النفاذ املادي
لس نة 2012

اس تخدام موارد الربانمج 24
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه5.8

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

1 476

1 559

694

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

44 433

49 797

19 354

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف
الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

1 308

1 216

537

اجملموع

47 216

52 572

20 584

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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تقرير أأداء الربانمج 2016

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

19 287

17 165

8 032

%47

خالف موارد املوظفني

27 930

35 408

12 552

%35

47 216

52 572

20 584

%39

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.24جسملت املزيانية بعد التحويالت ايدة صافية يف خالف موارد املوظفني تعزى أأساس ًا اإىل " "1ختصيص موارد اإضافية لتغطية
الفائدة املق مدمة عن سداد القرض اخلاص ابملبىن اجلديد؛ " "2وحتويل موارد من بند موارد املوظفني اإىل خالف موارد املوظفني دلمع
معليات الرشاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وحتضري امجلعيات .وقد افخفضت هذه الزايدة جزئي ًا بسبب حتويل " "1خدمات النقل
والربيد ادلاخيل من الربانمج  24اإىل الربانمج ( 27خدمات املؤمترات واللغات) يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 1.9خدمات دمع موهجة
للزبون بفعالية وكفاءة وجودة) والنتيجة املرتقبة ه( 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية)؛ " "2ونقص الإنفاق يف عام 2016
عىل الصيانة واخلدمات والرتماميت يف مرافق الويبو وجتهزياهتا يف اإطار النتيجة املرتقبة ه 1.9اذلي و ع عىل أأولوايت تنظميية أأخرى.
 2.24ويعزى الافخفاض الإجاميل يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل النتيجة الصافية لإعادة تصنيف وظائف
وإامتام تسوايت الوظائف املس مترة فض ًال عن نقل خدمات النقل والربيد ادلاخيل اإىل الربانمج  27كام ُذكر أنف ًا.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.24اكنت نس بة اس تخدام املزيانية مضن النطاق املتوقع املرتاوح بني  40و 60ابملئة للس نة ا ألوىل من الثنائية .ويُعزى النقص
الطفيف يف اس تخدام موارد املوظفني أأساس ًا اإىل الوظائف الشاغرة وملء الشواغر واملوظفني العاملني بدوام جزيئ.
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تكنولوجيا املعلومات والتصالت
الربانمج :25
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

منصات تكنولوجيا
اس تضافة ّ
املعلومات وإادارهتا عىل حنو
فعال من حيث التلكفة مبا
يامتىش مع متطلبات ا ألعامل

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

اس تحداث اتفاقات  6اتفاقات جديدة لتقدمي خدمات
( أأمن املعلومات ومنصة الويبو خلدمات
جديدة لتقدمي
اخلدمات واملوافقة النفاذ الرمقية ( )WIPO DASونظام
الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث
علهيا مع ايدة
مس هتليك خدمات والفحص ()WIPO CASE
ومرفق WIPO WebMums
منصة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت ( أأعضاء احتاد مدريد) ،ومنصة رابط
الويبو ،وإادارة ارحمتوى املؤسيس) و ِقّعت مع
اإىل أأكرب عدد
مركز ا ألمم املتحدة ادلويل للحوس بة

 26اتفاق تقدمي خدمات

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح
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أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  98:2015افخفاض تلكفة الوحدة التلكفة الشهرية املتوسطة للخادم الواحد:
 التلكفة الشهرية املتوسطة للخادم الواحد :مبا ل يقل عن  %5يف  418فرناكً سويرس ًايالس نة؛
التلكفة الشهرية املتوسطة للك ترياابيت
 414فرناكً سويرس ًاي
عدم ايدة أأحداث ختزين 233 :فرناكً سويرسايً
 التلكفة الشهرية املتوسطة للك ترياابيتاملتوسطة
دمة
اخل
التلكفة الشهرية املتوسطة للك ترياابيت
ختزين 234 :فرناكً سويرس ًاي
أ
أ
ثري
أ
الت
العالية
و
أ
حفظ احتياطي 232 :فرناكً سويرس ًاي
 التلكفة الشهرية املتوسطة للك ترياابيت 1.17حادث خدمة متوسط أأو عايل
حفظ احتياطي 252 :فرناكً سويرس ًاي
التأأثري يف الشهر
عدد أأحداث اخلدمة املتوسطة أأو العالية
التأأثري 1.75 :يف الشهر

غري اثبت
غري اثبت
اثبت
اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

تلكفة الوحدة للك خادوم:
 448فرناكً سويرس ًاي يف الشهر؛
تلكفة الوحدة للك ترياابيت ختزين:
 299فرناكً سويرس ًاي يف الشهر؛
تلكفة الوحدة للك ترياابيت حفظ
احتياطي 370 :فرناكً سويرس ًاي يف الشهر
(هناية )2014؛
عدد أأحداث اخلدمة املتوسطة أأو العالية
التأأثري 1.75 :يف الشهر

الزتام أأنشطة تطوير التطبيقات أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اس تخدام اسرتاتيجية اكنت معايري الويبو للبياانت املرجعية
والرئيس ية مبا يف ذكل مسارات الإدارة
الويبو للبياانت
املرجعية والرئيس ية قيد الاس تحداث يف هناية  2016نتيجة
لإعادة توجيه املبادرة.
وخمزوهنا من قبل
فريق تطوير تطبيقات
واحد عىل ا ألقل

النس بة املئوية للزابئن الراضني أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الاحتفاظ مبس توى
عال مماثل من رضا
املس تخدمني

مبعايري الويبو اخلاصة ابلبياانت غري متاح
املرجعية والرئيس ية
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية :17/2016

غري متاح

عن خدمات مكتب اخلدمات  %97راضون عن خدمات مكتب
اخلدمات
99
  %64راضون متام ًا %33 -راضون

 %97.4راضون عن خدمات مكتب
اخلدمات
  %66.7راضون متام ًا %30.7 -راضون

غري اثبت

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 %97راضون أأو راضون جد ًا عن
مكتب اخلدمات

 98تلكفة الوحدة ابدلولر ا ألمرييك :اخلوادم ( 422دولر ًا يف الشهر) ،التخزين ( 239دولر ًا يف الشهر) ،احلفظ ( 257دولر ًا يف الشهر)؛ وتستند املبالغ ابلفرنك
السويرسي اإىل سعر الرصف التشغييل املتوسط يف الأمم املتحدة بني ادلولر ا ألمرييك/الفرنك السويرسي وهو  0.98ملدفوعات عام  2015للمركز ادلويل
للحوس بة.
 99تصويب :اكنت النس بة املئوية للمس تخدمني الراضني متام ًا  63.8ابملئة يف عام  2015وليس  70.5ابملئة كام ورد يف تقرير أأداء الربانمج .15/2014
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أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اإدارة مشاريع تكنولوجيا
املعلومات والتصالت يف الويبو غري متاح (جديد)
وفق ًا ملبادئ الويبو التوجهيية حتديد مبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة
اخلاصة ابإدارة املشاريع ومبادئ ابنتقال اخلدمات
الويبو التوجهيية اخلاصة ابنتقال أأساس املقارنة ا ألصيل:
اخلدمات
برانمج ومزيانية :17/2016
غري متاح (جديد)
املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلنتقال
غري حمددة
النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

اإدارة أأكرث من  %70اإدارة  %100من مشاريع اإدارة تكنولوجيا
املعلومات والتصالت وفق ًا ملبادئ الويبو
من املشاريع وفق ًا
التوجهيية اخلاصة ابإدارة املشاريع ( 3من )3
ملبادئ الويبو
اخلاصة
التوجهيية
 %66من مشاريع اإدارة تكنولوجيا
ابإدارة املشاريع
املعلومات والتصالت املنفمذة امتثلت
 %70من املشاريع ملبادئ الويبو التوجهيية اخلاصة ابنتقال
اجلديدة املُنفمذة متتثل اخلدمات ( 2من )3
ملبادئ الويبو
التوجهيية اخلاصة
ابنتقال اخلدمات

اثبت

اثبت

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات
أأسس املقارنة

ا ألهداف

اس مترارية خدمات تكنولوجيا أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015اإحرا تقدم يف منصة
املعلومات والتصالت ابلنس بة وسع نطاق البنية التحتية للخادوم والتخزين لتكنولوجيا املعلومات
والتصالت لمتكني
والنسخ الاحتياطي والش بكة لتشمل
ل ألنظمة اجلوهرية
اخلدمات املعلوماتية ا ألساس ية .و أأجري يف اس مترار معل ا ألنظمة
اجلوهرية يف حال وقوع
 15/2014تقياميً لثنيت عرشة خدمة
معلوماتية أأساس ية ونفذت تدابري مالمئة عطل كبري حملي ًا
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

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

ميكن اس تعادة ا ألنظمة اجلوهرية يف الوقت
املناسب دون فقدان البياانت يف حاةل
ا ألعطال الكربى حملي ًا
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عز ت خدمتان جوهريتان اإضافيتان
لتكنولوجيا املعلومات والتصالت من أأجل
ضامن اس مترارية اخلدمات
و أأثبتت اس مترارية اخلدمات املعلوماتية يف
عام  2016عن طريق اختبار التعايف من
الكوارث اذلي دام يوم ًا واحد ًا

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام موارد الربانمج 25
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

51 480

48 326

21 629

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف
الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

552

486
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52 032

48 812

21 869

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

14 178

13 289

6 503

%49

خالف موارد املوظفني

37 853

35 523

15 366

%43

52 032

48 812

21 869

%45

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.25يُعزى الافخفاض الطفيف يف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل " "1نقل منصب ووظيفة مؤقتة
من الربانمج دلمع احتياجات العمل يف الإدارة التنفيذية (الربانمج  )21والسالمة وا ألمن (الربانمج )28؛ " "2وحتويل موارد اإىل
وعوض ذكل الافخفاض عن طريق اإعادة
خالف موارد املوظفني للمتكني من الاس تعانة مخدمات استشارية لإدارة قاعدة البياانتِ ّ .
تصنيف منصب واحد ابلرتقية.
 2.25ويُعزى الافخفاض الإجاميل يف خالف موارد املوظفني مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016اإىل النتيجة الصافية لتخصيص
موارد اإضافية لتغطية " "1رشاء حواسيب محموةل اإضافية ومعدات دلمع مبادرة اس مترارية ا ألعامل؛ " "2والاس تعانة مخدمات
استشارية لإدارة قاعدة البياانت كام ُذكر أنف ًا؛ وإاعادة تو يع الرصيد غري املنفق يف عام  2016واخلاص ابلشعبة التقنية لتكنولوجيا
املعلومات عىل أأولوايت تنظميية أأخرى يف عام  2017يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة
وجودة لفائدة الزابئن).
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.25اكنت نس بة اس تخدام مزيانية خالف موارد املوظفني أأقل من املتوقع بسبب الإنفاق ا ألقل من املتوقع عىل " "1التاكليف
املتعلقة ابملركز ادلويل للحوس بة؛ " "2والتدريب؛ " "3وإادارة خدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت والعالقات مع الزابئن.
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الرقابة ادلاخلية

الربانمج :26

املسؤول عن الربانمج :الس يد راجيش سينغ

النتيجة املرتقبة:

حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعّل املؤسيس ،والقمية مقابل املال ،والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من
ه 8.9مس توى ّ
خالل الاس تعانة برقابة فعاةل ومس تقةل

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

الاس تقاللية – عدم تدخل كبار أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

أأحصاب املصاحل ومراعاهتم
لالس تقاللية

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة
ادلاخلية ،عىل النحو الوارد يف التقريرين
الس نويني WO/PBC/22/4
وWO/PBC/24/6
اجمتع مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ابنتظام
مع املدير العام واللجنة 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

ا ألهداف

بياانت الأداء

السري

عدم التدخل يف معل شعبة
الرقابة ادلاخلية

عدم التدخل يف معل شعبة
الرقابة ادلاخلية ،عىل النحو
الوارد يف التقريرين الس نويني
100
WO/PBC/24/6
101
وWO/PBC/25/5
اجمتع املدير املؤقت لشعبة
الرقابة ادلاخلية ابنتظام مع
املدير العام واللجنة
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

اثبت

 %100من العمل يف جمالت
عالية اخملاطر/عالية الوجاهة مبا
يامتىش مع ا ألهداف
الاسرتاتيجية للويبو

مجيع ا ألعامل ()100%
غطت جمالت عالية
اخملاطر/عالية الوجاهة

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

عدم التدخل يف معل شعبة الرقابة ادلاخلية

الفعالية – النس بة املئوية للعمل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
اذلي يغطي جمالت وجهية عالية مجيع ا ألعامل ( )100%غطت جمالت
اخملاطر مبا يامتىش مع اسرتاتيجية عالية اخملاطر/عالية الوجاهة
املنظمة
أأساس املقارنة ا ألصيل:

برانمج ومزيانية 17:/2016

 %100من العمل يف جمالت عالية
اخملاطر/عالية الوجاهة

 100التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةWO/PBC/24/6 :
 101التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةWO/PBC/25/5 :
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اثبت
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الكفاءة – صدور تقارير شعبة أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015
الرقابة ادلاخلية يف الوقت
املناسب مع توصيات ُمحدمدة
وقابةل للقياس وميكن حتقيقها
ومعلية املنحى و ُمحدمد املدة

الهدف ارحمدمث:

صدور  %24من تقارير التدقيق والتقيي صدور  %85من تقارير التدقيق
والتقيي يف أأقل من  4أأشهر
يف أأقل من  4أأشهر
صدور  %58من تقارير التحقيق حبلول صدور لك تقارير التحقيق حبلول
املوعد الهنايئ ارحمدد يف س ياسة التحقيق املوعد الهنايئ ارحمدد يف س ياسة
التحقيق
 %88من املديرين ر أأوا أأن توصيات
شعبة الرقابة ادلاخلية ُمحدمدة وقابةل للقياس  %100من املديرين يرون أأن
وميكن حتقيقها ومعلية املنحى و ُمحدمد املدة توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية
ُمحدم دة وقابةل للقياس وميكن
أأساس املقارنة ا ألصيل:
حتقيقها ومعلية املنحى
برانمج ومزيانية :17/2016
و ُمحدمد املدة
صدور  %75من تقارير التدقيق والتقيي
الهدف ا ألصيل:
يف أأقل من  4أأشهر؛
صدور  %85من تقارير التدقيق
صدور لك تقارير أأنشطة التحقيق وفق ًا والتقيي يف أأقل من  4أأشهر
لس ياسة التحقيق؛
صدور لك تقارير التحقيق حبلول
 %75من التوصيات ُمحدمدة وقابةل
املوعد الهنايئ ارحمدد يف س ياسة
املنحى
للقياس وميكن حتقيقها ومعلية
التحقيق
و ُمحدم د املدة
 %100من التوصيات ُمحدم دة
وقابةل للقياس وميكن حتقيقها
ومعلية املنحى و ُمحدمد املدة

الوجاهة والقمية املضافة
وا إلرشاف ـ وفورات أأو
حتسينات فعلية يف العمليات
وا ألنظمة التجارية

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

الهدف ارحمدمث:

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

برانمج ومزيانية 17:/2016

( أأ) صدور  %50من تقارير
التدقيق والتقيي يف أأقل من 4
أأشهر
(ب) صدور  %53من
غري اثبت
تقارير التحقيق حبلول املوعد
الهنايئ ارحمدد يف س ياسة
التحقيق
اثبت
(ج)  %81من املديرين ر أأوا
أأن توصيات شعبة الرقابة
ادلاخلية ُمحدم دة وقابةل للقياس
وميكن حتقيقها ومعلية املنحى
و ُمحدم د املدة
غري اثبت

 %50من املديرين يرون أأن  %71من املديرين ر أأوا أأن
 %69من املديرين ر أأوا أأن توصيات
شعبة الرقابة ادلاخلية حققت ماكسب يف توصيات شعبة الرقابة ادلاخلية توصيات شعبة الرقابة
ادلاخلية حققت ماكسب
حققت ماكسب يف الكفاءة
الكفاءة
يف الكفاءة
 %50من الوفورات الس نوية
 %30من الوفورات الس نوية غري اثبت
 %28من الوفورات الس نوية يف التاكليف يف التاكليف ميكن ربطها
بتوصيات شعبة الرقابة ادلاخلية يف التاكليف ميكن ربطها
ميكن ربطها بتوصيات شعبة الرقابة
بتوصيات شعبة الرقابة
ادلاخلية
الهدف ا ألصيل:
ادلاخلية
غري متاح ُ(حيدمد يف هناية )2015

التعّل املؤسيس ـ تعّل ادلروس أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

والتوصيات من معليات الرقابة قبول أأكرث من  %95من التوصيات
وتنفيذ  %40من التوصيات يف غضون
س نتني

اثبت

 %50من التوصيات تؤدي اإىل
ماكسب يف الكفاءة
قبول  %95من التوصيات
قبول  %90من التوصيات
وتنفيذ  %90من التوصيات يف وتنفيذ  %59من التوصيات
يف غضون س نتني
غضون س نتني

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

قبول  %90من التوصيات وتنفيذ %90
من التوصيات يف غضون س نتني
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اثبت
اثبت
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اس تخدام موارد الربانمج 26
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها
ه8.9

حمسن فامي خيص املساءةل ،والتعّل املؤسيس ،والقمية مقابل املال،
مس توى ّ
والرايدة ،واملراقبة ادلاخلية ،واحلومكة املؤسس ية من خالل الاس تعانة
برقابة فعاةل ومس تقةل
اجملموع

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

5 358

5 450

2 049

5 358

5 450

2 049

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 658

4 790

1 847

%39

خالف موارد املوظفني

700

659

202

%31

5 358

5 450

2 049

%38

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة:
تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات خالل الثنائية
.17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.26تُعزى الزايدة الإجاملية يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت مقارنة ابملزيانية املعمتدة  17/2016أأساس ًا اإىل ايدة موارد
املوظفني اخملصصة للربانمج من أأجل تغطية احلاجة اإىل حمقق قصري املدة لتحسني نوعية العمل اذلي جيريه قسم التحقيق التابع
لشعبة الرقابة ادلاخلية ،وتنفيذه يف املواعيد املناس بة .ويُعزى الافخفاض الطفيف يف خالف موارد املوظفني اإىل حتويل موارد
للمتدربني اإىل اإدارة املوارد البرشية (الربانمج  )23اليت تتوىل الإدارة املركزية للمتدربني.
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 2.26اكنت نس بة اس تخدام مزيانية املوظفني أأقل من املتوقع بسبب وظيفتني شاغرتني ومعل بعض املوظفني بدوام جزيئ خالل
معظم الس نة .واكنت نس بة اإنفاق خالف موارد املوظفني أأقل من املتوقع فامي خيص أأنشطة التدقيق والتقيي والتحقيق.
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خدمات املؤمترات واللغات
الربانمج :27
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام

النتيجة املرتقبة:
مؤرشات الأداء

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
أأسس املقارنة

ا ألهداف

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  2015:الهدف ارحمدمث:

النس بة املئوية للمشاركني
ادلاخليني واخلارجيني الراضني  %97من املس تخدمني يف 15/2014
عن خدمات املؤمترات يف الويبو ر أأوا أأن النوعية العامة خلدمات املؤمترات
يف الويبو ممتا ة أأو جيدة:
  :2014ممتا ة ()%48أأو جيدة ()%49
  :2015ممتا ة ()%60أأو جيدة ()%37

احلفاظ عىل النس بة
ارحمققة يف هناية 2015

الهدف ا ألصيل:
برانمج ومزيانية
:17/2016

احلفاظ عىل النس بة
ارحمققة يف هناية 2014

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %97من املشاركني راضون عن
اخلدمات (هناية عام )2014

247

بياانت الأداء

السري

 %96من املس تخدمني ر أأوا أأن
النوعية العامة خلدمات املؤمترات يف
الويبو ممتا ة ()%56
أأو جيدة ()%40

اثبت

تقرير أأداء الربانمج 2016
تطبيق فعال لس ياسة اللغات
يف الويبو

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

اإضافة اإىل لك اللجان/الهيئات الرئيس ية،
ِّ
وسعت تغطية اللغات الست يف
 15/2014لتشمل أأربعة أأفرقة عامةل:
" "1الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات؛
" "2والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام لهاي للتسجيل ادلويل
للتصامي الصناعية؛
" "3والفريق العامل املعين ابلتطوير
القانوين لنظام مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات؛
" "4والفريق العامل املعين مبراجعة
التصنيف ادلويل للرباءات.
و أأبقي عىل حنو  %87من الواثئق
املتسلمة للرتمجة ( 3 489وثيقة من أأصل
 4 030وثيقة اإجامل) حبجم أأق ّل من 300
ّ 3كمة .واكنت بقية الواثئق اليت جتاو
جحمها ذكل احلد ،أأساسا ،من
املنشورات ،وارحمارض 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.

متديد التغطية اللغوية مددت التغطية اللغوية بست لغات
لتشمل فريقني عاملني اإضافيني هام
لتشمل واثئق مجيع
" "1الفريق العامل املعين ابإعداد
اللجان والهيئات
الرئيس ية وا ألفرقة العامةل لحئة تنفيذية مشرتكة لتفاق لش بونة
اإبقاء أأجحاهما يف نطاق ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة؛
احلدود املنصوص علهيا " "2والاحتاد اخلاص للتصنيف
ادلويل للرباءات  -جلنة اخلرباء.
يف س ياسة اللغات
(الرتامكي لك اللجان والهيئات
الرئيس ية و 6أأفرقة عامةل)
 542( %81من أأصل  )666من
واثئق الاجامتعات املتسلمة للرتمجة
أأبقي دون حد الصفحات العرش
العادية ل ألمم املتحدة أأي ّ 3300كمة.
وإااتحة بقية الواثئق اليت جتاو جحمها
ذكل احلد  -ويه أأساسا من ارحمارض
احلرفية أأو التقارير الس نوية ا ألخرى،
واقرتاحات ادلول ا ألعضاء ،والواثئق
املعدة اس تجابة لطلبات حمددة من
ادلول ا ألعضاء  -ابللغات الست
بأأمكلها.

اثبت

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

متديد التغطية اللغوية لتشمل واثئق مجيع
اللجان والهيئات الرئيس ية وبعض
ا ألفرقة العامةل

خفض تاكليف الطباعة
(للك صفحة)

التلكفة املتوسطة  0.161فرنك
أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015الإبقاء عىل التلكفة
بلغ متوسط تلكفة الصفحة الواحدة  0.15املتوسطة البالغة  0.15سويرسي للصفحة الواحدة
فرنك سويرسي يف عايم  2014و 2015فرنك سويرسي للصفحة
الواحدة
ّكهيام (ختفيض بنس بة )%25

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 0.14فرنك سويرسي للصفحة الواحدة
نرش واثئق اللجان وا ألفرقة
العامةل يف مواعيدها

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015نرش  %65من الواثئق نرش  %51من الواثئق منشورة
يف الثنائية  ،15/2014نُرش  %52.6جبميع اللغات قبل اترخي جبميع اللغات قبل اترخي عقد
من مجموع واثئق اللجان الرئيس ية جبميع عقد الاجامتعات املعنية الاجامتعات املعنية بشهرين
بشهرين
اللغات قبل اترخي عقد الاجامتعات
املعنية بشهرين
 %41 :2014%69 :2015 -
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غري اثبت
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أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

نرش  %21من الواثئق جبميع اللغات
قبل اترخي عقد الاجامتعات املعنية
بشهرين

تلكفة الرتمجة للك ّكمة

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015احلفاظ عىل التلكفة
اكنت تلكفة الرتمجة لللكمة الواحدة
كام ييل:
  0.59فرنك سويرسي يف عام 2014(افخفاض بنس بة  %6.3مقارنة
بعام )2013
  0.57فرنك سويرسي يف عام 2015(افخفاض بنس بة  %3.4مقارنة
بعام )2014
ُترمج ما مجموعه  15.03مليون ّكمة
( 45 537صفحة مبعايري ا ألمم املتحدة) يف
عام  ،2014و 15.32مليون ّكمة (420
 46صفحة) يف عام .2015

خ ِفّضت تلكفة الرتمجة لللكمة مرة
أأخرى اإىل  0.55فرنك سويرسي
( %3.5-مقارنة بعام )2015

اثبت

تُرمج ما مجموعه  15.69مليون ّكمة
( 47 554صفحة عادية ل ألمم
املتحدة) ( %2.6+مقارنة بعام
)2015

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

 0.59فرنك سويرسي لللكمة الواحدة

اس تخدام موارد الربانمج 27
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

38 925

38 622

17 609

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف
الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

0

39

0

38 925

38 661

17 609

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
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املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

29 571

28 834

13 024

%45

خالف موارد املوظفني

9 354

9 826

4 585

%47

38 925

38 661

17 609

%46

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016

أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.27تُعزى ايدة مزيانية  17/2016بعد التحويالت (خالف موارد املوظفني) أأساس ًا اإىل " "1حتويل خدمات النقل والربيد
ادلاخيل اإىل الربانمج (واكنت مزيانيهتا حمددة يف خدمات ادلمع العمة (الربانمج  ))24يف اإطار النتيجة املرتقبة ه( 1.9خدمات دمع
موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة) والنتيجة املرتقبة ه( 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية)؛ " "2وإاعادة تو يع موارد
املوظفني عىل خالف موارد املوظفني لالس تعانة مبوظفني مؤقتني يف خدمات املؤمترات والطباعة.
 2.27ويُعزى الافخفاض الصايف يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت (موارد املوظفني) اإىل " "1اإعادة تصنيف مناصب وحتويل
خدمات النقل والربيد ادلاخيل؛ " "2وحتويل موارد من الربانمج دلمع احتياجات أأخرى يف قطاع التنظي والإدارة
(الربامج  22و 24و.)28
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.27اكنت نس بة اس تخدام موارد املوظفني أأقل من املتوقع ويعزى ذكل أأساس ًا اإىل الوظائف الشاغرة يف شعبة اللغات وشعبة
املؤمترات واخلدمات العامة .ويُعزى النقص يف اس تخدام خالف موارد املوظفني أأساس ًا اإىل الإنفاق ا ألقل من املتوقع عىل ا ألنشطة
املتعلقة ابلرتمجة وتكنولوجيا املعلومات وإادماج أأدوات الرتمجة مبساعدة احلاسوب.
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تأأمني املعلومات والسالمة وا ألمن
الربانمج :28
املسؤول عن الربانمج :الس يد أأميب سوندارام

النتيجة املرتقبة:

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
ا ألهداف

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

اإدارة تأأمني املعلومات ُمحدمدة
ومنفمذة

اإصدار اإطار متفق
اإدارة حمدودة لتأأمني املعلومات قدرة
أ
حمدودة لتنفيذ اسرتاتيجية تأأمني املعلومات عليه بشأن اإدارة
تأأمني املعلومات

عدد املوظفني اذلين مه عىل عّل أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:

مبسؤولياهتم فامي خيص أأمن
املعلومات وس ياسات ا ألمن
و أأفضل املامرسات

بياانت الأداء

السري

التعمي الإداري (ّ ِ )OI/04/2016يبني
تفاصيل اإطار اإدارة تأأمني املعلومات
والسالمة اجلديد ُأصدر يف يناير .2016
وخالل عام  ،2016اجمتع اجمللس املعين
ابإطار اإدارة تأأمني املعلومات والسالمة
مرة واحدة ،واجمتعت اللجنة التوجهيية
املعنية ابإطار اإدارة تأأمني املعلومات
والسالمة ثالث مرات واجمتعت هجات
التصال املعنية بأأمن ا ألعامل مرتني
أ
ملناقشة خمتلف مشاريع اإطار اإدارة تأمني
املعلومات والسالمة واملوافقة علهيا
وتوجهيها.

اثبت

أأقل من  %5من  %13من املوظفني وقعوا حضية محالت
102
املوظفني وقعوا حضية التصيّد
محالت التص ّيد

 %7يف 2015
 %17يف 2014

غري اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %12من املوظفني وقعوا حضية محالت
الانتحال (متوسط مستند اإىل محليت
حمااكة أأجريتا يف عام  2014والنصف ا ألول
من عام )2015

 102ا دادت محالت التص ّيد تعقد ًا يف عام  2016مقارنة بعام  2015نتيجة للتطور اخملاطر املس متر .و اد عدد املس تخدمني اذلين يكشفون محالت التص ّيد
ويبلغون عهنا من  26ابملئة يف عام  2015اإىل  46ابملئة يف عام .2016
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النتيجة املرتقبة:

ه 4.9منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

مؤرشات الأداء

أأسس املقارنة

ا ألهداف

بياانت الأداء

لك خماطر املعلومات ( )%100مبا يف
النس بة املئوية خملاطر املعلومات ،خماطر املعلومات املبلغ عهنا عىل أأساس اإبالغ الهيئات
ادلاخلية املعنية ابإدارة ذكل خماطر معلومات الغريُ ،أبلغ عهنا
مبا يف ذكل خماطر الغري ،اليت مت خمصص
للجنة التوجهيية املعنية ابإطار اإدارة تأأمني
خماطر معلومات الغري اليت مل حتدد ومل تُدر تأأمني املعلومات
الإبالغ عهنا وإادارهتا بشلك
ج
بشلك دوري عن املعلومات والسالمة اليت ا متعت ملدة
متسق مضن حدود حتمل الويبو بشلك متسق
خماطر املعلومات ثالث س نوات يف عام 2016
للمخاطر
املؤسس ية
خضع  3مزودي خدمات خارجيني لتقيي
الإدارة الفعاةل خملاطر مبوجب متطلبات س ياسة ا ألمن دلى
مزود اخلدمات يف عام 2016؛ ومل حتدد
معلومات الغري
خماطر معلومات مرتفعة
( ايدة بأأكرث من
)%10
حتديد ومعاجلة الثغرات بشلك
استبايق ويف الوقت املناسب
مضن مس توايت اخلدمة
املتفق علهيا

ثغرات حمدودة يف أأمن املعلومات حمددة
ومعاجلة

ايدة الامتثال لس ياسات
ومعايري تأأمني املعلومات

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015متديد الامتثال
والتصديق وفقا
انتقل نظام الرباءات اإىل املعيار
للمعايري
.ISO 27001:2013
وجددت الشهادة يف أأكتوبر  2015ووسع ISO 27001
لتغطية طلبات
نطاقها لتشمل نظايم مدريد ولهاي.
لهاي ومدريد
أأساس املقارنة ا ألصيل:
وتطبيقات املوارد
برانمج ومزيانية :17/2016
البرشية
الامتثال والتصديق وفقا للمعايري
 ISO 27001مقترصان عىل طلبات
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

س ياسة بشأأن تصنيف املعلومات اعامتد حمدود للس ياسة بشأأن تصنيف
ومعاجلهتا تُعمتد عىل نطاق واسع املعلومات ومعاجلهتا
لضامن رسية املعلومات

السري
اثبت

اثبت

يف عام  ،2016أأجري اختبارا خرق
ثغرات يف أأمن
خارجيان و 3اختبارات داخلية عىل
املعلومات حمددة
ومعاجلة فامي خيص مس توى املنظمة .وحددت الاختبارات
 %90من أأصول اخلارجية  5ثغرات حرجة وعالية اخملاطر
املعلومات احلساسة عوجلت ّكها ()100%؛ وحددت
الاختبارات ادلاخلية  14ثغرة حرجة
وعالية اخملاطر يف الفصل ا ألول وعوجل
 %97مهنا حبلول هناية عام ،2016
و 4ثغرات حرجة وعالية اخملاطر يف
الفصل الرابع وعوجل  %50مهنا وابت
 %50قيد املعاجلة حبلول هناية
عام .2016

اثبت

حصلت أأنظمة معاهدة الرباءات ولهاي
ومدريد ومركز التحكي والوساطة عىل
شهادة  ISO 27001يف عام 2016

اثبت

ايدة اعامتد س ياسة يف هناية  ،2016اكن مرشوع س ياسة
تصنيف املعلومات ومعاجلهتا قيد
بشأأن تصنيف
املعلومات ومعاجلهتا اس تعراض أأحصاب املصلحة يف جمال
ا ألعامل
بنس بة %40
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بنية أأمنية مرجعية ُوضعت بنية أأمنية مرجعية لبنية املاكتب
معمتدة لزايدة قابلية العاملية ونظام اإدارة الهوية والنفاذ
والتشفري للماكتب اخلارجية .وتُس تخدم
القدرات ا ألمنية
لإعادة الاس تخدام البىن املرجعية لإرشاد تصمي الطلبات
والرفع من مرونهتا وا ألنظمة اجلديدة.
بنس بة %30

اثبت

معز ة عىل الكشف عن أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية  :2015اإنشاء مركز لعمليات يف عام  ،2016قيِّمت القدرات الراهنة
قدرة م
واس هتل اإعداد اسرتاتيجية/خارطة طريق
ُوضع نظام لإدارة املعلومات وا ألحداث ا ألمن الس يربين
هتديدات أأمن املعلومات
ا ألمنية لتوفري وس يةل لربط مجيع ا ألحداث ( )CSOCحيسن مركز معليات ا ألمن الس يربين وإادارة
والاس تجابة لها برسعة أأكرب
بكثري مبا يضمن حدا أأدىن لتعطل ا ألمنية من النظم ا ألخرى فاإصدار اإنذارات القدرة عىل الكشف الثغرات اليت سرتشد منوذج املركز
ومن مث حتسني الرؤية وترسيع الاس تجابة عن حوادث أأمن املذكور املزمع اإنشاؤه يف عام .2017
ا ألعامل
املعلومات ورصدها وحىت تُنجز تكل العملية ،عز ت القدرة
و ايدة تفاصيل معليات الكشف
عىل رصد حوادث أأمن املعلومات
والاس تجابة لها
أأساس املقارنة ا ألصيل:
وحتليلها والاس تجابة لها من خالل وضع
بنس بة %30
برانمج ومزيانية :17/2016
ضوابط أأمنية يف نقاط الهناية عىل
وجود معليات أأمنية أأساس ية ومعلومات
حمطات العمل واخلوادم.
عن الهتديد الس يربين وقدرات الاس تجابة
للحوادث

اثبت

الاس تخدام املتباين وارحمدود للقدرات
احلد من ا دواجية القدرات
التقنية اخلاصة بأأمن املعلومات ا ألمنية اذلي حيد من القابلية لإعادة
عرب أأمناط بنية أأمن قابةل لإعادة الاس تخدام واملرونة
الاس تخدام

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية :2015

النس بة املئوية ملوظفي الويبو
واملندوبني والزوار اذلين يبلغون بلغت النس بة املئوية الإجاملية للحوادث
املرتبطة ابلسالمة واملنطوية عىل اإصاابت
عن اإصاابت أأو حوادث
 %1.1يف :15/2014
أأثناء العمل
 حاداثن ()2014 5 -حوادث ()2015

 %2أأو أأقل

ورد ما مجموعه  523طلب ًا للمساعدة
املرتبطة ابلسالمة وا ألمن ،مهنا
 4اإصاابت ( )%0.8و 32حاداثً
طبي ًا ()6%

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية :17/2016

بالغات من  %2أأو أأقل من اإجاميل
أأحصاب املصلحة/الزابئن بشأأن اإصاابت
أأو حوادث أأثناء العمل

النس بة املئوية للمؤمترات
والتظاهرات املدعومة بأأمن
103
داخل جنيف وخارهجا

أأساس املقارنة ا ُملحدمث يف هناية 2015:
 %90أأو أأكرث

 %90أأو أأكرث

ِّقدم ادلمع ملا مجموعه  115اجامتع ًا ومؤمتر ًا
و 97تظاهرة أأي  %100من الطلبات

اثبت

أأساس املقارنة ا ألصيل:
برانمج ومزيانية 17:/2016

 %90أأو أأكرث من مجموع أأحصاب
املصلحة/الزابئن تعاجل طلباهتم يف الوقت
املناسب للحصول عىل مساعدة متعلقة
ابلسالمة وا ألمن يف املؤمترات أأو
التظاهرات اليت تقام يف جنيف أأو خارهجا

ّ ِ 103غري مؤرش ا ألداء ا ألصيل اس تثنا ًء وهو "النس بة املئوية لطلبات املساعدة املرتبطة اب ألمن والسالمة يف املؤمترات أأو التظاهرات املعقودة يف جنيف أأو خارهجا
اليت عوجلت يف الوقت املناسب" ليدمج بدقة أأكرب املوضوع املقاس أأي النس بة املئوية للمؤمترات والتظاهرات املدعومة عوض ًا عن همةل معاجلة الطلب.
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اس تخدام موارد الربانمج 28
املزيانية والنفقات الفعلية (حبسب النتاجئ)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة
17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

ه1.9

خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني
و أأحصاب املصلحة اخلارجيني

1 189

2 733

1 161

ه4.9

منظمة ذات مسؤولية بيئية واجامتعية تكفل السالمة وا ألمن للموظفني يف
الويبو واملندوبني والزائرين واملمتلاكت املادية واملعلومات

16 544

16 644

6 805

اجملموع

17 733

19 377

7 967

رمق النتيجة املرتقبة ووصفها

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني

املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف موارد املوظفني)

(بألف الفرناكت السويرسية)

املزيانية املع متدة 17/2016

مزيانية 17/2016
بعد التحويالت

نفقات *2016

نس بة الاس تخدام ()%

موارد املوظفني

4 311

4 806

2 189

%46

خالف موارد املوظفني

13 422

14 571

5 778

%40

17 733

19 377

7 967

%41

اجملموع

* نفقات  2016نفقات أأولية حىت ختضع لتدقيق مراجعي احلساابت اخلارجيني
مالحظة :تظهر املزيانية بعد التحويالت  17/2016التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة  5.5من النظام املايل حىت  8مارس  2017لتغطية الاحتياجات
خالل الثنائية .17/2016
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أألف .مزيانية  17/2016بعد التحويالت
 1.28تُعزى الزايدة الصافية يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت (موارد املوظفني) اإىل " "1تعزيز الربانمج مبنصبني مؤقتني دلمع
اإدارة اخملاطر وإادارة برانمج أأمن املعلومات دعامً لتنفيذ اسرتاتيجية تأأمني املعلومات؛ " "2وإاعادة تصنيف منصب واحد .وافخفضت
تكل الزايدة افخفاض ًا طفيف ًا عقب حتويل موارد اإىل بند خالف موارد املوظفني دلمع وظيفة بنية أأمن املعلومات ودمع تنفيذ مرشوع
اإدارة اخملاطر ا ألمنية واحلد مهنا.
 2.28وتُعزى الزايدة الصافية يف مزيانية  17/2016بعد التحويالت (خالف موارد املوظفني) اإىل تعزيز الربانمج مبوارد اإضافية دلمع
" "1تنفيذ مرشوع اإدارة اخملاطر ا ألمنية واحلد مهنا ،مبا يف ذكل وجود حراس مسلحني؛ " "2وتركيب نظام مراقبة ابلفيديو ونظام
مراقبة لتعزيز مبىن الاكم ألغراض اس مترار ا ألعامل؛ " "3و ايدة الاحتياجات التشغيلية للحراس فامي خيص تنظي احلوادث.
وافخفضت تكل الزايدة جزئي ًا بعد اإعادة تو يع الرصيد غري املنفق لعام  2016واخلاصة بأأمن املعلومات عىل أأولوايت تنظميية أأخرى
يف عام .2017
ابء .اس تخدام مزيانية 17/2016
 3.28اكنت نس بة اس تخدام املزيانية أأقل من املتوقع ويُعزى ذكل أأساس ًا اإىل حالت تأأخر يف لتعيني ومن مث يف تنفيذ املرشوع.

[تيل ذكل امللحقات]
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خامس ًا.

امللحقات

امللحق ا ألول تو يع لتقياميت ا ألداء للك برانمج
ومبسط يف تقيي ا ألداء لعام  2016بغرض المتيزي مبزيد من ادلقة بني تقياميت ا ألداء للك برانمج للس نة ا ألوىل
اع ُتمد نسق جديد ّ
(تقدمي التقارير عن التقدم) والس نة الثانية (تقدمي التقارير عن الإجنا ات) من الثنائية.
وتتضمن تقياميت ا ألداء للك برانمج يف تقرير أأداء الربانمج للعام  2016ما ييل:

اجلزء ا ألول :بياانت ا ألداء
يتضمن جدول هذا اجلزء النتاجئ املرتقبة اليت يُسهم فهيا الربانمج ومؤرشات ا ألداء اليت تقيس مسامهة الربانمج مقارنة ابلنتاجئ اليت
اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف الربانمج واملزيانية للثنائية  .17/2016وسعي ًا اإىل تعزيز معلية تقدمي التقارير يف الثنائية ،17/2016
أأضيفت حتسينات عىل مترين حتديث/حتديد أأسس املقارنة وا ألهداف تسمح للربامج بتحديث ا ألهداف حني يكون الهدف قد حتقق
104
يف أخر عام .2015
اإضافة اإىل النتاجئ املرتقبة ومؤرشات ا ألداء ،تعرض جداول بياانت ا ألداء ما ييل:

–

أأسس املقارنة ا ألصلية لربانمج ومزيانية  :17/2016أأسس املقارنة ا ألصلية كام اعتُمدت يف برانمج ومزيانية 17/2016؛

–

أأسس املقارنة ارحمدثة : 105أأسس مقارنة حمدثة حسب الاقتضاء ت ُّبني الوضع يف هناية عام 2015؛

–

ا ألهداف ا ألصلية لربانمج ومزيانية  :17/2016ا ألهداف ا ألصلية كام ّحدّ دت يف برانمج ومزيانية 17/2016؛
ا ألهداف ارحمددة/ارحمدثة "1" : 106أأهداف مع متدة يف ا ألصل أكهداف ُ"حتدد لحق ًا" يف برانمج ومزيانية ُ ،17/2016حتدد
ابس تخدام بياانت هناية عام  2015أكساس107؛ أأو " "2أأهداف حمدّثة حسب الاقتضاء حني يكون الهدف ا ألصيل قد
حتقق يف هناية عام 2015؛

–

بياانت ا ألداء :بياانت ا ألداء لعام  2016ابلنس بة للك مؤرش .وكقاعدة عامة ،عندما تقاس بياانت ا ألداء بتغري يف النس بة
املئوية (ارتفاع أأو افخفاض) ،فيُقصد بذكل املقارنة ابلعام السابق ،ما مل يُذكر خالف ذلكل ،أأي أأن تغري النس بة املئوية يف عام
 2016يقارن بس نة عام 2015؛

–

نظام اإشارات السري :تقيي ل ألداء ابس تخدام نظام اإشارات السري.

–

 104متاش ي ًا مع تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأأن تقرير أأداء الربانمج للثنائية :15/2014
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=343158
 105وفق معلية حتديث/حتديد أأسس املقارنة وا ألهداف اليت ُأطلقت يف منتصف عام .2016
 106انظر احلاش ية السابقة
 107ا ألهداف اليت مل ُحتدد خالل هذه العملية تبقى غري حمددة وابلتايل تُصنّف بياانت الأداء ذات الصةل يف فئة "غري قابل للقياس".
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اجلزء الرابع :اس تخدام املوارد لعام 2016
يقدم هذا اجلزء معلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية  ،17/2016ومزيانية  17/2016بعد التحويالت والنفقات الفعلية واس تخدام
املزيانية لعام  .2016ويشمل التقرير يف هذا اجلزء جدولن:

–

يعرض جدول املزيانية والنفقات الفعلية (حسب النتيجة) معلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية  ،17/2016ومزيانية
 17/2016بعد التحويالت ،ونفقات عام  2016حسب النتيجة؛

–

يعرض جدول املزيانية والنفقات الفعلية (موارد املوظفني وخالف املوظفني) معلومات عن املزيانية املعمتدة للثنائية
 ،17/2016ومزيانية  17/2016بعد التحويالت ،ونفقات عام ( 2016املوظفون وخالف املوظفني) ونس بة الاس تخدام.

وتُعرض رشوح لالختالفات بني املزيانية املعمتدة واملزيانية بعد التحويالت ،كام لس تخدام املزيانية ،مع أأخذ البياانت ابلعتبار من
منظور النتاجئ ومن منظور نوع النفقات (املوظفون وخالف املوظفني).
[ييل ذكل امللحق الثاين]
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امللحق الثاين اإنفاق الصناديق الاستامئنية 2016
سعي ًا اإىل تعزيز التاكمل بني لك أأنشطة املنظمة يف اإطار الإدارة القامئة عىل النتاجئ وبغض النظر عن مصدر الصناديق ،يعرض هذا
امللحق رحمة عامة عن ا ألنشطة املنفمذة 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 .2016
وس ُيدرج التقرير الس نوي القادم للصناديق الاستامئنية يف تقرير أأداء الربانمج  .17/2016و ِّ
يقدم هذا امللحق معلومات عن
الصناديق الاستامئنية الواردة يف اجلدول التايل ابس تثناء الصناديق الاستامئنية اخملصصة للموظفني املهنيني املبتدئني.
هجة التنفيذ

الصندوق الاستامئين
أأسرتاليا 1
أأسرتاليا2
الربا يل/اجلنوب
الصني/مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
فنلندا/حق املؤلف
فرنسا/امللكية الصناعية
الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية
اإيطاليا
الياابن/حق املؤلف
الياابن/امللكية الصناعية
الياابن/امللكية الصناعية /أأفريقيا
مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
مجهورية كوراي/حق املؤلف
مجهورية كوراي/التعلي
مجهورية كوراي/امللكية الصناعية
املكس يك
اإس بانيا
صندوق ا ألمم املتحدة للرشااكت ادلولية/القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي
الإعاقة
أأوروغواي
الولايت املتحدة ا ألمريكية/الصناعات الإبداعية

مكتب املدير العام
مكتب املدير العام
مكتب املدير العام
قطاع العالمات والتصامي
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 الثقافة والصناعات الإبداعية
قطاع التمنية
قطاع الثقافة والصناعات الإبداعية
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أأسرتاليا 1
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

النتيجة:

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف

التارخي

النشاط
من يناير اإىل
الاس مترار يف ترتيبات
مارس 2016
اس تضافة علامء أأفارقة يف
جمال الطب احليوي يف
منش ئات حبثية خارج أأفريقيا

جامعة اكليفورنيا سان دييغو
ابلولايت املتحدة
ي
ا ألمريكية/ادلكتور كر ستيان
أأغياري والس يدة كريي ديفزي

مجيع البدلان

اإعداد تقرير التحدايت العاملية من يناير اإىل
يوليو 2016
بشأأن "تبادل الابتاكر
وتكوين الكفاءات ملاكحفة
ا ألمراض املدارية املهمةل:

مجموعة من قصص مالت
برانمج
"WIPO Re:Search

تعزيز " "1الاس تخدام الفعال للملكية الفكرية للتعامل مع التحدايت
الصحية العاملية (ا ألمراض املدارية املهمةل) اليت تؤثر يف العديد من
أ
البدلان ا ألقل منو ًا؛ " "2ونقل املعرفة للعلامء وخاصة من البدلان القل
منو ًا .و ُأطلقت برامج حبث خمصصة لضامن حتسني املشاركني هماراهتم
البحثية وقدرهتم عىل املسامهة مسامهة كبرية يف ا ألمراض املدارية املهمةل
يف بالدمه .وواصلت الس يدة كريي ديفزي ،أأثناء اإجا هتا للتفرغ يف
جامعة اكليفورنيا سان دييغو ،العمل اذلي بد أأه مرشفها ادلكتور
كريستيان أأغياري عندما اكن منتفع ًا بزماةل برانمج
أ
اس
 WIPO Re:Searchدلى اخملترب ذاته .و أأثبت ذكل تدامة أنشطة
تكوين الكفاءات املنفمذة عن طريق مالت WIPO Re:Search
فض ًال عن مساهامهتم املبارشة يف ايدة املعارف املؤسس ية يف املعهد
املوفد للزميل.
يسلط املنشور الضوء عىل قصص وجتارب العلامء الس تة ،اذلين شاركوا
يف برانمج الزماةل/اإجا ة التفرغ لربانمج  WIPO Re:Searchيف اإطار
الصندوق الاستامئين ا ألسرتايل ا ألول ،من أأجل اإثبات أأمهية الرشااكت
اكستامثر يف تكوين الكفاءات البرشية واملؤسس ية و أأداة اسرتاتيجية
لتحفزي البحث والتطوير املس تدام يف جمال ا ألمراض املدارية املهمةل يف
املناطق اليت تنترش فهيا تكل ا ألمراض .وشدد املنشور أأيض ًا عىل القمية
الكبرية للزتام اجلهة املاحنة (حكومة أأسرتاليا) برعاية ومساندة الربامج
القادرة عىل اإحداث أأثر أأيس.

أأسرتاليا  - 1مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

110 219

40

10 775

99 484

-

أأسرتاليا 2
النتيجة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

النشاط
املشاورات الوطنية الهنائية
مع أأحصاب املصلحة لإمتام
اسرتاتيجية كرييباس
للملكية الفكرية

التارخي
من  20اإىل 23
يونيو 2016

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التثبت من مرشوع س ياسة امللكية الفكرية املعروض عىل حكومة
كرييباس
أ
كرييباس يك تنظر فيه عن طريق مشاورات هنائية مع أحصاب املصلحة
الوطنيني بغية اإجراء أأي تغيريات ل مة قبل تقدمي الوثيقة الهنائية
لس ياسة امللكية الفكرية .وفض ًال عن ذكل ،اس تعرضت عدة شعب من
شعب الويبو تكل التغيريات عىل املس توى ادلاخيل.
وبعد اإمتام املرشوع املنقح لالسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية عقب
مشاورات داخلية جديدة يف الويبو ،أأرسل املدير العام للويبو ذكل
املرشوع اإىل و ير التجارة والصناعة والتعاونيات يف كرييباس يك ينظر
فيه ويتخذ أأنشطة املتابعة الال مة عىل الصعيد الوطين يف  9سبمترب
 .2016ووهجت كرييباس بعدئذ مذكرة اإىل جملس و راهئا يك تنظر فهيا
يف أأواخر نومفرب .2016
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أأول بعثة تقيي لإعداد خطة من  26اإىل 28
وطنية للملكية الفكرية يف أأبريل 2016
مجهورية لو ادلميقراطية
الشعبية

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية " "1إا اكء الوعي بدور اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية وارتباطها
بس ياسات عامة أأخرى فض ًال عن التوعية ابملهنجية وا ألدوات
املس تخدمة يف اإعداد تكل الاسرتاتيجية؛ " "2وتوفري تدريب للخرباء
الوطنيني عىل املهنجية واس تخدام ا ألدوات؛ " "3وعقد اجامتعات
تشاورية وماكملات مع املدير العام لإدارة امللكية الفكرية ومع كبار
املسؤولني يف و ارة العلوم والتكنولوجيا والو ارات املعنية ا ألخرى
ملناقشة اجلداول الزمنية واخلطوات التالية وضامن الالزتام الس يايس
ابملسار املقبل
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية " "1اس تعراض واثئق الس ياسة القامئة من أأجل رصد ا ألهداف
والاسرتاتيجيات والس ياسات الإمنائية الوطنية وحتديد س بل مواءمة
الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية ودجمها مع أأولوايت التمنية
الوطنية؛ " "2ورمس صورة واحضة لواقع امللكية الفكرية يف البدل
(عن طريق تدقيق يف امللكية الفكرية أأو اس تقصاء للمقارنة) ومواطن
ضعفه وقوته وإاماكانته فض ًال عن تقيي الاحتياجات الواجب مراعاهتا يف
وضع الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية بناء عىل البياانت اجملمعة

اإجراء فريق املرشوع
(املكون من استشاري
دويل وخبريين وطنيني
وفريق خمصص من اإدارة
امللكية الفكرية بو ارة العلوم
والتكنولوجيا) حبو ًاث
واس تقصاءات مقارنة لإعداد
اسرتاتيجية وطنية للملكية
الفكرية يف مجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية

من مايو اإىل
يوليو 2016

مشاورات وطنية بشأأن
وضع اسرتاتيجية وطنية
للملكية الفكرية

مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية نرش النتاجئ/الاس تنتاجات ا ألولية لعملية مجع البياانت
من  1اإىل 5
(البحوث والاس تقصاءات) وإاجراء مناقشات مع السلطات الوطنية
أأغسطس 2016
املعنية و أأحصاب املصلحة املعنيني لتثبيت نتاجئ/اس تنتاجات التدقيق
ا ألولية ومجع معلومات وأراء وبياانت اإضافية عند الاقتضاء
مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية اإعداد املرشوع ا ألول لالسرتاتيجية وخطة العمل الوطنية للملكية
من سبمترب اإىل
الفكرية مع مراعاة الاقرتاحات والراء والتوصيات املنبثقة من
ديسمرب 2016
املشاورات الوطنية وحتديد ا ألهداف والأولوايت الاسرتاتيجية
الرئيس ية للملكية الفكرية حبسب القطاع وفامي خيص البدل كلك.
وشهدت معلية الصياغة تفاعالت كثرية بني أأعضاء فريق املرشوع
والويبو من أأجل تنقيح مرشوع الاسرتاتيجية وحتسينه فض ًال عن مجع
واثئق ومعلومات اإضافية.
تعزيز القدرات وإا اكء الوعي دلى املسؤولني احلكوميني و أأحصاب
من  24اإىل  26تونغا
املصلحة بشأأن جدوى حق املؤلف و أأمهيته يف تعزيز التمنية الثقافية
أأكتوبر 2016
والاقتصادية

اإعداد املرشوع ا ألول
لالسرتاتيجية الوطنية
للملكية الفكرية

حلقة معل وطنية بشأأن
حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة ألحصاب املصلحة،
واجامتعات تشاورية

أأسرتاليا  - 2مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

-

1 301 725

138 023

-

1 163 701
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الربا يل/اجلنوب
بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

النتيجة :ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
النشاط
" "1تعزيز تبادل اخلربات بني ممثيل املؤسسات القضائية وماكتب
من  23اإىل  25الربا يل 30/مشاراكً من ش ييل
الندوة ا إلقلميية اخلامسة
املدعني العامني يف أأمرياك الالتينية؛ " "2وتيسري التفاقات لإنشاء
وكولومبيا وكوس تارياك وكواب
عرشة بشأأن امللكية الفكرية مايو 2016
ش باكت قطاعية تضمن اس مترار عالقات العمل بني املؤسسات يف
وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور
لفائدة القضاة واملدعني
والسلفادور وغواتاميل وهندوراس القطاع القضايئ.
العامني يف أأمرياك الالتينية
واملكس يك ونياكراغوا وبامن
وابراغواي وبريو
حلقة العمل ا إلقلميية الرابعة من  4اإىل  8يوليو الربا يل 20 /مشاراكً من الأرجنتني الهنوض بتبادل اخلربات فامي بني موظفي ماكتب امللكية الفكرية
والربا يل وش ييل وكوس تارياك وكواب الوطنية حول موضوعات حمددة ،مع الرتكزي عىل التعاون ادلويل يف
2016
والثالثون بشأأن ماكتب
جمال امللكية الفكرية .وركزت هذه النسخة عىل وضع أليات تعاون
وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور
امللكية الصناعية يف
بني ماكتب امللكية الفكرية فامي خيص اإدارة مسار حفص العالمات
والسلفادور وهندوراس
أأمرياك الالتينية
التجارية وتسميات املنشأأ.
واملكس يك ونياكراغوا وبامن
وابراغواي وبريو و أأوروغواي
تعزيز احلوار بشأأن املاكسب الاقتصادية والاجامتعية اليت ميكن أأن
الندوة ادلولية الثالثة بشأأن من  31أأغسطس الربا يل 200 /مشارك من
لت
تقدهما املؤرشات اجلغرافية والعالمات التجارية امجلاعية اإىل ا منية
هندوراس واملكس يك وبريو
اإىل  2سبمترب
املؤرشات اجلغرافية
الوطنية كلك
والعالمات التجارية امجلاعية 2016
" "1الهنوض بوضع اتفاقات ورشااكت لنقل التكنولوجيا بني
السلفادور 40 /مشاراكً من
حلقة العمل ا إلقلميية الرابعة من  7اإىل 9
أ
املؤسسات الاكدميية وقطاع الصناعة؛ " "2وعرض اجلوانب
كولومبيا وكوس تارياك وإاكوادور
بشأأن امللكية الفكرية ونقل سبمترب 2016
والتجارب امللية املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقات التكنولوجيا ووضعها
وغواتاميل واملكس يك
التكنولوجيا
توفري منتدى ملؤسسات البحث والصناعة واحلكومة لتحليل
اجامتع اإانبيد الأاكدميي التاسع من  23اإىل  25الربا يل 250 /مشاراكً من
الابتاكر املفتوح مبا يف ذكل قضااي مثل البحث والتطوير وتقدمي
ا ألرجنتني وش ييل وكولومبيا
نومفرب 2016
بشأأن امللكية الفكرية
خدمات وترخيص حقوق امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .ومشل
وكوس تارياك وكواب وإاكوادور
والابتاكر والتمنية والندوة
وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور اليوم ا ألخري مناقشة بني بدلان أأمرياك الالتينية بشأأن التحدايت
ادلولية لأاكدمييات امللكية
والفرص اليت تواجه أأاكدمييات امللكية الفكرية يف املنطقة.
وغواتاميل واملكس يك ونياكراغوا
الفكرية يف بدلان أأمرياك
وابراغواي وبريو و أأوروغواي
الالتينية والاكرييب
وفزنويال

الربا يل/اجلنوب  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

238 315

-

128 072

-

110 242

الصني/مكتب ادلوةل للملكية الفكرية
النتيجة:

ه 1.1تعاون معز بني ادلول الأعضاء يف وضع أأطر تقنينية دولية متوا نة يف جمال امللكية الفكرية

النشاط

التارخي

تنظي املؤمتر الرفيع املس توى
املعين ابمللكية الفكرية للبدلان
الواقعة يف منطقة طريق احلرير
واحلزام الاقتصادي

من  21اإىل 22
يوليو 2016

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
الصني /أ(أكرث من  50مشاراكً دولي ًا)
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الغرض/الوصف
توفري منتدى رفيع املس توى للحوار بني واضعي الس ياسات
وممثيل القطاع اخلاص والأاكدمييني للبحث عن فرص جديدة
لتعزيز الابتاكر والتمنية الاقتصادية والاجامتعية عن طريق
التعاون ا إلقلميي يف جمال امللكية الفكرية.

تقرير أأداء الربانمج 2016
الصني/مكتب ادلوةل للملكية الفكرية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

-

327 817

226 481

-

101 336

فنلندا /حقوق املؤلف
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
أ
النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط
وضع مبادئ توجهيية لتقيي
ا ألثر الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف حلق املؤلف يف
الصناعات الإبداعية

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
مسامهة اخلرباء يف املرحةل الرائدة من املرشوع اخلاص بتقيي ا ألثر
فنلندا
الاقتصادي والاجامتعي والثقايف حلق املؤلف يف الصناعات الإبداعية
يف فنلندا لختبار تطبيق املبادئ التوجهيية يف فنلندا

التارخي
مارس 2016

مساهامت املاحنني والنفقات يف فنلندا /حقوق املؤلف يف 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

14 360

-

11 345

-

3 015

فرنسا/امللكية الصناعية
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط
برانمج تدريب  CAPIدلى
املعهد الوطين للملكية
الصناعية ( )INPIبفرنسا
واملكتب املغريب للملكية
الصناعية والتجارية
()OMPIC
ندوة إاقلميية بشأأن الابتاكر
التعاوين وامللكية الفكرية:
"اإقامة رشااكت بني اجلامعات
واملؤسسات"

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
من  1يناير اإىل  12املغرب 10/مشاركني من اجلزائر برانمج تدريب معمتد هيدف اإىل الاس تجابة لحتياجات قطاع
108
ا ألعامل واملهنيني اذلين يرغبون يف " "1صقل خرباهتم يف جمال
والاكمريون وكوت ديفوار
مايو 2016
اإدارة حقوق امللكية الصناعية؛ " "2وفهم حتدايت امللكية
والس نغال وتونس
الصناعية؛ " "3وحتسني الكفاءة يف اإدارة ا ألصول غري امللموسة
وتقيميها؛ " "4وإاتقان اس تخدام أأدوات امحلاية والبحث.

 13و 14يناير
2016

من  10اإىل 12
ا ألحداث اجلانبية يف ادلورة
الثانية والعرشين ملؤمتر ا ألطراف نومفرب 2016
يف اتفاقية ا ألمم املتحدة الإطارية
بشأأن تغري املناخ

ش ييل 100 /مشارك وممثل
وطين من بوليفيا وكولومبيا
واملكس يك وبريو

املغرب 12 /رشكة صغرية
ومتوسطة من أأفريقيا واملنطقة
العربية و 10رشاكت صغرية
ومتوسطة من فرنسا

 108بد أأ يف عام 2015
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" "1تقدمي الامنذج اخملتلفة اليت تساعد يف هتيئة بيئة مؤاتية لالبتاكر
وحامية حقوق امللكية الفكرية؛ " "2وتطوير قدرات الابتاكر من
خالل الاس تخدام الفعال لنظام امللكية الفكرية؛ " "3ومعاجلة
مواضيع الابتاكر التعاوين والابتاكر املفتوح؛ " "4وتبادل اخلربات
عن طريق اإقامة تعاون وثيق بني اجلامعات ومؤسسات البحث
والتطوير والقطاع اخلاص
" "1اإاتحة الفرصة لعرض حلول ابتاكرية لتغري املناخ للرشاكت
الصغرية واملتوسطة الفرنس ية وادلولية املهمتة ابلسوق ا ألفريقية؛
" "2وإااتحة منتدى ملناقشة الابتاكرات يف جمال الطاقة املتجددة
والقطاعات املوحدة لالقتصاد والزراعة واملياه ومبادرة ويبو غرين

تقرير أأداء الربانمج 2016
حلقة معل إاقلميية بشأأن حامية  2و 3مايو 2016
حق املؤلف وإانفاذه
لفائدة القضاة

حلقة معل إاقلميية بشأأن اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية من
أأجل تعزيز القدرة التنافس ية
للرشاكت واملؤسسات الصغرية
واملتوسطة وإاجياد وظائف فهيا
حلقة معل إاقلميية بشأأن اإذاكء من  31مايو اإىل
الاحرتام للملكية الفكرية دلى  2يونيو 2016
القضاة
حلقة معل إاقلميية بشأأن اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية دلى
موظفي امجلارك
وعنارص الرشطة
من  31مايو اإىل
 2يونيو 2016

ندوة بشأأن املؤرشات
اجلغرافية
معرض دويل للمنتجات
املرتبطة نوعيهتا مبنش هئا
اجلغرايف
ايرة معل اإىل ادلار البيضاء
ابملغرب
جلسة معل مع املكتب
املغريب للملكية الصناعية
والتجارية ملناقشة متابعة
برانمج CAPI
وضع س ياسة للملكية الفكرية
واسرتاتيجية لالبتاكر يف
اجلامعات ومؤسسات البحث
والتطوير العامة من أأجل
تيسري نقل التكنولوجيا اإىل
القطاع الصناعي لإقامة
"حلقة فاضةل من الابتاكر"

 7سبمترب 2016
من  8اإىل 10
سبمترب 2016

الإمارات العربية املتحدة36 /
قاضي ًا من اجلزائر والبحرين
ومرص وا ألردن والكويت ولبنان
واملغرب وقطر وفلسطني
واململكة العربية السعودية
والإمارات العربية املتحدة

كوت ديفوار 39 /رشكة صغرية
ومتوسطة

" "1بناء وتعزيز قدرات القضاة وموظفي امجلارك للبدلان املدعوة
كوت ديفوار 65 /قاضي ًا
يف جمال اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية؛ " "2وتوطيد التعاون الوطين ودون ا إلقلميي بني الإدارات
القضائية وإادارات امجلارك لتحسني ماكحفة انهتاك حقوق امللكية
كوت
ديفوار 38 /موظف جامرك الفكرية؛ " "3وإااتحة فرصة للك مجموعة مشاركة لتبادل اخلربات
ً
ا
ورشطي
ومناقشة التحدايت يف تنفيذ ا ألحاكم القانونية والتنظميية بشأأن
اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ " "4وتشجيع اإنشاء أأو تعزيز جلان
وطنية وإاقلميية ملاكحفة التقليد والقرصنة
" "1بناء قدرات ماكتب امللكية الفكرية وماليك حقوق امللكية
الاكمريون
الفكرية يف جمال الاس تخدام الاسرتاتيجي ألصول امللكية الفكرية
من أأجل تعزيز القدرة التنافس ية وإاجياد وظائف؛ " "2والتوعية
ابللواحئ التنظميية اخلاصة ابس تخدام شعار املؤرشات اجلغرافية
ارحممية ومقع الغش
حبث س بل ووسائل ضامن اس تدامة برانمج CAPI

 4و 5مارس  2016املغرب
 7و 8مارس 2016

من  1اإىل  16مايو
2016

" "1فهم ا ألمهية الاقتصادية للملكية الفكرية والتأأثري الاقتصادي
والاجامتعي للقرصنة؛ " "2وإاتقان القواعد واملفاهي الوطنية
وادلولية محلاية حق املؤلف وإانفاذه يف ظل اتفاق جوانب حقوق
امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة (اتفاق تريبس)؛ " "3والمتكن من
حتديد املصنفات القابةل للحامية ومعايري أأبوة املصنف؛ " "4وحتليل
قضااي انهتاك حق املؤلف والعمل عىل قضااي مدنية وجنائية فعلية؛
" "5وحتديد وتقيي وتعويض اخلسارة الاقتصادية لأحصاب احلقوق
يف قضااي انهتاك حق املؤلف عىل الإنرتنت؛ " "6ومعرفة قواعد
حامية هيئات البث
" "1توعية الرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة بأأمهية حامية
أأصولها للملكية الفكرية و أأمهية ادلراية الاقتصادية كأداة اسرتاتيجية
لختاذ القرارات وتمنية تكل الكياانت؛ " "2وعرض منصة مراكز
دمع التكنولوجيا والابتاكر واس تخداهما كأداة دلمع الابتاكر

املغرب 46 /مشاراكً من اجلزائر " "1مناقشة دور اجلامعات ومؤسسات البحث يف اقتصاد يزداد
اعامتده عىل املعرفة والابتاكر؛ " "2وحبث س بل مسامهة
وبنن وبوتسواان والاكمريون
والكونغو وكوت ديفوار ومجهورية الس ياسات والاسرتاتيجيات اخلاصة ابمللكية الفكرية يف توليد
املعرفة من أأجل نقل التكنولوجيا اإىل القطاع الصناعي؛ " "3وإاقامة
الكونغو ادلميقراطية ومرص
حلقة فاضةل من الابتاكر تعز البحث واحللول الابتاكرية
وإاثيوبيا وغابون وغاان وغينيا
املعروضة للرشاكت واملؤسسات الصغرية واملتوسطة من أأجل
وكينيا ومايل وموريش يوس
تعزيز قدراهتا التنافس ية والمنو يف البدلان ا ألفريقية املعنية؛
ومو امبيق والنيجر ونيجرياي
" "4وحبث س بل تيسري مشاركة البدلان ا ألفريقية يف الاقتصاد
ورواندا والس نغال وجنوب
العاملي الرمقي والقامئ عىل املعرفة
أأفريقيا والسودان وتونس
و أأوغندا واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية واملنظمة
ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية
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تقرير أأداء الربانمج 2016
دورة تدريب يف جمال
العالمات التجارية

من  11اإىل 22
يوليو 2016

حلقة معل إاقلميية بشأأن اإذاكء
الاحرتام للملكية الفكرية
دلى القضاة
حلقة معل دون إاقلميية بشأأن  1ديسمرب 2016
اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
دلى ضباط اإنفاذ القانون
(الرشطة وامجلارك)
 29و 30نومفرب
2016

املغرب 20 /مشاراكً

مدغشقر 40 /قاضي ًا من
مدغشقر و 9قضاة من جزر
القمر
مدغشقر 38 /موظف جامرك
ورشطي ًا
جزر القمر 18 /رشطي ًا
وموظف جامرك

" "1تعزيز املهارات واملعارف دلى مسؤويل العالمات التجارية يف
ماكتب امللكية الفكرية والو ارات املعنية يف البدلان النامية عن
طريق مناقشة قضااي العالمات التجارية وإاجراءاهتا؛ " "2وتعريف
مسؤويل العالمات التجارية املشاركني ابلقضااي احلالية واملهمة يف
جمال العالمات التجارية واجملالت املتصةل به
تطوير وتعزيز قدرات القضاء وموظفي امجلارك يف مدغشقر وجزر
القمر يف اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية وإاذاكء الاحرتام للملكية
الفكرية
" "1حتسني املعارف واملهارات دلى املشاركني فامي خيص
الإجراءات القانونية وإادارة التقايض بشأأن امللكية الفكرية وتطبيق
اإجراءات امجلارك لتعزيز اس تخدام الإجراءات طبق ًا للجزء الثالث
من اتفاق تريبس؛ " "2وتوفري فرص للك مجموعة مشاركة لتبادل
اخلربات ومناقشة التحدايت يف تنفيذ ا ألحاكم القانونية والتنظميية
بشأأن اإنفاذ حقوق امللكية الفكرية؛ " "3وتعريف القضاة اب ألدوات
الترشيعية اليت وضعهتا الويبو واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية

فرنسا/امللكية الصناعية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

960 497

289 323

545 186

-

704 634

الربانمج ا أليبريي ا ألمرييك للملكية الصناعية
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
النشاط
تعزيز توليد أأصول امللكية الفكرية وإادارهتا يف قطاع ا ألعامل من
من يناير اإىل لك البدلان ا أليبريية ا ألمريكية
منصة خاصة مخدمات امللكية
البدلان ا أليبريية ا ألمريكية
الفكرية وحمتوى قطاع املرشوعات ديسمرب 2016
ا أليبريية ا ألمريكية مع الرتكزي بصفة (جا ٍر)
خاصة عىل الرشاكت الصغرية
واملتوسطة ()CIBEPYME
النتيجة:

معز ة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل
ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ

النشاط
نظام التعاون ا أليبريي ا ألمرييك
لتوفري خدمات اإعالمية
وتكنولوجية
(برانمج )INFOTEC

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
يف عام  ،2016قامت جلنة املعلومات التكنولوجية التابعة لربانمج
من يناير اإىل لك البدلان ا أليبريية ا ألمريكية
امللكية الفكرية ا أليبريي ا ألمرييك املؤلفة من ا ألرجنتني والربا يل
ديسمرب 2016
مي
وكولومبيا وكوس تارياك وامجلهورية ادلو نيكية وإاكوادور واملكس يك
(جا ٍر)
وابراغواي وبريو والربتغال وإاس بانيا و أأوروغواي ابإطالق برانمج
 INFOTECمن أأجل " "1توس يع قدرات البدلان ا أليبريية
ا ألمريكية لإدارة املعلومات التكنولوجية واس تخداهما؛ " "2وتعزيز
التعاون ا ألفقي بني ماكتب امللكية الفكرية للحد من الاختالفات
بني املاكتب فامي خيص اإدارة اجلودة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
وتصمي برامج التدريب
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تقرير أأداء الربانمج 2016
من يناير اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

لك البدلان ا أليبريية ا ألمريكية

الاجامتع الس نوي للجنة احلكومية  19و 20مايو
ادلولية للربانمج ا أليبريي ا ألمرييك 2016
للملكية الفكرية وتعزيز التمنية

الربتغال/لك البدلان ا أليبريية
ا ألمريكية

تشجيع التعاون عن طريق منصة
ملاكتب امللكية الفكرية يف أأمرياك
الالتينية لتعزيز تبادل اخلربات
واملامرسات اجليدة بني املاكتب

تعزيز التبادل الافرتايض للمامرسات الفضىل بني ماكتب امللكية
الفكرية ا أليبريية ا ألمريكية يف اجملالت التالية "1" :اإدارة اجلودة؛
" "2وتنظي خدمات التسجيل واملعلومات عرب الإنرتنت؛
" "3وتوفري قواعد بياانت خاصة ابمللكية الفكرية؛
" "4وحفص الرباءات والتصامي والعالمات التجارية؛
" "5وتوفري خدمات قامئة عىل املعلومات التكنولوجية والتجارية؛
" "6وتنظي برامج لتكوين الكفاءات؛ " "7وتوفري خدمات
وساطة أأو حتكي
اس تعراض ا ألنشطة واملشاريع اجلارية فض ًال عن ختطيط مبادرات
جديدة يف الس نة التالية

برانمج أأمرياك الالتينية للملكية الصناعية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

239 955

56 510

59 219

-

237 245

اإيطاليا
النتيجة:

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

التارخي
النشاط
اإنشاء قاعدة بياانت للرباءات من يونيو 2013
اإىل مايو 2016
الوطنية عىل الإنرتنت يف
املكتب الإيطايل للرباءات
والعالمات التجارية

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
اإيطاليا

الغرض/الوصف
" "1تسهيل مشاركة اإيطاليا يف الرتتيبات احلالية املتعددة ا ألطراف
لتبادل معلومات وواثئق الرباءات؛ " "2ووضع أأسس مشاركة
اإيطاليا يف ركن الرباءات ويف قواعد بياانت الرباءات ادلولية أأو العاملية
ا ألخرى (مثل )EspaceNet؛ " "3واملسامهة يف ايدة نرش
مجموعات الرباءات الرمقية لفائدة لك ادلول ا ألعضاء يف الويبو
مبا يف ذكل البدلان النامية
بد أأ املرشوع يف عام  2013واخ ُتمت بنجاح بنرش اجملموعة الاكمةل
لإيداعات الرباءات الورقية منذ عام  2008عىل الإنرتنت .وبد أأ
تشغيل قاعدة البياانت منذ شهر مايو  2016وسامهت يف ايدة
نرش مجموعات الرباءات املرمقنة لفائدة لك ادلول الأعضاء يف الويبو
مبا يف ذكل البدلان النامية

اإيطاليا  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

796 598

-

81 503

-

715 095
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الياابن/حق املؤلف
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط
حلقة معل وطنية بشأأن
التوعية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة
حلقة معل دون إاقلميية
بشأأن حق املؤلف واحلقوق
اجملاورة لفائدة متخذي
القرارات يف جنوب ارحميط
الهادئ
حلقة معل وطنية بشأأن
التوعية حبق املؤلف
واحلقوق اجملاورة
حلقة معل دون إاقلميية
بشأأن التوعية حبق املؤلف
وتكوين الكفاءات يف بدلان
الس يان
النتيجة:

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
 18و 19يناير رسي لناك /أأكرث من  60مشاراكً " "1تعزيز فهم أأمهية نظام متوا ن حلق املؤلف للتمنية الاقتصادية
والثقافية يف البدل؛ " "2ومناقشة أأساليب وهنوج إا اكء الوعي دلى
حملي ًا
2016
املسؤولني و أأحصاب املصلحة احلكوميني
" "1تبادل املعلومات عن القضااي والتحدايت واملس تجدات املتعلقة
من  24اإىل  26أأسرتاليا 15 /مشاراكً من جزر
حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ " "2وتبادل الراء واخلربات يف اإنشاء
فرباير  2016كوك وفيجي وكرييباس وانورو
نظم حق املؤلف وتعزيزها وتكوين الكفاءات يف جمال صياغة
ونيوي واببوا غينيا اجلديدة
ومجهورية جزر مارشال وساموا الس ياسات مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابلتمنية الثقافية والاقتصادية؛ ""3
وحبث جمالت التعاون اجلديدة ارحممتةل يف املنطقة
وجزر سلامين وتونغا وفانواتو
 12و 13مايو مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية "1" /إا اكء الوعي حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ " "2وتعزيز فهم دور
حق املؤلف يف تعزيز التمنية الثقافية والاقتصادية وتشجيع الإبداع
حنو  50مشاراكً حملي ًا
2016

مالزياي 10 /مشاركني من بروين " "1تبادل الراء واملعلومات بشأأن القضااي والتحدايت املتعلقة ابلتوعية
من  6اإىل 8
سبمترب  2016دار السالم ومكبوداي وإاندونيس يا وتكوين الكفاءات يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة؛ " "2وحبث
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية جمالت التعاون اجلديدة املمكنة بني ماكتب حق املؤلف لالس تجابة
لحتياجات وصعوابت تكوين الكفاءات يف املنطقة الفرعية
وميامنار والفلبني وس نغافورة
واتيلند وفييت انم وعدة مشاركني
حمليني من البدل املضيف
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

النشاط

التارخي

حلقة معل حول حامية حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة

من  17اإىل  28الياابن 8 /مشاركني من الصني
أأكتوبر  2016وابكس تان والفلبني وفييت انم

ايرة دراس ية اإىل منظامت
اإدارة حق املؤلف

من  24اإىل  28الياابن 8 /مشاركني من مكبوداي
أأكتوبر  2016وجزر كوك ومجهورية لو
ادلميقراطية الشعبية ومدليف
وميامنار

الغرض/الوصف
" "1توعية املسؤولني من ماكتب حق املؤلف وغريها من املؤسسات
املعنية يف منطقة أس يا وارحميط الهادئ بأأمهية حامية حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة؛ " "2وتبادل اخلربات مع الزمالء الياابنيني
" "1تعميق املعرفة والفهم للمشاركني يف جمال اإدارة قضااي حق املؤلف؛
" "2وتيسري التنس يق والتعاون بني ماكتب حق املؤلف ومنظامت
اإدارة حق املؤلف؛ " "3و ّ
التعّل من التجربة الياابنية يف جمال حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة

الياابن/حق املؤلف  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

344 935

468 973

530 717

-

283 190

266

تقرير أأداء الربانمج 2016
الياابن/امللكية الصناعية
النتيجة :ه 1.2اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب لإيداع طلبات الرباءات ادلولية
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
" "1حتسني معرفة القضااي املتعلقة بعمل اإدارات البحث ادلويل
 28و 29نومفرب الهند 50 /مشاراكً حملي ًا
حلقة معل وطنية بشأأن
وإادارات الفحص المتهيدي ادلويل (ومهنا تقرير البحث
2016
نظام معاهدة الرباءات
ل
ادلويل/تقرير الفحص ا متهيدي ادلويل بشأأن ا ألهلية للحامية برباءة
 الفصل الثاين)؛ " "2وتعزيز همارات الفاحصني فامي خيص معلاإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل (ومهنا تقرير
البحث ادلويل وتقرير الفحص المتهيدي ادلويل  -الفصل الثاين)؛
" "3وتطبيق املعارف واملهارات املكتس بة يف ماكن العمل
النتيجة :ه 4.2اس تخدام نظام لهاي عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
تعزيز القدرات يف جمال التصالت املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات
 4مارس  2016فييت انم 30 /مشاراكً حملي ًا
بعثة خرباء استشاريني
يف املكتب واملكتب ادلويل و أأحصاب احلقوق يف نظام لهاي
" "1تكوين الكفاءات يف اللواحئ التنفيذية لنظام لهاي ومعاجلة
ايرة دراس ية قبل الانضامم  29و 30نومفرب الياابن 6 /مشاركني من فييت انم
التسجيالت ادلولية؛ " "2وتعريف املشاركني ابلطلبات
2016
اإىل نظام لهاي
والاس امترات والواثئق املتعلقة ابلطلبات ادلولية؛
" "3وبدء العمل التحضريي ّ
لتسّل الطلبات ادلولية
وإادارهتا وحفصها
النتيجة :ه 6.2اس تخدام نظام مدريد عىل نطاق أأوسع وبفعالية أأكرب ،مبا يف ذكل من قبل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
" "1تعزيز املعرفة بنظام مدريد؛ " "2و ايدة املهارات املتعلقة
الياابن 17 /مشاراكً من بواتن
اجامتع دون إاقلميي ملوظفي  13و14
ديسمرب  2016ومكبوداي والهند وإاندونيس يا ومجهورية ابلتنفيذ العميل لنظام مدريد؛ " "3وتبادل املعرفة واخلربات
مكتب امللكية الفكرية
أ
ل
اخلاصة بنظام مدريد بني الطراف املتعاقدة وغري املتعاقدة؛
لو ادلميقراطية ا شعبية ومالزياي
القامئني عىل تشغيل
وميامنار وابكس تان والفلبني وس نغافورة " "4وتطبيق املعارف واملهارات املكتس بة يف ماكن العمل؛
نظام مدريد
لت
" "5وإااتحة الفرصة للمشاركني للنظر يف التطورات ا شغيلية
ورسي لناك واتيلند وفييت انم
املقبةل لنظام مدريد
بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

النتيجة :ه2.3
كفاءات م
أ
النامية والبدلان القل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
الياابن 6 /مشاركني من الهند ومالزياي تزويد خرجيي امللكية الفكرية ابملعارف واملهارات والرؤى الواقعية
من يناير اإىل
س تة تدريبات/تدريبات
حول امللكية الفكرية من خالل التعّل يف نسق الفصول ادلراس ية،
ديسمرب  2016ومنغوليا وابكس تان ورسي لناك
معلية قصرية املدى
جبانب جتربة التدريب العميل والعمل الفعيل
واتيلند
" "1توس يع معرفة والكء و أأخصائ ي العالمات التجارية لنظام
 20و 21يناير مكبوداي 60 /مشاراكً حملي ًا
حلقة معل وطنية بشأأن
مدريد؛ " "2وتعزيز املهارات اخلاصة ابلس تخدام الفعيل لنظام
2016
الاس تخدام الفعال لنظام
مدريد؛ " "3ونرش فهم نظام مدريد وجتاربه يف الياابن؛
مدريد لفائدة والكء
" "4وتيسري تطبيق املشاركني للمعارف واملهارات املكتس بة يف
و أأخصائ ي العالمات
ماكن العمل بعد حلقة العمل
التجارية
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دورة تدريب بشأأن حفص من  18اإىل  29الياابن 20 /مشاراكً من أأفغانس تان
ومكبوداي وش ييل وإاندونيس يا وكينيا
امللكية الصناعية  -الربانمج يناير 2016
ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
ا ألسايس (الرباءات
ومالزياي واملغرب وميامنار ونيجرياي
والعالمات التجارية)
وابكس تان ورسي لناك وتركيا وفييت
انم واملنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية
الفكرية وجملس التعاون دلول اخلليج
العربية واملنظمة ا ألفريقية
للملكية الفكرية
من  16اإىل  23الياابن 20 /مشاراكً من الربا يل
دورة تدريبية عن اإدارة
فرباير  2016ومكبوداي وش ييل والصني ومرص والهند
امللكية الفكرية وصياغة
وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية
وتنفيذ خطط ماكتب امللكية
الشعبية ومالزياي واملكس يك وميامنار
الفكرية اليت تقوم عىل النتاجئ
ونيجرياي وبريو والفلبني والس نغال
واتيلند و أأوغندا وفييت انم
من  24فرباير
دورة تدريبية بشأأن
ادلراسات الإفرادية اخلاصة اإىل  1مارس
2016
بفحص الرباءات
 3و 4مارس
حلقة معل وطنية بشأأن
حفص التصامي ونظام لهاي 2016
للتسجيل ادلويل للتصامي
الصناعية
حلقة معل دون إاقلميية بشأأن  19و 20أأبريل
2016
نظام اإدارة جودة حفص
الرباءات
ماةل طويةل املدى
حلقة معل وطنية بشأأن
العالمات الثالثية ا ألبعاد

من يوليو اإىل
سبمترب 2016
 2أأغسطس
2016

توفري موارد مرجعية للملكية  29أأغسطس
الفكرية ألغراض التدريب اإىل  2سبمترب
2016

الياابن 8 /مشاركني من ش ييل
والصني ومالزياي والفلبني واتيلند
وفييت انم
فييت انم 30 /مشاراكً حملي ًا

مالزياي 20 /مشاراكً من الهند
وإاندونيس يا ومالزياي والفلبني
وس نغافورة واتيلند وفييت انم
معهد أأوسااك للتكنولوجيا يف أأوسااك
الياابن /مشارك واحد من الفلبني
اإندونيس يا 50 /مشاراكً حملي ًا
الياابن
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" "1تعزيز الفهم ا ألسايس املهم للقوانني والإجراءات املوضوعية
لفحص الرباءات والعالمات التجارية؛ " "2وبناء القدرات
لس تخدام أأدوات البحث؛ " "3وحتسني فهم قضااي انهتاك
الرباءات والعالمات التجارية عن طريق اس تخدام ادلراسات
الإفرادية

" "1ايدة معرفة املشاركني ابملامرسات احلديثة لإدارة امللكية
الفكرية مبا يف ذكل طريقة وضع الس ياسات والاسرتاتيجيات
واخلطط لتمنية املوارد البرشية وتكوين كفاءات الفاحصني والإدارة
التشغيلية للمكتب ودمع الرشاكت الصغرية واملتوسطة يف جمال
امللكية الفكرية وإادارة جودة الفحوص؛ " "2وتعزيز قدرة
املشاركني عىل صياغة خطط ماكتب امللكية الفكرية وتنفيذها
وتقيميها حبيث تكون حمددة مني ًا وموهجة حنو النتاجئ ولها تأأثري
قابل للقياس
توفري املزيد من التدريب للمشاركني اذلين اس تمكلوا الربانمج
املتوسط/املتقدم عن طريق دراسات اإفرادية بشأأن حفص
الرباءات يف جمال حمدد
" "1توس يع املعرفة بنظام لهاي؛ " "2وتعزيز املهارات اخلاصة
ابلتنفيذ الفعيل لنظام لهاي؛ " "3ونرش فهم نظام لهاي وجتاربه
يف الياابن؛ " "4وتطبيق املعارف واملهارات املكتس بة يف ماكن
العمل
" "1توس يع املعارف الال مة لإدارة اجلودة؛ " "2وتعزيز املهارات
اخلاصة ابلإدارة الفعلية جلودة حفص الرباءات؛ " "3ونرش فهم
نظام اإدارة اجلودة يف بدل لك مشارك وجتاربه مع اإدارات البحث
ادلويل؛ " "4وتطبيق املعارف واملهارات املكتس بة يف ماكن
العمل
ايدة عدد خرباء امللكية الفكرية يف املنطقة اذلين ميكهنم القيام
مبهام تدريس وحبث حول قضااي امللكية الفكرية
" "1ايدة الإملام ابلعالمات الثالثية ا ألبعاد؛ " "2وتبادل اخلربات
يف الياابن؛ " "3وتطبيق املعارف واملهارات املكتس بة يف ماكن
العمل
" "1تعزيز فهم الإطار ادلويل للملكية الفكرية دلى املشاركني يف
ندوة امجلعية الياابنية للجامعات بشأأن التعلي والبحث يف جمال
امللكية الفكرية؛ " "2وفهم الإطار ادلويل للملكية الفكرية دلى
املشاركني يف دورة الصيف التحفزيية لعام  2016بشأأن امللكية
الفكرية يف معهد أأوسااك للتكنولوجيا

تقرير أأداء الربانمج 2016
تعزيز وحتسني قدرات حفص الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية
الياابن 19 /مشاراكً من كوس تارياك
 13و14
حلقة معل إاقلميية بشأأن
سب
مترب  2016وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية يف البدلان النامية والناش ئة اليت مل م
تعني اكإدارات للبحث ادلويل
اس تخدام منتجات معاهدة
الشعبية ومالزياي واملكس يك والفلبني يف اإطار معاهدة الرباءات
الرباءات
وبريو واتيلند وفييت انم
" "1تعزيز املعارف الال مة لإجراء حفص الرباءات يف الوقت
املناسب وبفعالية ابس تخدام منتجات معاهدة الرباءات؛
" "2واس تخدام التدريب التقين العميل لتعزيز املهارات اخلاصة
ابلنفاذ بفعالية اإىل قواعد البياانت لس تخراج منتجات معاهدة
الرباءات مثل تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي
ادلويل؛ " "3ونرش املعرفة املكتس بة يف مكتب امللكية الفكرية
للك مشارك
معز ة للرشاكت الصغرية واملتوسطة من أأجل النجاح يف تسخري امللكية الفكرية ألغراض دمع الابتاكر
النتيجة :ه 6.3قدرات ّ
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
مكتب الويبو يف الياابن ومقر الويبو /أأضاف مكتب الويبو يف الياابن أأربع دراسات اإفرادية اإىل قاعدة
مبادرات قاعدة بياانت مزااي من يناير اإىل
بياانت مزااي امللكية الفكرية ،و ُأعدت شعبة التواصل ومكتب
ديسمرب  2016مجيع البدلان
امللكية الفكرية
الويبو يف الياابن أأربعة مقاطع فيديو لتحسني فهم اس تخدام نظام
امللكية الفكرية ألغراض الابتاكر
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
النتيجة :ه 2.4نفاذ ّ
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
مالزياي والفلبني واتيلند ورسي لناك " "1ايدة فهم القدرات والإماكانت القامئة للمؤسسات يف الفلبني
من فرباير
هتيئة بيئة حمفزة للملكية
واتيلند للرشوع يف كشف التكنولوجيات واستيعاهبا وتكييفها
الفكرية لزايدة القدرة عىل اإىل ديسمرب
وابتاكرها وتسويقها؛ " "2وحتديد املؤسسات يف البدلان
2016
الابتاكر والإبداع
املس تفيدة اليت تعد جزء ًا من البيئة ارحمفزة للملكية الفكرية
ألغراض تطوير التكنولوجيا وغريها من املساعي؛ " "3و ايدة
الاهامتم بني املشاركني لتشكيل جممتعات ش بكية لتطوير
التكنولوجيا وغريها من املساعي؛ " "4ومناقشة اسرتاتيجية
مناس بة وإاماكنية امليض قدم ًا مع أأحصاب املصلحة داخل البدل
بهتيئة بيئة حمفزة للملكية الفكرية يف الهيالك وا ألنظمة والبيئة العامة
للبدل
ِّقدم  25دلي ًال للملكية الفكرية اإىل املشاركني يف حلقة العمل
الفلبني /الفلبني وفييت انم واتيلند
توفري مراجع امللكية الفكرية  3و 4مارس
قل
ا إل ميية بشأأن اإدارة امللكية الفكرية فامي خيص
2016
 WIPO Re:Searchوويبو غرين لتعزيز ّ
تعّل اإدارة امللكية
الفكرية وتزويد املشاركني مبراجع مالمئة عن امللكية الفكرية ميكن
اس تخداهما بعد التدريب.
املسامهة يف خدمات فعاةل دلمع الابتاكر ول س امي اس تخدام قواعد
من  25اإىل  29الفلبني /بنغالديش وبواتن والهند
ايرة دراس ية اإىل مكتب
ونيبال ومنغوليا وابكس تان ورسي لناك البياانت التكنولوجية واس تغاللها بفعالية عن طريق حتسني خربة
يوليو 2016
الفلبني للملكية الفكرية
املوظفني يف الهنوض مبراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر وتشغيلها
وبعض ماكتب دمع
التكنولوجيا والابتاكر
يف مانيال
تعزيز همارات صياغة الرباءات دلى املوظفني يف مؤسسات خمتارة
من  22اإىل  26اتيلند
بناء القدرات يف همارات
يف اتيلند والفلبني
أأغسطس
صياغة الرباءات دلمع
2016
الابتاكر بفعالية
من  21اإىل  25الفلبني
نومفرب 2016
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المتكن من اس تخدام مبادئ الويبو التوجهيية لصياغة تقارير واقع
من  27اإىل  29مالزياي 11 /مشاراكً من اإندونيس يا
حلقة معل إاقلميية بشأأن
سب
مترب  2016ومالزياي والفلبني وس نغافورة واتيلند الرباءات ودليل الويبو بشأأن اس تخدام ا ألدوات املفتوحة املصدر
أأدوات حتليل الرباءات
واجملانية يف صياغة تقارير واقع الرباءات
وفييت انم
حلقة معل إاقلميية بشأأن نرش  6و 7ديسمرب الياابن 14 /مشاراكً من الربا يل والهند " "1ايدة معلومات/بياانت الرباءات اليت تنرشها ماكتب امللكية
الفكرية يف ادلاخل واخلارج؛ " "2و ايدة عدد ماكتب امللكية
وإاندونيس يا والفلبني ومالزياي واتيلند
2016
معلومات الرباءات
الفكرية اليت تتبادل معلومات مرمقنة عن الرباءات
وفييت انم
واس تخداهما بفعالية
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
النتيجة :ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
اإجراء تقيي شامل للبيئة القانونية واملوارد ومسارات الأعامل
اتيلند
من مايو اإىل
تشخيص ماكتب
والكفاءات التنظميية وفعالية العمل فامي خيص أأنظمة تسجيل
ديسمرب 2016
امللكية الفكرية
الرباءات والعالمات التجارية والتصامي اليت يديرها مكتب امللكية
الفكرية من أأجل حتديد الثغرات وجمالت التحسني حتقيق ًا لفعالية
وكفاءة عامليتني يف تقدمي خدمات تسجيل امللكية الفكرية
للمس تخدمني ارحمليني والعامليني
" "1توس يع وحتسني تقامس ماكتب امللكية الفكرية يف دول
مقر الويبو ومكتب الويبو يف
من يناير اإىل
مرشوع عن تعزيز البنية
ديسمرب  2016س نغافورة/ادلول ا ألعضاء يف رابطة أأمم الرابطة ملعلومات امللف ،مبا يف ذكل نتاجئ البحث عن الرباءات
ا ألساس ية ملاكتب امللكية
109
وحفصها ،مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى من خالل ش بكة
جنوب رشق أس يا
الفكرية يف دول رابطة
قل
ويبو كيس؛ " "2وتطوير نظم معلومات عىل املس توى ا إل ميي
جنوب رشق أس يا دلمع
(جا ٍر)
تس تفيد بشلك فعال من منصة برجميات؛ " "3وتقدمي املساعدة
التعاون ا إلقلميي يف جمال
التقنية الال مة ملاكتب امللكية الفكرية يف دول الس يان دلمع تبادل
تبادل العمل
معلومات امللف ومعلومات امللكية الفكرية ا ألخرى من خالل
املتعلق ابلرباءات
حتديث أأنظمة اإدارة امللكية الفكرية.
مشاريع الرمقنة وتنقيح البياانت وحتسني تدفق العمل يف بدلان
بروين دار السالم وإاندونيس يا
من يناير اإىل
الرمقنة وإادارة البياانت
الس يان من أأجل تعظي النفاذ اإىل بياانت امللكية الفكرية دلى
ديسمرب  2016ومجهورية لو ادلميقراطية الشعبية
وحتسني تدفق العمل
املاكتب واس تخداهما.
ومنغوليا والفلبني واتيلند
من  29فرباير س نغافورة /ادلول ا ألعضاء يف رابطة " "1تيسري املبادرات ا إلقلميية لتقامس العمل يف الس يان عن
ندوة وحلقة معل الويبو
طريق اس تخدام قاعدة بياانت ويبو كيس لتيسري النفاذ اإىل نواجت
أأمم جنوب رشق أس يا
اإىل  4مارس
بشأأن حتسني ممارسات
أج
الفحص ال نبية؛ " "2واس تعراض ممارسات الفحص واملنح
حفص الرباءات ومنحها عن 2016
الراهنة يف الس يان لتحسني جودة أأنظمة الرباءات؛ " "3وتعزيز
طريق اس تخدام قاعدة
ل
اس تخدام قاعدة بياانت ويبو كيس وحتديث البنية ا تقنية لزايدة
بياانت ويبو كيس واجامتع
عدد املاكتب املشاركة من الس يان؛ " "4وتبادل معلومات عن
فريق العمل املعين بربانمج
جودة الرباءات وممارسات حفص الرباءات بني خمتلف ماكتب
التعاون عىل حفص الرباءات
امللكية الفكرية من أأجل حتديد س بل حتسني ماكتب امللكية
التابع لرابطة الس يان
الفكرية ملامرسات منح الرباءات؛ " "4وتوفري توصيات مبا يف ذكل
واجامتع فاحيص الرباءات
عنارص معل حمددة لتحسني وتعزيز فعالية ممارسات منح الرباءات
املامرسني
يف الس يان
تدريب مكث مف عىل اإدارة حلول الويبو ل ألعامل ودمعها ملسؤولَني
مقر الويبو/الفلبني
من  4اإىل 8
تدريب مكث مف عىل اإدارة
اثنني من مكتب الفلبني للملكية الفكرية
حلول الويبو ل ألعامل ودمعها أأبريل 2016
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" "1تكوين الكفاءات واملهارات التقنية دلى فاحيص الرباءات
 18و 19أأبريل الفلبني 100 /مسؤول من مكتب
حلقة معل وطنية بشأأن
ً
الفلبني للملكية الفكرية مه أأساسا من واملوظفني الإداريني يف مكتب الفلبني فامي خيص اس تخدام نظام
2016
WIPO CASE
فاحيص الرباءات وفاحيص الإجراءات ويبو كيس؛ " "2ونرش جتربة فاحيص الرباءات دلى مس تخديم
نظام ويبو كيس من حيث تيسري تقامس العمل؛ " "3وتوفري
الشلكية
تدريب معيل عىل نظام ويبو كيس ونقل املعارف الال مة؛ ""4
وإادخال وحدات جديدة يف نظام ويبو كيس وإاعداد خطط
التطوير مع الامتس املشورة من مكتب الفلبني يف ا ألولوايت
املقبةل
 21و 22أأبريل اتيلند 150 /مسؤو ًل من اإدارة اتيلند " "1تكوين الكفاءات واملهارات التقنية دلى فاحيص الرباءات
حلقة معل وطنية بشأأن
للملكية الفكرية مه أأساس ًا من فاحيص واملوظفني الإداريني يف اإدارة اتيلند فامي خيص اس تخدام نظام ويبو
2016
WIPO CASE
الرباءات وفاحيص الإجراءات الشلكية كيس؛ " "2ونرش جتربة فاحيص الرباءات مع مس تخديم نظام
ويبو كيس من حيث تيسري تقامس العمل؛ " "3وتوفري تدريب
معيل عىل نظام ويبو كيس ونقل املعارف الال مة؛ " "4وإادخال
وحدات جديدة يف نظام ويبو كيس وإاعداد خطط التطوير مع
الامتس املشورة من اإدارة اتيلند يف ا ألولوايت املقبةل
تزويد بدلان الس يان وبعض البدلان اخملتارة يف منطقة أس يا
من  14اإىل  18الفلبني /بروين دار السالم ومكبوداي
حلقة تدريبية دون إاقلميية
وإاندونيس يا ومجهورية لو ادلميقراطية وارحميط الهادئ بتدريب معيل ونقل مس تفيض للمعارف من فريق
بشأأن خدمات ا ألعامل القامئة نومفرب 2016
للت
الويبو منية بشأأن اس تخدام نظام اإدارة امللكية الصناعية
الشعبية ومالزياي ومنغوليا وميامنار
عىل تكنولوجيا املعلومات
واببوا غينيا اجلديدة والفلبني ورسي ومنتجاته ،ول س امي من أأجل " "1عرض أأحدث املس تجدات
لناك وس نغافورة واتيلند وفييت انم التقنية يف منتجات الويبو وخدماهتا؛ " "2وتكوين الكفاءات
واملهارات التقنية حللول الويبو ل ألعامل ومنتجاهتا يف جمال امللكية
الفكرية؛ " "3وحتسني فهم قدرات الويبو من أأجل تقدمي ودمع
العمليات وحتسني اخلدمات؛ " "4وتبادل املعرفة بشأأن منتجات
الويبو اجلديدة دلمع اخلدمات الش بكية ومخاصة انرش الويبو
وWIPO File
من  21اإىل  25اتيلند 34 /فاحص براءات جديد ًا يف " "1تكوين الكفاءات واملهارات التقنية دلى فاحيص الرباءات
تدريب وطين عىل ويبو
اجلدد يف اإدارة اتيلند بشأأن اس تخدام املنصة التقنية ومخاصة نظام
اإدارة اتيلند
نومفرب 2016
كيس لفاحيص الرباءات
ويبو كيس؛ ونرش جتربة فاحيص الرباءات يف املاكتب املس تخدمة
اجلدد بشأأن الفحص
لنظام ويبو كيس بشأأن النفاذ اإىل معلومات امللفات الأجنبية
والبحث العامليني للرباءات
واس تخدام نواجت معل حفص الرباءات؛ " "3وتوفري تدريب معيل
عىل نظام ويبو كيس ونقل املعارف الال مة؛ " "4وتعزيز فهم
واثئق الرباءات ومعلومات الرباءات فض ًال عن تقنيات البحث
النتيجة :ه 1.8التواصل بفعالية أأكرب مع مجهور أأوسع بشأأن امللكية الفكرية ودور الويبو
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
اإمتام ترمجة قصة "هومنونو" اإىل لغات الس يان ونرشها.
مكتب الويبو يف الياابن ومقر
ترمجة ونرش مصنفات الويبو 2016
الويبو/بدلان الس يان ومكبوداي
ومراجعها
ترمجة ونرش مصنفات الويبو التالية اإىل اللغة اخلريية "1" :دليل
التسجيل ادلويل للعالمات بناء عىل اتفاق مدريد وبروتوكوهل
(منشور الويبو رمق )455؛ " "2واتفاق مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات (منشور الويبو رمق )2014

الياابن/امللكية الصناعية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

4 969 999

3 830 310

3 920 117

-

4 880 193
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الياابن/امللكية الفكرية /أأفريقيا  -البدلان ا ألقل منواً
النتيجة:
النشاط

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية
التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف
ايدة فهم جتربة املؤسسات الياابنية يف اإدارة امللكية الفكرية
واحلالت الناحجة لتعزيز نقل التكنولوجيا وتسويقها
" "1توطيد التعاون بني الويبو الاحتاد الأفريقي وامجلاعات
الاقتصادية ا إلقلميية؛ " "2وإاقامة اتصال مع هجات التنس يق
الرمسية املع مينة للملكية الفكرية؛ " "3وإابرا صورة الويبو
ونشاطها يف املنطقة ا ألفريقية

الياابن 6/مشاركني من مرص وكينيا وغاان
برانمج درايس عن الابتاكر من  8اإىل 10
ونيجرياي واملغرب وجنوب أأفريقيا
مارس 2016
ونقل التكنولوجيا
من  17اإىل  19جنيف /السوق املشرتكة لرشق أأفريقيا
ايرة دراس ية :هجات
واجلنوب ا ألفريقي ،وامجلاعة الاقتصادية
مايو 2016
تنس يق معنية ابمللكية
دلول وسط أأفريقيا ،وامجلاعة الاقتصادية
الفكرية للجامعات
دلول غرب أأفريقيا ،وامجلاعة الإمنائية
الاقتصادية ا إلقلميية ا ألفريقية
للجنوب ا ألفريقي ،والاحتاد الاقتصادي
والهيئات التنفيذية لالحتاد
والنقدي لغرب أأفريقيا
ا ألفريقي
بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

النتيجة :ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
" "1مناقشة اسرتاتيجية تنفيذ مرشوع التوس ي والتفاق
اجامتع التخطيط و أأول دورة من  15اإىل  19كينيا 30 /مشاراكً حملي ًا
علهيا؛ " "2وتعريف صانعات السالت عىل امللكية الفكرية؛
فرباير 2016
تدريب ملرشوع توس ي
" "3وتوعية صانعي السالت بأأمهية املعايري وضبط اجلودة
ابس تخدام امللكية الفكرية
لفائدة "سةل اتيتا"
تقدمي حلقة معل متهيدية مدهتا مخسة أأايم بشأأن معلومات
جنوب أأفريقيا 17/مشاراكً من جلنة
 14اإىل 18
دورة تدريبية لفاحيص
الرباءات واس تخدام نواجت معليات حفص الرباءات اخلارجية
الرشاكت وامللكية الفكرية
مارس 2016
الرباءات بشأأن معلومات
للموظفني الس بع عرش اجلدد يف اللجنة
الرباءات ومهنجيات البحث
عن احلاةل التقنية الصناعية
السابقة واس تخدام نواجت
معليات الفحص اخلارجية
" "1عرض منوذج س ياسة امللكية الفكرية اذلي أأعدته الويبو
املغرب 50 /مشاراكً من اجلزائر وبنن
 11و 12مايو
مؤمتر دون إاقلميي بشأأن
أ
لفائدة املؤسسات الاكدميية عىل مجموعة خمتارة من اجلامعات
وبوتسواان وبوركينا فاصو والاكمريون
س ياسات امللكية الفكرية يف 2016
ومؤسسات البحث والو ارات املعنية ابلعلوم والتعلي العايل
والكونغو ومرص وإاثيوبيا وغابون وغاان
اجلامعات
يف البدلان ا ألفريقية؛ " "2وبلورة المنوذج بفضل التجارب
وغينيا وكينيا ومايل ومو امبيق والنيجر
ومؤسسات البحث
الوطنية؛ " "3واختيار جامعات ومؤسسات حبث لتطبيق
ونيجرياي والس نغال و أأوغندا واملنظمة
ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية واملنظمة س ياسة امللكية الفكرية يف اإطار مرشوع رائد؛ ""4
والرشوع يف تنفيذ املرشوع الرائد.
ا ألفريقية للملكية الفكرية
" "1اإاتحة منرب للمبتكرين/اخملرتعني الش باب ا ألفريقيني
حلقة معل دون إاقلميية بشأأن  22و 23يونيو بوتسواان 50 /مشاراكً من اجلزائر
لتبادل الراء والتجارب؛ " "2وتعريف املشاركني بنظام
وبوتسواان وإاثيوبيا وغاان وكينيا واملغرب
2016
امللكية الفكرية لفائدة
والنيجر ونيجرياي ورواندا وتوغو و أأوغندا امللكية الفكرية واس تخدام امللكية الفكرية محلاية الابتاكرات
املبتكرين الش باب:
وتطويرها وتسويقها؛ " "3و ايدة الإملام بفوائد اس تخدام
و امبيا و مبابوي
من الفكر اإىل السوق
نظام امللكية الفكرية وتاكليفه من املنظور الوطين وا إلقلميي
وادلويل؛ " "4وإااتحة منتدى لتبادل املعرفة عن طريق
جلسة تفاعلية مع حمفزي الابتاكر يف منظومة الابتاكر
" "1توس يع الإملام ابإنفاذ امللكية الفكرية عىل احلدود
من  17اإىل  19املغرب 21 /مشاراكً من مرص وغابون
حلقة العمل ا ألقالميية
وصعوابته؛ " "2و ايدة فعالية التدابري املنفذة عىل احلدود مبا
وغاان وغينيا وكينيا وموريتانيا ونيجرياي
املشرتكة بني الويبو ومكتب مايو 2016
لت
يامتىش مع اجلزء الثالث من اتفاق تريبس لفائدة ا منية وحامية
والس نغال وجنوب أأفريقيا وتونس
الياابن للرباءات واملكتب
املس هتلكني؛ " "3وتبادل اخلربات واملعلومات مبا يف ذكل
املغريب للملكية الصناعية
أراء الياابن
والتجارية بشان اإنفاذ امللكية
الفكرية لفائدة موظفي
امجلارك
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" "1تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية
الاكمريون 10 /منح دراس ية ملتدربني
شهادة ماجس تري يف امللكية من يناير اإىل
خمتارين من بنن وبوركينا فاصو والاكمريون للمسؤولني احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛
الفكرية مقدم مة ابلشرتاك بني يونيو 2016
" "2وتوفري فرص لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من
وجزر القمر وغابون وغينيا والنيجر
(جا ٍر)
الويبو واملنظمة ا ألفريقية
خالل التدريب والتدريس يف جمال امللكية الفكرية ألشخاص
والس نغال وتوغو ورواندا
للملكية الفكرية وجامعة
يعملون يف جمال البحث والتدريس يف موضوع امللكية
ايوندي 2
الفكرية يف جامعات ومؤسسات أأخرى
مبابوي 10 /منح دراس ية جملموعة خمتارة " "1تقدمي تدريب عام ومتخصص حول امللكية الفكرية
شهادة ماجس تري يف امللكية من مايو اإىل
الفكرية مقدم مة ابلشرتاك بني ديسمرب  2016من املتدربني من بوتسواان وبوروندي وغاان للمسؤولني احلكوميني واملتخصصني يف جمال امللكية الفكرية؛
" "2وتوفري فرص لتمنية املوارد البرشية وبناء القدرات من
وكينيا وليبرياي ومالوي ومو امبيق
(جا ٍر)
الويبو واملنظمة ا ألفريقية
خالل التدريب والتدريس يف جمال امللكية الفكرية ألشخاص
ونيجرياي و أأوغندا و مبابوي
ا إلقلميية للملكية الفكرية
يعملون يف جمال البحث والتدريس يف موضوع امللكية
وجامعة أأفريقيا
الفكرية يف جامعات ومؤسسات أأخرى
جنوب أأفريقيا 10 /منح دراس ية ملتدربني اإاتحة فرصة لكبار الطالب (املتخرجون وامللتحقون ابلتعلي
مدرسة الويبو-جنوب أأفريقيا من  5اإىل 15
العايل) واملهنيني الش باب للقيام مبا ييل "1" :اكتساب معرفة
ديسمرب  2016خمتارين من بوتسواان والاكمريون وغاان
الصيفية املتقدمة بشأأن
وكينيا ومالوي وانميبيا ونيجرياي وسوا يلند أأمعق للعالقة بني امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا؛ ""2
امللكية الفكرية
ومناقشة أأمور امللكية الفكرية املتعلقة مبفاوضات الرتخيص
و أأوغندا و مبابوي
ونقل التكنولوجيا
من خالل ادلراسات الإفرادية و أأنشطة ارحمااكة
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
النتيجة :ه 2.4نفاذ ّ
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
تعزيز الش بكة ارحملية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عن
نيجرياي /حنو  50مشاراكً حملي ًا
حلقة معل لتدريب املدربني من  5اإىل 7
طريق توفري تدريب عىل الاس تخدام الفعال ملعلومات
أأبريل 2016
عىل الاس تخدام الفعال
الرباءات واملنشورات العلمية
للمعلومات التقنية والعلمية
وتقيي املرشوع الوطين
ملراكز دمع التكنولوجيا
والابتاكر
تعزيز الش بكة ارحملية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر عن
من  2اإىل  6مايو مجهورية تزنانيا املتحدة/
حلقات معل ملراكز دمع
طريق توفري تدريب عىل الاس تخدام الفعال ملعلومات
حنو  80مشاراكً حملي ًا
التكنولوجيا والابتاكر بشأأن 2016
الرباءات واملنشورات العلمية
الاس تخدام الفعال
للمعلومات التقنية والعلمية
للمرشوع الوطين ملراكز دمع
التكنولوجيا والابتاكر
" "1تدريب موظفي مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر
 10و 11مارس بوتسواان /حنو  50مشاراكً حملي ًا
حلقة معل بشأأن
وغريمه من أأحصاب املصلحة عىل قواعد البياانت اخلاصة
2016
اسرتاتيجيات وتقنيات
مبنشورات الرباءات واملنشورات العلمية؛ " "2وتقيي
البحث عن الرباءات وإانشاء
استيفاء مركز دمع التكنولوجيا والابتاكر لرشوط املس توى
مراكز دمع التكنولوجيا
ا ألول من الاس تدامة
والابتاكر
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
النتيجة :ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
مساعدة املكتب عىل حتويل بياانته الببليوغرافية املتعلقة
نيجرياي
مرشوع حتويل البياانت يف من يناير اإىل
ابلعالمات التجارية املسجةل/النشطة ،وملفات الرباءات
السجل النيجريي للعالمات ديسمرب 2016
والتصامي من الصيغة الورقية اإىل الصيغة الرمقية مبساعدة
التجارية والرباءات والتصامي (جا ٍر)
مقدم خدمات حميل متخصص
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رمقنة ملفات امللكية الفكرية
يف املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية

من يناير اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية

رمقنة واثئق امللكية الفكرية
ل ألريبو

من يناير اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

املنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية

رمقنة واثئق امللكية الفكرية
ملعهد كينيا للملكية الصناعية
()KIPI

من يناير اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

كينيا

رمقنة براءات الاخرتاع
والعالمات التجارية ملكتب
مبابوي للملكية الفكرية
()ZIPO

من يناير اإىل
يونيو 2016

مبابوي

اإطالق نظام اإدارة واثئق
نظام أأمتتة امللكية الصناعية
الإلكرتونية يف أأوغندا

من  24أأكتوبر
اإىل  4نومفرب
2016

أأوغندا

" "1احلد من عبء اإجراءات اإدخال بياانت الواثئق املتعلقة
ابمللكية الفكرية ،ول س امي اس امترات الطلب وا ألوصاف
والواثئق املذكورة ،وحتسني أأداء تكل الإجراءات؛ ""2
ومعاجلة ترامك العمل الواجب رمقنته بفعالية وكفاءة
" "1تسهيل اإجراءات الفحص ومعاجلة
الطلبات/التسجيالت؛ " "2وتأأمني ملفات امللكية الفكرية
واحلفاظ علهيا من خالل توفريها اب ألنساق املادية والرمقية؛
" "3وتسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وادلويل؛ " "4وحتسني حومكة معلية امللكية الفكرية
والشفافية واملساءةل
" "1تسهيل اإجراءات الفحص ومعاجلة
الطلبات/التسجيالت؛ " "2وتأأمني ملفات امللكية الفكرية
واحلفاظ علهيا من خالل توفريها اب ألنساق املادية والرمقية؛
" "3وتسهيل تبادل بياانت امللكية الفكرية عىل الصعيدين
الوطين وادلويل؛ " "4وحتسني حومكة معلية امللكية الفكرية
والشفافية واملساءةل
" "1اإنشاء ملفات اإلكرتونية مجليع ملفات الرباءات
والعالمات التجارية؛ " "2وترسيع معليات الإدارة/الفحص
يف مكتب امللكية الفكرية؛ " "3وحتسني اإماكنية الوصول اإىل
املعلومات؛ " "4وحتسني حومكة معلية امللكية الفكرية
والشفافية واملساءةل عن طريق تسهيل الوصول اإىل مجيع
معلومات امللفات وإااتحهتا يف شلك رمقي
" "1وضع بنية أأساس ية منطقية لتخزين وإادارة الصور املرمقنة
(امللفات الإلكرتونية)؛ " "2ونقل املهارات وبناء القدرات
املتعلقة بتصوير ورمقنة امللفات ا ألمامية؛ " "3وفتح الباب
للخدمات املقدمة عىل الإنرتنت ملكتب امللكية الفكرية يف
أأوغندا
" "1تعريف املشاركني مبعايري الويبو و أأفضل املامرسات يف
جمال الإدارة اجليدة لبياانت امللكية الفكرية؛ " "2ونقل
املعرفة بشأأن أأدوات ا ألمتتة اليت تتيحها الويبو لتثبيت
البياانت والتحقق مهنا؛ " "3وتكوين الكفاءات املتعلقة
ابلوظائف والأدوات اخلاصة اب إلرشاف عىل جودة بياانت
امللكية الفكرية ووحدات جديدة للخدمات الش بكية
وتبادل البياانت

من  11اإىل  15مو امبيق 33 /مشاراكً من بوتسواان
دورة الويبو التدريبية
وإاثيوبيا وغامبيا وغاان وكينيا وليسوتو
يوليو 2016
ا إلقلميية بشأأن نظام اإدارة
ومدغشقر ومالوي وموريش يوس
امللكية الصناعية – اإدارة
ومو امبيق وانميبيا وسيش يل وسوا يلند
جودة البياانت وتبادلها
ومجهورية تزنانيا املتحدة و أأوغندا و امبيا
واخلدمات الش بكية
قل
و مبابوي واملنظمة ا ألفريقية ا إل ميية
للملكية الفكرية واملنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية
النتيجة :ه 1.5اس تخدام معلومات الويبو الإحصائية بشأأن امللكية الفكرية عىل نطاق أأوسع وحنو أأفضل
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
من  14اإىل  16مبابوي 25 /مشاراكً من بوتسواان وغامبيا " "1التوعية بأأمهية اإحصاءات امللكية الفكرية؛ " "2وتبادل
حلقة معل الويبو دون
وغاان وكينيا ومالوي ومو امبيق وانميبيا بياانت مهنا أأفضل املامرسات وحتديد املشالكت واحللول
سبمترب 2016
ا إلقلميية بشأأن اإعداد
ورواندا ومجهورية تزنانيا املتحدة و أأوغندا املشرتكة بني ماكتب امللكية الفكرية يف أأفريقيا؛ ""3
اإحصاءات امللكية الفكرية
ومساعدة ماكتب امللكية الفكرية عىل اإقامة بنيهتا الإحصائية
و امبيا و مبابوي
واس تخداهما بفعالية لفائدة
أأو تطويرها (بناء القدرات)؛ " "4والتوعية بفائدة اس تخدام
ادلول ا ألعضاء يف املنظمة
مواقع اإلكرتونية مكنصة لتوفري املعلومات ومهنا الإحصاءات
ا ألفريقية ا إلقلميية
ملس تخديم نظام امللكية الفكرية
للملكية الفكرية
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النتيجة :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
الغرض/الوصف
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
النشاط
" "1حتديد الاحتياجات ارحمددة للبدلان اخملتارة من حيث
كينيا /حنو  250مشاراكً حملي ًا
من  5اإىل 8
دراسة اإفرادية بشأأن
التكنولوجيات املائية والزراعية؛ " "2ووصف وحتديد
أأبريل 2016
الاحتياجات للتكنولوجيا
الاحتياجات من أأجل رفعها عىل منصة ويبو غرين؛ ""3
املائية والزراعية والفرص
وحتديد فرص التعاون عىل الاحتياجات ارحمددة مع التشديد
املتاحة لإثبات املفهوم يف
مخاصة عىل قدرة الاستيعاب الوطنية
اإطار مبادرة ويبو غرين
تسليط الضوء عىل عنارص من برانمج
اإنتاج فيّل عن قصة جناح – من أأغسطس اإىل غاان
 WIPO Re:Searchوا ألشخاص املشاركني يف املرشوع
ديسمرب 2016
WIPO Re:Search
(جا ٍر)

الياابن/امللكية الفكرية /أأفريقيا – البدلان ا ألقل منوا  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

1 651 640

1 599 634

1 688 605

-

1 562 669

املكس يك
النتيجة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

النشاط
متويل ُم ِ
حارض ملدرسة الويبو الصيفية
اخلاصة ابمللكية الفكرية اليت تنظمها
أأاكدميية الويبو ابلتعاون مع املعهد
املكس ييك للملكية الصناعية ومعهد
التكنولوجيا املس تقةل يف املكس يك
()ITAM
ندوة إاقلميية للهنوض ابس تخدام
امللكية الصناعية يف الرشاكت الصغرية
واملتوسطة :تدريب أأحصاب ا ألعامل
املقبلني/ارحممتلني ،ينظمها املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية واملعهد املكس ييك للملكية
الصناعية بدمع من الويبو
يوم التوعية املفتوح دلى غرفة التجارة
الإس بانية يف املكس يك املنظم
ابلتعاون بني املكتب الإس باين
للرباءات والعالمات التجارية واملعهد
املكس ييك للملكية الصناعية بدمع
من الويبو
احلدث اجلانيب للمعهد املكس ييك
للملكية الصناعية يف اإطار امجلعيات
العامة للويبو

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
التارخي
من  30مايو اإىل املكس يك
 10يونيو 2016

الغرض/الوصف
متويل مشاركة متحدث (رئيس وحدة جرامئ امللكية الفكرية
يف رشطة مدريد الوطنية ابإس بانيا) لإلقاء حمارضة يف مدرسة
الويبو الصيفية

 19و 20أأكتوبر املكس يك/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية
2016

دمع ماكتب امللكية الفكرية يف سعهيا اإىل اس تحداث خدمات
وبرامج ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

املكس يك/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

معاجلة وجاهة حامية امللكية الفكرية وإادارة امللكية الفكرية
من أأجل تعزيز القدرة التنافس ية الصناعية يف القطاع اخلاص

 21أأكتوبر
2016

 7أأكتوبر  2016جنيف/مجيع بدلان أأمرياك الالتينية تقدمي مبادرة املكس يك دلمع اإدارة طلبات الرباءات لبدلان
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومنيكية ()CADOPAT
للتعاون ا ألفقي يف حفص الرباءات

 110نظام دمع اإدارة البحث وحفص طلبات الرباءات يف أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
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املكس يك  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

144 426

98 765

27 752

-

215 439

مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
مجهورية كوراي 20/مشاراكً أأجنبي ًا
من  10بدلان

النشاط
حلقة العمل ا ألقالميية
املشرتكة بني الويبو وو ارة
الثقافة والرايضة والس ياحة
يف مجهورية كوراي وجلنة
كوراي حلق املؤلف بشأأن
اإنفاذ حق املؤلف

التارخي
من  5اإىل 9
ديسمرب 2016

توطني وترمجة املواد
التدريس ية للويبو  -و ارة
الثقافة والرايضة والس ياحة
بشأأن احرتام حق املؤلف

من  23يونيو اإىل لك ادلول الأعضاء يف الويبو
 31ديسمرب
2016
(جا ٍر)

اس تحداث مجموعة من
أأدوات الاس تقصاء لتقيي
سلوكيات املس هتلكني

من  7سبمترب اإىل لك ادلول الأعضاء يف الويبو
 22ديسمرب
2016

الغرض/الوصف
" "1دراسة قمية حامية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة وتطبيقها عىل
التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية يف ادلول املشاركة؛
" "2وتقدمي تدريب أأسايس حول أأوجه العالج وإاجراءات تطبيق
حق املؤلف ،مع الرتكزي مخاصة عىل البيئة الرمقية؛ " "3ومناقشة
قضااي موضوعية يف جمال اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف؛ " "4ووضع
تصور لالسرتاتيجيات الوطنية وعرب الوطنية للتعاون الفعال يف جمال
اإذاكء الاحرتام حلق املؤلف
تكييف املواد التعلميية القامئة ابلإنلكزيية بشأأن حق املؤلف اإىل
الفرنس ية والإس بانية العربية من أأجل تعزيز احرتام حق املؤلف يف
البدلان الناطقة ابللغة الفرنس ية والإس بانية والعربية عن طريق ايدة
تقدير امجلهور العام ،ومخاصة يف صفوف الش باب ،لنظام حق
املؤلف وإانفاذه
مساعدة ماكتب امللكية الفكرية وغريها من اجلهات املضطلعة
بأأنشطة لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بغية وضع معايري موضوعية
بشأأن ختطيط وتقيي اسرتاتيجيات التواصل اخلاصة بتعزيز الاحرتام

مجهورية كوراي/اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

50 475

126 336

118 462

-

58 349

مجهورية كوراي/حق املؤلف
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

حلقة معل وطنية بشأأن حق
املؤلف واحلقوق اجملاورة

من  13اإىل 15
ديسمرب 2016

فييت انم( 200 /حنو 100
مشارك حميل يف لك حلقة معل)

إا اكء الوعي دلى واضعي الس ياسات و أأحصاب املصلحة
الرئيس يني بشأأن أأمهية حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

مرشوع قطري لتعزيز الوعي
بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

من مايو اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

مالوي

مساعدة مالوي يف مساعهيا لإنشاء بنية حتتية صاحلة حلق
املؤلف وتعزيز القدرات الوطنية لتنفيذ برامج اإذاكء الوعي العام
بشأأن حق املؤلف واحلقوق اجملاورة
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مرشوع قطري لتعزيز الوعي
بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

من مارس اإىل
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

بوتسواان 5 /مؤسسات تعلميية ( 4دمع بوتسواان يف تنفيذ مرشوع تعلميي يف جمال حق املؤلف يكون
مدارس اثنوية ومؤسسة ش باب موهج ًا اإىل الش باب للتوعية حبق املؤلف وهتيئة بيئة مؤاتية
لالس تخدام وامحلاية الفعاليني حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
واحدة)

مرشوع قطري لتعزيز الوعي
بشأأن حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

ديسمرب 2016
(جا ٍر)

كينيا 77 /مشاراكً يف تدريب يف
مومباسا؛ و 92مشاراكً يف تدريب
يف بوميت

تعزيز قدرات كينيا لتنفيذ برامج توعية عامة منتظمة بغية اإجياد
بيئة مؤاتية لالس تخدام الفعال حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة
وحاميهتا

" "1القضاء عىل جماعة الكتب يف صفوف تالميذ الثانوية من
الهند
مرشوع احتاد الكتب املي مرسة من يونيو اإىل
ذوي الإعاقة يف قراءة املطبوعات يف أأواتر براديش وبوجناب
ديسمرب 2016
وراجس
ميرسة
(جا ٍر)
تان ابلهند عن طريق املساعدة يف اإنتاج كتب م
ميرسة عن
النسق؛ " "2ودمع نفاذ التالميذ اإىل كتب رمقية م
طريق توفري أأهجزة قراءة وتدريب التالميذ عىل اس تخداهما؛ ""3
وتكوين كفاءات النارشين احلكوميني للكتب ادلراس ية ل ُتنتج
ميرس
الكتب املقبةل بنسق م
معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
النتيجة :ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
التارخي

النشاط

من  21اإىل 24
حلقة معل أأقالميية بشأأن
تكوين الكفاءات يف جمال حق مارس 2016
املؤلف

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

مجهورية كوراي 15 /مشاراكً من
أأنغول وا ألرجنتني والصني
ودومينياك وإاكوادور ومرص
وغواتاميل وإاندونيس يا والهند
وميامنار ونيبال ونيجرياي والاحتاد
الرويس ورسي لناك و أأوغندا

حتديث املعرفة ،وتبادل اخلربات يف جمال بناء قدرات حق
املؤلف ،وتبادل الراء واملهنجيات حول خمتلف برامج بناء
قدرات حق املؤلف ،ومناقشة كيفية تعزيز تكل الربامج عىل
املس توايت الوطنية وا إلقلميية وادلولية

حلقة معل إاقلميية عن القضااي
الناش ئة يف جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

من  23اإىل 25
مايو 2016

الصني 14 /مشاراكً من بنغالديش " "1اإاتحة فرصة ملسؤويل حق املؤلف يف أس يا وارحميط الهادئ
من أأجل تبادل املعلومات عن القضااي والتحدايت واملس تجدات
وبواتن ومكبوداي والصني
وإاندونيس يا ومالزياي ومنغوليا ونيبال يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة عىل الصعيدين الوطين
وابكس تان والفلبني ورسي لناك وادلويل وحتديث معارفهم؛ " "2وتبادل الراء بشأأن القضااي
والتحدايت؛ " "3ومناقشة س بل مواصةل تعزيز نظام حق املؤلف
وفييت انم و 70مشاراكً حملي ًا
عىل املس توايت الوطنية

حلقة معل دون إاقلميية عن
التعاون يف جمال حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة

من  28اإىل 30
يونيو 2016

الاحتاد الرويس 11 /مشاراكً من
الصني ومنغوليا ومجهورية كوراي
وعدة مشاركني حمليني

" "1تبادل املعلومات واخلربات بني البدلان املشاركة بشأأن
تطوير نظام حق املؤلف؛ " "2والبحث عن فرص جديدة لتعزيز
التعاون بني البدلان يف جمال حق املؤلف واحلقوق اجملاورة

ايرة دراس ية للمفوضية
الكورية حلق املؤلف

من  17اإىل 20
أأكتوبر 2016

مجهورية كوراي 10 /مشاركني من
بواتن وكولومبيا وإاندونيس يا
ومجهورية اإيران الإسالمية
ومدليف ونياكراغوا وفلسطني
وسانت لوس يا واتيلند ومجهورية
تزنانيا الاحتادية

" "1نرش املامرسات والتجارب الكورية يف اإدارة حق املؤلف
واحلقوق اجملاورة؛ " "2وتعزيز القدرات لوضع س ياسات
حق املؤلف؛ " "3وحتديث ا ألطر الترشيعية والإدارية؛
" "4وحتسني وظائف منظامت حق املؤلف يف البدلان

مجهورية كوراي/حق املؤلف  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

529 652

336 852

362 837

-

503 667
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مجهورية كوراي/التعلي – منح دراس ية يف جمال امللكية الفكرية (أأاكدميية)
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

املشاركة يف برانمج املاجس تري يف
قانون امللكية الفكرية املشرتك بني
الويبو وجامعة كوينسلند
للتكنولوجيا

من  29فرباير اإىل
 28أأكتوبر 2016

أأسرتاليا /بواتن ومكبوداي وفيجي
ومجهورية كوراي

توفري تعلي عالٍ خلرباء امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
املسؤولون احلكوميون ،من أأجل تعزيز قدرهتم عىل اإدارة
حقوق امللكية الفكرية و ايدة اس تخداهمم للملكية الفكرية يف
الهنوض ابلبتاكر عن طريق ماجس تري الويبو – جامعة
كوينسلند للتكنولوجيا يف قانون امللكية الفكرية

املشاركة يف برانمج املاجس تري يف
قانون امللكية الفكرية املشرتك بني
الويبو وجامعة س يول الوطنية

من  2مارس اإىل
 16ديسمرب 2016

مجهورية كوراي /الهند وابكس تان

توفري تعلي عالٍ خلرباء امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
املسؤولون احلكوميون ،من أأجل تعزيز قدرهتم عىل اإدارة
حقوق امللكية الفكرية و ايدة اس تخداهمم للملكية الفكرية يف
الهنوض ابلبتاكر عن طريق ماجس تري الويبو -جامعة س يول
الوطنية للملكية الفكرية

مجهورية كوراي /الربا يل
والاكمريون والهند وإاندونيس يا
وليسوتو ومالوي وبولندا

تزويد كبار الطالب واملهنيني الش باب مبزيد من املعرفة يف
لك جمالت امللكية الفكرية ودور ووظائف نظام امللكية
الفكرية عن طريق حمارضات ودراسات اإفرادية ومتارين
ومناقشات جامعية

من  11اإىل 22
املشاركة يف برانمج املدرسة
الصيفية املشرتك بني الويبو وكوراي يوليو 2016

مجهورية كوراي/التعلي – منح دراس ية يف جمال امللكية الفكرية (أأاكدميية) – مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

317 318

334 567

148 105

-

503 781
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مجهورية كوراي/امللكية الصناعية
النتيجة:

ه 1.3اسرتاتيجيات وخطط وطنية يف جمايل الابتاكر وامللكية الفكرية تامتىش مع ا ألهداف الإمنائية الوطنية

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة الغرض/الوصف
التارخي
النشاط
مجهورية كوراي 8 /مشاركني من " "1ايدة فهم صانعي الس ياسات من القطاعني العام واخلاص
ايرة دراس ية لوفد من امجلهورية من  1اإىل 4
العاملني عىل اإعداد اسرتاتيجية وطنية للملكية الفكرية من أأجل
امجلهورية ادلومينيكية
ادلومينيكية اإىل س يول وداجيون نومفرب 2016
تعزيز الفعالية يف ختطيط اسرتاتيجية امللكية الفكرية وتنفيذها؛
(مجهورية كوراي)
" "2وتعزيز معرفهتم لرتوجي الابتاكر ادلاخيل عن طريق حتسني
النفاذ اإىل أأدبيات الرباءات؛ " "3وتوفري معارف من املصدر
ومالحظة كيف أأصبح اقتصاد كوراي اقتصاد ًا قامئ ًا عىل امللكية
الفكرية عن طريق قطاعاهتا الصناعية الرئيس ية
بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

النتيجة :ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر

النشاط
حلقات معل بشأأن الربانمج الرائد
اخلاص بقانون الرباءات وحفص
الرباءات والتدريب أأثناء العمل

التارخي
من  23مارس
اإىل  1أأبريل
2016
من  4اإىل 8
أأبريل 2016

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
مجهورية كوراي 19 /مشاراكً من
بنغالديش وكولومبيا ومرص
واك اخس تان وكينيا ومنغوليا
(الربانجمان) وميامنار وابكس تان
وبريو و أأو بكس تان وفييت انم
واملنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية
للملكية الفكرية

حلقات معل بشأأن الربانمج الرائد
اخلاص بقانون العالمات التجارية
وحفص العالمات التجارية
والتدريب أأثناء العمل

من  10اإىل 17
مايو 2016
من  18اإىل 20
مايو 2016

ندوة عن الإجراءات البديةل
لتسوية منا عات امللكية الفكرية
والتكنولوجيا

 11مارس
2016

مجهورية كوراي 20 /مشاراكً من
اك اخس تان وقريغزيس تان
ومو امبيق واببوا غينيا اجلديدة
وابراغواي ورسي لناك واتيلند
و أأو بكس تان (الربانجمان) وفييت
انم
مجهورية كوراي /حنو  170مشاراكً
من مجهورية كوراي

ندوة عن امللكية الصناعية
والوساطة والتحكي يف جمال
امللكية الفكرية

من  17اإىل 22
نومفرب 2016

كواب والسلفادور واملكس يك /حنو
 50مشاراكً من كواب و136
مشاراكً من السلفادور و100
مشارك من املكس يك

من  16اإىل 20
املرشوع ا ألويل :برانمج التعلي
ادلويل اخلاص اب ألفاكر والاخرتاع مايو 2016
والابتاكر وامللكية الفكرية

مجهورية كوراي 15 /مشاراكً من
مالزياي ومنغوليا والفلبني وتركيا
وفييت انم
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الغرض/الوصف
ركزت حلقة العمل عىل " "1تعزيز معارف فاحيص الرباءات
وهماراهتم فامي خيص اإجراءات الفحص؛ " "2ودورات معلية
بشأأن النفاذ اإىل نتاجئ الفحوص اخلارجية واس تخداهما وفهم
الإخطارات الواردة؛ " "3ودورة خاصة للمشاركني لتبادل
الراء وحبث الاختالفات والقوامس املشرتكة يف الفحص
املوضوعي للرباءات بني املاكتب الوطنية للرباءات؛ ""4
وجلسات عن ضبط جودة الرباءات لتعزيز مصداقية حفص
الرباءات
" "1تعزيز معرفة فاحيص العالمات التجارية مببادئ قانون
العالمات التجارية وإاجراءات حفص العالمات التجارية؛
" "2و ايدة هماراهتم يف الفحص الفعيل لطلبات العالمات
التجارية؛ " "3وتوفري فرصة لتبادل الراء بشأأن ا ألنظمة
الوطنية للعالمات التجارية والصعوابت يف حفص العالمات
التجارية؛ " "4و ايدة فهم نظام مدريد واس تخدامه
" "1توفري فهم أأفضل ل إالجراءات البديةل لتسوية منا عات
امللكية الفكرية؛ " "2ومشاركة خربات مركز الويبو يف جمال
الإجراءات البديةل لتسوية املنا عات مع الهيئات الوطنية املعنية
بتكل الإجراءات؛ " "3وتشجيع البدلان النامية عىل وضع
وتنفيذ اإجراءات بديةل مالمئة لتسوية املنا عات
" "1توفري فهم أأفضل ل إالجراءات البديةل لتسوية منا عات
امللكية الفكرية؛ " "2ومشاركة خربات مركز الويبو يف جمال
الإجراءات البديةل لتسوية املنا عات مع الهيئات الوطنية املعنية
بتكل الإجراءات؛ " "3وتشجيع البدلان النامية عىل وضع
وتنفيذ اإجراءات بديةل مالمئة لتسوية املنا عات
يريم املرشوع اإىل " "1ايدة اإملام املشاركني مبسار الاخرتاع
وحامية الاخرتاعات وإادارة حقوق امللكية الفكرية؛ " "2ونقل
ادلراية العملية ل ألسلوب التعلميي اذلي اكتسبته مجهورية كوراي
عن طريق خمتلف مشاريعها وبراجمها التعلميية من أأجل متكني
املشاركني من مواصةل نرش املعارف واملهارات عىل
الصعيد الوطين

تقرير أأداء الربانمج 2016
" "1توفري مواد سهةل الاس تخدام بشأأن امللكية الفكرية لغري
مجهورية كوراي
اإنتاج قرص الفيديو الرمقي ودليل من يناير اإىل
اخلرباء يف امللكية الفكرية؛ " "2ودمع املصلحة العامة يف قضااي
ديسمرب 2016
"بورورو"
امللكية الفكرية؛ " "3ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية
(ابلإنلكزيية والفرنس ية والإس بانية)
ا ألخرى يف الوصول اإىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع الإبداع؛
" "4وإامداد مس تخديم امللكية الفكرية ابإماكنية الوصول اإىل
مواد امللكية الفكرية ابللغات ارحملية
" "1توفري مواد سهةل الاس تخدام بشأأن امللكية الفكرية لغري
مجهورية كوراي
من يناير اإىل
اإنتاج نسخة مدبلجة من قرص
اخلرباء يف امللكية الفكرية؛ " "2ودمع املصلحة العامة يف قضااي
ديسمرب 2016
الفيديو الرمقي (القرص املدمج)
امللكية الفكرية؛ " "3ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية
ودليل (كتاب الامترين) "بورورو"
ا ألخرى يف الوصول اإىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع الإبداع؛
ابللغة العربية
" "4وإامداد مس تخديم امللكية الفكرية ابإماكنية الوصول اإىل
مواد امللكية الفكرية ابللغات ارحملية
" "1توفري مواد سهةل الاس تخدام بشأأن امللكية الفكرية لغري
ديسمرب  2016مجهورية كوراي
اإنتاج موضوع جديد
ً
اخلرباء يف امللكية الفكرية؛ " "2ودمع املصلحة العامة يف قضااي
تقريبا
("التصامي الصناعية")
امللكية الفكرية؛ " "3ومساعدة املدارس واملؤسسات التعلميية
ملواد "بورورو" املتحركة
ا ألخرى يف الوصول اإىل املناجه ادلراس ية اليت تدمع الإبداع؛
" "4وإامداد مس تخديم امللكية الفكرية ابإماكنية الوصول اإىل
مواد امللكية الفكرية ابللغات ارحملية
" "1جذب اهامتم امجلهور ول س امي الش باب ابلقضااي املتعلقة
مجهورية كوراي
يوليو 2016
اإنتاج مجموعة أأدوات حاسوبية
ابمللكية الفكرية بطريقة أأيرس وأأكرث تسلية؛ " "2والتعزيز
للتعّل عن طريق اللعب
الفعال للتوعية الطويةل ا ألجل ابمللكية الفكرية دلى ادلول
(القرص املدمج وكتاب الامترين)
ا ألعضاء يف الويبو؛ " "3وتوفري أأسلوب مالمئ لتعّل امللكية
الفكرية ذلوي ادلراية اب ألهجزة الرمقية (املواطنون الرمقيون)
حمسن اإىل املعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية واس تخداهما من قبل مؤسسات امللكية الفكرية وامجلهور لتشجيع الابتاكر والإبداع
النتيجة :ه 2.4نفاذ ّ
التارخي
النشاط
من  20اإىل 22
مرشوع بشأأن تسخري امللكية
الفكرية ألغراض التمنية واس تخدام أأبريل 2016
التكنولوجيات املالمئة :املسابقة
الهنائية وحفل تسلي اجلوائز وحلقة
العمل الهنائية

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
امجلهورية ادلومينيكية /حنو 200
مشارك من امجلهورية ادلومينيكية

( )1من  8اإىل
مرشوع بشأأن تسخري امللكية
الفكرية ألغراض التمنية واس تخدام  10فرباير
2016
التكنولوجيات املالمئة:
( )1املشاورات ا إلقلميية
( 7 )2و 8سبمترب اتيلند /حنو  80مشاراكً من اتيلند
2016
( )2حلقة العمل التوجهيية –
اتيلند /حنو  250مشاراكً من
اءات
رب
حلقة معل متقدمة لبحث ال
اتيلند
( 9 )3و10
( )3املسابقة الهنائية وحفل تسلي نومفرب 2016
اجلوائز وحلقة العمل الهنائية
اتيلند
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الغرض/الوصف
اكنت أأهداف املنافسة تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع
منتجات التكنولوجيا املالمئة يف اجملال الزراعي اليت تمتزي
بسهوةل الاس تخدام واجملدية اقتصاداي لفائدة اجملمتعات ارحملية
لتلبية احتياجاهتا واملسامهة يف حتقيق التمنية املس تدامة
للمجمتعات ارحملية .واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات الرباءات
لبتاكر حلول عنرص ًا أأساس ي ًا يف املسابقة.
اكنت أأهداف املنافسة تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع
منتجات التكنولوجيا املالمئة يف اجملال الزراعي اليت تمتزي
بسهوةل الاس تخدام واجملدية اقتصاداي لفائدة اجملمتعات ارحملية
لتلبية احتياجاهتا واملسامهة يف حتقيق التمنية املس تدامة
للمجمتعات ارحملية .واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات الرباءات
لبتاكر حلول عنرص ًا أأساس ي ًا يف املسابقة.

تقرير أأداء الربانمج 2016
( 30 )1و31
مرشوع بشأأن تسخري امللكية
الفكرية ألغراض التمنية واس تخدام مارس 2016
التكنولوجيات املالمئة:
( 29 )2و30
نومفرب 2016
( )1املشاورات ا إلقلميية
( )2حلقة العمل التوجهيية
دراسة وتقيي املسابقات اخلاصة
ابلتكنولوجيات املالمئة

من مارس اإىل
ديسمرب 2016

منغوليا
منغوليا /حنو  75مشاراكً
من منغوليا

اكنت أأهداف املنافسة تشجيع وماكفأأة المتزي يف اخرتاع
منتجات التكنولوجيا املالمئة يف اجملال الزراعي اليت تمتزي
بسهوةل الاس تخدام واجملدية اقتصاداي لفائدة اجملمتعات ارحملية
لتلبية احتياجاهتا واملسامهة يف حتقيق التمنية املس تدامة
للمجمتعات ارحملية .واكن الاس تخدام الفعال ملعلومات الرباءات
لبتاكر حلول عنرص ًا أأساس ي ًا يف املسابقة.

مجهورية كوراي

" "1اإنشاء هيالك وأليات متكينية ملسابقات التكنولوجيا
املالمئة؛ " "2وحتويل منافسة التكنولوجيا املالمئة اإىل مبادرة
مس تدامة وطويةل ا ألجل؛ " "3وحبث مهنجيات جديدة من
أأجل تعظي الفوائد واحلد من خطر عدم حتقيق الهدف املنشود

مجهورية كوراي/امللكية الصناعية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

1 053 391

710 526

563 464

-

1 200 454

اإس بانيا
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

مشاركة مدير املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية يف دورات العمل
التاسعة عرشة واجمللس
الإداري مجلعية ا ألمريكتني
للملكية الصناعية ()ASIPI

من  4اإىل 7
ديسمرب 2016

ا ألرجنتني/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

تقدمي معاهدة الرباءات و أأحدث مس تجداهتا مبا يف ذكل مائدة
مس تديرة بشأأن اس تخدام معاهدة الرباءات ومرشوع املسار
الرسيع ملعاجلة الرباءات .وشارك املكتب الإس باين للرباءات
والعالمات التجارية يف املائدة املس تديرة من أأجل تبادل اخلربات
وإاثراء املناقشات التقنية.

الويبو/املكتب الإس باين
للرباءات والعالمات
التجارية/الواكةل الإس بانية
للتعاون الإمنايئ ادلويل.
الندوة ا إلقلميية الرابعة بشأأن
العالمات التجارية والتصامي
الصناعية بوصفها عوامل ابتاكر
و أأصول املؤسسات :التصمي
بوصفه أأداة جتارية اسرتاتيجية
وعام ًال فارق ًا

من  7اإىل 10
مارس 2016

كولومبيا/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

" "1تشجيع الاس تخدام الاسرتاتيجي للتصامي الصناعية بوصفها
دافع ًا للتمنية الاقتصادية؛ " "2وتوفري منتدى لتبادل ا ألفاكر بشأأن
حامية التصامي واملامرسات والتوهجات عىل الصعيدين الوطين
وادلويل

ندوة إاقلميية بشأأن معاهدة
الرباءات ومعاهدة بودابست

من  5اإىل 7
سبمترب 2016

كواب/مجيع بدلان أأمرياك الالتينية

تيسري تبادل ا ألفاكر واملامرسات الفضىل اخلاصة ابس تخدام النظام
ادلويل للملكية الفكرية لفائدة املودعني واملاكتب الوطنية

املكس يك/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

دمع ماكتب امللكية الفكرية يف سعهيا اإىل اس تحداث خدمات
وبرامج ملساعدة الرشاكت الصغرية واملتوسطة

ندوة إاقلميية للهنوض ابس تخدام  19و 20أأكتوبر
امللكية الصناعية يف الرشاكت 2016
الصغرية واملتوسطة( :تدريب
املقاولني املقبلني وارحممتلني)
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تقرير أأداء الربانمج 2016
يوم التوعية املفتوح دلى غرفة  21أأكتوبر  2016املكس يك/مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية
التجارة الإس بانية يف املكس يك
املنظم ابلتعاون بني املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية واملعهد املكس ييك
للملكية الصناعية بدمع
من الويبو
الندوة ا إلقلميية املشرتكة
اخلامسة عرشة بني الويبو
والواكةل الإس بانية للتعاون
الإمنايئ ادلويل ومكتب اإس بانيا
للرباءات والعالمات التجارية
بشأأن امللكية الفكرية للقضاة
واملدعني العامني من بدلان
أأمرياك الالتينية

من  16اإىل 20
مايو 2016

 6و 7سبمترب
مشاركة خبري اإس باين يف
الندوة ا إلقلميية اخلاصة مبعاهدة 2016
س نغافورة بشأأن قانون
العالمات التجارية
مرشوع التوعية

مارس 2016
(جا ٍر)

الربا يل /حممكة العدل جملمتعات
ا ألنديز /مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

معاجلة وجاهة حامية امللكية الفكرية وإادارة امللكية الفكرية من
أأجل تعزيز القدرة التنافس ية الصناعية يف القطاع اخلاص

" "1توس يع معارف القضاة واملدعني يف أأمرياك الالتينية بنظام
امللكية الفكرية؛ " "2وتيسري حتديد الاهامتمات املشرتكة بغية
عرض ا ألفاكر والاقرتاحات؛ " "3وحتسني جودة القرارات
القضائية والتفسريات القانونية

ش ييل /مجيع بدلان أأمرياك الالتينية تبادل اخلربات وا ألفاكر بشأأن اس تخدام وتنفيذ معاهدة س نغافورة
بشأأن قانون العالمات التجارية يف اإس بانيا

لك البدلان ا أليبريية ا ألمريكية

اإنتاج لعبة فيديو تعلميية إل اكء الوعي ابمللكية الفكرية يف صفوف
املراهقني

حلقة العمل ا إلقلميية املشرتكة
بني الويبو واملكتب الإس باين
للرباءات والعالمات التجارية
والواكةل الإس بانية للتعاون
الإمنايئ ادلويل بشأأن تدريب
املدربني عىل صياغة الرباءات
معز ة ومكيّفة حسب احتياجات البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املتحوةل
النتيجة :ه 4.3أليات وبرامج تعاونية ّ
من  11اإىل 15
أأبريل 2016
(جا ٍر)

كولومبيا /مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

حتديد الكفاءات لتنظي برامج بناء القدرات املس تقبلية عىل
الصعيد الوطين يف ش ىت أأحناء املنطقة

النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

مشاركة مدير املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية يف اجامتع الويبو
ا إلقلميي ملديري ماكتب امللكية
الصناعية يف بدلان
أأمرياك الالتينية

 15و 16سبمترب
2016

كولومبيا /مجيع بدلان
أأمرياك الالتينية

اإاتحة تبادل ا ألفاكر واملامرسات الفضىل مع بدلان أأمرياك الالتينية

مشاركة مدير املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات
التجارية يف اجامتع الويبو
ا إلقلميي ملديري ماكتب امللكية
الصناعية واملاكتب املصدرة يف
أأمرياك الالتينية

 14و 15سبمترب
2016

كولومبيا /مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية

تيسري تبادل املعلومات بشأأن الاسرتاتيجيات دلمع اس تخدام نظام
امللكية الفكرية دلى املصدرين
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النتيجة:

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية

النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

الاجامتع ا إلقلميي الثاين عرش
ملرشوع الرباءات الالتينية
للمنظمة العاملية للملكية
الفكرية/املكتب الإس باين
للرباءات والعالمات
التجارية/املكتب ا ألورويب
للرباءات ألخصايئ تكنولوجيا
املعلومات وإادارة معلومات
الرباءات يف ماكتب امللكية
الصناعية يف أأمرياك الالتينية

من  29نومفرب اإىل
 2ديسمرب 2016

كواب/مجيع بدلان أأمرياك الالتينية

أأنيشء مرشوع الرباءات الالتينية (لتيبات) لتطوير قاعدة بياانت
وتزويدها ابملعلومات الال مة حول الرباءات من مجيع بدلان أأمرياك
الالتينية .ويُع ّد مرشوع الرباءات الالتينية حالي ًا منوذج ًا لبدلان
أأمرياك الالتينية فض ًال عن خمتلف ارحمافل ادلولية املتعلقة مبعلومات
الرباءات والالزتام واملثابرة والعمل امجلاعي .وعىل مدى أأكرث من
 15عام ًا ،اس تطاعت قاعدة البياانت جتميع أأكرث من َ
مليوين وثيقة
ويقوم ابلطالع علهيا ما متوسطه  14أألف خشص شهر ًاي.
وجتمتع ادلول ا ألعضاء يف أأمرياك الالتينية وإاس بانيا س نو ًاي ملناقشة
اإدارة املرشوع واعامتد خصائص جديدة.

اإس بانيا  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

107 221

165 276

180 441

-

92 056

صندوق ا ألمم املتحدة للرشااكت ادلولية – القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي الإعاقة
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط

التارخي

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة

الغرض/الوصف

تدريب ومساعدة تقنية عن
طريق مذكرة تفامه مع احتاد
ديزي وهو أأحد الرشاكء
التنفيذيني لحتاد
امليرسة
الكتب م

من  1يوليو
 2016اإىل 31
ديسمرب 2016
(جا ٍر)

الهند

امليرس
" "1إا اكء وعي أأحصاب املصلحة الرئيس يني بقضااي النفاذ م
ل ألشخاص ذوي الإعاقات يف قراءة املطبوعات؛ " "2وتوفري
وميرسة النسق يف
تدريب عىل اإنتاج كتب اإلكرتونية رمقية م
الولايت الهندية لهارايان وتشاتيسجاره وهماراشرتا واكراناتاك
واتميل اندو و أأندرا براديش وغوجارات يك تمتكن من القيام
مبا ييل:
امليرس
 حتويل الكتب ادلراس ية القامئة اإىل نسق  EPUBمابس تخدام خط من خطوط يونيكود لصفوف
التعلي الثانوي؛
 وضامن اإعداد الكتب املقبةل ابس تخدام خط من خطوطيونيكود وإااتحة نسخ تكل الكتب بنسق  EPUBذلوي
الإعاقة يف قراءة املطبوعات أأو للمنظامت اليت تقدم خدمات
اإلهيم.
وفض ًال عن ذكل ،يسعى املرشوع اإىل ايدة توفر الكتب الصادرة
بطريقة بريل عن طريق ما ييل:
 توفري تدريب دلور الطباعة بطريقة بريل عىل اإنتاج نسخورقية بطريقة بريل من امللفات الرمقية الش بكية القامئة؛
 وإاعداد دليل تدريب يصف تدفق العمل اخلاص ابإنتاجنسخة ورقية بطريقة بريل من املوارد الإلكرتونية الش بكية
القامئة.
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صندوق ا ألمم املتحدة للرشااكت ادلولية – القضاء عىل جماعة الكتب ذلوي الإعاقة -
مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

-

49 200

4 016

-

45 184

أأوروغواي
النتيجة:

معز ة ملاكتب امللكية الفكرية وسائر مؤسسات امللكية الفكرية مبا يؤدي اإىل خدمات أأفضل (بتلكفة أأقل ورسعة
ه 4.4بنية حتتية تقنية ومعرفية ّ
أأعىل وجودة أأحسن) لأحصاب املصلحة اذلين يتعاملون معها ونتاجئ أأحسن لإدارة امللكية الفكرية
البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
مجيع بدلان أأمرياك الالتينية

التارخي
النشاط
جتديد قاعدة بياانت تومسون -من يناير اإىل
ديسمرب 2016
رويرت للملكية الفكرية
(جا ٍر منذ )2013
من مايو  2016مسؤول املديرية الوطنية للملكية
تعيني متعاقد فردي
اإىل  31ديسمرب الفكرية
(استشاري) للمساعدة يف
2016
حتديث أأنظمة تكنولوجيا
(جا ٍر)
املعلومات يف مكتب
امللكية الفكرية

الغرض/الوصف
ايدة نطاق التغطية ونوعية املعلومات الواردة يف قواعد بياانت
املديرية الوطنية للملكية الصناعية لزايدة دمع مسارات
حفص الرباءات
تعزيز ا ألنظمة املعلوماتية للمديرية الوطنية للملكية الصناعية
( )DNPIمبا يف ذكل " "1موقع متاح للجمهور يؤدي اإىل
قواعد بياانت الرباءات والعالمات التجارية؛ " "2وتصمي
وتركيب أأنظمة تكنولوجيا املعلومات؛ " "3وتطوير واهجات
لنرش املعلومات؛ " "4وتطوير وإاطالق منصات ش بكية لإيداع
الرباءات والعالمات التجارية

أأوروغواي  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

148 624

)(119

20 555

-

127 950

الولايت املتحدة ا ألمريكية/الصناعات الإبداعية
النتيجة:

بفعالية ألغراض التمنية يف 
البدلان
امللكية الفكرية 
لتسخري 

تشكيةل واسعة من املتطلبات

عىل 
تلبية
معز ة للموارد البرشية القادرة 

ه2.3
كفاءات م
النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان املنتقةل اإىل نظام الاقتصاد احلر


النشاط
حلقة معل وطنية عن العيش من
املوس يقى
مشاورات عىل اإدارة احلقوق
الفردية
دراسة اس تقصائية دولية بشأأن
القانون وممارسة الرضائب عىل
النسخ ألغراض خشصية
دراسة اس تقصائية دولية بشأأن
القانون وممارسة الرضائب عىل
النصوص والصور

البدل املضيف/اجلهات املس تفيدة
ا ألرجنتني

من  1سبمترب اإىل
 31ديسمرب 2016

مجيع البدلان

الغرض/الوصف
توفري أراء معلية عن اإيرادات حق املؤلف للمؤلفني وفناين
ا ألداء مع الرتكزي عىل البيئة الرمقية وإادارة احلقوق الفردية
اس تعراض اخليارات ألنشطة الويبو اخلاصة ابإدارة احلقوق
الفردية
توفري معلومات عن التطورات القانونية واجملموعات وتو يع
املاكفأت املنبثقة عن الرضائب عىل النسخ ألغراض خشصية

من  1سبمترب اإىل
 31ديسمرب 2016
(جا ٍر)

مجيع البدلان

توفري معلومات عن التطورات القانونية واجملموعات وتو يع
املاكفأت املنبثقة عن الرضائب عىل النصوص والصور

التارخي
من  21اإىل 22
نومفرب 2016
 11نومفرب 2016

مجيع البدلان
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الولايت املتحدة ا ألمريكية/الصناعات الإبداعية  -مساهامت اجلهات املاحنة والنفقات يف عام 2016
الرصيد يف  31ديسمرب 2015

اإيرادات 2016

نفقات 2016

املبالغ املسددة

الرصيد يف  31ديسمرب 2016

-

98 314

35 518

-

62 796

[ييل ذكل امللحق الثالث]
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امللحق الثالث

التقرير املرحيل لس نة  2016بشأأن اخلطة الرأأساملية الرئيس ية

أأول .مقدمة
تدرج وفق ًا لها
صدقت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف دورهتا احلادية واخلسني 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 .)111A/51/16
وسعي ًا اإىل تبس يط معلية تقدمي التقارير يف املنظمة برمهتا ،يرد التقرير املرحيل لس نة  2016بشأأن اخلطة الر أأساملية الرئيس ية مكلحق
لتقرير أأداء الربانمج  .2016وهذا التقرير هو رابع تقرير مرحيل يُقدم اإىل جلنة الربانمج واملزيانية ،مما يوفر لدلول ا ألعضاء اس تعراضا
للتقدم ارحمر واملعامل ارحمققة واس تخدام املوارد خالل الفرتة من يناير اإىل ديسمرب  2016يف 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

ابء.

املرشوعات املتصةل ابملباين
" "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

جي.

املرشوعات املتصةل ابلسالمة/ا ألمن
" "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 .112)WO/PBC/22/21

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/a_51/a_51_16.pdf 111
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/ar/wo_pbc_22/wo_pbc_22_21.pdf 112
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املرشوعات املتصةل بتكنولوجيا املعلومات والتصالت
املرشوع  :1تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة املس تخدمني ()CMP 1
مدير املرشوع:

الس يد ريتشارد لني

النتيجة املرتقبة

ه 1.9خدمات دمع موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج – معلومات أأساس ية
 .1يريم 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 ّكية.
 .2وقد 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.
 .3ول 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 ايدة خيارات الاس تعانة ابملصادر اخملتلفة تنطوي عىل ايدة اخملاطر اليت يتعرض لها
أأمن املعلومات.
 .4وميكن 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.
 .5وتمكّل الإدارة الفعاةل حلقوق النفاذ أأيضا الاستامثر يف حلول تشفري بياانت املؤسسة .وتركز اإدارة حقوق النفاذ تقليداي عىل
ا ألنظمة .فهيي 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.
 .6ومع 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.
 .7وقد تصبح التكنولوجيا أأكرث تقدم ًا 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 ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.8

ُأحر التقدم التايل يف :2016
-

بناء عىل معلية طلب املعلومات ،اس تعني برشكة مس تقةل يف الفصل الرابع من عام  2015لتقيي الوضع القامئ يف نظام
الويبو لإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت ووضع " "1الهيلك املرجعي/اخملططات املرجعية لنظام اإدارة الهوية
والنفاذ وتشفري البياانت؛ " "2واسرتاتيجية نظام اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت؛ " "3وخطة تنفيذية وتدرجيية
مفصةلِّ .
وقدمت التقارير يف عام  ،2016ووافقت علهيا اللجنة التوجهيية املعنية بأأمن وسالمة املعلومات يف يوليو
م
.2016

-

ومتاش ي ًا مع اخلطة التنفيذية ،ن ِفّذ عدد من مشاريع املاكسب املبكرة مبا يف ذكل تقيي مس تقل ملنصة اإدارة الهوية
والنفاذ وتشفري البياانت ( )OpenAMوإانفاذ س ياسة وضع ّكامت مرور حممكة حلساابت الربد الإلكرتونية يف
الويبو .وفض ًال عن ذكل ،بدأأ العمل يف أأواخر عام  2016عىل وضع مناذج حقوق النفاذ لتطبيقني رئيس يني متاش ي ًا مع
الهيلك املرجعي لإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت .وستُس تخدم تكل الامنذج أأساس ًا يف جمالت معل أأخرى فض ًال
عن اإاتحة اعامتد هنج "تدريب املدربني" بغية تكوين الكفاءات ادلاخلية.

حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2017
سيسفر تنفيذ احللول الهيلكية والعملية والتقنية الرامية اإىل تعزيز اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت عام ييل:
""1
""2

اس تخدام املوارد

توحيد الهيلك ا ألمين املرجعي اخلاص بتشفري البياانت وإادارة الهوية والنفاذ واس تخدامه عىل مس توى لك
أأنظمة الويبو وتطبيقاهتا احلرجة؛
وتعزيز حامية أأصول املعلومات احلساسة من النفاذ اإلهيا و /أأو الكشف عهنا دون ترصحي.

113

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع
تعزيز ا ألمن :تشفري البياانت وإادارة
املس تخدمني

مزيانية املرشوع

الاس تخدام الفعيل
النفقات الفعلية حىت اترخيه
للمزيانية
129 400

700 000

 113تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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%18.5

معدل التقدم ارحمر يف
تنفيذ املرشوع
%20
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية
تقيي الوضع القامئ لنظام اإدارة الهوية والنفاذ
وتشفري البياانت وهياّكه املرجعية واسرتاتيجيته
وخطة تنفيذه
وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني
أأساس يني متاش ي ًا مع الهيالك املرجعية للنظام
رشاء حل لإدارة النفاذ وإادماجه
نظام داخيل للتشفري مبفتاح معويم ()PKI
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

130 000

129 400

%99.5

100%

95 000

-

-

-

375 000
100 000
700 000

129 400

%18.5

-

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016

فئة التلكفة
اخلدمات التعاقدية الفردية
حل وعتاد ودمع اإدارة النفاذ وتشفري البياانت
اخلدمات التعاقدية
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

225 000
325 000
150 000
700 000

129 400
129 400

%57.51
%18.5

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
التخفيف من أاثر اخملاطر
اخملاطر/وصف اخملاطر
منح ا ألولوية خلارطة الطريق ،مع الرتكزي عىل
عدم توفر املزيانية الاكفية لتنفيذ خارطة الطريق
اخلاصة بتنفيذ اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت .اإصالح اجملالت العالية اخملاطر أأول.
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التعليقات
متخضت اسرتاتيجية نظام اإدارة الهوية والنفاذ عن
خطة تنفيذ تدرجيية لها  3مراحل عىل  3س نوات
( )2020 – 2017بغية ضامن تغطية
العنارص الرئيس ية من نطاق املرشوع.
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
تقيي الوضع القامئ لنظام اإدارة الهوية والنفاذ وتشفري البياانت
وهياّكه املرجعية واسرتاتيجيته وخطة تنفيذه
وضع خريطة لامنذج حقوق النفاذ يف تطبيقني أأساس يني
متاش ي ًا مع الهيالك املرجعية للنظام

2018
2017
2016
2015
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 X X
X X
X X X X

رشاء حل لإدارة النفاذ وإادماجه

X X X X X

نظام داخيل للتشفري مبفتاح معويم ()PKI
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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 نبهية تعمل بسالسة وموظفون يعملون حتت اإدارة جيّدة ومبهارات مناس بة وحيققون 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 عند الاقتضاء.
 .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 ايدة 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.

.3

و أأهداف اإدارة املعلومات املؤسس ية يه:
-

تنفيذ نظام عىل مس توى املنظمة لتخزين واثئق الويبو وجسالهتا وحمفوظاهتا واسرتجاع هذه الواثئق والسجالت
وارحمفوظات وإادارهتا (تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛

-

وتنفيذ تكوينات خمصصة حسب العمليات فامي يتعلق بعمليات اإدارة املعلومات املؤسس ية داخل تطبيق اإدارة
املعلومات املؤسس ية دلمع العمليات التجارية الغنية ابرحمتوى .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 ارحمتوى ادلامع
(ارحمفوظ يف تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية) بسجالت املعامالت (ارحمفوظة 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 أأهداف
هذا النظام من انحية توفري اخلدمة وحتقيق ا ألمن استناد ًا اإىل أأمهية رضورته التجارية؛

-

وامتثال تنفيذ مكوانت تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية والعمليات ادلامعة فامي يتعلق ابلسجالت وارحمفوظات مع
س ياسة الويبو بشأأن اإدارة السجالت وارحمفوظات (التعمي الإداري )15/2013؛

-

وتدريب املس تخدمني الهنائيني عىل اس تخدام النظام فض ًال عن العمليات والإجراءات لضامن الامتثال التشغييل
املس متر مع س ياسة الويبو الواردة يف التعمي الإداري ( 15/2013معليات اإدارة املعلومات املؤسس ية)؛

-

ووضع ضوابط أأمنية اكفية يف النظام للحفاظ عىل الامتثال لس ياسات الويبو ا ألمنية؛
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-

وإاجنا لك من تصمي تطبيق اإدارة املعلومات املؤسس ية ،ورشاء الرتخيص ،والتكوين ا ألسايس ،والتكوينات الفردية
اخلاصة 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

 .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:

.5

-

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؛

-

وتصمي 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 تكوين ًا يالمئ العملية الإجرائية.

وفامي ييل املرشوعات الفرعية ارحمددة حاليا حبسب ترتيب التنفيذ:

114

جسالت املؤسسة وحمفوظاهتا  -مرشوع فرعي لرفع أأداء خدمة السجالت وارحمفوظات ،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 وارحمفوظات).
طلب الرتمجة  -أأمتتة نظام تدفق العمل القامئ عىل الواثئق مع التعقب والإبالغ ،وذكل لتخصيص الواثئق اليت يتعني عىل
شعبة اللغات ترمجهتا.
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).
نظام اإدارة البائعني والعقود  -مرشوع فرعي حيقق "مكس با مبكرا" ويتضمن تنفيذ حل/معليات لإدارة معلومات العقود،
مبا يسمح ابإنشاء 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).
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 ارحمر لضامن اكامتل الرد وإارساهل مضن ا ألطر الزمنية املناس بة.
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).
ّ ِ 114غري ترتيب التنفيذ عقب تعيني البائع.
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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 ارحمتوايت اليت ينش هئا املس تخدم والوحدة واملنظمة .وسيشمل ذكل ارحمتوى 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.
اس تعراض التقدم ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.6

يف عام  ،2016أأحر التقدم التايل:
-

اس تكامل املشرتايت املتعلقة بطلب احلصول عىل املعلومات لالس تعانة ببائع لتوفري خدمات تصمي وتكوين
وتنفيذ ودمعُ .وو ِ ّجه طلب احلصول عىل املعلومات يف الفصل ا ألول من عام  2016و ُأبرم العقد مع البائع الناحج
يف يوليو 2016؛

-

اختيار وتعيني مدير مرشوع اإدارة املعلومات املؤسس ية يف مارس 2016؛

-

املفصل لتحديد نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية وتصمميه وتنفيذه مع البائع م
املعني ،مما أأدى اإىل
اس تكامل التخطيط م
اإعادة ترتيب طفيف يف أأولوايت "مشاريع املاكسب املبكرة"؛
تقدمي املواصفات والتصمي اخلاصني ببيئات القبول والإنتاج يف أأكتوبر  2016واس هتل بناء هيلك اإدارة املعلومات
املؤسس ية القامئ عىل تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف نومفرب .2016

-

واس تغرقت معلية اختيار وتعيني البائع فرتة أأطول من املتوقّع مما أأسفر عن تأأخري يف اجلدول الزمين للمرشوع.
ومن مثِّ ،عدل جدول حتقيق املنافع واجلدول الزمين.
حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2017

بعد حتسني نظام السجالت وارحمفوظات:

س يكون "املكسب املبكر" ايدة كفاءة الإجراءات اخلاصة برمقنة الواثئق،
مبا يف 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

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 حديث ًا.
وس ينتج عن ذكل ما ييل:
 اس مترار تسجيل ملفات املوارد البرشية املهمة والواثئق املتعلقة هبا وإادارهتاوصوهنا .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 ،حتديد الإصدار ا ألخري من لك وثيقة موارد برشيةختص موظفي الويبو من أأجل تقليل الوقت واجلهد املطلوبني لتحديد
الإصدارات ا ألخرية للواثئق ،وتقليل معدل اإعادة العمل.
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املنافع املتوقعة 2017

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية اخلاص بتدفق
أأعامل الرتمجة:
س ينتج عن اإنشاء نظام تدفق أأعامل ترمجة الواثئق وتعقب حالهتا لفائدة
شعبة اللغات ما ييل:
 تقليل جمهود املوظفني املطلوب لرفع التقارير بشأأن حاةل طلباتالرتمجة ،ألن النظام سريسل التقارير تلقائي ًا؛

 القدرة عىل ضامن حتقيق مس توايت خدمة الرتمجة من خالل الرصدوالإبالغ النشطني بش أأن حاةل لك طلب ترمجة.

املنافع املتوقعة 2018

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 منظمة الويبو
برمهتا عىل حنو يدمع تقامس املعلومات وتغري ثقافة اإدارة املعلومات يف الويبو،
وتنفيذ مرشوع "املاكسب املبكرة" الفرعي ما ييل:
 القدرة عىل البحث يف قاعدة معارف الويبو بأأمكلها ،مبا يقلل من تكرار هماماإنشاء املعارف وتسجيلها من خالل تقامس املعلومات؛
 القدرة عىل توس يع نطاق الامتثال لس ياسة السجالت وارحمفوظات (التعميالإداري  )2013/15ليشمل عدد ًا أأكرب من الوحدات التجارية؛
 القدرة عىل تقليل التاكليف اجلارية املتعلقة اب ألرشفة املادية للواثئق ألن هذهالواثئق س تصري اإلكرتونية؛

 القدرة عىل تقليل تاكليف التخزين الإلكرتوين للواثئق ،ألن القدرة عىلالبحث يف قاعدة معارف املنظمة الاكمةل من ش أأهنا أأن تقلل من معدل اإعادة
العمل وتكرار همام تسجيل املعارف.
بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية اخلاص ابإدارة
العقود والبائعني:

سيمتتع قسم املشرتايت مبصدر واحد للمعلومات ليك يبحث فيه عام يتعلق
مبناقصات املشرتايت اجلارية واملنهتية ،وس ينتج عن ذكل:
 ختفيض الوقت املس تغرق يف حتديد املعلومات احلالية واسرتجاعها؛ واحلد من اخلطأأ وإاعادة العمل بضامن التعرف عىل الإصدار ا ألخري للكوثيقة بوضوح.
وس يكون دلى قسم املشرتايت لوحة بياانت واحدة تعرض التقدم ارحمر يف
املناقصات املفتوحة فض ًال عن املعلومات املتعلقة مبواعيد اإعادة طرح
املناقصات بشأأن العقود احلالية ،وس ينتج عن ذكل:

 ايدة اس تفادة املوظفني من املهام امل مثرة من خالل حتسني التخطيطمس بق ًا ألنشطة املشرتايت.
بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية اخلاص بتقارير
البعثات:
سيتاح البحث يف حمتوايت تقارير البعثات واملعلومات املتعلق ابلبعثات
اخملطط لها يف مجيع قطاعات املنظمة .وس ينتج عن ذكل ما ييل:
 احامتل ختفيض عدد البعثات عند حتديد الرحالت وبنود جداولا ألعامل املتداخةل ،ومن مث تنخفض التاكليف؛

 س تصري البعثات أأكرث اإنتاجية ألنه سيتاح ملوظفي الويبو النفاذ اإىل قدرأأكرب من املعلومات املتعلقة ابلبعثات السابقة اإىل بدلان أأو منظامت
معيّنة ،مما مي ّكهنم من الرد ،أأثناء بعثات املتابعة ،عىل ا ألس ئةل العالقة
اليت أأثريت يف بعثات سابقة.
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املنافع املتوقعة 2018

املنافع املتوقعة 2017

بعد نرش وتشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية اخلاص بنظام
الساعي الإلكرتوين:
سيتاح ملكتب املدير العام وفريق الإدارة العليا نظام موحد لتو يع همام اإنشاء
الردود عىل املراسالت اخلارجية وتعقهبا ،وس ينتج عن ذكل:
 تقليل الوقت املس تغرق يف اإكامل الرد عىل املراسالت اخلارجية ولنيتعني تو يع الردود ماداي يف مجمع الويبو ،ومن مث الإسهام يف حتقيق
أأهداف وقت الرد؛

س تكون حاةل لك رد عىل مراسةل خارجية والتقدم ارحمر بش أأنه معلومني من
خالل لوحة بياانت اإدارية ،ومن مث س يقل جمهود املوظفني املطلوب لتعقب
حاةل الردود لضامن امتثالها ل ألهداف ،وبذكل يكون املوظفون الإداريون
أأحرارًا للرتكزي عىل أأنشطة أأخرى.

اس تخدام املوارد

115

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع

مزيانية املرشوع

مرشوع تنفيذ نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية

2 068 000

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية
تنفيذ املرشوع
%25
%25.4
524 491

 115تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
295

تقرير أأداء الربانمج 2016

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية

مزيانية املرشوع

دراسة الهنج وتطويره ،مبا يف ذكل اختيار
تكنولوجيا اإدارة املعلومات املؤسس ية
اإعادة تصمي منصة نظام السجالت وارحمفوظات
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 ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

36 000

36 000

%100

%100

42 000

42 000

%100

%100

400 000

100 336

%25.1

%25

978 000

294 766

%30.1

%30

205 000
58 000
80 000
46 000
37 000
140 000

51 388
-

%25.1
-

%25
-

46 000

-

-

-

2 068 000

524 491

%25.4

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016

فئة التلكفة
اخلدمات التعاقدية الفردية
اخلدمات التعاقدية
دمع برجمية ( 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
690 000
514 000
144 000
320 000
2 068 000

100 336
123 649
280 077
14 689
5 739
524 491

%25.1
%17.9
%54.5
%10.2
%1.8
%25.4
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اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/وصف اخملاطر
تنفيذ املرشوعات الفرعية الفردية يف اإطار اإدارة
املعلومات املؤسس ية قد ل يراعي الاحتياجات عىل
مس توى املنظمة ابلقدر الاكيف ،فيؤدي ذكل اإىل
ا دواجية يف الاسرتاتيجيات وعدم الفعالية من
حيث التلكفة.

التعليقات

التخفيف من حدة اخملاطر
ضامن أأن الاسرتاتيجيات املتعلقة ابإدارة املعلومات
املؤسس ية عىل مس توى املنظمة مندرجة يف اإطار
املرشوع وتوجه تنفيذ لك املشاريع الفرعية.

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
دراسة الهنج وتطويره

2018
2017
2016
2015
2014
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
X

اختيار تكنولوجيا اإدارة املعلومات املؤسس ية

X

اإعادة تصمي منصة نظام السجالت وارحمفوظات
املؤسس ية القامئ وحتديث اإصداره

X

اإكامل مناقصة رشيك التنفيذ

X

قبول تكوين نظام القاعدة لإدارة املعلومات
املؤسس ية

X

ارحمسن لنظام السجالت
قبول التكوين ّ
وارحمفوظات

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص بتدفق أأعامل الرتمجة وتعقب حالهتا

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص ابإدارة البائعني والعقود

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص بتقارير البعثات

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص ابلربيد الوارد اإىل مكتب املدير العام

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
اخلاص مبلفات املوظفني الإلكرتونية

X

تشغيل تكوين نظام اإدارة املعلومات املؤسس ية
عىل مس توى املنظمة برمهتا

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 موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة 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؛ " "2وإاجراء 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 وارحمدودة النطاق اليت ُجترى بعد
وقوع املشلكة  -كام يف حاةل ا ألعطال وارتفاع درجة احلرارة أأو افخفاضها بشلك مفرط وعىل حنو خارج عن الس يطرة  -واليت نفذت
عىل مدار  10س نوات تقريب ًا 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 مبلغ ًا
عظاميً 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 " "1تقليل الطاقة املهدرة (الواهجات)؛ " "2وتقليل اس هتالك الطاقة ( أأسقف معلقة وواهجات
حرارية)؛ " "3وحتسني املرافق التقنية لتقليل احلاجة اإىل الصيانة ( أأسقف معلقة وواهجات حرارية)؛ " "4و ايدة راحة العاملني؛
" "5واس تخدام تكنولوجيا جديدة أأكرث حمافظة عىل البيئة ؛ " "6والتحديث من أأجل اإطاةل دورات احلياة ( أأسقف حرارية معلقة).
اس تعراض التقدم ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.4

ُأحر التقدم التايل يف :2016
-

اس تمكلت الرشوط التقنية و أأصدرت مناقصات ملهنديس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء وهمنديس الواهجة وهمنديس
الكهرابء والسالمة من احلرائق حتت إارشاف القيادة/املهندس املعامري .واكن من املزمع اإصدار واس تكامل مناقصتني
منفصلتني للقيادة واملهندس املعامري ،مث روجع ذكل الهنج لتوضيح ا ألدوار واملسؤوليات اخلاصة بولية القيادة
واملهندس املعامري .ومن مثِّ ،عدل اجلدول الزمين للمرشوع؛

-

ومنحت العقود ملهنديس التدفئة والهتوية وتكييف الهواء وهمنديس الواهجة وهمنديس الكهرابء والسالمة من احلرائق؛

-

و ُأعدت دراسة شامةل عن اخليارات التقنية اخملتلفة ابلشرتاك بني لك املهندسني (مع مراعاة الزتاماهتم اخلاصة
السابقة) حتت إارشاف رشكة القيادة واملهندس املعامري وموظفي الويبو ادلاخليني القامئني عىل شؤون املباين
والسالمة وا ألمن؛

-

واختارت ا ألمانة اخليارات التقنية املفضةل للتدفئة والهتوية وتكييف الهواء والواهجة قبل هناية عام .2016
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حتقيق املنافع
املنافع املتوقعة 2018
املنافع املتوقعة 2017
حتسينات جزئية يف مرافق التدفئة اس مترار التحسينات يف مرافق التدفئة والهتوية وتكييف
الهواء واملرافق التقنية
والهتوية وتكييف الهواء

املنافع املتوقعة 2019
حتسينات اكمةل يف املرافق التقنية
حتسني اكمل يف راحة العاملني

حتسني جزيئ يف راحة العاملني

تقليل جزيئ للطاقة املهدرة بفضل الواهجات ارحمس نة
تقليل جزيئ يف اس هتالك الطاقة بفضل ا ألسقف املعلقة
احلرارية اجلديدة
ايدة دورة حياة ا ألسقف املعلقة احلرارية اجلديدة
تقليل تلكفة الصيانة التصحيحية بفضل ا ألسقف املعلقة
احلرارية اجلديدة

اس تخدام املوارد

116

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع
جتديد الواهجات وجتهزيات التربيد/التدفئة يف
مبىن الرباءات ()CMP 3

مزيانية املرشوع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية
تنفيذ املرشوع
436 922

6 000 000

%7.3

%20

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية
منح العقد للقيادة/املهندس املعامري
منح العقود للوالكء
الزتام املوارد ادلاخلية واخلارجية
العمل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع
124 000
900 000
867 000
4 109 000
6 000 000

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل
%100
%100
124 000
%100
%10.8
97 490
%40
%24.4
211 634
%1
%0.1
3 798
%7.3
436 922

 116تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
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
1 024 000
867 000
120 000
420 000
6 000 000

221 490
211 634
3 798
436 922

%21.6
%24.4
%3.2
%7.3

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
التعليقات
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.

اخملاطر/وصف اخملاطر
التأأخر يف بدء ا ألعامل بسبب اعامتد ذكل عىل
الوقت املطلوب لختيار احلل التقين

التخفيف من أاثر اخملاطر
تعديل اجلدول الزمين ل ألعامل

التأأخر يف التلكيف بأأعامل التجديد بسبب احلل
التقين اخملتار و /أأو الرتتيبات اللوجستية ادلاخلية
املتعلقة بنقل مقرات املاكتب

يشمل اجلدول الزمين احلايل للتنفيذ حنو  15مجموعة
 تقيي اختيار احلل التقينأ
متكررة مما ييل "1" :نقل املوظفني من أماكهنم اإىل
 التقيي بغرض تقصري اجلدول الزمينً
أ
 التخطيط جنب ًا اإىل جنب مع أأقسام معاهدة ماكن مؤقت جمهز خصيصا هلم؛ " "2وإاجنا أعاملالتعاون بشأأن الرباءات وتكنولوجيا املعلومات استبدال ا ألسقف املعلقة؛ " "3وإاعادة نقل
والتصالت وتنس يق شؤون السالمة وا ألمن املوظفني اإىل ا ألماكن اجملددة .واكن ذكل نتيجة
حفص معمق ودقيق للتوا ن الال م بني أأفضل
طريقة لإجراء ا ألعامل متاش ي ًا مع احللول التقنية
اخملتارة و أأولوايت وحدات ا ألعامل الواقعة يف املبىن.
وس ُتجرى أأعامل الواهجة من دون التأأثري يف
العاملني يف املبىن وإان تتطلب ذكل أأحيا ًان تغيري
طريقة املرور حول املبىن أأو احلد منه.
مل يصدر طلب املعلومات بعد .ول تزال
مراجعة اختيار احلل التقين ،ورصد حاةل سوق
البناء – اإدراج بنود التخفيف من أاثر اخملاطر عند اخملاطر قامئة.
اللزوم.

ُأغلق ذكل اخلطر.

اخملاطر املالية النامجة عن عدم كفاية املزيانية لتنفيذ
احلل التقين اخملتار .وقد تكون تاكليف املرشوع
أأيضا أأعىل من املزيانية املعمتدة نتيجة حلاةل سوق
البناء خالل طرح املناقصة عىل الرشاكت يف
.2016
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اخملاطر/وصف اخملاطر
عدم القدرة عىل بدء الأعامل قبل هناية 2017
بسبب عدم توفر الرشاكت للبدء وفق ًا للجدول
الزمين للمرشوع.

-

كشف صعوابت غري متوقعة عند بدء موقع البناء
أأو عند تفكيك املعدات أأو التجهزيات أأو ا ألانبيب
القامئة.

-

التعليقات
التخفيف من أاثر اخملاطر
اس تعراض اجلدول الزمين وا ألحاكم التعاقدية؛ سوق البناء احلايل يف اكنتون جنيف مش بمع بسبب
تقيي مدى التأأخر يف حتقيق املعامل ولتاكليف مواقع البناء الكبرية اليت بد أأهتا واكلت الأمم املتحدة
ا ألخرى ومنظامت حكومية دولية والقطاعني العام
الإضافية ارحممتةل.
واخلاص وقطاع الإساكن.
تقيي احتياجات توقف ا ألعامل ومدته؛
تقيي الإصالحات و أأعامل الاستبدال ارحممتةل
الال مة؛
اإجراء أأي اإصالحات أأو استبدالات ل مة؛
حتديث اجلدول الزمين عند اللزوم.

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
دعوة للتعبري عن الاهامتم لختيار القيادة/املهندس
املعامري
طرح مناقصة واختيار القيادة/املهندس املعامري
واملهندسني الفنيني
دراسة شامةل عن التنفيذ

2019
2018
2017
2016
2015
2014
فففف فف ففف فففف ف ف ف ف ف
ف1
ف4
ف4
ف1
2 1 4 3 2
4 3 2 1
3 2 1
3 2 4 3 2 1
X
X

117

X

X

118

XX
X XX
X

اختيار احلل التقين
طرح مناقصة عىل الرشاكت

XXX

ا ألعامل
التلكيف

X X X X

 117مناقصة واختيار القيادة/املهندس املعامري
 118مناقصات واختيار املهندسني
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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 موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة اخلارجيني
ا ألهداف والنطاق والهنج  -معلومات أأساس ية
 .1أأنشئ نظام التربيد مبياه حبرية جنيف ( )GLNمنذ بضع س نوات ،وتتوىل اإدارته وتشغيهل رشكة الطاقة ارحملية (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 الال مة 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 بودهناو ن ا ألول ومبىن بودهناو ن 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 يُربطا 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.
معز يف صيانة املباين فامي يتعلق بتجهزيات التربيد املس تعمةل
 .2و أأهداف املرشوع يه " "1اس تكامل نرش نظام تكنولويج م
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 بودهناو ن 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 ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.3

يف عام  ،2016أأحر التقدم التايل:
-

مبىن أأرابد بوكش :انقضت فرتة ضامن البناء يف أأكتوبر  2016ومل تُكتشف أأي عيوب يف التجهزيات أأو املعدات
ومن مث مل ُجت َر أأي أأعامل تصحيحية يف عام 2016؛ والتجهزيات تعمل بطريقة مرضية للغاية.
مبىن معاهدة الرباءات :ستنقيض فرتة ضامن البناء يف ديسمرب  2017ومل تُكتشف أأي عيوب يف التجهزيات
أأو املعدات ومن مث مل ُجت َر أأي أأعامل تصحيحية يف عام 2016؛ وستس متر املتابعة حىت انقضاء فرتة ضامن البناء
أأي حىت هناية ديسمرب .2017

-

اس ُتمكل املرشوع و ُيزمع اإغالقه رمسي ًا خالل عام  .2017وس ُيعاد الرصيد املتبقي البالغ تقديره 273 487
فرناكً سويرس ًاي 119اإىل ا ألموال الاحتياطية حبلول هناية عام .2017

-

 119يف حاةل عدم اإجراء أأي أأعامل تصحيحية اإضافية ل مة ل يغطهيا الضامن.
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حتقيق املنافع
املنافع ارحمققة 2014
تلكيف أأعامل نظام التربيد مببىن أأرابد بوكش يف
 13أأغسطس  2014وتقليل جزيئ يف اس هتالك
الطاقة الكهرابئية

املنافع ارحمققة 2015

املنافع ارحمققة يف 2016

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

ايدة دورة حياة نظام التربيد يف مبىن أأرابد بوكش

ايدة 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

120

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع
تطبيق نظام التربيد مبياه حبرية جنيف يف مبىن
أأرابد بوكش ومبىن الرباءات

مزيانية املرشوع
750 000

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية
تنفيذ املرشوع
أأرابد بوكش %100
%35
262 727
الرباءات %95

 120تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس التدفئة والهتوية وتكييف
الهواء بشأأن مبىن أأرابد بوكش
منح العقد للمهندس بشأأن مبىن الرباءات
تلكيف أأعامل مرافق نظام التربيد مبياه حبرية
جنيف يف مبىن أأرابد بوكش
تلكيف أأعامل مرافق نظام التربيد مبياه حبرية
جنيف يف مبىن الرباءات
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية 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

%95

750 000

262 727

%35

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
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
113 000
52 000
750 000

203 087
59 640
262 727

%34.7
%52.8
%35

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اسرتاتيجية التخفيف من أاثر اخملاطر
اخملاطر/الوصف
اإجراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين
ظروف غري متوقعة يف موقع البناء اخلاص مببىن
الرباءات مثل تأأخر رشكة  SIGيف أأعامل جتهزيات ل ألعامل حسب احلاجة مبا يف ذكل حىت 2016
املعدات ادلاخلية مببىن الرباءات و /أأو نشوء
مشالكت تقنية أأثناء تفكيك ا ألانبيب احلالية أأو
بسبب التفكيك
اإجراء الإصالحات ارحممتةل خالل فرتة الضامن
ظروف غري متوقعة أأثناء فرتة ضامن التجهزيات
مثل تعطل املعدات بسبب عيب فهيا أأو خطأأ يف
الرتكيب
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التعليقات

ُأغلق هذا اخلطر.

ل يزال هذا اخلطر قامئ ًا عىل مبىن الرباءات حىت
ديسمرب  2017فسيس متر رصده.

تقرير أأداء الربانمج 2016

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل

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)
فرتة ضامن البناء (سنتان) ملبىن أأرابد بوكش

2017
2016
2015
2014
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
X
X X
X X
X X
X X X X X X X X

فرتة ضامن البناء (سنتان) ملبىن الرباءات

X X 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 موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة 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 " "1حتديد مساحة ا ألرضية املناس بة للمطبعة والواثئق وغرفة احلاسوب عن طريق تقليل مساحة
مركز البياانت لتوفري مساحة كبرية نسبي ًا للسامح بتوسعة املطبعة وجتديدها؛ " "2وتقليل اس هتالك الطاقة من خالل إا اةل معدات
تقنية حمددة من مركز البياانت؛ " "3وحتسني مساحات العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي الواثئق.
اس تعراض التقدم ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.3

يف عام  ،2016أأحر التقدم التايل:
-

طرح مناقصة لالس تعانة مبهندس كهرابيئ ومنح العقد؛

-

طرح مناقصة ألعامل التفكيك والتحضري ،ومنح العقود؛

-

تنفيذ أأعامل التفكيك والرشوع يف ا ألعامل التحضريية اخلاصة مبركز البياانت السابق املزمع دجمه يف املطبعة اجملدمدة
وحتويل اجلزء املتبقي من مركز البياانت السابق اإىل قاعة حواسيب صغرية؛

-

طرح مناقصة ألعامل البنية التحتية املقبةل ،ومنح العقود.

 .4ويف هناية عام  ،2016قررت املنظمة دمج املطبعتني القامئتني الواقعتني يف مبنيني خمتلفني من مجمع الويبو يف مطبعة واحدة
يف مبىن أأرابد بوكش من أأجل توفري أأماكن معل اإضافية وحتسني ختصيص املساحات .وتطلب ذكل تغيري جحم بعض اخلصائص
ارحمس نة للتدفئة والهتوية وتكييف الهواء ومتطلبات التجهزيات الكهرابئية الإضافية.
التقنية تعلقت يف املقام ا ألول ابملرافق التقنية م
م
فتعني تغيري رشوط املناقصات املعنية من أأجل الإشارة اإىل قرار تغيري تنفيذ املرشوع ا ألصيل املعمتد .ومن مثِّ ،عدل اجلدول
الزمين للمرشوع.
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حتقيق املنافع
املنافع ارحمققة 2016
قاعة حواسيب مالمئة للغرض من حيث املساحة
والتربيد والتجهزيات التقنية ا ألخرى.

املنافع املتوقعة 2018

املنافع املتوقعة 2017
حتسني ختصيص املساحات حسب اس تخدام
اإحدى الوحدتني املعنيتني (املطبعة أأو وحدة
الواثئق)

حتسني ختصيص املساحات حسب اس تخدام
الوحدة الثانية املعنية

تقليل جزيئ لس هتالك الطاقة يف املنطقة اليت
تس تفيد من أأعامل مبىن أأرابد بوكش
حتسني أأماكن العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي
الواثئق لإحدى الوحدتني املعنيتني (املطبعة
أأو وحدة الواثئق)

اس تخدام املوارد

حتسني أأماكن العمل اخلاصة ابملطبعة وموظفي
الواثئق يف الوحدة الثانية املعنية

121

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع

مزيانية املرشوع

مبىن أأرابد بوكش  -املرحةل ا ألوىل من جتديد
القبو (تغيري جحم مركز البياانت وجتديد املطبعة)

960 000

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية
تنفيذ املرشوع
%25.5

245 222

%25

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية
منح العقود للمهندس املعامري واملهندسني
الفنيني
ا ألعامل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

144 000

62 555

%43.4

%100

816 000
960 000

182 668
245 222

%22.4
%25.5

%20

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016

فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

749 000
144 000
67 000
960 000

182 668
62 555
245 222

%24.4
%43.4
%25.5

 121تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/وصف اخملاطر
التأأخر يف اإهناء ا ألعامل بسبب اكتشاف مشلكة
تقنية أأثناء تفكيك الرتكيبات احلالية أأو بسبب
التفكيك

التخفيف من أاثر اخملاطر
اإجراء أأية اإصالحات وحتديث اجلدول الزمين
ل ألعامل حسب احلاجة

اخملاطر املالية النامجة عن تلكفة نقل مقر املطبعة
وموظفي الواثئق مؤقت ًا وبشلك جزيئ

الاس تعانة ببند "ا ألمور النرثية وغري املتوقعة" يف
املزيانية املعمتدة

التعليقات
مل تتعرض املنظمة ذلكل اخلطر فامي خيص تفكيك
اجلزء اخلاص مبركز البياانت السابق.
ول يزال اخلطر قامئ ًا فامي خيص تفكيك املطبعة
القامئة اذلي يزمع اإجراؤه يف .2017

التأأخر يف بدء ا ألعامل بسبب تغري القرار يف اإنشاء الاس تعداد لتعديل املتطلبات التقنية ملواكبة القدرة
مطبعة واحدة عوضا عن املطبعتني القامئتني
الاستيعابية الال مة ملطبعة واحدة من أأجل
استيعاب عبء العمل اذلي تتحمهل حالياً
املطبعتان

تعرضت املنظمة ذلكل اخلطر يف هناية 2016
مما أأدى اإىل تأأخريات اإضافية يف تنفيذ املرشوع.
ومن مثِّ ،عدل اجلدول الزمين للمرشوع جمدد ًا.

أأغلق هذا اخلطر.

اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
حتديد أأهداف املرشوع داخليا
منح العقد للمهندس املعامري
منح العقود للمهندسني الفنيني
مراجعة شامةل لتنفيذ ا ألعامل
تغري القرار ادلاخيل يف اإنشاء مطبعة واحدة
عوضا عن املطبعتني القامئتني
حتديث املراجعة الشامةل لتنفيذ ا ألعامل
طرح مناقصة عىل الرشاكت والاختيار
من بيهنا
أأعامل اجلزء املتبقي من مركز البياانت
وتلكيفها
أأعامل (التفكيك والبناء) اخلاصة مبساحات
املطبعة والواثئق
تلكيف مراحل املساحات اجملددة للمطبعة
والواثئق

2018
2017
2016
2015
2014
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
X
X X X X
X X
X X X
X
X X
X X X X
X X
X 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 موهجة للزبون بفعالية وكفاءة وجودة لفائدة الزابئن ادلاخليني و أأحصاب املصلحة 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 تكل النوافذ ونوافذ أأخرى يف الواهجة نفسها طرأأ علهيا تغري يف لوهنا ا أل رق (فتحولت اإىل مجموعة من أأطياف
اللونني الوردي وا ألرجواين) بسبب تقادم مكوانت الغا اليت مت أل الفراغ بني طبقات الزجاج.
 .2وس يؤدي استبدال تكل النوافذ اإىل افخفاض 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 ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)
 .4يف عام  ،2015اكتُشفت مشالكت تقنية غري متوقعة وغري قابةل للتوقع خالل العمل اجلزيئ ارحمدود عىل الواهجة اجلنوبية
الغربية ،ف ُقرر تأأجيل تنفيذ املرشوع حىت حل تكل املشالكت التقنية.
 .5و ُاختذ اإجراء مؤقت للتخفيف من أاثر تكل املشالكت يف عام  2016برتكيب أأفالم حامية مشس ية عىل نوافذ الواهجة اجلنوبية
الغربية لتحقيق هدف توفري الراحة احلرارية للعاملني يف املاكتب الواقعة يف الواهجة اجلنوبية الغبية جزئي ًا.

.6

ونتيجة للظروف املبيمنة أنف ًا ،مل يعد من املمكن تنفيذ املرشوع  6ا ألصيل .ومن مث ،تقرتح ا ألمانة ما ييل:
" "1اإعالن اإغالق املرشوع  6يف هناية 2016؛
" "2وإاعادة الرصيد املتبقي يف هناية  2016والبالغ قدره  237 206فرناكً سويرس ًاي اإىل ا ألموال الاحتياطية حبلول
هناية عام .2017

حتقيق املنافع
املنافع ارحمققة 2016

املنافع ارحمققة 2015
مل حتقق أأي منافع يف عام  2015نظر ًا اإىل توقف العمل عقب اكتشاف
مشالكت فنية.

تقليل جزيئ للطاقة املهدرة عن طريق الواهجة اجلنوبية الغربية من مبىن
أأرابد بوكش برتكيب أأفالم مشس ية عىل النوافذ
حتسني جزيئ يف الراحة احلرارية طوال الس نة للعاملني يف ماكتب الواهجة
اجلنوبية الغربية من مبىن أأرابد بوكش برتكيب أأفالم مشس ية عىل النوافذ
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اس تخدام املوارد

122

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع
مبىن أأرابد بوكش  -استبدال بعض النوافذ

الاس تخدام الفعيل
للمزيانية
%31.3

النفقات الفعلية
حىت اترخيه
93 763

مزيانية املرشوع
300 000

معدل التقدم ارحمر يف
تنفيذ املرشوع
%15

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس الواهجة
ا ألعامل والتلكيف
اجملموع

مزيانية املرشوع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل
36 812
56 951
93 763

45 000
255 000
300 000

%90
%10

%81.8
%22.3
%31.3

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
 تلكفة تركيب أأفالم حامية مشس ية عىل النوافذاجملموع

مزيانية املرشوع

النفقات الفعلية حىت اترخيه

الاس تخدام الفعيل للمزيانية

234 000
45 000

10 230
36 812

%4.4
%81.8

21 000

46 721

%222.5

300 000

93 763

%31.3

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/وصف اخملاطر
تضارب ا ألولوايت بني التقدم يف ا ألعامل وشغل
العاملني للماكتب ما يؤدي اإىل العجز عن اإخالء
املاكتب من العاملني هبا لبدء العمل يف
الطابق املعين
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

التخفيف من أاثر اخملاطر
اإعادة ترتيب أأعامل البناء حيامث أأمكن ومراجعة
اجلدول الزمين ل ألعامل

ُأغلق هذا اخلطر.

تأأجيل ا ألعامل حىت صيف 2016

ُأغلق هذا اخلطر.

اإعادة تثبيت التدابري ا ألمنية وتعزيزها ومراجعة
اجلدول الزمين ل ألعامل حىت عام 2016

ُأغلق هذا اخلطر.

 122تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
منح العقد ملهندس الواهجة
تطوير املرشوع وتثبيته مع
همندس الواهجة
طرح مناقصة واختيار الرشاكت
تنفيذ ا ألعامل وتلكيفها
قرار اإغالق املرشوع يف هناية
2016

2018
2017
2016
2015
2014
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف
2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1
X X
X
X
X

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 ي 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 م
التحتية للمباين أأو ا ألبواب ابلإضافة اإىل ،ا ألبواب املوجودة حاليا أأو بد ًل مهنا ،وسرتكمب يف بعض احلالت أأبواب جديدة يف ا ألروقة
أأو املمرات احلالية.

.2

وس ينتج عن تنفيذ املرشوع ما ييل:
-

ختفيض التاكليف اخلاصة مبا ييل "1" :ا ألرضار اليت تلحق ابملباين أأو املمتلاكت ادلاخلية عن طريق تفادي احامتلت
احلوادث واحلد مهنا؛ " "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 السالمة وا ألمن من احلرائق يف اكنتون جنيف؛

-

الامتيش مع س ياسة ا ألمم املتحدة بشأأن السالمة من احلرائق.

-

اس تعراض التقدم ارحمر يف ( 2016املعامل الرئيس ية)

.3

يف عام  ،2016أأحر التقدم التايل:
-

اإجراء دراسات لتوجيه معلية الفصل بني مرأأب مبىن أأرابد بوكش حتت ا ألرض ومبىن أأرابد بوكش
(عدا الطابق  )2-والفصل بني مبىن بودهناو ن ا ألول ومبىن أأرابد بوكش (الطابق  1-والطابق ا ألريض
والطابق ا ألول)؛

-

اإجنا واس تكامل العمل املتعلق ابلفصل بني مبىن بودهناو ن ا ألول ومبىن أأرابد بوكش (الطابق  1-والطابق ا ألول)
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وخالل تدقيق خلطر احلرائق يف منتصف املرشوع اخلاص مبباين أأرابد بوكش وجورج بودهناو ن ا ألول والثاين ُأجري يف
سبمترب ُ ،2016حددت مواطن عدم الامتثال اليت تتطلب التصحيح من أأجل استيفاء أأحاكم القانون السويرسي.
وكشف التدقيق عن مشالكت فنية اإضافية تتعلق ابإماكنية العزل بني مبىن بودهناو ن ا ألول وبودهناو ن الثاين و أأشار اإىل
أأن جحم العمل الفين سيتجاو نطاق خطة املرشوع احلالية واملزيانية اخملصصة لها .ومن مثُ ،قرر حذف هذا العنرص من نطاق
املرشوع  .7وس ُتعاد املزيانية ا ألصلية البالغة  000 65فرنك سويرسي اإىل الاحتياطي يف هناية ِّ .2017
وعدلت جداول
اس تخدام املوارد عىل هذا ا ألساس.
حتقيق املنافع
املنافع ارحمققة 2014

املنافع ارحمققة 2015

تعزيز تدابري السالمة وا ألمن محلاية املوظفني فور احلفاظ عىل مس توى السالمة
وا ألمن يف مبىن الرباءات
اكامتل أأعامل العزل يف مبىن الرباءات
تعزيز أأمن املوظفني والوفود عن
طريق اإنشاء غرفة ضغط يف
همبط مصاعد املنطقة AB -2

املنافع ارحمققة 2016

املنافع املتوقعة 2017

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 عند دخول همبط املنطقة
AB -2

احلفاظ عىل مس توى السالمة
وا ألمن عند دخول همبط املنطقة
AB -2

حتسني مس توى السالمة وا ألمن حتسني مس توى السالمة وا ألمن
بني الطابق ا ألريض ملبىن أأرابد
بني الطابقني  1-و 1من مبىن
بوكش ومبىن بودهناو ن ا ألول
أأرابد بوكش ومبىن بودهناو ن
ا ألول
حتسني مس توى السالمة وا ألمن
بني مبىن أأرابد بوكش واملر أأب
السفيل

اس تخدام املوارد

123

اس تخدام مزيانية املرشوع

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
امس املرشوع
تدابري السالمة وامحلاية من احلريق

مزيانية املرشوع املعدمةل النفقات الفعلية حىت الاس تخدام الفعيل معدل التقدم ارحمر يف
مزيانية املرشوع الأصلية
تنفيذ املرشوع
للمزيانية
اترخيه
%50
%56.7
190 066
335 000
400 000

 123تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ.
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اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب املعامل)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016
املعامل الرئيس ية

مزيانية املرشوع

الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات
اكامتل ا ألعامل
حتسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود
/AB-2اإنشاء غرفة ضغط يف همبط املصاعد يف
املنطقة AB -2
املرشوع املتعلق ابلعزل بني مبىن بودهناو ن ا ألول
ومبىن أأرابد بوكش
املرشوع املتعلق ابلعزل بني املناطق بني مبىن
بودهناو ن الثاين
بودهناو ن ا ألول ومبىن
124
(مجيع املس توايت عدا )1-
أ
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املرأب السفيل ملبىن
أأرابد بوكش ومبىن أأرابد بوكش (عدا الطابق )2-
اجملموع

معدل التقدم ارحمر يف
النفقات الفعلية حىت اترخيه الاس تخدام الفعيل للمزيانية تنفيذ املرشوع حسب
املعامل

45 000

45 000

44 394

%98.7

55 000

55 000

78 195

%142.2

175 000

175 000

67 478

%38.6

65 000

-

-

-

60 000

60 000

-

-

400 000

335 000

190 066

%47.5

اس تخدام مزيانية املرشوع (حسب فئة التلكفة)

(ابلفرنك السويرسي ،يف  31ديسمرب )2016

فئة التلكفة
التاكليف املتعلقة ابلبناء
ا ألتعاب
ا ألمور النرثية وغري املتوقعة
اجملموع

مزيانية املرشوع الأصلية مزيانية املرشوع املعدمةل
247 000
60 000
28 000
335 000

312 000
60 000
28 000
400 000

النفقات الفعلية حىت
اترخيه
181 979
8 088
190 066

الاس تخدام الفعيل
للمزيانية
%73.7
%13.5
%47.5

اخملاطر واسرتاتيجيات التخفيف من أاثرها
اخملاطر/الوصف
تأأخر ا ألعامل أأو تعطلها بسبب حوادث ابملوقع

اسرتاتيجية التخفيف من أاثر اخملاطر
اإعادة تثبيت التدابري ا ألمنية وتعزيزها ومراجعة
اجلدول الزمين ل ألعامل

عدم القدرة عىل تنفيذ مرشوع العزل بني مبىن
بودهناو ن ا ألول ومبىن بودهناو ن الثاين (مجيع
املس توايت عدا  )1-بسبب كشف مواطن عدم
الامتثال مع القانون السويرسي خالل التدقيق
اخلاريج يف خماطر احلرائق ،ما تطلب أأعامل
تصحيحية فورية قد تؤدي اإىل جعز يف الوقت
واملوارد.

تعديل نطاق املرشوع استنادا اإىل نتاجئ التدقيق
اخلاريج خملاطر احلرائق

التعليقات

أأغلق هذا اخلطر.
تعرضت املنظمة لهذا اخلطر يف عام  2016و ُقرر
حذف عنرص العزل بني مبىن بودهناو ن ا ألول
ومبىن بودهناو ن الثاين (مجيع املس توايت عدا )1-
من نطاق املرشوع .7

أأغلق هذا اخلطر.

 124يعاد هذا املبلغ اإىل ا ألموال الاحتياطية يف هناية .2017
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اجلدول الزمين للمرشوع حسب املعامل
املعامل الرئيس ية
الفصل بني املناطق يف مبىن الرباءات
اإكامل العمل
حتسني ختطيط املساحة يف منطقة الوفود /AB 2
اإنشاء غرفة ضغط يف همبط املصاعد يف املنطقة AB -2
املرشوع املتعلق ابلعزل بني مبىن بودهناو ن ا ألول ومبىن
أأرابد بوكش
املرشوع املتعلق ابلفصل بني املر أأب السفيل ملبىن أأرابد
بوكش ومبىن أأرابد بوكش (عدا الطابق )2-

2017
2016
2015
2014
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 X X X
X X X X X X X X
X X X X X

[ييل ذكل امللحق الرابع]
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امللحق الرابع قامئة ابخملترصات الواردة يف النص الإنلكزيي
ABC
ACE
ADR
AIMS
ARDI
ASEAN
ASHI
ASPI
AUTM
AWGIPC

Accessible Books Consortium
Advisory Committee on Enforcement
Alternative Dispute Resolution
Administration Information Management System
Access to Research for Development and Innovation
Association of South East Asian Nations
After-Service Health Insurance
Access to Specialized Patent Information
Association of University Technology Managers
ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation

BOIP

Benelux Organization for Intellectual Property

CASE
ccTLDs
CDIP
CIS
CLIR
CMG
CMOs
DA
DAS
DNS

Centralized Access to Search and Examination Results
country code Top-Level Domain
Conference on Development and Intellectual Property
Commonwealth of Independent States
Cross Lingual Information Retrieval
Crisis Management Group
Collective Management Organizations
Development Agenda
Digital Access Service for Priority Documents
Domain Name System

ECM
EDMS
EEC
EPM
EPO
ERP
EU

Enterprise Content management
Electronic Document Management System
Eurasian Economic Commission
Enterprise Performance Management
European Patent Office
Enterprise Resource Planning
European Union

FAO
FIT

Food and Agricultural Organization
Fund-in-Trust

GR
gTLDs

Genetic Resources
generic Top-Level Domains

HR
HRMD

Human Resources
Human Resources Management Department

IAOC
IB
IOD
ICANN
ICE
ICSEI
ICPIP
ICSC

Independent Advisory and Oversight Committee
International Bureau
Internal Oversight Division
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
International Cooperation on Examination
International Cooperation for the Search and Examination of Inventions
Inter-State Council on the Protection of Industrial Property
International Civil Service Commission
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ICS
ICT
IGC
IGOs
IIA
IP
IPAG
IPAS
IPACIS
IPC
IP-DMD
IPO
IPoA
IPRs
IPSAS
ISA
IT
IP-TAD
IP-ROC
ISO
ITIL
ITPGRFA
ITU

Independent Contractor Services
Information and Communication Technology
Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore
Inter-Governmental Organizations
Institute of Internal Auditors
Intellectual Property
Intellectual Property Agreement Guide
IP Office Administration System
Assembly of the CIS Member States
International Patent Classification
Intellectual Property Development Matchmaking Database
Intellectual Property Office
Istanbul Programme for Action
Intellectual Property Rights
International Public Sector Accounting Standards
International Searching Authority
Information Technology
Intellectual Property Technical Assistance Database
Intellectual Property Roster of Consultants
International Organization for Standardization
Information Technology Infrastructure Library
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
International Telecommunications Union

LDCs

Least Developed Countries

MTSP

Medium Term Strategic Plan

NGOs

Non-Governmental Organizations

OHIM
OCR

Office for Harmonization in the Internal Market (Community Trademarks)
Optical Character Recognition (OCR

PCT
PLR
PLT
PMSDS
PPR

Patent Cooperation Treaty
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

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
Service Delivery Agreements
Sustainable Development Goals
Small and Medium Sized Enterprises

SDA
SDG
SMEs
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SSA
SRR

Special Service Agreements
Staff Regulations and Rules

TA
TAG
TCEs
TISCs
TK

Travel Authorization
Transparency, Accountability and Governance
Traditional Cultural Expressions/Folklore
Technology Innovation Support Centers
Traditional Knowledge

UDRP
UN
UNCTAD
UN CEB
UN-DESA
UNEP
UNESCO
UNFCCC
UN H-MOSS
UNICC
UNIDO
UNOSSC
UNSAS
UPOV
USPTO

Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy
United Nations
United Nations Conference on Trade and Development
United Nations Chief Executives Board
United Nations Department of Social and Economic Affaires
United Nations Environmental Programme
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Framework Convention on Climate Change
UN Headquarters Minimum Operating Security Standards
UN International Computing Centre
United Nations Industrial Development Organization
United Nations Office for South-South Cooperation
United Nations System Accounting Standards
International Union for the Protection of New Varieties of Plants
United States Patent and Trademark Office

VIP

Visually Impaired Persons and other persons with print disabilities

WBO
WCC
WCO
WCT
WHO
WIPO CASE
WIPOCOS
WJO
WOC
WPPT
WRO
WSIS
WSO
WTO

WIPO Brazil Office
WIPO Copyright Connection
World Customs Organization
WIPO Copyright Treaty
World Health Organization
WIPO Centralized Access to Search and Examination results
WIPO Copyright Information System
WIPO Japan Office
WIPO Office in China
WIPO Performances and Phonograms Treaty
WIPO Office in the Russian Federation
World Summit on the Information Society
WIPO Singapore Office
World Trade Organization

][هناية امللحق الرابع والوثيقة
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