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WO/PBC/29/INF/1 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأبريل  16 التارخي:

 وامليزانية الربنامج جلنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2019 مايو 10اإىل  6جنيف، من 

 2018يف عام  استعراض أويل ألداء الويبو املايل والربناجمي
عداد مانة من اإ  الأ

م هذه الوثيقة اس تعراضًا أأوليًا موحدًا لأداء الويبو املايل والربانجمي يف عام  .1 م تقرير رمسي عن 2018تقد ِّ . وس يقدَّ

ن ادلورة الثالثة ع 2018بعد أأن ختضع للتدقيق، أأي البياانت املالية املدق قة لعام  2018البياانت املالية لهناية عام  اب  رشة ، اإ

م تقرير أأداء الويبو لعام 2019للجنة الربانمج واملزيانية اليت س ُتعقد يف شهر يوليو  ن ادلورة  2018. وس يقدَّ اب  أأيضًا رمسيًا اإ

 الثالثة عرشة للجنة الربانمج واملزيانية.

يف مناقشة  يك تراعهيا 2018والغرض من هذه الوثيقة هو تزويد ادلول الأعضاء مبعلومات عن أأداء املنظمة يف عام  .2

 .2020/21مرشوع اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

ىل  .3 ن جلنة الربانمج واملزيانية مدعوة اإ اإ

الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة 

(WO/PBC/29/INF/1.) 

]ييل ذكل الاس تعراض الأويل لأداء الويبو املايل 

  [2018والربانجمي يف عام 
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 2018والربانجمي يف عام اس تعراض أأويل لأداء الويبو املايل 

 1 2018الأداء املايل يف عام 

 .2018ديسمرب  31نتاجئ الويبو الأولية ومقاييسها املالية للس نة املنهتية يف  1يعرض اجلدول  .1

 )غري مراَجع( 2018. النتاجئ الأولية واملقاييس املالية يف هناية عام 1اجلدول 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(
  

 2018ديسمرب يف هناية 

 املقاييس املالية الرئيس ية

الربانمج 

 واملزيانية

2018/19 

 
البياانت 

 الفعلية

2018 

 
البياانت الفعلية 

مقابل  2018

 الربانمج واملزيانية

        

 الإيرادات
     

 
 الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق

     

  
 الرسوم

     

  
  634,1 معاهدة الرباءات

 
321,4  

 
%51 

  
  140,8 مدريد

 
74,3  

 
%53 

  
  11,3 لهاي

 
4,9  

 
%43 

  
  0,0 1لش بونة

 
0,0  

 
%78 

 

 
  786,3 اجملموع الفرعي

 
400,6  

 
%51 

        

 
ل  الإيرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ

     

  

  34,8 الاشرتأاكت )النظام الأحادي(
 

17,4  
 

%50 
 

  3,1 التحكمي 
 

1,8  
 

%58 
 

  0,4 املنشورات 
 

0,5  
 

%132 
 

يرادات النرثية    4,8 الإ
 

(0,3) 
 

%6- 
 

  43,1 اجملموع الفرعي 
 

19,4  
 

%45 
 

يبساس  ل وفق معايري اإ يرادات عىل أأساس الاس تحقاق املعدَّ   0,3 تسوية الإ
 

0,1  
 

%33 
 

يبساس  50,6%   420,1   829,6 مجموع الإيرادات بعد التسوية وفق معايري اإ
        

                                         
 تُعزى أأي فروق يف اجملموع اإىل تقريب املبالغ. 1
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 النفقات
     

  
  460,0 نفقات املوظفني

 
208,9  

 
%45 

  
  265,9 نفقات خالف املوظفني

 
130,5  

 
%49 

 
  725,9 مجموع النفقات )عىل أأساس املزيانية(

 
339,4  

 
%47 

  
يبساس   38,8 تسوية النفقات وفق معايري اإ

 
21,4  

 
%55 

 
يبساس   764,6 مجموع النفقات بعد تسوايت اإ

 
360,8  

 
%47 

        

 ماكسب/)خسائر( الاستامثرات
     

  
  0,0 2ماكسب/)خسائر( الاستامثرات

 
(6,0) 

  

  
يبساس  تسوية ماكسب/)خسائر( الاستامثرات وفق معايري اإ

  
(6,2) 

  

 
يبساس   0,0 مجموع ماكسب/)خسائر( الاستامثرات بعد التسوية وفق معايري اإ

 
(12,2) 

  

 غري متاح   47,1   65,0 التشغيليةالنتيجة 
 

يرادات النرثية للمرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية   - 3الإ
 

0,0  
 

 غري متاح

 
 النفقات من الأموال الاحتياطية

     

 
  7,9 #  35,8 النفقات من الأموال الاحتياطية

 
%22 

 
يبساس  (27,3) تسوية النفقات من الأموال الاحتياطية وفق معايري اإ

 
(3,3) 

 
 غري متاح

 
يبساس   8,5 النفقات من الأموال الاحتياطية بعد التسوية وفق معايري اإ

 
4,6  

 
 غري متاح

        

 غري متاح    42,5   56,5 5النتيجة الإجاملية

يرادات رسوم نظام لش بونة )بآ لف الفرناكت السويرسية(  1   40,0 اإ
 

31,0  
  

  46,0 الاستامثرات )بآ لف الفرناكت السويرسية(ماكسب/)خسائر(   2
 

(6 029,8) 
  

موال الاحتياطية   3 يرادات النرثية للمرشوعات املموةل من الأ الإ
 السويرسي( )ابلفرنك

  
5 418,0  

  

 (WO/PBC/28/13و WO/PBC/27/9و WO/PBC/15/17و A/51/16) 2018/19النفقات املتوقعة يف   4
  

  ل تشمل احلساابت اخلاصة. 2018الإجاملية النتيجة   5
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أأرقامًا عن مس توايت أأنشطة التسجيل املنجزة بناء عىل نظام معاهدة الرباءات ونظام مدريد  2ويعرض اجلدول  .2

 لهاي. ونظام

 . التقديرات مقابل الأرقام الفعلية للطلب عىل اخلدمات2اجلدول 

 2018ولهاي يف بناء عىل أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد 
   

 
 2018يف هناية ديسمرب 

 أأنظمة التسجيل

تقديرات 

 املزيانية

2018/19 

البياانت 

 الفعلية

2018 1 

 2018البياانت الفعلية 

 مقابل تقديرات املزيانية

      

 نظام معاهدة الرباءات
   

 50% 200 253 800 510 الطلبات ادلولية املودعة    

    نظام مدريد
 

 53% 400 60 600 114 الطلبات 
 

 54% 200 59 400 110 التسجيالت 
 

 48% 692 32 190 68 التجديدات 

 51% 892 91 590 178 اجملموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات    

    نظام لهاي
 

 39% 420 5 910 13 الطلبات 
 

 44% 131 5 767 11 التسجيالت 
 

 50% 500 3 950 6 التجديدات 

 46% 631 8 717 18 اجملموع الفرعي، التسجيالت والتجديدات    
 . 2019مس متدة من توقعات كبري الاقتصاديني لشهر يناير  2018البياانت الفعلية   1
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يرادات الويبو يف عام  1ويعرض الشلك  .3  بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. 2018معلومات عن توزيع اإ

 2018مصادر الإيرادات يف عام : 1الشلك 

 )مباليني الفرناكت السويرسية(

 

 بناء عىل املعايري احملاسبية ادلولية للقطاع العام. 2018معلومات عن توزيع نفقات الويبو يف عام  2ويعرض الشلك  .4

نفاق يف عام 2الشلك   2018: أأبواب الإ

 )مباليني الفرناكت السويرسية(
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مجموع أأصول املنظمة ومجموع خصوهما وصايف أأصولها )أأموالها الاحتياطية( يف هناية معلومات عن  3ويعرض الشلك  .5

 .2018 عام

 

 .2018الأرقام اخلاصة ابس تخدام املزيانية حبسب لك برانمج يف عام  3ويعرض اجلدول  .6

 )غري مراَجع( 2018. املزيانية مقابل النفقات حبسب لك برانمج يف 3اجلدول 

    )بآ لف الفرناكت السويرسية( 
 

 2018يف هناية ديسمرب 

 الربامج 

  
املزيانية 

 املعمتدة

2018/19 

املزيانية بعد 

 التحويالت

2018/19 1 

 النفقات

2018 2 
   3اس تخدام املزيانية

  
       

 قانون الرباءات 1
 

 4 965   5 358   2 603  %52 

 والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةالعالمات التجارية  2
 

 4 925   4 647   2 268  %46 

 حق املؤلف واحلقوق اجملاورة 3
 

 16 680   16 599   7 509  %45 

 املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية 4
 

 7 057   6 869   3 306  %47 

 نظام معاهدة الرباءات 5
 

 213 107   209 370   97 515  %46 

 نظام مدريد 6
 

 58 839   57 308   27 574  %47 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة 7
 

 11 322   11 269   5 269  %47 

1 085,2

823,8

رسية
ي سو

ل  ا
ت
اك
فرن
 ال
ني
الي
مب

    أ خر     أ خر 

مزااي املوظفني

     

صول الثابتة الأ

     

ا   ادلائنة واملبالغ 

املتسلمة ق ل 

اس تحقاقها

     

النقد ومعادلت النقد 

والاستامثرات

     

الأصول الصافية

     

الأصول اخلصوم
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 تنس يق أأجندة التمنية 8
 

 3 455   3 658   1 497  %43 

 أأفريقيا والبدلان العربية وبدلان أ س يا واحمليط الهادئ وأأمرياك 9

 الالتينية والاكرييب والبدلان الأقل منوا

 
 30 785   29 046   13 835  %45 

 البدلان املتحوةل والبدلان املتقدمة 10
 

 8 679   8 528   3 498  %40 

 أأاكدميية الويبو 11
 

 13 614   12 881   6 242  %46 

 التصنيفات واملعايري ادلولية 12
 

 7 215   7 201   3 091  %43 

 قواعد البياانت العاملية 13
 

 8 840   10 569   4 385  %50 

 خدمات النفاذ اإىل املعلومات واملعرفة 14
 

 7 850   8 024   4 032  %51 

 حلول الأعامل ملاكتب امللكية الفكرية 15
 

 14 574   14 495   6 382  %44 

 الاقتصاد والإحصاء  16
 

 6 918   7 294   3 330  %48 

ذاكء 17  الاحرتام للملكية الفكرية اإ
 

 4 102   4 582   2 191  %53 

 امللكية الفكرية والتحدايت العاملية 18
 

 5 648   5 052   2 106  %37 

 التصالت 19
 

 16 412   16 090   7 485  %46 

 العالقات اخلارجية والرشأاكت واملاكتب اخلارجية 20
 

 13 255   14 278   6 430  %49 

 الإدارة التنفيذية 21
 

 20 047   23 518   11 280  %56 

دارة الربامج واملوارد 22  اإ
 

 38 203   38 485   17 051  %45 

دارة املوارد البرشية وتطويرها 23  اإ
 

 24 630   25 719   16 042  %65 

 خدمات ادلمع العامة 24
 

 38 634   38 847   18 674  %48 

 والتصالتتكنولوجيا املعلومات  25
 

 52 088   52 251   23 879  %46 

 الرقابة ادلاخلية 26
 

 5 550   5 072   2 341  %42 

 خدمات املؤمترات واللغات 27
 

 39 136   36 212   17 053  %44 

 تآأمني املعلومات والسالمة والأمن 28
 

 23 104   22 722   10 143  %44 

 املقاوةلالرشاكت الصغرية واملتوسطة ودمع  30
 

 6 326   6 380   2 861  %45 

 نظام لهاي 31
 

 11 193   15 414   8 905  %80 

 نظام لش بونة 32
 

 1 347   1 339   659  %49 
 

صة  غري خمصَّ
 

 7 357   6 778   -    

 47%  436 339   857 725   857 725    اجملموع  

ةل للربامج يف  2018/19تظهر املزيانية بعد التحويالت  1  من النظام املايل. 5.5، بعد التحويالت اليت أأجريت بناء عىل املادة 2019فرباير  1املزيانيات املعدَّ

يبساس. 2018تشري النفقات  2  اإىل النفقات الفعلية ق ل التسوية وفقًا ملعايري اإ

 . 2018/19مقارنًة ابملزيانية املعمتدة  2018يشري اس تخدام املزيانية اإىل نفقات عام  3
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حبسب لك احتاد )الاحتادات املموةل من الاشرتأاكت، واحتاد معاهدة  2018النتاجئ الأولية لعام  4ويعرض اجلدول  .7

 الرباءات، واحتاد لهاي، واحتاد لش بونة(.

 )غري مراَجع( 2018لعام  . النتاجئ حبسب الاحتاد4اجلدول 

 )بآ لف الفرناكت السويرسية(
    

 2018يف هناية ديسمرب 

 الاحتادات       

ةل من        املُموَّ

 الاشرتأاكت

 اجملموع لش بونة  لهاي  مدريد معاهدة الرباءات 

         

 
 039 420 405 347 5 675 75 002 321 610 17 الإيرادات 

 
يبساس  88 (13) (13) 41 96 (23) تسوية الإيرادات وفق معايري اإ

 
الإيرادات بعد التسوية وفق معايري 

يبساس  اإ

17 587 321 098 75 717 5 334 392 420 127 

         

 
 436 339 101 1 600 14 913 64 515 242 308 16 النفقات )عىل أأساس املزيانية(

 
يبساستسوية النفقات وفق معايري   369 21 68 907 071 4 298 15 025 1 اإ

 
النفقات بعد التسوية وفق معايري 

يبساس  اإ

17 332 257 813 68 983 15 507 1 169 360 805 

         
 

 (030 6) - - 036 5 (048 10) (019 1) ماكسب/)خسائر( الاستامثرات
 

تسوية ماكسب/)خسائر( 

يبساس  الاستامثرات وفق معايري اإ

- - (6 210) - - (6 210) 

 
ماكسب/)خسائر( الاستامثرات بعد 

يبساس  التسوية وفق معايري اإ

(1 019) (10 048) (1 174) - - (12 240) 

         

 082 47 (778) (174 10) 560 5 238 53 (764) النتيجة التشغيلية  
         
 

الإيرادات النرثية للمرشوعات املموةل 

 من الأموال الاحتياطية

1 1 1 1 1 5 

         
 

 842 7 - - 467 275 7 100 النفقات من الأموال الاحتياطية
 

تسوية النفقات من الأموال 

يبساس  الاحتياطية وفق معايري اإ

(6) (3 215) (20) - - (3 241) 

 
النفقات من الأموال الاحتياطية بعد 

يبساس  التسوية وفق معايري اإ

94 4 061 447 - - 4 602 

         

 486 42 (776) (172 10) 113 5 178 49 (857) النتيجة الإجاملية  

ة يف املرفق الثالث من وثيقة الربانمج واملزيانية   .19/2018ملحوظة: املهنجية املس تخدمة لتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد ُموَّضَّ

 .2018ديسمرب  31املالية للس نة املنهتية يف مبراعاة النتاجئ  2018/19توقعات الثنائية  5ويعرض اجلدول  .8

1 
 

1 
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 2018/19. التوقعات املالية احلالية للثنائية 5اجلدول  

 
 )مباليني الفرناكت السويرسية(

   
 2018يف هناية ديسمرب 

 

    

املزيانية املعمتدة 

2018/19 

التوقعات 

2018/19 

    

 التوقعات

 كنس بة من املزيانية
 
    

 البياانت الفعلية

2018 

 )غري مراَجع(

التوقعات 

2019 1 
 اجملموع

 

    

 
       

 
 103%  855,0  434,9  420,0  829,3 الإيرادات .1

 
يبساس .2  83%  0,2  0,1  0,1  0,3 تسوية الإيرادات وفق معايري اإ

 
 97%  705,8  366,4  339,4  725,9 النفقات )عىل أأساس املزيانية( .3

 
يبساس .4  105% (40,8) (19,4) (21,4) (38,8) تسوية النفقات وفق معايري اإ

 
   (12,2)  0,0  (12,2)   0,0  ماكسب/)خسائر( الاستامثرات .5

    96,4  49,3  47,1  65,0 النتيجة التشغيلية .6 

 

الإيرادات النرثية للمرشوعات املموةل من الأموال  .7

 2الاحتياطية

 
 0,0   -  0,0  

 

 
 النفقات من الأموال الاحتياطية .8

 
7,9  17,2  25,1  

 

 

تسوية النفقات من الأموال الاحتياطية وفق معايري  .9

يبساس  اإ

 
(3,3) (7,1) (10,4) 

 

    81,7  39,2  42,5   النتيجة الإجاملية  .10 

 
       

 

متدة من توقعات كبري الاقتصاديني لشهر يناير  " تقديرات رسوم الإيرادات لأنظمة معاهدة الرباءات1" :2019توقعات   1 ولك  .2019ومدريد ولهاي مس 
رة بناء عىل املزيانيات الس نوية الواردة يف املرفق السادس من الربانمج واملزياني ونفقات الس نة  "2؛ "2018/19ة الإيرادات الأخرى للس نة الثانية من الثنائية مقدَّ

رة بناء  تسوايت املزيانية العادية وفق معايري  "3؛ "2018/19عىل املزيانية الس نوية الواردة يف املرفق السادس من الربانمج واملزيانية الثانية من الثنائية مقدَّ

رة بناء عىل اجلدول  يبساس مقدَّ نفاق املتوقع لعام  "4؛ "2018/19من الربانمج واملزيانية  1اإ مشاريع  عىل 2019تشري النفقات من الأموال الاحتياطية اإىل الإ

تسوايت النفقات من الأموال الاحتياطية وفق معايري اإيبساس ُحسبت عىل أأساس تناس يب بناء عىل البياانت الفعلية لعام  "5اخلطة الرأأساملية الرئيس ية املعمتدة؛ "

رة بناء عىل اجلدول  "6؛ "2018  .2018/19من الربانمج واملزيانية  2ماكسب/)خسائر( الاستامثرات مقدَّ

 
    فرناًك سويرساًي. 5,418لغت الإيرادات النرثية للمرشوعات املموةل من الأموال الاحتياطية ب  2
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 2018الأداء الربانجمي 

 وضع اإطار معياري دويل متوازن يف جمال امللكية الفكرية

  ذ شهد  2018اكن عام حاةل تصديق أأو انضامم جديدة متعلقة ابملعاهدات  2 44عامًا غري مس بوق للويبو اإ

 الس تة والعرشين اليت تديرها الويبو، وهو أأكرب عدد يسجَّل عىل مدى العقد املايض.

  ضافية مهنا انضامم الاحتاد  15ومن اجلدير اب كر أأن معاهدة مراكش شهدت ع التغطية حاةل انضامم اإ الأورويب مما وسَّ

طرفًا متعاقدًا  48اجلغرافية للمعاهدة توس يعًا كبريًا. وحبلول هناية العام، بلغ عدد الأطراف املتعاقدة عىل املعاهدة 

 بدلًا. 75يشمل 

 

جاميل عدد حالت التصديق عىل معاهدََت الإنرتنت  ( 99ني معاهدة الويبو بشآأن حق املؤلف )حاةل يف هناية الثنائية تنقسم مناصفة ب 198ملحوظة: بلغ اإ

 (.99ومعاهدة الويبو بشآأن الأداء والتسجيل الصوَت )

 خدمات عاملية للملكية الفكرية

 ق اًل قياس يًا جديدًا يف عام  جسَّلت أأنظمة الويبو ةًل ارتفاعًا يف معدلت المنو  2018للتسجيل ادلويل اإ مسج ِّ

. وقد شهد نظام معاهدة الرباءات عددًا فصليًا غري مس بوق من الطلبات جتاوز 3للس نة التاسعة عىل التوايل

دة يف عدد الطلبات بنس بة . وشهد نظام مدريد زاي2017ابملئة مقارنة بعام  4مليون طلب، أأي بزايدة نسبهتا 

 ابملئة. 4ابملئة يف حني شهد نظام لهاي زايدة بنس بة  5

                                         
يداع الصك. 2  وتوحض بياانت معاهدة س نغافورة، وبروتوكول مدريد، ووثيقة جنيف لتفاق لهاي، اترخي ادلخول حزي النفاذ عوضًا عن اترخي اإ
 2019املصدر: توقعات كبري الاقتصاديني لشهر يناير  3

 

س نة غري مس بوقة من 

اس تخدام خدمات الويبو 

 للملكية الفكرية

 

س نة غري مس بوقة  

حاةل  44تشهد 

تصديق/انضامم جديدة 

متعلقة ابملعاهدات اليت 

 تديرها الويبو
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  ر عىل خدمات أأنظمة معاهدة الرباءات ومدريد ولهاي وفقًا للربانمج واملزيانية ، 2018/19ومقارنًة ابلطلب املقدَّ

 ما ييل: 2018شهدت هناية عام 

نظام اكن عدد الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل  -

معاهدة الرباءات مامتش يًا مع التقديرات، مع 

يداعات الصني ومجهورية  تسجيل زايدة كبرية يف اإ

 كوراي والياابن.

اكن عدد الطلبات املودعة بناء عىل نظام مدريد  -

ابملئة بسبب  9أأعىل من التقديرات بنس بة 

يداعات املسجَّةل يف الصني  الزايدة الك رية يف الإ

وراي والولايت املتحدة والياابن ومجهورية ك

الأمريكية واململكة املتحدة. وجتاوز عدد 

ابملئة.  11التسجيالت التقديرات بنس بة 

 65واخنفض عدد التسجيالت قيد النظر بنس بة 

 029 1ابملئة خالل الفصل الرابع حىت وصل اإىل 

وهو أأدىن عدد مسجَّل عىل  2018يف هناية عام 

 مدى العامني املاضيني.

طلبات املودعة بناء عىل نظام لهاي اكن عدد ال  -

ابملئة يف هناية عام  19أأقل من التقديرات بنس بة 

. ويرجع ذكل يف املقام الأول اإىل تآأخر 2018

انضامم الصني وتباطؤ وترية الطلبات الواردة من 

 مجهورية كوراي والاحتاد الأورويب.

  ىل التفاق يف عام وشهدت وثيقة جنيف لتفاق لش بونة انضامم أأول طرفني متعاقدين ذ ُأودع صك  2018اإ اإ

 .4انضامم مكبوداي يف شهر مارس وصك انضامم كوت ديفوار يف شهر سبمترب

                                         
 تفاق لش بونة التارخي الفعيل لإيداع صكوك الانضامم.( من وثيقة جنيف ل3)28حتدد املادة  4
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  يداعات املتعلقة بآأسامء احلقوق يف عام وتلقى مركز الويبو للتحكمي والوساطة )مركز الويبو( عددًا غري مس بوق من الإ

الويبو املوحدة لتسوية منازعات أأسامء احلقول أأطرافًا من ومشلت القضااي املستندة اإىل س ياسة  (.447 3) 2018

طار الس ياسة املوحدة يف عام  بدلان وُأديرت بتسع عرشة لغة خمتلفة. 109 ومنذ أأن أأدار مركز الويبو أأول قضية يف اإ

 امس 500 78مبا يشمل أأكرث من  2018عالمة يف عام  500 42، جتاوز مجموع القضااي املعروضة عىل الويبو 1999

 حقل.

  ضافة اإىل قضااي أأسامء احلقول، تلقى مركز الويبو يف عام مما يساوي  -قضية حتكمي ووساطة  60ما مجموعه  2018واإ

طلب  95و -وهو أأعىل عدد عىل الإطالق من القضااي يرد يف س نة واحدة  2017ابملئة مقارنًة بعام  15زايدة نسبهتا 

 اسعة من منازعات امللكية الفكرية.لبذل املساعي امحليدة، والكهام مشل مجموعة و 

 عدد القضااي املودعة بناء عىل الس ياسة املوحدة

 املوضوعات اليت نظر فهيا مركز الويبو

 5وفقًا للس بل البديةل لتسوية املنازعات

 

 

 (2018)الرتامكي بهناية  

  مكتبًا وطنيًا للملكية الفكرية وحق املؤلف من  15يف أأنشطة تعاونية جديدة مع  ، اخنرط مركز الويبو2018ويف عام

ماكنية مجعها مع اخلدمات القامئة اليت توفرها تكل  أأجل الرتوجي للس بل البديةل لتسوية املنازعات والنظر يف اإ

 ىت أأحناء العامل.هيئة معنية بشؤون امللكية الفكرية يف ش  39ويتعاون مركز الويبو حاليًا مع  املؤسسات.

                                         
 يف اللغة الإنلكزيية. ADRيُشار اإىل الس بل البديةل لتسوية املنازعات ابخملترص  5
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 تسهيل الانتفاع ابمللكية الفكرية يف سبيل التمنية

  اعُتمدت ست اسرتاتيجيات أأو خطط

ضافية يف جمال امللكية  تطوير وطنية اإ

، ف اتت تشمل 2018الفكرية خالل عام 

جامًل مهنا  78 بدلًا من البدلان  23بدلًا اإ

 8الأقل منوا. ويساوي ذكل زايدة بنس بة 

اعامتد  . ويريس2017ابملئة عىل هناية عام 

اسرتاتيجيات وطنية للملكية الفكرية 

الأسس لتباع هنج شامل يف متكني 

البدلان النامية والبدلان املتحوةل والبدلان 

 الأقل منوًا من تسخري امللكية الفكرية لتعزيز الإماكانت الوطنية يف جمال الابتاكر.

 ِّقت ست تكنولوجيات مالمئة . وحبلول هنا2018يف عام  6وقد ُُعم مرشوع التكنولوجيا املالمئة ية العام، سو 

ضافية ثيوبيا، واثنتان يف رواندا، واثنتان يف مجهورية تزنانيا املتحدة( ف لغ  اإ يف البدلان الأقل منوًا )اثنتان يف اإ

قة يف مخسة بدلان من البدلان الأقل منواً.  عددها الإجاميل تسع تكنولوجيات مالمئة مسوَّ

  يعمل خالل سنته الثانية  -وهو م ادرة مشرتكة مع املنتدى الاقتصادي العاملي  -عني وأأصبح برانمج مساعدة اخملرت

كوادور وجنوب أأفريقيا(. وساعد حمامو الرباءات املتطوعون يف الش بكة  ليه )اإ باكمل طاقاته يف أأحدث بدلين انضام اإ

؛ وبذكل وصل اإجاميل عدد 2017عام ابملئة مقارنًة ب 87، مما يساوي زايدة بنس بة 2018خمرتعًا اإضافيًا يف عام  15

خمرتعًا. وفضاًل عن ذكل، انضم اخلبري الاستشاري القانوين املتطوع رمق  45اخملرتعني املس تفيدين من الربانمج اإىل 

 .2018اإىل برانمج مساعدة اخملرتعني يف عام  100

   2017ابملئة مقارنًة بعام  38بة واس متر برانمج التعمل عن بُعد يف تسجيل منو كبري مع زايدة عدد املشاركني بنس .

فقط مقارنًة بعدد  2018مشارك يف عام  000 90وجتاوز اإجاميل عدد املشاركني يف دورات التعمل عن بُعد 

ابملئة يف  48لكها. وشهد برانمج مدارس الويبو الصيفية منوًا بنس بة  2016/17مشارك عىل مدى الثنائية  000 120

 مع زايدة عدد املشاركني الوافدين من لك مناطق الويبو. 2017مقارنًة بعام  2018عام 

 

                                         
منائية حمددة  6  املرحةل الثانية –تكوين الكفاءات يف اس تعامل املعلومات التقنية والعلمية املالمئة جملالت تكنولوجية حمددة حال لتحدايت اإ

 
* البياانت اخلاصة ابلبدلان املتحوةل تشمل الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية والاسرتاتيجيات الوطنية للتمنية 

 الاجامتعية الاقتصادية والهنوض ابلبحث العلمي.

 

برانمج مساعدة اخملرتعني 

(IAP )-  منو بنس بة

87% 
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 التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات التعمل عن بُعد التوزيع اجلغرايف للمشاركني يف دورات مدارس الويبو الصيفية

  

 

 البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية

  اعمتدت أأول دوةل عضو يف الويبو 2018يف عام ،WIPO Translate  ويه أأداة ترمجة أ لية متطورة قامئة عىل

لرتمجة واثئق الرباءات. وتدمع الأداة تسعة أأزواج لغوية، وتتجاوز  2016ا اكء الاصطناعي ُأطلقت يف عام 

املنتجات الش بكية الأخرى أأداًء، وتوفر للمبتكرين حول العامل خدمات ترمجة عالية اجلودة، وتيرس ِّ احلصول عىل 

ات والتكنولوجيات اجلديدة. واكن الزوج اللغوي الأكرث اس تخدامًا يف ركن الرباءات منذ اإطالق معلومات عن الرباء

حبلول  WIPO Translateمنظامت اتبعة للأ  املتحدة تس تخدم  10الأداة هو الصينية اإىل الإنلكزيية. وأأصبح حنو 

 .2018هناية عام 

 

 

أأداة الرتمجة ال لية 

املتطورة القامئة عىل 

ا اكء الاصطناعي تُعمتد 

 يف أأول دوةل عضو
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  ذ شهدت قاعدة البياانت 2018يف عدد جسالهتا خالل عام وجسَّلت قواعد البياانت العاملية زايدة عامة كبرية . اإ

جساًل من  418 717 1 يف عدد جسالهتا من 496، زايدة نسبهتا 2015العاملية للتصاممي، اليت ُأطلقت يف عام 

 .2018جساًل من أأربع مناطق حبلول هناية عام  938 229 10 اإىل 2017منطقتني يف هناية عام 

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية  ركن الرباءات عدد السجالت املدرجة يف

دوات التوس مي  لأ

عدد السجالت املدرجة يف قاعدة البياانت العاملية 

 للتصاممي

 
  

  وُأطلقت قاعدة بياانت

مفتوحة جديدة امسها 

معلومات "م ادرة 

الرباءات من أأجل 

-Patة )الأدوي

INFORMED")7 

ابلشرتاك بني الاحتاد 

ادلويل لرابطات 

صانعي املس تحرضات 

الصيدلنية 

(IFPMA يف )

. 2018سبمترب 

وهتدف هذه املنصة اإىل تيسري احلصول عىل معلومات عن براءات الأدوية خلدمة مصاحل الأوساط الصحية العاملية 

 يف جمال رشاء الأدوية.س امي العاملني  ول

                                         
7 /informed/en-https://www.wipo.int/pat 

 عدد الش باكت الوطنية املس تدامة ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر

 

    هناية     أأساس املقارنة بهناية 

7 مس توى النضج  8

20 مس توى النضج  24

3 مس توى النضج  2
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https://www.wipo.int/pat-informed/en/
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  ابملئة خالل الس نة الأوىل من الثنائية  10زاد عدد الش باكت الوطنية ملراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر بنس بة

ش بكة وطنية  34. وحبلول هناية العام، اكن ما مجموعه 2018يف هناية عام  78اإىل  2017يف هناية عام  71ارتفاعًا من 

ابملئة مقارنة بعام  13أأحد مس توايت النضج الثالثة لالس تدامة، أأي بزايدة نسبهتا  تس تويف معايري الوصول اإىل

2017. 

 جاميل عدد ماكتب امللكية الفكرية اليت تس تخدم مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية للويبو  84 8وبلغ اإ

فع متوسط مس توى اخلدمة مكتبًا(. وارت 42) 2010، وهو ضعف عدد املاكتب يف عام 2018مكتبًا يف عام 

(ASL يف ماكتب امللكية الفكرية )-  ىل وهو مؤرش مركَّب لتقيمي مس توى النضج )من املس توى الأسايس اإ

 3.2يف منطقيَت أأفريقيا والبدلان العربية من  -املس توى الأكرث تقدمًا( ا ي حيققه مكتب ما يف توفري اخلدمات 

 .2018يف عام  3.3اإىل  2017يف هناية عام 

الاس تخدام حبسب  -مجموعة تطبيقات نظام أأمتتة امللكية الصناعية يف الويبو 

 املنطقة

اليت تقدهما املاكتب اليت حتصل  9متوسط مس توى اخلدمة

 عىل مساعدات

 

 

 ابمللكية الفكريةاملصدر العاملي ملراجع املعلومات وادلراسات املتعلقة 

  ظل الاهامتم كبرياً مبؤرش الابتاكر العاملي ا ي يُنرش ابلشرتاك مع املعهد الأورويب لإدارة الأعامل 2018يف عام ،

(INSEAD ولكية كورنيل جونسون لإدارة الأعامل. اإذ جسَّل مؤرش الابتاكر العاملي أأكرث من )حاةل يف  000 13 اإ

ابملئة مقارنًة  80وهو ما يعادل زايدة نسبهتا  - اخلط الزمين ملس تخديم تويرت ظهور يف 000 200و وسائل الإعالم

ذ 2017بعام  . وفضاًل عن ذكل، ارتفعت ماكنة مؤرش الابتاكر العاملي النسبية مقارنًة ابملؤرشات املركَّبة الأخرى، اإ

لت زايدة نسبهتا  لمقالت اخلاصة مبؤرش الابتاكر ( لShare of Voiceابملئة يف "حصة التداول الرمقي" ) 17جُس ِّ

                                         
دارة امللكية الصناعية )تشمل مجموعة تطبيقات نظام أأمتت 8 دارة امللكية الصناعية ابللغة العربية )(IPASة امللكية الصناعية ما ييل: نظام اإ ، (AIPMS، ونظام اإ

دارة امللفات )(WIPO Scanونظام الرمقنة ) ، وقاعدة بياانت البحث عىل الإنرتنت (WIPO File، ونظام الإيداع الإلكرتوين )(EDMS، ونظام اإ

(WIPO Publish). 
ن ادلورة السابعة والعرشين للجنة الربانمج  3لالطالع عىل تعريف ملؤرشات مس توى اخلدمة، انظر الصفحة  9 اب  مة اإ من وثيقة "الأس ئةل والأجوبة" املقدَّ

 .(WO/PBC/27/Q&Aواملزيانية )

 

زايدة ابلغة يف  

الاهامتم مبؤرش 

 الابتاكر العاملي  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=381741
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العاملي مقارنًة ابملقالت اخلاصة مبؤرش القدرة التنافس ية للمنتدى الاقتصادي العاملي ومؤرش الفساد ملنظمة الشفافية 

جاملية نسبهتا   ابملئة. 12ادلولية. وشهد عدد الزايرات الفريدة اإىل صفحات مؤرش الابتاكر العاملي زايدة اإ

 عدد الزايرات الفريدة للصفحات يحصة التداول الرمق

 
 

 

 عت الويبو . واستنادًا اإىل اس تبيان مشرتك 2018أأيضًا تقاريرها الإحصائية لتغطي الاقتصاد الإبداعي يف عام  ووسَّ

جديد مع رابطة النارشين ادلولية، نرشت املنظمة لأول مرة اإحصاءات عن مقاييس الأداء الرئيس ية املرتبطة بنشاط 

 بدلًا. 30نرش الكتب يف أأكرث من 

 اإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية

  وقد  جبنوب أأفريقيا. 2018يزتايد انطالقا من أأطراف أأفريقيا" يف أأكتوبر  -ُعقد املؤمتر ادلويل "احرتام امللكية الفكرية

نرتبول، منظمة امجلارك  م هذا املؤمتر ابلشرتاك بني الويبو وجلنة جنوب أأفريقيا للرشاكت وامللكية الفكرية، واإ نُظ ِّ

بدلاً تقريبًا؛ وجشَّع احلوار عىل مس توى  70مشارك من  400وشارك فيه أأكرث من  العاملية، ومنظمة التجارة العاملية؛

نفاذ امللكية الفكرية. قامة نظام فعال ومتوازن لإ  الس ياسات بوصفه منربًا لتبادل الأفاكر من أأجل دمع اإ

 م يف احلوار ادلويل فامي بني ادلول الأعضاء يف الويبو بشآأن الس ياسا ذاكء وسعيًا اإىل اإحراز تقدُّ ت العامة املتعلقة ابإ

نفاذ حمفاًل تبادلت فيه ادلول  ت ادلورة الثالثة عرشة للجنة الاستشارية املعنية ابلإ الاحرتام للملكية الفكرية، شلكَّ

الأعضاء معلومات عن التجارب واخلربات واملامرسات الوطنية املرتبطة بآأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية؛ 

نفاذ امللكية الفكرية؛ وأأنشطة املساعدة الترشيعية؛ وأأنشطة تكوين والرتتي ات املؤسس ي ة املعنية بس ياسات وأأنظمة اإ

 خ رياً وأأربع مناقشات جامعية أأسفرت عن حوار مس تنري وممثر. 30ومشل املؤمتر عروضًا من  الكفاءات.

 امللكية الفكرية وقضااي الس ياسات العامة العاملية

  أأقام برانمجWIPO Re:Search 18  اتفاقًا تعاونيًا جديدًا يف جمال البحث والتطوير ودمع مثانية اتفاقات تطوير يف

وبلغت اتفاقات التطوير مراحل رئيس ية من البحث وتطوير املنتجات خالل العام، حيث انتقلت من  .2018عام 

أأو املركبات اجلزيئية( اإىل  املراحل الأولية )مثل نتاجئ البحث الإجيابية أأو نتاجئ الاختبارات الأولية عىل اجلزيئات

ه برانمج  مراحل البحث والتطوير الالحقة. بني خمترب  WIPO Re:Searchوحصل اتفاق تعاون يرسَّ

Merck & Co. (MSD)  ومعهدWalter and Eliza  مليون  3.5للبحوث الطبية )أأسرتاليا( منحة قدرها

 دوية املضادة للمالراي.للتقدم يف تطوير الأ  Wellcome Trustدولر أأمرييك من مؤسسة 

25.0%

30.0%

35.0%

2017 2018

27.3%

31.9%

ابلإنلكزيية فقط-مؤرش الابتاكر العاملي 

 

خدمة الكتب العاملية 

التابعة لحتاد الكتب 

ة   000 233 –امليرس 

يف عام كتاب ُأقرض 

زايدة بنس بة  - 2018

41% 

 

 -احرتام امللكية الفكرية 

يزتايد انطالقا من أأطراف 

منرب لتبادل  - أأفريقيا

الأفاكر من أأجل دمع 

قامة نظام فعال ومتوازن  اإ

نفاذ امللكية الفكرية  لإ
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  مع تنظمي الندوة التقنية  2018واس متر التعاون الثاليث مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف عام

 املشرتكة السابعة بعنوان "أأهداف التمنية املس تدامة: تكنولوجيات م تكرة للهنوض بآأمناط احلياة الصحية والرفاهية".

  طار برانمج ت ثالث صفقات  -ا ي يعد  مبثابة سوق للتكنولوجيات املس تدامة  - WIPO GREENويف اإ يرُس ِّ

ضافية يف عام   :2018اإ

- Green School ندونيس يا( و )مزود تكنولوجيا من  Zero Mass Water)ملمتس تكنولوجيا من اإ

ندونيس يا الولايت املتحدة الأمريكية(: تعاون لتصنيع مياه رشب نظيفة من أأشعة الشمس والهواء يف  اإ

 ابس تخدام الألواح الشمس ية؛

- Okra Solar ملمتس تكنولوجيا من مكبوداي( و(Entrepreneurs du Monde  مزود تكنولوجيا من(

ندونيس يا(: تعاون لتحسني النفاذ اإىل الكهرابء يف املناطق الريفية بمكبوداي ابس تخدام أأنظمة الطاقة  فرنسا/اإ

 الشمس ية؛

- Green School  ملمتس تكنولوجيا(

ندونيس يا(  من اإ

)مزود  IDEP Foundationو

ندونيس يا(: تعاون عىل  تكنولوجيا من اإ

نظام لرتش يح املياه الرمادية يف 

ندونيس يا.  اإ

  ة يف حتقيق نتاجئ اس متر احتاد الكتب امليرسَّ

مع ارتفاع عدد الكتب  2018جيدة يف عام 

امليرسة اليت أأعارهتا املكتبات املشاركة يف خدمة 

كتاب  000 165الكتب العاملية اإىل زابئهنا من 

كتاب يف  000 233اإىل  2017يف هناية عام 

 ابملئة. 41مبا يساوي زايدة نسبهتا  2018عام 

ة  ةعدد الكتب امليرسَّ  املعارة عن طريق احتاد الكتب امليرس 

 

100,000 

165,000 

233,000 

    بهناية     بهناية     بهناية 
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 أ لية تواصل متجاوب

  وأأبرزت  2018حققت أأنشطة التواصل املتعددة املنصات واملتعددة الأشاكل مس توايت أأعىل من الفعالية يف عام

تنوع ماكنة الويبو ووصلت اإىل مجهور م 

يف مجيع أأحناء العامل. وحققت محةل اليوم 

العاملي للملكية الفكرية عامًا قياس يًا جديدًا 

 635للس نة الثانية عىل التوايل بتنظمي 

 9بدلًا )+ 135ابملئة( يف  26فعالية )+

ابملئة(. وارتفعت التغطية الإعالمية للويبو 

ابملئة بتسجيل  27بشلك عام بنس بة 

شارة يف وسائل الإعالم اكنت  000 60 اإ

جيابية أأو حمايدة.  99نس بة  ابملئة مهنا اإ

وعىل وسائل التواصل الاجامتعي، اقرتب 

عدد متابعي الويبو عرب تويرت من 

 21متابع أأي ابرتفاع نسبته  000 60

ابملئة، وبلغ عدد مرات ظهور رسائل 

الويبو عىل صفحات الأطراف املعنية 

ماليني مرة تقريبًا، ووصلت صفحة الويبو عىل فيس بوك اإىل مجهور متنوع  9امللكية الفكرية املهمتة بآأخ ار قطاعات 

 جغرافيًا بشلك مزتايد.

  واس مترت ش بكة الويبو من املاكتب اخلارجية يف العمل كجزء ل يتجزأأ من املنظمة عىل تقريب خدمات الويبو وتعاوهنا

ومن مث تعزيز الكفاءة والفعالية يف تنفيذ الربامج، فضاًل عن الاس تجابة اإىل ادلول الأعضاء والأطراف املعنية والرشاكء، 

، ركَّزت املاكتب هجودها عىل 2018لالحتياجات والأولوايت احملددة يف البدلان واملناطق اليت ختدم مصاحلها. ويف عام 

ره الويبو من أأنظمة التسجيل ادلويل واملنصات وأأنظمة ماكتب امللكي ة الفكرية، اإىل جانب تعزيز العالقات الرتوجي ملا توف ِّ

 مع طائفة متنوعة من الأطراف املعنية.

  نشاء مكتبني خارجيني جديدين يف اجلزائر ونيجرياي،  2016وبعد اتفاق ادلول الأعضاء يف مجعيات الويبو لعام عىل اإ

قرار جلنة الويبو للتنس يق لالتفاقات مع البدلين املضيفني يف عام  لت التحضريات الالزمة ، اس ُتمك2017وبعد اإ

 .2019لفتتاح مكتب الويبو يف اجلزائر ا ي سي ارش أأعامهل يف فرباير 

 

س نة غري مس بوقة يف  

اترخي محةل اليوم العاملي 

 للملكية الفكرية

 القاعدة العاملية للمعجبني ابلويبو عىل فيس بوك
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داري ومايل فعاةل  بنية دمع اإ

 وخدمات سداد الرسوم، اس ُتمكلت مرحةل  حرصًا عىل حتسني جتربة مس تخديم أأنظمة التسجيل ادلويل للويبو

نتاج مع حتديد نتاجئ ُعلية لعام 2018تصممي بوابة الويبو العاملية للملكية الفكرية يف أأكتوبر  ، واس هُتلت مرحةل الإ

2019. 

  اإطالق منصة  "1ما ييل: " 2018ومشلت النتاجئ املنشودة الأوىل بشآأن البوابة العاملية للملكية الفكرية يف عام

دخال حتسينات يف حساب الويبو  "2" يف أأول قطاع أأعامل )نظام لهاي(؛ "ePayسداد اجلديدة للويبو "ال  واإ

 س امي نظام الاس تيثاق املوحد وواهجة الاس تخدام اجلديدة. اجلاري ول

 طار اسرتاتيجية الويبو "السحابة أأوًل"، بدأأ نقل العديد من تطبيقات الويبو اإىل منصات حسابية يف عا م ويف اإ

. وحرصًا عىل ضامن الانتقال السلس اإىل املنصات السحابية، اس ُتحدثت عدة هيآلك وأأمناط أأمنية مرجعية 2018

قت عىل التطبيقات اليت نُقلت اإىل السحابة يف عام   .2018ُطب ِّ

  ِّز دمع العمالء عرب اخلط الإخ اري املايل عن طريق توفري موارد خمصصة وتوس يع ساعات اخلدمة بنس بة  50وُعز 

 ابملئة اإىل ثالثني ساعة يف الأس بوع.

  حيث جتمع 2018واس هُتل مرشوع رائد بشآأن تطبيق نظام املقاصة عىل بعض رسوم معاهدة الرباءات يف عام ،

دارات البحث ادلويل. ويف هناية عام  ماكتب تسمل  الطلبات بناء عىل معاهدة الرباءات رسوم البحث ابلنيابة عن اإ

دارات2018 مكتبًا لتسمل  الطلبات. وس يخضع  29للبحث ادلويل تشارك يف املرشوع الرائد مع  ، اكنت ثالث اإ

 .2019املرشوع الرائد للتقيمي يف أأوائل عام 

  دوةل  121زايدة يف عدد ادلول الأعضاء املمثةل اإىل  2018وشهد التنوع اجلغرايف يف مالك موظفي الويبو يف عام

س امي أ س يا واحمليط الهادئ وأأورواب الرشقية  فني من بعض املناطق، ول. فقد زادت نس بة املوظ2018عضواً يف عام 

 ابملئة. 41.9والوسطى وأ س يا الوسطى وأأمرياك الشاملية، يف حني اخنفضت نس بة املوظفني من أأورواب الغربية اإىل 

 

منصة دفع جديدة  

 -" ePayللويبو "

خدمات دفع أأرسع 

 ومتاكمةل أأكرث للزابئن
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 ابملئة  5زايدة بنس بة  1-وفامي خيص التنوع بني اجلنسني يف الويبو، شهدت نس بة النساء يف املناصب من درجة مدير

. وشهدت نس بة النساء يف املناصب من 2018ابملئة يف هناية عام  36.4اإىل  2017ابملئة يف هناية عام  31.4من 

ابملئة وعددهن يف  1.1بنس بة  5-ناصب من درجة فزايدة متوسطة يف حني اخنفض عدد النساء يف امل  4-درجة ف

 .2017ابملئة مقارنًة بعام  2.8بنس بة  2-املناصب من درجة مدير

 

 مركز ُعليات أأمن املعلومات  ومتاش يًا مع اجلهود املس مترة املبذوةل من أأجل تعزيز تآأمني املعلومات، أأنشآأت الويبو

أأايم يف الأس بوع( من أأجل مراق ة الأخطار والأحداث املرتبطة بآأمن  7ساعة/ 24العامل عىل مدار الس نة )

املعلومات وكشفها والاس تجابة لها ابس مترار بغية احلد من تآأثري أأي حدث مرتبط بآأمن املعلومات يف أأصول الويبو 

شآأت الويبو مرفقًا معنيًا بآأمن الأسفار ادلولية ملراق ة الأحداث الأمنية العاملية من املعلومات. وفضاًل عن ذكل، أأن 

بل ادلمع اإىل املوظفني املسافرين واملؤمترات والفعاليات اخلارجية.  ابس مترار وتقدمي س ُ

 ]هناية الوثيقة[

 التنوع اجلغرايف ملوظفي الويبو )الفئة الفنية وما فوقها( حبسب املنطقة
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فريقيا   أأ

 أ س يا واحمليط الهادئ 

ورواب وأ س يا الوسطى   رشق ووسط أأ

 أأمرياك الالتينية والاكرييب 

 الرشق الأوسط 

 أأمرياك الشاملية 

ورواب الغربية   أأ

 (2-اإىل مدير 4-التنوع بني اجلنسني ملوظفي الويبو )ف 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

       43,4% 44,4% 46,1% 45,6% 45,7% 46,4%

       34,3% 34,4% 34,1% 35,6% 35,1% 34,0%

        26,8% 26,7% 26,5% 30,0% 31,4% 36,4%

        33,3% 22,2% 22,2% 16,7% 18,2% 15,4%
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